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                 -              

Schemes and scheme details of the Agriculture 

department are enclosed at Annexure-1 

ಆ                 

           

        

       

         

           

       

                                 

                     

        

                

             

2018-19 3665.1118 

2019-20 5224.3730 

2020-21 5751.4536 

                         

    -              

Grants released from the Government for these 

schemes  during last 03 years is as below: 

Year Grants released  

(Rs. in Crores)  

2018-19 3665.1118 

2019-20 5224.3730 

2020-21 5751.4536 

District-wise grant release details are enclosed at 

Annexure-2. 



 )           

          

ಆ       

       

         

            

      ಆ            

          ಆ              

                   -     

        

Criteria for selection of beneficiaries under beneficiary 

oriented schemes is enclosed at Annexure-3 

                  

                

        

ಆ     

             

             

             

       

                              

        ಆ              

3,27,753 . 

                           

      . 

Number of beneficiaries selected under these schemes 

during last 03 years  in Kalaburagi district  is 3,27,753. . 

Details of the beneficiaries enclosed the form of C.D. 

            

              

          

         

              

            

                                 

                         

          ಹೋಫಳಿ ಭಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಭತ್ತತ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಾದ ತೋಟ್ಗಾರಿಕ್ಕ, ರೇಷ್ಮೆ , 

ಮೋನುಗಾರಿಕ್ಕ, ಅಯಣ್ೂ , ಭಹಿಳಾ ಭತ್ತತ  ಭಕೆ್ ಳ ಕ್ಲಾೂ ಣ್  

ಇಲಾಖ್ಯಗಳ  ಷಭಗಿ  ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಭತ್ತತ  ಈ ಎಲಿಾ  

ಇಲಾಖ್ಯಗಳಿೆಂದ  ಅನುಷಾಾ ನ   ಲಾಗುತಿತ ರು ವಿವಿಧ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಮನುನ  ಏಕ್ ಗವಾಕಿ್ಷ  ವಿಷತ ಯಣಾ 

ದಧ ತಿಮಲಿ್ಲ  ಿ ಚಾಯ ನೋಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

                               

                  ಆ      

                        

                

                             

                        

               –           

                  

                            

       ಆ        

                          

                            

              

                    ಆ            

                        

        



The steps taken by the Government to publicize  the 

facilities available to farmers are as below: 

• Krishi Aabhiyana: Awareness is created among the 

farming community on diversified farming activities and 

initiatives in Agriculture and allied departments 

(Horticulture, Sericulture, Forestry, Veterinary, Fisheries and 

Women and Children welfare Department) at Hobli level 

with a single window approach 

• Information is being provided on departmental 

programmes through the WhatsApp groups of elected 

representatives, progressive farmers, and departmental 

officers of the district. 

• Information about various programmes of the 

department, especially about crop survey are being 

broadcasted through radio jingles and dooradarshan live –

in programmes. 

• Meetings with the farmers are being  organized through 

Google Meet  

• Action plan for departmental programmes at taluka and 

hobli level is being prepared and informed to  the farmers 

• Farmers are informed about departmental facilities 

through leaflets, posters, auto campaigns  etc. 
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1.               -00-001-1-01):                          

                                 ಆ             

                         -                     

                           lose  ser  roup       mo ile 

connectivit                                            

                                                    

                             

 

2.                                         

         -00-001-1-75):                       -          

                                                 

                                                 

          

 

3.                                -00-102-0-28)  

                                          

                                        

                                                

                                                  

                                                   

                                          

                                                   

                                                

                                                

                                              

                                                    

                                                  

                                                

                                               

         

                   ಆ                        

             ಆ                                  



                                              

                                          ಆ       

                                                     

                      ಆ                             

                                              

                                                  

                                                     

           ಆ  -                                

                                                 

4.                  -00-103-0-01) :                           

                                                 

                                                  

                                                  

                           

 

5. ಕೃಷಿ ರಿಕಯಗಳು ಭತ್ತು  ಗುಣಭಟಟ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ (2401-00-103-0-15):  

                                               

                                                     

                                           

                                                

 

                                          ಆ     

                               ಆ               

                       GIS-GPS                      

                                                    

                      ಆ                          

                                              

                 

 

              ಈ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಸಾಮಾನೂ  ಗಗದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಶೇ. 50 ಹಾಗೂ 

ರಿಶಿಶಟ  ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಶೇ.75 ಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ದಯದಲಿ್ಲ  ಬತ್ತ , ರಾಗಿ, ಜೋಳ, 

ಮುಸುಕ್ಷನ ಜೋಳ, ಷಜೆ್ಜ , ತಗರಿ        ಹೆಷರು, ಉದ್ದದ , ಅಲಸಂದೆ, ನೆಲಗಡಲೆ, 

ಸೂಮಗಕಾೆಂತಿ, ಸೋಯಾ ಅರೆ, ಸತಿತ  ಇತ್ಯೂ ದ್ರ ಬಳೆಗಳ ಿ ಮಾಣಿತ್/ ನಜ ಚಿೋಟಿ ಬಿತ್ತ ನೆ 

ಬಿೋಜಗಳನುನ  ವಿತ್ಯಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ದ.                        

                 

 

                                               

                                               

                                                



                    .                       

                 

 

           :                                      

                                   ಆ         

                                                . 

                                      

 

                                          

                                             

                                                  

                                           

                                      

 

ಋ                                                   

                                                      

                                            

                                               

                                           

                                                 

 

ಎ                                                

                                                 

                    irect  enefit  ransfer                    

                                              

                               .               

5                         

 

ಏ                                                    

                                               

                          

 

ಐ                                                

                                         

                                       

                      ಆ                   

                    ಆ                            

                    ಆ                            

                                       

 

6.ಕೃಷಿ                                -00-104-0-10):              

                                                    



                                                   

                                     

 

 

                               

                                               

                      ಆ                                

                                              

                                                  

         

 

                                             

                 ಆ                               

                                                 

        -                                             

                                            

          

 

                     :                           

                                            

                                                 

 

                                                   

                       ಆ                          

                                                 

         

 

8.ಕೃಷಿ                (2401-00-109-0-21):  

                                              

                                                  

                                                    

                 

 

                                          

                                               

                        .                         

                 

 

                                             

                                                 

                                                   

                                          



                                            

                  

 

                                                

                                               

                                                

         ಆ           .                        

                 

   ಕೃಷಿ ವಾರ್ತಾ ಘಟಕ:                                   

                                       ಆ         

                        -                 

                                               

                                            

                 

 

   ತ್ಯಬೇತಿ ಕಾಮಾಕರ ಭಗಳು:                            

                                                 

                                           

         ಆ                                 

               . 

 

ಋ         ತ್ಯಬೇತಿ                              

                                                

                                                

         

 

ಎ                                                 

                                                      

               .                                

          

 

            ಯೋಜನೆ:                                  

                                              

                                        

                                             

                                              

                                               

                               

 

10. ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾ ನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ:                     

                                              

            -                -                  



                                                 

                 -  -                                  -

                ಆ                                

                                                      

 

11. ಕೃಷಿ ಭಹಿಳೆಮರು ಭತ್ತು  ಯುಕ ರೈತ್ಯ ತ್ಯಬೇತಿ ಭತ್ತು  ವಿಸು ಯಣಾ ಕಾಮಾಕರ ಭ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80):                           

                                                     

                              

 

                        -00-800-1-70):                  

                                                    

                 

 

13.ಭೂಸಾಯದ ಸಮೋಕೆ್ಷ  ಭತ್ತು  ರಿೋಕೆ್ಷ  (2402-00-101-0-01) :            

                                                   

                                               

 

14.ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಮಾ (4401-00-001-1-01)  

                                               

                                                  

                                                

ಆ                                          

                                             

                                              

            

 

                    ಆ                           

                                                

                                               

 

II                 

15.                   

  ಸಿಫಬ ಂದಿ (2435-00-101-0-27):                             

                                           

                                        

            

 

   ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟಟ ಡಗಳು (2435-00-101-0-33):                       

                          ಆ                   

                                             



                                        

            

 

   ಕೃಷಿ ತ್ಯಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37):                      

                                             

                                                  

 

                       

ರ್ತಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ಂದಿ (2435-00-101-0-61):                      

                                              

                                            

                                .  

 

                        

 

17. ರಾಷಿಟ ರ ೋಮ  ಆಹಾಯ ಸುಯಕ್ಷರ್ತ ಅಭಿಯಾನ(2401-00-102-0-08):           

                                                 

               ಆ                             

ಆ                                                  

                                                    

                                                   

                                                

                                                  - 

                    -                              

                                         

 

                             SMSP)(2401-00-103-0-22):   

                                                 

                                            

                                           

                                         

                                                

             

 

19. ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಮಯ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ(2401-00-108-1-15):       

                  –                             

                                              

                                                     

                                                   

                                        . 

 



20. ಕೃಷಿ ವಿಸು ಯಣೆ ಉ  ಅಭಿಯಾನ (2401-00-109-0-34):                

                                                 

                                           

              ಆ                              

                                              

                                        A MA     

                                             

                                                      

                                                     

                                                 

             

 

21. ಕೃಷಿ ಯಾಂತಿರ ೋಕಯಣ ಉ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02:    

                                                 

                                                     

                                                       

                                                

                                             

                                                 

                  ಆ                         

                                             

                                                  

            

 

22. ರಾಷಿಟ ರ ೋಮ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57):              

                                           

                                    ಆ                 

                                                     

                                                  

                                                

                                                 

                                             

                                                 

                                           

 

23. ಭಣಿ್ಣ ನ ಪಲತ್ು ತೆಮ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03:      ಆ         

                                                  

                                                

                   -                                  

                                  

                                                   



                                                     

                    

 

24. ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ   ಕಿರು ಆಹಾಯ ಸಂಸಕ ಯಣಾ ಉದಿಿ ಮೆಗಳ ನಿಮಭಫದಧ ಗೊಳಿಸುವಿಕ್ಷ 

ಯೋಜನೆ -2408-01-103-0-01:                        ಆ   

                                                 

                                              

                                    

                                             

                                            

                                                    

  A                                             
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ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಮ                              
ಆಯ್ಕಕ ಗೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತಿು ರು ಮ್ಮನದಂಡಗಳ ವಿಯಗಳು 

 

ಕರ .

  

ಪಲಾನುಬವಿ ಆಧಾರಿತ್ 

ಯೋಜನೆ/ ಕಾಮಾಕರ ಭ 
ಅನುಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಆಯ್ಕಕ  ವಿಧಾನ / ಮ್ಮನದಂಡ 

1.       ಬಿೋಜಗಳ ಪೂರೈಕ್ಕ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯಮ ಬಿೋಜಗಳ ಪೂರೈಕ್ಕ ಭತ್ತತ  ಇತ್ರೆ ಹೂಡುಳಿ 

ಯೋಜನೆಮಡಿ ರಾಜೂ ದ ಎಲಿಾ  ಗಗದ ರೈತ್ರಿಗೆ (ಸಾಮಾನೂ  ರೈತ್ರಿಗೆ ಶೇ 

50ಯ ರೆಗೆ ಹಾಗು ರಿಶಿಶಟ  ಗಗ ಭತ್ತತ  ರಿಶಿಶಟ  ಪಂಗಡದರಿಗೆ 

ಶೇ.75 ಯ ರೆಗೆ) ಟ್ಟಟ ರೆ ಗರಿಶಟ  2.00 ಹೆಕ್ಕಟ ೋರ್ ಅಥವಾ ಅಯ ವಾಷತ ವಿಕ್ 

ಹಿಡುಳಿ (Actual holding) ಯಾವುದ್ದ ಕ್ಡಿಮೆಯೋ ಆ ವಿಸಿತ ೋಣ್ಗಕೆ್ಕ  

ಮಾತಿ್  ರಿಯಾಯಿತಿಮಲಿ್ಲ  ಬಿತ್ತ ನೆ ಬಿೋಜ ವಿತ್ಯಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿತ ದೆ. 

ಬಿತ್ತ ನೆ ಬಿೋಜ ವಿತ್ಯಣೆಮಲಿ್ಲ  ರೈತ್ಯ ಸಣಿಮಲಿ್ಲನ ವಿಯಗಳನುನ  

ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ರಿಶಿಶಟ  ಗಗಹಾಗೂ ರಿಶಿಶಟ  

ಪಂಗಡಕೆ್ಕ  ಸೇರಿದ ರೈತ್ರು ಜಾತಿ ಿ ಮಾಣ್ ತಿ್ ನುನ  ಷಲಿ್ಲ ಷಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ರೈತ್ರು Farmer Registration & Unified 

Beneficiary Information System - FRUITS ಪೋಟ್ಗಲ್ ನಲಿ್ಲ  

ನೋೆಂದಣಿಯಾಗಿ Farmers Identification number(FID) ಡೆದ್ರಯಬೇಕು. 

2.  ಕ್ನಗಟ್ಕ್ ರೈತ್ ಸುಯಕಿಾ  

ಿ ಧಾನ ಮಂತಿಿ  ಪಷಲ್ 

ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ 

ಈ ಯೋಜನೆಮಡಿ ಮುಖ್ೂ  ಬಳೆಗಳನುನ  ಗಿಾ ಭ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  

ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಬಳೆಗಳನುನ  ಹೋಫಳಿ ಭಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಿ ಥಭವಾಗಿ 

ಅಧಿಸೂಚಿಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ಅೆಂತಿಭ ದ್ರನೆಂಕ್ದೊಳಗೆ ರೈತ್ರಿೆಂದ 

ಪಿ್ ೋಮಯಂ ಡೆದ್ದ ಬ್ೂ ೆಂಕ್ / ಷಸಕಾಯ ಸಂಸ್ತಥ  / ಸಾಮಾನೂ  ಸೇವಾ 

ಕೆಂದಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳೆ ವಿಮೆ ನೋೆಂದಣಿ ಕಾಮಗ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತ್ತ ದೆ 

ದಾಖ್ ಗಳನುನ  ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಅಸಗ ರೈತ್ಯ ಿ ಸಾತ ನೆಗಳನುನ  

ಸಂ ಧಿಸಿದ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳಿಗೆ ಅೆಂಗಿೋಕ್ರಿಷಲು ಯವಾನಷಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಲ ಡೆದಂತ್ಸ ರೈತ್ರಿಗೆ ಕ್ಡ್ಡಾ ಮವಾಗಿದ್ದದ , ಸಾಲ 

ಡೆಮದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಐಚಿಿ ಕ್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಕ್ನಗಟ್ಕ್ ರೈತ್ ಸುಯಕಿಾ  ಿ ಧಾನ 

ಮಂತಿಿ  ಪಷಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ಕಿ್ಕೋತಿ್ಯ ಧಾರಿತ್ ಹಾಗೂ ಇಳುರಿ 

ಆಧಾರಿತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದದ , ಮಾಗಗಸೂಚಿಮನುಸಾಯ ಹೋಫಳಿ / 

  ಭ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಗಕ್ ಭತ್ತತ  ಸಾೆಂಖ್ಯೂ ಕ್ 

ಇಲಾಖ್ಯಮರು ನೋಡು ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಟವು ಿ ಯೋಗಗಳಿೆಂದ ಬಂದಂತ್ಸ 

ವಾಷತ ವಿಕ್ ಇಳುರಿ ಮಾಹಿತಿಯು ನಗದ್ರಡಿಷಲಾದ ಪಿ್ರ ರಂಭಿಕ್ 

ಇಳುರಿಗಿೆಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ ಇದದ ರೆ, ಇಳುರಿಮ ಕೊಯತೆಗನುಗುಣ್ವಾಗಿ 

ಹೋಫಳಿ/ ಗಿಾ ಭ ಪಂಚಾಯಿತಿಮಲಿ್ಲ  ಬಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಎಲಿಾ  

ರೈತ್ರು ಬಳೆ ವಿಮಾ ನಶಟ  ರಿಹಾಯ ಡೆಮಲು ಅಸಗರಾಗುತ್ಯತ ರೆ. ಅಸಗ 

ರೈತ್ರಿಗೆ ವಿಮೆ ರಿಹಾಯ ಮತ್ತ ನುನ  ನೇಯವಾಗಿ ಅಯ ಬ್ೂ ೆಂಕ್ 

ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ತಥ ಮರು ಗಾಗಯಿಸುತ್ಯತ ರೆ. 



 

3.  ಿ ಧಾನ ಮಂತಿಿ  

ಕ್ಷಸಾನ್ ಷಮೆಾ ನ್ 

ನಧಿ ಯೋಜನೆ 

(PMKISAN) 

ಸಾಗುಳಿ ಭೂಮ ಹೆಂದ್ರರು ಎಲಿಾ  ಅಸಗ ರೈತ್ರಿಗೆ ವಾಷಿಗಕ್ 

ರೂ.6000/-ಗಳ ಆರ್ಥಗಕ್ ಷಹಾಮನುನ  ನೋಡಲಾಗುತಿತ ದೆ. ಷದರಿ 

ಷಹಾಮನುನ  ರೂ.2000/-ಗಳಂತೆ ಮೂರು ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ನಲೆು  

ತಿೆಂಗಳಿಗೊಮೆೆ  ನೋಡಲಾಗುವುದ್ದ. ಇದಯ ಜತೆಗೆ ಕ್ನಗಟ್ಕ್ ರಾಜೂ  

ಷಕಾಗಯದ್ರೆಂದ ರೂ.4000/-ಗಳನುನ  ಎಯಡು ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  

ನೋಡಲಾಗುವುದ್ದ. 

ಭಾಯತ್ ಷಕಾಗಯದ ಮಾಗಗಸೂಚಿಮನವ ಮ ಘೋಶಣೆಮ 

ಆಧಾಯದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಳಕಂಡ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ಹೆಂದ್ರರು ರೈತ್ 

ಕುಟೆಂಫವು ಯೋಜನೆಮ ಪಲಾನುಬವಿಯಾಗಲು ಅಸಗ ರುವುದ್ರಲಿ  

i. ಭೂಮ ಹೆಂದ್ರರು ಸಂಘ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳು. 

ii. ಕ್ಕಳಕಾಣಿಸಿದ ಗಗಗಳಲಿ್ಲ  ಕುಟೆಂಫ ಷದಷೂ ರು ಇದದ ಲಿ್ಲ . 

a) ಮಾಜಿ ಭತ್ತತ  ಹಾಲ್ಲ ಸಾೆಂವಿಧಾನಕ್ ಹುದೆದ ಗಳು 

b) ಮಾಜಿ ಭತ್ತತ  ಹಾಲ್ಲ ಷಚಿರು/ರಾಜೂ  ಷಚಿರು / ರಾಜೂ  ವಿಧಾನ 

ಷಭೆ / ವಿಧಾನ ರಿಶತಿತ ನ ಷದಷೂ ರು / ನಗಯ ಷಭೆ ಅಧೂ ಕ್ಷರು/ ಪುಯ 

ಷಭೆ ಅಧೂ ಕ್ಷರು /ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧೂ ಕ್ಷರು 

c) ನವೃತ್ತ  / ಹಾಲ್ಲ ಸೇವೆಮಲಿ್ಲರುಕೆಂದಿ  / ರಾಜೂ  ಷಕಾಗಯಗಳ 

/ಷಚಿವಾಲ  ಕ್ಛೇರಿ/ಇಲಾಖ್ಯ, ಕಿ್ಕೋತಿ್  ಕ್ಛೇರಿಗಳು/ ಕೆಂದಿ  / ರಾಜೂ  

ಷಕಾಗರಿ ಸಾವ ಭೂ ದ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳು, ಅೆಂಗ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳು / ಸಾವ ಮತ್ತ  

ಸಂಸ್ತಥ ಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕ್ಯರು/ ಷಥ ಳಿೋಮ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ 

ಖಾಯಂ ನೌಕ್ಯರು (ಗಿೂ ಪ್-ಡಿ / 4ನೇ ಗಗ / Multi Testing Staff 

ಹಯತ್ತಡಿಸಿ) 

d) ರೂ.10,000/- ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿ ನ ಮತ್ತ  ಡೆಯುತಿತ ರು ಯೋ 

ನವೃತ್ತ  / ನವೃತ್ತ  ಪ್ೆಂಚಣಿದಾಯರು. (ಗಿೂ ಪ್-ಡಿ / 4ನೇ ಗಗ / 

Multi Testing Staff ಹಯತ್ತಡಿಸಿ) 

e) ಕ್ಳೆದ ಸಾಲ್ಲನ ಆದಾಮ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಾಯರು. ವೈದೂ , 

ಅಭಿಯಂತ್ಯ, ಕ್ಷೋಲ, ಲೆಕೆ್  ರಿಶೋಧಕ್ರು, ವಾಸುತ ಶಿಲ ದಂತ್ಸ 

ವೃತಿತ  ಯರು ಭತ್ತತ  ವೃತಿತ  ಯ ಸಂಸ್ತಥ ಮಲಿ್ಲ  ನೆಂದಾಯಿತ್ ಷದರಿ 

ವೃತಿತ ಮನುನ  ಕೈಗೊಳುಳ ತಿತ ರುರು. 

4.  ಸಾಮ ಕೃಷಿ ಹಿೆಂದ್ರನ ಸಾಮ ಭಾಗೂ  ಯೋಜನೆ ಗುೆಂಪುಗಳ ಿ ಮಾಣಿೋಕ್ಯಣ್- 

ಕ್ನಗಟ್ಕ್ ರಾಜೂ  ಬಿೋಜ & ಸಾಮ ಿ ಮಾಣಿೋಕ್ಯಣ್ ಸಂಸ್ತಥ ಮ 

ಮೂಲಕ್ ಕಾಮಗನಯತ್ ಗುೆಂಪುಗಳ ಕಿ್ಕೋತಿ್ ದ ಿ ಮಾಣಿೋಕ್ಯಣ್ 2013-14 

ಯಚಿತ್ವಾದ ಕಾಮಗನಯತ್ ಗುೆಂಪುಗಳ ಅಸಗರಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. 

5.        ಸಿರಿಧಾನೂ ಗಳಾದ ನಣೆ, ಹಾಯಕ್, ಸಾಮೆ, ಕೊಯಲೆ, ಊದಲು 

ಬಳೆಗಳನುನ  ಬಳೆದ ಎಲಿಾ  ಗಗದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಿ ತಿ ಹೆಕ್ಕಟ ೋರಿಗೆ 

ರೂ.10,000/-ದಂತೆ ಗರಿಶಾ  ಎಯಡು ಹೆಕ್ಕಟ ೋರುಗಳಿಗೆ ಪಿ ೋತ್ಯಾ ಸಧನ. 

ರಾಜಾೂ ದಾದೂ ೆಂತ್ ಸಿರಿಧಾನೂ ಗಳಾದ ನಣೆ, ಹಾಯಕ್, ಸಾಮೆ, ಕೊಯಲೆ, 

ಊದಲು ಬಳೆಗಳನುನ  ಬಳೆದ ರೈತ್ರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೈತ್ ಸಂಕ್ಗ 

ಕೆಂದಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಜಿಗ ಷಲಿ್ಲ ಸಿ ನೋೆಂದಣಿ     



6.  ಸೂಕೆ್ಷ  ನೋರಾರಿ  ಸನ / ತ್ತೆಂತ್ತರು ನೋರಾರಿ ಘಟ್ಕ್ಗಳ ಅಳಡಿಕ್ಕಗೆ ಎಲಿಾ  ಗಗದ 

ರೈತ್ರಿಗೆ 2.00 ಹೆಕ್ಕಟ ೋರ್ ಿ ದೇವದರೆಗೆ ಶೇ.90 ಯಷ್ಟಟ  ಷಹಾಮಧನ 

ಭತ್ತತ  2.00 ಕೆ್ಷ ೆಂತ್ ಮೇಲ ಟಟ  5.00 ಹೆಕ್ಕಟ ೋರ್ ಿ ದೇವದರೆಗೆ 

ಶೇ.45ಯಷ್ಟಟ  ಷಹಾಮಧನ ದಗಿಷಲಾಗುತಿತ ದೆ. ಇದಕೆಾ ಗಿ 

Farmer Registration & Unified Beneficiary Information System - 

F  I                     Farmers Identification 

number (FID) ಡೆಮಬೇಕು. ನೋರಾರಿ ಸೌಲಬೂ  ಹೆಂದ್ರರು 

ರೈತ್ರು ನಗದ್ರತ್ ಅಜಿಗ ನಮೂನೆಮಲಿ್ಲ  ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. (ಸಣಿ) ಯೆಂದ್ರಗೆ 

ರೈತ್ ಸಂಕ್ಗ ಕೆಂದಿ ದಲಿ್ಲ  ಅಜಿಗ ಷಲಿ್ಲ ಷಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕ್ಕ-

ಕ್ಷಸಾನ್ ನಲಿ್ಲ  ಅಜಿಗಮನುನ  ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಅಪ್ ಲೋಡ್ 

ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತ್ರು ಜೇಶಾ ತೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಲಬೂ ತೆಮ 

ಆಧಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನುನ  ಷಲಿ್ಲ ಸಿದ ರೈತ್ರಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಿದ / 

ರೈತ್ಯ ಹಲದಲಿ್ಲ  ಅನುಷಾಟ ನ ಮಾಡಿದ ಲಘು ನೋರಾರಿ 

ಷಲಕ್ಯಣೆಗಳಿಗೆ ಷಹಾಮಧನ ದಗಿಷಲಾಗುವುದ್ದ. 

7.  ಕೃಷಿ          

    

ಕೃಷಿ ಉತ್ ನನ ಗಳ 

       

ಷಣ್ಣ  ಟಿ್ಟ ೂ ಕ್ಟ ರ್, ರ್ ಟಿಲಿರ್, ಭೂಮ ಸಿದದ ತೆ ಉಕ್ಯಣ್ಗಳು, 

ನಟಿ / ಬಿತ್ತ ನೆ ಉಕ್ಯಣ್ಗಳು, ಟಿ್ಟ ೂ ಕ್ಟ ರ್ / ವಕ್ಷತ ಚಾಲ್ಲತ್ ಷಷೂ  

ಸಂಯಕ್ಷಣಾ ಉಕ್ಯಣ್ಗಳು, ಅೆಂತ್ಯ ಬೇಸಾಮ ಉಕ್ಯಣ್ಗಳು, ತ್ಯೂ ಜೂ  

ಸುತ ಗಳ ನಗಸಣಾ ಉಕ್ಯಣ್ಗಳು, ಕೊಯಿಲು ಭತ್ತತ  ಕೆ್ ಣೆ 

ಮಾಡು ಉಕ್ಯಣ್ಗಳು ಕೃಷಿ ಸಂಷೆ ಯಣಾ ಘಟ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ 

ಡಿೋಷಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ತಟ ಗಳನುನ  ರಿಯಾಯಿತಿ ದಯದಲಿ್ಲ  ಈ       

ದಗಿಷಲಾಗುತಿತ ದೆ. 

1. ಕೃಷಿ ಯಂತಿ ೋಕ್ಯಣ್/ ಕೃಷಿ ಸಂಷೆ ಯಣಾ ಘಟ್ಕ್/ 

ಟ್ಟಪ್ರಗಲ್ಲೋನ್ ಗಳಿಗೆ        ಿ ತಿ ರೈತ್ 

ಪಲಾನುಬವಿಗಳಿಗೆ (Individual farmers) ಸಾಮಾನೂ  ರೈತ್ರಿಗೆ ಶೇ.50 

ಯಷ್ಟಟ  ಷಹಾಮಧನ ಹಾಗು ರಿಶಿಶಟ  ಜಾತಿ ಭತ್ತತ  ರಿಶಿಶಟ  

ಪಂಗಡದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಶೇ.90 ಯಷ್ಟಟ  ಷಹಾಮಧನನುನ  ಗರಿಶಟ  ಮತಿ 

ರೂ. ೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷದರೆಗೆ ನೋಡಲಾಗುತಿತ ದೆ. ಷಣ್ಣ  ಟಿ್ಟ ೂ ಕ್ಟ ರ್ ಗಳ 

ಖ್ರಿೋದ್ರಗೆ ರಿಶಿಶಟ  ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡದ ರೈತ್ರಿಗೆ ರೂ.3.00ಲಕ್ಷಗಳ 

ಷಹಾಮಧನನುನ  ನೋಡಲಾಗುತ್ತ ದೆ.  

2. ಕೃಷಿ ಯಂತಿ ೋಕ್ಯಣ್ಗಳ ದಯವು 0 ರಿೆಂದ 5 ಲಕ್ಷವಿದದ ಲಿ್ಲ  

ಅೆಂತ್ಸ ಉಕ್ಯಣ್ಗಳನುನ  ಕಾನೂನನವ ಮ ನೆಂದಾಯಿತ್ ರೈತ್ 

ಗುೆಂಪುಗಳಿಗೆ (FPOs / SHGs / Registered farmer organizatrions / 

Clubs) ನೋಡಲಾಗುವುದ್ದ.  

ಇದಕೆಾ ಗಿ Farmer Registration and Unified Beneficiary 

Information System - FRUITS ಪೋಟ್ಗಲ್ ನಲಿ್ಲ  ನೋೆಂದಣಿಯಾಗಿ 

Farmers Identification number (FID) ಡೆಮಬೇಕು. ರೈತ್ರು ನಗದ್ರತ್ 

ಅಜಿಗ ನಮೂನೆಮಲಿ್ಲ  ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಯೆಂದ್ರಗೆ ರೈತ್ ಸಂಕ್ಗ 

ಕೆಂದಿ ದಲಿ್ಲ  ಅಜಿಗ ಷಲಿ್ಲ ಷಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕ್ಕ-ಕ್ಷಸಾನ್ ನಲಿ್ಲ  

ಅಜಿಗಮನುನ  ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೇಶಾ ತೆ 

ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಲಬೂ ತೆಮ ಆಧಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನುನ  

ಷಲಿ್ಲ ಸಿದ ರೈತ್ರು, ಡೆದ ಕೃಷಿ ಯಂತಿ ೋಕ್ಯಣ್ಗಳಿಗೆ ಷಹಾಮಧನ 

ದಗಿಷಲಾಗುವುದ್ದ. 



8.         ಆಹಾಯ 

ಬದಿ ತ್ಯ      

(ಬತ್ತ  ಭತ್ತತ  ದ್ರವ ದಳ 

ಧಾನೂ ) 

• ಬತ್ತ  & ದ್ರವ ದಳ ಧಾನೂ  ಬಳೆಮಲಿ್ಲ  ಆಧುನಕ್ ತ್ಯೆಂತಿಿ ಕ್ತೆಗಳ ಗುಚಿ  

ಪಿ್ರ ತ್ೂ ಕಿ್ಷ ಕ್ಕಗಳು.  

• ಶೇ.50ಯ ರಿಯಾಯಿತಿಮಲಿ್ಲ  ಗುಣ್ಭಟ್ಟ ದ ಬಿತ್ತ ನೆ ಬಿೋಜ ವಿತ್ಯಣೆ. 

• ಶೇ.50ಯ ರಿಯಾಯಿತಿಮಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ರಿಕ್ಯಗಳಾದ ಷಷೂ  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ರಾಸಾಮನಕ್ಗಳು, ಜೈವಿಕ್ ಗೊಫಬ ಯಗಳು, ಲಘು ಪೋಶಕಾೆಂವಗಳು, 

ಜಿಾ ೆಂ/ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ , ಕೃಷಿ ಉಕ್ಯಣ್ಗಳು & ಕೃಷಿ 

ಯಂತಿ ೋಕ್ಯಣ್ಗಳು. 

• ದ್ರವ ದಳಧಾನೂ  ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ  ದೃಢೋಕೃತ್ ಬಿತ್ತ ನೆ ಬಿೋಜೋತ್ಯ ದನೆಗೆ 

ಿ ತಿ ಕ್ಷವ ೆಂಟ್ಟಲ್ ಗೆ ರೂ.5000/-ದಂತೆ ಪಿ ೋತ್ಯಾ ಸಧನ  

ಎಲಿಾ  ಗಗದ ರೈತ್ರು ನಗದ್ರತ್ ಅಜಿಗ ನಮೂನೆ ಭತ್ತತ  ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ 

ಷಲಿ್ಲ ಸಿ ಷಲತ್ತತ  ಡೆಮಫಹುದ್ದ 

9.         ಆಹಾಯ 

ಬದಿ ತ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 

ಯೋಜನೆ-

ಯಟಧಾನೂ ಗಳು 

(ಮೆಕೆ್ಕ ಜೋಳ) 

ಮೆಕೆ್ಕ ಜೋಳ ಬಳೆಮಲಿ್ಲ  ದ್ರವ ದಳ ಧಾನೂ ಗಳ ಬಳೆಗಳನುನ  

ಅೆಂತ್ಯಬಳೆಗಳಾಗಿ ಪಿ್ರ ತ್ೂ ಕಿ್ಷ ಕ್ಕಗಳು  

ಎಲಿಾ  ಗಗದ ರೈತ್ರು ನಗದ್ರತ್ ಅಜಿಗ ನಮೂನೆ ಭತ್ತತ  ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ 

ಷಲಿ್ಲ ಸಿ ಷಲತ್ತತ  ಡೆಮಫಹುದ್ದ. 

10.         ಆಹಾಯ 

ಬದಿ ತ್ಯ ಮಶನ್ 

ನೂೂ ಟಿಿ ೋ ಸಿೋರಿಮಲ್ಾ  

–ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಷಜೆ್ಜ , 

ನಣೆ ಇತ್ಯೂ ದ್ರ 

ಕ್ಷರುಧಾನೂ ) 

 ರಾಗಿ.ಜೋಳ, ಷಜೆ್ಜ , ನಣೆ ಇತ್ಯೂ ದ್ರ ಕ್ಷರುಧಾನೂ ಗಳ ಬಳೆಮಲಿ್ಲ  

ಆಧುನಕ್ ತ್ಯೆಂತಿಿ ಕ್ತೆಗಳ ಗುಚಿ  ಪಿ್ರ ತ್ೂ ಕಿ್ಷ ಕ್ಕಗಳು. 

 ಶೇ.50ಯ ರಿಯಾಯಿತಿಮಲಿ್ಲ  ಗುಣ್ಭಟ್ಟ ದ ಬಿತ್ತ ನೆ ಬಿೋಜ ವಿತ್ಯಣೆ. 

 ಶೇ.50ಯ ರಿಯಾಯಿತಿಮಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ರಿಕ್ಯಗಳಾದ: ಜೈವಿಕ್ 

ಗೊಫಬ ಯಗಳು, ಷಷೂ  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ        , ಲಘು 

ಪೋಶಕಾೆಂವಗಳು, ಜಿಾ ೆಂ/ ಕೃಷಿಸುಣ್ಣ , ಕೃಷಿ ಉಕ್ಯಣ್ಗಳು 

ಭತ್ತತ  ಕೃಷಿ ಯಂತಿ ೋಕ್ಯಣ್ಗಳು. 

 ನೂೂ ಟಿಿ  ಸಿರಿಧಾನೂ  ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ  ದೃಢೋಕೃತ್ ಬಿತ್ತ ನೆ 

ಬಿೋಜೋತ್ಯ ದನೆಗೆ ಿ ತಿ ಕ್ಷವ ೆಂಟ್ಟಲ್ ಗೆ ರೂ.3000/-ದಂತೆ 

ಪಿ ೋತ್ಯಾ ಸಧನ  

ಎಲಿಾ  ಗಗದ ರೈತ್ರು ನಗದ್ರತ್ ಅಜಿಗ ನಮೂನೆ ಭತ್ತತ  ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ 

ಷಲಿ್ಲ ಸಿ ಷಲತ್ತತ  ಡೆಮಫಹುದ್ದ.  

11.         ಆಹಾಯ 

ಬದಿ ತ್ಯ ಅಭಿಯಾನ -

ಎಣೆಣ ಕಾಳು ಭತ್ತತ  

ತ್ಯಳೆಬಳೆಗಳು 

(ಎನ್.ಎಫ್. 

ಎಸ್.ಎೆಂ-ಎಣೆಣ ಕಾಳು) 

 ಶೇ. 50ಯಷ್ಟಟ  ರಿಯಾಯಿತಿ ದಯದಲಿ್ಲ  ಿ ಮಾಣಿತ್ ಬಿತ್ತ ನೆ ಬಿೋಜ 

ವಿತ್ಯಣಾ ಕಾಮಗಕಿ್ ಭ 

 ಎಣೆಣ ಕಾಳು ಬಳೆಮಲಿ್ಲ  ಆಧುನಕ್ ತ್ಯೆಂತಿಿ ಕ್ತೆಗಳ ದೊಡಾ  

ಿ ಮಾಣ್ದ ಪಿ್ರ ತ್ೂ ಕಿ್ಷ ಕ್ಕಗಳು. 

 ಶೇ.50ಯ ರಿಯಾಯಿತಿಮಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ರಿಕ್ಯಗಳಾದ: ಜೈವಿಕ್ 

ಗೊಫಬ ಯಗಳು, ಷಷೂ  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ ರಾಸಾಮನಕ್Àಗಳು, ಲಘು 

ಪೋಶಕಾೆಂವಗಳು ಭತ್ತತ  ಜಿಾ ೆಂ/ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ   

ಎಲಿಾ  ಗಗದ ರೈತ್ರು ನಗದ್ರತ್ ಅಜಿಗ ನಮೂನೆ ಭತ್ತತ  ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ 

ಷಲಿ್ಲ ಸಿ ಷಲತ್ತತ  ಡೆಮಫಹುದ್ದ. 

12.            ಶೇ.50 ಯ ರಿಯಾಯಿತಿಮಲಿ್ಲ  ಷಷೂ  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ರಾಸಾಮನಕ್ಗಳು/ದಾಸಾತ ನು ಕ್ಣ್ಜಗಳು ಹಾಗೂ ಉಕ್ಯಣ್ಗಳ 

ವಿತ್ಯಣೆ.  ಎಲಿಾ  ಗಗದ ರೈತ್ರು ನಗದ್ರತ್ ಅಜಿಗ ನಮೂನೆ ಭತ್ತತ  

ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಷಲಿ್ಲ ಸಿ ಷಲತ್ತತ  ಡೆಮಫಹುದ್ದ. 



13.  ಭಣಿಣ ನ ಷತ್ವ  

ಹೆಚಿಿ ಸುವಿಕ್ಕ 

ಯೋಜನೆ 

ಸಸಿರೆಲೆ ಗೊಫಬ ಯ, ಜಿಾ ೆಂ, ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ  / ಡೋಲೋಮೈಟ, 

ಲಘುಪೋಶಕಾೆಂವಗಳು, ಜೈವಿಕ್ ಗೊಫಬ ಯಗಳು, ಎರೆಹುಳು ಗೊಫಬ ಯ, 

ಸಾಮ ಗೊಫಬ ಯ, ರಂಜಕ್ಯುಕ್ತ  ಸಾಮ ಗೊಫಬ ಯ, ಸಿಟಿ 

ಕಾೆಂಪೋಸ್ಟ  ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನೂ  ಗಗದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಶೇ.50ಯ ಷಹಾಮಧನ 

ಹಾಗೂ  ರಿಶಿಶಟ  ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಶೇ.75ಯ ಷಹಾಮಧನ  

ಫಯೋಡೈಜ್ಜಷಟ ರ್ ಘಟ್ಕ್ ಭತ್ತತ  ಎರೆಹುಳು ಗೊಫಬ ಯ ಉತ್ಯ ದನ 

ಘಟ್ಕ್ ಸಾಥ ನೆಗೆ ಸಾಮಾನೂ  ಗಗದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಶೇ.50ಯ ಷಹಾಮಧನ 

ಹಾಗೂ ರಿಶಿಶಟ  ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಶೇ.75ಯ ಷಹಾಮಧನ  

ಅಸಗತೆ:  

 ರೈತ್ರಾಗಿದ್ದದ  ಜಮೋನು ಅಯ ಹೆಷರಿನಲಿ್ಲಯಬೇಕು. 

 ರೈತ್ಯ ಹಿಡುಳಿ ಭೂಮಮನುನ  ಅಯ ಸಣಿಯಿೆಂದ 

ಖಾತ್ರಿಡಿಷಬೇಕು. 

 ತಂದೆ ಅಥವಾ ತ್ಯಯಿ ಭಯಣ್ ಹೆಂದ್ರದದ ಲಿ್ಲ  ಗಿಾ ಭ ಲೆಕೆ್ಷ ಗರಿೆಂದ 

ದೃಡಿೋಕ್ಯಣ್ ಡೆದ್ರಯಬೇಕು. 

 ರಿಶಿಶಟ  ಪಂಗಡ ಗಗದರು ಗುರುತಿನ ಚಿೋಟಿಮ ಜತೆಗೆ ಜಾತಿ 

ಿ ಮಾಣ್ ತಿ್ ನುನ  ಿ ಸುತ ತ ತ್ ಡಿಸುವುದ್ದ. 

14.  ಕೃಷಿ ವಿಷತ ಯಣಾ ಉ 

ಅಭಿಯಾನ  (SAME-

ATMA) 

ಯೋಜನೆಮಡಿ ಆಯೋಜಿಸು ವಿಷತ ಯಣಾ ಕಾಮಗಕಿ್ ಭಗಳಲಿ್ಲ  

ಎಲಿಾ  ಗಗದ ರೈತ್ರು / ರೈತ್ ಭಹಿಳೆಮಯ ಪ್ರಲೊ ಳುಳ ವಿಕ್ಕ 

ಅಕಾವವಿರುತ್ತ ದೆ 

15.  ಭಣಿಣ ನ ಪಲತ್ತ ತೆ 

ಯೋಜನೆ 

ಭಣ್ಣಣ  ಆರೋಗೂ  ಚಿೋಟಿ ಶಿಫಾಯಸಿಾ ನವ ಮ ಪಿ್ರ ತ್ೂ ಕಿ್ಷ ಕ್ಕಗಳನುನ  

ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಶೇ. 50ಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ದಯದಲಿ್ಲ  ಯಷಗೊಫಬ ಯ / 

ಸಾಮ ಗೊಫಬ ಯ / ಜೈವಿಕ್ ಗೊಫಬ ಯ / ಲಘುಪೋಶಕಾೆಂವ/ 

ಭಣ್ಣಣ  ಸುಧಾಯಕ್ಗಳನುನ  ಗರಿಶಟ  ರೂ.2500/- ಿ ತಿ ಹೆಕ್ಕಟ ೋರ್ ಗೆ ಮಾತಿ್  

ವಿತ್ರಿಷಲಾಗುತಿತ ದೆ.  

ಮಾದರಿ ಗಿಾ ಭಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ್ರ ತ್ೂ ಕಿ್ಷ ಕ್ಕ ಕೈಗೊಳಳ ಲು ಆಷಕ್ಷತ  ಹೆಂದ್ರರು 

ಸಾಮಾಜಿಕ್ವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಗಕ್ವಾಗಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ/ ಷಣ್ಣ  

/ಅತಿಷಣ್ಣ / ರಿಶಿಶಟ  ಪಂಗಡ / ರಿಶಿಶಟ  ಜಾತಿ ಇತ್ರೇ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ 

ಷಮುದಾಮ ಹಾಗೂ ರೈತ್ ಭಹಿಳೆಮರಿಗೆ ಆದೂ ತೆ ನೋಡುವುದ್ದ. 

ಭಣ್ಣಣ  ಆರೋಗೂ  ಚಿೋಟಿ ಹೆಂದ್ರಯಬೇಕು. 

 ಗಿಾ ಭ ಭಟ್ಟ ದ ಭಣ್ಣಣ  ರಿೋಕಿಾ  ಘಟ್ಕ್ ಸಾಥ ಪ್ಷಲು ಯೋಜನ 

ವೆಚ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇ.75 ಯಷ್ಟಟ  ರೂ.3.75 ಲಕ್ಷಗಳನುನ  

ಷಹಾಮಧನನನ ಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದ್ದ.  

 ಕೃಷಿ ಕಿ್ಷನಕ್ ಭತ್ತತ  ಕೃಷಿ ವಾೂ ಪ್ರಯ ಕೆಂದಿ ಗಳು (Agri Clinics & 

Agri Business Centres) ಕೃಷಿ ಉದ್ರದ ಮೆದಾಯರು, ಮಾಜಿ 

ಯೋಧರು, ಷವ ಷಹಾಮ ಸಂಘಗಳು, ರೈತ್ಯ ಉತ್ಯ ದಕ್ಯ 

ಸಂಸ್ತಥ ಗಳು (FPO), ರೈತ್ ಉತ್ ನನ  ಕಂನಗಳು, ರೈತ್ಯ ಜಂಟಿ 

ಜವಾಬ್ದ ರಿ ಗುೆಂಪುಗಳು (Farmer Joint Liability Groups), ರೈತ್ಯ 

ಷಸಕಾಯ ಸಂಘಗಳು, PACs, ರಿಕ್ಯಗಳ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ ಲೆಟ ಗಳು, 

ರಿಕ್ಯಗಳ ರಿಟೇಲ್ ದಾಯರು, ಶಾಲೆಗಳು / ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  

ಪಲಾನುಬವಿಗಳನನ ಗಿ ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡುವುದ್ದ. 



 ಪಲಾನುಬವಿಗಳು ಕ್ನಶಾ  ಕ್ಷ ಮೆಟಿಿ ಕ್ ನಲಿ್ಲ  2ನೇ ದಜ್ಜಗಮಲಿ್ಲ  

ಉತಿತ ೋಣ್ಗರಾಗಿಯಬೇಕು. ವಿಜಾಾ ನ ಭತ್ತತ  ಕಂಪೂೂ ಟ್ರ್ ಜಾಾ ನ 

ಹೆಂದ್ರಯಬೇಕು. 

 ಅಜಿಗದಾಯರು ಅಜಿಗಗಳನುನ  ಅಗತ್ೂ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅಸಗತೆ, PAN 

ಸಂಖ್ಯೂ  ಭತ್ತತ  ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೂ ಮ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನುನ  ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ 

ನದೇಗವಕ್ರುಗಳಿಗೆ ಷಲಿ್ಲ ಸುವುದ್ದ. 

ಜಿಲಿಾ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧೂ ಕ್ಷತೆಮಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿಾ  ಭಟ್ಟ ದ ಕಾಮಗಕಾರಿ 

ಷಮತಿಮಲಿ್ಲ  ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿಯಬೇಕು. 

 

ಲಘುಪೋಶಕಾೆಂವಗಳ ವಿತ್ಯಣೆ- ಶೇ.50ಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಗರಿಶಾ  

ರೂ.500/- ಮೋಯದಂತೆ ಎಲಿಾ  ಗಗದ ರೈತ್ರಿಗೆ. ನಗದ್ರತ್ ಅಜಿಗ 

ನಮೂನೆ ಭತ್ತತ  RTC ಷಲಿ್ಲ ಷಬೇಕು  

ಸಾಮಾಜಿಕ್ವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಗಕ್ವಾಗಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ/ ಷಣ್ಣ  

/ಅತಿಷಣ್ಣ / ರಿಶಿಶಟ  ಪಂಗಡ / ರಿಶಿಶಟ  ಜಾತಿ ಇತ್ರೇ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ 

ಷಮುದಾಮ ಹಾಗೂ ರೈತ್ ಭಹಿಳೆಮರಿಗೆ ಆದೂ ತೆ 
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1 1 CªÀÄÈvÀgÁªÀ vÀA. ¸ÀÄ¨sÁµÀZÀAzÀæ   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

2 2 ¸ÀÄUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀA. PÀ¯ÁåtÂ   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

3 3 CªÀÄÈvÀ vÀA. ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

4 4 C±ÉÆÃPÀ vÀA. ¸Áé«ÄgÁªÀ   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

5 5 gÁºÀÄ¸ÁºÉÃ§ vÀA. ¸ÀÄ¨sÁµÀÑAzÀæ   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

6 6 ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀA. ¸Áé«ÄgÁªÀ   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

7 7 ®PÀëöät vÀA. §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

8 8 ©ÃgÀ¥Áà vÀA. ¦ÃgÀ¥Áà   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

9 9 §¸ÀªÀt¥Áà vÀA. ¸Áé«ÄgÁªÀ   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

10 10 GªÉÄÃ±À vÀA. ²æÃªÀÄAvÀ   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

11 11 ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀA. ®PÀëöät   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

12 12 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA. «ÃgÀuÁÚ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

13 13 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀA. ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà  ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

14 14 CAzÀ¥Áà vÀA. zÉÆAqÀ¥Áà  ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

15 15 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀªÀt¥Áà  ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

16 16 ¥ÁªÀðw UÀA. §¸ÀªÀgÁd  £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

17 17 ¸ÀÄªÀuÁð UÀA. ±ÀgÀt§¸À¥Áà  £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

18 18 ²ªÀ±ÀgÀtAiÀÄå vÀA. §¸ÀAiÀiÁå  £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

19 19 PÉëÃªÀÄ°AUÀ vÀA. ±ÀgÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

20 20 fÃeÁ¨Á¬Ä UÀA. ¥ÀArvÀ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

21 21 vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀA.PÀ®è¥Àà  zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

22 22 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. ZÀAzÀ¥Áà ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

23 23 ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀA.«oÀ×® ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

24 24  £ÁUÀªÀiÁä UÀA. gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

25 25 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA. zsÀªÀÄðuÁÚ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

26 26 UËvÀªÀÄ vÀA. §¸ÀuÁÚ ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

27 27 ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀA. ®PÀëöät dªÀÄUÁ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

28 28 ªÀÄºÁzÉÃªÀ vÀA. ZÀAzÀ¥Áà ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

29 29 «oÀ×® vÀA. ©üÃªÀÄ±Á PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

30 30 zsÁ£À¥Áà vÀA. ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

31 31 PÀ¯ÁåtÂ vÀA. zsÀ£À±ÉÃnÖ   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

32 32 ²æÃ±ÉÊ® vÀA. ¸ÀÄ¨sÁµÀÑAzÀæ   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

33 33  ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

34 34   PÁ²£ÁxÀ vÀA. ¦ÃgÀ¥Áà   PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

35 35  gÀvÁß¨Á¬Ä UÀA. UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

36 36 ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀA. «oÀ×® PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

37 37 ®PÀëöät vÀA. ©üÃªÀÄ¥Áà ªÀÄªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

38 38 ®PÀëöätgÁªÀ vÀA. ªÀÄgÉ¥Áà  vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

39 39 «oÁ¨Á¬Ä UÀA.UÀÄgÀÄ§¸À¥Áà  RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

40 40  §AqÀ¥Áà vÀA. UÀAUÁgÁªÀ  avÀ° PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

41 41  ²æÃªÀÄAvÀ vÀA. ªÀiÁzsÀÄ  RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

42 42  ±ÀgÀt¥Áà vÀA. ¹zÀÝ¥Áà  ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

43 43  ±ÀAPÀgÀ vÀA. ZÀAzÀ¥Áà  ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

44 44  «ÄÃ°AzÀ vÀA. ºÉÆ£Àß¥Áà  ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

45 45 Gdé®£ÀAzÀ vÀA. ªÉÆÃºÀ£ÀUËqÀ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

46 46 ¨ÁAiÀÄªÀÄä UÀA. ªÉÆÃºÀ£ÀUËqÀ   vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

47 47  PÀÈµÀÚ¥Áà vÀA. gÀvÀß¥Áà ¥ÀªÁgÀ zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

48 48 ¨sÁVÃgÀy UÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

49 49 PÁ²£ÁxÀ vÀA. zÉÃ«AzÀæ¥Áà  ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

50 50  ¥ÀArvÀ vÀA. UÀt¥Àw RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

51 51 UÀÄgÀÄ§¸À¥Áà vÀA. PÀ®è¥Áà  RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

52 52  zÉÃªÁ£ÀAzÀ vÀA. PÀgÀ§¸À¥Áà  RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

53 53 UÀt¥Àw vÀA. ©üÃªÀÄ±Á  ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

54 54  £ÀgÀ¹AUÀ vÀA. ªÀiÁzÀ¥Áà  RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

55 55  gÁd±ÉÃRgÀ vÀA. ±ÀgÀt¥Áà  ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

56 56 ±ÀgÀt¥Áà vÀA. ²ªÀ°AUÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

57 57 gÁeÉÃAzÀæ vÀA. zÉÃ«AzÀæ¥Áà  RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

58 58 UÀAUÁzsÀgÀ vÀA. PÁ²£ÁxÀ  gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

59 59 ±ÀgÀt¥Áà vÀA. £ÁUÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

60 60  FgÀuÁÚ vÀA. «oÉÆÃ¨Á  RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

61 61  ªÀÄxÀÄgÁ¨Á¬Ä UÀA. ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

62 62 UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà  vÀA. ¨Á§ÄgÁªÀ  gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

63 63  ªÀÄºÁvÁä UÀA. «±Àé£ÁxÀ  avÀ° PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

64 64  ±ÀgÀt¥Áà vÀA. PÀ¯Áåt¥Áà  gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

65 65  ¸ÀÄªÀÄ£À¨Á¬Ä UÀA. ªÀÄºÁzÉÃªÀ  ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

66 66  £ÁUÉÃ±À vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà  RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

67 67 £ÁUÀ£ÁxÀ vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

68 68  PÀ¯ÁåtÂ vÀA. ±ÀgÀt¥Áà  QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

69 69 ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀA. gÁªÀÄ dªÀÄUÁ(eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 
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70 70 ±ÁAvÀ¥Áà vÀA. PÀ®è¥Áà  vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

71 71 AiÀÄ¯Áè°AUÀ vÀA. ±ÀgÀt¥Áà fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

72

72 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA.§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

73 73 ªÀÄzÀ£À vÀA. £ÁªÀÄzÉÃªÀ  vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

74 74 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA.ZÀAzÀÄgÁªÀ  vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

75 75 ¨Á¨Á¸ÁºÉÃ§ vÀA.«oÀ×®gÁªÀ  D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

76 76 ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀA. ¨Á§ÄgÁªÀ  ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

77 77 ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA. ¹zÁæªÀÄ¥Áà  ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

78 78 EAzÀæfÃvÀ vÀA ²æÃªÀÄAvÀ  D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

79 79 ªÀÄ É̄èÃ±À vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

80 80 GvÀÛªÀÄ vÀA. ªÀÄ®ètÚ  ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

81 81 vÀAUÉÃªÀiÁä UÀA. zsÀªÀÄðgÁªÀ  ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

82 82 £ÁUÉÃAzÀæ vÀA. ±ÁªÀÄgÁªÀ  ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

83 83  ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA. §¸ÀuÁÚ  ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

84 84 gÀ«ZÀAzÀæ vÀA. ©üÃªÀÄ±Á ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

85 85  «zsÁåzsÀgÀ vÀA. gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

86 86 UÀÄAqÀ¥Áà vÀA. PÀ¯ÁåtÂ  PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

87 87  §¸ÀuÁÚ vÀA. ªÀÄ®è¥Áà  EPÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

88 88 ±ÀgÀtªÀÄä UÀA. ²æÃªÀÄAvÀ  ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

89 89  PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀA. §¸À¥Áà  ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

90 90  ²æÃªÀÄAvÀ vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ  ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

91 91  £ÁUÉÃ±À vÀA. ±ÀgÀt¥Áà ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

92 92 ²ªÀ°AUÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ  ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

93 93  ¹zÀÝ¥Áà vÀA. ±ÀgÀt¥Áà ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

94 94 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA. ±ÁªÀÄgÁªÀ  ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

95 95 ¹zÀÝ°AUÀ vÀA. vÀÄPÀÌ¥Áà  ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

96 96  «dAiÀÄ®Qëöä UÀA. ²ªÀ±ÀgÀt  ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

97 97  ²ªÀ±ÀgÀt vÀA. ¯ÁqÀ¥Áà ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

98 98  «±Àé£ÁxÀ vÀA. ©üÃªÀÄgÁªÀ ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

99 99  ¥Àæw¨sÁ UÀA. ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

100 100 §¸ÀªÀgÁd vÀA. zÀvÀÛ¥Áà ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

101 101  ¸ÀÄ¨sÁµÀ vÀA. ²ªÀ±ÀgÀt  ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

102 102 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA.©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

103 103 ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA. ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

104 104 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà vÀA. §¸ÀªÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

105 105  ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA. ²ªÀ¥Áà  CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

106 106 £ÁUÀªÀiÁä UÀA. ¹zÁÝgÀÆqsÀ  CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

107 107 ¦ÃgÀ¥Áà vÀA. §¸ÀªÀt¥Áà  £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

108 108 UÀÄAqÀ¥Áà vÀA. ©üÃªÀÄ¥Áà  PÀÄzÀªÀÄÄqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

109 109 ZÀAzÀªÀiÁä UÀA. ZÀAzÀæPÁAvÀ  dªÀ¼ÀUÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

110 110 RAqÉÃgÁAiÀÄ vÀA. §¸À¥Áà  ¸À£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

111 111 §¸ÀªÀgÁd vÀA. UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà  ¯ÁqÀªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

112 112 ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå vÀA. ²ªÀ±ÀAPÀgÀAiÀÄå  £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

113 113 ªÀÄzÀgÀ̧ Á§ vÀA. ªÀÄ»§Æ§ gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

114 114 ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA. ¥ÀAZÀ¥Áà ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

115 115 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà vÀA. §¸ÀuÁÚ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

116 116 ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ D£ÀAzÀgÁAiÀÄ DªÀ¼ÀUÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

117 117 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä vÀA. ±ÀgÀt¥Áà ¸À£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

118 118 ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà vÀA.®PÀëöät RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

119 119 ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA. ²ªÀ¥Áà ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

120 120 NA¥ÀæPÁ±À vÀA. UÀÄgÀÄ£ÁxÀ  gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

121 121 ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA. ªÀÄ®è¥Áà gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

122 122 ºÀtªÀÄAvÀ vÀA. «oÉÆÃ¨Á QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

123 123 ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà vÀA. UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà  ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

124 124 ¥Àæ¨sÀÄ vÀA. ±ÀgÀt¥Áà  ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

125 125 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA. ¥Àæ¨sÀuÁÚ  ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

126 126 ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA. ±ÀgÀt¥Áà PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

127 127 §¸ÀªÀgÁd ±ÀAPÀgÉ¥Áà fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

128 128 dUÀ£ÁßxÀ vÀA.ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ  PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

129 129 GªÀiÁzÉÃ« vÀA. ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

130 130 ¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA. ±ÀAPÉæ¥Áà fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

131 131 ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA.©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

132 132 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà vÀA. ±ÀAPÀgÉ¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

133 133 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀA. ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ  ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

134 134 ¹zÀÝuÁÚ vÀA. ZÀ£Àß§¸À¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

135 135 §¸ÀªÀgÁd vÀA. FgÀuÁÚ PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

136 136 ¸ÀAUÀuÁÚ vÀA. §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

137 137 ±À©âÃgÀ vÀA. F¸Áä¬Ä® ¥ÀmÉÃ® vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

138 138 ¤A¨ÉÃªÁé UÀA. ²ªÀgÁd  fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

139 139 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Áà D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



140 140 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà §AqÀ¥Áà ºÉÆ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

141 141 PÁªÀÄuÁÚ vÀA. ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

142 142 §PÀÄì¢Ý£À C°ªÉÆ¢Ý£À vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

143 143 ¸ÉÊ¥sÀ£À ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

144 144 £ÁUÀuÁÚ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

145 145 PÀ¯ÁåtÂ ªÀÄºÁAvÀ¥Áà dªÀÄUÁ(eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

146 146 £ÁUÉÃ±À vÀA. ©üÃªÀÄ±Á fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

147 147 ±ÀgÀt¥Áà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

148 148 UÀÄgÀÄ±ÀgÀt ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

149 149 UÀÄAqÀ¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

150 150 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ £ÁUÀuÁÚ PÁvÀgÁ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

151 151 PÀ¯ÁåtÂ vÀA. ZÀAzÁæªÀÄ PÀtªÀÄ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

152 152 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ £ÁUÀuÁÚ PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

153 153 gÉÃªÀªÀÄä UÀA. CtÚAiÀiÁå PÉÆÃgÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

154 154 AiÀÄ±ÀéAvÀgÁªÀ vÀA.§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ PÀÄzÀªÀÄÄqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

155 155 dUÀ£ÁßxÀ vÀA. §¸ÀªÀt¥Áà CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

156 156 UÀAUÀªÀÄä UÀA. ¸ÉÊ§uÁÚ CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

157 157 £À©¸Á§ vÀA. ªÉÄºÀ§Æ§¸Á§ ©®UÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

158 158 UÀÄgÀÄgÁd vÀA. «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

159 159 ZÀ£Àß¥Áà vÀA. PÁ²gÁAiÀÄ dªÀ¼ÀUÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

160 160 ²æÃªÀÄAvÀ vÀA. gÀÄPÀäuÁÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

161 161 gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

162 162 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà D®ÆgÀ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

163 163 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA. ²ªÀ°AUÀ¥Áà D®ÆgÀ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

164 164 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA. zsÀÆ¼À¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

165 165 À̧Ä s̈ÁµÀÑAzÀæ vÀA. vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

166 166 GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA.¸ÀÄ¨sÁµÀÑAzÀæ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

167 167 ²æÃªÀÄw ªÀiÁtÂPÀ¨Á¬Ä ¸ÀÄ¨sÁµÀÑAzÀæ ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

168 168 £ÁUÉÃAzÀæ vÀA. ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

169 169 C¥ÁàgÁAiÀÄ vÀA. ²ªÀgÁAiÀÄ ¸ÀÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

170 170 gÁZÀuÁÚ vÀA. UÀÄgÀuÁÚ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

171 171 ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA. §¸ÀuÁÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

172 172 gÀÄPÀäuÁÚ vÀA. ±ÀgÀt§¸À¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

173 173 CªÀÄÈvÀ vÀA. ¹zÀÝgÁªÀÄ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

174 174 ¥Á¥À¸Á§ vÀA. EªÀiÁªÀÄ¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

175 175 £ÁUÉÃAzÀæ vÀA. ¹zÀÝ¥Áà zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

176 176 ®Qëöä¨Á¬Ä UÀA. gÁZÀuÁÚ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

177 177 ªÀÄ®è¥Áà vÀA. zsÀÆ¼À¥Áà PÀÄzÀªÀÄÄqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

178

178 ²æÃªÀÄw ¸ÀgÀÄ¨Á¬Ä UÀA. §®©üÃªÀÄ AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

179 179 ²æÃªÀÄw.«oÁ¨Á¬Ä UÀA.±ÀgÀt¥Áà ¸ÀAUÉÆ¼ÀV(¹) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

180 180 £ÀA¢¤ UÀA. £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

181 181 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA. ZÀAzÀ¥Áà zÀUÁð²gÀÄgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

182 182 CªÀÄÈvÀgÁAiÀÄ vÀA.PÀ®è¥Áà gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

183 183 ªÀiÁzsÀªÀgÁAiÀÄ vÀA.¸ÁAiÀÄ§uÁÚ gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

184 184 EAzÀÄªÀÄw UÀA. ¸ÀÄ¨sÁµÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

185 185 ¸ÀÄªÀuÁð UÀA. ±ÀgÀt§¸À¥Áà fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

186 186 ¸ÀÄ¨sÀzÁæ¨Á¬Ä UÀA. ¸ÀAUÀuÁÚ fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

187 187 ºÀ¸À£À° vÀA. zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

188 188 PÁ²£ÁxÀ vÀA. ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

189 189 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA.¹zÁæªÀÄ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

190 190 dUÀzÉÃ« UÀA. ¨Á¼À¥Áà dªÀ¼ÀUÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

191 191 ¹zÀÝ¥Áà vÀA. ²ªÀ°AUÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

192 192 £ÁUÀgÁd vÀA. ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄzÀªÀÄÄqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

193 193 PÁ¼À¥Áà vÀA. ZÉ£Àß¥Áà CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

194 194 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA. ²ªÀ¥Áà CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

195 195 ¸ÀÄ¨sÁµÀ vÀA. ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

196 196 gÁd±ÉÃRgÀ vÀA. UÀÄAqÉÃgÁªÀ EPÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

197 197 ±ÀgÀt¥Áà vÀA. ¨sÉÆÃd¥Áà ªÀiÁ.»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

198 198 ¸ÀÄ¨sÁµÀ vÀA. ©üÃªÀÄgÁªÀ ªÀiÁ.»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

199 199 ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

200 200 ±ÉmÉÖ¥Áà vÀA. bÁAiÀÄ¥Áà PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

201 201 ¨Á§Ä vÀA. ®PÀëöät ªÀiÁ.»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

202 202 w¥ÀàuÁÚ vÀA. ºÀtªÀÄAvÀ PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

203 203 ¤Ã®ªÁé UÀA. ªÀÄgÉ¥Áà PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

204 204 ¥Àæ¢Ã¥À vÀA. ±ÀAPÀgÀ ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

205 205 ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀA. SÁåªÀÄ°AUÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

206 206 µÀtÄäR vÀA. ¹zÁæªÀÄ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

207 207 §¸ÀªÀiÁä UÀA. ºÁªÀt¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

208 208 UËgÁ¨Á¬Ä UÀA. ¦ÃgÀ¥Áà EPÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

209 209 ¨sËgÀªÀÄä UÀA. ©üÃªÀÄgÁªÀ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



210 210 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA. ¸ÉÊ§uÁÚ ºÀqÀ®V PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

211 211 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA. ªÀÄ®èuÁÚ gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

212 212 ¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀA. ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Áà ºÉÆ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

213 213 dUÀ£ÁßxÀ vÀA. CªÀÄÈvÀ¥Áà ©®UÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

214 214 UÀtzsÀgÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

215 215 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀA.©üÃªÀÄ±Á £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

216 216 §¸ÀªÀgÁd vÀA. ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

217 217 zÉÃªÁ£ÀAzÀ vÀA. ZÀAzÀuÁÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

218 218 gÀªÉÄÃ±À vÀA. vÀÄPÀÌ¥Áà  EPÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

219 219 ±ÀgÀt¥Áà vÀA.PÀÈµÀÚ¥Áà  ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

220 220 ±ÉÃPÀ¥Áà vÀA. CtÚ¥Áà D¼ÀAzÀ. PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

221 221 gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ vÀA. ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

222 222 £ÁfªÀÄ vÀA. ¨Á¥ÀÄ ºÀqÀ®V PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

223 223 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä vÀA.¸ÉÊzÀ¥Áà C¯Áè¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

224 224 ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀA.ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

225 225 ¥ÀArvÀ vÀA. §¸ÀuÁÚ ªÉÆÃWÁ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

226 226 ¥ÀzÁäªÀw vÀA. ²ªÀ¥ÀÄvÀæ AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

227 227 gÀvÀ£ÀfÃ« vÀA. ¥ÀArvÀgÁAiÀÄ PÀgÀºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

228 228 zÀ±ÀgÀxÀ vÀA. UÀÄAqÀ¥Áà °AUÀ£ÀªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

229 229 CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀA. ±ÀgÀt¥Áà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

230 230 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. ¸ÀA§uÁÚ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

231 231 §¸ÀªÀgÁd vÀA. gÁªÀÄuÁÚ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

232 232 ¸ÀgÀÄ¨Á¬Ä UÀA. ²ªÀgÁAiÀÄ PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

233 233 ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀA. ¸Áé«ÄgÁªÀ PÉgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

234 234 PÁªÀÄuÁÚ vÀA. ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

235 235 UÀÄgÀÄ±ÀgÀt ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

236 236 ¤A¨ÉÃªÁé UÀA. ²ªÀgÁd fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

237 237 AiÀÄ¯Áè°AUÀ vÀA. ±ÀgÀt¥Áà fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

238 238 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ £ÁUÀuÁÚ PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

239 239 dUÀ£ÁßxÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

240 240 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA. Ȩ́Ê§uÁÚ PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

241 241 £ÁUÀuÁÚ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÁvÁæ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

242 242 £ÁUÀgÁd vÀA. ªÀÄ°èPÁdÄð£À ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

243 243 ¹zÁÝgÁªÀÄ  § À̧ªÀgÁd fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

244 244 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà vÀA. ¸Áé«ÄgÁªÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

245 245 ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀA. ¨Á§ÄgÁªÀ zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

246 246 FgÀuÁÚ vÀA.ZÀAzÀæ±Á zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

247 247 ¸ÀAdAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ªÀÉÆÃWÁ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

248 248 ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

249 249 ¢Ã°¥À ªÀÄzÀgÀ̧ Á PÉÆÃvÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

250 250 ZÀAzÀ¥Áà ºÀÄ¸À£À¥Áà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

251 251 «dAiÀÄ®QëöäÃ ¢UÀA§gÀ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

252 252 ±ÀgÀtªÀiÁä UÀA.±ÀgÀt¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

253 253 ¹zÀÝ¥Áà vÀA. ¨sÁUÀuÁÚ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

254 254 ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ vÀA.±ÀAPÉæ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

255 255 ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ vÀA. ²ªÀgÁAiÀÄ ºÀqÀ®V PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

256 256 ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀA. §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

257 257 CA§ªÁé UÀA. ®PÀëöät gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

258 258 CtÚ¥Àà vÀA.²ªÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

259 259 ¨Á§Ä vÀA. £ÁªÀiÁ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

260 260 vÁ£Áf vÀA.zÉÆAr¨Á PÉÆÃvÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

261 261 FgÀuÁÚ vÀA.ZÀAzÀæ±Á ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

262 262 ¨ÁAiÀiÁ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄ±Á zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

263 263 ¸ÀAVÃvÁ gÁdÄ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

264 264 ¸ÀÄ¨sÀÁµÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

265 265 ©üÃªÁf vÁ£Áf QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

266 266 ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

267 267 ªÀÄaAzÀæ ²ªÀgÁAiÀÄ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

268 268 £ÁUÀgÁd CtÚ¥Áà QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

269 269 ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

270 270 ¸À«vÁ ¸ÀAdÄ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

271 271 ZÀAzÀæPÁAvÀ ²ªÀ¯Á® ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

272 272 EAzÀÄ¨Á¬Ä ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

273 273 UÀËj±ÀAPÀgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

274 274 ªÀÄ°è£ÁxÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

275 275 §¸ÀªÀAvÀ¥Áà ¥Àæ¨sÀÄ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

276 276 ¹zÁæªÀÄ §¸ÀuÁÚ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

277 277 gÀÁdÄ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

278 278 «dAiÀÄiÁ¨Á¬Ä ¸ÀÄ¨sÁµÀ ºÀqÀ®V PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

279 279 gÀvÀÁß¨Á¬Ä UÀt¥ÀvÀgÁªÀ EPÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

280 280 CA§jÃ±À UÉÆÃ«AzÀgÁªÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



281 281 ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä zsÀªÀÄðgÁªÀ gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

282 282 zsÁ£ÀªÀiÁä ²æÃªÀÄAvÀ ªÀÄiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

283 283 gÀªÉÄÃ±À ²æÃªÀÄAvÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

284 284 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ¸ÀAUÀAiÀiÁå D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

285 285 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ gÀªÉÄÃ±À D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

286 286 £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ¹zÀÝuÁÚ ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

287 287 ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

288 288 ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

289 289 ¹zÀÝuÁÚ vÀA. ZÀ£Àß§¸À¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

290 290 PÀ¯ÁåtÂ ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà PÀtªÀÄÄ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

291 291 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ±ÀAPÉæÃ¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

292 292 ±À©âÃgÀ vÀA. F¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

293 293 ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¤gÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

294 294 «ÃgÀAiÀiÁå PÀgÀ§¸À¥Áà ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

295 295 ±ÁAvÀªÀiÁä ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

296 296 eÉÊ§Ä£À©Ã ªÀÄzÀgÀ̧ Á§ zÀÉÃªÀAvÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

297 297 dUÀzÉÃ« ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

298 298 zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ªÀÄzÀgÀ̧ Á§ zÉÃªÀAvÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

299 299 ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

300 300 PÀ¯ÁåtÂ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

301 301 gÁd±ÉÃRgÀ C¥ÁàgÁªÀ ºÀÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

302 302 ²ªÁ£ÀAzÀ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

303 303 §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

304 304 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÉÆÃWÁ(©É) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

305 305 ¹zÀÝ¥Áà ©üÃªÀÄ±Á QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

306 306 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

307 307 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ©üÃªÀÄ±Á ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

308 308 ªÀÄºÁzÉÃªÀ gÉÃªÀ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

309 309 gÀ«ÃAzÀæ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀZÀAzïæ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

310 310 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ «ÃgÀÆ¥ÁPÀë¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

311 311 ªÀÄzsÀÄPÀgÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

312 312 ¸ÀAdAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

313 313 C¥ÁàgÁªÀ ²ªÀuÁÚ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

314 314 ±ÀgÀt§¸À¥Áà zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

315 315 ©üÃªÀÄgÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

316 316 ±ÀAPÀgÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

317 317 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ  ®PÀët ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

318 318 ªÀÄ®PÀuÁÚ FgÀuÁÚ C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

319 319 C£Àß¥ÀÆtð UÀuÉÃ±À ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

320 320 ªÀÄ°èPÁdÄð£ ¥Àæ¨sÀÄÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

321 321 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

322 322 zÀvÀÛuÁÚ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

323 323 gÁd¥Áà £ÀªÀ£ÁxÀ dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

324 324 ¸ÀÄªÀuÁð gÀªÉÄÃ±À gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

325 325 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

326 326 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¨Á§ÄgÁªÀ CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

327 327 «gÀAvÉÃ±ÀégÀ UÀÄgÀÄ§¸À°AUÀAiÀiÁå RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

328 328 ¥Àæ¨sÀÁPÀgÀ PÉÆÃAr¨Á vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

329 329 PÀ¯ÁåtÂ zÀÉÆÃAr¨Á vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

330 330 UÀ»£ÁxÀ ªÀiÁgÀÄw vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

331 331 ºÀÄªÀuÁÚ gÁªÀÄ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

332 332 «oÀ® PÁ²£ÁxÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

333 333 ¸ÀÄ±Á¨Á¬Ä ªÉAPÀl vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

334 334 £ÀgÀ¹AUÀ gÉªÀt¥Áà vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

335 335 PÀ¯ÁåtÂ CuÁÚgÁªÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

336 336 PÀ¯ÁªÀw ºÀtªÀÄAvÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

337 337 dAiÀÄ²æÃ ªÀÄ¯Áèj vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

338 338 UÉÆÃ¥Á® zsÀÆ®¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

339 339 UÀÄAqÀÁ¨Á¬Ä ²æÃªÀÄAvÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

340 340 ¹zÁÝgÁªÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

341 341 ²æÃPÁAvÀ ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

342 342 PÁ²£ÁxÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

343 343 §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

344 344 ¥ÀArvÀgÁªÀ «gÀÆ¥ÁPÀë¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

345 345 ¸ÀÄPÀÄªÀiÁj vÁ£Áf vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

346 346 ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

347 347 zÀgÉÃ¥Áà ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

348 348 ±ÁæªÀt ¥ÀæPÁ±À vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

349 349 «ÄÃ£ÁQë ªÀÄºÁzÉÃªÀ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

350 350 EAzÀæfÃvÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

351 351 §®ªÀAvÀ ²æÃªÀÄAvÀ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



352 352 gÀÁeÉÃAzÀæ ªÀÄºÁzÀÄ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

353 353 dUÀ¢Ã±À PÁqÁf vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

354 354 £ÀÁUÉÃAzïæ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

355 355 ²ªÀ°AUÀªÀiÁä ªÀÄ®è¥Áà D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

356 356 ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄ°èPÁdÄð£À D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

357 357 ZÁAzÀ¸Á§ ¨ÁªÁ¸Á§ D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

358 358 ªÀÄºÉÃAzÀæ ªÀÄ°è£ÁxÀ zÀtÆÚgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

359 359 ¸ÀAvÉÆÃµÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ zÀtÆÚgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

360 360 ¤Ã®ªÀiÁä UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

361 361 £ÁUÀgÁd ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ zÀtÆÚgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

362 362 ¯ÁqÀ¥Áà ©üÃªÀÄ±Á zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

363 363 zË®vÀgÁªÀ ¹zÀÝ¨Á zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

364 364 zÀvÀÀÄÛ  £ÀgÀ̧ À¥Áà ¨sÀÆ¸À£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

365 365 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä zÀvÀÄÛ ¨sÀÆ¸À£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

366 366 vÀÄ®¹zÁ¸À ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

367 367 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ  ¹zÀÝuÁÚ ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

368 368 gÀªÉÄÃ±À vÀÄPÀÌ¥Áà EPÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

369 369 ¹zÁÝgÁªÀÄ ©üÃªÀÄ±Á ªÀÄzÀUÀÄtQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

370 370 PÁ²gÁAiÀÄ gÁZÀ¥Áà ªÀÉÆÃWÁ(©É) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

371 371 ZÀAzÀ¥Áà ¸ÁvÀ¥Áà ªÀÉÆÃWÁ(©É) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

372 372 ±ÀAPÀgÀ «±Àé£ÁxÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

373 373 ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ FgÀ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

374 374 «ÃgÀÉÃAzÀæ ¨Á¨Á¸ÁºÉÃ§ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

375 375 ªÀÄºÁzÉÃ« ±ÀAPÀgÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

376 376 zÀ¸ÀÀÛVÃgÀ C§ÄÝ® zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

377 377 ZÀAzÀæPÁAvÀ dA¥ÀuÁÚ ªÀÄiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

378 378 ±ÀgÀt¥Áà §¸ÀªÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

379 379 ¨sÀÆvÁ½ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

380 380 ºÀtªÀÄAvÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

381 381 UÀAUÁzsÀgÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

382 382 gÁdÄ¨Á¬Ä ¤ªÀwð vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

383 383 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Áà ªÀÄzÀUÀÄtQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

384 384 ¸ÉÆÃªÀÄuÁÚ zÉÆÃAr¨Á ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

385 385 §¸ÀuÁÚ zsÀÆ¼À¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

386 386 ªÀiÁgÀÄw vÀÄPÁgÁªÀÄ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

387 387 dUÀ£ÁßxÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

388 388 ºÀtªÀÄAvÀ zsÀÆ¼À¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

389 389 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

390 390 C²é¤ gÁeÉÃAzÀæ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

391 391 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ CuÁÚgÁªÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

392 392 ªÉÄÊ£Á¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

393 393 ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀuÁÚ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

394 394 ZÀAzÀæPÁAvÀ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

395 395 PÀgÀ§¸À¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

396 396 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ RAqÀ¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

397 397 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä CA¨ÁzÁ¸À RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

398 398 §¸ÀªÀgÁd PÀ¯ÁåtÂ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

399 399 ¤Ã®ªÀiÁä ZÀAzÀæ±Á RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

400 400 gÉÃªÀt¥Áà ©üÃªÀÄ±Á RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

401 401 ¹zÀÀÝ°AUÀ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

402 402 ©üÃªÀÄ±Á §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

403 403 ®PÀëöät ¨Á§ÄgÁªÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

404 404 ¹zÁæªÀÄ¥Áà ©üÃªÀÄ±Á RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

405 405 FgÀuÁÚ gÁªÀÄuÁÚ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

406 406 ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ CdÄð£À zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

407 407 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Áà PÀªÀ®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

408 408 gÀªÉÄÃ±À ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀªÀ®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

409 409 CdÄð£À CA¨Áf zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

410 410 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà zsÀÆ®¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

411 411 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀgÀºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

412 412 zÉÃ±ÀªÀÄÄRgÁªÀ C¥ÁàgÁªÀ PÉÃgjCA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

413 413 ªÀÄ°è£ÁxÀ zsÀÆ¼À¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

414 414 ¸ÀÄ²¯Á¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

415 415 SÁåªÀÄ°AUÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

416 416 ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

417 417 C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ CtÚ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

418 418 ZÀAzÀAiÀiÁå CAvÀAiÀiÁå £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

419 419 CtÚ¥ÀÁà ±ÀgÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

420 420 dUÀzÉÃ« UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

421 421 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

422 422 C±ÉÆÃPÀ ±ÀAPÀæ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



423 423 PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄgÁªÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

424 424 AiÀÄ¯Áè°AUÀ AiÀÄ±ÀéAvÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

425 425 §¸ÀªÀgÁd FgÀ¥Áà zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

426 426 ¹zÀÁæªÀÄ¥Áà ±ÀAPÀgÁªÀ ¸ÀPÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

427 427 ªÀÄ®°èPÁdÄð£À ±ÀAPÀgÁªÀ ¸ÀPÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

428 428 ²æÃ±ÉÊ® ¹zÀÝuÁÚ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

429 429 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

430 430 UÀÄAqÀªÀiÁä ZÀAzÀæ±Á RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

431 431 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ZÀAzÀæ±Á RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

432 432 ºÀtªÀÄAvÀ ¤AUÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

433 433 ªÀÄ®PÀuÁÚ ±ÀgÀt¥Áà wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

434 434 §©vÁ vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

435 435 ¤Ã®ªÀiÁä §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¸ÀÁ É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

436 436 ®PÀÀët zÉÆÃAr¨Á wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

437 437 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

438 438 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ±ÀgÀt¥Áà RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

439 439 ¥ÀæPÁ±À zÉÆÃAr¨Á wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

440 440 ªÀÄ®èªÀiÁä ²æÃªÀÄAvÀ wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

441 441 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà §AqÀ¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

442 442 ¹zÀÁÝgÁªÀÄ ªÀÄ°è£ÁxÀ wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

443 443 ¸ÀÄgÉÃSÁ¨Á¬Ä §®©üÃªÀÄ gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

444 444 ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ UÀÄAqÉÃgÁªÀ ¸ÀPÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

445 445 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ §¸À°AUÀ¥Áà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

446 446 ²ªÀuÁÚ ©üÃªÀÄgÁªÀ zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

447 447 D£ÀAzÀgÁAiÀÄ PÀ¯ÁåtÂ ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

448 448 £ÁUÀgÉrØ dUÀ£ÁßxÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

449 449 PÀÁ²£ÁxÀ ZÀAzÀæ±Á SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

450 450 UÀÄgÀÄ±ÀÁAvÀ¥Áà gÁªÀÄuÁÚ K°£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

451 451 AiÀÉÆÃUÉÃ±À £ÁªÀÄzÉÃªÀ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

452 452 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà zÁzÁgÁªÀ aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

453 453 gÀÁdeÉÃAzÀÀæ ±ÀAPÀgÀ aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

454 454 ±ÉÊ®eÁ §¸ÀªÀgÁd K°£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

455 455 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà PÀ¯ÁåtÂ  SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

456 456 ªÀÄ®è¥Áà ±ÀgÀt¥Áà aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

457 457 §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®è¥Áà aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

458 458 ¥Àæ¨sÀÁªÀw ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

459 459 ²ªÀ°AUÀ¥Áà £ÁUÀ¥Áà PÀÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

460 460 ®QëöäÃPÁAvÀ §¸ÀªÀt¥Áà ¨ÉÆÃ¼ÀtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

461 461 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

462 462 ªÀÄ°è£ÁxÀ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Áà K°£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

463 463 CªÀÄÈvÀ PÁ²gÁAiÀÄ vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

464 464 gÀÁªÀÄZÀAzÀæ ¤d°AUÀ¥Áà vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

465 465 ªÀÄÄPÁÛ̈ Á¬Ä ²æÃªÀÄAvÀ aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

466 466 §¸ÀuÁÚ ¸ÀAUÀuÁÚ aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

467 467 dAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÀAPÀgÀ aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

468 468 ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄ®PÀuÁÚ vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

469 469 zsÀ£ÀgÁd UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Áà vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

470 470 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ±ÀAPÀgÁªÀ ¸ÀPÀÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

471 471 ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

472 472 ±ÀÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ «oÀ® ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

473 473 dUÀ£ÁßxÀ ZÀAzÀæ±Á ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

474 474 ¥sÀvÀÄæ¸Á§ UÀÄqÀÄ¸Á§ ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

475 475 d¯Á®Ä¢ÝÃ£À C«ÄÃ£ÉÆÃ¢ÝÃ£À ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

476 476 ªÀÄ±ÁPÀ©Ã SÁ¹ªÀÄ¸Á§ ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

477 477 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ®è¥Áà D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

478 478 CA§ªÁgÁAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

479 479 ¸¹zÀÀÝªÀiÁä ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

480 480 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ zÉÃ«ÃAzÀæ¥Áà D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

481 481 ¸ÀÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

482 482 ªÀiÁgÀÄw zÉÃ«ÃAzÀæ¥Áà D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

483 483 FgÀªÀiÁä ¥ÀÄAqÀ°PÀ D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

484 484 ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀPÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

485 485 ¹zÁÝgÁªÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

486 486 ±ÀAPÀgÀ PÀ®è¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

487 487 ¹zÀÝªÀiÁä gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

488 488 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

489 489 ¹zÀÝªÀiÁä PÀgÀ§¸À¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

490 490 £ÁUÀ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

491 491 ºÀtªÀÄAvÀ PÀgÀ§¸À¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

492 492 £ÁUÀuÁÚ PÀ®è¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

493 493 §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Áà vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



494 494 ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

495 495 ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

496 496 ²æÃªÀÄAvÀ CtÚ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

497 497 ±ÁAvÀ¥Áà «ÃgÀuÁÚ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

498 498 ZÀ£ÀßªÀiÁä ²ªÀgÁd £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

499 499 ªÀÄ®èAiÀiÁå ²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀiÁå £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

500 500 ZÀAzÀæPÀ¯Á CªÀÄÈvÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

501 501 ºÀtªÀÄAvÀ ¹zÀÝ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

502 502 ¥ÁªÀðw §¸ÀAiÀiÁå £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

503 503 «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ±ÀA¨sÀAiÀiÁå £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

504 504 ®QëöäÃPÁAvÀ «ÃgÀuÁÚ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

505 505 vÁgÁ¨Á¬Ä NA¥ÀæPÁ±À £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

506 506 ±ÀgÀt§¸À¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

507 507 gÀvÁß¨Á¬Ä CuÁÚgÁAiÀÄ PÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

508 508 ¸Á gÁAiÀÄeÉÆÃ¢ÝÃ£À ¸Á ºÀÄ¸ÉÃ£À £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

509 509 ªÀÄ®è¥Áà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

510 510 vÀÄ¼ÀeÁgÁªÀÄ §¸ÀªÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

511 511 ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

512 512 ¸ÀÄ£ÀAzÁ ¹zÀÝ¥Áà PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

513 513 §¸ÀªÀgÁd PÀÁ²gÁAiÀÄ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

514 514 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

515 515 §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

516 516 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀÀégÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

517 517 ²ªÀgÁAiÀÄ ±ÁAvÀ¥Áà gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

518 518 CA§¨Á¨Á¬Ä ZÀAzÀæ±Á gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

519 519 «oÀ® ®PÀëöät dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

520 520 ¥ÀÁªÀðw «ÃgÀuÁÚ dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

521 521 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà gÉÃªÀ¥Áà dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

522 522 UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå gÉÃªÀtAiÀiÁå ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

523 523 «±Àé£ÁxÀ ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

524 524 ¥ÀArvÀ ²ªÀuÁÚ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

525 525 ®PÀëöät ²ªÀuÁÚ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

526 526 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

527 527 vÀÁAiÀÄ¥Áà zÉÆÃAr¨Á ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

528 528 ¸ÉÆÃ£Á¨Á¬Ä ²ªÀuÁÚ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

529 529 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

530 530 ¢Ã¥ÀPÀ D£ÀAzÀgÁªÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

531 531 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ªÀÄ®PÀdð¥Áà dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

532 532 ±ÀgÀtªÀiÁä ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

533 533 gÀÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà PÀÉÃjCA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

534 534 gÁd±ÉÃRgÀ gÉÃªÀ¥Áà PÉÃjCA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

535 535 UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

536 536 ±ÀgÀtªÀiÁä UÀgÀÄ°AUÀ¥Áà PÉÃjCA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

537 537 gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ªÀÄ®PÀdð¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

538 538 §AqÀ¥Áà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

539 539 SÁåªÀÄ°AUÀ ©üÃªÀÄ±Á £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

540 540 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

541 541 CªÀÄÄÈvÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

542 542 EAzÀÄ¨Á¬Ä ²ªÀ¥ÀÄvÀgÀ¥Áà PÀgÀºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

543 543 ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

544 544 ªÀÄ®èuÁÚUËqÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ PÉÃjCA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

545 545 ¹zÀÝ°AUÀ AiÀÄ±ÀéAvÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

546 546 §AqÀÉÃ¥Áà PÁ²£ÁxÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

547 547 ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt dªÀÄUÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

548 548 PÉÃ¼À¨Á¬Ä zsÀ£ÀÄ dªÀÄUÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

549 549 ®°vÁ¨Á¬Ä zÉÃ«zÁ¸À dªÀÄUÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

550 550 ¸ÀÄ¨sÁµÀ PÀ¤ßgÁªÀÄ dªÀÄUÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

551 551 ¸ÁzsÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

552 552 UÀdgÁ¨Á¬Ä ²ªÁf ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

553 553 gÁªÀÄ°AUÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

554 554 ºÀÄZÀÑ¥Áà w¥ÀàuÁÚ AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

555 555 ±ÁAvÀ¥Áà ©üÃªÀÄ±Á AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

556 556 ¸ÉÆÃªÀÄÄ gÀÆ¥À¹AUÀ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

557 557 gÁdÄ UÉÆÃ¥ÀÄ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

558 558 gÀÉÃ£ÀÄPÁ CªÀÄÈvÀ AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

559 559 UÀÄAqÀªÀÄä CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

560 560 ºÀj¨Á ¨sÉÊPÁ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

561 561 ®PÀÀëöät ©üÃªÀÄ±Á ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

562 562 CA¨ÁzÁ¸À ©üÃªÀÄ±Á PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

563 563 dÄªÀÄäªÁé UÉÆÃ«AzÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

564 564 £ÁªÀÄzÉÃªÀ C¥ÀàuÁÚ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



565 565 ®PÀëöät ºÀtªÀÄAvÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

566 566 ¨Á§Ä UÀ£ÀÄß D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

567 567 «oÀ® ±ÀgÀt¥Áà PÉÆÃqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

568 568 ¸Á«wæ ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÉÆÃqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

569 569 ¨Á§Ä ¥ÉÆÃªÀÄÄ ºÉÆÃ£ÀßºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

570 570 ²ªÀgÁªÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

571 571 £ÁªÀÄzÉÃªÀ dnAUÀ jQÌ£À D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

572 572 ºÉÆÃ£ÀßªÀiÁä zsÀªÉÄÃðAzÀæ PÉÃjCA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

573 573 CdÄð£À CAzÀªÁé £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

574 574 ²ªÀPÁAvÀ¨Á¬Ä «oÀ® aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

575 575 ¸ÀÄgÉÃ±À ¸ÀÄ¨sÁµÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

576 576 ²æªÀÄAvÀ gÁAiÀÄ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

577 577 «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä C¥ÀàgÁAiÀÄ aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

578 578 «oÀ® ®UÀ¸ÀÄ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

579 579 ZÀzÀªÀiÁä ±ÀAPÉæÃ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

580 580 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ ²ªÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

581 581 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ²ªÀgÁAiÀÄ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

582 582 ¨Á§ÄgÁªÀ PÉÃAZÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

583 583 §¸ÀªÀgÁd ©üÃªÀÄ±Á £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

584 584 gÀÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

585 585 CAzÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

586 586 ±ÀgÀt¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀÄiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

587 587 ©üÃªÀÄgÁªÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

588 588 ®°vÁ¨Á¬Ä ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

589 589 ²ªÀgÁAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

590 590 CªÀÄÈvÀ ªÀÄ®PÀuÁÚ ¸ÀPÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

591 591 gÀªÉÄÃ±À ZÀªÀqÀ¥Áà PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

592 592 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ®PÀëöät ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

593 593 ²ªÀ°AUÀ¥Áà ²ªÀgÁAiÀÄ PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

594 594 ®PÀëöät ºÀÄZÀÑ¥Áà C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

595 595 ªÀÄ®ÌuÁÚ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

596 596 ZÀAzÀæPÀÁAvÀ UÀt¥Àw ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

597 597 ²ªÀ°AUÀ¥Áà £ÁUÀ¥Áà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

598 598 CdÄð£À FgÀ¥Áà CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

599 599 xÁªÀgÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀÄ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

600 600 ºÀtªÀÄAvÀ gÁªÀÄ°AUÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

601 601 ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ §¸ÀuÁÚ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

602 602 PÀ¯ÁåtgÁªÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ dªÀÄUÁ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

603 603 ºÀtªÀÄAvÀ gÁªÀÄ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

604 604 §¸ÀªÀt¥Áà PÀgÀ§¸À¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

605 605 PÀÁ²£ÁxÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

606 606 PÀ¯ÁªÀw ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

607 607 zÁªÉÆÃzÀgÀ «oÀ® aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

608 608 »ÃgÁZÀAzÀ CA¨ÁzÁ¸À ºÀ½î̧ À®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

609 609 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

610 610 gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÀAPÀgÀ aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

611 611 ¸ÀÄeÁÕ¤ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

612 612 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¯ÁqÀªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

613 613 E¸Áä¬Ä® G¸Áä£À¸Á§ ¯ÁqÀªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

614 614 ¹zÀÀÝuÁÚ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

615 615 ±ÀAPÀgÀ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

616 616 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

617 617 ªÀÄÄ£Áß¨Á¬Ä UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

618 618 §¸ÀªÀgÁd gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

619 619 §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Áà vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

620 620 CªÀÄÈvÀ PÁ²gÁAiÀÄ vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

621 621 D£ÀAzÀgÁAiÀÄ PÀ¯ÁåtÂ ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

622 622 ±ÀgÀt§¸À¥Áà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

623 623 ©üÃªÀÄ±Á ²ªÀgÁAiÀÄ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

624

624 EPÁâ® ¥ÀmÉÃ® ¸ÉÊ C«ÄÃgÀ ¥ÀmÉÃ® CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

625 625 ®PÀëöät ±ÀgÀt¥Áà QtÂÚ C¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

626 626 ¸ÀÄAzÀgÁ¨Á¬Ä PÀ¯ÁåtÂ PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

627 627 ªÀÄ®èªÀiÁä §¸ÀªÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

628 628 ²ªÀPÁAvÀ ºÉÆÃ£Àß¥Áà ¸ÀPÀÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

629 629 £ÁUÀgÁd zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ªÉÆÃWÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

630 630 FgÀtÚ¥Áà ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

631 631 ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

632 632 ¸ÀgÀ̧ Àéw Uàt¥Àw PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

633 633 ZÀAzÀÄ¨Á¬Ä ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

634 634 ZÀAzÀæPÁAvÀ dUÀzÀÄ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



635 635 ¸ÀAUÀuÁÚ ªÀÄ®PÀuÁÚ PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

636 636 CAzÀ¥Áà ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Áà ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

637 637 UË¸À¥ÀmÉÃ® ¸ÁºÉÃzÀ ¥ÀmÉÃ® CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

638 638 ¥À®è« ¸ÀAUÀuÁÚ ªÀÄiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

639 639 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

640 640 ¹zÀÝuÁÚ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

641 641 ²ªÀ°AUÀªÁé §¸ÀªÀAvÀ¥Áà CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

642 642 ªÀÄ®PÀuÁÚ ZÀAzÀæ±Á ZÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

643 643 SÁ¹A¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

644 644 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ §¸ÀuÁÚ ¸ÀÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

645 645 §¸ÀuÁÚ ZÀAzÀ¥Áà QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

646 646 FgÀuÁÚ ®PÀÌ¥Áà zsÀÄvÀÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

647 647 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

648 648 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ PÀ®è¥Áà º»vÀÛ®±ÀgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

649 649 ¥ÀzÀäuÁÚ zÉÃªÀgÁAiÀÄ zsÀÄvÀÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

650 650 ZÀAzÀæPÁAvÀ ²æÃªÀÄAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

651 651 CªÀÄÈvÀ ºÀtªÀÄAvÀ »vÀÛ®±ÀgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

652 652 ¸ÀAVÃvÁ «oÀ® PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

653 653 ±ÀAPÀgÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

654 654 ¸ÀÄ£¤ÃvÁ «oÀ® PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

655 655 £ÁgÁAiÀÄt bÀvÀæ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

656 656 ²ªÀªÀiÁä ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

657 657 gÉÆÃ»tÂ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

658 658 «oÀ® ²ªÀgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

659 659 ¥Àæ¨sÀÁPÀgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

660 660 FgÀuÁÚ  zÉÃªÀgÁAiÀÄ zsÀÄvÀÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

661 661 ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á§uÁÚ »vÀÛ®±ÀgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

662 662 gÁdeÉÃAzÀæ ©ÃgÀuÁÚ D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

663 663 CuÁÚgÁAiÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

664 664 C¥ÁàgÁªÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

665 665 ZÀAzÀæPÁAvÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

666 666 ZÀ£Àß§¸À¥Áà PÀ¯ÁåtÂ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

667 667 §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ°è£ÁxÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

668 668 ªÀÄªÀiÁæ ªÀÄ»¥Àw RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

669 669 vÀÄPÁgÁªÀÄ ²ªÁf RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

670 670 ±ÁAvÀ¥Áà §AqÀÄgÁªÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

671 671 ±ÁAvÀ¥Áà ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

672 672 ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

673 673 ¹zÀÝ¥Áà ºÁªÀuÁÚ zsÀÄvÀÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

674 674 ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ ZÀAzÀ¥Áà D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

675 675 CªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà zsÀÄvÀÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

676 676 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ®PÀÌ¥Áà zsÀÄvÀÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

677 677 ±ÀgÀt¥Áà gÉÃªÀt¥Áà zsÀÄvÀÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

678 678 ¹zÁÝgÁªÀÄ ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Áà K°£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

679 679 ¨Á§ÄgÁªÀ gÉÃªÀt¥Áà CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

680 680 C±ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

681 681 ZÀAzÀæPÁAvÀ «oÉÆÃ¨Á RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

682 682 ©üÃªÀiÁ¨Á¬Ä ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÁ É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

683

683
gÁªÀÅvÀgÁAiÀÄ C°AiÀiÁ¸À C¥Áà̧ Á§ 

¸Áé«ÄgÁªÀ 
PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

684 684 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ªÀÄ®è¥Á ªÀÄiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

685 685 ªÉÄ»§Æ§ ¨Á§Ä zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

686 686 ¨Á§Ä «ÄgÀd¸Á§ zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

687 687 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ±ÀAPÉæÃ¥Áà PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

688 688 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

689 689 ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©üÃªÀÄ±Á CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

690 690 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà £ÁUÀ¥Áà gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

691 691 ¨ÉÆÃUÉÃ±À dªÀiÁzÁgÀ gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

692 692 GªÀiÁzÉÃ« ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

693 693 zÀvÀÛ¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

694 694 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ ¸ÀÄ¨sÁµÀ QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

695 695 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Áà C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

696 696 ®PÀëöät vÉÃd¥Áà ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

697 697 §¸À°AUÀ¥Áà §¸ÀuÁÚ ¸ÀPÀÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

698 698 vÀ«ÄÃgÀ° ¨sÁµÁ £À¥ÁnÃ® QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

699 699 ¸ÁºÉÃ§ eÁ¤ §§®¸Á§ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

700 700 £ÁUÀuÁÚ ©üÃªÀÄ±Á zsÀÄvÀÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

701 701 ZÀ£ÀßªÀiÁä FgÀuÁÚ zsÀÄvÀÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

702 702 §¸ÀªÀgÁd ªÀÄgÉÃ¥Áà ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

703 703 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

704 704 «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà FgÀuÁÚ ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



705 705 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ £ÁUÀuÁÚ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

706 706 ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä ¤Ã®AiÀiÁå PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

707 707 ªÀÄ°è£ÁxÀ ¹zÀÝuÁÚ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

708 708 PÁ²£ÁxÀ FgÀuÁÚ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

709 709 ²ªÀ°AUÀ¥Áà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

710 710 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ²æÃPÁAvÀ ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

711 711 ªÀÄ®èuÁÚ ºÀtªÀÄAvÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

712 712 ²ªÀ±ÀgÀt PÁ²£ÁxÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

713 713 D£ÀAzÀgÁAiÀÄ zÉÆÃAr¨Á ¸ÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

714 714 AiÀÄ¯Áè°AUÀ gÁªÀÄuÁÚ ¤A§Uáð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

715 715 ªÀÈ¶PÉÃvÀ vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

716 716 ¨sÀÆvÁ½ ªÀiÁzsÀÄ dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

717 717 ¸ÀÄgÉÃSÁ §¸ÀªÀgÁd dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

718 718 ¹zÁæªÀÄ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

719 719 ¸ÀÉÊ ±À¦üÃPÀ ¸ÉÊ d§âgÀ ºÉ§½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

720 720 §¸ÀªÀgÁd ZÀAÀzÀæPÁAvÀ ºÉ§½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

721 721 ªÀÄºÁAvÉÃ±À «±Àé£ÁxÀ ªÀÄÄ£ÀßºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

722 722 ªÀÄ®°èPÁdÄð£À UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà fÃgÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

723 723 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

724 724 PÀ¯ÁåtgÁªÀ FgÀuÁÚ ÉK°£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

725 725 §AqÀAiÀiÁå ¨Á§AiÀiÁå K°£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

726 726 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝAiÀiÁå ºÉ§½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

727 727 ®PÀëöät CA¨Áf zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

728 728 ¥ÀzÀÀäeÁ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

729 729 ¸ÀwÃ±À ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

730 730 ªÀÄ®èAiÀiÁå C°AiÀiÁ¸À ªÀÄ°è£À ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

731 731 ²ªÁ£ÀAzÀ ¹zÁæªÀÄ ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

732 732 ¹zÀÝgÁªÀÄ «oÀ® ¸ÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

733 733 PÀ®è¥Áà ¥sÀQgÀ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

734 734 ªÀiÁtÂPÀ ¹zÀÝuÁÚ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

735 735 UÀËgÁ¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

736 736 ºÀ«ÄÃzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Áà CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

737 737 ±ÉÃRgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀPÀÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

738 738 CuÁÚgÁAiÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

739 739 ¨Á§ÄgÁªÀ ²ªÀ¥Áà ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

740 740 ²æÃ±ÉÊ® gÁªÀ¨ÁzÀÆÝgÀ zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

741 741 §gÀUÁ° ©ÃgÀ¥Áà ¸ÀÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

742 742 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¨Á§ÄgÁªÀ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

743 743 ²ªÁ£ÀAzÀ ¨Á§uÁÚ zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

744 744 UÀAUÁzsÀgÀ ªÀÄ®èuÁÚ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

745 745 ¹zÁÝgÁªÀÄ £ÁVÃAzÀæ¥Áà gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

746 746 ¹zÁÝgÁªÀÄ zÉÆÃAr¨Á ¸ÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

747 747 ±ÀgÀt¥Áà gÁªÀ¨ÁzÀÆÝgÀ zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

748 748 §¸ÀAiÀiÁå FgÀAiÀiÁå gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

749 749 ªÀÄºÁzÉÃ« ¸Áé«Ä£ÁxÀ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

750 750 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀÀæ §¸ÀuÁÚ zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

751 751 UÀAUÁ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄ±Á ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

752 752 ²æÃzÉÃ« ®PÀëöät gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

753 753 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ²æÃªÀÄAvÀ ªÀÄzÀUÀÄtQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

754 754 ±ÀgÀtAiÀiÁå «ÃgÀAiÀiÁå gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

755 755 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä vÁvÁuÁÚ ªÀÄzÀUÀÄtQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

756 756 ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Áà gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

757 757 ±ÁAvÀ¥Áà ¥ÀAZÀ¥Áà ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

758 758 £ÁUÀgÁd §¸ÀªÀgÁd ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

759 759 ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ §¸ÀuÁÚ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

760 760 §¸ÀªÀgÁd CªÀÄÈvÀ¥Áà zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

761 761 ºÀtªÀÄAvÀ ©üÃgÀ¥Áà ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

762 762 «oÀ® ªÀÄ®Ì¥Áà wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

763 763 «eÁ¨Á¬Ä §AqÀ¥Áà wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

764 764 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ zsÀÆ¼À¥Áà wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

765 765 UÀAUÁgÁªÀÄ gÁAiÀÄ¥Áà wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

766 766 ±ÁAvÀ¥Áà ªÀÄ®Ì¥Áà wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

767 767 gÀªÉÄÃ±À gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

768 768 ©üÃªÀÄgÁªÀ gÉÃªÀ¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

769 769 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

770 770 ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

771 771 gÀÁªÀÄZÀAzÀæ UÀAUÁgÁªÀÄ ¸ÀPÀÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

772 772 C¥sÀgÉhÄÃgÀSÁ£À C£ÀégÀSÁ£À aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

773 773 ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä CuÁÚgÁªÀ PÉÃjCA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

774 774 ªÀÄºÁzÉÃ« PÀ¯ÁåtÂ ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

775 775 zÀ±ÀgÀxÀ ²æÃªÀÄAvÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



776 776 ²ªÀ°AUÀ¥Áà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

777 777 ¥sÀQÃgÀ¥Áà §¸ÀuÁÚ QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

778 778 ZÀÉÆÃ¼À¥Áà ¥sÀQÃgÀ¥Áà QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

779 779 gÀªÉÄÃ±À ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ¸ÀPÀÀÌgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

780 780 ªÀÄ°è£ÁxÀ ¹zÀÀÝ¥Áà ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

781 781 ¹zÀÀÝgÁªÀÄ zÉÃªÀgÁd QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

782 782 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà §AqÀÉÃ¥Áà ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

783 783 ZÁAzÀ ¥ÀmÉÃ® ªÀfÃgÀ ¥ÀmÉÃ® CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

784 784 ªÀÄªÀÄäzÀºÀÄ¸ÉÃ£À ¸ÁºÉÃ§ ºÀÄ¸ÉÃ£À CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

785 785 ZÁAzÀ¥Á±À UÀÄqÀÄ¸Á§ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

786 786 ²ªÁ£ÀAzÀ D£ÀAzÀgÁAiÀÄ gÀhÄ¼ÀQ(©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

787 787 §®©üÃªÀÄ  UÁå£À¨Á vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

788 788 PÀgÀ§¸À¥Áà ²ªÀuÁÚ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

789 789 ¹zÀÝgÁªÀÄ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

790 790 PÀgÀ§¸À¥Áà ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

791 791 ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

792 792 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ZÀAzÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

793 793 RAqÀ¥Áà ªÀÄºÁzÉÃªÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

794 794 gÁªÀÄ°AUÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

795 795 gÁd±ÉÃRgÀ «oÉÆÃ¨Á RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

796 796 ºÁgÀÆ¨Á¬Ä ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

797 797 ¥ÀArvÀ PÀ®è¥Áà CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

798 798 ²æÃ±ÉÊ® ¹zÀÁæªÀÄ¥Áà CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

799 799 ªÀ¸ÀAvÀ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

800 800 ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ²æÃªÀÄAvÀ CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

801 801 ªÀÄ°è£ÁxÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

802 802 ¸À«vÁ ¥ÀæPÁ±À dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

803 803 DAiÀÄÄ§ ªÀÄÄ¸ÁÛ¥sÀ° dªÀ¼ÀUÁ (eÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

804 804 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¹zÀÝuÁÚ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

805 805 ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀt¥ÀwgÁªÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

806 806 gÁd²æÃ £ÁUÉÃ±À ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

807 807 RAqÀ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà dªÀÄUÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

808 808 ©üÃªÀÄ±Á ºÀtªÀÄAvÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

809 809 C±ÉÆÃPÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

810 810 CªÀÄÈvÀ gÉÃªÀt¥Áà zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

811 811 §¸ÀªÀPÀÄªÀiÁgÀ UÀÄAqÉÃgÁªÀ ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

812 812 ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄ»¥Àw RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

813 813 ¹zÁæªÀÄ PÀ®è¥Áà RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

814 814 ¹zÀÝ¥Áà ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆÃ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

815 815 PÀ®¸À¥Áà ®PÀÌ¥Áà QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

816 816 ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀgÀ§¸À¥Áà QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

817 817 ¢UÀA§gÀ ºÉÆÃ£Àß¥Áà dªÀÄUÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

818 818 «oÀ® vÀªÀÄäuÁÚ dªÀÄUÁ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

819 819 ¯ÁqÀÄ PÁ²£ÁxÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

820 820 PÀ¯ÁåtÂ ZÀ£Àß§¸À¥Áà RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

821 821 gÁªÀÄ°AUÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

822 822 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ CqÀªÉÃ¥Áà D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

823 823 ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ E¸Áä¬Ä¸Á§ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

824 824 §¸ÀªÀt¥Áà ²ªÀgÁAiÀÄ ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

825 825 ªÀiÁzsÀªÀgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

826 826 ZÀAzÀæPÁAvÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

827 827 ªÀÄ®Ì¥Áà ªÀiÁzsÀªÀgÁAiÀÄ ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

828 828 ¸ÀÄgÀªÀiÁäzÉÃ« £ÁUÉÃ±À fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

829 829 ZÀAzÀæPÁAvÀ §¸ÀuÁÚ fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

830 830 gÁd±ÉÃRgÀ ªÉÆÃ£Àß¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

831 831 gÉÃªÀt¹zÀÝ PÀ®è¥Áà ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

832 832 ²ªÀgÁAiÀÄ ±ÀgÀtAiÀiÁå ºÀ¼Àî̧ À®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

833 833 ¸ÉÊ§uÁÚ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ¼Àî̧ À®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

834 834 UÀdgÁ¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

835 835 ²æÃªÀÄAvÀ zÉÆÃAr¨Á vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

836 836 §¸ÀuÁÚ ²ªÀ¥Áà vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

837 837 ¸ÀÄ¨sÁµÀ UËqÀ¥Áà vÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

838 838 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

839 839 ªÀÄ®°è£ÁxÀ VÃgÉ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

840 840 §¸ÀªÀgÁd ZÀAÀzÀæPÁAvÀ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

841 841 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ AiÀÄ±ÀéAvÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

842 842 C¥ÁàgÁAiÀÄ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

843 843 ±ÀAPÀgÀ ²ªÀuÁÚ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

844 844 ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

845 845 ¸ÀAVÃvÁ ±ÀgÀt¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

846 846 PÀgÀ§¸À¥Áà «oÀ® RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



847 847 ªÀÄ®°èPÁdÄð£À £ÁUÀuÁÚ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

848 848 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

849 849 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¨sÀPÀgÉ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

850 850 eÉÆåÃw ªÀÄzÀUÀÄtQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

851 851 ¤Ã®ªÀiÁä ªÀÄ®è¥Áà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

852 852 £ÀªÀ¯Á¨Á¬Ä PÀ®è¥Áà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

853 853 CªÀÉÆÃWÀ¹zÀÝ UÀAUÀ¥Áà PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

854 854 §¸ÀªÀgÁd ±ÀAPÀgÀ zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

855 855 ±ÀgÀt¥Áà ²ªÀ°AUÀ ¸ÀÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

856 856 ²ªÀ¥ÀÄvÀÀæ¥Áà gÀÄPÀäuÁÚ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

857 857 gÀªÉÄÃ±À ZÀ£Àß¥Áà PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

858 858 ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥ÁnÃ® zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

859 859 ¨Á§Ä¯Á® ¸ÉÊ§uÁÚ ¸ÀÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

860 860 PÀ«vÁ ªÀÄ°è£ÁxÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

861 861 ²ªÁ£ÀAzÀ zsÀªÀÄðgÁªÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

862 862 NA¥ÀæPÁ±À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

863 863 gÀÁAiÀÄ¥Áà ªÀiÁtÂPÀ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

864 864 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ¸ÉÊ§uÁÚ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

865 865 gÁd±ÉÃRgÀ dmÉÖÃ¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

866 866 ZÀ£ÀßªÀiÁä §AqÀ¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

867 867 C¥ÁàgÁAiÀÄ ºÀÄdÄð zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

868 868 ¥ÀÁªÀðw ²ªÀ°AUÀ¥Áà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

869 869 ±ÀgÀtªÀiÁä ±ÀgÀt§¸À¥Áà »gÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

870 870 ¯Á®©Ã £À©Ã¯Á® zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

871 871 gÁªÀÄZÀAzÀÀæ ªÀÄ®ÌuÁÚ QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

872 872 CAzÀ¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà ©üÃªÀÄ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

873 873 ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

874 874 ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

875 875 ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

876 876 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CuÁÚgÁªÀ SÉÃqÀÄªÀÄägÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

877 877 ¨sÀzÀæAiÀiÁå ²ªÀAiÀiÁå ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

878 878 C«ÄÃ£ÉÆÃ¢ÝÃ£À GªÀÄgÀ¸Á§ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

879 879 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ©üÃªÀÄ±Á ªÀÄiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

880 880 ¨sÀÆvÁ½ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

881 881 ªÀÄÄgÀzÁå ºÀÄdÄð zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

882 882 ªÀÄ°è£ÁxÀ ²ªÀgÁd EPÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

883 883 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ©üÃªÀÄgÁªÀ dªÀÄUÁ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

884 884 DPÁ±À ©üÃªÀÄ±Á ¸ÀÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

885 885 ZÀAzÀæPÀÁAvÀ ¨Á§uÁÚ zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

886 886 §¸ÀªÀgÁd «oÀ® ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

887 887 PÀÈµÀÚ¥Áà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

888 888 ²æÃªÀÄAvÀ SÁåªÀÄuÁÚ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

889 889 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸ÁvÀuÁÚ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

890 890 ªÀÄ®ÌuÁÚ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÆÃWÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

891 891 ZÀAzÀæ±Á ªÀÄ®PÀuÁÚ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

892 892 ZÀAzÀæPÀÁAvÀ gÀhÄÄ É̄à C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

893 893 ¹zÀÀÝ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

894 894 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ²ªÀ°AUÀ¥Áà  ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

895 895 ¸À«ÃvÁ gÁd±ÉÃRgÀ ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

896 896 ZÀAzÀuÁÚ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

897 897 §ªÀÄä¤AUÀ ±ÁAvÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

898 898 ¤Ã®ªÀiÁä ±ÁAvÀ¥Áà ªÀÄzÀUÀÄtQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

899 899 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀÀæ JªÀiï EPÀÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

900 900 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀÄvÁgÀ zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

901 901 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀÀégÀ UÀÄgÀuÁÚ C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

902 902 ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ w¥ÀàuÁÚ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

903 903 gÁeÉÃAzÀæ ©üÃªÀÄ±Á ºÀÉÆÃ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

904 904 vÀÄPÀÌ¥Áà ²ªÀgÁAiÀÄ vÀÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

905 905 ²ªÀ±ÀgÀt£ÀAiÀiÁå ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀÄtÂ¸ÀªÀÄUÁ« PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

906 906 £ÁUÀuÁÚ UÀÄAqÀ¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

907 907 ±ÁåªÀÄgÁªÀ ®PÀëöätgÁªÀ ªÀÄªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

908 908 ¸ÀAdAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀÄªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

909 909 ªÀÄ®èAiÀiÁå ²ªÀPÁAvÀAiÀiÁå vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

910 910 D£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÀÉÆÃvÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

911 911 gÀvÁß¨Á¬Ä CuÁÚgÁAiÀÄ PÉÃjCA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

912 912 ©üÃªÁf gÁªÀÄZÀAzÀæ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

913 913 £ÁUÀuÁÚ PÀ®è¥Áà QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

914 914 vÀÄPÀÁgÁªÀÄ ©üÃªÀiÁ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

915 915 gÀÁdPÀÄªÀiÁgÀ dmÁ±ÀAPÀgÀ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

916 916 ²æÃªÀÄAvÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

917 917 UÀÄ¯ZÀAzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



918 918 ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀÄ®ÌuÁÚ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

919 919 C£ÀAvÀPÀÄªÀiÁgÀ ²æÃ¥Á® QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

920 920 ¹zÀÁÝgÁªÀÄ ¥ÀArvÀ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

921 921 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ZÀ£Àß§¸À¥Áà ¸ÀÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

922 922 ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

923 923 ¸ÀzÁ²ªÀ ±ÀgÀt¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

924 924 ¥sÀÆvÀ¼Á¨Á¬Ä  §¸ÀAiÀiÁå ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

925 925 ªÉÆÃºÀ£Á¨Á¬Ä D£ÀAzÀgÁAiÀÄ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

926 926 ±ÀgÀt¥Áà UÀt¥Àw ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

927 927 §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

928 928 ¸ÀÄAzÀgÁ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

929 929 ªÀÄ®°èPÁdÄð£À ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

930 930 ©ÃgÀuÁÚ ªÀiÁgÀÄw ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

931 931 £ÁUÀgÁd ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

932 932 PÀ¯ÁåtÂ UÀÄgÀ¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

933 933 ªÉÆÃºÀ£À «oÀ® QtÂÚC¨Áâ¸À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

934 934 gÉÃªÀ¥Áà C±ÉÆÃPÀ §AUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

935 935 ¥sÀQÃgÀ¥Áà ©üÃªÀÄuÁÚ wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

936 936 UÀAUÁ¨Á¬Ä UÁå£À¨Á wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

937 937 gÁeÉÃAzÀÀæ ªÀÄ¼À¥Áà wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

938 938 gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Áà £ÁUÀ¥Áà wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

939 939 ®PÀÀëöät zÉÃªÀgÁAiÀÄ »gÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

940 940 UÀÄAqÀÄ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

941 941 zsÀ£ÀgÁd PÁ²£ÁxÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

942 942 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ²æÃªÀÄAvÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

943 943 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ¨Á§Ä vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

944 944 vÀ£Áf zÀvÀÄÛ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

945 945 PÀÁ½zÁ¸À C±ÉÆÃPÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

946 946 UÉÆÃ«AzÀ £ÀgÀ̧ À¥Áà vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

947 947 ¥Àæ¨sÀÄ CtÚ¥Áà ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

948 948 ±À²PÀ¯Á ¨Á§ÄgÁªÀ ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

949 949 ®PÀÀÀëöäPÁAvÀ ¯ÁqÀ¥Áà ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

950 950 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

951 951 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

952 952 FgÀ̧ ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁtÂPÀ ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

953 953 ¸ÀÄ É̄ÆÃZÀ£Á ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

954 954 PÁAvÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà zÀtÆÚgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

955 955 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

956 956 gÁZÀ¥Áà ªÀiÁAvÀ¥Áà ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

957 957 ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ vÀÄ¼Àd¥ÀàÀ ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

958 958 ²æ±ÉÊ® CA¨ÁgÁAiÀÄ £ÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

959 959 AiÀÄ±ÉÆÃzÀ ªÀÄgÀÄw PÀÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

960 960 ªÀÄbÉAzÀæ ±ÀgÀt¥Áà PÀÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

961 961 PÁ±À¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÀÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

962 962 ºÀtªÀÄAvÀ PÀ¼À¸À¥Áà PÀÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

963 963 áC±ÉÆÃPÀ ±ÁAvÀ¥Áà PÀÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

964 964 ¹zÁÞgÀªÀÄ ±ÀAPÀgÀ ¸ÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

965 965 ¥ÀÁªÀðw ¥ÀgÀ§AiÀiÁå ªÉÆÃWÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

966 966 ¸ÉÊ¥À£À© UÀÄ®§¸Á§ ªÉÆÃWÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

967 967 ªÀÄ°PÁdÄð£À UÀÄgÀ°AUÀ¥Àá C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

968 968 §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ°AUÀ¥Àà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

969 969 ©ªÀÄ±Á ±ÁAvÀ¥Áà ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

970 970 ®QëöäÃ¨Á¬Ä © qÁ É̄ PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

971 971 ¨Á§Ä ¥ÀÄgÀÄ QtÂÚ̧ ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

972 972 UÀAUÀtÚ UÉÆÃ¥ÀÄ dªÀÄUÁ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

973 973 ªÉÆÃwgÁªÀÄ £ÁªÀÄzÉªÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

974 974 ®PÀëöät ²ªÀgÁAiÀÄ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

975 975 gÉÃRÄ PÁ²gÁAiÀÄ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

976 976 £ÁxÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

977 977 gÁªÀÄ zsÉÃªÀgÁAiÀÄ dªÀÄUÁ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

978 978 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ±ÀAPÀgÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

979 979 gÁªÀÄ UÉÆÃ«AzÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

980 980 gÁªÀÄ ¥ÁnÃ® vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

981 981 PÀ¯ÁªÀw £ÀAzÀUÀÆgÉ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

982 982 ¥ÉæÃªÀÄ£ÁxÀ ªÀÄ¸Áf vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

983 983 AiÀÄ®è¥Áà CA§uÁÚ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

984 984 ²æÃ±ÉÊ® ¥ÀgÀ̧ À¥Áà ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

985 985 ±ÁåªÀÄgÁAiÀÄ CA§uÁÚ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

986 986 PÀ®è¥Áà ªÀÄ®ÌuÁÚ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

987 987 «±Àé£ÁxÀ «oÀ® RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

988 988 ¥ÀArvÀ ¸ÀAvÀÄ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



989 989 PÀ¯ÁªÀw ¸ÀzÁ²ªÀ  RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

990 990 CA¨ÁzÁ¸À CdÄð£À RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

991 991 gÀªÀiÁ¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

992 992 ªÀÄºÁzÉÃ« Uàt¥Àw RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

993 993 £ÁUÀ£ÁßxÀ ¹zÀÝ¥Áà RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

994 994 AiÀÄ±ÀéAvÀgÁªÀ zsÀªÀÄðgÁªÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

995 995 ¸ÀÉÆÃªÀÄ®Ä ²ÃvÁgÁªÀÄ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

996 996 UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀiÁå RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

997 997 ±ÁAvÀAiÀiÁå UÀÄgÀÄªÀÄÆwð RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

998 998 ©üÃªÀÄ±Á gÁªÀiÁ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

999 999 ²æÃ±ÉÊ®  ²ªÀ°AUÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1000 1000 ¹zÀÀÁÝgÁªÀÄ PÀ®è¥Áà ¸ÀÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1001 1001 ªÀÄqÉÃ¥Áà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1002 1002 ±À§£Á¨ÉÃUÀA R¢ÃgÀ¸Á£À ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1003 1003 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ZÀAzÀæ±Á ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1004 1004 §¸ÀªÀgÁd ¹zÁæªÀÄ¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1005 1005 CªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1006 1006  ¹zÀÀÝuÁÚ PÀ¯Áåt¥Áà CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1007 1007 gÀÁeÉÃAzÀæ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1008 1008 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1009 1009 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ²ªÀgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1010 1010 gÀÄQäÃtÂ ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1011 1011 gÁªÀÄZÀAzÀÀæ UÀÄgÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1012 1012 ¸ÀÄUÀ¯Á¨Á¬Ä ªÀÄºÁzÉÃªÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1013 1013 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà §¸ÀuÁÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1014 1014 EªÀiÁªÀÄ¸Á§ GªÀiÁæuÁÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1015 1015 ¦ÃgÀ¥Áà ±ÀAPÀgÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1016 1016 CA¨ÁgÁAiÀÄ ¦ÃgÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1017 1017 zÀÄAqÀ¥Áà ²æÃ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1018 1018 ªÀÄºÁ¤AUÀ¥Áà ±ÀAPÉæÃ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1019 1019 dUÀ£ÀAzÀ CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1020 1020 ¸ÀÄAzÀgÁ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1021 1021 ZÀAzÀæPÁAvÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1022 1022 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ©üÃªÀÄ±Á UÉÆÃ¼Á © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1023 1023 ¹zÀÀÝuÁÚ ¸ÀÄ§âuÁÚ AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1024 1024 GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ PÀ¯ÁåtªÀ £ÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1025 1025 «oÀ® ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà UÉÆÃ¼Á © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1026 1026 gÁeÉÃAzÀæ AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ »vÀÛ® ²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1027 1027 ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà »vÀÛ® ²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1028 1028 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ avÁA§gÁAiÀÄ £ÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1029 1029 UËqÀ¥Áà ªÀÄ®PÀdð¥Áà £ÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1030 1030 §¸ÀªÀt¥Áà ±ÀgÀt¥Áà £ÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1031 1031 ²ªÀgÁd ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ £ÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1032 1032 gÉÃªÀ¥Áà CPÀÌ®PÉÆÃl AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1033 1033 ¸ÁvÀ°AUÀ¥Áà a£Àß¥Áà AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1034 1034 ªÀiÁºÁAvÀ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1035 1035 «±ÀÀé£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1036 1036 ¹zÁÝgÁªÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀiÁrAiÀiÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1037 1037 UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Áà ²ªÀ¥Áà vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1038 1038 ±ÀÁAvÁ¨Á¬Ä £ÀgÀ̧ À¥Áà vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1039 1039 ¥Àæw¨sÁ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1040 1040 ±ÁAvÀÁ¨Á¬Ä zÀvÀÄÛ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1041 1041 ¸ÁºÉÃ§¯Á® RÄvÀÄ§¯Á® vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1042 1042 £ÀAvÀ RAqsÉÃgÁªÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1043 1043 C±ÉÆÃPÀ «±Àé£ÁxÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1044 1044 ¨sÀdgÀAUÀ ²æÃ¥ÀwgÁªÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1045 1045 vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1046 1046 §ºÁzÀÆÝgÀ PÉ ªÀÄÄ¯Áè vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1047 1047 ¸À«vÁ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1048 1048 ªÀÄzsÀÄPÀgÀ PÀÈµÀÚgÁªÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1049 1049 gÀÄPÁäf zÉÃªÀgÁªÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1050 1050 ¨Á§Ä ZÀAUÀ¼É RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1051 1051 ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁªÀÄzÉÃªÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1052 1052 FgÀuÁÚ ©üÃªÀÄ±Á PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1053 1053 ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ C¥ÀàgÁªÀ PÉÃjCA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1054 1054 gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Áà C¥ÁàgÁªÀ °AUÀ£ÀªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1055 1055 PÀ®¯ÁåtgÁªÀ ©üÃªÀÄ±Á CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1056 1056 ±²ªÀgÁªÀÄ UÉÆÃ«ÃAzÀ CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1057 1057 gÁd±ÉÃRgÀ PÀ¯Áåt¥Áà CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1058 1058 £ÀÉÃªÀiÁªÀw ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1059 1059 ¥ÀÁAqÀÄgÀAUÀ «oÀ® PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1060 1060 ±ÀÁgÀzÁ¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1061 1061 ªÀÄ°è£ÁxÀ vÉÃfgÁªÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1062 1062 ±ÁAvÀ¥Áà gÉÃªÀ¥Áà AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1063 1063 £ÁUÀgÁd ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà »vÀÀÛ® ²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1064 1064 zÀvÀÛ¥Áà gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1065 1065 ²ªÀÅPÀÄªÀiÁgÀ PÀgÀ§¸À¥Áà UÉÆÃ¼Á © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1066 1066 gÀÁªÀÅvÀgÁAiÀÄ ©üÃªÀÄ±Á PÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1067 1067 ²ªÁ£ÀAzÀ D£ÀAzÀgÁAiÀÄ ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1068 1068 «oÀ® zÉÃ«AzÀæ¥Áà ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1069 1069 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ PÁPÀqÉ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1070 1070 ±À§¨Á£Á ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢ÝÃ£À vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1071 1071 zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÉÄºÀ§Æ§¸Á§ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1072 1072 ©¯Á» zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1073 1073 E¸Áä¬Ä¯ï ¥sÀvÀÄæ¸Á§ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1074 1074 ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¸ÁzsÀÄ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1075 1075 C±ÉÆÃPÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1076 1076 UÀÉÆÃ«AzÀ gÁªÀÄ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1077 1077 gÁeÉÃAzÀæ £ÁgÁAiÀÄt vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1078 1078 ¥ÁªÀðw£À ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1079 1079 C¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£À ªÀÄºÀªÀÄäzÀ¸Á§ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1080 1080 ªÀÄºÉÃ±Àéj zÀ±ÀgÀxÀ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1081 1081 CgÀ«AzÀ ¨Á§Ä ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1082 1082 ¨Á¨sÀÄ zsÀ£À¹AUÀ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1083 1083 ¹zÀÝ¥Áà zÉÃªÀ¥Áà ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1084 1084 ªÀ¯Á¨sÁ¬Ä ¨Á§Ä ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1085 1085 ªÀ¯Á¨Á¬Ä gÁªÀÄÄ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1086 1086 PÀÁ²£ÁxÀ ®±ÀÌgÀ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1087 1087  ªÉÄÃWÀÄ gÉÃªÀuÁÚ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1088 1088 gÁªÀÄuÁÚ ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1089 1089 ±ÁAvÀ¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1090 1090 PÀ®®è¥Áà ¹zÁæªÀÄ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1091 1091 ±ÀgÀt¥Áà CqÀªÉÃ¥Áà ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1092 1092 ªÀÄ®èAiÀiÁå FgÀAiÀiÁå ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1093 1093 ¹zÀÝgÁªÀÄ ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1094 1094 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1095 1095 zsÀ£À¹AUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1096 1096 UÀÄqÀÄ¸Á§ ¯Á®¸Á§ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1097 1097 ±ÁªÀÄgÁªÀ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1098 1098 UÀt¥Àw UÀAUÁgÁªÀÄ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1099 1099 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¨sÀUÀªÀAvÁgÁAiÀÄ ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1100 1100 UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå UÀÄgÀÄ¹zÀÝAiÀiÁå zÀtÆÚgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1101 1101 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ®è¥Áà PÀÄqÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1102 1102 ®°vÁ¨Á¬Ä ¹zÀÝgÁªÀÄ ªÉÊeÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1103 1103 zÉÃªÀgÁAiÀÄ WÁ¼À¥Áà ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1104 1104 PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1105 1105 £ÀÁVÃAzÀæ¥Áà ªÀiÁzsÀÄgÁAiÀÄ ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1106 1106 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Áà £ÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1107 1107 PÁ²£ÁxÀ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªÀ ªÉÊeÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1108 1108 ±ÀgÀt¥Áà §¸À¥Áà ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1109 1109 ªÀÄAPÁªÀw ¨Á§ÄgÁªÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1110 1110 ¨sÁUÀå²æÃ ®PÀëöätgÁªÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1111 1111 ªÀÄºÁzÉÃ« ¹zÀÝuÁÚ ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1112 1112 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ¦ÃgÀ¥Áà ¸ÀÆAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1113 1113 gÀvÁß¨Á¬Ä ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1114 1114 ±À²PÁAvÀ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ zÀtÆÚgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1115 1115 EAzÀÄ¨Á¬Ä CAiÀÄå¥Áà zÀtÆÚgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1116 1116 ²ªÀ±ÀAPÀgÀ UÀÄgÀÄ§¸À¥Áà £ÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1117 1117 °A§Ä eÁzsÀªÀ zÀtÆÚgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1118 1118 ªÉÄÃ»§Æ§¸Á§ ªÀÄ°¸Á§ £ÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1119 1119 ¹zÀÝªÀiÁä £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1120 1120 ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAUÁzsÀgÀAiÀiÁå zÀtÆÚgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1121 1121 ¹zÁÝgÁªÀÄ §¸ÀªÀt¥Áà zÀtÆÚgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1122 1122 ±ÁAvÀ¥Áà ¨sÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1123 1123 ±ÀAPÀgÀ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀÉÃ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1124 1124 ªÀÄ®èAiÀiÁå PÀ®èAiÀiÁå ºÀ¼Àî̧ À®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1125 1125 ²æÃªÀÄAvÀ zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ªÉÆÃWÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1126 1126 zsÀgÉÃ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1127 1127 §¸ÀªÀt¥Áà ªÀiË®¥Áà AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1128 1128 ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ®PÀÌ¥Áà gÀhÄ¼ÀQ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1129 1129 ©üÃªÀÄ±Á £ÁUÀ¥Áà gÀhÄ¼ÀQ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1130 1130 ±ÀgÀt¥Áà gÁªÀÄÄ gÀhÄ¼ÀQ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1131 1131 ¸ÀAvÉÆÃ¶ PÀgÀ§¸À¥Áà gÀhÄ¼ÀQ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1132 1132 gÀvÁß¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Áà gÀhÄ¼ÀQ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1133 1133 ®PÀÀëöät £ÁUÀ¥Áà  gÀhÄ¼ÀQ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1134 1134 ±ÀAPÀgÀÉ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà gÀhÄ¼ÀQ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1135 1135 «oÀ® vÀÄ¼ÀeÁgÁªÀÄ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1136 1136 ¨Á¥ÀÄgÁªÀ VjªÀÄ®è dªÀÄUÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1137 1137 zsÀªÀÄðuÁÚ vÀªÀÄäuÁÚ dªÀÄUÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1138 1138 ºÁd¥Áà gÁªÀÄZÀAzÀæ AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1139 1139 ¥Àæ¨sÀÄ ¹zÀÝgÁªÀÄ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1140 1140 ºÀÄZÀÑ¥Áà ªÀÄ®¹zÀÝ¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1141 1141 §¸ÀuÁÚ ¥Àæ§uÁÚ ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1142 1142 ®PÀÀÀëöät ±ÉÃmÉÖÃ¥Áà ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1143 1143 ºÀÉÆÃ£Àß¥Áà ZÀAzÀ¥Áà ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1144 1144 ZÀAzÀ¥Áà ±ÀAPÀgÀ ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1145 1145 zÀÉÃ«AzÀæ ªÀÄ®¹zÀÝ¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1146 1146 UÀAUÁ¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1147 1147 PÀªÀÄ¯ÁPÀgÀ «oÀ® ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1148 1148 dUÀzÉÃ« ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÀgÀ̧ ÀA¨Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1149 1149 RÆvÀ¨ÉÆÃ¢ÝÃ£À SÁ¢ÃgÀ CA§¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1150 1150 ªÀÄ°è£ÁvÀ FgÀuÁÚ §ªÀÄä£À½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1151 1151 ZÀAzÀæPÁAvÀ FgÀuÁÚ §ªÀÄä£À½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1152 1152 «oÀ® ©üÃªÀÄuÁÚ gÀhÄ¼ÀQ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1153 1153 ®QëöäÃPÁAvÀ CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1154 1154 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1155 1155 vÁgÁ¨Á¬Ä «±Àé£ÁxÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1156 1156 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1157 1157 gÀÄQäÃt ¹zÁÝgÁªÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1158 1158 ¥ÀÁªÀðw ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1159 1159 PÀtÄÚ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄ±Á zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1160 1160 ±ÁAvÀ¥Áà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1161 1161 ºÀ¹Ã£Á ¯ÁqÉèÃ¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1162 1162 gÀÄzÀæ¥Áà ªÀÄ°è£ÁxÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1163 1163 §¸ÀÄì̄ Áè GªÀÄgÀ¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1164 1164 SÁ¹A¸Á§ §ÄgÁ£À¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1165 1165 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÉÃfgÁªÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1166 1166 zËæ¥Àw CuÁÚgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1167 1167 CtÚ¥ÀÁà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1168 1168 Ct«ÃgÀ¥Áà ªÀÄ°è£ÁxÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1169 1169 C±ÉÆÃPÀ WÀAmÉÃ¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1170 1170 ¹zÁæªÀÄ¥Áà WÀAmÉÃ¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1171 1171 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀuÁÚ C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1172 1172 ªÀÄºÉÃ±À ©gÁzÁgÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1173 1173 gÀ«ÃAzÀæ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1174 1174 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ªÀÄ¯Áèj CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1175 1175 ¸ÀgÀ̧ Àéw gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1176 1176 D£ÀAzÀgÁªÀ gÀÄzÀæ¥Áà C¯Áè¥ÀÆgÀ ºÉZï PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1177 1177 §¸ÀªÀgÁd zÀvÀÛuÁÚ EPÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1178 1178 ¸ÉÊ§uÁÚ zÉÃ«ÃAzÀæ¥Áà ¸ÀÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1179 1179 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ²æÃªÀÄAvÀ¥Áà CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1180 1180 ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ¨Á¬Ä £Á£Á¸ÁºÉÃ§ PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1181 1181 ±ËPÀvÀ° SÁ¹ªÀiï ¸Á§ PÀÉÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1182 1182 ¹zÁÝgÁªÀÄ J¸ï QgÀ£À½î ¤AUÀzÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1183 1183 ±ÁgÀzsÁ C£ÀAvÀgÁªÀ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1184 1184 ºÀjzÁ¸À ªÉÃAPÀlgÁªÀ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1185 1185 §¸ÀuÁÚ ªÀiÁzÀ¥Áà ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1186 1186 ºÀtªÀÄAvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1187 1187 ªÀiÁ¼À¥Áà zÉÆAr¨Á CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1188 1188 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ EPÀÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1189 1189 ¸ÁvÁ¨Á¬Ä ¤Ã®PÀAoÀ CA§¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1190 1190 UÀËj±ÀAPÀgÀ ¸ÀgÀ̧ ÀA¨Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1191 1191 ¸ÀÄ¤Ã® ©üÃªÀÄgÁªÀ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1192 1192 ªÀÄ®°è£ÁxÀ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÀgÀ̧ ÀA¨Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1193 1193 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä w¥ÀàuÁÚ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1194 1194 ¸ÀAvÉÆÃµÀ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1195 1195 §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1196 1196 gÉÃSÁ CuÁgÁAiÀÄ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1197 1197 £Á£ÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1198 1198 ªÀiÁ£ÀÄ ¥ÉÆÃªÀiÁ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1199 1199 ºÉÃªÀÄ¯Á¨Á¬Ä nÃPÀÄ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1200 1200 ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ ºÀªÀ¼À¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1201 1201 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¨Á§Ä £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1202 1202 ¸À«vÁ PÀ¯ÁåtgÁªÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1203 1203 ²æzsÀgÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1204 1204 C±ÉÆÃPÀ dmÉÃ¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1205 1205 £ÁUÀ¥Áà ZÀAzÀ¥Áà jQÌ£À D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1206 1206 ¸ÀÄRzÉÃªÀ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ jQÌ£À D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1207 1207 ®PÀÀÌ¥Áà ²ªÀ¥Áà PÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1208 1208 £ÁUÀªÀiÁä £ÁVAzÀæ¥Áà PÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1209 1209 ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä ¤Ã®PÀAoÀ CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1210 1210 ±ÀAPÀgÀ xÁªÀgÀÄ ºÀÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1211 1211 PÀÉ̄ Á¨Á¬Ä UÉªÀiÁf ºÀÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1212 1212 «PÁ¸À ±ÀAPÀgÀ ºÀÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1213 1213 ¸ÀÄ¨sÁ±À ±ÀgÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1214 1214 ¨Á§Ä zÀÉÃ£ÀÄ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1215 1215 gÀÁAiÀÄ¥Áà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1216 1216 ±ÀgÀtªÀiÁä PÁ±À¥Áà aAZÀ£À¸ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1217 1217 vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁªÀiÁ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1218 1218 ºÀÄ£ÀPÁ¨Á¬Ä vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1219 1219 AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ²ªÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1220 1220 ±ÀgÀtªÀiÁä ²æÃªÀÄAvÀ  jQÌ£À D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1221 1221 ZÀAzÀæªÀiÁä ©üÃªÀÄ±Á £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1222 1222 ²ªÁf UÀAUÁgÁªÀÄ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1223 1223 PÁAvÁ¨Á¬Ä gÀªÉÄÃ±À vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1224 1224  Q±À£À ¸ÉÆÃªÀÄ®Ä D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1225 1225 ®°vÁ¨Á¬Ä ªÀ¸ÀAvÀ ºÀÉ§½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1226 1226 ¦æÃw gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1227 1227 ªÀÄºÁzÉÃ« PÀÈµÀÚ¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1228 1228 PÀ«vÁ ZÀAzÀæPÁAvÀ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1229 1229 AiÀÄ±ÀÀéAvÀ ¸ÀºÁzÉÃªÀ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1230 1230 ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀ¸ÀAvÀ ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1231 1231 CgÀ«AzÀPÀÄªÀiÁgÀ ±ÁAvÀ°AUÀ¥Áà ¤A¨Á¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1232 1232 §¸ÀªÀgÁd dUÀzÀÄ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1233 1233 FgÀuÁÚ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ZÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1234 1234 zÉÃª«ÃAzÀæ¥Áà J¸ï ¥ÁnÃ® zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1235 1235 ZÀAzÀæ±Á ªÀÄ®ÌuÁÚ ZÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1236 1236 gÀvÁß¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Áà zÀUÁð²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1237 1237 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Áà ¹zÀÝ¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1238 1238  eÉÊPÀÄªÀiÁgÀ ±ÁAvÀ¥Áà ¸ÀÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1239 1239 §¸ÀªÀgÁd CuÁÚgÁAiÀÄ ¸ÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1240 1240 ±ÁAvÀªÀÄ¯Áè ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1241 1241 «oÁ¨Á¬Ä «±Àé£ÁxÀ ªÉÆÃWÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1242 1242 ªÀÄ®PÀªÀiÁä ±ÀgÀtªÀiÁä ªÉÆÃWÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1243 1243 UÀÄeÁ¨Á¬Ä zÀªÀ®vÀ gÀhÄ¼ÀQ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1244 1244 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ J §ÄgÁ£À¥ÀÆgÉ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1245 1245 ¤Ã®ªÀiÁä ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Áà ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1246 1246 ªÉÄÃºÀ§Æ§¸Á§ ¸ÁºÉÃzÀ¸Á§ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1247 1247 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ J  §ÄgÁ£À¥ÀÆgÉ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1248 1248 ±ÁAvÀ¥Áà zÉÃ«ÃAzÀæ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1249 1249 PÁ²¨Á¬Ä ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ ¸ÀgÀ̧ ÀA¨Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1250 1250 ®°vÁ¨Á¬Ä ²ªÀ±ÀgÀt EPÀÌ¼ÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1251 1251 CuÁÚgÁªÀ ©üÃªÀÄgÁªÀ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1252 1252 «oÀ® ªÀÄ®PÀ¥Áà C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1253 1253 VÃjeÁ¨Á¬Ä ®PÀÌ¥Áà vÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1254 1254 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà C¥ÁàgÁAiÀÄ vÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1255 1255 ¨Á§ÄgÁªÀ ®PÀëöät ¸ÀÆl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1256 1256 C¥ÁàgÁAiÀÄ ±ÁAvÀ¥Áà ¸ÀÆl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1257 1257 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ²ªÀ¥Áà PÀªÀ®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1258 1258 ¥Àæ«Ãt PÀ¯ÁåtÂ gÀhÄ¼ÀQ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1259 1259 PÀ¯ÁåtÂ ºÀtªÀÄAvÀ gÀhÄ¼ÀQ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1260 1260 §¸ÀªÀt¥Áà §ÄzÀÝ¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1261 1261 ±ÀgÀt¥Áà ²ªÀgÁAiÀÄ CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1262 1262 ¦ÃgÀ¥Áà  ¸ÉÆÃªÀÄuÁÚ »vÀÛ® ²gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1263 1263 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1264 1264 zÀAiÀiÁgÁªÀÄ ±ÀAPÀgÀ UÉÆÃ¼Á © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1265 1265 fÃªÀ®Ä gÀvÀÄß ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1266 1266 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀªÀÄäuÁÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1267 1267 CA©PÁ CdÄð£À D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1268 1268 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä ªÀÄ®è¥Áà D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1269 1269 AiÀÄ®è¥Áà ªÀÄ®è¥Áà D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1270 1270 ¥ÀÁªÀðw gÁªÀÄuÁÚ D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1271 1271 w¥ÀàuÁÚ ºÀtªÀÄAvÀ D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1272 1272 CdÄð£À ©üÃªÀÄ±Á D®ÆgÀ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1273 1273 ªÀÄ®°èPÁdÄð£À £ÁªÀÄzÉÃªÀ gÀhÄ¼ÀQ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1274 1274 ²ªÀAiÉÆÃV ºÀªÀ¼À¥Áà gÀhÄ¼ÀQ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1275 1275 ºÀjÃ¨Á TÃgÀÄ ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1276 1276 PÀ¯ÁªÀw ®PÀëöät vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1277 1277 AiÀÄ±ÀééAvÀ ¹zÁæªÀÄ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1278 1278 w¥ÀàªÁé ²æÃ¥Àw vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1279 1279 gÀÁªÀÄ CdÄð£À vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1280 1280 «Ä°AzÀ PÀ¯Áåt vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1281 1281 zÀvÀÄÛ ºÀj±ÀÑÀAzÁæ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1282 1282 dUÀ£ÁßxÀ «oÀ® ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1283 1283 ¥ÁªÀðw zsÀªÀiÁðf vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1284 1284 CdAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¥ÀArvÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1285 1285 ®PÀëöät ®PÀÄÌ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1286 1286 C±ÉÆÃPÀ ¥sÀQÃgÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1287 1287 ¥ÀæPÁ±À ®PÀÌ¥Áà vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1288 1288 ªÀÄ®PÀ¥Áà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1289 1289 fÃªÀgÁd ®PÀÌ¥Áà D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1290 1290 gÀÁªÀÄZÀAzÀæ GzÀÄÝ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1291 1291 ©üÃªÀÄ±Á £ÁUÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1292 1292 ªÀÄAzÁ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀqÀÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1293 1293 À̧ÄgÉÃSÁ gÁeÉÃ±À ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1294 1294 ®PÀÀÌªÁé w¥ÀàuÁÚ ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1295 1295 »ÃgÁ¹AUÀ ®PÀëöät D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1296 1296 À̧gÀ À̧éw eÉÊ¥Á® ªÀÄÄ£ÀßºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1297 1297 £ÁÀªÀÄzÉÃªÀ ®PÀëöät ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1298 1298 vÉÃdÄ ©üÃªÀÄÄ UÉÆÃ¼Á © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1299 1299 AiÀÄ±ÉÆÃzsÁ¨Á¬Ä ¥ÀArvÀ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1300 1300 Ȩ́ÆÃ£Á¨Á¬Ä PÉÃ±ÀªÀ ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1301 1301 À̧Ä¨sÁµÀ gÉÃªÀÅ ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1302 1302 C¤ÃvÁ zÉÃ«zÁ À̧ ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1303 1303 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1304 1304 gÀÆ¥ÀÄ ¯Á®Ä ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1305 1305 À̧AvÉÆÃµÀ «oÀ® ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1306 1306 ZË¯Á¨Á¬Ä zÉÃ£ÀÄ ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1307 1307 «oÀ® gÁªÀÄÄ ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1308 1308 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä PÀÄªÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1309 1309 À̧AUÀªÀiÁä ²ªÀgÁAiÀÄ PÀÄtÂ À̧AUÁ« PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1310 1310 gÉÃªÀªÀiÁä PÀAvÉÃ¥Áà PÀÄtÂ À̧AUÁ« PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1311 1311 CtÚ¥ÀÁà Dgï PÁA§¼É CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1312 1312 ²ªÀgÁAiÀÄ PÁA§¼É CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1313 1313 § À̧¥Áà ©üÃªÀÄ±Á ¸ÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1314 1314 ¸ÀwÃ±À ªÀÄ°èPÁdÄð£À RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1315 1315 gÁªÀÄ°AUÀ RAqÉÃ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1316 1316 ²ªÁ£ÀAzÀ C¥ÁàgÁªÀ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1317 1317 ²ªÀ°AUÀ¥Áà RAqÉ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1318 1318 UÀÁAzsÀ¥Áà ªÀÄ°è£ÁxÀ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1319 1319 ²ªÀgÁAiÀÄ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1320 1320 £ÁUÀªÀiÁä ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1321 1321 ¹zÀÝgÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1322 1322 ¨sËgÀªÀiÁä ªÀiÁtÂPÀ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1323 1323 zÀvÀÀÄÛ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1324 1324 gÉÆÃ»zÁ¸À ±ÉlªÁf vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1325 1325 £ÁªÀÄzÉÃªÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1326 1326 ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¸ÉÊ§uÁÚ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1327 1327 ²ªÁf ±ÉÃlªÁf vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1328 1328 ¥ÀÀæ¯ÁízÀ AiÀÄ±ÀéAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1329 1329 «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä AiÀÄ±ÀéAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1330 1330 ±ÀgÀt¥Áà ElÖ¥Áà ¨sÀÆ¸À£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1331 1331 CAUÀzÀ «oÀ® dªÀÄUÁ PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1332 1332 ¥Àæ¢Ã¥À PÀ¯ÁåtÂ gÀhÄ¼ÀQ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1333 1333 gÀAUÀ¥Áà w¥ÀàuÁÚ ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1334 1334 ªÀÄ°è£ÁxÀ ²ÃRgÀ¥Áà ©®UÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1335 1335 ®PÀÄÌ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄ±Á ©®UÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1336 1336 ©üÃªÀÄgÁªÀ ²ÃRgÉÃ¥Áà ©®UÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1337 1337 ªÀÄzÀgÀ̧ Á ¦ÃgÁf PÉÆÃvÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1338 1338 ±ÀÁAvÁ¨Á¬Ä gÁAiÀÄUÉÆÃAqÀ¥Áà AiÀÄ¼À¸ÀAV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1339 1339 ¸À«vÁ ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ZÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1340 1340 EAzÀÆ¨Á¬Ä ¯ÁqÀ¥Áà ZÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1341 1341 gÁd±ÉÃRgÀ SÁåªÀÄ°AUÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1342 1342 ¥sÀÆ®ZÀAzÀ ±ÁªÀÄÄ ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1343 1343 §¸ÀªÀgÁd dUÀzÀÄ CA¨ÉÃªÁqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1344 1344 D£ÀAzÀgÁªÀ w¥ÀàuÁÚ dªÀÄUÁ Dgï PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1345 1345 ¸ÀÄ¨sÀzÁæ¨Á¬Ä w¥ÀàuÁÚ dªÀÄUÁ Dgï PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1346 1346 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸ÀÄ¨sÁf ÉºÉÆÃzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1347 1347 PÀ®è¥Áà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ºÀ¼Àî̧ À®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1348 1348 ¹zÀÁÝgÉÃrØ «ÃgÀAvÀgÀÉÃrØ ªÀÄÄ£ÀßºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1349 1349 ±ÀAPÀgÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ºÀ¼Àî̧ À®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1350 1350 ¸ÀAUÀªÉÄÃ±À ZÀAzÀæPÁAvÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1351 1351 ²ªÀeÁvÀ ¤AUÀuÁÚ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1352 1352 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ dªÀÄUÁ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1353 1353 gÁeÉÃ²æÃ ±ÁAw£ÁxÀ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1354 1354 CtÚ¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1355 1355 ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1356 1356 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¹zÀÝuÁÚ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1357 1357 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ zÀÉÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1358 1358 ¨sÀgÀvÀ ºÀtªÀÄAvÀ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1359 1359 ¥ÀæPÁ±À ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1360 1360 gÀªÉÄÃ±À UÀÄAqÉÃgÁªÀ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1361 1361 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ aAZÀÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1362 1362 zÀªÀ®¥Áà PÀ®è¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1363 1363 £ÀlgÁd ¸ÉÊ§uÁÚ ªÀÄÄ£ÀßºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1364 1364 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä PÀÄ¥ÉÃAzÀæ ªÀÄÄ£ÀßºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1365 1365 EeÁdºÀäzÀ JPÀ¨Á®ºÀäzÀ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1366 1366 zÉÆÃAqÀÄ¥ÀAxÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1367 1367 »ÃgÁ¨Á¬Ä §¸ÀuÁÚ aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1368 1368 mÉÆÃ¥ÀuÁÚ ¹zÀÝuÁÚ vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1369 1369 gÀ« ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄÄ£ÀßºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1370 1370 ¹zÀÝuÁÚ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀÄqÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1371 1371 ²æÃzÉÃ« ªÀÄ°è£ÁxÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1372 1372 À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1373 1373 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1374 1374 ²ªÀgÁAiÀÄ AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1375 1375 ªÀÄºÁzÉÃ« ©üÃªÀÄ±Á ªÀiÁrAiÀiÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1376 1376 FgÀuÁÚ  ²ªÀgÁAiÀÄ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1377 1377 AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1378 1378 ¹zÀÝgÁªÀÄ ªÀÄiÁrAiÀiÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1379 1379 ZÁAzÀ¸Á§ G¸Áä£À¸Á§ PÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1380 1380 CA¨ÁgÁAiÀÄ ¹zÀÝ¥Áà PÉÃj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1381 1381 ¥Àæ±ÁAvÀ ¨sÉÆÃdgÁd zÉÃªÀAvÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1382 1382 gÁªÀÄuÁÚ PÀ¯ÁåtÂ ºÀÉ§½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1383 1383 gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ¤AUÀ¥Áà ºÉ§½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1384 1384 ²ªÁf wÃxÀð wÃxÀð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1385 1385 ¸ÉÆÃªÀÉÄÃ±À ²ªÀ¯Á® §AUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1386 1386 £ÀÁUÉÃAzÀæ ¥ÁnÃ® ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1387 1387 ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ £ÁUÉÃAzÀæ ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1388 1388 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀÀégÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÆÃWÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1389 1389 ªÀÄ®è¥Áà ±ÀgÀt¥Áà aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1390 1390 §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®è¥Áà aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1391 1391 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1392 1392 ¥ÀæPÁ±À AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1393 1393 ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ dªÀÄUÁ Dgï PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1394 1394 CdÄð£À eÉÊ»AzÀ dªÀÄUÁ Dgï PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1395 1395 ¨Á§Ä §¸ÀªÀt¥Áà dªÀÄUÁ Dgï PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1396 1396 ²æÃ±ÉÊ® ¸ÀAUÀ¥Áà dªÀÄUÁ Dgï PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1397 1397 ¹zÁæªÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ dªÀÄUÁ Dgï PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1398 1398 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ZÀAzÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1399 1399 zsÀ£À¹AUÀ ¥ÉÆÃ£ÀÄß ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1400 1400 ®PÀëöät dUÀ£ÁßxÀ ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1401 1401 §¸ÀuÁÚ ¥ÀÀæ¨sÀÄ ªÀiÁrAiÀiÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1402 1402 CdÄð£À ©üÃªÀÄ±Á ªÀiÁrAiÀiÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1403 1403 C±ÉÆÃPÀ «±ÀÀé£ÁxÀ ºÉÆÃ£ÀßºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1404 1404 ªÀiÁtÂPÀ zË®¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1405

1406

1407

1408 PÀæ. À̧A gÉÊ À̧APÉ ಗ್ರರ ಭ ಹೆಷರು ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉzÀ ¸Ë®¨sÀåzÀ ºÉ À̧gÀÄ

1409 1 ಕಜುರಿ ªÀÄlQ ಸೈಫಣಣ  Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1410 2 ಕಜುರಿ avÀ° ನಿರಂಜಮಯ Engine powered / tractor driven thresher

1411 3 £ÀgÉÆÃuÁ PÀgÀºÀj ಶಂಔರ್ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1412 4 ಕಜುರಿ D¼ÀAUÁ ಯವ ೀಂದರ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1413 5 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Engine powered / tractor driven thresher

1414 6 ಕಜುರಿ dªÀÄUÁ PÉ ದಿಗಂಬಾರ್ M.B. Plow

1415 7 ಕಜುರಿ RdÆj ನಾಖಣಣ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À PÀÈ¶ AiÀiÁAwæPÀgÀt WÀlPÀzÀ ¸Ë® s̈Àå ¥ÀqÉzÀ «ªÀgÀ.



1416 8 ಕಜುರಿ §AUÀgÀUÁ ನಾಖನಪ Seed cum fertilizer drill

1417 9 ಕಜುರಿ D¼ÀAUÁ ರಾಮ್ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1418 10 ಕಜುರಿ ತ ಥಥ ಧಭಥರಾವ್ ಸಲಾಧ ಡ್ಡು Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1419 11 ಕಜುರಿ RdÆj ಸಿದ್ದಾ ರಂ M.B. Plow

1420 12 ಕಜುರಿ D¼ÀAUÁ ರ ವ ಣ್ Seed cum fertilizer drill

1421 13 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ PÀqÀUÀAa ಭಲಿ್ಲಔಜುಥನ್ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1422 14 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ PÉÆÃgÀºÀ½î ಆೀಂಬ್ರರ ಶ್ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1423 15 ಭದನಹಿಪ ಯಖ QtÂÚ C¨Áâ̧ À ಔಲಾಯ ಣಿ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1424 16 ಕಜುರಿ D¼ÀAUÁ ಭಣಿಔರಾವ್ Engine powered / tractor driven thresher

1425 17 ಕಜುರಿ D¼ÀAUÁ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ Engine powered / tractor driven thresher

1426 18 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿ ಲಕಂಠರಾವ್ Up to 25 PTO HP

1427 19 D¼ÀAzÀ ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ ಕವೇರಿ Up to 25 PTO HP

1428 20 ಕಜುರಿ ªÀÄln ಮಂದ್ದ Engine powered / tractor driven thresher

1429 21 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮಾನಬಾಯಿ Up to 25 PTO HP

1430 22 D¼ÀAzÀ ºÀ½î À̧®UÀgÀ ವ ಯಬದರ ಪ Seed cum fertilizer drill

1431 23 D¼ÀAzÀ ºÀÉ§½ ರೇನಸಿದ್ದಾ  ಕೀಂಬೆ್ಳ Tractor / Power Tiller / Power Operated Plant Protection Tools

1432 24 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ¤A§Uáð ಯಾಲಾಲ್ಲೀಂಗ್ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1433 25 ನರ ನಾ PÀªÀÄ¯Á£ÀUÀgÀ ಶಣ್ಮಮ ಔಪ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1434 26 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ ರಾಭಚಂದರ Power Tiller

1435 27 ಅಲಂಡಾ ªÀÄÄ£Àß½î ಪ್ರ  ಭಸಾಖರ್ Seed cum fertilizer drill

1436 28 ಅಲಂಡಾ ªÀÄÄ£Àß½î ಮಂಜುಳ Seed cum fertilizer drill

1437 29 D¼ÀAzÀ ºÉ§½ ಆನಂದ್ರ  Tractor / Power Tiller / Power Operated Plant Protection Tools

1438 30 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಭಯಸಿೀಂಗ್ Tractor / Power Tiller / Power Operated Plant Protection Tools

1439 31 ಭದನಹಿಪ ಯಖ À̧gÀ À̧A¨Á ಔಲಾಯ ಣಿ ಷನಾಡೆ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1440 32 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಯತ್್ಬಾಯಿ Seed cum fertilizer drill

1441 33 D¼ÀAzÀ ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ ಅಶ ಕ್ Power Tiller

1442 34 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ºÀqÀ®V ವಯಣಪ Diesel / Patrol Run Pumpsets

1443 35 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ¤A¨Á¼À ಶಿಚಲಪ Diesel / Patrol Run Pumpsets

1444 36 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅೀಂಬ್ಳವಾಡ್ ಭಹಾನಂದ Diesel / Patrol Run Pumpsets

1445 37 ಕಜುರಿ À̧Á¯ÉÃUÁAªÀ ಸ ಭಶೇಕರ್ M.B. Plow

1446 38 D¼ÀAzÀ ªÀÄÄ£ÀÀß½î ಜಮಶಿರ  Seed cum fertilizer drill

1447 39 ಭದನಹಿಪ ಯಖ À̧gÀ À̧A¨Á ವಜಮಕುಮಾರ್ M.B. Plow

1448 40 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ zÉÃªÀAvÀV ವಯಣಪ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1449 41 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ ರ ಭು Engine powered / tractor driven thresher

1450 42 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ PÉÆÃgÀºÀ½î ಭಲಿಭಮ M.B. Plow

1451 43 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಆಲು Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1452 44 ಕಜುರಿ ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ ವಜಯಾನಂದ್ Seed cum fertilizer drill

1453 45 ಕಜುರಿ dªÀÄUÁ IÄ ಸಂತರಾವ್ Seed cum fertilizer drill

1454 46 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ¸ÁªÀ¼É±ÀégÀ ಶೀಂತಪ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1455 47 ಕಜುರಿ ªÀÄqÀQ ಫಷರಾಜ್ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1456 48 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಠೀ ಲ್ ಪೂಜಾರಿ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1457 49 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ¤A¨Á¼À ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1458 50 ಕಜುರಿ ¤gÀUÀÄr ಶಿವಯಣ ಶಿಣಣ  ಶಿೀಂಗೆ M.B. Plow

1459 51 ಕಜುರಿ ¤gÀUÀÄr ಸಮಿನಾಥ್ M.B. Plow

1460 52 ಭದನಹಿಪ ಯಖ PÁvÁæ¨ÁzÀ ಗೀಂಡಪ M.B. Plow

1461 53 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ M.B. Plow

1462 54 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ PÀÄqÀQ ಚಂದರ ಶ ಬುರಾನಾಪುಯTractor / Power Tiller / Power Operated Plant Protection Tools

1463 55 ಭದನಹಿಪ ಯಖ »gÉÆÃ½ ವಯಣಫಷಪ  ಚನಫಷಪ  ಲ್ಲೀಂಖಶೆಟಿ್ಟTractor / Power Tiller / Power Operated Plant Protection Tools

1464 56 ಭದನಹಿಪ ಯಖ »gÉÆÃ½ ಸಿದಾ ಣಣ Tractor / Power Tiller / Power Operated Plant Protection Tools

1465 57 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ §lÖgÀUÁ ರಾಚಪ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1466 58 D¼ÀAzÀ ªÀÄÄ£Àß½î ಜಮಪಾಲ Rotorwater / Side Shift Rotorwater

1467

1468

1469 PÀæ.¸ÀA gÉÊ. À̧APÉÃAzÀæ UáæªÀÄ gÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ ¸Ë® s̈Àå ¥ÀqÉzÀ G¥ÀPÀgÀt

1470 1 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಸುಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1471 2 RdÆj §AUÀgÀUÁ ದಮ ಜಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1472 3 ನರ ನಾ ಬ್ರಲುಗ ೀಂಡಾ ಗರುದಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1473 4 ನರ ನಾ ಔಭಲನಖಯ ಗೀಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1474 5 ನರ ನಾ ಔಭಲನಖಯ ಸಿದರ ಭಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1475 6 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಶಿವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1476 7 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಪಂಡ್ಡರಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1477 8 ನರ ನಾ ಸಂಗ ಲ್ಲಗ  (ಸಿ) ನಿೀಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1478 9 ನರ ನಾ ಚೀಂಚನ್ಸೂ ರ್ ಕಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1479 10 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಮಾವಕ್ ಷಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1480 11 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ರೇನಸಿದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1481 12 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1482 13 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಫಷಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1483 14 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಔಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1484 15 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ತೆಲಿ್ಲರ್ ಕಶಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1485 16 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಶಿಪುತರ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1486 17 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ವಯಣಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1487 18 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಷಮಯ ದಖಲ್ಲಬಾಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1488 19 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಯೆಲೂ ೀಂಗಿ ನಿ ಲಖಂತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1489 20 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಧುಟಿ್ ಗ್ರೀಂವ್ ಫಷಯಜ್ ಭಲಸೆಟಿ್ಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1490 21 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಔಡಗ ೀಂಚ ಸಿದ್ದಾ ರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1491 22 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಧುಟಿ್ ಗ್ರೀಂವ್ ನಾಖಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1492 23 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದರ ಭಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀzÀ ¸Ë® s̈Àå ¥ÀmÉzÀ «ªÀgÀ.



1493 24 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಭೂಸೂೂ ರ್ ಔಲಾಯ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1494 25 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಭಡ್ಡಯಾಲ್ ರೇನಸಿದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1495 26 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಭಡ್ಡಯಾಲ್ ಯಮವವ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1496 27 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಭೂಸೂೂ ರ್ ಗೈಬ್ರಸಾಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1497 28 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಭಡ್ಡಯಾಲ್ ಅದಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1498 29 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಭಡ್ಡಯಾಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1499 30 ನರ ನಾ ಸಂಗ ಲ್ಲಗ  (ಸಿ) ಮವವ ವಂತರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1500 31 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ಫಷಯಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1501 32 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ಭಹಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1502 33 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ಬಯತ್್ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1503 34 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ಶಿವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1504 35 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ಭಲಿ್ಲಔಜುಥವಾನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1505 36 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ರೇಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1506 37 ನರ ನಾ ಚೀಂಚನ್ಸೂ ರ್ ಭಣಿಔಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1507 38 ನರ ನಾ ಚೀಂಚನ್ಸೂ ರ್ ಬಾಲ್ಲಭ  ಭರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1508 39 ನರ ನಾ ವಾಗ್ರಾ ರಿ ದಸೊ  ಜರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1509 40 ನರ ನಾ ವಾಗ್ರಾ ರಿ ಸನಮಂತರ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1510 41 ನರ ನಾ ಸಾೀಂಗೀಂದ ಸಂತಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1511 42 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ಮಲಿಲ್ಲೀಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1512 43 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ಇರಾಪಾಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1513 44 ನರ ನಾ ಭ ಧನ್ ಭ ಮಾಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1514 45 ನರ ನಾ ಭ ಧನ್ ರಾಜೀಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1515 46 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ಅೀಂಫರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1516 47 ನರ ನಾ ಸಂಗ ಲ್ಲಗ  (ಸಿ) ಗ ವೀಂದರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1517 48 ನರ ನಾ ಬ್ಳಟೆ್ಜ ವಾಗಿಥ ಟಿ್ಟ ರ್ ಷಬ್ ಮುಲಿಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1518 49 ನರ ನಾ ಚೀಂಚನ್ಸೂ ರ್ ಭಲಿ್ಲನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1519 50 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಸಿದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1520 51 ನರ ನಾ ಚೀಂಚನ್ಸೂ ರ್ ಪಂಡ್ಡತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1521 52 ನರ ನಾ ಚೀಂಚನ್ಸೂ ರ್ ರಾಜಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1522 53 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಭ ಮಾವಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1523 54 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಸುಸಿ ಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1524 55 ನರ ನಾ ವಾಗ್ರಾ ರಿ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1525 56 ನರ ನಾ ಸಾೀಂಗೀಂದ ಅನೂ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1526 57 ನರ ನಾ ಸಾೀಂಗೀಂದ ಸನಮಂತರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1527 58 ನರ ನಾ ವಾಗ್ರಾ ರಿ ಷದಾ ಮುಸೇನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1528 59 ನರ ನಾ ವಾಗ್ರಾ ರಿ ರಾಚಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1529 60 ನರ ನಾ ವಾಗ್ರಾ ರಿ ನಬ್ರ ಷಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1530 61 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ವನ ದ್ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1531 62 ನರ ನಾ ಬ್ರಲುಗ ೀಂಡಾ ಔಭಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1532 63 ಭದನಹಿಪ ಯಖ PÉÃgÀÆgÀ ಅನೂ ಪ  ಇಯನೂ  ಉದ್ಾ  ಶೆಟಿ್ಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1533 64 ಭದನಹಿಪ ಯಖ À̧PÀÌgÀUÁ ಸ ಭಲ್ಲೀಂಖ ಪೂಜಾರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1534 65 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ©üÃªÀÄ¥ÀÆgÀ ಶಿರ  ಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1535 66 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಟ್ಟಟ್ಟಸಾಹೇಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1536 67 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭ ಮಾಶ ಭಾಔರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1537 68 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಬ್ರಸಿಮ ಲಿಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1538 69 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ©üÃªÀÄ¥ÀÆgÀ ಶಿಪುತರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1539 70 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ©üÃªÀÄ¥ÀÆgÀ ಭಲಿ್ಲನಾಥ್ ನಿರುಗಡ್ಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1540 71 D¼ÀAzÀ gÁdªÁ¼À ಯವಕೀಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1541 72 D¼ÀAzÀ vÉ¯ÁPÀÄtÂ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1542 73 D¼ÀAzÀ vÉ¯ÁPÀÄtÂ ಸಿದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1543 74 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಶ ಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1544 75 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಭಲಿ್ಲಔಜುಥನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1545 76 D¼ÀAzÀ ºÉ§½ ಸಂಜುಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1546 77 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ಹಿ ರಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1547 78 ನರ ನಾ ನರ ನಾ ರೇನಸಿದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1548 79 ನರ ನಾ ಚೀಂಚನ್ಸೂ ರ್ ಯಮವವ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1549 80 ನರ ನಾ ಕೆರಿಯಂಫಲಾಗ ರಾಚಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1550 81 ನರ ನಾ ಚೀಂಚನ್ಸೂ ರ್ ತುಲಾ ಬ್ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1551 82 ನರ ನಾ ವಾಗ್ರಾ ರಿ ಅನೂ ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1552 83 ನರ ನಾ ಕೆರಿಯಂಫಲಾಗ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1553 84 ನರ ನಾ ಚೀಂಚನ್ಸೂ ರ್ ಬಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1554 85 ನರ ನಾ ಭ ಧನ್ ಔಲಾಯ ಣಪ  ವಾಯದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1555 86 ನರ ನಾ ಔಸಥರಿ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1556 87 ನರ ನಾ ಬ್ಳಲಮೇಗಿ ಭ ಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1557 88 ನರ ನಾ ವಾಗ್ರಾ ರಿ ಸುಮಿತ್ರರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1558 89 RdÆj RdÆj ಶಿರ  ನಿವಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1559 90 RdÆj RdÆj ನಿ ತ್ರ ಅಲ್ಲಯಾಸ್ ದಮ ಜಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1560 91 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ªÀÄzÀUÀÄtQ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1561 92 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಭೂಸೂೂ ರ್ ನಿಜಿಿೀಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1562 93 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ªÀÄzÀUÀÄtQ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1563 94 RdÆj avÀ° ಎಯನಾೂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1564 95 ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ನಿೀಂಬಾಗ್ರಥ ಮೇ ಡ್ಡನಾೂ ಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1565 96 RdÆj ªÀÄlQ ಯಮವವ ಯ ಸಿರುರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1566 97 RdÆj D¼ÀAUÁ ಶಿರ  ಧರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1567 98 RdÆj D¼ÀAUÁ ಸನುಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1568 99 ನರ ನಾ ಔಭಲನಖಯ ಔಲಾಯ ಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1569 100 ನರ ನಾ ವಾಗ್ರಾ ರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1570 101 D¼ÀAzÀ ºÉ§½ ಅಪಾಪ ಸಾಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1571 102 ನರ ನಾ ಚೀಂಚನ್ಸೂ ರ್ ಅೀಂಫರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1572 103 RdÆj ತ ಥಥ ವಠಲ್ ಸಯಲಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1573 104 RdÆj D¼ÀAUÁ ಕ್ಷಸಾನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1574 105 RdÆj D¼ÀAUÁ ಭ ಮಾಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1575 106 RdÆj ªÀÄlQ ಭಧುಔರ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1576 107 RdÆj ರುದರ ವಾಡ್ಡ ನಾಖಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1577 108 RdÆj ªÀÄlQ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1578 109 RdÆj D¼ÀAUÁ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1579 110 RdÆj ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ ಸಿಖಂದರ್ ಷಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1580 111 RdÆj ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ ದಯಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1581 112 RdÆj D¼ÀAUÁ ಶೀಂತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1582 113 RdÆj D¼ÀAUÁ ಶಿರ  ಶೈಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1583 114 RdÆj D¼ÀAUÁ ಭನ ಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1584 115 RdÆj D¼ÀAUÁ ಚಂದರ ಔಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1585 116 RdÆj D¼ÀAUÁ ದಿಗಂಫಯ ಅಖಥಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1586 117 RdÆj ¤ÃgÀUÀÄr ಫಷವಂತರ ವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1587 118 RdÆj ¤ÃgÀUÀÄr ಸುಭಾಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1588 119 RdÆj D¼ÀAUÁ ರೇಖಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1589 120 RdÆj D¼ÀAUÁ ಪಾೀಂಡುರಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1590 121 RdÆj ªÀÄlQ ವಯಣಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1591 122 RdÆj D¼ÀAUÁ ತುಳಸಿ ರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1592 123 RdÆj ¤ÃgÀUÀÄr ರಾಜು ಗಟಿ್ಜ  ದರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1593 124 RdÆj QtÂÚ À̧Ä¯ÁÛ£À ರಾಜೀಂದರ  ಚವಾಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1594 125 RdÆj ¤ÃgÀUÀÄr ಕಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1595 126 RdÆj RdÆj ಗಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1596 127 RdÆj ªÀÄlQ ನಿೀಂಬಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1597 128 RdÆj ªÀÄlQ ಸೈಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1598 129 RdÆj ªÀÄlQ ಕಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1599
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ಔರ  ಷ ಜಿಲಿ್ಲ ತ್ರಲುಕ ಹಫಳಿ ರೈತಯ ಹೆಷರು

ಡೆದು

ಕೀಂಡ 

ಸೌಲಬಯ

1618 1 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಮಾಮ  ಗಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1619 2 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಾಬಾಯಿ ಗಂ ಅಮೃತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1620 3 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪಾಪ  / ನಾಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1621 4 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಭಮ  ಗಂ ಸೈಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1622 5 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಯಲ್ಲಧಯ / ಯಾದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1623 6 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗರುನಾಥ / ಯಾದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1624 7 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಮಯ  / ಭಲಕ ಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1625 8 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫುಢುಮೂಬ್ರ/ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1626 9 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದರ ಭಪ  / ಸಣಮಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1627 10 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಮೃತ / ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1628 11 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತಬಾಯಿ ಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1629 12 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1630 13 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಿಗಂಫಯ ತಂ ಸಣಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1631 14 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಗಂ ನಾಖಮೂತಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1632 15 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಕುಮಾಯ/ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1633 16 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ / ಬ್ರಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1634 17 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದೇವೀಂದರ ಪಾಪ / ರಾಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1635 18 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾನಂದ/ ಈವವ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1636 19 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫುಢುಮೂಬ್ರ/ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1637 20 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಮಂತ/ ಮಲಿಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1638 21 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಜನಿಕೀಂತ/ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1639 22 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಮವವ ೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1640 23 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧನಂಜಮ/ ರಾಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1641 24 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕದಿ ಯ/ ಅಬುಾ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1642 25 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಲಭ ಭ ಶೆಟಿ್ಜ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1643 26 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯದಚಂದ ಜನರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1644 27 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೆರಾಮ ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2018-19 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಳಂದ ತ್ರಲ್ಲಕ್ಷನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ ಡೆದ ಪಲಾನುಬವಖಳ ಟಿ್ಟ .

PÀæ.¸ÀA gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À vÁ®ÆPÀÄ f É̄è



1645 28 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾದೇ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1646 29 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1647 30 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಪುತರ  ತಂ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1648 31 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಡ್ಡತ ತಂ ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1649 32 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಜ ತಂ ಫಷಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1650 33 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾಜಿ ತಂ ಪ್ರ  ಭಸಿೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1651 34 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧಭಥಣ್ಣಣ  ತಂ ಶಿಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1652 35 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪಾಪ  ತಂ ಶಿಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1653 36 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1654 37 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಗೀಂದರ ಪಾಪ  ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1655 38 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1656 39 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ತಂ ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1657 40 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಭಶ ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1658 41 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ರಾಚಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1659 42 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ ತಂ ಎಔನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1660 43 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವನಾಕ್್ಷ  ಗಂ ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1661 44 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯವ ತಂ ಅಶ ಔ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1662 45 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಸೂಲಬ್ರ ಗಂ ಷಹಿಫಲಾಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1663 46 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಚಣ್ಣಣ  ತಂ ಕಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1664 47 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷತವ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1665 48 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರುದರ ಪಾಪ  ಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1666 49 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಶ ಔಕುಮಾಯ ಮಾಣಿಔರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1667 50 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಮು ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1668 51 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಿ ಸಾಖಯ ಉಮವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1669 52 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1670 53 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಲಾಫ ತಂ ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1671 54 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಮಥಕೀಂತ  ಅಡೆಪಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1672 55 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಶೈಲ್ ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1673 56 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಕ್ಷ ವ ದೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1674 57 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ   ಶೈಲ ಫಷವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1675 58 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾವ ಮಿರಾ ತಂ ಶಂಔಯರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1676 59 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿೀಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಂಔಯರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1677 60 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ ಜರಾಬಾಯಿ ಕೇವರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1678 61 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರಭಣ ಪಾಟ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1679 62 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತರಾಮ ದನರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1680 63 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜೀಂದರ  ಅಣಪಾ ರಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1681 64 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷರುಬಾಯಿ ಮುಲಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1682 65 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಪಾಪ  ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1683 66 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೇಣಡಸಿದಾ  ನಿೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1684 67 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಣಣ  ಮಾರುತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1685 68 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತ ವ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1686 69 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭು ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1687 70 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿಬಾಯಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1688 71 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದೇವ ತುಳುಜು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1689 72 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಜರಂಖ ಸರಿಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1690 73 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದೇ ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1691 74 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ಸಾಫ ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1692 75 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಾಯ ಣಿ ಮಾಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1693 76 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಔಬುಲ ನಾಫ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1694 77 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಶಿಔಲಾ ರಾಜು ವಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1695 78 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪಾಪ  ಸಿದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1696 79 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬುರಾ ಔಲಾಯ ಣರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1697 80 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ   ಮಂತ ವಯಣಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1698 81 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಫಷಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1699 82 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಮಯ  ರೆಣಸಿದಾ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1700 83 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಂಖಲಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1701 84 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಿಗಂಫಯ ಕವಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1702 85 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಂಔಯ ಬಂಡೂ ಸರಿಜನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1703 86 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮವಂತರಾ ವೈಜನಾಥ ಜಿಡಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1704 87 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಲಿಾಫಕ್ಷ್ ಮೇದಿನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1705 88 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೂಮಥಕೀಂತ ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1706 89 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ  ಕಕೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1707 90 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಹುಷನಪಾಪ  ಭಯಗ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1708 91 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಭಾಶ ಭಲಿ್ಲ ವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1709 92 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಶೇಕಯ ಈಯಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1710 93 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ನಾಖಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1711 94 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಜಮಭಮ  ಭಹಾವ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1712 95 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ತುಕರಾಭ ವವಾಯಿಸಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1713 96 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಜವ ಲ ವಲಾಸಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1714 97 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1715 98 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚನೂ ಪಾಪ  ಹುಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1716 99 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಂಡಪಾಪ  ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1717 100 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣ ಧಭಥಣ್ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1718 101 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಲಬ್ರಭ  ಫಳಿರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1719 102 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1720 103 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಲಾಫ ತಂ ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1721 104 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ತಂ ಶಿಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1722 105 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಣ್ಣರಾ ತಂ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1723 106 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸನಾಬಾಯಿ ಭಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1724 107 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಅಲ್ಲ ಭಹೆಬೂಫ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1725 108 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವವ ನಾಥ ತಂ ಫಷವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1726 109 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಲಿಾ ಷ ತಂ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1727 110 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣ್ಣಣ  ಅೀಂಬಾರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1728 111 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



1729 112 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಜಮದೇವ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1730 113 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಪುತರ ಪಾಪ  ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1731 114 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತ ಶ ತಂ ಶಿಕ್ಷಯಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1732 115 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ತಂ ಸಿದಾ ಭಪಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1733 116 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಎಲಿಭಮ  ಗಂ ಶಿಜಾತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1734 117 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಕೀಂತ ತಂ ಗವೀಂದರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1735 118 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಫಣ್ಣಣ  ತಂ ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1736 119 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ಗಂ ಲಕ್ಷಂಣ ಆಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1737 120 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಭಮ  ತಂ ರಾಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1738 121 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಭದ ಅಲ್ಲ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1739 122 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಬಾಶ ರುಔಮ ಮಯ  ಗತೊ  ದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1740 123 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖೂಫರೆಪ  ಫಷಣಣ  ಆಲ ರೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1741 124 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವವ ನಾಥ ಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1742 125 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತ ಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1743 126 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ ಭಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ರೇಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1744 127 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1745 128 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1746 129 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪ  ದುಳಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1747 130 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಭಭಶ ತಡಔಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1748 131 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಣಣ  ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1749 132 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತ ಶ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1750 133 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭು ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1751 134 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷವಂತರಾ ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1752 135 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ನಾಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1753 136 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದೇ ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1754 137 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆನಂದರಾಮ ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1755 138 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ಸಾಫ ಗರುಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1756 139 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಔಬುಲಸಾಫ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1757 140 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಂಗ ಪುನೂ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1758 141 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಕೀಂತ ಗ ವೀಂದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1759 142 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕೌಸುಫ ದೇವಮುಕ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1760 143 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪಾಪ  ಸಿದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1761 144 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೇರಾ ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1762 145 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಶೇಕಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1763 146 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಚಂದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1764 147 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಕ್ಷ್ಮ ದತ್ರೂ ತೆರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1765 148 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಕೊ ಣ ರ ಭಾಬ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1766 149 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1767 150 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಂಡಪಾಪ  ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1768 151 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಂಟ್ಜಪ  ತಂ ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1769 152 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪ  ತಂ ಅೀಂಬಾರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1770 153 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನ್ಸಯ ಅಸಮ ದ ರಾಜ ಅಸಮ ದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1771 154 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಶಂಔರ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1772 155 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವ ಯಬದರ ಪಾಪ  ನಾಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1773 156 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಲ್ಲ ತ್ರಬಾಯಿ ಸಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1774 157 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1775 158 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾೀಂತಪ  ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1776 159 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಖಭಮ  ಧಭಥಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1777 160 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಣಣ  ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1778 161 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಣಣ  ಫಔೂ   ಬಾದಶ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1779 162 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಾೀಂಫವಂತ ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1780 163 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ರಾಣಪಾಪ  ಡು ಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1781 164 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಭಯಸಿೀಂಖ ಮೇತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1782 165 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಭಾಶ ಭಲಿ್ಲ ವಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1783 166 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಣಣ  ರೆಡ್ಡು  ತಂ ವೀಂಔರೆಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1784 167 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ ಭನಾಥ ತಂ ರಾಭರೆಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1785 168 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಶಔ ಯಗನಾಥ ಡಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1786 169 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಸಂಖಣ್ಣ ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1787 170 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜ ತಲ್ಲಥೀಂಖ ಗಣವಂತ ಬ್ಳಡಜಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1788 171 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಭನ ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1789 172 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಕವ ನಾಖಣೂ  ದ್ದಡಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1790 173 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ದಭಥಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1791 174 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿಲಭಮ  ರ ಭು ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1792 175 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿನಾಥ ಸಾಮಫಣಣ  ಜಮಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1793 176 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭದನ ನಾಭದೇ ಭಖಳ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1794 177 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1795 178 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಔಲಾ ರಾಜಕುಮಾಯ ಹನಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1796 179 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಶೈಲ ನಾಗೆೀಂದರ  ಷಯಸಂದಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1797 180 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಶಂಔಯ ನಾಗಿೀಂದರ  ಷಯಸಂದಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1798 181 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1799 182 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾರುತ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1800 183 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಷೂ ಗಿಯ ಗಡುಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1801 184 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜೈಬೂನ ಬ್ಳಗಂ  ವಭಶ ದಿಾ ನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1802 185 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಮಥಕೀಂತ  ಶಿವಯಣಪ  ರಂಜರಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1803 186 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಬುಾ ಲ ಖುದವ ಷ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1804 187 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಬುದುಲ ಖನಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1805 188 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿೀಂಬ್ರ ಮೌಲಾಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1806 189 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಶೈಲ ಶಂಔರೆಪ  ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1807 190 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ಶಿರ ಶೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1808 191 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವರಿಪಾಬ್ರ ಲಾಡಿೆ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1809 192 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾತಪಾಪ  ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1810 193 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಡಪ  ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1811 194 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ಇಬಾರ ಹಿೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1812 195 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಭಣ್ಣಣ  ರಾಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1813 196 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಮಫಣಣ   ಯಂಔಣ ರೆಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1814 197 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಅಣಪ  ಹಿಯಣಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



1815 198 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆತಮ ಔಲಾ ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಹಿರಂಣಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1816 199 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ಸಾಫ ರಾಭಚಂದರ  ಸತೂ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1817 200 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1818 201 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಮಂತ ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1819 202 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಶೈಲ ಶಿರ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1820 203 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಚಣಣ  ಸಣಮಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1821 204 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1822 205 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಯಡ್ಡು  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1823 206 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಪಾಲ ಸಿದಾ ಪ  ಯಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1824 207 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠೀ ಲ ಯಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಯಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1825 208 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖನಾಥ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1826 209 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷಚನ ಕುಮಾಯ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1827 210 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹೇವ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1828 211 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾೀಂ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1829 212 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಶಿರ   ರಾಜಶೇಕಯ ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1830 213 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷಥ ಮಂಖಳ ಸುರೆವ ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1831 214 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ  ಅನೆಪ ಜೈನಧಿನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1832 215 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಕೂ ಯ ಇಸುಪ ಅಲ್ಲ ಜೈನುದಿಾ ನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1833 216 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಮುರ ತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1834 217 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1835 218 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅವನಾವ ಸಂಬಾಜಿ ಮುಖಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1836 219 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಬಾಜಿ ಶಂಔಯ ಮುಖಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1837 220 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಸಿದಾ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1838 221 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಾೂ ನಸಾಫ ಇಸಾಮ ಲ ಸಾಹೆಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1839 222 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಬ್ರಬ ಯ ಪಾಟ್ಟಲ ಇಸಾಮ ಲ ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1840 223 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಮಂತ ಫಷಣಣ  ಬುಷನ್ಸಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1841 224 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ ಮಾರುತ ಜಮಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1842 225 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ ಶಿರ  ಮಂತ ಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1843 226 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1844 227 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯವೀಂದರ  ಭಭಶ ಮಾನೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1845 228 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಡಪ  ಲಔಪಾಪ  ಮಾನೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1846 229 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜೀಂದರ  ಬಾಬು ಜಮಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1847 230 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಕಳಪ  ರಂಜರಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1848 231 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಮಥಕೀಂತ ಗಂಗ್ರರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1849 232 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸನಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1850 233 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಮು ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1851 234 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುರೆೀಂದರ  ಚನೂ ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1852 235 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಯತಬಾಯಿ ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1853 236 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಿರಾಜ ದುಾ  ಚವಾಾ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1854 237 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹೇಫ ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1855 238 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮಾಬಾಯಿ ಕಳಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1856 239 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬು ಪೊಮು ರಾಠೊಡ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1857 240 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವವ ನಾಥ ಸಾಯಬಾ ಭಜಕುರಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1858 241 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣಣ  ಹಿಯಪ  ಬ್ರರಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1859 242 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಮಂತ ಮಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1860 243 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಭ ಗರುಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1861 244 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಜಾವದ ಭಸಭಾ  ಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1862 245 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಕೀಂತ ಅಣಣ ಪಾಪ  ಸಣಭವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1863 246 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದೇವ ಗರುಶೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1864 247 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಮಥಕೀಂತ ಆನಂದರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1865 248 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದತುೂ  ಭಭಶ ಕುೀಂಬಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1866 249 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿಕ್ಷೀಂದಯ ಖಾದಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1867 250 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಕೀಂತ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಸತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1868 251 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವದ್ದಯ ದೇವ ಶಿರ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1869 252 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಶೇಕಯ ಶಿರ  ಶೈಲ ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1870 253 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಯಷಪಾಪ  ತಟ್ಪ  ಚೀಂಬಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1871 254 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪ  ಔಲವಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1872 255 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಸರಿಬಾ ಚವಾಾ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1873 256 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವವ ನಾಥ ಫಷಣಪ  ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1874 257 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಈಯಣಣ  ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1875 258 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿನಾಥ ಫಷಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1876 259 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ಶಂಔರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1877 260 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಲಿಾ ಉದಿನ ಅಭಮಾನಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1878 261 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿಭಥಲಾಬಾಯಿ ವವವ ನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1879 262 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ ಗಿರಿಭಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1880 263 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕಂತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1881 264 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚೀಂತೆೀಂಬ್ರರ  ಪಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1882 265 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಭಮ  ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1883 266 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಭಾಶ ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1884 267 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಗವ ಭಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1885 268 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಷೂ ಗಿ ಯ ಅಮಿಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1886 269 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಅಣವಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1887 270 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪ  ಔಲಶೇಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1888 271 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ  ಔಳಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1889 272 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಸನಾಜಬೇಗಂ ಮುಲಕೂ ಯ ಅಸಭದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1890 273 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವರಿಪ ಅನಸಾರಿ ಬ್ರನ ಅಬುಾ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1891 274 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧನರಾಜ ಗರುಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1892 275 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುರೇಖಾ ಗಂ ಧನರಾಜ ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1893 276 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪ  ಶಂಔಯ ಬ್ರರಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1894 277 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ದೇವ ವಜಮಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1895 278 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ  ಆನಂದರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1896 279 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಚಂದರ  ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1897 280 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಣಣ  ಭಲಕ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1898 281 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ  ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1899 282 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪ  ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1900 283 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಾಯ ಅಲ್ಲ ಹೈದಯಲ್ಲ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1901 284 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಂಔಯ ರಾಠೊ ಡ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1902 285 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪುಲಚಂದ ಪೊಮು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



1903 286 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಖಭಮ  ಯಮವವ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1904 287 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಶ ಯಮೄವವ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1905 288 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1906 289 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಡ್ಡತ ಸಾಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1907 290 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣಪ  ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1908 291 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ   ಚಂದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1909 292 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖದೇಪಾಪ  ಚಂದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1910 293 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೆರಾಮ ರಾಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1911 294 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪೂಲಾಬಾಯಿ ಮಾನಸಿೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1912 295 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಯತಬಾಯಿ ಖೆಭಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1913 296 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾನಸಿೀಂಖ ಠಾಕುಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1914 297 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಡುಸಾಫ ಖಾದಯಸಾಫ ಸಾರುದ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1915 298 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೆರಾಮ ಗಯಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1916 299 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1917 300 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಹಾೀಂಗಿಯ ಅಲ್ಲ ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1918 301 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಸಮ ದ ಅಲ್ಲ ಭಹೆಬೂಫ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1919 302 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠೀ ಲ  ಖಣತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1920 303 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಶೈಲ ಅಣಣ ಪಾಪ  ಮುಲಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1921 304 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಪುತರ ಪಾಪ  ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1922 305 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಾಬಾಯಿ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1923 306 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪ  ಸಾಯಿಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1924 307 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದೇಭಮ  ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1925 308 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಹಾಜಿಶಫ ದಷೂ ಗಿ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1926 309 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಭದ ಅಲ್ಲ ಸಷನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1927 310 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಜಮಲಕ್್ಷ ಮ  ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1928 311 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಹೆಫಲಾಲ ನಬ್ರಯಸಾಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1929 312 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1930 313 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಳೆೀಂದರ  ಶಿಶಂಔಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1931 314 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗರುಪುದತೂ  ಪಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1932 315 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅನುಸುಮಬಾಯಿ ತಪ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1933 316 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯತ್ರೂ ಬಾಯಿ ಬಖವಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1934 317 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಜಿತಕುಮಾಯ ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1935 318 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಣವಂತ ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1936 319 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ನಿವಾಷ ನಾಭದೇ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1937 320 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲರಾ ಭ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1938 321 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಜನಿಕೀಂತ ವಠಲರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1939 322 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದೇವ ಸಂತಶ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1940 323 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಝಭಲಾಬಾಯಿ ಖಣತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1941 324 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ದೇವ ವಜಮಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1942 325 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪ  ಫಷಪ ಪಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1943 326 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪ  ಫಷಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1944 327 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪ  ಫಷಪಾಪ  ಮುಲಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1945 328 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೂಮಥಕೀಂತ ಗರುನಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1946 329 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕ್ಷಯಣಕುಮಾಯ ಸುಮಥಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1947 330 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬ್ಳಬ್ರಬಾಯಿ ಅಜುಥನ ರಾಠೊ ಡ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1948 331 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಮಾಬಾಯಿ ರಾಮು ಚವಾಾ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1949 332 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1950 333 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ ಸಿ ತ್ರರಾಭ ರಾಠೊ ಡ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1951 334 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಯಮವವ ಯ ಮವವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1952 335 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತ ಶ ರೆಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1953 336 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1954 337 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ರಾಚಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1955 338 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಶಂಔಯ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1956 339 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಅಣ್ಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1957 340 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾನಂದ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1958 341 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದೇವದ್ದಷ ನೇತ್ರಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1959 342 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಭಲ್ಲಬಾಯಿ ಸಿತ್ರರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1960 343 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಭಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1961 344 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಾತಮಾಬ್ರ ಶೇಔ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1962 345 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಹೆಫಲಾಲ ಶೆಔ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1963 346 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಾಯತಬಾಯಿ ವಲಾಷ ಚವಾಾ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1964 347 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಹಿ ರಾಸಿೀಂಖ ಕೃಷ್ಣಣ  ರಾಠೊ ಢ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1965 348 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕೈಲಾಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1966 349 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತರಾಭ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1967 350 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖನಾೂ ಥ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1968 351 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಣಣ  ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1969 352 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿಭಥಲಾಬಾಯಿ ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1970 353 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖದೇವ ಸುರೇವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1971 354 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಣ್ಮಸಿೀಂಖ ಮೇತರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1972 355 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಿ ನಾಬಾಯಿ ಸಂಜಮ ಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1973 356 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ಹಿ ರಾಸಿೀಂಖ ರಾಠೊ ಢ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1974 357 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೇಕರಾಜ ಅೀಂಬಾರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1975 358 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ ಭನಾಥ ಶಿಶಂಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1976 359 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ವಯಣಪಾಪ  ಲಾಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1977 360 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭಾಔಯ ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1978 361 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಮಥಕೀಂತ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1979 362 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಚಂದರ  ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1980 363 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ  ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1981 364 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷತವ ವಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1982 365 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಈಯಮಾಮ  ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1983 366 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭಾಔಯ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1984 367 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಶೈಲ ಭಂಡಾಯ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1985 368 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಪಾಪ   ಕಳಿೀಂಖ ಭಂಡಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1986 369 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಂಡೆಪಾಪ  ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1987 370 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೆಭಮ  ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1988 371 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೂಮಥಕೀಂತ ಗರುಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1989 372 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧಭಥರಾ ಶಿವಯಣಪ ಪಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1990 373 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾದುರಾಮ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



1991 374 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚೌದರಿ ಅಫದುಲಸಾಹೆಫ ಜಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1992 375 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗರುಸಿದಾ ಪಾಪ  ಇಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1993 376 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಪ ನಾ ಸೂಮಥಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1994 377 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖದೇಪಾಪ  ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1995 378 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ರ ಭು ವದ್ದಯ ಸಾಖಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1996 379 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾನಂದ್ದ ಶಿರ  ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1997 380 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪ್ರ ಭಕುಮಾಯ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1998 381 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧಭಥಣ್ಣಣ  ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

1999 382 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಖಭಮ  ಧಭಥಣ್ಣಣ  ಕೀಂಫಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2000 383 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಶಂಔಯ ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2001 384 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮವವ ೀಂತ ದೌಲಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2002 385 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2003 386 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಶಂತ ಧಭಥಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2004 387 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಶಿರ   ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2005 388 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಕೀಂತ ರಾಭಕೃಶಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2006 389 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚೀಂದಬ್ರ ಸೈಪನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2007 390 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತ ಗ ವೀಂದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2008 391 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಈಯಣ್ಣಣ  ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2009 392 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪ  ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2010 393 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಂಔಯಪಾಪ  ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2011 394 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಚಔಕ ವಯಮಯ ಸಾವ ಮಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2012 395 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2013 396 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2014 397 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಚನೂ ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2015 398 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಶಯ  ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2016 399 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ಹಿರಾಸಿೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2017 400 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪೊ ಮು ಜಾಧ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2018 401 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮೇಸನರಾ ಜಟ್ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2019 402 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ದಲಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2020 403 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ತಭಾ ಷವವ ೀಂತ ಮುಲಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2021 404 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೂಮಥಕೀಂತ ಗಂಗ್ರರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2022 405 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧಭಥಣ್ಣಣ  ಶಿಣ್ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2023 406 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದತುೂ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಸಾಖಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2024 407 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜೀಂದರ  ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2025 408 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ತುಕರಾಭ ಭರೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2026 409 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2027 410 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲ್ಲೀಂಖರಾಜ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2028 411 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಶಿರ   ಯಮವವ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2029 412 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅನುಸುಮಬಾಯಿ  ತಪ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2030 413 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡಭಮ  ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2031 414 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಣಣ ಪಾಪ  ರೆಣಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2032 415 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜ ಅಸಮ ದ ಭಸಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2033 416 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಭ ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2034 417 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕೈಲಾಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2035 418 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಮೇದಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2036 419 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮೌನೇವವ ಯ ರೆಣಸಿದಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2037 420 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔನಾಯ ಕುಮಾರಿ ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2038 421 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2039 422 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೇಕಯ ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2040 423 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಈಯಣ್ಣಣ  ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2041 424 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡರಾ ಸಿದಾ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2042 425 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೇವು ಸಮುಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2043 426 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದೇವದ್ದಷ ಬಖನು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2044 427 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶರುಬಾಯಿ ದಿನೇವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2045 428 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔನುೂ ಬಾಯಿ ಯಶುರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2046 429 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲಾಲ ವಾಲು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2047 430 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಾಲು ವಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2048 431 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಭಲಾಬಾಯಿ ಭೂಜು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2049 432 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಭಲಾಬಾಯಿ ಸಾೀಂಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2050 433 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಭನ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2051 434 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಬುಲ್ಲೀಂಖ ಸಿದಾ ರೂಢ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2052 435 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಲಿಪಾಪ  ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2053 436 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪೂಜಾ ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2054 437 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುದ್ದರ ಬಾಯಿ ಭಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2055 438 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತ ಚನೂ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2056 439 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2057 440 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ದೀಂಡ್ಡಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2058 441 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2059 442 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔನಿೂ ರಾಭ ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2060 443 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2061 444 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖದೇವ ಸುರೇವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2062 445 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣ್ಮಬಾಯಿ ಪಾೀಂಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2063 446 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಮಂತರಾ ಖಣತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2064 447 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಮಪಾಪ  ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2065 448 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಲು ಮೇತರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2066 449 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗರುಬಾಯಿ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2067 450 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪಾಪ  ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2068 451 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಲಾಬಾಯಿ ಅಪಾಪ ಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2069 452 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತರಾಮ ಅಪಾಪ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2070 453 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ರಾ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2071 454 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಖಡು ಸಿ ತ್ರರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2072 455 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿಬಾಯಿ ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2073 456 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ  ಭಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2074 457 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2075 458 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಭಾಖ ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2076 459 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಪ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2077 460 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತಶ ಭಹಾದ್ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2078 461 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಹೌಸುಬಾಮ ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



2079 462 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  ಯಂಔಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2080 463 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ತುಳಜಾಬಾಯಿ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2081 464 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಕುಮಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2082 465 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಲ್ಲಭಖಪಾಪ  ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2083 466 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉತೂ ಭ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2084 467 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪರ ತ ಸುರೇವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2085 468 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿ ತ್ರಬಾಯಿ ಶಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2086 469 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತ್ರಬಾಯಿ ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2087 470 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತ ಭಲಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2088 471 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖುಬು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2089 472 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬ್ಳಬ್ರ ಹನುೂ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2090 473 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂಪಾಬಾಯಿ ಮೇತರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2091 474 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫದಲ್ಲಬಾಯಿ ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2092 475 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಿಲ್ಲ ಬರು ಆಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2093 476 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಗವ ಭಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2094 477 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫನಸಿಲಾಲ ಸಣಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2095 478 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಡು ಪ ಗೌಡ ವೈಜನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2096 479 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪ  ಕ್ಷರ ಮರಿತ ಯಂಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2097 480 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಪುತರ  ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2098 481 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡಭಮ  ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2099 482 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪ  ಶಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2100 483 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಚಂದಯ ಮಾಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2101 484 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ರಾಮ ಮಾಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2102 485 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಜು ಹಬು ಆಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2103 486 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಲ್ಲೀಂಖ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2104 487 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ತುಕರಾಭ ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2105 488 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪೂಜಾ ಲಕ್್ಷ ಮ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2106 489 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಗಿತ್ರ ಪೊಮು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2107 490 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತಪಾಪ  ಧನಖಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2108 491 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುದ್ದಔಯ ವಶೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2109 492 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಿಧಿನ ಲಾಡಿೆ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2110 493 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹೇವ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2111 494 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಷಚನ ಪಾೀಂಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2112 495 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುರೇವ ಪಾೀಂಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2113 496 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2114 497 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಚಂದು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2115 498 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2116 499 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2117 500 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಡ್ಡತ ನಿಲಕಂಠರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2118 501 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಅಮೃತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2119 502 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಭನಾಥ ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2120 503 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಪಾಪ  ಸಣಮಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2121 504 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆನಂತರಾಮ ರಾಭಚಂದರ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2122 505 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಲಾವದಿಾ ನ ಲಾಡಲ್ಲಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2123 506 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಪಾಶ ಭಹೆಬುಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2124 507 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2125 508 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2126 509 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠೊ ಬಾ ಷಹಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2127 510 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಔಜಪಾಪ  ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2128 511 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದತುೂ  ಕೃಷ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2129 512 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔವರಾಜ ಶಂಔರೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2130 513 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಭಮ  ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2131 514 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಗೂಬಾಯಿ ನಿ ಲಕಂಠಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2132 515 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಯ ಭರಾ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2133 516 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮೇಹಿನ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2134 517 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಜಮ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2135 518 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಂಡಪಾಪ  ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2136 519 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅನೂ ಪೂಣಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2137 520 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅೀಂಬಾರಾಮ   ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2138 521 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿಬಾಯಿ ಭ ಜಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2139 522 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಣಣ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2140 523 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತರಾಮ ಕವಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2141 524 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ನಗೌಡ ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2142 525 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2143 526 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2144 527 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಜಾವದ ಭಸಮ ದ  ಇಬಾರ ಹಿೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2145 528 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಶಿಪುತರ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2146 529 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಲ್ಲೀಂಖ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2147 530 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಮಾಮ  ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2148 531 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅರುಣ ಕುಮಾಯ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2149 532 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಯಣ್ಣಣ  ನಾಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2150 533 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಮು ಹನುೂ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2151 534 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿನಂದ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2152 535 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಯಲ್ಲಧಯ ಮಾದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2153 536 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದವರಿಪ ನಜಿರದಿಾ ನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2154 537 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಸುರಾಭ ಧಭಥಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2155 538 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಖಣತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2156 539 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಾಗಿಯತ ಸುಭಾವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2157 540 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೂಮಥಕೀಂತ ಔಯಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2158 541 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ ಔಯಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2159 542 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ  ನಿೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2160 543 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಿ ಔ ವವವ ನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2161 544 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಿ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2162 545 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಶಿಔಲಾ ಶಿಮೂತೆಥಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2163 546 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಯಗ ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2164 547 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಬಾಇ ಭ ಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



2165 548 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ತುಔಕ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2166 549 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಕುಮಾಯ ಅಮೃತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2167 550 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಶ ಔ ಖಂಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2168 551 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಿಭಳಬಾಯಿ ನಯಸಿೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2169 552 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಣತ ಬಾಪೂರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2170 553 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಶಿರ   ಸಣಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2171 554 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖುತಬದಿಾ ನ  ಇಸಾಮ ಯಿಲಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2172 555 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಮಾಮ  ಭಧುಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2173 556 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಾಲ  ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2174 557 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ ನುಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಮಾೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2175 558 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಕುಮಾಯ ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2176 559 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಜಮಕುಮಾಯ ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2177 560 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಥಿಫಾಬ್ರ ಉಭಯ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2178 561 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2179 562 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಕ್ಷಯಪಾಪ  ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2180 563 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ಲಔಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2181 564 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಕುಮಾಯ ಫಷಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2182 565 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೇಣ್ಮಕ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2183 566 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಘುನಾಥ ಶಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2184 567 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಗೆೀಂದರ ಪಾಪ  ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2185 568 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಾಫವಂತ ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2186 569 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜೀಂದರ  ಭ ಮಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2187 570 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧಾರು ಸಭಲು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2188 571 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪ್ರ  ಭಲಾಬಾಯಿ ಖಿರು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2189 572 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಿಗಂಫಯ ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2190 573 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷವಂತರಾ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2191 574 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ ವಠೀ ಲರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2192 575 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಕೀಂತ ವಠೀ ಲರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2193 576 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪಾಪ  ಅಮೃತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2194 577 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2195 578 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ ಸಂಜು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2196 579 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಚಂದರ  ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2197 580 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಂಔಯ ಉಭಲು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2198 581 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಅಲ್ಲ ದಷೂ ಗಿಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2199 582 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2200 583 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತ ಗೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2201 584 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ ಸ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2202 585 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಶಯ  ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2203 586 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅನಿಲಕುಮಾಯ ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2204 587 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಸಮ ದಅಲ್ಲ ರುಔಮೇದಿಾ ನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2205 588 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಪಾಪ  ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2206 589 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2207 590 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಮಾಮ  ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2208 591 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಕುಮಾಯ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2209 592 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಶೆಕಯ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2210 593 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೌರಿಶಂಔಯ ಜಮಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2211 594 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬುಲಾಲ ಭಹೇಬೂಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2212 595 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯವುಅನಸಾರಿ ಇಕರ ಮೇದಿಾ ನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2213 596 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2214 597 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2215 598 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮವವ ೀಂತ ದಲಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2216 599 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮೌಲನಾಬ್ರ ದೌಲದ್ದಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2217 600 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯುಸೂ ಅಲ್ಲ ಉಮಾಮ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2218 601 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಮಾಬಾಯಿ ದೇವದ್ದಷ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2219 602 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2220 603 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ತುಕರಾಭ ರಾಮಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2221 604 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2222 605 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆಸಿಫ್ ವಭನಾ ಟ್ಜಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2223 606 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮವವ ೀಂತ ಚನೂ ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2224 607 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2225 608 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಯಾನಂದ ಅಪಾಪ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2226 609 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಭಮ  ನಾಗೆೀಂದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2227 610 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2228 611 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ ನಾಬಾಯಿ ಮೌಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2229 612 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2230 613 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಜಾಔ ಇಕರ ಮೇದಿಾ ನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2231 614 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತ ಸಾತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2232 615 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಪಾಪ  ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2233 616 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಈಯಣ್ಣಣ  ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2234 617 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಭಭನುೂ  ರಾಮಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2235 618 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2236 619 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಾಖವಾವ  ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2237 620 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಲಭ ಭ ಫಳಿರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2238 621 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆನಂತರೆಡ್ಡು  ಸೂಮಥಕೀಂತರೆಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2239 622 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮವವ ೀಂತ ಒಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2240 623 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಶಿಕೀಂತ ಪಂಡ್ಡತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2241 624 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿರಾಮ ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2242 625 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶ ಭಾ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2243 626 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಡ್ಡತ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2244 627 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಮೃತ ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2245 628 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಸ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2246 629 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡಯಾಯ  ಚಂದರ ಶೆಕಯಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2247 630 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಡಪಾಪ  ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2248 631 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಗೆೀಂದರ ಪಾಪ   ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



2249 632 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬ ರಾಬಾಯಿ ಜಮರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2250 633 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾಣಿಔ ಢಾಕು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2251 634 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ ರಾಚಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2252 635 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಾಜಾಬ್ರ ಶೆಕಲಾಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2253 636 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡಮಯ  ಶೀಂತಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2254 637 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿತನ ರಾಜಶೇಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2255 638 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ಔರಿಭಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2256 639 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೆವು ಪೊ ಮು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2257 640 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖದೇವ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2258 641 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆನಂದರಾ ಕಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2259 642 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  ಗೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2260 643 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ಭಾಷ್ಣಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2261 644 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಮಾಬಾಯಿ ಅಶ ಔ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2262 645 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಮಯ  ಸಭಲ್ಲೀಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2263 646 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಾಯ ಣರಾ ಸಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2264 647 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವದ್ದಯ ಸಾಖಯ ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2265 648 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅೀಂಬಾರಾಮ ಅಮೃತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2266 649 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಶ ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2267 650 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬುರಾ ಆನಂದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2268 651 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಆದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2269 652 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾೀಂತೆವ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2270 653 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ತುಔಕ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2271 654 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾೀಂತೇವ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2272 655 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ತುಔಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2273 656 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ  ಭಹಾದೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2274 657 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಕೂ ಬಾಯಿ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2275 658 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2276 659 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪ   ದ್ದದ್ದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2277 660 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮವವ ೀಂತ ದಲಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2278 661 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಇಯಣ್ಣಣ  ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2279 662 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಮಾಮ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2280 663 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2281 664 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುರೇವ ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2282 665 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2283 666 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೂಮಥಕೀಂತ ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2284 667 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಚನೂ ಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2285 668 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲರಾ ಬಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2286 669 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2287 670 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2288 671 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪ್ರ  ಭನಾಥ ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2289 672 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಭಮ  ಶಿವಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2290 673 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕುಪ್ೀಂದರ  ಫಷಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2291 674 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಶಿವಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2292 675 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭರಾಮ ಔಯಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2293 676 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ಗಯಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2294 677 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2295 678 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಭನ ರ ಭಾಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2296 679 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಬ್ರಬ ಯ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2297 680 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2298 681 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಲು ಮೇತರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2299 682 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉದಮಕುಮಾಯ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2300 683 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶ ಭಾತ ಶಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2301 684 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2302 685 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಶುರಾಭ ಕ್ಷವನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2303 686 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿನಾಥ ತ ಳು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2304 687 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದು ಮಾನು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2305 688 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಈಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2306 689 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಈಯಣ್ಣಣ  ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2307 690 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಬುಾ ಲ ಜಲ್ಲಲ ಭಸಭದಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2308 691 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾೀಂತೆಶ ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2309 692 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ  ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2310 693 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲಾಯ ಣರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2311 694 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಚಂದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2312 695 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯ ಗವ ಭಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2313 696 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಬುಾ ಲ ಸಫಿಜ ಅಬುಾ ಲ ಸಮಿದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2314 697 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮೃತೀಂಜಮ ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2315 698 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಭ ಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2316 699 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಅಣ್ಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2317 700 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಶೈಲ ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2318 701 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ ಚಂದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2319 702 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೈಮದ ಭಸಮ ದ ಫಿರಾಜದಿನ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2320 703 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅೀಂಬಾರಾಮ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2321 704 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದತೂ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2322 705 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಣ್ಣವ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2323 706 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕದಿಯ ಭಬ್ರಹುಬ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2324 707 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೆರಾ ಕಶಿಲ್ಲ ೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2325 708 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2326 709 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಿೀಂದರ ಕವಾಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2327 710 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಇೀಂದಿರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2328 711 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚೀಂದಸಾಫ ಮಿರಾಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2329 712 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಇಲ್ಲನಿಬಾಯಿ ರಾಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2330 713 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಾಮಾಬಾಯಿ ಗೀಂಡೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2331 714 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಭಮ  ಭಹಾೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2332 715 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಶಿವಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



2333 716 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿಲು ಗಂಗ್ರರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2334 717 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪಾಪ ಸಂಕೆರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2335 718 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣಪಾಪ  ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2336 719 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಮೃತ ಚಂದರ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2337 720 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಮಾತ ವಠಲರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2338 721 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ ದತುೂ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2339 722 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖದೇವಫ ಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2340 723 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾನಂದ ಖಂಡೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2341 724 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕ್ಷಭಣಬಾಯಿ ಶಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2342 725 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಭಾತ ಸರಿಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2343 726 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣಣ  ಧಭಥಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2344 727 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬುರಾ ನಾಗವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2345 728 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಯಪಾಪ  ಪೊಮು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2346 729 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಮವ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2347 730 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪಾಪ  ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2348 731 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2349 732 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭು ಚನೂ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2350 733 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಜಿವನಿ ಶಿವಾಸಿೀಂದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2351 734 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಗರುಪಾದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2352 735 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅನಿಲ ಸಲಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2353 736 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅನಿತ್ರ ಸುರೇವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2354 737 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔವತ್ರ ವಾಲು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2355 738 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ನಿೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2356 739 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2357 740 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅೀಂಬಾರಾಮ ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2358 741 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಭಲಔಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2359 742 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2360 743 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿವುರಾಭ ಶೀಂಬ್ರರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2361 744 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2362 745 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಾಯ ಣಿ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2363 746 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿತ್ರರಾಭ ಭ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2364 747 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ  ವಠಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2365 748 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ ಖಂಫಣ್ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2366 749 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಲಾಲ್ಲೀಂಖ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2367 750 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಐಯಾಲ್ಲೀಂಖಪ  ಮೄಸಿಪಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2368 751 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚನೂ ಪಾಪ  ಭಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2369 752 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದ್ದಣಭಮ  ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2370 753 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಸಿಲಾಬಾಯಿ ರಾಜೀಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2371 754 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಅೀಂಫರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2372 755 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಲಿಾ  ಷ ಶಿರ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2373 756 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅೀಂಫರೆವ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2374 757 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2375 758 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧಭಥರಾಮ ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2376 759 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚನೂ ಯಡ್ಡು  ವರಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2377 760 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಈರಂತೆ ಸಾಯಿಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2378 761 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2379 762 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾಯ ಭಸಮ ದ ಜಹಿಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2380 763 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ವರಿ ಜಿಯದಿನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2381 764 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಅಬುಾ ಲ ಶಂಬಾಶ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2382 765 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಅಬುಾ ಲ ಜಾಪಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2383 766 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಡ್ಡತ ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2384 767 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅವನಾವ ಸಂಬಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2385 768 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭಾಔಯ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2386 769 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೆರಾ ಕೆಚಪಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2387 770 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಚಂದರ  ಉದುಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2388 771 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2389 772 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗ ವೀಂದ ಸಣಮಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2390 773 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಗಿತ್ರ ವವವ ನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2391 774 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಪಾಯತಬಾಯಿ ಬಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2392 775 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಭರುತಪಾಪ  ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2393 776 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಭಮ  ಭಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2394 777 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸನಾಬಾಯಿ ಭಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2395 778 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಪೂಯ ಅನಸಾರಿ ಲಾಡಲ್ಲಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2396 779 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣ್ಣಣ  ಅನಸಾರಿ ಲಾಲ್ಲಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2397 780 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಭಮ  ಶಿಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2398 781 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಪುತರ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2399 782 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ನಿಲಕಂಠ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2400 783 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅನಿಲಕುಮಾಯ ನಯಸಿೀಂಖರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2401 784 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಭಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2402 785 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅನಂದರಾ ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2403 786 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2404 787 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡಪಾಪ  ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2405 788 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ನಾಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2406 789 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಖಣತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2407 790 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಿರಿಜಾ ಸಿದಾ ಣಣ  ಕರೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2408 791 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತ ಶಕುಮಾಯ ಶಿಕ್ಷಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2409 792 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭಾತ ಭಲಿ್ಲಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2410 793 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿಲಭಮ  ಶಿಜಾತಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2411 794 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಬಔಯ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2412 795 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಫಣ್ಣಣ  ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2413 796 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2414 797 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಾಫಯಿ ಖಾಸಿೀಂಸಾಬ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2415 798 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮೌಲಾಲ್ಲ ರಾಜಾಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2416 799 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಧಿಔ ರಾಜಾಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



2417 800 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಔಕ ಭಹಾದೇವ ಚನೂ ಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2418 801 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಭದ ಅಲ್ಲ ಇಮಾಭಸಾಬ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2419 802 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ್ ಭಷನಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2420 803 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೆಮಯ  ಮುಯಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2421 804 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭನ್ಸೂ ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2422 805 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔವತ್ರ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2423 806 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಶಿರ  ದಿಕ್್ಷತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2424 807 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕ್ಷ ಣಪಾಪ  ಸ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2425 808 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2426 809 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗರುಶೀಂತಪಾಪ  ಶಂಔಯರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2427 810 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಾಯತ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2428 811 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಾಯತ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2429 812 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುರ ತುೀಂಜಮ ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2430 813 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದಾ ರಾಮ್ ಅಪಾಪ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2431 814 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಭಲಿ್ಲನಾಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2432 815 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಸೂೂ ರಾಫಯಿ ಗೀಂಡೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2433 816 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾಜಿ ಭಮು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2434 817 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭನ್ ಗರುಪಾದಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2435 818 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಂಡಭಮ  ನಯಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2436 819 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾನಂದ್ ನಯಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2437 820 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬು ದಷೂ ಗಿರ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2438 821 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷತವ ರಾಮಾನಂದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2439 822 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುರೂಬಾಯಿ ವಜಮಕುಮಾಯ ಮೂಲಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2440 823 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಮಾಮ  ವಠಲರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2441 824 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಂಔರ ವಾವ  ಸಣಮಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2442 825 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಭಲಿಪಾಪ  ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2443 826 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತ ಶ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2444 827 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದೇಮಾಮ  ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2445 828 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮಾಬಾಯಿ ಕಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2446 829 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಭಹಾದೇವ ತುಳುಜು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2447 830 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಔನಿರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2448 831 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಪಾಪ  ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2449 832 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚನೂ ಯಾಯ  ಫಷಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2450 833 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪಾಪ  ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2451 834 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಭಹಾದೇ ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2452 835 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಾಯ ಣಿ ಮಾಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2453 836 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಶಿಔಲಾ ರಾಜು ವಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2454 837 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಮವ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2455 838 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೆಕಪಾಪ  ಪ ಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2456 839 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧನು ಡ ೀಂಖರು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2457 840 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಶಂಔಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2458 841 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಖಮಾಮ  ಶಿರುದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2459 842 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಶೈಲ್  ಯಮವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2460 843 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿಲಮಾಮ  ಯಮವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2461 844 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಭಹಾದೇವ ಭ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2462 845 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಬಾ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2463 846 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖದೇ ಭ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2464 847 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಮಫಣಣ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2465 848 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ್ ಭಷನಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2466 849 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಶ ಕ್ ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2467 850 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2468 851 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದತೂ ಪಾಪ  ಭ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2469 852 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಶೀಂತಕುಮಾಯ ಬಖವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2470 853 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಈಯಣ್ಣಣ  ಮಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2471 854 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದ್ದಮೇಬಾಯಿ ಗೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2472 855 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ ಸಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2473 856 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೆವಂತ್ರಬಾಯಿ ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2474 857 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಮ್ ಲಔಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2475 858 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಷಯ ಟೇಲ ಭಾಷ್ಣಟೇಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2476 859 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2477 860 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಭಾಶ ರ ಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2478 861 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಭಹಾದೇ ಶಂಔರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2479 862 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾತಭಮ  ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2480 863 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತರಾಮ ಶಂಔರ ವಾವ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2481 864 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಭಹಾೀಂತಪ  ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2482 865 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಮಂತ ಚನೂ ಫಷಪ  ಸಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2483 866 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಪಾಪ  ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2484 867 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಿಗಂಫರ್ ೀಂ ಡನಾಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2485 868 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಭಔಬುಲ ಭಹಿಬೂಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2486 869 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುೀಂದರಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2487 870 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಈಯಣ್ಣಣ  ರಾಭಪಾಪ  ಶಿಯಡ್ಡ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2488 871 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಭಸಮ ದ ಅಬುಾ ಲಹೈ ಭಸಭಮ ದ ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2489 872 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಮಥಕೀಂತ್ ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2490 873 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ಶಿಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2491 874 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅನಂತ ಈರಂತ ರೆಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2492 875 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮವವಾಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2493 876 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮಾಬಾಯಿ ಕಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2494 877 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಶಂಔಯ ಔರೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2495 878 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿ ತ್ರರಾಭ ಖಣತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2496 879 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಣ್ಣಥ ಬಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2497 880 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ವಠಲರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2498 881 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಭಲಾಬಾಯಿ ಕ್ಷವನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2499 882 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ತುಕರಾಭ ರಾಮಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2500 883 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯತೂ ಬಾಯಿ ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



2501 884 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2502 885 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಡಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2503 886 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ  ಅಮುರ ಾ ತರಾ ಬ್ರರಾದಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2504 887 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2505 888 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಾಯ ಣಿ ಅೀಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2506 889 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡಪಾಪ  ಭ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2507 890 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿತ್ರರಾಭ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2508 891 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಾತಮಾಬ್ರ ಖಾಸಿಭಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2509 892 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿನಾಥ ಖಣತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2510 893 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಅಬುಾ ಲ್ ಸಂಭಾಶ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2511 894 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2512 895 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಮಾಹಿಯದಿಾ ನ ಮೌಲಾಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2513 896 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಶಿಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2514 897 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವವ ನಾಥ ಫಷವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2515 898 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷರುಬಾಯಿ ಗಂಗರಾಭ ಸಿೀಂದ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2516 899 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮಾನಂದ ಶಿಯಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2517 900 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಮಾಮ  ಚಂದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2518 901 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಈಯಣ್ಣಣ  ಬಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2519 902 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಕೀಂತ ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2520 903 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಲಿಾ ಷ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2521 904 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಫಿಔ ಫಶಿಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2522 905 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತರಾಮ ಪಕ್ಷಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2523 906 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಣಣ  ಹುಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2524 907 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಶೈಲ ಅಣ್ಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2525 908 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾಲಾಲ್ಲ ಬಂಡೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2526 909 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುರೇವ ದೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2527 910 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ವಣ ವಾನಾಬಂದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2528 911 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2529 912 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಾಬಾಯಿ ಸಿದ್ದಾ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2530 913 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಶೈಲ  ಫಷವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2531 914 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಕೀಂತ ಗವೀಂದರಾಜ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2532 915 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಇೀಂದುಭತ ಯಮಾನಂದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2533 916 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಯಜಾ ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2534 917 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿನಾಥ  ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2535 918 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾವ ಮಿರಾ ಶಂಔಯರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2536 919 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಶಿರ   ದಿಕ್್ಷತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2537 920 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕ್ಷಣಪಾಪ  ಸಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2538 921 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2539 922 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣ ಭಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2540 923 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಖಾ ಲಾಡಾಷ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2541 924 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಿಗಂಫಯ ಅಪಾಪ ರಾ ಸಿದಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2542 925 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಸಭಶೆಕಯ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2543 926 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಭ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2544 927 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ್ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2545 928 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಡ್ಡತ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2546 929 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶ ಭಾ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2547 930 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಯಸದಿಾ ನ ಖಾಸಿೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2548 931 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತರಾ ಶಂಕೆಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2549 932 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖದೇವವ ರಿ ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2550 933 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಾಲಚಂದ ಬ ಜು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2551 934 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ವಾಲಚಂದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2552 935 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಪ  ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2553 936 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಸಂಖಮವ ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2554 937 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2555 938 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೇಣಸಿದಾ  ನಿೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2556 939 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕುಪೀಂದರ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2557 940 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದತುೂ  ಕವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2558 941 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮಾಬಾಯಿ ಕಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2559 942 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾನಂದ ದಿಪರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2560 943 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವವ ನಾಥ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2561 944 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಭಹಾದೇ ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2562 945 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾನಂದ ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2563 946 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಸಂತ ಶ ಫಷಣಣ  ಬ್ರರಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2564 947 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ನಾಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2565 948 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಮಾಹಾದೇ ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2566 949 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಬಾಪುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2567 950 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ತುಔಕ ಪಾಪ  ಶಂಕೆರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2568 951 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಅಲ್ಲಮೇದಿಾ ನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2569 952 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗರುನಾಥ ಶಂಔರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2570 953 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿನಾಥ ಮಾನಸಿೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2571 954 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯವ ವಾಲಚಂದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2572 955 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ಶಿಲ್ಲೀಂಖವಾವ  ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2573 956 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪಾಪ  ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2574 957 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಸಂಖಮವವ ರ್ ನಾಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2575 958 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2576 959 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2577 960 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಶೆಕಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2578 961 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭಾಔಯ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2579 962 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಿ್ಲ  ವವ ಯ ನಾಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2580 963 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2581 964 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಬಾಖಭಮ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2582 965 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಮಂತ ವಯಣಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2583 966 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2584 967 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಂಡಪ  ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



2585 968 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಮೇಖಪಾಪ  ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2586 969 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಯುನುಸ್ ಶೆಕ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2587 970 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಸೂೂ ಯಬಾಇ ಬಾಪುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2588 971 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಹಾೀಂಗಿಯ ಅಲ್ಲ ಭಹೆಬೂಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2589 972 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಭೆದ್ದಬ್ರ ಭಹೆಬುಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2590 973 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಾತಮಾಬ್ರ ಅಬುಾ ಲಜಲ್ಲಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2591 974 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕೌಪ ಅನಸಾರಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2592 975 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಕೀಂತ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2593 976 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2594 977 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬುರಾ ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2595 978 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಶ ಔ ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2596 979 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಾಖಪಾಪ  ರಾಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2597 980 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಷ್ಣಮ  ದೌಲಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2598 981 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚೀಂದಸಾಫ ಅಲ್ಲಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2599 982 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾರುದರ  ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2600 983 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಎವವ ೀಂತ ಜಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2601 984 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವ ಯಬದರ ಪಾಪ   ನಾಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2602 985 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಕೂ ಯ ಪಕರ ದಿಾ ನ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2603 986 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಣಣ ಪಾಪ  ಭ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2604 987 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಿ ಯ ದಷೂ ಗಿಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2605 988 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೂಮಥಕೀಂತ ತಭಮ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2606 989 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ  ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2607 990 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಶಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2608 991 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ನುೂ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2609 992 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಅಣ್ಣಣ ಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2610 993 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಾಯ ಣಿ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2611 994 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಾತುನಬ್ರ ರಿಝನ್ ಅಸಮ ದ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2612 995 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದ್ದಮ  ಮಾರುತ ಜಾಮುನಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2613 996 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಬುಾ ಲ ಅಜಿಜ್ ನಬ್ರಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2614 997 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ರಾಭ ಅಮುರ ತ್ರಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2615 998 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಶಂಔರೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2616 999 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ಶಿಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2617 1000 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೇರಾ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2618 1001 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯುರಾಜ ಸತೂ ಕ್ಷಥ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2619 1002 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ್ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2620 1003 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲ ವ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2621 1004 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಂಔಯ ಶೆಕಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2622 1005 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಪ  ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2623 1006 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕ್ಷಯಣಕುಮಾಯ ಮವವ ೀಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2624 1007 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಾಯ ಣಿ ರಾಭಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2625 1008 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ  ಆನಂದರಾವ್ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2626 1009 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷಕರಾಭ ಗವೀಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2627 1010 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ  ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2628 1011 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಸೂಮಥಕೀಂತ ಔಯಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2629 1012 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಂದಕ್ಷಶ ಯ ಗಯಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2630 1013 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣಪಾಪ  ಸಣಪಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2631 1014 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯತಲ್ಲೀಂಖ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2632 1015 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಈಲ್ಲಯಾಷ ಚೀಂದಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2633 1016 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಮಾಬಾಯಿ ರಾಮು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2634 1017 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಸುಯತಬಾಯಿ ಖೆಭಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2635 1018 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಶ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2636 1019 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ದತ್ರರಾಮ ಬಾಜಿರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2637 1020 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಂಖಭಮ  ಸಾವ ಮಿರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2638 1021 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಗಿೀಂದರ  ಪಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2639 1022 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಕರ  ದಿನ ಇಮಾಭಬ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2640 1023 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಾಯ ಣಿ ಹಾಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2641 1024 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2642 1025 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಮವ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2643 1026 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2644 1027 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹೇವ ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2645 1028 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಇಸಾಮ ಲ ರಾಜಾಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2646 1029 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಶಿಧಯ ಗಂಗ್ರಧಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2647 1030 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಫಷಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2648 1031 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಮಾಬಾಯಿ ರಾಮು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2649 1032 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ  ವಯಪಾಕ್ಷ್ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2650 1033 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾವ ಮಿರಾ ಶಂಔಯರಾ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2651 1034 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲ ವಪಾಪ  ಜಾನೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2652 1035 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣ್ ಹಾಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2653 1036 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ಹಾಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2654 1037 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಡುಸಾಫ ಖಾದಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2655 1038 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಯಾನಂದ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2656 1039 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಮೌಳಿ ರೇಣಸಿದಾ ಯಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2657 1040 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕದಿಯ ಭಸಮ ದ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2658 1041 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜು ನಿ ಲಕಂಠ ವಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2659 1042 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡಪಾಪ  ನಾಖಣಣ  ಯಣ್ಣಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2660 1043 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗ್ರೀಂಧಿ ಮಾನು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2661 1044 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಣಣ  ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2662 1045 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಂಜಿತ ಸುರೆೀಂದರ  ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2663 1046 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2664 1047 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅೀಂಬಾರಾಮ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2665 1048 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯತ್ರೂ ಬಾಯಿ ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2666 1049 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಮಂತ ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2667 1050 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣ್ಣಣ  ಹನೂ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2668 1051 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ರ ಬು ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ



2669 1052 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಯಡ್ಡಾ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2670 1053 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಪಕ್ಷಯಸಾಫ ಸೈಮದ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2671 1054 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖೆಭಲ್ಲೀಂಖ ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆಬ್ರ ಜ

2672 1055 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ  ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಗ್ ತಭಮ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2673 1056 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ಾ  ವವ ಯ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2674 1057 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಶಿವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2675 1058 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಶಿವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2676 1059 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಶಿವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2677 1060 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2678 1061 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖನಫಷಪ  ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2679 1062 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇವ ಅಯಳದೂಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2680 1063 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪ  ಅಯಳಿದೂಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2681 1064 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರೂಡ ಅಯಳಿದೂಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2682 1065 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಸುತ್ರಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2683 1066 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಪುತರ  ಉಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2684 1067 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2685 1068 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇವ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2686 1069 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಗಿ ೀಂದರ ಪ  ಎಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2687 1070 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಗಿ ೀಂದರ /A ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2688 1071 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2689 1072 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಬ್ರಕ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2690 1073 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಜಿ ಕುಮಾಯ ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2691 1074 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಮಾಮ  ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2692 1075 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2693 1076 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನಂತಪಾಪ  ಸುತ್ರಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2694 1077 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಶಂಔರ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2695 1078 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2696 1079 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌಡಪಾಪ  ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2697 1080 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2698 1081 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ಬಾಷಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2699 1082 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2700 1083 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ತಪ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2701 1084 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಕ ಪಾಪ  ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2702 1085 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರೀಂಜಗರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2703 1086 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ಶಂಕೆರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2704 1087 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2705 1088 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಮಥಕೀಂತ ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2706 1089 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿರಾಮ ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2707 1090 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2708 1091 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಮಾಮ  ಹುಲ್ಲಕೇರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2709 1092 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಮಥಕೀಂತ ನಾಗೆೀಂದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2710 1093 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ  ತಂ ಶಿ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2711 1094 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕವಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2712 1095 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಭಾಶ ಬಂಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2713 1096 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವವವ ನಾಥ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2714 1097 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2715 1098 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಕ ಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2716 1099 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾೀಂತೇವ ಷಗಭಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2717 1100 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಜ ಬ್ರ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2718 1101 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಲ್ಲೀಂ ಬ್ರ  ಅಬಾಬ ಷ ಖನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2719 1102 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಬಾಬ ಲ್ ಖನಿ ಬಖವಾನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2720 1103 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಯಷವ ತ ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2721 1104 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಣಣ  ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2722 1105 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಗರುಬಾಳಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2723 1106 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ  ಗರುಬಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2724 1107 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2725 1108 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2726 1109 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಕಖನ್ಸಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2727 1110 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ ಭಲಿಯಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2728 1111 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಶಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2729 1112 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜೀಂದರ  ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2730 1113 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠಲ ಕವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2731 1114 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔರ ಪಾಪ  ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2732 1115 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔರ ಪಾಪ  ಸುತ್ರಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2733 1116 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪುನೂ ಪಾಪ  ಚತಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2734 1117 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2735 1118 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ನಯಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2736 1119 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಭರಾ ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2737 1120 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚದ್ದನಂದಮಯ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2738 1121 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ ಜಮಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2739 1122 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2740 1123 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾೀಂತಯಾಯ  ಭಠತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2741 1124 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2742 1125 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಖಣತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2743 1126 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌರಾಬಾಯಿ ನಿೀಂಖದಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2744 1127 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯಗೌಡ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಝಳಕ್ಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2745 1128 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಭರಾ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2746 1129 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2747 1130 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2748 1131 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಶ ಔ ತ ಳನ್ಸಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2749 1132 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇ ಗ ನೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2750 1133 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ನಿೀಂಬಾಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2751 1134 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಬಂಡೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2752 1135 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2753 1136 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾಳಪಾಪ  ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2754 1137 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2755 1138 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇವ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2756 1139 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜೈ ಭಾಯತ/ಕ ಯಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



2757 1140 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖ ಬಾ ನಾದಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2758 1141 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಹಿರಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2759 1142 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಖಲಮಾಮ  ಕ ಚ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2760 1143 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಮುಲಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2761 1144 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2762 1145 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಅಣಿಹೆಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2763 1146 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲ ವ ಷಲಗಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2764 1147 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವಂತರಾಮ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2765 1148 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ ಷಯಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2766 1149 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಮಾಮ  ಕಳಶೆಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2767 1150 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖದೇವ ಕ ಳಶೆಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2768 1151 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಬುದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2769 1152 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಗಬಾರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2770 1153 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ ಬಔರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2771 1154 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಕುಮಾಯ ವರುಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2772 1155 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರುಔಕ ಪಾಪ  ಬಜಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2773 1156 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಬಾಳಪಾಪ  ಭಯಬ್ಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2774 1157 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇ ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2775 1158 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮುಔಸಾಫ ಗ ಳಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2776 1159 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2777 1160 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಭಹಾದ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2778 1161 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಪಾಪ  ಫಜಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2779 1162 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ  ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2780 1163 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2781 1164 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2782 1165 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಭಯಬ್ಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2783 1166 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡಪಾಪ  ಜಿಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2784 1167 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ತ ಳನ್ಸಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2785 1168 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಅೀಂಬೇವಾಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2786 1169 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2787 1170 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಯಪಾಪ  ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2788 1171 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2789 1172 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಬಾಯಿ ಬಾಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2790 1173 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭಣಣ  ಮತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2791 1174 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಖಶೆಪ  ಮತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2792 1175 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಯಮವವ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2793 1176 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭ ಗ್ರಗ ಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2794 1177 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾರಾಮಣ ಯಶುರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2795 1178 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಭಠ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2796 1179 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2797 1180 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಮಫಣಣ  ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2798 1181 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2799 1182 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ ಬರಾಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2800 1183 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಫವಾವ  ಭಹಾರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2801 1184 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಚಂದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2802 1185 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮೌಲಾಸಾಫ ದಷೂ ಗಿಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2803 1186 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಮಥಕೀಂತ ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2804 1187 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2805 1188 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಖಭಣ್ಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2806 1189 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ ಷಲುಟ್ಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2807 1190 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹನೂ ಪಾಪ  ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2808 1191 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜೀಂದರ  ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2809 1192 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣ ಶಂಔರೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2810 1193 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2811 1194 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ಶಿಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2812 1195 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ ಷಲುಟ್ಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2813 1196 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಫಜಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2814 1197 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಹನೂ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2815 1198 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಗವೇೀಂದರ  ಸಾತಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2816 1199 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಾಥತ ಭಠತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2817 1200 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವು ಯ ಯಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2818 1201 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕೀಂತಯಾಯ  ಫಷಯಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2819 1202 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠಲ ಭ ಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2820 1203 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವೀಂಔಟೇವ ಸಾಯಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2821 1204 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾರುತ ನಾರಾಮಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2822 1205 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಷಯಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2823 1206 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2824 1207 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ  ಚಲಗರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2825 1208 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಮಾಮ  ನಾಖಲೇಗ್ರೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2826 1209 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥಣ್ಣಣ  ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2827 1210 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನಿ ಲ ತಳಕೇರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2828 1211 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ರಾಭ ಭಲಕ ಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2829 1212 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಕ ಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2830 1213 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಮುಧಥಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2831 1214 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖ ಮುನಾೂ ಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2832 1215 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಮಾಮ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2833 1216 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಧಾ ನ್ಸರಂದಯಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2834 1217 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಮಾಮ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2835 1218 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನಂದರಾ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2836 1219 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ  ಸಿಖಯಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2837 1220 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರುದರ ಪಾಪ  ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2838 1221 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಗಯಪಾದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2839 1222 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇ ರಾಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2840 1223 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಕವ ಪುರಾಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2841 1224 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಭಲಔಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2842 1225 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಇೀಂಟ್ಟಬಾಯಿ ಮತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2843 1226 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ದತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2844 1227 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಣಣ  ಮಾದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



2845 1228 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಆಳಂದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2846 1229 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದವಯಥ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2847 1230 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾತಪಾಪ  ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2848 1231 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದೇಪಾಪ  ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2849 1232 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ ಶೆಳಕೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2850 1233 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಆಳಂದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2851 1234 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಸಾಬಾಲಾಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2852 1235 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಔಬೂಲ್ ಇನಾಭದರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2853 1236 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಸಿೀಂಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2854 1237 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರರಾಜದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2855 1238 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಔಬ ಯ ಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2856 1239 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮಿ ನ ಟೇಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2857 1240 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2858 1241 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಜ ಬಾಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2859 1242 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಗವ ಬ ಯಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2860 1243 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಕಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2861 1244 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥರಾಮ ರೇಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2862 1245 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ನಿೀಂಖದಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2863 1246 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಧನಖರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2864 1247 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹುಸೇನ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2865 1248 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಅಮಾಣ್ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2866 1249 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚೀಂದಸಾಫ ಡ್ಡಗಿಗ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2867 1250 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2868 1251 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2869 1252 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2870 1253 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ಹುಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2871 1254 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಭಶ ಬ್ರರಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2872 1255 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅವವ ಥ ಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2873 1256 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚೀಂದ ಟೇಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2874 1257 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪ  ಅಣ್ಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2875 1258 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2876 1259 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇಖಾ ಸಾಣಔ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2877 1260 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮುತೂ ಣಣ  ಗೆದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2878 1261 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಜಕಪೂಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2879 1262 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2880 1263 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2881 1264 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ದೇವಮುಕ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2882 1265 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2883 1266 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2884 1267 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಣಣ  ಮಾಡ್ಡಯಾಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2885 1268 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದೀಂಡಪಾಪ  ಸದಲಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2886 1269 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಬುರಾ ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2887 1270 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಅಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2888 1271 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2889 1272 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂದಪಾಪ  ದ್ದಯ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2890 1273 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಕವ ಭಲಿಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2891 1274 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುನಾಥ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2892 1275 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಯಕನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2893 1276 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ಫನಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2894 1277 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ವಠೊ ಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2895 1278 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಣಣ  ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2896 1279 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಣಣ  ಮಾದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2897 1280 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಿಬೂಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2898 1281 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪಾಪ  ಅೀಂಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2899 1282 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ಸಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2900 1283 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಘಂಟ್ಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2901 1284 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖ ಮಾಣಿಔರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2902 1285 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ಬ್ರಔರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2903 1286 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2904 1287 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇ ಗರುನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2905 1288 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಮಥಕೀಂತ ಶಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2906 1289 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಫನಸುಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2907 1290 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಗೌಡ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2908 1291 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಫನಸುಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2909 1292 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತರಾಮ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2910 1293 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದತೂ ಪಾಪ  ಕನುಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2911 1294 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಶಿತರಾ ದೇವಮುಕ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2912 1295 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜೀಂದರ  ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2913 1296 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪಾಪ  ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2914 1297 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ  ಮಂಜಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2915 1298 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಈಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2916 1299 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಯತಬಾಯಿ ಔಯವಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2917 1300 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ ಇಔಕ ಳಕ್ಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2918 1301 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥಣಣ  ನಿೀಂಖಶೆಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2919 1302 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2920 1303 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಹಿರಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2921 1304 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿಲಮಾಮ  ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2922 1305 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಣಣ  ರಾವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2923 1306 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರೇವ ಜಮಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2924 1307 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಥುರಾ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2925 1308 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ದತ್ರೂ ತೆರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2926 1309 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ ದತ್ರೂ ತೆರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2927 1310 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮುಸಾೂ ನಸಾಫ ಮೌಲಾಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2928 1311 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2929 1312 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖ ಮುನೂ ಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2930 1313 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2931 1314 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ಳಯಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2932 1315 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



2933 1316 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಸರಿಜನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2934 1317 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಕ್ಷ ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2935 1318 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಾಲಸಾಫ ಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2936 1319 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪರಿ ನ ಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2937 1320 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಸಬೂಫ ಹುಸೇನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2938 1321 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಯ ಭರಾಮ ನಾಖಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2939 1322 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇಪಾಪ  ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2940 1323 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2941 1324 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಜಮಪ  ದುದನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2942 1325 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂದಪಾಪ  ಬ್ರರಾಜಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2943 1326 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪಾಪ  ಸಿತ್ರಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2944 1327 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ನಾಖರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2945 1328 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ/ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2946 1329 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಶ ಔ ಇಔಕ ಳಕ್ಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2947 1330 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪಾಪ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2948 1331 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2949 1332 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2950 1333 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಬಯಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2951 1334 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಸಾಖಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2952 1335 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸನಿಫಾ ಅಬ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2953 1336 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ಯಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2954 1337 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಔಫಯ ಟೇಲ ಅಮಿ ನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2955 1338 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹೇವ/ಮತರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2956 1339 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2957 1340 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಅಣಿಹಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2958 1341 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ನಿವಾಷ ಕುಲಔಣಿಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2959 1342 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿದ್ಾ  ವವ ಯ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2960 1343 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದಲತರಾಮ ದಿಔೂ ೀಂಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2961 1344 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಜಿ ಕುಮಾಯ ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2962 1345 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಮಾಮ  ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2963 1346 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2964 1347 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ /ದೇಗಿಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2965 1348 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನಂತ ಸುತ್ರಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2966 1349 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2967 1350 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ ಔಮಿಟ್ಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2968 1351 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ತಪ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2969 1352 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2970 1353 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2971 1354 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರೀಂಜಗರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2972 1355 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿರಾಮ ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2973 1356 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಮಾಮ  ಹುಲ್ಲಕೇರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2974 1357 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಮಥಕೀಂತ ನಾಗೀಂದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2975 1358 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2976 1359 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2977 1360 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2978 1361 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಕ ಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2979 1362 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಬುಾ ಲ್ ಖನಿ ಬಖವಾನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2980 1363 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಯಷವ ತ ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2981 1364 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಣಣ  ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2982 1365 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜೀಂದರ  ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2983 1366 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠಲ ಕವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2984 1367 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2985 1368 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2986 1369 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚದ್ದನಂದಮಯ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2987 1370 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರೇಣಣ  ಜಮಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2988 1371 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ ಜಮಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2989 1372 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಾಥತ ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2990 1373 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಅೀಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2991 1374 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವ ಯಬದರ ಪಾಪ   ಫಿ ರಂಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2992 1375 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2993 1376 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ  ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2994 1377 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷಮ ಮ  ಪುತರ  ಉಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2995 1378 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ನಿೀಂಬಾಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2996 1379 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇಷ ಔಲಿಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2997 1380 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2998 1381 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಷಯಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

2999 1382 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಬುದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3000 1383 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಗಬಾಯ ಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3001 1384 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ ಬಔರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3002 1385 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇ ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3003 1386 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮುಲಖಸಾಫ ಗಳಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3004 1387 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಫಖಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3005 1388 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಫಖಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3006 1389 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲ ಔಪಾಪ  ಸಡಲಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3007 1390 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಭಪ  ಎಮ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3008 1391 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಮಾಮ  ಧತೂ ಯಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3009 1392 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ದೇವ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3010 1393 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವು ಯ ಹಳಿಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3011 1394 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ  ಶಿರೂಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3012 1395 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜೈಷಬ್ರ ಟೇಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3013 1396 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3014 1397 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಡಪಾಪ  ಭಲಿಪಾಪ  ಹಳಿಕೇರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3015 1398 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಾದಪಾಪ  ಚೀಂಬಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3016 1399 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪಾಪ  ರಾಮು ವಾಟ್ಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3017 1400 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾಜಿ ದೀಂಡ್ಡಬಾ ಐಹಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3018 1401 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಭರಾಓ ಖದಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3019 1402 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌತಭ ಶಭರಾಓ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3020 1403 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಮಾಮ  ಅೀಂಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3021 1404 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಮವಾವ  ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3022 1405 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪ  ನಿೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3023 1406 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಭ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3024 1407 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ವಠಲ ಷಲಖಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3025 1408 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಮಥಕೀಂತ ರಾಮಾಕುಮೄಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3026 1409 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖ ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3027 1410 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜಶಿರ   ಶಿಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3028 1411 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಫವ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3029 1412 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠಲ ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3030 1413 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಪಾಪ  ನಿೀಂತವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3031 1414 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭಲಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3032 1415 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3033 1416 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಅೀಂಬಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3034 1417 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಯಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಜಿಡಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3035 1418 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಯಪಾಪ  ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3036 1419 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3037 1420 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಬಾಯಿ ಬಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3038 1421 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3039 1422 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭ ಗ್ರಗ ಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3040 1423 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಫಣಣ  ಭಸಗ್ರೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3041 1424 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮೌಲಾಸಾ ದಷೂ ಗಿ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3042 1425 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಖಭಣ್ಣಣ  ಲ್ಲಔವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3043 1426 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನೂ ಪೂಣಥ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3044 1427 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಹನಾಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3045 1428 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಹನೂ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3046 1429 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವ ಯಕುಮಾಯ ಮೂಲಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3047 1430 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಮಿ ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3048 1431 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಭ ಔರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3049 1432 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಗವೇೀಂದರ  ಸಾತಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3050 1433 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ ಷಯಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3051 1434 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವೀಂಔಟ್ ಷರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3052 1435 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾರುತ ನಾರಾಮಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3053 1436 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಷಯಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3054 1437 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3055 1438 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದುದ್ದಬಾಯಿ ಭಲಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3056 1439 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ  ಬ್ಳಲಗರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3057 1440 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಮುದಾ ಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3058 1441 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರುದರ ಪಾಪ  ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3059 1442 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3060 1443 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಳವಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3061 1444 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದತೂ ಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3062 1445 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಯಾಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3063 1446 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತರಾ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3064 1447 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಮಾಮ  ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3065 1448 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತರಾ ಅಮಾಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3066 1449 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗದ್ದರಿ ದೇವಮುಕ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3067 1450 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಮಾಮ  ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3068 1451 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಗವ ಚತಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3069 1452 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಫವಾವ ಇಔಕ ಳಕ್ಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3070 1453 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಯ ಭರಾಮ ನಾಖಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3071 1454 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಯತಬಾಯಿ ಕೇರೂಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3072 1455 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪುತಳಬಾಯಿ ಫಷಣಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3073 1456 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಸರಿಜನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3074 1457 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಾಯಫತ ಗ್ರಮಔವಾಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3075 1458 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಔಣಣ  ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3076 1459 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಣಣ  ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3077 1460 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಮೄಡ್ಡು  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3078 1461 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಂಫಣ್ಣಣ  ತಳಕೇರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3079 1462 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಎಲಿಾಲ್ಲೀಂಖ ವಾಡ್ಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3080 1463 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾದೇ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3081 1464 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಿ ದಿಕ್ಷೂ ೀಂಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3082 1465 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಯಣಣ  ಸರಿಜನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3083 1466 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಭಲಿ  ಔಡಗಂಚಹಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3084 1467 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3085 1468 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಯಭ ಭರಾ ದಿಔಕ ಸಂಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3086 1469 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ತುಔರಾಭ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3087 1470 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3088 1471 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೇಔಣ್ಣಣ  ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3089 1472 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ತುಕರಾಭ ಧನಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3090 1473 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಿರಿಭಲಿಾ  ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3091 1474 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮವವ ೀಂತ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3092 1475 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಪುತರ  ಷಯಸಂಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3093 1476 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಮಾಬ್ಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3094 1477 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮವವ ೀಂತ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3095 1478 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತರಾ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3096 1479 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಭಲಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3097 1480 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಎಳಸಂಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3098 1481 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಕೀಂತ ಸಾಳೂಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3099 1482 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ  ಗಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3100 1483 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಕಬಾಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3101 1484 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಿ ಫಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3102 1485 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇಪಾಪ  ಹನೂ ಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3103 1486 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾದಣಣ  ಔಳಕೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3104 1487 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠಲ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3105 1488 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥಣಣ  ಜಕಪುರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3106 1489 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದಪಾಪ  ಮಾದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3107 1490 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3108 1491 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕುಪೀಂದರ  ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3109 1492 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಗಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3110 1493 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಿ ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3111 1494 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಮಿತ್ರರ  ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3112 1495 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3113 1496 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯಲ್ಲೀಂಖ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3114 1497 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3115 1498 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ವರುಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3116 1499 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚೀಂದ ಟೇಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3117 1500 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪಾಪ  ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3118 1501 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3119 1502 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜವವ ರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3120 1503 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3121 1504 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಚೌದರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3122 1505 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಂಗ್ರಧಯ ಚೌದರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3123 1506 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಜ ದ್ವಮುಕ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3124 1507 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಬುರಾ ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3125 1508 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಫಣಣ  ಚೆನೂ ಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3126 1509 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭಶೇಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3127 1510 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬಾಯ ಡಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3128 1511 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಿಬೂಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3129 1512 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪ  ಅೀಂಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3130 1513 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖ ಮಾಣಿಔರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3131 1514 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಮಾಮ  ಮಾಣ್ಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3132 1515 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಯಾಯ  ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3133 1516 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಮಾಮ  ಭಣೂರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3134 1517 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತರಾಮ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3135 1518 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದತೂ ಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3136 1519 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗದ್ದರಿ ದೇವಮುಕ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3137 1520 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತರಾ ಅಮಾಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3138 1521 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪಾಪ  ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3139 1522 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಣಣ  ದುೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3140 1523 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಯತಬಾಯಿ ಔಯವಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3141 1524 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂತವಾವ  ಇಔಕ ಳಕ್ಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3142 1525 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪುತಳಿಬಾಯಿ ಫಷಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3143 1526 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಲಿಪಾಪ  ಸರಿಜನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3144 1527 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ನಾಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3145 1528 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಟ್ಜದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3146 1529 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದಪಾಪ  ಷಯಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3147 1530 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯದಶಂಔಯ ದಿಯಪೂರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3148 1531 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಅಯಳಿದೂಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3149 1532 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3150 1533 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಾನಪ  ಗ್ರಗ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3151 1534 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡೆರಾ ಶಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3152 1535 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3153 1536 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಭಲಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3154 1537 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಫವಾವ  ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3155 1538 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಜಿಡ್ಡು ಯು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3156 1539 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3157 1540 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹಾಜಿಮಾೀಂಖ ವಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3158 1541 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3159 1542 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3160 1543 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹಿಯಖಪಾಪ  ಸಯವಾಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3161 1544 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಕಬಾಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3162 1545 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದ್ದನಪಾಪ  ಶಿಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3163 1546 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನೂ ಪೂಣಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3164 1547 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3165 1548 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯಲ್ಲೀಂಖ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3166 1549 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜಕುಮಾಯ ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3167 1550 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3168 1551 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಮಾಮ ಷನಾದ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3169 1552 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖೂಫಣಣ  ರ ಷನೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3170 1553 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬ್ರದಾ ಪಾಪ  ಷನಾದ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3171 1554 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಇಠಾಬಾಯಿ ಷನಾದ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3172 1555 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷವತ್ರ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3173 1556 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಮಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3174 1557 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ದತುೂ  ಮಾೀಂಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3175 1558 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3176 1559 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಲಿಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3177 1560 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ಅಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3178 1561 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪ  ಅಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3179 1562 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3180 1563 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಭಲಿಾ  ಅೀಂಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3181 1564 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ದಿ  ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3182 1565 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ವಯಣಪ  ಗರೆಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3183 1566 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲ ವ ಭ ಭಪ  ಫನಸುಡೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3184 1567 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಯ ಭರಾ ಅೀಂಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3185 1568 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಖಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3186 1569 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪಾಪ  ಸಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3187 1570 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಖಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3188 1571 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠಲ/ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3189 1572 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3190 1573 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಧಾಮಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3191 1574 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಾಮಪಾಪ  ಅೀಂಫಣಣ  ತಳಕೇರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3192 1575 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾೀಂಬಾಯಿ ಗಯಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3193 1576 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಶೀಂತಪಾಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3194 1577 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಗಯಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3195 1578 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯತ್ರೂ ಬಾಯಿ ಜಟಿ್ಜ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3196 1579 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ದೇವ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3197 1580 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ತುಔಕ ಪ  ಶತಪ  ಔಟಿ್ಟ ಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3198 1581 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3199 1582 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಭಮ  ಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3200 1583 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3201 1584 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪ  ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3202 1585 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಭು ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3203 1586 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಫಣ್ಣಣ  ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3204 1587 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3205 1588 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ  ಯಂಔಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3206 1589 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹುಲಖಪಾಪ  ಗಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3207 1590 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಭು ಯಂಔಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3208 1591 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ತಭಣಣ  ಭ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3209 1592 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠಾಬಾಯಿ ಹುಚಚ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3210 1593 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3211 1594 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3212 1595 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಶಿಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3213 1596 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಭಮ  ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3214 1597 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಣ/ನಿೀಂಬಾವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3215 1598 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಭನಿೀಂಖಪಾಪ /ಫಜಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3216 1599 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ /ಫಜಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3217 1600 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3218 1601 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3219 1602 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಸಾಹೇಫ/ಶಿರ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3220 1603 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮೌಲಾಲ್ಲ/ಬಾಷ್ಣಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3221 1604 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭತುರಾಭಾಯಿ/ಚಂದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3222 1605 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಷಲಭಾಯಿ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3223 1606 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತುತ್ರಸಾಹೇಫ/ಷರಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3224 1607 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಮಂತ/ದಡಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3225 1608 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಪ್ದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3226 1609 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವವವ ನಾಥ/ಪಾಟ್ಜಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3227 1610 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ಶ ಕೆಕ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3228 1611 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ /ಮಾಳಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3229 1612 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಣಣ /ಗಶಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3230 1613 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3231 1614 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3232 1615 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಭದೇ/ಜಖದಿ ವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3233 1616 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ/ದ್ದಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3234 1617 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಜುಕುಮಾಯ/ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3235 1618 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3236 1619 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹೆಬುಫ/ಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3237 1620 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಣಣ /ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3238 1621 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ /ಸಲಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3239 1622 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಣಣ /ಸಾಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3240 1623 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪ /ಚಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3241 1624 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪಾಪ ರಾಯಾ/ಘಂಟ್ಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3242 1625 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ/ಧರೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3243 1626 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಮಾಮ /ನಿ ಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3244 1627 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಅ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3245 1628 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ /ಫಔರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3246 1629 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂತ ಶ ಕುಮಾಯ/ಡಾೀಂಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3247 1630 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಯಾ/ಮುದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3248 1631 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಖವಂತ/ಶಿಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3249 1632 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ವಯ ಲ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3250 1633 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಚಂದರ /ಘ ಕೆೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3251 1634 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ /ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3252 1635 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣ/ಭಠತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3253 1636 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ/ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3254 1637 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಭಪಾಪ /ಮಾಡಾಯ ಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3255 1638 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂದಪಾಪ / ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3256 1639 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ/ಈಔಕ ಲಗ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3257 1640 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಣಣ ರಾ/ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3258 1641 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ /ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3259 1642 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಚಂದಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3260 1643 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಮಂತ/ಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3261 1644 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮವವ ೀಂತ/ದತ್ರೂ  ಜಾದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3262 1645 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಚಂದಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3263 1646 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಜ/ಭ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3264 1647 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಣಣ /ಭಲಿಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3265 1648 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ಭಲಔಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3266 1649 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚನೂ ಭಲಿಪಾಪ /ದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3267 1650 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದಣಣ /ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3268 1651 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೆಕಯ/ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3269 1652 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ಶಿವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3270 1653 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಣಭಮ /ಅನಂತ ಸುತ್ರೂ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3271 1654 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ /ಕತಲಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3272 1655 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠೀ ಲರಾ/ಲಾಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3273 1656 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3274 1657 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜು/ವಠೀ ಲಸಿೀಂಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3275 1658 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪ /ಷಯ ಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3276 1659 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯತೂ ಬಾಯಿ/ಗರುಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3277 1660 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮೄವವ ಯ/ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3278 1661 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖಮಾಮ /ಹುಚಚ ಪಾಪ  ಹಷಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3279 1662 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಮವವ ೀಂತ್ರಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3280 1663 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ/ಲಕ್ಷ್ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3281 1664 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3282 1665 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಆನಂದ/ಅೀಂಬಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3283 1666 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣೇವ/ಒನಭಶೇಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3284 1667 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಶಿವಕೆಯ ಮುಖಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3285 1668 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಶಂಔಯ/ದ ೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3286 1669 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಶಿರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3287 1670 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಭಭಶ ತಳಕೆರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3288 1671 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತುಔಕ ಪಾಪ /ಭಡ್ಡವಾಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3289 1672 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷತೊ ಶೆವ ಯ/ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3290 1673 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುನಾಥ/ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3291 1674 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಬಾಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3292 1675 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಗಿಯಥ/ದೇಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3293 1676 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3294 1677 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿಲಾಬಾಯಿ/ವಾಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3295 1678 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ /ಭುತ್ರಳಿ/ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3296 1679 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣ/ಸಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3297 1680 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಭಾತ/ಸಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3298 1681 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಭಪಾಪ /ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3299 1682 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಗೆೀಂದರ ಪಾಪ /ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3300 1683 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ/ನಾಗಿೀಂದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3301 1684 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಶೈಲ/ಚನೂ ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3302 1685 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3303 1686 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತ್ರರಾಭಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3304 1687 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ದಭಥಣ್ಣ/ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3305 1688 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯತೂ ಬಾಯಿ/ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3306 1689 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಮಂಜುಳಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3307 1690 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ವಯ ಲ/ಚನೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3308 1691 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಪ / ಚನೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3309 1692 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಶೈಲ/ಚನೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3310 1693 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ /ಚನೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3311 1694 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3312 1695 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ೀಂಭತ/ಬುದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3313 1696 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರುಣ್ಣಣ /ಅೀಂದಪಾಪ  ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3314 1697 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಣ/ಭಯಗ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3315 1698 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಭದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3316 1699 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಭ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3317 1700 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಲು/ಚಡಪಾಪ  ಚಖಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3318 1701 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಂಗಬಾಯಿ/ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3319 1702 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವಂತರಾಮ/ಗರುನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3320 1703 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿೀಂಖಮಾಮ /ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ  ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3321 1704 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ/ಪಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3322 1705 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪರಿ ದಿನ ಟ್ಜಲ/ ದಷೂ ಗಿಯ ಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3323 1706 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾಹಾನಂದ/ಸಂಜುಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3324 1707 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹಿರಾಬಾಯಿ/ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3325 1708 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುನಿಲ ಕುಮಾಯ/ಅಣ್ಣಣ ರಾ ಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3326 1709 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ/ವಯಣಪಾಪ  ಬ್ರರಾದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3327 1710 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖನಾೂ ಥ/ಗಿರಿಭಲಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3328 1711 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ/ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3329 1712 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣ ಷಯಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3330 1713 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಮಯ /ಭಡ್ಡವಾಳಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3331 1714 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ನಿಜಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3332 1715 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾಜಿ/ಅೀಂಬಾಜಿಡೇಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3333 1716 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಬಾಯಿ/ಖಾಯ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3334 1717 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭಪ /ಶಿಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3335 1718 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಣ್ಣಬಾಯಿ/ಅಣಿಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3336 1719 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬ್ರಯಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3337 1720 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷವತ್ರ/ವಾಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3338 1721 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವಂತರಾಮ/ಮಾವಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3339 1722 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔರೆಪಾಪ /ಮಾವಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3340 1723 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬ್ರಯಣ್ಣಣ /ವಾಕ್ಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3341 1724 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭನಾಥ/ಮುಖಬಾಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3342 1725 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣ/ಶಿದನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3343 1726 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಭಲಿ /ಸಯಲಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3344 1727 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ /ಫಜಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3345 1728 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ/ಇಔೆ ಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3346 1729 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌರಿಶಂಔಯ/ಶಿರ  ವಯ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3347 1730 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣ/ಲಾಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3348 1731 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಜಮಲಕ್್ಷ ಮ  ಶಿವಯಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3349 1732 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಣಣ /ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3350 1733 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬ ಜಪ /ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3351 1734 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3352 1735 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ/ಜ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3353 1736 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಚನೂ ಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3354 1737 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭಪ /ಮಾಣಿಔರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3355 1738 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶ/ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3356 1739 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔರೆಪಾಪ /ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3357 1740 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ /ಕುೀಂಬಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3358 1741 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂದಪಾಪ /ಯ ಯದಯಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3359 1742 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ/ಜಖಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3360 1743 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ /ಅೀಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3361 1744 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಶೀಂತಪ /ಸನೂ ದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3362 1745 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ/ಫಖಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3363 1746 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹನೂ ಪ /ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3364 1747 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ದೇವೀಂದರ /ಶಿರ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3365 1748 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಪುತರ /ದಿೀಂಡರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3366 1749 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿನಾೀಂದ/ಅೀಂಫಣ್ಣಣ  ಷಯಥಿಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3367 1750 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪ /ಸಿದಾ ಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3368 1751 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹೆಬುಫ ಪಾಟೇಲ/ ಖಾಸಿೀಂ ಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3369 1752 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ವಯ ಲ/ ಬಂಡೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3370 1753 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯ ಜನಾಥ/ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3371 1754 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಔಪ /ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3372 1755 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿತ್ರರಾಭ/ಫಷಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3373 1756 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕುತುಫ/ಯಬಾಬ ನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3374 1757 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಫಖಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3375 1758 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಣಣ /ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3376 1759 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಜಮಾದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3377 1760 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಔಪ ಪಾಪ /ಔಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3378 1761 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಣಣ ರಾ ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3379 1762 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಭಪಾಪ  ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3380 1763 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಆಳಂದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3381 1764 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ ಫಷಪಾಪ  ಅಮಾಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3382 1765 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭುತ್ರಳಿ/ಕಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3383 1766 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವವವ ನಾಥ/ಗೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3384 1767 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಯ ಪಾನ/ನದ್ದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3385 1768 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3386 1769 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ವಾಡ್ಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3387 1770 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ದಭಥಣ್ಣ/ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3388 1771 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3389 1772 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ಬಔರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3390 1773 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3391 1774 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3392 1775 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯನಫಷಪಾಪ  ರೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3393 1776 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವಂತ ಶಿರ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3394 1777 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಔಲ್ಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3395 1778 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಭನಾಥ ಶಂಔರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3396 1779 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ತಟ್ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3397 1780 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜನತಬ್ರ ಭಹೆಬುಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3398 1781 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಕ ಪಾಪ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3399 1782 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಮಿತ್ರರ  ನಾನಾಸಾಹೆಫ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3400 1783 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡಪ  ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3401 1784 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಮಾಶಂಔಯ ರೆವೂಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3402 1785 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಒನಭಮಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3403 1786 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ  ಸಭಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3404 1787 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಮಯ  ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3405 1788 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಭಾಗ್ರ ದತ್ರೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3406 1789 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಮಾಮ  ಭಬಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3407 1790 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಳಾಬಾಯಿ ಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3408 1791 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ  ಫಜಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3409 1792 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಕಂಬಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3410 1793 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಮಾಶಂಔಯ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3411 1794 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹೆಬೂಫ ಹಾಹಿತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3412 1795 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔರ ಪಾಪ  ಚನೂ ಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3413 1796 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನೂ ಪುಣಥ ಔಲಶೇಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3414 1797 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪಾಪ  ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3415 1798 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಗಶಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3416 1799 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಯ ಫಾನ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3417 1800 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯತಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3418 1801 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಗೌಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3419 1802 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಕುವ ನಯಸಿೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3420 1803 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಶೈಲ ಜಡ್ಡಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3421 1804 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಭಶ ಪುಲಾಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3422 1805 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾತೂ ಣಣ  ಶಿಖಯ ಕಂಟ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3423 1806 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಾಥತ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3424 1807 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖರಾಜ ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3425 1808 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಘಂಟ್ಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3426 1809 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಕೀಂತ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3427 1810 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ನಾಭದ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3428 1811 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔರಾ/ನಾಭದ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3429 1812 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ವಯ ಲ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3430 1813 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಸಲಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3431 1814 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಭಶ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3432 1815 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಧಾಶಿ ಭಣ್ಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3433 1816 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3434 1817 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3435 1818 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ  ವಾಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3436 1819 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠೀ ಲ ದನಖಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3437 1820 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ದಯಾನಂದ ಸಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3438 1821 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚನೂ ಪಾಪ  ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3439 1822 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಪುಜಾರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3440 1823 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಧನಶೇಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3441 1824 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರೆಣಸಿದಪ  ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3442 1825 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಗ್ರ ನಿೀಂಬಾಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3443 1826 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪ  ಝತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3444 1827 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಉಭಯಸಾಫ ಅಸಮ ದ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3445 1828 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಮಯ /ಸಾು ಮಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3446 1829 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಬ್ರಲಾಲ ಹಾಯಕುಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3447 1830 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚದ್ದನಂದ ಶಂಖವಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3448 1831 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈವಚ ಯ ನಿಔಕ ೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3449 1832 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಇೀಂದುಬಾಯಿ ಮಾಣಿಔರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3450 1833 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇಕೀಂತ ಶೇಕೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3451 1834 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚದ್ದನಂದ ಶಂಖವಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3452 1835 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ಆಳಂದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3453 1836 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯಫಷಪ  ಆಳಂದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3454 1837 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾಣಿಔ ಮಾಳಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3455 1838 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬ್ರ ಭಶ ಬಔರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3456 1839 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾಹಾದ್ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3457 1840 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3458 1841 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದ್ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3459 1842 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಭಶ ಖಾಯ ಫಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3460 1843 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ತಟ್ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3461 1844 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಣಣ / ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3462 1845 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔರ ಪಾಪ  ಹುಚಚ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3463 1846 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪ  ಹಿಪ ಯಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3464 1847 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಯ ಭರಾಮ/ಹ ಲ್ಲಕೆರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3465 1848 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಾೀಂಡುರಂಖ ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3466 1849 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3467 1850 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯತೂ ಬಾಯಿ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3468 1851 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3469 1852 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡೆರಾ ಲಾಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3470 1853 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ವಯತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3471 1854 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಶೀಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3472 1855 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ/ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3473 1856 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪಾಪ ರಾ ಬಯತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3474 1857 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3475 1858 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಭಲಿ /ಶಿವಯಣ್ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3476 1859 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3477 1860 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿಜಿಪ  ಭಲಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3478 1861 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಂಗ್ರರೆಪಾಪ  ಸಾಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3479 1862 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮವವ ೀಂತರಾ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3480 1863 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪಾಪ ಸಾಫ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3481 1864 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3482 1865 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3483 1866 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3484 1867 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಳಾಬಾಯಿ ಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3485 1868 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪಾಪ  ನಿೀಂಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3486 1869 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ವಯ ಲ ಚಂದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3487 1870 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3488 1871 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷರುಬಾಯಿ ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3489 1872 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವು ಸರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3490 1873 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಖೇಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3491 1874 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮಾಕೀಂತ ಕಳಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3492 1875 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿ ಲಾಬಾಯಿ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3493 1876 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಮಬು ಅೀಂಔಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3494 1877 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ  ಷಔರ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3495 1878 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖ ಮಾಣಿಔರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3496 1879 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪ  ರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3497 1880 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಮಫಣಣ  ಭಲಔಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3498 1881 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖದೇವ/ಸಣಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3499 1882 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಖಮಾಮ  ಭಹಾೀಂತಗೌಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3500 1883 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವರೇೀಂದರ  ಭಹಾೀಂತಗೌಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3501 1884 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾಯತಗೌಡ ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3502 1885 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಗೌಡ ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3503 1886 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಉಮಾಕೀಂತ ಭಹಾೀಂತಗೌಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3504 1887 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವಂತರಾ ಭಹಾೀಂತಗೌಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3505 1888 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಗೌಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3506 1889 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ಮಾಯತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3507 1890 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಮಂತ ಫದರ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3508 1891 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾೀಂತಗೌಡ ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3509 1892 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಧಾಔಯ ರ ಮೇ ದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3510 1893 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದ್  ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3511 1894 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭನಾಥ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3512 1895 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ದೂೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3513 1896 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಬು ಧಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3514 1897 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3515 1898 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪ  ರಾಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3516 1899 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪ  ಮಾಷನಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3517 1900 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬದರ ಮಯ /ಸಿದಾ ಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3518 1901 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಭುತ್ರಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3519 1902 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3520 1903 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3521 1904 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿರಾಬ್ಳಲಾ ರುಔಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3522 1905 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಬಾಲು ಫಷಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3523 1906 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಗಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3524 1907 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಖಪ  ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3525 1908 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3526 1909 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾಣಿಔರಾ ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3527 1910 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಮಫಣಣ  ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3528 1911 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ ವಾಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3529 1912 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಸಮ ದ ಅಲ್ಲ ಭಹಿಬುಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3530 1913 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಸಮ ದ ಅಲ್ಲ ಭಹಿಬುಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3531 1914 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುನಿತ್ರ ವಜಮಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3532 1915 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ದ್ವ ಅಪಾಪ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3533 1916 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖದೇವ /ಗೀಂಡೆರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3534 1917 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಖಮಾಮ  ಭಹಾೀಂತಗೌಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3535 1918 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಉಮಾಕೀಂತ ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3536 1919 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿ ಲಾಬಾಯಿ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3537 1920 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಗೌಡ ಫಷವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3538 1921 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ದಿ ಪ  ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3539 1922 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3540 1923 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಚತ್ರ ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3541 1924 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠೀ ಲ ತುಔಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3542 1925 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಗವ ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3543 1926 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಭಬಾ ಧಯಭರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3544 1927 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಬುಬಾಯಿ ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3545 1928 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ದತೂ ಪಾಪ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3546 1929 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಸಂಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3547 1930 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಉಮಾಕೀಂತ ಬ್ರ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3548 1931 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತಂಗೆಮಾಮ  ಕುಲಔಣಿಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3549 1932 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಡಪಾಪ  ರಾಮು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3550 1933 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲ ವ ಶಭರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3551 1934 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭದ್ದಷ ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3552 1935 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಬಾಜಿ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3553 1936 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಚಚ ಣ್ಣಣ  ಔಯಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3554 1937 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3555 1938 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಸಿದಾ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3556 1939 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿರಾಮ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3557 1940 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಶಿಪಾದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3558 1941 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುನಾಥ/ಚಂದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3559 1942 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪ  ಚೌಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3560 1943 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಅೀಂಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3561 1944 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಬಾಯಿ ಭಲಿ್ಲ ವಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3562 1945 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ ಸಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3563 1946 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಪಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3564 1947 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ಚಂದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3565 1948 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಭಾಗಿಬಾಯಿ ಡಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3566 1949 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪುತಳಿಬಾಯಿ ಧಭಥಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3567 1950 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣ ಶಿವಾಯಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3568 1951 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ನಾಭದ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3569 1952 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತಪ ಣಣ  ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3570 1953 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಯಡೆಪಾಪ  ತಪ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3571 1954 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3572 1955 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3573 1956 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಾಜಪ  ರಾಮಗೂೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3574 1957 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖಭನಾಥ ರಾಮಗೂೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3575 1958 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಜಿ ಕುಮಾಯ ರಾಮಗೂೀಂಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3576 1959 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3577 1960 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3578 1961 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡಪ  ಮಂಡೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3579 1962 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಭಲಔಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3580 1963 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಭರೆರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3581 1964 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಚಯಔಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3582 1965 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಶಂಔಯ ಜಮಾದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3583 1966 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಕುವ ಜಖದು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3584 1967 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ಗೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3585 1968 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3586 1969 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದ್ ತಪ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3587 1970 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ಗಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3588 1971 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಸ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3589 1972 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಾಡಪ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3590 1973 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭಣಣ  ಸಿೀಂಘೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3591 1974 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ನಡಗರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3592 1975 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖಪಾಪ  ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3593 1976 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ದೇವೀಂದರ / ಲಔಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3594 1977 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3595 1978 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಕೀಂತ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3596 1979 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ಲಾಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3597 1980 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3598 1981 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತೆಲಿಾ ಣಪಾಪ  ಅೀಂಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3599 1982 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ ಶಿವಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3600 1983 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮಾಕೀಂತ ಕಳಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3601 1984 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3602 1985 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂತಪಾಪ  ಜ ಖನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3603 1986 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವ ಯಪಾಪ  ಸಂತೂ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3604 1987 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣ ಶಿವಾಯಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3605 1988 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಲ್ಲ ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3606 1989 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಣಣ  ಸಷಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3607 1990 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಅೀಂಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3608 1991 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪಾಪ  ಭಲಿ್ಲ ಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3609 1992 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಕ ಪಾಪ  ಮಾದ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3610 1993 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಕುವ ಜಖದು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3611 1994 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪ  ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3612 1995 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3613 1996 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಖಣತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3614 1997 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪ ಣ್ಣಣ  ರಾಮು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3615 1998 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3616 1999 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಜಖರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3617 2000 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ  ನಾಗ ಸರಿಜನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3618 2001 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3619 2002 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಶಿಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3620 2003 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಶಿಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3621 2004 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಲಿಪಾಪ  ಗರುಶೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3622 2005 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ದತೂ ಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3623 2006 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ  ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3624 2007 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಔಕ ಪಾಪ  ಸಾವ ಮಿ ಪುಪ ತೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3625 2008 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಪಾಪ  ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3626 2009 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ದಮಾಬಾಯಿ ರಾಜು ಸುತ್ರೂ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3627 2010 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನಸುಬಾಯಿ ಅತನ್ಸಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3628 2011 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಯಷವ ತ ಕೀಂಫಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3629 2012 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಅತನುಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3630 2013 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಮಾಮ  ರೆಣಪಾಪ  ಸಳಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3631 2014 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರೇಖಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3632 2015 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಶೀಂತ /ಔಲಿು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3633 2016 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಔಣ್ಣಣ  ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3634 2017 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3635 2018 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಸುರೇವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3636 2019 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3637 2020 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷರುಬಾಯಿ ಸುರೇವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3638 2021 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3639 2022 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3640 2023 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತುಔಪಾಪ  ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3641 2024 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಭಲಿ  ಅೀಂಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3642 2025 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಗೀಂದರ  ಬ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3643 2026 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ನಡಕೆರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3644 2027 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣ್ಣಣ  ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3645 2028 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3646 2029 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3647 2030 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3648 2031 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ಈರಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3649 2032 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3650 2033 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ  ಚನೂ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3651 2034 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲ ವ ಭಮವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3652 2035 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮಾಕೀಂತ ಕಳಪ  ಫನಸೆಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3653 2036 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಸಿಔಕ ಪಾಪ  ಫನಸೆಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3654 2037 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3655 2038 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣರಾ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3656 2039 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3657 2040 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಿಠಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3658 2041 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಕವ ಬಭಣ್ಣಣ  ಹೆಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3659 2042 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ  ಜಭದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3660 2043 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಗೌಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3661 2044 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ಸಾಲ್ಲಪಾಪ  ಸೂರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3662 2045 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ ತಪ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3663 2046 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿೀಂಖಪ  ಹುಚಚ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3664 2047 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ ಕೀಂಫಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3665 2048 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಂಖಬಾಯಿ ಚ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3666 2049 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ದ್ದಲಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3667 2050 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಮಂತ ಭಭಲು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3668 2051 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬವಾನೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3669 2052 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಫಣಣ  ಬಭಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3670 2053 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ವಠೀ ಲ ಷಲಗ್ರಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3671 2054 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌಯಭಮ  ಭಭಶಯ  ಇೀಂಖಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3672 2055 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಭ ನಾಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3673 2056 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3674 2057 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖನಾೂ ಥ/ಗಿರಿಭಲಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3675 2058 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಚಂದರ  ಬುದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3676 2059 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲ ನಾಥ  ಲಂಡಪ  ಚಂಬಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3677 2060 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3678 2061 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಭರಾ ಗೆರೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3679 2062 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪಾಪ  ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3680 2063 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತ್ರರಾಭಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3681 2064 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಭ ಭಶಯ  ಔಟಿ್ಟ ಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3682 2065 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯುರಾಜ ದುಮಥಧನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3683 2066 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾೀಂಬಾಯಿ ಔಟಿ್ಟ ಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3684 2067 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ದೇವ ಔಟಿ್ಟ ಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3685 2068 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಿ ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3686 2069 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3687 2070 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಣ/ನಿೀಂಬಾವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3688 2071 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಭನಿೀಂಖಪಾಪ /ಫಜಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3689 2072 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ /ಫಜಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3690 2073 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3691 2074 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3692 2075 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಸಾಹೇಫ/ಶಿರ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3693 2076 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮೌಲಾಲ್ಲ/ಬಾಷ್ಣಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3694 2077 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭತುರಾಭಾಯಿ/ಚಂದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3695 2078 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಷಲಭಾಯಿ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3696 2079 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತುತ್ರಸಾಹೇಫ/ಷರಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3697 2080 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಮಂತ/ದಡಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3698 2081 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಪ್ದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3699 2082 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವವವ ನಾಥ/ಪಾಟ್ಜಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3700 2083 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ಶ ಕೆಕ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3701 2084 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ /ಮಾಳಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3702 2085 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಣಣ /ಗಶಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3703 2086 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3704 2087 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3705 2088 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಭದೇ/ಜಖದಿ ವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3706 2089 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ/ದ್ದಡಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3707 2090 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಜುಕುಮಾಯ/ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3708 2091 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3709 2092 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹೆಬುಫ/ಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3710 2093 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಣಣ /ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3711 2094 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ /ಸಲಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3712 2095 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಣಣ /ಸಾಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3713 2096 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪ /ಚಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3714 2097 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪಾಪ ರಾಯಾ/ಘಂಟ್ಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3715 2098 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ/ಧರೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3716 2099 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಮಾಮ /ನಿ ಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3717 2100 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಅ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3718 2101 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ /ಫಔರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3719 2102 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂತ ಶ ಕುಮಾಯ/ಡಾೀಂಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3720 2103 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಯಾ/ಮುದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3721 2104 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಖವಂತ/ಶಿಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3722 2105 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ವಯ ಲ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3723 2106 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಚಂದರ /ಘ ಕೆೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3724 2107 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ /ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3725 2108 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣ/ಭಠತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3726 2109 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ/ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3727 2110 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಭಪಾಪ /ಮಾಡಾಯ ಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3728 2111 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂದಪಾಪ / ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3729 2112 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ/ಈಔಕ ಲಗ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3730 2113 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಣಣ ರಾ/ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3731 2114 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ /ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3732 2115 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಚಂದಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3733 2116 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಮಂತ/ಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3734 2117 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮವವ ೀಂತ/ದತ್ರೂ  ಜಾದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3735 2118 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಚಂದಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3736 2119 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಜ/ಭ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3737 2120 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಣಣ /ಭಲಿಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3738 2121 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ಭಲಔಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3739 2122 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚನೂ ಭಲಿಪಾಪ /ದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3740 2123 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದಣಣ /ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3741 2124 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೆಕಯ/ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3742 2125 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ಶಿವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3743 2126 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಣಭಮ /ಅನಂತ ಸುತ್ರೂ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3744 2127 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ /ಕತಲಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3745 2128 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠೀ ಲರಾ/ಲಾಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3746 2129 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3747 2130 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜು/ವಠೀ ಲಸಿೀಂಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3748 2131 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪ /ಷಯ ಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3749 2132 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯತೂ ಬಾಯಿ/ಗರುಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3750 2133 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮೄವವ ಯ/ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3751 2134 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖಮಾಮ /ಹುಚಚ ಪಾಪ  ಹಷಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3752 2135 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಮವವ ೀಂತ್ರಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3753 2136 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ/ಲಕ್ಷ್ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3754 2137 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3755 2138 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಆನಂದ/ಅೀಂಬಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3756 2139 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣೇವ/ಒನಭಶೇಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3757 2140 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಶಿವಕೆಯ ಮುಖಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3758 2141 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಶಂಔಯ/ದ ೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3759 2142 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಶಿರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3760 2143 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಭಭಶ ತಳಕೆರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3761 2144 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತುಔಕ ಪಾಪ /ಭಡ್ಡವಾಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3762 2145 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷತೊ ಶೆವ ಯ/ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3763 2146 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುನಾಥ/ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3764 2147 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಬಾಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3765 2148 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಗಿಯಥ/ದೇಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3766 2149 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3767 2150 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿಲಾಬಾಯಿ/ವಾಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3768 2151 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ /ಭುತ್ರಳಿ/ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3769 2152 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣ/ಸಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3770 2153 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಮಾಮ /ನಿ ಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3771 2154 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಅ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3772 2155 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ /ಫಔರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3773 2156 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂತ ಶ ಕುಮಾಯ/ಡಾೀಂಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3774 2157 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಯಾ/ಮುದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3775 2158 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಖವಂತ/ಶಿಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3776 2159 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ವಯ ಲ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3777 2160 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಚಂದರ /ಘ ಕೆೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3778 2161 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ /ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3779 2162 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣ/ಭಠತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3780 2163 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ/ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3781 2164 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಭಪಾಪ /ಮಾಡಾಯ ಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3782 2165 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂದಪಾಪ / ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3783 2166 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ/ಈಔಕ ಲಗ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3784 2167 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಣಣ ರಾ/ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3785 2168 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ /ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3786 2169 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಚಂದಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3787 2170 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಮಂತ/ಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3788 2171 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮವವ ೀಂತ/ದತ್ರೂ  ಜಾದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3789 2172 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಚಂದಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3790 2173 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಜ/ಭ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3791 2174 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಣಣ /ಭಲಿಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3792 2175 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ಭಲಔಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3793 2176 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚನೂ ಭಲಿಪಾಪ /ದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3794 2177 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದಣಣ /ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3795 2178 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೆಕಯ/ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3796 2179 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ಶಿವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3797 2180 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಣಭಮ /ಅನಂತ ಸುತ್ರೂ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3798 2181 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ /ಕತಲಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3799 2182 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠೀ ಲರಾ/ಲಾಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3800 2183 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3801 2184 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜು/ವಠೀ ಲಸಿೀಂಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3802 2185 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪ /ಷಯ ಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3803 2186 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯತೂ ಬಾಯಿ/ಗರುಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3804 2187 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮೄವವ ಯ/ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3805 2188 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖಮಾಮ /ಹುಚಚ ಪಾಪ  ಹಷಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3806 2189 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಮವವ ೀಂತ್ರಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3807 2190 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ/ಲಕ್ಷ್ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3808 2191 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3809 2192 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಆನಂದ/ಅೀಂಬಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3810 2193 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣೇವ/ಒನಭಶೇಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3811 2194 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಶಿವಕೆಯ ಮುಖಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3812 2195 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಶಂಔಯ/ದ ೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3813 2196 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಶಿರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3814 2197 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಭಭಶ ತಳಕೆರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3815 2198 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತುಔಕ ಪಾಪ /ಭಡ್ಡವಾಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3816 2199 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷತೊ ಶೆವ ಯ/ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3817 2200 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುನಾಥ/ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3818 2201 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಬಾಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3819 2202 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಗಿಯಥ/ದೇಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3820 2203 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3821 2204 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿಲಾಬಾಯಿ/ವಾಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3822 2205 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ /ಭುತ್ರಳಿ/ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3823 2206 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣ/ಸಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3824 2207 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಭಾತ/ಸಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3825 2208 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಭಪಾಪ /ಭಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3826 2209 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಗೆೀಂದರ ಪಾಪ /ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3827 2210 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ/ನಾಗಿೀಂದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3828 2211 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಶೈಲ/ಚನೂ ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3829 2212 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3830 2213 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ತ್ರರಾಭಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3831 2214 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ದಭಥಣ್ಣ/ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3832 2215 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯತೂ ಬಾಯಿ/ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3833 2216 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಮಂಜುಳಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3834 2217 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ವಯ ಲ/ಚನೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3835 2218 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಪ / ಚನೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3836 2219 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಶೈಲ/ಚನೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3837 2220 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ /ಚನೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3838 2221 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3839 2222 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ೀಂಭತ/ಬುದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3840 2223 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರುಣ್ಣಣ /ಅೀಂದಪಾಪ  ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3841 2224 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಣ/ಭಯಗ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3842 2225 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಭದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3843 2226 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಭ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3844 2227 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಲು/ಚಡಪಾಪ  ಚಖಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3845 2228 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಂಗಬಾಯಿ/ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3846 2229 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವಂತರಾಮ/ಗರುನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3847 2230 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿೀಂಖಮಾಮ /ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ  ಪಾಟ್ಟಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3848 2231 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ/ಪಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3849 2232 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪರಿ ದಿನ ಟ್ಜಲ/ ದಷೂ ಗಿಯ ಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3850 2233 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾಹಾನಂದ/ಸಂಜುಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3851 2234 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹಿರಾಬಾಯಿ/ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3852 2235 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುನಿಲ ಕುಮಾಯ/ಅಣ್ಣಣ ರಾ ಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3853 2236 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮೄವವ ಯ/ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3854 2237 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖಮಾಮ /ಹುಚಚ ಪಾಪ  ಹಷಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3855 2238 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜು/ವಠೀ ಲಸಿೀಂಗೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3856 2239 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ದ್ವ ಅಪಾಪ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3857 2240 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖದೇವ /ಗೀಂಡೆರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3858 2241 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಖಮಾಮ  ಭಹಾೀಂತಗೌಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3859 2242 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಉಮಾಕೀಂತ ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3860 2243 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿ ಲಾಬಾಯಿ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3861 2244 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಗೌಡ ಫಷವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3862 2245 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ದಿ ಪ  ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3863 2246 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3864 2247 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಚತ್ರ ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3865 2248 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠೀ ಲ ತುಔಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3866 2249 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಗವ ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3867 2250 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಭಬಾ ಧಯಭರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3868 2251 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಬುಬಾಯಿ ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3869 2252 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದತೂ ಪಾಪ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3870 2253 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಸಂಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3871 2254 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಉಮಾಕೀಂತ ಬ್ರ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3872 2255 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ತಂಗೆಮಾಮ  ಕುಲಔಣಿಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3873 2256 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಡಪಾಪ  ರಾಮು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3874 2257 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲ ವ ಶಭರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3875 2258 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭದ್ದಷ ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3876 2259 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಬಾಜಿ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3877 2260 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಚಚ ಣ್ಣಣ  ಔಯಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3878 2261 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3879 2262 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಸಿದಾ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3880 2263 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿರಾಮ ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3881 2264 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಶಿಪಾದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3882 2265 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುನಾಥ/ಚಂದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3883 2266 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪ  ಚೌಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3884 2267 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಚಂದಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3885 2268 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಜ/ಭ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3886 2269 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಣಣ /ಭಲಿಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3887 2270 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ /ಭಲಔಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3888 2271 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚನೂ ಭಲಿಪಾಪ /ದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3889 2272 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾಹಾನಂದ/ಸಂಜುಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3890 2273 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹಿರಾಬಾಯಿ/ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3891 2274 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಣಣ /ವ ಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3892 2275 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಯಣಣ /ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3893 2276 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3894 2277 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಬುಾ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3895 2278 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಯಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3896 2279 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3897 2280 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು ಗೌಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3898 2281 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡ ತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3899 2282 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3900 2283 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3901 2284 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3902 2285 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3903 2286 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3904 2287 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3905 2288 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3906 2289 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3907 2290 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3908 2291 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3909 2292 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3910 2293 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3911 2294 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3912 2295 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧನರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3913 2296 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖದೇವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3914 2297 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಖಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3915 2298 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಔಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3916 2299 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಲ್ಲ ೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3917 2300 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ವ ನಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3918 2301 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಷೂ ನೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3919 2302 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗವೀಂದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3920 2303 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸಮ ದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3921 2304 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಿ ತ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3922 2305 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3923 2306 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಧರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3924 2307 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3925 2308 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾನಗನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3926 2309 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3927 2310 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೇಮಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3928 2311 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3929 2312 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3930 2313 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ವವ ನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3931 2314 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3932 2315 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಥಾರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3933 2316 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3934 2317 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3935 2318 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3936 2319 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಪ  ಸಿದಾ ಪ  ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3937 2320 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುೀಂಡಲ್ಲಕ್ ಹಳಕುೀಂದಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3938 2321 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಲಿಪ  ಹಳಕುೀಂದಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3939 2322 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3940 2323 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ  ಚೀಂಚೂರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3941 2324 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3942 2325 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3943 2326 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3944 2327 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3945 2328 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3946 2329 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3947 2330 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಶಿ ಲಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3948 2331 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3949 2332 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯವಕುಮಾರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3950 2333 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3951 2334 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3952 2335 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲ ಹಿತ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3953 2336 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3954 2337 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3955 2338 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3956 2339 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಹಳಕುೀಂದಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3957 2340 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3958 2341 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಿಔಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3959 2342 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3960 2343 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3961 2344 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3962 2345 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3963 2346 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣ ಸಿದಾ  ಔಳಶೆಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3964 2347 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3965 2348 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3966 2349 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3967 2350 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಹುಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3968 2351 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3969 2352 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸಭಮ ದ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3970 2353 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಯ ರಾವನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3971 2354 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥರಾಜ್ ಡೆಮರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



3972 2355 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಶಿಪ  ಹಾಲ್ಲಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3973 2356 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಡು ಭಮ  ಹಳಕುೀಂದಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3974 2357 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3975 2358 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3976 2359 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3977 2360 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3978 2361 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭಮಯ  ಗತೊ  ದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3979 2362 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3980 2363 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೌರಿಶಂಔರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3981 2364 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ zÀvÁÛ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3982 2365 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಶಿ ಲಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3983 2366 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಭಕೀಂತ್ ವಾಚೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3984 2367 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಚನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3985 2368 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಭಸಾಬ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3986 2369 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ EAzÀÄ¨Á¬Ä ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3987 2370 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3988 2371 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫರಿ ಷ್ ಸ ಭನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3989 2372 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3990 2373 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಶೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3991 2374 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲ ಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3992 2375 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3993 2376 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೄಹಿಬೂಬ್ ¸Á§ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3994 2377 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3995 2378 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಷನೇಶ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3996 2379 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3997 2380 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3998 2381 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಾಲಸಾಬ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

3999 2382 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4000 2383 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮುೀಂಜುಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4001 2384 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4002 2385 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4003 2386 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮಶ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4004 2387 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಕರಾೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4005 2388 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥರೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4006 2389 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟ ಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4007 2390 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4008 2391 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4009 2392 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ ಖಬೂಬ ರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4010 2393 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4011 2394 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4012 2395 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4013 2396 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ  ಫಜಾನ್ಸರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4014 2397 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಡಸಿ್್ಗಿ ರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4015 2398 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಔಕ ಪ  ಶಂಔಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4016 2399 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4017 2400 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿ ತ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4018 2401 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4019 2402 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ದಡು ಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4020 2403 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4021 2404 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4022 2405 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4023 2406 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4024 2407 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4025 2408 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಮಾಶ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4026 2409 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಿಔಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4027 2410 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4028 2411 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲ್ಲನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4029 2412 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4030 2413 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4031 2414 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4032 2415 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾರೇವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4033 2416 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  ಚಂದರ ಕೀಂತ ರಾಮಚೂರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4034 2417 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  ಚಂದರ ಕೀಂತ ರಾಮಚೂರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4035 2418 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4036 2419 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಮಾಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4037 2420 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4038 2421 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4039 2422 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡೇರಾವ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4040 2423 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4041 2424 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಶೆಟಿ್ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4042 2425 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4043 2426 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತ್ರರಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4044 2427 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯತೂ ಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4045 2428 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4046 2429 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹೇಶ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4047 2430 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಲಾಬ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4048 2431 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4049 2432 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ ಗೌಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4050 2433 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4051 2434 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4052 2435 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಾಯ ಭಣಣ  ಮಾಲ್ಲಪಾಟೇಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4053 2436 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಟ್ಜಪ  ಕಯ ೀಂಬಿ್ಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4054 2437 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಜಮಾದ್ದರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4055 2438 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4056 2439 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4057 2440 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫರಾಮ ಕಗನ್ಸರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4058 2441 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪ  ಕನೇರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4059 2442 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಔಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4060 2443 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಪ  ತಡಲಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4061 2444 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಗಿ ತ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4062 2445 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4063 2446 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4064 2447 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4065 2448 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4066 2449 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರ ಯಣಣ  ಎೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4067 2450 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4068 2451 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4069 2452 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4070 2453 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸನುಮಂತ್ ರೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4071 2454 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4072 2455 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4073 2456 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ  ಕುೀಂಬಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4074 2457 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4075 2458 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ್ ನಟ್ಟಔರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4076 2459 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4077 2460 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4078 2461 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4079 2462 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4080 2463 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಪ  ಗಂಖಪ  ಜಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4081 2464 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4082 2465 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮಾಬಾಯಿ ಮುಚಳಂಫಔರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4083 2466 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಾಕ್ಷ ರ್ ಹುಸೇನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4084 2467 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಿ ಟ್ರ್ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4085 2468 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮತರ  ಸಾಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4086 2469 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4087 2470 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಳಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4088 2471 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾವಪ  ಔಡಗಂಚ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4089 2472 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4090 2473 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4091 2474 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4092 2475 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಎೀಂ ಬ್ರ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4093 2476 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲ್ಲಬ್ರರಾದ್ದರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4094 2477 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4095 2478 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕಶ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4096 2479 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಸಿರಿನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4097 2480 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4098 2481 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಣಣ ಪ  ಮಂಖಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4099 2482 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಣಣ ಪ  ಮಂಖಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4100 2483 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4101 2484 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಜಿ ಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4102 2485 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡೆಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4103 2486 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಶಥಧಥನ್ ಆರ್ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟ ಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4104 2487 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4105 2488 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷನಪ  ಭಡ್ಡವಾಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4106 2489 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಭಲಶೆಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4107 2490 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4108 2491 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ಹಷಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4109 2492 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪ  ಹಷಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4110 2493 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಪಾದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4111 2494 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವವವ ನಾಥ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4112 2495 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಬಾರೇ ಸಾಯವಾಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4113 2496 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾವ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4114 2497 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ಗೀಂಡಾದ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4115 2498 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಮಶಿರ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4116 2499 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4117 2500 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4118 2501 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ದೇವ ಹನೂ ಶೆಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4119 2502 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4120 2503 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ  ಬುರಾನಾಪುಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4121 2504 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4122 2505 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಕರಾೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4123 2506 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮುತೂ ವ  ದಡು ಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4124 2507 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥಣಣ  ನಿ ಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4125 2508 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕೈಲಾಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4126 2509 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪ್ರ  ಮ್ ಸಿೀಂಗ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4127 2510 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇರಾಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4128 2511 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4129 2512 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4130 2513 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4131 2514 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4132 2515 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4133 2516 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಣಣ  ಇಸುಯನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4134 2517 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಔಕ ಯಗಿ ಲಾಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4135 2518 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭಶಯ  ದಡು ಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4136 2519 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಟ್ಟ ಭಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4137 2520 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4138 2521 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ  ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4139 2522 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4140 2523 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಿಪ  gÀhÄಳಕ್ಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4141 2524 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ಜಲಕ್ಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4142 2525 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4143 2526 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಶಿ ಲಾ ಬಾಯಿ ರಾಥ ಡ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4144 2527 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಸಿೀಂಗ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4145 2528 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4146 2529 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4147 2530 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಿ ಲು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4148 2531 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಡು ರಾಥ ಡ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4149 2532 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4150 2533 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ C±ÉÆPÀ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4151 2534 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4152 2535 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4153 2536 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4154 2537 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರಲ್ಲರಾಮ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4155 2538 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಮಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4156 2539 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನುೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4157 2540 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಭಲು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4158 2541 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದನಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4159 2542 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಷಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4160 2543 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೇವಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4161 2544 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧೂಳಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4162 2545 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದಯ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4163 2546 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4164 2547 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹಿ ರಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4165 2548 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಜಪ  ತಭಮ ನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4166 2549 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಣಣ ಪ  ತಭಮ ನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4167 2550 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಭಾಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4168 2551 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಭರಾವ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4169 2552 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4170 2553 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫುಲಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4171 2554 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4172 2555 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಗಿ ತ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4173 2556 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಕರಾೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4174 2557 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4175 2558 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯತೂ ಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4176 2559 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4177 2560 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4178 2561 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4179 2562 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4180 2563 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಗೀಂದರ ಪ  ನಾಡಗಿರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4181 2564 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4182 2565 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4183 2566 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಹಷಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4184 2567 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು ಹುಸಾಮ ನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4185 2568 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4186 2569 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯತೂ ಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4187 2570 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4188 2571 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ಜಲಕ್ಷ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4189 2572 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4190 2573 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದಯ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4191 2574 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭದ್ದಸ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4192 2575 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4193 2576 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೇ ತಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4194 2577 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4195 2578 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4196 2579 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4197 2580 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಖುಬಾಜಿ ಚವಾಣ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4198 2581 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕಶ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4199 2582 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4200 2583 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4201 2584 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4202 2585 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ್ ಚೀಂಚೂರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4203 2586 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ C¥Áà¸Á§ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4204 2587 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4205 2588 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಔಜಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4206 2589 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಯ ಗಿ ಜಿ ಪ  ಶಿಗೀಂಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4207 2590 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4208 2591 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಗಿ ೀಂದರ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4209 2592 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಗಿ ೀಂದರ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4210 2593 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4211 2594 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4212 2595 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧನಂಜಮ ಡೆಮರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4213 2596 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಾೀಂಬ್ರಕೆ ಡೆಮರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4214 2597 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4215 2598 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4216 2599 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4217 2600 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4218 2601 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4219 2602 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥಣಣ  ಸಾಲಗ್ರಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4220 2603 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ ದೇವಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4221 2604 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4222 2605 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4223 2606 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4224 2607 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4225 2608 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಿ ತ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4226 2609 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4227 2610 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕಶ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4228 2611 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫನರಾಮ ಕುಲ್ಲಗ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4229 2612 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷತವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4230 2613 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಮಲ್ಲೀಂಗ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4231 2614 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಯಾನಂದ್ ರಾವುತ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4232 2615 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇೀಂದಿರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4233 2616 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4234 2617 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಶೀಂತಪ  ಧ ತೆರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4235 2618 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೆಲಾರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4236 2619 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಶ ಕ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4237 2620 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಶ ಕ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4238 2621 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4239 2622 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4240 2623 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4241 2624 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4242 2625 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷನಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4243 2626 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4244 2627 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಗಿ ತ್ರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4245 2628 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಕರಾೀಂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4246 2629 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4247 2630 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯತೂ ಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4248 2631 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4249 2632 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4250 2633 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4251 2634 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4252 2635 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಿರಿಜಾ ಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4253 2636 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4254 2637 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೇ ತರಾಮ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4255 2638 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4256 2639 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕ್ಭ ಲ್ಲೀಂಖ ಧನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4257 2640 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭದ್ದಸ್ ರಾಥ ಡ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4258 2641 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖುಬಾಜಿ ರಾಥ ಡ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4259 2642 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಷ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4260 2643 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಷ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4261 2644 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕೈಲಾಸ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4262 2645 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾವಪ  ಔಡಗಂಚ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4263 2646 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4264 2647 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಯನಾಭೂಷಪ  ಸಾಭಖಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4265 2648 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೀಂಡಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4266 2649 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚೌಡಪ  ಅೀಂಔದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4267 2650 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4268 2651 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4269 2652 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಾಜುರಿ ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4270 2653 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸದೇಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4271 2654 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4272 2655 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4273 2656 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಳಜಾರಾಮ್ ಫುಲಾರೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4274 2657 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4275 2658 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡಪ  ಕೆ ವಾಖಾ ಗಿಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4276 2659 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಿಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4277 2660 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಿಔಲಾ ಮುಲ್ಲಗ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4278 2661 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾವಮಿಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4279 2662 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4280 2663 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೇ ತಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4281 2664 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಜುಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4282 2665 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4283 2666 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4284 2667 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಭರಾವ್.ಎಸ್.ಪಾೀಂಡೆರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4285 2668 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4286 2669 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ EmÁ¨Á¬Ä ಕನೇರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4287 2670 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜೀಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4288 2671 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4289 2672 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4290 2673 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4291 2674 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಟ್ಟೀಂಗ್ ಮಾಯ ೀಂಗ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4292 2675 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4293 2676 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಯಿಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4294 2677 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4295 2678 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತೇಜಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4296 2679 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4297 2680 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4298 2681 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4299 2682 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4300 2683 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4301 2684 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ.ಜಿ.ಗೀಂಜ ಟ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4302 2685 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭನಾಥ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4303 2686 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭನಾಥ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4304 2687 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಕ್ಷ ರಡ್ಡನ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4305 2688 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ್ ಡ್ಡ ಹ ಳಕ ರ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4306 2689 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಷ್ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4307 2690 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4308 2691 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4309 2692 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4310 2693 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹೇವ /ರಾಚಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4311 2694 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4312 2695 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಶೆಟಿ್ ಪ / ರಾಚಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4313 2696 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ  ಭಲಿಕರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4314 2697 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಣಣ  ತಭಮ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4315 2698 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4316 2699 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಮಯ /ಖದಖಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4317 2700 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಾಕುಬಾ/ಚೀಂದಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4318 2701 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಂಡಪ /ಪಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4319 2702 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾವಾಸಾಫ/ಜೈನದಿಾ ನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4320 2703 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ಸಣಮಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4321 2704 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ  /ಧಭಥಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4322 2705 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ  /ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4323 2706 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ /ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4324 2707 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ನಿೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4325 2708 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತಬಾಯಿ /ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4326 2709 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ವಯನಫಷಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4327 2710 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಫಣಣ / ಜಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4328 2711 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4329 2712 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಜೀಂದರ / ಆನಂದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4330 2713 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ /ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4331 2714 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭದ್ದಷ /ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4332 2715 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪ /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4333 2716 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ಪೂೂ್ಣಥ /ದತೂ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4334 2717 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಮಶಿರ   ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4335 2718 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಫಷಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4336 2719 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಯ ಭರಾ/ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4337 2720 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು/ ಶಿಗನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4338 2721 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4339 2722 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತುೂ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4340 2723 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ /ರಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4341 2724 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಣಣ  /ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4342 2725 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4343 2726 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ  /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4344 2727 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ /ಗರುಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4345 2728 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ /ಗರುಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4346 2729 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ /ಲಔಕ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4347 2730 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಯ ತಬಾ /ರಾಭಚಂದರ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4348 2731 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುತಳಾಬಾಯಿ /ಅಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4349 2732 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾ /ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4350 2733 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಭಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4351 2734 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ /ಶಿರ  ಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4352 2735 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ/ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4353 2736 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹುಸೆನಪ  /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4354 2737 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶ /ಶಂಭುಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4355 2738 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4356 2739 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  / ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4357 2740 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4358 2741 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ/ದಡು ಪ  ಹೂನಗೀಂಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4359 2742 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿಬಾಯಿ /ಧಭಥರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4360 2743 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ/ಶಂಔರ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4361 2744 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ /ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4362 2745 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ /ಭಲಿಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4363 2746 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ /ದಗೀಂಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4364 2747 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಣಣ   ಭಲಕ ಜಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4365 2748 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ /ರೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4366 2749 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  /ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4367 2750 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ/ದ್ದಯ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4368 2751 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಸುಭಾಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4369 2752 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4370 2753 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ /ವವವ ನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4371 2754 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4372 2755 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4373 2756 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4374 2757 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ/ಪಾೀಂಡು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4375 2758 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4376 2759 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಕಡಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4377 2760 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4378 2761 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಕರಾಭ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4379 2762 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ/ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4380 2763 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತುೂ /ಸಯಾಯ ಳಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4381 2764 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಕಡಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4382 2765 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫುಲಾಬಾಯಿ/ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4383 2766 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಲವಂತಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4384 2767 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿು  /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4385 2768 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫರಿವ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4386 2769 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ  /ಚನೂ ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4387 2770 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲತಬ್ರ/ಷತೂ ಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4388 2771 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4389 2772 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತರಾಮ /ಫಷಣಣ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4390 2773 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ ಪ  /ಧಭಥರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4391 2774 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ  /ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4392 2775 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭರಾ /ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4393 2776 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭರಾಮ /ಸೂಮಥಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4394 2777 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಔಮ ಣಣ   /ಸಿದಾ ಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4395 2778 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಳಪ /ಅಮಯ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4396 2779 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4397 2780 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಫಷಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4398 2781 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಲಾದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4399 2782 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡಪ /ಗಿರೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4400 2783 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರೂಢ /ಗಿಯಭಲಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4401 2784 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ /ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4402 2785 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4403 2786 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಜಪ  /ಜಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4404 2787 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಕಂಠಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4405 2788 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಾಯ ಭಣಣ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4406 2789 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದ್ದರ ಭ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4407 2790 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ  /ರಾಭಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4408 2791 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು /ಶಿಪ  ಹಷಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4409 2792 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖನಫಷಮಯ  /ಔಯಫಷಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4410 2793 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಔಮ ಣಣ   /ಸಿದಾ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4411 2794 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತ/ಸಂಗ್ರರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4412 2795 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4413 2796 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಿಪ  /ಚಂದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4414 2797 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ /ಮವವ ೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4415 2798 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಸಣಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4416 2799 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4417 2800 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾ /ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4418 2801 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತರಾಮ /ಸಂಗ್ರರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4419 2802 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ /ಫಷಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4420 2803 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4421 2804 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ /ಸಭಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4422 2805 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಸಣಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4423 2806 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4424 2807 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ /ತಪ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4425 2808 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು /ಶಿಪ  ಹಷಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4426 2809 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4427 2810 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ  /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4428 2811 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ/ ಪುೀಂಡಲ್ಲಔ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4429 2812 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಪ  /ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4430 2813 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ /ಅಬಾಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4431 2814 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ/ರುಔಮ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4432 2815 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4433 2816 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4434 2817 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ  /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4435 2818 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಪ  /ಪಕ್ಷಯಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4436 2819 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವುಕುಮಾಯ /ಪಕ್ಷಯಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4437 2820 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ /ಶಂಬುಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4438 2821 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಲಾಬಾಯಿ /ಸುಭಾಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4439 2822 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ /ಭಸದೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4440 2823 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಮವವ ಯ/ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4441 2824 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಭಲಿಮಯ  /ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4442 2825 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಶ /ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4443 2826 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಶೇಟಿ್ ಪ  /ರಾಚಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4444 2827 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ  /ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4445 2828 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣರಾ /ದತೂ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4446 2829 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ  /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4447 2830 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4448 2831 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4449 2832 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಅಮೃತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4450 2833 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ  /ನಾಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4451 2834 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ನಾಗೆೀಂದರ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4452 2835 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ/ಭಲಕ ಜಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4453 2836 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣವಯಪ  /ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4454 2837 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4455 2838 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4456 2839 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ/ವಾಸು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4457 2840 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶ /ಹುಸೇನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4458 2841 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ  /ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4459 2842 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ /ಜಟ್ಜಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4460 2843 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔರ ಪ  /ಯಶೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4461 2844 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೌರಿಶಂಔಯ /ಯಶೆಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4462 2845 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ರಾಭಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4463 2846 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ /ಸಾಮಫಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4464 2847 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು /ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4465 2848 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ /ಅೀಂದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4466 2849 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಸಿದಾ ಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4467 2850 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಪ  /ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4468 2851 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  /ಔಲಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4469 2852 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ /ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4470 2853 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಯ ರಿಬೇಗಂ /ಸಜಯತಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4471 2854 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಿತ್ರ/ಉಮಾಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4472 2855 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಮಯ  /ರಾಚಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4473 2856 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ/ ಭಸದೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4474 2857 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4475 2858 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ/ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4476 2859 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಬಾಯಿ/ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4477 2860 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಮಾಳಸಿದಾ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4478 2861 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದುೀಂಡಪ  /ರೇವಂಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4479 2862 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  / ದೀಂಡ್ಡಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4480 2863 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೇವೀಂದರ  /ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4481 2864 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ  /ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4482 2865 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಶಕುಮಾಯ /ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4483 2866 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4484 2867 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೌಯಭಮ  /ಸಂತ ಶಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4485 2868 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4486 2869 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಅಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4487 2870 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ /ಅಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4488 2871 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಚಂದರ ಶ ನಾಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4489 2872 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಭಮ  /ಚಂದರ ಶ ನಾಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4490 2873 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  /ಗಯಣಣ  ನಾಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4491 2874 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಕಂಠಪ /ಭಲಕ ಜಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4492 2875 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  /ಗಯಣ್ಣಣ  ನಾಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4493 2876 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಭಮ /ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4494 2877 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲ ಲಾ/ಯವಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4495 2878 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಬಾರಾಮ /ಅಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4496 2879 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ /ಧಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4497 2880 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4498 2881 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ/ಭಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4499 2882 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕ್ಷಯಣ /ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4500 2883 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾತಲ್ಲೀಂಖಭಮ /ಗರುನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4501 2884 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ/ಬ್ರೀಂದ್ದಚಮಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4502 2885 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ/ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4503 2886 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ /ಸ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4504 2887 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4505 2888 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭಾಔಯ / ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4506 2889 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ಬ್ಳಳಭಗಿ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4507 2890 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾಔಯ/ರಾಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4508 2891 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಿಲ್ಲಕುಮಾಯ /ರಾಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4509 2892 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡೇರಾ /ಗ ವೀಂದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4510 2893 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರೂಢ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4511 2894 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ  /ಧಭಥಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4512 2895 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪ /ಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4513 2896 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4514 2897 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪ  /ಔಲಶೆಟಿ್ಟ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4515 2898 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ /ನಿೀಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4516 2899 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4517 2900 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4518 2901 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ /ಭಡ್ಡವಾಳಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4519 2902 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಾಬಾಯಿ /ನಾಭದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4520 2903 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ನಾಭದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4521 2904 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹಿ ರಾಬಾಯಿ / ಚಂದರ ಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4522 2905 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ /ಕೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4523 2906 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಚಂದರ ಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4524 2907 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ಬ್ರರಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4525 2908 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4526 2909 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಶಕುಮಾಯ/ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4527 2910 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ/ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4528 2911 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕ್ಷವನರಾ /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4529 2912 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಭಲ /ಕ್ಷವನರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4530 2913 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ರಾಭ /ಕ್ಷವನರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4531 2914 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ನಿೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4532 2915 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಪಾದಪ  /ಸಾವ ಮಿಖಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4533 2916 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶ ಭಾ /ಭಲಕ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4534 2917 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4535 2918 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಿರೇಪ  /ಭಲಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4536 2919 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ /ಚಂದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4537 2920 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ  /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4538 2921 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಸುಫಬ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4539 2922 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಕೀಂತ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4540 2923 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾ /ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4541 2924 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ/ಚಂದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4542 2925 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿಬಾಯಿ / ಗೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4543 2926 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ /ಭಲಿಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4544 2927 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4545 2928 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4546 2929 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ/ಷದ್ದಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4547 2930 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ/ ಷದ್ದಶಿರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4548 2931 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4549 2932 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ /ಭಾಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4550 2933 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣಣ  /ಬುದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4551 2934 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ /ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4552 2935 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ / ಗೀಂಡಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4553 2936 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತ /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4554 2937 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4555 2938 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಕೆರ ಪ  /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4556 2939 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ /ಭಲಿ್ಲ ವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4557 2940 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ/ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4558 2941 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖದೇವ/ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4559 2942 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೇಪ  /ದೀಂಡ್ಡಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4560 2943 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಪ /ಗರುಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4561 2944 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂಜುನಾಥ/ರಾಮಗ ೀಂಡಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4562 2945 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ /ರಾಮಗ ೀಂಡಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4563 2946 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಗೌಡ/ಸಿದಾ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4564 2947 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಗೌಡ/ಸಿದಾ ಣಣ  ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4565 2948 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಲಾಫಶೇಕ/ಭಸಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4566 2949 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ /ಜಖನಾೂ ಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4567 2950 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ /ಜಖನಾೂ ಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4568 2951 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖನಾೂ ಥ /ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4569 2952 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಲುಬಾಯಿ/ಫಸಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4570 2953 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ /ಬಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4571 2954 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ  /ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4572 2955 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4573 2956 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಭಮ  /ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4574 2957 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಶಿಲ್ಲೀಂಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4575 2958 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4576 2959 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾನಂದ /ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4577 2960 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ /ಫಷಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4578 2961 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾಲ್ಲೀಂಖ/ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4579 2962 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4580 2963 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶ ಭಾತ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4581 2964 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4582 2965 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವವ ಯ/ಶಿವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4583 2966 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಯಷವ ತ /ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4584 2967 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಬಾಯಿ/ಗಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4585 2968 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4586 2969 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಣಣ  /ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4587 2970 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಮಿದಮಿಮ /ಮೇದಿನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4588 2971 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಸಿದಾ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4589 2972 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪತುರ ಸಾಫ /ಮುಲಿಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4590 2973 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ /ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4591 2974 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರ ಯಣಣ  /ರಾಭಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4592 2975 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ  /ರಾಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4593 2976 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4594 2977 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂದ್ದಕ್ಷನಿ /ಆನಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4595 2978 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಕಂಠಮಯ  /ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4596 2979 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಭಶೇಕಯ /ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4597 2980 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ   /ಶಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4598 2981 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4599 2982 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿಭಥಲಾ /ಶಿಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4600 2983 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೌಲಪ  /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4601 2984 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಪ  /ಚಂದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4602 2985 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಣಣ /ಗರುಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4603 2986 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ /ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4604 2987 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುತಳಾಬಾಯಿ /ಭೂತ್ರಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4605 2988 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಗಂಗ್ರಧಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4606 2989 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ /ಫಷಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4607 2990 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವವವ ನವಥ/ಸಿದಾ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4608 2991 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ/ಬಂಡೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4609 2992 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡೆಪಾಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4610 2993 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4611 2994 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಭಮ  /ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4612 2995 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4613 2996 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಣಣ  /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4614 2997 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ /ಮುತೂ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4615 2998 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ /ಶಿಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4616 2999 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ /ಫಷಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4617 3000 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4618 3001 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶಚಂದರ  /ಅಪಾಪ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4619 3002 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದ /ಸುಭಾಶಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4620 3003 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4621 3004 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಶೇಟಿ್ಜ ಪ  /ಗರುಪಾದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4622 3005 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧುಳಪ  /ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4623 3006 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ  /ಸಭಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4624 3007 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4625 3008 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇ/ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4626 3009 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ  /ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4627 3010 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4628 3011 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಭಮ /ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4629 3012 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4630 3013 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4631 3014 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾನಾಗೌಡ /ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4632 3015 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4633 3016 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಾಡಪ /ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4634 3017 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಶಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4635 3018 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4636 3019 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಿಕೀಂತ/ದುೀಂಡಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4637 3020 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ದುೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4638 3021 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭದಯಸಾಫ/ಮೄಸಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4639 3022 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ದ್ದದಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4640 3023 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಸಿದಾ ಪ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4641 3024 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4642 3025 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ/ಚಂದಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4643 3026 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ/ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4644 3027 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಚಂದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4645 3028 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಪ /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4646 3029 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ /ಮವವ ೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4647 3030 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ /ಕೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4648 3031 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4649 3032 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭಾಔಯ / ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4650 3033 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶೇಕಯ /ಅೀಂಬುಜಭಮ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4651 3034 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ  ಶಿಶಂಔರ ಪಾಪ /ಯಶೇಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4652 3035 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಭದೇ/ಸರಿವಚ ೀಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4653 3036 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಬಾರಾಮ/ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4654 3037 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯವೀಂದರ /ಶಿಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4655 3038 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ಭರೆವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4656 3039 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲತೆಪ /ಅಬುಾ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4657 3040 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ/ಸಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4658 3041 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶ/ತುಔಕ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4659 3042 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ /ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4660 3043 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಯಫಷಪ /ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4661 3044 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ /ಶಂಔಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4662 3045 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಮಾಭಶೇಕ /ಸೈನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4663 3046 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಸಣಮಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4664 3047 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಜಪ /ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4665 3048 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸಬೂಫಸಾಫ /ಪ ಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4666 3049 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಬ್ರಬ  ಯಸಾಫ /ಮೄಸಬುಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4667 3050 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಲಾಭ/ಮೄಸಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4668 3051 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4669 3052 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಲಕ್್ಷ ಮ /ಸಿದಾ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4670 3053 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಿಗಂಫಯ /ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4671 3054 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ನಿೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4672 3055 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಷ್ಣಣ / ಜಖನಾೂ ಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4673 3056 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣವಯಪ /ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4674 3057 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುದರ ಪ /ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4675 3058 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಯತುೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4676 3059 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮುಗಿಪ /ರ ಭುರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4677 3060 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಮುತೂ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4678 3061 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ಪೂಣಥ /ಚದಂಫರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4679 3062 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವರ ಣಕುಮಾಯ/ಪತ್ರೀಂಫಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4680 3063 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪ /ಗೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4681 3064 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4682 3065 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಭಮ  /ಗರುಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4683 3066 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ /ಗರುಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4684 3067 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔರ ಪ /ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4685 3068 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4686 3069 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖನಾೂ ಥ/ಫಳಿರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4687 3070 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಲಕ್್ಷ ಮ /ಜಖನಾೂ ಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4688 3071 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ /ಶಿವಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4689 3072 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4690 3073 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ /ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4691 3074 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ/ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4692 3075 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4693 3076 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4694 3077 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ  /ಔಲಿಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4695 3078 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡೆಪಾಪ /ಔಲಿಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4696 3079 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4697 3080 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಖ/ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4698 3081 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶಿರ   /ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4699 3082 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಣಣ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4700 3083 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4701 3084 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ /ನಿೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4702 3085 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಮಾಮ  /ಧಭಥಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4703 3086 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4704 3087 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ /ಮಾಣಿಔ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4705 3088 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದವಯಥ/ಚೌಯಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4706 3089 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹೇವವ ರಿ /ದವಯಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4707 3090 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4708 3091 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ  /ಅಣ್ಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4709 3092 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣ್ಮಕಚಮಥ /ಭಹಾೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4710 3093 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ /ಭಹಾೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4711 3094 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4712 3095 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುವಯಣ /ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4713 3096 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ /ಸರಿವಯಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4714 3097 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ  /ಮಾಳಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4715 3098 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹೈದಯಸಾಫ/ಅಬುಾ ಲಖನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4716 3099 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಣಣ /ಸಾಯಿಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4717 3100 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಯಿಫಣಣ  /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4718 3101 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಪ /ಹಾಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4719 3102 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ನಾಬಾಯಿ/ ನಾಭದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4720 3103 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ/ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4721 3104 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4722 3105 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಶ ಔ/ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4723 3106 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಿ ತ್ರ/ಅಶ ಔ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4724 3107 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಔಯಫಷಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4725 3108 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹಾಣಣ  /ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4726 3109 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಹಾಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4727 3110 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4728 3111 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಚನೂ ಫಷಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4729 3112 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4730 3113 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ/ಧಭಥಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4731 3114 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯುರಾಜ್/ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4732 3115 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಭಮ  /ಫಷಣ್ಣಭ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4733 3116 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನೇಮಾತ/ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4734 3117 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ/ ಧಭಥಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4735 3118 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು /ಭಲಕ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4736 3119 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶಚಂದರ  /ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4737 3120 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಣಿಔ /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4738 3121 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಲಾಫ /ಅಲಿಾ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4739 3122 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತ /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4740 3123 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4741 3124 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4742 3125 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ/ಅೀಂಬಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4743 3126 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ/ಅೀಂಬಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4744 3127 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4745 3128 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣಣ ಪ  /ಮುತೂ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4746 3129 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಗಪ  /ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4747 3130 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ  /ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4748 3131 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4749 3132 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತರಾ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4750 3133 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣಣ ರಾ/ಸಣಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4751 3134 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಯಿಫಣಣ  /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4752 3135 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಣಣ  /ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4753 3136 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಲ್ಲೀಂಖ /ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4754 3137 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತಪ  /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4755 3138 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಂದ್ದ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4756 3139 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ /ಭಭಶಾ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4757 3140 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು /ರೇಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4758 3141 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ /ರ ಬಣ್ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4759 3142 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಬಣ್ಣಣ  /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4760 3143 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4761 3144 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಮ ಣಣ  /ದೇರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4762 3145 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗಬಾಯಿ /ದೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4763 3146 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ದೇರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4764 3147 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  /ರೇಣಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4765 3148 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕ್ /ಶಯ ಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4766 3149 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ/ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4767 3150 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ/ಸಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4768 3151 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭರಾ /ಸಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4769 3152 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ /ಭಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4770 3153 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತಥಥಪ  /ಮಾಣಿಔಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4771 3154 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಮಾಣಿಔ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4772 3155 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4773 3156 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಭಭರಾಯು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4774 3157 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ /ಭಭರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4775 3158 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಮಯ  /ಫಷಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4776 3159 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ  /ಫಷಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4777 3160 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಫಷಮಯ  /ಫಷಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4778 3161 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಲಕ್್ಷ ಮ  /ವ ಯಬದರ ಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4779 3162 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣ್ಣಣ  /ಚಂದಯಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4780 3163 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಭಮ  /ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4781 3164 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷತ ವ /ಸಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4782 3165 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂಖಲಾ /ಸಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4783 3166 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಯುಲಕ್್ಷ ಮ  /ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4784 3167 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಣಣ  /ಭಡ್ಡವಾಳಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4785 3168 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡೆರಾ /ಸಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4786 3169 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾಯು /ಸಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4787 3170 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4788 3171 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚದಂಫರಾ /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4789 3172 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4790 3173 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಸಿೀಂಸಾಫ/ಬುರಾನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4791 3174 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖುರಾನಸಾಫ/ಇಮಾಭಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4792 3175 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಬ್ರಫಸಾಫ/ಖುರಾನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4793 3176 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಾಡಿ ಸಾಫ/ಪಾಡಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4794 3177 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಸಾಫ/ಇಮಾಭಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4795 3178 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ದೇವಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4796 3179 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ /ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4797 3180 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ /ವಯಣಣ  ರಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4798 3181 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷದ್ದಶಿ/ಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4799 3182 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಷದ್ದಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4800 3183 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಯಣ್ಣಣ /ದೇವೀಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4801 3184 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಶಔ/ಭಲಿ್ಲ ವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4802 3185 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ/ಅಮೃತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4803 3186 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ/ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4804 3187 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮುಕೂ ಬಾಯಿ/ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4805 3188 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4806 3189 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ/ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4807 3190 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ/ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4808 3191 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ /ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4809 3192 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಪ /ಭಮಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4810 3193 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4811 3194 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4812 3195 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ  /ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4813 3196 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖ/ ವಯಣ ಭಲಿಶೆಟಿ್ಟ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4814 3197 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜದುಬಾಯಿ /ಶಂಕೆರ  ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4815 3198 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4816 3199 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ /ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4817 3200 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ಮಾಮಿಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4818 3201 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ /ಫಷಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4819 3202 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ  /ಶಿಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4820 3203 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ  /ಭಲಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4821 3204 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಮಾಮ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4822 3205 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಷಲಾಬಾಯಿ /ಎಸ್/ಸಿದಾ ಫಟಿ್ಟ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4823 3206 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸುೂ ರಿಬಾಯಿ /ನಾಯಿಕಡ್ಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4824 3207 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯತ್ರೂ ಬಾಯಿ /ಫಷಣಣ ಪ   ದುಖಥದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4825 3208 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಪ /ಭಮಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4826 3209 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4827 3210 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4828 3211 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ /ಬಂಖಲಸಿದಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4829 3212 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಯಖಲಸಿದ್ದಾ /ಈರಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4830 3213 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಖ/ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4831 3214 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ಶೀಂತಪ  ಸರಿಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4832 3215 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ /ಬ್ರ ಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4833 3216 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ/ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4834 3217 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಲಿಾ ಷ/ಕೇಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4835 3218 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇಪ /ದ ೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4836 3219 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ ರಾ/ದಿಗಂಫರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4837 3220 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ  /ಔಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4838 3221 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಶಿಶಂಔಯರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4839 3222 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ವವವ ನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4840 3223 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮ/ಕಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4841 3224 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4842 3225 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ /ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4843 3226 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ  /ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4844 3227 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4845 3228 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ /ಬಾಷ್ಣರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4846 3229 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4847 3230 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4848 3231 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಶಿಪ  ನಾಖಶೆಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4849 3232 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡಭಮ  ಮುಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4850 3233 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪ /ಮುಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4851 3234 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ/ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4852 3235 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ  /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4853 3236 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4854 3237 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಭಮ /ಶಂಭುಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4855 3238 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ/ಅಪ ಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4856 3239 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಗಂದಬಾಯಿ/ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4857 3240 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಫನಬ್ರ /ನಬ್ರ ಯಸಿಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4858 3241 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಫಷಪ /ದತೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4859 3242 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮಯ ಪಾಪ /ರಾಚಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4860 3243 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತರಾಮ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4861 3244 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4862 3245 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಅೀಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4863 3246 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಶಔಸಾಫ/ದಷೂ ಗಿ ಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4864 3247 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಳಪಾಪ /ನಾಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4865 3248 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚತರ ಶೇಕಯ/ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4866 3249 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಿ ತ್ರ/ಉಮಾಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4867 3250 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯವ/ವಠೀ ಲ ಔನೂ  ಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4868 3251 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ/ನಾಖಪಾಪ  ಕುೀಂಬಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4869 3252 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಮಯ /ಖದಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4870 3253 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಶಿಪಾಪ  ಹಷಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4871 3254 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮಯ ಪ /ರಾಚಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4872 3255 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡಪ /ಪ ಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4873 3256 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ /ಭೂತ್ರಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4874 3257 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಮಯ /ಬಂಡೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4875 3258 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಅಡಯ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4876 3259 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾಔಯರಾ/ರಾಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4877 3260 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಪಾಪ /ಮವವ ೀಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4878 3261 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೆಹಿಬೂಫಸಾಫ/ಮೇ ದಿನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4879 3262 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಖಭಮ /ಭಾಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4880 3263 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಿ ರಿಭಲಿಪ /ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4881 3264 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಕಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4882 3265 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಭಲಿಪ /ರಾಚಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4883 3266 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ/ಭಲಿಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4884 3267 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ /ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4885 3268 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4886 3269 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಯಣ್ಣಣ  ಆಲ್ಲಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4887 3270 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಯಸಿೀಂಖ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4888 3271 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ/ವಯಣಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4889 3272 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ /ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4890 3273 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಶಂಕೆರ  ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4891 3274 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿರಾಮ/ದೀಂಡ್ಡಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4892 3275 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಧಯಚಮಥ/ಗೀಂಡಾಚಮಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4893 3276 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖನಾೂ ಥ/ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4894 3277 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಣಣ ಗೌಡ/ಫಷಗೌಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4895 3278 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ /ಶಿಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4896 3279 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಳಪಾಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4897 3280 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೇ ದಿನಸಾಫ/ಖಾದಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4898 3281 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರ ಭಶ/ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4899 3282 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮಾದೇವ/ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಸಯಣ್ಣಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4900 3283 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ/ದತೂ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4901 3284 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ನಾಬಾಯಿ/ನಾಭದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4902 3285 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಶೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4903 3286 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಭಮ /ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4904 3287 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣ್ಣಣ /ತ ೀಂಡ್ಡ ಮಳಸಂಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4905 3288 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4906 3289 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೌಲಾ/ಸಷನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4907 3290 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ/ಖಾಸಿಭಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4908 3291 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ದುೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4909 3292 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4910 3293 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ/ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4911 3294 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ /ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4912 3295 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4913 3296 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ/ಸ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4914 3297 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಸಾಮ ನಟೇಲ/ಬಾಷ್ಣಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4915 3298 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಯಜ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4916 3299 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಫದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4917 3300 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ /ಭ ಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4918 3301 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ /ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4919 3302 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಣ್ಣಣ /ರಾವುತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4920 3303 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭನಾಥ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4921 3304 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಔಮ ಣ್ಣಣ /ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4922 3305 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ /ಚತಥಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4923 3306 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪಾಪ /ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4924 3307 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4925 3308 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಿ ಲ/ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4926 3309 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ /ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4927 3310 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಶ ಔ/ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4928 3311 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ನಾಥ/ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4929 3312 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4930 3313 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಿ ವ/ಸ ಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4931 3314 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪ /ಗೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4932 3315 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಮಾಶಂಔಯ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4933 3316 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವುಕುಮಾಯ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4934 3317 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಣ್ಣಣ /ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4935 3318 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4936 3319 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ/ಬ್ರ ಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4937 3320 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾಮ/ದೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4938 3321 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4939 3322 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4940 3323 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ /ಶಿಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4941 3324 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಳಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4942 3325 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ/ಭಳಸಿದಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4943 3326 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ /ಜಟಿ್ಜ  ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4944 3327 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ/ಭಹಾದೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4945 3328 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ/ಹುಫಬ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4946 3329 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಭಮ /ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4947 3330 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೆಹಿಬೂಫಸಾಫ/ಮೇ ದಿನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4948 3331 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ರಾಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4949 3332 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4950 3333 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಪಾದಲ್ಲೀಂಖ ಸಾವ ಮಿಖಳು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4951 3334 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಮಾಮ /ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4952 3335 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಜೀಂದರ /ಅನಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4953 3336 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಪ /ಗರುಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4954 3337 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭನಾಥ/ರಾಮಗೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4955 3338 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಯಷವ ತ/ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4956 3339 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4957 3340 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ/ನಿೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4958 3341 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಷನಸಾಫ/ಅಲಿಾ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4959 3342 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶಯ /ಯಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4960 3343 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮಾಯತ/ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4961 3344 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ/ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4962 3345 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೈಮದಸೆಫಿ/ಸಸಾೂ ದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4963 3346 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4964 3347 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4965 3348 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ /ಭಾಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



4966 3349 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಿ ಸಾಫ/ಬಾಹಿಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4967 3350 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4968 3351 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಯ ಭರಾಮ/ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4969 3352 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು/ಶಿಖನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4970 3353 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭದ್ದಷ/ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4971 3354 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪ /ಯಮವವ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4972 3355 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4973 3356 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಪಾಪ /ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4974 3357 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾಮ/ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4975 3358 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4976 3359 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದನಪಾಪ /ಫಷವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4977 3360 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ/ನಾಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4978 3361 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಮರ ದ್ದ/ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4979 3362 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ಸಂಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4980 3363 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕುಪೀಂದರ /ಹಿಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4981 3364 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮಾಕೀಂತ/ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4982 3365 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಪಾಪ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4983 3366 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶಯ /ಯಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4984 3367 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4985 3368 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಮಯ /ಸಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4986 3369 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ದೇಮು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4987 3370 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ/ಬ್ರ ಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4988 3371 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4989 3372 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ/ಸಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4990 3373 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ /ಚನೂ ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4991 3374 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ/ಧೂಳಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4992 3375 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ/ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4993 3376 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾರುತ/ಚಂದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4994 3377 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ/ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4995 3378 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಪಾಪ /ಚನೂ ಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4996 3379 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4997 3380 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4998 3381 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

4999 3382 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರ ಯಣ್ಣಣ /ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5000 3383 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪಾಪ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5001 3384 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾ/ಕೇವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5002 3385 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ನಾಥ/ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5003 3386 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5004 3387 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪ ಯಪಾಪ /ಚಂದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5005 3388 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5006 3389 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹುಸೇನಿ/ಷತೂ ಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5007 3390 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಅಮೇ ಗಸಿದಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5008 3391 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಕೆರ  ಪಾಪ /ಪಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5009 3392 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೀಂಡ್ಡಬಾ/ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5010 3393 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುರೇವ/ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5011 3394 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೈಫಣ್ಣಣ /ಭಲಿ್ಲ ವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5012 3395 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಭಲಿಾ /ಹುಲೇವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5013 3396 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾವುತಸಾಫ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5014 3397 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲ ಲಾ/ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5015 3398 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಸಿರಾಬೇಗಂ/ಶೇಕಇಮಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5016 3399 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5017 3400 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವಚ ಯ/ಅಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5018 3401 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಮಾಮ /ಧಭಥಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5019 3402 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5020 3403 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಅಮೇ ಗಸಿದಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5021 3404 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಔಮ ಣ್ಣಣ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5022 3405 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5023 3406 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಾಬಾಯಿ/ಲಔಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5024 3407 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5025 3408 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5026 3409 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಮಾಮ /ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5027 3410 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಸಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5028 3411 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5029 3412 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5030 3413 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭರಾ/ಜಿ ಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5031 3414 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷವಂತರಾ/ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5032 3415 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಬಾಯಿ/ಲಔಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5033 3416 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಮಯ /ಔಯಫಷಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5034 3417 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಭಮ /ರಾಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5035 3418 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪಾಪ /ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5036 3419 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕೀಂತ್ರಬಾಯಿ/ಏಔನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5037 3420 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತ/ಚಂದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5038 3421 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥರಾಮ/ಭಲಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5039 3422 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನಿ ಲ ಸಿದಾ ರಾಭ ನಡುಗರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5040 3423 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವೈಜನಾಥ/ವಯಣಫಷಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5041 3424 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ದೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5042 3425 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ /ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5043 3426 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾ/ವಠೊ ಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5044 3427 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5045 3428 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಧಾ/ಕೃಷ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5046 3429 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಯಣ/ಸಾತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5047 3430 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಯಾನಂದ/ಸಾತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5048 3431 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಟ್ಟಬಾಯಿ/ಭ ಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5049 3432 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪಾಪ /ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5050 3433 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ/ಪ ತಂಫರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5051 3434 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿು /ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5052 3435 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ರಾಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5053 3436 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣ್ಣಣ /ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5054 3437 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5055 3438 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತಬಾಯಿ/ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5056 3439 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಚಂದರ ಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5057 3440 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5058 3441 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಖಭಮ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5059 3442 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ವಶವ ಷರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5060 3443 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾ/ಆನಂದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5061 3444 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದರಾ/ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5062 3445 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಶಿಯ ಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5063 3446 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಮಾಮ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5064 3447 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5065 3448 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ/ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5066 3449 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ/ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5067 3450 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ /ಗಂಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5068 3451 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ/ಗಂಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5069 3452 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5070 3453 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಿಬೂಫ/ಹುಸೇನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5071 3454 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಯ  ತಭಾ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5072 3455 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೆನ ದಿಾ ನ/ಚೀಂದಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5073 3456 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ/ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5074 3457 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾನಂದ/ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5075 3458 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ/ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5076 3459 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಯಾನಂದ/ಸಾತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5077 3460 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಯಣ/ಸಾತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5078 3461 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಲವಂತರಾ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5079 3462 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರ ಯಲ್ಲೀಂಖ/ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5080 3463 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತ್ರಮವ /ಭ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5081 3464 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ/ಬ್ರ ಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5082 3465 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಮಾಮ /ಗಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5083 3466 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ/ಗೀಂಡೇರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5084 3467 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಯಾನಾಥ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5085 3468 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5086 3469 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5087 3470 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5088 3471 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷತೂ ಯಸಾಫ/ಹುಸೇನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5089 3472 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭರಾ/ದತೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5090 3473 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5091 3474 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5092 3475 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಮಾಮ /ಸ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5093 3476 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ/ನಿೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5094 3477 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಭ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5095 3478 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ/ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5096 3479 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5097 3480 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5098 3481 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪಾಪ /ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5099 3482 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ/ರಾಭಚಣದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5100 3483 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭಬಾಯಿ/ಸೂಮಥಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5101 3484 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾರಾಮಣ/ಫಷವಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5102 3485 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ /ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5103 3486 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಜಾತ್ರ/ನಾರಾಮಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5104 3487 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತುೂ /ಫಷವಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5105 3488 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇೀಂದುಬಾಯಿ/ಮವವ ೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5106 3489 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5107 3490 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5108 3491 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5109 3492 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಳಪಾಪ /ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5110 3493 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಣ್ಣಣ /ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5111 3494 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5112 3495 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾ/ಅಬಾಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5113 3496 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಕರಾಭ/ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5114 3497 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವವ ಯ/ಅಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5115 3498 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಣ್ಣಣ /ಶಂಕೆರ  ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5116 3499 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇೀಂದುಬಾಯಿ/ಫಖವಾನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5117 3500 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಅಡೆಮಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5118 3501 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪಾಪ /ಫಷವಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5119 3502 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದಮ ತ/ಶಿಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5120 3503 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಣ್ಣಣ /ಧಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5121 3504 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುದರ ಪಾಪ /ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5122 3505 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ/ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5123 3506 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ/ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5124 3507 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5125 3508 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ/ಖಾಯ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5126 3509 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5127 3510 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜನಾಧಥನ/ಬ್ರಕ ಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5128 3511 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಬ್ರಕ ಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5129 3512 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭನಾಥ/ಚನೂ ಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5130 3513 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫರೇಶ/ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5131 3514 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುತಳಾಬಾಯಿ/ಅಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5132 3515 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪಾಪ /ತಭಮ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5133 3516 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಕುೀಂತಲಾ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5134 3517 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಸಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5135 3518 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5136 3519 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5137 3520 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ/ಸಿದಾ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5138 3521 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5139 3522 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಪಾಪ /ಈಯಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5140 3523 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ/ಹುಫಬ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5141 3524 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕ್ಷಯಣ/ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5142 3525 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ , ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5143 3526 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ/ಷದ್ದಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5144 3527 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ /ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5145 3528 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5146 3529 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭನಾಥ/ರಾಮಗೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5147 3530 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲಾಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5148 3531 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಭ ಭಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5149 3532 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಚನ/ಗ್ರಯ ನಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5150 3533 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಶಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5151 3534 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಭ ಭಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5152 3535 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5153 3536 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5154 3537 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5155 3538 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ/ಸಿದಾ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5156 3539 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ /ಚಂದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5157 3540 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪಾಪ /ರಾಭಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5158 3541 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶ/ಯಫಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5159 3542 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜನಾದಥನ/ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5160 3543 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಭತ/ಭಲಿ್ಲಕಜಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5161 3544 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ/ಫಷಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5162 3545 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇೀಂದುಬಾಯಿ/ದೇವೀಂದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5163 3546 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಮಾಮ /ದೇವೀಂದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5164 3547 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಭ ಭಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5165 3548 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ/ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5166 3549 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಶೈಲ/ಹುಫಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5167 3550 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಿ ಲ/ಭ ಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5168 3551 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ಸಾಫ/ ಚೀಂದ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5169 3552 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಸಿದಾ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5170 3553 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪ /ಯಮವವ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5171 3554 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಲಾಭ/ಭಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5172 3555 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ರಾಭ/ಶಂಔರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5173 3556 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ/ಔಲಾಯ ಣರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5174 3557 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5175 3558 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5176 3559 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ /ಮಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5177 3560 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಚನೂ ಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5178 3561 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖದೇಪ /ರಾಭಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5179 3562 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡೆಪ /ಭಲೇಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5180 3563 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ದುೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5181 3564 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಶಿವಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5182 3565 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ /ಈಯಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5183 3566 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಮಂತ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5184 3567 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ/ಲಔಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5185 3568 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಿ ಲ/ಸರಿವಯಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5186 3569 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಮಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5187 3570 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಣೂ /ತಭಮ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5188 3571 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತೇವ/ಭಲಿಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5189 3572 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5190 3573 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5191 3574 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಈಯಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5192 3575 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಣ್ಣೂ /ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5193 3576 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಶಿ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5194 3577 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಯ ಭರಾ/ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5195 3578 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ/ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5196 3579 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭಶ/ಒಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5197 3580 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5198 3581 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ /ಫಷಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5199 3582 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಬ್ರ ಸಾಫ/ಮೌಲಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5200 3583 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಯಣ್ಣೂ / ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5201 3584 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5202 3585 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಕೇಪ /ಮವವ ೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5203 3586 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ /ಚಂದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5204 3587 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭಣೂ /ಗಭಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5205 3588 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ನುಲ್ಲೀಂಖ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5206 3589 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂಖಲಾ/ಸ ಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5207 3590 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಶ /ಫಳವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5208 3591 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5209 3592 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಕ ದಿಾ ನ್/ಪ ರಾಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5210 3593 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಯ ಗಿ/ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5211 3594 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜಥನ/ಚಂದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5212 3595 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ಅೀಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5213 3596 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5214 3597 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣ್ಣೂ /ಸಿದಾ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5215 3598 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ/ಸಿದಾ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5216 3599 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5217 3600 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಭಮ /ಜಟೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5218 3601 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಗವ/ ರಾಚಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5219 3602 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5220 3603 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭನಾಥ/ನಯಷಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5221 3604 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5222 3605 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಶೈಲ/ಹುಬಬ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5223 3606 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಲಿಪ /ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5224 3607 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣೂ /ಚನೂ ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5225 3608 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯತಪಾಪ /ಚನೂ ಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5226 3609 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶ/ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5227 3610 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವವ ಯ/ಸೈಫಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5228 3611 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ /ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5229 3612 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು/ಶಿ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5230 3613 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭಶೇಕಯ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5231 3614 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5232 3615 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ/ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5233 3616 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜಥನ/ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5234 3617 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ/ಪಾೀಂಡು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5235 3618 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ/ಧಭಥಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5236 3619 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ವರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5237 3620 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5238 3621 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಮಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5239 3622 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5240 3623 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮೄವ/ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5241 3624 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5242 3625 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ/ಭಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5243 3626 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಣ್ಣಥ/ವಯಣಗಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5244 3627 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತಬಾಯಿ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5245 3628 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಲ/ಖಣತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5246 3629 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭರುತ/ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5247 3630 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೆಕಯ/ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5248 3631 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ /ಸಯಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5249 3632 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ/ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5250 3633 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ/ವವವ ನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5251 3634 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ /ಬಾರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5252 3635 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5253 3636 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫುಲಾಬಾಯಿ/ಬಾಬುರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5254 3637 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹೈಯಾಳಪ  /ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5255 3638 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸದೇಪ  /ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5256 3639 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪ /ದಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5257 3640 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಔಯ/ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5258 3641 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ದಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5259 3642 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದ/ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5260 3643 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೈಫಣಣ /ಭಲಿ್ಲ ವಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5261 3644 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತ/ಈಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5262 3645 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪಾಪ /ಗೌಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5263 3646 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೈಫಣಣ /ಬುದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5264 3647 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ /ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5265 3648 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5266 3649 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಭಲಗನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5267 3650 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5268 3651 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ /ಭಲಕ ಜಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5269 3652 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹೈದಯಸಾಫ/ಅಬುಾ ಲಖನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5270 3653 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶ/ಯಂಔಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5271 3654 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5272 3655 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ/ಶಂಕೆರ  ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5273 3656 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಶಿವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5274 3657 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಫಷಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5275 3658 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ/ನಿೀಂಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5276 3659 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5277 3660 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ/ಧಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5278 3661 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಜಔಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5279 3662 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಶಿಯಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5280 3663 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಮಾಮ /ಮಾದಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5281 3664 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ/ಶಂಕೆರ  ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5282 3665 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಮಾಶಂಔಯ/ವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5283 3666 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ ಕೀಂತ/ನಿೀಂಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5284 3667 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೇವೀಂದರ ಪ /ನಾಗರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5285 3668 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5286 3669 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾವುಸಾಫ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5287 3670 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ /ಭೂತ್ರಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5288 3671 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಗರುಶಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5289 3672 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷವಂತಪ  / ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5290 3673 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ /ಸ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5291 3674 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದಮ ತ/ಶಿಪುತರ ಪ  ಸಿೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5292 3675 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ /ಮಾನಸಿೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5293 3676 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ  /ಬೂದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5294 3677 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹೇವ /ರಾಚಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5295 3678 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5296 3679 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಶೆಟಿ್ ಪ / ರಾಚಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5297 3680 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ  ಭಲಿಕರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5298 3681 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಣಣ  ತಭಮ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5299 3682 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5300 3683 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಮಯ /ಖದಖಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5301 3684 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಾಕುಬಾ/ಚೀಂದಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5302 3685 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಂಡಪ /ಪಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5303 3686 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾವಾಸಾಫ/ಜೈನದಿಾ ನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5304 3687 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ಸಣಮಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5305 3688 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ  /ಧಭಥಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5306 3689 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ  /ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5307 3690 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ /ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5308 3691 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ನಿೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5309 3692 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತಬಾಯಿ /ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5310 3693 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ವಯನಫಷಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5311 3694 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಫಣಣ / ಜಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5312 3695 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5313 3696 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಜೀಂದರ / ಆನಂದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5314 3697 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ /ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5315 3698 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭದ್ದಷ /ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5316 3699 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪ /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5317 3700 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ಪೂೂ್ಣಥ /ದತೂ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5318 3701 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಮಶಿರ   ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5319 3702 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಫಷಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5320 3703 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಯ ಭರಾ/ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5321 3704 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು/ ಶಿಗನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5322 3705 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5323 3706 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತುೂ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5324 3707 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ /ರಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5325 3708 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಣಣ  /ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5326 3709 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5327 3710 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ  /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5328 3711 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ /ಗರುಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5329 3712 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ /ಗರುಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5330 3713 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ /ಲಔಕ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5331 3714 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಯ ತಬಾ /ರಾಭಚಂದರ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5332 3715 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುತಳಾಬಾಯಿ /ಅಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5333 3716 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾ /ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5334 3717 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಭಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5335 3718 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ /ಶಿರ  ಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5336 3719 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ/ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5337 3720 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹುಸೆನಪ  /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5338 3721 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶ /ಶಂಭುಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5339 3722 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5340 3723 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  / ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5341 3724 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5342 3725 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ/ದಡು ಪ  ಹೂನಗೀಂಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5343 3726 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿಬಾಯಿ /ಧಭಥರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5344 3727 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ/ಶಂಔರ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5345 3728 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ /ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5346 3729 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ /ಭಲಿಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5347 3730 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ /ದಗೀಂಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5348 3731 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಣಣ   ಭಲಕ ಜಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5349 3732 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ /ರೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5350 3733 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  /ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5351 3734 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ/ದ್ದಯ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5352 3735 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಸುಭಾಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5353 3736 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5354 3737 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ /ವವವ ನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5355 3738 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5356 3739 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5357 3740 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5358 3741 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ/ಪಾೀಂಡು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5359 3742 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5360 3743 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಕಡಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5361 3744 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5362 3745 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಕರಾಭ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5363 3746 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ/ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5364 3747 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತುೂ /ಸಯಾಯ ಳಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5365 3748 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಕಡಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5366 3749 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫುಲಾಬಾಯಿ/ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5367 3750 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಲವಂತಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5368 3751 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿು  /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5369 3752 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫರಿವ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5370 3753 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ  /ಚನೂ ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5371 3754 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲತಬ್ರ/ಷತೂ ಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5372 3755 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5373 3756 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತರಾಮ /ಫಷಣಣ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5374 3757 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ ಪ  /ಧಭಥರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5375 3758 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ  /ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5376 3759 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭರಾ /ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5377 3760 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭರಾಮ /ಸೂಮಥಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5378 3761 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಔಮ ಣಣ   /ಸಿದಾ ಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5379 3762 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಳಪ /ಅಮಯ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5380 3763 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5381 3764 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಫಷಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5382 3765 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಲಾದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5383 3766 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡಪ /ಗಿರೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5384 3767 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರೂಢ /ಗಿಯಭಲಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5385 3768 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ /ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5386 3769 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5387 3770 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಜಪ  /ಜಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5388 3771 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಕಂಠಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5389 3772 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಾಯ ಭಣಣ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5390 3773 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದ್ದರ ಭ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5391 3774 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ  /ರಾಭಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5392 3775 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು /ಶಿಪ  ಹಷಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5393 3776 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖನಫಷಮಯ  /ಔಯಫಷಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5394 3777 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಔಮ ಣಣ   /ಸಿದಾ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5395 3778 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತ/ಸಂಗ್ರರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5396 3779 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5397 3780 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಿಪ  /ಚಂದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5398 3781 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ /ಮವವ ೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5399 3782 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಸಣಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5400 3783 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5401 3784 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾ /ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5402 3785 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತರಾಮ /ಸಂಗ್ರರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5403 3786 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ /ಫಷಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5404 3787 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5405 3788 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ /ಸಭಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5406 3789 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಸಣಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5407 3790 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5408 3791 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ /ತಪ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5409 3792 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು /ಶಿಪ  ಹಷಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5410 3793 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5411 3794 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ  /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5412 3795 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ/ ಪುೀಂಡಲ್ಲಔ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5413 3796 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಪ  /ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5414 3797 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ /ಅಬಾಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5415 3798 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ/ರುಔಮ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5416 3799 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5417 3800 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5418 3801 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ  /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5419 3802 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಪ  /ಪಕ್ಷಯಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5420 3803 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವುಕುಮಾಯ /ಪಕ್ಷಯಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5421 3804 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ /ಶಂಬುಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5422 3805 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಲಾಬಾಯಿ /ಸುಭಾಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5423 3806 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ /ಭಸದೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5424 3807 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಮವವ ಯ/ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5425 3808 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಭಲಿಮಯ  /ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5426 3809 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಶ /ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5427 3810 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಶೇಟಿ್ ಪ  /ರಾಚಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5428 3811 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ  /ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5429 3812 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣರಾ /ದತೂ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5430 3813 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ  /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5431 3814 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5432 3815 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5433 3816 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಅಮೃತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5434 3817 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ  /ನಾಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5435 3818 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ನಾಗೆೀಂದರ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5436 3819 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ/ಭಲಕ ಜಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5437 3820 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣವಯಪ  /ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5438 3821 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5439 3822 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5440 3823 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ/ವಾಸು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5441 3824 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶ /ಹುಸೇನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5442 3825 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ  /ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5443 3826 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ /ಜಟ್ಜಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5444 3827 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔರ ಪ  /ಯಶೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5445 3828 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೌರಿಶಂಔಯ /ಯಶೆಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5446 3829 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ರಾಭಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5447 3830 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ /ಸಾಮಫಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5448 3831 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು /ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5449 3832 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ /ಅೀಂದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5450 3833 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಸಿದಾ ಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5451 3834 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಪ  /ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5452 3835 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  /ಔಲಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5453 3836 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ /ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5454 3837 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಯ ರಿಬೇಗಂ /ಸಜಯತಅಲ್ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5455 3838 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಿತ್ರ/ಉಮಾಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5456 3839 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಮಯ  /ರಾಚಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5457 3840 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ/ ಭಸದೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5458 3841 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5459 3842 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ/ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5460 3843 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಬಾಯಿ/ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5461 3844 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಮಾಳಸಿದಾ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5462 3845 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದುೀಂಡಪ  /ರೇವಂಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5463 3846 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  / ದೀಂಡ್ಡಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5464 3847 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೇವೀಂದರ  /ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5465 3848 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ  /ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5466 3849 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಶಕುಮಾಯ /ಅಮೃತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5467 3850 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5468 3851 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೌಯಭಮ  /ಸಂತ ಶಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5469 3852 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5470 3853 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಅಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5471 3854 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ /ಅಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5472 3855 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಚಂದರ ಶ ನಾಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5473 3856 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಭಮ  /ಚಂದರ ಶ ನಾಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5474 3857 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  /ಗಯಣಣ  ನಾಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5475 3858 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಕಂಠಪ /ಭಲಕ ಜಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5476 3859 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  /ಗಯಣ್ಣಣ  ನಾಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5477 3860 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಭಮ /ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5478 3861 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲ ಲಾ/ಯವಕುಮಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5479 3862 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಬಾರಾಮ /ಅಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5480 3863 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ /ಧಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5481 3864 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5482 3865 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ/ಭಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5483 3866 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕ್ಷಯಣ /ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5484 3867 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾತಲ್ಲೀಂಖಭಮ /ಗರುನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5485 3868 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ/ಬ್ರೀಂದ್ದಚಮಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5486 3869 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ/ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5487 3870 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ /ಸ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5488 3871 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5489 3872 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭಾಔಯ / ಬ್ಳಳಭಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5490 3873 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ಬ್ಳಳಭಗಿ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5491 3874 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾಔಯ/ರಾಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5492 3875 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಿಲ್ಲಕುಮಾಯ /ರಾಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5493 3876 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡೇರಾ /ಗ ವೀಂದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5494 3877 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರೂಢ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5495 3878 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ  /ಧಭಥಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5496 3879 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪ /ಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5497 3880 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5498 3881 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪ  /ಔಲಶೆಟಿ್ಟ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5499 3882 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ /ನಿೀಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5500 3883 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5501 3884 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5502 3885 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ /ಭಡ್ಡವಾಳಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5503 3886 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಾಬಾಯಿ /ನಾಭದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5504 3887 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ನಾಭದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5505 3888 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹಿ ರಾಬಾಯಿ / ಚಂದರ ಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5506 3889 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ /ಕೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5507 3890 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಚಂದರ ಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5508 3891 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ಬ್ರರಾದ್ದಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5509 3892 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5510 3893 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಶಕುಮಾಯ/ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5511 3894 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ/ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5512 3895 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕ್ಷವನರಾ /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5513 3896 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಭಲ /ಕ್ಷವನರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5514 3897 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ರಾಭ /ಕ್ಷವನರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5515 3898 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ನಿೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5516 3899 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಪಾದಪ  /ಸಾವ ಮಿಖಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5517 3900 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶ ಭಾ /ಭಲಕ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5518 3901 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5519 3902 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಿರೇಪ  /ಭಲಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5520 3903 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ /ಚಂದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5521 3904 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ  /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5522 3905 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಸುಫಬ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5523 3906 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಕೀಂತ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5524 3907 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾ /ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5525 3908 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ/ಚಂದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5526 3909 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿಬಾಯಿ / ಗೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5527 3910 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ /ಭಲಿಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5528 3911 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5529 3912 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5530 3913 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ/ಷದ್ದಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5531 3914 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ/ ಷದ್ದಶಿರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5532 3915 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5533 3916 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ /ಭಾಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5534 3917 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣಣ  /ಬುದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5535 3918 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ /ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5536 3919 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ / ಗೀಂಡಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5537 3920 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತ /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5538 3921 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5539 3922 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಕೆರ ಪ  /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5540 3923 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ /ಭಲಿ್ಲ ವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5541 3924 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ/ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5542 3925 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖದೇವ/ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5543 3926 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೇಪ  /ದೀಂಡ್ಡಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5544 3927 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಪ /ಗರುಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5545 3928 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂಜುನಾಥ/ರಾಮಗ ೀಂಡಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5546 3929 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ /ರಾಮಗ ೀಂಡಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5547 3930 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಗೌಡ/ಸಿದಾ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5548 3931 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಗೌಡ/ಸಿದಾ ಣಣ  ಪಾಟ್ಟ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5549 3932 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಲಾಫಶೇಕ/ಭಸಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5550 3933 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ /ಜಖನಾೂ ಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5551 3934 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ /ಜಖನಾೂ ಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5552 3935 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖನಾೂ ಥ /ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5553 3936 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಲುಬಾಯಿ/ಫಸಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5554 3937 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ /ಬಾಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5555 3938 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ  /ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5556 3939 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5557 3940 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಭಮ  /ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5558 3941 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಶಿಲ್ಲೀಂಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5559 3942 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5560 3943 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾನಂದ /ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5561 3944 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ /ಫಷಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5562 3945 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾಲ್ಲೀಂಖ/ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5563 3946 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5564 3947 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶ ಭಾತ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5565 3948 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5566 3949 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವವ ಯ/ಶಿವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5567 3950 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಯಷವ ತ /ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5568 3951 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಬಾಯಿ/ಗಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5569 3952 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5570 3953 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಣಣ  /ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5571 3954 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಮಿದಮಿಮ /ಮೇದಿನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5572 3955 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಸಿದಾ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5573 3956 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪತುರ ಸಾಫ /ಮುಲಿಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5574 3957 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ /ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5575 3958 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರ ಯಣಣ  /ರಾಭಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5576 3959 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ  /ರಾಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5577 3960 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5578 3961 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂದ್ದಕ್ಷನಿ /ಆನಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5579 3962 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಕಂಠಮಯ  /ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5580 3963 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಭಶೇಕಯ /ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5581 3964 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ   /ಶಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5582 3965 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5583 3966 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿಭಥಲಾ /ಶಿಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5584 3967 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೌಲಪ  /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5585 3968 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಪ  /ಚಂದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5586 3969 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಣಣ /ಗರುಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5587 3970 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ /ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5588 3971 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುತಳಾಬಾಯಿ /ಭೂತ್ರಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5589 3972 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಗಂಗ್ರಧಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5590 3973 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ /ಫಷಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5591 3974 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವವವ ನವಥ/ಸಿದಾ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5592 3975 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ/ಬಂಡೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5593 3976 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡೆಪಾಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5594 3977 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5595 3978 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಭಮ  /ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5596 3979 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5597 3980 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಣಣ  /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5598 3981 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ /ಮುತೂ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5599 3982 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ /ಶಿಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5600 3983 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ /ಫಷಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5601 3984 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5602 3985 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶಚಂದರ  /ಅಪಾಪ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5603 3986 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದ /ಸುಭಾಶಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5604 3987 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5605 3988 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಶೇಟಿ್ಜ ಪ  /ಗರುಪಾದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5606 3989 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧುಳಪ  /ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5607 3990 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ  /ಸಭಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5608 3991 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5609 3992 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇ/ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5610 3993 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ  /ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5611 3994 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5612 3995 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಭಮ /ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5613 3996 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5614 3997 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5615 3998 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾನಾಗೌಡ /ಅಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5616 3999 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5617 4000 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಾಡಪ /ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5618 4001 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಶಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5619 4002 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5620 4003 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಿಕೀಂತ/ದುೀಂಡಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5621 4004 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ದುೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5622 4005 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭದಯಸಾಫ/ಮೄಸಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5623 4006 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ದ್ದದಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5624 4007 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಸಿದಾ ಪ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5625 4008 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5626 4009 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ/ಚಂದಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5627 4010 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ/ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5628 4011 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಚಂದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5629 4012 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಪ /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5630 4013 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ /ಮವವ ೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5631 4014 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ /ಕೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5632 4015 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5633 4016 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭಾಔಯ / ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5634 4017 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶೇಕಯ /ಅೀಂಬುಜಭಮ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5635 4018 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ  ಶಿಶಂಔರ ಪಾಪ /ಯಶೇಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5636 4019 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಭದೇ/ಸರಿವಚ ೀಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5637 4020 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಬಾರಾಮ/ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5638 4021 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯವೀಂದರ /ಶಿಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5639 4022 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ಭರೆವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5640 4023 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲತೆಪ /ಅಬುಾ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5641 4024 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ/ಸಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5642 4025 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶ/ತುಔಕ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5643 4026 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ /ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5644 4027 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಯಫಷಪ /ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5645 4028 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ /ಶಂಔಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5646 4029 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಮಾಭಶೇಕ /ಸೈನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5647 4030 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಸಣಮಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5648 4031 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಜಪ /ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5649 4032 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸಬೂಫಸಾಫ /ಪ ಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5650 4033 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಬ್ರಬ  ಯಸಾಫ /ಮೄಸಬುಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5651 4034 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಲಾಭ/ಮೄಸಬೂಫಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5652 4035 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ವಠಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5653 4036 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಲಕ್್ಷ ಮ /ಸಿದಾ ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5654 4037 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಿಗಂಫಯ /ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5655 4038 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ನಿೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5656 4039 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಷ್ಣಣ / ಜಖನಾೂ ಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5657 4040 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣವಯಪ /ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5658 4041 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುದರ ಪ /ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5659 4042 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಯತುೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5660 4043 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮುಗಿಪ /ರ ಭುರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5661 4044 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಮುತೂ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5662 4045 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ಪೂಣಥ /ಚದಂಫರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5663 4046 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವರ ಣಕುಮಾಯ/ಪತ್ರೀಂಫಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5664 4047 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪ /ಗೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5665 4048 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5666 4049 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಭಮ  /ಗರುಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5667 4050 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ /ಗರುಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5668 4051 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔರ ಪ /ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5669 4052 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5670 4053 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖನಾೂ ಥ/ಫಳಿರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5671 4054 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಲಕ್್ಷ ಮ /ಜಖನಾೂ ಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5672 4055 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ /ಶಿವಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5673 4056 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5674 4057 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ /ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5675 4058 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ/ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5676 4059 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5677 4060 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5678 4061 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ  /ಔಲಿಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5679 4062 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡೆಪಾಪ /ಔಲಿಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5680 4063 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5681 4064 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಖ/ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5682 4065 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶಿರ   /ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5683 4066 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಕ ಣಣ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5684 4067 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5685 4068 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ /ನಿೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5686 4069 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಮಾಮ  /ಧಭಥಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5687 4070 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ /ನಾಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5688 4071 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ /ಮಾಣಿಔ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5689 4072 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದವಯಥ/ಚೌಯಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5690 4073 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹೇವವ ರಿ /ದವಯಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5691 4074 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5692 4075 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ  /ಅಣ್ಣಣ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5693 4076 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣ್ಮಕಚಮಥ /ಭಹಾೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5694 4077 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ /ಭಹಾೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5695 4078 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5696 4079 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುವಯಣ /ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5697 4080 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ /ಸರಿವಯಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5698 4081 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ  /ಮಾಳಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5699 4082 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹೈದಯಸಾಫ/ಅಬುಾ ಲಖನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5700 4083 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಣಣ /ಸಾಯಿಫಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5701 4084 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಯಿಫಣಣ  /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5702 4085 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಪ /ಹಾಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5703 4086 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ನಾಬಾಯಿ/ ನಾಭದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5704 4087 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ/ವಯಣಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5705 4088 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5706 4089 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಶ ಔ/ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5707 4090 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಿ ತ್ರ/ಅಶ ಔ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5708 4091 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಔಯಫಷಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5709 4092 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹಾಣಣ  /ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5710 4093 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಹಾಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5711 4094 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5712 4095 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಚನೂ ಫಷಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5713 4096 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5714 4097 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ/ಧಭಥಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5715 4098 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯುರಾಜ್/ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5716 4099 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಭಮ  /ಫಷಣ್ಣಭ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5717 4100 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನೇಮಾತ/ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5718 4101 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ/ ಧಭಥಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5719 4102 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು /ಭಲಕ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5720 4103 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶಚಂದರ  /ಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5721 4104 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಣಿಔ /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5722 4105 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಲಾಫ /ಅಲಿಾ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5723 4106 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತ /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5724 4107 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5725 4108 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5726 4109 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ/ಅೀಂಬಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5727 4110 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ/ಅೀಂಬಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5728 4111 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5729 4112 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣಣ ಪ  /ಮುತೂ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5730 4113 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಗಪ  /ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5731 4114 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ  /ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5732 4115 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5733 4116 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತರಾ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5734 4117 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣಣ ರಾ/ಸಣಮಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5735 4118 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಯಿಫಣಣ  /ಭಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5736 4119 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಣಣ  /ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5737 4120 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಲ್ಲೀಂಖ /ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5738 4121 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತಪ  /ವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5739 4122 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಂದ್ದ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5740 4123 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ /ಭಭಶಾ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5741 4124 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು /ರೇಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5742 4125 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ /ರ ಬಣ್ಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5743 4126 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಬಣ್ಣಣ  /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5744 4127 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5745 4128 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಮ ಣಣ  /ದೇರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5746 4129 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗಬಾಯಿ /ದೇಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5747 4130 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ದೇರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5748 4131 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  /ರೇಣಪಾಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5749 4132 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕ್ /ಶಯ ಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5750 4133 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ/ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5751 4134 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ/ಸಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5752 4135 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭರಾ /ಸಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5753 4136 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ /ಭಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5754 4137 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತಥಥಪ  /ಮಾಣಿಔಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5755 4138 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಮಾಣಿಔ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5756 4139 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5757 4140 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಭಭರಾಯು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5758 4141 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ /ಭಭರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5759 4142 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಮಯ  /ಫಷಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5760 4143 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ  /ಫಷಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5761 4144 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಫಷಮಯ  /ಫಷಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5762 4145 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಲಕ್್ಷ ಮ  /ವ ಯಬದರ ಮಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5763 4146 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣ್ಣಣ  /ಚಂದಯಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5764 4147 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಭಮ  /ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5765 4148 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷತ ವ /ಸಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5766 4149 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂಖಲಾ /ಸಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5767 4150 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಯುಲಕ್್ಷ ಮ  /ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5768 4151 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಣಣ  /ಭಡ್ಡವಾಳಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5769 4152 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡೆರಾ /ಸಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5770 4153 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾಯು /ಸಂಖಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5771 4154 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5772 4155 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚದಂಫರಾ /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5773 4156 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಈಯಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5774 4157 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಸಿೀಂಸಾಫ/ಬುರಾನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5775 4158 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖುರಾನಸಾಫ/ಇಮಾಭಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5776 4159 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಬ್ರಫಸಾಫ/ಖುರಾನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5777 4160 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಾಡಿ ಸಾಫ/ಪಾಡಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5778 4161 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಸಾಫ/ಇಮಾಭಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5779 4162 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ದೇವಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5780 4163 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ /ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5781 4164 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ /ವಯಣಣ  ರಡ್ಡು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5782 4165 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷದ್ದಶಿ/ಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5783 4166 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಷದ್ದಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5784 4167 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಯಣ್ಣಣ /ದೇವೀಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5785 4168 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಶಔ/ಭಲಿ್ಲ ವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5786 4169 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ/ಅಮೃತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5787 4170 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ/ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5788 4171 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮುಕೂ ಬಾಯಿ/ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5789 4172 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5790 4173 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ/ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5791 4174 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ/ಸಿದಾ ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5792 4175 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ /ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5793 4176 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಪ /ಭಮಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5794 4177 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5795 4178 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5796 4179 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ  /ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5797 4180 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖ/ ವಯಣ ಭಲಿಶೆಟಿ್ಟ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5798 4181 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜದುಬಾಯಿ /ಶಂಕೆರ  ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5799 4182 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5800 4183 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ /ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5801 4184 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ಮಾಮಿಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5802 4185 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ /ಫಷಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5803 4186 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ  /ಶಿಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5804 4187 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ  /ಭಲಿಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5805 4188 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಮಾಮ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5806 4189 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಷಲಾಬಾಯಿ /ಎಸ್/ಸಿದಾ ಫಟಿ್ಟ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5807 4190 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸುೂ ರಿಬಾಯಿ /ನಾಯಿಕಡ್ಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5808 4191 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯತ್ರೂ ಬಾಯಿ /ಫಷಣಣ ಪ   ದುಖಥದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5809 4192 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಪ /ಭಮಾಬಾಯಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5810 4193 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5811 4194 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ /ಶೀಂತಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5812 4195 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ /ಬಂಖಲಸಿದಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5813 4196 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಯಖಲಸಿದ್ದಾ /ಈರಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5814 4197 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಖ/ಅಣಣ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5815 4198 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ಶೀಂತಪ  ಸರಿಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5816 4199 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ /ಬ್ರ ಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5817 4200 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ/ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5818 4201 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಲಿಾ ಷ/ಕೇಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5819 4202 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇಪ /ದ ೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5820 4203 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ ರಾ/ದಿಗಂಫರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5821 4204 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ  /ಔಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5822 4205 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಶಿಶಂಔಯರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5823 4206 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ವವವ ನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5824 4207 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮ/ಕಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5825 4208 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5826 4209 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ /ಈಯಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5827 4210 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶಯ  /ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5828 4211 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5829 4212 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ /ಬಾಷ್ಣರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5830 4213 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5831 4214 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5832 4215 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಶಿಪ  ನಾಖಶೆಟಿ್ಟ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5833 4216 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡಭಮ  ಮುಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5834 4217 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪ /ಮುಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5835 4218 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ/ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5836 4219 ಗಲಬ ಗ್ರಥ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ  /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5837 4220 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5838 4221 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಭಮ /ಶಂಭುಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5839 4222 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ/ಅಪ ಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5840 4223 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಗಂದಬಾಯಿ/ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5841 4224 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಫನಬ್ರ /ನಬ್ರ ಯಸಿಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5842 4225 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಫಷಪ /ದತೂ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5843 4226 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮಯ ಪಾಪ /ರಾಚಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5844 4227 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತರಾಮ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5845 4228 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5846 4229 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಅೀಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5847 4230 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಶಔಸಾಫ/ದಷೂ ಗಿ ಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5848 4231 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಳಪಾಪ /ನಾಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5849 4232 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚತರ ಶೇಕಯ/ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5850 4233 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಿ ತ್ರ/ಉಮಾಕೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5851 4234 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯವ/ವಠೀ ಲ ಔನೂ  ಳೆಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5852 4235 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ/ನಾಖಪಾಪ  ಕುೀಂಬಾಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5853 4236 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಮಯ /ಖದಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5854 4237 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಶಿಪಾಪ  ಹಷಭನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5855 4238 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮಯ ಪ /ರಾಚಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5856 4239 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡಪ /ಪ ಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5857 4240 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ /ಭೂತ್ರಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5858 4241 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಮಯ /ಬಂಡೆಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5859 4242 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಅಡಯ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5860 4243 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾಔಯರಾ/ರಾಭರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5861 4244 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಪಾಪ /ಮವವ ೀಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5862 4245 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೆಹಿಬೂಫಸಾಫ/ಮೇ ದಿನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5863 4246 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಖಭಮ /ಭಾಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5864 4247 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಿ ರಿಭಲಿಪ /ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5865 4248 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಕಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5866 4249 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಭಲಿಪ /ರಾಚಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5867 4250 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ/ಭಲಿಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5868 4251 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ /ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5869 4252 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5870 4253 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಯಣ್ಣಣ  ಆಲ್ಲಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5871 4254 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಯಸಿೀಂಖ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5872 4255 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ/ವಯಣಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5873 4256 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ /ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5874 4257 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಶಂಕೆರ  ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5875 4258 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿರಾಮ/ದೀಂಡ್ಡಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5876 4259 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಧಯಚಮಥ/ಗೀಂಡಾಚಮಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5877 4260 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖನಾೂ ಥ/ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5878 4261 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಣಣ ಗೌಡ/ಫಷಗೌಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5879 4262 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ /ಶಿಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5880 4263 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಳಪಾಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5881 4264 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೇ ದಿನಸಾಫ/ಖಾದಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5882 4265 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರ ಭಶ/ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5883 4266 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮಾದೇವ/ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಸಯಣ್ಣಳ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5884 4267 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ/ದತೂ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5885 4268 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ನಾಬಾಯಿ/ನಾಭದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5886 4269 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಶೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5887 4270 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಭಮ /ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5888 4271 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣ್ಣಣ /ತ ೀಂಡ್ಡ ಮಳಸಂಗಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5889 4272 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5890 4273 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೌಲಾ/ಸಷನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5891 4274 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ/ಖಾಸಿಭಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5892 4275 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ದುೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5893 4276 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5894 4277 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ/ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5895 4278 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ /ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5896 4279 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5897 4280 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ/ಸ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5898 4281 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಸಾಮ ನಟೇಲ/ಬಾಷ್ಣಟೇಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5899 4282 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಯಜ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5900 4283 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಫದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5901 4284 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ /ಭ ಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5902 4285 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ /ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5903 4286 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಣ್ಣಣ /ರಾವುತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5904 4287 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭನಾಥ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5905 4288 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಔಮ ಣ್ಣಣ /ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5906 4289 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ /ಚತಥಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5907 4290 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪಾಪ /ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5908 4291 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5909 4292 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಿ ಲ/ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5910 4293 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ /ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5911 4294 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಶ ಔ/ವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5912 4295 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ನಾಥ/ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5913 4296 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5914 4297 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುನಿ ವ/ಸ ಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5915 4298 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪ /ಗೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5916 4299 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಮಾಶಂಔಯ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5917 4300 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವುಕುಮಾಯ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5918 4301 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಣ್ಣಣ /ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5919 4302 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5920 4303 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ/ಬ್ರ ಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5921 4304 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾಮ/ದೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5922 4305 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5923 4306 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಬಾಬುರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5924 4307 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ /ಶಿಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5925 4308 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಳಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5926 4309 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ/ಭಳಸಿದಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5927 4310 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ /ಜಟಿ್ಜ  ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5928 4311 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ/ಭಹಾದೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5929 4312 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ/ಹುಫಬ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5930 4313 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಭಮ /ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5931 4314 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೆಹಿಬೂಫಸಾಫ/ಮೇ ದಿನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5932 4315 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ರಾಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5933 4316 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



5934 4317 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಪಾದಲ್ಲೀಂಖ ಸಾವ ಮಿಖಳು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5935 4318 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಮಾಮ /ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5936 4319 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಜೀಂದರ /ಅನಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5937 4320 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಪ /ಗರುಶೀಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5938 4321 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭನಾಥ/ರಾಮಗೀಂಡಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5939 4322 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಯಷವ ತ/ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5940 4323 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5941 4324 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ/ನಿೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5942 4325 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಷನಸಾಫ/ಅಲಿಾ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5943 4326 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶಯ /ಯಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5944 4327 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮಾಯತ/ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5945 4328 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ/ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5946 4329 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೈಮದಸೆಫಿ/ಸಸಾೂ ದ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5947 4330 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5948 4331 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5949 4332 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ /ಭಾಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5950 4333 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಿ ಸಾಫ/ಬಾಹಿಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5951 4334 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5952 4335 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಯ ಭರಾಮ/ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5953 4336 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು/ಶಿಖನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5954 4337 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭದ್ದಷ/ಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5955 4338 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪ /ಯಮವವ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5956 4339 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5957 4340 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಪಾಪ /ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5958 4341 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾಮ/ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5959 4342 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5960 4343 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದನಪಾಪ /ಫಷವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5961 4344 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ/ನಾಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5962 4345 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಮರ ದ್ದ/ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5963 4346 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ಸಂಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5964 4347 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕುಪೀಂದರ /ಹಿಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5965 4348 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮಾಕೀಂತ/ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5966 4349 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಪಾಪ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5967 4350 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶಯ /ಯಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5968 4351 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5969 4352 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಮಯ /ಸಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5970 4353 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ದೇಮು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5971 4354 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ/ಬ್ರ ಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5972 4355 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5973 4356 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ/ಸಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5974 4357 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ /ಚನೂ ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5975 4358 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ/ಧೂಳಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5976 4359 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ/ಗರುಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5977 4360 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾರುತ/ಚಂದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5978 4361 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ/ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5979 4362 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಪಾಪ /ಚನೂ ಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5980 4363 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5981 4364 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5982 4365 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5983 4366 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರ ಯಣ್ಣಣ /ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5984 4367 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪಾಪ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5985 4368 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾ/ಕೇವ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5986 4369 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ನಾಥ/ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5987 4370 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5988 4371 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪ ಯಪಾಪ /ಚಂದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5989 4372 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5990 4373 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹುಸೇನಿ/ಷತೂ ಯಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5991 4374 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಅಮೇ ಗಸಿದಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5992 4375 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಕೆರ  ಪಾಪ /ಪಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5993 4376 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೀಂಡ್ಡಬಾ/ಪಂಡ್ಡತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5994 4377 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುರೇವ/ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5995 4378 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೈಫಣ್ಣಣ /ಭಲಿ್ಲ ವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5996 4379 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಭಲಿಾ /ಹುಲೇವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5997 4380 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾವುತಸಾಫ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5998 4381 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲ ಲಾ/ಫಷರಾಜ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

5999 4382 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಸಿರಾಬೇಗಂ/ಶೇಕಇಮಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6000 4383 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6001 4384 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವಚ ಯ/ಅಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6002 4385 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಮಾಮ /ಧಭಥಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6003 4386 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6004 4387 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಅಮೇ ಗಸಿದಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6005 4388 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಔಮ ಣ್ಣಣ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6006 4389 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6007 4390 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಾಬಾಯಿ/ಲಔಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6008 4391 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6009 4392 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6010 4393 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಮಾಮ /ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6011 4394 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಸಂಖಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6012 4395 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6013 4396 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6014 4397 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭರಾ/ಜಿ ಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6015 4398 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷವಂತರಾ/ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6016 4399 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಬಾಯಿ/ಲಔಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6017 4400 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಮಯ /ಔಯಫಷಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6018 4401 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಭಮ /ರಾಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6019 4402 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪಾಪ /ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6020 4403 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕೀಂತ್ರಬಾಯಿ/ಏಔನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6021 4404 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತ/ಚಂದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



6022 4405 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥರಾಮ/ಭಲಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6023 4406 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನಿ ಲ ಸಿದಾ ರಾಭ ನಡುಗರಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6024 4407 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವೈಜನಾಥ/ವಯಣಫಷಮಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6025 4408 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ದೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6026 4409 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ /ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6027 4410 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾ/ವಠೊ ಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6028 4411 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ /ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6029 4412 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಧಾ/ಕೃಷ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6030 4413 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಯಣ/ಸಾತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6031 4414 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಯಾನಂದ/ಸಾತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6032 4415 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಟ್ಟಬಾಯಿ/ಭ ಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6033 4416 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪಾಪ /ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6034 4417 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ/ಪ ತಂಫರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6035 4418 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿು /ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6036 4419 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ರಾಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6037 4420 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣ್ಣಣ /ಫಷಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6038 4421 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6039 4422 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತಬಾಯಿ/ಮಾರುತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6040 4423 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಚಂದರ ಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6041 4424 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6042 4425 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಖಭಮ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6043 4426 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ವಶವ ಷರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6044 4427 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾ/ಆನಂದರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6045 4428 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದರಾ/ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6046 4429 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಶಿಯ ಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6047 4430 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಮಾಮ /ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6048 4431 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ /ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6049 4432 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ/ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6050 4433 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ/ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6051 4434 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ /ಗಂಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6052 4435 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ/ಗಂಖಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6053 4436 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6054 4437 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಿಬೂಫ/ಹುಸೇನಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6055 4438 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಯ  ತಭಾ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6056 4439 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೆನ ದಿಾ ನ/ಚೀಂದಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6057 4440 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ/ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6058 4441 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾನಂದ/ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6059 4442 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ/ವಠೀ ಲ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6060 4443 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಯಾನಂದ/ಸಾತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6061 4444 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಯಣ/ಸಾತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6062 4445 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಲವಂತರಾ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6063 4446 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರ ಯಲ್ಲೀಂಖ/ಈಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6064 4447 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತ್ರಮವ /ಭ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6065 4448 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ/ಬ್ರ ಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6066 4449 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಮಾಮ /ಗಯಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6067 4450 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ/ಗೀಂಡೇರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6068 4451 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಯಾನಾಥ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6069 4452 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6070 4453 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠೀ ಲ/ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6071 4454 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ /ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6072 4455 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷತೂ ಯಸಾಫ/ಹುಸೇನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6073 4456 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭರಾ/ದತೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6074 4457 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6075 4458 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6076 4459 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಮಾಮ /ಸ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6077 4460 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭ/ನಿೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6078 4461 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಭ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6079 4462 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ/ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6080 4463 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6081 4464 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6082 4465 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪಾಪ /ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6083 4466 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ/ರಾಭಚಣದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6084 4467 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭಬಾಯಿ/ಸೂಮಥಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6085 4468 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾರಾಮಣ/ಫಷವಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6086 4469 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ /ಭ ಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6087 4470 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಜಾತ್ರ/ನಾರಾಮಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6088 4471 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತುೂ /ಫಷವಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6089 4472 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇೀಂದುಬಾಯಿ/ಮವವ ೀಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6090 4473 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6091 4474 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6092 4475 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕವ/ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6093 4476 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಳಪಾಪ /ನಿೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6094 4477 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಣ್ಣಣ /ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6095 4478 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6096 4479 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾ/ಅಬಾಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6097 4480 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಕರಾಭ/ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6098 4481 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವವ ಯ/ಅಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6099 4482 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಣ್ಣಣ /ಶಂಕೆರ  ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6100 4483 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇೀಂದುಬಾಯಿ/ಫಖವಾನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6101 4484 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಅಡೆಮಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6102 4485 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪಾಪ /ಫಷವಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6103 4486 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದಮ ತ/ಶಿಪುತರ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6104 4487 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಣ್ಣಣ /ಧಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6105 4488 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುದರ ಪಾಪ /ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6106 4489 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ/ಭಹಾದೇ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6107 4490 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ/ಸಿದಾ ಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6108 4491 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಅಣಣ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6109 4492 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ/ಖಾಯ ಭಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



6110 4493 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6111 4494 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜನಾಧಥನ/ಬ್ರಕ ಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6112 4495 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು/ಬ್ರಕ ಳೆ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6113 4496 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭನಾಥ/ಚನೂ ಫಷಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6114 4497 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫರೇಶ/ಶೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6115 4498 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುತಳಾಬಾಯಿ/ಅಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6116 4499 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪಾಪ /ತಭಮ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6117 4500 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಕುೀಂತಲಾ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6118 4501 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಸಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6119 4502 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6120 4503 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6121 4504 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ/ಸಿದಾ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6122 4505 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6123 4506 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಪಾಪ /ಈಯಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6124 4507 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ/ಹುಫಬ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6125 4508 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕ್ಷಯಣ/ಫಷವಂತರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6126 4509 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ , ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6127 4510 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ/ಷದ್ದಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6128 4511 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ /ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6129 4512 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6130 4513 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭನಾಥ/ರಾಮಗೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6131 4514 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲಾಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6132 4515 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಭ ಭಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6133 4516 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಚನ/ಗ್ರಯ ನಬಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6134 4517 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಶಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6135 4518 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಭ ಭಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6136 4519 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಶಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6137 4520 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6138 4521 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6139 4522 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ/ಸಿದಾ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6140 4523 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ /ಚಂದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6141 4524 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪಾಪ /ರಾಭಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6142 4525 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶ/ಯಫಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6143 4526 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜನಾದಥನ/ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6144 4527 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಭತ/ಭಲಿ್ಲಕಜಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6145 4528 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ/ಫಷಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6146 4529 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇೀಂದುಬಾಯಿ/ದೇವೀಂದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6147 4530 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಮಾಮ /ದೇವೀಂದರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6148 4531 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಭ ಭಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6149 4532 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ/ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6150 4533 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಶೈಲ/ಹುಫಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6151 4534 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಿ ಲ/ಭ ಭಶಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6152 4535 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ಸಾಫ/ ಚೀಂದ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6153 4536 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ಸಿದಾ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6154 4537 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪ /ಯಮವವ ಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6155 4538 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಲಾಭ/ಭಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6156 4539 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ರಾಭ/ಶಂಔರ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6157 4540 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವ/ಔಲಾಯ ಣರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6158 4541 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6159 4542 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6160 4543 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ /ಮಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6161 4544 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಚನೂ ಫಷಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6162 4545 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖದೇಪ /ರಾಭಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6163 4546 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡೆಪ /ಭಲೇಶಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6164 4547 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ದುೀಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6165 4548 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಶಿವಾಜಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6166 4549 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭಚಂದರ /ಈಯಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6167 4550 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಮಂತ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6168 4551 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ/ಲಔಕ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6169 4552 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಿ ಲ/ಸರಿವಯಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6170 4553 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಮಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6171 4554 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಣೂ /ತಭಮ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6172 4555 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತೇವ/ಭಲಿಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6173 4556 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ/ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6174 4557 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6175 4558 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಈಯಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6176 4559 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಣ್ಣೂ /ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6177 4560 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಶಿ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6178 4561 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಯ ಭರಾ/ಚಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6179 4562 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ/ಖಂಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6180 4563 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭಶ/ಒಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6181 4564 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಕಶಿನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6182 4565 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ /ಫಷಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6183 4566 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಬ್ರ ಸಾಫ/ಮೌಲಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6184 4567 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಯಣ್ಣೂ / ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6185 4568 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6186 4569 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಕೇಪ /ಮವವ ೀಂತಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6187 4570 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ /ಚಂದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6188 4571 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭಣೂ /ಗಭಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6189 4572 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ನುಲ್ಲೀಂಖ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6190 4573 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂಖಲಾ/ಸ ಭಲ್ಲೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6191 4574 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಶ /ಫಳವಂತರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6192 4575 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6193 4576 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಕ ದಿಾ ನ್/ಪ ರಾಸಾಫ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6194 4577 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಯ ಗಿ/ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6195 4578 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜಥನ/ಚಂದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6196 4579 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ/ಅೀಂದಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6197 4580 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ



6198 4581 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣ್ಣೂ /ಸಿದಾ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6199 4582 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ/ಸಿದಾ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6200 4583 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ಶಿವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6201 4584 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಭಮ /ಜಟೇಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6202 4585 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಗವ/ ರಾಚಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6203 4586 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6204 4587 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭನಾಥ/ನಯಷಭಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6205 4588 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ/ಸಣಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6206 4589 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಶೈಲ/ಹುಬಬ ಣ್ಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6207 4590 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಲಿಪ /ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6208 4591 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣೂ /ಚನೂ ಭಲಿಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6209 4592 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯತಪಾಪ /ಚನೂ ಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6210 4593 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶ/ ಔಲಿಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6211 4594 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮವವ ಯ/ಸೈಫಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6212 4595 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ /ತುಕರಾಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6213 4596 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು/ಶಿ ಮಂತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6214 4597 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭಶೇಕಯ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6215 4598 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ/ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6216 4599 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾ/ಅಪಾಪ ರಾ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6217 4600 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜಥನ/ಪ ಯಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6218 4601 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ/ಪಾೀಂಡು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6219 4602 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ/ಧಭಥಣೂ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6220 4603 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ವರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6221 4604 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಶಿರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6222 4605 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪಾಪ /ಮಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6223 4606 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6224 4607 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮೄವ/ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6225 4608 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6226 4609 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ/ಭಮಾಶಂಔಯ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6227 4610 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಣ್ಣಥ/ವಯಣಗಡ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6228 4611 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತಬಾಯಿ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6229 4612 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಲ/ಖಣತ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6230 4613 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭರುತ/ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6231 4614 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೆಕಯ/ಸಿದ್ದರ ಭ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6232 4615 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ /ಸಯಾಳಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6233 4616 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ/ಚಂದರ ಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6234 4617 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ/ವವವ ನಾಥ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6235 4618 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ /ಬಾರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6236 4619 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಲಾಡಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6237 4620 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫುಲಾಬಾಯಿ/ಬಾಬುರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6238 4621 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹೈಯಾಳಪ  /ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6239 4622 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸದೇಪ  /ಭಭಶಯ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6240 4623 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪ /ದಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6241 4624 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಔಯ/ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6242 4625 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ /ದಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6243 4626 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದ/ಔಲಾಯ ಣಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6244 4627 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೈಫಣಣ /ಭಲಿ್ಲ ವಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6245 4628 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವ ೀಂತ/ಈಯಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6246 4629 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪಾಪ /ಗೌಲಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6247 4630 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೈಫಣಣ /ಬುದಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6248 4631 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ /ಬಾಬು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6249 4632 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ /ಭಭಶ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6250 4633 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ /ಭಲಗನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6251 4634 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕಯ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6252 4635 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ /ಭಲಕ ಜಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6253 4636 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹೈದಯಸಾಫ/ಅಬುಾ ಲಖನಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6254 4637 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶ/ಯಂಔಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6255 4638 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ರ ಭು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6256 4639 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ/ಶಂಕೆರ  ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6257 4640 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ /ಶಿವಯಣಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6258 4641 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಫಷಣಣ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6259 4642 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ/ನಿೀಂಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6260 4643 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಫಷಣಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6261 4644 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ/ಧಭಥರಾಮ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6262 4645 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಜಔಕ ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6263 4646 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ/ಶಿಯಖಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6264 4647 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಮಾಮ /ಮಾದಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6265 4648 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ/ಶಂಕೆರ  ಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6266 4649 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಮಾಶಂಔಯ/ವಪಾಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6267 4650 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ ಕೀಂತ/ನಿೀಂಖಣ್ಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6268 4651 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೇವೀಂದರ ಪ /ನಾಗರು ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6269 4652 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6270 4653 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾವುಸಾಫ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6271 4654 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ /ಭೂತ್ರಳಿ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6272 4655 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಗರುಶಂತಪ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6273 4656 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷವಂತಪ  / ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6274 4657 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ /ಸ ಭಣಣ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6275 4658 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದಮ ತ/ಶಿಪುತರ ಪ  ಸಿೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6276 4659 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ /ಮಾನಸಿೀಂಖ ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6277 4660 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ  /ಬೂದಪ  ಬ್ರತೂ ನೆ ಬ್ರ ಜ

6278

6279

6280

PÀæ. À̧A. f¯Áè vÁ®ÄPÀ ºÉÆ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ ಡೆದಿರು

 

ಸೌಲಭಾಯ

6281 1 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯ ಭಭರಾ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

2018-19  ಷಷಯ  ಸಂಯಕ್ೆ ಣ ಣ್ಣ  (ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್)



6282 2 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕವಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6283 3 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಾಸಿಭ ಟ್ಜಲ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6284 4 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಿಪಾಪ  ರೆಣಸಿದಾ ಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6285 5 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಮಾಮ  ಬಾಷಣ್ಣಣ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6286 6 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಯಾಯ  ಗಯಯಾಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6287 7 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡಪಾಪ  ಔಲಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6288 8 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆಶಬ್ರ ಷಲ್ಲಭಸಾಫ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6289 9 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಶೀಂತಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6290 10 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾನಿೀಂಖಯಾಯ  ಉಖರ ಯಾಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6291 11 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹುಸೆನಿ ಭಹಿಬುಫಸಾಫ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6292 12 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ಪುಯಣ್ಣ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6293 13 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ  ಗಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6294 14 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6295 15 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣಣ ಪಾಪ  ಭಭಶ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6296 16 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6297 17 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪಾಪ  ಖದಗೆಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6298 18 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪಾಪ  ಬಾಫಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6299 19 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಿಔಲಾ ಮವವಂತರಾಮ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6300 20 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಬಖವಂತರಾಮ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6301 21 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ರಾಭಚಂದರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6302 22 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣ್ಣೂ  ರಾಭಚಂದರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6303 23 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವಂತರಾಮ ಸಂಗ್ರರ ಭ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6304 24 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶ ಶಣಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6305 25 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬದರ ಯಾಯ  ರುದರ ಯಾಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6306 26 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುದರ ಪಾಪ  ರ ಭು ಔಣಿಣ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6307 27 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಸಿದಾ ಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6308 28 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷವಂತರಾಮ ರೆಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6309 29 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣಣ ಪಾಪ  ಸೆದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6310 30 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ  ಸಿದಾ ರಾಭ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6311 31 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿಯಾಜ ಇಸಾಮ ಯಿಲಸಾಫ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6312 32 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿಬಾಯಿ ಧಭಯಥರಾಮ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6313 33 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ ಅಣಣ ಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6314 34 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ಫಷಣಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6315 35 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಬಾಯಿ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6316 36 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥಣ್ಣಣ  ಲಔ಼ಮ ಣ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6317 37 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ  ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6318 38 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೆಕಯ ಸಣಮಂತ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6319 39 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಹಿ ಯಣ್ಣಣ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6320 40 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಜುಥನ ಸಭಣ್ಣಣ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6321 41 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಚನ  ಪಂಡ್ಡತರಾ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6322 42 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಭಶ ಭಲಕ ಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6323 43 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪಾಪ  ಶಿರಾಮ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6324 44 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಣ್ಣಣ  ಸೆದ್ದರ ಭಪಾಪ ಔಣಿಣ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6325 45 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪಾಪ  ಕುಪ್ೀಂದರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6326 46 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಮಾಮ  ಕುಪ್ೀಂದರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6327 47 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿಜಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಶೀಂತಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6328 48 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವರುಪಾಕ್ಷ್ವಪಾಪ  ಧಭಥರಾಮ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6329 49 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಸಿದಾ ರಾಭ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6330 50 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಯ ಭಣ್ಣಣ  ಕವಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6331 51 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಗಯಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6332 52 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭಶ ಗಯಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6333 53 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಿಯಸಾಫ ಬಾಲ್ಲಸಾಫ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6334 54 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಫಷಣಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6335 55 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡಪಾಪ  ಗಿರೆಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6336 56 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಬ್ರಕ ಶಿಲ್ಲೀಂಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್



6337 57 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಅಮೇಗಸಿದ್ದಾ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6338 58 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಭಯಾಯ  ಅಪ ಯಾಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6339 59 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಮಾಮ  ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6340 60 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಣ್ಣಣ  ಶೀಂತಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6341 61 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಣ್ಣಣ  ಔಲಿಪಾಪ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಸೆಪ ರ ಮರ್

6342

6343 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖೆ್ಯ ಜಿಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಹೋಬಳಿ ರೈತರ ಹೆಷರು ಗ್ರರ ಮ ಡೆದುಕೊಂಡ ಸೌಲಭೆ್

6344 1 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಲಾಜಿ / ಸಿದ್ದೂ ಭ ಕ ತನ ಹಿಪ ಯಗ್ರಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6345 2 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತರಾ/ವಯಣಪಾಪ ಖಂಡಾಳ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6346 3 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕೇದಯನಾಥ/ಔಯಫಷಪಾಪ ಫಫಲೃವವ ಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6347 4 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಭಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಫಷವಂತರಾಮ ಖಂಡಾಳ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6348 5 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಸಿದಾ ಣಪಾಪ ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6349 6 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪಾಪ ಔಯಫಷಪಾಪ ಕ್ಷಣಿೂ ಸುಲಾೂ ನ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6350 7 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾಖಣ್ಣೂ / ರಾಭಚಂದರ ಪಾಪ ರುದರ ವಾಡ್ಡ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6351 8 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಸಮ ದ /ವಬೂದಿಾ ನ್ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6352 9 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಠಲ/ಸಣಮಂತ ಜಳಗ್ರ ಜ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6353 10 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಧನರಾಜ/ ಭ ಭರಾ ಅಳಂಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6354 11 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಬ್ರ ಯ ಸಾಫ/ ಭಶಔಸಾಫ ರುದರ ವಾಡ್ಡ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6355 13 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಯಫಷಪಾಪ / ಖಾಯ ಭಣ್ಣೂ ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6356 14 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭ ಭಶಂಔಯ/ಸಣಮಂತ ಫಫಲೃವವ ಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6357 15 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೀಂತಪಾಪ /ಶಿರಾಮ ರುದರ ವಾಡ್ಡ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6358 16 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಯಫಷಪಾಪ /ಚಂದರ ಶ ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6359 17 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುಭಾಶ/ಗರುನಾಥ ಅಳಂಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6360 18 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೀಂತಪಾಪ /ಚಂದರ ಶ ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6361 19 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷಚನ/ಮಾರುತ ಅಣೂಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6362 20 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಿೀಂಖಪಾಪ ಹೂಣ್ಣೂ ಚೆತೆಲಿ್ಲ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6363 21 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೇಶರಾ/ರಾಭ ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6364 22 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದೇಕಬಾಯಿ/ಶೇಶರಾ ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6365 23 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಠಲ/ಶೇವಾಜಿ ತಡ ಳಾ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6366 24 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ.ಗೀಂಡಪಾಪ ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6367 25 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ವ ಣ/ ಪಂಡ್ಡತ ಮಂಟ್ಕ್ಷ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6368 26 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾಣಿಔ/ಅಪ ರಾ ಅಳಂಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6369 27 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ಕವ/ಭ ಭರಾ ತುಗ್ರೀಂ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6370 28 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಶೂ ಣ/ತುಕರಾಭ ತುಗ್ರೀಂ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6371 29 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೇಕರಾ/ವವವ ನಾಥ ಅಣೂಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6372 30 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಭಚಂದರ / ಬಾಪೂರಾಮ ಅಣೂಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6373 31 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ/ರೇನಸಿದಾ ಪಾಪ ಅಣೂಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6374 32 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಾೀಂಡುರಂಖ/ಭಧರಾ ಆಳಂಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6375 33 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ/ವಯಣಪಾಪ ಕ್ಷಣಿೂ ಸುಲಾೂ ನ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6376 34 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುರೇವ/ಗವೀಂದ ಆಳಂಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6377 35 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾೀಂತೇವ/ಚದಂಫರಾಮ ಖಂಡಾಳ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6378 36 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಶಿನಾಥ/ಖಂಡಪ  ಖಂಡಾಳ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6379 37 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ./ಫಷಣಣ  ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6380 38 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷಜಿಕುಮಾಯ ನನಥ ಜಳಗ್ರ ಜ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6381 39 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಫ  ವಠೊ ಫ ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6382 40 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲೆ್ಲ  ಕಜುಥನ ಬಾಬುರಾ ಆಣ್ಮಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6383 41 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾಯಮಣ ಜಮರಾಭ ತಡ ಳಾ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6384 42 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಪಾಪ ರಾ ಸಿದಫ ಣಣ  ಚೆತೆಲಿ್ಲ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6385 43 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ      ಸೂಮಥಕೀಂತ /ಸಣಮಂತಪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6386 44 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ /ಷಮಥಕೀಂತ ಆಳಂಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6387 45 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾರುತ /ಶಂಔಯ ಫಫಲೇವವ ಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6388 46 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಬುರಾ/ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಫಫಲೇವವ ಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6389 47 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಉದಸರಾ /ವಠಲರಾ ತಡ ಳಾ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6390 48 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಾಮಫಣಣ  /ರುದರ ಪ  ಕಲನಹಿಪ ಖಥಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6391 49 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ /ನಿ ಲಕಂಠಪ ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6392 50 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರೇಭಮ  /ಔಲಾಯ ಣಪ  ಫಫಲೇವವ ಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6393 51 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವೇೀಂಔಟ್ /ಕೇಯಬಾ ಆಳಂಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6394 52 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದಲಸಾ /ನಿೀಂಫಸಾಫ ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6395 53 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಬುರಾ/ರೇಪ  ಅಣೂಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6396 54 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯವೀಂದರ  /ವಯಣಫಷಪ  ಕ್ಷಣಿೂ ಸುಲಾೂ ನ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6397 55 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಟ್ಶಂಔಯ /ವಯಣಫಷಪ  ಕ್ಷಣಿೂ ಸುಲಾೂ ನ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6398 56 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗೀಂಡಪ  /ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಶಿರೂಯ ಜ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6399 57 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಸದು /ಕೃಶಣ  ತಡ ಳಾ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6400 58 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6401 59 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ /ಬಾಬುರಾ ತಡ ಳಾ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6402 60 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮೇ ಸನ /ಸಂತರಾ ಚತಲ್ಲ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6403 61 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  /ಭಭಶ ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6404 62 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ /ಮೆಲಾಯಪ  ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6405 63 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಪ  /ರೇಪ  ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6406 64 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಜರಂಖ /ಭನ ಸಯ ಶಿರೂಯ ಜ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6407 65 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ /ತಣಣ  ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6408 66 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದ್ದರ ಭ /ಆನಂದಪ  ರುದರ ವಾಡ್ಡ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6409 67 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ /ಗಿರಿಜಪ  ಕಜುರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6410 68 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಾಮಾ ಅಬ್ರಯ /ಶಬ ದಿಾ ನ ರುದರ ವಾಡ್ಡ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6411 69 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಸದು /ಭಮಾ ಆಳಂಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6412 70 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷತವ .ಭನ ಸಯ ಆಳಂಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6413 71 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಜುಕುಮಾಯ /ಬಾಬು ಕಜುರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6414 72 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಬು/ಚನೂ ಪ ಕಜುರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6415 73 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದಯಾನಂದ /ಸುಭಾಶ ಹ ದಲ್ಲಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6416 74 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷರಾಜ/ಕೇಯ ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6417 75 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷಯಷವ ತ/ಸ ಭಶೇಕಯ ರುದರ ವಾಡ್ಡ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6418 76 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ/ಪಂಡ್ಡತ ಹ ದಲ್ಲಯ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6419 77 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಖಂಡಪ  /ದೇವೀಂದರ ಪ ಕ್ಷಣಿೂ ಸುಲಾೂ ನ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6420 78 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾರುತ /ಶಿರಾಭ ಆಳಂಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6421 79 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುನಿ ಲಕುಮಾಯ /ವಠಲ ಬಂಖಯಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 
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6422 80 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಶ ಔ /ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ ಅಳಗ್ರ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6423 81 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯಮವ /ಫಷಣಣ  ಕಜೂರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6424 82 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಖಣತ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ರುದರ ವಾಡ್ಡ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6425 83 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣರಾ /ಶಿಫಷಪ  ಚತಲ್ಲ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6426 84 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಫಷಪ  /ಶಿವಯಣಪ  ಚತಲ್ಲ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6427 85 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಭ /ಬಂಡೇಪ  ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6428 86 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯವಚಂದರ  /ಭಭಶ ಕಜುರಿ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6429 87 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೇಶರಾ/ರಾಭ ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬಾಯ ಟ್ರಿ  ಸೆಪ ರ ಮಯ 

6430 1 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತುಳಸಿರಾಭ/ಶೆಟಿ್ ಪ   ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6431 2 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಜಾರಾಭ /ಜ ಪ ತಡಳಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6432 3 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಸಬೂಫ/ಖಾದಯಸಾಫ ಜಳಿ ಜ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6433 4 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ /ಔಲಾಯ ಣಿ ತಡಳಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6434 5 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಭಣಣ /ಖಂಡೆಪ  ಕ್ಷಣಿಣ  ಸುಲಾೂ ನ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6435 6 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಖದೇವ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಥಥ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6436 7 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಮಶಿರ   /ಫಷರಾಜ ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6437 8 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದೇವ /ರಾಜೀಂದರ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6438 9 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಸಣಮಂತ ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6439 10 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ನಿೀಂಖಭಮ  ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6440 11 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಲಾಲ /ಅಣಣ ಪ  ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6441 12 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗೀಂಡಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6442 13 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮೄಸಬೂಫ /ಮೌಲಾ ಬಾಯಖೇಡ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6443 14 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಗಿತ್ರ /ನಿ ಯಜಪ ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6444 15 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಂಡ್ಡತ /ಗಯಲ್ಲೀಂಖಭಮ  ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6445 16 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವೈಜನಾಥ / ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6446 17 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಆನಂದರಾ/ಧೂಳಪ  ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6447 18 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾಖಭಮ  /ಗರುಶೀಂತಪ  ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6448 19 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗರುಶೀಂತಪ /ಆನಂದರಾ ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6449 20 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅೀಂಫವಾವ  /ದಭಥಪ  ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6450 21 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಮಂತ/ಧಭಥಣಭ ಫಫಲೇವವ ಯ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6451 22 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ/ಭಭರಾ ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6452 23 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದ್ದರ ಭ/ಶಿಪಾದಪ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6453 24 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಭಲಔಯ / ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6454 25 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದ್ದರ ಭ/ಆನಂದರಾ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6455 26 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪ /ಸಿದ್ದರ ಭ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6456 27 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗಯಣಣ /ವಯಣಪ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6457 28 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷಕರಾಭ /ಬಾಬುರಾ ಶಿರೂಯ.ಜ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6458 29 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ ಪ  /ರಾಭಚಂದರ ಜಳಿ ಜ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6459 30 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಭರಾ/ಔಯಫಷಪ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6460 31 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಬು /ಔಯಫಷಪ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6461 32 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ/ಭಭರಾ ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6462 33 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ಕಶಿನಾಥ ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6463 34 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಭದ್ದಷ/ಶಿವಾಜಿ ತಥಥ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6464 35 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಗೀಂಡಪ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6465 36 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ /ನಾಭದೇ ಆಳಂದ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6466 37 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾಖಣಣ  /ಸಿದಾ ಪ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6467 38 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಔಯಫಷಪ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6468 39 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಶಿರಾಮ/ನಾಖಪ  ಕ್ಷಣಿಣ  ಸುಲಾೂ ನ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6469 40 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷದ್ದಶಿ/ಹುಚಚ ಪ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6470 41 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ /ಭಲಿ್ಲ ವ ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6471 42 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ /ರಾಭಲ್ಲೀಂಖಪ  ತಥಥ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6472 43 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ/ವಯಣಪ ಖಂಡಾಳ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6473 44 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ಕವ /ರಾಭಚಂದರ ಜಳಗ್ರ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6474 45 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಮಶಿರ   /ಶಿರ  ಶೈಲ ಅಣೂಯ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6475 46 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಶಿಕೀಂತ/ಫಷವಂತರಾಮ ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6476 47 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಯ ಭರಾಮ /ಪಂಡ್ಡತ ಜಳಿ ಜ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6477 48 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಾಥತಬಾಯಿ/ಚಂದರ ಭಪಾಪ  ಜಳಗ್ರ ಜ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6478 49 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವವವ ನಾಥ /ಚಂದರ ಭಪ  ಜಳಗ್ರ ಜ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6479 50 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶ ಭಾ /ವಾಭನರಾ ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6480 51 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತಪ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6481 52 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಬಾಶಯ /ಫಲವಂತರಾಮ ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6482 53 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ಭಲಔಪ ಕಜುರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6483 54 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದೇವದ್ದಷ/ಶಭರಾ ಜಭಗ್ರ ಕೆ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6484 55 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯಘುವ ಯ /ಮಾಣಿ ಔರಾ ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6485 56 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷಣಣ ಪ /ಶಂಔಯ ಫಫಲೇವವ ಯ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6486 57 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾಣಿಔ/ಹೇಭಣಣ  ಕಜುರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6487 58 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ/ಸುಬಾಶ ಅಳಂಗ್ರ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6488 59 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ /ನನಥ ಜಳಗ್ರ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6489 60 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ದೇವ /ಭಭರಾ ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6490 61 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ /ತಪ ಣಣ  ಕಜುರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6491 62 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಹ ದಲ್ಲಯ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6492 63 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಧೂಳಪ  /ಫಾಭಣಣ ತಥಥ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6493 64 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೀಂತಪ  /ಚಂದ್ದರ ಭ ತಥಥ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6494 65 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಗಬಾಯಿ/ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6495 66 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಪ  /ಭಾಖಪ  ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6496 67 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾಣಿಔ/ಭಯಣಣ  ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6497 68 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರುತುರಾಜ /ರಾಭರಾಜ ತಥಥ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6498 69 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗೌರಾಬಾಯಿ/ದಂಡಪ  ಶಿರೂಯ.ಜ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6499 70 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗೀಂಡಪ  /ಶೀಂತಪ  ಬಂಖಯಗ್ರ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6500 71 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾರುತ/ದೇರಾಮ ತಡಳಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6501 72 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಈಯಣಣ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6502 73 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರುಕ್್ಷ ಮ ಣಿಬಾಯಿ /ತಳಗಳ ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6503 74 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ/ಶಿಲ್ಲೀಂಪ  ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6504 75 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಶ ಔ/ಗೀಂಡಪ ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6505 76 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಶಿರಾಮ ಕಜುರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6506 77 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯತ್ರೂ ಬಾಯಿ/ಭಾನುದ್ದಷ ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6507 78 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುರೇವ /ಅಪಾಪ ರಾ ಕಜುರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6508 79 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ/ಸಣಮಂತಪ  ತಡಳಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6509 80 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ /ಪಕ್ಷಯಪ ತಥಥ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ



6510 81 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ /ನಿೀಂಖಪ  ತಥಥ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6511 82 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಶಿನಾಥ /ಫಷರಾಜ ಕಜುರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6512 83 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತುಕರಾಭ /ನಿೀಂಖಪ  ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6513 84 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುಮಾಬಾಯಿ /ಭಲಿ್ಲ ರಾ ಆಳಂಖ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6514 85 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದೇವ /ಬಂಡಪ  ತಥಥ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6515 86 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ /ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಕಜುರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6516 87 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಔಯಫಷಪ  ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6517 88 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನರೇೀಂದರ  /ಖಾದ್ ಕಜುರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6518 89 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ಔಲಾಯ ಣಪ  ಕಜುರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6519 90 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಧಭಥರಾಮ /ಶಂಕೆರ  ಪ  ಬಂಖಯಗ್ರ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6520 91 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಆನಾಯಔಲ್ಲ/ಸೂಮಥಕೀಂತ ಫಫಲೇವವ ಯ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6521 92 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಠಲ ಫಯಖಲ್ಲ ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6522 93 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಿಜಲ್ಲೀಂಖಪ  ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಫಫಲೇವವ ಯ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6523 94 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಯತಬಾಯಿ /ಭಭಶಯ  ಔಡಣಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6524 95 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಮೇ ಗಪ  ವಯಣಪ  ಭಟ್ಕ್ಷ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6525 96 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಜರಂಖ /ಶಿರ  ತರಾ ತಡಳಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6526 97 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಶ ಔ/ಗೀಂಡಪ ಆಳಂಗ್ರ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6527 98 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಯಫಷಪ  ಚಂದ್ದರ ಶ ಕಜೂರಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6528 99 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರುಕ್್ಷ ಮ ಣಿಬಾಯಿ /ಜಖನಾೂ ಥ ತಡಳಿ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6529 100 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದ್ /ಭಚೀಂದರ  ಶಿರೂಯ.ಜ ಬೇವನ ಎಣ್ಣಣ

6530

6531 ಔರ .ಸಂ ಜಿಲಿ್ಲ ತ್ರಲ್ಲಔ ಹ ಫಳಿ ಹೆಷರು ಗಟ್ಔ

6532 1
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಮಾಮ  ಗಂ ಫಷರಾಜ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6533 2
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಾಬಾಯಿ ಗಂ ಅಮೃತಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6534 3
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪಾಪ  / ನಾಖಣ್ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6535 4
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಭಮ  ಗಂ ಸೈಫಣ್ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6536 5
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಯಲ್ಲಧಯ / ಯಾದರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6537 6
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗರುನಾಥ / ಯಾದರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6538 7
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಮಯ  / ಭಲಕ ಮಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6539 8
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫುಢುಮೂಬಿ/ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6540 9
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದರ ಭಪ  / ಸಣಮಂತಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6541 10
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಮೃತ / ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6542 11
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತಬಾಯಿ ಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6543 12
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ ನಾಖಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6544 13
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಿಗಂಫಯ ತಂ ಸಣಮಂತರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6545 14
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಗಂ ನಾಖಮೂತಥ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6546 15
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಕುಮಾಯ/ ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6547 16
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ / ಬ್ರಭಶಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6548 17
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದೇವೀಂದರ ಪಾಪ / ರಾಭಣ್ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6549 18
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾನಂದ/ ಈವವ ಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6550 19
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫುಢುಮೂಬ್ರ/ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6551 20
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಮಂತ/ ಮಲಿಮಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6552 21
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಜನಿಕೀಂತ/ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6553 22
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಮವವ ೀಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6554 23
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧನಂಜಮ/ ರಾಭರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6555 24
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕದಿ ಯ/ ಅಬುಾ ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6556 25
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಲಭ ಭ ಶೆಟಿ್ಜ ಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6557 26
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯದಚಂದ ಜನರಾಜ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6558 27
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೆರಾಮ ಭಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6559 28
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾದೇ ರಾಭ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6560 29
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ ನಾಖಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6561 30
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಪುತರ  ತಂ ಪಂಡ್ಡತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6562 31
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಡ್ಡತ ತಂ ಭಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

2018-19 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕ್ಷ ಟ್ ನಾವಔ ಪಲಾನಿಬವಖಳ ಟಿ್ಟ .



6563 32
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಜ ತಂ ಫಷಣಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6564 33
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾಜಿ ತಂ ಪ್ರ  ಭಸಿೀಂಖ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6565 34
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧಭಥಣ್ಣಣ  ತಂ ಶಿಣ್ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6566 35
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪಾಪ  ತಂ ಶಿಣ್ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6567 36
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಭಭಶಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6568 37
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಗೀಂದರ ಪಾಪ  ಫಷಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6569 38
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6570 39
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ತಂ ಅಪಾಪ ರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6571 40
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಭಶ ಅಪಾಪ ರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6572 41
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ರಾಚಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6573 42
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ ತಂ ಎಔನಾಥ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6574 43
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವನಾಕ್್ಷ  ಗಂ ವಠಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6575 44
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯವ ತಂ ಅಶ ಔ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6576 45
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಸೂಲಬ್ರ ಗಂ ಷಹಿಫಲಾಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6577 46
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಚಣ್ಣಣ  ತಂ ಕಶಿರಾಮ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6578 47
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷತವ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6579 48
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರುದರ ಪಾಪ  ಫಷಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6580 49
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಶ ಔಕುಮಾಯ ಮಾಣಿಔರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6581 50
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಮು ತುಕರಾಭ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6582 51
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಿ ಸಾಖಯ ಉಮವ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6583 52
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6584 53
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಲಾಫ ತಂ ಶಿವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6585 54
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಮಥಕೀಂತ  ಅಡೆಪಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6586 55
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಶೈಲ್ ಅಣಣ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6587 56
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಕ್ಷ ವ ದೇಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6588 57
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ   ಶೈಲ ಫಷವಂತರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6589 58
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾವ ಮಿರಾ ತಂ ಶಂಔಯರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6590 59
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿೀಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಂಔಯರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6591 60
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ ಜರಾಬಾಯಿ ಕೇವರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6592 61
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ರಭಣ ಪಾಟ್ಟ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6593 62
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತರಾಮ ದನರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6594 63
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜೀಂದರ  ಅಣಪಾ ರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6595 64
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷರುಬಾಯಿ ಮುಲಗೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6596 65
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಪಾಪ  ಚಂದಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6597 66
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೇಣಡಸಿದಾ  ನಿೀಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6598 67
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಣಣ  ಮಾರುತರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6599 68
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತ ವ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6600 69
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭು ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6601 70
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿಬಾಯಿ ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6602 71
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದೇವ ತುಳುಜು

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6603 72
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಜರಂಖ ಸರಿಬಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6604 73
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದೇ ಸಾಮಫಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



6605 74
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ಸಾಫ ಗರುಶೀಂತಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6606 75
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಾಯ ಣಿ ಮಾಯಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6607 76
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಔಬುಲ ನಾಫ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6608 77
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಶಿಔಲಾ ರಾಜು ವಾಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6609 78
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪಾಪ  ಸಿದರ ಭ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6610 79
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬುರಾ ಔಲಾಯ ಣರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6611 80
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ   ಮಂತ ವಯಣಫಷಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6612 81
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಫಷಮಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6613 82
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಮಯ  ರೆಣಸಿದಾ ಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6614 83
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಂಖಲಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6615 84
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಿಗಂಫಯ ಕವಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6616 85
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಂಔಯ ಬಂಡೂ ಸರಿಜನ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6617 86
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮವಂತರಾ ವೈಜನಾಥ ಜಿಡಖ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6618 87
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಲಿಾಫಕ್ಷ್ ಮೇದಿನಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6619 88
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೂಮಥಕೀಂತ ಲಾಡಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6620 89
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ  ಕಕೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6621 90
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಹುಷನಪಾಪ  ಭಯಗ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6622 91
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಭಾಶ ಭಲಿ್ಲ ವಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6623 92
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಶೇಕಯ ಈಯಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6624 93
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ನಾಖಫಷಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6625 94
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಜಮಭಮ  ಭಹಾವ ಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6626 95
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ತುಕರಾಭ ವವಾಯಿಸಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6627 96
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಜವ ಲ ವಲಾಸಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6628 97
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ಶಿರ  ಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6629 98
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚನೂ ಪಾಪ  ಹುಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6630 99
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಂಡಪಾಪ  ಸಾಮಫಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6631 100
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣ ಧಭಥಣ್ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6632 101
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಲಬ್ರಭ  ಫಳಿರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6633 102
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6634 103
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಲಾಫ ತಂ ಶಿವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6635 104
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ತಂ ಶಿಶಂಔಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6636 105
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಣ್ಣರಾ ತಂ ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6637 106
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸನಾಬಾಯಿ ಭಲಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6638 107
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಅಲ್ಲ ಭಹೆಬೂಫ ಅಲ್ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6639 108
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವವ ನಾಥ ತಂ ಫಷವಂತರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6640 109
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಲಿಾ ಷ ತಂ ಔಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6641 110
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣ್ಣಣ  ಅೀಂಬಾರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6642 111
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ ಶೀಂತಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6643 112
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಜಮದೇವ ಭ ಮಾಶಂಔಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6644 113
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಪುತರ ಪಾಪ  ಫಷಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6645 114
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತ ಶ ತಂ ಶಿಕ್ಷಯಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6646 115
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ತಂ ಸಿದಾ ಭಪಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



6647 116
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಎಲಿಭಮ  ಗಂ ಶಿಜಾತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6648 117
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಕೀಂತ ತಂ ಗವೀಂದರಾಜ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6649 118
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಫಣ್ಣಣ  ತಂ ಸಿದಾ ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6650 119
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ಗಂ ಲಕ್ಷಂಣ ಆಡೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6651 120
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಭಮ  ತಂ ರಾಭಣ್ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6652 121
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಭದ ಅಲ್ಲ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6653 122
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಬಾಶ ರುಔಮ ಮಯ  ಗತೊ  ದ್ದಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6654 123
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖೂಫರೆಪ  ಫಷಣಣ  ಆಲ ರೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6655 124
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವವ ನಾಥ ಶೀಂತಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6656 125
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತ ಶೀಂತಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6657 126
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ ಭಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ರೇಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6658 127
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ ಫಷಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6659 128
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6660 129
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪ  ದುಳಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6661 130
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಭಭಶ ತಡಔಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6662 131
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಣಣ  ಮಾರುತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6663 132
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತ ಶ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6664 133
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭು ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6665 134
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷವಂತರಾ ಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6666 135
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ನಾಖಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6667 136
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದೇ ಸಾಮಫಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6668 137
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆನಂದರಾಮ ಶಿವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6669 138
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ಸಾಫ ಗರುಶೀಂತಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6670 139
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಔಬುಲಸಾಫ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6671 140
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಂಗ ಪುನೂ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6672 141
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಕೀಂತ ಗ ವೀಂದರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6673 142
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕೌಸುಫ ದೇವಮುಕ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6674 143
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪಾಪ  ಸಿದರ ಭ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6675 144
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೇರಾ ಪ ಯಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6676 145
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಶೇಕಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6677 146
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಚಂದರ ಭಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6678 147
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಕ್ಷ್ಮ ದತ್ರೂ ತೆರ ಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6679 148
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಕೊ ಣ ರ ಭಾಬ್ರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6680 149
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6681 150
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಂಡಪಾಪ  ಅಣಣ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6682 151
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಂಟ್ಜಪ  ತಂ ವಠಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6683 152
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತಪ  ತಂ ಅೀಂಬಾರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6684 153
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನ್ಸಯ ಅಸಮ ದ ರಾಜ ಅಸಮ ದ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6685 154
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಶಂಔರ ಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6686 155
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವ ಯಬದರ ಪಾಪ  ನಾಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6687 156
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಲ್ಲ ತ್ರಬಾಯಿ ಸಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6688 157
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಭಲಿ್ಲನಾಥ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



6689 158
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾೀಂತಪ  ವಯಣಪ  

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6690 159
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಖಭಮ  ಧಭಥಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6691 160
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಣಣ  ಮಾರುತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6692 161
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಣಣ  ಫಔೂ   ಬಾದಶ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6693 162
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಾೀಂಫವಂತ ಸಾಮಫಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6694 163
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ರಾಣಪಾಪ  ಡು ಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6695 164
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಭಯಸಿೀಂಖ ಮೇತರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6696 165
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಭಾಶ ಭಲಿ್ಲ ವಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6697 166
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಣಣ  ರೆಡ್ಡು  ತಂ ವೀಂಔರೆಡ್ಡು

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6698 167
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ ಭನಾಥ ತಂ ರಾಭರೆಡ್ಡು

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6699 168
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಶಔ ಯಗನಾಥ ಡಗೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6700 169
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಸಂಖಣ್ಣ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6701 170
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜ ತಲ್ಲಥೀಂಖ ಗಣವಂತ ಬ್ಳಡಜಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6702 171
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಭನ ಮವವ ೀಂತರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6703 172
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಕವ ನಾಖಣೂ  ದ್ದಡಗೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6704 173
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ದಭಥಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6705 174
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿಲಭಮ  ರ ಭು ಪೂಜಾರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6706 175
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿನಾಥ ಸಾಮಫಣಣ  ಜಮಾದ್ದಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6707 176
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭದನ ನಾಭದೇ ಭಖಳ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6708 177
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಂಡಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6709 178
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಔಲಾ ರಾಜಕುಮಾಯ ಹನಳೆಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6710 179
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಶೈಲ ನಾಗೆೀಂದರ  ಷಯಸಂದಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6711 180
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಶಂಔಯ ನಾಗಿೀಂದರ  ಷಯಸಂದಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6712 181
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಮಾರುತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6713 182
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾರುತ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6714 183
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಷೂ ಗಿಯ ಗಡುಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6715 184
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜೈಬೂನ ಬ್ಳಗಂ  ವಭಶ ದಿಾ ನ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6716 185
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಮಥಕೀಂತ  ಶಿವಯಣಪ  ರಂಜರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6717 186
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಬುಾ ಲ ಖುದವ ಷ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6718 187
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಬುದುಲ ಖನಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6719 188
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿೀಂಬ್ರ ಮೌಲಾಲ್ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6720 189
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಶೈಲ ಶಂಔರೆಪ  ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6721 190
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ಶಿರ ಶೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6722 191
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವರಿಪಾಬ್ರ ಲಾಡಿೆ ಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6723 192
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾತಪಾಪ  ಮಾರುತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6724 193
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಡಪ  ಮಾರುತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6725 194
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ಇಬಾರ ಹಿೀಂ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6726 195
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಭಣ್ಣಣ  ರಾಭಣ್ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6727 196
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಾಮಫಣಣ   ಯಂಔಣ ರೆಡ್ಡು

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6728 197
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಅಣಪ  ಹಿಯಣಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6729 198
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆತಮ ಔಲಾ ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಹಿರಂಣಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6730 199
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ಸಾಫ ರಾಭಚಂದರ  ಸತೂ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



6731 200
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ಭಭಶ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6732 201
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಮಂತ ಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6733 202
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಶೈಲ ಶಿರ ಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6734 203
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಚಣಣ  ಸಣಮಂತಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6735 204
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6736 205
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಯಡ್ಡು  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6737 206
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಪಾಲ ಸಿದಾ ಪ  ಯಡ್ಡು

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6738 207
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠೀ ಲ ಯಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಯಡ್ಡು

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6739 208
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖನಾಥ ರಾಭಚಂದರ ಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6740 209
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷಚನ ಕುಮಾಯ ಶಿರ  ಮಂತ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6741 210
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹೇವ ಶಿರ  ಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6742 211
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾೀಂ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6743 212
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಶಿರ   ರಾಜಶೇಕಯ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6744 213
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷಥ ಮಂಖಳ ಸುರೆವ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6745 214
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ  ಅನೆಪ ಜೈನಧಿನ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6746 215
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಕೂ ಯ ಇಸುಪ ಅಲ್ಲ ಜೈನುದಿಾ ನ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6747 216
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಮುರ ತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6748 217
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಥತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6749 218
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅವನಾವ ಸಂಬಾಜಿ ಮುಖಳೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6750 219
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಬಾಜಿ ಶಂಔಯ ಮುಖಳೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6751 220
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಸಿದಾ ಣಣ  

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6752 221
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಾೂ ನಸಾಫ ಇಸಾಮ ಲ ಸಾಹೆಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6753 222
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಬ್ರಬ ಯ ಪಾಟ್ಟಲ ಇಸಾಮ ಲ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6754 223
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಮಂತ ಫಷಣಣ  ಬುಷನ್ಸಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6755 224
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ ಮಾರುತ ಜಮಾದ್ದಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6756 225
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ ಶಿರ  ಮಂತ ಕಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6757 226
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿಪಾಪ  ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6758 227
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯವೀಂದರ  ಭಭಶ ಮಾನೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6759 228
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಡಪ  ಲಔಪಾಪ  ಮಾನೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6760 229
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜೀಂದರ  ಬಾಬು ಜಮಾದ್ದಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6761 230
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಕಳಪ  ರಂಜರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6762 231
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಮಥಕೀಂತ ಗಂಗ್ರರಾಭ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6763 232
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸನಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6764 233
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಮು ತುಕರಾಭ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6765 234
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುರೆೀಂದರ  ಚನೂ ಭಲಿಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6766 235
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಯತಬಾಯಿ ಬಾಬು 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6767 236
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಿರಾಜ ದುಾ  ಚವಾಾ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6768 237
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹೇಫ ಬಾಬುರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6769 238
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮಾಬಾಯಿ ಕಳಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6770 239
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬು ಪೊಮು ರಾಠೊಡ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6771 240
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವವ ನಾಥ ಸಾಯಬಾ ಭಜಕುರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6772 241
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣಣ  ಹಿಯಪ  ಬ್ರರಾದ್ದಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



6773 242
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ಮಂತ ಮಲಿಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6774 243
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಭ ಗರುಲ್ಲೀಂಖ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6775 244
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಜಾವದ ಭಸಭಾ  ಅಲ್ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6776 245
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಕೀಂತ ಅಣಣ ಪಾಪ  ಸಣಭವ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6777 246
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದೇವ ಗರುಶೀಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6778 247
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಮಥಕೀಂತ ಆನಂದರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6779 248
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದತುೂ  ಭಭಶ ಕುೀಂಬಾಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6780 249
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿಕ್ಷೀಂದಯ ಖಾದಯಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6781 250
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಕೀಂತ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಸತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6782 251
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವದ್ದಯ ದೇವ ಶಿರ ಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6783 252
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಶೇಕಯ ಶಿರ  ಶೈಲ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6784 253
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಯಷಪಾಪ  ತಟ್ಪ  ಚೀಂಬಾಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6785 254
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪ  ಔಲವಟಿ್ಟ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6786 255
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಸರಿಬಾ ಚವಾಾ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6787 256
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವವ ನಾಥ ಫಷಣಪ  ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6788 257
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಈಯಣಣ  ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6789 258
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿನಾಥ ಫಷಣಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6790 259
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ಶಂಔರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6791 260
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಲಿಾ ಉದಿನ ಅಭಮಾನಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6792 261
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಿಭಥಲಾಬಾಯಿ ವವವ ನಾಥ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6793 262
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ ಗಿರಿಭಲ್ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6794 263
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕಂತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6795 264
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚೀಂತೆೀಂಬ್ರರ  ಪಲಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6796 265
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಭಮ  ಫಷರಾಜ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6797 266
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಭಾಶ ಸಾಮಫಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6798 267
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಗವ ಭಭಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6799 268
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಷೂ ಗಿ ಯ ಅಮಿಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6800 269
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಅಣವಯಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6801 270
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪ  ಔಲಶೇಟಿ್ಟ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6802 271
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾೀಂತಪಾಪ  ಔಳಷಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6803 272
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಸನಾಜಬೇಗಂ ಮುಲಕೂ ಯ ಅಸಭದ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6804 273
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವರಿಪ ಅನಸಾರಿ ಬ್ರನ ಅಬುಾ ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6805 274
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧನರಾಜ ಗರುಶೀಂತಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6806 275
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುರೇಖಾ ಗಂ ಧನರಾಜ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6807 276
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪ  ಶಂಔಯ ಬ್ರರಾದ್ದಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6808 277
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ  ದೇವ ವಜಮಕುಮಾಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6809 278
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ  ಆನಂದರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6810 279
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಚಂದರ  ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6811 280
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಣಣ  ಭಲಕ ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6812 281
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ  ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6813 282
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪ  ನಾಖಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6814 283
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಾಯ ಅಲ್ಲ ಹೈದಯಲ್ಲ ಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



6815 284
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಂಔಯ ರಾಠೊ ಡ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6816 285
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪುಲಚಂದ ಪೊಮು

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6817 286
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಖಭಮ  ಯಮವವ ಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6818 287
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭ ಭಶ ಯಮೄವವ ಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6819 288
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6820 289
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಡ್ಡತ ಸಾಫಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6821 290
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣಪ  ಸಾಮಫಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6822 291
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ   ಚಂದರ ಭಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6823 292
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖದೇಪಾಪ  ಚಂದರ ಭಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6824 293
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೆರಾಮ ರಾಭಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6825 294
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪೂಲಾಬಾಯಿ ಮಾನಸಿೀಂಖ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6826 295
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸುಯತಬಾಯಿ ಖೆಭಜಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6827 296
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾನಸಿೀಂಖ ಠಾಕುಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6828 297
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಡುಸಾಫ ಖಾದಯಸಾಫ ಸಾರುದ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6829 298
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗೀಂಡೆರಾಮ ಗಯಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6830 299
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಭ ಮಾಶಂಔಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6831 300
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಹಾೀಂಗಿಯ ಅಲ್ಲ ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6832 301 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ಾ  ವವ ಯ ಚಂದರ ಕೀಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6833 302 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಶಿವಯಣಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6834 303 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಶಿವಯಣಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6835 304 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಶಿವಯಣಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6836 305 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಸಿದ್ದರ ಭಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6837 306 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖನಫಷಪ  ಸಿದ್ದರ ಭಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6838 307 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇವ ಅಯಳದೂಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6839 308 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪ  ಅಯಳಿದೂಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6840 309 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರೂಡ ಅಯಳಿದೂಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6841 310 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಸುತ್ರಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6842 311 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಪುತರ  ಉಡಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6843 312 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6844 313 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇವ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6845 314 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಗಿ ೀಂದರ ಪ  ಎಷಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6846 315 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಗಿ ೀಂದರ /A

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6847 316 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಬಾಯಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6848 317 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಬ್ರಕ ಪಾಟ್ಟ ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6849 318 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಜಿ ಕುಮಾಯ ಬ್ಳಳಭಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6850 319 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಮಾಮ  ಬ್ಳಳಭಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6851 320 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6852 321 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನಂತಪಾಪ  ಸುತ್ರಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6853 322 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಶಂಔರ ಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6854 323 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ಭ ಭಶ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6855 324 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌಡಪಾಪ  ಪಾಟ್ಟ ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6856 325 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಪಾಟ್ಟ ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



6857 326 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ಬಾಷಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6858 327 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಔಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6859 328 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ತಪ ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6860 329 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಕ ಪಾಪ  ಔಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6861 330 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರೀಂಜಗರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6862 331 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ಶಂಕೆರ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6863 332 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಪಂಡ್ಡತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6864 333 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಮಥಕೀಂತ ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6865 334 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿರಾಮ ಸಿದ್ದರ ಭ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6866 335 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6867 336 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಮಾಮ  ಹುಲ್ಲಕೇರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6868 337 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಮಥಕೀಂತ ನಾಗೆೀಂದರ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6869 338 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪ  ತಂ ಶಿ ರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6870 339 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕವಪಾಪ  ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6871 340 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಭಾಶ ಬಂಡೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6872 341 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವವವ ನಾಥ ಪಾಟ್ಟ ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6873 342 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಶಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6874 343 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಕ ಳಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6875 344 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾೀಂತೇವ ಷಗಭಳೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6876 345 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಜ ಬ್ರ ಭಶ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6877 346 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಲ್ಲೀಂ ಬ್ರ  ಅಬಾಬ ಷ ಖನಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6878 347 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಬಾಬ ಲ್ ಖನಿ ಬಖವಾನ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6879 348 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷಯಷವ ತ ಫಷಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6880 349 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಣಣ  ಚಂದರ ಶ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6881 350 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಗರುಬಾಳಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6882 351 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ  ಗರುಬಾಳಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6883 352 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ವಯಣಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6884 353 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6885 354 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಕಖನ್ಸಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6886 355 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ ಭಲಿಯಾಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6887 356 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಶಂತಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6888 357 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜೀಂದರ  ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6889 358 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠಲ ಕವಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6890 359 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔರ ಪಾಪ  ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6891 360 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔರ ಪಾಪ  ಸುತ್ರಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6892 361 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪುನೂ ಪಾಪ  ಚತಲ್ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6893 362 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ ಶಂಔಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6894 363 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ನಯಷಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6895 364 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಭರಾ ಶಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6896 365 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚದ್ದನಂದಮಯ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಮಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6897 366 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ ಜಮಾದ್ದಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6898 367 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



6899 368 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾೀಂತಯಾಯ  ಭಠತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6900 369 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಸಣಮಂತರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6901 370 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಖಣತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6902 371 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌರಾಬಾಯಿ ನಿೀಂಖದಳೆಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6903 372 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯಗೌಡ ಪಾಟ್ಟ ಲ ಝಳಕ್ಷ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6904 373 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಭರಾ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6905 374 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6906 375 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಸಾಲೇಗ್ರೀಂ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6907 376 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಶ ಔ ತ ಳನ್ಸಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6908 377 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇ ಗ ನೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6909 378 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ನಿೀಂಬಾಳ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6910 379 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಬಂಡೆಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6911 380 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6912 381 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾಳಪಾಪ  ಪೂಜಾರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6913 382 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಔಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6914 383 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇವ ಔಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6915 384 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜೈ ಭಾಯತ/ಕ ಯಬಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6916 385 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖ ಬಾ ನಾದಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6917 386 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಹಿರಳಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6918 387 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಖಲಮಾಮ  ಕ ಚ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6919 388 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಮುಲಗೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6920 389 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6921 390 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಅಣಿಹೆಲಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6922 391 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲ ವ ಷಲಗಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6923 392 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವಂತರಾಮ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6924 393 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ ಷಯಡಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6925 394 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಮಾಮ  ಕಳಶೆಟಿ್ಟ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6926 395 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖದೇವ ಕ ಳಶೆಟಿ್ಟ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6927 396 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಬುದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6928 397 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಗಬಾರ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6929 398 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ ಬಔರೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6930 399 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಕುಮಾಯ ವರುಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6931 400 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರುಔಕ ಪಾಪ  ಬಜಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6932 401 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಬಾಳಪಾಪ  ಭಯಬ್ಳ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6933 402 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇ ಚಂದರ ಶ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6934 403 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮುಔಸಾಫ ಗ ಳಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6935 404 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6936 405 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಭಹಾದ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6937 406 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಪಾಪ  ಫಜಾರೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6938 407 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ  ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6939 408 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಚಂದರ ಶೇಕಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6940 409 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



6941 410 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಭಯಬ್ಳ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6942 411 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡಪಾಪ  ಜಿಡಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6943 412 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ತ ಳನ್ಸಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6944 413 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಅೀಂಬೇವಾಡ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6945 414 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಮಾರುತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6946 415 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಯಪಾಪ  ಮಾರುತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6947 416 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಔಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6948 417 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಬಾಯಿ ಬಾಮಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6949 418 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭಣಣ  ಮತರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6950 419 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಖಶೆಪ  ಮತರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6951 420 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಯಮವವ ಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6952 421 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭ ಗ್ರಗ ಲ್ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6953 422 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾರಾಮಣ ಯಶುರಾಭ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6954 423 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಭಠ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6955 424 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಶಂಔಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6956 425 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಮಫಣಣ  ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6957 426 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6958 427 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ ಬರಾಳೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6959 428 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಫವಾವ  ಭಹಾರಾಜ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6960 429 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಚಂದ್ದರ ಭಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6961 430 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮೌಲಾಸಾಫ ದಷೂ ಗಿಯಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6962 431 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಮಥಕೀಂತ ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6963 432 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಲಾಡಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6964 433 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಖಭಣ್ಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6965 434 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ ಷಲುಟ್ಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6966 435 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹನೂ ಪಾಪ  ಫಷಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6967 436 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜೀಂದರ  ಸಿದಾ ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6968 437 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣ ಶಂಔರೆಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6969 438 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಪಾಟ್ಟ ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6970 439 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ಶಿಭಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6971 440 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ ಷಲುಟ್ಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6972 441 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಫಜಾರೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6973 442 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಹನೂ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6974 443 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಗವೇೀಂದರ  ಸಾತಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6975 444 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಾಥತ ಭಠತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6976 445 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವು ಯ ಯಭಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6977 446 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕೀಂತಯಾಯ  ಫಷಯಾಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6978 447 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠಲ ಭ ಭರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6979 448 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವೀಂಔಟೇವ ಸಾಯಬಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6980 449 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾರುತ ನಾರಾಮಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6981 450 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಷಯಡಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6982 451 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಚಂದರ ಶ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



6983 452 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ  ಚಲಗರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6984 453 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಮಾಮ  ನಾಖಲೇಗ್ರೀಂ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6985 454 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥಣ್ಣಣ  ಭಣ್ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6986 455 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನಿ ಲ ತಳಕೇರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6987 456 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ರಾಭ ಭಲಕ ಪಾಪ  

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6988 457 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಕ ಳಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6989 458 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಮುಧಥಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6990 459 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖ ಮುನಾೂ ಳಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6991 460 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಮಾಮ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6992 461 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಧಾ ನ್ಸರಂದಯಾಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6993 462 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಮಾಮ  

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6994 463 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನಂದರಾ ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6995 464 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ  ಸಿಖಯಔಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6996 465 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರುದರ ಪಾಪ  ಚಂದರ ಶ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6997 466 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ಗಯಪಾದ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6998 467 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇ ರಾಭಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

6999 468 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಕವ ಪುರಾಣಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7000 469 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಭಲಔಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7001 470 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಇೀಂಟ್ಟಬಾಯಿ ಮತರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7002 471 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ದತರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7003 472 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಣಣ  ಮಾದಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7004 473 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಆಳಂದ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7005 474 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದವಯಥ ಶಿರ  ಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7006 475 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾತಪಾಪ  ಶಿರ  ಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7007 476 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದೇಪಾಪ  ಭ ಭಶ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7008 477 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ ಶೆಳಕೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7009 478 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಆಳಂದ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7010 479 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಸಾಬಾಲಾಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7011 480 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಔಬೂಲ್ ಇನಾಭದರ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7012 481 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಸಿೀಂಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7013 482 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ರರಾಜದ್ದಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7014 483 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಔಬ ಯ ಟೇಲ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7015 484 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮಿ ನ ಟೇಲ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7016 485 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಔಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7017 486 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಜ ಬಾಳೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7018 487 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಗವ ಬ ಯಳೆಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7019 488 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ ಕಳೆಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7020 489 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥರಾಮ ರೇಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7021 490 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ನಿೀಂಖದಳೆಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7022 491 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಧನಖರ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7023 492 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹುಸೇನ ಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7024 493 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಅಮಾಣ್ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



7025 494 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚೀಂದಸಾಫ ಡ್ಡಗಿಗ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7026 495 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬ್ಳಳಭಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7027 496 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖ ಪೂಜಾರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7028 497 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7029 498 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ಹುಳೆಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7030 499 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಭಶ ಬ್ರರಾದ್ದಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7031 500 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅವವ ಥ ಟೇಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7032 501 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚೀಂದ ಟೇಲ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7033 502 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪ  ಅಣ್ಣಣ ರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7034 503 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7035 504 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇಖಾ ಸಾಣಔ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7036 505 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮುತೂ ಣಣ  ಗೆದಾ ಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7037 506 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಜಕಪೂಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7038 507 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7039 508 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7040 509 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ದೇವಮುಕ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7041 510 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7042 511 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ಫಷಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7043 512 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಣಣ  ಮಾಡ್ಡಯಾಳ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7044 513 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದೀಂಡಪಾಪ  ಸದಲಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7045 514 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಬುರಾ ಅಣಣ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7046 515 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಅಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7047 516 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7048 517 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂದಪಾಪ  ದ್ದಯ ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7049 518 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಕವ ಭಲಿಣಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7050 519 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುನಾಥ ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7051 520 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಯಕನಾಥ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7052 521 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ಫನಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7053 522 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ವಠೊ ಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7054 523 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಣಣ  ಶಿರ  ಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7055 524 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಣಣ  ಮಾದಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7056 525 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಿಬೂಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7057 526 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪಾಪ  ಅೀಂಫಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7058 527 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ಸಳೆಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7059 528 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಘಂಟ್ಜ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7060 529 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖ ಮಾಣಿಔರಾ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7061 530 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ಬ್ರಔರೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7062 531 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಸಿದಾ ಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7063 532 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇ ಗರುನಿೀಂಖಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7064 533 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಮಥಕೀಂತ ಶಿಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7065 534 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಫನಸುಡೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7066 535 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಗೌಡ ಪಾಟ್ಟ ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



7067 536 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ಫನಸುಡೆ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7068 537 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತರಾಮ ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7069 538 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದತೂ ಪಾಪ  ಕನುಡೆ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7070 539 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಶಿತರಾ ದೇವಮುಕ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7071 540 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜೀಂದರ  ಶಂಔಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7072 541 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪಾಪ  ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7073 542 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪಾಪ  ಮಂಜಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7074 543 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಈಶ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7075 544 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಯತಬಾಯಿ ಔಯವಾಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7076 545 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ ಇಔಕ ಳಕ್ಷ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7077 546 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥಣಣ  ನಿೀಂಖಶೆಟಿ್ಟ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7078 547 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಭಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7079 548 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಹಿರಳಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7080 549 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿಲಮಾಮ  ಭಲಿಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7081 550 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಣಣ  ರಾವ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7082 551 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ರೇವ ಜಮಾದ್ದಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7083 552 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಥುರಾ ಶಂಔಯ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7084 553 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ದತ್ರೂ ತೆರ ಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7085 554 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ ದತ್ರೂ ತೆರ ಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7086 555 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮುಸಾೂ ನಸಾಫ ಮೌಲಾಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7087 556 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ  ವಠಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7088 557 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಲ್ಲೀಂಖ ಮುನೂ ಳೆಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7089 558 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7090 559 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ್ಳಯಲ್ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7091 560 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7092 561 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಸರಿಜನ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7093 562 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಕ್ಷ ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7094 563 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಾಲಸಾಫ ಟೇಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7095 564 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪರಿ ನ ಟೇಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7096 565 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಸಬೂಫ ಹುಸೇನ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7097 566 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಯ ಭರಾಮ ನಾಖಪಾಪ  

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7098 567 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇಪಾಪ  ಈಯಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7099 568 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಂಜುನಾಥ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7100 569 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಜಮಪ  ದುದನಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7101 570 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂದಪಾಪ  ಬ್ರರಾಜಶಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7102 571 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪಾಪ  ಸಿತ್ರಬಾಯಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7103 572 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ ನಾಖರಾಜ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7104 573 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ/ಮಾರುತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7105 574 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಶ ಔ ಇಔಕ ಳಕ್ಷ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7106 575 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪಾಪ ರಾಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7107 576 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7108 577 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ 

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



7109 578 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಬಯಳ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7110 579 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಮಾಶಂಔಯ ಸಾಖಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7111 580 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸನಿಫಾ ಅಬ್ರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7112 581 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ ಯಷಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7113 582 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಔಫಯ ಟೇಲ ಅಮಿ ನಸಾಫ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7114 583 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹೇವ/ಮತರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7115 584 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7116 585 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ  ಅಣಿಹಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7117 586 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ನಿವಾಷ ಕುಲಔಣಿಥ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7118 587 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿದ್ಾ  ವವ ಯ ಚಂದರ ಕೀಂತ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7119 588 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ದಲತರಾಮ ದಿಔೂ ೀಂಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7120 589 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಜಿ ಕುಮಾಯ ಬ್ಳಳಭಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7121 590 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಮಾಮ  ಬ್ಳಳಭಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7122 591 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7123 592 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ /ದೇಗಿಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7124 593 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನಂತ ಸುತ್ರಯ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7125 594 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7126 595 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ ಔಮಿಟ್ಗಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7127 596 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ತಪ ಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7128 597 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ  ಔಲಿಪಾಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7129 598 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7130 599 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ಬ್ರೀಂಜಗರಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7131 600 ಗಲಫಗ್ರಥ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿರಾಮ ಸಿದ್ದರ ಭ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7132 601
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7133 602
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7134 603
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖದಿ ಶ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7135 604
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನಿತ್ರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7136 605
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನಿತ್ರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7137 606
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7138 607
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಜಾಕ್ ಮಿಯಾನ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7139 608
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಜಾಕ್ ಮಿಯಾನ್

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7140 609
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸಭಮ ದ ಅಲ್ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7141 610
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸಭಮ ದ ಅಲ್ಲ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7142 611
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುವಯಣಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7143 612
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುವಯಣಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7144 613
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುವಯಣಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7145 614
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವೈಜನಾಥ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7146 615
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವೈಜನಾಥ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7147 616
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7148 617
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7149 618
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸದೇಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7150 619
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು



7151 620
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದಯ ಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7152 621
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದಯ ಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7153 622
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದಯ ಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7154 623
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಮಿತ್ರರ ಬಾಯಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7155 624
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಮಾಬಾಯಿ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7156 625
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಥಬ್ರ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7157 626
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7158 627
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಣಣ

ಕ್ಷ ಟ್ನಾವ

ಔಖಳು

7159

7160

7161

PÀæ. À̧A. f¯Áè vÁ®ÄPÀ ºÉÆ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ ಡೆದಿರು

 

ಸೌಲಭೆ್ಯ

7162 1 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7163 2 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲ ವಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7164 3 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಡೆನೆಕ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7165 4 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೇನಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7166 5 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹಳಕುೀಂದ್ ಅಮೃತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7167 6 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಯಫಷಪ  ಓಶೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7168 7 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7169 8 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7170 9 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7171 10 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಚಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7172 11 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔನಾಯ ಕುಮಾರಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7173 12 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7174 13 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7175 14 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಭನಾಥ ನರೇಗೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7176 15 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ ಬ್ರ ಬ ರುತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7177 16 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಮ್ ಎಸ್ ಚೀಂಚ ಳಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7178 17 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಶೀಂತ್ ಭ ಜರಾಜ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7179 18 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖದೇಪ  ಬ್ರರಾದ್ದರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7180 19 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7181 20 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7182 21 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7183 22 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7184 23 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಗ್ರಯ ಶಿರ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7185 24 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7186 25 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7187 26 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಫಷವಂತರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7188 27 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7189 28 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲ್ ಔನಾತರಾಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7190 29 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾರಾಮಣಯಡ್ಡು ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7191 30 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷ ಲ್ಲೀಂಖಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7192 31 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಬಾಜಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7193 32 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7194 33 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ನುಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7195 34 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7196 35 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭಾಔರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7197 36 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುತ್ರಳ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7198 37 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7199 38 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಕಂಠ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7200 39 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7201 40 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಶ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7202 41 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ್ ಸ ಲಂಔರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7203 42 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7204 43 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲ್ ಔನಾತರಾಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7205 44 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾರಾಮಣಯಡ್ಡು ಲಘುಪೊವಕೀಂವ
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7206 45 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷ ಲ್ಲೀಂಖಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7207 46 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಬಾಜಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7208 47 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔಯರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7209 48 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7210 49 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7211 50 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7212 51 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7213 52 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7214 53 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7215 54 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7216 55 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7217 56 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದಾ ರೂ . ೂ್್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7218 57 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7219 58 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7220 59 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಕೀಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7221 60 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಕೀಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7222 61 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪ ಯಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7223 62 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪ ಯಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7224 63 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪ ಯಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7225 64 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7226 65 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7227 66 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7228 67 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7229 68 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವೈಶಲ್ಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7230 69 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವೈಶಲ್ಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7231 70 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7232 71 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7233 72 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7234 73 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7235 74 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7236 75 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7237 76 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7238 77 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7239 78 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7240 79 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7241 80 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7242 81 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7243 82 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7244 83 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7245 84 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7246 85 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7247 86 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7248 87 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7249 88 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7250 89 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7251 90 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7252 91 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7253 92 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜೀಂದರ . ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7254 93 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜೀಂದರ . ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7255 94 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7256 95 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7257 96 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾ ಬುಯಣ್ಣಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7258 97 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾ ಬುಯಣ್ಣಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7259 98 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಭಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7260 99 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7261 100 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7262 101 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7263 102 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7264 103 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7265 104 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7266 105 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



7267 106 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ್ ನಟ್ಟಔರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7268 107 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7269 108 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7270 109 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7271 110 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7272 111 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದಮಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7273 112 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದಾ ರೂ . ೂ್್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7274 113 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶ ಬುಯನಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7275 114 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7276 115 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7277 116 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಅರಾದಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7278 117 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಅರಾದಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7279 118 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ  ಟ್ಟ ಭೂಷನ್ಸರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7280 119 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಮಯ  ಭತತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7281 120 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7282 121 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ್ ಷನೇಶ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7283 122 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭೂತ್ರಳಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7284 123 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7285 124 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ಪೊ ದ್ದಾ ರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7286 125 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7287 126 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗ ಪಾಲ ತಳವಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7288 127 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶ ಬುಯನಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7289 128 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ  ಬುಯಣ್ಣಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7290 129 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7291 130 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7292 131 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಕೀಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7293 132 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7294 133 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7295 134 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7296 135 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7297 136 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7298 137 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7299 138 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7300 139 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7301 140 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7302 141 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7303 142 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7304 143 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7305 144 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜೀಂದರ . ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7306 145 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7307 146 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾ ಬುಯಣ್ಣಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7308 147 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7309 148 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7310 149 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಶಿ ಲಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7311 150 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಣಥಭಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7312 151 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7313 152 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫವ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7314 153 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪ್ರ  ಭತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7315 154 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಜಾಕ್ ಮಿಯಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7316 155 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸಭಮ ದ ಅಲ್ಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7317 156 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7318 157 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯುರಾಜ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7319 158 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7320 159 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7321 160 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7322 161 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7323 162 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7324 163 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಅರಾದಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7325 164 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತ್ರರಾಬಾಯಿ ಬ್ರ ಹನಾೂ ಳಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7326 165 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ  ಟ್ಟ ಭೂಷನ್ಸರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7327 166 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಮಯ  ಭತತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



7328 167 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7329 168 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭೂತ್ರಳಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7330 169 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮುಕ್ಷೀಂಡಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7331 170 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7332 171 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7333 172 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7334 173 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ಪೊ ದ್ದಾ ರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7335 174 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7336 175 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗ ಪಾಲ ತಳವಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7337 176 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶ ಬುಯನಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7338 177 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ  ಬುಯಣ್ಣಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7339 178 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7340 179 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7341 180 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪ ಯಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7342 181 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7343 182 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7344 183 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವೈಶಲ್ಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7345 184 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ನುಬಾಯಿ ಭದನಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7346 185 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7347 186 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7348 187 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7349 188 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7350 189 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7351 190 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7352 191 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7353 192 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7354 193 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7355 194 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7356 195 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7357 196 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7358 197 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7359 198 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜೀಂದರ . ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7360 199 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾ ಬುಯಣ್ಣಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7361 200 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7362 201 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾ ಬುಯಣ್ಣಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7363 202 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7364 203 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7365 204 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7366 205 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಭಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7367 206 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7368 207 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7369 208 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7370 209 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7371 210 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7372 211 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಶಿ ಲಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7373 212 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಣಥಭಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7374 213 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7375 214 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸನಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7376 215 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7377 216 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7378 217 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲ ವಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7379 218 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತುಳಸಿರಾಭ/ಶೆಟಿ್ ಪ   ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7380 219 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಜಾರಾಭ /ಜ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7381 220 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಸಬೂಫ/ಖಾದಯಸಾಫ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7382 221 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7383 222 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಭಣಣ /ಖಂಡೆಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7384 223 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಖದೇವ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7385 224 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಮಶಿರ   /ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7386 225 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದೇವ /ರಾಜೀಂದರ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7387 226 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಸಣಮಂತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7388 227 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ನಿೀಂಖಭಮ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7389 228 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಲಾಲ /ಅಣಣ ಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7390 229 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗೀಂಡಪ  /ಸಿದ್ದರ ಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7391 230 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮೄಸಬೂಫ /ಮೌಲಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7392 231 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಗಿತ್ರ /ನಿ ಯಜಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



7393 232 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಂಡ್ಡತ /ಗಯಲ್ಲೀಂಖಭಮ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7394 233 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವೈಜನಾಥ / ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7395 234 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಆನಂದರಾ/ಧೂಳಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7396 235 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾಖಭಮ  /ಗರುಶೀಂತಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7397 236 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗರುಶೀಂತಪ /ಆನಂದರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7398 237 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅೀಂಫವಾವ  /ದಭಥಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7399 238 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಮಂತ/ಧಭಥಣಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7400 239 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ/ಭಭರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7401 240 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದ್ದರ ಭ/ಶಿಪಾದಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7402 241 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಭಲಔಯ / ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7403 242 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದ್ದರ ಭ/ಆನಂದರಾ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7404 243 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪ /ಸಿದ್ದರ ಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7405 244 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗಯಣಣ /ವಯಣಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7406 245 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷಕರಾಭ /ಬಾಬುರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7407 246 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ ಪ  /ರಾಭಚಂದರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7408 247 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಭರಾ/ಔಯಫಷಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7409 248 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಬು /ಔಯಫಷಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7410 249 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ/ಭಭರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7411 250 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ಕಶಿನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7412 251 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಭದ್ದಷ/ಶಿವಾಜಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7413 252 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಗೀಂಡಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7414 253 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ /ನಾಭದೇ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7415 254 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾಖಣಣ  /ಸಿದಾ ಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7416 255 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಔಯಫಷಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7417 256 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಶಿರಾಮ/ನಾಖಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7418 257 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷದ್ದಶಿ/ಹುಚಚ ಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7419 258 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ /ಭಲಿ್ಲ ವ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7420 259 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ /ರಾಭಲ್ಲೀಂಖಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7421 260 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ರರ ಮ/ವಯಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7422 261 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ಕವ /ರಾಭಚಂದರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7423 262 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಮಶಿರ   /ಶಿರ  ಶೈಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7424 263 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಶಿಕೀಂತ/ಫಷವಂತರಾಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7425 264 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಯ ಭರಾಮ /ಪಂಡ್ಡತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7426 265 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಾಥತಬಾಯಿ/ಚಂದರ ಭಪಾಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7427 266 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವವವ ನಾಥ /ಚಂದರ ಭಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7428 267 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶ ಭಾ /ವಾಭನರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7429 268 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತಪ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7430 269 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಬಾಶಯ /ಫಲವಂತರಾಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7431 270 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ಭಲಔಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7432 271 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದೇವದ್ದಷ/ಶಭರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7433 272 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯಘುವ ಯ /ಮಾಣಿ ಔರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7434 273 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷಣಣ ಪ /ಶಂಔಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7435 274 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾಣಿಔ/ಹೇಭಣಣ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7436 275 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ/ಸುಬಾಶ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7437 276 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ /ನನಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7438 277 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ದೇವ /ಭಭರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7439 278 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ /ತಪ ಣಣ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7440 279 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7441 280 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಧೂಳಪ  /ಫಾಭಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7442 281 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೀಂತಪ  /ಚಂದ್ದರ ಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7443 282 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಗಬಾಯಿ/ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7444 283 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಪ  /ಭಾಖಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7445 284 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾಣಿಔ/ಭಯಣಣ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7446 285 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರುತುರಾಜ /ರಾಭರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7447 286 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗೌರಾಬಾಯಿ/ದಂಡಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7448 287 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗೀಂಡಪ  /ಶೀಂತಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7449 288 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾರುತ/ದೇರಾಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7450 289 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ /ಈಯಣಣ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7451 290 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರುಕ್್ಷ ಮ ಣಿಬಾಯಿ /ತಳಗಳ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7452 291 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ/ಶಿಲ್ಲೀಂಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7453 292 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಶ ಔ/ಗೀಂಡಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7454 293 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಶಿರಾಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7455 294 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯತ್ರೂ ಬಾಯಿ/ಭಾನುದ್ದಷ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7456 295 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುರೇವ /ಅಪಾಪ ರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7457 296 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ/ಸಣಮಂತಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7458 297 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ /ಪಕ್ಷಯಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7459 298 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ /ನಿೀಂಖಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7460 299 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಶಿನಾಥ /ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7461 300 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತುಕರಾಭ /ನಿೀಂಖಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7462 301 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುಮಾಬಾಯಿ /ಭಲಿ್ಲ ರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7463 302 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದೇವ /ಬಂಡಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7464 303 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ /ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7465 304 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲನಾಥ /ಔಯಫಷಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7466 305 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನರೇೀಂದರ  /ಖಾದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7467 306 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ಔಲಾಯ ಣಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7468 307 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಧಭಥರಾಮ /ಶಂಕೆರ  ಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7469 308 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಆನಾಯಔಲ್ಲ/ಸೂಮಥಕೀಂತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7470 309 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಠಲ ಫಯಖಲ್ಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7471 310 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಿಜಲ್ಲೀಂಖಪ  ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7472 311 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಯತಬಾಯಿ /ಭಭಶಯ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7473 312 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಮೇ ಗಪ  ವಯಣಪ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7474 313 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಜರಂಖ /ಶಿರ  ತರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7475 314 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಶ ಔ/ಗೀಂಡಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7476 315 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಯಫಷಪ  ಚಂದ್ದರ ಶ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7477 316 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರುಕ್್ಷ ಮ ಣಿಬಾಯಿ /ಜಖನಾೂ ಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7478 317 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದ್ /ಭಚೀಂದರ  ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7479 318 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ºÀtªÀÄAvÀ ®PÀëªÀÄt dªÀiÁzÀgÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7480 319 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¹ÃgÀ ¥sÀgÀzÀ¸Á§ ¸ÀÄvÁgÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



7481 320 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄ°èPÁgÀdÄ£À ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7482 321 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt§¸À¥Áà ªÀÄ°èPÁgÀd¥Áà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7483 322 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄ®èAiÀÄå ²ªÀ±ÁAvÀAiÀÄå ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7484 323 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀ¯ÁåtAiÀiÁå ±ÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7485 324 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7486 325 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¹zÁæªÀÄ¥Áà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7487 326 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±²æÃªÀÄAvÀ PÀ®è¥Áà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7488 327 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
Ct«ÃgÀ¥Áà qÁgÀtÂ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7489 328 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀ¯ÁªÀw ²ªÀ±ÀAPÀgÀAiÀÄå ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7490 329 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd PÁ±À¥Áà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7491 330 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀAPÀgÀ F¸Áä¬Ä¯ï ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7492 331 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
®ÄÎAqÉÃgÁO WÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7493 332 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
CtuÁgÁAiÀÄ ²ªÀÈCAiÀÄ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7494 333 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
NªÀÄzÉ« gÁeÉÃAzÀæ ¥Á¢j ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7495 334 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄ°è£ÁxÀ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå PÀ®±ÉnÖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7496 335 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¥ÀæPÁ±À ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7497 336 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¥ÀÄvÀ¯Á¨Á¬Ä M£ÀÄß ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7498 337 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
²ªÀªÀÄä ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7499 338 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±Áaw£ÁxÀ UÀÄ¯Á§ ¥ÁnÃ¯ï ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7500 339 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀAUÁ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ PÀ®±ÉnÖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7501 340 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄAUÀ¼Á¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7502 341 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄºÁ£ÀAzÁ ¹zÁæªÀÄ PÀ®±ÉnÖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7503 342 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁeÉÃAzÀæ ªÀÄºÁzÉÃªÀ PÀ®±ÉnÖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7504 343 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÁAvÀ¥Àà ZÀAzÀæ±Á PÀ®±ÉnÖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7505 344 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁeÉÃAzÀÀæ ©üÃªÀÄAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7506 345 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀ¯ÁåtPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀAUÀtÚ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7507 346 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
«ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä PÀgÀ§¸À¥Áà ¨É¼Éî ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7508 347 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
²ªÀÁ£ÀAzÀ ZÀAzÀæ±À ¨É¼Éî ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7509 348 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀAqÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà zsÀ£ÀUÀgÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7510 349 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄ®°îPÁgÀdÄ£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ£ÉÆ¼É ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7511 350 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁeÉÃAzÀæ §¸ÀªÀt¥Àà ªÀiÁ£ÉÆ¼É ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7512 351 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥Áà Ct¥Áà aªÀÄä£À ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7513 352 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
£ÁUÀtÚ ²æÃªÀÄAvÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7514 353 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7515 354 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¸ÀgÀÄ¨Á¬Ä ªÀÄ°è£ÁxÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7516 355 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁeÉÃAzÀæ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¨ÉÃ¼Éî ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7517 356 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¸ÀÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©üÃªÀÄ±Á ¨É¼Éî ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7518 357 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
dAiÀiÁ£ÀAzÀ UÀÄgÀtÚ dªÀiÁzÁIÄ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7519 358 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄ®èAiÀÄÄå ©üÃªÀÄAiÀÄå ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7520 359 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
FgÀtÚ ¸Á§tÚ ¨É¼Éî ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7521 360 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd ²ªÀgÁAiÀÄ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7522 361 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7523 362 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
G¸Áä£ï ¯Á®¸Á§ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7524 363 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÉÄÊ¯Á£À© PÁ²A¸À§ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7525 364 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁeÉÃAzÀæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7526 365 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7527 366 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¤Ã®ªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà aªÀÄä£À ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7528 367 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
FgÀttÚ gÁZÀ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7529 368 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
CªÀÄÈvÀ UÀÄgÀtÚ ©gÁzÁgÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7530 369 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd ¹zÁæªÀÄ¥ÀÁà ©gÁzÁgÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7531 370 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀÄ¥ÉÃAzÀæ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7532 371 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd PÁ±À¥Àà PÀ®±ÉnÖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7533 372 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
FgÀtÚ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7534 373 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥ÀÀà ºÀtªÀÄAvÀ ¹AUÉ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7535 374 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀAUÁ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁ¼ÀUÉ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7536 375 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¸ÁAiÀÄ§tÚ ªÀÄºÁzÉÃªÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7537 376 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀ¯ÁåtÂ zÀªÀ®¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7538 377 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
AiÀÄ±ÉÆÃzÁ CªÀÄvÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7539 378 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¤AUÀ¥Àà CtÚ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7540 379 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ºÀÄ¸ÉÃ¤ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7541 380 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
dAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¥ÀtÚ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7542 381 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ÂÚÃgÀtÚ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7543 382 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄºÉÃ±À gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7544 383 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ¥Án¯ï ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7545 384 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
®êgÀt¥Àà ªÀÄ®PÁgÀd¥Àà PÀ®±ÉnÖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7546 385 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
dAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¥ÀttÚ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7547 386 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
«ÃgÀtÚ WÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7548 387 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt§¸À¥Àà ªÀÄ®PÁgÀd¥Àà PÀ®±ÉlÄÖ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7549 388 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä ªÀÄ®PÁgÀd¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7550 389 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
«ÃgÀttÚ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7551 390 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÉÆÃ¥Á® §¸ÀtÚ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



7552 391 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7553 392 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄºÉÃAzÀæ PÀgÀ§¸À¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7554 393 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ CªÀÄÈvÀ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7555 394 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁIÄ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7556 395 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁd±ÉÃRgÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7557 396 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ CtÚ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7558 397 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7559 398 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7560 399 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
Q±À£ÀgÁªÀ ¨Á®ZÀAzÀægÁªÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7561 400 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀÄgÀtÚ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7562 401 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¹zÁæªÀÄ PÁ±À¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7563 402 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7564 403 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀÄgÀtÚ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7565 404 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
dUÀzÉÃ« £ÁUÀtÚ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7566 405 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7567 406 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁd±ÉÃRgÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7568 407 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
Á£ÀAzÀgÁAiÀÄ CA¨ÁIÄDAiÀÄ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7569 408 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁdeÉÃAzÀæ CtÚ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7570 409 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¸ÁAiÀÄ§ttÚ gÁAiÀÄ¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7571 410 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁd±ÉÃRgÀ FgÀtÚ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7572 411 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸À¥Àà zÀvÁÛ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7573 412 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7574 413 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7575 414 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄZÉÑÃAzÀæ£ÁxÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7576 415 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¤AUÀ¥ÀÀà ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7577 416 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
FgÀtÚ CªÀÄÈvÀ¥Áà ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7578 417 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥Àà ZÀAzÀæ±Á ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7579 418 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7580 419 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7581 420 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕಾಸಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7582 421 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷರಾಜ ಶಿರೈ ಕೆರಳಿಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7583 422 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7584 423 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕುಲ್ಸು ಮ್ ಬಿೋ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7585 424 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಚಣಣ  ಮಡಿವಾಳ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7586 425 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಚಣಣ  ಮಡಿವಾಳ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7587 426 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಾಲಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7588 427 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರ್ಮಣಿಕ್ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7589 428 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪೋರಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7590 429 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7591 430 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣಣ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7592 431 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಹಿೋರಾಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7593 432 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕೃಶಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7594 433 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ  ಶಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7595 434 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7596 435 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7597 436 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7598 437 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಪ್ಪಪ ರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7599 438 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7600 439 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಪ ರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7601 440 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಶಿಕುರ್ಮರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7602 441 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7603 442 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವೊಂಕ್ಟರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7604 443 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7605 444 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಕ ಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7606 445 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಾೊಂತಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7607 446 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜ್ಞಾ ನೇವವ ರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7608 447 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜ್ಞಾ ನೇವವ ರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7609 448 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7610 449 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಬಾಬ ಸ್ ಅಲಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7611 450 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7612 451 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಖೆರ್ಮಲಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7613 452 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮೈಲಾರಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7614 453 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುಣಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7615 454 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದೇರಾಜ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7616 455 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7617 456 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸನುಮಂತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7618 457 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಫೋಕ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7619 458 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದೇರಾಜ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7620 459 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7621 460 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸನಿೋಫಾ ಬಿೋ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7622 461 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಇಸಾಮ ಯಿಲಾಾ ನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7623 462 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಗರಾಜ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7624 463 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7625 464 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7626 465 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7627 466 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಿೋಲಾತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7628 467 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7629 468 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7630 469 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಹೆಬೂಬ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7631 470 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7632 471 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಗದೇಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7633 472 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



7634 473 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7635 474 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅನುಷಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7636 475 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಮಮ  ಆಲ್ಲರು ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7637 476 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಗೇಶ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7638 477 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7639 478 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿಪುತರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7640 479 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಗಮಮ  ವಿ ಮಠತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7641 480 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಗಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7642 481 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರ್ಮಲಾಶೆತೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7643 482 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರವಿೋೊಂದರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7644 483 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಸಮಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹಿೊಂ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7645 484 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದಿೋಲಿಪುಕರ್ಮರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7646 485 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಲಭೋಮ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7647 486 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವಾಜಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7648 487 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7649 488 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೂಯಾಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7650 489 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7651 490 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಪ್ಪಟೋಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7652 491 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸನಮಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7653 492 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7654 493 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮೆಸಬೂಬಾು ಬ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7655 494 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭೋರ್ಮಶಂಕ್ರ ಚಕಿಕ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7656 495 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅವ ಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7657 496 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಬಷಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7658 497 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಮಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7659 498 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರವಿೋೊಂದರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7660 499 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಬಷಪ  ಬಿರಾಜದಾರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7661 500 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೂಯಾಕಾೊಂತ್ ಅಣಣ ರಾವ್ ಪ್ಪಟೋಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7662 501 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೂಯಾಕಾೊಂತ್ ಅಣಣ ರಾವ್ ಪ್ಪಟೋಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7663 502 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೊಂಬೃತಾರ ಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7664 503 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7665 504 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7666 505 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಚಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7667 506 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7668 507 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿಲಿೊಂಗಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7669 508 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7670 509 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7671 510 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ರಿೋಮ್ ದಿವ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7672 511 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ಲೆಾ ಣ್ ರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7673 512 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣ್ಣಣ ರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7674 513 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣ್ಣಣ ರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7675 514 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಗಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7676 515 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮೋಸನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7677 516 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷರಾಜ ವಾಲಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7678 517 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಮಿತಾರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7679 518 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣಣ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7680 519 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಿೋಲಮಮ  ರ್ಮಲಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7681 520 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜೆಮು ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7682 521 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಈರಮಮ  ನರೋಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7683 522 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿಠಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7684 523 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಸದೇಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7685 524 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದಾರ ಮಯೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7686 525 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗಣತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7687 526 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗಣತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7688 527 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೂಯಾಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7689 528 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7690 529 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7691 530 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭೋಮರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7692 531 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಕ್ಿ ಮ ಪುತರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7693 532 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಕ್ಿ ಮ ಪುತರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7694 533 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿನುಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7695 534 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಇೊಂದು ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7696 535 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಶೋಕ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7697 536 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಂಕ್ರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7698 537 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಮರ್ ನಾಥ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7699 538 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿಪುತರ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7700 539 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುೊಂಡಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7701 540 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷರುಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7702 541 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7703 542 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲೂ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7704 543 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಾೊಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7705 544 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜೈ ಭೋಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7706 545 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗಂಗ್ರಧರ ವಾಲಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7707 546 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಪ್ಪಪ ರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7708 547 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಾಲ್ ಬಿೋ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7709 548 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭೋಮರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7710 549 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7711 550 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿಪುತರ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7712 551 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೇಣಕುರ್ಮರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7713 552 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಗಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7714 553 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣಣ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7715 554 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಗಿೋೊಂದರ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7716 555 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂಗಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7717 556 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7718 557 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶೋಭ್ಯತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7719 558 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7720 559 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದಯಾನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7721 560 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದಯಾನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



7722 561 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರುಕುೊಂಬಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7723 562 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರುಕುೊಂಬಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7724 563 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರಾಜಕುರ್ಮರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7725 564 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರಾಜಕುರ್ಮರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7726 565 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಸಮ ದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7727 566 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಸಮ ದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7728 567 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೊಂಬಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7729 568 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರತನ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7730 569 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7731 570 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗಿರಿಮಲೂ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7732 571 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಯರಾಮ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7733 572 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಭ್ಯಷ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7734 573 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಯರಾಮ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7735 574 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶೇನು ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7736 575 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಸದೇಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7737 576 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುೊಂಡಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7738 577 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುೊಂಡಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7739 578 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಹೊಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7740 579 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕಾೊಂಟೆಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7741 580 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕಾೊಂಟೆಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7742 581 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಲಿತಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7743 582 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಲಿತಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7744 583 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೊಂಬರೇ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7745 584 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7746 585 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೊಂಬಿಕಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7747 586 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಮೇವವ ರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7748 587 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಮೇವವ ರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7749 588 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಖುಬಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7750 589 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಯಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7751 590 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗಣತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7752 591 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದಿೊಂಗಂಬರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7753 592 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದಿೊಂಗಂಬರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7754 593 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭೋರ್ಮಶಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7755 594 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷರಷವ ತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7756 595 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದತತ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7757 596 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7758 597 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7759 598 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುೊಂಡರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7760 599 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಬಷಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7761 600 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದಾಮ ತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7762 601 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುರಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7763 602 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುರಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7764 603 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7765 604 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಬಷಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7766 605 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಭ್ಯಷ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7767 606 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೂಯಾಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7768 607 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಗದೇವಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7769 608 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕಾತಿಾಕ್ಯೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7770 609 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮರಿಯಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7771 610 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋತೆರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7772 611 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋತೆರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7773 612 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋಮಂತರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7774 613 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ಲೆಾ ನಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7775 614 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದಾ SAB ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7776 615 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗೌರಮಮ  ಗದ್ದದ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7777 616 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಬಷಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7778 617 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದದ ರಾಮಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7779 618 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಲಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7780 619 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಯೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7781 620 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಯೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7782 621 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಜರಂಗರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7783 622 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷನಯೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7784 623 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದಾದ ರೂ .  ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7785 624 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಮೇವವ ರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7786 625 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೊಂಗದಾರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7787 626 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7788 627 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೊಂಗದರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7789 628 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ೆೋಮಲಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7790 629 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಡಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7791 630 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಾಹೆದ್ ಪ್ಪಶಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7792 631 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7793 632 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಾಹೆದ್ ಪ್ಪಶಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7794 633 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚೆನನ ಬಷ ಕ್ಣಮಸ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7795 634 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಜ್ಞಾ ನಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7796 635 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಹದೇವಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7797 636 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7798 637 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7799 638 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7800 639 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವೈಜನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7801 640 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರವಿೋೊಂದರ  ಕ್ಣಮ ಸ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7802 641 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಮಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7803 642 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7804 643 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಹದೇವಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7805 644 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7806 645 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ೆೋಮಲಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7807 646 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಬಷಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7808 647 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7809 648 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ AMBAVVA ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



7810 649 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ವಿತಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7811 650 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮೋತಿ ರಾಮ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7812 651 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿಜಯಲಕ್ಿ ಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7813 652 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಎಸ್ ವಾಲಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7814 653 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿಠಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7815 654 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7816 655 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಂಗಳಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7817 656 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಂಗಳಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7818 657 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಂಗಳಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7819 658 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಲಿತಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7820 659 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪಂಡಿತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7821 660 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7822 661 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂತ್ಕಕರ್ಮರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7823 662 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸರಿವಚ ೊಂದರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7824 663 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7825 664 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂಗಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7826 665 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7827 666 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಸಮ ದ್ SAB ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7828 667 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೆ್ಮ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7829 668 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕಾವಮಮ  ಕುಮಸಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7830 669 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪ್ಪಾತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7831 670 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7832 671 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷವಂತರಾವ್ ಪ್ಪಟೋಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7833 672 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7834 673 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷವಂತರಾವ್ ಪ್ಪಟೋಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7835 674 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7836 675 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಶೋಕ್ ಕುರ್ಮರ್ ಹನಾನ ಳಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7837 676 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಹೊಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7838 677 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪುಲಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7839 678 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಣಿಕ್ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7840 679 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಣಿಕ್ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7841 680 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿೋರಭ್ದರ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7842 681 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿೋರಭ್ದರ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7843 682 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಳಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7844 683 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ASHOK ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7845 684 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಂಡಯೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7846 685 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುರುಶಾೊಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7847 686 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಚಯೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7848 687 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7849 688 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಹೊಂತಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7850 689 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲೂ ಯೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7851 690 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದದ ರಾಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7852 691 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7853 692 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಹದೇವಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7854 693 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿಠಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7855 694 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕೃಶಣ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7856 695 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7857 696 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7858 697 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ಾಮಲಿೊಂಗ ಕ್ಳಶೆಟಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7859 698 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದಾರ ಮಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7860 699 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಚಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7861 700 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿಜಯ್ ಕುರ್ಮರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7862 701 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7863 702 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಉರ್ಮಮ ದೇವಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7864 703 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಚಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7865 704 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯವವಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7866 705 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯವವಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7867 706 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭೋೊಂಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7868 707 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೊಂಬರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7869 708 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7870 709 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸನಮಂತರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7871 710 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂಗಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7872 711 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿಕುರ್ಮರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7873 712 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಬಬ ಣಣ  ಧನಿನ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7874 713 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಬಬ ಣಣ  ಧನಿನ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7875 714 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಧೂಳಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7876 715 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7877 716 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7878 717 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಬುದಿದ ವಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7879 718 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಎರಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7880 719 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸನುಮಯೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7881 720 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ಲೆಾ ಣಪ  ವಾರದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7882 721 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪರ ಯಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7883 722 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7884 723 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೊಂದಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7885 724 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷರಷವ ತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7886 725 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುೊಂಡಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7887 726 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7888 727 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದಯಾನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7889 728 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪಂಡಿೂ ಕ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7890 729 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7891 730 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭ್ಯಶಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7892 731 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ತ್ಕಲಾಜ್ಞ ರಾಮ್ ಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7893 732 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7894 733 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಖೆ್ಯ ಲಿೊಂಗ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7895 734 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7896 735 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂತೋಷ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7897 736 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



7898 737 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7899 738 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7900 739 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅವಫ ಕ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7901 740 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿಜಯಕುರ್ಮರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7902 741 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೋಮನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7903 742 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ತಾರಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7904 743 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಣಪ  ಕುೊಂಟಕುರಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7905 744 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತರಾಯ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7906 745 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7907 746 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುರುಬೇರೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7908 747 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೂಯಾಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7909 748 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7910 749 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7911 750 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಸಿರ್ಮಸಾಬ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7912 751 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೂಯಾಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7913 752 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಂಗು ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7914 753 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪಂಡಿತರೇ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7915 754 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಾೊಂತವಿೋರಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7916 755 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಾೊಂತಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7917 756 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಹದೇವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7918 757 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷವಿತಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7919 758 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7920 759 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜನಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7921 760 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ ೋಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7922 761 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಿೊಂಗಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7923 762 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7924 763 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವರಣಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7925 764 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7926 765 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದದ ರಾಮಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7927 766 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿೋರಯೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7928 767 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7929 768 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವರಣಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7930 769 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಿೋಲಕಂಟಪ  ರ್ಮಲಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7931 770 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೊಂಬರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7932 771 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದತಾತ ತಾರ ಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7933 772 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣಣ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7934 773 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿವವ ನಾಥ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7935 774 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದೇವಿೋೊಂದರ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7936 775 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭ್ಯರತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7937 776 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರ್ಮಣಿಕ್ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7938 777 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂತೋಷ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7939 778 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಗಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7940 779 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರತನ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7941 780 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ತೇಜರಾಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7942 781 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಮಚಂದರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7943 782 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ಳಷಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7944 783 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅನನ ಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7945 784 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪುಲಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7946 785 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದಾ SAB ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7947 786 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಜರಂಗರಾವ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7948 787 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಿೋರಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7949 788 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪ್ಪಾತಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7950 789 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ತಿಪ ಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7951 790 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7952 791 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವಾಜಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7953 792 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೇಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7954 793 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷರಷವ ತಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7955 794 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಷನಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7956 795 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲೂ ಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7957 796 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗಂಗಮಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7958 797 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗುರುಪ್ಪದಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7959 798 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಲಿೂ ಕಾರ್ಜಾನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7960 799 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಉರ್ಮಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7961 800 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯಲಾೂ ಲಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7962 801 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ GEMU ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7963 802 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬನಿು ಲಾಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7964 803 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7965 804 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಸದೇಪ  ದೇವಿೋೊಂದರ ಪ  ರೋಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7966 805 ಕ್ಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರತಂಜಿೋವಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7967 806 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಜಾನಂದ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7968 807 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕುಷಮಾತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7969 808 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿೀಂಖಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7970 809 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7971 810 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಸಿ ರುದಿಾ  ನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7972 811 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7973 812 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7974 813 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದುಬಾಯಿ ಸಾವ ಮಿರಾವ್ ಅೀಂಗಟ್ಗಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7975 814 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7976 815 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಡಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7977 816 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7978 817 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7979 818 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖರಾಜ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7980 819 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7981 820 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹಿ ರಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7982 821 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಭಕ್್ಷ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7983 822 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ ಗರುಶೀಂತಪ  ಸಾಗಮಾಲ್ಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7984 823 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7985 824 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



7986 825 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7987 826 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಣಣ  ಪಂಡ್ಡತ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7988 827 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7989 828 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7990 829 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖನಾೂ ಥ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7991 830 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7992 831 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7993 832 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7994 833 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7995 834 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7996 835 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿಭಥಲ ಘ ಡಕೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7997 836 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7998 837 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

7999 838 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಶ ಔ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8000 839 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖದೇವ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8001 840 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವವವ ನಾಥ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8002 841 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8003 842 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮುಲಾಲ್ಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8004 843 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8005 844 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಮಾಣಿಔರಾವ್ ಪೊಲ್ಲ ಸ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8006 845 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8007 846 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8008 847 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಸನಮಂತರೈ ನೆಲಿ್ಲರು ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8009 848 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪ  ಮುಖಳೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8010 849 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8011 850 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮೇನಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8012 851 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8013 852 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಕೀಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8014 853 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8015 854 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8016 855 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8017 856 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶ ನಿೀಂಖಶೆಟಿ್ಟ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8018 857 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8019 858 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8020 859 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುನಂದ ಸಂಖಪ  ಬ್ರರಾಜದ್ದಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8021 860 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ್ ಆಲ್ಲರೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8022 861 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8023 862 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಯಂತ್ ಗ ವೀಂದ್ ಶುಭೇದ್ದರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8024 863 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭವ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8025 864 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔವತ್ರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8026 865 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡೇ ರಾವ್ ಸಿನ್ಸೂ ರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8027 866 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇಖಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8028 867 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಭ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಸುತ್ರರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8029 868 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8030 869 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8031 870 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ ಸಾಲಗ್ರಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8032 871 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭನಾಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8033 872 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಸೂ ರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8034 873 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ಭಡೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8035 874 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಂಖಳ ಭಡೆು ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8036 875 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಂಡಕ್ಷಣಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8037 876 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಭಾತ ಭಡೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8038 877 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ಔಲಗಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8039 878 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುವಯಣ ಸಲಿ್ಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8040 879 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8041 880 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8042 881 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಫಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8043 882 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಮಫಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8044 883 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8045 884 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಆನಂದರಾವ್ ಕಳೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8046 885 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8047 886 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡೇರಾಮ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8048 887 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8049 888 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯವಚಂದರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8050 889 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಶಿಕೀಂತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8051 890 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುೀಂದರ ಬಾಯಿ ಶೀಂತಪ  ಘ ಡಕೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8052 891 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿಲಮಾಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8053 892 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂದಪ  ಧೀಂಡಪ  ಸಾಗಭಲ್ಲ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8054 893 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಟ್ಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8055 894 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪರಿದಿಾ  ನ್ ಟೇಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8056 895 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಔಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8057 896 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8058 897 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8059 898 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8060 899 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷರುಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8061 900 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8062 901 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುರೇಖಾ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8063 902 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖದೇವ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8064 903 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8065 904 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8066 905 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8067 906 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯವ ೀಂದರ  ಪಂಡ್ಡತ್ ಜಕಪುಯ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8068 907 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔರ್ ಶಂಕು ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8069 908 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜೀಂದರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8070 909 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಭಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8071 910 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾಜಿ ಇೀಂಖಳೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8072 911 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಗಿ ಯಥಿ ಭದ ಳಯ  ಭಡತ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8073 912 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಪುರಾವ್ ಗೀಂಡೇರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಥ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ



8074 913 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಗೀಂದರ  ಉದಗಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8075 914 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8076 915 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾನಂದ ಔಖನುರೆ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8077 916 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8078 917 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಣಣ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8079 918 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಭಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8080 919 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಭಲಿಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8081 920 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯತೂ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8082 921 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಿ ಜಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8083 922 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಸ ನಾಕೀಂಫಲ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8084 923 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಭರಾವ್ ಧ ತೆರ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8085 924 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಭಾಔರ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8086 925 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಟ್ನ್ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8087 926 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹುಣ್ಣಣ  ಜಟ್ಜಪಾಪ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8088 927 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಭಮ ಲಘುಪೊವಕೀಂವ

8089

8090 PÀæ À̧A f¯Éè vÁ®ÆPÀÄ ºÉÆÃ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ ¥ÀqÉzÀ Ȩ́Ê®¨sÀå

8091 1 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಣವಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8092 2 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

8093 3 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8094 4 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8095 5 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

8096 6 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಭಣಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8097 7 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕನು ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8098 8 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

8099 9 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಿನೇವ vÁqÀ¥Àwæ

8100 10 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನ್ಸೂ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8101 11 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8102 12 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಾಯ ನಸಿೀಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

8103 13 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8104 14 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭ ಭಶ vÁqÀ¥Àwæ

8105 15 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಾಕು vÁqÀ¥Àwæ

8106 16 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವದ್ದಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8107 17 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

8108 18 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೂಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8109 19 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ ಯಪ vÁqÀ¥Àwæ

8110 20 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬೇಬ್ರಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8111 21 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8112 22 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8113 23 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ  ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8114 24 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8115 25 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

8116 26 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಯ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

8117 27 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರುಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8118 28 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷತ ಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8119 29 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತುಕರಾೀಂ vÁqÀ¥Àwæ

8120 30 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

8121 31 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅೀಂಫರೈ vÁqÀ¥Àwæ

8122 32 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೃತುಯ ೀಂಜಮ vÁqÀ¥Àwæ

8123 33 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಸದೇಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8124 34 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚದ್ದನಂದ್ ಯೆಕುರಾಕೆ vÁqÀ¥Àwæ

8125 35 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8126 36 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಿಪ vÁqÀ¥Àwæ

8127 37 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8128 38 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮೃತಪ vÁqÀ¥Àwæ

8129 39 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8130 40 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8131 41 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಿ್ಲ ನಿ vÁqÀ¥Àwæ

8132 42 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8133 43 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮುಲಿಾ  ಭಹಿಬೂಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

8134 44 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8135 45 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾ ಅಲ್ಲ ಗೀಂಜ ತ vÁqÀ¥Àwæ

8136 46 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನುಷರ ತ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

8137 47 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅೀಂಫವ  ಏಕುರಾಕೆ vÁqÀ¥Àwæ

8138 48 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಮಯ ದ್ ಅಬುಾ ಲ್ ರಾಸಿಡ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8139 49 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಈಯಣಣ  ಫಷಣಣ  ಆೀಂಬ್ಳರ vÁqÀ¥Àwæ

8140 50 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಕುೀಂಬಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

8141 51 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದರ ಭಪ vÁqÀ¥Àwæ

8142 52 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಯದ್ದ ಔಲಾಯ ಣ ಕುಲಔಣಿಥ vÁqÀ¥Àwæ

8143 53 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಮವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

8144 54 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜೀಂದರ  ಭಯಬ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

8145 55 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

8146 56 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಪಾಪ ಸಾಹೇಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

8147 57 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ
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8148 58 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8149 59 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅೀಂಬಾದ್ದಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

8150 60 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಯ  ತಬಾ vÁqÀ¥Àwæ

8151 61 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುನಿಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8152 62 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಣಥ vÁqÀ¥Àwæ

8153 63 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯತೂ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8154 64 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಷಣಪ  ಗೀಂಡೂರು vÁqÀ¥Àwæ

8155 65 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8156 66 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8157 67 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಭಾಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

8158 68 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಉಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8159 69 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ದಮ ತ ಇೀಂಖಳೆ vÁqÀ¥Àwæ

8160 70 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವ ಯಬದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8161 71 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಥತ vÁqÀ¥Àwæ

8162 72 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8163 73 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಾಾ ನಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8164 74 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವ ಣ್ಣ ಯು ಕುಲಔಣಿಥ vÁqÀ¥Àwæ

8165 75 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಹುಲ್ ಯು ಕುಲಔಣಿಥ vÁqÀ¥Àwæ

8166 76 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅೀಂಫರಿ ಶ್ ಾ ಷದಡ್ಡು vÁqÀ¥Àwæ

8167 77 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೈಪಾಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8168 78 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಂಜುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

8169 79 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುರುಷ ತೂ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

8170 80 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8171 81 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿಪ vÁqÀ¥Àwæ

8172 82 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8173 83 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ  ಶೈಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8174 84 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಮವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

8175 85 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಷಣಪ  ಕಭಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

8176 86 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಠಲ್ ಸಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8177 87 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

8178 88 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಪ vÁqÀ¥Àwæ

8179 89 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ ಭನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

8180 90 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

8181 91 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಣಿಔರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8182 92 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8183 93 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

8184 94 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಭಥಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8185 95 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣ ದ್ದದ್ದರಾವ್ ಘುಘುಥರೆ vÁqÀ¥Àwæ

8186 96 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8187 97 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ MODIN SAB vÁqÀ¥Àwæ

8188 98 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಯ ಭಸುೀಂದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8189 99 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಭಚಂದರ  ವಾಖಮ ರೆ vÁqÀ¥Àwæ

8190 100 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8191 101 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8192 102 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುನೂ ಪ  ಕ ಲ್ಲ vÁqÀ¥Àwæ

8193 103 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೌರಿಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8194 104 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲ್ಲೀಂಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

8195 105 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8196 106 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8197 107 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8198 108 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದೇವ vÁqÀ¥Àwæ

8199 109 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣತ ನಿೀಂಬಾಗಿಥ vÁqÀ¥Àwæ

8200 110 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ ಭನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

8201 111 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8202 112 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಪಾಪ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8203 113 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಥತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8204 114 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

8205 115 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಬನಾೂ vÁqÀ¥Àwæ

8206 116 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8207 117 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಮಾಯಬೇ vÁqÀ¥Àwæ

8208 118 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8209 119 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8210 120 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8211 121 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಯಾನಂದ್ ಸಳಿದಡೆು vÁqÀ¥Àwæ

8212 122 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಶ ಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

8213 123 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8214 124 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೈನಾಜ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

8215 125 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರ ಜನಿ ಕಯಳೆಿ vÁqÀ¥Àwæ

8216 126 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಘುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

8217 127 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದೇ vÁqÀ¥Àwæ

8218 128 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ



8219 129 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

8220 130 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಮಾರ ನ್ ಅನವ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8221 131 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8222 132 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದಾ ರೂ. vÁqÀ¥Àwæ

8223 133 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಧುಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8224 134 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8225 135 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನೂ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8226 136 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯತೂ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8227 137 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವ ೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8228 138 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತ್ರ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8229 139 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

8230 140 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8231 141 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8232 142 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8233 143 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಿಫನೂ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8234 144 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8235 145 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೆಮುನಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

8236 146 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಜಮಲಕ್್ಷ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

8237 147 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅನಾೂ ರಿ vÁqÀ¥Àwæ

8238 148 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಯ ನರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8239 149 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪೊಲ್ಲ ಸ್್ಪಾಟ್ಟ ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8240 150 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖದಿ ಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8241 151 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8242 152 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗೀಂದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8243 153 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8244 154 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಿಪ vÁqÀ¥Àwæ

8245 155 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣ ಸಿದಾ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8246 156 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮಿಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8247 157 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಜಲ್ಲೀಂಖಪ  ಕಯಳೆಿ vÁqÀ¥Àwæ

8248 158 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಂಜುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

8249 159 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8250 160 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಯಷವ ತ vÁqÀ¥Àwæ

8251 161 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8252 162 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8253 163 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತ್ರರಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8254 164 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜನಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8255 165 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಯ vÁqÀ¥Àwæ

8256 166 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಲಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8257 167 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

8258 168 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯತೂ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8259 169 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಾಲು ಶಂಔರ್ ರಾಥ ಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

8260 170 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿ ತ್ರರಾೀಂ vÁqÀ¥Àwæ

8261 171 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

8262 172 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕೀಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

8263 173 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರುತ್ ಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

8264 174 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ GAMABAI vÁqÀ¥Àwæ

8265 175 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಘಾಭ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8266 176 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಜಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8267 177 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವದ್ದಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

8268 178 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮುತೂ ಣಣ  ಸಿೀಂಗೆ vÁqÀ¥Àwæ

8269 179 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ  ಶೈಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8270 180 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭನ ಸರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8271 181 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಾದಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8272 182 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಥತ vÁqÀ¥Àwæ

8273 183 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8274 184 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8275 185 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದು vÁqÀ¥Àwæ

8276 186 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8277 187 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

8278 188 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಮವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

8279 189 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶ ಭಾ vÁqÀ¥Àwæ

8280 190 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದೇವ vÁqÀ¥Àwæ

8281 191 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಔಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

8282 192 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶೇಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8283 193 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೇಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8284 194 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಯದ ದೇವಪಾೀಂಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

8285 195 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಪ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8286 196 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8287 197 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಕು vÁqÀ¥Àwæ

8288 198 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8289 199 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ



8290 200 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ ಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8291 201 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಉತೂ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

8292 202 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8293 203 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧೂಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8294 204 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ SYED ಅಬುಾ ಲ್ ಯಶಿ ದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8295 205 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುತಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8296 206 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಶಿ ಲಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

8297 207 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8298 208 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷನಪ vÁqÀ¥Àwæ

8299 209 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8300 210 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8301 211 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

8302 212 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8303 213 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಮಾದ್ದಯ ಕುಪ್ೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8304 214 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಮೌಳಿ vÁqÀ¥Àwæ

8305 215 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ೀಂತಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8306 216 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8307 217 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಭಾಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

8308 218 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8309 219 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8310 220 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

8311 221 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8312 222 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಕಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8313 223 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

8314 224 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೆನ ದಿಾ  ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8315 225 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಎಎಡ್ಡಎೀಂ vÁqÀ¥Àwæ

8316 226 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಕುರ  ಪಾಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8317 227 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8318 228 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಫಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8319 229 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8320 230 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8321 231 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಯ ನಪ vÁqÀ¥Àwæ

8322 232 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹುಸೇನ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

8323 233 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

8324 234 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8325 235 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

8326 236 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8327 237 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗ್ರಧರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8328 238 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೀಂಡೇರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8329 239 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8330 240 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ MD. ಗೌಷಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

8331 241 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಆಕವ ಷಷಥೀಂಬ್ರ vÁqÀ¥Àwæ

8332 242 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೌರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8333 243 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8334 244 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದತುೂ vÁqÀ¥Àwæ

8335 245 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಾರುತ vÁqÀ¥Àwæ

8336 246 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

8337 247 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನೂ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8338 248 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಗಿ ಯತ vÁqÀ¥Àwæ

8339 249 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಯತ್ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8340 250 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಷಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8341 251 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವನಾಮಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

8342 252 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದವಯಥ vÁqÀ¥Àwæ

8343 253 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷವಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8344 254 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8345 255 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಜಮಲಕ್್ಷ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

8346 256 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕ್ಷಯಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

8347 257 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ಮಂತ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8348 258 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8349 259 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8350 260 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅೀಂಬ್ರಕ vÁqÀ¥Àwæ

8351 261 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೀಂಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

8352 262 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಮಿ ಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8353 263 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿಪ vÁqÀ¥Àwæ

8354 264 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8355 265 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪೀಂದರ  ವಾಖಾ ಗಿಥ vÁqÀ¥Àwæ

8356 266 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8357 267 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನೂ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8358 268 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8359 269 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8360 270 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧತ್ರೂ ತರ ಮ vÁqÀ¥Àwæ



8361 271 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಜಿ ಮ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8362 272 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾಲ್ಲ vÁqÀ¥Àwæ

8363 273 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನೂ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8364 274 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8365 275 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಿರ  vÁqÀ¥Àwæ

8366 276 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಫಷಪ vÁqÀ¥Àwæ

8367 277 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8368 278 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8369 279 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೈನುದಿಾ  ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8370 280 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಸಿದಾ  ನಾಗೂರೆ vÁqÀ¥Àwæ

8371 281 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8372 282 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ನಾಗರೆ vÁqÀ¥Àwæ

8373 283 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8374 284 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

8375 285 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

8376 286 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8377 287 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಲಿಾವುದಿಾ  ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8378 288 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8379 289 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶ ಭಾ ಗತೊ  ದ್ದಯ vÁqÀ¥Àwæ

8380 290 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿ ಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8381 291 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭು vÁqÀ¥Àwæ

8382 292 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8383 293 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಆದಪ vÁqÀ¥Àwæ

8384 294 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶ ಭಾ vÁqÀ¥Àwæ

8385 295 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8386 296 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಿಫಣಣ  ನಾಗೂರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8387 297 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಮರ ಕಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8388 298 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8389 299 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರುದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8390 300 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗತೊ  ದ್ದರ್ ಸುಭಾಷ್ ರುಕುಭಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8391 301 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕುಮಾರ್ ಪೊಲ್ಲ ಸ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8392 302 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದತೂ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8393 303 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭ ಭಶ vÁqÀ¥Àwæ

8394 304 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8395 305 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ  ಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8396 306 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಡೆಮರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8397 307 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

8398 308 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8399 309 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಬಣಣ  ಡ್ಡ.ನಾಗರೆ vÁqÀ¥Àwæ

8400 310 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8401 311 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಣಥ vÁqÀ¥Àwæ

8402 312 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

8403 313 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೌಡಪ vÁqÀ¥Àwæ

8404 314 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

8405 315 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ದಿ ಪ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8406 316 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಕಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8407 317 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8408 318 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೆರಿಔರ್ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8409 319 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

8410 320 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8411 321 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಾದ್ದಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8412 322 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

8413 323 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮವವಂತರಾವ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8414 324 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8415 325 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8416 326 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಪ ಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8417 327 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8418 328 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿೀಂದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8419 329 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತ ಶಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

8420 330 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8421 331 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭ ಭಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8422 332 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮೃತ vÁqÀ¥Àwæ

8423 333 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಮಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8424 334 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ  ದೇವ vÁqÀ¥Àwæ

8425 335 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಜಲ್ಲೀಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

8426 336 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಧಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8427 337 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವ ೀಂದರ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8428 338 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8429 339 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8430 340 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಶಿ ಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8431 341 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಭಮ  ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ



8432 342 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಯ್್ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8433 343 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಮಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8434 344 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8435 345 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8436 346 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದರ ಭಪ vÁqÀ¥Àwæ

8437 347 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಸಿರಿಸಿ vÁqÀ¥Àwæ

8438 348 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8439 349 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8440 350 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8441 351 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8442 352 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವ ಯಬದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8443 353 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8444 354 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಂಟ್ಜಪ vÁqÀ¥Àwæ

8445 355 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8446 356 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯತಂಚಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8447 357 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8448 358 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8449 359 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8450 360 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AMBAVVA vÁqÀ¥Àwæ

8451 361 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಫಷಪ vÁqÀ¥Àwæ

8452 362 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನವ ಯಪ vÁqÀ¥Àwæ

8453 363 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಉಜವಾಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

8454 364 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8455 365 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಾಯ ಭಲ್ಲೀಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

8456 366 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನೂ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8457 367 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಶಿಡ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

8458 368 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಮರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

8459 369 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಜಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8460 370 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲ್ಲೀಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

8461 371 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮೃತಪ vÁqÀ¥Àwæ

8462 372 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷತ ಶ್ ಶಿಪ  ಡಾಯ ಡೇಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

8463 373 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಿಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8464 374 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂಡಪ vÁqÀ¥Àwæ

8465 375 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8466 376 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8467 377 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8468 378 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯತೂ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8469 379 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8470 380 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಕ  ಶಿ ಬಾಭಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

8471 381 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

8472 382 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8473 383 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಚಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8474 384 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ ಭಶೇಕಯ vÁqÀ¥Àwæ

8475 385 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8476 386 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8477 387 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತುಳಜಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8478 388 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾೀಂತಪ  ಕ್ಷಣಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

8479 389 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಿ ವ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

8480 390 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಯಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

8481 391 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಆನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8482 392 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8483 393 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

8484 394 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಪುತರ vÁqÀ¥Àwæ

8485 395 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8486 396 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಷೂಮಿಮ vÁqÀ¥Àwæ

8487 397 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8488 398 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಪಲ್ ಸಾಬ್ ಗೀಂಜ ತ vÁqÀ¥Àwæ

8489 399 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8490 400 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

8491 401 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8492 402 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮೃತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8493 403 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನೂ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8494 404 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೀಂಡಪ vÁqÀ¥Àwæ

8495 405 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

8496 406 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅೀಂಬಾಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

8497 407 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಬಾ vÁqÀ¥Àwæ

8498 408 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

8499 409 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗರುಶೀಂತವ vÁqÀ¥Àwæ

8500 410 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹಿ ರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8501 411 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

8502 412 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ಭಯಬ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ



8503 413 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಭಮ  ಅೀಂಬಾರೆ vÁqÀ¥Àwæ

8504 414 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ GODABAI vÁqÀ¥Àwæ

8505 415 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನೂ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8506 416 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ ಚಯ ರೆ vÁqÀ¥Àwæ

8507 417 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಭಪ vÁqÀ¥Àwæ

8508 418 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಿರೆಪ  ಕುೀಂಬಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

8509 419 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ  ಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8510 420 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವ ೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8511 421 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷದ್ದನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

8512 422 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8513 423 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8514 424 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8515 425 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8516 426 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭ ಭಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8517 427 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಮುಕ vÁqÀ¥Àwæ

8518 428 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8519 429 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8520 430 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

8521 431 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8522 432 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8523 433 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಸದೇಪ vÁqÀ¥Àwæ

8524 434 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೆಲಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

8525 435 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಔಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

8526 436 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣತ vÁqÀ¥Àwæ

8527 437 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿೀಂದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8528 438 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ DATTA vÁqÀ¥Àwæ

8529 439 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವವವ ನಾಥ ಕಭಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

8530 440 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8531 441 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನೂ ರಾವ್ ಬ್ರರಾದ್ದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8532 442 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8533 443 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭ ಭಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8534 444 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಶ vÁqÀ¥Àwæ

8535 445 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ SIDDALING vÁqÀ¥Àwæ

8536 446 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಸಾಥಬ್ USMAN SAB LADAF vÁqÀ¥Àwæ

8537 447 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲಿಪ vÁqÀ¥Àwæ

8538 448 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8539 449 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವ ೀಂದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8540 450 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

8541 451 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಯ  ರಾಭಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8542 452 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಿತ್ರ vÁqÀ¥Àwæ

8543 453 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8544 454 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತುಕರಾೀಂ vÁqÀ¥Àwæ

8545 455 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8546 456 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8547 457 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಯಪ  ಜಮಾದ್ದಯ vÁqÀ¥Àwæ

8548 458 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷನಪ vÁqÀ¥Àwæ

8549 459 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಭಲಾಔರ್ ಸುತ್ರರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8550 460 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8551 461 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8552 462 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನೂ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8553 463 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8554 464 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಮಂಗಿ್ರ vÁqÀ¥Àwæ

8555 465 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧೂಳಪ vÁqÀ¥Àwæ

8556 466 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ  ಶೈಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8557 467 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8558 468 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಭಮ  ನಾಗೀಂದರ ಪ  ಕುೀಂಬಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8559 469 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಸರುದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8560 470 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಯ ಮ್ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಥ vÁqÀ¥Àwæ

8561 471 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8562 472 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಮದ್ ವಫಿಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

8563 473 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಪ  ಮಾಲ್ಲ vÁqÀ¥Àwæ

8564 474 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತ ಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

8565 475 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲ್ಲೀಂಬಾಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

8566 476 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8567 477 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8568 478 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8569 479 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವ ೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8570 480 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ ದಲಪ  ವಾನಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

8571 481 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲ್ಲೀಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

8572 482 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶವ ಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

8573 483 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ  ಶೈಲ್ vÁqÀ¥Àwæ



8574 484 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8575 485 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲಿಪ vÁqÀ¥Àwæ

8576 486 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭ ಭಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8577 487 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

8578 488 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಯ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

8579 489 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜೀಂದರ  ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

8580 490 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8581 491 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದೇ vÁqÀ¥Àwæ

8582 492 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

8583 493 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8584 494 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನುೂ vÁqÀ¥Àwæ

8585 495 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುತಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8586 496 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದೇವ vÁqÀ¥Àwæ

8587 497 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರ  ಭಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8588 498 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8589 499 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತ್ರ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8590 500 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಗಿ ತ್ರ vÁqÀ¥Àwæ

8591 501 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಾರುತ vÁqÀ¥Àwæ

8592 502 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಕು ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8593 503 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸರಿ ವಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

8594 504 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾರುಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8595 505 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8596 506 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

8597 507 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನುಶಯ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8598 508 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನ್ಸೂ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8599 509 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8600 510 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತ್ರರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8601 511 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔರಿ ಮ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8602 512 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8603 513 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8604 514 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತ ಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

8605 515 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಶಥದ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ಜಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8606 516 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗ್ರಧಯ vÁqÀ¥Àwæ

8607 517 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚೀಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8608 518 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8609 519 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುಶ vÁqÀ¥Àwæ

8610 520 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಜಳೇ vÁqÀ¥Àwæ

8611 521 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಯಸಿೀಂಖರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8612 522 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8613 523 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಯಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8614 524 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫುಲ್್ಚಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8615 525 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರ ಜೈನಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8616 526 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಫಷಪ vÁqÀ¥Àwæ

8617 527 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇ ಸನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8618 528 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುನಿ ತ್ರ ಡ್ಡ ಜಲ್ಲಕ ಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8619 529 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಕಬ ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8620 530 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕೀಂತ್ ಧೂಲ್ಲ vÁqÀ¥Àwæ

8621 531 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಲ್ಲ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8622 532 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8623 533 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8624 534 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರರಾದ್ದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8625 535 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮುಲಾಜ ವಣಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8626 536 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷವ ರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

8627 537 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತ ಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

8628 538 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8629 539 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೀಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

8630 540 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ  ದೇವ vÁqÀ¥Àwæ

8631 541 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

8632 542 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಭದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8633 543 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ ಚರೆ vÁqÀ¥Àwæ

8634 544 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದೇವ vÁqÀ¥Àwæ

8635 545 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗವರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8636 546 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

8637 547 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8638 548 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

8639 549 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8640 550 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8641 551 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೀಂಡೇ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8642 552 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ್ಲ ಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8643 553 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವ ೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8644 554 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ



8645 555 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8646 556 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

8647 557 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಮಶಿರ  vÁqÀ¥Àwæ

8648 558 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷವಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8649 559 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕೀಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8650 560 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿ ಲಕಂಠರೇ vÁqÀ¥Àwæ

8651 561 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು ಪಾಟ್ಟ ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8652 562 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8653 563 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಲಾಮ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8654 564 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗರುವಯಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

8655 565 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೆನುದಿಾ  ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8656 566 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮ ರೇಣಸಿದ್ಾ  ಕಚತ vÁqÀ¥Àwæ

8657 567 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಿಫನೂ vÁqÀ¥Àwæ

8658 568 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಥತಬಾಯಿ ಜವಾಲ್ಲ vÁqÀ¥Àwæ

8659 569 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8660 570 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖರೆಡ್ಡು vÁqÀ¥Àwæ

8661 571 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8662 572 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷತ ಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8663 573 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನೂ ನ್ ಅಸಮ ದ್ ಸಿದಿಾ ಕ್ಷ vÁqÀ¥Àwæ

8664 574 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತ ಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲ್ಲ ಸ್ ಪಟ್ಟಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8665 575 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಯದ್ದಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8666 576 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಯಿನುದಿಾ  ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

8667 577 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

8668 578 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8669 579 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8670 580 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗೀಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8671 581 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಘುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8672 582 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿಪ vÁqÀ¥Àwæ

8673 583 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗರುಸಿದಾ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8674 584 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದೇವ vÁqÀ¥Àwæ

8675 585 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಿಫನೂ vÁqÀ¥Àwæ

8676 586 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಕ್ಡು ಮ್ ಅನಾೂ ರಿ ಬೇಡರ್ ದ್ದರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

8677 587 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಿಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

8678 588 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

8679 589 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8680 590 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8681 591 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶೇಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8682 592 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8683 593 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

8684 594 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8685 595 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭ ಭಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

8686 596 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತ ಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

8687 597 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

8688 598 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗ ವೀಂದರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

8689 599 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದುಮ vÁqÀ¥Àwæ

8690 600 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8691 601 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ಷಶ ರ್ ಬ್ರ ಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

8692 602 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಂಔಯ/ರ ಭು ಹಷಭನಿ vÁqÀ¥Àwæ

8693 603 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದೇರಾಮ/ಯಮವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

8694 604 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ/ಗರುಫಷಪ vÁqÀ¥Àwæ

8695 605 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಖಂಡಪ /ಸಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8696 606 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯಮವವ ಯ/ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8697 607 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಾಯತಬಾಯಿ/ಯಮವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

8698 608 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ಭ ಭರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8699 609 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ/ರ ಭು ಹಷಭನಿ vÁqÀ¥Àwæ

8700 610 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭ ಮಾಶಂಔಯ/ಗೀಂಡಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8701 611 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದಪ /ಸಿದಾ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8702 612 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ/ಭಲಿ್ಲನಾಥ ನಾಗ ಳೆ vÁqÀ¥Àwæ

8703 613 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಳವಂತರಾಮ/ಜಮರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8704 614 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ಭಮ /ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8705 615 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ  /ಶಿವಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

8706 616 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಯಫಷಮಾಮ /ಬಾಬು ಡಗೆಗ vÁqÀ¥Àwæ

8707 617 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಖಂಡಪ /ಸಿದ್ದರ ಭಪ vÁqÀ¥Àwæ

8708 618 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತ್ರಜಿ ನಾ/ಮುಕೆತಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

8709 619 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷರಾಜ/ಮೆಲಾಯಪ  ತಡಔಲ vÁqÀ¥Àwæ

8710 620 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪ್ರ  ಮಿಲಾಬಾಯಿ/ಔಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8711 621 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಖಂಢಪ vÁqÀ¥Àwæ

8712 622 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಗಿ ತ್ರ/ಆನಂದಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8713 623 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷಭಮ /ಫಷಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8714 624 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗಯಣಣ /ಫಷಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

8715 625 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಂಡ್ಡತ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಘಂಟ್ಜ vÁqÀ¥Àwæ

8716 626 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗರುಬಾಯಿ/ಸಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8717 627 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಶ ಔ/ಔಲಾಯ ಣಪ  ಭಡ್ಡಯಾಳ vÁqÀ¥Àwæ



8718 628 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಪ /ಗರುಫಷಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8719 629 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ/ಶಿವಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

8720 630 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂತ ಶ/ಯಮವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

8721 631 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಂಕೆರ  ಪ /ರಾಚಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8722 632 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಮಶಿರ  /ಅಶ ಔ vÁqÀ¥Àwæ

8723 633 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಭನಾಬಾಯಿ/ಗಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8724 634 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಾಶದೇವ/ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ vÁqÀ¥Àwæ

8725 635 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಚಪ /ಶಂಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

8726 636 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಕೀಂತ/ಮವವ ೀಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8727 637 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಲಾಯ ನಿ/ಬಂಡಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8728 638 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ/ಮೆಲಾಯಪ vÁqÀ¥Àwæ

8729 639 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

8730 640 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಭ ಮಾಶಂಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

8731 641 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಶಯ /ನಿ ಲಕಂಠಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8732 642 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಯಫಷಪಾಪ /ತುಕಯಭ vÁqÀ¥Àwæ

8733 643 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ಶಂಔಯಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8734 644 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರೇಣಸಿದಾ ಪ /ಔಯಫಷಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8735 645 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹೇವ/ಚಂದರ ಕೀಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8736 646 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ/ಅಪಾಪ ರಾ ಧಗೆ vÁqÀ¥Àwæ

8737 647 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ/ಭ ಭರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8738 648 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ಣಣ /ತಪ ಣೂ  ಸಡದ vÁqÀ¥Àwæ

8739 649 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಭ ಭಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8740 650 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8741 651 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಭಮ /ರ ಭಾಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

8742 652 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪೂಜಾ/ಶಂಔಯ ಅಲ್ಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

8743 653 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಾಥತಬಾಯಿ/ತುಕರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

8744 654 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಂಔಯ/ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8745 655 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ/ರೇಣಸಿದಾ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8746 656 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಖಂಡಪ /ಭ ಭರಾ ಡಗೆ vÁqÀ¥Àwæ

8747 657 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದೇ/ರಾಭಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8748 658 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಆನಂದಪ /ಈಯಬದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

8749 659 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಂದಕುಮಾಯ/ಫಷಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8750 660 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುದಿ ಯ/ಗಯಣಣ  ಬಂಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

8751 661 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ/ನಿೀಂದಪಾಪ  ತುಪಾಪ ದಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

8752 662 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಸಣಮಂತಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8753 663 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತೇಜಾಬಾಯಿ/ಅಮೃತ ಬಂಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

8754 664 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಿ ಲಕಂಠ/ನಾಭದೇ ಚವಾಾ ಣ vÁqÀ¥Àwæ

8755 665 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಯಫಷಪಾಪ /ಶಿಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8756 666 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಖ/ಫಷವಂತಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8757 667 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷವತ್ರ/ಚನೂ ಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8758 668 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿಔಕ ಣ್ಣಣ /ಆನಂದರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8759 669 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8760 670 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷರಾಜ/ನಾಖಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8761 671 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದೇವ/ಸೂಮಥಕೀಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8762 672 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಆನಂದರಾಮ/ಧೂಳಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8763 673 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಫಷಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8764 674 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಪಾಪ /ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8765 675 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ/ಫಷಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8766 676 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಫಷಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8767 677 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾೀಂತಮಯ /ವ ಯಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8768 678 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿಪಾಪ /ಸಂಖಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8769 679 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದೇವ/ಅೀಂದಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8770 680 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾಖಣ್ಣಣ /ಆನಂದರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8771 681 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರಾಮ/ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8772 682 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ಭು/ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8773 683 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಭಮ /ಶಿವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8774 684 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರುಣ್ಣಣ /ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8775 685 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗರುನಾಥ/ಆನಂದರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8776 686 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಮಾದೇರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8777 687 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾಳಪಾಪ /ನಾಖಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8778 688 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯಮವವ ಯ/ಖಂಡಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8779 689 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8780 690 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಧಭಥಣ್ಣಣ /ಸಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8781 691 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಿೀಂಖಪಾಪ /ಭಲಿ್ಲನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8782 692 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8783 693 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಲ್ಲ ಲಾ/ರಾಜಶೇಕಯ vÁqÀ¥Àwæ

8784 694 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಾಷ್ಣಸಾಫ/ಭಹೆಬೂಫ vÁqÀ¥Àwæ

8785 695 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತುಕರಾಭ/ಖೇಮು vÁqÀ¥Àwæ

8786 696 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಚಂದರ ಭಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8787 697 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ಆನಂದರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8788 698 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ರಾಭಚಂದರ ಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8789 699 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಶಿರ  ಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8790 700 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಧುಔಯ/ಭ ಭರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8791 701 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಠೀ ಲರಾ/ದೀಂಡ್ಡಬಾ vÁqÀ¥Àwæ

8792 702 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ/ಶಿರ  ಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8793 703 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷರುಬಾಯಿ/ಭನ ಸಯ vÁqÀ¥Àwæ



8794 704 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದಯಾನಂದ/ಸಂತರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8795 705 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾಣಿಔ/ಫಷವಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8796 706 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷರಾಜ/ಸಂಖಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8797 707 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಬುರಾ/ಸಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8798 708 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಿ ನ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

8799 709 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವೀಂಔಟ್/ಮಾಣಿಔ vÁqÀ¥Àwæ

8800 710 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ಭಾಔಯ/ಬಾಲಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8801 711 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ಜಿ ನ vÁqÀ¥Àwæ

8802 712 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದಿ ಲ್ಲ /ಸಂತರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8803 713 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅತ ವ/ಶಂಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

8804 714 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷತ ವ/ಭನ ಸಯ vÁqÀ¥Àwæ

8805 715 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅನಿ ಲ/ಗ ವೀಂದರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8806 716 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಷ್ಣಣ /ಗ ಪಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

8807 717 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಾಜಿ/ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8808 718 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತುಕರಾಭ/ಮಾರುತ vÁqÀ¥Àwæ

8809 719 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ಷ್ಣಬಾಯಿ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

8810 720 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಠೀ ಲ/ಸಣಮಂತಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8811 721 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ/ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

8812 722 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುರೇವ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8813 723 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದೇವ ೀಂದರ /ಫಷಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8814 724 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನನಾಥ/ಸಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8815 725 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ಕವ/ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8816 726 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಜಪಾಪ /ನನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8817 727 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷರಾಜ/ವಠೀ ಲ vÁqÀ¥Àwæ

8818 728 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ/ಭಲಿ್ಲನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8819 729 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಮಮಾಲಾ/ಶಿರ  ಶೈಲ vÁqÀ¥Àwæ

8820 730 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಭಲಿಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8821 731 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮೌಲಾಲ್ಲ/ಬಾಷ್ಣಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

8822 732 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶರಾದಬಾಯಿ/ಚನೂ ಫಷಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8823 733 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗಯಫಷಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8824 734 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ/ಚಂದರ ಕೀಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8825 735 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ/ಈಯಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8826 736 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅನಿ ತ್ರ/ಸಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8827 737 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ/ಬ್ರ ಯಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8828 738 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರಾಮ/ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8829 739 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಶಸಾಫ/ಸಾಹೇಫಲಾಲ vÁqÀ¥Àwæ

8830 740 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಠೀ ಲ/ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8831 741 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಭಲಿಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8832 742 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಭಲಾಬಾಯಿ/ಶಿರ  ಶೈಲ vÁqÀ¥Àwæ

8833 743 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದೇರಾಮ/ನಾರಾಮಣ vÁqÀ¥Àwæ

8834 744 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಠೀ ಲ/ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8835 745 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುರೇವ/ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8836 746 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಭಲಿಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8837 747 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಜಿ ಕುಮಾಯ/ಚಂದರ ಕೀಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8838 748 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಲಾಪ /ಯವಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

8839 749 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಖಮಾಮ /ಈಯಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8840 750 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಬುಲಾಲ/ಭಶಔಸಾ vÁqÀ¥Àwæ

8841 751 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಹಾೀಂಗಿ ಯ/ಭದನಶ vÁqÀ¥Àwæ

8842 752 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಈಯಣ್ಣಣ /ಶಂಕೆರ  ಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8843 753 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾರಾಮಣ/ಕೇವರಾ ಪಾಟ್ಟ ಲ vÁqÀ¥Àwæ

8844 754 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂತ/ಷಠಬಾಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

8845 755 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗರುಮೂತ ಥ/ರೇಣಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8846 756 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವವವ ನಾಥ/ವೀಂಔಟ್ರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8847 757 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತುಳಸಿರಾಭ ಗ್ರನಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8848 758 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವೀಂಔಟ್ರಾ/ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8849 759 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫುಲಾಬಾಯಿ/ದಯಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

8850 760 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುಭಾಶ/ಸಿದಾ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

8851 761 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಂಔಯ/ಭಹಾದೇ vÁqÀ¥Àwæ

8852 762 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಲಾಷ/ಷಸದೇ vÁqÀ¥Àwæ

8853 763 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಈಯಣಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8854 764 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತ್ರನಾಜಿ/ದತುೂ vÁqÀ¥Àwæ

8855 765 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಖವಾನ/ಆನಂದರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8856 766 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಹಿ ರಾಕಮಂತ/ಗೀಂಡು vÁqÀ¥Àwæ

8857 767 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಬಾಜಿ/ಶಿವಾಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

8858 768 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾಗೀಂದರ /ಭ ಭರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8859 769 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಾೀಂಡುರಂಖ/ಭದುರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8860 770 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗ ಪಾಳ/ಅಪಾಪ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8861 771 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಔಲಾ/ಗರುಮೂತಥ vÁqÀ¥Àwæ

8862 772 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಕೀಂತ/ಬ್ರಳಿ vÁqÀ¥Àwæ

8863 773 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ /ಭ ಭವಯ vÁqÀ¥Àwæ

8864 774 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಪಾಪ /ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

8865 775 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಸಣಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8866 776 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಆನಂದರಾಮ/ಲಲ್ ಮ ಣ vÁqÀ¥Àwæ

8867 777 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸೂಮಥಕೀಂತ/ಅಪಾಪ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8868 778 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ಉತೂ ಭರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8869 779 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪುಷ್ಣಪ ಬಾಯಿ/ಪಾೀಂಡುರಂಖ vÁqÀ¥Àwæ



8870 780 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಗನಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

8871 781 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಖದಿ ವ/ಔಡಾಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

8872 782 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯಮವ/ರ ಲಿಾದ vÁqÀ¥Àwæ

8873 783 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಖಮಯ /ದತುೂ vÁqÀ¥Àwæ

8874 784 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಹಂದ್ದಷ/ವೀಂಔಟ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ vÁqÀ¥Àwæ

8875 785 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ /ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

8876 786 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗೌಲನಬ್ರ/ಭಹೆಬೂಫ vÁqÀ¥Àwæ

8877 787 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅನಂತ/ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8878 788 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸ ನಾಬಾಯಿ/ಅಶ ಔ vÁqÀ¥Àwæ

8879 789 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ/ಮವವ ೀಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8880 790 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಾಥತಬಾಯಿ/ಶಂಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

8881 791 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಲಚಂದರ /ಅಮೃತ vÁqÀ¥Àwæ

8882 792 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗ ವೀಂದ/ಗ ಯಬಾ vÁqÀ¥Àwæ

8883 793 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸುಭಾಶ/ಅಪಾಪ ರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8884 794 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಶಿನಾಥ/ಹುಚಚ ಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8885 795 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾರುತ/ವಠೀ ಲ vÁqÀ¥Àwæ

8886 796 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಾಾ ರಿ/ಶಿರ  ಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8887 797 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಾೀಂಡುರಂಖ/ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ vÁqÀ¥Àwæ

8888 798 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಂಡ್ಡತ/ಅಣ್ಣಣ ರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8889 799 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯುನುಶ/ಭಔಬುಲ vÁqÀ¥Àwæ

8890 800 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ವ ಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8891 801 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಉದಮಕುಮಾಯ/ವ ಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8892 802 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವೀಂಔಟ್/ಷಯಷವ ತ vÁqÀ¥Àwæ

8893 803 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸ ಭಶೇಕಯ/ಸತೂ ಯಕ್ಷ vÁqÀ¥Àwæ

8894 804 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪಾಪ /ಸಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8895 805 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪುತಳಾಬಾಯಿ/ಸಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8896 806 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ಕವ/ಸಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

8897 807 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಈಯಮಯ /ಭಲಿಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8898 808 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೇಶರಾ/ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

8899 809 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದೇಕ್ಷಬಾಯಿ/ಶೇಶರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8900 810 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಶ ಔ/ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8901 811 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಮಶಿರ  /ಅಶ ಔ vÁqÀ¥Àwæ

8902 812 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8903 813 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶ ಭಾ/ವಜಮಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

8904 814 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಶಿಬಾಯಿ/ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8905 815 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾಣಿಔರಾ/ಭ ಭರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8906 816 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಿ ಯಸಾಫ/ಗ್ರಲ್ಲಭ vÁqÀ¥Àwæ

8907 817 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚನೂ ಪಾಪ /ತುಔರಾಭ ಕುೀಂಬಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

8908 818 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ/ಶಯ ಭರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8909 819 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಶೈಲ/ಔಲಾಯ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

8910 820 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಾಖಯ/ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8911 821 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕುಪೀಂದರ /ಫಷಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8912 822 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ/ಚೂಳಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8913 823 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಿರಂಜಮಯ /ಭಲಿಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

8914 824 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದ್ದಾ ರಾಭ/ಫಷಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8915 825 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯಮವ/ಫಷಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8916 826 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅನಿ ಲ/ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8917 827 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವವವ ನಾಥ/ಫಷಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8918 828 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಪಾಪ /ಖಂಡಪ vÁqÀ¥Àwæ

8919 829 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದೇವೀಂದರ /ಖಂಡಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8920 830 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ/ಸುಭಾಶ vÁqÀ¥Àwæ

8921 831 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷಮಾಮ /ಶಂಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

8922 832 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಶಲ/ಕಶಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

8923 833 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಶಂಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

8924 834 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಮಶಿರ  /ಶಿರ  ಶೈಲ vÁqÀ¥Àwæ

8925 835 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಬಾಬುರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8926 836 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವುಕುಮಾಯಬಾಯಿ/ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

8927 837 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಖಂಡೇರಾ/ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

8928 838 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿಪಾಪ /ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8929 839 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಾೀಂಡುರಂಖ/ಬಾಬುರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8930 840 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಾಖಯ/ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

8931 841 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭ ಭರಾಮ/ಔಯಫಷಪ vÁqÀ¥Àwæ

8932 842 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮವವ ೀಂತಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8933 843 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗರುಫಷಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8934 844 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ  ಮಂತಪಾಪ /ವಯಣಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8935 845 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಶಿಬಾಯಿ/ಶಿರ  ಮಂತಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8936 846 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಮಿ ಯ/ ಹುಸೇನ vÁqÀ¥Àwæ

8937 847 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಿ ಷಗ್ರದಿ/ಗಲಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

8938 848 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಿ ಜಾಬಾಯಿ/ಅೀಂಬಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8939 849 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಿ್ಲನಾಥ/ಅಣ್ಣಣ ರಾ vÁqÀ¥Àwæ

8940 850 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕೀಂತ್ರಬಾಯಿ/ಜಂಖಲಸಿೀಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

8941 851 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ/ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8942 852 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಯಫಷಪಾಪ /ಫಷಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8943 853 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಾಖಯ/ಫಷಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8944 854 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಪಾಪ ರಾ/ಸಿದಾ ಪಾಪ vÁqÀ¥Àwæ

8945 855 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಿೀಂಖಪಾಪ /ಹೂಣ್ಣೂ vÁqÀ¥Àwæ



8946 856 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಪಾಪ ರಾಮ/ಸಾಮಫಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

8947 857 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಮೃತ/ಫಷಣ್ಣಣ  ಬಂಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

8948 858 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವೀಂಔಟ್/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ vÁqÀ¥Àwæ

8949 859 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷಮಾಮ /ಸುಧಾಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

8950 860 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8951 861 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8952 862 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂತ್ರಬ ಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8953 863 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಡ್ಡವಾಳ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8954 864 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚನೂ ಭಲಿಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8955 865 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8956 866 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅೀಂಫವಾವ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8957 867 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಯಪಾಪ  ಬಾಫರೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8958 868 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಶ ಭಲ್ಲಗೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8959 869 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬ್ರಭಣ್ಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8960 870 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಭರಾವ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8961 871 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಪಕ್ಷ ಯಪ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8962 872 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮುತೂ ಣ್ಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8963 873 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದ್ದರ ಭ ಕುಲಾಲಔರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8964 874 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8965 875 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8966 876 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಾಔಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8967 877 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8968 878 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8969 879 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8970 880 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8971 881 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8972 882 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8973 883 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ  ತಲಔರಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8974 884 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಯ ಗಿಯಭಲಪ  ದೇವಾೀಂತೈ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8975 885 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8976 886 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಮಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8977 887 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಭಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8978 888 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪುಷ್ಣಪ ತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8979 889 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿೀಂಬ್ಳವ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8980 890 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಲಿವ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8981 891 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8982 892 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಬು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8983 893 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿತಮಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8984 894 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಮಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8985 895 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ದೇವ ಟೊನೊ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8986 896 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಎಸ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8987 897 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಭಹಾಗ್ರೀಂವ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8988 898 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8989 899 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭಶೇಕಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8990 900 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಾಲಿ್ಲಮಾ ಜಮಾದ್ದರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8991 901 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾೀಂತ ಗೌಡ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8992 902 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭಣ್ಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8993 903 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಧ ೀಂಡಪ  ಸಾಗಮಾಲ್ಲ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8994 904 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8995 905 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖಭಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8996 906 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪುಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8997 907 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8998 908 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

8999 909 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಜಕಪುರೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9000 910 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9001 911 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ದಷೂ ಗಿ ರ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಜಮಾದ್ದರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9002 912 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9003 913 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9004 914 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಲಾಬ್ರ ಜಮಾದ್ದರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9005 915 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಿನಾಕ್್ಷ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9006 916 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9007 917 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರೇಷ್ಣಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9008 918 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಡಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9009 919 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9010 920 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷರುಬಾಯಿ ಕಚಚ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9011 921 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಜಂತರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9012 922 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಶೀಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9013 923 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಮಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9014 924 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಾರೆಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9015 925 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪ  ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9016 926 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9017 927 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಭಷಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9018 928 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಭರಾಯ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9019 929 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಮೃತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9020 930 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮಶ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9021 931 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾೀಂತೇವ ಗರುನಾಥ ಷನಭನಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ



9022 932 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9023 933 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9024 934 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9025 935 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಶೀಂತಪ  ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9026 936 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಜರಾಜ್ ಷನಮಾನಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9027 937 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9028 938 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9029 939 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9030 940 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಭಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9031 941 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9032 942 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔನಾಯ ಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9033 943 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9034 944 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಭಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9035 945 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9036 946 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಫಬ ಣ್ಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9037 947 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಶೇಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9038 948 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟ್ಟ ಲ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9039 949 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9040 950 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9041 951 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9042 952 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ಕುಭಟ್ಗಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9043 953 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9044 954 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9045 955 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9046 956 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಯಿ ಸುತ್ರರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9047 957 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9048 958 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9049 959 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಡೇನವಾಜ್ ಖಾದಿಬಾಥಷ ಜಮಾದ್ದರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9050 960 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9051 961 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಸಯಳೇಔರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9052 962 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಕ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9053 963 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಖಣತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9054 964 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಭಮ ನಿೀಂಖಪ  ಸ  ಶೀಂತಭಲಿಪ  ಫಜಾರೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9055 965 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಪ  ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ  ಫಜರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9056 966 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ್ ಶಿ ಸಾಳಗ್ರಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9057 967 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಶೀಂತಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9058 968 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಫಷಪ  ಆಳಂದ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9059 969 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9060 970 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9061 971 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9062 972 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9063 973 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9064 974 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಣಿಕೀಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9065 975 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಭ ಮಾಶ ಸನಭಶೆಟಿ್ಟ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9066 976 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9067 977 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9068 978 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಭರಾವ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9069 979 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಿ ಲಕಂಠ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9070 980 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಳಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9071 981 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವ ನಪ  ನಿಖು ಳೆಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9072 982 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9073 983 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9074 984 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಗಿ್ರ  ಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9075 985 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9076 986 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9077 987 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಗ್ರಜುಥನ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9078 988 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭನ ಸಯ ರಾಭಚಂದರ  ಇೀಂಖಳೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9079 989 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9080 990 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಕಶ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9081 991 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಕೀಂತ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9082 992 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಪ ರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9083 993 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9084 994 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಕಶ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9085 995 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಕೀಂತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9086 996 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಶ ಔ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9087 997 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಣ್ಣಣ ಸಾಬ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9088 998 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮಶ್ ಶಿರ  ಮಂತ್ ಮುಲಗೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9089 999 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಾಖಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9090 1000 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9091 1001 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರೌತೆರ   ಭ ಭವ ಅೀಂಜುಟ್ಗಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9092 1002 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಈಯಣಣ  ಭ ಭಷ ಅೀಂಜುತ್ರಜಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9093 1003 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9094 1004 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜನಾಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9095 1005 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಬ ಳಕ ಟ್ಟ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9096 1006 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9097 1007 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ



9098 1008 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9099 1009 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9100 1010 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಸಂತಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9101 1011 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9102 1012 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9103 1013 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9104 1014 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9105 1015 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯತೂ ಬಾಯಿ ಶಂಕು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9106 1016 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಷವತ್ರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9107 1017 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9108 1018 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜಶೇಕರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9109 1019 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಜಿ ರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9110 1020 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾೀಂಡುರಾಜ್ ಜಾದವ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9111 1021 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮಶ್ ಹೆಚಚ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9112 1022 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತ್ ಬಔರೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9113 1023 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಹೆಚಚ  ಷತ ಶ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9114 1024 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ದಿಲ್ಲ ಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕ ರೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9115 1025 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9116 1026 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9117 1027 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ಸಡದ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9118 1028 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9119 1029 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ  ಔಲಿಪ  ನಾಖನಸೂರು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9120 1030 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9121 1031 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9122 1032 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9123 1033 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭನಾಥ ನಾಖನಸುರೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9124 1034 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನಿಥಾ ಮುಲಗೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9125 1035 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ರ್ ಖಂಡಪ  ಮುನ ಳಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9126 1036 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ್ ಜಮಾದ್ದರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9127 1037 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಮುಲಗೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9128 1038 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದಮಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9129 1039 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅನೂ ಪೂಣಥ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9130 1040 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಫದರ  ಐರ ಡಗಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9131 1041 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ತಪ ಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9132 1042 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9133 1043 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9134 1044 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಮಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9135 1045 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುನಾಥ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9136 1046 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಂದಕುಮಾರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9137 1047 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಷ್ಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9138 1048 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಾತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9139 1049 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಧಭಥಣಣ  ಪಾದಸಾಳಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9140 1050 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9141 1051 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ತ್ರಮವ  ಶಿರೂರು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9142 1052 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತರಾವ್ ಸಿನ್ಸೂ ಯಔರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9143 1053 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಯಾಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9144 1054 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜೀಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9145 1055 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ನಂದಕುಮಾಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9146 1056 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಎಸ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9147 1057 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಾೀಂಡುರಾೀಂಗ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9148 1058 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಗ್ ಕಡೇಟ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9149 1059 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಲಿಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9150 1060 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9151 1061 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಲಕೇರಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9152 1062 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾದೇವ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9153 1063 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರ ಭಾತ ರಡೆು ವಾಡ್ಡ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9154 1064 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅದುಭ ತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9155 1065 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸ ಭನಾಥ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9156 1066 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಜಣ್ಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9157 1067 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಭರಾಯಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9158 1068 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಲಿಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9159 1069 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9160 1070 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9161 1071 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಣಮಂತರಾಮ ಸನಭಶೆಟಿ್ಟ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9162 1072 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಇಯಮಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9163 1073 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9164 1074 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ ಮಂತ್ ಕಂಬಾರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9165 1075 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ಭಮ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9166 1076 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9167 1077 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9168 1078 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿರಾಜ್ ಅರಾಬ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9169 1079 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9170 1080 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ದುೀಂಡಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9171 1081 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದಣಣ  ಭಲಕ ಣಣ  ಖಡೆು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9172 1082 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9173 1083 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕ್ಷಯಣ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ



9174 1084 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9175 1085 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಹಾನಂದ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9176 1086 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9177 1087 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಿನಾಕ್್ಷ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9178 1088 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಮಿಲ್ಲೀಂದ್ ಪೊ ಟ್ಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9179 1089 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9180 1090 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬ್ಳೀಂಖಳೂರು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9181 1091 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9182 1092 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗರುಶೀಂತಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9183 1093 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಕೀಂತ್ ಸಿನ್ಸೂ ಯಔರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9184 1094 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9185 1095 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಮಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9186 1096 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9187 1097 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಪಂಡ್ಡತರಾವ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9188 1098 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಕಶಿನಾಥ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9189 1099 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9190 1100 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭ ಖಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9191 1101 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚನೂ ಭಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9192 1102 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾತಲ್ಲೀಂಖಪ  ಪಂಡ್ಡತ್ ಔಲಾಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9193 1103 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡೇರಾವ್ ಔಲಾಜಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9194 1104 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವ ರೇೀಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9195 1105 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಯಿಫಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9196 1106 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9197 1107 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔವತ್ರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9198 1108 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬಾಬು ಡು ಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9199 1109 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಜಾತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9200 1110 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9201 1111 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮವವ ಯ ನಿೀಂಖದಳೆಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9202 1112 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶೀಂತಮಾಲಪ  ಉಭಣಣ  ಫಜಾರೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9203 1113 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬ್ರಯಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9204 1114 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸುಭಾಷ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9205 1115 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9206 1116 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಪೊ ತದ್ದಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9207 1117 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9208 1118 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭೂತಲ್ಲ ಸಟಿ್ಟ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9209 1119 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ದಳಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9210 1120 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸೆಟಿ್ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9211 1121 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಪುತರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9212 1122 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9213 1123 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಔಭಲಾಬ ಯಿ ಸಿದಾ ರಾಭಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9214 1124 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9215 1125 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9216 1126 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಂಔಲ್ಲಥೀಂಗ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9217 1127 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಭಾಯತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9218 1128 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷಣಣ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9219 1129 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9220 1130 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9221 1131 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಅಭರ್ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ಸಾಗಭಲ್ಲ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9222 1132 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9223 1133 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖನಫಷವ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9224 1134 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9225 1135 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಸಾಭನೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9226 1136 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಇರಾಬಾಯಿ ಸಾಮೄರ   ನಿಲುರೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9227 1137 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೌಯಬಾಯಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9228 1138 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಯಮಾಬಾಯಿ ಶಂಔಯಲ್ಲೀಂಗ್ ದಡಭನಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9229 1139 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಯಣಪ  ಬಂಡೆಪ  ನಾಖನಸುರೆ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9230 1140 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಬ್ಳನಔಪ  ಸಷಟಿ್ಟ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9231 1141 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷರಾಜ ಫಟಿ್ಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9232 1142 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ವಠಲ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9233 1143 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಮೆೀಂದಯಗಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9234 1144 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಗೀಂಡಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9235 1145 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಾಯ ಚನ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9236 1146 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಶಿರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9237 1147 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ರಾಚಪ  ಆರ್. ಘಂಟ್ಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9238 1148 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಫಷವಂತರಾವ್ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9239 1149 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಸಂಖಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9240 1150 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗ್ರ ಜಖದೇಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ

9241 1151 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ತಂ/ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9242 1152 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಔಲಾಯ ಣರಾ ತಂ/ ಭ ಭಶಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9243 1153 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಔಲಿಪ  ತಂ/ ಫಷಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9244 1154 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿಮೂತಥ ತಂ/ ಅಣೇಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9245 1155 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತಂ/ ಫಷಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9246 1156 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದ್ದಾ ರೂಡ ತಂ/ ಗರುಮೂತಥ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9247 1157 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9248 1158 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ  ಭಲಿ್ಲನಾಥ ತಂ/ ನಾಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9249 1159 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿಕುಮಾಯ ತಂ/ ಗೀಂಡಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್



9250 1160 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರ ಕವ ತಂ/ ಔಲಾಯ ಣರಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9251 1161 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯಮಶೆವ  ಯ ತಂ/ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9252 1162 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದಾ ಪ  ತಂ/ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9253 1163 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರ ಕವ ತಂ/ ಷದ್ದನಂದಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9254 1164 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಂವೀಂದರ  ತಂ/ ಭಲಿಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9255 1165 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತಂ/ ಶಿ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9256 1166 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಯಣಫಷಪ  ತಂ/ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9257 1167 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಖಮಯ   ಕಟಿ್ ಗ್ರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9258 1168 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದಾ ಪ  ತಂ/ ಸಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9259 1169 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಜಶೇಕಯ ತಂ/ ಶಂಔಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9260 1170 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶೀಂತಪ  ತಂ/ ಸಿದಾ ಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9261 1171 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದಮಯ  ತಂ/ ಸನುಭಮಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9262 1172 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಭಾವ  ಘಂಟ್ಟ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9263 1173 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭೂಜಣಣ  ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9264 1174 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದಿ ಲ್ಲಕುಮಾಯ ತಂ/ ಶಿವಯಣಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9265 1175 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಖದೇವ ತಂ/ ಸ ಭಶೇಕಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9266 1176 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಭಾಖ ತಂ/ ಗಿರೇಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9267 1177 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದೇವೀಂದರ ಪ  ತಂ/ ಮಾರುತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9268 1178 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಲಿ್ಲ ವಪ  ತಂ/ ಪ ಯಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9269 1179 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದಾ ಣಣ  ತಂ/ ಮಾಳಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9270 1180 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ತಂ/ ಪೂಡಲ್ಲೀಂಔ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9271 1181 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಿ ಲಿಭಮ  ಗಂ/ ಶಿರಾಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9272 1182 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ  ತಂ/ ಶಿಮಯ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9273 1183 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸನಿ ಬ್ರ  ಗಂ/ ಯಜಾಔ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9274 1184 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗ ರಿಭ  ಗಂ/ ಸೈಯಾದ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9275 1185 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಮೃತ ತಂ/ ಸಣಮಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9276 1186 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಮಿ ತ್ರರ ಬಾಯಿ ಗಂ/  ಫಜರಂಖಸಿೀಂಖ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9277 1187 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕೃಶಣ ಮಯ  ತಂ/ ಭಲಿಮಯ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9278 1188 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬ್ರಸಿಮಿಲಾ ಗಂ/  ರಾಜಾಶಬ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9279 1189 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮವವ ೀಂತರಾಮ ತಂ/ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9280 1190 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷಲಿಾವುದಿಾ ನ ತಂ/ ಬಾಬುಮಿ ಯಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9281 1191 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಪಾಪ ರಾಮ ತಂ/ ಮಾದಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9282 1192 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಖಣಭತ ತಂ/ ಶಿರ  ಮಂತರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9283 1193 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಪಾಪ ರಾಮ ತಂ/ ಈವವ ಯಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9284 1194 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರಾಜ ತಂ/ ಕಶಿರಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9285 1195 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಯಣಪ  ತಂ/ ಮಾಥಾಥೀಂಡಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9286 1196 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗೀಂಡಪ  ತಂ/ ಫಷಣಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9287 1197 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುರೇೀಂದರ  ತಂ/ ವ ಯಬದರ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9288 1198 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಇೀಂದುಬಾಯಿ ಗಂ/ ಷದ್ದಶಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9289 1199 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಗೀಂದರ ಪ  ತಂ/ ಮೇ ನಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9290 1200 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಖದೇಪ  ತಂ/ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9291 1201 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೈಮಫಣಣ  ತಂ/ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9292 1202 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿಕುಮಾಯ ತಂ/ ದೇವೀಂದರ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9293 1203 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಯಣಭಮ  ಗಂ/ ಲಾಲಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9294 1204 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ/ ಅೀಂಭಾರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9295 1205 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಯಣಪ  ತಂ/ ಯಮವವ ಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9296 1206 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಕುಲ ತಂ/ ಮಾಳಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9297 1207 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9298 1208 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚನೂ ವ ಯಪ  ತಂ/ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9299 1209 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಠಲ ತಂ/ ರಾಣ ಜಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9300 1210 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ/ ಕುಪೀಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9301 1211 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂತ ಶ ತಂ/ ಶೀಂತಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9302 1212 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಖದೇವ ಗಂ/ಬಾಳಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9303 1213 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗೀಂಡಪ  ತಂ/ ಔಲಿಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9304 1214 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ  ಶೇಲ ತಂ/ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9305 1215 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಾಹಾದೇವ ಗಂ/ ದೇವಮುಔಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9306 1216 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಜುಥನ ತಂ/ ಭ ಭಶಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9307 1217 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ದೇರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9308 1218 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ತಂ/ ಫಷರಾಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9309 1219 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಈಯಣಣ  ತಂ/ ಗಯಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9310 1220 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂತ ಶ ತಂ/ ಶೀಂತಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9311 1221 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9312 1222 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ತಂ/ ಚನೂ ಫಷಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9313 1223 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬ್ರ ಭಣಣ  ತಂ/ ಶಿರ  ಮಂತರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9314 1224 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರುಔಮ ಣಿಬಾಯಿ ಗಂ/ ಸಣಮಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9315 1225 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಕಶಿರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9316 1226 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೀಂಬಾರಾಮ ತಂ/ ಚಫರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9317 1227 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಖಭಮ  ಗಂ/ ಅೀಂಬಾರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9318 1228 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಬ್ರಸಾಫ ತಂ/ ಇಮಾಭಸಾಫ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9319 1229 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯಮವ ತಂ/ ಕುಪ ಣ್ಣೂ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9320 1230 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕುಪ ಣ್ಣಣ  ತಂ/ ಖಂಡಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9321 1231 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಧಭಥರಾಮ ತಂ/ ನಿೀಂಖಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9322 1232 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ/ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9323 1233 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಧೂಳಪ  ತಂ/ ಮಾಳಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9324 1234 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ/ ಸಣಮಂತರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9325 1235 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರಾಜ ತಂ/ ಕಶಿರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್



9326 1236 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಖಪ  ತಂ/ ಶಿಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9327 1237 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವಯಣಪ  ತಂ/ ಸಣಮಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9328 1238 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಹಾದೇ ತಂ/ ಫಷಣೂ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9329 1239 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿವಯಣಪ  ತಂ/ ಕಶಿರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9330 1240 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಉಮಾದೇವ ಗಂ/ ಭ ಯಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9331 1241 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಲಿಪ  ತಂ/ ವ ಯಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9332 1242 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂಖಮಯ  ತಂ/ ವ ಯಮಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9333 1243 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯವೀಂದರ  ತಂ/ ಶಿರ  ಮಂತರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9334 1244 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ೆ ಭಲ್ಲೀಂಖ ತಂ/ ದೂಳಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9335 1245 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಲಿಭಮ  ಗಂ/ ನಾಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9336 1246 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಗೀಂಡಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9337 1247 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಿೀಂಖಪ  ತಂ/ ಗಯಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9338 1248 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಾಲಚಂದರ  ತಂ/ ಕ್ಡರಿನಾಥ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9339 1249 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶ ಬಾಭಾಯಿ ಗಂ/ ಉಮವ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9340 1250 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಉಮವ ತಂ/ ಕೃಶಣ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9341 1251 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೀಂಬಾರಾಮ ತಂ/ ಫಷಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9342 1252 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮೂನಾೂ ಬಾಯಿ ತಂ/ ದಿ ಲ್ಲಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9343 1253 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವೈಜನಾಥ ತಂ/ ರಾಭರಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9344 1254 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಾಬುರಾ ತಂ/ ಭ ಭಶ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9345 1255 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಧುರಾ ತಂ/ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9346 1256 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅನಿ ಲಕುಮಾಯ ತಂ/  ಅಮೃತಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9347 1257 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಆದಭಮ ಸಾಫ ತಂ/ ಕಶಿ ಭಸಾಫ` ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9348 1258 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೂಮಥಕೀಂತ ತಂ/ ಆನಂದರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9349 1259 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ೆ ಭಲ್ಲೀಂಖ ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9350 1260 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಔಲಾಯ ಣರಾಮ ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9351 1261 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಆನಂದರಾಮ ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9352 1262 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಂಗ್ರಯವ  ಗಂ/ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9353 1263 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರಾಜ ತಂ/ ಶಿರ  ತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9354 1264 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಚಣ್ಣಣ  ತಂ/ ಭಡೇ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9355 1265 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯಮಶೆವ  ಯ ತಂ/ ಶಿ ಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9356 1266 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೀಂಬ್ರಕದೇವ ಗಂ/ ರಾಚಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9357 1267 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಾಹಾೀಂತಪ  ತಂ/ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9358 1268 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ತಂ/ ಚನೂ ಫಷಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9359 1269 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಿ ಲಭಮ  ಗಂ/ ಔಭಲಾಔಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9360 1270 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಔಮಾಲಔಯ ತಂ/ ಸಿದಾ ಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9361 1271 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗದ್ದರಿ ಗಂ/ ಶಿರ  ಮಂತರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9362 1272 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದ್ದಾ ರ ಡ ತಂ/ ಶಿರ  ಮಂತರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9363 1273 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶೀಂತಬಾಯಿ ಗಂ/ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9364 1274 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ಷವನರಾ ತಂ/ ಕಶಿನಾಥ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9365 1275 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಾಣಿಔರಾ ತಂ/ ಸಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9366 1276 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣಣ ಪ  ತಂ/ ಫಷನಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9367 1277 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಂಡಪ  ತಂ/ ಗಯಣ್ಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9368 1278 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಯಣಭಮ  ಗಂ/ ಔಟಿ್ಜ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9369 1279 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ  ಶೇಲ ತಂ/ ರುದರ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9370 1280 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಿೀಂಖಪ  ತಂ/ ಈಯಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9371 1281 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೇಭಮ  ಗಂ/ ರೇಣಸಿೂ್ದಾ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9372 1282 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ  ತಂ/ ಅಪಾಪ ರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9373 1283 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶೀಂತಕುಮಾಯ ತಂ/ ನಾಖಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9374 1284 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಔಲಿಪ  ತಂ/ ಅೀಂಫಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9375 1285 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾಖಣೂ  ತಂ/ ವ ಯಬದರ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9376 1286 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವ ಯಬದರ ಪ  ತಂ/ ಗರುಪಾದಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9377 1287 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ತಂ/ ಸಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9378 1288 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕಶಿ ಬಾಯಿ ಗಂ/ ನಿೀಂಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9379 1289 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಭನ ಸಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9380 1290 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಖದೇವ ತಂ/ ಭನ ಸಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9381 1291 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದಾ ಭಲಿಪ  ತಂ/ ಶಂಔರ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9382 1292 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ  ಶೇಲ ತಂ/ ಸಿದಾ ಭಲಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9383 1293 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಠಲರಾ ತಂ/ ಯಗರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9384 1294 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗೌಡಪ  ತಂ/ ಮಾದಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9385 1295 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷಯಷವ ತ ಗಂ/ ಮಾದಣ್ಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9386 1296 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಮಾದಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9387 1297 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚ ನೂ ಭಮ  ಗಂ/ ಕವಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9388 1298 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲ ಹಿತ ತಂ/ ಭ ಭಶ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9389 1299 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಭಮ  ಗಂ/ ಭಲಿ್ಲ ವಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9390 1300 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಲಶೇಟ್ಜಪ  ತಂ/ ಶಿರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9391 1301 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತರಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9392 1302 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಮಶಿರ   ಗಂ/ ಸಣಮಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9393 1303 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗರುಫಷಪ  ತಂ/ ಸಂಖಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9394 1304 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಯಣಪ  ತಂ/ ತುಔಕ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9395 1305 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯ ಗೆೀಂದರ  ತಂ/ ಬಖವಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9396 1306 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂಖಭಮ  ತಂ/ ರ ದಿ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9397 1307 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪಂಡ್ಡತ ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9398 1308 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯತೂ ಬಾಯಿ ಗಂ/ ಹಿ ರು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9399 1309 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಖಲು ಗಂ ಔಷನುೂ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9400 1310 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ಷ ವನ ತಂ/ ಸಿತ್ರರಾಭ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9401 1311 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ/ ಬಾಬುರಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್



9402 1312 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ/ ಆನಂದರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9403 1313 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪಂಡ್ಡತನಾಥ ಗಂ ಮಾಣಿಔರಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9404 1314 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂತ ಶ ತಂ/ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9405 1315 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಾದುರಾ  ತಂ/ ಶಿರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9406 1316 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೇಣಪಾಪ  ತಂ/ ವಠಲ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9407 1317 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಶ ಔ ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9408 1318 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪಂಡ್ಡತನಾಥ ಗಂ ಮಾಣಿಔರಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9409 1319 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂತ ಶ ತಂ/ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9410 1320 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಾದುರಾ  ತಂ/ ಶಿರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9411 1321 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗೀಂಡಭಮ  ಗಂ/ ಫಷರಾಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9412 1322 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಶಿಔಲಾ ಗಂ/ ದೇವೀಂದರ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9413 1323 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲವುಕುಮಾಯ ತಂ/ ಫಷ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9414 1324 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಗಂ/ ಸಂಖಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9415 1325 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಗರುಫಷಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9416 1326 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಂಖಪ  ತಂ/ ಗರುಫಷಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9417 1327 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದೇವೀಂದರ ಪ  ತಂ/ ಸಣಮಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9418 1328 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪಂಡ್ಡತರಾಜ ತಂ/ ರಾಭನಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9419 1329 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಯಣಫಷಪ  ತಂ/ ಶಿರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9420 1330 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದೂಳಪ  ತಂ/ ಶಿಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9421 1331 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಾಹಾರುದರ ಪ  ತಂ/ ಫಷವಂತರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9422 1332 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತಂ/ ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9423 1333 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕಶಿನಾಥ ತಂ/ ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9424 1334 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೀಂಖದರಾ ತಂ/ ಫಲಭ ಭರಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9425 1335 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಡೆದುಕೀಂಡಸೌಲಬಯ

9426 1336 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂ/  ಶಂಔಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9427 1337 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಾನು ತಂ/ ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9428 1338 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸರಿಚಂದರ  ತಂ/ ನಾನು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9429 1339 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಯಣಪ  ತಂ/ ಸಾಮಫಣಣ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9430 1340 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಲಿಪ   ತಂ/ ಧೂಳಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9431 1341 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಆನಂದ ತಂ/ ರಾಭಶೇಟಿ್ಟ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9432 1342 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರಾಮ ತಂ/ ರೂಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9433 1343 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ/ ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9434 1344 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗ ಯಔನಾಥ ತಂ/ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9435 1345 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪಾೀಂಡ್ಡ ತಂ/ ಲ ಕು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9436 1346 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ/ ಭ ಭಶಯ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9437 1347 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂತಕುಮಾಯ ತಂ/ ವಯಣಪಾಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9438 1348 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗೀಂಡಪ  ತಂ/ ರಾಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9439 1349 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಔಳಷಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9440 1350 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9441 1351 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಂಔರ ಪ  ತಂ/ ಭ ಭಶ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9442 1352 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗರುನಾಥ ತಂ/ ಮೆಲಾರಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9443 1353 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಒೀಂ ರ ಕವ ತಂ/ ಕೇಯಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9444 1354 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಶ ಔ ತಂ/ ಜಟಿ್ಜ  ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9445 1355 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪಾೀಂಡುರಂಖ ತಂ/ ಷದ್ದಶಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9446 1356 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮೆಲಪ  ತಂ/ ಭಹಾೀಂತಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9447 1357 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭರೇಪ  ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9448 1358 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಫಲಭ ಭ ತಂ/ ರಾಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9449 1359 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಯಣಪ  ತಂ/ ಭಲಿಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9450 1360 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಿ ಲಿಭಮ  ಗಂ/ ಯವೀಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9451 1361 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಆವವ ನಿ ತಂ/ ಗೀಂಡಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9452 1362 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಔಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ಗಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9453 1363 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಪ ರಾ ತಂ/ ಹುಸೇನಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9454 1364 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೀಂಬಾರಾಯಿ ತಂ/ ಸಾಮಫಣೂ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9455 1365 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದೇನು ತಂ/ ದುಹಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9456 1366 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9457 1367 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಾಬುರಾ ತಂ/ ದೇಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9458 1368 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೀಂಫವ  ಗಂ/ ಅಣಣ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9459 1369 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಾಣಿಔಪ  ತಂ/ ತುಳಜಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9460 1370 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಲ್ಲತ್ರಬಾಯಿ ಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9461 1371 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದತೂ ಪ  ತಂ ಶಿಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9462 1372 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಯಣಪ  ತಂ/ ಚಂದರ ಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9463 1373 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದವಯಥ ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9464 1374 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣಪ  ತಂ/ ಭ ಭಶ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9465 1375 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಾಬುರಾ ತಂ/ ಬಾಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9466 1376 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತಂ/ ಶಿಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9467 1377 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ತಂ/ ಶಿಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9468 1378 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯತೂ ಬಾಯಿ ಗಂ/ ಶಿಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9469 1379 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭ ಭಶ ತಂ/ ನಾಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9470 1380 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದೇವೀಂದರ ಪ  ತಂ/ ಸೈಮಫಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9471 1381 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಔಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ಗಂ/ ಸೈಫಣ್ಣೂ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9472 1382 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಕ್ಷ್ಣ ತಂ/ ಚಂದಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9473 1383 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರ ವ ಣಕುಮಾಯ ತಂ/ ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9474 1384 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗೀಂಡಪ  ತಂ/ ಭಾಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9475 1385 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ತಪ ಣ್ಣಣ  ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9476 1386 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಕ್ಲೆಾ ಣಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9477 1387 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಠಲಬಾಯಿ ಗಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್



9478 1388 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಯ ಭರಾ ತಂ/ ಸೈಫಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9479 1389 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದೇವೀಂದರ ಪ  ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9480 1390 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚನೂ ಫಷಪ  ತಂ/ ಶಿಪ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9481 1391 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಮಿ ತ್ರರ ಬಾಯಿ ಗಂ/ ಚನೂ ಫಷಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9482 1392 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಠಲ ತಂ/ ಪಾಣೂ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9483 1393 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಾರುತ ತಂ/ ದೇಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9484 1394 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದಿ ಲ್ಲ ತಂ/ ವಠಲ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9485 1395 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷಯಷವ ತ ಗಂ/ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9486 1396 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷರುಬಾಯಿ ಗಂ/ ಫೂಲಸಿೀಂಖ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9487 1397 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂಜಿ ಕುಮಾಯ ತಂ/ ಖಿ ರು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9488 1398 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಾಭು ತಂ/ ಪೊ ನೂ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9489 1399 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸ ಭಶೇಕಯ ತಂ/ ಭಭಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9490 1400 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಗಂ ಬಾಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9491 1401 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶೀಂತಪ  ತಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9492 1402 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಹಾದೇವ ಗಂ/ ಅಪ ರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9493 1403 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರಾಜು ತಂ/ ಸ ಭಲಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9494 1404 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸುಣಥ ಗಂ/ ಫಷಯಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9495 1405 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ತಂ/ ಹುಸೇನ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9496 1406 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿಭಮ  ಗಂ/ ಭಲಕ ಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9497 1407 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಧತುೂ  ತಂ/ ರಾಮು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9498 1408 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವಜಮಕುಭಯ ತಂ/ ರಾಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9499 1409 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಕ್ೆ ಭ,ಲ್ಲೀಂಖ ತಂ/ ಶೀಂತಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9500 1410 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಹನಾೂ ಬಾಯಿ ಗಂ/ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9501 1411 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತಂ/ ನಾಗವ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9502 1412 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭನ ಸಯ ತಂ/ ಬವಾನಿ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9503 1413 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಗಂ ಸ ಭಲಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9504 1414 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಔಕ ಪ  ತಂ/ ಶಿಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9505 1415 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಹ ನೂ ಭ ಗಂ/ ಧಭಥೀಂದ್ರ  ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9506 1416 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಾಖಭಮ  ಗಂ/ ವಯಣಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9507 1417 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೇಷ್ಣಮ  ಗಂ/ ಮಾಹಾತಂಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9508 1418 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಗಂ ಲಔಕ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9509 1419 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೀಂಭಾರಾಮ ತಂ/ ಭಾಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9510 1420 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಬಾಖಪ  ತಂ/ ನಾಖಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9511 1421 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಯದ್ದ ಗಂ/ ಖಜೀಂದರ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9512 1422 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಗಬಾಯಿ ಗಂ/ ದತುೂ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9513 1423 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷವತ್ರಬಾಯಿ ಗಂ ಶಿರಾಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9514 1424 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರುಚಂದರ  ತಂ/ ಭ ಭವ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9515 1425 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರುಪಾ ತಂ/ ಭ ಭಶ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9516 1426 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಳಬಾಯಿ ಗಂ/ ಗ ಪು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9517 1427 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಗ ಪು ತಂ/ ಬಖನುೂ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9518 1428 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದಯಾನಂದ ತಂ/ ರಾಮು ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9519 1429 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಜಿ ಜಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ಪಂಡ್ಡತರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9520 1430 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಂತ ಶಕುಮಾಯ ತಂ/ ಅಣಣ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9521 1431 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಯತೂ ಜಿ ವ ಗಂ/ ಪಂಡ್ಡತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9522 1432 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ನಿ ಲಿಭಮ  ಗಂ/ ಶೀಂತಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9523 1433 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ವನಮಕುಮಾಯ ತಂ/ ಸಾಮಫಣೂ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9524 1434 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಪಂಡ್ಡತರಾಮ ತಂ/ ಶೀಂತಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9525 1435 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಷಭಯಜಿ ವ ತಂ/ ಪಂಡ್ಡತರಾಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9526 1436 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೂಖಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ಅಣಣ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9527 1437 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅಣಣ ಪ  ತಂ/ ಸಾಯಿಫಣಣ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9528 1438 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಹಾದೇ ತಂ/ ಜಟಿ್ಜ   ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9529 1439 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ  ಧಯ ತಂ/ ಭಹಾದೇ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9530 1440 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮವವ ೀಂತರಾ ತಂ/ ಶಿಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9531 1441 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಭಧುಭತ ಗಂ/ ವರಾಜ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9532 1442 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ರೇಖಾ ಗಂ/ ಅಣ್ಣಣ ಯಮ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9533 1443 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಾಹಾನಂದ ಗಂ/ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9534 1444 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸೂಶಿ ಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9535 1445 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಸಿದ್ದರ ಭ ತಂ/ ಭರೆಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9536 1446 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಶಿರ  ಮಂತ ತಂ/ ಭರೆಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9537 1447 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಅೀಂಬುಬಾಯಿ ಗಂ/ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9538 1448 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತಂ/ ಖಣತರಾ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9539 1449 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಮಾಹಾದೇವ ಗಂ/ ಮಾಣಿಔ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9540 1450 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ಇೀಂದುಬಾಯಿ ಗಂ/ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9541 1451 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ ದೇವೀಂದರ ಪ  ತಂ/ ರಾಭಚಂದರ ಪ ತ್ರಯಪಾಲ್ಲನ್

9542 1452 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವವವ ನಾಥ ಗಯಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9543 1453 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸುಯಗೆಪ  ಶಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9544 1454 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಪ ಶ ರಾಣ ಜಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9545 1455 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಶ ಔ ಜಟಿ್ಜ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9546 1456 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಸೈವಲಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9547 1457 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸೈ ಹುಸೇನ ಸೈ ವಲಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9548 1458 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಜೈರಾಭ ರೂಪಾ ಚಾ ಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9549 1459 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ನಾಗಿೀಂದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9550 1460 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲಕಜಥನ ಚನೂ ಭಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9551 1461 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಹುಸೇನಬ್ರ ಸೈಮದ ಹುಸೇನ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9552 1462 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗಯಣ್ಣಣ  ಚಂದಪ  ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9553 1463 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಮೃತ ಆದಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



9554 1464 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸೈ ಹುಸೇನ ಪತುರ ಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9555 1465 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಡ್ಡವಾಳಪ  ಸಣಮಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9556 1466 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಶಿಪುಜಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9557 1467 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚನೂ ವ ಯಮಯ  ವಪೂಜಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9558 1468 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತಪ  ವಯಣ್ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9559 1469 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತಬಾಯಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9560 1470 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಯಮಾಕೀಂತ ದತ್ರೂ ತರ  ಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9561 1471 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗರುರಾಜ ವ ಯಣ್ಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9562 1472 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಕುಮಾಯ ಅಮೃತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9563 1473 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಸಾಮಫಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9564 1474 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಂತ ಶ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9565 1475 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅನಿಲಕುಮಾಯ ಅಮೃತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9566 1476 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವ ಯಭೂಶಣ ಭಲಿ್ಲ ವಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9567 1477 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಬಾಬುರಾ ಸಣಮಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9568 1478 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸುಗೆಪ  ಶಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9569 1479 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಠಲಿ  ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9570 1480 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅೀಂಬಾರಾಮ ಸಾಮಫಶಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9571 1481 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಜಹಿೀಂದ್ ನಾಭದೇ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9572 1482 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಔಶೇಕಯ ಫಷಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9573 1483 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತಮಯ  ವ ಯಬದರ ಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9574 1484 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಭ ಭಶ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9575 1485 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಪ ಶ ರಾಣ ಜಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9576 1486 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಶ ಔ ಜಟಿ್ಜ ಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9577 1487 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸುಣಥಬಾಯಿ ಗರುಪಾದಪಾದಾ ಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9578 1488 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಅಣಣ ಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9579 1489 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸ ಭಶೇಕಯ ವಯಣಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9580 1490 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಭಣ್ಣಣ  ಸಿದ್ದರ ಭಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9581 1491 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಪಾಪ  ವಜಮಕುಮಾಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9582 1492 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ಶಿರ  ಮಂತರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9583 1493 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಸಣಮಂತರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9584 1494 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿವಾನಂದ ಗರುಶೀಂತಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9585 1495 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಷರುಬಾಯಿ ಹಿರೇಭಠ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9586 1496 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಪಾಥತಬಾಯಿ ಸಣಮಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9587 1497 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸರಿಚಂದರ  ನಾನು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9588 1498 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರ ೀಂಶೀಂತ ಔಲಾಯ ನರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9589 1499 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಔಲಾಯ ಣರಾ ಭ ಭಶಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9590 1500 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಯಮವವ ಯ ಶಿವಾರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9591 1501 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಸಾಫ ಉಷನಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9592 1502 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಂಔಯ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9593 1503 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಾನು ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9594 1504 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದಾ ಪ  ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9595 1505 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿರಾಭ ಗ ವೀಂದ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9596 1506 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭನಾೂ ಬ್ರ ಖಪೂಯಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9597 1507 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಬಾಬು ಭಯತಣ್ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9598 1508 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸ ಭಲಾ ಲ ಕು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9599 1509 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಪುರಾ ವಾಲು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9600 1510 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಯಮವ ಶಿರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9601 1511 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಬಾಬು ಉಭಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9602 1512 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಂತ ಶ ವಠಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9603 1513 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಉದಮಕುಮಾಯ ಸಾಮಫಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9604 1514 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗ ವೀಂದ ಭ ಜನಾಮಔ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9605 1515 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗಮು ಪೂರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9606 1516 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಔಲಾತ ಮಾಣಿಔ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9607 1517 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಜಭಶಬಾಯಿ ಗ ಪು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9608 1518 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗ ಪು ಥಾರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9609 1519 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಜಕುಮಾಯ ಪಾೀಂಡಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9610 1520 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಭ ಭರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9611 1521 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಪಾೀಂಡಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9612 1522 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಝಲಾಬಾಯಿ ಥಾರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9613 1523 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಕೀಂತ  ಗರುಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9614 1524 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭ ಮಾೀಂವಔಯ ಅೀಂಬಾರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9615 1525 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲ ವಪ  ನ್ಸರಂದಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9616 1526 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ನ್ಸರಂದಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9617 1527 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಣಣ ಪ  ಭಹಾದೇರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9618 1528 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ದೇವೀಂದರ ಪ  ಅಣಣ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9619 1529 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಸಾಮಫಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9620 1530 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಕುವಪ  ಧೂಳಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9621 1531 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಪಂಡ್ಡತರಾಮ ಔಲಾಯ ಣರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9622 1532 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿಭಮ  ಶಿರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9623 1533 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಗಿರೆಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9624 1534 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅೀಂಬಾರಾಮ ನಾಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9625 1535 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಮಾಧರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9626 1536 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಬಂಡೆಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9627 1537 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಖಜಾನಂದ ಚದಂಫರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9628 1538 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಣಣ ರಾಮ ಸಣಮಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9629 1539 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಭ ಭವಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



9630 1540 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಾಖರಾಜ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9631 1541 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಉದಮಕುಮಾಯ ಕಶಿನಾಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9632 1542 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿರಾಜ ಮಾಧರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9633 1543 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಮಯ  ಶಣಮ ಔಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9634 1544 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಶ ಔ ಶಂಔಯರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9635 1545 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಂಔಯರಾ ಭಲಔಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9636 1546 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗಂಖಭಮ  ಶಂಔಯರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9637 1547 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಪ  ಸಿದ್ದರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9638 1548 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9639 1549 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ತಭಮ ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9640 1550 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಾಖಭಮ  ಈಯಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9641 1551 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಯಮವ ದೇರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9642 1552 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿರಾಮಗೌಡ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9643 1553 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗರು ಜಖನಾೂ ಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9644 1554 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿರಾಜ ದೂಝರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9645 1555 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಔಲಾ ಜಖದೇಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9646 1556 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿರ  ಮಂತ ಭಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9647 1557 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಪಾಥತ ಭಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9648 1558 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿವುಕುಮಾಯ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9649 1559 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಗಂಗ್ರರಾಭ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9650 1560 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲ ವಪ  ಫಷಣಣ ಪ  ಸಿೀಂಗೆ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9651 1561 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಹನೂ ಭಮ  ಹುಸೆನಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9652 1562 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಕ ಭಮ  ಹುಸೆನಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9653 1563 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಣಣ ಪ  ಸಾಮಫಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9654 1564 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಂತತುಕರಾಭ ಭಲಕ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9655 1565 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿವಯಣಪ  ಭಲಕ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9656 1566 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಶ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9657 1567 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿಪಾಪ  ಔಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9658 1568 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಜಮಕುಮಾಯ ಭ ಭಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9659 1569 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಂಖಪ  ಮಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9660 1570 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಂಔಯ ಗ ಪು ರಾಠೊಢ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9661 1571 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅನ್ಸಸುಬಾಯಿ ತುಕರಾಭ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9662 1572 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ದತೂ ಪ  ದೇವೀಂದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9663 1573 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಔಲಾ ಜಖದೇಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9664 1574 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗೀಂಡಭಮ  ಅಮೃತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9665 1575 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಶ ಔ ಭ ಭಶ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9666 1576 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಖಣತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9667 1577 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅೀಂಬುಬಾಯಿ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9668 1578 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಠಲ ಭದಯಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9669 1579 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಭದಯಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9670 1580 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಯಮವವ ಯ ಶಿರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9671 1581 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಹಾದೇವ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9672 1582 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ದವಯಥ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9673 1583 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಹಾದೇವ ಅಣಣ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9674 1584 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಷಯಷವ ತ ಗೀಂಡಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9675 1585 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅೀಂಬಾರಾಮ ಭಾಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9676 1586 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಮಾರುತ ತಭಮ ಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9677 1587 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಪ  ತಪ ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9678 1588 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಯಮವವ ಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9679 1589 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಣಮಂತಪ  ಶಿಪ  ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9680 1590 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ತುಔರಾಭ ನಾಮಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9681 1591 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನೂ ಔಬಾಯಿ ತುಕರಾಭ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9682 1592 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಔವತ್ರ ಶಂಔಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9683 1593 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಾನಾ ರಾಭಚಂದ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9684 1594 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಯಮವ ಶಿರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9685 1595 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅೀಂಬಾರಾಮ ಭಾಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9686 1596 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಧ ಳಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9687 1597 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಬಾಬುರಾ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9688 1598 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ವ ಯಣ್ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9689 1599 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಠಲ ಬಾಯಿ ಸಂಖಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9690 1600 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಜಮಕುಮಾಯ ರುದರ ಶೆಟಿ್ಟ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9691 1601 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಔಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ಭಲಕ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9692 1602 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಣಮಂತರಾ ಮಾರುತರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9693 1603 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಜಕುಮಾಯ ಶಯ ಭರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9694 1604 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಜಮಲಕ್್ಷ ಮ  ರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9695 1605 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭ ಭಣಣ  ಶಂಕೆರ ಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9696 1606 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಫಷವಂತರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9697 1607 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷವಂತಪ  ಖಂಡಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9698 1608 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿಮಯ  ಭಡ್ಡವಾಳಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9699 1609 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗೌಡಪ  ಮಾದಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9700 1610 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಗರುಪಾದಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9701 1611 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿರ  ಮಂತ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9702 1612 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದಾ ಭಮ  ಕೀಂತಕುಮಾಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9703 1613 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಶಿಔಲಾ ವ ಯಬದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9704 1614 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಿ ಲಕಂಠಮಯ  ವಯಣಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9705 1615 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ಚನೂ ಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



9706 1616 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿವಯಣಪ  ಚನೂ ಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9707 1617 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಬಂಡಭಮ  ದಿಲ್ಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9708 1618 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9709 1619 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗರುನಾಥ ಚಂದರ ಭಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9710 1620 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಷಯಷವ ತ ಭ ಯಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9711 1621 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವರುಪಾಕ್ಷ್ಪ  ಅಮೃತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9712 1622 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಶ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9713 1623 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅೀಂಬಾರಾಮ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9714 1624 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಉದಮಕುಮಾಯ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9715 1625 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಷಯಷವ ತ ಭಹಾೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9716 1626 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಕಶಿನಾಥ ಭಹಾೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9717 1627 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಂಜುಕುಮಾಯ ರಾಜಶೇಕಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9718 1628 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಮಾರುತ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9719 1629 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ವರೇವ ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9720 1630 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಪ ಯಪ  ಫಲವಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9721 1631 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಿಜಲ್ಲೀಂಖಪ  ಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9722 1632 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಂತ ಶ ಫಷಣಣ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9723 1633 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಂಖಭಮ  ಯಮವವ ಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9724 1634 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಿ ಲಕಂಠರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9725 1635 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಧಭಥರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9726 1636 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಂಔಯ ಫಷವಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9727 1637 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವನ ದಕುಮಾಯ ಫಷವಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9728 1638 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಷಯಷವ ತಬಾಯಿ ಫಷವಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9729 1639 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತಪ  ಶಿರ  ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9730 1640 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಫಷವಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9731 1641 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸುಲ ಚನಾ ಫಷಣಣ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9732 1642 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಫಷಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9733 1643 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಭಶೇಕಯ ಫಷಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9734 1644 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ತಪ ಣಣ  ಭಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9735 1645 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವ ಯಬದರ ಮಯ  ಸಂಫಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9736 1646 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದಾ ಪ  ಗಂಟ್ಜಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9737 1647 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಮಾನಪ  ಗಂಟ್ಜಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9738 1648 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಯವೀಂದರ  ವ ಯಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9739 1649 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಾಯತಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9740 1650 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷಣಣ  ಸಿದ್ದರ ಭಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9741 1651 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಜಕುಮಾಯ ಭಲೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9742 1652 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಬಾಬುರಾ ಯಮವವ ಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9743 1653 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ದೂಳಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9744 1654 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಕೀಂತ ದತೂ ತರ ರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9745 1655 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಜವವ ರಿ ವಯಣಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9746 1656 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದಾ ಣಣ  ಖಂಡಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9747 1657 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಶಿಪ  ಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9748 1658 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸುಣಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9749 1659 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಮಾಣಿ ಔಬಾಯಿ ದ ೀಂಡ್ಡಬಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9750 1660 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಲಭ ಭ ದ ೀಂಡ್ಡಬಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9751 1661 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಚಣ್ಣಣ  ಭಡೆಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9752 1662 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಭಭರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9753 1663 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಜಕುಮಾಯ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9754 1664 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಿಯಾನಾ ಬೇಗಂ ವಬುಾ ದಿಾ ನ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9755 1665 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಲಾಡಿೆಟ್ಜಲ್ ನಬ್ರ ಟ್ಜಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9756 1666 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿರ  ದೇವ ಶಿರ  ಮಂತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9757 1667 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಔಲಾಯ ಣರಾ ಭಲಿ್ಲ ವಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9758 1668 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿಣ್ಣಣ  ವ ಯಬದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9759 1669 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಧುರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9760 1670 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಶಿಕೀಂತ ಶಿರುದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9761 1671 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಂತ ಶ ಶಿರುದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9762 1672 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ದಿಗಂಫರಾ ಮಾರುತರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9763 1673 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಪಂಚಪಲಾ ಭಮಾೀಂಶಂಔಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9764 1674 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತಮಯ  ವ ಯಬದರ ಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9765 1675 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರ ಮಿ ಲಾ ಭ ಭಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9766 1676 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಣಣ ಪ  ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9767 1677 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಔಲಾ ಗಯಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9768 1678 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದಾ ಪ  ಭಲಕ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9769 1679 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಆನಂದರಾಮ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9770 1680 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಯ ಭರಾ ವಠಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9771 1681 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ಫಷಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9772 1682 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ತಪ ಣಣ  ಖಂಡಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9773 1683 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9774 1684 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಶಿಕಲಾ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9775 1685 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9776 1686 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ದಯಾನಂದ ಮಾದುರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9777 1687 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಜಮಕುಮಾಯ ಮಾಧೂರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9778 1688 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಹಾನಂದ ಸಿದಾ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9779 1689 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಹಾದೇವ ಭಲಿ್ಲ ವಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9780 1690 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಹನೂ ಪ  ಭಲಿ್ಲ ವಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9781 1691 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಂಔಯ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



9782 1692 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿಭಮ  ಶಂಔಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9783 1693 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಯಮವ ಶಂಔಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9784 1694 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗರುಬಾಯಿ ಫಷಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9785 1695 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಂಔರಾರಾ ಭಲಕ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9786 1696 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಶ ಔ ಶಂಔಯರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9787 1697 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಬಾಬುರಾ ಶಂಔರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9788 1698 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿಶಂಕೆರ ಪ  ಭ ಭರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9789 1699 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಗಯಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9790 1700 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಫಷಪ  ಔಲಾಯ ಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9791 1701 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲ ವಪ  ಅಣಣ ರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9792 1702 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಿಜಭಸಾಫ ಯುಸುಫಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9793 1703 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಶಿರ  ಮಂತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9794 1704 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9795 1705 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಫಷಪ ನಾಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9796 1706 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿರ  ದೇವ ವ ರುಪಾಕ್ಷ್ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9797 1707 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಪಾಥತ ಭಹಾದೇ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9798 1708 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಕ್ೆ ಭಲ್ಲೀಂಖ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9799 1709 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದಾ ಪ  ಬಂಡಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9800 1710 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಬಂಡಪ  ಸಣಮಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9801 1711 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಷದ್ದಶಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9802 1712 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಹುಫಣಪ  ಸಿದಾ ಭಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9803 1713 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಶಂಕೆರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9804 1714 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚನೂ ಪ  ಗೀಂಡೆರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9805 1715 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಿ ಲಕಂಠ ಮಾಣಿ ಔ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9806 1716 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಹನೂ ಪ  ಮಾಳಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9807 1717 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಖಜಾನಂದ ಭಡ್ಡವಾಳಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9808 1718 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭ ಜಭಮ  ಭಡ್ಡವಾಳಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9809 1719 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಶಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9810 1720 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿಪಾಪ  ಈಯಣಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9811 1721 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಭಣ್ಣಣ  ತಪ ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9812 1722 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಔಲಾಯ ಣಿ ಸಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9813 1723 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಜಶೇಕಯ ಗರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9814 1724 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಜಶೇಕಯ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9815 1725 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಫಷಪ  ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9816 1726 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಕೈಲಾಷ ನರ ಣ್ಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9817 1727 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಮಯ ಸಾವ ಮಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9818 1728 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ದೇವೀಂದರ ಪ  ಕಶಿರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9819 1729 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿಪ   ಈಯಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9820 1730 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿವಯಣಪ  ಪಾಟ್ಟಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9821 1731 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಫಷಪ  ಗರುಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9822 1732 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಿಲಕಂಠ ಫಷಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9823 1733 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಚನೂ ಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9824 1734 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭನ ಸಯ ಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9825 1735 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಷರಾಜ ಅೀಂಬಾರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9826 1736 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗೀಂಡಭಮ  ರಾಭನ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9827 1737 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿವುಕುಮಾಯ  ಬ್ರಲಗೀಂದ್ದ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9828 1738 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗ ಯಔನಾಥ ಷಜೆ ನ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9829 1739 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಪಾೀಂಡುರಂಖ ದೇವೀಂದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9830 1740 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಬಂಡೆಪ  ಭಡ್ಡವಾಳಪ  ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9831 1741 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಉಮಾಕೀಂತ ಬ್ರರಾದ್ದಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9832 1742 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಔಲಾಯ ಣರಾ ಚಂದಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9833 1743 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಷರುಬಾಯಿ ಔಲಾಯ ಣಿರಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9834 1744 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಭದಲ್ಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9835 1745 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವ ಯಣ್ಣ ಗರುಪಾದಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9836 1746 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಶ ಔ ಭದಯಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9837 1747 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ರಾಭಚಂದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9838 1748 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಿೀಂಖಭಮ  ಶಂಕೆರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9839 1749 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿವುರುದರ ಪ  ಔಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9840 1750 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಾಫಮಯ  ನಯಷಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9841 1751 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಮಾದಪ  ಚಂದರ ಶಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9842 1752 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಮವವ ೀಂತರಾಮ ಶಿರ  ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9843 1753 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಮಾಳಪ  ಚಂದಪ  ಕಳೆು ಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9844 1754 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗೀಂಡಪ  ಸಾಮಫಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9845 1755 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭ ಭಶಯ  ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9846 1756 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9847 1757 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಯವೀಂದರ  ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9848 1758 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಣ ದೇಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9849 1759 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಭರಾ ದೇಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9850 1760 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಾಖರಾಜ ದೇಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9851 1761 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ನಿಭಥಲಾ ಶಿವಾಜಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9852 1762 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಜುಬೇರ್ ಟ್ಜಲ್ ಅಲಿಾ  ಟ್ಜಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9853 1763 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಫಸಿಯ ಸಾಫ ಚದಸಾಫ ನದ್ದ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9854 1764 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿಮಯ  ರುಔಕ ಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9855 1765 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಮಯ  ಮಲಿಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9856 1766 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿಮಯ  ಮಲಿಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9857 1767 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಹಾದೇವ ಸಾಫಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



9858 1768 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿಮಯ  ರುಔಕ ಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9859 1769 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಚಂದರ ಔಲಾ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9860 1770 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಭಹಾೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9861 1771 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದಾ ರಾಭ ಭಹಾೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9862 1772 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿಪುತರ  ಭಹಾೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9863 1773 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶೀಂತಪ  ವಯಣ್ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9864 1774 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಅಮಯ ಭ ವಯಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9865 1775 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಶಿರ  ಶೈಲ ವಯಣ್ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9866 1776 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಶಿರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9867 1777 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸಿದ್ದರ ಭಪ  ರಾಭಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9868 1778 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಫಷಪ  ಖಂಡೆರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9869 1779 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಉದಮಕುಮಾಯ ಸಾಮಫಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9870 1780 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಖಣತ ದೀಂಡ್ಡಬಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9871 1781 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಕುಮಾ ಗ ಪು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9872 1782 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ತಪ ಣ್ಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9873 1783 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಯಮಾಕೀಂತ ದತ್ರೂ ತೆರ ಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9874 1784 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಠಲ ಸಾಮಫಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9875 1785 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ವಯಣಫಷಪ  ರಾಚಪಾಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9876 1786 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ರಾಜಶೆಕಯ ಪಂಡ್ಡತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9877 1787 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9878 1788 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ನರ ಣ್ಣ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ನಾಗಿೀಂದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9879 1789 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಶುದಿಾ  ನ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9880 1790 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9881 1791 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9882 1792 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುವಯಣ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9883 1793 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹುಸೆನಾೂ ಬ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9884 1794 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ  ಪ ಮಾಶಲಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9885 1795 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭು ಬ್ರ ಮಾಶಲಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9886 1796 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದಾ ರೂಡ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9887 1797 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9888 1798 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9889 1799 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9890 1800 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭಶಂಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9891 1801 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತೇಜಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9892 1802 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷನಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9893 1803 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಣಣ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9894 1804 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜೀಂದರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9895 1805 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9896 1806 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತಬಾಯಿ ಹಷಭನಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9897 1807 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9898 1808 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9899 1809 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಪಾದಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9900 1810 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9901 1811 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಟ್ಟೀಂಗ್ ಮಾಯ ೀಂಗ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9902 1812 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗ ಪ ಭ ಮು ಚವಾಾ ಣ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9903 1813 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9904 1814 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9905 1815 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9906 1816 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9907 1817 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚೌಡಪ  ಅೀಂಔದ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9908 1818 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಣತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9909 1819 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುೀಂಡಲ್ಲಕ್ ಹಳಕುೀಂದಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9910 1820 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸದೇಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9911 1821 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9912 1822 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9913 1823 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಳಜಾರಾಮ್ ಫುಲಾರೆ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9914 1824 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭಶ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9915 1825 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಪಾಪ ಸಾಹೇಬ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9916 1826 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9917 1827 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದ್ ಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9918 1828 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9919 1829 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಮಯ  ಕುನುಳೆಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9920 1830 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣಣ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9921 1831 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9922 1832 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9923 1833 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9924 1834 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೈಜಾದ್ ಬ್ರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9925 1835 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಯಖಲ್ಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9926 1836 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡೆಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9927 1837 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9928 1838 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿಜಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9929 1839 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



9930 1840 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ ಮುನ ಳಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9931 1841 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9932 1842 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ಭಕಂದರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9933 1843 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುರೇವಬಾಬು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9934 1844 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9935 1845 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9936 1846 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9937 1847 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9938 1848 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸಭಮ ದ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9939 1849 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9940 1850 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9941 1851 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕೀಂಟ್ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9942 1852 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9943 1853 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಡ್ಡತ್ ಮುಲೇಜ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9944 1854 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ಳೀಂಖಳೂರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9945 1855 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9946 1856 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9947 1857 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9948 1858 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಖಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9949 1859 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ ಮಾಶಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9950 1860 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9951 1861 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸದೇಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9952 1862 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9953 1863 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9954 1864 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ  ದುಡು ಗಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9955 1865 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9956 1866 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9957 1867 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಟೊರನಗಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9958 1868 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಗ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9959 1869 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಿದೇವ ಚಂದರ ಶ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9960 1870 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9961 1871 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಸಾಮ ಲ್ ಬ್ರ ಜಮಾದ್ದರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9962 1872 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9963 1873 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹಾಣಣ  ಗ್ರನಮುಕ್ಷ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9964 1874 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಕುಡ್ಡ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9965 1875 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9966 1876 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸರಿಚಂದರ  ರಾಠೊ ಡ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9967 1877 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಕಭಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9968 1878 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಬ್ರಸಾಬ್ ಬ್ಳಳ್ಕ  ಟ್ಟ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9969 1879 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9970 1880 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತಪ  ಚೀಂಚ ಳಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9971 1881 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥಣಣ  ಸಾಲಗ್ರಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9972 1882 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಓದಥ (ಧನಖಯ) ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9973 1883 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭಶಂಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9974 1884 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಕಂಠ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9975 1885 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9976 1886 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9977 1887 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9978 1888 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಜಿ ಭಣೂರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9979 1889 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9980 1890 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9981 1891 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಯಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9982 1892 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಹದಲ್ಲರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9983 1893 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಯಖಲಸಿದಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9984 1894 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದ್ ಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9985 1895 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9986 1896 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9987 1897 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9988 1898 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾವ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9989 1899 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರ ಡ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9990 1900 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9991 1901 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿಖಪ  ಶೀಂತಪ  ಕೌಲಗಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9992 1902 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತಪ ಮಯ  ಗತೊ  ದ್ದಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9993 1903 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೇ ದಿನಾೂ ಬ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9994 1904 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9995 1905 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9996 1906 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಯಖಿ ಸಿದಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9997 1907 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಮೃತ್ ಬಜಿಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9998 1908 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

9999 1909 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಜನಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10000 1910 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವಂತರೆ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



10001 1911 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10002 1912 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ  ದಬಾಡೆ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10003 1913 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10004 1914 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಣಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10005 1915 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣ್ಮಕ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10006 1916 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10007 1917 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಮಶ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10008 1918 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10009 1919 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10010 1920 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖದೇವ ಎೀಂ ಹಿರೇಭಠ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10011 1921 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10012 1922 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂದ್ದ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10013 1923 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಪ  ಕನೇರಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10014 1924 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೌತಭಬುದಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10015 1925 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10016 1926 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಸೂಖರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10017 1927 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಬ್ರಸಾಬ್ ಗ ಲಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10018 1928 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10019 1929 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿೀಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10020 1930 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಮಫಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10021 1931 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10022 1932 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10023 1933 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10024 1934 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10025 1935 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ  ಮಲಶೆಟಿ್ಟ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10026 1936 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿ ತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10027 1937 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10028 1938 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಂದು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10029 1939 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪ  ಅರುಣ ದಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10030 1940 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10031 1941 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ನಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10032 1942 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬುರಾವ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10033 1943 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಶ ಕ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10034 1944 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10035 1945 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10036 1946 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10037 1947 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10038 1948 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ದೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10039 1949 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10040 1950 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಔಕ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10041 1951 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಔಕ ಯಗಿ ಲಾಡಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10042 1952 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10043 1953 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಿಔಲಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10044 1954 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10045 1955 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭವ ಡು ರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10046 1956 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10047 1957 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10048 1958 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10049 1959 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10050 1960 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭಶೇಕರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10051 1961 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ  ಹಾಡು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10052 1962 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10053 1963 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10054 1964 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10055 1965 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10056 1966 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನಿತ್ರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10057 1967 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಳಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10058 1968 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲ ಶ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10059 1969 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಖಯ ಭದಗಣಕ್ಷ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10060 1970 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೄಖಪ  ನರ್ಚಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10061 1971 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10062 1972 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫವಾವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10063 1973 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಿ ರ್ ಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10064 1974 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10065 1975 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನುನಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10066 1976 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10067 1977 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  ಭೂಷರೆ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10068 1978 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜನಕಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10069 1979 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಪ  ಸಾಯಿಫಣಣ  ಕೀಂಡಗಳಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10070 1980 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಭಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10071 1981 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



10072 1982 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಚಥನಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10073 1983 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನಿತ್ರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10074 1984 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10075 1985 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಾವಾ ರೆಡ್ಡು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10076 1986 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10077 1987 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗವೀಂದ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10078 1988 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10079 1989 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಯದಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10080 1990 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10081 1991 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10082 1992 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಭರಾವ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10083 1993 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ದೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10084 1994 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಕುಮಾಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10085 1995 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮತರ  ಸಾಫಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10086 1996 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10087 1997 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10088 1998 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10089 1999 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ  ಜಿ ನಗಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10090 2000 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10091 2001 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತ್ರರಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10092 2002 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯ ಗಿರಾಜ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10093 2003 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ ಅಪ್್ಪನ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10094 2004 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮಾಕೀಂತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10095 2005 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣ್ಮಕ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10096 2006 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಭಾಖ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10097 2007 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತುಕರಾೀಂ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10098 2008 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10099 2009 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10100 2010 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ರೆಡ್ಡು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10101 2011 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕಶ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10102 2012 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10103 2013 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10104 2014 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10105 2015 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡೇರಾವ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10106 2016 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಭಶಂಔರ್ ಫುಲಾರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10107 2017 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜಶೇಕರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10108 2018 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10109 2019 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದೇವ ೀಂದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10110 2020 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10111 2021 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸನಮಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10112 2022 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10113 2023 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿಲ್ಲಮಾನಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10114 2024 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಭರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10115 2025 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಖಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10116 2026 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖನಫಷಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10117 2027 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಭಠತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10118 2028 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಮ ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10119 2029 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10120 2030 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ  ಮಾರುತ ಜಳಿಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10121 2031 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾಥತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10122 2032 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10123 2033 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರ ಯಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10124 2034 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿಯಾಜ್ ಅಲ್ಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10125 2035 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಮಾಮಾೂ ಬ್ ಶೈಖಂಡ ಮುಲಿಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10126 2036 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕಶ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10127 2037 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಪುತರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10128 2038 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10129 2039 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ರಾಥ ಡ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10130 2040 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುದೇವ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10131 2041 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10132 2042 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10133 2043 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಣಣ ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10134 2044 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಚಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10135 2045 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10136 2046 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈವವ ರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10137 2047 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10138 2048 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10139 2049 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10140 2050 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದಮಯ  ಖದಿಾ ಭತೂ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10141 2051 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10142 2052 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



10143 2053 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10144 2054 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡೆಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10145 2055 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10146 2056 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ ಒಲೇಕಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10147 2057 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಭನೂ ರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10148 2058 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10149 2059 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಮ್ ಶೇಕರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10150 2060 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಾೀಂತ್ ಮಾಯ ಡ್ಡಟೊ ಟ್ ಡೆನೆಕ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10151 2061 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10152 2062 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10153 2063 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುರಾಜ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10154 2064 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10155 2065 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10156 2066 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10157 2067 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಉಪಪ ನ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10158 2068 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10159 2069 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10160 2070 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಬ್ರರಾಶುಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10161 2071 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10162 2072 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮಾಲು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10163 2073 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಥಾರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10164 2074 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಭದೇವ್ ರಾಥ ಡ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10165 2075 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಗ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10166 2076 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾಠೊ ಡ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10167 2077 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದ್ದಯ ಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10168 2078 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10169 2079 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಟ್ಟಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10170 2080 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬುಯಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10171 2081 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭುಲ್ಲೀಂಖ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10172 2082 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10173 2083 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಧಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10174 2084 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸಭಮ ದ್ ಸನಿ ಫ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10175 2085 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಭಾಷ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10176 2086 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸನುಮಂತ್ ರೇ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10177 2087 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಿರೆಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10178 2088 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತಭಮ ನಗೌಡ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10179 2089 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದಾ ರ ದ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10180 2090 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜೈಶಿರ  ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10181 2091 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಈಯಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10182 2092 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಷ್ಣಮ ತ್ರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10183 2093 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಮಂತವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10184 2094 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಡಗರಿ ಭೂತಲ್ಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10185 2095 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10186 2096 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಯಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10187 2097 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10188 2098 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಹಷಭನಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10189 2099 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು ಹುಸಾಮ ನ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10190 2100 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10191 2101 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10192 2102 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೇ ತಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10193 2103 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಜುಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10194 2104 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10195 2105 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10196 2106 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಂಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10197 2107 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನಸುಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10198 2108 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂಖಳಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10199 2109 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಮಯ  ಭಠತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10200 2110 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾನಂದ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10201 2111 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಖದೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10202 2112 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸದೇಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10203 2113 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುರೇಶ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10204 2114 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶ ಔನಿೂ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10205 2115 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸನಮಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10206 2116 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10207 2117 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10208 2118 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಶೈಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10209 2119 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10210 2120 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕುರುಸುಮ್ ಬ್ರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10211 2121 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಲಾಹಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10212 2122 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10213 2123 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



10214 2124 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10215 2125 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತೂ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10216 2126 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನಫಷಪ  ಮೆದಯಗಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10217 2127 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10218 2128 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುದರ ಮುನಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10219 2129 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಪುತರ  ಷಲಖಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10220 2130 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ್ ಫಷವ ೀಂತ್ ಸಾಲಗ ರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10221 2131 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಣ್ಮಮ ಕಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10222 2132 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10223 2133 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯತೂ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10224 2134 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10225 2135 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ಜಲಕ್ಷ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10226 2136 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯತೂ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10227 2137 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧನಪ  ಬ್ರರಾದ್ದರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10228 2138 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಚಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10229 2139 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಯದ್ದ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10230 2140 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸನಮಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10231 2141 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಖುಬಾಜಿ ಚವಾಣ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10232 2142 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10233 2143 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10234 2144 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧನಂಜಯ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10235 2145 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭಶೇಕಯಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10236 2146 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಮಂಖಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10237 2147 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಯಾದೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10238 2148 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷ ತ ಥಥಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10239 2149 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚೆನೂ ವ ಯಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10240 2150 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಂದಿ ಶ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10241 2151 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಕಂಠರಾವ್ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10242 2152 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10243 2153 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10244 2154 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಚಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10245 2155 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10246 2156 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಟಿ್ಜ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10247 2157 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10248 2158 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾಯತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10249 2159 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10250 2160 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಬಾದ್ದಸ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10251 2161 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದ್ದರ ಮ್ ಗರಾಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10252 2162 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಖಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10253 2163 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸದೇಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10254 2164 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬ್ರರಾದ್ದರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10255 2165 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10256 2166 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಸದೇಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10257 2167 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿದಾ ಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10258 2168 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10259 2169 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಆನಂದ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10260 2170 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಲಿಾವುದಿಾ  ನ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10261 2171 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10262 2172 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತಪ ಣಣ  ನಾಔಭನ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10263 2173 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತೇಜು ಚವಾಣ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10264 2174 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತ್ರರಾಸಿೀಂಗ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10265 2175 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಣಣ ಪ  ಮಂಖಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10266 2176 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10267 2177 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಫಷವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10268 2178 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10269 2179 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖರಾಜ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10270 2180 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10271 2181 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತ್ರರಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10272 2182 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಲ ಚನ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10273 2183 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಸೂೂ ಯಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10274 2184 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಾಜುರಿ ವಯಣಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10275 2185 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10276 2186 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10277 2187 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10278 2188 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10279 2189 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫರಿ ಷ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10280 2190 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಿಔಲಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10281 2191 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10282 2192 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10283 2193 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಔಲಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10284 2194 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಾಯಿಫಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



10285 2195 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುನಾೂ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10286 2196 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10287 2197 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಶಿಔಲಾ ಮುಲ್ಲಗ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10288 2198 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾವಮಿಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10289 2199 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತಪ ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10290 2200 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10291 2201 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10292 2202 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮವವಂತ ರೇ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10293 2203 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಟ್ಟಬಾಯಿ ಕನೇರಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10294 2204 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10295 2205 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಷ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10296 2206 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಟ್ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10297 2207 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10298 2208 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸ ಭನಾಥ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10299 2209 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10300 2210 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಕ್ಷರಡ್ಡನ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10301 2211 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ ಜಿ ಗೀಂಜ ತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10302 2212 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಉಮಾಕೀಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10303 2213 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಟ್ಜಪ  ಕಯ ೀಂಬಿ್ಳ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10304 2214 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಠಲ್ ಡ್ಡ ಹ ಳಕ ರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10305 2215 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10306 2216 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10307 2217 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10308 2218 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10309 2219 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10310 2220 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಲ್ಲೀಂಖ ಶಿರೂರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10311 2221 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಣ್ಣಣ ರಾಯ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10312 2222 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂತ ಷ್ ಸಿದ್ದರ ಭಮಯ  ಭಠತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10313 2223 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10314 2224 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಮದರ ತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10315 2225 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10316 2226 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಹಾನೂ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10317 2227 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10318 2228 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10319 2229 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾದಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10320 2230 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಳತ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10321 2231 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10322 2232 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫುಲಬಾಯಿ ಖಾಯತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10323 2233 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಜು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10324 2234 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗರುವಯಣ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10325 2235 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಘು ಬ್ರ ಡಖಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10326 2236 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರುಕಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10327 2237 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಧರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10328 2238 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10329 2239 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗ ಪು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10330 2240 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬ್ರಲ್ಲರಾಮ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10331 2241 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಭಮ  ಕಂಬಾಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10332 2242 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅಪ ರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10333 2243 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಹಿಾದ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10334 2244 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ದೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10335 2245 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಾೀಂಡುರಂಖ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10336 2246 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಟಿ್ ಲ್ ಸಾಳುೀಂಕೆ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10337 2247 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10338 2248 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಫಷಪ  ಔಳಶೆಟಿ್ಟ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10339 2249 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅೀಂಫರಾಮ ಕಗನ್ಸರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10340 2250 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಿಪ  ಸಣಮಂತ್ ಗಯಗ ಳ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10341 2251 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಕೀಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10342 2252 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯುರಾಜ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10343 2253 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಖಾಸಿೀಂಸಾಬ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10344 2254 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10345 2255 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಾಕ್ಷ ರ್ ಹುಸೇನಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10346 2256 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10347 2257 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶ ಭಾ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10348 2258 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿನಾಥ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10349 2259 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10350 2260 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10351 2261 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವವವ ನಾಥ ಆಳಂಡ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10352 2262 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10353 2263 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯಸೂಲ್ ಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10354 2264 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕುಪೀಂದರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10355 2265 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾಫಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



10356 2266 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ ಚಔಕ ಫಸಿೂ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10357 2267 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಗ್ರಯಭಮ  ಚಔಕ ಫಸಿೂ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10358 2268 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು ಈಯಣಣ  ಸಬಾಲ್ಲ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10359 2269 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10360 2270 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10361 2271 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವರುಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10362 2272 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10363 2273 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಅನೂ ಪ  ಕೀಂಡುಗಳಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10364 2274 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಧಾಭ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10365 2275 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10366 2276 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಸಿ ನಾ ಬ್ರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10367 2277 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನೂ  ಭಲಿಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10368 2278 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಸಿದಾ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10369 2279 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸನಮಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10370 2280 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾಖಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10371 2281 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಸಿದಾ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10372 2282 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10373 2283 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10374 2284 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10375 2285 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10376 2286 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10377 2287 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಯಲ್ಲೀಂಖಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10378 2288 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10379 2289 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿರ  ಖಣಿ ಸೂಮಥಕೀಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10380 2290 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10381 2291 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಮಾಶ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10382 2292 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಾನಾರಾಮ ಔಭನಾಳಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10383 2293 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10384 2294 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10385 2295 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಫಬ ಣಣ  ಬ್ರರಾದ್ದರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10386 2296 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ  ಗೀಂಡಗತಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10387 2297 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ ಧನಶಿರ  ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10388 2298 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಸಿಾಬೈ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10389 2299 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡೆಪ  ಶಿಲ್ಲೀಂಖಪ  ಧನಶಿರ  ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10390 2300 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10391 2301 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10392 2302 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10393 2303 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಮಯ ದ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಲತ ಫ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10394 2304 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಖು ಮ್ ಷಬ್ ಪ ಜಾಥಡ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10395 2305 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಾಲಾಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10396 2306 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಂಖಳೂರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10397 2307 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷಸಜದಬ್ರ ಜಮಾದ್ದಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10398 2308 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬು ಜಮಾದ್ದಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10399 2309 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10400 2310 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಷದ್ದಶಿ ರಾವ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10401 2311 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10402 2312 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಪ  ಕುೀಂಬಾಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10403 2313 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದಯಾನಂದ್ ರಾವುತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10404 2314 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ  ಬ್ರರಾದ್ದರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10405 2315 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10406 2316 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ರಾಭ ಎಸ್ ಬ್ರರಾದ್ದಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10407 2317 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭ ಮಾಶ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10408 2318 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಬದರ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10409 2319 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಕಶ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10410 2320 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕಶಿರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10411 2321 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾದೇವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10412 2322 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10413 2323 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾನಂದ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10414 2324 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿವಯಣಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10415 2325 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶಿಶಂಔಯ ಪಾಟ್ಟ ಲ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10416 2326 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಂಚಕ್ಷ್ರಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10417 2327 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಲಾಯ ಣಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10418 2328 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಂಡಪ  ಕೆ ವಾಖಾ ಗಿಥ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10419 2329 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧನೇಶ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10420 2330 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕವಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10421 2331 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತಪ ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10422 2332 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲಕಜುಥನ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10423 2333 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10424 2334 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಣಿಔರಾವ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10425 2335 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಾರಾಮಣಯಡ್ಡು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10426 2336 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಪಕ್ಷ ರ್ ಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



10427 2337 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10428 2338 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವ ಯಣಣ  ಬ್ರ ರೇದ್ದಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10429 2339 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಂಖಭಮ  ಬ್ರ ರೇದ್ದಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10430 2340 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಭು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10431 2341 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚನಭಲಿಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10432 2342 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಕುವಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10433 2343 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10434 2344 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಣಥಫಷಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10435 2345 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾರೇಶ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10436 2346 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಯ ಗವ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10437 2347 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೆಲಾರಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10438 2348 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಿದಾ ಣಣ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10439 2349 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಯ  ತ ಸಂತ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10440 2350 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10441 2351 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10442 2352 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಧಭಥರೇ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10443 2353 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10444 2354 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಾಜೀಂದರ  ಬ್ರಡಖಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10445 2355 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರ ಮಿ ಳಾ ಬಾಯಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10446 2356 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ತಂಖಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10447 2357 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10448 2358 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸಣಮಂತರಾಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10449 2359 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮಾಣಿಕ್ ಪಾೀಂಡೆರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10450 2360 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಯಣಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10451 2361 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಮೌಲಾ ಸಾಫ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10452 2362 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಫಷರಾಜ ಹಷಭನಿ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10453 2363 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ನಿ ಲಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10454 2364 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಬಾಬಾಶ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10455 2365 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಶೀಂತಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10456 2366 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಜಿ ಪ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10457 2367 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ರಿಜಾವ ನಾ ಬ್ರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10458 2368 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗಂಗ್ರಧರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10459 2369 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ವಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10460 2370 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಸುಜಾತ ವೀಂಔಟೇವ ಭದ್ದಯ ಲಔರ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10461 2371 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಕುೀಂಬಾಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10462 2372 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಗೀಂಡಭಮ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10463 2373 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಲ್ಲನಾಥ್ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10464 2374 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಪುತರ ಪ  ಮತರ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10465 2375 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ಭಹಾಲ್ಲೀಂಖಮಯ ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ

10466 2376 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿೀಂಫಗ್ರಥ ದತ್ರೂ ತೆರ  ಮ ಶಿರೂರು ತ್ರಡಪಾಲ್ಲನ



ಕ್ರ .ಸಂ ವಿತರಿಷಲಾದ ಉಕ್ಯಣ ಗ್ರರ ಭ
ವಿತರಿಷಲಾದ 

ಉಕ್ಯಣ ರ ಮಾಣ ಶರಾ

1 1 ಭಹಂತೇಶ್ ಇರಾನಾ ಗುಣಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

2 2 ಗೌಯಬೈ ಗೋವಿಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

3 3 ಗೋವಿಂದ  ಅನನ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

4 4 ಶಿನಿಂಗ  ಚನನ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

5 5 ಭಹಾದೇವ ಜಮಕೃಶಣ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

6 6 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ  ಚನನ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

7 7 ಅಶೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ನಂದಯಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

8 8 ಲಗಭ  ಕ್ನನ  ನಂದಯಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

9 9 ಕ್ಲಲ   ಜೋ ನಂದಯಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

10 10 ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಅಮೋನಾಾ ಬ್ ನಂದಯಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

11 11 ಯಮಶ್ ನಾಗಿಿಂದಯ  ತೆಲಲ ೋಣಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

12 12 ಮೇನಮಮ  ಪಿಯ ಸನನ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

13 13 ಶಂಕ್ರ್್ಗೌಡ ಸಂಗಣಣ ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

14 14 ಭಲಕ ಿಂಗೌಡ ಚನಭಲಲ  ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

15 15
ಮೇಸಭಭ ದ್ ಯೂಸುಫ್ 

ನಬಿಲಾಲ್ ಭಣಿಯಾರ್
ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

16 16 ಮಲಲ ಭಭ  ವಯಣ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

17 17
ರಾಭರೈಗೌಡ್ ಚನಭಲಲ  ಗೌಡ 

ಪಾಟೋಲ್
ಕೄಯಕ್ನಸಳಿ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

18 18 ಗುರುಭಲಲ ಮಮ  ರಾಜಶೇಖರ್ ಸ್ಪಧನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

19 19 ಗುರುದೇವ್ ಶಿರಾಯ್ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

20 20 ಲಚಚ ರಂ ರಾಜಾರಂ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

21 21 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಗುರು  ಬಿರಾದರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

22 22 ನಿಂಗಣಣ  ಷಭರಾಮ ಪಾಟೋಲ್ ಕೄಯಕ್ನಸಳಿ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

23 23
ಗೌಡ  ಗೌಡ ಬಾಬುರಾವ್ 

ಪಾಟೋಲ್
ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

24 24 ಭೋಭರೈ ಚನಭಲಲ  ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

25 25 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಸ್ಪದಯ ಭ ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

26 26
ಚನಭ ಲಲ  ಗೌಡ 

ಭೋಭರಾಯ್್ಗೌಡ್
ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

27 27 ಶಿಂತ  ನಿಂಗ ತೆಲಲ ೋಣಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

28 28 ನಟರಾಜ್ ವಯಣ ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

29 29 ಸ್ಪದದ   ಮಭನ ಘತತ ಯಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

30 30 ಅಿಂಬೋಜ ದೇ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

31 31 ವಶ್ಾ ೋವಾ ಯ ಅ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

32 32 ಫಷಯಜ್ ಭಲಕ  ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

33 33 ಮಾಲೆ  ಗುರುಶಂಟ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

34 34 ನೌಷಾದ್ ಹುಶ್ನಾಾ ಬ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

35 35 ಅನಸುಬೈ ಭಲಲ  ಅಳಿಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

36 36 ಹನನ   ಕಾಶಿನಾಥ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

37 37 ಭನುಬೈ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

38 38 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಭೋಜಯ ದೇ. ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

39 39 ಲಕ್ಾ   ಕ್ಲಾ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

40 40 ಸುನೋಲ್ ಭಹಂತಾಮ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

41 41 ಕುಮಾರ್ ಶಿಂತಸ ಸನನ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

42 42 ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

43 43 ಶಿವಾಜ ಬಾಲವಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

44 44 ರಾಮ್ ಗಂಗತಿ ಅಿಂಬೂರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

45 45 ಭಲಸ್ಪಡಡ  ಶಂಕ್ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

46 46 ಮಾಲೆಪ್ ಕಾಿಂಟ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

47 47 ವವಾ ನಾಥ ಕ್ಲಾಮ ಣ  ನಂದಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

48 48 ಇಬಾಯ ಹಿಂಸಾಬ್ ಯಾಕುಬ್್ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

49 49 ಶಿಪುತಯ  ಸ್ಪದದ   ಕ್ಲ್ಲಲ ರು ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

50 50 ಅಲಫಕ್ಷ್ ಫಶಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

51 51 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮ್ ಭಲಲ  ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

52 52 ವಕುಿಂತಲ ಸನುಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ಷಹಾಮಧನ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಪ ರ ೋಪಂಪ್,  ಸ್ಪ ರ ಿಂಕಿ್ರ್ & ಇತರೆ

ಕೃಷಿ ಯಂತರ ೋಕ್ಯಣಗಳನ್ನನ   ವಿತರಿಷಲಾದ ಪಲಾನ್ನಬವಿವಾರು ವಿಯ ತಾ: ಅಪಜಲಪೂಯ



53 53 ಫಷಯಜ್ ಗುರುಲಿಂಗ ಕೄಯಕ್ನಸಳಿ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

54 54 ರೇನ  ಶಿ ಇಿಂಗಳಗಿ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

55 55 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪಿಯ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

56 56 ಗುರು  ಫಷಣಣ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

57 57 ಲಲತಾಬಾಯಿ ರೇನಸ್ಪದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

58 58 ಫಭಭ ಲಿಂಗಮಮ  ಕ್ಲಲ ಮಮ ಭಾಭಣಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

59 59 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಗುರು ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

60 60 ಅಿಂಬಾಡ್ರಸ್ ಸ್ಪೋತಾರಾಮ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

61 61 ಹನನ   ನಿಂಗ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

62 62 ನಿಂಗ  ಷಮಫಣಣ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

63 63 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

64 64 ಸ್ಪಡಡ   ಕ್ಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

65 65 ಆನಂದಬೈ ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

66 66 ಅಶಿಾ ನ ಲಚ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

67 67 ಸೈಫನಾನ  ನಾಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

68 68 ಬಾಬು ಶ್ಟೆ್ಟ  ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

69 69 ಉದಂದ ಶ್ಟೆ್ಟ  ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

70 70 ವಟೆ ಲ್ ಚನನ ಫಷ ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

71 71 ಷಭತ್ಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

72 72 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಫಷಯಜ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

73 73 ಶಿ  ತಾಮ ಫನನ ಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

74 74 ಅಶೋಕ್ ಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

75 75 ಜಗದೇವ ಫಷಯಜ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

76 76 ಭಸದೇ  ದೇ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

77 77 ಕಾಿಂತ  ಭಲಾಕ ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

78 78 ಷಚಿನ್ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

79 79 ವಷ  ದೇ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

80 80 ಪುಿಂಡಿಲ ಕ್ ಭಹಾದೇ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

81 81 ದಿಂಡ  ದತತ  ಶಿಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

82 82 ಭಲಲ ನಾಥ್ ನಾನಗೌಡ್ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

83 83 ಇಿಂಡೂಬೈ ಅನನ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

84 84 ಗಡ್ಡಡ ೋ  ಚಾನ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

85 85 ವಠಲ್ ಸ್ಪಧರಂ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

86 86 ಶಂಕ್ರ್ ಧಭಭ ಣಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

87 87 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಧನ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

88 88 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಧನ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

89 89 ಭಹಾದೇವ ಸುರೇಶ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

90 90 ವಸಜಾದ್ರಲ ಉಸಾಭ ನಾಾ ಬ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

91 91 ಭಲಕ   ಚನಭ ಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

92 92 ಷಮಫಣಣ  ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

93 93 ಭಹಾದೇ  ಬಾಬುರಾವ್ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

94 94 ಕೃಶಣ   ಯಣಬ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

95 95 ಭೋಭರೆ ಲಕಾಭ ಜ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

96 96 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಅ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

97 97 ಸಂಗಿೋತಾ ಯ ಭುಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

98 98 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ನಿಂಗ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

99 99 ಸನಮಂತ್ ಶಿಂತ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

100 100 ಷಮಫಣಣ  ಭಲ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

101 101 ದತತ  ಯಣಬಾ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

102 102 ಷಕಾರಂ ಅನಶ್ ಜಂಕ್ರ್ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

103 103 ಬಾಬುರಾವ್ ಗಿಯಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

104 104 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ವಯಣ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

105 105 ಅಬುದ ಲ್ ಸಮೋದ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

106 106 ಸುರೇಶ್ ಭಲಕ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

107 107 ನಾಗ  ಷದ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



108 108 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

109 109 ಡೌಲ್್ಸಾಬ್ ಕ್ರಿಮ್್ಸಾಬ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

110 110 ವಟೆ ಲ್ ಭಾಗವಂತರಿ ಶಿವೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

111 111 ವಶಿಕ್ಲಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

112 112 ಸೈಫನಾನ  ವಟೋಭಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

113 113 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಭೋಭಣಣ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

114 114 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಚಂದಯ ಮಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

115 115 ಧನ  ಗುರು ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

116 116 ಮುರ್ತಿಜಾಲ ಪಾಪಾಸಾಬ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

117 117 ಗೆನಾಬಾ ವಥೋಬಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

118 118 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಕಾಿಂಟ್ಟ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

119 119 ಮೇಸಭದನೋಫ್ ಭಶಕ ಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

120 120 ಜಾಪಸಾಿಬ್ ಮೄಸಬೂಬಾಾ ಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

121 121 ಸೇಫನ್ ಗುರುಫಲ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

122 122 ಶಿವಯಣ  ಪಿಯ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

123 123 ಸಷನಾಾ ಬ್ ಮೄಸಬೂಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

124 124 ಫಷಯಜ್ ಪಿಯ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

125 125 ಜಕೋರ್ ಸಷನ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

126 126 ಇಯನಾನ  ಗುರುಫಲ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

127 127 ಭುದಿದ ೋನ್ ಮಾವಕಾಾ ಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

128 128 ಭಹಾದೇವ ಭೋಟಾಲ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

129 129 ಎನ್್ಎನ್್ಗಭಭ  ರಾಚ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

130 130 ವರೇಶ್ ಚನನ  ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

131 131 ಗಿೋತಾ ಶಿವಣಿ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

132 132 ಫಷಯಜ್ ದನಾನ ಮ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

133 133 ಆದಿವೄ  ಭೋಭಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

134 134 ಗಂಗಾಬಿ ಸುರೇಶ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

135 135 ಫಷಯಜ್ ವಥೋಬಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

136 136 IMITYAZAFZAL OSMANFAZAL ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

137 137 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಫಷಯಜ್ ಸಳ್ಯಮ ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

138 138 ಫಷಯಜ್ ಬಾಲವಂತಯ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

139 139 ಸುಬಷಚ ಿಂದಯ  ಚನಾನ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

140 140 ಅರ್ಜಿನ್ ಗುರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

141 141 ವಯಣಭಭ  ಅಡಿವ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

142 142 ಫಷಣಣ  ಚನನ  ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

143 143
ಮೇಸಭಭ ದ್ ಷಮೋರ್ ಶೇಕ್ 

ಚಾಿಂದ್
ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

144 144 ಭಹಂತ  ಅಲಫ ನಾನ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

145 145 ಚೋಳ  ಭಲಕ್ರ್ಜಿನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

146 146 ಚಂದ  ಅಮಮ  ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

147 147 ರಾಜಗುಡ ಬಾಬುರಾವ್ ಕೄಯಕ್ನಳಿ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

148 148 ಭಲೆಲ ೋಶಿ ಶಿರಾಮ ಬಿಲಾಾ ಡ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

149 149 ಶಿಕುಮಾರ್ ವಟೆ ಲ್ ಬಿಲಾಾ ಡ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

150 150 ದಷತ ಗಿೋರ್ ಖಾದಿರ್ ಟೇಲ್ ಭೋಗನಳಿ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

151 151 ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಶಿಯೋಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

152 152 ವಯಣ  ಶಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

153 153 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

154 154 ಯಮಶ್ ರೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

155 155 ಶಿವಯಣ  ಅಿಂಡ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

156 156 ಸಜಯ ತಾಬಿ ಭಕುತ ಮಾಾ ಬ್ ಮುಲಾಲ ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

157 157 ಆದಿವೄ  ಬಗವಂತ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

158 158 ಅಿಂಫಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

159 159 ವಯಣ  ಅಡಿವ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

160 160 ವರಂಗೌಡ ಭಲಕ ಗೌಡ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

161 161 ಸೋಭಶೇಕ್ರ್ ಭಲಕ  ಗೌಡ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

162 162 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಭಲಕ ಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



163 163 ಸ್ಪದದ   ಕ್ಯಪೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

164 164 ನಾಗ  ಕ್ರೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

165 165 ಪಾಿತಿ ಶಿಂತಲಿಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

166 166
ದಷತ ಗಿೋಯ ಸಾಬ್ ಬಾಫನ್ ಸಾಬ್ 

ಭಸಾಲ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

167 167 ಕಾಶಿಿಂಬಿ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

168 168 ಬಿಯಣಣ  ಶಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

169 169 ವಠಲ್ ಚಿತಂಫಯ ಬಿಲಾಾ ಡ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

170 170 ಶಿರೇ ರೇವಾಸ್ಪಡಡ  ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

171 171 ಭಲಲ ಭಭ  ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಘೋಳನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

172 172 ಸ್ಪೋಮಾ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

173 173 ನಿಂಗಂಗೌಡ ಗಡ್ಡ ಗೌಡ ಘತತ ಯಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

174 174 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭಾಗವಂತಯ ಘತತ ಯಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

175 175 ದತತ   ಸಡಡ  ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

176 176 ಶಿರೆ ದೊಡಡ  ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

177 177 ಶಂಭುಗೌಡ ಗಂಗನಗೌಡ ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

178 178 ಸುಬಷಚ ಿಂದಯ  ಸ್ಪದದ  ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

179 179 ಭಹಾದೇವ ವಯಣಾಗೌಡ ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

180 180 ಫಷಯಜ್ ಶಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

181 181 ಭೋಗ  ಅಮೃತರಾವ್ ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

182 182 ದ್ರನಮಮ  ಸ್ಪಡಮಮ ಇಿಂಗಳಗಿ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

183 183 ಕಯಣ್ ಯವೋಿಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

184 184 ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ವನಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

185 185 ಧಾರೇಪಾ  ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

186 186 ಚನನ   ಶಿಲಿಂಗ ಫಳುಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

187 187 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ವನಾಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

188 188 ಯ ಭಾತಿ ಮಾರುತಿ ಫಳುಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

189 189 ಇರಾಮ ಫಷಮಮ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

190 190 ಶೋಭಾ ಅಿಂಬೋಜ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

191 191 ರೇನಸ್ಪದದ   ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

192 192 ದಯಾಮಂಗೌಡ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಗೌಡ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

193 193 ಶಿಂತಾಬಿ ಅಡಿವೄ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

194 194 ಗಿರಿಭಲಲ   ವನಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

195 195 ಸ್ಪಡಡ   ಭಲಲ  ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

196 196 ಗುರುಜ್ ಯ ಭುಲಿಂಗ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

197 197 ಸನಮಂತಾಯ ವ್ ರಾಭರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

198 198 ಭಹೋಫಬ್ ಭಸಭಭ ದ್ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

199 199 ಶಿಲಿಂಗ  ಸ್ಪಡ್ರಯ ಭ ಗೋಳನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

200 200 ದತತ   ಅಣಣ  ಜಮಾದರ್ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

201 201 ಭಹಂತೇಶ್ ಚನನ ವೋರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

202 202 ಮಂಗಳಬಾಯಿ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

203 203 ಸಾರುಬೈ ಚನನ ವೋರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

204 204 ಶಿಂತಭಲಲ  ಸ್ಪದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

205 205 ಷಚಿನ್ ಭಲಲ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

206 206 ಸಂತೋಷ್ ಭಲಕಯಾರ್ಜಿನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

207 207 ಭಾಗಿೋಯತಿ ಶಿಂತಭಲಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

208 208 ಜಯಾನಂದ್ ಅಪಾರಾವ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

209 209 ಯಭಣಣ  ಸನಮಂತ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

210 210 ವಯಣ  ಅ ರಾಮ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

211 211 ಜಮ ೋತಿ ಶಿಂತೋಷ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

212 212 ಪಾಿತಿ ದೇವಡ್ರಸ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

213 213 ದೇವದ್ರಸ್ ಶಂಕ್ರ್ ಸಳ್ಯಮ ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

214 214 ರೇನಸ್ಪದದ   ರಾಮಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

215 215 ಅಮೃತ್ ಷಭನಾನ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

216 216 ಅರುಣ್ ಫಷಯಜ್ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

217 217 ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಷತ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



218 218 ಅಲಸಾಬ್ ಇಬ್ಯ ೈಮಾಸಾಬ್ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

219 219 ಶಿವಯಣ  ಸನಮಂತ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

220 220 ರಾಮಂಡ್ ಶಿವನಿ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

221 221 ಭಭರೈ ಸೈಫನಾನ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

222 222 ಅನನ ಪುಯಣ ಮಶಾ ಿಂತ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

223 223 ಭೋಗ  ಪಿಯ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

224 224 ಕ್ಲ  ಬಂಗಾಯ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

225 225 ಶಿವಯಣ  ಭೋಭಶ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

226 226 ಸ್ಪದಧ ಲಿಂಗ  ಭೋಭಶ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

227 227 ಸುಗಲಬಾಯಿ ವಯಣ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

228 228 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ  ರೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

229 229 ವಯಣಭಭ  ಶಿಂತೋಷ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

230 230 ಚಂದಭಭ  ಶಿಯ ೋಮಾಿಂಟ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

231 231 ಅಶೋಕ್ ಫಷಭಭ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

232 232 ದರ್ತ ಖೇಮು ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

233 233 ಸ್ಪದದ   ಫಷವಂತ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

234 234 ಧಭಿ ನಗ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

235 235 ದರ್ತ ಭೂತಾಲ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

236 236 ಮಾಲನಾಥ್ ಚನನ  ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

237 237 ಭಮೄಯ ೋ ಇರಾನಾನ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

238 238 ಸ್ಪದಮಾಿ ಸನಮಂತ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

239 239 ನಾಗಣಣ  ಭೋಭಶ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

240 240 ನೋಲಕಂಠರಾವ್ ಷತಲಿಂಗ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

241 241 ಅಿಂಫರೆ ಶಿಲಿಂಗ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

242 242 ಮಾಲನಾಥ್ ಯ ಭು ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

243 243 ಭೋಭಲಿಂಗ  ಶಿಮೂತಿಿ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

244 244 ಶಿಕ್ಲ್ ನೋಲಕಾಿಂತಾಯ ವ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

245 245 ಕಯಣ್ ವಯಣ ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

246 246 ಸೈಫಾನ್ ಬಾಬುಲಾಲಾ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

247 247 ಷತಿೋಶ್ ಖಜ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

248 248 ಶಿವಾನಂದ ಮಡಣಣ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

249 249 ಕ್ರಿಮಾಸಾಬ್ ದಷತ ಗಿೋಸಾಿಬ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

250 250 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿರೂಯ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

251 251 ಇಯಣಣ  ಶಿರುದಯ  ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

252 252 ನಾಗಭಭ  ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

253 253 ಭಹಾಲಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

254 254 ಸಾಗರ್ ಭಾಗ ಶಿಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

255 255 ಅಚಿತಾ ವಯಣ ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

256 256 ಈವಾ ಯಜ್ ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

257 257 ನಿಂಗಭಭ  ಸ್ಪದಯ ಭಭ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

258 258 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಅಮೃತ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

259 259 ಮೋರಾಚಂದ್ ಭಹೋಬೂಸಾಬ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

260 260 ನಾರಾಮಣ್ ಯಷ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

261 261 ಭಹೋಬೂಬ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

262 262 ರುಕಭ ಣಿ ನಾರಾಮಣ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

263 263
ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಟೆ್ಟಪಾಟಲ್ 

ಸಮೋದ್ ಪಾಟೋಲ್
ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

264 264 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಕ್ಲಕ  ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

265 265 ಭಲಾನಾಬಿ ನೂಸಾಸಾಬ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

266 266 ಭಹಾದೇ  ಭಲಕ  ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

267 267 ಷಮಮ ದ್್ಸಾಬ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

268 268 ರಾಜಪೆೆ ಲ್ ಖರಿಟ್ಟಲ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

269 269 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಸನಮಾನ ಟ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

270 270 ಅಿಂಬಾರಾವ್ ಶಿವನಯ  ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

271 271 ಚೌದ  ಶಿರೇ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

272 272 ನಾಗೇಶ್ ಶಿವನಯ  ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



273 273 ಬಗಭಭ  ಸ್ಪದದ ಣಣ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

274 274 ಯ ಕಾಶ್ ಕ್ಲಲ  ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

275 275 ಕ್ಲಲ   ಬಂಗಾಯ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

276 276 ಅರ್ಜಿನಾಗ್ ಬಂಗೆಯ  ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

277 277 ನಸ್ಪೋರ್ ಟೇಲ್ ಭಹೋಬೂಬ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

278 278 ಶಿಕುಮಾರ್ ಗುರುಸ್ಪದದ  ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

279 279 ಭಹೋಬೂಬ್ ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

280 280 ಭಹೋಬೂಬ್ ಬ್ಸದ್ದದ ರ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

281 281 ಮೇಸಾಬ್ ಯಾಕುಬಾಾ ಬ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

282 282 ಬಗಣಣ  ಪಿೋರಾ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

283 283 ಅಿಂಫರೆ ಭಲಕ  ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

284 284
ವನೇೋದ್ ವಾರ್ ಸುರೇಶ್ 

ವಾರ್
ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

285 285 ರೇನಾ ಡಡ   ಚನನ ಭಲಲ  ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

286 286 ನಾಗಣಣ  ಭನ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

287 287 ನೋಲಭಭ  ಚನಭಲ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

288 288 ರಾಭಚಂದಯ  ನಿಂಗ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

289 289 ಜೈನೇೋಡಿನ್ ಇಸಾಭಯಿಲಾಾ ಬ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

290 290 ಅಮೃತ್ ಶಿರಾಮ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

291 291 ಫಷ  ಸನಮಂತ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

292 292 ಚಂದಯ ಶ ನಿಂಗ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

293 293 ಅನನ ಪೂಣಿ ಅಮೃತ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

294 294 ಕ್ವತಾ ಶಿಶೈಿಲ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

295 295 ವಜಮಲಕಮ ಭ  ದತಾತ ಿಂವ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

296 296 ಚಂದಭಭ  ಸನಮಂತ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

297 297 ಭಾಯತಿ ಸೈದ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

298 298 ಸ್ಪದದ ನಗೌಡ ಗುರುಿಂಗೌಡ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

299 299 ಶಿಂತಾಬಿ ಪಮು ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

300 300 ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಗುರುನಾನ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

301 301 ಅಮೃತ್ ಶಿಯ ೋಮಾಿಂಟ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

302 302 ಸ್ಪಡಲಿಂಗ  ಭೋಭರಾವ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

303 303 ಶಿಕುಮಾರ್ ಭಹಂತ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

304 304 ವಯಣಭಭ  ರಾಭಕೃಶಣ ನ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

305 305 ದತತ ತಾಯ ಮ ದೊೋಡಭ ಣಿ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

306 306 ಸ್ಪದ್ರದ ರೌಡ್ರ ಗುರುಸ್ಪದ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

307 307 ಭಲಲ   ರ್ತಲಾಜ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

308 308 ಸ್ಪದದ   ಹುಲಗಿಂಡ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

309 309 ಫಷಣಣ  ಭೋಭಣಣ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

310 310 ಸಾಗರ್ ಪಂಡಿಟಾ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

311 311 ಮಾಣಣ  ಭದ್ರಯ  ಸ್ಪಧನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

312 312 ಟಾಪ್ ಖೇಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

313 313 ಸುರೇಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

314 314
ಚಯಣಸ್ಪಿಂಗ್ ಗೋವಿಂದ್ 

ರಾಥೋಡ್
ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

315 315 ನಾಭದೇವ್ ಥಾರು ಚನ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

316 316 ಕಾಿಂಟ್ಟ ವತತ ಲ್ ವಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

317 317 ಗೋಪು ಭನೌನ  ಜಾಧವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

318 318 ತಾರು ಭನು ಜಾಧವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

319 319 ಟ ಣಣ  ರಾಭಣಣ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

320 320 ಬಿಲ್ಲಲ  ಚಕುಲ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

321 321 ಭೋಮಾವಕ್ರ್ ಯ ಭು ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

322 322 ಮಶಾ ಿಂತ ಗಿರಿಮಾಲ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

323 323 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಫಷವಂತಯ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

324 324 ಘೋಷಮಮ  ನಾಗಫಷಮಮ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

325 325 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ನೋಲ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

326 326 ಶಂಕ್ಯಮಮ  ವಯಣಾಮ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

327 327 ಫಷಯಜ್ ಅರ್ಜಿನ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



328 328 ಸ್ಪಡಿಲ ಿಂಗ್ ಶಿರುದಯ  ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

329 329 ಶಿಶಿನ್ಿ ಫಷಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

330 330 ಕ್ಲ್ಲಲ ಬೈ ಅಮುಯ ತ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

331 331 ಚಂದಬೈ ಧೇನು ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

332 332 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

333 333
ಷಚಿನ್ ದೊೋಿಂಡಿರಾಮ್ 

ರಾಥೋಡ್
ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

334 334 ಷಮಫಣಣ  ಮಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

335 335 ಶಮ್ ಷಮಫಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

336 336 ನಾಗ  ಕ್ಲ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

337 337 ವಯಣ  ಭಲಲ  ಸಾಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

338 338 ಯಶುರಾಮ್ ಭೋಭಣಣ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

339 339 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಡ್ಡವೄಪಾ ಗೋಳನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

340 340 ಭಹೇಶ್ ಮಾರೆ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

341 341 ಶಿಭಭ  ಇರಾನಾನ ಶಿಯವಾಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

342 342 ಸಂತ  ಭೋಭಣಣ ಶಿಯವಾಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

343 343 ಭಹಾದೇವ ಶಂಗ ಶಿಯವಾಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

344 344 ದತತ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

345 345 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ಲಕ್ಾ  ಗೌಯ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

346 346 ರಾಖಮಾಬೈ ಖಜ ಶಿಯವಾಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

347 347 ರೂಪೇಶ್ ಶಿ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

348 348 ದೇವಿಂದ  ಸೋಭ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

349 349 ಭಲ  ಸೋಭಣಣ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

350 350 ಶಿಮಾಿಿಂಟ್ ಸೈಫನಾನ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

351 351 ವಯದಬಿ ಮಲಲ  ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

352 352 ಪುಡಿಲ ಕ್ ಜಟೆ್ಟ  ನಲ್ಲಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

353 353 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಜಲ ಿಂಗ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

354 354 ದಿಿಂಡಿರಾಮ್ ವಾಸು ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

355 355 ವಯಣಬಾಯಿ ಯಸುರಂ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

356 356 ಯ ಕಾಶ್ ಗುರು ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

357 357 ಅಿಂಫವಾಾ  ಖಜಿಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

358 358 ಶಿಂತಬೈ ಭೋಮು ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

359 359 ಕ್ಸಿ   ಭೋಮಾಶ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

360 360 ಟಪು  ಕುಮು ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

361 361 ವಯಣ  ಶಿ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

362 362 ಗುರುಶಿಂತ್ ಜಮರಾಮ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

363 363 ಭಹಂತ  ಭೋಮಾ ಅರಾದ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

364 364 ರಾಭಬಾಯಿ ಸ್ಪದ್ರಯಥ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

365 365 ಯಶುರಾಮ್ ಖಜಿ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

366 366 ನಿಂಗ  ಭೋಭಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

367 367 ಖೇಮು ಲ್ಲ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

368 368 ಶಂಕ್ರ್ ಚಾರ್ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

369 369 ಭಹಂತ  ಭೋಮಾಶ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

370 370 ಉಭಕಾಿಂತ್ ಪಮು ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

371 371 ಉಮಶ್ ಖೇಮು ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

372 372 ವಯದ್ರಬಿ ಸೆವು ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

373 373 ರಾಮು ಹೋರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

374 374 ಸೆವು ಧನು ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

375 375 ಪಾಯತಿ ಪಾಲಸ್ಪಿಂಗ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

376 376 ಪಾಲಸ್ಪಿಂಗ್ ಗೋವಿಂಡ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

377 377 ಶಿವಾಜ ಪಾಲಾ ಿಂಗ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

378 378 ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ವಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

379 379 ಗುರುಲಿಂಗಾ  ಸಾಯಿಫಣಣ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

380 380 ವಯಣ  ಚಂದ ಸ್ಪಯಷಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

381 381 ಮುಕಾತ ಬೈ ದಿಂಡ ಶಿಯವಾಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

382 382 ಭನೇೋಸರ್ ಯರ್ತನ  ರಾಥೋಡ್ ಫಳುಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



383 383 ರಾರ್ಜ ಸೈಫನಾನ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

384 384 ರಾತಿ ಯಮವಾ ಯ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

385 385 ರಾಮ  ತಾಸ್ಪಿಿಂಗ್ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

386 386
ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ 

ಪಾಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ವಾರ್
ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

387 387 ಅಶೋಕ್ ಕ್ಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

388 388 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ನಾಗ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

389 389 ಇಯನಾನ  ಚಂದಯ ಮ್ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

390 390 ಕಯಣ್ ದತತ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

391 391 ಭಹಂತ  ಫಷಣಣ ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

392 392 ಕ್ಲ  ಬಾಗಣಣ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

393 393 ಬಗಣಣ  ಕ್ಲಲ  ಭದರಾ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

394 394 ಇಯಣಣ  ಶಿರಾಮ ಸನನ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

395 395 ಶಿಲಿಂಗ  ಶಿರಾಮ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

396 396 ವಯಣಭಭ  ಫಷಯಜ್ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

397 397 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಭಲಗೋಿಂಡ್ರ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

398 398 ಯ ಭಾತಿ ಶಿಯ ಕಾಶ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

399 399 ಫಷಣಣ   ಶಿಯ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

400 400 ದತತ   ಅ ಣಣ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

401 401 ಗಜಯಬಾಯಿ ಮಾರುತಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

402 402 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮಲಲ  ಫಳೂಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

403 403 ಬೌಯಭಭ  ಸ್ಪದದ  ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

404 404 ಸ್ಪದದ   ಸನಮಂತ್ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

405 405 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅನನ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

406 406 ಷತ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

407 407 ಖಜಪಾ  ಹುಲೆ ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

408 408 ಶಿಯ ೋಪಾದ್ ಮುಟೆ  ಕೄಯಕ್ನಸಳಿ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

409 409 ದೇವಬೈ ಟಪು ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

410 410 ಪುತಲಬೈ ಸೆವು ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

411 411 ಭಹಂತಭಭ  ಸ್ಪದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

412 412 ವಯದ್ರ ಅಿಂಕುಶ್ ಜೇಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

413 413 ಫಷಯಜ್ ಚನನ ಭಲಲ  ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

414 414 ಶಿಂತಬೈ ಚಂದಯ ಶ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

415 415 ವಟೆ ಲ್ ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

416 416 ಶಿೋಲಾ ಬಾಬುರೈ ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

417 417 ಯಮಶ್ ಶಂಕ್ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

418 418 ಗುಯಬೈ ಕೄಿಂಚ ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

419 419 ಚಂದಕಾಿಿಂತ್ ಶಿ ಬಾದನಳಿ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

420 420 ಚಿಡ್ರನ ಿಂಡ್ ಶೇಕ್ಸ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

421 421 ನಂದ ಸೆವು ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

422 422 ಸರಿವಚ ಿಂದಯ  ಥಾರೌ ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

423 423 ಸನಮಂತ್ ತಾರು ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

424 424 ವಯಣ  ಭೋಭಣಣ Dಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

425 425 ಚಂಡ  ಸ್ಪಡಡ  ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

426 426 ಭಹಾದೇವ ಭಡ್ಡ ಬೈರಾಭಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

427 427 ಮಲಲ   ಗುರು ಭದರಾ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

428 428 ಸುಶಿಲಾಬೈ ಮಲಲ  ಅಳಿಗಿ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

429 429 ಸ್ಪೋತಾಬಿ ದಲ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

430 430 ಶಿಂತಭಲಲ   ಲಕ್ಕ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

431 431 ಶಿಟಾಬಿ ಶಿ ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

432 432 ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಭೋಮು ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

433 433 ಆನಂದ್ ಭೋಮಾಶ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

434 434 ಜಗದೇ  ಬಗ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

435 435 ದ್ರಲತಾಬಿ ಫಷಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

436 436 ದ್ರಲ  ಜೋವಾಪ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

437 437 ಅಿಂಬಾಡ್ರಸ್ ಪಾಿಂಡು ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



438 438 ಭಹಾದೇವ ಫಷಯಜ್ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

439 439 ಭಲಕ ಣಣ  ಸಜ ಕೄಕೄಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

440 440 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಲಕ್ಕ  ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

441 441 ಭೋಮಾಶ ಶೇಖ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

442 442 ಶಿಲಿಂಗ  ಯೋಗ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

443 443 ಷತ  ಭಡಾ  ಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

444 444 ಪಿಯ  ಭಲಲ  ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

445 445 ಇರಾ  ಸಂಗ ಕಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

446 446 ಲಲತಾ ಅಿಂಬಿಯ ಶ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

447 447 ರಾಣಬಾಯಿ ಗಮು ರಾಥೋಡ್ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

448 448 ಪುತಲಬಾಯಿ ಶಿಲಿಂಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

449 449 ದರ್ತತ  ಹೋರು ರಾಥೋಡ್ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

450 450 ಯಮಶ್ ಫಗವಂತ್ ರಾಥೋಡ್ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

451 451 ಸಂಜಯ್ ಸಂತ್ ಚವಾನ್ ಭೈರಾಭಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

452 452 ಖಜ  ವಯಣ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

453 453 ಭಹಂತ  ಮಲಲ  INGALAGI B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

454 454 ಭಲಲ ಭಭ  ಚಂದಯ ಶ GHANGAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

455 455 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಮಭನ ಶಿಯವಾಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

456 456 ಭನು ಷಮು ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

457 457 ಶಿಂತಾಬಿ ಅಿಂಬು WADDALI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

458 458 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ರಾಭಣಣ ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

459 459 ಭೋಮಾಾ  ಭಲಲ  DADDUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

460 460 ಶಿವಾಜ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ ಕೄಕೄಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

461 461 ಶಿವಾನಂದ್ ಚಂದ ಕೄಕೄಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

462 462 ಮಲಲ ಭಭ  ಮಾರೆ ಕೄಕೄಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

463 463 ನಾಗ  ಭಲಕ್ ಕೄಕೄಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

464 464 ಭಲಕ್  ಬೈಲ ಕೄಕೄಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

465 465 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಇರಾ CHINAMALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

466 466 ಮಾರೆ  ಭಲಕ್ CHINAMALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

467 467 ಭಹಂತ  ಇರಾ CHINAMALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

468 468 ಸೆವು ಖುಬೂ ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

469 469 ಸ್ಪೋತಾಬಿ ಪಿೋಯಪ್ CHINAMALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

470 470 ಅಿಂಫಾ  ಶಿವಯಣಪಾಪ್  ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

471 471 APPU ವಥೋಬಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

472 472 ಯೆಲಭಭ  ಬಾ CHINAMALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

473 473 ನೋಲೇಶ್ ಗಣತಿ NEELUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

474 474 ನಲಭಭ  ಮಾರುತಿ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

475 475 ಫಷಭಭ  ದೌಲ CHINAMALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

476 476 ಅಮಮ   ವಯಣ CHINAMALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

477 477 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಧುಲ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

478 478 ಭೋಗಭಭ  ಸ್ಪಡಡ ಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

479 479 ದವಯಥ್ ಪಿಯ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

480 480 ಧಯಮು ಚಂದ ರಾಥೋಡ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

481 481 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ಲ GHANGAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

482 482 ದ್ರದ ಆನಾಡು ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

483 483 ಆನಂದರಾವ್ ಚಂದ ಚನ್ REVOOR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

484 484 ಯ ಷನ್ ಯವೋಿಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

485 485 ಅಬುದ ಲ್ ಸಾರ್ಜತಾಾ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

486 486 ಫಷಣಣ  ಶಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

487 487 ಶಿವಾನಂದ್ ರ್ತಕ್ಕ ಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

488 488 ನಿಂಗಾಪ್ ಗುರು ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

489 489 ಬಗಭಭ  ಅಶೋಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

490 490 ಚಿತಯ ಸೇನ್ ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

491 491 ರೇಣುಕಾ ಚಿತಯ ಸೇನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

492 492 ಅಲೋಕ್ ಚಂದಯ ಶ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



493 493 ಅಿಂಬುಬೈ ಚಂದಯ ಶ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

494 494 ಖಜ  ಅಮೇೋಗಿಾ ಡಡ  ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

495 495 ವವಾ ಿಂತ್ ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

496 496 ಶಿವಯಣ ಚಂದಯ ಶ ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

497 497 ಭಹಂತ  ಚನಫಷ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

498 498 ಮೇಸಭಭ ದ್ ತಾಯಬಾಸಾ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

499 499 ಶಂಕ್ರ್ ರ್ತಕಾಕ ನನ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

500 500 ಫಷಯಜ್ ಆದಿವೄ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

501 501 ಚನನ   ಸ್ಪದಯ ಭ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

502 502 ನಾಗಭಭ  ಮೄಲಗೇರಿ ಫಳುಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

503 503 ಫಷಣಣ  ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

504 504 ಶಂಕ್ರ್್ಗೌಡ್ ವಥಲ್್ಗೌಡ್ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

505 505 ದನಮಾ ಶಂಕ್ರ್್ಗೌಡ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

506 506 ವಠಲ್ ಭಹಾದೇ ಶಿವೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

507 507 ಭಹಾದೇವ್ ಯ ಹಾಲ ದ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

508 508 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಭಹಾದೇವ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

509 509 ನೋಲಕಂಠ ವಯಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

510 510 ಶಿಂತಾಬಿ ಸುರೇಶ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

511 511 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಶಿಲಿಂಗ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

512 512 ಫಷಲಿಂಗ್ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

513 513 ಸುಣಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

514 514 ಗುಯ  ಅಡ್ಡವೄಪ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

515 515 ಭಾಗಿೋಯತಿ ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

516 516 ಭಲಲ   ಶಿ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

517 517 ಗುರುಲಿಂಗ  ಧುಲ ಭಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

518 518 ಶಿ  ಫಷ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

519 519 ಮಲಲ   ಯೆಷ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

520 520 ಯ ಭುಲಿಂಗ್ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

521 521 ಭಹಾದೇವ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

522 522 ಚಾನಫಷ  ಫಷಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

523 523 ಭಿಂಬೈ ಫಷಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

524 524 ಗುರುಶಿಂತ್ ಭಲಕ ಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

525 525 ಸ್ಪದದ   ಸನಮಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

526 526 ರಾಹುತ  ವಣಿ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

527 527 ಗೌಯಣಿ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

528 528 ಬಗಣಣ  ಶಂಕ್ಯ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

529 529 ವಯಣ  ಭಲಕ್ಜ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

530 530 ರಾತಿ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಕೇೋಳನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

531 531 ಯವೋಿಂದಯ  ಶಿಯೋಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

532 532 ಶೇಖ  ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

533 533 ಶಂಕ್ಯಭಭ  ಷಮಫಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

534 534 ಷವತಾ ಶನುಿ ಸಳ್ಯಮ ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

535 535 ಗುರುರಾಜ್ ಸುಭಾಷ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

536 536 ಶಿಂತಭಲಲ  ನಿಂಗ್್ಫಷ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

537 537 ವಯಣ  ಸನಮಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

538 538 ಭೂತಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಕೄಯಕ್ನಳಿ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

539 539 ಶಿಯ ೋಮಂತೆಯ ೋ ಚಂದಯ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

540 540 ಸುಗಮಮ  ಭಲಲ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

541 541 ಸನಮಂತ್ ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

542 542 ಚನನ ಫಷ  ಗಿಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

543 543 ವಲಾಸ್ ಬಾಲವಂತರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

544 544 ಶಿಂತಬೈ ಫಸು ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

545 545 ಗುರು  ಕ್ಲ ಚಿನಭಳಿ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

546 546 ರಾರ್ಜ ಕ್ಲಲ  ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

547 547 ವಸಜಾದಿೋಬಾಮ್ ಸಷನ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



548 548 ಶಿಯ ೋದೇವ ಭಲೆಲ ೈಕ್ರ್ಜಿನ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

549 549 ನಯಮಾಲಾ ಶಿವಾಯ್್ಗೋ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

550 550 ಧನನರಾಜ್ ಖಾಿಂಡು ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

551 551 ಗಾಪರ್ ನಸುಯ ದಿದ ೋನ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

552 552 ಶಿಯಗೆ  ಗುರುಫಲ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

553 553 ನಾಗೌವಾ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

554 554 ಯತನ ಭಭ  ಚಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

555 555 ಚಂದಯ ಶ ಮಾರೆ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

556 556 ವಯಣ  ಸನಭನಾಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

557 557 ಭೋಮಾಾ  ಚನನ ಫಷ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

558 558 ವಟೆ ಲ್ ಸನಮಂತ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

559 559 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

560 560 ಅರ್ಜಿನ್ ಸಿಂಡು ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

561 561 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

562 562 ಯಮಶ್ ಶಿ ಸಳ್ಯಮ ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

563 563 ಭಹಾದೇವ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

564 564 ಅರ್ಜಿನ್ ರಾಮಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

565 565 ಜಮುಲಾಬಾಯಿ ಅರ್ಜಿನ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

566 566 ಪಿಯ  ಲಕ್ ಕೄಯಕ್ನಳಿ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

567 567 ಸೋಭಲ್ಲ ರೇವು ಗೌಯ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

568 568 ಶಿಯ ಬಾಗಣಣ ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

569 569 ದೇಸು ಗಂಗಾರಂ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

570 570 ಅಮೇಗಿ ಭೋತಲ ಕೄಕೄಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

571 571 ಸಂಗ  ದಲ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

572 572 ಭಮು ಲಾಲ್ಲ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

573 573 ಯತನಾಬೈ ಎಟೆ  ದೇ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

574 574 ಮುತಬೈ ಚಂದಯ ಶ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

575 575 ಶಂಕ್ರ್ ದಿೋಲ್ಲ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

576 576 ಶಂಕೄಯ ಪಾ  ಸನಮಂತ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

577 577 ಯ ಭು ಟ ಣಣ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

578 578 ರಾತಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

579 579 ನಾಗಾಪ್ಾ  ಹಯೋಗಿ ದೇ. ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

580 580 ಯವಕುಮಾರ್ ಅನನ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

581 581 ಭಹಂತ  ಸಜ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

582 582 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ರಾಭಣಣ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

583 583 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬೈಲ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

584 584 ರಾರ್ಜ ಚಂದ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

585 585 ಗುರು  ಚಂದ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

586 586 ಶಿಭಭ  ವಭರಾವ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

587 587 ಗುರುಶಂತ್ ಸನುಮಂತ್ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

588 588 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

589 589 ಗಡ್ಡಡ ೋ  ಭೋಮಾಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

590 590 ರಾಭಗಿಂಡ ಚಂಡ ಶೇಶಗಿಯವಾಡಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

591 591 ತಾಯಬಾಯಿ ಭೋಭಶ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

592 592 ರ್ತಕ್ಕ  ಭೋಭಣಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

593 593 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಮಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

594 594 ನಿಂಗ  ರೇನಸ್ಪದ್ರದ ಪ್ ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

595 595 ಪಾಿಂಡು ಸಮುಸ್ಪಿಂಗ್ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

596 596 ತಾಯಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಮು ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

597 597 ಮೆನಬಾಯಿ ಮಟೆ್ಟ  ರಾರ್ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

598 598 ಕಾಮ ರೆ  ಸನಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

599 599 ಭಹಂತ  ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪಧನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

600 600 ಕರುಿ ಭೋಮು ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

601 601 ವಜಮಕುಮಾರ್ ನಾಗ GATHARAGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

602 602 ಅಶೋಕ್ ಶಂಕ್ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



603 603 ದೊೋಿಂಡ  ರಮಾನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

604 604 ಮಾಜಿ ಿ  ನಿಂಗ KERAKNAHALI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

605 605 ಶಿಂತಬೈ ಬನು ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

606 606 ಜಗದೇ  ಶಿಲಿಂಗ್ ಸಳ್ಯಮ ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

607 607 ದನನ   ಟಭಭ ನಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

608 608 ಯತನ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ CHINAMALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

609 609 ಶಿಯ ೋಮಾಿಂಟ್ ಭಲಕ್ KEKKARSAWALGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

610 610 ಭಹಾದೇ  ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

611 611 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಶಿರಾಜ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

612 612
ಭಸಭದ್ರ ಯೂಸುಫ್ 

ಸಷನಾಾ ಬ್
BHOGANALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

613 613 ಭಲಲ ನಾಥ್ ಭಾನಾರೈ BAIRAMDAG ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

614 614 ಶಿಭಭ  ಮಾಣಿಕ್ MADAR K ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

615 615 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ  ಶಿರೇ DIKSANGA K ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

616 616 ರಾರ್ಜ ಅಿಂಫಣಣ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

617 617 ಶಿಕುಮಾರ್ ವಬಿದಯ ಮ BAIRAMDAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

618 618 ಭಲಲ ಣಣ  ರಾಭಣಣ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

619 619 ಭಹಾದೇವ ಷಮಫಣಣ CHOUDAUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

620 620 ಉಗಯ   ಗುರುಫಷ CHINAMAGIRA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

621 621 ಅನನ ರಾವ್ ಭೋಭರಾವ್ DIKSANGA B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

622 622 ನಭಿಲಾಡ್ಡವ ವವಾ ಿಂತ್ Dಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

623 623 ಚನನ ಫಷ  ಶಿವಣಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

624 624 ಸುರೇಶ್ ಭಲೆಲ ೋಶ್ NILLUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

625 625 ದೌಲಾಾ ಬ್ ಗುಡುಸಾಬ್ CHINAMAGIRA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

626 626 ಗುರುವಾನಾ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ DIKSANG B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

627 627 ನಾಗ  ಶಿ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

628 628 ಜೆಟೆ   ಶಾ ವಯನ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

629 629 ಸ್ಪಡಡ   ಭಲಲ  HAVಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

630 630 ಫಷಯಜ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ CHINCMAGIRA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

631 631 ಸಂತೋಷ್ ಅಿಂಬಾರೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

632 632 ಬಿೋಯ  ಕ್ಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

633 633 ನಾಗರಾಜ್ ಸುಭಾಷ್್ಗೌಡ ದೇ. ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

634 634 ಸಂಗಭಭ  ಮಂಥ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

635 635 ಹನ  ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

636 636 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ  ಷಮಫಣಣ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

637 637 ನಾಗ  ಚಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

638 638 ಸಂತೋಷ್ ಭಲಲ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

639 639 ಸಾವತಿಯ  ವನಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

640 640 ಶಿಯ ೋಶಯಿಲ್ ಸ್ಪದದ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

641 641 ಸುಗಲಾಬಾಯ್ ಶಿಂತ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

642 642 ಗಂಗಬೈ ಭಸದೇವ ಪಿಎ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

643 643 ಭಲಲ   ಕ್ಜಿ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

644 644 ಸಬಾಫ ಸ ಕ್ಲಾಸ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

645 645 ವಜಲಿಂಗ  ಸವಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

646 646 ಸಂಗಂಗೌಡ ಸಂತ ಶಿಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

647 647 ಶಿಂತಬೈ ಶಿಯ ೋಶಯಿಲ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

648 648 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಸೈಫನಾನ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

649 649 ಗುರು  ದವಯಥ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

650 650 ಯ ಕಾಶ್ ಅಶ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

651 651 ಯವಕುಮಾರ್ ಅಪಾ ಶ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

652 652 ಶಿಗಿಂಡ  ವಥೋಬಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

653 653 ಬಯಭಭ  ಬುಡಡ  BOOSAGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

654 654 ಭಸದೇ  ಫಷ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

655 655 ನಿಂಗ  ಷಯಾಭಯ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

656 656 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಸನಮಂತ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

657 657 ಶಿ  ಸನಮಂತ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



658 658 ದ್ರನ  ಫಷ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

659 659 ರಾಜೇಮ ಬೇಗಂ ಭಹೋಬೂಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

660 660 ಭಹೋಬೂಬ್ ಆಡಮ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

661 661 ಸಸ್ಪೋನಾಫನು ನಸ್ಪೋಯದಿದ ೋನ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

662 662 ಪೈಗಂಬಾರ್ ಭಹೋಬೂಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

663 663 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸಾದೇವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

664 664 ಶಿಲಿಂಗ  ದಿಂಡ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

665 665 ಗುರುಶಂತ  ಫಷಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

666 666 ಸುಭಾಷಚಂದಯ  ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

667 667 ಸ್ಪಡ್ರಲಿಂಗ  ಫಷಣಣ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

668 668 ಶಿಂತ  ಫಷಣಣ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

669 669 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ದಿಂಡ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

670 670 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಸೈಫಣಣ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

671 671 ಭಲಲ ನಾಥ್ ಶಿರಾಯ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

672 672 ಇಬಾಯ ಹಿಂಸಾಬ್ ದ್ರಲಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

673 673 ಗುರು  ಶಿವಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

674 674 ಶಂಕ್ರ್್ಗೌಡ ಸುಭಾಷ್ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

675 675 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ  ಶಿಲಿಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

676 676 ಸೈದ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪಡನಾನ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

677 677 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

678 678 ವಜಮಕುರ್ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

679 679 ಯ ಕಾಶ್ ಸೈಫನಾನ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

680 680 ಭಹಾದೇ  ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ KARAJGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

681 681 ಯವ ಫಷಗಿಂಡ KARAJGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

682 682 ನಬಿಲಾಲ್ ಅಸಭ ದ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

683 683 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ ಮಾಲೆಪಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

684 684 ಫಷಭಭ  ಶಿಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

685 685 ವರಂಕುಮಾರ್ ಶಿಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

686 686 ಸೋಮಂತ್ ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

687 687 ವವಾ ಿಂತ್ ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

688 688 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಶಿಂತಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

689 689 ಶಂಬುಲಿಂಗ್ ವಯನ್್ಪಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

690 690 ಶುಯ ತಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

691 691 ಸೋಮಂತ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

692 692 ಯ ಕಾಶ್ ಗುರುಸಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

693 693 ಶಿಕುಮಾರ್ ಗುರುಸಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

694 694 ಮಶಾ ಿಂತರಿ ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

695 695 ಲಾಲ್ಲ ಬಾಬು ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

696 696 ರೇನಸ್ಪದದ   ಗುರುಸ್ಪಡಡ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

697 697 ಅಮೃತ್ ಗುರುಶಂತ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

698 698 ಶಿಯ ೋದೇವ ಅಮೃತ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

699 699 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

700 700 ಕಯಣ್ ಸ್ಪದಯ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

701 701 ನಿಂಗಣಣ  ಶಿವಣಿ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

702 702 ಸ್ಪಡ್ರಡ ಪ್ ನಿಂಗ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

703 703 ದಯಾನಂದ್ ಅಮೇಗಿ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

704 704 ಶಿಲವಂತಿ ಅಮೇಗಿ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

705 705 ಅಮೇಗಿ ಲಗಭಣಣ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

706 706 ಲಕಮ ಭ ಬೈ ವಠಲ್ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

707 707 ಗೌಯಬೈ ರಾಭಚಂದಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

708 708 ಮಲಲ   ಭಲಸ್ಪಡಡ  KUDIGNOOR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

709 709 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಅರ್ಜಿನ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

710 710 ರಾಭಪಾ  ಮಾರೆಪಾ KUDIGNOOR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

711 711 ಬಿೋಯ  ಸ್ಪಡಡ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

712 712 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಗುರು GHANGAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



713 713 ಷದ್ರಶಿ ವಯಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

714 714 ಧಯಭಣಣ  ಶಿಂತ BHIRAMDGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

715 715 ಅಿಂಬು ಭೋಮು ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

716 716 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ವನಯ  ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

717 717 ಜಮಶಿಯ ೋ ಷಡ್ರಾ ಹವ್ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

718 718 ಹುಸಾನ  ಸಿಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

719 719 ಭಹಾದೇ  ವಣಿ BANNETTI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

720 720 ಬುದಧ ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

721 721 ಬಿೋಯ  ವಯ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

722 722 ದೇ  ಶಿ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

723 723 ಶೇಖರ್ ಶಂಕ್ರ್ D.ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

724 724 ರ್ಜಲೆಕಾ ಮೌಲಸಾಬ್ GOUR B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

725 725 ಶಿರಾಮ ವನಯ  HINCHAGERI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

726 726 ಭಹಂತಮಮ  ಸಂಗಮ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

727 727 ಮೌಲಸಾಬ್ ಇಬ್ಯ ೈಮಾಾ ಬ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

728 728 ಸುಬಾನಲಾಲ  ಖಜಬೈ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

729 729 ಅಭಭ   ಸಲ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

730 730 ಗುಡುಮಾಬಿ ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

731 731 ಯಹೋಭನ್್ಸಾಬ್ ಹುದರ್್ಸಾಬ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

732 732 ಭಲಲ   ಭಲೆಲ ೋಶಿ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

733 733 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಭಲಲ  ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

734 734 ಹನ  ನಷಿ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

735 735 ಭೋಭಣಣ  ಪಂಡುರಾಗ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

736 736 ಚನನ ಿಂದಣಣ  ಬಾಪುರೈ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

737 737 ವಯಣಭಭ  ಹನನ  ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

738 738 ಸನಮಂತ್ ಸೈಫನಾನ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

739 739 ಫಷಯಜ್ ಶಿವಣಿ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

740 740 ಸ್ಪದದ   ಭಲೆಲ ೋಶಿ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

741 741 ಶಿಯ ೋಧರ್ ರಾಭಚಂದಯ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

742 742 ಹನಭಭ ಯಭಣಣ BANKALGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

743 743 ಖಾನ  ಭೋಭರೆ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

744 744 ಅಶೋಕ್ ಶಂಕ್ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

745 745 ಸೈಫಣಣ  ಫಷವಂತ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

746 746 ಯಫಿಕ್ ಯಹೋಮಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

747 747 ವಠಲ್ ಭಹಾರೆ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

748 748 ನಿಂಗನಗೌಡ್ ಇರಂಗೌಡ್ರ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

749 749 ಫಷಣಣ  ಸ್ಪದಯ ಭ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

750 750 ಫಸಾರಾಜ್ ಶಂಕ್ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

751 751 ಸನಮಂತ್ ಸಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

752 752 ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ ಮೌಲಸಾಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

753 753 ಭಹೋಬೂಸುಬಾನ ಹೈಮತಾಾ ಬ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

754 754 ಯವಕಾಿಂತ್ ರೇನಾ ಡಡ  TELUNI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

755 755 ಸನಮಂತ್ ಅಮೇಗಿ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

756 756 ದರ್ತತ  ಸೋಭಣಣ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

757 757 ಫಷವಂದ್ಯ ೋ ದೇವಿಂದಯ  ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

758 758 ಇಯನಾನ  ಯೆಷ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

759 759 ಶಿವಾನಂದ್ ಇಯನಾನ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

760 760 ವಟೆ ಲ್ ಭೋಭಣಣ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

761 761 ಶಿರಾಜ್ ಫಷಯಜ್ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

762 762 ಗುರುದ್ ಭಹಾದೇ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

763 763 ಸನಮಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

764 764 ಹನನ   ಚನನ  ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

765 765 ಬೋಗಿಿಂಡ್ ನಾಗ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

766 766 ಜಟೆ್ಟ   ರೇಗಿಂಡ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

767 767 ಭಹಾದೇ  ಪಾಷಿ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



768 768 ಷನಾಬೈ ಅಿಂಫಣಣ DIGGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

769 769 ಭಹಾದೇ  ಸ್ಪದದ ಪಾಪ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

770 770 ಅಫಾಾ ನ್ ಭಸಭಭ ದಿ ಕ್ಸಜಾನಜ್ BANNETI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

771 771 ರ್ತಕಾರಂ ಶಿ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

772 772 ಅರ್ಜಿನ್ ನಯಷ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

773 773 ಹೆನ  ವಯಣ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

774 774 ಶಿಕಾಿಂತ ಭಹಾದೇ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

775 775 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ದಿಂಡ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

776 776 ಯಮಶ್ ಫಷಣಣ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

777 777 ಫಷನಾನ  ಬೋಪುರಾವ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

778 778 ಬಾಿಂಡ್ಡಪಾ  ಸನನ  ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

779 779 ವಟೆ ಲ್ ಹನ BOASAG ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

780 780 ಫಷಣಣ  ವಯಣ DIKASANG K ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

781 781 ಯತನ ಬಿ ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

782 782 ಚಂದಯ ಶ ಧುಲ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

783 783 ವಭಿಲ ಭಹಾಿಂತಮ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

784 784 ವಣಿ  ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮ್ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

785 785 ವಯನಬಾಯಿ ಭೋಭಣಣ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

786 786 ನರ್ಜಕ್ಬಿೋ ದಷತ ಗಿೋಸಾಿಬ್ GHATRAG ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

787 787 ವಯಣಾಮಮ  ನಾಗಮಮ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

788 788 ರೇನಾ ದ   ಸಂಗಣಣ TELUNI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

789 789 ಶಿಭಾಟ್ಿ ದತತ ಭಫಸತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

790 790 ಪಿಯ  ಕ್ರೇ BANNETI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

791 791 ಧಾರೆ  ಭೋಭಣಣ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

792 792 ಗಿರಿಶ ಸ್ಪಡನಾನ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

793 793 ಸಾಹುಬೈ ವಠಲ್ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

794 794 ಮುಕಿಂದ್ ಖಂಡ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

795 795 ವಬಿಫ ೋರ್ ಅಮೋನ್ ಟೇಲ್ HASARGOUNDGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

796 796 ಫಷಯಜ್ ಸನಭ ಿಂತಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

797 797 ಶಿಲಾಬಾಯಿ ವನಯ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

798 798 ವನಯ   ಕ್ರೇ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

799 799 ಯಮಶ್ ರೇನಾ ದ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

800 800 ವಯಣು ಸಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

801 801 ಉಪೇಿಂದಯ  ಫಷಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

802 802 ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ ಭಹೋಬೂಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

803 803 ವಠಲ್ ಬಾಪುರೈ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

804 804 ಮಲ ನಾಗ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

805 805 ಶಿಲಿಂಗ  ಅನನ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

806 806 ಅಶೋಕ್ ಅರ್ಜಿನ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

807 807 ಇರಾನಗೌಡ ಭಲಕಂಗೌಡ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

808 808 ಕ್ಲಾಗೌಡ್ ಜಗದೇ ಗೌಡ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

809 809 ನಾಗ  ಭಲ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

810 810 ಸಂಜೋವ್ ಭೋಭರಾಯೆ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

811 811 ಲಿಂಗಶ್ತಿ ಶಿಮೃತಿ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

812 812 ಮೆದನ್ ಟೇಲ್ ಭಾಷ ಟೇಲ್ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

813 813 ಕ್ಲಲ   ಭಡ್ಡ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

814 814 ಪಾಿತಿ ಷದ್ರನಂದ್ ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

815 815 ಗಂಗಾಬಿ ಭಾಗವಂತಾಯ  ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

816 816 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ವಯ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

817 817 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮ್ ಅಭಭ ಣಣ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

818 818 ಕಾಿಂತ  ಮುಟೆ  ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

819 819 ಸ್ಪಡ  ಬಾಲವಂತಿಯ SIRAVALA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

820 820 ಲಗಭಭ ನ್ ರಾಮ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

821 821 ಅಿಂಫಣಣ  ಸನಮಂತ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

822 822 ವಯನಬಾಯಿ ಭಮಾಾ ಹಾ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



823 823 ಕ್ರೇ  ದಭ ಣಣ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

824 824 ರುಕಾಮನ ಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

825 825 ಮಾವಕ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

826 826 ಧುಿಂಡ  ಸ್ಪಡಡ  ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

827 827 ಶಿಪುತಯ  ಷತಲಿಂಗ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

828 828 ಗುರುದೇ  ಅಫಲ CHINAMAGERA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

829 829 ಭಡಿಲ  ವಯಣ CHINMAGERA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

830 830 ಸಂಗಂಫಷ  ಕ್ಲಾಮ ಣರಾವ್ CHINMAGERA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

831 831 ಚಾನಫಷ  ಚಿಯಶ್ಟೆ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

832 832 ಭಲ  ಕ್ರೇ ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

833 833 ಪಿಯ  ಶಿವಯಣ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

834 834 ಶಿ  ವಣಿ DIKSANGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

835 835 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಅಿಂಬಾಜ BAOSAG ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

836 836 ಭಹಂತ  ಶಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

837 837 ಶಿವಾನಂದ್ ಭಾಗವಂತ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

838 838 ಸ್ಪದದ ಮಮ  ಗುರುದಮ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

839 839 ಭಹಂತ  ಶಂಕ್ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

840 840 ಸುಗರೇಶ್ ಫಷಯಜ್ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

841 841 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಸನಮಂತಾಯ ವ್ SIRASAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

842 842 ಚನಭಲಲ   ಶಂಕ್ಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

843 843 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ಕ್ಟಲಾ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

844 844 ಭೋಭಯ ಬೈಲ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

845 845 ಸುರೇಶ್ ಸಾಾ ಮರಾವ್ NEELUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

846 846 ಗನೄ  ಬೈಲಾ HASARAGUNDAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

847 847 ರೂಪಾತಿ ಶಿಂತ ಸನನ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

848 848 ಭಲಲ   ಭೋಮಾಶ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

849 849 ಷದ್ರಶಿ  ಭಡಿಲ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

850 850 ಹನನ   ಧುನಾ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

851 851 ಶಿವನಿ  ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

852 852 ಶೇಶಬತ್ ಶಿಯ ೋಧಬಿತ್ D.ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

853 853 ಅನಸುಬೈ ಭಹಾದೇ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

854 854 ಲಗಭಣಣ  ಭೋಭನನ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

855 855 ವಯಣಮ  ಗುರುದಮ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

856 856 ವೆಶಲ ಧಂಜಮ UDACAHAN ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

857 857 ಸ್ಪಡ  ಶೇಕ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

858 858 ಹರಾಬಾಯಿ ಭಲಲ ನಾಥ್ NEELUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

859 859 ಸೈಫನಾನ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಣ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

860 860 ರಾರ್ಜ ರ್ತಳಸ್ಪರಾಭ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

861 861 ಫಸಾರ್ ಸ್ಪದಯ ಭ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

862 862 ಅರ್ಜಿನ ಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

863 863 ಭಹಾದೇ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಣ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

864 864 ಗೋವಿಂದ್ರರೋ ಜನಧಧೋಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

865 865 ಸ್ಪಡ  ನಿಂಗ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

866 866 ಚೌದ  ಫಭಲಿಂಗ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

867 867 ಸುರೇಶ್ ಧಾರೆ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

868 868 ಬಗ  ಫಷಯಜ್ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

869 869 ಸೋಭಲಿಂಗಪ್ ಮಾಲನಾಥ್ NEELUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

870 870 ನಾಗೇಶ್ ದರ್ತ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

871 871 ಆನಂದ್ ಭೋಭಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

872 872 ರ್ತಕಾರಂ ಶಿ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

873 873 ಸನಮೄತ ರೋ ಗುಯನಾನ ANKLAGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

874 874 ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ ಶಿವಯಣ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

875 875 ಹನ  ಶಿ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

876 876 ಷತಿೋ  ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

877 877 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಶಿವಯಣಪು ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



878 878 ಶಿವಾವಯನ್ ಫಷವಂತ್ BOASAGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

879 879 ಲಕಾಮ ಭ ಯಿಬೈ ಮಲಲ  ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

880 880 ಅನಸುಬೈ ತಭನಾನ SHIRAVAL ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

881 881 ದಭ ನ್ ಭಹಾರೇ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

882 882 ಭಲೆಲ ೋಶಿ ಮಲ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

883 883 ಗುರುದ್ರಷ ಭಸದೇ D.GHANGAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

884 884 ಮೇಹದ್ ಸೈಪಾಿಂಡ್ರಾ ಬ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

885 885 ಶಿಷಸಯಣ ನಂದ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

886 886 ಮುನೆಮ್ ಸೈನಮುಲ್ಲಕ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

887 887 ಅಯವಿಂದ ಅಣಾಣ ಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

888 888 ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

889 889 ವಯಣಾ  ಶಿಯ ೋಶಯಿಲ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

890 890 ಷರೋಬಾಯಿ ವಯಣ್್ಪಾಪ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

891 891 ಅನನ ರೆ ರೇ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

892 892 ಭಹಾದೇವ ದಲಗ SOAN ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

893 893 ಸ್ಪದಯ ಭ  ಪಾಿಂಡು ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

894 894 ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ ಚಂದಸಾಬ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

895 895 ಸೈಫನಾನ  ಭಹಾದೇ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

896 896 ಅನನ ರಾವ್ ಗುರುಶಂತ ANKALGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

897 897 ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಮೋಸಾಿಬ್ GOBUUR B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

898 898 ಕ್ಲನ ವಣಿ CHOUDAPAUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

899 899 ವಯಣಯ  ನಿಂಗ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

900 900 ಭಹಾರಾಜ್ ಗುರುಸಂಗ SOAN ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

901 901 ಸ್ಪಡಡ   ಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

902 902 ಅಿಂಫರಿೋಶ್ ಕ್ಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

903 903 ಚನನ ಿಂ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

904 904 ಹೈದರ್ ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

905 905 ಭಹಂಡ್ ಅಶ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

906 906 ಅಿಂಬುಟೈ ಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

907 907 ಭಸದೇ  ಸ್ಪಡಡ ಲಿಂಗ SHIVOOR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

908 908 ನಾಗ  ಸಲಾಮ ಲ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

909 909 ಹನನ   ದ್ರರೆ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

910 910 ಸುಮಂಗಲ ಚಿದ್ರನಂದ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

911 911 ನಯಜ್ ಮವಾ ಿಂತ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

912 912 ಲಾಲ್ ಅಸಭ ದ್ ಕುರ್ತಬುದಿದ ೋನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

913 913 ಜಾಪರ್ ಪಕೇಯ ೋಡಿನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

914 914 ಹಾಜ ಕಾಶಿಮ್ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

915 915 ಇಯನಾನ  ಜಆಎಿಸ್ಎನ್ಎ ಹುಗರ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

916 916 ಭಹಂತೇಶ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

917 917 ವಯಣ  ಸ್ಪಡಡ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

918 918 ಭಡಿಲ  ಭಹಾದೇ KEKKARSHAVALGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

919 919 ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ ತನಶಬ್ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

920 920 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಿಂಗ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

921 921 ಸೈಹೇಫಗೌಡ ಅನಾನ ರಿ Dಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

922 922 ಫಷಯಜ್ ಶಿವಯಣ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

923 923 ಶಿರುದ  ಗುರುಫಷ CHINMAGERA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

924 924 ಕೋತಿಮಮ  ವೋಯಬಯಣಮ DIKSANGA B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

925 925 ಷಲೋಮಾಾ ಬ್ ಭಹೋಬೂಸಾಬ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

926 926 ಶಿವಯಣ್ ಸ್ಪದಯ ಭಪಾಪ್ ANAKALGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

927 927 ಅಶೋಕ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

928 928 ಭಹಾನತ  ಅಣಣ ರಾಮ BHIRAMDAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

929 929 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಕಾಶಿನಾಥರಾವ್ D.GHANGAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

930 930 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ HOVINAHALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

931 931 ನಜಲಿಂಗಮಮ  ಅನಾ ೋರಾಮ ಕೇೋಗನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

932 932 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭೋಮಾಶ BHIRAMADGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



933 933 ಭಹಂತ್ ಶಿರುದಯ  D.GHANGAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

934 934 ಎಯನಾನ  ಭಲ BHIRAMADGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

935 935 ಇಯನಾನ  ಫಷವಂತೆಯ ಮ NELLUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

936 936 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಗುರುನಾನ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

937 937 ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಶಿವಯಣ BHIRAMADGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

938 938 ದಲತೆಯ ೋ ರೆವೄನಾಸ್ಪದ BHAIRAMADGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

939 939 ಶಿಲಿಂಗ  ವಟೆ ಲ್ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

940 940 ಫಸು ಗನು NEELUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

941 941 ಕೄಶ್ಯಲಿಂಗ್ ಶಿವಯಣ DIKSANGA B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

942 942 ವಟೆ ಲ್ ಜೆಟೆ್ಟ ಪಾ NELLUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

943 943 ದೊೋಿಂಡಿರಾಮ್ ರಾಭಚಂದಯ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

944 944 ಪಂಡಿತ್ ತಾರು ಚವಾಣ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

945 945 ಜೆಟೆ   ಚಂದ BANKALGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

946 946 ಖಜ  ವಟಲ್ ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

947 947 ಶಿಂತ  ಗಡ್ಡ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

948 948 ಫಷಣಣ  ಭೋಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

949 949 ಮೇೋಸನ್ ನಸ್ಪಿಿಂಗ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

950 950 ವಯಣ  ಯತ GHATTARGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

951 951 ಬಭಲ್ಲ ಜಾಧವ್ ಮಾಮ ನಾ ಿಂಗ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

952 952 ಸನಾ ರಾಜ್ ಯಶುರಂ ಜೇಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

953 953 ಭೋಭರ ಸೋಭಣಣ GHATTARGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

954 954 ಸುಭಾಷ್ ಶಿಯೋಗಿ GHATTARGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

955 955 ಷಾ ಲ  ನಸ್ಪಿಿಂಗ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

956 956 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ದತತ  KERAKANAHALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

957 957 ಶರಾಯೆ ಅಮಮ  HASARGUNDGAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

958 958 ವಠಲ್ ಶಿ INGALGI B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

959 959 ಫಷ  ಸನಮಂತ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

960 960 ವಠಲ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

961 961 ಚಂದ  ಅಮನ GHATTARAGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

962 962 ಶಿಭಭ  ಚಂಡ GHATTARGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

963 963 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಶ್ಟೆ್ಟ  GHATTARGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

964 964 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಬೈಲ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

965 965 ಚೌದ  ಶಂಕೄಯ  D.GHANGAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

966 966 ಸ್ಪಡಡ   ಅಮಮ  ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

967 967 ಯಮವ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

968 968 ವವಾ ಿಂತ್ ಚರ್ತಯ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

969 969 ಫಷಣಣ  ಪಿಯ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

970 970 ಮೌಲ  ಅಮಮ  ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

971 971 ಮೇಟೈರಾನುನ  ನಿಹಸುವುದ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

972 972 ಖಜ  ಪಾಿಂಡ TELLUNI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

973 973 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಭೋಭನ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

974 974 ಇಯಣಣ  ಸಂಗ SHIRVAL ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

975 975 ಖಜ  ಚಂದಯ ಶ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

976 976 ಜೈಭೋಮ್ ನಾಗ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

977 977 ಭೋಮಾನ್ ಶ್ಟೆ್ಟ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

978 978 ಭಹಂತ  ವಯಣ BHAIRAMADGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

979 979 ಯ ಸಾಯಮ್ ಮಾರೆ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

980 980 ರಾಜಶಿಯ ೋ ಷತಿೋಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

981 981 ದ್ರಸ್ಪಗ ೋರ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

982 982 ಟ್ಟಯ ಮಯಾ ಗುಪರ್್ಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

983 983 ಚದಯ ಕಾಿಂತ್ ನರೋನ್ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

984 984 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ  ಫಷಯಜ್ GOUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

985 985 ಸ್ಪದದ   ಶಿಯ ೋಶಯಿಲ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

986 986 ಜಾವೋದ್ ಸೈಪಾನ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

987 987 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಬಾಲಕ ೃವನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



988 988 ಸಂತೋಷ್ ಭಲಲ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

989 989 ಅಿಂಬಾಡ್ರಸ್ ಬಾಲಕ ೃಶಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

990 990 ಭಲಲ   ಸ್ಪಡಡ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

991 991 ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಫಷಣಣ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

992 992 ಭಿಂಬೈ ವಥೋಬಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

993 993 ಅಿಂಫಣಣ  ಸ್ಪಡಡ  ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

994 994 ಯೂನಸ್ ಗೌಡುಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

995 995 ಶೋಬಾ ಭಲಲ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

996 996 ಸೋನುಬೈ ಸೈಫನಾನ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

997 997 ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಸ್ಪದಯ ಭ ANAKALAGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

998 998 ದತಾತ ರೆ ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

999 999 ಫಸು ಖುಬು ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1000 1000 ದಿಗಂಬಾರ್ ವಥೋಬಾ D.GHANGAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1001 1001 ಭೂತಾಲ ಶೇಕ್ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1002 1002 ಶಿ  ಧಯಭಣಣ CHIMAGERA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1003 1003 ಫಷಯಜ್ ಅಮಮ  ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1004 1004 ಭಲಲ   ಸನಮಂತ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1005 1005 ರಾಮು ಪಾಕಿಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1006 1006 ಪಮು ಮಾಡಿ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1007 1007 ಭೋಮಾಾ  ಫಷಾ ಿಂತ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1008 1008 ಭಂಗಣಣ  ಮಾರುತಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1009 1009 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಪಮು ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1010 1010 ಕ್ಭಲ ಫಷಯಜ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1011 1011 ಫಷಯಜ್ ಮಂಟ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1012 1012 ಅಯವಿಂದಕುಮಾರ್ ವಟೆ ಲ್ ಉಡಚಾಣD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1013 1013 ಮೇಸಮೋದ್ರಯ ಫಿ ಪಕುಯ ದಿದ ೋನ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1014 1014 ಯಭಣಣ  ದೌಲ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1015 1015 ಪುಿಂಡಲಕ್ ಬಭಭ ಣಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1016 1016 ಉಮಶ್ ಭಲೆಲ ೋವ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1017 1017 ಪಂಡಿತ್ ಶಂಕ್ಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1018 1018 ಅಯವಿಂದ್ ಚಂದಯ ಶ ಮೄಟಯ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1019 1019 ಹಯ  ಶಂಕ್ಯ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1020 1020 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಶಂಕ್ಯ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1021 1021 ನಜಾಲಿಂಗ  ಫಷಣಣ UCAHAN ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1022 1022 ಭಹಾದೇವ ಗುರುಸ್ಪದಿ ಪಿಎ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1023 1023 ಭಹಾದೇವ ನಸ್ಪಿಿಂಗ್ ನವ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1024 1024 ಶಿಲಿಂಗ  ಫಷಣಣ  ಮೄಟಯ ಉಡಚಾಣN ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1025 1025 ಶಂಕ್ಯ  ಫಷಣಣ  ಮೄಟಯ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1026 1026 ವೄಿಂಕ್ಟೇಶ್ ವಶೇಗಿರಾವ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1027 1027 ಷಲೋಮ್ ಖಾದಸಾಿಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1028 1028 ಭಲಲ ನಾಥ್ ಬವಂತ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1029 1029 ಖೇಮಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಬನಸ್ಪಿಂಗ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1030 1030 ಭೋಮಾಾ  ಗುರು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1031 1031 ಯಘುನಾಥ್ ರ್ತಲಿಾರಂ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1032 1032 ತಯಾರಾ ಬೇಗಂ ವಹಾಬೋದಿದ ೋನ್ D.GHANGAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1033 1033 ಅಶೋಕ್ ಭೂತಾಲ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1034 1034 ಸನಮಂತರಾವ್ ಕಾಶಿರಾವ್ ತಿ NELLUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1035 1035 ಸನುಮಂತ್ ರಾಭಚಂದಯ BHNKALGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1036 1036 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಪಿಯ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1037 1037 ಫಭಭ ಣಣ  ಕ್ಷ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1038 1038 ಸ್ಪದಧ ರಂ ವಶಾ ಿಂತ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1039 1039 ವಯಣಫಷ  ಫಷಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1040 1040 ಅಿಂಫರೆ ಫಷಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1041 1041 ಸನಮಂತ್ ಫಷಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1042 1042 ಜಗದೇ  ಶಂಕೄಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1043 1043 ಫಷಯಜ್ ಕ್ಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1044 1044 ಭಹಾಿಂತಮಮ  ಗಡಗಾಮ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1045 1045 ರೇನಸ್ಪದಪ್ ಫಷಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1046 1046 ಶಿಂತಬೈ ಅನನ ರಾಮಗೌಡ ಶಿಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1047 1047 ಪುತಲಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1048 1048 ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಶಿಲಿಂಗ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1049 1049 ನಾನಗೌಡ್ ಶಿರಾಮ ಪಾಟೋಲ್ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1050 1050 ವಕುಿಂತಲ ಪಿೋಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1051 1051 ಕ್ಲಾತಿ ಸುರೇಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1052 1052 ನಾಗೇಶ್ ಫಷಣಣ ಪ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1053 1053 ಕ್ಭಲಕ್ರ್ ಶಿ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1054 1054 ಶನಕ್ಯ  ಶಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1055 1055 ಸ್ಪಶುನ  ವಠಲ್ AFZLAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1056 1056 ಸುರೇಶ್ ಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1057 1057 ಕುಮಾರ್ ಸಾಾ ಮೄ ಭಹಾಿಂತಮ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1058 1058 ಸುರೇಶ್ ಗಡಗಮಮ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1059 1059 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1060 1060 ವಯಣ  ಸ್ಪಡಡ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1061 1061 ಶಿಂತಬೈ ಭಲಲ  ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1062 1062 ಗಂಗಬೈ ಫಷಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1063 1063 ಭಲಲ   ಶೇಕ್ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1064 1064 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಯಮವಾ ಯ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1065 1065 ಸನಮಂತ್ ಮಾರೆಪಾ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1066 1066 ಮಾರೆನಾನ  ಖಜಣಣ HUVINHALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1067 1067 ಭಹಾದೇವ ಶಿಾ ರಾಜ್ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1068 1068 ಶಂಬೈ ವಯಣ ಕಯಸಾಳಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1069 1069 ಯಮವಾ ಯ ಫಷಣಣ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1070 1070 ಜಗದೇವ ಗುಯಣಣ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1071 1071 ವೋಯಣಣ  ಭಹಂತ BHAIRAMADGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1072 1072 ಗುರುಶಂಟ  ಭಮಾಾ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1073 1073 ದತತ ಮಮ  ಹುಷನಾಮ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1074 1074 ನಯಷ  ಬಂಡ್ಡ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1075 1075 ಬಿೋಯ  ನಷಿ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1076 1076 ಶಿಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1077 1077 ಶಿವನಿ  ಭೋಭರಾಮ INGALGI B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1078 1078 ಶಿವಾನಂದ್ ಫಷಯಜ್ BHAIRMADAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1079 1079 ಫಷಯಜ್ ರಾಭಣಣ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1080 1080 ಸಂತೋಷ್ ಶಿವಾಜ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1081 1081 ಸ್ಪಿಂಡಲಿಂಗ್ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ BHAIRAMADGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1082 1082 ಮಾರೆಭಭ  ಹುಿಂಚ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1083 1083 ನೋಲಭಭ  ಶಿಲಿಂಗಮಮ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1084 1084 ಗುರು  ಜೆಟೆ್ಟ  ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1085 1085 ಗುರುನಾನ  ಫಷಲಿಂಗ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1086 1086 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಭೋಮಾಾ AWARHALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1087 1087 ಫಷಯಜಚ ಿಂದಯ ಶಮ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1088 1088 ಫಷಯಜ್ ಶಿ BHAIRAMADGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1089 1089 ನಾಗಣಣ  ಭಡಿಲ್ BIDNU ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1090 1090 ಅಮೃತ್ ಫಷಣಣ AWARHALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1091 1091 ಭಹಾದೇವ ಶಿಯ ೋಮಂತಾಮಿ AWARHALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1092 1092 ವಯಣಭಭ  ಮಭನ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1093 1093 ಅಮುಯ ತ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1094 1094 ಶಿಮಾರುತಿ ಮಾಲಕಮಮ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1095 1095 ಸೈದಭಭ  ಭಲಲ  ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1096 1096 ಕಾಯಾನ ಶಿರಾಯ್ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1097 1097 ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1098 1098 ಭಹಾದೇ  ಶಿರೇ KARಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1099 1099 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಸೈದ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1100 1100 ಸುಭಾಷ್ ಶಿರಾಜ್ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1101 1101 ಶಿವಾಜ ಅಿಂಬೋಜ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1102 1102 ಭಲ  ವಯಣ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1103 1103 ಸುನಲ್ ಶಿ JEWARGI B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1104 1104 ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ KARAJGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1105 1105 ಸೈಫಾನ್ ಭಹೋಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1106 1106 ಶಿವಾನಂದ್ ರೇನಸ್ಪದದ  ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1107 1107 ವಯಣ  ಇಗ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1108 1108 ಫಷ  ಸಂಗ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1109 1109 ಕ್ಲಲ   ಸ್ಪಡ್ರಡ ರಭ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1110 1110 ನಾಗ  ಸಂಗ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1111 1111 ರೇನಸ್ಪದದ   ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1112 1112 ಷತಿೋಶ್ ಗೋಣಣ SHIRAVAL ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1113 1113 ಭಾಗನ ಧೋಿಂಡಿಬಾ ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1114 1114 ಈವಾ ಯ  ರಾಭ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1115 1115 ವವಾ ಿಂತ್ ಟ ಣಣ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1116 1116 ಶ್ಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಅನನ ರಾಮ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1117 1117 ಇರಾ  ಸಂಗ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1118 1118 ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1119 1119 ವಯನಬಾಯಿ ಗಂಗಹಾದ ರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1120 1120 ಸುನಾನದ ಸನಮಂತ್ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1121 1121 ಟ ಣಣ  ಭಲಲ  ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1122 1122 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ವಥೋಬಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1123 1123 ಲಕಮ ಭ ಬೈ ಶಾ ನಂದ್ ಘತತ ಯಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1124 1124 ಬಾಬು ವಯಣ ಘತತ ಯಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1125 1125 ದಮ  ಚಂದ ಫಟಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1126 1126 ಶಿಂತ  ಸ್ಪಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1127 1127 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ವಯಣ AFZLAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1128 1128 ಭಲಲ ನಾಥ ಸ್ಪದಯ ಭಪಾಪ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1129 1129 ನಾಗಿಿಂದಯ  ಹೈಬಾ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1130 1130 ಶಿವಾನಂದ್ ಫಷಯಜ್ BHAIRAMADGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1131 1131 ಸನಮಂತ್ ಬಾಬು ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1132 1132 ಸುಜಾತಾ ಭಹಂತ್ ಪಾಟೋಲ್ AWARHALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1133 1133 ಪರ್ತಯ ಸಾಬ್ ಸಷನ್ ಸಾಬ್ AWARHALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1134 1134 ಸ್ಪದದ   ಹನನ ಗಿರಿ AWARJALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1135 1135 ಫಷಯಜ್ ಗೋರಿಮ BHAIRAMADGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1136 1136 ಹನನ   ಭೋಭಶ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1137 1137 ಬಗಭಭ  ಉಮಾನಾನ TELLUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1138 1138 ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಕೋಯ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1139 1139 ಭಹಾನಂದ್ ಶಿನನ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1140 1140 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭೋಭರಾಯೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1141 1141 ಸಂತೋಷ್ ಸುಭಾಷ್ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1142 1142 ಭೋಭರೇ ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1143 1143 ಶಿಪುತಯ  ಫಷಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1144 1144 ಸಂತೋವಭಭ  ಗುಿಂಡ ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1145 1145 ರಾಜಶೇಖರ್ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1146 1146 ದನಯಾದ್ರರ್ ಷಫಿಲೆಶ ೈಕ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1147 1147
ಶಿವಯಣಯ  ಭಮಾಶ 

ಪಾಟೋಲ್
ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1148 1148 ಬಿಯಣಣ  ಶಿವನಿ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1149 1149
ನಬಿಸಾಬ್ ಮೄಸಬೂಬಾಾ ಬ್ 

ನಾಡ್ರಫ್
ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1150 1150 ಗುರುಸ್ಪದ್ರಫ ಯಿ ಭೋಭರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1151 1151 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭೋಭರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1152 1152 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಭೋಭರೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1153 1153 ವಯನಗೌಡ ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1154 1154 ಗುರುದ  ವಭರಾವ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1155 1155 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪಿಯ ಮಾತೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1156 1156 ಶಿಕುಮಾರ್ ಚಂದಯ ಭ GOUR B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1157 1157 ಶಿವಾನಂದ್ ಭೋಭರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1158 1158 ನಾಗಣಣ  ಭೋಭಶ ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1159 1159 ನಾಗಣಣ  ಗೌಡ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1160 1160 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1161 1161 ವಠಲ್ ಶಿವಯಣಪ್ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1162 1162 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಅಲಾಲ ದಿದ ೋನ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1163 1163 ಬಾದೇಸಾಬ್ ಮರಾಸಾಬ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1164 1164
ಅಲೆಾಫ್ ಟೇಲ್ ಅಬುದ ಲ್ 

ರಾಜಕ್ ಟೇಲ್
ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1165 1165 ಸಾಹೋಬಿೋ ಅಲಾಲ ದಿದ ೋನ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1166 1166 ಸಂಗ  ಗುರು ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1167 1167 ಗಂಗಬಾಯಿ ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1168 1168 ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ ಹುಸೆನ್ ಬಾಷಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1169 1169 ನಬಿಲಾಲ್ ಖಲೋಫ್್ಸಾಬಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1170 1170 ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ ಮೇಸದಶ ರಿೋಫ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1171 1171 ಸೈಪನಭ ಭಭ ಸಭದ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1172 1172 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಸಾಧಶಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1173 1173 ಕುಪೆಿಂದರ್ ಭಲಲ  ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1174 1174 ಮಲಲ   ಯಷ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1175 1175 ವಯಣಫಷ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1176 1176 ಫಷಯಜಶ ಶಯನ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1177 1177
ಮೇಸಭಭ ದ್ ಯೂಸುಫ್ 

ಮೋಯಸಾಬ್ ಶೈಕ್
ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1178 1178 ರಾಘವಿಂದಯ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಿದನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1179 1179 ಸಂತೋಷ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ AWARHALLI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1180 1180 ಸ್ಪಡಡ   ಅಡಿವೄ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1181 1181 ಶಿವಾನಂದ್ ಧೋಿಂಡಿಬಾ ಮಾಶಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1182 1182 ಶಂಕ್ರ್ ಭೋಮಾಶ SHIRAVALA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1183 1183 ಕ್ಸೂತ ಯಬಿ ಮಭನ SHIRAVALA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1184 1184 ಷವತಾ ಖಜ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1185 1185 ಸ್ಪಡಡ   ನಿಂಗ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1186 1186 ಅಶೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1187 1187 ವರಿೋಫಾ ಸೈನಾಾ ಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1188 1188 ವಯಣಬೈ ವಥೋಭಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1189 1189 ಭಾಗಶಿಯ ೋ ಶಿನಾನಾದ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1190 1190 ಕೆಲಾಶ್ ಗುರು ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1191 1191 ವಟೆ ಲ್ ಸ್ಪಡಡ  ಉಡಚಾಣD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1192 1192 ಷಜಾಮಕುಮಾರ್ ಫಷಣಣ SHIRAVALA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1193 1193 ತಭನಾನ  ರಾಮಗೌಡ HIRIYAL ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1194 1194 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಭ ದರ್ತತ ಅಳಿಗಿB ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1195 1195 ಶಿವಾನಂದ್ ಫಷ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1196 1196 ಚಿದ್ರನಂದ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1197 1197 ಹುಸ್ಪೋನ್್ಪಾಶ ಲಾಲ್್ಸಾಬ್ BANKLAGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1198 1198 ಸ್ಪದ್ರದ ರಮ್ ಶಿಲಿಂಗ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1199 1199 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಭಹಂತ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1200 1200 ನಾಗಾಬಿ ಭೋಮಾಶ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1201 1201 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಭೋಭಶ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1202 1202 ಯಮಶ್ ವಯಣಪಾಪ್ DUDDUNAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1203 1203 ವಯಣ್್ಪಾಪ್ ಭೋಜಯ DUDDUNAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1204 1204 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭೋಭಸ್ಪಿಂಗ್ DIKSANGA K ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1205 1205 ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ ಬಾಬುಸಾಬ್ DIKSANGA K ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1206 1206 ಮೆನೇೋದಿದ ೋನ್ ಮೌಲಸಾಬ್ DIKASANGA K ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1207 1207 ಸನಮಾನ ರಾಮ ವೇಥೋಬಾ JEWARGI B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1208 1208 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ GHATTRAG ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1209 1209 ಅಾ ಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ GHATTARAG ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1210 1210 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ GHATTARAG ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1211 1211 ಸುರೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ GHATTARGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1212 1212 ಜೈರ್ತನಾಬಿ ಮಾಲೆಸಾಬ್ D KALLUA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1213 1213 ರಾತಿ ದತತ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ L ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1214 1214 ಭಹಾಲಿಂಗ  ಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1215 1215 ಸುರೇಶ್ ಕ್ಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1216 1216 ಧೂಲ  ಯ ಭು KUDAGINOOR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1217 1217 ಲಕಮ ಭ  ಉಮಶ್ ಬೇಕ್ KUDIGಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1218 1218 ಸುಯಭಭ ದೇವ ನಿಂಗ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1219 1219 ಭಹಂತ  ವನಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1220 1220 ಐಬು ಹುಮಾಮನ್ DUDDANGAI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1221 1221 ಪುಿಂಡ್ರಲಕ್ ಶಿಯ ೋತಿ UDCAHCNA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1222 1222 ವಯಣ  ಕ್ಹಂಡ UCACHANA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1223 1223 ಸ್ಪಡಡ   ಮಭ Bಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1224 1224 ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ನಬಿಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1225 1225 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಅಮೇೋಬಿಿ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1226 1226 ಖಾಸ್ಪಮ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಅಳಿಗಿ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1227 1227 ಸುರೇಶ್ ಮಭನ BHಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1228 1228 ಫಷಜ್ಿ ಚಿದ್ರನಂದ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1229 1229 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1230 1230 ಸುರೇಶ್ ಮಾರುತಿ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1231 1231 ಚಿದ್ರನಂದ್ ವಠಲ್ GOUR B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1232 1232 ರಾತಿ ಸ್ಪದದ  ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1233 1233 ಯ ಕಾಶ್ ಶೌಕ್ರ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1234 1234 ಉಮಶ್ ಮಾರುತಿ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1235 1235 ಗಂಗತಿ ಶಂಕ್ರ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1236 1236 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋತಿ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1237 1237 ಲಕಮ ಭ  ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1238 1238 ರೇಣಣ  ಮಶಾ ಿಂತ್ ಉಡಚಾಣD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1239 1239 ಪಾಿಂಡು ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಲಾಾ ರ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1240 1240 ವಟೆ ಲ್ ಮತತ ಣಣ ಕ್ಲೆ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1241 1241 ರೇನಸ್ಪದದ   ದನಾ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1242 1242 ಅಶೋಕ್ ಧುಲ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1243 1243 ಭಹಾದೇ  ಕವರಾವ್ SHIRAWAL ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1244 1244 ಗುರುಫಲ  ಚನನ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1245 1245 ಸುರೇಶ್ ಶಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1246 1246 ಸ್ಪಡಡ   ಶಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1247 1247 ಭಹಾಿಂತಮ ಭಲೆಯಾ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1248 1248 ಅಶೋಕ್ ಫಷಣಣ ಪಾಪ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1249 1249 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1250 1250 ಮಲಲ   ದಿಂಡ್ರ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1251 1251 ಸ್ಪದದ   ಸುಫಫ ಯ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1252 1252 ಶಿಕುಮಾರ್ ಭೋಭಮಿ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1253 1253 ಅದತ್ ಭೋಮಾಶ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1254 1254 ಭಲಲ   ಮಲಲ  ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1255 1255 ಶನಕ್ಯ   ಸ್ಪಡಡ ಲಿಂಗ DUDDANGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1256 1256 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಸ್ಪಡ್ರಡ ಲಿಂಗ DUDDANGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1257 1257 ಅನನದ  ಭೋಜಯ GOUR B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1258 1258 ಯಣಣ  ಶಿವಾಜ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1259 1259 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಧಭಿಭಣಣ GOUR B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1260 1260 ಪಂಚಮಮ  ರುದಯ ಮ BIDಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1261 1261 ಶಿಂತಮಮ  ಭಡಿಲಮ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1262 1262 ಶಿಕಾಿಂತ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1263 1263 ಪುಲಾಬಿ ಅಿಂಬಾರೆ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1264 1264 ವಯಣಫಷ  ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1265 1265 ಭಹಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  HINCHAGER ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1266 1266 ಫಷವಂಟಯ  ಗುರುಶಂತ ಕುಲಾಲ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1267 1267 ಷಮಫಣಣ  ಗುಯ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1268 1268 ಷತಗೌಡ ಸ್ಪದಯ ಭ ಗೌಡ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1269 1269 ವಯಣಭಭ  ವಯಣಾಮ ಭಠ D. ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1270 1270 ಫಷಯಜ್ ಭಲ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1271 1271 ಗಂಗಬಾಯಿ ಶಿಲವಂಟಮ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1272 1272 ಚಂದಯ ಮ್ ಬಿೋಯ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1273 1273 ಬಾಬುಗೌಡ ಭಲೆಲ ೋವ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1274 1274 ಅನಲ್ ಸ್ಪದದ ನಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1275 1275 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಶಿಣಣ  ಕ್ಲಾಲ್ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1276 1276 ಗುರಾಮ ಶಿಮಮ  ಭಠ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1277 1277 ಭಲಲ ಮಮ  ಶಿಮಮ  ಭಠ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1278 1278 ನಿಂಗ  ಭಲಲ   ಹುಗರ್ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1279 1279 ಫಷನಗೌಡ ಬಾಬುಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1280 1280 ಭೋಭ ಶಿಣಣ  ಕ್ಲಾಲ್ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1281 1281 ವಯಣ  ಸ್ಪಡಡ   ಪೂಜಾರಿ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1282 1282 ಫಗವಂದ್ಯ ೋ ಸನಮಂತ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1283 1283 ಚಂದಯ ಕ್ಲ ಸುಭಾಷ್ HALYAL ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1284 1284 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಲಕ್  ಕ್ಲಲ ಳ್ಳ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1285 1285 ನಾಗಭಭ  ಅಮೃತಾಯ ವ್ ಪಾಟೋಲ್ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1286 1286
ಗುರುಶಂತ  ಅಪಾ ಸಾಬ್ 

ಪಾಟೋಲ್
ಭದರಾ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1287 1287 ಗಣಬೈ ಶೇಖರ್ ANKALGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1288 1288 ಶಿವಯಣ  ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1289 1289 ಮಾಮಭಭ  ಶಿವಣಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1290 1290 ದಿಂಡಭಭ  ರಾಭಣಣ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1291 1291 ನಿಂಗಣಣ  ರಾಭಣಣ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1292 1292 ದರ್ತತ  ಮಾರುತಿ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1293 1293 ಸುರೇಶ್ ಸನಮಂತ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1294 1294 ಕಾಶಿರಾಯ್ ಸನಮಂತ ಫಳೂಗಿಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1295 1295 ಸ್ಪದದ ನಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1296 1296 ಭಲಲ   ಮುಟೆ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1297 1297 ಸೋನಬೈ ದತತ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1298 1298 ದರ್ತತ  ಮುಕುಿಂದ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1299 1299 ಸನಮಂತ  ಸ್ಪಡಯ ಮಾ HARASAGUNDI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1300 1300 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1301 1301 ವಠಲ್ ದಿಂಡ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1302 1302 ದರ್ತತ  ಫಷಣಣ HILAYAL ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1303 1303 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಯ ಭು GHATTARGA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1304 1304 ಲಲತಾ ಭಹಾಲಿಂಗ್ ಕೇೋಳನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1305 1305 ಗಂಗಾಧರ್ ಶಿಮೂತಿಿಮ ಘತತ ಯಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1306 1306 ಮಾಲೆಿಂದರ್ ಚಿೋನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1307 1307 ರೇನಸ್ಪದದ   ಕೋಯ ಸಳ್ಯಮ ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1308 1308 ಭೋರಂ ರೇನಾ ಡಡ  ಸಳ್ಯಮ ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1309 1309 ನಿಂಗಭಭ  ಶಿಯಮಮ  ಭಠ ಹಿಂಚಗೇರಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1310 1310 ವಠಲ್ ಆದಿವೄ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1311 1311 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಚೋಲ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1312 1312 ಅಭರ್ ವವಾ ನಾಥ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1313 1313 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯ್ ಉಚಪಾ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1314 1314 ವವಾ ಿಂತ್ ಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1315 1315 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಶಿಪುತಯ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1316 1316 ಭೋಮಾರೇ ರೇನಾ ದ MADAR K ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1317 1317 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮ್ ಷಮಫಣಣ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1318 1318 ರಾಜಕುಮಾರ್ ರೇನಾ ದ KOGNAOOR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1319 1319 ಗೌಯಬೈ ಬಾಯಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1320 1320 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಕ್ಲಲ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1321 1321 ಸಂಗಿತಾ ಸಂತೋಷ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1322 1322 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1323 1323 ದತತ  ರಾಮ್್ಚಂದಯ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1324 1324 ವಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಸಾಹೇಲ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1325 1325
ಖಾಜಾ ಮೆನೇದಿದ ನ 

ಇಮಾಭಸಾಫ
MAGALORE ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1326 1326 ರಾಭಚಂದಯ  ಖಾನ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1327 1327 ಸ್ಪಡಡ   ಇಟೆಾ ನ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1328 1328 ಭರಿಯೆಿಂಬಿ ಹುಮಾಮನ್ DUDDANAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1329 1329 ಸಾವತಿಯ  ಕ್ಲಲ  BHಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1330 1330 ಶಿಪುತಯ  ಷದ್ರಶಿವ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1331 1331 ಸ್ಪದದ   ನಿಂಫಣಣ BHಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1332 1332 ಸುನಾನಾದ್ ಸ್ಪದ್ರಯ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1333 1333 ಆನಂದ  ರಾಭಚಂದಯ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1334 1334 ಶಂಕ್ರ್ ಬಿೋಯ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1335 1335 ಯಘುನಾಥ್ ಬಿೋಯ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1336 1336 ಗಂಗಹಾದ ರ್ ಫಷವಂತ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1337 1337 ಭೋಭರಾವ್ ಖಾನ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1338 1338 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ಮಯಗಿ GOUR B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1339 1339 ಜಗದಿೋಶ್ ಸ್ಪದದ  ಉಡಚಾಣA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1340 1340 ವವಕ್ ರಾಮಶಯ ವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1341 1341 ಸನಮಂತ ಕ್ಲಾಮ ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1342 1342 ಸ್ಪದದ ಪಾಪ್ ಭಹಾದೇಪ್ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1343 1343 ಸ್ಪಡಡ   ಹಯಗ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1344 1344 ಇಿಂದಿರಾಬಾಯಿ ಚನ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1345 1345 ಕಾಿಂಫಲಬಿ ಶಿರಾಯ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1346 1346 ಶಿ  ಬಷವಂತಯ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1347 1347 ಅನನ ರಾಯಾಗೌದ್ ಸ್ಪದಯ ಭ ಗೌಡ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1348 1348 ಭಾಗವಂತಿಯ  ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1349 1349 ಭಲಲ ನಾಥ ಭೋಗ ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1350 1350 ಬಂಡ್ಡ  ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1351 1351 ಅಿಂಫಣಣ  ಪಿಪಾಿ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1352 1352 ಸೋಭನನ ನುನ  ಯ ಕ್ಟಸುವುದ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1353 1353 ಸ್ಪದದ ನಂಗೌಡ ಕ್ಲಲ ನಗೌಡ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1354 1354 ಫಷ  ಸ್ಪಡಡ  ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1355 1355 ನಾಗಣಣ  ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಫಡದ್ರಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1356 1356 ಅಮೃತರಾವ್ ಅನನ ರಾವ್ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1357 1357 ರೇನಾ ಡಡ  ಭಹಾದೇ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1358 1358 ಫಷಯಜ್ ಸ್ಪದದ ಿಂಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1359 1359 ಸಂತೋಷ್ ವನಾಿಗೌಡ್ ಪಾಟೋಲ್ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1360 1360 ಬಾಪುಗೌಡ್ ಸ್ಪಡನ ಗೌಡ್ರ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1361 1361 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮ್ ಭಹಾದೇ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1362 1362 ವಯಣಭಭ  ಅಡಿವ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1363 1363 ಆದಿವೄ  ಭೋಮಾಶ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1364 1364 ಅಲಲ ಸಾಬ್ ಖಾದಸಾಿಬ್ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1365 1365 ಅಯವಿಂದ್ ಸ್ಪದದ ನಗೌಡ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1366 1366 ನಿಂಗಂಗೌಡ ಗುರುನಗೌಡ ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1367 1367 ಸ್ಪಡಡ   ಕ್ಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1368 1368 ಫಷಯಜ್ ಭೋಭರಿ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1369 1369 ಫಷಯಜ್ ಮಾರೆ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1370 1370 ಗಂಗಾಬಿ ದತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1371 1371 ವೋಶಿ ಕ್ಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1372 1372 ದಯಾನಂದ್ ಫಷ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1373 1373 ಪಂಡಿತ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1374 1374 ಫಷಣಣ  ವಯಣಪ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1375 1375 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಲಕ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1376 1376 ಶಿಯೋಗಿ ಮುದಿದ ೋ BILWAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1377 1377 ಸುಖದೇವ ಅರ್ಜಿನ್ ಭೋಷಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1378 1378 ಪಾಯತಿ ಸೋಭಶಖ ರ್ KIRASAVALGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1379 1379 ರಾಮಾ ಸ್ಪೋತಾಯ ಮ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1380 1380 ಭಲಲ   ಸಷನ REVOOR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1381 1381 ಫಷಯಜ್ ಸ್ಪದದ  BALUGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1382 1382 ರಾಮ್ ಧಯಭಣಣ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1383 1383 ಪಂಡಿತ ರಾಭ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1384 1384 ಯ ಕಾಶ್ ಚಂದ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1385 1385 ಮಲಲ   ಸನುಭಸತ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1386 1386 ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಶಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1387 1387 ಭಲಲ ಭಭ  ಸ್ಪದದ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1388 1388 ಆಸ್ಪಫ್ ಹಾಜಮಾಲಾಿಂಗ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1389 1389 ಫಷವಾಜ್ ಜನಬಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1390 1390 ಬಾನುಬ್ಗಮ್ ಹಾಜಮಾಲಾಿಂಗ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1391 1391 ಭಲಕ್  ಶಿಯ ೋಶಯಿಲ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1392 1392 ಭಸದೇ  ಪಿೋರಾ KARAAJGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1393 1393 ಅಲೆಾಫ್ ಹಾಜಮಾಲಾಿಂಗ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1394 1394 ರಾಜೇಲ ಮೇಲಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1395 1395 ಮೌಲಸಾಬ್ ಖಜಾಬೈ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1396 1396 ರಾಮ್್ಗೋಿಂಡ್ ಶಿಲಿಂಗ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1397 1397 ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಗಣಣ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1398 1398 ಭೌಯಭಭ  ಶಿಣಣ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1399 1399 ಎಯಮಮ  ಗುಸ್ಪಿದದ ಮ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1400 1400 ಶೋಭಾ ಫಷಮಮ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1401 1401 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ವಯಣ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1402 1402 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಗುರುಸ್ಪದಮಮ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1403 1403 ಅಿಂಬಾಡ್ರಸ್ ಖಂಡು ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1404 1404 ದತತ   ಸನಮಂತ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1405 1405 ನಾಗ  ಕ್ಲಲ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1406 1406 ವಥೋಬಾ ಸೈಫನಾನ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1407 1407 ಸಾರುಬಾಯಿ ಶಿಣಣ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1408 1408 ಸಂಗಣಣ  ಇರಾನಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1409 1409 ಭಲಕ   ವಯಣ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1410 1410 ಸಂಗಮ ಶನಮಮ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1411 1411 ಫಷಮಮ  ಗುರುಸ್ಪದದ ಮಮ KRAJAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1412 1412 ಶಬುದಿದ ೋನ್ ಫಡ್ಡಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1413 1413 ಸ್ಪದದ   ಹುವಾನಾನ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1414 1414 ಷವತಾ ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1415 1415 ಭೋರ್ಜ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1416 1416 ಬಾಬು ಖಜ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1417 1417 ಭೋಮಾಶ ಸ್ಪದ್ರದ ರಮ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1418 1418 ರಾಮು ತೇರ್ಜ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1419 1419 ಸ್ಪಡಡ   ಸೋಭಣಣ KARJAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1420 1420 ಗಂಗಾರಂ ಕೃವನ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1421 1421 ದೇಕ ನೋಲಕಂಠ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1422 1422 ಷಕಾರಂ ಭೋಮಾಶ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1423 1423 ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಾಸು ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1424 1424 ಪಿಿಂಕ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1425 1425 ರಾಜ್್ಕುಮಾರ್ ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1426 1426 ಷತಾ  ಹುಚಚ  ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1427 1427 ಸುಖದೇವ್ ಅರ್ಜಿನ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1428 1428 ದಿಂಡಮಾ ಬಜ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1429 1429 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭೋರ್ಜ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1430 1430 ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1431 1431 ರ್ತಲಾಸಾಬಿ ಪಂಡಿತ್ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1432 1432 ಪಂಡಿತ್ ಗೋವಿಂಡ್ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1433 1433 ವಯಣ  ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1434 1434 ಸುಣಿ ರೇನಸ್ಪದದ  ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1435 1435 ಫಾತಿಿಂಬಿ ಮೇಡಿನಾಸಾಬ್ DIKSANGA K ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1436 1436 ಅಮೋನ್ ಘಾನಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1437 1437 ವಯಣ  ಶಿಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1438 1438 ಅಿಂಫರಾಮ ನಿಂಗಣಣ  ಪಾಟೋಲ್ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1439 1439 ಭಲ  ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1440 1440 ರೇಭಭ  ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1441 1441 ಸಾವತಿಯ  ಗುರುಶಿಂತ್  ಉಡಚಾಣD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1442 1442 ಕ್ಲ ನ್ ರಾಜಾಬಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1443 1443 ಗುರುಶಿಂತ್ ವನಾಿ  ಪಾಟೋಲ್ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1444 1444 ಭಹಾನತ  ನೋಲಕಂತ MANAGALORE ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1445 1445 ಇಯಣಣ  ಬಗ ಉಡಚಾಣ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1446 1446 ರಾರ್ಜ ಅಿಂಬೋಜ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1447 1447 ಕಯಣ್ ವಠಲ್ ಸ್ಪಿಂಡ್ಡ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1448 1448 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಫಷಮಮ GOUR B ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1449 1449 ಗುರುದ  ಚಂದಯ ಶ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1450 1450 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಶಿಪುತಯ   ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1451 1451 ಕ್ಲಲ   ಖಂಬಿೋರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1452 1452 ಪೆಯ ೋಮಾ ಸನಮಂತ್ HASURAGUNDAGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1453 1453 ಜಟೆ್ಟ   ಶಿಮೂತಿಿ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1454 1454 ಶಂಕ್ಲಿಿಂಗ್ ಭಲ DUDDANGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1455 1455 ಗಂಗ  ಚಂದಯ ಮ್ ಪೂಜಾರಿ DUDDAANGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1456 1456 ಸ್ಪಡ್ರಡ ಮ್ಿ ಭಲಪಾ  ಪೂಜಾರಿ DUDDANGI ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1457 1457 ಶಿವಾನಂದ್ ರಾಮ್್ಗೋಿಂಡ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1458 1458 ಭಹಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಹಾಳಗಾ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1459 1459 ಮಾರುತಿ ಸೈಫನಾನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1460 1460 ದಮ  ಧಯಭಣಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1461 1461 ಜಗದೇವ ಸನಮಂತ್ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1462 1462 ಅಿಂಬಾಡ್ರಸ್ ಕೃವನ್ AFZLAPUR ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1463 1463 ಭಡ್ಡ  ಸ್ಪಡಡ  MALLABADA ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1464 1464 ಪಾಿಂಡುರಂಗ್ ಭೋಭಶ ಬಿಲಾಾ ಡ ಬಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1465 1465 ಭೋಮಾಶ ಪಾಿಂಡು ಆನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1466 1466 ಸಂತೋಷ್ ಷಮಫಣಣ MALLABAD ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1467 1467 ಶಿಲಿಂಗ  ಇರಾ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1468 1468 ಭಹಂತೇಶ್ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1469 1469 ಭಭರೈ ಅರ್ಜಿನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1470 1470 ದಯಾನಂದ ಫಷಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1471 1471 ಭಸದೇ  ರೇನಾ ಡಡ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1472 1472 ಅರ್ಜಿನ್ ಬಾಬು ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1473 1473 ಷಚಿನ್ ದವಯಥ್ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1474 1474 ಮವಾ ಿಂತಿಯ  ಸಂಗ ಕ್ಯಜಗಿ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1475 1475 ಮಲಲ   ನಿಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1476 1476 ಫಷಯಜ್ ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1477 1477 ಅಿಂಫರೈ ಖಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1478 1478 ಷವತಾ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1479 1479 ಹುಸೈನಾಫ ಶ ಅಲಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1480 1480 ಲಾಡ್ಡಲಮಾಶ್ ಹುಸೈನಾಫ ಶ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1481 1481 ಷಲೋಮಾ ಗುಡುಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1482 1482 ಮೇಸಭಭ ದಲ ಅಡಭ ಖಾನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1483 1483 ಸ್ಪಕಂದರ್ ಮೄಸಬೂಬಾಾ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1484 1484 ಮೌಲಸಾಬ್ ನಸ್ಪೋರುದಿದ ೋನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1485 1485 ನಬಿಲಾಲ್ ಮೇಸಭಭ ದಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1486 1486 ಗುಗುಸಾಬ್ ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1487 1487 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1488 1488 ಮೌಲಾಾ ಬ್ ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1489 1489 ಶಂಕ್ರ್ ಚಂದಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1490 1490 ಗುರುನಾಥ ರಾಭಚಂದಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1491 1491 ವಯಣಪ್ ಎರಾನಾನ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1492 1492 ವಶಿಕುಮಾರ್ ಭಹೇಶ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1493 1493 ಇಯನಾನ  ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1494 1494 ಸಂಜೋವುಕಮಾರ್ ಶಿಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1495 1495 ಭಹೇಶ್ ಅಮಮ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1496 1496 ಚನನ ಭಲಲ ಪ್ ಶಿವಯಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1497 1497 ಯೂನಸ್ ಚಾಿಂಡ್ರಾ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1498 1498 ಶಿಂತ  ಭಹಾದೇ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1499 1499 ಮೇಡಿನ್ MAIBOOB ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1500 1500 ಮೇಡಿನ್ ಅಫದಲಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1 swetha

1501 1501 ವಯಣಫಷ  ಗುರುಶಿಂತ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1502 1502 ವಯಣ  ಮುಕ್ತ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1503 1503 ಸುರೇಶ್ ಸನಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1504 1504 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮ್ ಸೈಫನಾನ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1505 1505 ವಶಾ ಚೆತನ್ ಸಂಜೋವುಕಮಾರ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1506 1506 ಕಾಶಿಬೈ ಗುರು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1507 1507 ಟ ಣಣ  ಫಷ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1508 1508 ದತತ   ವಯಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1509 1509 ಫಡುಡ  ನಾಭದೇವ್ ರಾಥೋಡ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1510 1510 ಯಮಶ್ ಉಿಂಬು ಲಮಾನ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1511 1511 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಚಂದ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1512 1512 ನಾಗ  ಸನಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1513 1513 ವಯಣ  ಸನಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1514 1514 ಮಾರುತಿ ರಾಭಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1515 1515 ಸನಮಂತ್ ಶ್ಟೆ್ಟ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1516 1516 ಮಲಲ   ಸನಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1517 1517 ಭಹಾದೇವ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1518 1518 ವಯಣ  ಗಡ್ಡಡ ೋ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1519 1519 ಬಗ  ವಯಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1520 1520
ಮೇಸಭಭ ದ್ ಕ್ರಿೋಮ್ 

ಜನೇೋಡಿನ್
ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1521 1521 ವವಾ ನಾಥ್ ಸಂಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1522 1522 ಫಷಮಮ  ಚನನ ಫಷಮಮ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1523 1523 ಯಮಶ್ ಜಗದೇರಾವ್ ಪಾಟೋಲ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1524 1524 ಭಹಾದೇವ್ ಜಗಡ್ಡ ರಾವ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1525 1525 ವಭರಾವ್ ಜಗದೇವ್ ರಾವ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1526 1526 ವಯಣಾಗೌಡ್ ಕ್ಲಲ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1527 1527 ಬಾಬಾಾ ಹೇಬ್ ಚೋಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1528 1528 ಚೋಳ  ಗದ್ದ ೋಪಾ  ಆಲ್ಲರ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1529 1529 ಯಸೂಲಾಾ ಬ್ ಮೌಲಾಸಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1530 1530 ಅಮೇೋಜ ಮಾರುತಿ ರೂನೂರ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1531 1531 ಪಾನು ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಪಾಮ ಡರ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1532 1532 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಪಾಿಂಡು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1533 1533 ರೇಣಣ  ಪಾನು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1534 1534 ಭನೂಾ ರ್ ಲತಿೋಫ್ ಟೇಲ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1535 1535 ಧಭಿರಾಜ್ ನಿಂಗ  ಫಲಾಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1536 1536 ಅಶ ನಿಂಗ  ಫಲಾಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1537 1537 ಶಂಕ್ಲಿಿಂಗ್ ಶಿಂತ  ಫಲಾಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1538 1538 ನಲಭಭ  ಭಲಲ   ಪೂಜಾರಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1539 1539 ಶಂಕ್ಯಭಭ  ಷಮಫಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1540 1540 ಕಾಸ್ಪತ ರಬೈ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1541 1541 ಶಿಂತಾಬಿ ಭೋಮಾಶ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1542 1542 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1543 1543 ಸ್ಪಡಡ   ಭಲಕ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1544 1544 ಭಹಂತ  ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1545 1545 ಯವಕೋಯನ್ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1546 1546 ದೊೋಡ್ರಗೌಡ ಶಿಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1547 1547 ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಭೋಭಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1548 1548 ವರಾಜ್ ನಂದ ರಾಥೋಡ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1549 1549 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಫಷ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1550 1550 ದೌಲ  ಹುಚ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1551 1551 ಸನಮಂತ್ ನಾಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1552 1552 ಜೆಮುಸ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಿಂಡು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1553 1553 ಇಭಭ ವಾಾ  ಮುಕಿಂದ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1554 1554 ಸ್ಪಡ್ರಡ ಮ್ಿ ಗುರು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1555 1555 ನಾಗಭಭ  ವಠಲ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1556 1556 ಗುರುಬೈ ಶಿಕುಮಾರ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1557 1557 ವನೇೋದಕಮಾರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1558 1558 ಶಿಕುಮಾರ್ ರ್ತಕಾಮ್ಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1559 1559 ಶಿ  ಪಿಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1560 1560 ರಾಭದ್ರಸ್ ಸುರೇಶ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1561 1561 ಗೌಯಬೈ ಯವ ಚವಾಣ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1562 1562 ದೇವಂದಯ  ಧಯಭಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1563 1563 ವಠಲ್ ವಯಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1564 1564 ಯವುತ  ಭಲಲ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1565 1565 ಅಯತಿ ಬಾಲಾಭೋಮ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1566 1566 ಭೋಭಣಣ  ಶಂಕೄಯ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1567 1567 ಪುತಲಬಾಯಿ ಮಲಲ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1568 1568 ಬಿಲ್ಲಲ  ದಗುಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1569 1569 ಚಿನಣಣ   ಭೆಭಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1570 1570 ದೇಲ  ವಯಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1571 1571 ಹುಚಚ   ರಾಮ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1572 1572 ನಿಂಗ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1573 1573 ತೇರ್ಜ ಗಣತಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1574 1574 ಸಂತೋಷ್ ರಾಭಚಂದಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1575 1575 ಸನಮ್ತ  ದೇಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1576 1576 ಜಗದಿೋಶ್ ವಟಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1577 1577 ಖೇಮು ಭಡು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1578 1578 ಕಸಾನ್ ಡಿಂಗುಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1579 1579 ಭೌಯಭಭ  ಸರಿವಚ ಿಂದಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1580 1580 ವಯಣ  ಸರಿವಚ ಿಂದಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1581 1581 ಗುಲಾಬಿಾ ಿಂಗ್ ಗೋವಿಂಡ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1582 1582 ಕ್ಸೂತ ರ್್ಬಾಯ್ ಶಂಕ್ರ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1583 1583 ಯಮಶ್ ಶಂಕ್ರ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1584 1584 ಸರಿಚಂದಯ  ಅಮುಟ್ಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1585 1585 ರಾರ್ಜ ಶಂಕ್ರ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1586 1586 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಸರಿಚಂದಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1587 1587 ಪಮು ಲಾಲ್ಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1588 1588 ಭಹಂತ  ವಟಾಹ್ಲಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1589 1589 ಶಂಕ್ರ್ ಲಾಲ್ಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1590 1590 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಶಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1591 1591 ಅಣಣ ರಾಮ ಭಲಕ ಜ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1592 1592 ಪುಿಂಡಲಕ್ ವಯಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1593 1593 ಷಲೋಮ್ ಭಾಸಾಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1594 1594 ಬಾಬು ಬಂದಗಿೋಸಾಿಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1595 1595 ಸುರೇಶ್ ಸನಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1596 1596 ಯಮಾನಂದ ವಥೋಬಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1597 1597 ನಾಗಭಭ  ಅಣಾಣ ಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1598 1598 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ನಾಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1599 1599 ಮೇಹಾದಿಯ ಫ್ ಕಾಸ್ಪಮಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1600 1600 ಅನಸು ಶಿವಾನಂದ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1601 1601 ರೇಭಭ  ಪಿೋಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1602 1602 ಅಬುಫ ಫಕ್ರ್ ಖಾದಯ ಸಾಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1603 1603 ಫಷಯಜ್ ಷತ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1604 1604 ಪಂಚಾಮಮ  ಗುರುಲಿಂಗಸ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1605 1605 ರೇನಾ ಡಡ   ಸಂಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1606 1606 YALOGND SHIVAPPA ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1607 1607 ಯ ಭು ಶಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1608 1608 ಕುಪ್ಿಂದರ್ ನಾಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1609 1609 ಚಂದಯ ಿಂ ಶಂಕ್ಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1610 1610 ಸಂಗಫಷಮಮ  ವೋಯಬದಯ ಮ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1611 1611 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಪುಿಂಡಲಕ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1612 1612 ಫಷಮಮ  ಕಾಮಾತ ಮ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1613 1613 ಯವೋಿಂದರ್ ನೋಲಕಂಠ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1614 1614 ಕ್ಲಲ   ಶಿಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1615 1615 ದತತ   ಸೈಫಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1616 1616 ಭೋಮಾಶಿಿಂಗ್ ರ್ತಳುಜರೆ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1617 1617 ಭರ್ಜನಾಥ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1618 1618 ವವಾ ಿಂತ್ ಸನಭ ಿಂತಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1619 1619 ಹಯಗ  ಲಚ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1620 1620 ಶಿಂತ  ಭಹಾದೇ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1621 1621 ಸಂಗಮಾನ ಥ್ ಕ್ಲಲ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1622 1622 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸಂಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1623 1623 ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಸನಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1624 1624 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಷತಮ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1625 1625 ಶಿಂತಬೈ ಗುಯಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1626 1626 ವಯಣಫಷ  ಸಮಂತಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1627 1627 ವಯಣಭಭ  ಫನೄನ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1628 1628 ಫಷಯಜ್ ನಾನದ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1629 1629
ಎಿಂಡಿ ಹುಸೈನ್ ಎಿಂಡಿ ಯೂಸುಫ್ 

ಅತಾತ ರ್
ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1630 1630 ಸಾಯಿಬೌಡ ಗುಲಿಿಂಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1631 1631 ಮೌಲಲೈ AVERE ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1632 1632 ವಯಣಭಭ  ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1633 1633 ಭಭಯಯ್ ಭಹಾದೇ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1634 1634 ಶಿಂತಾಮಮ  ಗುರುದಮ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1635 1635 ಷಮಫಣಣ  ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1636 1636 ವಯಣಫಷ  ಸ್ಪಡಡ ಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1637 1637
ಮೇಸಭಭ ದ ಅಜಮಾಖ ನ್ 

ಮೇಸಭಭ ದ್. ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಖಾನ್
ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1638 1638 ತಷಮೋಮ್ ಅಜಾಭ ತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1639 1639 ಅಜಭ ತ್ ಅಪಿಲ್ ಷಿರ್ ಅಪಿಲ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1640 1640 ಭೋಮಾವಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1641 1641 ವಠಲ್ ಆದಿವೄ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1642 1642 ಕ್ಲಾತಿ ಶಿಂತಭಲ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1643 1643 ಸ್ಪಡಡ   ನಾಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1644 1644 ಸ್ಪಡಡ   ಬನೄಪಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1645 1645 ಶಿಲೋಲಾ ಸ್ಪದದ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1646 1646 ದ್ರನಭಭ  ಸುಭಾಷ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1647 1647 ಸುಭಾಷ್ ಗುರುಶಂತ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1648 1648 ಫಷ  ಸ್ಪಡಡ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1649 1649 ಫಷ  ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1650 1650 ಫಷಯಜ್ ಅನನ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1651 1651 ಸೋಿಂಡುಸಾಬ್ ಹುಸೈನಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1652 1652 ಭಲಲ   ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1653 1653 ಫಷ  ಸ್ಪಡಡ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1654 1654 ಭಲಲ   ಸ್ಪಡಡ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1655 1655 ಲಿಂಬಾಜ ಫಷವಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1656 1656 ಲಾಡ್ಡಲಮಾವಕ್ ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1657 1657 ಕ್ಲಲ   ದಿಂಡ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1658 1658 ಗುಯ  ಬನೄ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1659 1659 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1660 1660 ಚನಫಷ  ಗುರುನಾನ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1661 1661 ಕ್ಲಲ   ಭೋಭಶ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1662 1662 ಭೋಭರೆ ನಿಂಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1663 1663 ಸನುಮಂತ್ ನಲಕಂತ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1664 1664 ಡಕ್  ರೇನಾ ಡಡ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1665 1665 ರಾಚಮಮ  ಚೆನಮಮ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1666 1666 ಶಿಪುತಯ  ಸಂಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1667 1667 ಫಷಯಜ್ ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಪಾಟೋಲ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1668 1668 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ವಭರಾವ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1669 1669 ನಾಗ  ಬ್ಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1670 1670 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ವಯಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1671 1671 ಸಂತೋಷ್ ಕ್ಲಲ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1672 1672 ಯಮಶ್ ವಯಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1673 1673 ದತತ   ಗುಿಂಡ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1674 1674 ಗುಿಂದ್ರಯ ವ್ ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಪಾಟೋಲ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1675 1675 ಜಗದೇ  ಶಿಂತ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1676 1676 ವಯನಗೌಡ್ ಫಷವಂತಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1677 1677 ಶಿವಾನಂದ್ ಸೈಫನಾನ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1678 1678 ಫಷವಂತರಾಮ ಭಲಕ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1679 1679 ನಯಮಾಲಾ ಬಾವು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1680 1680 ದಿಂಡ  ಭಹಾದೇ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1681 1681 ರಾಗವಿಂದಯ  ಕ್ಲಲ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1682 1682 ಸನುಮಂತರೈ ಶಿಫಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1683 1683 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಭಲಲ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1684 1684 ರೇನ  ಭಲಕ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1685 1685 ಷತಲಿಂಗ  ಸ್ಪಡ್ರಡ ಲಿಂಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1686 1686 ಯಮಶ್ ಶಂಕ್ಯ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1687 1687 ಯ ಕಾಶ್ ಆನಂದೇ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1688 1688 ದೇವಿಂದಯ  ಆನಂದ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1689 1689 ಷತಿೋಶ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1690 1690 ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1691 1691 ಹುಸೇನ್ ಫಹಾಾ  ಲಾಲೆಡ  ಸಾಬಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1692 1692 ಶಿವಾಸಯನ್ ಚಂದಯ ಮ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1693 1693 ಪಂಡಿತ್ ಮಾರುತಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1694 1694 ಬಿೋಯ  ಖಜ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1695 1695 ನಲ  ಫಷನನ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1696 1696 ಬಂಡ್ರನವಾಜ್ ಭಹೇಬೂಸಾಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1697 1697 ಸೈಫಾನ್ ಭಹೇಬುಸಾಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1698 1698 ಭದಸಾಿಬ್ ಮೌಲಸಾಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1699 1699 ಸ್ಪದದ ರಾಭ  ಸನಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1700 1700 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1701 1701 ಯ ಶಿಂತ್ ರಾಜಾಬಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1702 1702 ಖಂಡು ಭಡ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1703 1703 ERAPPA ESAPPA ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1704 1704 ಶಿಗಿಂಡ  ನಿಂಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1705 1705 ಕಾಿಂತ  ಸೈಫಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1706 1706 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಕೄಿಂಚ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1707 1707 ನಲಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1708 1708 ಜಗದೇವ ಜಗದೇ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1709 1709 ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ್ ಶಂಕೄಯ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1710 1710 ಅಬುದ ಲ್ ಹಪ ಜಾ ಸುಭಾಸ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1711 1711 ವಠಲ್ ಮಾರುತಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1712 1712 ಹುಸ್ಪೋನ್ ಬಷ್ ಬಾಬುಲಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1713 1713 ಮಾಲಕ್  ಟ ಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1714 1714 ಶಂಕ್ಲಿಿಂಗ್ ವನಾಿಪ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1715 1715 ಎಿಂಡಿ ಯಫಿೋಕ್ ರಾಜೇಬಾಯಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1716 1716 ಶಂಕ್ಯರೆ  ಶಿಗಿಂಡ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1717 1717 ಸೋಭಣಣ  ಸೈಫಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1718 1718 KHJAPPA SIDDAPPA ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1719 1719 ಅಮೇಗಿ ಸ್ಪಡ್ರಡ ಪಾಪ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1720 1720 ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಸೋಭಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1721 1721 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಭೋಜ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1722 1722 ಜಟೆ್ಟ   ಹಯಗಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1723 1723 ಷಲೋಮ್ ದಷತ ಗಿೋಸಾಿಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1724 1724 ಜಗದೇವ್ ಶಿಯಗೆ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1725 1725 ವಯಣ  ನಿಂಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1726 1726 ಸೋನಬಾಯ್ ಕಾಿಂತ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1727 1727 ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಕ್ಣಣ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1728 1728 ಭಲ  ಕಾಿಂತ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1729 1729 ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪದ್ರದ ಮ್ಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1730 1730 ನಿಂಬೇ ಚಂದಯ ಿಂ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1731 1731 ಪಾಲಗ ಿಂಬಾರ್ ಅಲಸಾಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1732 1732 ಅನನ ಪುಯನ್ ವೋಯಬಷದ ರ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1733 1733 ಶಿರುದಯ   ಭಲಲ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1734 1734 ಸುತಾ ವಜಮಕೂರ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1735 1735 ಕ್ಸೂತ ರ್್ಬೈ ಜಟ್ಟ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1736 1736 ಯಮಶ್ ಪಾಿಂಡು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1737 1737 ಪೆಯ ೋಭಕುಮಾರ್ ಪಾಿಂಡು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1738 1738 ಶಂಕ್ರ್ ಭೋಭಣಣ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1739 1739 ಷತಿೋಶ್ ಅಡ್ಡಪಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1740 1740 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1741 1741 ಗೌಬೈಿ ಅರ್ಜಿನ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1742 1742 ಶಿ  ಬಮಾನನ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1743 1743 ಚಂದಯ ಶ ಭಲಲ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1744 1744 ಸುಲೇಮಾನ್ ಭಕಾರ್ತಮಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1745 1745 ಲಾಲಾಭದ್ ಖಜಾಸಾಬ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1746 1746 ಅನವೋಯಮಮ  ಗುರುಫಷಮಮ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1747 1747 ಶಂಕೄಯ   ಭಲಕ  ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1748 1748 ಭೋಗಾಪ್ ನಾಗಪಾ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1749 1749 ನಶಿಯ ೋ ಮಶಾ ಿಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1750 1750 ಲಲತಾಬಾಯಿ ತರು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1751 1751 ಹುಚ  ದಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1752 1752 ರೇವು ದೇಸು ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1753 1753 ವಲಾಬಾಯಿ ಶಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1754 1754 ಫಷಣಣ  ಚಂದ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1755 1755 ಲಕ್ಾ  ಸಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1756 1756 ನಾಗಯಾ ವವಾ ಕ್ರಂ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1757 1757 ಅಿಂಫಾ  ಬಯತ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1



1758 1758 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ  ನಾಗ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1759 1759 ಭೋಭ  ಭಲಾಖ ಜ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1760 1760 ಫಷಯಜ್ ಗುರುದ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1761 1761 ಶಿ  ಬುಟಾಲ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1762 1762 ಖಾಜ  ಶಿ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1763 1763 ಸ್ಪದಯ ಭಮ ಫಸಾಮ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1764 1764 ನಾಗಭಭ  ಸ್ಪದಯ ಭಪಾಪ್ ಅತನೂಯ ಸ್ಪ ರಿಂಕ್ಲ ರ್ 1

1765 1765 ರೇನ       ಭಲಲ ಪಾ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1766 1766 ಆನಂದ ಭೋಭಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1767 1767 ಶಿಭಭ  ಫಷರಾಜ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1768 1768 ನಾಗ  ವಯಣ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1769 1769 ಬಂಡೇನವಾಜ್ ಮೇೋದಿನ್ ಸಾಫ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1770 1770 ಇಬಾಯ ಹಿಂಸಾಬ್ ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಸಾಫ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1771 1771 ಪಿರಾ ಸಾಬ್ ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಸಾಫ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1772 1772 ಷಮೋನಾ ಬಂಡೇನವಾಜ್ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1773 1773 ಸುರೇಶ್ ಫಷರಾಜ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1774 1774 ಫಷಯಜ ಸ್ಪದದ  ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1775 1775 ಪಂಡಿತ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1776 1776 ಭಂಗ  ಶಿರಾಮ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1777 1777 ಇಿಂದ್ದಭತಿ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1778 1778 ಕ್ಲಲ   ಭೋಮಾವಮ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1779 1779 ನಾಗಮಮ  ರಾಚಮಮ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1780 1780 ಅಬುಫ ಲ್ ವಮೇೋಶಿದಿದ ನ್ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1781 1781 ರಾಜಕುಮಾಯ ನಾಗಣಣ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1782 1782 ಜೈಸ್ಪಿಂಗ ಫಷಣಣ  ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1783 1783 ಫಷಭಭ  ಯ ಭುಲಿಂಗ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1784 1784 ಮಭನಬಾಯಿ ಕುಪೇಿಂದಯ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1785 1785 ನಾಗಭಭ  ಶಿಯ ೋಶೇಲ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1786 1786 ವಶಿಕ್ಲಾ ಅಮೃತ್ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1787 1787 ವಜಮಲಕಮ ಭ  ದತಾತ ತೆಯ ೋಮ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1788 1788 ನಿಂಗ  ನಾಗ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1789 1789 ರುದಯ   ಭಲಲ  ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1790 1790 ಪಂಡಿತ್ ಶಿಲಿಂಗ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1791 1791 ಗೋಯಕ್ನಾಥ ರಾಭಣಣ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1792 1792 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಲಿಂಗ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1793 1793 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ  ಯ ಭು ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1794 1794 ಅಮೃತ್ ಶತಲಿಂಗ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1795 1795 ಅಿಂಫರಾಮ ಕುಕ್ನೂಯ REVOOR ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1796 1796 ಈವಾ ರಾಜ ಚಂದಯ ಶೇಖಯ REVOOR ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1797 1797 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಫಷವಂತಾಯ ಮ REVOOR ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1798 1798 ಸ್ಪದ್ರದ ರಮ್ ಸಣಮಂತ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1799 1799 ಯಭಣಣ  ಸನಮಂತ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1800 1800 ಕ್ರಿಮಾಸಾಬ್ ದಷತ ಗಿರಿಸಾಫ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1801 1801 ಶಿಲಿಂಗ  ಭಲಲ ಶ್ಟೆ  ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1802 1802 ಭಲಲ ಶಿೋತ  ಷತಲಿಂಗ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1803 1803 ಉಷಾ ದತತ  ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1804 1804 ನಿಂಗಭಭ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1805 1805 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿವಯಣ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1806 1806 ಫಷ  ಸನಮಂತ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1807 1807 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ನಿಂಗ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1808 1808 ನೋಲಭಭ  ಚನನ ಫಷ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1809 1809 ಭಲಲ ನಾಥ್ ಯ ಭು ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1810 1810 ಅನನ ಪೂಣಿ ಅಮೃತ್ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1811 1811 ಭೋಭಶ ಹಾಣಣ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1812 1812 ಅರುಣಕುಮಾಯ ಫಷರಾಜ ರೇವೂಯ ಬಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1



1813 1813 ಭಲಲ  ರ್ತಲಾಜ ರೇವೂಯ ಬಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1814 1814 ರ್ತಕ್ರಾಭ ನಿಂಗ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1815 1815 ಫಷಣಣ  ಸನಮಂತ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1816 1816 ಭಾಗ  ಯ ಭು ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1817 1817 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ DIKASANG K ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1818 1818 ದತತ   ಪಿಯ ಯಾ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1819 1819 ಶಿಣಣ  ಫಷ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1820 1820 ಭಹಾನಂದ ಭೋಭರಾ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1821 1821 ಕ್ವತಾ ವಶಾ ನಾಥ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1822 1822 ಯಮಶ್ ವಯಣ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1823 1823 ರಾಜಟೇಲ್ ಯಹೇಭನ್್ಟೇಲ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1824 1824 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಭ ಸನಮಂತ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1825 1825 ವಯಣಫಷ  ಅಪಾ ರಾವ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1826 1826 ಗುಿಂಡುರಾವ್ ಸಾತ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1827 1827 ಭಲಲ ನಾಥ್ ಸನಮಂತ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1828 1828 ಕ್ಸೂತ ಯಬಾಯಿ ಸನಮಂತ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1829 1829 ಕಾಸ್ಪತ ರಬಾಯಿ ವಯಣ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1830 1830 ವಯಣ  ನಂದ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1831 1831 ಕ್ಲಲ   ಭೋಮಾವಮ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1832 1832 ರೇಣಸ್ಪದದ    ಸ್ಪದದ  ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1833 1833 ಪಂಡಿತ ಲಕ್ಷ್ಭ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1834 1834 ವಯಣಫಷ  ಶಂಕ್ಯ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1835 1835 ರಾಭಸ್ಪಿಂಗ್  ಫಷನ ಫಡದ್ರಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1836 1836 ಸನಮಂತ್ ಭೋಭಣಣ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1837 1837 ವಯಣಫಷ ಸ್ಪದದ ಮಮ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1838 1838 ಶಿರಾಜ ಸ್ಪದದ ಮಮ ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1839 1839 ಯ ಶಿಂತ ಭಲಲ ಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1840 1840 ಶಿಯ ೋಮಂತ ಚಂದಯ ಭ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1841 1841 ಷತ ಶಿವಯಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1842 1842 ಭಹಾನಂದ ರಾಜಶೇಖಯ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1843 1843 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಸ್ಪದದ   ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1844 1844 ಸ್ಪದಣಣ  ಯ ಭುರಾ ಆನೂಯ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1845 1845 ಶಿವಯಣ  ಶಿಂತ ಆನೂಯ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1846 1846 ಕ್ಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ಪಾಪಾಸಾಹೇಫ ಆನೂಯ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1847 1847 ಸುರೇವ ಅಪಾ ಸಾಫ ಆನೂಯ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1848 1848 ಫಷರಾಜ ಈಯಣಣ ಆನೂಯ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1849 1849 ಸ್ಪದ  ಮಲಲ  ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1850 1850 ಹುಷನ  ವಯಣ ಗೌಯ ಕೄ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1851 1851 ಸ್ಪದದ   ಸನಮಂತ DIKSANG K ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1852 1852 ಮಾಹಂತ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ BAIRAMADAGI ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1853 1853 ಭಲಲ   ಶಿವಯಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1854 1854 ಉಮವ ಸೆವು GUDUR ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1855 1855 ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ದಭಲಾಲ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1856 1856 ಭಾಗಣಣ  ದೇ GHANGPUR ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1857 1857 ಖೇಭಸ್ಪಿಂಗ್ ಹೇರು ಫಳೂಗಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1858 1858 ರಾಜಕುಮಾಯ ಭಹಾದೇ MAHSAL ಡಿಸೇಲ್ ಪಂಸೆಟ್ 1

1859 1859 ಅನನ ಪೂಣಿ ರಾಜಶೇಖಯ ಉಡಚಾಣ ಷಣಣ  ಟಾಯ ಕೆ್ ರ್ 1

1860 1860 ನೋಲಭಭ  ವೋಯಮಮ HAVNOOR ಷಣಣ  ಟಾಯ ಕೆ್ ರ್ 1

1861 1861 ಭಲಲ ನಾಥ ಸಣಮಂತತ ರಾಮ NILLOR ಷಣಣ  ಟಾಯ ಕೆ್ ರ್ 1

1862 1862
ಶಿವಯಣ  ಜಗದೇ  

ಪಾಟೋಲ್
ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಷಣಣ  ಟಾಯ ಕೆ್ ರ್ 1

1863 1863 ಧಾರೆ  ಜಮ ೋತಿಬಾ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಷಣಣ  ಟಾಯ ಕೆ್ ರ್ 1

1864 1864 ಸುಹಾಶ್ ಸ್ಪದದ  ಭೋಷಗಾ ಷಣಣ  ಟಾಯ ಕೆ್ ರ್ 1

1865 1865 ದರ್ತತ  ಫಷರಾಜ ಫಳೂಗಿಿ ಷಣಣ  ಟಾಯ ಕೆ್ ರ್ 1

1866 1866 ಭಲಕ್  ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಭ ಬಿಲಾಾ ಡ ಬಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1867 1867 ಶಂಕ್ಯ ತೇರ್ಜ MADARA ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1



1868 1868 ಧಮಾ ವಾಚು ಫಡದ್ರಳ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1869 1869 ಮಾರುತಿ ದಮುಿ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1870 1870 ಶಂಕ್ಯ ಮೇತಿರಾಭ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1871 1871 ನಾಗಬುಶನ  ಯಮವಾ ಯ HASAGUNDAGI ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1872 1872 ಶಿವಾಜ ಭೋಮಾವ KALLU B ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1873 1873 ಶಂಕ್ಯ ತೆಲ್ಲ MADARA ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1874 1874 ಬಾಬು ಸೋಮು ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1875 1875 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಿಪುತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1876 1876 ವಯಣ  ಸ್ಪದಯ ಮಾ MALALBAD ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1877 1877 ಜಕ್  ಜಮ ೋತಿಬಾ UDAHCHAN ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1878 1878 ರೇನಾ ಡಡ   ಶಿವಣಿ ಫಡದ್ರಳ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1879 1879 ಚಂದಯ ಶ ಭಲೆಲ ೋವ ಫಡದ್ರಳ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1880 1880 ಸ್ಪದದ   ಸನಮಂತ್ UDAHCHAN ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1881 1881 ಶಿವಾನಂದ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1882 1882 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ವಠಲ್ ಅತನೂಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1883 1883 ಅಯವಿಂದ್ ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ಮಾಶಳ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1884 1884 ಗುರು  ಹಾಣಣ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1885 1885 ಶಭರಾಮ ರಾಭಚಂದಯ  ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1886 1886 ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1887 1887 ಫಫನಫ  ಸಿಂಡುಸಾಬ್ CHINAMAGER ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1888 1888 ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ ಕಾಭರೆಡಿಡ ಕ್ಯಜಗಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1889 1889 ವಯಣಯ ಸಾದ್ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1890 1890 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಡಿ ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ ಅತನೂಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1891 1891 ಜಮದೇ  ಭೋಭರಾಮ ಉಡಚಾಣ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1892 1892 ಭಾಗಣಣ  ಪಕೋಯ ಬಂದಯವಾಡ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1893 1893 ನಾಗರಾಜ್ ಚನನ ಫಷ ಚಿನಭಳಿ್ಳ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1894 1894 ರೇಣಕಾ  ಭಲಲ  ಚಿನಭಳಿ್ಳ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1895 1895 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ವಯಣಮಮ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1896 1896
ಅನಲಕುಮಾಯ ಎಸ್ 

ಜಭಗೋಿಂಡ್
ಕ್ಯಜಗಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1897 1897 ಅಪಾರಾಮ ಭೋಭಶಮ ಕ್ಯಜಗಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1898 1898 ಭೋಭಣಣ  ಪಿ ಬೇದ್ರರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1899 1899 ಭೂತಲಲ  ಸ್ಪದದ ರಾಭ MALLABAD ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1900 1900 ಸನಮಂತ ಗಿರೆಪಾ ಮಾಶಳ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1901 1901 ಸಂಗ  ಭೋಭಶ ಶಿಪೂಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1902 1902 ವಯಣಫಷ  ಚನನ  ANKALGI ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1903 1903 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ಗುರು GATTARAGI ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1904 1904 ಗುಡ್ರಡ ಟೇಲ ಲಾಥೋ ಟೇಲ ಗೌಯ ಕೄ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1905 1905 ಭಲಲ   ಭಣಿಕ್ ಅತನೂಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1906 1906 ಭಹಾದೇ  ಟ ಕ್ಯತಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1907 1907 ಭಾಗಭಭ  ಈಟ AVARAD ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1908 1908 ಹುಿಂಚ  ಚಂದಯ ಶ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1909 1909 ಭಹಾದೇ  ಭೋಭ ಶಿವೂಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1910 1910 ಭಲಲ ಕ್ಣಾಣ  ಅಪಾರಾ TEGGALLI ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1911 1911 ಅಯವಿಂದ ಶಿರುದಯ  ಫಳೂಗಿಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1912 1912 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಆರ್ ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1913 1913 ಷಯಷಾ ತಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ TAKALI ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1914 1914 ಸುಭಾವಚಂದಯ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ TAKALI ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1915 1915 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಭಲೆಲ ೋವ ಬಂದಯವಾಡ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1916 1916 ಭಲಲ   ನಿಂಗ ಬಂದಯವಾಡ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1917 1917 ಷಚಿನ್ ಫಷಲಿಂಗ TAKALI ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1918 1918 ವಯಣ  ಗುರು UMMRGA ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1919 1919  ಭೂತಾಲ ಚಂದಯ ಭ SAGಆನೂಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1920 1920 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಭಡಿವಾಳ ಬಂದಯವಾಡ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1921 1921 ಗುರುಭೋಭ ಭೋರ್ಜರಾ CHINAMAGERA ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1922 1922 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಿವಾನಂದ ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1



1923 1923 ಭಲಲ ನಾಥ ಸ್ಪದದ  ಬೈರಾಭಡಗಿ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1924 1924 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಸುಭಾವ TAKALI ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1925 1925 ಭಲಲ   ಹಾಲಮಲ MALLABAD ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1926 1926 ಚನನ ಫಷ  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ TELLONI ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1927 1927 ಯ ಭುಲಿಂಗ ಶಿವಯಣ GOBBUR ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1928 1928 ಜಗದೇ  ಫಷಣಣ KHARಭೋಷಗಾ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1929 1929 ನಾಗೇಿಂದಯ  ಚಂದಯ ಶ ಅಪಜಲಪೂಯ ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1930 1930 ವಯಣ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ MALLABAD ಟಾಯ . ನಗಿಲ್ಲ 1

1931 1931 ಸರಿರಾಭ ಬಾಬು ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1932 1932 ಆಡಿವೄ  ಮಲಲ  ಆನೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1933 1933 ಫಷಯಜ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ MALABAD ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1934 1934 ಶಂಕ್ಯ ಪಾಿಂಡು ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1935 1935 ಶಿಯ ೋಪಾದ ಮುಟೆ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1936 1936 ಬಗ  ಕೇೋಟಲಾ GHATARGA ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1937 1937 ಶಿಲಿಂಗ  ಸನಮಂತ ರೇವೂಯ ಬಿ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1938 1938 ಬಾಬು ಖಜ GOUR B ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1939 1939 ಭಲೆಲ ೋಶಿ ಶಂಕ್ಯ GOUR B ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1940 1940 ಶೋಭಾ ಆನಂದ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1941 1941 ಚಂದ  ಸೈಫಣಣ ಅತನೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1942 1942 ಸುಗಲಾ  ಚಂದ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1943 1943 ಲೋಕು ಧಮುಲ್ಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1944 1944 ಭಹಂತ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಅತನೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1945 1945 ಶಿಯ ೋಮಂತ ಸನಮಂತ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1946 1946 ಯ ಕಾಶ್ ಸೋಭಣಣ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1947 1947 ಮಂಗಳಬಾಯಿ ಸಂಗ ಉಡಚಾಣ ಸಟೆ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1948 1948
ಅಿಂಬಾದ್ರಷ ಸ್ಪೋತಾರಾಭ 

ರಾಥೋಡ್
ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1949 1949 ಚನನ ಭಲಲ   ಮಾಮ ಫಡದ್ರಳ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1950 1950 ಮಲಲ   ಸೋಭಣಣ ALLGI B ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1951 1951 ಫಷ  ಮಾರುತಿ NANDARGI ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1952 1952 ವಯಣು ಧಭಿ AJUNAGI ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1953 1953 ಖಜಪಾ  ಪಕೋಯ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1954 1954 ವನಮಕುಮಾಯ ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ ಕ್ಯಜಗಿ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1955 1955 ಪೆಯ ೋಭಕುಮಾರ್ ಖೇಮು ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1956 1956 ಗಾಲಬಾಸಾ ವಬುದಿದ ೋನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1957 1957 ಸ್ಪದದ   ಮಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1958 1958 ವಯಣ  ಧಯಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1959 1959 ತಿಭಣನ  ಗಿಡ್ಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1960 1960 ಅನನ ಪೂನಿರಾಮ್್ಲಿಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1961 1961 ಯಮಶ್ ಭಹಾದೇರಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1962 1962 ಸಿಂದ  ಧಯಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1963 1963 ಭಹಾದೇವ ಕೃಶಣ  BIDNOOR ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1964 1964 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭಲಲ  ಉಡಚಾಣ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1965 1965 ಯತನ ಾ  ವಯಣ ಮಾತೋಳ್ಳ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1966 1966 ಜಗದೇ  ಶಂಕ್ರ್ HALYAL ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1967 1967 ರಾಭಣಣ  ಹುಚ ಉಡಚಾಣ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1968 1968 ರಾರ್ಜ ವಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1969 1969 ಭಾಗಣಣ  ಕ್ಲ ಭದರಾ ಬಿ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1970 1970
ಧೋಿಂಡಿ ರಾಮ್ ವಾಸು 

ರಾಥೋಡ್
ಕ್ಯಜಗಿ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1971 1971 ವಯಣ  ಭಲಕ  AFALPUR ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1972 1972 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭೋಮು ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1973 1973 ಕುಪೇಿಂದಯ  ವಥೋಬ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1974 1974 ಶಿಲಿಂಗ  ಭೋಟಾಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1975 1975 ಫಲಭೋಭ ಹುಚ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1976 1976 ಸುರೇಶ್ ಡಿಂಬಾರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1977 1977 ಮೇೋನಸಯ ಹುಸಾನ GOUR ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1



1978 1978 ಶಿ  ಮಾಿಂಗ್ SHIRVAL ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1

1979 1979 ಭೋಮಾಶಮ  ಭಲಲ  Dಆನೂಯ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1980 1980 ಫಷರಾಜ್ ಟಪು ಅರ್ಜಿಣಗಿ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1981 1981 ಶಿಲಾ ಬಾಬುರೈ ಆನೂಯ ಎಚ.ಟ.ಪಿ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1982 1982 ಚನನ ಭಲಲ   ಕ್ಲಲ  ಫಡದ್ರಳ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1983 1983 ಮಲಲ  ಮಮುನ ಮಾಶಳ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1984 1984 ಅಶೋಕ್ ಹುಚ GOUR B ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1985 1985 ಸಾರುಬಾಯಿ ಫಷರಾಜ BHಅಿಂಕ್ಲಗಾ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1986 1986 ಸುರೇಶ್ ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1987 1987 ಅಶೋಕ್ ತಿ ಣಣ GOUR B ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1988 1988 ಶಿಭಭ ಶಭರಾಮ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1989 1989 ತಾಯಬಾಯಿ ಭೋಮಾಶ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1990 1990 ಭಹಾದೇವ ಆಡಿ DIKSANGA K ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1991 1991 ದಿಂಡಭಭ  ಸನಮಂತ ಶಿಯವಾಳ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1992 1992 ಮಾಹಂತ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ DIKSANGA K ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1993 1993 ಶಿಯ ೋಮಂತ ಮುಕಾ DUDDANAGI ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1994 1994 ಷತಮ ಾ ಪಿಯ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1995 1995 ಗುಿಂಡಾ  ಗುಿಂಡ REVOOR ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1996 1996 ಖಜ  ಫಷಣಣ ಉಡಚಾಣ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1997 1997 ಸಂಗಭರೈ ಭಜಿ ಬಿಲಾಾ ಡ ಬಿ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1998 1998 ತಿ ಣಣ  ದಮ ಭಂಕ್ಲಗಾ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

1999 1999 ಭೋಮು ಉಮಾಲ್ಲ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2000 2000 ಶಂಕ್ಯ ಶಮು ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2001 2001 ಶಿಯ ೋಮಂತ ದತತ  D ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2002 2002 ಗೌತಭ ಅಮೃತ್ ಫಳೂಗಿಿ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2003 2003 ಗುರು  ಚಂದ REVOOR ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2004 2004 ಅಶೋಕ್ ಮಾರುತಿ GOUR B ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2005 2005 ಸಾಮಫಣಣ  ಸನಮಂತ ಮಾಶಳ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2006 2006 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಯ  ಚೋಕಾಲ್ಲ GOBBUR ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2007 2007 ಸಾರುಬಾಯಿ ಸಷನ ಫಳೂಗಿಿ ಎಚ.ಟ.ಪಿ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2008 2008 ಅರ್ಜಿನ್ ರಾಭಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಎಚ.ಟ.ಪಿ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2009 2009 ಲಾಲ್ಲ ಸೆವು ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2010 2010 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಯಷ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2011 2011 ಕ್ಲ  ಭಾಗಣಣ MADARA B ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2012 2012 ಕುಪೇಿಂದಯ  ಶಿ GOUR B ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2013 2013 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿ ಬಾದನಳಿ್ಳ ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2014 2014 ದಿಂಡಭಭ  ಹಯಗ INGALGI ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2015 2015 ಮಾರುತಿ ಕಾಳ್ಳಿಂಗ BILLAD K ಸೆ ರೋಮರ್ 1

2016 2016 ಅಿಂಫವಾಾ  ಮಾಲೆವ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ರೋಟರ್ 1

2017 2017 ಯ ಕಾವ ಧಭಿ ರಾಥೋಡ್ ಮಾಶಳ ರೋಟರ್ 1

2018 2018 ಶಂಕ್ಯರಾ ತೇರ್ಜ ಭದರಾ ಬಿ ರೋಟರ್ 1

2019 2019 ಮಾರುತಿ ಗಿಡ್ಡಡ  ಗಬುಫ ಯ ಬಿ ರೋಟರ್ 1

2020 2020 ಭೋಭಸ್ಪಿಂಗ್ ಲೋಕು ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟರ್ 1

2021 2021 ಭನಸ್ಪಿಂಗ್ ನಮು ಫಡದ್ರಳ ರೋಟರ್ 1

2022 2022 ಶಂಕ್ರ್ ಚಾರ್ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟರ್ 1

2023 2023 ರಾಭಣಣ  ಯಂಕ್ ಭದರಾ ಬಿ ರೋಟರ್ 1

2024 2024 ದಯಾನಂದ್ ಹುಚ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ರೋಟರ್ 1

2025 2025 ಗಣತಿ ಧರು ಕ್ಯಜಗಿ ರೋಟರ್ 1

2026 2026 ಯಶುರಾಭ ಸೈಫಣಣ KESAPUR ರೋಟರ್ 1

2027 2027 ದ್ರಲ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ HINCHGERI ರೋಟರ್ 1

2028 2028 ಶಿವಾನಂದ ಭಲಲ  KESHAPUR ರೋಟರ್ 1

2029 2029 ಭಹಾದೇ  ಕ್ರೇ KOLಆನೂಯ ರೋಟರ್ 1

2030 2030 ಫಷರಾಜ ಅಣಾಣ ರೈ HAVಆನೂಯ ರೋಟರ್ 1

2031 2031
ಎಿಂ ಡಿ ಅಫಾತ ಬ್ ಅಬುದ ಲ್ 

ಯಹೋಭ ಟೇಲ್
ಉಡಚಾಣ ರೋಟರ್ 1

2032 2032 ಸನಮಂತ ದಯಗ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ರೋಟರ್ 1



2033 2033 ಮೆನೇೋದಿದ ನ ಪಕೋಯ ಸಾಫ VADDALLI ರೋಟರ್ 1

2034 2034 ರೇಣಣ  ಗುರುಲಿಂಗ ಉಡಚಾಣ ರೋಟರ್ 1

2035 2035 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಫಟಗೇರಾ ರೋಟರ್ 1

2036 2036 ತಿ ಣಣ  ಚಂದಯ  ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ರೋಟರ್ 1

2037 2037 ನಾಗಣಣ  ಫಷಣಣ ಫಡದ್ರಳ ರೋಟರ್ 1

2038 2038 ಶಿಯ ೋಮಾಿಂತ ಶಿವಯಣ KEKKARASAVALGI ರೋಟರ್ 1

2039 2039 ಯಮಶ್ ಫಷವಂತಾಯ ಮ ಸನನ ರೋಟರ್ 1

2040 2040 ಶಂಕ್ಯ ಭೋಭರಾ ಬಂದಯವಾಡ ರೋಟರ್ 1

2041 2041 ಫಿಡಿಸ್ ಪಿೋಡೋಿಶ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ರೋಟರ್ 1

2042 2042 ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ಗುರು ಹಾಳಗಾ ರೋಟರ್ 1

2043 2043 ಬಿೋಯ  ಕ್ಲಲ  D.GHANGAPUR ರೋಟರ್ 1

2044 2044 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ನಲ ಕ್ಯಜಗಿ ರೋಟರ್ 1

2045 2045 ಸ್ಪದದ   ಮಮುನಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟರ್ 1

2046 2046 ದಷತ ಗಿೋರ್ ನಾಸ್ಪರುದಿದ ೋನ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ರೋಟರ್ 1

2047 2047 ನಾಸ್ಪರುದಿದ ೋನ್ ಮೇಸಭಭ ದಲ ರೇವೂಯ ಬಿ ರೋಟರ್ 1

2048 2048 ಸಂತೋಷ್ ಫಷಣಣ ಶಿವೂಯ ರೋಟರ್ 1

2049 2049 ಭಲಲ ಕ್ರ್ಜಿನ ಶಭರಾಮ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ರೋಟರ್ 1

2050 2050 ಕ್ಭಲಕ್ರ್ ಸಂಗಣಣ MALLABAD ರೋಟರ್ 1

2051 2051 ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ಧಭಿಣನ ಅಳಿಗಿ ಬಿ ರೋಟರ್ 1

2052 2052 ಸಂಗಿತಾ ಯಶುಯಭ BOGANALLI ರೋಟರ್ 1

2053 2053 ಬಾಬುರಾ ಚಂದಣಣ ಬಿಲಾಾ ಡ ಕೄ ರೋಟರ್ 1

2054 2054 ಭಕಾಬುಲ್ ಖಜಾಬಾಯಿ ಗೌಯ ಕೄ ರೋಟರ್ 1

2055 2055 ವಯಣ  ದತತ  ಭೋಷಗಾ ರೋಟರ್ 1

2056 2056 ಮುಟೆ   ಭೋಭ TELLUR ರೋಟರ್ 1

2057 2057 ಭೋಮು ನೃತಮ ಮಾಶಳ ರೋಟರ್ 1

2058 2058 ಸುರೇಶ್ ಭನಸ್ಪಿಂಗ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ರೋಟರ್ 1

2059 2059 ವಯಣ  ಸೋಭಣಣ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ರೋಟರ್ 1

2060 2060 ಸೋಭಲಿಂಗ ನಯಸ್ಪಿಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2061 2061 ಸ್ಪದದ   ಕ್ಲಲ  ಫಡದ್ರಳ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2062 2062 ರಾಭಣಣ  ಗಿಡಡ  ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2063 2063 ಪಾಿಂಡು ಲಚುಚ ಫಡದ್ರಳ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2064 2064 ಕ್ಲ್ಲಲ  ಶ್ಮ ಲ್ಲ ಫಡದ್ರಳ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2065 2065 ದರ್ತತ  ಕೄಮು ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2066 2066 ಮಾಸನಂದ ದಿಗಂಫಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2067 2067 ಶಂಕ್ಯ ದಮುಲ  ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2068 2068 ತಾಯಬಾಯಿ ಸಮು ರಾಥೋಡ್ ಮಾಶಳ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2069 2069 ಮೆನಬಾಯಿ ಶಂಕ್ರ್ ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2070 2070 ನಿಂಗ  ಚಂದ TELLUR ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2071 2071 ಹುಷನ  ತಿ ಣನ ಅತನೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2072 2072 ರಾಮು ಪಕೋಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2073 2073 ಅಿಂಬಾದ್ರಷ ಸ್ಪತಾರಾಭ AFZALUR ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2074 2074 ರಾಭ ಪಕೋಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2075 2075 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಶಿಪುತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2076 2076 ಗೋಲ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2077 2077 ನಾಗ  ಭಮಿ GOUDGAO ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2078 2078 ಲಾಲಸ್ಪಿಂಗ ಚೋಕಾಲ್ಲ ಚನ್ ಫಡದ್ರಳ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2079 2079 ಅಿಂಫಾ  ಫಷಣಣ ಭದರಾ ಬಿ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2080 2080 ಸನಮಂತ ಲಕ್ HAVNOOR ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2081 2081 ನಭಿಲಾ ವಯಣ KHARಭೋಷಗಾ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2082 2082 ಮವಾ ಿಂತ್ ಸೋಭಣಣ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2083 2083 ಭಲಲ ಣಣ  ಯ ಭು KARಭೋಷಗಾ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2084 2084 ಮೇೋಸನಸ್ಪಿಂಗ ಗೋಪುರ್ ಕುಲಾಲ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2085 2085 ಮೇೋಸನ್ ಆನಂದ ರೇವೂಯ ಬಿ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2086 2086 ಕ್ಡ  ವಯಣ ಭೋಷಗಾ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2087 2087 ಶಿಂತಕುಮಾಯ ವಯಣ INGALGI ರಾಶಿಯಂತಯ 1



2088 2088 ಚಂದ  ಭಣಿಕ್ KERAಭೋಷಗಾ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2089 2089 ಫಷಪಾ  ಮಾರೆಪಾ BIDNOOR ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2090 2090 ರಾರ್ಜ ರಾಭಚಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2091 2091 ಮಾಹಂತ  ಶಿಂತ BHAIRAMADGI ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2092 2092 ಸೋಭಣಣ  ಚಂದಯ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2093 2093 ಶಿವಾನಂದ ಹನನ  ಅಳಿಗಿ ಬಿ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2094 2094 ರೇಣಸ್ಪದದ   ಸ್ಪದದ  ನಂದಯಗಾ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2095 2095  ಚಯಣಸ್ಪಿಂಗ್ ಕೃಶಣ ಕ್ಯಜಗಿ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2096 2096 ಶಂಕ್ರ್ ಕಸು ಜಾಧವ್ ಮಾಶಳ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2097 2097 ವಜಮ ಕುಮಾಯ ಭಿಲಲ  GUDOOR ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2098 2098 ಬಾಬು ಬಸ್ಪಿಂಗ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2099 2099 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪಮು ಕ್ಯಜಗಿ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2100 2100 ಮಾಲೆಿಂದಯ  ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2101 2101 ರಾಜಕುಮಾಯ ಸ್ಪದದ  ನಂದಯಗಾ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

2102 2102 ಜೆನಸ್ಪದದ  ಅಭಮ ತ ಕ್ಲ್ಲಲ ಯ ಹಟೆ ನ ಗಿಯಣಿ 1

2103 2103 ಯಬಾಫ ನ ವಬುದಿದ ೋನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಟೆ ನ ಗಿಯಣಿ 1

2104 2104 ಗುಡುಮಾಬಿ ಮೇದಿದ ನಸಾಫ KARJAGI ಹಟೆ ನ ಗಿಯಣಿ 1

2105 2105 ಜಾಪರ್ ಪಕೇಯ ೋದಿದ ನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಟೆ ನ ಗಿಯಣಿ 1

2106 2106 ಈರುಸ್ಪಿಂಗ ಸಂಗಡು ARUNAGI ಹಟೆ ನ ಗಿಯಣಿ 1

2107 2107 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ ಫಷಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ ಹಟೆ ನ ಗಿಯಣಿ 1

2108 2108 ಗೌತಭ ಅಮೃತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಟೆ ನ ಗಿಯಣಿ 1

2109 2109 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಚೌಡ್ರಪೂಯ ಹಟೆ ನ ಗಿಯಣಿ 1

2110 2110 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಭ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಟೆ ನ ಗಿಯಣಿ 1

2111 2111 ಮಾನಸ್ಪಿಂಗ ಡ್ರಕು ಭದರಾ ಬಿ ಹಟೆ ನ ಗಿಯಣಿ 1

2112 2112 ತಾರು ವಠಲ್ ರಾಥೋಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಖಾರಾ ಕುಟೆ  ಯಂತಯ 1

2113 2113 ಭಲಲ ನಾಥ ರ್ತಕ್ಕ  ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋ. ವಡರ್ 1

2114 2114 ದೇ  ಸಣಮಂತ BHAIRAMADAGI ರೋ. ವಡರ್ 1

2115 2115 ಈಯಣಣ  ಸಂಗ ಶಿಯವಾಳ ರೋ. ವಡರ್ 1

2116 2116 ಪಾಿತಿ ಶಿರಾನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಪಾ. ಟಲಲ ಯ 1

2117 2117 ಸಾಿಂದವಾಾ  ಭೋಮಾಶ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋ. ವಡರ್ 1

2118 2118
ರೇಣಸ್ಪದದ   ರಾಮಾಜ 

ರಾಥೋಡ
ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋ. ವಡರ್ 1

2119 2119 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಕ್ಲಾಮ ಣನಾದ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋ. ವಡರ್ 1

2120 2120 ಭಡಿವಾಳ  ಸ್ಪದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋ. ವಡರ್ 1

2121 2121 ಯಮವ ದೇವದ್ರಷ ಅರ್ಜಿಣಗಿ ರೋ. ವಡರ್ 1

2122 2122 ಶಂಕ್ರ್ ಅಿಂಬಾದ್ರಷ MADABAL ರೋ. ವಡರ್ 1

2123 2123 ಭಲಲ ಬಾಯಿ ಗೋವಿಂದ ಫಳೂಗಿಿ ರೋ. ವಡರ್ 1

2124 2124 ಅರ್ಜಿನ ಸಿಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋ. ವಡರ್ 1

2125 2125 ಶಿಪುತಯ  ವಯಣ ಅತನೂಯ ರೋ. ವಡರ್ 1

2126 2126 ಪಿೋಯ  ಭೋಭ ಆನೂಯ ಪಾ. ಟಲಲ ಯ 1

2127 2127 ಶಿಂತಭಲಲ   ಶಂಕೄಯ  ಕ್ಯಜಗಿ ರಿೋರ್ 1
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2128

¢. ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ. ±ÀgÀt¥Àà 
§AUÁgÉ,CdÄðtV

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄgÀV
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

2129

¢. ¸ÀÄ¨sÁµÀ vÀAzÉ. £ÁvÉÆÃf 
¯ÉÆÃuÁgÀ,PÀgÀdV

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄgÀV
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

2130

¢. dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ. ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¨ÁåqÀV 

§qÀzÁ¼À
C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

2131

¢. ¸ÉÆAzÀÄ¸Á§ vÀAzÉ. E¸Áä¬Ä¯ï 

ªÀÄ¤AiÀiÁgï C¥sÀd®¥ÀÆgÀ
C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

2132

¢. ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ. UÀÄAqÀ¥Àà 

vÀ®PÉÃj vÉ®ÆègÀ
C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

2133

¢.ªÀÄºÉÃ±À vÀAzÉ. ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà PÉÃUÁAªÀ

ZËqÁ¥ÀÆgÀ

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

KBY

2134 1 ಭಹೇಶ್ ಫಷಣಣ ಗೌಡಗಾಿಂ

gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À vÁ®ÆPÀÄ f¯Éè
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ(2018-19)



2135 2 ಕ್ಸೂತ ರಿಭಾಯಿ ನಿಂಗಣಗೌಡ್ ಪಾಟೋಲ್ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2136 3 ಕಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2137 4 ಭಲ  ಭಯ  ಪೂಜಾರಿ ಭದರಾ ಬಿ

2138 5 ಫಷವಂತರಾಮ ಶಂಕ್ಯರಾವ್ ಪಾಟೋಲ್ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2139 6 ಸ್ಪದ್ರಯ ಮಾ  ಬಿ ಗರೂರ್ ನಲ್ಲರ್

2140 7 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಗರೂರ್ ನಲ್ಲರ್

2141 8 ಬಾಬು ಚಂದಯ ಶ ನಾಟಕ್ರ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2142 9 ಸೋಭಣಣ  ಚಂದಯ ಶ ಗೌರ್ ಬಿ

2143 10 ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ ಭಲಕ  ಗೌರ್ ಬಿ

2144 11 ದೇಭಭ  ಮಲಲ  ಗೌರ್ ಬಿ

2145 12 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಫಷಯಜ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2146 13 ಚೌಢ  ಮಾದೇವ್ ದಿವಾನಜ ಗೌರ್ ಬಿ

2147 14 ದೇವಾನಂದ ಭೋಗ ಗೌರ್ ಬಿ

2148 15 ಅಣಾಣ ರಾಮ ರಾಭರಾಮ ಪಾಟೋಲ್ಗೌರ್ ಬಿ

2149 16 ಸುರೇಶ್ ಗೋಣಣ ಗೌರ್ ಬಿ

2150 17 ಪಿೋಯಸಾಬ್ ಅಲಾಲ ವುದಿದ ನ್ ಮುಲಾಲ ಗೌರ್ ಬಿ

2151 18 ವೆಜನಾತ್ ಪಾಟೋಲ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2152 19 ಕ್ಯಣ  ಬಾಜರಾವ್ ಉಡಚಾಣ

2153 20 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಭೋಭಶಮ ಉಡಚಾಣ

2154 21 ಪುರುಶೋಥಂ ಶಂಕ್ಯ  ಉಡಚಾಣ

2155 22 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭಾಜೋರಾಮ ಉಡಚಾಣ

2156 23 ಶಿಯ ೋನಾಥ್ ಹುಚಚ  ಉಡಚಾಣ

2157 24 ಶಿವಯಣ  ಹುಚಚ  ಉಡಚಾಣ

2158 25 ಸ್ಪದದಯಾಮ  ಸಂಗಯಾಮ ಉಡಚಾಣ

2159 26 ಭಸಭಭ ದಯೂನಸ್ ಯಸ್ಪದಸಾಬ್ ಉಡಚಾಣ

2160 27 ಭಹೋಬೂಬ್ ಯಶಿೋದಸಾಬ್ ಉಡಚಾಣ

2161 28 ವಯಣ  ನಾಯಕ ೋಡಿ ಉಡಚಾಣ

2162 29 ಯಮಶ್ ನಾಗ ಉಡಚಾಣ

2163 30 ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಬುದಿಹಾಳ ಉಡಚಾಣ

2164 31 ಆದ  ಸ್ಪದದ  ಉಡಚಾಣ

2165 32 ದ್ದಳ  ನಿಂಗ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯವಾಳ

2166 33 ಈಯಣಾಣ  ಗುಯಣಣ  ಸುತಾರ್ ಶಿಯವಾಳ

2167 34 ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ ಜ ಯ ಧಾನ ಶಿಯವಾಳ

2168 35 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಾರಾಗುಡಿ ಗೌರ್ ಬಿ

2169 36 ಮನಾಕಮ  ರೇಣಸ್ಪದದ  ಶಿಯವಾಳ

2170 37 ಶಲಭಭ  ಫಷರಾಜ ಗೌರ್ ಬಿ

2171 38 ಮಲಲ ಭಭ  ಅಮೇಗಸ್ಪದದ ಗೌರ್ ಬಿ

2172 39 ನಿಂಗ  ಧೂಳ ನಂದಗಿ

2173 40 ಯ ಕಾಶ್ ಫಷಣಣ ಶಿಯವಾಳ

2174 41 ಮಲಾಲ ಭಾಯಿ ಕ್ಲಲ   ಹಷಭನ ಗೌರ್ ಬಿ

2175 42 ಸುಭಾಷ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಶಿಯವಾಳ

2176 43 ದಿಂಡ  ಲಚಚ  ಗೌರ್ ಬಿ

2177 44 ಶಿಂತಾಬಿ ಚಂದ ಶಿಯವಾಳ

2178 45 ಹನನ  ಸ್ಪದದ   ಮಾಿಂಗ್ ಶಿವೂರ್

2179 46 ಸುಬದ್ರಯ ಭಾಯಿ ಹಮಾನುಾ ಗೌರ್ ಬಿ

2180 47 ಗುಯ  ಹುಚಚ   ಭಾಷಗಿ ಗೌರ್ ಬಿ

2181 48 ಅಯವಿಂದ್ ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2182 49 ಶಂಕ್ಯಲಗ್ ಗುರುಲಿಂಗ ಮಾಶಳ

2183 50 ಗಡ್ಡಡ   ರಾಭಚಂದಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2184 51 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ವಯಣಫಷ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2185 52 ಗುರುಶಿಂತ್ ಸೈಫಣಾಣ ಕುಡಿಗನುಯ

2186 53 ವಯಣಫಷ  ನಾಗ ಕುಡಿಗನುಯ

2187 54 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಭಹಾದೇ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2188 55 ಶಿರೇ ಫಷಣಣ  ಸಡ್ರರಿ ಮಾಶಳ

2189 56 ರಾಭರಾವ್ ಬಿಿಂದರಾವ್ ಮಾಶಳ



2190 57 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಭ ನಾಗ ಮಾಶಳ

2191 58 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಸಭಶ್ಟೆ ಮಾಶಳ

2192 59 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಶಿರಾಮ ಮಾಶಳ

2193 60 ಫಷಲಿಂಗಾ  ದದದ ನಕ್ರ್ ಮಾಶಳ

2194 61 ಸೋಭಶೇಖ ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ನಂದಗಿ

2195 62 ನೋಲಕಂಠ ಪುಿಂಡಲಕ್ ಕಾಭಶ್ಟೆ ನಂದಗಿ

2196 63 ಜಗದೇವ ಚಂದಯ ಶ ನಂದಗಿ

2197 64 ಗಾಿಂಧಾರಿ ಬಾಯಿ ಚಂದಯ ಣಣ ಮಾಶಳ

2198 65 ಶಿರುದಯ   ಗುರುಸ್ಪದದ  ಮಾಶಳ

2199 66 ಯ ಕಾಶ್ ಶಿವಯಣ ಮಾಶಳ

2200 67 ಸುಬದ್ರಯ  ಭಲಕ್ ಮಾಶಳ

2201 68 ಭಹಾದೇ ನಾಗ ಮಾಶಳ

2202 69 ಯತನ ಬಾಯಿ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಮಾಶಳ

2203 70 ಪಂಡಿೋತ ನಿಂಗಣಣ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2204 71 ಭಲಲ ಭಭ  ಸಾಯಿಫಣಣ ಮಾಶಳ

2205 72 ತಿರುಭಲ ರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ ಮಾಶಳ

2206 73 ಸಂಗಭಭ  ಗಣತಿ ಕಂಬಾರ್ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2207 74 ಸಾಫಮಮ  ಗುಿಂಡಮಮ ಅಳಿಗಿ ಕೄ

2208 75 ದತಾತ ತಾಯ ಮ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಳಿಗಿ ಕೄ

2209 76 ಅಥುಲ್ ಕೃಶಣ  ಪಾಟೋಲ್ ಅಳಿಗಿ ಕೄ

2210 77 ದಯಾನಂದ್ ಧಾನ  ಕ್ಣಿಣ ಹಯಯಾಳ

2211 78 ಭಧುಸೂದನ್ ರಾಘವಿಂದಯ ಅಳಿಗಿ ಕೄ

2212 79 ಭೋಗ  ಭೋಭಣಣ ಗೌರ್ ಬಿ

2213 80 ನಬಿಲಾ ಕ್ರಿಭಸಾಬ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2214 81 ಮಲಲ   ಬಿೋಯ  ಗೌರ್ ಬಿ

2215 82 ಖಾಜ  ಸ್ಪದದ   ಮಾಿಂಗ ಶಿವೂರ್

2216 83 ಚಂದ್ರಬಾಯಿ ಭಲ್ಲಲ  ಚವಾಣ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2217 84 ಚಂದ  ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪಿಂಗೆ ಗೌರ್ ಬಿ

2218 85 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ದೊೋಡಭನ ಶಿಯವಾಳ

2219 86 ಲಾಲ್ಲ ಹೋರು ರಾಠೋಡ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2220 87 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಪಂಚಯಾಮ ಉಡಚಾಣ

2221 88 ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಅಿಂಬಾಜ ಉಡಚಾಣ

2222 89 ಗುರುಪಾದ  ಧೂಳ ಮಾಶಳ

2223 90 ವಶಲ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ದಿಕನ ಿಂಗ ಬಿ

2224 91 ರೇಣುಕಾ ಯವರಾಜ್ ದ್ದಭೆ ದನೂನ ರ್

2225 92 ಶಿರಾಮ್ ಭೋಮಾಶ ವಾರ್ ಭೈರಾಭಡಗಿ

2226 93 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಭಡಿವಾಳ  ಪಾಟೋಲ್ಕಯಕ್ನಸಳಿ್ಳ

2227 94 ಚಂದಯ ಶ ಭಲೆಲ ೋವ ಫಡದ್ರಳ

2228 95 ಷವತಾ ನಾಗೇವಕುಮಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

2229 96 ವೄಿಂಕ್ಮಮ  ಜಗದೇ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2230 97 ಮಂಗಳದೇವ ಶಿರಾಮ ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2231 98 ವಠಲ್ ರಾಭಣಣ  ಡಡ ರ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2232 99 ಸ್ಪದದ   ಭೋಭರಾಮ ರೇವೂಯ ಬಿ

2233 100 ಬಂಡ  ಫಷಣಣ ರೇವೂಯ ಬಿ

2234 101 ಸುಭಾಶ ಗುರುದ ರೇವೂಯ ಬಿ

2235 102 ಭಹೋಬೂಯಿ ಲಾಲಾಾ ಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2236 103 ಅಿಂಫರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಹರೆಮಾಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ

2237 104 ಪಂಚಭಭ  ಭಲಕ ಣಣ ಫಳೂಗಿಿ

2238 105 ಫಷವಂತಯ ವಯಣ ಫಡದ್ರಳ

2239 106 ಪಂಡಿತ್ ಶಂಕ್ಯ ಫಡದ್ರಳ

2240 107 ಈಯಣಾಣ  ಭಲಕ  ರೇವೂಯ ಬಿ

2241 108 ದರ್ತತ  ಭೋಮಾಶ ರೇವೂಯ ಬಿ

2242 109 ಸ್ಪದದ   ಭೂತಾಳ್ಳ ಪೂಜಾರಿ ರೇವೂಯ ಬಿ

2243 110 ಕ್ಸೂತ ರಿಭಾಯಿ ಚನನ ಭಲಲ  ಫಡದ್ರಳ

2244 111 ಈಯಣಾಣ  ವಯಣ ಫಡದ್ರಳ



2245 112 ಚನನ ವೋರ್ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ರೇವೂಯ ಬಿ

2246 113 ಫಷಯಜ್ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ರೇವೂಯ ಬಿ

2247 114 ಭಹಾದೇವ ಶಿವಯಣ ಫಳೂಗಿಿ

2248 115 ರಾಜೇಿಂದಯ  ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೋಲ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2249 116 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ವೋಯಣಣ ಫಡದ್ರಳ

2250 117 ದಿಲೋ ಶಿವಯಣಪಾ ಫಳೂಗಿಿ

2251 118 ಶಿವಾನಂದ್ ಈಯಣಾಣ ಫಡದ್ರಳ

2252 119 ಭನೇೋಸರ್ ಭಹಾದೇವ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2253 120 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ರಾಮ ರೇವೂಯ ಬಿ

2254 121 ಭಹಂತಾಮ ರಾಚಮಮ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2255 122 ವಠೋಭಾ ವೋಯಣಾಣ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

2256 123 ರಾಚಮಮ  ಶಿಶಂಕ್ಯಮಮ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2257 124 ಜಹೇದ್ರ ಬೇಗಂ ಭಾಷಾಸಾಬ್ ನಧಾಪ್ಭದರಾ ಬಿ

2258 125 ನೋಲಕಂಠಮಮ  ಶಿವಯಣಾಮ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ ಬಿ

2259 126 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ ಕಾವಣಣ ಗೌರ್ ಬಿ

2260 127 ಮೇನ  ಭೋಭಶಮ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2261 128 ಕಾಡಮಸಾಾ ಮ ಫಷಮಮ ಗೌಡ್ರಗಾಿಂ

2262 129 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ರಾಚಮಮ ಗೌಡ್ರಗಾಿಂ

2263 130 ಕಾಡಸ್ಪದದ  ಫಷಣಣ ಗೌಡ್ರಗಾಿಂ

2264 131 ಭಹಾದೇವ ಭಹಾಿಂತ ಭದರಾ ಬಿ

2265 132 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಬಾಬು ನಾಟಕ್ರ್ ಗಬೂಫ ರ್

2266 133 ಅಭಯನಾಥ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಬಂದಯವಾಡ

2267 134 ರಾಹುಲ್ ಫಷಯಜ್ ಮಾಶಳ

2268 135 ಕ್ರೂಟ ಮವಾ ಿಂತ್ ಶಂಕ್ಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2269 136 ಬಿರಾಜದ್ರರ್ ಭೌಯಭಭ  ಫಷಣಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2270 137 ವಜಮಲಕಮ ಭ  ಕ್ಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ

2271 138 ಅಿಂಫಣಣ  ಪಿಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2272 139 ಕ್ರೂಟ ಶಿಂತಾಬಿ ಸ್ಪದದ  ಭಣ್ಣಣ ಯ

2273 140 ಮಂಗಲದೇವ ಗುರುಲಿಂಗ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2274 141 ಭೋಭಣಣ  ಶಖಾಪುಯ ನಂದಗಿ

2275 142 ವಯಣಫಷ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ನಂದಗಿ

2276 143 ಈಯ  ಭಲಲ  ನಂದಗಿ

2277 144 ಭೋಮಾವಕ್ರ್ ಬೋಲಮಂಡಿ ನಂದಗಿ

2278 145 ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಶೇಶಗಿರಿರಾವ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2279 146 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭಹಾದೇವ್ ಮಾಶಳ

2280 147 ಸುಭಾಶಚ ಿಂದಯ  ದೊಡಭನ ನಂದಗಿ

2281 148 ಭಹಾದೇವ್ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ ಮಾಶಳ

2282 149 ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ಕ್ಲಲ   ಚಂಬಾರ್ ಫಡದ್ರಳ

2283 150 ಭಾಗ  ಕ್ಲಲ   ಚಂಬಾರ್ ಫಡದ್ರಳ

2284 151 ಇಮಾಮ್ ಪಿಭಯಾ ಶೇಖ ರೇವೂಯ ಬಿ

2285 152 ಷಸರಾಬಾನು ಹುಸೆನ್ ಶೇಖ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2286 153 ಗುಡುಸಾಬ್ ಅಬುದ ಲಸಾಬ್ ಹೆರೂರ್ರೇವೂಯ ಬಿ

2287 154 ಹುಸೇನಾಸಾಬ್ ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ ರೇವೂಯ ಬಿ

2288 155 ನಸಯ ೋದಿದ ೋನ್ ಅಬುದ ಲಲ ಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2289 156 ನಸ್ಪರುದಿದ ೋನ್ ಹುಸೈನಭಾಶ ರೇವೂಯ ಬಿ

2290 157 ಸುತನಫ  ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2291 158 ದಷತ ಗಿೋಯಸಾಬ್ ನಸಯ ೋದಿದ ೋನ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2292 159 ಮೌಲಾಲ ಅಲಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ರೇವೂಯ ಬಿ

2293 160 ಸಷನ್ ಮೌಲಾಲ ಟೆ ನ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2294 161 ಭಹೋಬೂಬ್ ವಬುದಿದ ೋನ್ ಮುಲಾಲ ರೇವೂಯ ಬಿ

2295 162 ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಯ ಭಾ ಗೌಿಂಡಿ ಕುಲಾಲ

2296 163 ಸ್ಪದ್ರದ ಮ್ಿ ಅಪಾ ರಾವ್ ಕುಲಾಲ

2297 164 ಅಬುದ ಲ್ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಅಲ ಶೇಖ ರೇವೂಯ ಬಿ

2298 165 ಅಿಂಬಾರಾಮ ಶಿಲಿಂಗ ಕುಲಾಲ

2299 166 ಚನನ ಭಭ  ಭಹಂತ ಫಡದ್ರಳ



2300 167 ಯ ಭು ಅಪಾ ರಾಮ ಕುಲಾಲ

2301 168 ಶಂಕ್ರ್ ಧಾನ ಫಮಾನ

2302 169 ಉಮಾಭಾಯಿ ಶಂಕ್ರ್ ಫಮಾನ

2303 170 ಫಷಭಭ  ಸ್ಪದದ  ಕುಲಾಲ

2304 171 ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಗೋಳೆ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2305 172 ನಭಿಲಾ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಜಡಡ ಗಿ ಕ್ಯಜಗಿ

2306 173 ಉಮಶ್ ಪಿಯ  ಜಂಕಾರ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2307 174 ಮಲಲ   ಸೈಫಣಣ  ಹರೆಕುರುಫರ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2308 175 ಜಗದೇವ ನಗರಾಜ್ ಕೇೋರಿ ಕ್ಯಜಗಿ

2309 176 ವಯಣಾ  ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಕ್ಯಜಗಿ

2310 177 ದ್ರಯ ಕಾಮ ಮಣಿ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಜಡಡ ಗಿಕ್ಯಜಗಿ

2311 178 ದಭಯಂತಿ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2312 179 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಪಾಮ್್ಶ್ಟೆ ಕ್ಯಜಗಿ

2313 180 ಷಲೋಮ್ ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಜಮಾದರ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2314 181 ವಯಣ  ಗುರು ಉಡಚಾಣ

2315 182 ಭಲಲ ಮಮ  ಗುರುಲಿಂಗಮಮ  ಭಠ ದೊೋಡನಗಿ

2316 183 ರುಕ್ಮಾಜ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಷಲಗರ್ ಉಡಚಾಣ

2317 184 ಜಮಣಣ  ಸಾಯಿಫಣಣ  ಕೇಲಲ ಕ್ಯಜಗಿ

2318 185 ತಿ ಣಣ  ಸೂಮಿಕಾಮ ಿಂತ್ ಜಮಾದರ್ಉಡಚಾಣ

2319 186 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ  ಮೄಟಯ ಕ್ಯಜಗಿ

2320 187 ವಯಣ  ಶಂಕ್ಯ ಕ್ಯಜಗಿ

2321 188 ಯಭಣಣ  ದ್ದಳ ಕ್ಯಜಗಿ

2322 189 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಲಕ್ಣಣ  ಮೄತೆಯ ಕ್ಯಜಗಿ

2323 190 ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ನಾಗ ಕ್ಯಜಗಿ

2324 191 ಸ್ಪದದ   ವಯಣ  ಸುತಾರ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2325 192 ಈಯ  ರೇಣ  ಕಾಕ್ಿಲ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2326 193 ಶಿಯೋಗಿ ನಿಂಗಣಣ ಕ್ಯಜಗಿ

2327 194 ಅಕ್ಫ ರ್ ಅಭರುದಿದ ೋನ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2328 195 ಗುಿಂಡ  ಗುರುಲಿಂಗ  ಲ್ಲ ತಿ ಕ್ಯಜಗಿ

2329 196 ಕಾಮ ಗುಿಂಡ  ಲ್ಲ ಟೆ ಕ್ಯಜಗಿ

2330 197 ಪುಿಂಡಪ್ ಸೈಫಣಣ  ಹರೆಕುರುಫ ಕ್ಯಜಗಿ

2331 198 ಭೌಯಭಭ  ಸ್ಪದದ ಣಣ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ

2332 199 ಸ್ಪದದ   ಸನುಮಂತ್ ಮಾಮ ಕೄರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ

2333 200 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ  ನಾಗ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

2334 201 ಖಾನಫ್ ಜಮಾನುಲ ಕೇಗನೇೋರ್

2335 202 ಯಹೋಮ್ ಮೄಸಬೂಬ್ ಗೌಡಗಾಿಂ

2336 203 ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಲಾಲಅಸಭದ ಗೌಡಗಾಿಂ

2337 204 ಶಭರಾಮ ಶಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2338 205 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಬಿದನೂಯ

2339 206 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ  ಫಷಣಣ  ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2340 207 ಶಿವಯಣ ಶೇಕ್ಣಣ ಬಿದನೂಯ

2341 208 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2342 209 ಶಿರಾಜ್ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಪಾಟೋಲ್ ಗೌಡಗಾಿಂ

2343 210 ಅನನ ಪೂಣð ಎಸ್ ಮುಲೆಗ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2344 211 ಷಮೋರ್ ಷಯದ್ರಯಭಾಶ ನಧಾಫ್ ಅತನೂಯ

2345 212 ಬಾಬುರಾವ್ ಚಂದ  ದೇವಂಗಾನ್ಕ್ಯಜಗಿ

2346 213 ಯವಕುಮಾರ್ ಅಪಾ ಶ ಕ್ಯಜಗಿ

2347 214 ಷತೆತ ವಾಾ  ಅಣಣ  ಕ್ಯಜಗಿ

2348 215 ಯ ಕಾವ ಅ ಶ ಕ್ಯಜಗಿ

2349 216 ಅಮೋನಸಾಬ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಶಿಯವಾಳ

2350 217 ಶಿಂತಾಬಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಹುವನಸಳಿ್ಳ

2351 218 ಷತಿೋಶ್ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಷಲಗಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2352 219 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಷಷಿಿಂಬಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2353 220 ಗುರುದೇ  ಚನನ ಫಷ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ

2354 221 ಕಾಭಣಣ  ಹುಲೆ ಕಾಯಭೋಷಗಾ



2355 222 ವಯಣಭಭ  ಶಿವಾನಂದ ಭದರಾ ಬಿ

2356 223 ನಿಂಗ  ಸೋಭಣಣ  ಕೄರೂರ್ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2357 224 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಅನನ ರಾವ್ ಪಾಟೋಲ್ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2358 225 ರೇಣಸ್ಪದದ   ಫಷ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2359 226 ನಿಂಗ  ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2360 227 ನಾಗಭಭ  ಭೋರ್ಜರಾಮ ಕುಿಂಬಾರ್ಬಂದಯವಾಡ

2361 228 ಚಿದ್ರನಂದಮಮ  ರೇನಸ್ಪದದ ಮಮ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2362 229 ಫಷರಾಜ್ ಸನುಮಂತಾಯ ವ್ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2363 230 ದಭಯಂತಿ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಹುವನಸಳಿ್ಳ

2364 231 ಧಾಯತಸ್ಪಿಂಗ ಹೋರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಜಪುಯ ಬಂದಯವಾಡ

2365 232 ಜಮಶಿಯ  ಸೋಭಣಣ ಹುವನಸಳಿ್ಳ

2366 233 ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ಭಲಲ   ಪೂಜಾರಿ ಭದರಾ ಬಿ

2367 234 ಶಿಯೋಗ  ವಯಣ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2368 235 ಸಂಗಭನಾಥ ಶಿಲಿಂಗಮಮ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2369 236 ಶಿಣಣ  ಭೋಭಣಣ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2370 237 ಉಭದೇವ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಸ್ಪನೂನ ರ್ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2371 238 ಅಿಂಫರಾಮ ಭಲಕ  ಗೌಡ್ಡಗಾಿಂ

2372 239 ಭಹಾದೇ  ವಯಣ ಫಡದ್ರಳ

2373 240 ಸಂಗಮ ಶಿರುದಯ ಮ ಫಡದ್ರಳ

2374 241 ಸುಗಲಬಾಯಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಫಡದ್ರಳ

2375 242 ಭಲಲ ನಾಥ್ ಈಯಣಣ  ಸೂತಾಯ ಫಡದ್ರಳ

2376 243 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಫಷಣಣ  ಫಡದ್ರಳ

2377 244 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಭ ಶಿಲಿಂಗ ಕುಲಾಲ

2378 245 ಸೋಭಣಣ  ಭೋಭಶ ಫಡದ್ರಳ

2379 246 ಬಾಬು ಚನಭಲಲ  ಫಡದ್ರಳ

2380 247 ಶಿವಯಣ  ಭೋಮಾಶ ಫಡದ್ರಳ

2381 248 ಗುರುಪಾದ  ಶಭರಾವ್ ಕೇೋನೄ ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2382 249 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಮೋಯಸಾಬ್ ನಧಾಫ್ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2383 250 ಫಡ್ಡಸಾಬ್ ಮೋಯಸಾಬ್ ಶೇಖ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2384 251 ಫಷಯಜ್ ಚಂದಯ ಭ ಕುಲಾಲ

2385 252 ಯಸೂಲಾಬಿ ಹುಸೇನ ಫಡದ್ರಳ

2386 253 ಭೋಭಣಣ  ಸನಮಂತ್ ಫಡದ್ರಳ

2387 254 ಸಾತಲಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಫಡದ್ರಳ

2388 255 ಅಲಸಾಬ್ ಇಬಾಯ ಹಿಂಸಾಬ್ ಕುಲಾಲ

2389 256 ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಫಷವಂತಾಯ ಮ ಫಡದ್ರಳ

2390 257 ಕುರ್ತಬುದಿದ ೋನ್ ಖಾಸ್ಪಮ್ ಟೇಲ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2391 258 ಸುರೇಶ್ ಭಲಕ ಜ ಫಡದ್ರಳ

2392 259 ತಿ ಣಣ  ಭಲೆಲ ೋಶ್ ಫಡದ್ರಳ

2393 260 ನೂಯಜಾ ಬೇಗಂ ಯಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2394 261 ದ್ರಮು ಚು ರಾಥೋಡ್ ಫಡದ್ರಳ

2395 262 ಸುಶಿೋಲಕುಮಾರ್ ಚಾಡ ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2396 263 ರಾಮು ರ್ತಕುಕ  ಚವಾಣ್ ಫಡದ್ರಳ

2397 264 ಸೈದ  ವಯಣ ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2398 265 ಬಾಲಾಜ ಹೋಸ್ಪಿಿಂಗ್ ಬಂದಯವಾಡ

2399 266 ಬಿೋಯ  ಫಷಣಣ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2400 267 ನಾಗಭಭ  ಸ್ಪದಯ ಭ ಡಳಿ್ಳ

2401 268 ಸ್ಪದಧ ಭಭ  ಸಂಗಮ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2402 269 ಗುರುಶಿಂತ  ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಭದರಾ ಬಿ

2403 270 ಶಿಲಿಂಗ  ಕಾಡ ಗೌಡಗಾಿಂ

2404 271 ಶಿವಯಣ  ಸ್ಪದದ ಣಣ ಚೌಡ್ರಪುಯ

2405 272 ಕುಪೇಿಂದಯ  ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2406 273 ವಯಣಫಷ  ಜಗದೇ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2407 274 ಭೆಭಶಂಕ್ರ್ ರಾಭಚಂದಯ  ಭದರಾ ಬಿ

2408 275 ಗುರುದೇ  ಶಿರಾಮ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2409 276 ನಾಗೇಶ್ ಬಾಬುರಾಮ ಗೌಡಗಾಿಂ



2410 277 ಫಭಭ ಲಿಂಗ  ಜಗದೇ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2411 278 ಗಡಗಮಮ  ಸ್ಪದಮಮ ಹೂವನಲಲ

2412 279 ಅಿಂಬಾರಾಮ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2413 280 ಭಲಂಗ್್ಸಾಬ್ ಷಮಮ ದ್ ಸಾಬು ಮುಲಾಲಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2414 281 ಶಿಪುತಯ   ಬಾಬುರಾವ್ ನೋಲ್ಲರ್

2415 282 ಶಂಕ್ರ್್ಗೌಡ ವಠಲ್್ಗೌಡ ಅಳಿಗಿ ಬಿ

2416 283 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ವಯಣ ಕ್ಯಜಗಿ

2417 284 ವಯಣಾ ಭಾಯಿ ವಯಣ ಕ್ಯಜಗಿ

2418 285 ಅಲಫಕ್ಷ್ ಅನಾನ ಸಾಬ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2419 286 ಷದ್ರದ ಿಂ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಜಮಾದರ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2420 287 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವಯಣ ಕ್ಯಜಗಿ

2421 288 ಖಾಸ್ಪಮ್ ಅನನ  ಕ್ಯಜಗಿ

2422 289 ಮಾವಕ್ ನಬಿಸಾಬ್ ತೆಲ್ಲಿಂಗಿ ಕ್ಯಜಗಿ

2423 290 ಕುಪೇಿಂದಯ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ಬ್ನೂರ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2424 291 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಸನಮಂತ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2425 292 ಅನುಸುಯಾ ಭಲ್ಲ ಜಾಧವ್ ಚೌಡ್ರಪುಯ

2426 293 ಸೈಫನಾನ  ಬಾಬುರಾವ್ ಗೌಡಗಾಿಂ

2427 294 ಭಲಲ ನಾಥ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಗೌಡಗಾಿಂ

2428 295 ಕ್ಲಾಮ ಣಾಯ ವ್ ಎಸ್ ಪಾಟಲ್ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2429 296 ಚನನ ಫಷ  ಕ್ಲಲ  ಗೌಡಗಾಿಂ

2430 297 ಸಂಗಿೋತಾ ಶಿಯ ೋಶೈಲಾ ಬ್ನೂರ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2431 298 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಮನೄ ಕ್ಯಜಗಿ

2432 299 ಧೋನು ವಾಸು ರಾಥೋಡ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2433 300 ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಾಸು ರಾಥೋಡ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2434 301 ಕಾವರಿ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2435 302 ವಯಣಫಷ  ಗುರುಶಂಟ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2436 303 ಭಲಲ ಣಣ  ಚನನ ಫಷ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2437 304 ವೋಯಣಣ  ಸ್ಪದಯ ಭ  ಪಾಟೋಲ್ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2438 305 ಈಯಣಾಣ  ಭೋಭ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2439 306 ವಯಣ  ಭಯಣಣ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ

2440 307 ಭಲಲ   ಸ್ಪಡಡ  ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2441 308 ಭನೇೋಸರ್ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಸುತಾರ್ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2442 309 ಯವಕುಮಾರ್ ಫಷಯಜ್ ಮುಲೇಜ್ಗೌಡಗಾಿಂ

2443 310 ಭಲಲ ನಾಥ್ ನಾಗ ಹೋವನಸಳಿ್ಳ

2444 311 ಯತನ ಬಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

2445 312 ಸಂಗನ್್ಫಷ  ಕ್ಲಾಮ ಣರಾವ್ ಬಿರಾದರ್ಗೌಡಗಾಿಂ

2446 313 ಸ್ಪಡುಡ  ಎ ಸೋಭ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2447 314 ಬಿೋಯ  ಎಚ್ ಪುಜಾರಿ ಬಿದನೂಯ

2448 315 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಬಿೋಯ ಉಡಚಾಣ

2449 316 ಜಗನಾನ ಥ ದಿಂಡ ಉಡಚಾಣ

2450 317 ಭೋಯ  ಸ್ಪಡಡ  ಉಡಚಾಣ

2451 318 ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಭರಾವ್ ಷಲಾಗರ್ಉಡಚಾಣ

2452 319 ಶಿವಾಜ್ ಪಾಿಂಡು ಷಲಗರ್ ಉಡಚಾಣ

2453 320 ದತತ  ಯಘುನಾಥ್ ಉಡಚಾಣ

2454 321 ಧಾರೇ  ಸುಕ್ಕ   ನಾಯಲೆ ಉಡಚಾಣ

2455 322 ಶಿಂತಮಮ  ಸ್ಪದಯ ಭಮಮ ಉಡಚಾಣ

2456 323 ಗುರು  ಭೋಭರಾಮ ಗಿರಾನ ಉಡಚಾಣ

2457 324 ಷಕಾರಾಭ ಅನೄನ ೋವ ಜಾನಕ್ಯ ಉಡಚಾಣ

2458 325 ವವಾ ನಾತ್ ಶಂಕ್ರ್ ಉಡಚಾಣ

2459 326 ಭಸಭದಯಫಿ ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಅಲಯಾಸ್ ಬಾಬು ಭಕಂದರ್ಉಡಚಾಣ

2460 327 ಯ ಭು ಶಂಕ್ಯ  ಖೇಡ್ರ ಉಡಚಾಣ

2461 328 ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಭಕಂದರ್ ಉಭಯಲ ಭಕಂದರ್ಉಡಚಾಣ

2462 329 ಷಮಾದ್ರನ ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಅಲಯಾಸ್ ಬಾಬು ಭಕಂದರ್ಉಡಚಾಣ

2463 330 ಗೋಪಾಲ್ ಗುಣವಂತ್ ಜಂಕ್ರ್ ಉಡಚಾಣ

2464 331 ಭಲಲ   ಕೃಶಣ ಉಡಚಾಣ



2465 332 ಸುಗಲಬಾಯಿ ಭಲಲ  ಉಡಚಾಣ

2466 333 ಥನ್್ಸಾಬ್ ಭಹೋಬೂಬ್್ಸಾಬ್ ಭನಯಾರ್ಉಡಚಾಣ

2467 334 ಬಿೋಯಣಣ  ಅಿಂಭಾಜ ದೇಕ್ಥೆ ಉಡಚಾಣ

2468 335 ಯಘುನಾಥ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ದೇಕ್ತೆ ಉಡಚಾಣ

2469 336 ರಾಜಸಾಬ್ ಉಸಾಭ ನಾಾ ಬ್ ಬುದಿಹಾಲ್ಉಡಚಾಣ

2470 337 ಭನೇೋಸರ್ ಅಿಂಬಾಜ ಷಲಗರ್ ಉಡಚಾಣ

2471 338 ಮುಕಿಂದ್ರ ಖಂಡು ಷಲಗರ್ ಉಡಚಾಣ

2472 339 ಆನಂದ್ ಶಹು ಸ್ಪಡ ಉಡಚಾಣ

2473 340 ಲಡ್ಡಲ ಸಾಬ್ ಮುಕುತ ಮಾಾ ಬ್ ಮುನಯಾರ್ಉಡಚಾಣ

2474 341 ಸನೋಫಾ ಬೇಗಂ ಲಾಮ ಡಲ್ ಸಾಬ್ ಉಡಚಾಣ

2475 342 ಗಿರಿಜಾಬೈ ಗುರುಸ್ಪದಮಮ ಉಡಚಾಣ

2476 343 ಭಷಕ್ಾ ಬ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಉಡಚಾಣ

2477 344 ಸುಬಾಶ್ ಭಲಕ   ಸ್ಪೋತಾನೂರ್ ಅನೂರ್

2478 345 ಶಿವಯಣ  ಫಷ ಅನೂರ್

2479 346 ನಾಗಣಣ  ಭಲಕ  ಅನೂರ್

2480 347 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ವಯಣ ಅನೂರ್

2481 348 ಭಲ  ಕ್ರೇ  ಪೂಜಾರಿ ಅನೂರ್

2482 349 ಕ್ರೇ  ಸನಮಂತ್ ಕ್ಣ್ಣ ೋಲಲ ಅನೂರ್

2483 350 ಭಭರಾಮ ಕ್ಲಲ  ಅನೂರ್

2484 351 ರಿಯಾಜ್ ಹುಸೆನಾಾ ಬ್ ಜಮಾದರ್ ಉಡಚಾಣ

2485 352 ಶಿವಯಣ  ದೇ ಉಡಚಾಣ

2486 353 ಸನಮಂತ್ ವಥೋಬಾ ಲಾಲಾ ಿಂಗ್ ಉಡಚಾಣ

2487 354 ದತತ   ದಿಂಡ ಉಡಚಾಣ

2488 355 ಭಲಲ   ಕಾಿಂತ  ಸಲಸಂಗಿ ಉಡಚಾಣ

2489 356 ಗಡ್ರಬೈ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಲಾಬ್ ಉಡಚಾಣ

2490 357 ರಾಜೇಶಿಯ  ಭಲಲ ನಾಥ್ ಮೄಟಯ ಉಡಚಾಣ

2491 358 ಹುಚಚ   ಫಜರಾವ್ ಕಲ್ ಉಡಚಾಣ

2492 359 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಫಷಣಣ  ವಂಗಿ ಉಡಚಾಣ

2493 360 ಸುರೇಶ್ ವಯಣ  ಮೄತಿಯ ಉಡಚಾಣ

2494 361 ಸುಕ್ನಾಮ  ಯಮಶ್ ಮೄಟಯ ಉಡಚಾಣ

2495 362 ಸಂಗಿೋತಾ ರ್ತಳಜ  ಮೄಟಯ ಉಡಚಾಣ

2496 363 ಹುಚ  ಭಹಾದೇವ್ ಉಡಚಾಣ

2497 364 ಭಹಾದೇವ್ ಯ ಲಾಾ ದ್ ಸೂಮಿವಂಶಿಗೌರ್ ಕೄ

2498 365 ರಾಮಾಜ ದಷಯಥ್ ಸೂಮಿವಂಶಿ ಗೌರ್ ಕೄ

2499 366 ಸುಮತಾಯ ಬಿ ಭಲಲ ಮಮ  ಸಾಾ ಮ ಗೌರ್ ಕೄ

2500 367 ಭಹಾದೇವ ಅಮೃತ್ ಸೂಮಿವಂಶಿಗೌರ್ ಕೄ

2501 368 ದೇವಿಂದಯ   ಸನುಮಂತ್ ಗೌರ್ ಕೄ

2502 369 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಷದ್ರಶಿರೋ ಗೌರ್ ಕೄ

2503 370 ಶಿಯಗೆ  ಕಾಭಣಣ ಗೌರ್ ಕೄ

2504 371 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಶಿಯಗೆ ಗೌರ್ ಕೄ

2505 372 ದೇವಿಂದಯ  ಇರಾ ಗೌರ್ ಕೄ

2506 373 ಭಹೇಶ್ ಸುಭಾಷ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2507 374 ಗೌರಿಶಂಕ್ರ್ ಭೋಭರೆ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2508 375 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಭದರಾ ಬಿ

2509 376 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಮೄಯ ೋ ಬಂದಯವಾಡ

2510 377 ನಾಗಣಣ  ಭೋಭ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

2511 378 ಭಲಲ ಕ್ಜ  ಶಿಲಿಂಗ ಭದರಾ ಬಿ

2512 379 ನಂದಣಣ  ಚನನ ಫಷ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2513 380 ದತತ   ಗುಯಣಣ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2514 381 ಫಷಯಜ್ ಸನುಮಂತಯ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2515 382 ಶಿವಯಣ ಚಂದಯ ಿಂ ಶಿವೂರ್

2516 383 ವಯಣ  ಶಿಬಾಲ ಕ್ಯಜಗಿ

2517 384 ಶ್ಬ್್ಗೌಡ್ ವಯಣ ಕ್ಯಜಗಿ

2518 385 ಗುರುದ  ಸ್ಪಡಡ  ಕ್ಯಜಗಿ

2519 386 ಸಂಗ  ಶಿಲಿಂಗ ಶಿವೂರ್



2520 387 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ಹಯಣಣ ಶಿವೂರ್

2521 388 ಗಂಗಾಧರ್ ನಾನಾ ರಡಗಿ ಶಿವೂರ್

2522 389 ಬಗವಂತ್ ರಾಮ ಫಷಣಣ ಶಿವೂರ್

2523 390 ಕಾಶಿಬೈ ಅಮೇೋಗೆ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿವೂರ್

2524 391 ಗುರುನಾಥ ಚನನ ಫಷ ಶಿವೂರ್

2525 392 ನಾಗ  ಶಿವಯಣ ಶಿವೂರ್

2526 393 ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಹಾದೇ ಶಿವೂರ್

2527 394 ಅಿಂಬಾನ್ ವಯನ್್ಪಾ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

2528 395 ಯ ಭು ಭಲಲ ಭಭ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2529 396 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಭದಯ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2530 397 ನಿಂಗಾಪ್ ಜಟೆ್ಟ  ಬಿದನೂಯ

2531 398 ಭದದ   ಹನನ ಿಂಗಿ ಬಿದನೂಯ

2532 399 ಸನಮಂಥೆಯ ೋ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2533 400 ಗುರುನಾನ  ಫಷಲಿಂಗ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2534 401 ವೋಯಮಮ  ಭಠ ಫಭಭ ಮಮ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2535 402 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2536 403 ಕ್ಡಸ್ಪಡಡ  ಶಿಲಿಂಗ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2537 404 ನಾಗೇಿಂದಯ ಪ್ ನಿಂಗಾಪಾಪ್ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2538 405 ಮಾಸುಕ  ಮಾರುತಿ ಸ್ಪಿಂಗಡ್ಡ ಉಡಚಾಣ

2539 406 ನೋಲಾಬೈ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2540 407 ರ್ತಲಾಜ  ಮುರಿಜೆ ಉಡಚಾಣ

2541 408 ವಥೋಬಾ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2542 409 ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಾಗ ಕ್ಯಜಗಿ

2543 410 ಸ್ಪದದ   ಷಮಫಣಣ ಉಡಚಾಣ

2544 411 ಹಾಜ ಭಲಂಗ್ ಬಾಬು ಸಾಬ್ ಕುಲಾಲ

2545 412 ಶಿಪುತಯ  ಚನನ  ಕುಲಾಲ

2546 413 ಹೈದರ್್ಸಾಬ್ ನಧಾ ನಬಿಸಾಬ್ ನಧಾಅರ್ಜಿಣಗಿ

2547 414 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಚನನ  ಕುಲಾಲ

2548 415 ಸ್ಪಡಡ   ದೇವಿಂದಯ   ಸುತಾರ್ ಫಡದ್ರಳ

2549 416 ಇಿಂದ್ದಭತಿ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಪೋದ್ರದ ರ್ ಫಳೂಗಿಿ

2550 417 ಮಾತೋಶಿಯ  ಫಷಯಜ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕುಲಾಲ

2551 418 ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಫಳೂಗಿಿ

2552 419 ಶಿಕುಮಾರ್ ಗುರುಸ್ಪದದ  ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2553 420 ವಾಹೋರ್ ಶೇಕ್ ಬಾಬು ಸಾಬ್ ಫಡದ್ರಳ

2554 421 ಯಮಶ್ ಚಂದಯ ಶ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2555 422 ಪಕಯ  ಸ್ಪಡಡ  ಗೌರ್ ಬಿ

2556 423 ಖದ  ಭಲ ಗೌರ್ ಬಿ

2557 424 ಭಹಾದೇವ್ ಮೌಲಾಲ ಗೌರ್ ಬಿ

2558 425 ಸೋಭಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಗೌರ್ ಬಿ

2559 426 ವಥೋಬಾ ಮೌಲಾಲ ಗೌರ್ ಬಿ

2560 427 ಭಹಾದೇವ ಶಿಪುತಯ ಗೌರ್ ಬಿ

2561 428 ನಾಗ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಗೌರ್ ಬಿ

2562 429 ವಯಣ  ರಾಮಾಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2563 430 ಭಲಲ   ಚಂದ ಗೌರ್ ಬಿ

2564 431 ಶಿಪುತಯ  ರಾಮಾಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2565 432 ಷದ್ರಶಿವ್ ಬೈಲ ಗೌರ್ ಬಿ

2566 433 ಷಚಿನ್ ದೊೋಿಂಡಿರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ಕ್ಯಜಗಿ

2567 434 ಲಕು ಮಾಮ ನಾ ಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2568 435 ಬಗ  ನಾಗ ಉಡಚಾಣ

2569 436 ಷದ್ರಶಿ ಅಿಂಬಿಜೆ ಉಡಚಾಣ

2570 437 ಸೋಭಣಣ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ಉಡಚಾಣ

2571 438 ಅಡಮಾ ಅಸಭದ್ರ ಅಲ ಉಡಚಾಣ

2572 439 ಗಂಗಪಾ  ದಿಂಡ ಉಡಚಾಣ

2573 440 ದನಾ  ಇಯ ಕ್ಯಜಗಿ

2574 441 ಷದ್ರನಂದ್ ಅಮನ ಕ್ಯಜಗಿ



2575 442 ಶಿವಾಜ ಅಮನ ಕ್ಯಜಗಿ

2576 443 ಸೈಫನಾನ  ಅಮನ ಕ್ಯಜಗಿ

2577 444 AMEERBEE AHMED ಕ್ಯಜಗಿ

2578 445 ಸುನಲ್ಲಕಮಾರ್ ವಯಣ ಕ್ಯಜಗಿ

2579 446 ಮಲಲ   ಅಿಂಜೋಯ ಕ್ಯಜಗಿ

2580 447 ವಯಣ  ಲಕ್ಕ  ಕ್ಯಜಗಿ

2581 448 ಗಂಗಾಬಿ ಅಿಂಜೋಯ ಕ್ಯಜಗಿ

2582 449 ಸುನಂದ ಕು ಣಣ ಕ್ಯಜಗಿ

2583 450 ಗುರುರಾಜ್ ವಬಾಸುದೇವ್ ರಾವ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2584 451 ಪಂಚ  ಯಮವಾ ಯ ಫಡದ್ರಳ

2585 452 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭಲಲ ನಾಥ್ ಕುಲಾಲ

2586 453 ಫಷಾ ಣಣ  ಗುರುಫಲ ಫಡದ್ರಳ

2587 454 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಹುಲೆ ಫಡದ್ರಳ

2588 455 ಕೃಶಣ  ರಾವ್ ಅಿಂಫಯ ಪಾಟೋಲ್ ಅಳಿಗಿ ಬಿ

2589 456 ಅಮುಲ್ ಕೃಹಾನ  ಪಾಟೋಲ್ ಅಳಿಗಿ ಬಿ

2590 457 ಅನನ ರಾಮ ಚಣದಯ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟೋಲ್ಅಳಿಗಿ ಬಿ

2591 458 ಸನಭ ಿಂತ್ ಕ್ರೇಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ಅಳಿಗಿ ಬಿ

2592 459 ಗಂಗ  ಕ್ಯಪೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಿಗಿ ಬಿ

2593 460 ಸ್ಪದದ   ಕ್ಯಪೆ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಿಗಿ ಬಿ

2594 461 ಶಂಕ್ರ್ ಗೌಡ  ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೋಲ್ಅಳಿಗಿ ಬಿ

2595 462 ಧಾರೆ  ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಗೌರ್ ಬಿ

2596 463 ಅಿಂಫಣಣ  ಸನಮಂತ ಭೋಸಾಗ

2597 464 ಜಮದೇವ ಫಷಯಜ್್ಗೌಡ ಅಳಿಗಿ ಬಿ

2598 465 ಭೋಮಾಶ ಕ್ಹಂಡ ಉಡಚಾಣ

2599 466 ರಾಮ  ಗೆ  ಸ್ಪನೂನ ರ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2600 467 ಗಣೇಶ್ ರಾಮ ಗೌರ್ ಬಿ

2601 468 ಯವ ರಾಮ ಗೌರ್ ಬಿ

2602 469 ಕುಪಿಿಂದರ್ ವಟೆ ಲ್ ರಾಥೋಡ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2603 470 ಸೋಭಲ್ಲ ಹೋರು ರಾಥೋಡ್ ಗೌರ್ ಬಿ

2604 471 ವಟಾಹ್ಲಲ  ಹವಾನಾನ  ಪೂಜಾರಿ ರೇವೂಯ ಬಿ

2605 472 ವಯಣಫಷ  ವಠಲ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2606 473 ಸನನಮಂತೆಯ ೋ ಪಿಯ ರೇವೂಯ ಬಿ

2607 474 ಭಲಲ ಭಭ  ಸನಮಂತಯ ರೇವೂಯ ಬಿ

2608 475 ಶಂಕ್ರ್ ನಾಸ್ಪ ವಯಣ ರೇವೂಯ ಬಿ

2609 476 ಯತನ ಬಾಯಿ ದತತ  ಬಾಲಕ್ಟೆ ರೇವೂಯ ಬಿ

2610 477 ದರ್ತತ  ವನಯ  ರೇವೂಯ ಬಿ

2611 478 ಇಿಂದಿರಾಬೈ ವಟೆ ಲ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2612 479 ನಭಿಲಾ ಶಂಕ್ರ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2613 480 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ  ಭಲೆಲ ೋವ ರೇವೂಯ ಬಿ

2614 481 ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ಚನನ ಭಲಲ  ರೇವೂಯ ಬಿ

2615 482 ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ ಭಹೋಬೂಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2616 483 ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ ಅಲಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ರೇವೂಯ ಬಿ

2617 484 ನಿಂಗಣಣ  ಎಸ್.ವ.ವಯನ ರೇವೂಯ ಬಿ

2618 485 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ವನಾಿ ರೇವೂಯ ಬಿ

2619 486 ಶಿಭಭ  ರೇನಾ ಡಡ ರೇವೂಯ ಬಿ

2620 487 ಶಿವಾನಂದ್ ಚನನ ಭಲಲ  ರೇವೂಯ ಬಿ

2621 488 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಅಲ ಅಬುದ ಲ್ ಶೈಕ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2622 489 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಫಷನ ರೇವೂಯ ಬಿ

2623 490 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಫಷಣಣ ರೇವೂಯ ಬಿ

2624 491 ಚಂದಯ ಶ ಸ್ಪದಯ ಭ ರೇವೂಯ ಬಿ

2625 492 ಭಹಾದೇವ ಚೌದ ರೇವೂಯ ಬಿ

2626 493 ಬಂಡೇ ನಜಾಲಿಂಗ ರೇವೂಯ ಬಿ

2627 494 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಜಾಲಿಂಗ ರೇವೂಯ ಬಿ

2628 495 ಫಷಯಜ್ ಮಾರೆ ರೇವೂಯ ಬಿ

2629 496 ವಟೆ ಲ್ ಭಲಕ  ರೇವೂಯ ಬಿ



2630 497 ಸರಿಚಂದಯ  ರುಪುಲ  ರಾಥೋಡ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2631 498 ನಾಟ್ಟ ಗಂಗಾರಂ ರಾಥೋಡ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2632 499 ಸೋಭಣಣ  ಅಮುಯ ತ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2633 500 ಮಾರೆ  ಭಲಕ  ರೇವೂಯ ಬಿ

2634 501 ಸ್ಪಡಡ   ನಾಗ ರೇವೂಯ ಬಿ

2635 502 ಯ ಭು ತಿ ಳ ಡಡ ರ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2636 503 ಯ ಭು ವಣಿ  ಹನೄನ ಕ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2637 504 ಬಿಲ್ಲಲ  ದಗುಿ ಲಂಬಾನ ರೇವೂಯ ಬಿ

2638 505 ಪುತಲಬಾಯಿ ಫಷವಂತರಾವ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2639 506 ಕುರ್ತಬಾಸಾಬ್ ಯುಎಷಭ ನಾಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2640 507 ಕ್ಲಾತಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಾಭಣಿ

2641 508 ನಬಿಲಾಲ್ ಭಹೋಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2642 509 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ರೇನಸ್ಪದದ  ರೇವೂಯ ಬಿ

2643 510 ಭಹಂತ  ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಕುಿಂಬಾರ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2644 511 ವಠಲ್ ಭಲಕ   ನೋಲ್ಲರ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

2645 512 ಭಲ  ಭೂತಾಲ ಪೂಜಾರಿ ರೇವೂಯ ಬಿ

2646 513 ಅಿಂಫರಿೋಶ್ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಪೋದ್ರದ ರ್ ಫಳೂಗಿಿ

2647 514 ಚನನ ಭಲಲ   ಅಡ್ಡಪಾ ಫಡದ್ರಳ

2648 515 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಶಿಂತ ಫಡದ್ರಳ

2649 516 ಲಾಲ್ಲಸಾಬ್ ಅಲಾಲ ದಿದ ೋನ್ ಫಡದ್ರಳ

2650 517 ಗಂಗಾಬಿ ಶಿವಯಣ ಫಡದ್ರಳ

2651 518 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಸನಮಂತ್ ಆನೂಯ

2652 519 ಶಿಲಿಂಗ  ಯೋಗ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2653 520 ವಯಣಬಾಷ  ವಠಲ್ ಕಾಯಾನ ಕೇಗನೂರ್

2654 521 ಫಷಯಜ್ ಶೈಯ ಬಿರಾದರ್ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2655 522 ಸನಮಂತೆಯ ೋ ಫಷಣಣ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2656 523 ಉಭದೇವ ಫಷತೆಯ ೋ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2657 524 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ ಫಷಯಜ್ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2658 525 ದೇರಿ ಮವಾ ಿಂಥೆಯ ೋ ಭದರಾ ಬಿ

2659 526 ಭೋಭಯಯ್ ಸಂಗಣಣ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2660 527 ಫಷಭಭ  ಶಿಂತ ಭದರಾ ಬಿ

2661 528 ಗುರು  ಟ ಣಣ ಅತನೂಯ

2662 529 ನಜೋಿಟ್ಟಲ್ ಭೋಗನಲಲ ಭೋಗನಳಿ್ಳ

2663 530 ಜೈರ್ತನಫ  ಮೆಹಬೂಬ್ ಮುಡಿಡ ಅತನೂಯ

2664 531 ರಾಬಿನಫ  ಚಾಿಂಡ್ ಟೇಲ್ ಅತನೂಯ

2665 532 ಭಹೋಬೂಬ್ ನಜೋರ್ ಟೇಲ್ ಅತನೂಯ

2666 533 ನಬಿಲಾಲ್ ಕ್ರಿೋಮಾಾ ಬ್ ಶೇಖ್ ಭೋಗನಲಲ

2667 534 ಮೆಫಬ್ ಮೌಲಾಾ ಬ್ ಮುದ್ದ ಅತನೂಯ

2668 535 ಪಾಮ ಸ್ಪಡ್ ಟೇಲ್ ನಬಿಲಾಲ್ ಟೇಲ್ಅತನೂಯ

2669 536 ಸಬ್ಿಗಮ್ ಕ್ರಿೋಮಾಾ ಬ್ ಭೋಗನಳಿ್ಳ

2670 537 ಸೈಜಾದಿೋಬಿೋ ಸಮೋದ್ರಸಾಬ್ ಅತನೂಯ

2671 538 ಕ್ಭಲಾಬಾಯ್ ಅಮೃತಾಯ ವ್ ಪಾಟೋಲ್ಅತನೂಯ

2672 539 ನಾಗರಾಜ್ ಭಡಿಲಲ  ಭೈರಾಭಡಗಿ

2673 540 ಮೋನಾಕಮ  ಷದಶಿವ್್ಗೌಡ ಚೌಡ್ರಪುಯ

2674 541 ಫಷಣಣ  ಚಂದಯ ಶ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2675 542 ಅಿಂಫರೆ ನಿಂಗ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2676 543 ಫಷಯಜ್ ಸನಮಂತಾಯ ಮ ಅತನೂಯ

2677 544 ಧಭಿರಾಯ್ ಅಮೃತರಾವ್ ಪಾಟೋಲ್ಅತನೂಯ

2678 545 ನಾಗಣಣ  ಶಿಂತ ಅತನೂಯ

2679 546 ಭಲಲ ಭಭ  ಎಷನಾನ  ಕುಿಂಬಾರ್ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2680 547 ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಸೈಫನಾನ ಕ್ಯಜಗಿ

2681 548 ಬಾಬು ಅಬಾಫ ಷಲ ಜಮಾದರ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2682 549 ಫುಲಾಚಂದ್ ಕಶು ಜಾಧವ್ ಕ್ಯಜಗಿ

2683 550 ಕ್ಲಲ   ಭಕ್ತ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2684 551 ಸರಿಶ ಚಂದಯ  ಬಿೋಮೄಾ ನ್ ವಾರ್ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ



2685 552 ದತಾತ ತಿಯ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2686 553 ವರಂಗೌಡ ಅನನ ರಾವ್ ಪಾಟೋಲ್ ಭೈರಾಭಡಗಿ

2687 554 ಭಲಲ   ಸೈಫಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಭದರಾ ಬಿ

2688 555 ಭಹಾದೇವ ವಠಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಭದರಾ ಬಿ

2689 556 ಯ ಭಾಕ್ರ್ ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2690 557 ಶಿವಯಣಭಭ  ಸ್ಪದಯ ಭ  ಪಾಟೋಲ್ಭೈರಾಭಡಗಿ

2691 558 ಗಂಗಭಭ  ರಾಭಣಣ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2692 559 ಶಿವಯಣ  ಯೋಗ ಭದರಾ ಬಿ

2693 560 ಭಹಂತ  ಗಡ್ಡಡ ೋ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2694 561 ರೇಖಾ ಯಮಾನಂದ್ ಪಾಟೋಲ್ ಭೈರಾಭಡಗಿ

2695 562 ಭಹಂತ  ಧಭಿರಾವ್ ಪಾಟೋಲ್ಭದರಾ ಬಿ

2696 563 ಫಷಯಜ್ ಮುಟೆ  ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2697 564 ಫಷಯಜ್ ಸಂಗ ಬಿದನೂರ್

2698 565 ವಠಲ್ ದಿಂಡ  ಪೂಜಾರಿ ಭದರಾ ಬಿ

2699 566 APPARAY SANTAPPA MAHAGAON ಅತನೂಯ

2700 567 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಅವಟ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2701 568 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಚಂದಯ  ಕ್ಟೆಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2702 569 ನಾಗನಾಥ ರಾಭಚಂದಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2703 570 ಸುರೇಖಾ ಭದೇ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2704 571 ಚನನ   ವಯಣ ಕೂಡಿಗನೂಯ

2705 572 ಈಯಣಾಣ  ಕ್ಶಿನಾಥ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2706 573 ಸಂಗವಾಾ  ಈಯಣಾಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2707 574 ಧಯಭಣಣ  ಇಯಣಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2708 575 ಬಾಿಂಡಗ ರ್ ಯಾಲಿಂಗ್ ರಾಮ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2709 576 ಯತನ ಬಾಯಿ ಅರ್ಜಿನ್ ದೊೋನ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2710 577 ಅಲಾತ ಫ್ ಹಾಜಮಾಲಂಗ್ ಮುತಲಲಭಣ್ಣಣ ಯ

2711 578 ಸೈಫನಾನ  ಸ್ಪದದ  ಭಣ್ಣಣ ಯ

2712 579 ದೊೋಿಂಡಿಬಾ ನಾರಾಮಣ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2713 580 ಸಲಲ  ಷತಿೋಶ್ ಎಸ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2714 581 ಮೋನಾಕಮ  ಆನಂದರಾವ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2715 582 ಷದನನಾಡ ಅನನ  ಭಣ್ಣಣ ಯ

2716 583 ಭಲಲ   ಮುಟೆ  ಭಣ್ಣಣ ಯ

2717 584 ಭಹಾದೇವ್ ಫಷನಾನ  ಚಂಬಾರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2718 585 ಖಂಡು ಭಹಾದೇವ್ ಭಂಡಗ ರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2719 586 ಭಲಕಾನ ಸ್ಪದಧ  ಭಣ್ಣಣ ಯ

2720 587 ಭಹಾದೇವ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2721 588 ಸಟೆ ಕಿ ರಾಮ್ ವಯಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2722 589 ಫಷವಾಲಿಂಗ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2723 590 ಬಂಡ್ಡ ನವಾಜ್ ಮುಲಾಕ  ಸಾಬ್ ಕೇರುಬ್ಭಣ್ಣಣ ಯ

2724 591 ಶಿಪುತಯ  ಯವುತ  ಪೂಜಾರಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2725 592 ವಯ  ದೇವಿಂದ್ರಯ ಪ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2726 593 ಸುಶಿೋಲಾಬಿ ರಾಭಣಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2727 594 ಭೋಭ ಭಲಸ್ಪಡಡ  ಭಣ್ಣಣ ಯ

2728 595 ಧಾರೇಪಾ ಮಾರುತಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ

2729 596 ಜಕ್ಕ ಪಾ  ಧಾರೆ ಮಾಶಳ

2730 597 ಕ್ಹಾ ಮ್ ಸೈಫಾನ್ ಜಮಾದರ್ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2731 598 ಸನಮಂತ್ ಫಷಗಿಂಡ ಮಾಶಳ

2732 599 ಸನುಮಂತ್ ಗಿರೆಪಾ  ಖುಜಿ ಮಾಶಳ

2733 600 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಅಣಣ ರಾಮ ಮಾಶಳ

2734 601 ನಾಗ  ಬುಥ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2735 602 ಸ್ಪಡಡ   ಗುರುಸ್ಪದ ಮಾಶಳ

2736 603 ಸನಮಂತ್ ಗೋವಡ್ಿಂದ ಮಾಶಳ

2737 604 ಬಾಬುರಾಮ ರಾಭಗಿಂಡ ಮಾಶಳ

2738 605 ಸುರೇಶ್ ಫಷಣಣ ಮಾಶಳ

2739 606 ನೋಲಭಭ  ಭಡ್ಡ ನಂದಗಿ



2740 607 ವಟೆ ಲಾಯ ವ್ ವನಯ   ಪಾಟೋಲ್ ನಂದಗಿ

2741 608 ವವಾ ಿಂತ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ನಂದಗಿ

2742 609 ವಯಣಬಾಷ  ಭಡ್ಡ ನಂದಗಿ

2743 610 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ವಯಣ  ಪಾಟೋಲ್ ನಂದಗಿ

2744 611 ಅಪಾಯವ್ ಚನನ ಲಲ  ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2745 612 ಭಣಿಕ್ ಶಿರೇ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಗಿ

2746 613 ಭಹಾದೇ  ಬನಾರಾಮ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2747 614 ಶಿದ  ವಯಣ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2748 615 ಪೈಗಂಬಾರ್ ನಷರೋದಿದ ನಾ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2749 616 ಸೈಪಾನ ಮೌಲಾ ಕುಿಂಬಾರಿ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2750 617 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಹಾದೇ ಗೌರ್ ಬಿ

2751 618 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಠಾಕೂರ್ ಕಷಸ್ಪಿಿಂಗ್ಮಾಶಳ

2752 619 ಭೋಭಣಣ  ಸ್ಪದಯ ಭ ನಂದಗಿ

2753 620 ತಮೋಜಾ ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2754 621 ಭಾಗಿೋಯತಿ ಲಕ್ಷ್ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2755 622 ಭದಿೋನಾ ರಾಜಬಾಯಿ ಜಮಾದರ್ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2756 623 ದಷತ ಗಿೋರ್ ಹುಸೇನ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2757 624 ಭಡ್ಡ  ಪುಿಂಡ ನಂದಗಿ

2758 625 ಭೋಭಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಜಪುಯನುನ  ರೂಪಾಸ್ಪಿಂಗ್ಮಾಶಳ

2759 626 ಶಿನಿಂಗ  ಮವಾ ಿಂತ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2760 627 ಸ್ಪದಧ ರಂ ಫಷಯಜ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2761 628 ಗುರುಶಿಂತ್ ಶಿಂತಭಲಲ  ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2762 629 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಚಂದಯ ಶಮ ಗೌರ್ ಬಿ

2763 630 ಭಹಂತೇಶ್ ಭಹಾದೇ ಗೌರ್ ಬಿ

2764 631 ದೌಯ ತಿ ಜಗದೇ ಗೌರ್ ಬಿ

2765 632 ಶಿಯ ೋಧರ್ ಸುಬಶ ನಂದಗಿ

2766 633 ವಯಣ  ಚದ ಮಾಶಳ

2767 634 ಭಲಲ ಮಾ ಬಂಡ್ಡ  ಪೂಜಾರಿ ನಂದಗಿ

2768 635 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಭಲೆಲ ೋವ ನಂದಗಿ

2769 636 ಸಫಿೋಜಾ ಭಹೋಫಬ್ ನಗರೋಲಲ ಮಾಶಳ

2770 637 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಫಷಣಣ ನಂದಗಿ

2771 638 ಶಿವಾನಂದ್ ಚಂದಯ ಶ ಮಾಶಳ

2772 639 ವದ್ರಮ ಸಾಗರ್ ಸುಬಾಶ್ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2773 640 ಶಯದದಿದ ದ ೋನ್ ಜಲಾನ್ ಪಾಶ್ ನಂದಯಗಾ

2774 641 ನಿಂಗ  ರಾಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ನಂದಯಗಾ

2775 642 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಅನನ ರಾವ್ ಮಾಶಳ

2776 643 ಸುಭಾಶ್ ರೇನಾ ಡಡ  ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2777 644 ಕಾಿಂತ  ವಯಣ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2778 645 ಹೋರಾಬಯಿ ಸಾತಲಿಂಗ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2779 646 ಯವಕಾಿಂತ್ ರೇಣಸ್ಪದದ ಪ್ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2780 647 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸಮಭಣಣ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2781 648 ಹುಸೆನ್್ಭಾಷಾ ಗುಡುಸಾಬ್ ದಿಕಾಾ ಿಂಗ್ ಬಿ

2782 649 ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದಯ ಭ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2783 650 ಗುರುಶಿಂತ್ ಸೋಭನಾಥ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2784 651 ಸಷನಸಾಬ್ ದಷತ ಗಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2785 652 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಸಂಗಣಣ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2786 653 ರಾಸ್ಪಡ್ ಅಲಾಲ ಹೋಡಿನ್ ಮಾಶಳ

2787 654 ದ್ರನಭಭ  ಫಷ ಮಾಶಳ

2788 655 ಬಂಡೇಶ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2789 656 ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಇಭಭ ನ್ ಸಾಬ್ ಮಾಶಳ

2790 657 ಭಹಾದೇವ ಶಂಕ್ರ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2791 658 ರಾಜಯಾ ಬಿೋ ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್ ಮಾಶಳ

2792 659 ಶಿಂತ  ನಿಂಫಣಣ ನಂದಯಗಾ

2793 660 ಸನಮಂತ್ ಫಷ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2794 661 ವಯಣ  ಸ್ಪಡಡ  ನಂದಯಗಾ



2795 662 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಅನಾ ನಂದಯಗಾ

2796 663 ಅನನ   ಸ್ಪಡಡ  ನಂದಯಗಾ

2797 664 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಭಲಕ ಜ ನಂದಯಗಾ

2798 665 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ  ಶಿಲಿಂಗ ನಂದಯಗಾ

2799 666 ಯಮವ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಕೇೋಳ್ಳ ಮಾಶಳ

2800 667 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಶಿಲಿಂಗ ನಂದಯಗಾ

2801 668 ಯ ಭಾತಿ ಕ್ಯಫಷ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2802 669 ವಠಲ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ಯಫಷ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2803 670 ಭಹಂತ  ಕೄಿಂಚ ಮಾಶಳ

2804 671 ಸುರೇಶ್ ಫಷಣಣ ಮಾಶಳ

2805 672 ಮುಟೆ   ರುದಯ  ಮಾಶಳ

2806 673 ವವಾ ನಾಥ ಶಿಮೂತೆಿ ನಂದಯಗಾ

2807 674 ಫಷಯಜ್ ಚಂದಣಣ ನಂದಯಗಾ

2808 675 ಷಮಮ ದ್ ಗಪುಯಷಬ್ ನಧಾ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2809 676 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಶಿಂತ ನಂದಯಗಾ

2810 677 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಸೋಭಣಣ  ಕೇೋಳ್ಳ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2811 678 ಭಯ  ಭಲಲ  ನಂದಯಗಾ

2812 679 ಸಂತ್ ಸೋಭಣಣ  ಕೇೋಲ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2813 680 ರೇಭಭ  ವಯಣಫಷ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2814 681 ವಯಣಬಾಷ  ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2815 682 ಗಫೂಸಾಿಬ್ ಅಸಭ ದ್ರಾ ಬ್ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2816 683 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಪಾಟೋಲ್ಕುಲಾಲ

2817 684 ಲಾಲಾಾ ಬ್ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಶೇಖಾ ಫಡದ್ರಳ

2818 685 ಶಯ ನ  ನಿಂಗ ಫಡದ್ರಳ

2819 686 ಫಶೇಶಬ್ ಮೆಬೂಬಾಾ ಬ್ ಮುಲಾಲ ಆನೂಯ

2820 687 ಷತಿೋಶ್ ವಯಣ ಆನೂಯ

2821 688 ನಾಗಭಭ  ಇಯಣಣ  ಸೋನಾರ್ ಫಡದ್ರಳ

2822 689 ಯಮಶ್ ನಿಂಗ ಫಡದ್ರಳ

2823 690 ನೋಲಭಭ  ಚಂದಯ ಶ ಮಾತೋಳ್ಳ

2824 691 ರುಕುಮುದಿದ ೋನ್ ಬಂದಗಿಸಾಬ್ ಆನೂಯ

2825 692 ವಯಣಫಷ  ಷತಲಿಂಗ ಫಡದ್ರಳ

2826 693 ಶಂಕ್ಯ ಕ್ಲಲ   ಮಾಿಂಗ್ ಆನೂಯ

2827 694 ಬಗಭಭ  ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಫಡದ್ರಳ

2828 695 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಭೂತಾಲ ಫಡದ್ರಳ

2829 696 ಜಗನಾನ ಥ ಸನಭಮಮ ಫಡದ್ರಳ

2830 697 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ಮವವಂತಾವ್ ಭಲಲ ಫಡ

2831 698 ಭಲ  ನಿಂಗ ಭಲಾಲ ಬಾದ್

2832 699 ಭಹಂತ  ಷಮಫಣಣ ಕುಲಾಲ

2833 700 ಶಿಯ ೋಮಂತ ರಾಭಣಣ ಫಡದ್ರಳ

2834 701 ಅನಸುಬಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಕ್ಚಾಪುಯ ಆನೂಯ

2835 702 ಭಲಲ   ರಾಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಫಡದ್ರಳ

2836 703 ವಯಣಫಷ  ಚಂದಯ ಶ ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2837 704 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ರೌತ  ಪೂಜಾರಿ ಫಳೂಗಿಿ

2838 705 ರೌತ  ವಯಣ ಫಳೂಗಿಿ

2839 706 ಫಷ  ಭೋಭಣಣ  ಕ್ಲ್ಲಲ ರು ಫಳೂಗಿಿ

2840 707 ಜಮುನಬಾಯಿ ಸುಬಶ ಗುಟೆ್ಟ ೋದ್ರರ್ಫಳೂಗಿಿ

2841 708 ಸ್ಪೋತಾರಂ ಷಮಫಣಣ  ಕ್ಷ್ತಿಯ ಮ ಫಳೂಗಿಿ

2842 709 ಸ್ಪದಧ ರಂ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ನಿಂಬಾಗಿಿಫಳೂಗಿಿ

2843 710 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯ್ ಅಮೇಗಿ ಫಳೂಗಿಿ

2844 711 ನಾಗ  ಕ್ಯ  ಹರೆಕುಫಿರ್ ಫಳೂಗಿಿ

2845 712 ಚನನ ಪ್ ಸ್ಪದಯ ಭ ಫಳೂಗಿಿ

2846 713 ಶಿವಾನಂದ್ ಸಂಗಣಣ ಫಳೂಗಿಿ

2847 714 ಚನನ ವೋಯ  ಸಂಗಣಣ ಫಳೂಗಿಿ

2848 715 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಲಲ ಣಣ ಫಳೂಗಿಿ

2849 716 ಸನಮಂತ್ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಫಳೂಗಿಿ



2850 717 ಭಹಾನದ ಭಲಲ ಣಣ  ರಡಗಿ ಫಳೂಗಿಿ

2851 718 ಫಷಯಜ್ ಕ್ಲಲ  ಫಳೂಗಿಿ

2852 719 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವಯಣ  ವಾಡಿಯಾರ್ ಫಳೂಗಿಿ

2853 720 ಶಿಭಭ  ಫಷಯಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಫಳೂಗಿಿ

2854 721 ಸಾಗರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಥಕಾಕ ಫಳೂಗಿಿ

2855 722 ಶಿಲಾಪ್ ಸಂಜೋವ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2856 723 ಶಿಯ ೋಮಾತ್ ಭಲಕ್ಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2857 724 ವಯಣಬಾಷ  ದತತ   ಕುಲಾಲ

2858 725 ವವಕಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2859 726 ಸುಬಾಫ ಶ್ ನಾಗಣಣ ಫಡದ್ರಳ

2860 727 ಬಗಭಭ  ನಾಗಣಣ ಫಡದ್ರಳ

2861 728 ಲಿಂಗರಾಜ್ ವಯಣ ಫಡದ್ರಳ

2862 729 ಫಷಯಜ್ ಷತಿೋಶ್ ಗುಟೆ್ಟ ೋದರ್ ಫಡದ್ರಳ

2863 730 ವಯಣಾಮ ಷತಿೋಶ್ ಗುಟೆ್ಟ ೋದರ್ ಫಡದ್ರಳ

2864 731 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ವಯಣಾಮ ಫಡದ್ರಳ

2865 732 ಫಷಯಜ್ ವಯಣಮ  ಗುಟೆ್ಟ ೋದರ್ ಫಡದ್ರಳ

2866 733 ಷತಲಿಂಗ  ನಿಂಗ  ಪಾಟೋಲ್ ಫಡದ್ರಳ

2867 734 ಶಿಮೂತಿಿ ಭಹಂತಾಮ ಕುಲಾಲ

2868 735 ಯಮಶ್ ಶಂಕ್ರ್ ಚವಾನ್ ಫಳೂಗಿಿ

2869 736 ಭೋಮಾಶ ಅಿಂಫಣಣ ಫಳೂಗಿಿ

2870 737 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಭೂತ ಫಳೂಗಿಿ

2871 738 ಯಶುರಾಮ್ ನಾಗ ಫಳೂಗಿಿ

2872 739 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸನುಮಂತ್ ಕುಲಾಲ

2873 740 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಬಾಬು ಫಡದ್ರಳ

2874 741 ವಯಣಂ ಬಾಫರ್ ಫಳೂಗಿಿ

2875 742 ಪಮು ಭಡು ಚನ್ ಫಳೂಗಿಿ

2876 743 ಅರುಣ್ ಬಾಬು ಮುಗಾ ಫಡದ್ರಳ

2877 744 ಬಾಶು ನಾಮು ಫಡದ್ರಳ

2878 745 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ನಾಮ್್ದೇವ್ ಅರ್ಜಿಣಗಿ

2879 746 ಭಹಾದೇವ ಅಮೃತ್ ಆನೂಯ

2880 747 ಜಗಾನ ಥ ವಥಾ ಫಡದ್ರಳ

2881 748 ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2882 749 ಖಜ  ಪಾಿಂಡ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2883 750 ಗೌಯಬೈ ರ್ತಕಾರಂ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2884 751 ಸಂತೋವಮಂ ಸುರೇಶ್ ಮಾಶಳ

2885 752 ಭರೇ ಸನುಮಂತ್ ದಿಕಾಾ ಿಂಗ್ ಕೄ

2886 753 ಹುಸಾನ  ಬೋಡ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

2887 754 ಹನನ   ಸನಮಂತ್ ದಿಕಾಾ ಿಂಗ್ ಕೄ

2888 755 ಶಿಪುತಯ   ಪಂಡಲೋಕ್ ನಂದಗಿ

2889 756 ರೇನಾ ಡ್ರಡ ಪ್ ಸ್ಪಡಡ  ನಂದಗಿ

2890 757 ಫಷಭಭ  ಯವುಟ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2891 758 ದೇವಿಂದಯ  ಕನಗಿ ಷಹಾಬೌಡ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2892 759 ಜಗದೇಪ್ ಭೋಮಾಶ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2893 760 ಅನವೋಮಮ  ವರುಕಾಮ ಮ ಕುಲಾಲ

2894 761 ಷತಿೋಶ್ ಫಷಮ ಗುಟೆ್ಟ ೋದರ್ ಫಡದ್ರಳ

2895 762 ಶಿವಾರಾಮ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಟ್ಟಗ್ನನ ರ್ ಗೌರ್ ಕೄ

2896 763 ಪಿಯ  ಚಂದಯ ಭ ನೋಲ್ಲರ್

2897 764 ಕ್ಲಾಮ ಣ  ವೋಯಣಣ ನೋಲ್ಲರ್

2898 765 ಸನಮಂಥೆಯ ೋ ಕಾಶಿರಾವ್ ನೋಲ್ಲರ್

2899 766 ಗುಿಂಡಯ ಶಿವಯಣ ನೋಲ್ಲರ್

2900 767 ಶಿೋಲದೇವ ಸಂಗಮಂತ್ ನೋಲ್ಲರ್

2901 768 ನಾಗಣಣ  ಭೋಭಶ ನೋಲ್ಲರ್

2902 769 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಭೋಮಾಶ ನೋಲ್ಲರ್

2903 770 ಭಲಲ ನಾಥ ಶಿಂತ ನೋಲ್ಲರ್

2904 771 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಭಲಕ್ಣಣ ಭೈರಾಭಡಗಿ



2905 772 ಮಾಲಿಂಗಯ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಬಿದನೂಯ

2906 773 ಬಾಬು ಭೋಮಾಶ ಬಿದನೂಯ

2907 774 ಗುರುಶಂತಿಬ ೋಭಶ ಗಬೂಫ ರ್

2908 775 ಗುರುಲಿಂಗಮಮ  ಗಡಗಮಮ ಬಂದಯವಾಡ

2909 776 ಶಿಂತಬೈ ವಯಣಫಷ ಭದರಾ ಬಿ

2910 777 ವಯಣಭಭ  ಭಸದೇ ಭದರಾ ಬಿ

2911 778 ಅನತಾ ಅಶೋಕ್ ಬಿರಾದರ್ ದಿಕಾಾ ಿಂಗ್ ಬಿ

2912 779 ಸೈದ  ಯಮವಾ ಯ ಬಿದನೂರ್

2913 780 ಭಹಾನತ  ಭೋಭಶ್ ಭದರಾ ಬಿ

2914 781 ನಾಗಣಣ  ಭೋಭಶ ಭದರಾ ಬಿ

2915 782 ಮಲಲ ಭಭ  ಭಲಲ  ಅರಾಸಳಿ್ಳ

2916 783 ಸುಭಾಸ್ ಮುಕುಿಂದ ಇಿಂಗಲಗ  ಬಿ

2917 784 ಸುಜಾತ ವಯಣ ಭೈರಾಭಡಗಿ

2918 785 ಯ ಭಾತಿ ಶಿವಯಣ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2919 786 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ನಿಂಗ  ಜೋವಂಗಿ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2920 787 ಭೋಭರ ಶಿವಾರೋ ಪಾಟೋಲ್ ಭದರ್ ಕೄ

2921 788 ಷತಿೋಶ್ ಗುಿಂಡ ಭದರಾ ಬಿ

2922 789 ಗುರು  ಕ್ಲಾಮ ಣರಾವ್ ಭದರ್ ಕೄ

2923 790 ಸ್ಪದದ ರಾಭ  ಚನನ  ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2924 791 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಸಾಯಿಫಣಣ  ತಲಾಾ ರ್ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2925 792 ಫಷಯಜ್ ಶಿಂತ ಬಿದನೂಯ

2926 793 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಶಿವಯಣ ಬಿದನೂಯ

2927 794 ರುದ್ರಯ ಪ್ ಸ್ಪದಧ ನ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2928 795 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಚನಭಲಲ  ಭದರಾ ಬಿ

2929 796 ಚಂದಕಾಿಿಂತ್ ಯಮವಾ ಯ ಬಿದನೂಯ

2930 797 ಫಷಯಜ್ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2931 798 ಸಂಜೈಕುಮಾರ್ ರೇನಾ ಡಡ  ಕೇಗನೂರ್

2932 799 ಫಷಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಅಯಲಲ ಅಯಳಿ್ಳ

2933 800 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ಸಂಗ ಭದರಾ ಬಿ

2934 801 ವಯಣಾಗೌಡ ಶಿಲಿಂಗ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2935 802 ಚಿದಂಫಯ ಗಣತಿ ಭದರಾ ಬಿ

2936 803 ಸಾಗರ್ ಭಲಲ ನಾಥ್ ಮುಲೆಗ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

2937 804 ಭಹಾದೇ  ಕ್ಲಲ  ಭದರಾ ಬಿ

2938 805 ಅಿಂಫಯ ಭೋಭರಾಯೆ ಬಿದನೂಯ

2939 806 ಷಮಫಣಣ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2940 807 ರಾಧಾ ಮಲಲ ಲಿಂಗ ಭಮಕರಿ ಬಿದನೂಯ

2941 808 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಭೋಭ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2942 809 ರೇಹಾಮ ಶಿಮಮ  ಭಠ ಅಿಂಕ್ಲಗ

2943 810 ಜಗದೇ  ಯ ಭುಯಪ್ ಪಾಟೋಲ್ ಭದರ್ ಕೄ

2944 811 ವೄಿಂಕ್ಟ್ ಫಲರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿದನೂಯ

2945 812 ದತತ   ಭೋಭಣಣ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2946 813 ಇರಾನ್ ಮೇನಾ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2947 814 ಜೈಶಿೋ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜನಾ ನಾಟಕ್ರ್ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

2948 815 ಯತನ್್ಬಾಯ್ ಯೋಗಣಣ ಎಿಂಎಡಿಆರ್ ಬಿ

2949 816 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ಡ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

2950 817 ಅರ್ಜಿನ್ ವಯಣ  ಹೌಡ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2951 818 ಭೋಭಶ ವಯಣ  ಹೌಡ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2952 819 ಸಂಗ  ಸಣಣ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2953 820 KHJABAHI RAMJAN ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2954 821 ಸನಮಂತ್ ನಾಗಣಣ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2955 822 ಅಭಷೇಕ್ ಭಹಲ ಿಂಗ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2956 823 ಬಿಫಿನ್ ಚಂದ್್ಸಾಬ್ ನಧಾ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

2957 824 ಭಲಲ   ಸ್ಪದ್ರಯ ಮಾ ಫಳೂಗಿಿ

2958 825 ಭೋಭಣಣ  ಭೂತಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಫಳೂಗಿಿ

2959 826 ಭಲಲ ಭಭ  ಭೋಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಫಳೂಗಿಿ



2960 827 ಬಗೈ ಭೋಭಮಮ  ಗುಟೆ್ಟ ೋದ್ರರ್ ಫಳೂಗಿಿ

2961 828 ಭಲ  ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಫಳೂಗಿಿ

2962 829 ಭಸಭದ್ರ ಯಫಿಕ್ ತಾರಾಬಾಸಾ ಫಳೂಗಿಿ

2963 830 ಧುಲ  ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಫಳೂಗಿಿ

2964 831 ಸ್ಪದದ   ಧುಲ  ಪೂಜಾರಿ ಫಳೂಗಿಿ

2965 832 ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಸಷನಾಾ ಬ್ ಸ್ಪನೂನ ರ್ ಫಳೂಗಿಿ

2966 833 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಸಷನಾಾ ಬ್ ಸ್ಪನೂನ ರ್ ಫಳೂಗಿಿ

2967 834 ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ ಸಷನಾಾ ಬ್ ಫಳೂಗಿಿ

2968 835 ಗುಲಬಾಷ ಹುಷನ್್ಸಾಬ್ ಸ್ಪನೂನ ರ್ ಫಳೂಗಿಿ

2969 836 ನಾಗಭಭ  ಮೄಲಗಿರಿ ಚಲಗೇರಿ ಫಳೂಗಿಿ

2970 837 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ಗುಿಂಡ  ರೆಡಿಡ ಫಳೂಗಿಿ

2971 838 ಯಮಶ್ ಸ್ಪದಯ ಭಪಾಪ್ ರೆಡಿಡ ಫಳೂಗಿಿ

2972 839 ಗುಿಂಡ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ರೆಡಿಡ ಫಳೂಗಿಿ

2973 840 ಚಂದಯ ಮ್ ವಯಣ ಫಳೂಗಿಿ

2974 841 ಗುರುಶಿಂತ ಸುಭಾಸ್ ಪಾಟೋಲ್ ಫಳೂಗಿಿ

2975 842 ನಾಭದೇ ಭೋಮಾಶ ಫಳೂಗಿಿ

2976 843 ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಅಲಸಾಬ್ ಮುಜಾರ್ಕುಲಾಲ

2977 844 ಕುಪೇಿಂದಯ  ಕ್ಲಾಮ ಣ ರೇವೂಯ ಬಿ

2978 845 ಸೋಭಣಣ  ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಡ್ಡಬ್ಫ ೈ ಫಡದ್ರಳ

2979 846 ಶಿಪ್ ಸ್ಪದದ  ಫಡದ್ರಳ

2980 847 ದತತ   ನಾಗ ಫಡದ್ರಳ

2981 848 ಶಿ  ಪುಿಂಡಲಕ್ ಫಡದ್ರಳ

2982 849 ಖಾಜ  ಭಲಾಗ್ ಭೋಮಾಶ ಫಡದ್ರಳ

2983 850 ಮವಾ ಿಂತಾಯ ವ್ ವಯಣ ಭಲಾಲ ಬಾದ್

2984 851 ಭಸದೇಪಾ  ಧಾರೆ  ಮಾತಾರಿ ಫಡದ್ರಳ

2985 852 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಗುರು ಫಡದ್ರಳ

2986 853 ಭಹಾನತಗೌಡ ಗುರುಶಂತ ಕುಲಾಲ

2987 854 ಭಹಾನಂದ ಬಾಬುರಾವ್ ಪೂಜಾರಿರೇವೂಯ ಬಿ

2988 855 ಬಾಬುರಾವ್ ವಯಣಫಷ  ಪಾಟೋಲ್ರೇವೂಯ ಬಿ

2989 856 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ವಯಣ ಫಡದ್ರಳ

2990 857 ಫಷಯಜ್ ಭಲಲ  ಕುಲಾಲ

2991 858 ಫಷಣಣ   ಸ್ಪದದ ಣಣ ಫಡದ್ರಳ

2992 859 ವಯಣ  ಜಗದೇ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2993 860 ಯಮಶ್ ವಯಣ್್ಪಾಪ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2994 861 ಇಿಂದಯ ಬೈ ಚನಭ ಲಲ  ಫಡದ್ರಳ

2995 862 ಅಶೋಕ್ ಶಿ ಫಡದ್ರಳ

2996 863 ನಿಂಗಣಣ  ಶಿರಾಮ ಡಬಿಫ ಫಡದ್ರಳ

2997 864 ಸನುಮಂತ್ ಭಯ ಆನೂಯ

2998 865 ರಾಜಶೇಖರ್ ತಿ ಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

2999 866 ಶಿರೇ ಫಷಯ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3000 867 ಷವತಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3001 868 ಫಷಲಿಂಗ  ಫಷಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3002 869 ಪಿಯ ೋಮಲಾ ಭಲಲ  ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3003 870 ವಜಮಲಕಮ ಭ  ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಪುಜಾರಿ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3004 871 ಅನತಾ ಶಾ ನಾನಾದ್ ಜಮಾದ್ರಯ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3005 872 ನಾಗೇಶ್ ಭಲಲ ಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3006 873 ಗಂಗಬೈ ಯ ಲಾಾ ದ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3007 874 ಭೂರಂ ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3008 875 ಶಿಂತಬೈ ಬಗವಂತಯ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3009 876 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3010 877 ಶಿನಂದ್ ಫಷವಂಥೆಯ ೋ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3011 878 ಭಲಲ ಭಭ  ವಯಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3012 879 ಸಂಗಿೋತಾ ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3013 880 ರೇನಾ ಡಡ   ವಭರಾಮ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3014 881 ಷದ್ರನಂದ ಲಡ  ಕಾಿಂಬಾರ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ



3015 882 ಜಗದೇ  ಫಗನತ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3016 883 ನಾಗಮಮ  ಮಾಣಿಕಾಮ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3017 884 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3018 885 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3019 886 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಯ ಲಾದ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3020 887 ಜಮಶಿಯ ೋ ಭಲಕ ರ್ಜಿನ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3021 888 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಯಭಲಾ ದಬ್ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3022 889 ಜಟೆ ೋಪ್ ವನಿ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3023 890 ಸುಬದರಾಬೈ ಬಾಬುರಾವ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

3024 891 ಫಷಯಜ್ ಸನಮಂತಯ ರೇವೂಯ ಬಿ

3025 892 ಅಿಂಫರೆ ವಯಣ
 ರೇವೂಯ ಬಿ

3026 893 ಫಷಯಜ್ ಬಾಬು ರಾವ್ ನಾಸ್ಪ ರೇವೂಯ ಬಿ

3027 894 ಶಿಲಿಂಗ  ಅಿಂಫರೆ ರೇವೂಯ ಬಿ

3028 895 ವಯಣ  ಕಾಿಂಟ್ಟ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3029 896 ಅಿಂಫವಾಾ  ದತತ  ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3030 897 ರೇನಸ್ಪದದ  ವಯಣಪಾಪ್ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3031 898 ಶಿಂತಭಲಲ  ಚಂದಯ ಶ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3032 899 ಕ್ಯಫಷಮಮ  ಗುರುಮೂತಿಮಮ ರೇವೂಯ ಬಿ

3033 900 ವಯಣ  ಚಂದಯ ಶ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3034 901 ಶಿಫಷಮಮ  ಗುಿಂಡಮಮ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3035 902 ಭಲ  ಹುಲೆ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3036 903 ಷತಲಿಂಗಮ ವೋಯಫದ್ರಯ ಮ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3037 904 ಭೋಭಶೇಿಂಕ್ರ್ ಬಾಬು ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3038 905 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3039 906 ರುಕೇಭ ೋದಿದ ೋನ್ ಸಾಬ್ ಮೌಲಸಾಬ್ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3040 907 ಜಗದೇ  ಜಟೆ್ಟ  ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3041 908 ಶಿಮಮ  ಷಫಮಮ  ಗುತೆತ ೋದ್ರರ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3042 909 ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಗೋಲ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3043 910 ದಿಂಡ  ಗುರುಲಿಂಗ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3044 911 ಶ್ಾ ೋತಾ ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3045 912 ವವಾ ನಾಥ ದತ್ತತ ರ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3046 913 ಸುನಲ್ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಪುಜಾರಿ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3047 914 ವಯಣ  ಸ್ಪಡಡ  ಫಳೂಗಿಿ

3048 915 ಗಣಗಬೈ ಜಗದೇ ಸಳ್ಯಮ ಳ

3049 916 ನಸ್ಪೋರುದಿದ ೋನ್ ಅಲಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

3050 917 ಲ್ಲಬೈ ನಾಥು ರಾಥೋಡ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

3051 918 ಖಜ  ಗುರು ಫಳೂಗಿಿ

3052 919 ಯವದ್ರಸ್ ತರು ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗಿಿ

3053 920 ಸಾರುಬಾಯಿ ಹುಸೇನ ಫಳೂಗಿಿ

3054 921 ಕುಪೇಿಂದಯ  ಸಷನ ಫಳೂಗಿಿ

3055 922 ಸನಮಂತ್ ಜಗದೇವ್ ಫಳೂಗಿಿ

3056 923 ಗುಯ ಶಿಲಿಂಗ ಸಳ್ಯಮ ಳ

3057 924 ಅಿಂಫಣಣ  ಚಂದ ಸಳ್ಯಮ ಳ

3058 925 ಜಗದೇ  ಅಿಂಫಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3059 926 ಜಗದೇ  ಶಿಲಿಂಗ ಸಳ್ಯಮ ಳ

3060 927 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಗಲಲ ಲಲ  ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3061 928 ಸನುಮಂತ್ ಭದೇ ಆನೂಯ

3062 929 ರಾಜಶೇಖರ್ ಗುರುಲಿಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ

3063 930 ಮಾಮ ಡ್ ಇಶಕ್ ಎಿಂಡಿ ಅಲ ಶೇಖ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

3064 931 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಗುರುಸ್ಪಧ ಅರ್ಜಿಿಂಗಿ

3065 932 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಕಾಿಂತ ರೇವೂಯ ಬಿ

3066 933 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಭಹಂತ ಫಡದ್ರಳ

3067 934 ಭಾಯತಿಬೈ ರೇನಾ ಡಡ  ಫಡದ್ರಳ

3068 935 ಶಿಂತ  ಚಂದಯ ಶ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3069 936 ಸುನನ ಿಂದಬೈ ಚಂದಯ ಶ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ



3070 937 ಸಂಜಯ್್ಕುಮಾರ್ ಗುರುಲಿಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ

3071 938 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಾಯ ಗೋಲ್ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3072 939 ಶಿಂತಬೈ ಫಷಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3073 940 ನಭಿಲಾ ಶಿಲಿಂಗ ಆನೂಯ

3074 941 ಲಡ್ಡಸಾಬ್ ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಕುಲಾಲ

3075 942 ಭಲಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ

3076 943 ಫಷಲಿಂಗ  ಶಿವೃದಯ  ಫಳೂಗಿಿ

3077 944 ರೇಖಾ ಶಂಬುಲಿಂಗ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3078 945 ಶಿಯ ೋಮಾನ್ ರೇನಾ ಡಡ  ನಂದಗಿ

3079 946 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವಠಲ್ ನಂದಗಿ

3080 947 ತರೌ ಹರೂ ವಾರ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

3081 948 ಸುರೇಶ್ ತಾರು ವಾರ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

3082 949 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಹುಸೇನ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

3083 950 ಭೋಭಣಣ  ರಾಭಚಂದಯ ದಿಕಾಾ ಿಂಗ್

3084 951 ಶಿವಯಣ್ ಶಿಲಿಂಗ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

3085 952 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಬಾಷಾ ಯಜ್ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

3086 953 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಹಾದೇವ್ ಮಾಶಳ

3087 954 ಭಕೂಫ ಲಾ ಅಸಭ ದ್ ನಬೈಸಾಬ್ ಶೈಕಾಮಾಶಳ

3088 955 ಜನಬೈ ತರು ರಾಥೋಡ್ ಗೌರ್ ಬಿ

3089 956 ಬಿೋಯ  ನಿಂಗ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3090 957 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಭಹಂತ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3091 958 ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ ಗುಡುಸಾಬ್ ನಧಾ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3092 959 ಭಹಾದೇ  ಲಕ್ಷ್ಭಣಣ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3093 960 ಬಗಣಣ  ಭೋಮಾಶ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3094 961 ನಾರಾಮಣಸ್ಪಿಂಗ್ ಯಭಲಾ ಸ್ಪಿಂಧನೂರ್

3095 962 ಫಷಣಣ  ಶಿರಾಮ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

3096 963 ಚಂದ ದೇನು ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗಿಿ

3097 964 ಯಮಶ್ ಸೋಭಲ್ಲ ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗಿಿ

3098 965 ಯಷ  ನಾಗ ಫಳೂಗಿಿ

3099 966 ಗೋಪು ಚೋಕಾಲ್ಲ ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗಿಿ

3100 967 ದ್ರದ್ರಡು ಆನಂದ ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗಿಿ

3101 968 ಕ್ಲಲ   ಭೋಭಣಣ ಫಳೂಗಿಿ

3102 969 ತಭಭ ಣಣ  ಧುಲ ಫಳೂಗಿಿ

3103 970 ಭೂತಲಲ  ಮಲಲ  ಫಳೂಗಿಿ

3104 971 ಲಕ್ಕ ವಾಾ  ಲಲ  ಫಳೂಗಿಿ

3105 972 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಭೋಭರಾವ್ ಫಳೂಗಿಿ

3106 973 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಭಲಲ ಣಣ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

3107 974 ಫಷಣಣ  ಅನನ ರಾವ್ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

3108 975 ಶಿವಾನಂದ್ ಫಷಣಣ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

3109 976 ಗೌರಿಶಂಕ್ರ್ ಚಂದಯ ಶ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

3110 977 ಭಹಾದೇವ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

3111 978 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ವಯಣ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

3112 979 ಎಯಭಭ  ಸ್ಪಡಡ  ದನೂನ ರ್

3113 980 ವಡ್ರಲ್ ಅನುನ  ಕ್ಕ ಕೄಕ  ಇರಿಸ್ಪ ದನೂನ ರ್

3114 981 ನಲಭಭ  ಜಗನಾನ ಥ್ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

3115 982 ತಿ  ವಭರಾವ್ ಮಂಗ ಅಯಳಿ್ಳ

3116 983 ಫಷಪಾ  ಮಾರೆ  ಸಲಲ ಬಿದನೂರ್

3117 984 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಿಯ ೋಮಾತ್ ಅಿಂಕ್ಲಗ

3118 985 ಭಹಂತೇಶ್ ರೇನಸ್ಪದದ  ದನೂನ ರ್

3119 986 ಶಿಕುಮಾರ್ ಯವೋಿಂದಯ ಕುಮಾರ್ ದನೂನ ರ್

3120 987 ವಯಣ  ಚಂದ ಗೌಡಗೋವ್

3121 988 ಭಲಲ ಭಭ  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ದನೂನ ರ್

3122 989 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ವಯಣ  ನಿಂಬಾಗಿಿ ಗಬೂಫ ರ್ ಬಿ

3123 990 ಬಗ  ಭಲಕ ಣಣ ಬಿದನೂರ್

3124 991 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಚನನ ಮ ಭೈರಾಭಡಗಿ



3125 992 ಭೋಭರೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3126 993 ನಿಂಗ  ಕ್ಲಲ   ಪೂಜಾರಿ ಆನೂಯ

3127 994 ಈಯಣಾಣ  ಭೋಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿಲಾಾ ಡ್ ಕೄ

3128 995 ಭಹೋಬೂಬ್ ಕ್ರಿೋಮಾಾ ಬ್ ಮುಲಾಲ ಅಪಜಲಪೂಯ

3129 996 ದಷತ ಗಿೋರ್ ಕ್ರಿಮಾಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ಆನೂಯ

3130 997 ಮೋನಾಕಮ  ಈಯಣಾಣ  ಮಾಲ ಪಾಟೋಲ್ಆನೂಯ

3131 998 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಸಂಗ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3132 999 ಗುರುಶಂಟ  ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಕುಲಾಲ

3133 1000 ದತತ   ಚವಾಡ ಫಡದ್ರಳ

3134 1001 ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ

3135 1002 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಫಷ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3136 1003 ಮುಟೆ   ಸ್ಪಡಡ  ಘೋಳನೂರ್

3137 1004 ಸೈದಮಾ ಬಿೋ ಭಹೋಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

3138 1005 ರೇಭಭ  ಭಹಂತ ರೇವೂಯ ಬಿ

3139 1006 ಮೌಲಸಾಬ್ ನಸ್ಪೋರುದಿದ ೋನ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

3140 1007 ಭಲೆಲ ೋಶ್ ರ್ತಲಿ  ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3141 1008 ಯಮೋಜಾಬ್ಗಮ್ ಎಿಂಡಿ ಯೂಸುಫ್ ಭಣಿಯಾರ್ಅಪಜಲಪೂಯ

3142 1009 ಮೌಲಾಲ ಭಹೋಬೂಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ

3143 1010 ಪಾಿತಿ ಎಿಂ ವಾಡಿಯಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ

3144 1011 ಭಹಾದೇ  ಜಕ್ಕ  ಅಪಜಲಪೂಯ

3145 1012 ಫಷಯಜ್ ರುಕ್ಭಣಣ ಬಾಲ್ಲಪ ಗಿಿ

3146 1013 ಯವ ಸೈದ  ಜನುನ ಫಳೂಗಿಿ

3147 1014 ಸನಭ ಿಂತ್ ನಿಂಗ ಬಿಲಾಾ ಡ್

3148 1015 ರಾಜಶಿಯ ೋ ಎಿಂ ದೊಡಡ ಭನ ಫಳೂಗಿಿ

3149 1016 ಭನೇೋಸರ್ ಜ ದೊಡಡ ಭನ ಫಳೂಗಿಿ

3150 1017 ಇಕಾಫ ಲ್ ಮರಾಸಾ ತೆಲ್ಲಲ ಣಿ

3151 1018 ಚನನ   ನಾಗ ಭಣ್ಣಣ ಯ

3152 1019 ಶಿರಾಜ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟೋಲ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ

3153 1020 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋಮಾಿಂತ್ ಮಾಶಳ

3154 1021 ಭನೇೋಸರ್ ನಾಗ ಭಣ್ಣಣ ಯ

3155 1022 ನಾಗಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಸತತ ಯಕ ಭಣ್ಣಣ ಯ

3156 1023 ಚಂದಯ ಮ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಕ್ಟೆ ಭಣ್ಣಣ ಯ

3157 1024 ಸುಸ್ಪಲಾಬಾಯಿ ವವಾ ನಾಥ್ ಕ್ರುಟ ಭಣ್ಣಣ ಯ

3158 1025 ಜಗದಿೋಶ್ ಭೋಮಾಶ ಜೆಗಿಿ ಬಿ

3159 1026 ವಯ  ಗುರು  ವಂಜರಿ ಗೌರ್ ಬಿ

3160 1027 ಅಮೇಗಿ ಗುರು ಗೌರ್ ಬಿ

3161 1028 ಬಿಯನಾನ  ಅ ಣಣ ಉಡಚಾಣ

3162 1029 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಧುಲ  ದೊಡಭ ನ ಫಳೂಗಿಿ

3163 1030 ರಾಧಬಾಯಿ ದಯಾನಾದ್ ದೊಡಭ ನಫಳೂಗಿಿ

3164 1031 ನಬಿಸಾಬ್ ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್
 ಅಪಜಲಪೂಯ

3165 1032 ಶಿಯ ೋಶಹಲ್ ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಭ ಫಡದ್ರಳ

3166 1033 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಶಿರಾಮ ಚಿಿಂಚೋಳ್ಳ

3167 1034 ಆಶಬಿ ದೌಲಸಾಬ್ ಸಳ್ಯಮ ಳ

3168 1035 ರಾಮ  ಚಂದ ಫಡದ್ರಳ

3169 1036 ಮೄಸಬೂಬ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ನಧಾ ಗೌಯ ಕೄ

3170 1037 ಮಲಲ   ಸ್ಪಡಡ  ಗೌರ್ ಬಿ

3171 1038
ಸುಧೋರ್ ವಯಣ ಕ್ಯಜಗಿ

3172 1039
ಅಸಭ ದ ಸಷನಾಾ ಬ್ ನಧಾಫ್ ಗೌರ್ ಬಿ

ತಾ

ಲೂಕು
gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು ಕಂನಿ/ಸಂಸೆ್ಪ ರಿಕ್ಯ

3173

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಇರಾನ್ನನ  ಯಂಕಂಚೈ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3174

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಇ ಸುತಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3175

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3176

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3177

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3178

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಝಕ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3179

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3180

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಾಿಂಗಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3181

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3182

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3183

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3184

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಅವೆರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3185

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಭಲಕ್ನ್ನನ  ದೇರಾನದ್ದಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3186

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3187

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3188

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3189

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3190

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3191

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3192

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3193

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಅವೆರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3194

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3195

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3196

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುತಲೇಬೆ ವಭರಾಯ್ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3197

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವೆಿಂಕ್ತ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3198

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3199

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3200

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3201

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3202

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3203

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3204

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಊನಅಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3205

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3206

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ್ನಸ ಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3207

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3208

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3209

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3210

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3211

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸುರ್ರುರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3212

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3213

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗಯಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3214

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3215

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನಿಕ್ ರು ಉಡ್ಡ ಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3216

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನಿಕ್ ರು ಉಡ್ಡ ಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3217

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3218

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಹಾಲಿಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3219

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3220

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕಶ್ ನಿಿಂಬಾಲಕ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3221

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3222

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಡು ಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3223

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3224

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜನಿಖಾನ಄ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3225

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3226

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3227

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಸಾಾ ನ಄ ಸಾಬ್ ಭಸಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3228

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3229

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಎಚ್ ಅಲಿಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3230

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3231

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3232

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾವ ಎಸ್ ಬಾಬಾಲೆವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3233

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡುಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3234

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3235

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3236

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3237

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಭಾ  ನಅಸಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3238

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ನಅಸಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3239

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3240

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3241

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3242

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3243

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3244

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿಂಡಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3245

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಭರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3246

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3247

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಭನ್ನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3248

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3249

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರನಅಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3250

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿನ್ನನ  ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3251

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3252

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಂಫವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3253

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3254

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3255

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3256

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸುಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3257

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನೂಜಾುಹಾನ಄ ಬಗಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3258

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3259

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಎಿಂ ಜಗಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3260

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾವಿಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3261

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3262

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನ್ನನ  ಜಗದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3263

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3264

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3265

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3266

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3267

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3268

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3269

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3270

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3271

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3272

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3273

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಖಂಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3274

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3275

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಭಾ ಿಂಟನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3276

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಉಭಾ ಭನ಄ ಕ್ರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3277

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನೆನ ೋ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3278

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಗಡ್ಡಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3279

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3280

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3281

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3282

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಾ  ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3283

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3284

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3285

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3286

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಗಂಬಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3287

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3288

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3289

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3290

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3291

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಡಿತಾ  ಹಿರೇಭತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3292

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3293

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಮಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3294

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷ್ಣಶಿಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3295

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪಡ್ರಡ  ಫಷ  ಕ್ಲಿಾಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3296

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಶನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3297

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬೂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3298

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ಫಷನ್ನನ  ಕ್ಲಾಶಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3299

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕ್ಲಾವಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3300

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶಿಾ ನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3301

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೃವಾ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3302

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ್ರಾ ಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3303

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಡ್ರಸ ಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3304

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3305

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3306

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3307

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3308

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ಕಕಮಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3309

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3310

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3311

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3312

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3313

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3314

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3315

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3316

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3317

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸೂಲ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3318

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನಿಸ ಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3319

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಗನ್ನನ  ದೊಮೇನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3320

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3321

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3322

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದುಶಿ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3323

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3324

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3325

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿ ನಿೋಲಕಂಠ್ ಯಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3326

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿ ನಿೋಲಕಂಠ್ ಯಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3327

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚುಬೆ ಚಹಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3328

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3329

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3330

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3331

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಶ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3332

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ  ನಳಗಿರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3333

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3334

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3335

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3336

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3337

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲೋಕು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3338

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3339

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3340

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3341

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3342

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3343

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3344

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3345

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3346

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3347

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಮಾಲ್ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3348

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕರ್ಜುನ಄ ಆರ್ ನಿಿಂಫಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3349

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3350

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3351

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3352

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ಶಿಪುಟಿ ರ್ ಡಂರ್ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3353

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಿಂದರಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3354

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ  ಮಂಗಲೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3355

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3356

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3357

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3358

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3359

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಭೂತಾಲಾ ಜೆರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3360

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3361

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3362

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾದೇವಿ ಮಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3363

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾರೈ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3364

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3365

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3366

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3367

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3368

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3369

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸಾ ದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3370

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಕರ ಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3371

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಾ  ಫಕ್್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3372

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3373

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3374

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3375

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3376

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿಬಿು ಅಸಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3377

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3378

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3379

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ವನ್ನು  ಕ್ಷ್ಯಷಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3380

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3381

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3382

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3383

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರುದ್ದರ  ಬಿ ವಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3384

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3385

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3386

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3387

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3388

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3389

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3390

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3391

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3392

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3393

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರು ಕ್ಲಿೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3394

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3395

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಿಂಕಾ ರ್ ಫಷವಂತಾರ ವ್ ಷಲೆಗ್ರನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3396

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Ninbanna Ningappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3397

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ  ಕುಿಂಭೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3398

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3399

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರಾ  ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3400

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3401

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3402

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನ ಸ್ಪ ಇಿಂಗಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3403

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನನ  ಗತ್ತು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3404

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3405

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಮಿಾು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3406

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವೆುಜ್ ಅಪಝ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3407

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3408

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3409

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕೄಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3410

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಚ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3411

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಚಾಲಾಗರಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3412

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಗ್ರಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3413

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತಿ ಇರಾಟ  ವಟಿರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3414

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಜಿಂದ್ದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3415

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಂದರ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3416

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3417

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3418

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3419

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರಿಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3420

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬದರ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3421

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3422

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3423

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ನಟಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3424

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3425

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದ್ದನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3426

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3427

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತ್ತು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3428

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3429

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3430

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3431

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3432

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಣಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3433

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3434

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ರರ ಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3435

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3436

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಮಾಶುರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3437

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3438

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಶಭರಾಯ್ ಫಫಲೇವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3439

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3440

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3441

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಭಣು  ಸಾಗಣು  ಸಲಸಂಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3442

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3443

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3444

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ಎಿಂ ಗ್ರಮಕಾ ಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3445

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3446

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋವ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3447

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3448

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3449

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3450

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೊಡ್ಡ  ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3451

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೇಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3452

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಭಾ  ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3453

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3454

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3455

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3456

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3457

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷ್ಪಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3458

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3459

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3460

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾತಲಿಿಂಗ  ಠ್ಕ್ಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3461

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3462

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3463

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಭಠ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3464

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲ್ನ಄ ಬಿೋ ಭಕಿಂದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3465

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3466

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬ್ದಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3467

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3468

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3469

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಹೇರಾ ಬಗಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3470

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಬಿ ಹೂಗ್ರಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3471

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸ್ಪೋನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3472

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3473

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3474

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಲಿಕಂಠ್ರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3475

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಂದರ   ಸಣಮಂತ ಫಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3476

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3477

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭುಲಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3478

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈರಾ ಬಾನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3479

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಳಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3480

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3481

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಕಿಂತ್ ಸೋಭರಾಮ ಅಭಾ ಣ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3482

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3483

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು  ಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3484

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3485

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಜೋರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3486

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3487

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಎಿಂಡಿ ಮಿನ್ನಾ ಜ್ ಅಪಜ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3488

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫೈಜಾನ಄ ಅಪಜ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3489

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3490

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3491

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3492

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾಿಂದ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3493

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚವಾಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3494

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3495

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3496

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3497

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3498

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3499

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜೋವನ಄ ಅಪಜ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3500

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಾಶಿರ ೋ ಕುಯಫತಳಿ್ಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3501

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪರಾಜ್ ಅಪಜ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3502

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಡಿ ಸನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3503

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3504

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3505

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3506

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸಾ ದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3507

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗನ಄ ಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3508

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತ್ತು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3509

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಗಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3510

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3511

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡುಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3512

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3513

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3514

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3515

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಲಕ್ಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3516

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3517

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಠಾಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3518

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿ ನಿರುಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3519

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ವಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3520

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3521

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಿಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3522

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3523

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತ್ತು  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3524

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3525

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಂಗ  ಸೋನ್ನರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3526

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ವಿೋಯಬದರ   ಸುತಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3527

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3528

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಜಟಿ್ಟ   ಜಮಾದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3529

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಚಳಗರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3530

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3531

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3532

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3533

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3534

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಅಮೃತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3535

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3536

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3537

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3538

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3539

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3540

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3541

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಹೇರಾ ಬಗಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3542

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಜಯತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3543

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಲಿ ಸ್ಪದದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3544

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಸ್ಪನ ೋಮ್ ಕೌಷರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3545

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3546

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3547

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3548

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾಿಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3549

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3550

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3551

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3552

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3553

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3554

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3555

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3556

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೈಹಿಮಾನ಄ ಬಾಷ್ಪ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3557

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3558

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ  ಜಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3559

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3560

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3561

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3562

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಡ್ ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3563

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3564

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಚ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3565

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3566

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3567

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ್ ಅನಅನ  ತಾು ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3568

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3569

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3570

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿೋಬಿು ಅಸಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3571

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3572

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3573

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3574

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3575

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಗೌಡ್ ಚಂದರ ಶ್ ಮಾಲಿನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3576

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಜ ಭಲಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3577

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿೋಲಾ ವಯಣ  ಒಘೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3578

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3579

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಮಾ  ಷತಲಿಿಂಗಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3580

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವ್ಕರುದರ  ಬಿ ವಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3581

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಫಬ ಯಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3582

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3583

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಲಿಕಂಠ್ರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3584

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ಇಯತ  ವಟಗ್ರಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3585

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3586

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಂಬಿರ್ ಭೂತಾಲಿ ಪೂಜರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3587

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ  ಚಿಿಂಚುಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3588

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3589

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನೆನ ೋರಾಯಾ ವಿ ಭಠ್ನಅತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3590

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪ ಕ್ಲಿೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3591

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3592

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3593

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಸ್ಪರ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3594

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿಬಿು ಅಸಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3595

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದುನಿಯಾದರ್ ಷಫಿಲ್ ಷಬ್ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3596

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3597

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲ್ನ಄ ಬಿೋ ಭಕಂದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3598

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂತ್ ಅಪಂತ  ನಅಾ ಟರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3599

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೇರೇಿಂದರ   ಹಾನಮಂತ್ ಫಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3600

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾಭಾ  ವತಾಗಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3601

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಲೆ ನಅ ಹಾಾ ಿಂಗಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3602

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಮಾಾಯಾಯಾ ಷಫಯಾ ಗುಟರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3603

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ವಯನ  ನ್ನಾ ಟಕರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3604

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3605

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಲೆ ನಅ ಹಾಾ ಿಂಗಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3606

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಡಿ ಷನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3607

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಷು ಗಿರಾ ಚಾನ್ನಕಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3608

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3609

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಬಾಷನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3610

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನಅ ಗುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3611

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಮಿಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ   ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3612

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಯಾಮ್ ಮೌಲಿಿ  ಅಟಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3613

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿನ ಲುಕಮಾರ್ ರು ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3614

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೆಸಮಾನ಄ ಕ್ಲಬ ೋಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3615

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಫಷರಾಜ್ ನಿಿಂಫಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3616

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋಫಾ ಮೄಸಬೂಬ್ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3617

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಗೌಡ್ಡ  ಗ್ರಗ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3618

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ಮಾಲಿಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3619

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಬೂಬಿ ಧುಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3620

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಪಕ್ಷ್ೋರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3621

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬೌಮಾುಮಾ ಮುಗ್ರುನೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3622

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಮೄಕುಮಾರ್ ಸಳಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3623

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮ್ ಗಯಾಕವಾಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3624

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3625

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3626

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಕುಬಾಯಿ ಟೋತನ್ನಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3627

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3628

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ  ಸನಮಾಿಂತ್ ರಾವ್ ತಾಲಕಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3629

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರೆನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3630

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3631

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3632

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3633

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ವನ಄ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3634

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮಿೋಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3635

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ ಗೋದ್ದರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3636

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3637

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾರ ಿಂತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3638

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಷ್ಪ ಚಂದ  ಮೇಘಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3639

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಷ್ಪ ಚಂದ  ಮೇಘಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3640

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಾ ಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3641

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3642

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಮಾ ವಯನ್ನ  ಕಟಿಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3643

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3644

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3645

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಟಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3646

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3647

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3648

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3649

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3650

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3651

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3652

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3653

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3654

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3655

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3656

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3657

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3658

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3659

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3660

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3661

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3662

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3663

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3664

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಿಂಬೆ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3665

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3666

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3667

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬೇಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3668

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ್ ಭುತಾಲಿ ಷಖೇರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3669

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3670

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ ಶಿಿಂಧೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3671

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ  ಫಷ  ದೊಮೇನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3672

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3673

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3674

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3675

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3676

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3677

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3678

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3679

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3680

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3681

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಲಿಕ್  ಡ್ರಡ್ಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3682

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3683

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3684

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಂಫಡಿರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3685

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ೈದಿಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3686

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3687

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಯಾ ಕಿಂಫಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3688

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3689

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3690

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3691

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3692

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಧುವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3693

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3694

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3695

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಸುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3696

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3697

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3698

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3699

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋನಅದ್ ಮುಟಿ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3700

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3701

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3702

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3703

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕವರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3704

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3705

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಪೊಭ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3706

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರುಕಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3707

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3708

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದುಶಿ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3709

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3710

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3711

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3712

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಭಸದೇ  ಉಿಂಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3713

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3714

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿೋತಾ ಭಡಿವಾಳ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3715

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫಾನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3716

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3717

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುರಾಭ ಹಷಭನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3718

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3719

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಕ್ಷ್ೋರ್ ಭಸಭಾ ದ್ದನಿಫ್ ಬಾಾ ಡ್ಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3720

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3721

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಎಸ್ ನಿರುಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3722

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಚಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3723

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚೇತನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3724

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3725

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3726

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3727

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3728

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3729

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3730

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3731

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3732

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3733

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3734

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3735

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3736

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3737

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಯಗ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3738

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3739

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3740

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3741

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ಭನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3742

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3743

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಗಳ್ಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3744

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು  ಸ್ಪ ಇಿಂಗಳಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3745

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇಗಿ ಸ್ಪ ಕ್ಲಿೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3746

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3747

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಹೇ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3748

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದುನಿಯಾದರ್ ಷಫಿಲ್ ಷಬ್ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3749

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಭಾ  ಮಾಳ್ಳಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3750

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3751

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3752

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3753

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗುರೇಶ್ ಬಿ ಶೄಟಗ್ರಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3754

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3755

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3756

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3757

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಚಿಿಂಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3758

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ  ಕುರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3759

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಷನ ಸಾಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3760

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3761

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿ್ಳ  ಹಂಗಯಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3762

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3763

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3764

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಲ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3765

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3766

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3767

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು  ಸ್ಪರ್ರರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3768

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3769

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡ್ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3770

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕವ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3771

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾವ್ಕದಿದ ೋನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3772

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3773

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3774

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3775

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3776

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3777

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ  ಲಕ್ಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3778

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಸುಭಾಸ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3779

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3780

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶೂರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3781

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3782

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದರೆಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3783

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಭಮಾ  ಸಾಫಮಾ  ಗುತ್ು ೋದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3784

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇವ ಷಯಸಂಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3785

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಮಿರಾಸಾಹೇಬ್ 

ಶಖ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3786

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಭಾ  ತಳವಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3787

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3788

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3789

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3790

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸಿಂಡ್  ಚಲವಾದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3791

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3792

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3793

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3794

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3795

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಕದರ್ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3796

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3797

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತಮು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3798

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3799

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿೋಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3800

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಂದರ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3801

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನನ್ನಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3802

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನಅದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3803

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3804

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3805

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3806

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3807

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3808

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3809

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಷಮಿೋರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3810

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾತಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3811

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3812

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಸ್ಪದದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3813

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3814

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಭಾ  ವಟಗ್ರಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3815

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3816

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3817

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3818

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ್ದದಿದ ೋನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3819

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸಭದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3820

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಯಭಾ  ದೇವಿ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3821

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3822

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3823

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3824

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3825

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಷನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3826

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3827

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಜು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3828

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಕುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3829

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನರ್ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3830

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಜನ಄ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3831

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3832

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3833

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3834

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3835

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕುಿಂಬಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3836

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಫಣು  ನಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3837

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3838

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿಕರ್ಜುನ಄ ಆರ್ ನಿಿಂಬಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3839

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಖಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3840

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಗನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3841

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜೈನಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3842

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನವಿೋಯಮಾ  v ಭಠ್ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3843

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3844

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3845

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3846

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಕ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3847

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3848

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3849

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3850

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3851

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3852

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಾ  ಫಕ್ಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3853

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3854

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3855

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3856

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ನಿಿಂಬಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3857

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3858

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಡಿೆ  ಭವಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3859

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3860

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3861

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3862

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3863

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3864

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3865

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು  ಸನಾ ಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3866

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3867

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3868

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ  ನ್ನಟಕರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3869

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ವಯಣ  ನ್ನಟಕರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3870

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸೂಲ್ SAB ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3871

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3872

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಭರೆ  ಕ್ಳಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3873

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವುಜ್ ಅಪಜ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3874

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಾ ಿಂತರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3875

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಣಮಂತರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3876

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಕ್ರ ಿಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3877

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3878

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಭೂತಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3879

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3880

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಬ್ದಕಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3881

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3882

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3883

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ   ಮಲಿ  ಕ್ಲಿೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3884

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ್ನಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3885

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3886

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3887

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3888

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3889

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈನ್ನಜ್ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3890

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3891

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3892

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ನ್ನಟಕರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3893

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಿಂಕೄರ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3894

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಯಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3895

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3896

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ  ಭಲಕ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3897

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3898

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3899

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3900

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ  ಅಲಬ ಣು  ಫಫಲೇವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3901

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3902

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದರಾಮ ಎಯಗಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3903

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3904

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3905

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3906

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನಅದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3907

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3908

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3909

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3910

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3911

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3912

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ  ಕೌಲಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3913

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮುನ್ನನ  ಬಗಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3914

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭಾ  ಎಿಂ ಸೋಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3915

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3916

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3917

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರೇಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3918

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ ವಣು  ಕ್ಷ್ಯಷಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3919

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3920

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪುಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3921

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3922

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3923

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನರ್ಜಕಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3924

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3925

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾದಿರ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3926

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಸ್ಪಿಂ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3927

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3928

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3929

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3930

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನಅದಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3931

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3932

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3933

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಲಾಷರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3934

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಫಷರಾಜ ಮೆದಯಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3935

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಗಬೂಬ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3936

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3937

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಶನ಄ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3938

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3939

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3940

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಿಂದರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3941

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ಭಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3942

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಯ  ಶಿಗಿಂಡ್  ತಳವಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3943

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಆರ ಮದಶಿು ನಿಿಂಬಾಳಕ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3944

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಆರ ೋತಿ ಜಗನ್ನನ ಥ ನೇಭಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3945

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3946

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು  ಕ್ರೆ  ಜಮಾದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3947

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ನವಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3948

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫಾನ಄ ಟ್ಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3949

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3950

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3951

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3952

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ ನಅಿಂಡುರಂಗ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3953

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ರಾಿಂಡ್ರಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3954

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3955

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3956

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3957

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ನಡ್ವಿಕರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3958

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3959

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಿಯಾರ್ಜದಿದ ೋನ಄ ಜಹಿರುದಿದ ೋನ಄ ಭನ್ನಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3960

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3961

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3962

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3963

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3964

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3965

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೋಿಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3966

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಸ್ಪದದ   ಗುಡೇದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3967

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಾ ಿಂತ್ ನ್ನಗ  ವಾಗಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3968

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಯಾಜ್ ಮಿಯಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3969

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫಾನ಄ ಷಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3970

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾನ್ನಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3971

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3972

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3973

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3974

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಫಫಲಾದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



3975

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3976

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3977

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇವಾ ರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3978

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧನ  ಶಂಕ್ಯ ಗುಡಡ ೋಡ್ಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3979

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3980

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3981

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅವಾ ತೆ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3982

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3983

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಎಸ್ ಜಗಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3984

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೊೋಡಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3985

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3986

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಮಾಮಾಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3987

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3988

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ್ ಸಾಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3989

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡ್ರಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3990

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3991

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭವಕಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3992

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3993

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3994

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ವಯಣಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3995

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3996

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸಾಮಫಣು  ಬಜಂತಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3997

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗನಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3998

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಮತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

3999

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4000

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4001

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4002

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4003

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4004

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋಯಕ್ನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4005

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹೈದರ್ ಸಾಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4006

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸದೇ  ಶಿರಾಮ ಕೇೋಳಕೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4007

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4008

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಣು  ಕ್ನಿನ  ಸಾಮಫಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4009

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫರಿೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4010

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4011

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಭಾಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4012

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4013

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫಾನ಄ ಸಾಬ್ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ಬಂಟನ್ನಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4014

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾವಿತಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4015

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4016

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4017

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4018

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4019

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆಿಂಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4020

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4021

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4022

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4023

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4024

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4025

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4026

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ್ದದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4027

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಮಾ  ವಯಣಮಾ  ಹಿರೇಭಠ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4028

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4029

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4030

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4031

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಡೆಮರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4032

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ   ಎಸ್ ಇಟಗಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4033

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4034

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4035

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಜಮಾಲಂಗ್ ಕ್ರಿೋಿಂ ಷಮಾ ದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4036

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ರಡ್ಡ ಸಾಬ್ ಕ್ಷ್ನಿನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4037

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4038

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4039

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4040

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4041

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4042

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಭಂಡ್ಮಾ  ಹಿರೇಭಠ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4043

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ ಬಿ ಆಲೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4044

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರುಖಾಭದಿನ಄ ಕ್ರಿೋಿಂ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4045

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4046

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಷ್ಪ SAB ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4047

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4048

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4049

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4050

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4051

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡೆಮಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4052

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4053

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4054

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4055

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4056

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4057

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4058

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4059

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಘನೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4060

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4061

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4062

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಮಿಯಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4063

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4064

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4065

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ  ಗಬೂಬ ರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4066

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು ಬಾಯಿ ಇನನ ಷಿ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4067

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ  ಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4068

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4069

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4070

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4071

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಪೊೋಲಿಸ್್ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4072

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4073

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4074

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4075

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4076

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ  ಶಿಶಂಕ್ಯ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4077

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4078

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4079

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಾ ಶಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4080

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸಾ ದ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4081

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾವಿಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4082

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾವಿಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4083

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4084

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4085

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4086

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭಾ  ಧಭುರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4087

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4088

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4089

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಯತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4090

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4091

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4092

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಲಿನಿಬಾಯಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4093

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4094

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಮಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4095

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಭಾ ಲಿಿಂಗ ದೊಡ್ಡ   ಕೄಯಭಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4096

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಹಿೋರಾಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4097

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4098

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಯಷ  ಕಂಬಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4099

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4100

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4101

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ  ಎಸ್ ಕುಭಸಿ್ಪ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4102

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಮಾಲಿಟ್ಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4103

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4104

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲುಕಮಾಯ ಅಲೆಾ ೋಲಕ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4105

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಯಸ್ಪಿಂಗರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4106

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4107

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರಿೋಮ್ ಬಿ ಭಕಂದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4108

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4109

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4110

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಭಸದೇ  ಘನೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4111

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇದಿನ್ನಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4112

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4113

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4114

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬೆ ಹಿಿಂದುಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4115

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಷ್ಪ ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4116

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4117

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4118

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4119

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯಬಾಯಿ ದೇವಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4120

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4121

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4122

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾಮ ಫಮಿನ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4123

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4124

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೆತಾರ ದೇವಿ ಎಸ್ ರಾಚಗೋಳ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4125

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4126

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4127

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಟ್ಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4128

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4129

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆಶೇೋಕ್ ಮುಲೇಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4130

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ ನಿೋರುಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4131

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು  ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4132

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4133

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಯಾದೇವಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4134

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಕ್ಷ್ರ್ ಟೇಲ್ ಪೊೋಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4135

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮವವಂತ ಬಿ ಫಡ್ರಡ್ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4136

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4137

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4138

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗರಾಜ್ ಫಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4139

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4140

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತಾು ತಾರ ಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4141

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4142

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4143

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4144

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕ್ರೆ  ಜಮಾದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4145

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4146

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಚಿಭಣಳಿ್ಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4147

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4148

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4149

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಬಾಗಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4150

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೇನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4151

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4152

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಸುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4153

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4154

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4155

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4156

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4157

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಎಿಂ ಗಡೇಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4158

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸುಬಾಯಿಮೆಿಂದಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4159

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಳಿ್ಳ  ಮಲಿ  ಜಮಾದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4160

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4161

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4162

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4163

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4164

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ ನಅಟೋಲ್ ಚೆಲಿೆೋರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4165

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4166

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಾಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4167

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಸ್ಪಮ್ ಬಗಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4168

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದ್ದಾ ಧರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4169

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4170

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4171

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಭಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4172

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4173

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಎಯ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4174

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4175

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಗುರುನ್ನಥ ತಾು ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4176

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4177

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ  ಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4178

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜೈಬ್ದನಿನ ಸಾ ಬಗಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4179

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4180

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4181

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಣು  ತಭನ್ನನ  ಬಜಂತಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4182

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4183

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತರ  ಫಷಣು  ಕೇೋಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4184

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ  ಶಿಡ್  ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4185

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಕುಿಂಬಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4186

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ dtftu ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4187

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬೌಯಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4188

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4189

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿೋತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4190

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4191

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4192

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4193

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4194

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4195

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4196

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4197

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಯ್ಡ  ಅಸ ರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4198

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4199

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4200

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4201

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಭಾನರಾವ್ ಭನೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4202

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಷ  ಮೇನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4203

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4204

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4205

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4206

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಳಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4207

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4208

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4209

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಮಾ  ನ್ನರಾಮಣ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4210

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭದಿನ್ನಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4211

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4212

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4213

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸನಾ ಿಂತ್ ಫುಲಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4214

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು  ಪುಳಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4215

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4216

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4217

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4218

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಶಿರ ೋ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4219

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಲತಿೋಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4220

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4221

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4222

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4223

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4224

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4225

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿೋತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4226

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4227

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4228

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫಾನ್ನಸ ಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4229

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4230

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚತ್ತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4231

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4232

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4233

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಚಂದರ ಶ ರೆಡಿಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4234

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿೋತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4235

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4236

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ ನ್ನಗ  ವಿವಾ ಕ್ಯಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4237

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ರಲಾಸಾಬ್ ನದ್ದಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4238

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4239

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕವ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4240

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ನಿಿಂಬಾಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4241

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4242

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4243

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ  ಯುಆರ್ ಎಫ್ ಗಿೋತಾ ಫಷರಾಜ 

ಚಿಕ್ಕ ಟಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4244

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜೋರುಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4245

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4246

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4247

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಮಾ  ಎ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4248

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4249

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಸ್ಪದದ   ಹುಗ್ರಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4250

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಭಹಾಿಂತಮಾ  ಭಠ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4251

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4252

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗನ್ನಥ ಡಿ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4253

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4254

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4255

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4256

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4257

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸಾ ದ್ ಹುಸೇನಿ ಪತ್ತರ ಸಾಬ್ ಟೋಟ್ಟಗರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4258

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಆರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4259

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4260

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಳ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4261

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4262

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4263

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿಕ್ಮಾ  ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4264

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೆಬ್ದಫಸಾಬ್ ಎಲ್ ಮುಲಿಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4265

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4266

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4267

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4268

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4269

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಜಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4270

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4271

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ಮಂತ್ ಹುಷನ್ನಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4272

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಯಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4273

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೆಬೂಬ್ ಷಬ್ ನದ್ದಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4274

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4275

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4276

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಿೋನ್ನಕ್ಷ್ಮ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4277

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4278

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಗುರುನಅದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4279

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿವಕನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4280

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದಿೋಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4281

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4282

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4283

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4284

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4285

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4286

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4287

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4288

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ರರ ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4289

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4290

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4291

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4292

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4293

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4294

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4295

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯೋನ್ನಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4296

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4297

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ವಬಿಬ ೋರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4298

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4299

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಿಯಾಜದುದ ನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4300

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4301

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯಿಫನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4302

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4303

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4304

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4305

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಡ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4306

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಜ್ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4307

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜ  ಭಸದೇ  ಜಮಾದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4308

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4309

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4310

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹನನ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4311

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4312

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4313

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4314

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷನ  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕುಿಂಭಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4315

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4316

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4317

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4318

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ MAMATA ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4319

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು  ಬಿರಾದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4320

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4321

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಹೈಫರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4322

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭಾಕ್ಯ ಉದಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4323

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಾ ಿಂತರಾಮ ಉದಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4324

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4325

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದ್ದರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4326

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4327

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶುಬವಚ ಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4328

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4329

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯಿಫನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4330

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4331

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಜರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4332

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4333

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4334

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4335

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4336

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೌಯಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4337

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4338

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4339

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4340

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4341

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4342

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಮಾಳಗೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4343

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4344

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4345

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ಶಿಂತಭಲಿ  ಕ್ನಿನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4346

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿ  ನಿಿಂಗಫಷ  ಕ್ನಿನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4347

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4348

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಭೋಭಣು  ಮೆಿಂದಯಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4349

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4350

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4351

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4352

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಫಡ್ರಡ್ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4353

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಯಭಾ ದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4354

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು  ಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4355

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಘೋಶಮಾ  ಅಲೆಾ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4356

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4357

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4358

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯ ಫಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4359

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಬಾಯಿ ಮಾಲಿನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4360

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4361

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಮಾಲಿನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4362

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4363

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4364

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ  ಸೋನ್ನರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4365

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಜಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4366

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತೇಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4367

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫುಲ್್ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4368

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4369

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4370

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4371

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಹಿಯಗ  ನಅಟೋಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4372

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಾ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4373

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೂಸ ರ್ ಟ್ಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4374

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4375

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4376

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4377

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4378

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4379

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4380

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗದಗಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4381

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4382

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4383

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಬಾಗಲೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4384

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4385

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4386

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4387

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಭಠ್ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4388

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಡ್ರಾ ಿಂಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4389

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4390

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4391

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4392

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4393

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಫಷಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4394

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4395

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡ್ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4396

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ನ್ನಾ  ಕುಮಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4397

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4398

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುಣು  ಗುರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4399

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4400

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಧಭುಣು  ಸಾಲುಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4401

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4402

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4403

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4404

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4405

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4406

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4407

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4408

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4409

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4410

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4411

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೌಯಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4412

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4413

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4414

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4415

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4416

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4417

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4418

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4419

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೇನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4420

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4421

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4422

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸಭದ್ ಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4423

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4424

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4425

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4426

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4427

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಿಂತ ಎಸ್ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4428

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4429

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4430

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4431

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4432

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4433

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4434

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4435

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4436

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4437

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4438

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4439

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4440

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4441

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4442

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4443

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4444

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4445

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4446

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4447

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುಣು  ಲಚಚ   ಕೇೋಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4448

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4449

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4450

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4451

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ  ಕ್ಬಾನೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4452

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4453

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಕಂಠ್ ರಾವ್ ಸಾತಲಿಿಂಗ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4454

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4455

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಳಜಾರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4456

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4457

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4458

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4459

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4460

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4461

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4462

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದನಮಾ  ಹಿರೇಭಠ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4463

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4464

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4465

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4466

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ MALEPPA ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4467

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4468

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4469

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4470

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಶಂಕ್ರ್ ಮೆಲೇಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4471

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4472

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ  ಸಣಮಂತ್ ಉದಚನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4473

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಬಾಯಿ ಸೋಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4474

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ನಅಸೋಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4475

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4476

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣು ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4477

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4478

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4479

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4480

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4481

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4482

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4483

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4484

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣರ ಸಾದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4485

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4486

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4487

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4488

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ನಅಸೋಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4489

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4490

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಲಿಕ್ರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4491

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4492

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4493

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4494

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ತಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4495

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4496

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4497

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಚನನ ಫಷ  ಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4498

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4499

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4500

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾವಿತಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4501

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4502

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಶರಿಕಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4503

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4504

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇವ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4505

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4506

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4507

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಷ್ಪಾ  ಭೂತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4508

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4509

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಯಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4510

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4511

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನಅದ  ವಿೋಯಬದರ   ಭೂತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4512

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4513

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4514

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಣಚ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4515

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4516

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4517

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4518

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಂದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4519

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4520

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ  ಶಭರಾವ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4521

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷ್ಪಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4522

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4523

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4524

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ  ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4525

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4526

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4527

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4528

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4529

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4530

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4531

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4532

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗಿನಿ ಆರ್ ಮಾಾ ಲೇಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4533

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೇಿಂದರ  ಸೋಭಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4534

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4535

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4536

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಣು  ಚಂದ  ಕ್ಷ್ಯಸಾಳ್ಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4537

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4538

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4539

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4540

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4541

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4542

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4543

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಭಾ  ಚೌಯದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4544

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿಲಾಲ ಸಲಿಾಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4545

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕುಿಂಬಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4546

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4547

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4548

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4549

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಭಣ್ಣಯಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4550

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4551

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4552

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4553

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4554

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಂದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4555

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋನಅ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4556

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4557

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದಷು ಗಿೋರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4558

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4559

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4560

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೋಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4561

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4562

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಜಯತಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4563

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4564

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4565

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4566

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4567

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4568

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4569

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4570

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4571

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಯಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4572

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4573

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4574

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಶನ಄ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4575

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4576

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4577

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4578

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4579

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4580

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಿಂ ಭೂತಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4581

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಘವಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4582

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4583

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4584

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4585

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾತೋಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4586

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮವವಂತ್ ರೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4587

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4588

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4589

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4590

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆಿಂಬೄರ ಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4591

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4592

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮಾುಮು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4593

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4594

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾತಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4595

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಸನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4596

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಅಲಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4597

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4598

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ  ನಿಲೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4599

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ



4600

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4601

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4602

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4603

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆಶ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4604

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫರಿೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ನಆ.ಎಸ್.ಬಿ

4605

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿಿಂತಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4606

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4607

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕತ್ತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4608

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4609

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4610

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖೃಕ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4611

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ತ್ತಕ್ಕ   ಅರೆಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4612

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4613

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4614

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4615

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4616

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುನಅ ನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4617

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4618

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4619

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಮಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4620

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಮಾ ಹನೆನ ಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4621

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಫಸು ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4622

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪೊಮೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4623

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4624

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4625

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4626

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಮಾರ ಜ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4627

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಿಯಾಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4628

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4629

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4630

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4631

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ರಾಭನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4632

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಚಂಬಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4633

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4634

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4635

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಾ ಮ್ ಸಾಯಿಫನ಄ ಸುಲೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4636

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄನಕ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4637

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮರುಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4638

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಎಿಂ ಫಷರಿಗಿಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4639

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4640

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4641

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಚನಅ ರಾಭಚಂದರ  ಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4642

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಮಾಲಿ  ಮುಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4643

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4644

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಾಿಂತ ಎಚ್ ಮೆಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4645

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4646

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4647

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4648

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ಕೄ ಕಟಿಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4649

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4650

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4651

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4652

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4653

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನನ್ನನ  ಮಾಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4654

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4655

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲುಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4656

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4657

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಜನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4658

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4659

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4660

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4661

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ನ್ನಿಂತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4662

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4663

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4664

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4665

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆರೆಪ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4666

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಕೃಶು  ಜನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4667

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ  ಭುಟಾಲಿ ಕ್ಲಿೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4668

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಭಾಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4669

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಚಚ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4670

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4671

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4672

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4673

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4674

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4675

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4676

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4677

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4678

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ರು ಬಾಗ್ರಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4679

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಮಾರ್ ಗಯಾಕಾ ಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4680

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4681

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ಫಷನ್ನನ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4682

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4683

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4684

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಲಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4685

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಕುಮಾಸಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4686

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4687

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4688

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ್ರನ಄ ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4689

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4690

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯುನಸ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4691

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4692

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಬರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4693

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಾರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4694

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4695

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4696

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಲಿಕಿಂತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4697

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4698

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4699

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4700

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4701

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಕುರಾಫಟಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4702

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4703

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4704

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4705

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4706

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4707

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4708

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4709

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಭರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4710

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4711

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4712

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4713

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4714

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4715

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಹಾಾ ಲಿಯಾಲಿ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4716

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖುಟ್ಬಬ ದಿದ ೋನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4717

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿಂಡಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4718

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  ಷೇಟಾಗರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4719

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಚ  ಮಾಾ ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4720

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4721

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4722

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4723

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4724

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4725

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕ್ಷ್ರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4726

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಕಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4727

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4728

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4729

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ  ಸಾಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4730

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4731

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4732

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4733

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4734

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4735

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4736

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಡ್ಡ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4737

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಜಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4738

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4739

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4740

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಕು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4741

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4742

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4743

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4744

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4745

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಲಕ್ಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4746

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4747

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4748

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4749

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4750

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4751

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನವಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4752

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4753

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4754

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಕ್ಷ್ೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4755

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಯಿಾ ಭನ಄ ಫಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4756

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಬ್ದದಿದ ೋನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4757

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣಗೌಡ್ಡ ರುದರ ಗೌಡ್ಡ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4758

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4759

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಥಿಫ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4760

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4761

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4762

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4763

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4764

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4765

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿ ಷ್ಪಿಂಡೆಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4766

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4767

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರಾಯಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4768

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋಶ್ ರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4769

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  ಸಸಾರ ಗುಿಂಡ್ಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4770

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4771

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4772

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4773

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4774

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4775

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಲ  ಭೋಭರಾಯ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4776

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4777

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4778

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4779

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4780

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4781

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4782

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾಷ್ಪ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4783

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4784

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭುರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4785

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಅನಅ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4786

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4787

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಚ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4788

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4789

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4790

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4791

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಭಠ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4792

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4793

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮುನ್ನನ  ಬಗಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4794

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4795

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Md minhaj ಅಪಝ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4796

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಹಾಬೇಬ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಕ್ಡ್ರ್ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4797

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದುಾ ಸುಫ್ ಮಿರಾಸಾಹೆಬ್ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4798

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಾ ದ್ ಷಮಿೋರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4799

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4800

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4801

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4802

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿೋತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4803

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4804

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4805

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಚಂಫರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4806

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4807

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4808

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4809

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಆಿಂಡಿಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4810

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಚಂಫರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4811

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಚಂಫರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4812

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4813

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಟೋನಆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4814

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4815

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತು ಟರೆಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4816

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4817

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4818

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋತಿರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4819

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4820

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4821

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4822

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಲಿಕ್  ಡ್ರಡ್ಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4823

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4824

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಅಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4825

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4826

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4827

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಜಲಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4828

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಥು ಗಂಗರಂ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4829

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4830

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4831

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4832

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4833

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4834

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4835

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4836

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರು ಯತನ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4837

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಿರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4838

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4839

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4840

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಕಿಂತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4841

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4842

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4843

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4844

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4845

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಗುರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4846

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶರಾಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4847

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4848

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಗಿುವಿಕೄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4849

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಷನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4850

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ  ಫಷ  ದೇರಾಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4851

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4852

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4853

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4854

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾರ ಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4855

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4856

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4857

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಲಾಸಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4858

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4859

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋ ಮಾಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4860

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಧನ್ನ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4861

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4862

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4863

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4864

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತ  ಕಷರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4865

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ತಿ ಕಷರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4866

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿವಾ ಖೈದಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4867

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4868

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ಕಲಿಬ್ದಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4869

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4870

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4871

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4872

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕಜಟಾಟಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4873

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವರ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4874

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4875

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4876

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಷು ಗಿರಾ ಚಾನ್ನಕಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4877

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದಷು ಗಿರ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4878

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾ ಷಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4879

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4880

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಜರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4881

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಮಾಲಿ  ಮಾಲಿಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4882

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4883

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4884

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4885

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4886

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4887

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4888

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4889

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಛತರ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4890

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4891

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4892

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4893

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4894

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4895

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಂಟ್ಟನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4896

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಜಾಟಿ್ಟ ನಅ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4897

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4898

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4899

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭಮಾ  ನ್ನಿಂಗ್ರಮ ಹೈರೆಮುಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4900

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಾ ಭಾ  ಹಿನೆಚ ಗಿರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4901

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4902

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಟಿ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4903

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಫಾರ್ರಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4904

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದನಿಬ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4905

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಾ ೋರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4906

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4907

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4908

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4909

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಶಿೋಲ ಭಲಕ್ಣು  ಜಾಗಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4910

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನು ಡೆಬಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4911

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಡೆಬಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4912

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4913

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ಡೆಬಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4914

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4915

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಾಲಾಟಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4916

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮನಃ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4917

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಡ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4918

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಥಿನಅನ  ಡೆಬಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4919

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4920

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4921

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4922

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4923

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನಿಂಡ್ಡ ಸ್ಪರಿರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4924

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4925

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4926

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4927

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನನ್ನಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4928

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4929

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4930

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4931

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4932

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಹೇಡಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4933

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4934

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅತಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4935

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಖರ್ ಸನ್ನಾ ಿಂಟ್ ಹಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4936

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಾದ್ ಅಸ ರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4937

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4938

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4939

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4940

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4941

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ  ಸಯಾಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4942

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4943

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4944

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4945

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸಾವಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4946

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮಿೋಟರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4947

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4948

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಸುತಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4949

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ  ರು ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4950

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4951

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶನ಄ು ಸಂಗಣು  ಜವಾಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4952

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4953

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4954

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತ  ರೆಡಿಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4955

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಭಲಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4956

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4957

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4958

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಜೆಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4959

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4960

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4961

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4962

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4963

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4964

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4965

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ  ನೇತಿಕರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4966

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ವಯನ  ನ್ನಾ ಟಕರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4967

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರ  ಭುಟಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4968

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4969

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗಭಾ  ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4970

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4971

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4972

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನ್ಿತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4973

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4974

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್



4975

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4976

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4977

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಮಾಲಿಸ್ಪಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4978

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4979

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನಸ್ಪದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4980

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಣಾ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4981

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ  ಭರೇಸ್ಪಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4982

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಹಿರೋಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4983

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಮಾಲಿ  ಮಾಲಿಸ್ಪಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4984

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ರಾಯಿಝೋಬಿಮ

ಮ್

4985

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4986

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂಡು ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4987

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4988

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4989

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4990

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4991

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4992

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4993

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಟಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4994

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಮಾಲ  ಹಾನಮಂತ್ ಭಾಸಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4995

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಡ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4996

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನನ  ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



4997

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಫಾರ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4998

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

4999

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5000

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಚ  ನ್ನಾ ರಿಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5001

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗ್ರಾ ನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5002

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಧಾ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5003

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5004

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5005

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5006

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5007

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಂದನ್ನ ಷನ್ನಾ ಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5008

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5009

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5010

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಭರಾಮ ಚಾಲಿಗಿರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5011

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5012

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಲಾಜಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5013

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5014

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5015

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5016

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವರ ನ  ಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5017

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5018

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನಂದ್ದ ಸ್ಪಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5019

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಿಜಾು ಸಾಯಿದ್ ಬೆಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5020

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5021

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಫಷ  ಸರಾಲೆಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5022

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಲಿೋಿಂ ಬಾಾ ಿಂಡೆನ್ನಜ್ ಮಾಟೋಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5023

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5024

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5025

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5026

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5027

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5028

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಜಾತಿಮ ಇಲಾನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5029

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾರ ಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5030

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5031

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಣು ರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5032

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5033

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5034

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5035

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5036

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5037

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5038

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5039

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5040

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5041

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅರ ಷನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5042

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಖಾರ  ಅನಅಸಾಬಾ ವಾಥೇರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5043

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5044

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5045

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವು ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5046

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5047

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5048

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5049

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5050

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಚಿನ್ನಭಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5051

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5052

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5053

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5054

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5055

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5056

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೊಡ್  ನಿಿಂಬಾಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5057

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5058

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೃವಾ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5059

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5060

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5061

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದಿೋಶ್ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5062

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5063

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5064

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಪೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5065

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಭಾ  ವಯನ್ನ  ವಾಾ ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5066

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಯೆಟರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5067

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಿಯದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5068

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5069

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5070

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5071

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5072

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5073

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5074

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5075

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5076

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5077

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5078

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದುಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5079

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5080

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5081

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5082

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋನಅಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5083

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5084

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5085

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಕಶ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5086

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5087

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಟನಅ ವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5088

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಮಾಸಾಾ ುಮಿ ಸ್ಪದಿದ ಿಂಗಿಯಾ ಹಿರೇಭತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5089

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ದುಡ್ಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5090

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೆಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5091

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5092

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5093

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5094

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5095

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5096

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನಿಂಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5097

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5098

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಗುರುಪುದ್ದ  ಮೆಲೇಸ್ಪು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5099

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5100

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬಾಸ ಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5101

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5102

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Abdulhameed faattepur ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5103

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5104

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5105

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5106

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5107

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5108

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5109

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೆಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5110

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5111

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಕಶ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5112

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5113

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬೂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5114

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5115

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಗನ್ನನ ನ  ಸ್ಪಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5116

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5117

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಾಿಂತ ಎಚ್ ಮೆಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5118

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5119

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿತಾ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5120

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜೇಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5121

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಧನ್ನ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5122

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭರಿಯಾಪ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5123

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5124

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5125

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5126

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5127

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋಸನ಄ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5128

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡು ಟಪು  ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5129

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯ್ ಲಲು ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5130

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಂಡು ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5131

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5132

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದವಾಾ  ಕುಮುಸ್ಪಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5133

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5134

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದೆಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5135

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5136

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5137

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಜರಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5138

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5139

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5140

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಅಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5141

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿಷಚ ಿಂದರ  ಖುರು ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5142

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಯತಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5143

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಚವಾಣ್ ಹಾಸ್ಪುಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5144

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶರಾಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5145

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡಿಡ ಮಾಡು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5146

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5147

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5148

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5149

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಖುರು ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5150

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5151

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡುಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5152

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5153

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5154

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉದಮ ಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5155

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5156

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಂಜೋತ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5157

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5158

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ  ಮೇಘಹ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5159

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಶಿವಾುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5160

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5161

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕತಕ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5162

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5163

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಲೇಲಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5164

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5165

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭುನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5166

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5167

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5168

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಕೇಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5169

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5170

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ರಾಷ  ಹಷಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5171

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5172

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5173

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5174

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆಿಂಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5175

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಾಿಂತ್ ಶಿ ಲಾಗದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5176

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿತಾರ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5177

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5178

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾನ್ನನ  ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5179

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5180

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪು  ಧಮುು ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5181

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಸ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5182

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕತ್ತ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5183

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿೋತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5184

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5185

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಕಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5186

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫುಲಿಸ ಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5187

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5188

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ್ ಭುತಾಲಿ ಷಖೇರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5189

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5190

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5191

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುರಾಮ್ ಹೋಲಿಕೄರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5192

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5193

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5194

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5195

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಾಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5196

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5197

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5198

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಚಚ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5199

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿಿಂತಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5200

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5201

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ಎಿಂ ಕೇೋಟ್ಟರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5202

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5203

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ದಡ್ಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5204

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5205

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5206

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭುನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5207

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಆಿಂಡಿಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5208

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕತ್ತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5209

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5210

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಡ್ರಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5211

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Lakakpap ಬಿ myakeri ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5212

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರ  ಮೆಕೄರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5213

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನ  ರು ದೊೋಡೋಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5214

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5215

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5216

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5217

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5218

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವನ್ನಾ ಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5219

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5220

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಾಕ್ಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5221

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5222

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5223

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಘಮನಬಾಯಿ ಜಗನ್ನನ ಥ ವಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5224

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ  ಸನಮಾಿಂತ್ ರಾವ್ ತಾಲಕಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5225

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರೆನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5226

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಭಣು  ಡ್ಡ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5227

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5228

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5229

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಿರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5230

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5231

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮ್ ತಲಕ್ಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5232

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮಿಸ ಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5233

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾರುಬೆ ಸ್ಪಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5234

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5235

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄನಕ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5236

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಳಸ್ಪರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5237

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಂತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5238

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂಧುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5239

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಖಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5240

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5241

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5242

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಗಿರಾತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5243

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಗ್ರಶ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5244

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಗಿರಾತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5245

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿರಾಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5246

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5247

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕೄಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5248

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಚಂದ  ಹೇಳು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5249

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉತು ಿಂಬಾಯಿ ಭೋಭರಾವ್ ಕಿಂಫಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5250

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಟಾ  ಸ್ಪಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5251

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Yeru ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5252

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಧವ್ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಗಣತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5253

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಗುಯನಅದ   ಭನಕ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5254

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಯುಕಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5255

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಧವ್ ಸುಭನ಄ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5256

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲ  ಖಜಾ  ಉಲಬ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5257

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5258

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ವಾಸುಭನಿಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5259

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5260

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬಾಯಿ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸುಲೇಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5261

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5262

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಭಾಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5263

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5264

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5265

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನಸ್ಪಧ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5266

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಚಚ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5267

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5268

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5269

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5270

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡುಟ್ಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5271

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5272

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಚಹಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5273

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5274

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5275

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5276

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮಾುರಾಮ ಬಗವಂತರಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5277

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5278

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5279

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಮಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5280

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5281

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5282

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನನ್ನನ  ಮಾಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5283

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5284

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮಾ ಸ್ಪ. ತಲಕೄರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5285

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5286

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ಸ್ಪ ಚಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5287

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5288

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5289

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬೆ ಎಸ್ ಕಟಿಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5290

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5291

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5292

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5293

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5294

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ನ್ನಗ  ಡ್ಡ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5295

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5296

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5297

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಗಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5298

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5299

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5300

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5301

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ  ಶಿ  ಜಡಿಡ ಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5302

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5303

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಭಲಿನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5304

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5305

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5306

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಭತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5307

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5308

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಡುಬೆ ನಅಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5309

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ಄ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5310

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5311

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪಿಂದರ  ಬಾಭನಿಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5312

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿುರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5313

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5314

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಮಾ ಆಡೋುಥೋುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5315

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5316

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5317

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಅವೆರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5318

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5319

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5320

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5321

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5322

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಂಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5323

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿನ್ನಮಕ್ ಸ್ಪ ಗುಟರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5324

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5325

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5326

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5327

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಖಂಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5328

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5329

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5330

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಗ್ರಾ ಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5331

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5332

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5333

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಮಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5334

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5335

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5336

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5337

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡಿತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5338

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕಜಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5339

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಲಿಿಂಗಯಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5340

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5341

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5342

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಧರಿಗಂಡು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5343

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5344

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5345

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರನಅಿಂತಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5346

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5347

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5348

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಸಬಿ್ದಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5349

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5350

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5351

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮವೆನಕ ತಚಾಮು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5352

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5353

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5354

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಕ್ರಾಜಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5355

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5356

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5357

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5358

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5359

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಾಲಿಿಂಗ  ಹೌದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5360

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5361

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5362

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಯಿಜಾನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5363

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5364

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಲಾಲಷಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5365

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5366

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜೋಟ್ಟನ್ನನ  ವೈ ಶಷದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5367

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5368

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5369

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋರಾಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5370

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5371

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5372

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5373

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5374

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5375

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5376

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ  ಹಿ ರಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5377

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5378

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5379

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ನ್ನಾ ಕುಮಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5380

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5381

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5382

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5383

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡೌಲನಅಟ್ಟಲ್ ಮಾಲಿಟ್ಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5384

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭುಯುಲಿಿಂಗ್ ಶಂಕ್ಲಿುಿಂಗ್ ಸಶಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5385

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5386

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯಚೆಛ ೋದನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5387

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5388

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5389

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಘಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5390

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಬಿ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5391

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5392

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಾಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5393

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5394

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5395

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚ ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5396

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5397

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5398

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5399

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿಶಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5400

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಫಬ ರು ಲಕ್ಷ್ಾ ನ್ನ ಕ್ನಿನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5401

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಕನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5402

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಹೆರ್ ಅಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5403

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5404

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5405

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5406

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಲಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5407

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5408

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5409

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಿಯನಿಸ್ಪದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5410

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5411

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5412

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಕ್  ಸಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5413

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಎಸ್ ಮರಿಡ್ಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5414

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5415

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ  ನ್ನಗ  ವಾಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5416

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಷಯಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5417

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5418

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಜನದೇವಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5419

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5420

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5421

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5422

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡೆ  ಶಿಸಂಗ  ಸದ್ದ ಾ ಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5423

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಡೆಲ್ ಮಾಶಕ್ ಸಾಯಿನಅನ್ನಬ್ ನ್ನಗಪ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5424

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಂಫವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5425

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆಿಂಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5426

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5427

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5428

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಮಲಿ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5429

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5430

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲತಿ ನಿಿಂಫಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5431

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಬೆ ದೇಶುಾ ಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5432

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5433

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5434

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5435

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5436

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಷ್ಪ ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5437

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ  ಸಫಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5438

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖುಟ್ಬಬ ದಿದ ೋನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5439

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖರ್ ಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5440

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5441

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಲಡ್ಲೆಬ್ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5442

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5443

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಂಚಿಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5444

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5445

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5446

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಾವ್ಕಡಿಡ ನ಄ ಅಬ್ದದ ಲಸ ಬ್ ನ್ನಡ್ರಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5447

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5448

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಶುಕುರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5449

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ಪೂಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5450

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5451

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಿಿಂಗ್ರವಾವಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5452

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5453

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5454

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5455

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5456

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಕ್ಷ್ು ಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5457

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡಿಯಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5458

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5459

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಕ್ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5460

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5461

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5462

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5463

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಬಸ್ಪಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5464

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5465

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5466

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5467

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5468

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5469

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋ ಶ ಬರಾ ಚನನ ಭಲಿಾ  ಶಿಯೋಗ 

ಶಿಚಾಮು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5470

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5471

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ರು ಇಟಾಗಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5472

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5473

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲುಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5474

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5475

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಸಾಾ ಯಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5476

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5477

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಕಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5478

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ  ಉಗ್ರರ ನ್ನಭತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5479

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5480

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5481

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವುನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5482

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5483

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ನಿಿಂಫಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5484

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5485

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಾ ಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5486

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಾ ರ್ ನ್ನಡ್ರಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5487

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5488

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5489

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5490

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ್ರನ  ಷಲಿಗ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5491

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದೆಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5492

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5493

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತು ಟೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5494

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5495

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5496

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಬಾಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5497

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5498

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5499

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ಚೇಜರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5500

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲಾು ನ಄ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5501

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಎಸ್ ಸುಟಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5502

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾಾ ನ್ನರಾಮಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5503

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ಯ ಎಸ್ ಬಾದ್ದಗಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5504

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾಲಿ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5505

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ಣಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5506

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಷಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5507

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5508

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಮಾಮಾಸ ಬ್ ನ್ನಡ್ರಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5509

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5510

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5511

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದೇನ್ನಿಂಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5512

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿತಿಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5513

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬೄರೆಸ್ಪ ಬಿಗಿಮಾಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5514

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5515

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಕ್ಲಿ  ಕುನ್ನಬ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5516

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದುಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5517

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5518

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಹೆರ್ ಅಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5519

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುವಾಬೆ ಫಲಾಬ ಲೇವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5520

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷುಧನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5521

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸ್ಪಾ ೋವಾ ಯ ಚಾಲೆಗಿರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5522

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಘಾಮಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5523

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5524

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5525

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5526

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5527

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5528

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಮೄರ ೋ ದಾ ನ್ನನ್ನ ಮೆಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5529

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಸುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5530

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5531

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವೈರಿಮಾ ಿಂ ಹಿರೇಭತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5532

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಹಿೋಮಾಟ್ ಬೆ ಮಾಯ್ ಅಸಾಸ ಹಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5533

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5534

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5535

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸಾಾ ಿಂತರಾಮ ಉಡಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5536

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5537

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5538

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5539

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5540

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Maksud patelle ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5541

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5542

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5543

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕೄಿಂಚ  ಎಲ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5544

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5545

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಡಿನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5546

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5547

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5548

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ಯಧ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5549

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆಿಂಡೆ ರು ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5550

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬಾಶಚ ಾ ಿಂಡ್ರರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5551

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5552

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5553

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಬಾಬೄರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5554

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಟ್ಟಗ್ರನ್ನಯಿರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5555

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಡಿನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5556

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5557

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭದ್ ಖೇಜಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5558

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ್ರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5559

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5560

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಬಾಬ ರ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5561

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5562

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5563

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5564

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5565

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫರೋಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5566

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5567

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಅತಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5568

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ  ಫಷನ್ನನ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5569

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5570

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5571

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5572

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5573

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರಾ ಕಲಿಬ್ದಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5574

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನಿಂಡ್ಡ ಮಾಾ ಡಿವಾಮಾ  ಹಿರೇಭತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5575

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5576

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾತಿು ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5577

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಶಿಕ್ಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5578

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಾ ನಗೌಡ್ ಎಸ್ ಬಾಗಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5579

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5580

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5581

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5582

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5583

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5584

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡ್ಡ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5585

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷ್ಪ ಬಾರ ಾ ಜ್ ಗ್ರಡಿೆೋವಾ ಯ 

ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ್ಿಚಾಮು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5586

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆಮಿನ಄ ಉಷಾ ನ಄ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5587

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5588

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5589

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ದಿವಾನ್ನಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5590

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5591

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5592

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದದ ಿಂ ಹುಸ್ಪನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5593

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5594

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಬಾಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5595

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5596

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಜ್ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5597

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5598

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುರ ಸಾದ್ ಗುರುಶಂತ್ ಸ್ಪುಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5599

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಮಾವಕ್ನ್ನರ ಲ್ೆ ಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5600

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಬಿ ಉಭರಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5601

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮಫನ್ನನ  ಕ್ರೆ  ಜಾಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5602

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸುರಾಜ್ ಭೋಮಾರ ವ್ ಕ್ರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5603

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಕ್ಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5604

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಘ್ಸಸ ದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5605

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಡುರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5606

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5607

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5608

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾದ್ದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5609

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5610

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಮಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5611

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5612

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5613

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5614

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಳವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5615

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತಚ ರಿಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5616

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5617

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5618

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನನಿತಾ ಬಾದ್ದಗಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5619

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5620

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5621

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5622

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಿಂಗಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5623

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಮಾಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5624

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5625

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5626

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5627

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪ್ ಸಫಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5628

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5629

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5630

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5631

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5632

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5633

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವ್ಯಾ ಸ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5634

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯ  ಶಿಗ್ರಿಂಡು  ತಾಲವಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5635

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಕ್ರೆನಅ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5636

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5637

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭುಟಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5638

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ ಫಗ್ರಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5639

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5640

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಗಂಬಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5641

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪರಿದ್ದ ಬಗಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5642

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5643

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಯಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5644

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಧಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5645

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5646

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5647

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5648

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5649

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5650

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಪು  ಟೋಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5651

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5652

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಲಿಿಂಗಯಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5653

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5654

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮನಂದ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5655

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5656

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿೋಲಾ ಅಟ್ಹಾ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5657

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಥುರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5658

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5659

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5660

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಸನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5661

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಟಿ   ದೊೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5662

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5663

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸಾನ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5664

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5665

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5666

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಸಗಯದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5667

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5668

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5669

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಭತಾಾ  ನವಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5670

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5671

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5672

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5673

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5674

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5675

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ  ರಾಜಪುಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5676

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5677

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5678

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5679

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5680

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಿವಯನ  ಚಾಲೆಗಿರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5681

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5682

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಅಿಂಡ್ವಾಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5683

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5684

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ನಿಿಂಬಾಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5685

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5686

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿಟರ ಬೆ ಎಸ್ ವಾತರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5687

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5688

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5689

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿತರ  ಶಖರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5690

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ  ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5691

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5692

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5693

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನಾ ಸ ವಿೋಯಬದ್ದರ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5694

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹೆರಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5695

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಜನಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5696

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಮಾರುಡಿನ಄ ಸವಾಲಡ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5697

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5698

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ಬಗ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5699

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5700

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ಗೌತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5701

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಡಿ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5702

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿ ತರಾಕ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5703

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5704

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಭಲ  ಖೈದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5705

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಬಾಬ ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5706

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5707

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮಿಲಾ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5708

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನರಾಮಸ್ಪಸ ಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5709

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5710

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ಡಿಂಡ್  ಮಿೋಟರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5711

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Lalsab ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5712

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5713

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರ  ಬಿ ಜಡಿಡ ಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5714

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಶಂಕ್ರ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5715

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5716

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5717

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5718

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5719

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಎರಾಮಾ ಗನೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5720

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಡೆ ಗೌಡ್ಡ ಎಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5721

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಷಯನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5722

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆನ್ನನ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5723

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5724

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5725

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5726

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5727

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಭಷೇಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5728

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5729

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5730

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬ್ದಫಬ್ ಹಾಲಾರ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5731

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5732

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5733

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5734

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5735

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ದತು   ಸರುು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5736

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಿಂತ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5737

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5738

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5739

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5740

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಸ್ಪಾ ಲಿಾ  ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5741

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡಂಡ್  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5742

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5743

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲೈಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5744

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5745

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭದ್ ಯಫಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5746

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5747

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5748

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯೌಡೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5749

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5750

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5751

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಯಾಮ್ ಮೌಲಿಿ  ಅಟಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5752

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5753

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5754

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5755

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5756

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಧಭುನ್ನನ  ಷಲುತಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5757

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಬಾಾ ಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5758

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5759

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5760

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5761

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5762

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡ್ರಾಯ್ ರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5763

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5764

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5765

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5766

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5767

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5768

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5769

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ನಅಸಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5770

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5771

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5772

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ್ರಲಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5773

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5774

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಲೇಲಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5775

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಪಾ ದಿರ ಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5776

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಮುಕ್ಷ್ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5777

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5778

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈದ್ದಭ ಬಿೋ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5779

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5780

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮಿೋರ್ ಬಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5781

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ ಬಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5782

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Ismayil ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5783

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಧಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ತಲಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5784

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5785

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದಯಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5786

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5787

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5788

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5789

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5790

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನ್ಿತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5791

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5792

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಬಾಷನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5793

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5794

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5795

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5796

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಭಠ್ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5797

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5798

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5799

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5800

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋಳು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5801

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತಮಾಾ ನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5802

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5803

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5804

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5805

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಟೋಲನೂನ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5806

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5807

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5808

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5809

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಟಿ   ಫಷು ಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5810

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಬಾಷಿ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5811

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5812

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗನ್ನ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5813

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದಿೋಶ್ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5814

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5815

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5816

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5817

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಕೂಗ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5818

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5819

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5820

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ಭನಳಿ್ಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5821

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಬಾಷಯಾಮ ಹಿರೇಮಾಟಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5822

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾತೋಶಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5823

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5824

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5825

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5826

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5827

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5828

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5829

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾತಿು ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5830

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5831

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಳವಂತರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5832

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5833

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5834

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5835

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5836

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಭಣು  ನಅಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5837

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5838

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5839

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5840

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5841

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5842

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5843

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5844

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಭಲಿನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5845

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5846

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮೃತಿಿಂಜಯಾ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5847

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಗುದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5848

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5849

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಕು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5850

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯನ್ನನ  ಭಲಿ  ಮುಗ್ರಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5851

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ಶಿೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5852

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5853

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5854

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5855

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5856

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5857

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನನ್ನಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5858

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5859

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5860

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5861

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನ್ನನ  ಜಗದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5862

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜನೆಡಿನ಄ ಸಾಯಿದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5863

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಗ್ರನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5864

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಮಾಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5865

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಿಂ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5866

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5867

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5868

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5869

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಧ್ರಯನ್ನ ಬಿಯದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5870

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭದ್ ಅಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5871

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಫಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5872

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5873

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5874

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5875

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5876

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ಮಂತರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5877

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5878

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5879

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ರಾವ್ ಷತಲಿಿಂಗ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5880

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5881

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5882

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಟಿ ನ಄ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5883

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬ್ದಬ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5884

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5885

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾಮ ಬಾಮಿನಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5886

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಖರ್ ಜಿಂದ್ದನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5887

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5888

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5889

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಗ್ರಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5890

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪಿಂದರ  ಬಾಭನಿಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5891

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸ್ಪಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5892

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಮಾವನಕ್ ಥಕ್ಕ ನರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5893

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5894

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5895

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5896

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ ುಸಾದ್ ಫಷರಾಜ್ ಬಿರ್ಜಜ ನಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5897

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಬಾಷ  ಎಿಂ ಜಂಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5898

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಲೆ ನಅ ಹಾಾ ಿಂಗಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5899

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5900

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ರೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5901

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ವಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5902

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನ್ನಥ್ ಸಗಿರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5903

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5904

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5905

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನಿಂಡ್ರ ಡೆಬಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5906

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಭಹಾದೇ ಶಿರ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5907

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5908

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5909

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಟಾರ ದೇವಿ ಜ ಭಡ್ರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5910

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಕ್ಲುಬ ಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5911

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಕಂಬಾರ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5912

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರೋಡ್ರ ಜಗಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5913

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5914

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ರಾಚಾಗಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5915

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರಾಚಾಗೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5916

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5917

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5918

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಜಾಟಿ್ಟ   ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5919

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಾಮಿನಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5920

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶಟಿ  ಸುಭಾಷ್ ಗುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5921

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಡ್ಲಾಾ ಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5922

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನನ  ಭಲಿ  ಕ್ಫನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5923

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷತ್ರ ೋ ಸಡ್ರದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5924

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5925

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5926

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ನಿೋಲೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5927

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ಿಂಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5928

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5929

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋಶ್ ರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5930

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಸಜದ್ದ ಅಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5931

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5932

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಎಿಂ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5933

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಶಿೋಲ ಶಿವಯನ  ಅಡ್ರಕ್ಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5934

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5935

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಚಿನಭಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5936

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಬಂಡೆನ್ನಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5937

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5938

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5939

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಾ ರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5940

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5941

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಿಂಗವಾಡ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5942

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5943

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭಭದ್ದಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5944

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5945

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5946

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5947

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಸಾಸ ಸ್ನ  ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5948

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಯ ಸದ್ದಲಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5949

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಜೇನದಿಡ ನ್ನ ಟಯಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5950

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಡುವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5951

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡೌಲರಾವೊ ಫಮಾನಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5952

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5953

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5954

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರು ಗುಟಟಾರ ುರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5955

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5956

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5957

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಷತಾಾ ಿಂಗ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5958

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5959

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿೋಲಾ ಬಾಯ್ ಸನಮಂತ ರಾವ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5960

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5961

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಡುವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5962

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5963

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5964

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸತನಅಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5965

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5966

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಹಾನಮಾಿಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5967

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನವಿಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5968

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಂತಾ ರಾವ್ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5969

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5970

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5971

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುನೆನ ಡೆರ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5972

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5973

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ವಯನ್ನ ಫಷ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5974

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿತರ  ಶಖರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5975

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5976

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಸಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5977

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವೈಯಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5978

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5979

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಹಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5980

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ನಅಸಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5981

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಣು  ನಅಸಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5982

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ ಕಷರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5983

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5984

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಉಡಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5985

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ವನಿವಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5986

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗಪ್ ಡುಿಂಡ್ರ  ನಅಸಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5987

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5988

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ Awwappagouda ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5989

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡಂಡ್  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5990

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಷುಧನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5991

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5992

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5993

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5994

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5995

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಡಂಡ್  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5996

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಸಡ್ರದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ



5997

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5998

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ನಅ ು ಭಡಿವಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

5999

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6000

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಜಾ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6001

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿಲಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6002

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಮಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6003

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6004

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸಮಾ ಲಿ ಎಸ್ ಅಕಿಂಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6005

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಅನೆನ ೋರ್ ಗುರು  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6006

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷಾ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6007

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6008

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ  ಬಿ ಅಕಿಂಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6009

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇವ ಎಸ್ ಬಾಬಾಲೆವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6010

ಅಪಜ

ಲಪುಯ

ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ ಆಲಸ ಎನ಄ ನಆ. ಕೄ  

ಕಸೋಯಷಿಯಾ

6011

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನ  ಸಡ್ರದ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6012 2

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಕಂಬಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6013 3

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾನ಄ ಬಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6014 4

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಣ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6015 5

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಬಸ್ಪಟಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6016 6

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6017 7

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6018 8

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿೋಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6019 9

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಚಾಲಿಗಿರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6020 10

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಫಶೄಟಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6021 11

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6022 12

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರಾಫಸಾಾ ಮ ಚಿಕೄರ ವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6023 13

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6024 14

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6025 15

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6026 16

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6027 17

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಉಡ್ಡ ಗಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6028 18

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಿಂ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6029 19

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6030 20

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6031 21

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುತ್ತಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6032 22

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುತ್ತಬ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6033 23

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6034 24

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6035 25

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಜೈರಾವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6036 26

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6037 27

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಜ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6038 28

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಮಾಶುನಅ  

ಕ್ಲಾಷನ಄
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6039 29

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6040 30

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6041 31

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6042 32

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6043 33

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6044 34

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ  ಜಾಬಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6045 35

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6046 36

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಸ್ಪರ್ರರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6047 37

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಜ್ು ನಅಟೋಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6048 38

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾರ ಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6049 39

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶಷಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6050 40

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಕುರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6051 41

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಲಕ್ಕ  ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6052 42

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6053 43

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6054 44

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಸಾಾ ಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6055 45

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತರ ಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6056 46

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6057 47

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6058 48

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಸಮಾಜಾಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6059 49

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಯ್ ಚಿಿಂಡೆ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6060 50

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಭರಾಮ ಗೌೌ ಡ್ರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6061 51

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6062 52

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಗ  ನಅಟೋಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6063 53

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಗ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6064 54

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿರಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6065 55

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6066 56

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾಿಂದ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6067 57

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6068 58

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6069 59

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6070 60

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಸುಹಾಸ್ 

ಸ್ಪಿಂಧಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6071 61

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6072 62

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6073 63

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6074 64

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6075 65

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6076 66

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚದಡ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6077 67

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೇತನ಄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6078 68

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6079 69

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಾ ನಅು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6080 70

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ನ್ನಾ ಟಕರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6081 71

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6082 72

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಟ್ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6083 73

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6084 74

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇರೇಿಂದರ   

ಹಾನಮಂತ್ ಫಸ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6085 75

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಿಂದರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6086 76

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6087 77

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6088 78

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6089 79

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6090 80

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫೈಝಾನ಄ ಅಪಜ ಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6091 81

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭನ್ನಗೌಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6092 82

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುನಿಯಾದರ್ ಷಫಿಲ್ 

ಷಬ್ ಶಖ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6093 83

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದರ ೌ ಟಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6094 84

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ನಆ ಗೌಡ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6095 85

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6096 86

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಡೆ ಗೌಡ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6097 87

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6098 88

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡುಮಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6099 89

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲಾಮ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6100 90

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲ್ನ಄ ಬಿೋ ಭಕಂದರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6101 91

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುುದ್ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6102 92

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುುದ್ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6103 93

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂತ್ ಅಪಂತ  

ನಅಾ ಟರ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6104 94

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಸ್ಪದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6105 95

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಜರಾತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6106 96

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6107 97

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯರಾವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6108 98

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6109 99

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಣತ್ತರ ರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6110 100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6111 101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6112 102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6113 103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6114 104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6115 105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6116 106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6117 107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6118 108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗಿಿ  ಖುಬಾ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6119 109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗತಟ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6120 110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6121 111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6122 112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6123 113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಸಬಿ್ದಡ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6124 114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6125 115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲನಅ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6126 116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷತ್ರ ೋ ಸಡ್ರದ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6127 117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಹಾು ಬಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6128 118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6129 119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6130 120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ಮಾಿಂಟ್ ರಾವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6131 121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುನಗರ ಬಾಶೄಟಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6132 122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿಲಾಲ್ ಮೇಸಭಾ ದ್ 

ಅಲಿ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6133 123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6134 124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6135 125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6136 126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6137 127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6138 128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6139 129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6140 130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6141 131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6142 132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6143 133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಗಿುವಿಕೄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6144 134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಹಿಟಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6145 135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫವರ ಜ್ ಐಯನ್ನನ  

ಹಾಾ ಿಂಗರೇಜ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6146 136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6147 137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6148 138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಮಾಲಿ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6149 139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6150 140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಸಾಾ ಯಿಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6151 141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಮಾನ್ನಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6152 142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6153 143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6154 144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುಟಾಲಿ ರ್ಜಗಿು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6155 145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6156 146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಯಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6157 147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6158 148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯದ್ದರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6159 149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6160 150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಉಜಾನಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6161 151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ 

ಭಹಾದೇವ್ ಇಿಂಗಲ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6162 152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6163 153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮ್ ರಾಭಚಂದರ  

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6164 154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ಲಿ  

ಹಾಾ ಕ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6165 155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6166 156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6167 157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮೇೋದ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6168 158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6169 159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಪಿಂಧಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6170 160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ಭಾ  ಷಮದ್ದ  

ಮಾಿಂಗ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6171 161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ಪೂಣು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6172 162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6173 163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6174 164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜತಿಿಂಗರಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6175 165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6176 166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6177 167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6178 168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಬೆ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6179 169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6180 170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6181 171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ  ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ  

ಮಾಡೈಲ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6182 172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾನ್಄  ವಯನ  ಐಗ್ರಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6183 173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ  ಫಷನ್ನನ  ಕ್ಟಮಾನಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6184 174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6185 175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6186 176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡೆ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6187 177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕ್ಷ್ಯ  ಭೋಭಣು  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6188 178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕ್ಷ್ಯ  ಭೋಭಣು  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6189 179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6190 180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6191 181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮ್ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮ್ ಶಿಿಂಗ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6192 182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6193 183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲೇಕ್ರ್ ಇಳುಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6194 184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಖು ಚವಾಣ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6195 185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ನ್ನನ್ನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6196 186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6197 187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6198 188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6199 189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕಜ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6200 190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6201 191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ುತಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6202 192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾರಾಶಿ ರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6203 193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6204 194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕ್ಷ್ರಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6205 195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6206 196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6207 197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6208 198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಸದೇ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6209 199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6210 200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6211 201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6212 202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಶವಂತರಾವ್ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6213 203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಟಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6214 204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6215 205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6216 206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ  ತಲಿಕ್ರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6217 207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6218 208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6219 209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6220 210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ುತೈಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6221 211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋರಾ  ಸ್ಪದದ   

ಹಷಭಣ್ಣ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6222 212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6223 213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6224 214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭದ ಚೋಕುಲು 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6225 215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಸುಬೆ ಸ್ಪದದ   

ಹಷಭಣ್ಣ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6226 216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ನಆೋಯ  

ಹಷಭಣ್ಣ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6227 217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯೇವಾ ಿಂತಿೋಮ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6228 218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6229 219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6230 220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮಾ ಸ್ಪ. ತಲಕೄರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6231 221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ಸ್ಪ ಚಣ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6232 222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6233 223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄನಕಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6234 224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋಸನ಄ ಅನರು 

ಜಾದವ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6235 225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6236 226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6237 227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6238 228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6239 229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6240 230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾರ ಿಂತಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6241 231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಾ ಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6242 232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6243 233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6244 234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮಿೋಲಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6245 235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6246 236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋಮಂತ ಸ್ಪಿಂಗ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6247 237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಮಾ ವಯನ್ನ  

ಕಟಿಮಾನಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6248 238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6249 239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6250 240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಷ್ಪ ಚಂದ  

ಮೇಘಾ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6251 241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ 

ಗೋದ್ದರಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6252 242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ವನ಄ ಚವಾಣ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6253 243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆಿಂದರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6254 244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನಅ ಕೄ ನ್ನಗಯಲಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6255 245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6256 246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6257 247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6258 248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6259 249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6260 250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6261 251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6262 252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲುಕ  ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6263 253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6264 254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆರೆಪ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6265 255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6266 256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರು ಯತನ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6267 257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಾ ದೇವಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6268 258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶಿಾ ನ಄ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6269 259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6270 260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ ಭಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6271 261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6272 262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಜನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6273 263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಕೃಶು  ಜನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6274 264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡುಟ್ಬ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6275 265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಅಲ್ ವಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6276 266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿತಾವಾಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6277 267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾನ್ನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6278 268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ  ಭುಟಾಲಿ 

ಕ್ಲಿೂರ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6279 269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6280 270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6281 271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6282 272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6283 273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6284 274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಗಿರ್ ಶಿಶುನ಄ 

ಕ್ಲಿೂಕ್ುರ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6285 275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಣ್ಣಕ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6286 276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6287 277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲ  ಅಿಂಡ್ರ  

ಕಿಂಬಲ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6288 278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



6289 279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮುಕಮಾರ್ ನಆ ಚಾನ್ನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6290 280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಂಕ್ರ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6291 281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6292 282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭನ್ನಥ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6293 283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸತಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6294 284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6295 285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲೋಚಾನ್ನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6296 286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6297 287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ   ಷಭಗರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6298 288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6299 289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6300 290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ವಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6301 291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆಿಂಡಿಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6302 292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6303 293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6304 294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಲಾನ಄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6305 295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಲು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6306 296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತವಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6307 297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6308 298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6309 299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುನಅ ಉಭನಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6310 300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಷಸ ರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

6311

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡು ರಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯದ್ದಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಪು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಅಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುನಆಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಳಂಫ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೆಬಾಬ ತ್ತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಸ್ಪಕೄಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟನಅ  ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡಿಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿಚಂದರ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲ  ಖಜಾ  ಉಲಬ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಸ್ಪಿಂಘ್ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ 

ಯಥಡ್ರ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿ ನಿೋಲಕಂಠ್ ಯಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿಿಂತಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತ  ತೋಟನ್ನಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಿರಾಮ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡೆನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ  ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಯನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂಧುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫರು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲಾಕ ಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿರ್ರರು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಜೆು ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಮಾನ ಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರಂನಿ್ಗಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ 

ಧ್ರುಭನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುರಾಜ್ 

ರೆನ್ನಸ್ಪಡಿಯಾ 

ಘಲಿೋಮಾಥ್

ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ 

ಅನನ ರಾವ್ ಹಾಾ ಡ್ಡ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನನ ವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯ್ ಕೄ 

ದೇಶ ಿಂಡೆ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದಯಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತರು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಜಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ಄ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Amogeppa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪರಾಮಸ ಲ್ ಫಷನ್ನನ  ಆಡೆಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುದರ ನ್ನ ಶಂಕ್ಸ್ಪುಟಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುದರ   ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಧ್ರರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎಮಿಡ  ಹಾಾ ಶಿಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಬಾಷ  ಎಿಂ ಜಂಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋಪುಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡು ಷಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲೋಚಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಷಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷತ್ರ ೋ ಸಡ್ರದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ನಿೋಲೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಮಾಮ್ ಮಿಮ 

ಮುಲಿಾ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಶ ಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ  ಗನೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮುಲುಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಚಾಲಾಗರಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ ಆರ್ 

ಜರೋಲಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನಿಸ ದ್ದರ   ಕ್ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಪು  ಟೋಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಲಿಿಂಗಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಡ್ರಕ್ಷ್ರಿ ಶಿನ್ನನ  

ಬಂಡ್ರಾವಾದ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆವೆಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾನ್ನಮಾಿಂಟ್ ನೇತಿಕರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರ ಸಾದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಿಂಗುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಸಗಯದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ರಿಷಫಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲ  ತಲಕ್ಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಭುಟಾಲಿ 

ಚಂದ್ದಕವಾ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಸನ್ನಾ ಿಂತ್ 

ಯಭಶಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿೋಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಕಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆಶ  ಸ್ಪಡ್ರ ಭ  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಂಫವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ ನ್ನಾ ಟಕರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುಟಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಬ್ದಬಾ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಯಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ   ಅಲಿಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಹಿಿಂಧೈಗಿರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುರಾಜ್ 

ರೆನ್ನಸ್ಪಡಿಯಾ 

ಘಲಿೋಮಾಥ್

ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ  ನೋಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಗ್ರಭಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಮ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಹಿದ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ ಭಲೇಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಭರಾಮಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಂಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನಅ ಗುಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ   

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಟಿ   ಸಂಗ  ಗೈಕಾ ಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋಳು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ  ಅನಆ ನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವ್ಯಾ ಸ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಭಲ  ಖೈದಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದಯಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಫಷನ್ನ ಜಾವಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಹಾಾ ಲಿಯಾಲಿ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಡ್ರಸ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ರುದರ ಗೌಡ್ಡ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅವರ ಫ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಹಿೋದ್ದ ಬಗಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗರಾಜ್ ಎಿಂ ನಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅರ ನಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಬಾಯ್ 

ಮಾಲಿಟಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಾಧಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಫಷನ್ನನ  

ಹೌಡೆ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸಡ್ರದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಅರ ಕಶ್ ಸುಭಾಷ್ 

ಯಭವಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯದ್ದಬಾಯಿ 

ಮಂಗಲೂರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಯಭಶಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ 

ಮಾಾ ಿಂಗಲೂರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಬಾಯ್ ಚಂದರ ಶ 

ಟರಾಜ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಆಡ್ಕ್ಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಿಂಕಾ ರ್ 

ಫಷವಂತಾರ ವ್ ಷಲೆಗ್ರನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುರುಪು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಚಂದರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವೊ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6560

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಭಖಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6561

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6562

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6563

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  ಚಾಲಾಗರಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6564

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6565

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6566

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6567

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ನ್ನಗನ್ನನ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6568

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ತಲಿಿಂಗ್ರಾ ಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6569

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಎ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6570

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6571

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6572

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6573

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಷ್ಪು ಕ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6574

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷಲಿೋಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6575

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಲೇಟ್ಟಫ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6576

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಕರ  ಬಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6577

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6578

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6579

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ   ಚಮ  

ಕ್ಲೋಲಿಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6580

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎರಾನ್ನನ  ನ್ನಗ  

ಸುತಾರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6581

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಖಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6582

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಲಾಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6583

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಶಿರ  ಕುರಾಫಟಲಿಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6584

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6585

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದೆದ ೋಶ್ ಸೋಫನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6586

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6587

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂದಿೋಪ್ ಸಫನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6588

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6589

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾಬಾಯ್ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  

ಕ್ರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6590

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಫವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6591

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಿೋನಅ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6592

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6593

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6594

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಘಾಮಾವಾ ತಲಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6595

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಹನ್ನನ ಲಿಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6596

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6597

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಸನಿೋಫ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6598

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6599

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6600

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಕ್ ಗಡ್ ಶಿಯಾರಾಮ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6601

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6602

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಿಂಡುಗೋಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6603

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6604

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿನನ ಗೌಡ್ ಎಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6605

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6606

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎರಾನ್ನನ  ನಅಕ್ಷ್ರಾ  

ಬಾಗಲಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6607

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ 

ಸಲಿಮಾನಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6608

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6609

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6610

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6611

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾರ ಭಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6612

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬಾರ ಮ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6613

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಕಿ್ಬಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6614

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಿಂಕಾ ರ್ 

ಫಷವಂತಾರ ವ್ ಷಲೆಗ್ರನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6615

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಂಡ್  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6616

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ನ್ನಿಂತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6617

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6618

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಘ್ಸಸ ದ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6619

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6620

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾಲಿ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ 

ನಂದಗಿು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6621

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೂಲಿಖಾ ನಂದಗಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6622

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6623

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6624

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6625

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಾು ತ್ರ ೋ ನ್ನರಾಮಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6626

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಲೆಮಾನ್ನಸ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6627

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6628

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6629

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6630

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಚ  ನ್ನಾ ರಿಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6631

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ   ಅಲಿಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6632

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6633

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಗ್ರಭಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6634

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6635

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6636

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ  

ರೆನ್ನಸ್ಪದ   

ಜಾಮಾಡ್ರರ್

ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6637

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6638

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6639

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಜ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6640

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6641

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಭಲಿನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6642

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿಂಡಿಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6643

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿಕಷಬ್ 

ಖಾಸ್ಪೋಮೄಬ್ ನ್ನಡ್ರಫ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6644

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸಾಸ ಬ್ ಲಾಡೆಲೆಸಾಾ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6645

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ನಟಕರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6646

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ಧರ್ kshetri ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6647

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಭ  ಬಾಲಾಗುಿಂಡಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6648

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇ ಕುಪ್ಿಂದರ  

ಗೋಲಾಷರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6649

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸುರ್ರುರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6650

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವ್ಯಾ ಸ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6651

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6652

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6653

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಮಾ ಲಿ ಎಸ್ ಅಕಿಂಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6654

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6655

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6656

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6657

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6658

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6659

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6660

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೋಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6661

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6662

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಗುದ್ದಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6663

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6664

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ನಿಿಂಫಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6665

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿನ್ನಡ್ಕುಮಾರ್ ರು 

ನಿಿಂಫಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6666

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6667

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6668

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಮಾಲಿಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6669

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸುಬೆ ಕೄ ಮರಿಡ್ಗಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6670

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ತಲಿಿಂಗ್ರಾ ಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6671

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಎಸ್ ಮರಿಡ್ಗಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6672

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಮಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6673

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6674

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಜಮಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6675

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಟರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6676

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6677

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಚಚ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6678

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6679

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6680

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ್ರಾ  ವಯನ  ಕ್ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6681

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6682

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6683

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಷಾ ನ್ನಸಾಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6684

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6685

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6686

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6687

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6688

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6689

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6690

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6691

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಣು ರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6692

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಜಾ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6693

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6694

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6695

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6696

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯನ್ನನ  ಭಲಕ  

ಸರುು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6697

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6698

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿಲಾಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6699

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6700

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6701

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6702

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ 

ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6703

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6704

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6705

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6706

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6707

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಯಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6708

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6709

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆಶ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6710

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6711

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6712

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾದ್ದಗಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6713

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಲಂನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6714

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಟಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6715

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6716

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6717

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನ್ಿತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6718

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6719

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭಶೇೋಡಿನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6720

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಲಾಡಿಡ ನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6721

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನರಾಡಿನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6722

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6723

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6724

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6725

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6726

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6727

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನಿಿಂಗಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6728

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6729

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6730

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6731

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6732

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6733

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಟರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6734

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನನ್ನಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6735

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲಿಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6736

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6737

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6738

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6739

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಾಸ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6740

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಕಂಬಾರ್ ಟಾಟಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6741

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುನೆನ ದ್ದಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6742

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6743

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6744

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6745

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನ್ನನ ಮಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6746

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತ್ತ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6747

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6748

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದೆದ ೋರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6749

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6750

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸುರಾಜ್ ಭೋಮಾರ ವ್ ಕ್ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6751

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ನ್ನಡ್ರವಿಕೄರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6752

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6753

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6754

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6755

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನ  ಸೋನ್ನರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6756

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6757

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಷು ಗಿರಾ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6758

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6759

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6760

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6761

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6762

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6763

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆಟಿ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6764

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾದಿರ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6765

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6766

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪ ಕ್ಲಿೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6767

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6768

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಲಸುಮಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6769

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸುಲ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6770

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6771

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6772

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6773

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6774

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6775

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ   ಮಲ  ಕ್ಲಿೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6776

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6777

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6778

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6779

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6780

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6781

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ  ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6782

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಸ್ಪಡ್ರ ಭ  

ಇಟಾಗಲಿಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6783

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6784

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲೋಚಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6785

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6786

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಅಟಿ್  ಎಿಂ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6787

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6788

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಂದದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6789

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಜೆಗಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6790

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6791

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕವರಾವ್ 

ನ್ನಯ್ಕ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6792

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇವಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6793

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ವಯನ್ನ 

ಫಷ  ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6794

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಗುರುನ್ನಥ 

ಧುಲಾಮಾನಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6795

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು ಟರೆಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6796

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಾರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6797

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6798

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6799

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಟ್ಟಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6800

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6801

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6802

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6803

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಿರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6804

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6805

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಿನೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6806

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6807

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6808

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೂಸ ರ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6809

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6810

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುನಅ ಟ್ಟಗ್ರನೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6811

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಮಾಾ ನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6812

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಐಲಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6813

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6814

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6815

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6816

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6817

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮಾಜನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6818

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6819

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ  ಶಿ  

ಜಡಿಡ ಮಾನಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6820

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ  ಎನ಄ ಭಲಿಾಬಾದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6821

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ಎನ಄ 

ಭಲಿಾಬಾದ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6822

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6823

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯುನಸ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6824

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಎಚ್ 

ಯಾತಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6825

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6826

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ರ ಸತು ದ್ 

ಸೂಮುವಂಶಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6827

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6828

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖುದ್ದವಂದ ಮಿೋರಾಸಾಬ್ 

ನ್ನಡ್ರಫ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6829

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದಫಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6830

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ಿಂಡಿಪ್ ಬಾಲಾವಂತ್ 

ಬಾಬಾರೆ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6831

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಬಾಲಾವಂತ್ 

ಬಾಬಾಯರು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6832

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6833

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮ್ ರಾಯ್ ಎನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6834

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಖಿಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6835

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಜಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6836

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6837

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತನ್ನಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6838

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6839

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾಜ ಗಣಟಾರ ವ್ 

ಬಾಬಾರೆ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6840

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ 

ಟ್ಟಗ್ರನ್ನಯಿರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6841

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6842

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6843

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಪುನಅ ಎನ಄ 

ಭಲಿಾಬಾದ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6844

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6845

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6846

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಕಲಾ ಭಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6847

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಲಿೋಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6848

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6849

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6850

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6851

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6852

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇರೇಿಂದರ   

ಹಾನಮಂತ್ ಫಸ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6853

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6854

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂತ್ ಅಪಂತ  

ನಅಾ ಟರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6855

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಿಬ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6856

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಾಮಿನಿ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6857

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಶ ಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6858

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6859

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6860

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6861

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6862

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಭಯನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6863

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ದಿವಾನ್ನಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6864

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6865

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6866

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಬಾಾ ಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6867

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಬಾಾ ಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6868

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6869

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಚಾಲಿಗಿರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6870

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮಬಾವಾಾ  ಮೆಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6871

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6872

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕೄಲೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6873

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾನಮಾಿಂಟ್ ಎಸ್ ವಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6874

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6875

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6876

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6877

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6878

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6879

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಗ್ರಾ ಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6880

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6881

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6882

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಿಂಗಿಬ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6883

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6884

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿವಾ ಫಷನ್ನನ  ಜೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6885

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6886

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ್ರಾ ವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6887

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದ್ದನಂದ ಥಕ್ಕ ನನ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6888

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಮಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6889

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಎಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6890

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6891

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6892

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ  ನಆಯ  ಹಷಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6893

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಿಸಾಗಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6894

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6895

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲಾಜಯ ಬಗಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6896

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6897

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6898

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6899

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6900

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6901

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಹುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6902

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋರ್ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6903

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6904

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6905

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6906

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6907

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ  ಎಯ  

ಉಿಂಡಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6908

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6909

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನ  ಸೋನ್ನರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6910

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6911

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6912

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ  

ಮಂಗಳೂರಿನ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6913

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ನರ್ಜಾ ದಿದ ೋನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6914

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6915

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಸಾಾ ಬಾಯಿ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6916

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6917

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಲಚಾಚ   

ಮರಿಡ್ಗಿು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6918

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಫಷನ್ನನ  

ತಲಾರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6919

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂದಯಾಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6920

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈನಆನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6921

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಪನ ಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6922

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6923

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಎಲ್ 

ಮರಿಡ್ಗಿು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6924

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈನಆನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6925

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6926

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6927

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ  ಬ್ದಕ್ಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6928

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6929

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭ ಸ್ಪದ್ದದ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6930

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮೆಲ್ ಅಸಾ ದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6931

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ  ಭೋಮಾಶ 

ಕ್ರಾಜಗಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6932

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6933

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಂಡ್ರಗಿ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6934

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6935

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6936

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6937

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6938

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾರ ವಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6939

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6940

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6941

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6942

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6943

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6944

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಫಷನನ   

ಅ ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6945

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6946

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6947

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಬಾಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6948

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಮಾಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6949

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6950

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುಟಾಲಿ ಮಲ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6951

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6952

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ಕಾ ಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6953

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾಮ ಬಾಮಿನಿ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6954

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6955

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6956

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6957

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6958

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6959

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6960

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6961

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6962

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಡ್ರಾ   ಕ್ಡಿ್ರವಿಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6963

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6964

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಮಾಯಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6965

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6966

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಥಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6967

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜಾಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6968

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ  ಸ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6969

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಝರಿನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6970

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಧಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6971

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6972

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6973

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6974

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಫಬ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6975

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6976

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6977

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಹಿಸ ನ಄ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6978

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6979

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6980

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಬಿಬ ೋರ್ ಅಬಾಬ ಸ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6981

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸನ್ನದ್ದಸ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6982

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಸ್ಪ ನೇಕೄರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6983

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಇರಾನ್ನನ  

ಯಂಕಂಚೈ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6984

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇದ್ದರು ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6985

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6986

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ಄ ಹಾಡು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6987

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಟ್ಟನ಄ ಅಸಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6988

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊನಅಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6989

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6990

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಮಿೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6991

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಾಲಿಿಂಗ  ಹೌದಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6992

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯಚೆಛ ೋದನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6993

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



6994

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6995

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ಪೂಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6996

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಬಸ್ಪಟಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6997

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು ಟೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6998

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

6999

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಖಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7000

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7001

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೄರೆಸ್ಪ ಬಿಗಿಮಾಡಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7002

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7003

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7004

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7005

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ  ರುದರ   

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7006

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜಾಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7007

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7008

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಡ್ರಕ್ಷ್ರಿ ಶಿನ್ನನ  

ಬಂಡ್ರಾವಾದ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7009

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಾಿಂತ್ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7010

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಕಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7011

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7012

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಾಿಂತ್ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7013

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7014

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಖಜಾಸಾಬ್ ಶಖ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7015

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಭಯನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7016

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7017

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಡ್ರಡ್ಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7018

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shdedevi ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7019

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7020

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7021

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡ್ಭಾ  ಬಿಯದ್ದರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7022

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7023

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7024

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7025

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7026

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ವಿಟು ಬಾ ಗವಂಡಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7027

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಭರ ಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7028

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಭರ ಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7029

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7030

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7031

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಯಾ ನಂದಿಕೇೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7032

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7033

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫಯಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7034

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7035

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂಕೄರ ಮಾಾ  ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7036

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7037

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7038

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7039

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7040

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7041

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7042

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7043

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಫಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7044

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುತ್ತಬಾಸ ಬ್ ಸ್ಪಿಂಡ್ರಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7045

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7046

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7047

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ್ರಾ ವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7048

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7049

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7050

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೂತಲಾಬೆ 

ಫಷವಂತರಾವ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7051

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7052

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಮಾಲ  ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7053

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಕಿಂತ್ ಭೋಭರಾವ್ 

ಕುಲಕ್ಣ್ಣು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7054

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7055

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7056

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7057

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7058

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ನ್ನನ  ಭಡಿಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7059

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಿಂತ್ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7060

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7061

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7062

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7063

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಟಿ   ಯಮವಾ ಯ 

ಸ್ಪಿಂಡೇಜರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7064

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7065

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಣು ದ ಕ್ಲಾಶೄಟಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7066

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7067

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7068

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮುಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7069

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7070

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7071

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7072

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7073

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಾ ಸ್ ವಿಷಾ ಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7074

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿೋತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7075

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7076

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7077

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7078

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7079

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತಾಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7080

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7081

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋರಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7082

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7083

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7084

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7085

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ಯವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7086

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7087

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಚಚ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7088

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7089

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೆಫಟಾರ ಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7090

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರಂಗುಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7091

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7092

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ನಆ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7093

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7094

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿಾ  

ನಿಿಂಗ್ರಬಾಷ  ಕ್ರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7095

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ಶೄಿಂತಾಾ ಲಿಾ  ಕ್ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7096

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7097

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7098

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಮಾಲಿಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7099

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ UDGI ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಾು ತ್ರ ೋ ಶಿರಾಯ್ 

ಕೇೋನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಗುಿಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಗಿು  ಬೌ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಡೆ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆಿಂಡೆ ರು ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಿರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  ರಾತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಖಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ೋಯರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದ್ದಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದಾ ಮ್ ಎಸ್ 

ಡಕಕ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿೋಬಾ ಅಬ್ದದ ಲಾಸ ಬ್ 

ಗೌಡಿ್ಿಂಜ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೆಫನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ನ್ನರಾರಂಡ್ಡ 

ಭಾಸಾಗಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಗೈಲ್ ರು ಗೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಯುಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬ್ದಬಿ ಭಣ್ಣಯಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಳ್ಳನ ಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ   ಕ್ಲೆಸ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಿಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಂಚನೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಕ್ಬ ಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ ಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಕ್ಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಭಾತ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಡುವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ಶಿಪುಟಿ ರ್ 

ಡಂರ್ಜ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ್ನಫಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ರು ನಂದಗರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿೋವಚ ಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಬಾಯಿ ಶಂಕ್ರ್ 

ಸಸೂು ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಂದ್ದರ ಕುಮಾರ್ 

ಷಕ್ಕ ಗಿು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯಟಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಶಿಿಂಧೆ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಿಂಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ  ಫಷ  

ದೊಮೇನಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಾಬಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಎಿಂ ದೊಡ್ಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಲಂನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂವಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ಹುಷನ  

ಬಾಲಗನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ದೊಡ್ಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಹಷಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮುು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಿಂಬೆ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ 

ಮೆಲಿನ್ನಭಣ್ಣ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಮ್ ರೆಕು ಜಾಧವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದರೋಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನ್ನಸ್ಪಿಂಗ್ ಲಚಮು 

ಚವಾಣ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನನ  ಕ್ಲ  

ಧೋಡ್ರಾ ನಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ಲ  ದೊಡ್ಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಕ್ನ್ನುಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದಶಿವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಮಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾ ಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನ್ನಸುಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲುಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನಅಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಘಾಮಾನ್ನ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಭಲಿ  ನಲಿಿರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಮಾ ಹನೆನ ಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ  ಸನಮಾಿಂತ್ 

ಫಜತಿರ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿಿಂಗರಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನರು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರೆವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋತಿರಾಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಟಣ್ಣು  

ಕಿಂಫಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲು ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಿಂತ್ ಭಾಸಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಫಸು 

ಚವಾಣ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಭಮಿಸ ಿಂಗ್ 

ಚಹಾನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಷಯನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಜನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷುಧನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲು ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನನಿತಾ ರಾಭಜ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿಂಡಿಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಯಿ ಭೋಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೆರಿಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ  ರು ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಭಕಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆರ ೋಮಾಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಲ್ ಹಾಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಟಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಆಚಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ದೇಜ 

ಚಾನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಲ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಭರಿಯಾ  

ವಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷ್ಪಮಾರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನಿಸ ಡಿಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಕಿಂತ ಅರೇಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಮ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಬಾ  ಅರೆಕರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಧ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಾ ಲಬಾಯಿ ವಿಟೆಾಲ್ 

ಚವಾಣ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಸುು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಮೇೋಸನ಄ 

ಚವಾಣ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ನ್ನಿಂತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಯಣು  ಎಸ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶ್ ಎಸ್ ಡ್ರಲುಭನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನಟಾಬಾಯಿ ಎಸ್. 

ತಲಕೄರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಜನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ  ಫಷನ್ನನ  ಕ್ಟಮಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಭಮಿಸ ಿಂಗ್ 

ಚಹಾನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ರಾಭನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಉಜಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಲಾಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ 

ಟೋಲನೂನ ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ 

ಟೋಲೂನ ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರೆಡಿಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅತಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಣಕು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಭಥಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಮಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ತಿ ವಾಡಿಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಂಫವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಟಾರ ಟರ ಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಭತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಾಲಾ ಹಿರೇಭತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡಿಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಜ್ು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷನಂದ ಭಠ್ತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಮಾಾ ನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಸಾನ್ನನ  ಧ್ರನ್ನಿಂದ್ದ  

ಮಾಲಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ 

ಕುಸಾನ್ನನ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಿಲಾ ಬಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗ್ರಫಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sahebhusni pirjade ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬತಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಳ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತಾರ  ಫಷನ್ನನ  ಕೇೋಥಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾಾ ರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ಟ ಜಗನ್ನನ ಥ್ 

ನೆಮಾಗುಡ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ  ಕ್ಫನೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರಾವ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ  ಉಡ್ಡ ಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋರಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ಚಂದೊಕಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಬಶ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Laldemashak ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಸ್ಪೋರುದಿದ ೋನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ್ನಬ ಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಮೄಡ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಮಾಶುನಅ  

ಕ್ಲಾಷನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಹಾಬೇಬ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ 

ಕ್ಡ್ರ್ ಶಖ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಾಗುನ  ಫನ್ನಗರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದಧ ಯದ್ 

ಜಾವಾಲಕ ೋಟ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ಘಾಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಿ  ಚಂದ  

ಇಿಂಜಾಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಿಜಾು ಯೂಸುಫ್ ಬೆಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಮಾಮಾಷಬ್ ನಬಿಸಾಬ್ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣಗೌಡ್ ಬಗ ಗೌಡ್ 

ಬಿಯದ್ದರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋರಾಬಾಯಿ ಮಾಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಿಯಾಿಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ 

ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವೊ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ಲೆಸ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖದ್ದರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜನಿಖಾನ಄ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ನ್ನಸ್ಪ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬೂ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾದ್ದರ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ಲಸ ನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಟ್ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಯ್ ಬಾಬ್ದ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನಿಸ ಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಂತಾರಾಮ 

ನಆಯ  ಅಲಾಗಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ  ಅಲಿಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ಚುಚ  ಬೄಲಿಿಕಟಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಶಿರಾಯ್ ನವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಘೋವಯಾಮ ಅಲೆಾ ಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೃತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರ ಭುನೇವಾ ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಿಂಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾರ ಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ 

ಮುನಿರುದಿದ ೋನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಂಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ ಬೄಯ  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುಕಸ ನ್ನ ಬಗಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಭಯಾ ಗಣ್ಣತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಭ  ಬಾಲಾಗುಿಂಡಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ  ಗುಯ  

ಕುರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನನ  

ಭಹಾದೇ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Appanna Chourad ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೆಬ್ದಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುಟಿ ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿಟಾರ ಸ್ಪನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಂತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರ ಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಗಡ್ಡಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದ್ದರ ಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಟಿ   ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಡಿ  ಬಿ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಕ್ಲಿೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾವ ಎ ಬಾವಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನ ರಾಭನ್ನ 

ಇರಾಕ್ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವೆುಶ್ ಆಿಂಬೂರ ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಎಸ್ ಮೆನ್ನದ ರಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಂಟ್ಟನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುಟಿ ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಾ ೋವಾ ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕ್ರಾರ್ಜನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನಅ ಗುಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಯಶಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ramesh.b ಆನಿರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಂಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸುಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ  ಭೋಭರಾಮ 

ಟಿ ಣನ್ನಶೄಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7560

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋಲಿಾಲ್ ರು ಕ್ಲಿೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7561

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7562

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಡ್ಲಾಾ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7563

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7564

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7565

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7566

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7567

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲವಂತಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7568

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಅನಆ ನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7569

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7570

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7571

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7572

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7573

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಟ್ಟಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7574

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿರಾ  ಗುಷಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7575

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7576

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7577

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7578

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7579

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7580

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾವಿತಿರ  ಅನಆ ನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7581

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7582

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7583

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7584

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7585

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7586

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7587

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಣು  ಗೌತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7588

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಐಷಮಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7589

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೂಜಾುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7590

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಸ್ಪೋರ್ ಅಹಾಾ ದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7591

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿ  ಬಿಯದ್ದರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7592

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄದುರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7593

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷಭದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7594

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ 

ಗ್ರಮಕ್ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7595

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7596

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೋಲಾನಿ ನಅಶ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7597

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಿಂದರಾಬಾಯ್ 

ಡಿಂಡಿಬಾ 

ನ್ನರಾಯಂಕ್ರ್

ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7598

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7599

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7600

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7601

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬೄಡ್ರ ಬಗಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7602

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎಮಿಡ  ಹಾಾ ಶಿಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7603

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7604

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ ಎಸ್ ಶಿಪೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7605

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣುಕ ಎಸ್ ಶಿಪೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7606

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7607

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈನ್ನಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7608

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7609

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7610

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7611

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂತ್ ಕ್ರೆ  

ಜಾಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7612

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಶಿರಾಮ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7613

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆರೆನಅ ಗುಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7614

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಭತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7615

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7616

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7617

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7618

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7619

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿ ರೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7620

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7621

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7622

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7623

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7624

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7625

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುದರ ಗೌಡ್ಡ ಗೌದಿ ಗೌಡ್ಡ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7626

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7627

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7628

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಹಿರೋಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7629

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7630

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬ್ದಬ್ ಸಾಬ್ 

ನ್ನಡ್ರಫ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7631

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಪು ಗೌದಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7632

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7633

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಲಾಕ ಷಬ್ ನ್ನಡ್ರಫ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7634

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಾ ಡ್ಾ ಬಿ ನ್ನಡ್ರಫ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7635

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7636

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಮಾ ಶಿಂತಭಲಿ  

ಹಿನೆಚ ೋರಿಯಾ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7637

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7638

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಾಕ್ಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7639

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7640

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7641

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಗ್ರ  ಎಿಂ ಹೂಗರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7642

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೈದರ್ ಷಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7643

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸ್ಪನ್ನಸ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7644

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಯಬಾಬ ನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7645

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಸ್ಪಮ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7646

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7647

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7648

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7649

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7650

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7651

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7652

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7653

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7654

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಕ್ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7655

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಶಿರ ೋ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7656

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7657

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7658

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Amrutrao ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7659

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7660

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7661

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೂಡ್ ಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7662

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7663

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7664

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7665

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7666

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7667

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7668

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಗುರಾ  

ಡ್ರಡ್ಭಣ್ಣ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7669

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರಿಣ್ಣಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7670

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7671

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7672

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಯಾಟರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7673

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಕಯರು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7674

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಧುಕ್ರ್ ಬಿ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7675

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ 

ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7676

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7677

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7678

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7679

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7680

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7681

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7682

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7683

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7684

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7685

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7686

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7687

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7688

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7689

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7690

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಥಾಾ ುಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7691

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7692

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7693

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7694

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7695

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7696

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7697

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಗೌಡ್ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7698

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಾರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7699

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಎ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7700

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7701

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7702

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7703

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7704

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7705

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7706

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7707

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7708

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7709

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7710

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸುಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7711

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7712

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7713

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7714

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ  ವಿೋಯ  ತಕ್ು ಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7715

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7716

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7717

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7718

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ಕ್ಲಾಾ ಣ  

ನಂದಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7719

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲುಕ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7720

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7721

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7722

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನಗೌಡ್ಡ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7723

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7724

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7725

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7726

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7727

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರಾಯಂ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7728

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7729

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರೇ ಭುನಅ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7730

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷನ್ನಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7731

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7732

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7733

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7734

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಬಿ ಸನಚಾನಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7735

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7736

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7737

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7738

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7739

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾದಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7740

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಲಕ್ಕ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7741

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7742

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7743

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7744

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೆಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7745

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7746

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂಯವ ಜೆಟ್ಟನಅ  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7747

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7748

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಎನ಄ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7749

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೈರೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7750

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7751

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ  ಸೋನ್ನರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7752

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7753

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7754

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7755

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7756

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7757

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7758

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7759

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7760

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತಾ ಕುಮಾಸಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7761

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಕುಮಾಸಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7762

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7763

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಅ  ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7764

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7765

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ಮ್ ಭುಟಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7766

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7767

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7768

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರ  ಗುಯನಅಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7769

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಗುರುದ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7770

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7771

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7772

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7773

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7774

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7775

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7776

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7777

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7778

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7779

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7780

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7781

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7782

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7783

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7784

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7785

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7786

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7787

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7788

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7789

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಬ್ದಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7790

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7791

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ೋಯರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7792

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7793

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಲಿಾಸ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7794

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ್ರ  ಶಿ  

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7795

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7796

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7797

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಲಿೋಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7798

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಚಾಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7799

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7800

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7801

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7802

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋತಿಲಾಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7803

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7804

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಣತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7805

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7806

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7807

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುದರ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7808

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಾ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7809

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7810

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7811

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ೋಯರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7812

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7813

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ  ಯಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7814

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7815

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7816

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7817

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಹಾಾ ಲಿಯಾಲಿ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7818

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7819

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7820

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7821

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7822

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7823

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7824

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7825

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7826

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕ್ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7827

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ರು ಬಾಗ್ರಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7828

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ್ರಾ  ಶಂಕ್ರ್ 

ಅ ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7829

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮ  ಶಂಕ್ರ್ ಗಿಂಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7830

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7831

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7832

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಣು  ಕ್ರೆನಅ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7833

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7834

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7835

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರಭಾ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7836

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7837

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7838

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7839

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫಯಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7840

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ  

ರೆನ್ನಸ್ಪದ   

ಜಾಮಾಡ್ರರ್

ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7841

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮವೆನಕ ತಚಾಮು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7842

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7843

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7844

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7845

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7846

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7847

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜಲಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7848

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7849

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7850

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7851

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಗೈು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7852

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7853

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7854

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7855

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7856

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7857

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಡ್ರಲೆಯಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7858

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7859

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾಿಂಡ್ರಸ ಾ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7860

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7861

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7862

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7863

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಝೋಶನ಄ ಅಪಝ ಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7864

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಬೆ ಹಾಲಿಮಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7865

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಕ್ಷ್ತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7866

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿನ್ನಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7867

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನ್ನನ  ಕಂಬಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7868

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾ ನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7869

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7870

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7871

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ ಭಲೇಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7872

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷನ್ನಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7873

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಘಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7874

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7875

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7876

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಲಿನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7877

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನ್ನನ ಮಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7878

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಷಬ್ ಮಿೋ 

ನ್ನಗಪ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7879

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಭಾ  ಧ್ರಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7880

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7881

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7882

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7883

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7884

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7885

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದಿೋಶ್ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7886

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗನ್ನ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7887

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7888

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕು  ಬಾಬ್ದ ಅಭಾ ನಿನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7889

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಅಭಾ ನಿನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7890

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7891

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7892

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7893

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ನಅಸಡಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7894

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಭಾ  ನಅಸಡಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7895

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7896

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7897

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7898

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7899

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7900

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7901

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಕು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7902

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಕಿಂತ್ ಸಮಾರಾ 

ಅಭಾ ನಿನ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7903

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7904

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದಶಿವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7905

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಮಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7906

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7907

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7908

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪನ ೋಸಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7909

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7910

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ಯ ಎಸ್ 

ಬಾದ್ದಗಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7911

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಂಡೆನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7912

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7913

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7914

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಜನ಄ ಬಿೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7915

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7916

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7917

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Avvanna ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7918

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಾ ಿಂಡ್ಗಿಟ್ಟಲ್ 

ಇಮಾಾ ಿಂಟ್ಟಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7919

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿಯಾಬಗಮ್ 

ಬಾಾ ಿಂಡ್ಗಿಟ್ಟಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7920

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7921

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7922

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7923

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಕುಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7924

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಝಾನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7925

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ  ಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7926

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7927

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7928

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7929

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7930

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7931

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7932

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಕಿಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7933

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7934

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಿರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7935

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಮಿಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7936

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಳಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7937

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7938

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿೋನ್ನ ಬಿೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7939

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮಶ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7940

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7941

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರೇಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7942

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ್ರನ  ಸೋಭರಾಮಾ  

ನ್ನಯಕ ೋಡಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7943

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7944

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7945

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7946

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7947

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7948

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಶವಂತ್ ಜಾಧವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7949

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7950

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫಯಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7951

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7952

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಭನ್ನ ಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7953

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಗೌಡ್ಡ  ಗ್ರಗ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7954

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7955

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಗೌತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7956

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7957

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಾ ಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7958

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಕೄ ಸಗರಂ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7959

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7960

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋ ಶೆಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7961

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ  ಎಸ್ 

ಸೋಲಾಪುಯ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7962

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7963

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7964

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Myenoddeen bubusab 

ಅಟಾರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7965

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾವ ಚಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7966

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ  ಸಗಯರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7967

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7968

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7969

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7970

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7971

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7972

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7973

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿಧ ಿಂಗ್ ಸಾಯಿಫನ್ನನ  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7974

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7975

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7976

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಭಾ ರಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7977

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7978

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7979

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7980

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7981

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7982

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7983

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಇನನ ಷಿ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7984

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಇನನ ಷಿ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7985

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7986

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7987

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕರೆಪ್ ಭೋಭನ್ನನ  

ಕ್ಲಿೂರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7988

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7989

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7990

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7991

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7992

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7993

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



7994

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7995

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7996

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7997

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7998

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದದೇಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

7999

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8000

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8001

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8002

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8003

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8004

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8005

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಣ್ಣು  ಮೌರಿೋ ಗೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8006

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವ್ಯಾ ಸ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8007

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8008

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8009

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8010

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8011

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8012

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8013

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಯಭಣು  ಲಕ  ಕೇಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8014

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8015

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8016

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8017

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8018

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8019

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯದರ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8020

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8021

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8022

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8023

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸುಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8024

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8025

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8026

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8027

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8028

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಭುನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8029

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಯಭಶಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8030

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇಭಾಯಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8031

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8032

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಂತ ಅಯೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8033

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದ್ದರ ಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8034

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಂಡೋಬಾ ಕ್ಷನ್ನನ  

ಸುರಾಸ್ಪ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8035

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂಥಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8036

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8037

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8038

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಅರ ಕಶ್ ಸುಭಾಷ್ 

ಯಭವಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8039

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ರಿಷಫಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8040

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revabai andodgi ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8041

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8042

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8043

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8044

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8045

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8046

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8047

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8048

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8049

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಭರಾಮ ಗೌೌ ಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8050

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಯಿಜಾನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8051

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8052

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಖದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8053

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8054

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ದ್ದಫ್ಡಡ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8055

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8056

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8057

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಶಿಲಿಿಂಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8058

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಥಾರ ು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8059

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8060

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8061

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುರ ಿಂಡ್ರಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8062

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8063

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8064

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ ಆರ್ 

ಜರೋಲಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8065

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತ್ತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8066

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8067

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವತ್ತಭಸುಿಂಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8068

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತ್ತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8069

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8070

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ ಡಿನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8071

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶರಿೋಪ ಬಿೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8072

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8073

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಟಾಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8074

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಜನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8075

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8076

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಾು ತಾರ ಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8077

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ಶಿಯೋಗ 

ಇಸ ೋಟ್ು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8078

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8079

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8080

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಸ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8081

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕ್ಯಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8082

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8083

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8084

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಕಿಂತ ಅರೇಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8085

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8086

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8087

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8088

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉತು ಿಂಬಾಯಿ 

ಭೋಭರಾವ್ ಕಿಂಫಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8089

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8090

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್  ಭಕನ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8091

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8092

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರಾ  ಮಾಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8093

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8094

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8095

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8096

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8097

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಚನನ ಭಲಿ  

ಸ್ಪಿಂಗ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8098

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8099

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ೈದಿಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಟಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುನಅ ನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ಄ ಭೋಭನ್ನನ  

ಫರಿಗಿಡ್ರ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜನಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನ್ನಸುಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾ ಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಕ್ನ್ನುಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದರೋಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಧುವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡು ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಷಯನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೊೋರು ಜಾಧವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೇತನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಂಡ್ರಮಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೇಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಚನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾದ್ದರ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಯಳು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನಸ್ಪದ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಶನ  ಕಿಂಫಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಬೆು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಸ್ಪರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ರಾಭಚಂದರ  

ಡ್ಡ ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಣು  ಫಜಾಿಂಟರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯದ್ದಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಮನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಶಿಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಪು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಜಾಜ ವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂವಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪಡ್ರಾ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ UDGI ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಮಾಲಿಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಾು ತ್ರ ೋ ಶಿರಾಯ್ 

ಕೇೋನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಂಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಯಾಬಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕೇೋಪ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುರಾಜ್ ಜಮಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಹಾಾ ಡ್ಡ ಇಸಾಾ ಯಿಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ಄ ಶಿಂತ  

ಯಾತಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿವಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಗುಿಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಯಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಗಿು  ಬೌ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಷರೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಬಶ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Laldemashak ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ಜಬಧ ಮುಜಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ಄ ಸಾಬ್ ಮುಲಿಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ಚಂದೊಕಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷಲೆಗ್ರನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಚಿಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸುಲ್ ಬಿ ರಿರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸಾವಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರಿೋಮ್ ಷಬ್ ಮುಲಿಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಚಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭದ್ ಅಲಿ ಷಬ್ 

ಮುಜಾರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Md. ಐಸಾಕ್ ಬಾಾ ಡೆ ೈರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುದುಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಸಬ್ದದಿದ ೋನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಬೄದ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಯಬಾಬ ನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಯಾಬಿ ಫಡೆ ೈರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಭೋಮಾಶ 

ಕಿಂಟಲಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿಾ  

ನಿಿಂಗ್ರಬಾಷ  ಕ್ರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಾ ೋವಾ ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ತಿಬಟನೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಮಾನಿಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾ ಷಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Appanna Chourad ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೆನ್ನನ ವಿೋಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಿಯಾಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಬಾಬ ಯಷಸ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಕ್ರೆನಅ  ಪುಜಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಥಾಾ ುಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನಂದ್ದ ಸ್ಪಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಗುದ್ದಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಜೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಅಿಂಡೋಡಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲ ನ್ನ ಎಿಂ ಭಠ್ತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾತಾಾಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇ ಕುಪ್ಿಂದರ  

ಗೋಲಾಷರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ  ರು ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಿಂಡು ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8312

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಾ ಲುಕಮಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾದಿಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಶಚ ಿಂದರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸರಿಭಾ 

ಸೂಮುವಂಶಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಿಂದರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಜಾತಿಮ ಇಲಾನ್ನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕುಿಂಬಾರ್ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಿಬ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನಡ  ಎಸ್ ಶಿರುರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಬಾಬ್ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮಾಜಾನಬಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯಾಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಬೆು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಸುಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಅ  ಸಾಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುನೆನ ಡೆರ ಟೇಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಾರಾಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಖಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾನ್ನನ  ಯು ನಅಾ ಟ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂಟರಾಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪಿಂಧಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೈರೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾ ರಾನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಯಾಟ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗನ್ನಫಷಾ ಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಷಮಫನ್ನನ  

ಬಜಾ ರಿು
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಜಾ ಚಿಿಂಚಿಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ಪೊೋಟೈಲ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯಾಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಾ ಶಿರ  ವಯನ್ನಗೌಡ್ 

ನಅಟೋಲ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮಾ ದ್ ನಬಿ 

ಜಮಾದ್ದರ್ ಶಖ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಶವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ವಾಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭದಿವಾಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾತಾಾಯಾಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಆರ್ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸಮಾದ್ ಹುಸ್ಪನಿ 

ಫಾಾ ಟ್ಬರ ಸಾಬ್ ಟೋಟ್ಟಗರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಷಯನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ್ರನ್ನಥ್ ಡಿ ಗುಟರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ 

ಭಹಾರಾಶಿ ರ  ಗಣ್ಣತ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದವಸ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಪಾ ದಿರ ಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧೋಿಂಡಿಬಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅರ ಷನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆರ ೋಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ವಯನ  

ನ್ನಾ ಟಕರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಲಿೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಗ್ರಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ  ನೇತಿಕರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಬಾಷ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನ ಸ್ಪ ಇಿಂಗಲಿಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶರಾಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಣು  ಮಾಲಿಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮಶ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಭಾ  ತಲಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ  ಸನ್ನಾ ಿಂಟ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ವಿಟಿ ಲ್ 

ಬಾಾ ಿಂಡ್ಗರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಿಂ ದೇವಿ ಪೂಜಾರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದುಾ ಸುಫ್ 

ಮಿರಾಸಾಹೆಬ್ ಶಖ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sahe b ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಬಾಾ ಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಷರಾಸಂಫ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಾಬ್ದದಿದ ೋನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಡಿ್ಡ  ಮಾವಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಣ್ಣಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆಟಿ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ೋಯರಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ನ್ನನ್ನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಹಿಬಾರೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಫಡ್ರಡ್ಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ 

ಸಣಮಾನತರ ಮ 

ಫಫಲೇವಾ ಯ

ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾದೇವಿ ಡಿ ಕುಿಂಬಾಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುರಾಜ್ ಡಿ ಕುಿಂಬಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ರಾಘವಿಂದರ  

ಕುಲಕ್ಣ್ಣು
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇಕ್ಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷಸ ನ಄ ಷಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಮಾಳ್ಳಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಶಿಂತ್ ನೂಲಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು  ನ್ನಟಕರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಅ ರೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾತಿಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಕು ಬಾಯಿ ಫಷಣು  

ಅಡ್ಕೄ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ದೇಬಿಬ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ  ಅಲಿಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಮ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪನೂರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಎಿಂ ಮಾತರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶನಕ್ರ್ 

ತಕ್ಕ ನರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದುದ  ಕೇೋರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಯಭಾ ದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ  ಎನ಄ ಇಿಂಗಳಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಭಹಾಿಂತಮಾ  

ಭಠ್ತಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ AMOGH ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಮದ   ಗೌಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ  ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪರ್ರರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಿಂ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರಪ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತವಿೋರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉದಮಕುಮಾಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾತಲಿಿಂಗ  ಅನಆ ನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಮ್ ರಾವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಂದ ಮಂಗಲೂರು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕರಾಿಂ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಬಿರಾದ್ದಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಕ್ಲಾ ಎಸ್ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೌಯಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಕಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಂದರ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಭಠ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲನ಄ ಮೇಡಿನ಄ 

ನಅಟೋಲ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೈರಾಬಿ ಎಿಂ ಠಾಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇವಕುಮಾಯ ಎಿಂ ಶೄಟಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ಚಿನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುಕ್ಾ ಾ ಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಕಂಠ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದ್ದನಂದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಶಿಿಂಧೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜಾ ನಅಶ ರ್ಜನೈದಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೇಯನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೂಜುಹಾನ಄ ಬಂದಿಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬಾಬ ಸ್ ಅಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಭುಗೌಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿನೋದಕುಮಾಯ ಎಸ್ 

ನಿಿಂಬಾಲ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಕು ಬಾಯಿ ತ್ಲಿೂರು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಶಂಕ್ಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ್ತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿಭಾ ಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿಭಾ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಶಂಕ್ಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8560

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಷ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8561

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೄಲವ್ಕ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8562

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8563

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಿರು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8564

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8565

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿುಸಣ್ಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8566

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8567

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8568

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8569

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಿಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8570

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8571

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8572

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಳ ಎಸ್ ಕ್ಟಿ ಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8573

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8574

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8575

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8576

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8577

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಣಮಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8578

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಎಸ್ ಹಷಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8579

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುಲಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8580

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಅಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8581

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿಭಾ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8582

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಿಂಗ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8583

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8584

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8585

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೌಯಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8586

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತೋಪು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8587

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೇೋಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8588

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಥು ಗಂಗ್ರರಾಮ್ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8589

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8590

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8591

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಜನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8592

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ದುಿಂಡ್  

ಹಾಡು
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8593

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿೋಲಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8594

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8595

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಾರು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8596

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8597

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಎಸ್ ದೊಡ್ಾ ನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8598

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಬಿ ಭಮಕರಿರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8599

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8600

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8601

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8602

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉತು ಿಂಬಾಯಿ ಭೋಭರಾವ್ 

ಕಿಂಬಿೄ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8603

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಾ ಭರಾವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8604

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರಾಠೋಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8605

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುರಾಭ ಹೋಲಿಕರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8606

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ್ ಭೂತಲಿ ಷಖಾರೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8607

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8608

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8609

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8610

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8611

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸು ಸ್ಪದದ ಣು  ಮಂರ್ಜಳಕ ರ್ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8612

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಜಾನಂದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8613

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8614

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಂದರ ಕುಮಾಯ ಷಕ್ಕ ರೆಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8615

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯತನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8616

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಶಿಿಂಧೆ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8617

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಯತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8618

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8619

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8620

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8621

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8622

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಂಗ್ರಯಭಾ  ಮಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8623

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8624

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಳ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8625

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8626

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8627

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8628

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8629

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8630

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸದೇ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8631

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8632

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8633

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ   ಫಷ  

ದೊಡ್ಭನಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8634

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಮಫನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8635

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8636

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಮಫಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8637

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8638

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8639

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8640

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರಾಠೋಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8641

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8642

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಿೋತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8643

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8644

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ರಾಭಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8645

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8646

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8647

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8648

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಹಷಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8649

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ ಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8650

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕರಾಿಂ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8651

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮುು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8652

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8653

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಿನಅಲು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8654

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಳ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8655

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8656

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಚಂಬಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8657

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ KESU ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8658

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8659

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8660

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8661

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಜಾದವ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8662

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8663

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಣಮಂತ ಸೈದ  

ಬಜಂತಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8664

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8665

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋಯಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8666

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8667

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8668

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8669

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8670

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8671

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8672

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಸಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8673

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8674

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8675

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8676

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಶನ  ಕಿಂಫಳ್ಳ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8677

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್ಬೆ ಕೄ ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8678

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧ್ರಕು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8679

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8680

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8681

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8682

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8683

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾರಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8684

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8685

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ಕ್ಟಿ ಭನಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8686

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8687

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8688

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8689

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8690

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಿಂಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8691

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಎಸ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8692

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8693

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8694

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8695

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8696

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8697

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8698

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಸೋಭಲು 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8699

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ  ತೋಟನಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8700

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಡ್ರಾ ನಿಸ ಿಂಗ್ 

ಜಾಡ್ವ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8701

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಲಾ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8702

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಿಸ ಿಂಗ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8703

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕವ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8704

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಭಮಕರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8705

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಜೆು ಸಾಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8706

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ ಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8707

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮ್ ರಾಭಚಂದರ  

ರಾಠೋಡ್ಡ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8708

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8709

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8710

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲತಿೋಫ್ ಟೇಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8711

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8712

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8713

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ ೋಡಿನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8714

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8715

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಭ  ಬಾಲಗಿಂಡಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8716

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8717

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8718

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮುಖ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8719

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಹುಲ್ ಮೆಲೇಸ್ಪ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8720

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಕ್ಕ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8721

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ಕಷರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8722

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯಿನಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8723

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಕ್ ಲಾಡಿೆ  ಭಶಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8724

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8725

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ನ್ನಾ ಕುಮಾರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8726

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಿಶಂಕ್ರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8727

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8728

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ ಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8729

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ತಿ ಕಷರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8730

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8731

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8732

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8733

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8734

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರುದರ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8735

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8736

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8737

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಭಾ ಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8738

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8739

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8740

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇವಾಬಾಯಿ ಅಿಂದೊೋಡಿಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8741

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8742

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8743

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8744

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಕ್ರ ಮ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8745

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8746

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8747

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನವಿೋನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8748

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತವಿೋರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8749

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8750

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಗೌಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8751

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8752

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8753

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8754

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರಾವ್ ನಅಟೋಲ್ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8755

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ  ಅಧೋುತಿು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8756

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8757

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8758

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8759

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8760

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8761

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಲ  ಪೂಜಾರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8762

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8763

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್  ಭೂತಲಿ 

ಪೂಜಾರಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8764

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8765

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಕ್ರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8766

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8767

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8768

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8769

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8770

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8771

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ್ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8772

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ ಕಷರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8773

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8774

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8775

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8776

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8777

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ  ಕುಿಂಭಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8778

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8779

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತ್ತು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8780

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್ಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8781

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8782

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8783

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8784

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8785

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶುರ ತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8786

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8787

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಶಿಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8788

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇಿಂದರ  ರಾವ್ 

ಕುಲಕ್ಣ್ಣು
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8789

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯೋಗಿನ್ನಥ ಆತನೂರು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8790

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8791

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8792

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8793

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8794

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯದ್ದಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8795

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8796

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8797

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8798

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8799

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8800

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8801

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8802

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡೂರಾವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8803

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ರಾವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8804

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದು ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8805

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8806

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8807

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಯಗಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8808

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8809

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8810

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8811

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8812

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋಶಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8813 1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8814 2

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ  ಜಮಾದ್ದಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8815 3

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಿಂದರ  ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8816 4

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8817 5

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8818 6

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುದರ ಗೌಡ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8819 7

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8820 8

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಲಿಿಂಗ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8821 9

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8822 10

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಮಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8823 11

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಳ  ಸಳಾಾ ಳಸ್ಪದದ  

ಜಮಾದ್ದಯ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8824 12

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ನಗೌಡ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8825 13

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು  ಗಂಗ  ಶಿನಗಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8826 14

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8827 15

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನಅದಮಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8828 16

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ 

ಚನನ ಣು ಗೌಡ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8829 17

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8830 18

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8831 19

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8832 20

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8833 21

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8834 22

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿಬೂಬಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8835 23

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8836 24

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8837 25

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಯುಕಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8838 26

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶೄಕ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8839 27

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡ್ರಸ ಬ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8840 28

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8841 29

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ  ಗುಯ  ತಲಾಾ ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8842 30

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8843 31

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಫನ಄ ಬಿೋ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8844 32

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8845 33

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8846 34

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರಾ  ಮಾಲಿಗಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8847 35

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8848 36

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8849 37

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8850 38

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8851 39

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8852 40

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯಾ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  ಶಿನಗಿಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8853 41

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8854 42

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8855 43

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8856 44

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8857 45

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8858 46

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8859 47

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಬಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8860 48

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಬೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8861 49

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8862 50

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8863 51

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8864 52

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಭಣು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8865 53

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8866 54

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8867 55

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8868 56

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಕ್ಷ್ೋರ್ ಭಹಾಭದಿನ ಫ್ 

ಬೆದ್ದಗಿ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8869 57

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8870 58

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8871 59

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8872 60

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8873 61

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8874 62

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8875 63

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8876 64

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ಕ್ಲಾಾ ಣ  

ನಂದಿ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8877 65

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8878 66

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8879 67

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಶಿವಯನ್ನ  

ನಅಟೋಲ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8880 68

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ನಬಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8881 69

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಸ್ಪಫ್ ಕೂಡಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8882 70

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಪಕ್ಷ್ೋರಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8883 71

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಗೌಡ್ಡ  ಗ್ರಗ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8884 72

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8885 73

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಟಾಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8886 74

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೇೋರಾಮಾ ಸಗಲ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8887 75

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೌಮಾುಮಾ 

ಮುಗ್ರುನೂರ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8888 76

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಷು ಗಿರ್ ಸಾಬ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8889 77

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲ  ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8890 78

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8891 79

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಿೋಬ್ದನಿಸಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8892 80

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾನ್ನ ಸಾಬ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8893 81

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8894 82

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ಮಾಲಿಟಲ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8895 83

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8896 84

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಜಾಟ್ಟ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8897 85

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ನಅಶ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8898 86

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8899 87

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8900 88

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜಗಡೆಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8901 89

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಾ ರಾಜ್ ಶಿವಾನಂದ 

ಮೆಕ್ರ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8902 90

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಗುರಾ  

ಡ್ರಡ್ಭಣ್ಣ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8903 91

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಫ್ಡಕ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8904 92

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8905 93

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಯಂಕಂಚೈ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8906 94

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕ್ಷ್ಾ ನಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8907 95

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಫಿಯಾ ಬಗಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8908 96

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾಜಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8909 97

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಿಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8910 98

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದ ಸಳಗಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8911 99

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8912 100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8913 101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8914 102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನನ  ಜ ಕುರಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8915 103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8916 104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಸಂಗು ು  

ಬಿಲಿಡ್ಡ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8917 105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮ್ ಗಯಾಕವಾಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8918 106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಮದ್ ಮೇಯಿನ್ನಾ ಡಿನ಄ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8919 107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8920 108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಯಭಣು  ಲಕ  ಕೇಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8921 109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8922 110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8923 111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8924 112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8925 113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8926 114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ  ಕ್ಫನೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8927 115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8928 116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ರಾವ್ 

ಷತಲಿಿಂಗ  ನಅಟೋಲ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8929 117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8930 118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8931 119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾವ ಎ ಬಾವಾಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8932 120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಗಳು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8933 121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8934 122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8935 123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8936 124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನಿಂಡ್ರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8937 125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎಲಿೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8938 126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8939 127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಎಚ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8940 128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಮಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8941 129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಶುದ್ ಅಮಿೋರ್ ಶಖ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8942 130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಿಂಗಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8943 131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತಾ ಚಿಮಂಗರಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8944 132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8945 133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8946 134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾವ್ ಇರಾನ್ನನ  

ಸಂಡೆಾ ಟಿ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8947 135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಜಾಧವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8948 136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಂತ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8949 137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದಿರಾಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8950 138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಭೋಭ ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8951 139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8952 140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8953 141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾತಿ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಕುರಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8954 142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8955 143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8956 144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8957 145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8958 146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8959 147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8960 148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ನಸ್ಪುಿಂಗ್ 

ಯಥೋಡ್ಡ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8961 149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8962 150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ್  ೌವಾಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8963 151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಕುವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8964 152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಗನ್ನನ  

ದೊಮೇನಿ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8965 153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8966 154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8967 155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8968 156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮುು ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8969 157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8970 158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಬ್ದ ಡ್ಡ ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8971 159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿರೇಶ್ ಖುರು ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8972 160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8973 161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ  ತಲಿಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8974 162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8975 163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8976 164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8977 165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ುತೈಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8978 166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯೇವಾ ಿಂತಿೋಮ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8979 167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8980 168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8981 169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೊಭ ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8982 170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8983 171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿಚಂದರ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8984 172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8985 173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ್ ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8986 174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8987 175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8988 176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8989 177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8990 178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಸ್ಪರ ೋ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8991 179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8992 180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ಸ್ಪ ಚಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



8993 181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯನ್ನಥ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8994 182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8995 183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡುಟ್ಬ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8996 184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8997 185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8998 186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

8999 187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೇತನ಄ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9000 188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮಾುರಾಮ 

ಬಗವಂತರಾಯಾ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9001 189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9002 190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್  ಭಕನ ನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9003 191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9004 192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9005 193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅನಅ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9006 194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9007 195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9008 196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನಸ್ಪಧ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9009 197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9010 198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9011 199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಳಸ್ಪರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9012 200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



9013 201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9014 202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಗಳು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9015 203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲತಾ ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9016 204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಿರು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9017 205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9018 206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸಾಲೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9019 207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡಿಡ ಮಾಡು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9020 208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೄಸು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9021 209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9022 210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9023 211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಕಲ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9024 212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9025 213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೊೋರು ಜಾಧವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9026 214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಮಿಾಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9027 215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9028 216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯದರ  ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9029 217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪರುಬೆ ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9030 218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9031 219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9032 220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಕ್ನ್ನುಥ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



9033 221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ  ಮೆಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9034 222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9035 223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಸುರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9036 224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9037 225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮದೇವಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9038 226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಯಳು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9039 227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಶಿಿಂಗ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9040 228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9041 229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9042 230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಶಿವಯನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9043 231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9044 232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅನಕ್ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9045 233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಾ ನ್ನಿಂತ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9046 234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9047 235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9048 236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯದ್ದಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9049 237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9050 238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9051 239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9052 240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂಟ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



9053 241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9054 242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9055 243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9056 244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನನ  ಸ್ಪ ಕಳ್ಳ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9057 245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9058 246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಮಾನಂದ 

ಶಿಚಯನ಄ ಕ್ಲಾರ ಕ್ರ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9059 247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನರಾಮಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9060 248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡಿತ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9061 249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸಾನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9062 250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಬೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9063 251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9064 252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9065 253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದಶಿವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9066 254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ಄ ಭೋಭನ್ನನ  

ಫರಿಗಿಡ್ರ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9067 255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9068 256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜನಬೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9069 257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಾಲಿಿಂಗ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9070 258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9071 259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9072 260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗ್ರನ್ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



9073 261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭಾಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9074 262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9075 263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9076 264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ವನ಄ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9077 265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9078 266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9079 267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9080 268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9081 269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಮಾರಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9082 270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾಜ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9083 271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9084 272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೆಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9085 273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9086 274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋತಿರಾಮಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9087 275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9088 276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9089 277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9090 278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9091 279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭರಿಯಾಪ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9092 280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



9093 281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9094 282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ರಾಷ  

ಹಷಭಣ್ಣ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9095 283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9096 284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋಮಂತ ಸ್ಪಿಂಗ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9097 285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನಅ ಕೄ ನ್ನಗಯಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9098 286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9099 287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9100 288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9101 289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9102 290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9103 291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9104 292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಮ್ ರೆಕು ಜಾಧವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9105 293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿೋತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9106 294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9107 295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸು ಸ್ಪದಿದ ನ್ನನ  

ಮಂರ್ಜಲಕ ರ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9108 296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೇರು ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9109 297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9110 298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇವಾ ರಿ ಶಿ ಕಿಂಫಲ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9111 299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೄಸು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9112 300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



9113 301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂದ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9114 302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9115 303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9116 304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9117 305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನಸ್ಪಿಂಗ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9118 306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9119 307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9120 308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9121 309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನಅಡ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9122 310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9123 311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರಾವಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9124 312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9125 313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9126 314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಧ್ರ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9127 315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9128 316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9129 317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಿಿಂಗ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9130 318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಮೇಣು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9131 319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9132 320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



9133 321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9134 322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9135 323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9136 324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9137 325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9138 326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9139 327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9140 328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9141 329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9142 330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋರಾ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9143 331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9144 332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9145 333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9146 334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಚುನ್ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9147 335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9148 336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿನ್ನನ   ಡ್ಡ ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9149 337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಿಂಬ್ದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9150 338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9151 339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9152 340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



9153 341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಲಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9154 342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9155 343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9156 344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9157 345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9158 346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9159 347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಜಾು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9160 348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9161 349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಕೄ ದೊಡ್ಾ ಣ್ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

9162 350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಿಂರಾವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

ಕ್ರ . ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ

9163

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117116 ############### EJA024101 FID04020

00038566

9164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117117 ############### EJA024102 FID04020

00038566

9165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117118 ############### EJA024103 FID04020

00038566

9166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117119 ############### EJA024104 FID04020

00038566

9167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117120 ############### EJA024105 FID04020

00038566

9168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117121 ############### EJA024106 FID04020

00038566

9169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117122 ############### EJA024107 FID04020

00038566

9170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117123 ############### EJA024108 FID04020

00038566

9171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117124 ############### EJA024109 FID04020

00038566



9172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117125 ############### EJA024110 FID04020

00038566

9173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117126 ############### EJA024111 FID04020

00038566

9174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117127 ############### EJA024112 FID04020

00038566

9175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117128 ############### EJA024113 FID04020

00038566

9176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117129 ############### EJA024114 FID04020

00038566

9177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117130 ############### EJA024115 FID04020

00038566

9178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117131 ############### EJA024116 FID04020

00038566

9179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117132 ############### EJA024117 FID04020

00038566

9180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117133 ############### EJA024118 FID04020

00038566

9181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117134 ############### EJA024119 FID04020

00038566

9182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117135 ############### EJA024120 FID04020

00038566

9183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117136 ############### EJA024121 FID04020

00038566

9184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117137 ############### EJA024122 FID04020

00038566

9185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117138 ############### EJA024123 FID04020

00038566

9186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117139 ############### EJA024124 FID04020

00038566

9187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117140 ############### EJA024125 FID04020

00038566

9188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117141 ############### EJA024126 FID04020

00038566

9189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117142 ############### EJA024127 FID04020

00038566

9190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117143 ############### EJA024128 FID04020

00038566

9191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117144 ############### EJA024129 FID04020
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9192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117145 ############### EJA024130 FID04020

00038566

9193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117146 ############### EJA024131 FID04020

00038566

9194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117147 ############### EJA024132 FID04020

00038566

9195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117148 ############### EJA024133 FID04020

00038566

9196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117149 ############### EJA024134 FID04020

00038566

9197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117150 ############### EJA024135 FID04020

00038566

9198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117151 ############### EJA024136 FID04020

00038566

9199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117152 ############### EJA024137 FID04020

00038566

9200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117153 ############### EJA024138 FID04020

00038566

9201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117154 ############### EJA024139 FID04020

00038566

9202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117155 ############### EJA024140 FID04020

00038566

9203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117156 ############### EJA024141 FID04020

00038566

9204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117157 ############### EJA024142 FID04020

00038566

9205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117158 ############### EJA024143 FID04020

00038566

9206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117159 ############### EJA024144 FID04020

00038566

9207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117160 ############### EJA024145 FID04020

00038566

9208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117161 ############### EJA024146 FID04020

00038566

9209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117162 ############### EJA024147 FID04020

00038566

9210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117163 ############### EJA024148 FID04020

00038566

9211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117164 ############### EJA024149 FID04020

00038566



9212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117165 ############### EJA024150 FID04020

00038566

9213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117166 ############### EJA024151 FID04020

00038566

9214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117167 ############### EJA024152 FID04020

00038566

9215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117168 ############### EJA024153 FID04020

00038566

9216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117169 ############### EJA024154 FID04020

00038566

9217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117170 ############### EJA024155 FID04020

00038566

9218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117171 ############### EJA024156 FID04020

00038566

9219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117172 ############### EJA024157 FID04020

00038566

9220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117173 ############### EJA024158 FID04020

00038566

9221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117174 ############### EJA024159 FID04020

00038566

9222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117175 ############### EJA024160 FID04020

00038566

9223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117176 ############### EJA024161 FID04020

00038566

9224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117177 ############### EJA024162 FID04020

00038566

9225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117178 ############### EJA024163 FID04020

00038566

9226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117179 ############### EJA024164 FID04020

00038566

9227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117180 ############### EJA024165 FID04020

00038566

9228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117181 ############### EJA024166 FID04020

00038566

9229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117182 ############### EJA024167 FID04020

00038566

9230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117183 ############### EJA024168 FID04020

00038566

9231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117184 ############### EJA024169 FID04020

00038566



9232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117185 ############### EJA024170 FID04020

00038566

9233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117186 ############### EJA024171 FID04020

00038566

9234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117187 ############### EJA024172 FID04020

00038566

9235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117188 ############### EJA024173 FID04020

00038566

9236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117189 ############### EJA024174 FID04020

00038566

9237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117190 ############### EJA024175 FID04020

00038566

9238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117191 ############### EJA024176 FID04020

00038566

9239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117192 ############### EJA024177 FID04020

00038566

9240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117193 ############### EJA024178 FID04020

00038566

9241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117194 ############### EJA024179 FID04020

00038566

9242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117195 ############### EJA024180 FID04020

00038566

9243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117196 ############### EJA024181 FID04020

00038566

9244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117197 ############### EJA024182 FID04020

00038566

9245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117198 ############### EJA024183 FID04020

00038566

9246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117199 ############### EJA024184 FID04020

00038566

9247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117200 ############### EJA024185 FID04020

00038566

9248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117201 ############### EJA024186 FID04020

00038566

9249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117202 ############### EJA024187 FID04020

00038566

9250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117203 ############### EJA024188 FID04020

00038566

9251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117204 ############### EJA024189 FID04020

00038566



9252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117205 ############### EJA024190 FID04020

00038566

9253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117206 ############### EJA024191 FID04020

00038566

9254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117207 ############### EJA024192 FID04020

00038566

9255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117208 ############### EJA024193 FID04020

00038566

9256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117209 ############### EJA024194 FID04020

00038566

9257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117210 ############### EJA024195 FID04020

00038566

9258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117211 ############### EJA024196 FID04020

00038566

9259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117212 ############### EJA024197 FID04020

00038566

9260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117213 ############### EJA024198 FID04020

00038566

9261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117214 ############### EJA024199 FID04020

00038566

9262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117215 ############### EJA024200 FID04020

00038566

9263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117216 ############### EJA024201 FID04020

00038566

9264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117217 ############### EJA024202 FID04020

00038566

9265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117218 ############### EJA024203 FID04020

00038566

9266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117219 ############### EJA024204 FID04020

00038566

9267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117220 ############### EJA024205 FID04020

00038566

9268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117221 ############### EJA024206 FID04020

00038566

9269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117222 ############### EJA024207 FID04020

00038566

9270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117223 ############### EJA024208 FID04020

00038566

9271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117224 ############### EJA024209 FID04020
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9272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117225 ############### EJA024210 FID04020

00038566

9273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117226 ############### EJA024211 FID04020

00038566

9274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117227 ############### EJA024212 FID04020

00038566

9275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117228 ############### EJA024213 FID04020

00038566

9276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117229 ############### EJA024214 FID04020

00038566

9277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117230 ############### EJA024215 FID04020

00038566

9278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117231 ############### EJA024216 FID04020

00038566

9279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117232 ############### EJA024217 FID04020

00038566

9280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117233 ############### EJA024218 FID04020

00038566

9281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117234 ############### EJA024219 FID04020

00038566

9282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117235 ############### EJA024220 FID04020

00038566

9283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117236 ############### EJA024221 FID04020

00038566

9284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117237 ############### EJA024222 FID04020

00038566

9285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117238 ############### EJA024223 FID04020

00038566

9286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117239 ############### EJA024224 FID04020

00038566

9287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117240 ############### EJA024225 FID04020

00038566

9288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117241 ############### EJA024226 FID04020

00038566

9289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117242 ############### EJA024227 FID04020

00038566

9290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117243 ############### EJA024228 FID04020

00038566

9291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117244 ############### EJA024229 FID04020
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9292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117245 ############### EJA024230 FID04020

00038566

9293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117246 ############### EJA024231 FID04020

00038566

9294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117247 ############### EJA024232 FID04020

00038566

9295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117248 ############### EJA024233 FID04020

00038566

9296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117249 ############### EJA024234 FID04020

00038566

9297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117250 ############### EJA024235 FID04020

00038566

9298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117251 ############### EJA024236 FID04020

00038566

9299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117252 ############### EJA024237 FID04020

00038566

9300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117253 ############### EJA024238 FID04020

00038566

9301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117254 ############### EJA024239 FID04020

00038566

9302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117255 ############### EJA024240 FID04020

00038566

9303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117256 ############### EJA024241 FID04020

00038566

9304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117257 ############### EJA024242 FID04020

00038566

9305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117258 ############### EJA024243 FID04020

00038566

9306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117259 ############### EJA024244 FID04020

00038566

9307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117260 ############### EJA024245 FID04020

00038566

9308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117261 ############### EJA024246 FID04020

00038566

9309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117262 ############### EJA024247 FID04020

00038566

9310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117263 ############### EJA024248 FID04020

00038566

9311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117264 ############### EJA024249 FID04020

00038566



9312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117265 ############### EJA024250 FID04020

00038566

9313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117266 ############### EJA024251 FID04020

00038566

9314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117267 ############### EJA024252 FID04020

00038566

9315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117268 ############### EJA024253 FID04020

00038566

9316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117269 ############### EJA024254 FID04020

00038566

9317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117270 ############### EJA024255 FID04020

00038566

9318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117271 ############### EJA024256 FID04020

00038566

9319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117272 ############### EJA024257 FID04020

00038566

9320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117273 ############### EJA024258 FID04020

00038566

9321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117274 ############### EJA024259 FID04020

00038566

9322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117275 ############### EJA024260 FID04020

00038566

9323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117276 ############### EJA024261 FID04020

00038566

9324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117277 ############### EJA024262 FID04020

00038566

9325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117278 ############### EJA024263 FID04020

00038566

9326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117279 ############### EJA024264 FID04020

00038566

9327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117280 ############### EJA024265 FID04020

00038566

9328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117281 ############### EJA024266 FID04020

00038566

9329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117282 ############### EJA024267 FID04020

00038566

9330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117283 ############### EJA024268 FID04020

00038566

9331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117284 ############### EJA024269 FID04020

00038566



9332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117285 ############### EJA024270 FID04020

00038566

9333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117286 ############### EJA024271 FID04020

00038566

9334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117287 ############### EJA024272 FID04020

00038566

9335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117288 ############### EJA024273 FID04020

00038566

9336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117289 ############### EJA024274 FID04020

00038566

9337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117290 ############### EJA024275 FID04020

00038566

9338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117291 ############### EJA024276 FID04020

00038566

9339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117292 ############### EJA024277 FID04020

00038566

9340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117293 ############### EJA024278 FID04020

00038566

9341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117294 ############### EJA024279 FID04020

00038566

9342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117295 ############### EJA024280 FID04020

00038566

9343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117296 ############### EJA024281 FID04020

00038566

9344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117297 ############### EJA024282 FID04020

00038566

9345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117298 ############### EJA024283 FID04020

00038566

9346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117299 ############### EJA024284 FID04020

00038566

9347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117300 ############### EJA024285 FID04020

00038566

9348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117301 ############### EJA024286 FID04020

00038566

9349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117302 ############### EJA024287 FID04020

00038566

9350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117303 ############### EJA024288 FID04020

00038566

9351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117304 ############### EJA024289 FID04020

00038566



9352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117305 ############### EJA024290 FID04020

00038566

9353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117306 ############### EJA024291 FID04020

00038566

9354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117307 ############### EJA024292 FID04020

00038566

9355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117308 ############### EJA024293 FID04020

00038566

9356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117309 ############### EJA024294 FID04020

00038566

9357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117310 ############### EJA024295 FID04020

00038566

9358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117311 ############### EJA024296 FID04020

00038566

9359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117312 ############### EJA024297 FID04020

00038566

9360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117313 ############### EJA024298 FID04020

00038566

9361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117314 ############### EJA024299 FID04020

00038566

9362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117315 ############### EJA024300 FID04020

00038566

9363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117316 ############### EJA024301 FID04020

00038566

9364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117317 ############### EJA024302 FID04020

00038566

9365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117318 ############### EJA024303 FID04020

00038566

9366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117319 ############### EJA024304 FID04020

00038566

9367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117320 ############### EJA024305 FID04020

00038566

9368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117321 ############### EJA024306 FID04020

00038566

9369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117322 ############### EJA024307 FID04020

00038566

9370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117323 ############### EJA024308 FID04020

00038566

9371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117324 ############### EJA024309 FID04020

00038566



9372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117325 ############### EJA024310 FID04020

00038566

9373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117326 ############### EJA024311 FID04020

00038566

9374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117327 ############### EJA024312 FID04020

00038566

9375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117328 ############### EJA024313 FID04020

00038566

9376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117329 ############### EJA024314 FID04020

00038566

9377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117330 ############### EJA024315 FID04020

00038566

9378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117331 ############### EJA024316 FID04020

00038566

9379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117332 ############### EJA024317 FID04020

00038566

9380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117333 ############### EJA024318 FID04020

00038566

9381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117334 ############### EJA024319 FID04020

00038566

9382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117335 ############### EJA024320 FID04020

00038566

9383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117336 ############### EJA024321 FID04020

00038566

9384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117337 ############### EJA024322 FID04020

00038566

9385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117338 ############### EJA024323 FID04020

00038566

9386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117339 ############### EJA024324 FID04020

00038566

9387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117340 ############### EJA024325 FID04020

00038566

9388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117341 ############### EJA024326 FID04020

00038566

9389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117342 ############### EJA024327 FID04020

00038566

9390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117343 ############### EJA024328 FID04020

00038566

9391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117344 ############### EJA024329 FID04020

00038566



9392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117345 ############### EJA024330 FID04020

00038566

9393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117346 ############### EJA024331 FID04020

00038566

9394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117347 ############### EJA024332 FID04020

00038566

9395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117348 ############### EJA024333 FID04020

00038566

9396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117349 ############### EJA024334 FID04020

00038566

9397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117350 ############### EJA024335 FID04020

00038566

9398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117351 ############### EJA024336 FID04020

00038566

9399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117352 ############### EJA024337 FID04020

00038566

9400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117353 ############### EJA024338 FID04020

00038566

9401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117354 ############### EJA024339 FID04020

00038566

9402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117355 ############### EJA024340 FID04020

00038566

9403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117356 ############### EJA024341 FID04020

00038566

9404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117357 ############### EJA024342 FID04020

00038566

9405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117358 ############### EJA024343 FID04020

00038566

9406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117359 ############### EJA024344 FID04020

00038566

9407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117360 ############### EJA024345 FID04020

00038566

9408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117361 ############### EJA024346 FID04020

00038566

9409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117362 ############### EJA024347 FID04020

00038566

9410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117363 ############### EJA024348 FID04020

00038566

9411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117364 ############### EJA024349 FID04020

00038566



9412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117365 ############### EJA024350 FID04020

00038566

9413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117366 ############### EJA024351 FID04020

00038566

9414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117367 ############### EJA024352 FID04020

00038566

9415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117368 ############### EJA024353 FID04020

00038566

9416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117369 ############### EJA024354 FID04020

00038566

9417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117370 ############### EJA024355 FID04020

00038566

9418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117371 ############### EJA024356 FID04020

00038566

9419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117372 ############### EJA024357 FID04020

00038566

9420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117373 ############### EJA024358 FID04020

00038566

9421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117374 ############### EJA024359 FID04020

00038566

9422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117375 ############### EJA024360 FID04020

00038566

9423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117376 ############### EJA024361 FID04020

00038566

9424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117377 ############### EJA024362 FID04020

00038566

9425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117378 ############### EJA024363 FID04020

00038566

9426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117379 ############### EJA024364 FID04020

00038566

9427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117380 ############### EJA024365 FID04020

00038566

9428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117381 ############### EJA024366 FID04020

00038566

9429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117382 ############### EJA024367 FID04020

00038566

9430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117383 ############### EJA024368 FID04020

00038566

9431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117384 ############### EJA024369 FID04020

00038566



9432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117385 ############### EJA024370 FID04020

00038566

9433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117386 ############### EJA024371 FID04020

00038566

9434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117387 ############### EJA024372 FID04020

00038566

9435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117388 ############### EJA024373 FID04020

00038566

9436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117389 ############### EJA024374 FID04020

00038566

9437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117390 ############### EJA024375 FID04020

00038566

9438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117391 ############### EJA024376 FID04020

00038566

9439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117392 ############### EJA024377 FID04020

00038566

9440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117393 ############### EJA024378 FID04020

00038566

9441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117394 ############### EJA024379 FID04020

00038566

9442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117395 ############### EJA024380 FID04020

00038566

9443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117396 ############### EJA024381 FID04020

00038566

9444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117397 ############### EJA024382 FID04020

00038566

9445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117398 ############### EJA024383 FID04020

00038566

9446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117399 ############### EJA024384 FID04020

00038566

9447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117400 ############### EJA024385 FID04020

00038566

9448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117401 ############### EJA024386 FID04020

00038566

9449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117402 ############### EJA024387 FID04020

00038566

9450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117403 ############### EJA024388 FID04020

00038566

9451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117404 ############### EJA024389 FID04020

00038566



9452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117405 ############### EJA024390 FID04020

00038566

9453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117406 ############### EJA024391 FID04020

00038566

9454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117407 ############### EJA024392 FID04020

00038566

9455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117408 ############### EJA024393 FID04020

00038566

9456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117409 ############### EJA024394 FID04020

00038566

9457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117410 ############### EJA024395 FID04020

00038566

9458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117411 ############### EJA024396 FID04020

00038566

9459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117412 ############### EJA024397 FID04020

00038566

9460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117413 ############### EJA024398 FID04020

00038566

9461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117414 ############### EJA024399 FID04020

00038566

9462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117415 ############### EJA024400 FID04020

00038566

9463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117416 ############### EJA024401 FID04020

00038566

9464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117417 ############### EJA024402 FID04020

00038566

9465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117418 ############### EJA024403 FID04020

00038566

9466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117419 ############### EJA024404 FID04020

00038566

9467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117420 ############### EJA024405 FID04020

00038566

9468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117421 ############### EJA024406 FID04020

00038566

9469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117422 ############### EJA024407 FID04020

00038566

9470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117423 ############### EJA024408 FID04020

00038566

9471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117424 ############### EJA024409 FID04020

00038566



9472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117425 ############### EJA024410 FID04020

00038566

9473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117426 ############### EJA024411 FID04020

00038566

9474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117427 ############### EJA024412 FID04020

00038566

9475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117428 ############### EJA024413 FID04020

00038566

9476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117429 ############### EJA024414 FID04020

00038566

9477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117430 ############### EJA024415 FID04020

00038566

9478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117431 ############### EJA024416 FID04020

00038566

9479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117432 ############### EJA024417 FID04020

00038566

9480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117433 ############### EJA024418 FID04020

00038566

9481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117434 ############### EJA024419 FID04020

00038566

9482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117435 ############### EJA024420 FID04020

00038566

9483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117436 ############### EJA024421 FID04020

00038566

9484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117437 ############### EJA024422 FID04020

00038566

9485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117438 ############### EJA024423 FID04020

00038566

9486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117439 ############### EJA024424 FID04020

00038566

9487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117440 ############### EJA024425 FID04020

00038566

9488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117441 ############### EJA024426 FID04020

00038566

9489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117442 ############### EJA024427 FID04020

00038566

9490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117443 ############### EJA024428 FID04020

00038566

9491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117444 ############### EJA024429 FID04020

00038566



9492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117445 ############### EJA024430 FID04020

00038566

9493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117446 ############### EJA024431 FID04020

00038566

9494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117447 ############### EJA024432 FID04020

00038566

9495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117448 ############### EJA024433 FID04020

00038566

9496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117449 ############### EJA024434 FID04020

00038566

9497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117450 ############### EJA024435 FID04020

00038566

9498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117451 ############### EJA024436 FID04020

00038566

9499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117452 ############### EJA024437 FID04020

00038566

9500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117453 ############### EJA024438 FID04020

00038566

9501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117454 ############### EJA024439 FID04020

00038566

9502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117455 ############### EJA024440 FID04020

00038566

9503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117456 ############### EJA024441 FID04020

00038566

9504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117457 ############### EJA024442 FID04020

00038566

9505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117458 ############### EJA024443 FID04020

00038566

9506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117459 ############### EJA024444 FID04020

00038566

9507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117460 ############### EJA024445 FID04020

00038566

9508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117461 ############### EJA024446 FID04020

00038566

9509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117462 ############### EJA024447 FID04020

00038566

9510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117463 ############### EJA024448 FID04020

00038566

9511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117464 ############### EJA024449 FID04020

00038566



9512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117465 ############### EJA024450 FID04020

00038566

9513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117466 ############### EJA024451 FID04020

00038566

9514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117467 ############### EJA024452 FID04020

00038566

9515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117468 ############### EJA024453 FID04020

00038566

9516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117469 ############### EJA024454 FID04020

00038566

9517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117470 ############### EJA024455 FID04020

00038566

9518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117471 ############### EJA024456 FID04020

00038566

9519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117472 ############### EJA024457 FID04020

00038566

9520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117473 ############### EJA024458 FID04020

00038566

9521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117474 ############### EJA024459 FID04020

00038566

9522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117475 ############### EJA024460 FID04020

00038566

9523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117476 ############### EJA024461 FID04020

00038566

9524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117477 ############### EJA024462 FID04020

00038566

9525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117478 ############### EJA024463 FID04020

00038566

9526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117479 ############### EJA024464 FID04020

00038566

9527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117480 ############### EJA024465 FID04020

00038566

9528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117481 ############### EJA024466 FID04020

00038566

9529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117482 ############### EJA024467 FID04020

00038566

9530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117483 ############### EJA024468 FID04020

00038566

9531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117484 ############### EJA024469 FID04020

00038566



9532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117485 ############### EJA024470 FID04020

00038566

9533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117486 ############### EJA024471 FID04020

00038566

9534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117487 ############### EJA024472 FID04020

00038566

9535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117488 ############### EJA024473 FID04020

00038566

9536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117489 ############### EJA024474 FID04020

00038566

9537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117490 ############### EJA024475 FID04020

00038566

9538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117491 ############### EJA024476 FID04020

00038566

9539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117492 ############### EJA024477 FID04020

00038566

9540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117493 ############### EJA024478 FID04020

00038566

9541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117494 ############### EJA024479 FID04020

00038566

9542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117495 ############### EJA024480 FID04020

00038566

9543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117496 ############### EJA024481 FID04020

00038566

9544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117497 ############### EJA024482 FID04020

00038566

9545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117498 ############### EJA024483 FID04020

00038566

9546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117499 ############### EJA024484 FID04020

00038566

9547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117500 ############### EJA024485 FID04020

00038566

9548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117501 ############### EJA024486 FID04020

00038566

9549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117502 ############### EJA024487 FID04020

00038566

9550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117503 ############### EJA024488 FID04020

00038566

9551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117504 ############### EJA024489 FID04020

00038566



9552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117505 ############### EJA024490 FID04020

00038566

9553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117506 ############### EJA024491 FID04020

00038566

9554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117507 ############### EJA024492 FID04020

00038566

9555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117508 ############### EJA024493 FID04020

00038566

9556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117509 ############### EJA024494 FID04020

00038566

9557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117510 ############### EJA024495 FID04020

00038566

9558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117511 ############### EJA024496 FID04020

00038566

9559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ 000002117512 ############### EJA024497 FID04020

00038566

ಕ್ರ .ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು ರಿಕ್ಯ
ರ ಮಾಣ 

(ಕ. ಜ)

9560 1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©üÃªÀÄgÁAiÀÄ 
¹zÁæªÀÄ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9561 2

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¨Á§Ä °A§Ä
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9562 3

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¤AUÀtÚ ©üÃªÀÄ±Áå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9563 4

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±ÀAPÀgÀUËqÀ 
ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9564 5

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀÄgÉÃ±À AiÀÄPÀa
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9565 6

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀiÁ¼À¥Àà ¹zÀÝ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9566 7

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 
¤AUÀ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9567 8

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©üªÀÄtÚ §¸ÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9568 9

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀiÁ¼À¥ÀÀà ¹zÀÝ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9569 10

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§®©üÃªÀÄ ZÀAzÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9570 11

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

«oÀ® azÁ£ÀAzÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9571 12

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©üÃªÀÄtÚ ºÉÆ£Àß¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9572 13

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9573 14

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¨Á§Ä PÀ®ÆègÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1



9574 15

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ 
¸ÁvÀ°AUÀÄAiÀÄå

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9575 16

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

²ªÁ£ÀAzÀ ¹zÀÝ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9576 17

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

®PÀëöät ²ªÀAiÉÆUÉ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9577 18

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±²ªÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9578 19

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄºÁzÉÃªÀ £ÁUÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9579 20

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

UÀt¥Àw ²ªÀ±ÀgÀt 
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9580 21

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ©ÃªÀÄ±Áå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9581 22

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±²ªÀ¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9582 23

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁ¼À¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9583 24

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

Uàt¥Àw §¸ÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9584 25

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©üªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ ¥Àæ¨sÀÄ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9585 26

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FgÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9586 27

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸¹zÀÝgÁªÀÄ UÀÄgÀÄ¹zÀÝ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9587 28

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀÄ¨ÁµÀ gÁoÉÆÃqÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9588 29

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

zÀÄAqÀ¥Áà ¨sÀÆvÀ½
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9589 30

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄ®ètÚUËqÀ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9590 31

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ²ªÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9591 32

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

gÉÃtPÁ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ 

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9592 33

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd 
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9593 34

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9594 35

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

zÀvÀÛ¥ÀÀà CªÀétÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9595 36

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄ®èAiÀÄå UÀÄgÀAiÀÄå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9596 37

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

FgÀAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9597 38

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄ®èªÀÄä ¨Á§ÄgÁªÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1



9598 39

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¨Á§ÄgÁªÀ 
UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9599 40

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±ÉÆÃ¨sÁ ªÀÄ°è£ÁxÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9600 41

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄ°èPÁdÄð£À 
²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9601 42

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§¸ÀªÀÄä ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9602 43

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà 
¤AUÀ§¸ÀªÀ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9603 44

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

PÀ¯ÁªÀw ±ÁAvÀªÀÄè®¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9604 45

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

«±Áé£ÁxÀ ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9605 46

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝ¥Àà ©üªÀÄ±Áå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9606 47

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9607 48

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

VjªÀÄ®è¥Àà ±ÀgÀt¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9608 49

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¤Ã®ªÀÄä zÀvÀÛ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9609 50

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

²ªÀgÁAiÀÄ zÀvÀÛ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9610 51

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÁAiÀÄ§tÚ UÀÄgÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9611 52

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

®ZÀÑ¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9612 53

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄºÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï 
EªÀiÁªÀÄ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9613 54

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

²ªÀ±ÀgÀt ±ÁAvÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9614 55

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

gÀªÉÄÃ±À ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9615 56

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

gÀÁd²æÃ ¸ÀwÃ±À 
ªÀiÁ¼ÀUÉ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9616 57

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÀÝ¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9617 58

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¨sÁgÀw ¸ÀÄ¨ÁµÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9618 59

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±²æÃ±ÉÊ® £ÁUÀtÚ 
ªÀqÀUÉ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1



9619 60

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

UËgÁ¨Á¬Ä 
ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9620 61

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§¸ÀªÀgÁd £ÁUÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9621 62

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

«oÀ® ©üÃªÀÄ±Áå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9622 63

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

FgÀtÚ ¹zÀÝtÚ 
¸ÁªÀ¼ÀV

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9623 64

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¤AUÀtÚ ©üªÀÄ±Áå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9624 65

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀÄ¨sÁµÀ ªÀÄÄgÀUÉ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9625 66

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

gÁd §¸ÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9626 67

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¥ÀæPÁ±À ¤AUÀtÚUËqÀ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9627 68

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

Ct«ÃgÀAiÀÄå 
UÀÄgÀÄ§¸ÀAiÀÄå

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9628 69

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¤AUÀtÚ ¦ÃgÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9629 70

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÉÆÃw¯Á® ZÀ£Àß¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9630 71

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¥ÀÁ®PÀgÁAiÀÄ 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9631 72

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©üÃªÀÄgÁAiÀÄ 
²ªÀgÁAiÀÄ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9632 73

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

PÁ²£ÁxÀ ¥ÀæºÁèzÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9633 74

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¤AUÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9634 75

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

PÀgÉ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄtÚ 
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9635 76

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

²ªÀ±ÀAPÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9636 77

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ZÀ£Àß§¸À¥Àà F±ÀégÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9637 78

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

EgÁ§¬Ä ¤AUÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9638 79

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

²ªÀ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9639 80

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ 
UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9640 81

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±ÀAPÀgÀ°AUÀ ©üÃªÀÄtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9641 82

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀAUÀ£ÀÚ 
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1



9642 83

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ZÀAzÀæPÁAvÀ eÉqÉ¥Áà 
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9643 84

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©üªÀÄgÁAiÀÄ §¸ÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9644 85

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹gÁªÀÄ ¸ÉÊ§tÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9645 86

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

CA§gÁAiÀÄ RAqÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9646 87

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄAd¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9647 88

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

®PÀëöät §¸À£ÀÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9648 89

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©ÃgÀtÚ UÀÄgÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9649 90

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀiÁ¼Àà¥ï

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9650 91

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝ¥Àà PÀ®è¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9651 92

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÀÝ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9652 93

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ¦ÃgÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9653 94

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

zÀÄAqÀ¥Àà zÀvÀÛ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9654 95

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§ÆvÁ½ ¦ÃgÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9655 96

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ZÀAzÀÀæPÁAvÀ AiÀÄ®è¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9656 97

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

Uàt¥Àw zÀvÀÛ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9657 98

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

UÀAUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9658 99

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

zÀvÀÛ¥Àà ¹zÀÝ¥ï
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9659 100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¨Á¼À¥Àà C¥ÀàtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9660 101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄºÁzÉÃªÀ ®PÀëöät
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9661 102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå UÀÄgÀÄ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9662 103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

RAqÉÆÃ¨Á 
fÃªÀ¨Á¼À

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9663 104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¨sÀÄvÁ½ UÀÄgÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9664 105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

zÀvÀÁæAiÀÄ ²æÃªÀÄAvÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9665 106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¥Àæ§Ä ªÀÄ®è¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9666 107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄ®è¥ï PÀgÉ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9667 108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀÄgÉÃ±À §¸ÀªÀAvÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9668 109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀiÁ¼À¥Áà ¥ÀÄeÁj
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1



9669 110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

PÀgÉ¥ÀÀà ¹zÀÝ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9670 111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

GªÀÄätÚ zsÀªÀÄðtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9671 112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ZÀAzÀæPÁAvÀ 
¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9672 113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

»gÀUÀ¥Àà zsÀÆ¼À¥Àà 
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9673 114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ZÁAzÀ¸Á§ 
ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9674 115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±²æÃ±ÉÊ¼À ªÀÄ®è¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9675 116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ZÀAzÀæPÁAvÀ 
ªÀÄºÁAvÉÃ±À

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9676 117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

dUÀÄ ²æÃªÀÄAvÀ 
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9677 118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝ°AUÀ ²ªÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9678 119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

PÁ²gÁAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9679 120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

®PÀÀëöä£À ±ÀgÀ£À¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9680 121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

gÁdÄ ¸ÉÆAzÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9681 122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀAvÉÆÃµÀ 
gÉÃªÀt¹zÀÝAiÀÄå

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9682 123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¦ÃgÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9683 124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄºÁzÉÃªÀ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9684 125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

gÁZÀtÚ ±ÀgÀt¥ï
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9685 126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

zÀvÀÛÄÛ ¨sÁgÀw
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9686 127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

UÀAUÁUÁzsÀgÀ »gÉÃªÀÄoÀ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9687 128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©üÃªÀÄuÁÚ ªÀUÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9688 129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¨sÀÆvÁ½ £ÁUÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9689 130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ºÀtªÀÄAvÀ d¨Á¼À
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9690 131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀAdÄ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9691 132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ZÀ£ÀÀß§¸À¥Àà ¹zÀÝªÀÄ®è¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9692 133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¨sÀÆvÁ½ UÀAUÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1



9693 134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

gÁ¸À ¥Àl®
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9694 135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝ¥ÀÀà ¸ÉÆÃªÀÄ£ÀÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9695 136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

UÀAUÀtÚ ¥ÀÆeÁj
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9696 137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝgÀÆqÀ ¥ÀnÃ®
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9697 138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

w¥Àà£Àß ºÀtªÀÄAvÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9698 139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄ®Äè gÁªÀÅvÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9699 140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9700 141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

gÁZÀ¥Àà ¸ÁvÀ¥Áà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9701 142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¥¦ÃgÀ¥ï zÀvÀÛ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9702 143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

CdÄð£À ¹zÀÝ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9703 144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

²ªÁ£ÀAzÀ FgÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9704 145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§ÆvÀ½ ®PÀÌ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9705 146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝ¥Àà CdÄð£À
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9706 147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ºÀtªÀÄAvÀ §¸ÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9707 148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

PÀÄ¥ÉAzÀæ CAiÀÄå¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9708 149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

PÉÆÃ®¥Àà ¥ÁnÃ®
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9709 150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀÄgÉÃ±À zÉÆqÀØ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9710 151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

CdÄð£À À̧ÄgÉÃ±À
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9711 152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9712 153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±ÀgÀtÄ zÁzÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9713 154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§¸ÀªÀªÀÄvÀgÁAiÀÄ 
¹zÁæªÀÄ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9714 155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

dUÀzÉÃªÀ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9715 156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

UÁ°§ «oÀ®
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9716 157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

CªÀÄÈvÀ 
ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9717 158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 
±ÀgÀt¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9718 159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

FgÀtÚ ZÀ£ÀßtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1



9719 160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀAUÀtÚ 
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9720 161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

AiÀÄ¯Áè°AUÀ 
ºÀtªÀÄAvÀ 

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9721 162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

s¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ¤AUÀ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9722 163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¤AUÀ¥ÀÀà §ÄzÀÝ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9723 164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

²æÃ±ÉÊ® §¸ÀAiÀÄå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9724 165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§¸ÀªÀgÁd FgÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9725 166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÀÝ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9726 167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§¸ÀªÀgÁd £ÁUÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9727 168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝAiÀÄå UÀzÀUÀAiÀÄå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9728 169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§¸ÀtÚ ²ªÀgÁAiÀÄ 
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9729 170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

Uàt¥Àw zÀvÀÀÛ£ÀÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9730 171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9731 172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄ®èAiÀÄå UÀÄAqÀAiÀÄå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9732 173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸Á°tÂ ¹zÀÝ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9733 174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝAiÀÄÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9734 175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©ÃªÀÄgÁªÀ UÀÄgÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9735 176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

F±ÀégÀ¥ï ZÀAzÀæ±Áå
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9736 177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

©ÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9737 178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

PÀ¯ÁªÀw ²ªÀ°AUÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9738 179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝtÚ ¸ÀAUÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9739 180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

FgÀtÚ ªÀÄ®PÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9740 181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ªÀÄºÁzÉÃ« ¤AUÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9741 182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±À±ÀzsÀgÀ ªÀÄgÉ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9742 183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¹zÀÝtÚ §¸ÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9743 184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

®PÀët UÀAUÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9744 185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

PÀgÉ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9745 186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸ÀAUÀtÚ ¨Á§ÄgÁªÀ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9746 187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

±ÀgÀt¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1



9747 188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§¸ÀªÀgÁd 
¹zÀgÁªÀÄ¥Àà

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9748 189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

FgÀtÚ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9749 190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

²ªÀ¥ÀÀà PÀ®è¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9750 191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

¸Á«gÀ¥À ºÀÆªÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9751 192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

§¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ UÀÄgÀtÚ
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9752 193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

CdÄð£À ²ªÀ¥Àà
ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

9753 194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ

ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÀÆvÁ½

ಫಾ ಟರಿ 

ಷಯಯೆಯಷ

1

ಕ್ರ  ಸಂ ತಾಲೂಕ್ f¯Éè ºÉÆÃ§½ ರೈತಯ ಹೆಷರು UÁæªÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ G¥ÀPÀgÀt 

9754 1 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ದರ್ತತ  ಮಾರುತಿ ©¯ÁèqÀ 17*3 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9755 2 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಅಶೋಕ್ ಗುಯಪಾ aAZÉÆÃ½ 66 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9756 3 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ ರ್ತಳಜಾರಾಭ ªÀÄzÀgÁ © 95 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9757 4 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವವಾ ನಾಥ ಗುಯ CvÀ£ÀÆgÀ 136 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9758 5 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ ಸ್ಪಿಂಗೆ PÉPÉÌ¸ÁªÀ¼ÀV 61 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9759 6 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ನಾಗಣಾಣ ©zÀ£ÀÆgÀ 88 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9760 7 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಗಂಗಣಣ  ಸಾತ CvÀ£ÀÆgÀ 233 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9761 8 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವಯಣ  ನಾಗ zÉÃªÀ® WÁtUÁ¥ÀÆgÀ 30 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9762 9 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿಯೋಗಿ ಸಾವಯ CªÀgÀ½î 131 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9763 10 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಲಕ್  ಹುಲೆಲ  ¸ÁUÀ£ÀÆgÀ 117 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9764 11 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಅಮೇೋಗೆ  ಲಗಭಣಾಣ EAUÀ¼ÀV 31 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9765 12 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಕಾಶಿನಾಥ ಗುಿಂಡ UÉÆ§ÆâgÀ © 210 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9766 13 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಗುಿಂಡ್ಡರಾ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ zÀtÆÚgÀ 38 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9767 14 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಕ್ರೆ  ಭಲಲ  CAPÀ®UÁ 110 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9768 15 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜನ ಕೄಭಜ CvÀ£ÀÆgÀ 223 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9769 16 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಹಾಿಂತ  ಗುರುಶಿಂತಪಾ UÉÆ§ÆâgÀ © 288 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9770 17 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ ಗುಯ CvÀ£ÀÆgÀ 242 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9771 18 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಯಮೄವಾ ಯ ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 29 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9772 19 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಯಜಾಕ್ ಬಿ ಶೇಖಲಾಲ PÉPÉÌ¸ÁªÀ¼ÀV 68 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9773 20 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ರಹತ ಶಿಯಾಮ zÀÉÃªÀ® WÀtUÁ¥ÀÆgÀ 108 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9774 21 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಜೆಟೆ್ಟ   ರಾಭಣಣ CvÀ£ÀÆgÀ 100 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9775 22 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿ  ಭಹಾಿಂತ s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 23, ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9776 23 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಬೈಲ  ರಾಭಣಾಣ atäUÉÃgÁ 68 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9777 24 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಕ್ಲಾಮ ಣ  ಭಹಾಿಂತ atäUÉÃgÁ 258 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9778 25 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿಂತ  ವಯಣ CvÀ£ÀÆgÀ 131 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9779 26 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಗುಿಂಡ  ವಯಣ CvÀ£ÀÆgÀ 277 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9780 27 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ ಕಾಶಿನಾಥ CvÀ£ÀÆgÀ 231 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9781 28 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿಂತ  ದೇವಿಂದಯ  ¨ÁzÀ£À½î 48 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9782 29 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಇಸಾಭಯಿಲ ಭಸಭ ದ s̈ÉÆÃUÀ£À½î 30 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9783 30 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಮವಾ ಿಂತ ವಯಣ CvÀ£ÀÆgÀ 408 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9784 31 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಈಯಣಾಣ  ವಯಣ CvÀ£ÀÆgÀ 417 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9785 32 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಗುರುಲಿಂಗಯಾಮ  ಭಡಿವಾಳಮಮ CvÀ£ÀÆgÀ 345 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9786 33 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವಯಣಗೌಡ ರಾಭಣಗೌಡ CvÀ£ÀÆgÀ 175 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9787 34 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ ಚಂದಯ ಶ CvÀ£ÀÆgÀ 200 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9788 35 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಇಮಾಭಟೇಲ ಹುಸೇನಟೇಲ s̈ÉÆÃUÀ£À½î 231 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9789 36 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಭಶ ಮಲಲ  CvÀ£ÀÆgÀ 482 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9790 37 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಹೇವ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ CvÀ£ÀÆgÀ 856 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9791 38 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ದಷತ ಗಿಯಸಾಫ ಸಷನಟೇಲ s̈ÉÆÃUÀ£À½î 231 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9792 39 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಅಶೋಕ್ ಗಣತಿ ¨ÁzÀ£À½î 34 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9793 40 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ರೇಣಸ್ಪದ ªÀÄzÀgÁ © 128 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9794 41 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಮಾರುದಯ  ಉಗಯ  ©zÀ£ÀÆgÀ 167 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9795 42 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ಚನನ  CªÀgÀ½î 66 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9796 43 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಕಾಳ  ನಿಂಗ EAUÀ¼ÀV 118 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9797 44 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿಂತ  ಗುರುಪಾದ zÀtÆÚgÀ 22 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9798 45 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಭರಾಮ ಬೈಯ ZËqÁ¥ÀÆgÀ 103 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9799 46 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಯ ಭು ಕ್ಲಲ  UÉÆ§ÆâgÀ © 535 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9800 47 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಈಯಣಣ CªÀgÀ½î 481 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9801 48 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಹಾದ್ಸ್ಪಿಂಗ ರ್ತಳಜಾರಾಭ ºÀÆ«£ÀºÀ½î 21 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9802 49 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಮಾಶಂಕ್ಯ ಚಂದಣಾಣ atäUÉÃgÁ 110 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9803 50 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸೈಫಣಾಣ  ನಿಂಗ EAUÀ¼ÀV 87 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9804 51 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ದತತ ಣಾಣ  ಸಣಮಂತ EAUÀ¼ÀV 53 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9805 52 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸೈದಗೌಡ ನಿಂಗಣಗೌಡ ©zÀ£ÀÆgÀ 79 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9806 53 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಫಗವಂತ ರಾಚಣಗೌಡ CªÀgÀ½î 70 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9807 54 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಈಯ  ಸ್ಪದದ ಪ್ ¹zsÀ£ÀÆgÀ 79 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ gÉÊvÀgÀ «ªÀgÀ 



9808 55 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಹುಣಚ  ಬಂಡ್ಡ UÉÆ§ÆâgÀ © 11 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9809 56 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಮಾಳ  ಜೇಟ್ಟ CªÀgÀ½î 67 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9810 57 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಷಯದ್ರಯಟ್ಟಲ ಜಾನುಟ್ಟಲ UÉÆ§ÆâgÀ © 70 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9811 58 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸಾವಯ  ಹುಣಾಣ CªÀgÀ½î 81 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9812 59 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸೈಫಣಾಣ  ಸಂಗ EAUÀ¼ÀV 58 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9813 60 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ ಭಕ್ಲ EAUÀ¼ÀV 4 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9814 61 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಮಾಳ  ಹುಣಾಣ CvÀ£ÀÆgÀ 501 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9815 62 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಯಮವಾ ಯ ದತತ  UÉÆ§ÆâgÀ © 310 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9816 63 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ನಾಗ  ಆನಂದ ºÀÆ«£ÀºÀ½î 204 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9817 64 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ದೇವಿಂದಯ  ಸಷನ ªÀÄ¯Áè̈ ÁzÀ 91 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9818 65 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿವಾನಂದ ಯಮಾನಂದ ºÀÆ«£ÀºÀ½î 117 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9819 66 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಗುಲಾಫ ದಷತ ಗಿಯ s̈ÉÆÃUÀ£À½î 7 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9820 67 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವಠಠ ಲ ಕ್ರೇ zÀtÆÚgÀ 58 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9821 68 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವಯಣ  ಆನಂದ §AzÀgÀªÁqÀ 204 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9822 69 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ನಾಗ  ಚಂದ CªÀgÀÁzÀ 50 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9823 70 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಯದ್ರ ಈಯಣಾಣ atäUÉÃgÁ ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9824

9825 71 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ನಾಗಭೂವಣ ಯಮವಾ ಯ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 104 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9826 72 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ  ನಿಂಗಣಾಣ ಗಬೂಫ ರು ಕೄ 64 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9827 73 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಗುರುಸ್ಪದ  ಶಭರಾಮ ಗಬೂಫ ರು ಕೄ 59 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9828 74 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ ಶಿನ ಫದನ ಳಿ್ಳ 29 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9829 75 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸೈಫಣಾಣ  ಗುಯ ದೇಲ್ ಗನಗಪುಯ 178 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9830 76 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಚೌಡ್ರಪುಯ 62 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9831 77 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ನಾಭದ್ ಭಹಾಿಂತ ಗ್ನಡೂರು 353 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9832 78 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಸ್ಪದ ಹಾನೂರು 248 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9833 79 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಫಷಣಾಣ  ಗುಯಫಷ ದೇಲ್ ಗನಗಪುಯ 226 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9834 80 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವಯಣ  ಗುಯ ಅಟ್ನನ ರ್ 94 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9835 81 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಬಿಯ  ದೌಲ ಇಿಂಗಳಗಿ ಬಿ 90 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9836 82 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿಮಮ  ನಿಂಗಮಮ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 264 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9837 83 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ನಾಗಮಾಭ  ಗುರುಪಾದ ಡಡ ಳಿ್ಳ 23 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9838 84 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ ಬಾಬುರಾ ಡಡ ಳಿ್ಳ 52 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9839 85 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಅಲ ಣಾಣ  ಕಾಿಂತ ಮಾದಯ ಕೄ 10 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9840 86 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗ  ಸಂಣಾಣ ಮಾದಯ ಕೄ 10 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9841 87 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಂಕ್ಯ ಪಿಯ CvÀ£ÀÆgÀ 401 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9842 88 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಕಾಳ ತಕಾಲ 66 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9843 89 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ  ಭಭಶ ಬಿಡೂನ ರು 94 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9844 90 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸ್ಪದದ   ನಾರಂಜ ಬಿಡೂನ ರು 88 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9845 91 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 50 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9846 92 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಲಕ್ಗೌಡ ಮಾದಯ ಕೄ 30 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9847 93 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸರಿವಚ ಿಂದಯ  ಥಾರು ಗ್ನಡೂರು 41 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9848 94 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಲಾಡ್ಡಲ ಸಾಫ ಯಸುಲಸಾಫ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ 63 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9849 95 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ದೊಡಡ   ಭಲಕ್ CvÀ£ÀÆgÀ 360 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9850 96 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಇಬಾಯ ಯಿಭ ಗುಡುಸಾಫ ಗಬೂಫ ರು ಬಿ 490 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9851 97 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸ್ಪದ್ರಧ ರೋಡ ಸುಭಾಚಂದಯ ಗ್ನಡೂರು 36/1 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9852 98 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಸ್ಪದ ತಕಾಲ 4 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9853 99 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವಯಣಮಾಭ  ಯ ಭುಲಿಂಗ ಕೄಕ್ಕ ಯಷಲಗಿ 52 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9854 100 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಫಷಣ  ಶಿರಾಮ CvÀ£ÀÆgÀ 356 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9855

9856 101 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಕ್ರೇ  ನಿಂಗ CªÀgÁzÀ 220 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9857 102 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಭಣಣ  ಶಂಕೄಯ ೋ UÉÆ§ÆâgÀ 365 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9858 103 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವಯದ್ರಬಾಯಿ ವಠಠ ಲ ¨ÁzÀ£À½î 44 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9859 104 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸುಭಾವ ಸಂರ್ತಸ್ಪಿಂಗ್ zÀtÆÚgÀ 33 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9860 105 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ರಾಮ  ದಿಂಡ UÉÆ§ÆâgÀ 125 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9861 106 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಫರಾಜ ಶಿಯೋಗ ¨ÁzÀ£À½î 203 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9862 107 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಫಣಾಣ  ಭಭರಾಮ ¹zÀÝ£Á¼À 10 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9863 108 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಬೈಲ  ಶಿ ªÀÄzÀgÁ © 25 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9864 109 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ ನಾಗ ¸ÁUÀ£ÀÆgÀ 16 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9865 110 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ  ಸ್ಪದದ  ºÁªÀ£ÀÆgÀ 123 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9866 111 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಮಾಳ  ಸಣಮಂತ CAPÀ®UÁ 42 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9867 112 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಗುಯನಾಥ ಶಿಂತ CvÀ£ÀÆgÀ 140 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9868 113 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಫಷಣಾಣ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ¸ÁUÀ£ÀÆgÀ 32 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9869 114 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಅಮೇೋಗಸ್ಪದದ  ಗುಯ CAPÀ®UÁ 144 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9870 115 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ ರ್ತಕ್ಕ  ºÁªÀ£ÀÆgÀ 136 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9871 116 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಹಯಣ  ಭಲಲ  CvÀ£ÀÆgÀ 191 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9872 117 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ರುಕೇಭ ೋದಿನ ಅಬುದ ಲಖಾದಯ ¸ÁUÀ£ÀÆgÀ 61 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9873 118 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಬೈಲ  ಕಾಭಣಾಣ À̧AUÁ¥ÀÆgÀ 251 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9874 119 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಲೆಲ ಶ್  ದ್ಣಾಣ CvÀ£ÀÆgÀ 284 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9875 120 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ನಬಿಸಾಫ ಮೌಲಾಸಾಫ CvÀ£ÀÆgÀ 147 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9876 121 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ  ಶಿರಾಮ CvÀ£ÀÆgÀ 4 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9877 122 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ದಷತ ಗಿಯ ಮೌಲಾಸಾಫ CvÀ£ÀÆgÀ 63 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9878 123 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸಭಣಾಣ  ಶಣ QgÀ¸ÁªÀ¼ÀV 41 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9879 124 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಬೈಲ  ಧಭಣಾಣ CªÀgÁzÀ 64 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9880 125 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಿವಾನಂದ ವೋಯಸಂಗಭರಾಮ s̈ÉÆÃUÀ£À½î 5 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9881 126 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷನಸಾಫ ಲಡ್ಡಲ ಸಾಫ CAPÀ®UÁ 38 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9882 127 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಲಕಾ ಭ ಪುತಯ  ಶಿರಾಮ ZÀËqÁ¥ÀÆgÀ 31 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9883 128 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಮೇತಿರಾಭ ರಾಠಡ CvÀ£ÀÆgÀ 436 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9884 129 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಫಷಣಾಣ  ಸ್ಪದದ  UÉÆ§ÆâgÀ 443 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9885 130 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ರಾಚ  ಸ್ಪದದ  vÉUÉÎ½î 298 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9886 131 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಫಲಭೋಭ ದಿಗಂಫರಾಮ À̧ÁUÀ£ÀÆgÀ 21 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9887 132 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಲಕಾರಿ ಯಗ À̧AUÁ¥ÀÆgÀ 88 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9888 133 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವವಾ ಯ ಅಮ CvÀ£ÀÆgÀ 314 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ



9889 134 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಅಶೋಕ್ ಭಲೆಲ ವ s̈ÉÆÃUÀ£À½î 8 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9890 135 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಪಿಯ §AzÀgÀªÁqÀ 54 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9891 136 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಶಂಕೄಯ   ವಯಣ CvÀ£ÀÆgÀ 354 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9892 137 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ವಯಣ  ಭಭಣಾಣ CAPÀ®UÁ 54 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9893 138 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ಭಹಾಿಂತ  ಸ್ಪದದ ಣಾಣ CvÀ£ÀÆgÀ 54 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9894 139 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ºÀ¤Ã¥À¸Á§ C¨Áâ À̧°è CvÀ£ÀÆgÀ 216 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9895 140 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ®wÃ¥À ºÀ À̧£À¸Á§ CvÀ£ÀÆgÀ 4 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9896 141 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ qÁ// DgÀ J¸ï À̧£ÀßvÀ CvÀ£ÀÆgÀ 132 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9897 142 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ § À̧ªÀgÁd ¤AUÀ¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 18 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9898 143 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ²ªÀ¥Àà É̈Ê®¥Àà ¹zÀÝ£Á¼À 25 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9899 144 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ºÀtäAvÀ § À̧¥Àà ºÁªÀ£ÀÆgÀ 124 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9900 145 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ªÀÄ®PÁd¥Àà gÁªÀÄZÀAzÀæ UËqÀUÁAªÀ 31 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9901 146 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ D£ÀAzÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà gÉÃªÀÇgÀ 130 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9902 147 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ § À̧ªÀgÁd ¹zÀÝ¥Àà gÉÃªÀÇgÀ 127 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9903 148 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà CA§gÁAiÀÄ CvÀ£ÀÆgÀ 14 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9904 149 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ É̄ÆÃPÉÃ±À AiÀÄ®ètÚ zÀtÆÚgÀ 10 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9905 150 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ É̄èÃ¥Àà ©zÀ£ÀÆgÀ 88 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9906 151 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÁzÀ£À½î 108 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9907 152 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà CAPÀ®UÁ 103 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9908 153 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ FgÀtÚ gÁZÀAiÀiÁå UÉÆ§ÆâgÀ 381 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9909 154 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ºÀ£ÀÄªÀiÁ£À¹AUÀ dªÁgÀ¹AUÀ zÀtÆÚgÀ 12 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9910 155 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹zÀÝªÀÄ®è¥Àà CAPÀ®UÁ 123 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9911 156 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ¹zÀÄÝ É̈¼Éî¥Àà ºÁªÀ£ÀÆgÀ 136 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9912 157 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ ©ÃgÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà §AzÀgÀªÁqÀ 244 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

9913 158 ಅಪಜಲಪೂಯ PÀ®§ÄVð CvÀ£ÀÆgÀ «ÄAiÀiÁ¸Á§ ªÀÄ»§Æ§ mÁPÀ½î 110 ಬಾಮ ಟರಿ ಸೆ ರಮಯ

PÀæ. À̧A PÀA¥À¤ gÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ UáæªÀÄ À̧.£ÀA ¥ÀæªÀiÁt

9914 1 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¨Á§Ä ®PÀëªÀÄt PÉPÀÌgÀ¸ÁªÀ¼ÀV 112 1

9915 2 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀgÀt¥Àà ZÀAzÀæ±Á ¹gÀ À̧V 17 1

9916 3 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀgÁAiÀÄ gÁªÀÄuÁÚ ¢PÀëAUÁ © 14 1

9917 4 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧AUÀt ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¢PÀëAUÁ © 55 1

9918 5 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ vÉÃfgÁAiÀÄ § À̧ªÀgÁd ¢PÀëAUÁ © 117 1

9919 6 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà §AzÀgÀªÁqÀ 136 1

9920 7 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧AUÀt ²ª¥Àà §AzÀgÀªÁqÀ 136 1

9921 8 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÀ®è¥Àà ¤AUÀ¥Àà ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 98 1

9922 9 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¨Á§Ä ©üªÀÄt ©zÀ£ÀÆgÀ 37 1

9923 10 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ C±ÉÆÃPÀ UÀt¥Àw ¨ÁzÀ£À½î 34 1

9924 11 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¸ÁºÉÃ§UËqÀ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ¢PÀëAUÁ © 18 1

9925 12 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ § À̧uÁÚ ¢PÀëAUÁ © 104 1

9926 13 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÀÁ¼À¥Àà ¹zÀÝ¥À ªÀÄzÀgÁ PÉ 82 1

9927 14 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ C¤®PÀÄªÀiÁgÀ PÁ¼À¥Àà s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 112 1

9928 15 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ «±Àé£ÁxÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¢PÀëAUÁ © 117 1

9929 16 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀAPÀgÀ ¹zÀÝ¥À ¢PÀëAUÁ © 80 1

9930 17 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ £ÁUÀgÁd CA§gÁAiÀÄ s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 308 1

9931 18 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ GªÉÄÃ±À ¹zÀÝt ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 50 1

9932 19 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ £ÀgÀ À̧¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 108 1

9933 20 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÀÝgÁªÀÄ ²ªÀuÁÚ ¢PÀëAUÁ © 69 1

9934 21 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¢Ã°¥À gÁªÀÄZÀAzÀæ CvÀ£ÀÆgÀ 29/2 1

9935 22 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ®°vÁ¨Á¬Ä ªÀÄ®PÀt ªÀÄzÀgÁ PÉ 109 1

9936 23 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ°è£ÁxÀ ªÀÄ®PÀt ªÀÄzÀgÁ PÉ 154 1

9937 24 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧AdÄPÀÄªÀiÁgÀ ¢UÀA§gÁªÀ GªÀÄäUÁð 15 1

9938 25 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀAUÀtÚ ¸ÁvÀ¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 233 1

9939 26 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ®PÀt ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄzÀgÁ PÉ 109 1

9940 27 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ®QëöäPÁAvÀ zÉÃ«AzÀæ¥Àà ¢PÀëAUÁ © 75 1

9941 28 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ zÉÃ«AzÀæ¥Àà ¹zÀÝ¥À ªÀÄzÀgÁ PÉ 112 1

9942 29 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÀÄªÀiÁgÀ UÀÄAqÉÃgÁªÀ ªÀÄzÀgÁ PÉ 87 1

9943 30 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀÄAqÉgÁªÀ s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 87 1

9944 31 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀÄAqÉÃgÁªÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄzÀgÁ © 87 1

9945 32 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÀÀÝªÀiÁ § À̧ªÀgÁd ¨ÁzÀ£À½î 87 1

9946 33 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÉPÀÄ±Á ¥ÀmÉÃ® ªÉÄÊ§Ä§ ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 34 1

9947 34 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ zÀvÀÛ¥ ±ÀA±ÉæÃ¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 482 1

9948 35 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥ÀÀæ s̈ÁªÀw zÀvÀÛ¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 467 1

9949 36 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ vÁAiÀÄªÀé ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ GªÀÄäUÁð 19 1

9950 37 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ°PÁdÄð£À CuÁgÁªÀ s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 112 1

9951 38 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¤Ã®ªÀiÁä ¦gÀ¥Àà PÉÆÃUÀ£ÀÆgÀ 86 1

9952 39 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÀÄ¥ÉAzÀæ CuÁgÁªÀ ¢PÀëAUÁ © 74 1

9953 40 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¤AUÀt PÀ¯ÁåtgÁªÀ s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 25 1

9954 41 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ GeÁgÁ±Á É̈ÃUÀA ±ÉÃPÀ±Á¥ÀmÉÃ® ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 36 1

9955 42 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ EªÀÄ¯Á¨Á¬Ä £ÀgÀ À̧¥Àà ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 108 1

9956 43 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ «oÀ×® ¸ÁvÀ¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 233 1

9957 44 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄAUÀ¼Á ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 81 1

9958 45 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧AUÀªÀÄ£ÁxÀ AiÀÄ±ÀéAvÁæAiÀÄ ªÀÄzÀgÁ © 115 1

9959 46 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¤Ã®ªÀiÁä ®PÀëöät CvÀ£ÀÆgÀ 398 1

9960 47 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ vÀgÁ¨Á¬Ä § À̧ªÀgÁd ªÀÄzÀgÁ © 146 1

9961 48 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ gÉªÀÅ¨Á¬Ä UÀÄAqÀ¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 479 1

9962 49 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Àà ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 43 1

9963 50 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ©gÀ¥Àà £ÀqÀUËqÀ QgÀ¸ÁªÀ¼ÀV 14/6 1

9964 51 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ CdÄð£À ªÀiÁxÀðAqÀ ¹gÀ À̧V 29/2 1

9965 52 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¤AUÀªÀiÁä ZÀAzÀæªÀiÁ CvÀ£ÀÆgÀ 374 1
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9966 53 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀiÁ°PÀ¥Àà ZÀAzÁªÀÄ CvÀ£ÀÆgÀ 374 1

9967 54 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀ°AUÀ¥Àà «oÀ×® ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 83/3 1

9968 55 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ w¥Ààt §AzÀgÀªÁqÀ 196 1

9969 56 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ºÀtªÀÄAvÀ w¥Ààt ©zÀ£ÀÆgÀ 74/2 1

9970 57 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÁªÉÃj ºÀtAAvÀ ©zÀ£ÀÆgÀ 74 1

9971 58 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ §®ªÀAvÁæAiÀÄ ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 29 1

9972 59 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ § À̧ªÀAvÁæAiÀÄ ¥Án® CvÀ£ÀÆgÀ 38 1

9973 60 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀgÀtUËqÀ ¥Án® CvÀ£ÀÆgÀ 8 1

9974 61 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ºÀÄ Ȩ́£À¸Á§ UÀÄqÀÄ À̧§ zÀÉÃ.UÀtUÁ¥ÀÆgÀ 279 1

9975 62 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ É̄è±À AiÀÄ®è¥Àà zÀÉÃ.UÀtUÁ¥ÀÆgÀ 151 1

9976 63 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¦gÀ¥Àà Ȩ́Ê§uÁÚ zÀÉÃ.UÀtUÁ¥ÀÆgÀ 150 1

9977 64 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ FgÀt ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §AzÀgÀªÁqÀ 179 1

9978 65 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ zsÀªÀÄðgÁd ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁzÀ£À½î 42 1

9979 66 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ «ÃgÀ s̈ÀzÀæAiÀiÁå s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 306 1

9980 67 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ gÀªÉÄÃ±À ²ªÀt ¤Ã®ÆgÀ 274 1

9981 68 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ zÀÉÃªÀzÁ À̧ s̈ÀPÀìgÀ s̈ÀlÖ zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 182 1

9982 69 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¨Á®ZÀAzÀæ zÀvÀÛvÁæAiÀÄ zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 186 1

9983 70 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ zÉÆArgÁd zÀvÀÛvÀæAiÀÄ zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 186 1

9984 71 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥ÉæÃªÀiÁ¨Á¬Ä zÀvÀÛvÁæAiÀÄ zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 260 1

9985 72 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À § À̧ªÀgÁd §AzÀgÀªÁqÀ 254 1

9986 73 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ vÀÄ¼ÀeÁªÀÄ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄzÀgÁ © 95 1

9987 74 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ C£À À̧Ä¨Á¬Ä gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄzÀgÁ © 95 1

9988 75 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÁªÀÄ¯Á¨Á¬Ä § À̧ªÀgÁd §AzÀgÀªÁqÀ 302 1

9989 76 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ § À̧ªÀgÁd »ÃgÀUÀå¥Àà §AzÀgÀªÁqÀ 302 1

9990 77 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÁºÉ£ÀºÀÄ Ȩ́£À ±ÁºÉÃ£À© ¤Ã®ÆgÀ 21 1

9991 78 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀiÁgÀÄw ±ÀgÀt¥Àà zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 78 1

9992 79 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ºÀtªÀÄAiÀiÁå ¨Á®AiÀiÁå atäUÉÃgÁ 81 1

9993 80 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ «dAiÀÄ®QëöäÃ gÁªÀÄAiÀiÁ atäUÉÃgÁ 81 1

9994 81 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥Àæ«Ãt gÀªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄzÀgÁ © 88 1

9995 82 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ°è£ÁxÀ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆÃUÀ£ÀÆgÀ 19 1

9996 83 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹gÁdºÀÄ¢ÝÃ£À C¯ÁèªÀÅ¢£À §AzÀgÀªÁqÀ 200 1

9997 84 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ gÀeÁ¸Á§ C¯ÁèªÀÅ¢£À §AzÀgÀªÁqÀ 200/C 1

9998 85 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ § À̧ªÀgÁd CªÀÄÈvÀ EAUÀ¼ÀV © 69 1

9999 86 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÁ°§ UÀAUÀtÚ CvÀ£ÀÆgÀ 23 1

10000 87 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ vÀ§ Ȩ́ÆªÀÄ À̧°ªÀÄ §AzÀgÀªÁqÀ 171 1

10001 88 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ £ÀdgÀ«ÄAiÀiÁ EªÀiÁªÀÄ¸Á§ §AzÀgÀªÁqÀ 180 1

10002 89 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ EªÀÄiÁªÀÄ¸Á§ gÁeÁ¸Á§ §AzÀgÀªÁqÀ 199 1

10003 90 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧°ªÀÄ ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ §AzÀgÀªÁqÀ 102/2 1

10004 91 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ®PÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà §AzÀgÀªÁqÀ 233 1

10005 92 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ©üªÀÄuÁ s̈ÉÆÃd¥Àà atäUÉÃgÁ 22 1

10006 93 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÀÝªÀiÁ dmÉ¥Àà atäUÉÃgÁ 77 1

10007 94 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÁAvÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà atäUÉÃgÁ 29 1

10008 95 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀ°¯Á ¨Á§Ä atäUÉÃgÁ 96 1

10009 96 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà atäUÉÃgÁ 153 1

10010 97 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ L¯Á¨Á¬Ä ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà atäUÉÃgÁ 159 1

10011 98 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ ¨Á§Ä atäUÉÃgÁ 160 1

10012 99 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥ÀgÀ À̧¥Àà zÉÃªÀ¥Àà ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 81 1

10013 100 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧AUÀt § À̧°AUÀ¥Àà ¢PÀëAUÁ © 117 1

10014 101 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀ°AUÀ À̧AUÀt ¢PÀëAUÁ © 12 1

10015 102 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀgÀt¥ÀÀà ©üªÀÄuÁÚ CvÀ£ÀÆgÀ 354 1

10016 103 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ DgÀw É̈ÃUÀA ¯ÁqÉèÃ¥ÀmÉ® ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 279 1

10017 104 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¯ÁqÉèÃ¥ÀmÉ® §gÀ¥ÀmÉ® ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 57 1

10018 105 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥Àæ s̈ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà zÀtÆÚgÀ 50 1

10019 106 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ºÀtªÀÄAvÀ UÀÄgÀ¥Àà CAPÀ®UÁ 65 1

10020 107 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÀÝªÀiÁä «lÖ® §AzÀgÀªÁqÀ 143 1

10021 108 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÀÝªÀiÁä PÉÆvÀ®¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 282 1

10022 109 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ gÁUÀªÉÃAzÀæ PÀ®è¥Àà ©zÀ£ÀÆgÀ 80/4 1

10023 110 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ É̄èÃ±À ²ªÀgÁAiÀÄ CvÀ£ÀÆgÀ 149 1

10024 111 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ FgÀªÀiÁä ZÀ£Àß¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 532 1

10025 112 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ ºÀ£ÀÄªÀiÁ£À¹AUÀ zÀtÆÚgÀ 55 1

10026 113 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÉÆ¥Á®¹AUÀ ®PÀëöät¹AUÀ zÀtÆÚgÀ 25 1

10027 114 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÉÆ«AzÀ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ zÀtÆÚgÀ 55 1

10028 115 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ»§Ä§¸Á§ ¹QAzÀgÀ¸Á§ §AzÀgÀªÁqÀ 176 1

10029 116 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ eÉÊ£Á© ªÀÄ»§Ä§¸Á§ §AzÀgÀªÁqÀ 176 1

10030 117 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ dUÀzÉÃ« À̧ÄAiÀÄðPÁAvÀ CAPÀ®UÁ 129 1

10031 118 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧ÄAiÀÄðPÁAvÀ ªÀÄzÀgÀ¥Àà CAPÀ®UÁ 129 1

10032 119 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¤AUÀ¥Àà Ȩ́ÆÃªÀÄuÁÚ CAPÀ®UÁ 127 1

10033 120 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ©ªÀÄt Ȩ́ÆªÀÄt CAPÀ®UÁ 127 1

10034 121 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ©ÃgÀ¥Àà Ȩ́ÆÃªÀÄt CAPÀ®UÁ 169 1

10035 122 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄºÁzÉÃªÀ Ȩ́Ê§t ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 74 1

10036 123 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ Ȩ́Ê§t ªÀiÁtÂPÀ ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 30 1

10037 124 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥ÀÄAqÀ°PÀ UÉÆ¥Á® ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 16 1

10038 125 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ®è¥Àà ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 26 1

10039 126 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧ÄgÉÃ±À ªÀÄºÉÃ±À zÀtÆÚgÀ 20 1

10040 127 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄºÉÃ±À CAiÀÄå¥Àà zÀtÆÚgÀ 20 1

10041 128 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ £ÀÁUÉÃ±À s̈ÀlÖ CAiÀÄåvÀ s̈ÀlÖ zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 53 1

10042 129 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ f¯Á¤ ªÉÄÊ§Ä§¸Á§ §AzÀgÀªÁqÀ 102 1

10043 130 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¨Á§Ä ²ªÀ°AUÀ¥Àà §AzÀgÀªÁqÀ 132 1

10044 131 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀÄgÀ¥Àà ²ªÀ°A¥Àà §AzÀgÀªÁqÀ 132 1

10045 132 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ FgÀt ¸ÁvÀ¥Àà CªÀgÀ½î 22 1

10046 133 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà ZÀAzÀt CªÀgÀ½î 32/2 1



10047 134 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ®Qëöä¨Á¬Ä ¸ÁvÀ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 336 1

10048 135 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀÄAqÀ¥Àà zÀvÀÛ¥Àà ¨ÁzÀ£À½î 33 1

10049 136 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥ÉæÃªÀÄgÁtÂ Ȩ́ÆÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 7 1

10050 137 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄºÁAvÀ¥Àà Ȩ́ÆÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 42 1

10051 138 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ C«Ä£À¸Á§ ªÉÄÊ§Ä¸Á§ CvÀ£ÀÆgÀ 345 1

10052 139 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄºÁAvÀ¥ÀÀà zÉ«AzÀgÀ ¨ÁzÀ£À½î 53 1

10053 140 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÁAvÀ¥Àà zÉÃ«AzÀæ ¨ÁzÀ£À½î 48 1

10054 141 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧ÄgÉÃSÁ «oÀ×® CvÀ£ÀÆgÀ 233 1

10055 142 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄ®PÀ¥Àà §AzÀgÀªÁqÀ 129 1

10056 143 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ § À̧°AUÀ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà §AzÀgÀªÁqÀ 129 1

10057 144 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ w¥ÀàªÁé ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ CªÀgÀÁzÀ 60 1

10058 145 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÀÄÝ Ȩ́Ê§t zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 123 1

10059 146 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥Àæ¸ÁzÀ £ÀUÉÃ±À s̈Àl zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 185 1

10060 147 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ £ÀUÉÃ±À s̈Àl CªÀÄÈvÀ s̈Àl zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 214 1

10061 148 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ £ÁUÀÉÃAzÀæ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆÃUÀ£ÀÆgÀ 71 1

10062 149 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ § À̧ªÀAvÁæAiÀÄ PÁqÀ¥Àà PÁgÀ s̈ÉÆ À̧UÁ 91 1

10063 150 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ §AqÉÃ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 524 1

10064 151 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÉÄ®UÉÃj ¤AUÀ¥Àà ºÀÁªÀ£ÀÆgÀ 122 1

10065 152 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ § À̧¥Àà Ȩ́Ê§uÁÚ CªÀgÀ½î 52 1

10066 153 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀgÀt§ À̧Ä ©üªÀÄt UÉÆ§ÄâgÀ © 632 1

10067 154 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ZÀªÀqÀ¥Àà PÁ²£ÁxÀ CvÀ£ÀÆgÀ 166 1

10068 155 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ZÀ£Àß§ À̧¥Àà ¹zÀæªÀÄ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 241 1

10069 156 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ®èªÀiÁ ºÀtªÀÄAvÀ UÉÆ§ÄâgÀ © 239 1

10070 157 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ azÁ£ÀAzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 233 1

10071 158 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ©üªÀÄgÁªÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 233 1

10072 159 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ dUÀzÉÃ« UÀÄgÀt UÉÆ§ÄâgÀ © 476 1

10073 160 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀÄgÀt § À̧°AUÀ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 476 1

10074 161 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ CªÀÄÈvÀ¥Àà § À̧¥Àà ©zÀ£ÀÆgÀ 38 1

10075 162 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧AvÉÆÃ±À ®PÀëöät ©zÀ£ÀÆgÀ 36 1

10076 163 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀiË®¥Àà PÁd¥Àà ºÀÆ«£ÀºÀ½î 97 1

10077 164 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀgÀt§ À̧¥Àà ¹zÀÝ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 556 1

10078 165 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÀ¯ÁªÀw ªÉÃAPÀl CªÀgÀ½î 263 1

10079 166 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÉAPÀl §½gÁªÀÄ ©zÀ£ÀÆgÀ 129 1

10080 167 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ªÉAPÀl ©zÀ£ÀÆgÀ 85 1

10081 168 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ £ÁUÀ¥Àà ®UàªÀÄt UÀÄqÀÄgÀ 58 1

10082 169 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 170 1

10083 170 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ »gÉt ZÉÆ¼À¥Àà ºÁªÀ£ÀÆgÀ 136 1

10084 171 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà C¥Áà±ÁºÉ§ ªÀÄzÀgÁ © 114 1

10085 172 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÁAvÀ¥ÀÀà ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄzÀgÁ © 53 1

10086 173 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄºÉÃ±ÀPÀÄªÀiÁgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà zÀtÆÚgÀ 75 1

10087 174 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ gÀ«AzÀæ zÀtÆÚgÀ 76 1

10088 175 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ £ÁUÀuÁ § À̧¥Àà ©zÀ£ÀÆgÀ 97 1

10089 176 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ Ȩ́Ê§t § À̧¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 412 1

10090 177 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²æ±ÉÊ® À̧gÀzÁgÀ CªÀgÀ½î 132 1

10091 178 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÉÄÊ§Ä§¸Á§ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ CvÀ£ÀÆgÀ 345 1

10092 179 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀªÀiÁä ªÉÆ£À¥Àà EAUÀ¼ÀV © 101 1

10093 180 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÉÆ£À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà EAUÀ¼ÀV © 97 1

10094 181 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ zÀvÀÀÛ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀqÀØ½ 31 1

10095 182 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ eÉmÉ¥Àà zÀvÀÛ¥Àà ªÀqÀØ½ 7 1

10096 183 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀqÀØ½ 33 1

10097 184 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ § À̧ªÀgÁd CvÀ£ÀÆgÀ 51 1

10098 185 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ À̧AvÉÆÃ±À ²ªÁf ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 17 1

10099 186 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥ÀÀà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄzÀgÁ © 18 1

10100 187 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²æÃ¥ÁzÀ ªÉAPÀmÉÃ±À ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 9 1

10101 188 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÀÀÈµÁÚ ªÉAPÀmÉÃ±À ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 9 1

10102 189 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀPÁAvÀªÀiÁä ZÀAzÀæPÁAvÀ ZÀªÀqÁ¥ÀÆgÀ 59 1

10103 190 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀgÀt¥Àà ±ÁAvÀ¥Àà CAPÀ®UÁ 140 1

10104 191 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÀÝgÁªÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà CAPÀ®UÁ 43 1

10105 192 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀgÀtªÀÄ £ÁUÀ¥Àà UÀÉÆ§ÄâgÀ © 403 1

10106 193 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ £ÁUÀ¥ÀÀà ©üªÀÄt UÀÉÆ§ÄâgÀ © 403 1

10107 194 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ § À̧ªÀgÁd VgÀªÀÄ®¥Àà s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 85 1

10108 195 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ®°èPÁdÄð£À ¹zÀgÁªÀÄ¥Àà CAPÀ®UÁ 123 1

10109 196 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥Àæ s̈ÀÄ°AUÀ CdÄð£À UÉÆ§ÄâgÀ © 309 1

10110 197 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²æÃªÀÄAvÀ ²ªÀ±ÀgÀt s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 128 1

10111 198 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ zÉÃªÀÅ ¥ÀgÀªÀÄ£ÀAzÀ ¨ÁzÀ£À½î 18 1

10112 199 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀgÀt§ À̧Ä ¹zÀÝt CAPÀ®UÁ 38 1

10113 200 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄºÁAvÀ ²ªÀt zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 199 1

10114 201 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ zÉ«AzÀæ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ EAUÀ¼ÀV © 36 1

10115 202 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ «dAiÀÄ®QëöäÃ zÉÃªÀ¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 367 1

10116 203 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¨Á À̧Ä UÀtÄ ¤Ã®ÆgÀ 16 1

10117 204 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ®PÀëöät ¸ÁvÀ¥Àà ¸ÁUÀ£ÀÆgÀ 11 1

10118 205 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¦ÃgÀ¥Àà Ȩ́Ê§uÁ ©zÀ£ÀÆgÀ 198 1

10119 206 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ § À̧ªÀgÁd CuÁgÁAiÀÄ CªÀgÀ½î 43 1

10120 207 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²æÃzÉÃ« § À̧ªÀgÁd CªÀgÀ½î 338 1

10121 208 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ AiÀÄ±ÀéAvÀ¥Àà § À̧ªÀAvÀ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 129 1

10122 209 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ § À̧ªÀAvÀ¥Àà AiÀÄ±ÀéAvÀ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 129 1

10123 210 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ EAzÁæ¨Á¬Ä UÀAUÁzÀgÀ ªÀÄzÀgÁ © 26 1

10124 211 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà ªÀÄzÀgÁ © 26 1

10125 212 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ CgÀtPÀÄªÀiÁgÀ gÁZÀt CªÀgÀ½î 15 1

10126 213 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ®PÀÀëöät¹AUÀ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄzÀgÁ © 95 1

10127 214 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ gÁZÀt CªÀgÀ½î 20 1



10128 215 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÀÝ¥Àà ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄzÀgÁ © 53 1

10129 216 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀAiÀÄå ¸ÁvÀ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄzÀgÁ © 26 1

10130 217 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ZÀ£ÀÀß§ À̧AiÀiÁå UÀÄgÀÄ±ÁAvÀAiÀiÁå atäUÉÃgÁ 8 1

10131 218 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ gÀ²ä ªÀÄºÁAvÀ¥Àà s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 23 1

10132 219 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ²ªÀ¥Àà s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 23 1

10133 220 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ZÀAzÀ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 178 1

10134 221 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ Ȩ́Ê§t UÀÄgÀ¥Àà zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 178 1

10135 222 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄ®è¥Àà zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 190 1

10136 223 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉÆÃd zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 153 1

10137 224 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥ÁªÀðw À̧gÀzÁgÀ zÉÃ. UÁtUÁ¥ÀÆgÀ 65 1

10138 225 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÀgÀAiÀÄ § À̧ªÀgÁd ¢PÀëAUÁ © 49 1

10139 226 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±À©âgÀ C§ÄÝ®¸Á§ s̈ÉÊgÁªÀÄqÀV 117 1

10140 227 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÁqÀ¥Àà § À̧ªÀAvÁæAiÀÄ PÁgÀ s̈ÉÆ À̧UÁ 9 1

10141 228 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÀÝ¥À «±Àé£ÁxÀ ºÀ À̧gÀUÀÄAqÀV 100 1

10142 229 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥ÁªÀðw ¤AUÀ¥Àà CvÀ£ÀÆgÀ 506 1

10143 230 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¤AUÀ¥ÀÀà Ȩ́Ê§t ºÁªÀ£ÀÆgÀ 88 1

10144 231 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²æÃ±ÉÊ® gÀZÀAiÀÄå UËqÀUÁAªÀ 97 1

10145 232 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ²ªÀ°A¥Àà ªÀqÀØ½ 52 1

10146 233 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²æÃzÉ« CuÁgÁAiÀÄ ¤Ã®ÆgÀ 151 1

10147 234 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ CuÁgÀAiÀÄ ©ªÀÄt ¤Ã®ÆgÀ 150 1

10148 235 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¤A¨ÉuÁ ¤Ã®ÆgÀ 32 1

10149 236 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ ¤A¨ÉuÁ ¤Ã®ÆgÀ 32 1

10150 237 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ZÀAzÀæPÁAvÀ Ȩ́Ê§uÁÚ ¤Ã®ÆgÀ 212 1

10151 238 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±ÀgÀtÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¤Ã®ÆgÀ 234 1

10152 239 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ Ȩ́Ê§uÁ ¹zÀÝ¥À CAPÀ®UÁ 13 1

10153 240 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ±Á®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÉUÉ½ 19 1

10154 241 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ZÀ£ÀßªÀÄ®¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 241 1

10155 242 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¥Àæ s̈ÀÄ°AUÀ PÁ²£ÁxÀ UÉÆ§ÄâgÀ © 369 1

10156 243 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ PÁ²£ÁxÀ UÀÄAqÀ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 369 1

10157 244 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÁÝgÁªÀÄ PÁ²£ÁxÀ UÉÆ§ÄâgÀ © 269 1

10158 245 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ £ÁUÀuÁÚ ZÀAzÀ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 338 1

10159 246 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ²ªÁ£ÀAzÀ UÀ¢UÉ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀ © 26 1

10160 247 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÀÝuÁÚ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà UËqÀUÁAªÀ 45 1

10161 248 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¹zÁæªÀÄ À̧AUÀt UÉÆ§ÄâgÀ © 199 1

10162 249 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ªÀÄ°è£ÁxÀ À̧Ä s̈Á±À UÀÄqÀÄgÀ 12 1

10163 250 PÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃA¹ ¤Ã®PÀAoÀ ¥ÀArvÀ CAPÀ®UÁ 91 1

ಕ್ರ .ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು AiÉÆÃd£É ಕಂನಿ/ಸಂಸೆ್ಪ ರಿಕ್ಯ

10164 1 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CªÉÆÃV ¹zÀÝgÁªÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10165 2 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÉÃªÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10166 3 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃ¨Á¬Ä ªÀiÁ®Ä DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10167 4 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÉÊ§tÚ ªÀiÁgÀÄw DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10168 5 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C¯ÁÛ¥sÀ C«Ä£À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10169 6 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀÄ¼Àd¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10170 7 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÁAiÀÄ§tÚ RAqÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10171 8 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «oÀ×® ªÀÄÄvÀÛtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10172 9 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃ ²æÃ±ÉÊ® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10173 10 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃÃ±ÉÊ® ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10174 11 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸Á«wæ ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10175 12 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀtªÀÄAvÁ CtÚ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10176 13 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10177 14 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CA§tÚ ©üÃªÀÄ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10178 15 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÉÃ£Á¨Á¬Ä CA¨ÉÆÃf DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10179 16 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄiÁ®Ä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10180 17 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ É̄èÃ±Á ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10181 18 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÀ¥Àà «oÉÆÃ¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10182 19 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨ÁUÀÄ¨Á¬Ä £ÁUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10183 20 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV J¸ÀªÀAvÀ £ÁUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10184 21 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV dUÀ£ÁßxÀ £ÁUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10185 22 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «Ä£ÁQë dUÀ£ÁßxÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10186 23 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «oÀÉÆÃ¨Á £ÁUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10187 24 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÉÊ±Á° «oÉÆÃ¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10188 25 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥Àæ±ÁAvÀ ²ªÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ



10189 26 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV RAqÀ¥Àà ¸ÀzÁ²ªÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10190 27 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ UÀÄgÀÄ°A¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10191 28 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝªÀÄä ElUÁ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10192 29 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ gÉÃªÀt¹zÀÝ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10193 30 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV vÀªÀÄätÚ UÀt¥Àw DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10194 31 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃ¨Á¬Ä ZÀ£Àß§¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10195 32 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨Á¼À¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10196 33 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÁAzÁ¨Á¬Ä ¹zÀÝgÁªÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10197 34 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÁzÉÃªÀ ²æÃªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10198 35 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt§¸À¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10199 36 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃªÀÄAvÀ ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10200 37 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10201 38 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd ºÉÆÃUÁgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10202 39 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃ±ÉÊ® ºÉÆÃUÁgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10203 40 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÁæªÀÄ¥Àà §¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10204 41 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃ¨Á¬Ä ²æÃ±ÉÊ® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10205 42 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃ±ÉÊ® WÁ¼À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10206 43 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV GªÀÄtÚ «oÀ×® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10207 44 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝgÁªÀÄ GªÀÄtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10208 45 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄgÉÃ±À ¥ÀArvÀgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10209 46 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÉÊ¥sÀ£À̧ Á£À ªÀÄ»§Æ§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10210 47 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸À°A¸Á§ C§ÄÝ®¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10211 48 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÉÃªÀtÚ ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10212 49 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©üÃªÀÄ±Á vÉÃd¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10213 50 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝtÚ §¸ÀªÀAvÁæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10214 51 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÁ¹£ÁxÀ ²æÃ¤ªÁ¸À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10215 52 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀÄ¸À£À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10216 53 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀAPÀgÉ¥Àà ©ÃgÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10217 54 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄzÉÃªÀ ±ÀAPÉæ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10218 55 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C«ÄvÀ §AqÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10219 56 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ £ÁUÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10220 57 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄUÀAzsÁ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10221 58 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃPÁAvÀ CuÁÚgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10222 59 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV s±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10223 60 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÀ¥ÀÀà CuÁÚgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10224 61 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CA§ªÀé ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10225 62 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ°è£ÁxÀ gÉÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10226 63 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10227 64 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10228 65 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV AiÀÄ¯Áè°AUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10229 66 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ°è£ÁxÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10230 67 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃ±ÉÊ® CtÚgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10231 68 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®PÀëöät ªÀiÁgÀÄw DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10232 69 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zsÀgÉ¥Àà PÀ¯ÁåtÂ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10233 70 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀÁ£ÀAzÀ C«Ä£À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10234 71 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sÁUÀå²æÃ ²ªÁ£ÀAzÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10235 72 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÁzÉÃªÀ ¨sÀªÀÄ£ÀÆgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10236 73 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÁAvÀ¥Àà El¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ



10237 74 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀtªÀÄAvÀ £ÁWÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10238 75 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ ZÀzÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10239 76 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀÉÃ«AzÀ »gÀUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10240 77 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sÁUÀªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10241 78 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀiÁ¼À¥Àà w¥ÀàtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10242 79 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV eÉÃl¥Àà »gÀUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10243 80 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀiÁ¼À¥ÀÀà »gÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10244 81 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÁ¼À¥Àà ¥Àæ¨sÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10245 82 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CªÉÆÃUÀ ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10246 83 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀAzÀªÀé ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10247 84 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®PÀÀëöät ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10248 85 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt¥Àà gÉÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10249 86 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®PÀÀëöät PÀjzÉÃ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10250 87 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÉÃ«AzÀæ UÀAUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10251 88 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¦ÃgÀªÀé zÉÃ«AzÀæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10252 89 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀÄAqÀ¥Àà ©üÃªÀÄ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10253 90 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10254 91 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀªÉÄÃ±À ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10255 92 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt¥ÀÀà ±ÀAPÀgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10256 93 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÉÆÃ£Àß¥Àà ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10257 94 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV dUÀzÉÃ« ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10258 95 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C¥ÁàgÁAiÀÄ gÉÃªÀt¹zÀÝ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10259 96 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀAUÁ¨Á¬Ä C¥ÁàgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10260 97 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ¸ÉÊzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10261 98 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀAzÀæ±Á CdÄð£À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10262 99 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CdÄð£À ©ÃªÀÄ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10263 100 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀ¥Àà fÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10264 101 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀÄAqÀÉÃ±À ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10265 102 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «±Àé£ÁxÀ ®PÀëöät DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10266 103 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV azÁ£ÀAzÀ ªÀÄ®PÁd¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10267 104 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀAUÁ¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10268 105 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÀ¨Á¬Ä zsÀgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10269 106 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄgÉÃ±À zsÀgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10270 107 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃ ¸ÀÄgÉÃ±À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10271 108 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «oÀ×® ¨Á¼À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10272 109 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀÉÃªÀÅ¨Á¬Ä ºÉÆ£Àß¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10273 110 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd zsÀgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10274 111 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ²ªÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10275 112 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃ±ÉÊ® ±ÀAPÀgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10276 113 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÉÃRgÀ ±ÀAPÀgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10277 114 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©ÃgÀ¥Àà ªÀiÁ¼À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10278 115 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀªÉÄÃ±À ²ªÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10279 116 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀvÀÄÛ AiÀÄ±ÀéAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10280 117 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd VjªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10281 118 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ VjªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10282 119 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà VjªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10283 120 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á¼À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10284 121 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt¥Àà ¤AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ



10285 122 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt¥Àà ±ÀAPÉæ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10286 123 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄªÀÄvÁd© d£ÀgÉÆ¢ÝÃ£À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10287 124 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÁºÁeÁzÀ° G¸Áä£À¸Á§DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10288 125 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨Á±Á¸Á§ G¸Áä£À¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10289 126 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀtªÀÄAvÀ ZÀ£Àß¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10290 127 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C£ÀÆ¸ÀÄAiÀÄå ²ªÁ£ÀAzÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10291 128 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «dAiÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10292 129 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀ¸ÀAvÀ UÉÃªÀÄÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10293 130 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÁ£ÀAzÀ zÉÆAr¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10294 131 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀAiÉÆÃV ¦ÃgÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10295 132 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¤AUÀ¥Àà zsÀ£ÀUÀgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10296 133 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C±ÉÆÃPÀ zsÉÆÃ¼À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10297 134 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÀ¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10298 135 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀ°AUÀ¥Àà zÉÃªÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10299 136 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zsÉÆÃ¼À¥Àà ¸ÀAvÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10300 137 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀÄ¸ÀÉÃ£À¸Á§ ¨Á§Ä¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10301 138 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀtÚ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10302 139 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀ»ªÀiÁt G¸Áä£À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10303 140 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ®è¥Àà ²ªÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10304 141 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10305 142 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV E¸Áä¬Ä® EªÀiÁªÀÄ¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10306 143 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÁ¹A© zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10307 144 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀºÁ§Ä¢ÝÃ£À ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10308 145 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C«ÄÃgÀ© ±ÁºÁ§Ä¢ÝÃ£À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10309 146 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÁnÃ® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10310 147 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÉÆ£ÀªÀé ±ÀAPÀgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10311 148 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÉÃªÁ£ÀAzÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10312 149 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà zsÉÊUÉÆqÉ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10313 150 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sÀUÀªÀAvÀ zsÉÊUÉÆAqÉ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10314 151 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÁºÉÃgÁ¨Á£ÀÄ ªÀÄPÀÄâ® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10315 152 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄPÀ§Æ® SÁeÁ¨Á¬Ä DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10316 153 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀ»ªÀiÁ£À¨ÁµÁ ªÀÄPÀ§Ä® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10317 154 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CA§tÚ ZÀAzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10318 155 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÁæªÀÄ vÀÄPÀÌ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10319 156 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄ¨Á±À ¯Á®¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10320 157 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀºÁ§Ä¢ÝÃ£À ªÀÄÄ¯ÁÌ¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10321 158 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀtªÀÄAvÀ ¤Ã®PÀgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10322 159 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀAUÁzsÀgÀ VjªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10323 160 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±À²PÀ¯Á dUÀzÉÃ±À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10324 161 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀªÉÄÃ±À UËqÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10325 162 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀAPÉæ¥Àà ²ÃªÀ°AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10326 163 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV AiÀiÁPÀÄ§¸Á§ ¯ÁqÉèÃ¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10327 164 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C¤vÁ ¥ÀæPÁ±À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10328 165 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÉÊ¥sÀ£À̧ Á§ ZËzsÀj DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10329 166 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©ÃªÀÄ±Á vÀqÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10330 167 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV VgÉªÀé ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10331 168 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨Á§ÄgÁªÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10332 169 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©ÃªÀÄ±Á eÉÃl¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ



10333 170 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝªÀÄÄä ¨Á§ÄgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10334 171 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀgÀÄ¨Á¬Ä zsÀªÀÄðtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10335 172 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zsÀªÀÄðtÚ F±ÀégÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10336 173 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ §¸ÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10337 174 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÉÆ°AUÀgÁAiÀÄ F±ÀégÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10338 175 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀÉÊ¯Á¸ÀAiÀÄå ªÀÄ®èAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10339 176 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀAiÀÄå UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10340 177 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÄgÀÄ±ÁAvÀAiÀÄå ¹zÀÝAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10341 178 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÀÝAiÀÄå ªÀiÁ¼ÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10342 179 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÉÆÃV zsÀªÀÄðgÁd DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10343 180 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zsÀªÀÄðgÁd ¸À°¥sÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10344 181 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀAvÉÆÃ±À ©üÃªÀÄ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10345 182 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀAfÃvÀ ©üÃªÀÄ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10346 183 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²Ã¯Á ¥ÀÄJ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10347 184 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «Ä£ÁQë ¸ÀÄgÉÃ±À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10348 185 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÄgÀÄ¹zÀÝ÷à F±ÀégÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10349 186 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV dUÀzÉÃ« ±ÀgÀt¥ÀÀà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ï¥sÁgÀZÀÆ£ï fAiÉÆÃ¥sÉÃ¤PÀìvÁqÀ¥Àwæ

10350 187 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV E¨Áæ»A C¯Áè§PÀë DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10351 188 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀAPÀgÀ azÁ£ÀAzÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10352 189 PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÁAvÀÉÃ±À azÁ£ÀAzÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10353 190

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV FgÀAiÀÄå §¸À°AUÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10354 191

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁdÄ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆÃ½ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10355 192

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
eÉÊ§Ä£À© ¸ÉÊ¥sÀ£À̧ Á§ 
ZËzsÀj

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10356 193

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
±ÀgÀt¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà 
¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10357 194

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV dÄ É̄ÃSÁ ¯Á®ºÀäzÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10358 195

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¥ÀÄAqÀ¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ 
zÀÄzÀÝV

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10359 196

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃ±ÉÊ® ªÀÄzÀUÉÆAqÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10360 197

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ£Àß¥Àà zÀÄAl¥Àà £ÁzÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10361 198

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀtªÀÄAvÀ ®PÀëöät ªÉÄÃwæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10362 199

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
±À²PÀ¯Á ±ÀgÀt¥Àà 
ªÀÄ®UÁ£À

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10363 200

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¥ÀÁªÀðw PÁ²£ÁxÀ 
PÁªÀÄUÉÆAqÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10364 201

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ®è¥Àà ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10365 202

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÁ£ÀAzÀ ¨Á¥ÀÄgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10366 203

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄd£Á¤ ¹zÁæªÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10367 204

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
gÁªÀÄZÀAzÀÀæ eÉÆÃw¨Á 
JqÀUÉ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10368 205

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¥ÁªÀðw¨Á¬Ä 
UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10369 206

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¤AUÀ¥ÀÀà ©ÃgÀ¥Àà §§¯ÁzÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10370 207

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10371 208

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©ÃgÀ¥Àà vÀªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10372 209

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
©ÃªÀÄgÁAiÀÄ §¸ÀtÚ 
©gÁzÁgÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10373 210

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
±ÀAPÀgÀ°AUÀ §¸ÀtÚ 
©gÁzÁgÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10374 211

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ®®è¥Àà ¨Á¥ÀÄgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10375 212

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¸ÀÁAiÀÄ§tÚ ¦ÃgÀ¥Àà 
ºÉÆ£ÀßPÉÃj

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10376 213

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
©ÃªÀÄ±Á gÁªÀÄZÀAzÀæ 
ºÉÆwð

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10377 214

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
FgÀªÀiÁä ±ÀAPÀgÉ¥Àà 
£ÀqÀUÉÃj

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10378 215

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¥ÀæPÁ±À PÁAvÀ¥Àà 
ºÀ¼ÀUÉÆA¢ü

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10379 216

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¹zÀÝAiÀÄå ªÀiÁ¼ÀAiÀÄå 
»gÉÃªÀÄoÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10380 217

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄ¤vÁ PÀ¯ÁåtÂ £ÀqÀUÉÃj DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10381 218

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ ¹zÀÝAiÀÄå 
»gÉÃªÀÄoÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10382 219

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
É̄ÆÃ»vÀ ªÀÄ®PÁd¥Àà 

gÉÃªÀÇgÀ
DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10383 220

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
gÁeÉÃC° CªÀÄÈvÀ 
gÉÆÃqÀV

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10384 221

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¹zÀÁæªÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ 
gÉÃªÀÇgÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10385 222

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà 
a£ÀßªÀÄ½î

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10386 223

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ªÉÆ»¢ÝÃ£À ¸ÉÊ¥sÀ£À̧ Á§ 
£ÀzÁ¥sÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10387 224

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
²ªÀAiÉÆÃV 
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÁ¼É

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10388 225

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
±ÀAPÀgÀUËqÀ ±ÀgÀtUËqÀ 
¥ÁnÃ®

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10389 226

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÉÃªÁ£ÀAzÀ UÀÄgÀ¥Àà ªÉÄÃwæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10390 227

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10391 228

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¸ÀÄUÀ¯Á¨Á¬Ä §¸ÀtÚ 
G¦à£À

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10392 229

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀAzÀæPÁAvÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10393 230

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ªÀÄÄgÀWÁgÁUÀªÉÃAzÀæ 
¸Áé«Ä

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10394 231

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃPÁAvÀ ©üªÀÄgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10395 232

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀÄgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10396 233

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀtÚ ²ªÀ°AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10397 234

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CtÚ¥Àà ©üÃªÀÄ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10398 235

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ 
ªÀÄºÁzÉÃªÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10399 236

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀAiÉÆÃV ¹zÁæªÀÄ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10400 237

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝªÀÄÄä ¨Á§ÄgÁªÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10401 238

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃzÉÃ« ¸ÀAUÉÆÃ¼ÀV DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10402 239

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ªÀÄºÁ£ÀAzÁ 
gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà 

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10403 240

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀiÁ¼À¥Àà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10404 241

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÀªÀÄiÁä gÉÃªÀÇgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10405 242

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄzsÁ¨Á¬Ä ¸ÁAiÀÄ§tÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10406 243

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄÄgÀºÀj CA¨Áf DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10407 244

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀAzÁæPÁAvÀ ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10408 245

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ»§Æ§ £À©¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10409 246

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10410 247

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁd±ÉÃRgÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10411 248

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÁAvÉÃ±À «±Àé£ÁxÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10412 249

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄgÉÃ±À ºÀ¸À£À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10413 250

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ÃªÀ¥ÀÄvÀæ ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10414 251

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10415 252

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV GªÀÄgÀ £ÀfÃgÀ¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10416 253

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¢UÀA§gÀ £ÁUÉÃAzÀæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10417 254

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÉÆ£Àß¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10418 255
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ®è¥Àà ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10419 256

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀ¥Àà zÉÃªÀgÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10420 257

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §AUÁgÉªÁé ©üÃªÀÄ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10421 258

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10422 259

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV dlÖ÷¥Àà ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10423 260

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃªÀÄAvÀ UÀAUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10424 261

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¹zÁÝgÁªÀÄ 
ªÀiÁºÁzÉÃªÀ¥Àà 

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10425 262

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sÀUÀªÀAvÀ ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10426 263

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁªÀÄtÚ ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10427 264

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀAmÉ¥Àà ¨sÉÆÃvÁ½ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10428 265

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÉÆ£Àß¥ÀÀà PÀ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10429 266

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸À«vÁ ²æÃ±ÉÊ® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10430 267

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà 
²ÃªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10431 268

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ®è¥ÀÀà «oÉÆÃ¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10432 269

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV EgÀuÁÚ ²ªÀgÀÆzÀæ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10433 270

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀttÚ ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10434 271

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¤AUÀ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10435 272

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄgÉÃ±À zÀÄAqÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10436 273

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10437 274

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «±ÀéAvÀ ªÀiÁtÂ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10438 275

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C§ÄÝ®PÀjÃA E¨Áæ»A DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10439 276

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «±ÀÁ® ¨Á¥ÀÄgÁªÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10440 277

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10441 278

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃ±ÉÊ® ¨Á§Ä DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10442 279

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10443 280

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
E¨Áæ»A ªÀÄÄ®ÌZÁAzÀ 
dªÀiÁzÁgÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10444 281

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ E£ÁAzÁgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10445 282

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±À©âÃgÀ C¨Áâ¸À ¥ÀmÉÃ® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10446 283

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¸ÉÆÃUÀ¯Á¨Á¬Ä 
§¸ÀªÀAvÀ¥Àà 

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10447 284

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃPÁAvÀ ©üÃªÀÄ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10448 285

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt¥Àà PÉAZÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10449 286

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀiÁAiÀÄªÀé »gÀUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10450 287

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10451 288

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝ¥ÀÀà ±ÉlÖ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10452 289

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸Á«wæ ¸ÀÄ¨sÁ±À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10453 290

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀAZÀ¥Àà ±ÀlÖ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10454 291

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10455 292

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10456 293

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀÄºÀäzÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10457 294

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀzÁ²ªÀ zÉÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10458 295
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀAzÀæPÁAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10459 296

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV GªÀÄiÁPÁAvÀ gÀZÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10460 297

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV deÁQgÀ ºÀ¸À£À ¥ÀoÁt DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10461 298

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÉÊ§tÚ §¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10462 299

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÉÃ±À ¹zÁÝªÀÄð DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10463 300

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¤AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10464 301

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¤AUÀ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10465 302

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀªÉÄÃ±À ¸ÀAUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10466 303

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±À²PÀÁAvÀ ¸ÀAUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10467 304

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¦üÃgÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10468 305

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «dAiÀÄ®QëöäÃ ¥ÀArvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10469 306

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃPÁAvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10470 307

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®PÀÌtÚ ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10471 308

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀÉÃªÀ¥Àà «oÉÆÃ¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10472 309

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §AUÁgÉ¥Àà ZÀAzÀæPÁAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10473 310

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÁA¢ü ¹zÁæªÀÄ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10474 311

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÀgÁd UÁA¢ü DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10475 312

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÁA¢ü DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10476 313

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀtªÀ «oÀ×® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10477 314

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C£Àß¥Àà ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10478 315
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±À²PÁAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10479 316

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀtªÀÄAvÀ ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10480 317

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
SÁeÁ¸Á§ 
C¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£À ªÀÄÄ¯Áè

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10481 318

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¯Á®¸Á§ §A¢V¸Á§ 
ªÀÄÄ¯Áè

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10482 319
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀAPÀ°AUÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10483 320

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀiÁAvÀ¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10484 321

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©üÃªÀÄ±Á ªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10485 322

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÀ¥Àà UÀqÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10486 323

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV azÁ£ÀAzÀ «oÉÆÃ¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10487 324

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¤AUÀ¥Àà ¸ÉÊ§tÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10488 325

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ªÀÄ»§Æ§¸Á§ 
¨ÁµÁ¸Á§

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10489 326

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥Àæ¨sÁªÀw ±ÀAPÀgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10490 327

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV vÀÄPÁgÁªÀÄ ZÀAzÀæ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10491 328

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV FgÀtÚ PÀ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10492 329

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt¥ÀÀà ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10493 330
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ¯ÁåtÂ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10494 331
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ®è¥ÀÀà ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10495 332

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV azÁ£ÀAzÀ §¸ÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10496 333
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀªÉÄÃ±À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10497 334

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀAiÀÄå ZÀ£Àß§¸ÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10498 335

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄÄ¯ÁÌ ¸ÉÊ¥sÀ£À̧ Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10499 336

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt¥Àà PÀAl¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10500 337

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «oÉÆÃ¨Á PÀ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10501 338

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ SÉÊgÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10502 339

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÄAqÀ¥Àà UÀqÉ¥Àà ¥ÁnÃ® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10503 340

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10504 341

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt¥Àà UÀqÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10505 342

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd gÀeÉÃ° DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10506 343

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd PË®¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10507 344

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥ÀÀæ¨sÀÄ ²æÃªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10508 345

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸Á«wæ ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10509 346

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀtªÀÄAvÀ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10510 347

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÁL§tÚ ²æÃªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10511 348

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁªÀÄttÚ ZÀAzÀæ±Áå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10512 349

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÁ²¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10513 350

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀ°AUÀ ZÀAzÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10514 351

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀÄAqÀ¥Àà UÀÄgÀÄ¨Á¼À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10515 352

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃ±ÉÊ® zÀÄAqÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10516 353

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÀgÀ¹AUÀ UÀªÀiÁ£Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10517 354

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀAPÀgÀ°AUÀ zÀÄAqÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10518 355

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¸ÀÄ²¯Á¨Á¬Ä 
¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ 

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10519 356

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ªÀÄ®èAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10520 357

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃ±ÉÊ® ZÀ£Àß§¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10521 358

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV RAqÀÄ¨Á PÀ±Á£Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10522 359

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸À°ÃA dªÀÄgÀÆ¢ÝÃ£À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10523 360

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CA§Ä¨Á¬Ä zÀmÁÖ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10524 361

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©üÃªÀÄ±ÁªÀiË¯Á° DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10525 362

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀAUÁzsÀgÀ PË®AiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10526 363

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sÉÆÃdgÁAiÀÄ ±ÀoÀlÖ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10527 364

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «oÀ×® ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10528 365

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ ZÀAzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10529 366

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV FgÀtÚ §¸ÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10530 367

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV D£ÀAzÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10531 368

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ®Ì¥Àà ¤AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10532 369

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀªÉÄÃ±À D£ÀAzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10533 370

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÁgÀt¥Àà «oÀ×® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10534 371

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10535 372

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±À²zsÀgÀ ªÀÄ£ÀÄºÀgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10536 373

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨ÉÊgÀ¥Àà ¨sÉÆÃvÁ½ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10537 374

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀª«vÁ ªÀÄºÉÃ±À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10538 375

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
gÁªÀÄtÚ C±ÉÆÃPÀ 
¥ÁnÃ®

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10539 376

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄ¨Á±À ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10540 377
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄªÀuÁð DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10541 378

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀAzÀÀæPÁAvÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10542 379

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt¥Àà UÀÄgÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10543 380

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄrªÁ¼À¥Àà «oÀ×® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10544 381

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C¥Áà¸Á§ ¨Á±Á¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10545 382

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨Á±Á¸Á§ gÁeÁ¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10546 383

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÁ£ÀAzÀ zÉÃ«AzÀæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10547 384

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÁAzÀ© ¨ÁµÁ¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10548 385
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C±ÀévÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10549 386

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ®è¥Àà ¤AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10550 387

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÉÊ¥sÀ£À̧ Á§ ªÉÆÃ¢£À¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10551 388
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10552 389

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV AiÀÄ®èªÀÄä ®PÀëöät DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10553 390

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸Á¤UÀmÁ VjªÀÄ°è£ÁxÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10554 391

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÁlÄÖ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10555 392

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀAzÀæ±Áå ªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10556 393

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10557 394
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV VÃvÁ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10558 395

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÁAiÀÄ§tÚ ±ÀAPÀgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10559 396

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CtÚ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10560 397
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10561 398

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV dAiÀÄ²æÃ §¸À°AUÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10562 399

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C«ÄgÀ© ±ÀºÁ§Ä¢ÝÃ£À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10563 400

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨Á£ÀÄ© ªÀÄ»§Æ§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10564 401

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV AiÀÄ®èUÉÆÃAqÀ ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10565 402

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÀÁªÀÅvÀ¥Àà aAzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10566 403

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀjÃA SÁ¹A¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10567 404

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃªÀÄAvÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10568 405

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10569 406

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CQ É̄Ã±À ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10570 407

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁªÀiÁ°AUÀ ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10571 408

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ®èAiÀÄå ¨Á®AiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10572 409

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÁ£ÀAzÀ ¸ÉÆÃªÀÄuÁÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10573 410
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CºÀäzÀ° DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10574 411

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÉÆÃ¢£À¸Á§ ªÀÄºÉ§Æ§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10575 412

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃPÁAvÀ Uàt¥Àw DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10576 413

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁd±ÉÃRgÀ «oÉÆÃ¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10577 414

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «oÉÆÃ¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10578 415

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «oÀÀ×® ZÀAzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10579 416

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ 
EªÀiÁªÀÄ¸Á§

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10580 417

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ªÀÄ»§Æ§¸Á§ 
ªÀÄzÁgÀ¸Á§

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10581 418

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà PÀAl¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10582 419

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥Àæ¨sÁªÀw «oÉÆÃ¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10583 420

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®PÀëöät ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10584 421

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥ÀÀæ¨sÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10585 422
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¤Ã®PÀAoÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10586 423

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀvÀ¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10587 424

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÉÃ±À ¹zÁÝAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10588 425

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd ¸ÉÊzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10589 426

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ¸ÀAUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10590 427

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÁ²Ã¨Á¬Ä zÀÄAqÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10591 428

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÉÊ¯Á¸ÀAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10592 429

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sÁUÀå²æÃ CgÀÄt DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10593 430

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÉÃ«AzÀæ FgÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10594 431

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¤AUÀtÚ D£ÀÆßw DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10595 432

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÆUÀ¯Á¨Á¬Ä §¸ÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10596 433

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV vÀÄPÁgÁªÀÄ ®PÀëöät DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10597 434

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀAPÀgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10598 435

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ 
«oÀ×®gÁªÀ ¥ÁwÃ®

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10599 436

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV azÁ£ÀAzÀ zÉÃ«AzÀæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10600 437

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10601 438

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃ±ÉÊ® ¸ÉÊzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10602 439

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÁgÀÁzÁ¨Á¬Ä ¸ÉÊzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10603 440

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ºÀtªÀÄAvÀ¹AUÀ 
UÉÆÃ¥Á®¹AUÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10604 441

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C±ÀÉÆÃPÀ ZÀAzÀæ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10605 442

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝ¥Àà PÁªÀÄtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10606 443

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CªÉÆÃUÀ¹zÀÝ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10607 444

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀAPÉæ¥ÀÀà zÉÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10608 445

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀAzÀæPÁAvÀ gÁZÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10609 446

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÀ¥ÀÀà ¥sÀQgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10610 447

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ªÀÄºÁzÉÃªÀgÁAiÀÄ 
dUÀzÉÃªÀgÁAiÀÄ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10611 448

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÉÊ¥sÀ£À̧ Á§ ªÉÄÊ»§Æ§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10612 449

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀ°A¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10613 450

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀªÀ®¥Àà ªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10614 451

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10615 452

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ PÁAvÀªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10616 453

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÁæªÀÄ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10617 454

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ°è£ÁxÀ §¸ÀªÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10618 455

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÁªÀÄgÁªÀ ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10619 456

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd ²ªÀgÁAiÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10620 457

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ ZÀAzÀÀæ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10621 458

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¸ÉÊAiÀÄzÀ±À¦üÃPÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ 
±ÀjÃ¥sÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10622 459

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀ£Àß¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10623 460

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄªÀÄAUÀ¯Á PÀgÀ§¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10624 461

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁeÉÃAzÀæ ¥ÀÆ®ZÀAzÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10625 462

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÉÃ±À ¹zÁæªÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10626 463

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV vÀÄ¼Àd¥Àà ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10627 464

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀtªÀÄAvÀ ±ÀAPÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10628 465

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV E¯Á» ¸ÀÄ¯ÁÛ£À ¥ÀmÉÃ® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10629 466

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄ®UÉÆAqÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10630 467

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÉÃÀt¹zÀÀÝ¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10631 468

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV GªÀiÁ¨Á¬Ä UÀÄgÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10632 469

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10633 470

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ®è¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10634 471

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV QgÀt ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10635 472

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10636 473

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C§ÄÝ®¸Á§ ZÁAzÀ¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10637 474

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10638 475

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CfðvÀ ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10639 476

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀÆªÀtÚ ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10640 477

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà ZÀAzÀæ±Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10641 478

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd gÀÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10642 479

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÄgÀÄ¨Á¼À ZÀ£Àß¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10643 480

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄ¤vÁ ¨Á£ÀÄzÁ¸À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10644 481

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «±Á®PÀëöä «oÀ×®gÁªÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10645 482
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV À ªÀ¸ÀAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10646 483

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀAdÄ¨Á¬Ä C±ÉÆÃPÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10647 484

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀÁ²Ã£ÁxÀ ªÀÄzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10648 485

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
¨ÁµÁ¸Á§ 
E¸Áä¬Ä®¸Á§

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10649 486

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À 

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10650 487

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV AiÀÄ®¯Áè°AUÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10651 488

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥ÀæªÉÆÃzÀ ¥ÀæPÁ±À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10652 489

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10653 490

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV LgÀªÁé ªÀÄlÖ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10654 491

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «±Àé£ÁxÀ §¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10655 492

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10656 493

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10657 494

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «±ÀÀé£ÁxÀ ±ÁAvÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10658 495

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZËqÀ¥Àà ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10659 496

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CAzÀæ ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10660 497

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd ²æÃªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10661 498

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¦üÃgÀ¸Á§ ªÉÄÊ£ÀÆ¢ÝÃ£À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10662 499

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄ¨Á±À ®PÀëöät DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10663 500

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃPÁAvÀ ¸ÀÄ¨sÁ±À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10664 501

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥ÀgÀªÀÄtÚ ¸ÀAUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10665 502

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV EPÁâ® ¥Á±Á§AzÀV¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10666 503

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV
E¸ÁPÀ§A¢V 
E£ÁªÀÄzÁgÀ

DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10667 504

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV vÀÁAiÀÄgÀ¥Á±À eÉÊgÀÆ¢ÝÃ£À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10668 505

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀgÀt§¸À¥Àà ²æÃªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10669 506

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²æÃªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10670 507

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ÃªÀ°AUÀAiÀÄå FgÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10671 508

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CA§tÚ vÀÄPÁgÁªÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10672 509

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÀªÀÄä ²ªÀ°AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10673 510

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝªÀÄä §¸ÀªÀgÁd DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10674 511

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10675 512

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV vÁgÁ© gÁdÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10676 513

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV GªÉÄÃ±À SÉÊgÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10677 514

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV £ÁUÁ§ §¸ÀªÀtÚ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10678 515

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄgÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10679 516

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zsÀÆ¼À¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



10680 517

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà ZÀ£Àß§¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10681 518

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ «oÀ×¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10682 519

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀ¤¥À¸Á§ §AzÀV¸Á§ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10683 520

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV RAqÀÉ ®Qëöä¥ÀÄvÀæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10684 521

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ZÀ£Àß¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10685 522

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sÁUÀªÀé PÀ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10686 523

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀÁAvÀ¥Àà ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10687 524

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV GªÉÄÃ±À ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10688 525

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸À¥Àà gÁªÀÄZÀAzÀæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10689 526

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ®è¥Àà fÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10690 527

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀ¥ÀÁzÀ¥Àà fÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10691 528

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà fÃªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10692 529

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃ±ÉÊ® PÀ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10693 530

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZÀ£ÀÀß§¸À¥Àà £ÁUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10694 531

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd ªÀÄºÁAvÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10695 532

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd SÁd¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10696 533

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨Á¼À¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10697 534

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zÀvÀÄÛ¥Àà PÀ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10698 535

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV zsÀªÀÄðuÁÚ §ÄzÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10699 536

PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±À²PÀÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

10700 537
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÉÆÃ¨sÁ ªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10701 538
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CgÀ«AzÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10702 539
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝgÁªÀÄ ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10703 540
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥ÀÀà «oÀ×® DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10704 541
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝ¥Àà ¦üÃgÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10705 542
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ É̄èÃ² ±ÀAPÀgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10706 543
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UËvÀªÀÄ ªÀÄºÁAvÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10707 544
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10708 545
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄqÉ¥Àà ºÀÄZÀÑ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10709 546
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÉÃPÀÄ¨Á¬Ä ºÀÄZÀÑ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10710 547
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀgÁd ±ÀAPÀgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10711 548
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝ¥Àà zsÀÆ¼À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10712 549
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sÉÆÃUÀ¥Àà zÀªÀ®¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10713 550
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄqÉ¥ÀÀà zÀªÀ®¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10714 551
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10715 552
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV C£Àß¥ÀÆtð ¨Á¼À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10716 553
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV SÁd¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ



10717 554
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀwÃ±À SÁd¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10718 555
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥ÀAZÀ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10719 556
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ±ÀÆ²¯Á¨Á¬Ä ±ÉlÖ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10720 557
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ±ÁAiÀÄgÁAiÀÄDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10721 558
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²æÃªÀÄAvÀ FgÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10722 559
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sÉÆÃdÄ ªÁ¼ÀÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10723 560
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÉÆ®è¥Àà ©üªÀÄÄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10724 561
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «zÁå¸ÁUÀgÀ CgÀ«AzÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10725 562
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥ÀæPÁ±À ¤AUÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10726 563
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÁzÀPÀ ZÀ£Àß§¸ÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10727 564
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV UËj±ÀAPÀgÀ ZÀ£Àß§¸À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10728 565
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄ®°è£ÁxÀ zsÉÆÃ¼À¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10729 566
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸ÀÄgÉÃ±À gÉÃªÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10730 567
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ªÁ£ÀAzÀ zsÁ£ÀAiÀÄå DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10731 568
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà ¨ÉÃ®ÆgÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10732 569
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ²ÃªÀ±À±ÀAPÀgÉ¥Àà ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10733 570
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ ¸ÀAUÉÆÃ¼ÀVDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10734 571
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10735 572
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ZËqÀ¨Á¬Ä «±Àé£ÁxÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10736 573
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV VgÀeÁ¨Á¬Ä J¸ï zÉÃªÀvÉ°DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10737 574
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁdÄ CA§zÁ¸À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10738 575
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀ¨Á¼À DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10739 576
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁWÀªÉÃAzÀæ CAPÀ®V DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10740 577
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «gÉÃAzÀæ «oÀ×®gÁªÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10741 578
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV EA¢gÁ¨Á¬Ä «oÀ×®gÁªÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10742 579
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10743 580
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV PÉÃ±ÀªÀé ©üPÀf DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10744 581
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sÁgÀw zsÀgÉ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10745 582
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV dAiÀÄzÀvÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10746 583
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಾಬು ಚಂದಯ ಶ ನಾಟಕ್ರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10747 584
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸೋಭಣಣ  ಚಂದಯ ಶ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10748 585
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ ಭಲಕ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10749 586
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದೇಭಭ  ಮಲಲ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10750 587
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಫಷಯಜ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10751 588
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚೌಢ  ಮಾದೇವ್ ದಿವಾನಜDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10752 589
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದೇವಾನಂದ ಭೋಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10753 590
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಣಾಣ ರಾಮ ರಾಭರಾಮ ಪಾಟೋಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10754 591
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುರೇಶ್ ಗೋಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10755 592
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಪಿೋಯಸಾಬ್ ಅಲಾಲ ವುದಿದ ನ್ ಮುಲಾಲDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10756 593
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವೆಜನಾತ್ ಪಾಟೋಲ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10757 594
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕ್ಯಣ  ಬಾಜರಾವ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10758 595
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಭೋಭಶಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10759 596
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಪುರುಶೋಥಂ ಶಂಕ್ಯ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10760 597
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭಾಜೋರಾಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10761 598
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋನಾಥ್ ಹುಚಚ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10762 599
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿವಯಣ  ಹುಚಚ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10763 600
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದದಯಾಮ  ಸಂಗಯಾಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10764 601
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಸಭಭ ದಯೂನಸ್ ಯಸ್ಪದಸಾಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ



10765 602
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹೋಬೂಬ್ ಯಶಿೋದಸಾಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10766 603
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣ  ನಾಯಕ ೋಡಿ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10767 604
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯಮಶ್ ನಾಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10768 605
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಬುದಿಹಾಳ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10769 606
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಆದ  ಸ್ಪದದ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10770 607
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದ್ದಳ  ನಿಂಗ  ಪೂಜಾರಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10771 608
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಈಯಣಾಣ  ಗುಯಣಣ  ಸುತಾರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10772 609
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ ಜ ಯ ಧಾನDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10773 610
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಾರಾಗುಡಿ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10774 611
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮನಾಕಮ  ರೇಣಸ್ಪದದ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10775 612
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಲಭಭ  ಫಷರಾಜ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10776 613
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಲಲ ಭಭ  ಅಮೇಗಸ್ಪದದ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10777 614
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಿಂಗ  ಧೂಳ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10778 615
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯ ಕಾಶ್ ಫಷಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10779 616
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಲಾಲ ಭಾಯಿ ಕ್ಲಲ   ಹಷಭನDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10780 617
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಭಾಷ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10781 618
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದಿಂಡ  ಲಚಚ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10782 619
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಂತಾಬಿ ಚಂದ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10783 620
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಹನನ  ಸ್ಪದದ   ಮಾಿಂಗ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10784 621
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಬದ್ರಯ ಭಾಯಿ ಹಮಾನುಾDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10785 622
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗುಯ  ಹುಚಚ   ಭಾಷಗಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10786 623
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಯವಿಂದ್ ಚಂದಯ ಶೇಖರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10787 624
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಂಕ್ಯಲಗ್ ಗುರುಲಿಂಗDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10788 625
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗಡ್ಡಡ   ರಾಭಚಂದಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10789 626
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ವಯಣಫಷDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10790 627
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗುರುಶಿಂತ್ ಸೈಫಣಾಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10791 628
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣಫಷ  ನಾಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10792 629
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಭಹಾದೇDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10793 630
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿರೇ ಫಷಣಣ  ಸಡ್ರರಿ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10794 631
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಭರಾವ್ ಬಿಿಂದರಾವ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10795 632
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಭ ನಾಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10796 633
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಸಭಶ್ಟೆ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10797 634
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಶಿರಾಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10798 635
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಫಷಲಿಂಗಾ  ದದದ ನಕ್ರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10799 636
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸೋಭಶೇಖ ಚಂದಯ ಶೇಖರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10800 637
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನೋಲಕಂಠ ಪುಿಂಡಲಕ್ ಕಾಭಶ್ಟೆDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10801 638
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಜಗದೇವ ಚಂದಯ ಶ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10802 639
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗಾಿಂಧಾರಿ ಬಾಯಿ ಚಂದಯ ಣಣDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10803 640
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿರುದಯ   ಗುರುಸ್ಪದದ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10804 641
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯ ಕಾಶ್ ಶಿವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10805 642
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಬದ್ರಯ  ಭಲಕ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10806 643
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಾದೇ ನಾಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10807 644
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯತನ ಬಾಯಿ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10808 645
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಪಂಡಿೋತ ನಿಂಗಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10809 646
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ ಭಭ  ಸಾಯಿಫಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10810 647
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ತಿರುಭಲ ರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣಿDಿUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10811 648
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಾಫಮಮ  ಗುಿಂಡಮಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10812 649
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದತಾತ ತಾಯ ಮ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ



10813 650
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಥುಲ್ ಕೃಶಣ  ಪಾಟೋಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10814 651
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದಯಾನಂದ್ ಧಾನ  ಕ್ಣಿಣDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10815 652
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಧುಸೂದನ್ ರಾಘವಿಂದಯDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10816 653
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಗ  ಭೋಭಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10817 654
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಬಿಲಾ ಕ್ರಿಭಸಾಬ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10818 655
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಲಲ   ಬಿೋಯ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10819 656
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಖಾಜ  ಸ್ಪದದ   ಮಾಿಂಗDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10820 657
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚಂದ್ರಬಾಯಿ ಭಲ್ಲಲ  ಚವಾಣ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10821 658
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚಂದ  ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪಿಂಗೆ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10822 659
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದದ ಭಭ  ದೊೋಡಭನ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10823 660
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಾಲ್ಲ ಹೋರು ರಾಠೋಡ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10824 661
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಪಂಚಯಾಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10825 662
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಅಿಂಬಾಜ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10826 663
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗುರುಪಾದ  ಧೂಳ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10827 664
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ ಕಾವಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10828 665
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಹುಲ್ ಫಷಯಜ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10829 666
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕ್ರೂಟ ಮವಾ ಿಂತ್ ಶಂಕ್ಯDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10830 667
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಿರಾಜದ್ರರ್ ಭೌಯಭಭ  ಫಷಣಣDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10831 668
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಜಮಲಕಮ ಭ  ಕ್ಲಲ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10832 669
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಿಂಫಣಣ  ಪಿಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10833 670
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕ್ರೂಟ ಶಿಂತಾಬಿ ಸ್ಪದದ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10834 671
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಂಗಲದೇವ ಗುರುಲಿಂಗDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10835 672
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಭಣಣ  ಶಖಾಪುಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10836 673
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣಫಷ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10837 674
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಈಯ  ಭಲಲ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10838 675
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಮಾವಕ್ರ್ ಬೋಲಮಂಡಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10839 676
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಶೇಶಗಿರಿರಾವ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10840 677
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭಹಾದೇವ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10841 678
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಭಾಶಚ ಿಂದಯ  ದೊಡಭನDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10842 679
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಾದೇವ್ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10843 680
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಭಿಲಾ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಜಡಡ ಗಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10844 681
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಉಮಶ್ ಪಿಯ  ಜಂಕಾರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10845 682
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಲಲ   ಸೈಫಣಣ  ಹರೆಕುರುಫರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10846 683
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಜಗದೇವ ನಗರಾಜ್ ಕೇೋರಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10847 684
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣಾ  ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಡ್ರಾ ದDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10848 685
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದ್ರಯ ಕಾಮ ಮಣಿ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಜಡಡ ಗಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10849 686
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದಭಯಂತಿ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೋಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10850 687
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಪಾಮ್್ಶ್ಟೆDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10851 688
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷಲೋಮ್ ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಜಮಾದರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10852 689
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣ  ಗುರು DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10853 690
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರುಕ್ಮಾಜ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಷಲಗರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10854 691
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಜಮಣಣ  ಸಾಯಿಫಣಣ  ಕೇಲಲDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10855 692
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ತಿ ಣಣ  ಸೂಮಿಕಾಮ ಿಂತ್ ಜಮಾದರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10856 693
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ  ಮೄಟಯDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10857 694
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣ  ಶಂಕ್ಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10858 695
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯಭಣಣ  ದ್ದಳ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10859 696
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಲಕ್ಣಣ  ಮೄತೆಯDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10860 697
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ನಾಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ



10861 698
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದದ   ವಯಣ  ಸುತಾರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10862 699
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಈಯ  ರೇಣ  ಕಾಕ್ಿಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10863 700
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯೋಗಿ ನಿಂಗಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10864 701
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಕ್ಫ ರ್ ಅಭರುದಿದ ೋನ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10865 702
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗುಿಂಡ  ಗುರುಲಿಂಗ  ಲ್ಲ ತಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10866 703
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕಾಮ ಗುಿಂಡ  ಲ್ಲ ಟೆDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10867 704
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಪುಿಂಡಪ್ ಸೈಫಣಣ  ಹರೆಕುರುಫDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10868 705
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಾಬುರಾವ್ ಚಂದ  ದೇವಂಗಾನ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10869 706
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯವಕುಮಾರ್ ಅಪಾ ಶ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10870 707
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷತೆತ ವಾಾ  ಅಣಣ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10871 708
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯ ಕಾವ ಅ ಶ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10872 709
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಮೋನಸಾಬ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10873 710
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಂಕ್ರ್್ಗೌಡ ವಠಲ್್ಗೌಡDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10874 711
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10875 712
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣಾ ಭಾಯಿ ವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10876 713
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಲಫಕ್ಷ್ ಅನಾನ ಸಾಬ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10877 714
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷದ್ರದ ಿಂ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಜಮಾದರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10878 715
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10879 716
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಖಾಸ್ಪಮ್ ಅನನ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10880 717
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಾವಕ್ ನಬಿಸಾಬ್ ತೆಲ್ಲಿಂಗಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10881 718
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕುಪೇಿಂದಯ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ಬ್ನೂರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10882 719
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಸನಮಂತ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10883 720
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಂಗಿೋತಾ ಶಿಯ ೋಶೈಲಾ ಬ್ನೂರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10884 721
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿವಾನಂದ್ ಅಮನೄ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10885 722
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಧೋನು ವಾಸು ರಾಥೋಡ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10886 723
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಾಸು ರಾಥೋಡ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10887 724
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಬಿೋಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10888 725
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಜಗನಾನ ಥ ದಿಂಡ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10889 726
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಯ  ಸ್ಪಡಡ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10890 727
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಭರಾವ್ ಷಲಾಗರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10891 728
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿವಾಜ್ ಪಾಿಂಡು ಷಲಗರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10892 729
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದತತ  ಯಘುನಾಥ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10893 730
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಧಾರೇ  ಸುಕ್ಕ   ನಾಯಲೆDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10894 731
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಂತಮಮ  ಸ್ಪದಯ ಭಮಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10895 732
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗುರು  ಭೋಭರಾಮ ಗಿರಾನDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10896 733
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷಕಾರಾಭ ಅನೄನ ೋವ ಜಾನಕ್ಯDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10897 734
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವವಾ ನಾತ್ ಶಂಕ್ರ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10898 735
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಸಭದಯಫಿ ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಅಲಯಾಸ್ ಬಾಬು ಭಕಂದರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10899 736
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯ ಭು ಶಂಕ್ಯ  ಖೇಡ್ರ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10900 737
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಭಕಂದರ್ ಉಭಯಲ ಭಕಂದರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10901 738
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷಮಾದ್ರನ ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಅಲಯಾಸ್ ಬಾಬು ಭಕಂದರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10902 739
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗೋಪಾಲ್ ಗುಣವಂತ್ ಜಂಕ್ರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10903 740
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ   ಕೃಶಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10904 741
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಗಲಬಾಯಿ ಭಲಲ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10905 742
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಥನ್್ಸಾಬ್ ಭಹೋಬೂಬ್್ಸಾಬ್ ಭನಯಾರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10906 743
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಿೋಯಣಣ  ಅಿಂಭಾಜ ದೇಕ್ಥೆDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10907 744
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯಘುನಾಥ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ದೇಕ್ತೆDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10908 745
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಜಸಾಬ್ ಉಸಾಭ ನಾಾ ಬ್ ಬುದಿಹಾಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ



10909 746
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭನೇೋಸರ್ ಅಿಂಬಾಜ ಷಲಗರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10910 747
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮುಕಿಂದ್ರ ಖಂಡು ಷಲಗರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10911 748
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಆನಂದ್ ಶಹು ಸ್ಪಡ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10912 749
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಡ್ಡಲ ಸಾಬ್ ಮುಕುತ ಮಾಾ ಬ್ ಮುನಯಾರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10913 750
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸನೋಫಾ ಬೇಗಂ ಲಾಮ ಡಲ್ ಸಾಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10914 751
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗಿರಿಜಾಬೈ ಗುರುಸ್ಪದಮಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10915 752
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಷಕ್ಾ ಬ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10916 753
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಿಯಾಜ್ ಹುಸೆನಾಾ ಬ್ ಜಮಾದರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10917 754
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿವಯಣ  ದೇ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10918 755
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸನಮಂತ್ ವಥೋಬಾ ಲಾಲಾ ಿಂಗ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10919 756
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದತತ   ದಿಂಡ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10920 757
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ   ಕಾಿಂತ  ಸಲಸಂಗಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10921 758
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗಡ್ರಬೈ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಲಾಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10922 759
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಜೇಶಿಯ  ಭಲಲ ನಾಥ್ ಮೄಟಯDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10923 760
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಹುಚಚ   ಫಜರಾವ್ ಕಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10924 761
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಫಷಣಣ  ವಂಗಿ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10925 762
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುರೇಶ್ ವಯಣ  ಮೄತಿಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10926 763
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಕ್ನಾಮ  ಯಮಶ್ ಮೄಟಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10927 764
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಂಗಿೋತಾ ರ್ತಳಜ  ಮೄಟಯDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10928 765
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಹುಚ  ಭಹಾದೇವ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10929 766
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಾದೇವ್ ಯ ಲಾಾ ದ್ ಸೂಮಿವಂಶಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10930 767
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಮಾಜ ದಷಯಥ್ ಸೂಮಿವಂಶಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10931 768
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಮತಾಯ ಬಿ ಭಲಲ ಮಮ  ಸಾಾ ಮDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10932 769
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಾದೇವ ಅಮೃತ್ ಸೂಮಿವಂಶಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10933 770
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದೇವಿಂದಯ   ಸನುಮಂತ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10934 771
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಷದ್ರಶಿರೋDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10935 772
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯಗೆ  ಕಾಭಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10936 773
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಶಿಯಗೆ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10937 774
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದೇವಿಂದಯ  ಇರಾ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10938 775
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹೇಶ್ ಸುಭಾಷ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10939 776
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗೌರಿಶಂಕ್ರ್ ಭೋಭರೆ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10940 777
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿವಯಣ ಚಂದಯ ಿಂ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10941 778
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣ  ಶಿಬಾಲ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10942 779
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶ್ಬ್್ಗೌಡ್ ವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10943 780
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗುರುದ  ಸ್ಪಡಡ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10944 781
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಂಗ  ಶಿಲಿಂಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10945 782
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದದ ಭಭ  ಹಯಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10946 783
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗಂಗಾಧರ್ ನಾನಾ ರಡಗಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10947 784
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಗವಂತ್ ರಾಮ ಫಷಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10948 785
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕಾಶಿಬೈ ಅಮೇೋಗೆ  ಪೂಜಾರಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10949 786
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗುರುನಾಥ ಚನನ ಫಷ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10950 787
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಾಗ  ಶಿವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10951 788
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಹಾದೇDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10952 789
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯಮಶ್ ಚಂದಯ ಶ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10953 790
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಪಕಯ  ಸ್ಪಡಡ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10954 791
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಖದ  ಭಲ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10955 792
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಾದೇವ್ ಮೌಲಾಲ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10956 793
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸೋಭಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪೂಜಾರಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ



10957 794
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಥೋಬಾ ಮೌಲಾಲ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10958 795
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಾದೇವ ಶಿಪುತಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10959 796
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಾಗ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪೂಜಾರಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10960 797
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣ  ರಾಮಾಲಿಂಗ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10961 798
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ   ಚಂದ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10962 799
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಪುತಯ  ರಾಮಾಲಿಂಗ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10963 800
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷದ್ರಶಿವ್ ಬೈಲ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10964 801
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷಚಿನ್ ದೊೋಿಂಡಿರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10965 802
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಕು ಮಾಮ ನಾ ಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10966 803
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಗ  ನಾಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10967 804
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷದ್ರಶಿ ಅಿಂಬಿಜೆ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10968 805
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸೋಭಣಣ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10969 806
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಡಮಾ ಅಸಭದ್ರ ಅಲDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10970 807
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗಂಗಪಾ  ದಿಂಡ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10971 808
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದನಾ  ಇಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10972 809
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷದ್ರನಂದ್ ಅಮನ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10973 810
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿವಾಜ ಅಮನ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10974 811
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸೈಫನಾನ  ಅಮನ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10975 812
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV AMEERBEE AHMED DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10976 813
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುನಲ್ಲಕಮಾರ್ ವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10977 814
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಲಲ   ಅಿಂಜೋಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10978 815
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣ  ಲಕ್ಕ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10979 816
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗಂಗಾಬಿ ಅಿಂಜೋಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10980 817
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುನಂದ ಕು ಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10981 818
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗುರುರಾಜ್ ವಬಾಸುದೇವ್ ರಾವ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10982 819
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕೃಶಣ  ರಾವ್ ಅಿಂಫಯ ಪಾಟೋಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10983 820
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಮುಲ್ ಕೃಹಾನ  ಪಾಟೋಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10984 821
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅನನ ರಾಮ ಚಣದಯ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟೋಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10985 822
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸನಭ ಿಂತ್ ಕ್ರೇಪಾ  ಪೂಜಾರಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10986 823
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗಂಗ  ಕ್ಯಪೆ ಪೂಜಾರಿ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10987 824
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದದ   ಕ್ಯಪೆ ಪೂಜಾರಿ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10988 825
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಂಕ್ರ್ ಗೌಡ  ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೋಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10989 826
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಧಾರೆ  ಕ್ಲಾಮ ಣಿ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10990 827
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಿಂಫಣಣ  ಸನಮಂತ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10991 828
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಜಮದೇವ ಫಷಯಜ್್ಗೌಡDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10992 829
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಮಾಶ ಕ್ಹಂಡ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10993 830
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಮ  ಗೆ  ಸ್ಪನೂನ ರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10994 831
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗಣೇಶ್ ರಾಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10995 832
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯವ ರಾಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10996 833
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕುಪಿಿಂದರ್ ವಟೆ ಲ್ ರಾಥೋಡ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10997 834
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸೋಭಲ್ಲ ಹೋರು ರಾಥೋಡ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10998 835
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಸೈಫನಾನ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

10999 836
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಾಬು ಅಬಾಫ ಷಲ ಜಮಾದರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11000 837
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಫುಲಾಚಂದ್ ಕಶು ಜಾಧವ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11001 838
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಅವಟ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11002 839
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಚಂದಯ  ಕ್ಟೆಾ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11003 840
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಾಗನಾಥ ರಾಭಚಂದಯ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11004 841
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುರೇಖಾ ಭದೇ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ



11005 842
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚನನ   ವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11006 843
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಈಯಣಾಣ  ಕ್ಶಿನಾಥ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11007 844
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಂಗವಾಾ  ಈಯಣಾಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11008 845
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಧಯಭಣಣ  ಇಯಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11009 846
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಾಿಂಡಗ ರ್ ಯಾಲಿಂಗ್ ರಾಮ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11010 847
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯತನ ಬಾಯಿ ಅರ್ಜಿನ್ ದೊೋನDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11011 848
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಲಾತ ಫ್ ಹಾಜಮಾಲಂಗ್ ಮುತಲಲDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11012 849
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸೈಫನಾನ  ಸ್ಪದದ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11013 850
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದೊೋಿಂಡಿಬಾ ನಾರಾಮಣ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11014 851
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಲಲ  ಷತಿೋಶ್ ಎಸ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11015 852
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮೋನಾಕಮ  ಆನಂದರಾವ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11016 853
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷದನನಾಡ ಅನನ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11017 854
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ   ಮುಟೆ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11018 855
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಾದೇವ್ ಫಷನಾನ  ಚಂಬಾರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11019 856
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಖಂಡು ಭಹಾದೇವ್ ಭಂಡಗ ರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11020 857
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಕಾನ ಸ್ಪದಧ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11021 858
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಾದೇವ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11022 859
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಟೆ ಕಿ ರಾಮ್ ವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11023 860
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಫಷವಾಲಿಂಗ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11024 861
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಂಡ್ಡ ನವಾಜ್ ಮುಲಾಕ  ಸಾಬ್ ಕೇರುಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11025 862
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಪುತಯ  ಯವುತ  ಪೂಜಾರಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11026 863
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯ  ದೇವಿಂದ್ರಯ ಪ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11027 864
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಶಿೋಲಾಬಿ ರಾಭಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11028 865
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಭ ಭಲಸ್ಪಡಡ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11029 866
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಧಾರೇಪಾ ಮಾರುತಿ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11030 867
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಜಕ್ಕ ಪಾ  ಧಾರೆ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11031 868
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕ್ಹಾ ಮ್ ಸೈಫಾನ್ ಜಮಾದರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11032 869
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸನಮಂತ್ ಫಷಗಿಂಡDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11033 870
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸನುಮಂತ್ ಗಿರೆಪಾ  ಖುಜಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11034 871
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಅಣಣ ರಾಮDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11035 872
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಾಗ  ಬುಥ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11036 873
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪಡಡ   ಗುರುಸ್ಪದ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11037 874
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸನಮಂತ್ ಗೋವಡ್ಿಂದDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11038 875
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಾಬುರಾಮ ರಾಭಗಿಂಡDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11039 876
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುರೇಶ್ ಫಷಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11040 877
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನೋಲಭಭ  ಭಡ್ಡ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11041 878
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಟೆ ಲಾಯ ವ್ ವನಯ   ಪಾಟೋಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11042 879
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವವಾ ಿಂತ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïDAiÀiÁÌ£ï C¸ÉÆÃ¸ÉÃmÉvÁqÀ¥Àwæ

11043 880
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣಬಾಷ  ಭಡ್ಡ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11044 881
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ವಯಣ  ಪಾಟೋಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11045 882
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಪಾಯವ್ ಚನನ ಲಲ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11046 883
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಣಿಕ್ ಶಿರೇ ಪೂಜಾರಿ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11047 884
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಾದೇ  ಬನಾರಾಮDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11048 885
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿದ  ವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11049 886
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಪೈಗಂಬಾರ್ ನಷರೋದಿದ ನಾDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11050 887
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸೈಪಾನ ಮೌಲಾ ಕುಿಂಬಾರಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11051 888
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಹಾದೇ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11052 889
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಂತಬಾಯಿ ಠಾಕೂರ್ ಕಷಸ್ಪಿಿಂಗ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



11053 890
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಭಣಣ  ಸ್ಪದಯ ಭ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11054 891
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ತಮೋಜಾ ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11055 892
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಾಗಿೋಯತಿ ಲಕ್ಷ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11056 893
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭದಿೋನಾ ರಾಜಬಾಯಿ ಜಮಾದರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11057 894
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದಷತ ಗಿೋರ್ ಹುಸೇನ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11058 895
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಡ್ಡ  ಪುಿಂಡ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11059 896
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಭಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಜಪುಯನುನ  ರೂಪಾಸ್ಪಿಂಗ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11060 897
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿನಿಂಗ  ಮವಾ ಿಂತ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11061 898
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದಧ ರಂ ಫಷಯಜ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11062 899
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗುರುಶಿಂತ್ ಶಿಂತಭಲಲ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11063 900
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಚಂದಯ ಶಮ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11064 901
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಂತೇಶ್ ಭಹಾದೇDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11065 902
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದೌಯ ತಿ ಜಗದೇ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11066 903
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಧರ್ ಸುಬಶ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11067 904
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣ  ಚದ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11068 905
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ ಮಾ ಬಂಡ್ಡ  ಪೂಜಾರಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11069 906
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಭಲೆಲ ೋವ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11070 907
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಫಿೋಜಾ ಭಹೋಫಬ್ ನಗರೋಲಲDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11071 908
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಫಷಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11072 909
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿವಾನಂದ್ ಚಂದಯ ಶ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11073 910
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವದ್ರಮ ಸಾಗರ್ ಸುಬಾಶ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11074 911
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಯದದಿದ ದ ೋನ್ ಜಲಾನ್ ಪಾಶ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11075 912
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಿಂಗ  ರಾಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11076 913
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಅನನ ರಾವ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11077 914
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಭಾಶ್ ರೇನಾ ಡಡ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11078 915
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕಾಿಂತ  ವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11079 916
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಹೋರಾಬಯಿ ಸಾತಲಿಂಗDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11080 917
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯವಕಾಿಂತ್ ರೇಣಸ್ಪದದ ಪ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11081 918
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸಮಭಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11082 919
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದಯ ಭ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11083 920
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗುರುಶಿಂತ್ ಸೋಭನಾಥ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11084 921
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಷನಸಾಬ್ ದಷತ ಗಿೋರ್ ಸಾಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11085 922
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಸಂಗಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11086 923
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಸ್ಪಡ್ ಅಲಾಲ ಹೋಡಿನ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11087 924
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ದ್ರನಭಭ  ಫಷ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11088 925
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಂಡೇಶ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11089 926
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಇಭಭ ನ್ ಸಾಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11090 927
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಾದೇವ ಶಂಕ್ರ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11091 928
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರಾಜಯಾ ಬಿೋ ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11092 929
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಂತ  ನಿಂಫಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11093 930
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸನಮಂತ್ ಫಷ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11094 931
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣ  ಸ್ಪಡಡ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11095 932
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಅನಾ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11096 933
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅನನ   ಸ್ಪಡಡ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11097 934
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಭಲಕ ಜ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11098 935
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ  ಶಿಲಿಂಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11099 936
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯಮವ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಕೇೋಳ್ಳDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11100 937
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಶಿಲಿಂಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



11101 938
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಯ ಭಾತಿ ಕ್ಯಫಷ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11102 939
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಠಲ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ಯಫಷDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11103 940
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಹಂತ  ಕೄಿಂಚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11104 941
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುರೇಶ್ ಫಷಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11105 942
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮುಟೆ   ರುದಯ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11106 943
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವವಾ ನಾಥ ಶಿಮೂತೆಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11107 944
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಫಷಯಜ್ ಚಂದಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11108 945
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷಮಮ ದ್ ಗಪುಯಷಬ್ ನಧಾDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11109 946
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಶಿಂತ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11110 947
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಸೋಭಣಣ  ಕೇೋಳ್ಳDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11111 948
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಯ  ಭಲಲ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11112 949
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಂತ್ ಸೋಭಣಣ  ಕೇೋಲDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11113 950
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರೇಭಭ  ವಯಣಫಷ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11114 951
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣಬಾಷ  ಶಿಯ ೋಮಂತ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11115 952
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗಫೂಸಾಿಬ್ ಅಸಭ ದ್ರಾ ಬ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11116 953
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11117 954
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಖಜ  ಪಾಿಂಡ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11118 955
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಗೌಯಬೈ ರ್ತಕಾರಂ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11119 956
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಂತೋವಮಂ ಸುರೇಶ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11120 957
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭರೇ ಸನುಮಂತ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11121 958
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಹುಸಾನ  ಬೋಡ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11122 959
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಹನನ   ಸನಮಂತ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11123 960
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಪುತಯ   ಪಂಡಲೋಕ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11124 961
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರೇನಾ ಡ್ರಡ ಪ್ ಸ್ಪಡಡ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11125 962
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅರ್ಜಿನ್ ವಯಣ  ಹೌಡ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11126 963
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಭಶ ವಯಣ  ಹೌಡ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11127 964
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಂಗ  ಸಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11128 965
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV KHJABAHI RAMJAN DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11129 966
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸನಮಂತ್ ನಾಗಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11130 967
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಭಷೇಕ್ ಭಹಲ ಿಂಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11131 968
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಬಿಫಿನ್ ಚಂದ್್ಸಾಬ್ ನಧಾDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11132 969
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಮಾನ್ ರೇನಾ ಡಡ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11133 970
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವಠಲ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11134 971
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ತರೌ ಹರೂ ವಾರ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11135 972
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುರೇಶ್ ತಾರು ವಾರ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11136 973
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಹುಸೇನ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11137 974
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿವಯಣ್ ಶಿಲಿಂಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11138 975
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಬಾಷಾ ಯಜ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11139 976
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಹಾದೇವ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11140 977
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಕೂಫ ಲಾ ಅಸಭ ದ್ ನಬೈಸಾಬ್ ಶೈಕಾDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11141 978
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಇಕಾಫ ಲ್ ಮರಾಸಾ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11142 979
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚನನ   ನಾಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11143 980
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿರಾಜ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟೋಲ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11144 981
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋಮಾಿಂತ್ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11145 982
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭನೇೋಸರ್ ನಾಗ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11146 983
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಾಗಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಸತತ ಯಕDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11147 984
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚಂದಯ ಮ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಕ್ಟೆDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11148 985
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಸ್ಪಲಾಬಾಯಿ ವವಾ ನಾಥ್ ಕ್ರುಟDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ



11149 986
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಜಗದಿೋಶ್ ಭೋಮಾಶ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11150 987
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಲಲ   ಸ್ಪಡಡ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11151 988
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುಧೋರ್ ವಯಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11152 989
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಸಭ ದ ಸಷನಾಾ ಬ್ ನಧಾಫ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11153 990
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV CuÁÚgÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11154 991
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÝ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11155 992
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨sËgÀªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11156 993
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ©üÃªÀÄ±Á gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11157 994
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀÄ¸ÉÃ£À¨ÁóD UÀÄqÀÄ¸Á¨sÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11158 995
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¸Á§t ±ÀgÀt¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11159 996
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV «oÉÆÃ¨Á ±ÁAvÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11160 997
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ª«oÉÆÃ¨Á DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11161 998
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ªÀÄºÀäzÀ D¹Ã¥sÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11162 999
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ®PÀëöät DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11163 1000
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¨Á¥ÀÄUËqÀ PÀ¯ÁåtÂgÁªÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11164 1001
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV Vj±À PÀ¯ÁåtÂgÁªÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11165 1002
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥ÁªÀðw¨Á¬Ä §¸ÀtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11166 1003
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¹zÀÀÝ°AUÀ UÀzÀ°èAUÀ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11167 1004
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV §¸ÀtÚ ²ªÀ¥Àà DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11168 1005
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ¥ÀzÀªÀÄtÚ ®UàªÀÄtÚ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11169 1006
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮುಟೆ   ರುದಯ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11170 1007
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವವಾ ನಾಥ ಶಿಮೂತೆಿDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11171 1008
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಫಷಯಜ್ ಚಂದಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11172 1009
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಷಮಮ ದ್ ಗಪುಯಷಬ್ ನಧಾDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11173 1010
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಶಿಂತ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11174 1011
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಸೋಭಣಣ  ಕೇೋಳ್ಳDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11175 1012
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಯ  ಭಲಲ  DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11176 1013
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸಂತ್ ಸೋಭಣಣ  ಕೇೋಲDUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11177 1014
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ರೇಭಭ  ವಯಣಫಷ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11178 1015
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ವಯಣಬಾಷ  ಶಿಯ ೋಮಂತ್DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

11179 1016
PÀ®§ÄgÀV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಸುರೇಶ್ ಫಷಣಣ DUÉÆæÃ ¥ÉÆæÃ¸ÉÃ¸ïPÀ£ÁðlPÀ DUÉÆæÃ JeÉÃ¹vÁqÀ¥Àwæ

ಕ್ರ . ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು ರಿಕ್ಯ
ರ ಮಾ

ಣ

11180

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivasharan 

Shantappa Pyati

ಶಿವಯನ಄ 

ಶಿಂತ  

ಯಾತಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11181
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Nilamma ನಿಲಭಾ ತಾಡ್ತಿರ 1

11182
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Gudusab ಗುದುಸಾಬ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11183
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Anil ಅನಿಲ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11184
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mohmod Ismail ಮೇಹಾಾ ಡ್ಡ 

ಇಸಾಾ ಯಿಲ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11185
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ moula sab ಮೌಲಾ 

ಷಬ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11186
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kasturibai ಕ್ಸೂು ರಿಬಾ

ಯಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11187

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Chandrasekhar 

Jamani

ಚಂದರ ಶಖ

ರ್ ಜಮಾನಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11188
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Veera Basu ವಿೋರಾ ಫಸು ತಾಡ್ತಿರ 1

11189
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Dayanand ದಯಾನ್ನಿಂ

ಡ್ಡ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11190
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SURAMMADEVI ಸುನಭದೇ

ವಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1



11191
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Laxman ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ತಾಡ್ತಿರ 1

11192

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Siddaram 

Malisetti

ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್

 ಮಾಲಿಸ್ಪಟಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11193

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Vijaykumar 

Hanamanatraya 

Babaleshwar

ವಿಜಮಕು

ಮಾರ್ 

ಸನಭತರಾ

ಮ 

ಬಾಫಲೇವಾ

ಯ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11194

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Muragendra 

Masali

ಮುಯಗಿಂದರ

 ಭಸಾಲಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11195
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ DEVENDRA ದೇವಿಂದರ ತಾಡ್ತಿರ 1

11196
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ BHIMU ಭಮ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11197
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ BHAGAPPA ಭಾಗ್ರ ತಾಡ್ತಿರ 1

11198

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ANJALI RATHOD ಅಿಂಜಲಿ 

ರಾಥೋಡ್ಡ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11199
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ramu Chavan ರಾಮು 

ಚವಾಣ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11200
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ TIMMAVVA ಟಮಾಾ ಾ ತಾಡ್ತಿರ 1

11201
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ HANAMAVVA ಸನಮಾ

ವಾ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11202
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Anjum begum ಅಿಂರ್ಜಮ್ 

ಬಗಮ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11203

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallappa Kukunurಭಲಿ  

ಕುಕುನೂರ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11204
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Dattatrey ದತು ಟರಿ ತಾಡ್ತಿರ 1

11205
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalyanappa ಕ್ಲಾಾ ಣ ತಾಡ್ತಿರ 1

11206
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Nataraj ನಟರಾಜ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11207
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shiva kumar ಶಿ 

ಕುಮಾರ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11208

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Prabhudev 

Mallayya 

Karabantanal

ರ ಭುದೇವ್ 

ಭಲಿಿಯಾ 

ಕ್ರಾಬಂತ

ನ್ನಲ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11209

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Varashiddayya K 

Hiremath

ವಾಷಿುಧಿ

ಯಾ ಕೄ 

ಹಿರೇಭತ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11210
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Rajkumar ರಾರ್ಜಕಮಾ

ರ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11211

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shantappa 

Ammanni

ಶಿಂತ  

ಅಭಾ ನಿನ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11212

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Julekha nandargi ಜೂಲಿಖಾ 

ನಂದಗಿು

ತಾಡ್ತಿರ 1

11213
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shekhappa ಶಖಾ ತಾಡ್ತಿರ 1

11214
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Rajashree ರಾಜಶಿರ ೋ ತಾಡ್ತಿರ 1

11215
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Suresh ಸುರೇಶ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11216
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Pandit ನಅಿಂಡಿತ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11217
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Subhashagoud ಸುಭಾಶೌಡೌ

ಡ್ಡ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11218
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Chidanand ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ಡ ತಾಡ್ತಿರ 1

11219
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shrishail ವರ್ಷುಲ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11220
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sharanappa ವಯಯ ತಾಡ್ತಿರ 1



11221
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sharanappa ವಯಯ ತಾಡ್ತಿರ 1

11222
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Gurusiddabai ಗುರಿದ್ದಬ ಯಿ ತಾಡ್ತಿರ 1

11223
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ shivleela ಶಿಲಿೋಲಾ ತಾಡ್ತಿರ 1

11224
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulsum Bee ಕುಲಸ ಮ್ 

ಬಿೋ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11225
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Laxmi bai ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  

ಬಾಯಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11226
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalyani ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ತಾಡ್ತಿರ 1

11227
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shiva Kumar ಶಿ 

ಕುಮಾರ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11228
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Bhagesh Udagi ಬಗಧ್ 

ಉಡ್ಡ ಗಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11229
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ DATTAPPA ದತು  ತಾಡ್ತಿರ 1

11230
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ningaiyya ನಿಿಂಘೈಯಾ ತಾಡ್ತಿರ 1

11231
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Bhogappa ಭೋಗ ತಾಡ್ತಿರ 1

11232
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shrimanta ಶಿರ ೋಮಾಿಂತ ತಾಡ್ತಿರ 1

11233
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Bhimashankar ಭೋಭಶಂಕ್

ರ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11234
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivakaranappa ಶಿಕ್ಯನ ತಾಡ್ತಿರ 1

11235

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shamaraya 

chaligeri

ಶಭರಾಮ

 ಚಾಲಿಗಿರಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11236

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sharanabasappa 

Atnoore

ವಯನ್ನಫಷ

  ಅಥಾರ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11237
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ MAINABAI ಮಣ್ಣಬಾ

ಯಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11238
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Hanamanth Rao ಸನಮಾಿಂತ್

 ರಾವ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11239
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ VIRESH ವೈಯಸ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11240

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ CHANDRAKANT 

S KALLUR

ಚಂದರ ಕಿಂ

ತ್ ರು 

ಕ್ಲಿೂರ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11241
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revanasidda ರೆನ್ನಸ್ಪದ್ದ ತಾಡ್ತಿರ 1

11242

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sahebhuseni 

Pirjade

Sahebhusni 

 pirjade

ತಾಡ್ತಿರ 1

11243
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mahantayya ಭಹಾತಾಾ

ಯಾಯಾ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11244
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Gundappa ಗುಿಂದ್ದ ತಾಡ್ತಿರ 1

11245
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kupendra ಕುಪ್ಿಂದರ ತಾಡ್ತಿರ 1

11246

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shantabai G Patil ಶಿಂತಬಾ

ಯಿ ಜ 

ನಅಟೋಲ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11247
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallikarjun ಭಲಿಿಕ

ರ್ಜುನ಄

ತಾಡ್ತಿರ 1

11248
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivananda ಶಿನಂದ ತಾಡ್ತಿರ 1

11249
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Chendappa ಚೆಿಂಡ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11250

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Channamallappa ಚನನ ಭಲಿ



ತಾಡ್ತಿರ 1

11251
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Raja Kumar ರಾಜಾ 

ಕುಮಾರ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11252
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sharanagouda ವಯನಗೌಡ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11253
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sharnaya ವನ್ನುಮ ತಾಡ್ತಿರ 1

11254
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallayya ದಡ್ಡ ತಾಡ್ತಿರ 1

11255
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ajamakhan ಅಜಭಖಾ

ನ಄

ತಾಡ್ತಿರ 1



11256
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallaling ಮಲಲೇಲಿಿಂ

ಗ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11257
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Babugouda ಕಂಬಿ ತಾಡ್ತಿರ 1

11258
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Honnappa ಸನ್ನನ  ತಾಡ್ತಿರ 1

11259

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ghoshayya Almel ಘೋವಯಾ

ಮ ಅಲೆಾ ಲ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11260
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallinath ಭಲಿಿನ್ನಥ ತಾಡ್ತಿರ 1

11261
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ mahadevi ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡ್ತಿರ 1

11262
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Annarao ಅನನ ರಾವ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11263
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tasnim ತಸ್ಪನ ಮ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11264
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Basanna ಫಸಾನ್ನನ ತಾಡ್ತಿರ 1

11265
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Vishnu ವಿಷ್ಣು ತಾಡ್ತಿರ 1

11266
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ram ರಾಮ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11267
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Gurushantappa ಗುಯಶಂತ ತಾಡ್ತಿರ 1

11268
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sushil ಸುಶಿಲ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11269
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ PRAKASH ರ ಕಶ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11270
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ DEVAMMA ದೇವಾಭಾ ತಾಡ್ತಿರ 1

11271
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SHREESHAIL ಛೇಮ ತಾಡ್ತಿರ 1

11272
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ BHIMARAYA ಭೋಭರಾಮ ತಾಡ್ತಿರ 1

11273
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Bhagavantraya ಬಗವಂತಯ ತಾಡ್ತಿರ 1

11274
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ambubai ಅಿಂಬಿಬಾ ತಾಡ್ತಿರ 1

11275

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shantamallappa 

Gundaragi

ಶಿಂತಭಲಿ

  

ಗುಿಂಡ್ರಾಗಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11276
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Burana ಬ್ದರುನ್ನ ತಾಡ್ತಿರ 1

11277

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SIDDARAM 

BHIMRAY 

PASODI

ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್

 ಭೋಭರೇ 

ಸಡಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11278
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ MODINSAB ಮೇಡಿನ್ನಸ

ಬ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11279

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ DASTAGEER J 

PATEL

ಡ್ರಾ ಷಿ ಜರ್ 

ಜೆ ಟೇಲ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11280
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SIDDALING ಸ್ಪಡೆಡ ಲಿಿಂಗ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11281

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ MAHAMMAD 

RAFI PATEL

ಭಹಾಭಾ

ದ್ ರಾಫಿ 

ಟೇಲ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11282
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ABDUL ಅಬ್ದದ ಲ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11283
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ MAHIBOOB SAB ಭಹಿೋಬೇ

ಬ್ ಸಾಬ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11284
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SUGALABAI ಸುಗ್ರಲಬಾ

ಯ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11285
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivaputra ಶಿಪುತಾರ ತಾಡ್ತಿರ 1

11286
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ANNAPURNA ಅನನ ಪೂಣು ತಾಡ್ತಿರ 1

11287
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SAIFAN SAB ಸೈಪನ಄ 

ಸಾಬ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11288
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ MOULA ಮೇಲಾ ತಾಡ್ತಿರ 1

11289

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SHARANABASAP

PA

ವಯನ್ನಫಷ



ತಾಡ್ತಿರ 1



11290

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ KHADARPATEL 

H MALIPATEL

ಖಡ್ರರ ಟ್ಟುಲ್

 ಎಚ್ 

ಮಾಲಿನಅಟ್ಟ

ಲ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11291
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shoukat ಷೌಕ್ತ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11292

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ earanna c 

panchikatti

ಇಣು  ಸ್ಪ 

ಪಂಚಿಕ್ಟಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11293

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SUBHASA 

CHANDRA

ಸುಭಾಷ 

ಚಂದರ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11294

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ BHEEMASHANAK

AR BAGALI

ಭೋಮಾವನ

ಕ್ರ್ ಬಾಗಲಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11295

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ TRIMURTI N 

PUJARI

ತಿರ ಮೂತಿು 

ಎನ಄ 

ಪೂಜಾರಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11296
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Srimanth Aladi ಶಿರ ೋಮಂತ 

ಅಲಾಡಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11297
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sunil ಸುನಿಲ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11298
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivappa Hirolli ಶಿ  

ಹಿರೋಲಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11299
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ninganna Debbi ನಿಿಂಗ್ರನ್ನ 

ಡೆಬಿಬ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11300
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Gangabai ಗಂಗಬಾಯಿ ತಾಡ್ತಿರ 1

11301
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivappa ಶಿ ತಾಡ್ತಿರ 1

11302
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Hanamant ಸನ್ನಮಾನ಄ ತಾಡ್ತಿರ 1

11303
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Anasubai ಅನ್ನಸುಬಾ

ಯಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11304
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shweta ಶೄಾ ೋದ ತಾಡ್ತಿರ 1

11305

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Siddaram Kumbar ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್

 ಕುಿಂಬಾರ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11306
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ganganna ಗ್ರಿಂಗ್ರನ್ನನ ತಾಡ್ತಿರ 1

11307
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Apparay ವ್ಯಾ ಸ ತಾಡ್ತಿರ 1

11308
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yashwant Ray ಮವಾ ಿಂತ್ 

ರೇ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11309
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Jagadevappa ಜಗದೇ ತಾಡ್ತಿರ 1

11310
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivaputra ಶಿಪುತಾರ ತಾಡ್ತಿರ 1

11311

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Muktabai 

Basanna Adake

ಮುಕ್ಷ್ು ಬಾಯಿ

 ಫಸಾನ  

ಅಡೆಕ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11312
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sushila Bai ಸುಶಿಲಾ 

ಬಾಯಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11313
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shrishail ವರ್ಷುಲ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11314

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Laxmiputra Maligi ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  

ಮಾಲಿಗಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11315
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Nagappa ನ್ನಗು ತಾಡ್ತಿರ 1

11316
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivananda ಶಿನಂದ ತಾಡ್ತಿರ 1

11317
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivappa ಶಿ ತಾಡ್ತಿರ 1

11318
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ BABU MIYAN ಬಾಬ್ದ 

ಮಿಯಾನ಄

ತಾಡ್ತಿರ 1

11319
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mehboob ಮೄಸಬೂಬ್ ತಾಡ್ತಿರ 1

11320

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yashavantrao 

Patil

ಮಶವಂ

ತಾರ  

ನಅಟೋಲ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11321
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Somanna Debbi ಸಮಾನ್ನನ

 ಡೆಬಿಬ

ತಾಡ್ತಿರ 1



11322

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sharanabasappa 

Siroor

ವಯನ್ನಫಷ

  ಸ್ಪರ್ರರ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11323
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kupendra ಕುಪ್ಿಂದರ ತಾಡ್ತಿರ 1

11324
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Bhagaya ಬಗಯಾ ತಾಡ್ತಿರ 1

11325
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Nagappa ನ್ನಗು ತಾಡ್ತಿರ 1

11326
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ BHARATI ಬಯತಿ ತಾಡ್ತಿರ 1

11327
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Basanna ಫಸಾನ್ನನ ತಾಡ್ತಿರ 1

11328

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ramesh Salegaon ಯಮಶ್ 

ಷಲೆಗ್ರನ಄

ತಾಡ್ತಿರ 1

11329

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Somayya 

Ugranamath

ಸಮಾಯಾ ಉಗಾಯ ನಾಭತ್

ತಾಡ್ತಿರ 1

11330
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Goura Bai

ಗೋರಾ ಬಾಯಿ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11331

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivalingappa 

Malisetti

ಶಿಲಿಂಗ  ಮಾಲಸೆಟೆ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11332
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Nasaro

ನಷರೋ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11333

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Rachaiah Swamy

ರಾಚಿಮಮ  ಸಾಾ ಮ

ತಾಡ್ತಿರ 1

11334
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Nishant Noola

ನಶಿಂತ್ ನೇಲಾ

ತಾಡ್ತಿರ 1

ಕ್ರ . ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು
ಕಂನಿ/ಸಂ

ಸೆ್ಪ ರಿಕ್ಯ

11335
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಇರಾನ್ನನ  

ಯಂಕಂಚೈ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11336 2

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಇ ಸುತಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11337 3

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11338 4

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11339 5

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11340 6

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಝಕ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11341 7

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11342 8

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಾಿಂಗಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11343 9

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11344 10

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11345 11

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11346 12

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಅವೆರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11347 13

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಭಲಕ್ನ್ನನ  

ದೇರಾನದ್ದಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11348 14

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11349 15

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11350 16

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11351 17

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ವಿಠ್ಠ ಲ್ 

ಉಜಾನಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11352 18

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11353 19

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11354 20

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11355 21

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಅವೆರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11356 22

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11357 23

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11358 24

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುತಲೇಬೆ ವಭರಾಯ್ 

ಬಾಫಲೇವಾ ಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11359 25

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವೆಿಂಕ್ತ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11360 26

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11361 27

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11362 28

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11363 29

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11364 30

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11365 31

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11366 32

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊನಅಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11367 33

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11368 34

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ್ನಸ ಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11369 35

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11370 36

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11371 37

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11372 38

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11373 39

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸುರ್ರುರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11374 40

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11375 41

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗಯಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11376 42

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11377 43

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನಿಕ್ ರು ಉಡ್ಡ ಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11378 44

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನಿಕ್ ರು ಉಡ್ಡ ಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11379 45

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11380 46

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಹಾಲಿಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11381 47

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11382 48

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕಶ್ ನಿಿಂಬಾಲಕ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11383 49

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11384 50

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಡು ಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11385 51

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11386 52

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜನಿಖಾನ಄ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11387 53

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11388 54

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11389 55

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಸಾಾ ನ಄ ಸಾಬ್ ಭಸಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11390 56

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11391 57

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಎಚ್ ಅಲಿಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11392 58

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11393 59

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11394 60

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾವ ಎಸ್ 

ಬಾಬಾಲೆವಾ ಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11395 61

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡುಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11396 62

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11397 63

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11398 64

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11399 65

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಭಾ  ನಅಸಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11400 66

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ನಅಸಡಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11401 67

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11402 68

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11403 69

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11404 70

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11405 71

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11406 72

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿಂಡಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11407 73

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಭರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11408 74

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11409 75

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಭನ್ನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11410 76

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11411 77

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರನಅಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11412 78

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿನ್ನನ  ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11413 79

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11414 80

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಂಫವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11415 81

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11416 82

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11417 83

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11418 84

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸುಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11419 85

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೂಜಾುಹಾನ಄ ಬಗಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11420 86

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11421 87

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಎಿಂ ಜಗಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11422 88

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾವಿಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11423 89

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11424 90

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನ್ನನ  ಜಗದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11425 91

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11426 92

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11427 93

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11428 94

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11429 95

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11430 96

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11431 97

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11432 98

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11433 99

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11434 100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11435 101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಖಂಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11436 102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11437 103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಭಾ ಿಂಟನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11438 104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಉಭಾ ಭನ಄ ಕ್ರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11439 105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನೆನ ೋ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11440 106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಗಡ್ಡಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11441 107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11442 108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11443 109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11444 110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಾ  ಸ್ಪದದ   

ಪೂಜಾರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11445 111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11446 112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11447 113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11448 114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಗಂಬಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11449 115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11450 116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11451 117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11452 118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11453 119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಡಿತಾ  ಹಿರೇಭತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11454 120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11455 121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಮಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11456 122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷ್ಣಶಿಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11457 123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪಡ್ರಡ  ಫಷ  

ಕ್ಲಿಾಶೄಟಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11458 124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಶನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11459 125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬೂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11460 126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ಫಷನ್ನನ  

ಕ್ಲಾಶಟಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11461 127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕ್ಲಾವಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11462 128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶಿಾ ನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11463 129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೃವಾ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11464 130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ್ರಾ ಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11465 131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಡ್ರಸ ಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11466 132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11467 133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11468 134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11469 135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11470 136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ಕಕಮಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11471 137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11472 138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11473 139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11474 140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11475 141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11476 142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11477 143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11478 144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11479 145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸೂಲ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11480 146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನಿಸ ಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11481 147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಗನ್ನನ  

ದೊಮೇನಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11482 148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11483 149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11484 150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಶಿ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11485 151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11486 152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11487 153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿ ನಿೋಲಕಂಠ್ ಯಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11488 154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿ ನಿೋಲಕಂಠ್ ಯಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11489 155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚುಬೆ ಚಹಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11490 156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11491 157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11492 158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11493 159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಶ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11494 160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ  ನಳಗಿರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11495 161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11496 162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11497 163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11498 164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11499 165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲೋಕು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11500 166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11501 167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11502 168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11503 169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11504 170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11505 171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11506 172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11507 173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11508 174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11509 175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಮಾಲ್ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11510 176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕರ್ಜುನ಄ ಆರ್ 

ನಿಿಂಫಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11511 177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11512 178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11513 179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11514 180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ಶಿಪುಟಿ ರ್ 

ಡಂರ್ಜ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11515 181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಿಂದರಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11516 182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ  ಮಂಗಲೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11517 183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11518 184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11519 185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11520 186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11521 187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಭೂತಾಲಾ ಜೆರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11522 188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11523 189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11524 190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾದೇವಿ ಮಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11525 191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾರೈ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11526 192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11527 193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11528 194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11529 195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11530 196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11531 197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸಾ ದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11532 198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಕರ ಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11533 199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಾ  ಫಕ್್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11534 200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11535 201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11536 202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11537 203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11538 204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿಬಿು ಅಸಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11539 205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11540 206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11541 207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ವನ್ನು  

ಕ್ಷ್ಯಷಲಿಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11542 208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11543 209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11544 210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11545 211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರುದ್ದರ  ಬಿ ವಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11546 212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11547 213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11548 214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11549 215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11550 216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11551 217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11552 218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11553 219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11554 220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11555 221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರು ಕ್ಲಿೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11556 222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11557 223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಿಂಕಾ ರ್ 

ಫಷವಂತಾರ ವ್ ಷಲೆಗ್ರನ಄
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11558 224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ninbanna Ningappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11559 225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ  ಕುಿಂಭೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11560 226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11561 227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರಾ  ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11562 228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11563 229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11564 230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನ ಸ್ಪ ಇಿಂಗಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11565 231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನನ  ಗತ್ತು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11566 232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11567 233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಮಿಾು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11568 234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವೆುಜ್ ಅಪಝ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11569 235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11570 236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11571 237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕೄಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11572 238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಚ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11573 239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಚಾಲಾಗರಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11574 240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಗ್ರಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11575 241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತಿ ಇರಾಟ  

ವಟಿರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11576 242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಜಿಂದ್ದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11577 243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಂದರ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11578 244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11579 245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11580 246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11581 247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರಿಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11582 248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬದರ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11583 249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11584 250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11585 251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ನಟಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11586 252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11587 253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದ್ದನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11588 254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11589 255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತ್ತು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11590 256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11591 257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11592 258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11593 259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11594 260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಣಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11595 261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11596 262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ರರ ಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11597 263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11598 264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಮಾಶುರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11599 265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11600 266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ 

ಶಭರಾಯ್ ಫಫಲೇವಾ ಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11601 267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11602 268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11603 269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಭಣು  ಸಾಗಣು  

ಸಲಸಂಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11604 270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11605 271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11606 272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ಎಿಂ ಗ್ರಮಕಾ ಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11607 273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11608 274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋವ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11609 275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11610 276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11611 277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11612 278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೊಡ್ಡ  ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11613 279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೇಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11614 280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಭಾ  ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11615 281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11616 282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11617 283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11618 284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11619 285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷ್ಪಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11620 286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11621 287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11622 288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾತಲಿಿಂಗ  ಠ್ಕ್ಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11623 289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11624 290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11625 291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಭಠ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11626 292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲ್ನ಄ ಬಿೋ ಭಕಿಂದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11627 293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11628 294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬ್ದಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11629 295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11630 296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11631 297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಹೇರಾ ಬಗಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11632 298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಬಿ ಹೂಗ್ರಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11633 299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸ್ಪೋನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11634 300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11635 301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11636 302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಲಿಕಂಠ್ರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11637 303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಂದರ   ಸಣಮಂತ 

ಫಸ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11638 304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11639 305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭುಲಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11640 306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈರಾ ಬಾನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11641 307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಳಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11642 308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11643 309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಕಿಂತ್ 

ಸೋಭರಾಮ ಅಭಾ ಣ್ಣು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11644 310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11645 311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು  ಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11646 312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11647 313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಜೋರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11648 314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11649 315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎಿಂಡಿ ಮಿನ್ನಾ ಜ್ ಅಪಜ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11650 316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫೈಜಾನ಄ ಅಪಜ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11651 317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11652 318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11653 319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11654 320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾಿಂದ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11655 321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚವಾಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11656 322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11657 323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11658 324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11659 325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11660 326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11661 327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೋವನ಄ ಅಪಜ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11662 328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಾಶಿರ ೋ ಕುಯಫತಳಿ್ಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11663 329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪರಾಜ್ ಅಪಜ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11664 330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಡಿ ಸನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11665 331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11666 332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11667 333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11668 334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸಾ ದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11669 335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗನ಄ ಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11670 336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತ್ತು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11671 337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಗಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11672 338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11673 339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡುಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11674 340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11675 341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11676 342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11677 343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಲಕ್ಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11678 344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11679 345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಠಾಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11680 346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿ ನಿರುಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11681 347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ವಿ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11682 348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11683 349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಿಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11684 350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11685 351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತ್ತು  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11686 352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11687 353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಂಗ  

ಸೋನ್ನರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11688 354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ವಿೋಯಬದರ   

ಸುತಾರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11689 355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11690 356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಜಟಿ್ಟ   

ಜಮಾದ್ದಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11691 357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಚಳಗರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11692 358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11693 359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11694 360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11695 361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11696 362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಅಮೃತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11697 363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11698 364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11699 365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11700 366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11701 367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11702 368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11703 369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಹೇರಾ ಬಗಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11704 370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಜಯತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11705 371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಲಿ ಸ್ಪದದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11706 372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಸ್ಪನ ೋಮ್ ಕೌಷರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11707 373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11708 374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11709 375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11710 376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾಿಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11711 377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11712 378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11713 379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11714 380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11715 381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11716 382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11717 383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11718 384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೈಹಿಮಾನ಄ ಬಾಷ್ಪ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11719 385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11720 386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ  ಜಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11721 387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11722 388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11723 389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11724 390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಡ್ ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11725 391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11726 392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಚ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11727 393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11728 394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11729 395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ್ ಅನಅನ  

ತಾು ರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11730 396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11731 397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11732 398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿೋಬಿು ಅಸಾ ದ್ 

ಟೇಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11733 399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11734 400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11735 401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11736 402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11737 403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಗೌಡ್ ಚಂದರ ಶ್ 

ಮಾಲಿನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11738 404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಜ ಭಲಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11739 405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿೋಲಾ ವಯಣ  ಒಘೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11740 406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11741 407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಮಾ  ಷತಲಿಿಂಗಮಾ  

ಸಾಾ ಮಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11742 408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವ್ಕರುದರ  ಬಿ ವಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11743 409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಫಬ ಯಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11744 410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11745 411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಲಿಕಂಠ್ರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11746 412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ಇಯತ  ವಟಗ್ರಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11747 413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11748 414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಂಬಿರ್ ಭೂತಾಲಿ 

ಪೂಜರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11749 415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ  ಚಿಿಂಚುಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11750 416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11751 417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನೆನ ೋರಾಯಾ ವಿ 

ಭಠ್ನಅತಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11752 418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪ ಕ್ಲಿೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11753 419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11754 420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11755 421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಸ್ಪರ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11756 422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿಬಿು ಅಸಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11757 423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುನಿಯಾದರ್ ಷಫಿಲ್ 

ಷಬ್ ಶಖ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11758 424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11759 425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲ್ನ಄ ಬಿೋ ಭಕಂದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11760 426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂತ್ ಅಪಂತ  

ನಅಾ ಟರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11761 427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇರೇಿಂದರ   

ಹಾನಮಂತ್ ಫಸ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11762 428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾಭಾ  ವತಾಗಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11763 429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಲೆ ನಅ ಹಾಾ ಿಂಗಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11764 430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಮಾಾಯಾಯಾ ಷಫಯಾ 

ಗುಟರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11765 431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ವಯನ  

ನ್ನಾ ಟಕರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11766 432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11767 433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಲೆ ನಅ ಹಾಾ ಿಂಗಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11768 434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಡಿ ಷನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11769 435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಷು ಗಿರಾ ಚಾನ್ನಕಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11770 436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11771 437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಬಾಷನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11772 438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನಅ ಗುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11773 439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಮಿಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ   

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11774 440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಯಾಮ್ ಮೌಲಿಿ  

ಅಟಾರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11775 441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿನ ಲುಕಮಾರ್ ರು 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11776 442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆಸಮಾನ಄ ಕ್ಲಬ ೋಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11777 443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಫಷರಾಜ್ 

ನಿಿಂಫಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11778 444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋಫಾ ಮೄಸಬೂಬ್ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11779 445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಗೌಡ್ಡ  ಗ್ರಗ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11780 446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ಮಾಲಿಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11781 447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಬೂಬಿ ಧುಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11782 448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಪಕ್ಷ್ೋರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11783 449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೌಮಾುಮಾ 

ಮುಗ್ರುನೂರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11784 450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಮೄಕುಮಾರ್ ಸಳಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11785 451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮ್ ಗಯಾಕವಾಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11786 452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11787 453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11788 454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಕುಬಾಯಿ 

ಟೋತನ್ನಕ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11789 455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11790 456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ  ಸನಮಾಿಂತ್ 

ರಾವ್ ತಾಲಕಕ್ರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11791 457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರೆನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11792 458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11793 459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11794 460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11795 461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ವನ಄ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11796 462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮಿೋಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11797 463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ 

ಗೋದ್ದರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11798 464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11799 465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾರ ಿಂತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11800 466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಷ್ಪ ಚಂದ  

ಮೇಘಾ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11801 467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಷ್ಪ ಚಂದ  

ಮೇಘಾ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11802 468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಾ ಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11803 469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11804 470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಮಾ ವಯನ್ನ  

ಕಟಿಮಾನಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11805 471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11806 472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11807 473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಟಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11808 474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11809 475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11810 476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11811 477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11812 478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11813 479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11814 480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11815 481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11816 482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11817 483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11818 484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11819 485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11820 486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11821 487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11822 488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11823 489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11824 490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11825 491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11826 492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಿಂಬೆ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11827 493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11828 494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11829 495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೇಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11830 496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ್ ಭುತಾಲಿ ಷಖೇರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11831 497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11832 498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಶಿಿಂಧೆ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11833 499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ  ಫಷ  

ದೊಮೇನಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11834 500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11835 501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11836 502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11837 503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11838 504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11839 505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11840 506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11841 507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11842 508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11843 509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಲಿಕ್  ಡ್ರಡ್ಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11844 510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11845 511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11846 512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಂಫಡಿರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11847 513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ೈದಿಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11848 514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11849 515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಯಾ ಕಿಂಫಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11850 516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11851 517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11852 518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11853 519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11854 520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಧುವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11855 521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11856 522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11857 523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಸುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11858 524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11859 525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11860 526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11861 527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋನಅದ್ ಮುಟಿ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11862 528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11863 529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11864 530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11865 531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕವರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11866 532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11867 533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಪೊಭ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11868 534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುಕಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11869 535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11870 536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಶಿ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11871 537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11872 538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11873 539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11874 540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಭಸದೇ  

ಉಿಂಡಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11875 541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11876 542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿೋತಾ ಭಡಿವಾಳ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11877 543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫಾನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11878 544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11879 545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುರಾಭ ಹಷಭನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11880 546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11881 547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಕ್ಷ್ೋರ್ ಭಸಭಾ ದ್ದನಿಫ್ 

ಬಾಾ ಡ್ಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11882 548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11883 549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಎಸ್ ನಿರುಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11884 550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಚಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11885 551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೇತನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11886 552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11887 553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11888 554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11889 555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11890 556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11891 557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11892 558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11893 559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11894 560

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11895 561

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11896 562

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11897 563

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11898 564

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11899 565

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಯಗ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11900 566

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11901 567

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11902 568

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11903 569

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ಭನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11904 570

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11905 571

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಗಳ್ಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11906 572

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು  ಸ್ಪ ಇಿಂಗಳಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11907 573

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇಗಿ ಸ್ಪ ಕ್ಲಿೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11908 574

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11909 575

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಹೇ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11910 576

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುನಿಯಾದರ್ ಷಫಿಲ್ 

ಷಬ್ ಶಖ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11911 577

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಭಾ  ಮಾಳ್ಳಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11912 578

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11913 579

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11914 580

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11915 581

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗುರೇಶ್ ಬಿ ಶೄಟಗ್ರಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11916 582

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11917 583

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11918 584

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11919 585

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಚಿಿಂಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11920 586

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ  ಕುರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11921 587

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಷನ ಸಾಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11922 588

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11923 589

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿ್ಳ  ಹಂಗಯಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11924 590

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11925 591

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11926 592

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಲ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11927 593

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11928 594

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11929 595

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು  ಸ್ಪರ್ರರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11930 596

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11931 597

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡ್ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11932 598

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕವ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11933 599

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾವ್ಕದಿದ ೋನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11934 600

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11935 601

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11936 602

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11937 603

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11938 604

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11939 605

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ  ಲಕ್ಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11940 606

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಸುಭಾಸ್ 

ಸ್ಪಿಂಧೆ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11941 607

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11942 608

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶೂರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11943 609

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11944 610

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದರೆಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11945 611

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಭಮಾ  ಸಾಫಮಾ  

ಗುತ್ು ೋದ್ದರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11946 612

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇವ ಷಯಸಂಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11947 613

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಯೂಸುಫ್ 

ಮಿರಾಸಾಹೇಬ್ ಶಖ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11948 614

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಭಾ  ತಳವಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11949 615

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11950 616

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11951 617

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11952 618

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸಿಂಡ್  

ಚಲವಾದಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11953 619

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11954 620

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11955 621

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11956 622

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11957 623

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ 

ಕದರ್ ಶಖ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11958 624

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11959 625

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತಮು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11960 626

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11961 627

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿೋಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11962 628

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಂದರ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11963 629

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನನ್ನಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11964 630

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನಅದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11965 631

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11966 632

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11967 633

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11968 634

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11969 635

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11970 636

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11971 637

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಷಮಿೋರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11972 638

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾತಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11973 639

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11974 640

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಸ್ಪದದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11975 641

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11976 642

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಭಾ  ವಟಗ್ರಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11977 643

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11978 644

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11979 645

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11980 646

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ್ದದಿದ ೋನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11981 647

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸಭದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



11982 648

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಯಭಾ  ದೇವಿ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11983 649

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11984 650

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11985 651

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11986 652

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11987 653

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಷನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11988 654

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11989 655

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಜು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11990 656

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಕುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11991 657

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನರ್ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11992 658

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಜನ಄ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11993 659

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11994 660

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11995 661

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11996 662

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11997 663

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕುಿಂಬಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11998 664

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಫಣು  ನಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

11999 665

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12000 666

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿಕರ್ಜುನ಄ ಆರ್ 

ನಿಿಂಬಾಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12001 667

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಖಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12002 668

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಗನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12003 669

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೈನಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12004 670

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನವಿೋಯಮಾ  v ಭಠ್ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12005 671

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12006 672

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12007 673

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12008 674

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಕ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12009 675

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12010 676

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12011 677

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12012 678

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12013 679

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12014 680

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಾ  ಫಕ್ಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12015 681

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12016 682

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12017 683

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12018 684

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ 

ನಿಿಂಬಾಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12019 685

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12020 686

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಡಿೆ  ಭವಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12021 687

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12022 688

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12023 689

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12024 690

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12025 691

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12026 692

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12027 693

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು  ಸನಾ ಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12028 694

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12029 695

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12030 696

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ  ನ್ನಟಕರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12031 697

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ವಯಣ  

ನ್ನಟಕರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12032 698

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸೂಲ್ SAB ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12033 699

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12034 700

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಭರೆ  ಕ್ಳಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12035 701

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವುಜ್ ಅಪಜ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12036 702

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಾ ಿಂತರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12037 703

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಣಮಂತರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12038 704

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಕ್ರ ಿಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12039 705

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12040 706

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಭೂತಲಿ 

ಪೂಜಾರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12041 707

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12042 708

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಬ್ದಕಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12043 709

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12044 710

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12045 711

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ   ಮಲಿ  

ಕ್ಲಿೂರು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12046 712

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ್ನಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12047 713

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12048 714

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12049 715

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12050 716

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12051 717

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈನ್ನಜ್ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12052 718

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12053 719

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12054 720

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ನ್ನಟಕರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12055 721

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಿಂಕೄರ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12056 722

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಯಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12057 723

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12058 724

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ  ಭಲಕ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12059 725

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12060 726

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12061 727

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12062 728

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ  ಅಲಬ ಣು  

ಫಫಲೇವಾ ಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12063 729

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12064 730

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದರಾಮ ಎಯಗಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12065 731

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12066 732

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12067 733

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12068 734

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನಅದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12069 735

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12070 736

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12071 737

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12072 738

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12073 739

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12074 740

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ  ಕೌಲಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12075 741

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮುನ್ನನ  ಬಗಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12076 742

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭಾ  ಎಿಂ ಸೋಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12077 743

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12078 744

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12079 745

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರೇಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12080 746

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ ವಣು  ಕ್ಷ್ಯಷಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12081 747

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12082 748

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪುಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12083 749

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12084 750

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12085 751

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನರ್ಜಕಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12086 752

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12087 753

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾದಿರ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12088 754

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಸ್ಪಿಂ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12089 755

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12090 756

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12091 757

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12092 758

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನಅದಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12093 759

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12094 760

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12095 761

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಲಾಷರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12096 762

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಫಷರಾಜ 

ಮೆದಯಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12097 763

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಗಬೂಬ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12098 764

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12099 765

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಶನ಄ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12100 766

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12101 767

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12102 768

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಿಂದರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12103 769

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ಭಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12104 770

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಯ  ಶಿಗಿಂಡ್  

ತಳವಾಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12105 771

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆರ ಮದಶಿು ನಿಿಂಬಾಳಕ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12106 772

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆರ ೋತಿ ಜಗನ್ನನ ಥ 

ನೇಭಗೌಡ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12107 773

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12108 774

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು  ಕ್ರೆ  ಜಮಾದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12109 775

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ನವಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12110 776

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫಾನ಄ ಟ್ಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12111 777

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12112 778

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12113 779

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12114 780

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ ನಅಿಂಡುರಂಗ 

ಪೂಜಾರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12115 781

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ರಾಿಂಡ್ರಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12116 782

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12117 783

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12118 784

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12119 785

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ನಡ್ವಿಕರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12120 786

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12121 787

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿಯಾರ್ಜದಿದ ೋನ಄ 

ಜಹಿರುದಿದ ೋನ಄ ಭನ್ನಕ್ರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12122 788

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಎಸ್ 

ಕ್ಲಿೂರು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12123 789

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12124 790

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12125 791

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ 

ದೊಡ್ಡ ಭನಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12126 792

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12127 793

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೋಿಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12128 794

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಸ್ಪದದ   ಗುಡೇದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12129 795

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಾ ಿಂತ್ ನ್ನಗ  ವಾಗಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12130 796

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಯಾಜ್ ಮಿಯಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12131 797

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫಾನ಄ ಷಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12132 798

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾನ್ನಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12133 799

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12134 800

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12135 801

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12136 802

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಫಫಲಾದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12137 803

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12138 804

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12139 805

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇವಾ ರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12140 806

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನ  ಶಂಕ್ಯ 

ಗುಡಡ ೋಡ್ಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12141 807

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12142 808

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12143 809

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅವಾ ತೆ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12144 810

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12145 811

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಎಸ್ ಜಗಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12146 812

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೊೋಡಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12147 813

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12148 814

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಮಾಮಾಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12149 815

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12150 816

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ್ ಸಾಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12151 817

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡ್ರಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12152 818

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12153 819

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭವಕಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12154 820

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12155 821

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12156 822

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ವಯಣಗೌಡ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12157 823

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12158 824

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸಾಮಫಣು  

ಬಜಂತಿರ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12159 825

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗನಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12160 826

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಮತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12161 827

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12162 828

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12163 829

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12164 830

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12165 831

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12166 832

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋಯಕ್ನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12167 833

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೈದರ್ ಸಾಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12168 834

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸದೇ  ಶಿರಾಮ 

ಕೇೋಳಕೂರು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12169 835

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12170 836

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಣು  ಕ್ನಿನ  ಸಾಮಫಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12171 837

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫರಿೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12172 838

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12173 839

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಭಾಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12174 840

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12175 841

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫಾನ಄ ಸಾಬ್ ಲಾಲಾಸ ಬ್ 

ಬಂಟನ್ನಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12176 842

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾವಿತಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12177 843

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12178 844

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12179 845

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12180 846

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ಪೂಜಾರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12181 847

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಿಂಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12182 848

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12183 849

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12184 850

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12185 851

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12186 852

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12187 853

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12188 854

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ್ದದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12189 855

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಮಾ  ವಯಣಮಾ  

ಹಿರೇಭಠ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12190 856

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12191 857

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12192 858

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12193 859

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಡೆಮರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12194 860

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ   ಎಸ್ 

ಇಟಗಲಿಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12195 861

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12196 862

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12197 863

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಜಮಾಲಂಗ್ ಕ್ರಿೋಿಂ 

ಷಮಾ ದ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12198 864

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ರಡ್ಡ ಸಾಬ್ ಕ್ಷ್ನಿನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12199 865

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12200 866

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12201 867

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12202 868

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12203 869

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12204 870

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಭಂಡ್ಮಾ  

ಹಿರೇಭಠ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12205 871

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ ಬಿ 

ಆಲೂರು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12206 872

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುಖಾಭದಿನ಄ ಕ್ರಿೋಿಂ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12207 873

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12208 874

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಷ್ಪ SAB ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12209 875

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12210 876

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12211 877

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12212 878

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12213 879

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡೆಮಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12214 880

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12215 881

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12216 882

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12217 883

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12218 884

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12219 885

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12220 886

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12221 887

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಘನೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12222 888

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12223 889

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12224 890

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಮಿಯಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12225 891

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12226 892

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12227 893

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ  ಗಬೂಬ ರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12228 894

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು ಬಾಯಿ ಇನನ ಷಿ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12229 895

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ  ಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12230 896

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12231 897

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12232 898

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12233 899

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ 

ಪೊೋಲಿಸ್್ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12234 900

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12235 901

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12236 902

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12237 903

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12238 904

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ  ಶಿಶಂಕ್ಯ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12239 905

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12240 906

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12241 907

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಾ ಶಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12242 908

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸಾ ದ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12243 909

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾವಿಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12244 910

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾವಿಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12245 911

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12246 912

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12247 913

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12248 914

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭಾ  ಧಭುರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12249 915

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12250 916

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12251 917

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಯತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12252 918

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12253 919

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12254 920

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಲಿನಿಬಾಯಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12255 921

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12256 922

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಮಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12257 923

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಭಾ ಲಿಿಂಗ ದೊಡ್ಡ   

ಕೄಯಭಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12258 924

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಹಿೋರಾಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12259 925

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12260 926

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಯಷ  ಕಂಬಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12261 927

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12262 928

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12263 929

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ  ಎಸ್ 

ಕುಭಸಿ್ಪ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12264 930

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ 

ಮಾಲಿಟ್ಟಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12265 931

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12266 932

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲುಕಮಾಯ ಅಲೆಾ ೋಲಕ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12267 933

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಯಸ್ಪಿಂಗರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12268 934

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿೋಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12269 935

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರಿೋಮ್ ಬಿ ಭಕಂದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12270 936

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12271 937

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12272 938

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ 

ಭಸದೇ  ಘನೂರು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12273 939

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇದಿನ್ನಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12274 940

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12275 941

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12276 942

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬೆ ಹಿಿಂದುಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12277 943

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಷ್ಪ ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12278 944

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12279 945

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12280 946

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12281 947

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯಬಾಯಿ ದೇವಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12282 948

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12283 949

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12284 950

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾಮ ಫಮಿನ  

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12285 951

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12286 952

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೆತಾರ ದೇವಿ ಎಸ್ 

ರಾಚಗೋಳ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12287 953

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12288 954

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12289 955

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಟ್ಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12290 956

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12291 957

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಶೇೋಕ್ ಮುಲೇಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12292 958

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ ನಿೋರುಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12293 959

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು  ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12294 960

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12295 961

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಯಾದೇವಿ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12296 962

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಕ್ಷ್ರ್ ಟೇಲ್ 

ಪೊೋಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12297 963

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವವಂತ ಬಿ ಫಡ್ರಡ್ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12298 964

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12299 965

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12300 966

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗರಾಜ್ ಫಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12301 967

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12302 968

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಾು ತಾರ ಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12303 969

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12304 970

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12305 971

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12306 972

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕ್ರೆ  

ಜಮಾದ್ದಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12307 973

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12308 974

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಚಿಭಣಳಿ್ಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12309 975

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12310 976

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12311 977

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಬಾಗಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12312 978

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೇನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12313 979

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12314 980

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಸುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12315 981

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12316 982

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12317 983

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12318 984

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12319 985

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಎಿಂ ಗಡೇಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12320 986

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸುಬಾಯಿಮೆಿಂದಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12321 987

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಳಿ್ಳ  ಮಲಿ  

ಜಮಾದ್ದಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12322 988

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12323 989

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12324 990

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12325 991

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12326 992

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ ನಅಟೋಲ್ 

ಚೆಲಿೆೋರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12327 993

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12328 994

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಾಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12329 995

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಸ್ಪಮ್ ಬಗಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12330 996

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದ್ದಾ ಧರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12331 997

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12332 998

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12333 999

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಭಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12334 1000

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12335 1001

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಎಯ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12336 1002

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12337 1003

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಗುರುನ್ನಥ 

ತಾು ಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12338 1004

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12339 1005

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ  ಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12340 1006

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೈಬ್ದನಿನ ಸಾ ಬಗಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12341 1007

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12342 1008

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12343 1009

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಣು  ತಭನ್ನನ  

ಬಜಂತಿರ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12344 1010

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12345 1011

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತರ  ಫಷಣು  ಕೇೋಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12346 1012

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ  ಶಿಡ್  

ಮಂಗಳೂರು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12347 1013

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಕುಿಂಬಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12348 1014

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ dtftu ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12349 1015

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೌಯಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12350 1016

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12351 1017

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿೋತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12352 1018

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12353 1019

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12354 1020

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12355 1021

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12356 1022

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12357 1023

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12358 1024

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12359 1025

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಯ್ಡ  ಅಸ ರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12360 1026

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12361 1027

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12362 1028

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12363 1029

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಭಾನರಾವ್ ಭನೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12364 1030

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಷ  ಮೇನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12365 1031

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12366 1032

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12367 1033

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12368 1034

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಳಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12369 1035

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12370 1036

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12371 1037

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಮಾ  ನ್ನರಾಮಣ 

ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12372 1038

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭದಿನ್ನಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12373 1039

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12374 1040

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12375 1041

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸನಾ ಿಂತ್ 

ಫುಲಾರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12376 1042

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು  ಪುಳಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12377 1043

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12378 1044

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12379 1045

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12380 1046

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಶಿರ ೋ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12381 1047

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಲತಿೋಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12382 1048

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12383 1049

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12384 1050

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12385 1051

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12386 1052

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12387 1053

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿೋತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12388 1054

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12389 1055

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12390 1056

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫಾನ್ನಸ ಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12391 1057

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12392 1058

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚತ್ತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12393 1059

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12394 1060

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12395 1061

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಚಂದರ ಶ ರೆಡಿಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12396 1062

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿೋತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12397 1063

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12398 1064

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ ನ್ನಗ  

ವಿವಾ ಕ್ಯಭಾ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12399 1065

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ರಲಾಸಾಬ್ ನದ್ದಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12400 1066

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12401 1067

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕವ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12402 1068

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ನಿಿಂಬಾಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12403 1069

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12404 1070

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12405 1071

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ  ಯುಆರ್ ಎಫ್ 

ಗಿೋತಾ ಫಷರಾಜ ಚಿಕ್ಕ ಟಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12406 1072

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೋರುಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12407 1073

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12408 1074

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12409 1075

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಮಾ  ಎ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12410 1076

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12411 1077

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಸ್ಪದದ   ಹುಗ್ರಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12412 1078

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ 

ಭಹಾಿಂತಮಾ  ಭಠ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12413 1079

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12414 1080

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗನ್ನಥ ಡಿ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12415 1081

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12416 1082

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12417 1083

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12418 1084

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12419 1085

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸಾ ದ್ ಹುಸೇನಿ 

ಪತ್ತರ ಸಾಬ್ ಟೋಟ್ಟಗರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12420 1086

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಆರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12421 1087

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12422 1088

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಳ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12423 1089

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12424 1090

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12425 1091

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿಕ್ಮಾ  ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12426 1092

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೆಬ್ದಫಸಾಬ್ ಎಲ್ 

ಮುಲಿಾ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12427 1093

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12428 1094

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12429 1095

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12430 1096

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12431 1097

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಜಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12432 1098

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12433 1099

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ಮಂತ್ ಹುಷನ್ನಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12434 1100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಯಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12435 1101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೆಬೂಬ್ ಷಬ್ ನದ್ದಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12436 1102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12437 1103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12438 1104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಿೋನ್ನಕ್ಷ್ಮ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12439 1105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12440 1106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಗುರುನಅದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12441 1107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿವಕನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12442 1108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದಿೋಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12443 1109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12444 1110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12445 1111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12446 1112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12447 1113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12448 1114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12449 1115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12450 1116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ರರ ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12451 1117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12452 1118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12453 1119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12454 1120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12455 1121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12456 1122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12457 1123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯೋನ್ನಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12458 1124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12459 1125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ವಬಿಬ ೋರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12460 1126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12461 1127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿಯಾಜದುದ ನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12462 1128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12463 1129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯಿಫನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12464 1130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12465 1131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12466 1132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12467 1133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಡ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12468 1134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಜ್ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12469 1135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜ  ಭಸದೇ  

ಜಮಾದ್ದಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12470 1136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12471 1137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12472 1138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹನನ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12473 1139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12474 1140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12475 1141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12476 1142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷನ  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ 

ಕುಿಂಭಾರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12477 1143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12478 1144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12479 1145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12480 1146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ MAMATA ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12481 1147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು  ಬಿರಾದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12482 1148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12483 1149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಹೈಫರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12484 1150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭಾಕ್ಯ ಉದಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12485 1151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಾ ಿಂತರಾಮ ಉದಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12486 1152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12487 1153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದ್ದರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12488 1154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12489 1155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶುಬವಚ ಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12490 1156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12491 1157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯಿಫನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12492 1158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12493 1159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಜರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12494 1160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12495 1161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12496 1162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12497 1163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12498 1164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೌಯಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12499 1165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12500 1166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12501 1167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12502 1168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12503 1169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12504 1170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಮಾಳಗೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12505 1171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12506 1172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12507 1173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ಶಿಂತಭಲಿ  

ಕ್ನಿನ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12508 1174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿ  ನಿಿಂಗಫಷ  

ಕ್ನಿನ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12509 1175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12510 1176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಭೋಭಣು  

ಮೆಿಂದಯಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12511 1177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12512 1178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12513 1179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12514 1180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಫಡ್ರಡ್ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12515 1181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಯಭಾ ದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12516 1182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು  ಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12517 1183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಘೋಶಮಾ  ಅಲೆಾ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12518 1184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12519 1185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12520 1186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯ ಫಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12521 1187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಬಾಯಿ 

ಮಾಲಿನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12522 1188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12523 1189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ 

ಮಾಲಿನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12524 1190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12525 1191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12526 1192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ  ಸೋನ್ನರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12527 1193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಜಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12528 1194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತೇಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12529 1195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫುಲ್್ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12530 1196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12531 1197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12532 1198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12533 1199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಹಿಯಗ  

ನಅಟೋಲ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12534 1200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಾ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12535 1201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೂಸ ರ್ ಟ್ಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12536 1202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12537 1203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12538 1204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12539 1205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12540 1206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12541 1207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12542 1208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗದಗಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12543 1209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12544 1210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12545 1211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಬಾಗಲೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12546 1212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12547 1213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12548 1214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12549 1215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಭಠ್ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12550 1216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಡ್ರಾ ಿಂಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12551 1217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12552 1218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12553 1219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12554 1220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12555 1221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಫಷಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12556 1222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12557 1223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡ್ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12558 1224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ನ್ನಾ  ಕುಮಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12559 1225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12560 1226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುಣು  ಗುರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12561 1227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12562 1228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಧಭುಣು  

ಸಾಲುಟ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12563 1229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12564 1230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12565 1231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12566 1232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12567 1233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12568 1234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12569 1235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12570 1236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12571 1237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12572 1238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12573 1239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೌಯಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12574 1240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12575 1241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12576 1242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12577 1243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12578 1244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12579 1245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12580 1246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12581 1247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೇನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12582 1248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12583 1249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12584 1250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸಭದ್ ಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12585 1251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12586 1252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12587 1253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12588 1254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12589 1255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಿಂತ ಎಸ್ 

ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12590 1256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12591 1257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12592 1258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12593 1259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12594 1260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12595 1261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12596 1262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12597 1263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12598 1264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12599 1265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12600 1266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12601 1267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12602 1268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12603 1269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12604 1270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12605 1271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12606 1272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12607 1273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12608 1274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12609 1275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುಣು  ಲಚಚ   ಕೇೋಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12610 1276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12611 1277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12612 1278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12613 1279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ  ಕ್ಬಾನೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12614 1280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12615 1281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಕಂಠ್ ರಾವ್ 

ಸಾತಲಿಿಂಗ  ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12616 1282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12617 1283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಳಜಾರಾಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12618 1284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12619 1285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12620 1286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12621 1287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12622 1288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12623 1289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12624 1290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದನಮಾ  ಹಿರೇಭಠ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12625 1291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12626 1292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12627 1293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12628 1294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ MALEPPA ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12629 1295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12630 1296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12631 1297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12632 1298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಶಂಕ್ರ್ ಮೆಲೇಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12633 1299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12634 1300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ  

ಸಣಮಂತ್ ಉದಚನ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12635 1301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಬಾಯಿ ಸೋಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12636 1302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ 

ನಅಸೋಡಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12637 1303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12638 1304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣು ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12639 1305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12640 1306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12641 1307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12642 1308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12643 1309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12644 1310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12645 1311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12646 1312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣರ ಸಾದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12647 1313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12648 1314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12649 1315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12650 1316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ನಅಸೋಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12651 1317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12652 1318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಲಿಕ್ರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12653 1319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12654 1320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12655 1321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12656 1322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ತಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12657 1323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12658 1324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12659 1325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  

ಚನನ ಫಷ  ಶೄಟಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12660 1326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12661 1327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12662 1328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾವಿತಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12663 1329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12664 1330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಶರಿಕಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12665 1331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12666 1332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇವ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12667 1333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12668 1334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12669 1335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಷ್ಪಾ  ಭೂತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12670 1336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12671 1337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಯಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12672 1338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12673 1339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನಅದ  

ವಿೋಯಬದರ   ಭೂತಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12674 1340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12675 1341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12676 1342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಣಚ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12677 1343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12678 1344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12679 1345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12680 1346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಂದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12681 1347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12682 1348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ  ಶಭರಾವ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12683 1349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷ್ಪಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12684 1350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12685 1351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12686 1352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ  ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12687 1353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12688 1354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12689 1355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12690 1356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12691 1357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12692 1358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12693 1359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12694 1360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗಿನಿ ಆರ್ 

ಮಾಾ ಲೇಶಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12695 1361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೇಿಂದರ  ಸೋಭಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12696 1362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12697 1363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12698 1364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಣು  ಚಂದ  

ಕ್ಷ್ಯಸಾಳ್ಳ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12699 1365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12700 1366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ 

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12701 1367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12702 1368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12703 1369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12704 1370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12705 1371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಭಾ  ಚೌಯದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12706 1372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿಲಾಲ ಸಲಿಾಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12707 1373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕುಿಂಬಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12708 1374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12709 1375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12710 1376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12711 1377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಭಣ್ಣಯಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12712 1378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12713 1379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12714 1380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12715 1381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12716 1382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಂದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12717 1383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋನಅ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12718 1384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12719 1385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಷು ಗಿೋರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12720 1386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12721 1387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12722 1388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೋಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12723 1389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12724 1390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಜಯತಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12725 1391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12726 1392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12727 1393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12728 1394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12729 1395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12730 1396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12731 1397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12732 1398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12733 1399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಯಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12734 1400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12735 1401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12736 1402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಶನ಄ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12737 1403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12738 1404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12739 1405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12740 1406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12741 1407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12742 1408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಿಂ ಭೂತಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12743 1409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಘವಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12744 1410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12745 1411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12746 1412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12747 1413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾತೋಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12748 1414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವವಂತ್ ರೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12749 1415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ



12750 1416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12751 1417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12752 1418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಿಂಬೄರ ಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12753 1419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12754 1420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮಾುಮು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12755 1421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12756 1422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾತಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12757 1423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಸನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12758 1424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಅಲಿ 

ಅಬ್ದದ ಲ್ ಶಖ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12759 1425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12760 1426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ  ನಿಲೂರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12761 1427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12762 1428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12763 1429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12764 1430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12765 1431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಶ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12766 1432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫರಿೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ನಆ.ಎಸ್.

ಬಿ

12767 1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿಿಂತಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12768 2

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12769 3

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕತ್ತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12770 4

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12771 5

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12772 6

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖೃಕ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12773 7

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ತ್ತಕ್ಕ   ಅರೆಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12774 8

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12775 9

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12776 10

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12777 11

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12778 12

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುನಅ ನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12779 13

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12780 14

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12781 15

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಮಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



12782 16

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಮಾ ಹನೆನ ಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12783 17

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಫಸು 

ಚವಾಣ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12784 18

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೊಮೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12785 19

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12786 20

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12787 21

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12788 22

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಮಾರ ಜ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12789 23

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಿಯಾಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12790 24

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12791 25

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12792 26

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12793 27

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ರಾಭನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12794 28

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಚಂಬಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12795 29

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12796 30

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12797 31

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಾ ಮ್ ಸಾಯಿಫನ಄ ಸುಲೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12798 32

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄನಕ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12799 33

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮರುಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12800 34

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಎಿಂ ಫಷರಿಗಿಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12801 35

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12802 36

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12803 37

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಚನಅ ರಾಭಚಂದರ  

ಶೄಟಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12804 38

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಮಾಲಿ  ಮುಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12805 39

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12806 40

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಾಿಂತ ಎಚ್ ಮೆಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12807 41

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12808 42

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



12809 43

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12810 44

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ಕೄ ಕಟಿಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12811 45

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12812 46

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12813 47

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12814 48

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12815 49

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನನ್ನನ  ಮಾಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12816 50

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12817 51

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲುಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12818 52

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12819 53

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಜನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12820 54

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12821 55

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12822 56

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12823 57

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ನ್ನಿಂತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12824 58

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12825 59

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12826 60

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12827 61

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆರೆಪ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12828 62

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಕೃಶು  ಜನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12829 63

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ  ಭುಟಾಲಿ 

ಕ್ಲಿೂರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12830 64

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಭಾಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12831 65

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಚಚ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12832 66

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12833 67

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12834 68

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12835 69

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



12836 70

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12837 71

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12838 72

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12839 73

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12840 74

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ರು ಬಾಗ್ರಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12841 75

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಮಾರ್ ಗಯಾಕಾ ಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12842 76

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12843 77

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ಫಷನ್ನನ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12844 78

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12845 79

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12846 80

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಲಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12847 81

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಕುಮಾಸಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12848 82

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12849 83

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12850 84

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ್ರನ಄ ಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12851 85

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12852 86

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯುನಸ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12853 87

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12854 88

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಬರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12855 89

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಾರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12856 90

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12857 91

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12858 92

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಲಿಕಿಂತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12859 93

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12860 94

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12861 95

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12862 96

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



12863 97

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಕುರಾಫಟಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12864 98

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12865 99

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12866 100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12867 101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12868 102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12869 103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12870 104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12871 105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಭರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12872 106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12873 107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12874 108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12875 109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12876 110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12877 111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಹಾಾ ಲಿಯಾಲಿ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12878 112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖುಟ್ಬಬ ದಿದ ೋನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12879 113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿಂಡಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12880 114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  ಷೇಟಾಗರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12881 115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಚ  ಮಾಾ ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12882 116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12883 117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12884 118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12885 119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12886 120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12887 121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕ್ಷ್ರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12888 122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಕಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12889 123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



12890 124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12891 125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ  ಸಾಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12892 126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12893 127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12894 128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12895 129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12896 130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12897 131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12898 132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಡ್ಡ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12899 133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಜಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12900 134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12901 135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12902 136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಕು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12903 137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12904 138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12905 139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12906 140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12907 141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಲಕ್ಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12908 142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12909 143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12910 144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12911 145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12912 146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12913 147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನವಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12914 148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12915 149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12916 150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಕ್ಷ್ೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



12917 151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಯಿಾ ಭನ಄ ಫಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12918 152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಬ್ದದಿದ ೋನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12919 153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣಗೌಡ್ಡ ರುದರ ಗೌಡ್ಡ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12920 154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12921 155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಥಿಫ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12922 156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12923 157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12924 158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12925 159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12926 160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12927 161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿ ಷ್ಪಿಂಡೆಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12928 162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12929 163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರಾಯಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12930 164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋಶ್ ರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12931 165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  ಸಸಾರ ಗುಿಂಡ್ಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12932 166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12933 167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12934 168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12935 169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12936 170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12937 171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಲ  

ಭೋಭರಾಯ್ ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12938 172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12939 173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12940 174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12941 175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12942 176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12943 177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



12944 178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾಷ್ಪ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12945 179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12946 180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12947 181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಅನಅ  

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12948 182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12949 183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಚ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12950 184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12951 185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12952 186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12953 187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಭಠ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12954 188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12955 189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮುನ್ನನ  ಬಗಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12956 190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12957 191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Md minhaj ಅಪಝ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12958 192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಹಾಬೇಬ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ 

ಕ್ಡ್ರ್ ಶಖ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12959 193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದುಾ ಸುಫ್ 

ಮಿರಾಸಾಹೆಬ್ ಶಖ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12960 194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಾ ದ್ ಷಮಿೋರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12961 195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12962 196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12963 197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12964 198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿೋತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12965 199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12966 200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12967 201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಚಂಫರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12968 202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12969 203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12970 204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



12971 205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆಿಂಡಿಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12972 206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಚಂಫರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12973 207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಚಂಫರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12974 208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12975 209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟೋನಆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12976 210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12977 211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು ಟರೆಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12978 212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12979 213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12980 214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋತಿರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12981 215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12982 216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12983 217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12984 218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಲಿಕ್  ಡ್ರಡ್ಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12985 219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12986 220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಅಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12987 221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12988 222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12989 223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಜಲಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12990 224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಥು ಗಂಗರಂ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12991 225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12992 226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12993 227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12994 228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12995 229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12996 230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12997 231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



12998 232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರು ಯತನ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

12999 233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಿರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13000 234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13001 235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13002 236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಕಿಂತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13003 237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13004 238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13005 239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13006 240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13007 241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಗುರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13008 242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶರಾಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13009 243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13010 244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಗಿುವಿಕೄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13011 245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಷನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13012 246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ  ಫಷ  

ದೇರಾಭಣ್ಣ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13013 247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13014 248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13015 249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13016 250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾರ ಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13017 251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13018 252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13019 253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಲಾಸಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13020 254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13021 255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋ ಮಾಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13022 256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಧನ್ನ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13023 257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13024 258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



13025 259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13026 260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತ  ಕಷರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13027 261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ತಿ ಕಷರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13028 262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿವಾ ಖೈದಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13029 263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13030 264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ಕಲಿಬ್ದಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13031 265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13032 266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13033 267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13034 268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕಜಟಾಟಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13035 269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವರ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13036 270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13037 271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13038 272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಷು ಗಿರಾ ಚಾನ್ನಕಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13039 273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಷು ಗಿರ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13040 274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾ ಷಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13041 275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13042 276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಜರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13043 277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಮಾಲಿ  

ಮಾಲಿಟಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13044 278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13045 279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13046 280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ 

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13047 281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13048 282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13049 283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13050 284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13051 285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛತರ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



13052 286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13053 287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13054 288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13055 289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13056 290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13057 291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಂಟ್ಟನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13058 292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಜಾಟಿ್ಟ ನಅ  

ಪೂಜಾರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13059 293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13060 294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13061 295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭಮಾ  ನ್ನಿಂಗ್ರಮ 

ಹೈರೆಮುಟ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13062 296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಾ ಭಾ  ಹಿನೆಚ ಗಿರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13063 297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13064 298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಟಿ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13065 299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಫಾರ್ರಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13066 300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದನಿಬ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13067 301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಾ ೋರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13068 302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13069 303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13070 304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13071 305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಶಿೋಲ ಭಲಕ್ಣು  

ಜಾಗಡಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13072 306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನು ಡೆಬಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13073 307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಡೆಬಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13074 308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13075 309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ಡೆಬಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13076 310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13077 311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಾಲಾಟಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13078 312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮನಃ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



13079 313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಡ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13080 314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಥಿನಅನ  ಡೆಬಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13081 315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13082 316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13083 317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13084 318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13085 319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನಿಂಡ್ಡ ಸ್ಪರಿರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13086 320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13087 321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13088 322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13089 323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನನ್ನಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13090 324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13091 325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13092 326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13093 327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13094 328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಹೇಡಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13095 329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13096 330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅತಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13097 331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಖರ್ ಸನ್ನಾ ಿಂಟ್ 

ಹಡೆ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13098 332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಾದ್ ಅಸ ರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13099 333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13100 334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13101 335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13102 336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13103 337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ  ಸಯಾಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13104 338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13105 339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



13106 340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13107 341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸಾವಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13108 342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮಿೋಟರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13109 343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13110 344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಸುತಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13111 345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ  ರು ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13112 346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13113 347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶನ಄ು ಸಂಗಣು  

ಜವಾಗಿು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13114 348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13115 349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13116 350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತ  ರೆಡಿಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13117 351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಭಲಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13118 352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13119 353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13120 354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಜೆಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13121 355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13122 356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13123 357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13124 358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13125 359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13126 360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13127 361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ  ನೇತಿಕರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13128 362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ವಯನ  

ನ್ನಾ ಟಕರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13129 363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರ  ಭುಟಾಲಿ 

ಪೂಜಾರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13130 364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13131 365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗಭಾ  ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13132 366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್



13133 367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13134 368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನ್ಿತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13135 369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13136 370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13137 371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13138 372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13139 373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಮಾಲಿಸ್ಪಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13140 374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13141 375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನಸ್ಪದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13142 376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಣಾ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13143 377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ  ಭರೇಸ್ಪಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13144 378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಹಿರೋಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13145 379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಮಾಲಿ  

ಮಾಲಿಸ್ಪಟಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13146 380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ರಾಯಿ

ಝೋಬಿ

ಮಮ್

13147 1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13148 2

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂಡು ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13149 3

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13150 4

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13151 5

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13152 6

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13153 7

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13154 8

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13155 9

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಟಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13156 10

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಮಾಲ  

ಹಾನಮಂತ್ ಭಾಸಾಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13157 11

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಡ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13158 12

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನನ  ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13159 13

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಫಾರ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13160 14

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆಶ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13161 15

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13162 16

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಚ  ನ್ನಾ ರಿಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13163 17

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗ್ರಾ ನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13164 18

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಧಾ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13165 19

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13166 20

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13167 21

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13168 22

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13169 23

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಂದನ್ನ ಷನ್ನಾ ಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13170 24

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13171 25

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13172 26

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಭರಾಮ ಚಾಲಿಗಿರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13173 27

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13174 28

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಲಾಜಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13175 29

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13176 30

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13177 31

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13178 32

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವರ ನ  ಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13179 33

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13180 34

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನಂದ್ದ ಸ್ಪಟ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13181 35

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಿಜಾು ಸಾಯಿದ್ ಬೆಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13182 36

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13183 37

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಫಷ  

ಸರಾಲೆಕ್ರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13184 38

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಲಿೋಿಂ ಬಾಾ ಿಂಡೆನ್ನಜ್ 

ಮಾಟೋಲಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13185 39

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13186 40

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13187 41

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13188 42

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13189 43

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13190 44

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಜಾತಿಮ ಇಲಾನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13191 45

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾರ ಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13192 46

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13193 47

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಣು ರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13194 48

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13195 49

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13196 50

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13197 51

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13198 52

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13199 53

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13200 54

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13201 55

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13202 56

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13203 57

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅರ ಷನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13204 58

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಖಾರ  ಅನಅಸಾಬಾ 

ವಾಥೇರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13205 59

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13206 60

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13207 61

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವು ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13208 62

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13209 63

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13210 64

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13211 65

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13212 66

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಚಿನ್ನಭಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13213 67

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13214 68

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ 

ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13215 69

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13216 70

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13217 71

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13218 72

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೊಡ್  ನಿಿಂಬಾಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13219 73

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13220 74

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೃವಾ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13221 75

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ವಿಠ್ಠ ಲ್ 

ಉಜಾನಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13222 76

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13223 77

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದಿೋಶ್ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13224 78

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13225 79

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13226 80

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಪೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13227 81

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಭಾ  ವಯನ್ನ  ವಾಾ ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13228 82

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಯೆಟರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13229 83

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಿಯದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13230 84

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13231 85

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ 

ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13232 86

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13233 87

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13234 88

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13235 89

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13236 90

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13237 91

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13238 92

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13239 93

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13240 94

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದುಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13241 95

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13242 96

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13243 97

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13244 98

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋನಅಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13245 99

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13246 100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13247 101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಕಶ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13248 102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13249 103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟನಅ ವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13250 104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಮಾಸಾಾ ುಮಿ 

ಸ್ಪದಿದ ಿಂಗಿಯಾ ಹಿರೇಭತ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13251 105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ದುಡ್ಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13252 106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೆಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13253 107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13254 108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13255 109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13256 110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13257 111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13258 112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನಿಂಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13259 113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13260 114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಗುರುಪುದ್ದ  

ಮೆಲೇಸ್ಪು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13261 115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13262 116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬಾಸ ಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13263 117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13264 118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Abdulhameed faattepur ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13265 119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13266 120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13267 121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13268 122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13269 123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13270 124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13271 125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೆಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13272 126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆಿಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13273 127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಕಶ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13274 128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13275 129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬೂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13276 130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13277 131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಗನ್ನನ ನ  ಸ್ಪಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13278 132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13279 133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಾಿಂತ ಎಚ್ ಮೆಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13280 134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13281 135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿತಾ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13282 136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜೇಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13283 137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಧನ್ನ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13284 138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭರಿಯಾಪ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13285 139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13286 140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13287 141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13288 142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13289 143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋಸನ಄ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13290 144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡು ಟಪು  ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13291 145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯ್ ಲಲು 

ಚವಾಣ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13292 146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಂಡು ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13293 147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13294 148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದವಾಾ  ಕುಮುಸ್ಪಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13295 149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13296 150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದೆಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13297 151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13298 152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13299 153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಜರಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13300 154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13301 155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13302 156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಅಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13303 157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿಷಚ ಿಂದರ  ಖುರು 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13304 158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಯತಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13305 159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಚವಾಣ್ ಹಾಸ್ಪುಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13306 160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶರಾಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13307 161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡಿಡ ಮಾಡು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13308 162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13309 163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13310 164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13311 165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಖುರು ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13312 166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13313 167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡುಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13314 168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13315 169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13316 170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉದಮ ಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13317 171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13318 172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಂಜೋತ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13319 173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13320 174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ  ಮೇಘಹ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13321 175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಶಿವಾುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13322 176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13323 177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕತಕ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13324 178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13325 179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಲೇಲಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13326 180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13327 181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13328 182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13329 183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13330 184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಕೇಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13331 185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13332 186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ರಾಷ  

ಹಷಭಣ್ಣ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13333 187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13334 188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13335 189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13336 190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಿಂಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13337 191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಾಿಂತ್ 

ಶಿ ಲಾಗದ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13338 192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿತಾರ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13339 193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13340 194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾನ್ನನ  ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13341 195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13342 196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪು  ಧಮುು ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13343 197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಸ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13344 198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕತ್ತ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13345 199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿೋತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13346 200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13347 201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಕಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13348 202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫುಲಿಸ ಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13349 203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13350 204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ್ ಭುತಾಲಿ ಷಖೇರೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13351 205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13352 206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13353 207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುರಾಮ್ ಹೋಲಿಕೄರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13354 208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13355 209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13356 210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13357 211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಾಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13358 212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಚವಾಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13359 213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13360 214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಚಚ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13361 215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿಿಂತಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13362 216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13363 217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ಎಿಂ 

ಕೇೋಟ್ಟರ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13364 218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13365 219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ದಡ್ಭಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13366 220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13367 221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13368 222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13369 223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆಿಂಡಿಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13370 224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕತ್ತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13371 225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13372 226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಡ್ರಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13373 227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Lakakpap ಬಿ myakeri ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13374 228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರ  ಮೆಕೄರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13375 229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನ  ರು ದೊೋಡೋಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13376 230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13377 231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13378 232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13379 233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13380 234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನ್ನಾ ಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13381 235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13382 236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಾಕ್ಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13383 237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13384 238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13385 239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಘಮನಬಾಯಿ ಜಗನ್ನನ ಥ 

ವಾರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13386 240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ  ಸನಮಾಿಂತ್ 

ರಾವ್ ತಾಲಕಕ್ರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13387 241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರೆನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13388 242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಭಣು  ಡ್ಡ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13389 243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13390 244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13391 245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಿರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13392 246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13393 247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮ್ ತಲಕ್ಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13394 248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮಿಸ ಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13395 249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾರುಬೆ ಸ್ಪಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13396 250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13397 251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄನಕ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13398 252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಳಸ್ಪರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13399 253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಂತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13400 254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂಧುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13401 255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಖಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13402 256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13403 257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13404 258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಗಿರಾತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13405 259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಗ್ರಶ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13406 260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಗಿರಾತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13407 261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿರಾಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13408 262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13409 263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೄಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13410 264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಚಂದ  

ಹೇಳು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13411 265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉತು ಿಂಬಾಯಿ 

ಭೋಭರಾವ್ ಕಿಂಫಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13412 266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಟಾ  ಸ್ಪಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13413 267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yeru ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13414 268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಧವ್ ಕಶಿನ್ನಥ್ 

ಗಣತಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13415 269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಗುಯನಅದ   

ಭನಕ ರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13416 270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಯುಕಮಾರ್ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13417 271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಧವ್ ಸುಭನ಄ 

ಕಶಿನ್ನಥ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13418 272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲ  ಖಜಾ  ಉಲಬ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13419 273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13420 274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ವಾಸುಭನಿಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13421 275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13422 276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬಾಯಿ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ 

ಸುಲೇಕ್ರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13423 277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13424 278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಭಾಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13425 279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13426 280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13427 281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನಸ್ಪಧ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13428 282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಚಚ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13429 283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13430 284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13431 285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13432 286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡುಟ್ಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13433 287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13434 288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಚಹಾನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13435 289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13436 290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13437 291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13438 292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮಾುರಾಮ 

ಬಗವಂತರಾಯಾ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13439 293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13440 294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13441 295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಮಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13442 296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13443 297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13444 298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನನ್ನನ  ಮಾಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13445 299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13446 300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮಾ ಸ್ಪ. ತಲಕೄರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13447 301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13448 302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ಸ್ಪ ಚಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13449 303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13450 304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13451 305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬೆ ಎಸ್ ಕಟಿಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13452 306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13453 307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13454 308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13455 309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13456 310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ನ್ನಗ  ಡ್ಡ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13457 311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13458 312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13459 313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಗಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13460 314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13461 315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13462 316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13463 317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ  ಶಿ  

ಜಡಿಡ ಮಾನಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13464 318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13465 319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಭಲಿನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13466 320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13467 321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13468 322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಭತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13469 323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13470 324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಡುಬೆ ನಅಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13471 325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ಄ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13472 326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13473 327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪಿಂದರ  ಬಾಭನಿಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13474 328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿುರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13475 329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13476 330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಮಾ 

ಆಡೋುಥೋುತಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13477 331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13478 332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13479 333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಅವೆರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13480 334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13481 335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13482 336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13483 337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13484 338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಂಫ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13485 339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿನ್ನಮಕ್ ಸ್ಪ ಗುಟರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13486 340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13487 341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13488 342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13489 343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಖಂಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13490 344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13491 345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13492 346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಗ್ರಾ ಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13493 347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13494 348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13495 349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಮಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13496 350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13497 351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13498 352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13499 353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡಿತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13500 354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕಜಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13501 355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಲಿಿಂಗಯಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13502 356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13503 357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13504 358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಧರಿಗಂಡು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13505 359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13506 360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13507 361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರನಅಿಂತಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13508 362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13509 363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13510 364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಸಬಿ್ದಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13511 365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13512 366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13513 367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮವೆನಕ ತಚಾಮು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13514 368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13515 369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13516 370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಚಂದರ ಶಖರ್ 

ಕ್ರಾಜಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13517 371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13518 372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13519 373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13520 374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13521 375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಾಲಿಿಂಗ  ಹೌದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13522 376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13523 377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13524 378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಯಿಜಾನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13525 379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13526 380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಲಾಲಷಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13527 381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13528 382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೋಟ್ಟನ್ನನ  ವೈ ಶಷದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13529 383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13530 384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13531 385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋರಾಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13532 386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13533 387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13534 388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13535 389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13536 390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13537 391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13538 392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ  ಹಿ ರಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13539 393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13540 394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13541 395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ನ್ನಾ ಕುಮಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13542 396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13543 397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13544 398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13545 399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡೌಲನಅಟ್ಟಲ್ 

ಮಾಲಿಟ್ಟಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13546 400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭುಯುಲಿಿಂಗ್ 

ಶಂಕ್ಲಿುಿಂಗ್ ಸಶಟಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13547 401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13548 402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯಚೆಛ ೋದನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13549 403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13550 404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13551 405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಘಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13552 406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಬಿ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13553 407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13554 408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಾಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13555 409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13556 410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13557 411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚ ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13558 412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13559 413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13560 414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜದೇವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13561 415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿಶಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13562 416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಫಬ ರು ಲಕ್ಷ್ಾ ನ್ನ ಕ್ನಿನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13563 417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಕನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13564 418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಹೆರ್ ಅಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13565 419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13566 420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13567 421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13568 422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಲಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13569 423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13570 424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13571 425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಿಯನಿಸ್ಪದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13572 426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13573 427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13574 428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಕ್  ಸಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13575 429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಎಸ್ ಮರಿಡ್ಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13576 430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13577 431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ  ನ್ನಗ  ವಾಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13578 432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಷಯಾಫನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13579 433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13580 434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಜನದೇವಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13581 435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13582 436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13583 437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13584 438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡೆ  ಶಿಸಂಗ  

ಸದ್ದ ಾ ಡ್ಡ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13585 439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಡೆಲ್ ಮಾಶಕ್ 

ಸಾಯಿನಅನ್ನಬ್ ನ್ನಗಪ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13586 440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಂಫವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13587 441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಿಂಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13588 442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13589 443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13590 444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಮಲಿ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13591 445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13592 446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲತಿ ನಿಿಂಫಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13593 447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಬೆ ದೇಶುಾ ಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13594 448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13595 449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13596 450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13597 451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13598 452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಷ್ಪ ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13599 453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ  ಸಫಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13600 454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖುಟ್ಬಬ ದಿದ ೋನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13601 455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖರ್ ಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13602 456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13603 457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಲಡ್ಲೆಬ್ 

ಶಖ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13604 458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13605 459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಂಚಿಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13606 460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13607 461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13608 462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಾವ್ಕಡಿಡ ನ಄ ಅಬ್ದದ ಲಸ ಬ್ 

ನ್ನಡ್ರಫ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13609 463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13610 464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಶುಕುರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13611 465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ಪೂಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13612 466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13613 467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಿಿಂಗ್ರವಾವಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13614 468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13615 469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13616 470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13617 471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13618 472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಕ್ಷ್ು ಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13619 473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡಿಯಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13620 474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13621 475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಕ್ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13622 476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13623 477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13624 478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13625 479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಬಸ್ಪಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13626 480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13627 481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13628 482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13629 483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13630 484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13631 485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋ ಶ ಬರಾ ಚನನ ಭಲಿಾ  

ಶಿಯೋಗ ಶಿಚಾಮು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13632 486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13633 487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ರು ಇಟಾಗಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13634 488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13635 489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲುಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13636 490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13637 491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಸಾಾ ಯಿಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13638 492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13639 493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಕಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13640 494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ  ಉಗ್ರರ ನ್ನಭತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13641 495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13642 496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13643 497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವುನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13644 498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13645 499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ನಿಿಂಫಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13646 500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13647 501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಾ ಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13648 502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಾ ರ್ ನ್ನಡ್ರಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13649 503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13650 504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13651 505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಲು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13652 506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ್ರನ  ಷಲಿಗ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13653 507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದೆಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13654 508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13655 509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು ಟೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13656 510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13657 511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13658 512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಬಾಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13659 513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13660 514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13661 515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ಚೇಜರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13662 516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲಾು ನ಄ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13663 517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಎಸ್ ಸುಟಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13664 518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾಾ ನ್ನರಾಮಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13665 519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ಯ ಎಸ್ 

ಬಾದ್ದಗಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13666 520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾಲಿ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13667 521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ಣಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13668 522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಷಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13669 523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13670 524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಮಾಮಾಸ ಬ್ ನ್ನಡ್ರಫ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13671 525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13672 526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13673 527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇನ್ನಿಂಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13674 528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿತಿಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13675 529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೄರೆಸ್ಪ ಬಿಗಿಮಾಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13676 530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13677 531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಕ್ಲಿ  ಕುನ್ನಬ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13678 532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದುಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13679 533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13680 534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಹೆರ್ ಅಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13681 535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುವಾಬೆ ಫಲಾಬ ಲೇವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13682 536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷುಧನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13683 537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸ್ಪಾ ೋವಾ ಯ ಚಾಲೆಗಿರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13684 538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಘಾಮಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13685 539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13686 540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13687 541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13688 542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13689 543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13690 544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಮೄರ ೋ ದಾ ನ್ನನ್ನ ಮೆಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13691 545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಸುಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13692 546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13693 547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವೈರಿಮಾ ಿಂ ಹಿರೇಭತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13694 548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಹಿೋಮಾಟ್ ಬೆ ಮಾಯ್ 

ಅಸಾಸ ಹಾಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13695 549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13696 550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13697 551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸಾಾ ಿಂತರಾಮ ಉಡಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13698 552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13699 553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13700 554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13701 555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13702 556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Maksud patelle ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13703 557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13704 558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13705 559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೄಿಂಚ  ಎಲ್ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13706 560

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13707 561

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಡಿನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13708 562

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13709 563

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13710 564

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ಯಧ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13711 565

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆಿಂಡೆ ರು ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13712 566

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬಾಶಚ ಾ ಿಂಡ್ರರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13713 567

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13714 568

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13715 569

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಬಾಬೄರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13716 570

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ 

ಟ್ಟಗ್ರನ್ನಯಿರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13717 571

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಡಿನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13718 572

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13719 573

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭದ್ ಖೇಜಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13720 574

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ್ರಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13721 575

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13722 576

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಬಾಬ ರ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13723 577

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13724 578

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13725 579

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13726 580

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13727 581

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫರೋಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13728 582

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13729 583

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅತಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13730 584

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ  ಫಷನ್ನನ  

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13731 585

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13732 586

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13733 587

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13734 588

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13735 589

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರಾ ಕಲಿಬ್ದಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13736 590

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನಿಂಡ್ಡ 

ಮಾಾ ಡಿವಾಮಾ  ಹಿರೇಭತ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13737 591

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13738 592

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾತಿು ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13739 593

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಶಿಕ್ಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13740 594

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಾ ನಗೌಡ್ ಎಸ್ ಬಾಗಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13741 595

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13742 596

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13743 597

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13744 598

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13745 599

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13746 600

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡ್ಡ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13747 601

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷ್ಪ ಬಾರ ಾ ಜ್ ಗ್ರಡಿೆೋವಾ ಯ 

ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ್ಿಚಾಮು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13748 602

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಮಿನ಄ ಉಷಾ ನ಄ ಶಖ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13749 603

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13750 604

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13751 605

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ದಿವಾನ್ನಜ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13752 606

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13753 607

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13754 608

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದದ ಿಂ ಹುಸ್ಪನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13755 609

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13756 610

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಬಾಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13757 611

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13758 612

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಜ್ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13759 613

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13760 614

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುರ ಸಾದ್ ಗುರುಶಂತ್ 

ಸ್ಪುಟಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13761 615

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಮಾವಕ್ನ್ನರ ಲ್ೆ ಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13762 616

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಬಿ ಉಭರಾಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13763 617

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮಫನ್ನನ  ಕ್ರೆ  

ಜಾಮಾಡ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13764 618

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸುರಾಜ್ ಭೋಮಾರ ವ್ ಕ್ರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13765 619

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಕ್ಕ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13766 620

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಘ್ಸಸ ದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13767 621

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಡುರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13768 622

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13769 623

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13770 624

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾದ್ದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13771 625

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13772 626

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಮಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13773 627

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13774 628

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13775 629

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13776 630

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಳವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13777 631

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತಚ ರಿಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13778 632

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13779 633

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13780 634

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನನಿತಾ ಬಾದ್ದಗಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13781 635

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13782 636

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13783 637

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13784 638

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಿಂಗಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13785 639

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಮಾಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13786 640

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13787 641

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13788 642

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13789 643

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪ್ ಸಫಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13790 644

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13791 645

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13792 646

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13793 647

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದನಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13794 648

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13795 649

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವ್ಯಾ ಸ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13796 650

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯ  ಶಿಗ್ರಿಂಡು  

ತಾಲವಾರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13797 651

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಕ್ರೆನಅ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13798 652

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13799 653

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುಟಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13800 654

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ ಫಗ್ರಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13801 655

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13802 656

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಗಂಬಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13803 657

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪರಿದ್ದ ಬಗಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13804 658

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13805 659

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಯಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13806 660

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಧಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13807 661

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13808 662

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13809 663

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13810 664

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13811 665

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13812 666

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಪು  ಟೋಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13813 667

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13814 668

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಲಿಿಂಗಯಾಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13815 669

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13816 670

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮನಂದ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13817 671

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13818 672

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿೋಲಾ ಅಟ್ಹಾ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13819 673

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಥುರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13820 674

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13821 675

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13822 676

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಸನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13823 677

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಟಿ   ದೊೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13824 678

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13825 679

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸಾನ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13826 680

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13827 681

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13828 682

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಸಗಯದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13829 683

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13830 684

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13831 685

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಭತಾಾ  ನವಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13832 686

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13833 687

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13834 688

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13835 689

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13836 690

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13837 691

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ  ರಾಜಪುಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13838 692

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13839 693

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13840 694

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13841 695

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13842 696

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಿವಯನ  

ಚಾಲೆಗಿರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13843 697

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13844 698

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಅಿಂಡ್ವಾಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13845 699

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13846 700

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ವಿಠ್ಠ ಲ್ 

ನಿಿಂಬಾಗಿು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13847 701

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13848 702

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿಟರ ಬೆ ಎಸ್ ವಾತರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13849 703

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13850 704

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13851 705

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿತರ  ಶಖರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13852 706

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ  

ಬಾಫಲೇವಾ ಯ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13853 707

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13854 708

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13855 709

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನಾ ಸ ವಿೋಯಬದ್ದರ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13856 710

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೆರಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13857 711

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಜನಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13858 712

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಮಾರುಡಿನ಄ ಸವಾಲಡ ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13859 713

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13860 714

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ಬಗ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13861 715

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13862 716

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ಗೌತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13863 717

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಡಿ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13864 718

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿ ತರಾಕ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13865 719

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13866 720

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಭಲ  ಖೈದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13867 721

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಬಾಬ ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13868 722

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13869 723

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮಿಲಾ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13870 724

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನರಾಮಸ್ಪಸ ಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13871 725

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಶೄಟಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13872 726

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ಡಿಂಡ್  ಮಿೋಟರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13873 727

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Lalsab ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13874 728

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13875 729

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರ  ಬಿ ಜಡಿಡ ಮಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13876 730

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಶಂಕ್ರ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13877 731

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13878 732

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13879 733

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13880 734

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13881 735

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎರಾಮಾ ಗನೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13882 736

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಡೆ ಗೌಡ್ಡ ಎಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13883 737

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಷಯನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13884 738

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನ್ನನ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13885 739

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13886 740

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13887 741

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13888 742

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13889 743

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಭಷೇಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13890 744

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13891 745

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13892 746

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬ್ದಫಬ್ 

ಹಾಲಾರ ರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13893 747

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13894 748

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13895 749

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13896 750

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13897 751

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ದತು   

ಸರುು
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13898 752

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಿಂತ್ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13899 753

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13900 754

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13901 755

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13902 756

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಸ್ಪಾ ಲಿಾ  ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13903 757

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಂಡ್  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13904 758

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13905 759

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲೈಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13906 760

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13907 761

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭದ್ ಯಫಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13908 762

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13909 763

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13910 764

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯೌಡೌಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13911 765

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13912 766

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಬಿೋ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13913 767

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಯಾಮ್ ಮೌಲಿಿ  

ಅಟಾರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13914 768

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13915 769

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13916 770

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13917 771

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13918 772

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಧಭುನ್ನನ  

ಷಲುತಾಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13919 773

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಬಾಾ ಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13920 774

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13921 775

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13922 776

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13923 777

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13924 778

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡ್ರಾಯ್ ರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13925 779

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13926 780

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13927 781

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13928 782

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13929 783

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13930 784

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13931 785

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ 

ನಅಸಡಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13932 786

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13933 787

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13934 788

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ್ರಲಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13935 789

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13936 790

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಲೇಲಿಿಂಗ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13937 791

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಪಾ ದಿರ ಯಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13938 792

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಮುಕ್ಷ್ು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13939 793

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13940 794

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈದ್ದಭ ಬಿೋ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13941 795

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13942 796

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮಿೋರ್ ಬಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13943 797

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ ಬಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13944 798

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ismayil ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13945 799

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಧಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  

ತಲಾರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13946 800

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13947 801

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದಯಾಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13948 802

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13949 803

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13950 804

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13951 805

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13952 806

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನ್ಿತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13953 807

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13954 808

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಬಾಷನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13955 809

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13956 810

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13957 811

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13958 812

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಭಠ್ತಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13959 813

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಣು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13960 814

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13961 815

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13962 816

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋಳು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13963 817

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಮಾಾ ನ್ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13964 818

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13965 819

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13966 820

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13967 821

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ 

ಟೋಲನೂನ ರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13968 822

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13969 823

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13970 824

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13971 825

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಟಿ   ಫಷು ಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13972 826

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಬಾಷಿ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13973 827

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ವಿಠ್ಠ ಲ್ 

ಉಜಾನಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13974 828

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗನ್ನ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13975 829

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದಿೋಶ್ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13976 830

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13977 831

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13978 832

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13979 833

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಕೂಗ್ರರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13980 834

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13981 835

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13982 836

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ಭನಳಿ್ಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13983 837

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಬಾಷಯಾಮ 

ಹಿರೇಮಾಟಾ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13984 838

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾತೋಶಿರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13985 839

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13986 840

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13987 841

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13988 842

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13989 843

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13990 844

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13991 845

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾತಿು ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13992 846

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13993 847

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಳವಂತರಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13994 848

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13995 849

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



13996 850

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಮಾಲಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13997 851

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13998 852

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಭಣು  ನಅಕ್ಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

13999 853

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14000 854

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14001 855

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14002 856

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14003 857

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14004 858

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14005 859

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14006 860

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಭಲಿನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14007 861

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14008 862

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೃತಿಿಂಜಯಾ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14009 863

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಗುದ್ದಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14010 864

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14011 865

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಕು  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14012 866

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯನ್ನನ  ಭಲಿ  

ಮುಗ್ರಲಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14013 867

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ಶಿೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14014 868

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14015 869

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



14016 870

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14017 871

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14018 872

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14019 873

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನನ್ನಡ್ಡ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14020 874

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭನಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14021 875

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14022 876

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14023 877

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನ್ನನ  ಜಗದಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14024 878

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜನೆಡಿನ಄ ಸಾಯಿದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14025 879

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಗ್ರನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14026 880

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಮಾಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14027 881

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಿಂ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14028 882

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14029 883

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14030 884

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14031 885

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧ್ರಯನ್ನ ಬಿಯದ್ದರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14032 886

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭದ್ ಅಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14033 887

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಫಿಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14034 888

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14035 889

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



14036 890

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14037 891

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14038 892

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ಮಂತರಾವ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14039 893

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14040 894

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14041 895

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ರಾವ್ 

ಷತಲಿಿಂಗ  ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14042 896

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14043 897

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಳ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14044 898

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಟಿ ನ಄ ಬಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14045 899

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬ್ದಬ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14046 900

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14047 901

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾಮ ಬಾಮಿನಿ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14048 902

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಖರ್ ಜಿಂದ್ದನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14049 903

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14050 904

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14051 905

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಗ್ರಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14052 906

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪಿಂದರ  ಬಾಭನಿಟಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14053 907

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸ್ಪಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14054 908

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಮಾವನಕ್ ಥಕ್ಕ ನರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14055 909

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



14056 910

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14057 911

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14058 912

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ ುಸಾದ್ ಫಷರಾಜ್ 

ಬಿರ್ಜಜ ನಗಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14059 913

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಬಾಷ  ಎಿಂ ಜಂಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14060 914

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಲೆ ನಅ ಹಾಾ ಿಂಗಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14061 915

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14062 916

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ರೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14063 917

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ವಿ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14064 918

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನ್ನಥ್ ಸಗಿರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14065 919

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14066 920

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14067 921

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನಿಂಡ್ರ ಡೆಬಿಬ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14068 922

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಭಹಾದೇ 

ಶಿರ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14069 923

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14070 924

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14071 925

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಟಾರ ದೇವಿ ಜ ಭಡ್ರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14072 926

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಕ್ಲುಬ ಗಿು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14073 927

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಕಂಬಾರ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14074 928

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರೋಡ್ರ ಜಗಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14075 929

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



14076 930

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ರಾಚಾಗಲಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14077 931

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರಾಚಾಗೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14078 932

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14079 933

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14080 934

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಜಾಟಿ್ಟ   

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14081 935

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಾಮಿನಿ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14082 936

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶಟಿ  ಸುಭಾಷ್ ಗುಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14083 937

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಡ್ಲಾಾ ಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14084 938

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನನ  

ಭಲಿ  ಕ್ಫನ಄
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14085 939

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷತ್ರ ೋ ಸಡ್ರದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14086 940

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14087 941

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14088 942

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ನಿೋಲೂರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14089 943

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ಿಂಬೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14090 944

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14091 945

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋಶ್ ರು ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14092 946

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಸಜದ್ದ ಅಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14093 947

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14094 948

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಎಿಂ ಮಾಟರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14095 949

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಶಿೋಲ ಶಿವಯನ  

ಅಡ್ರಕ್ಷ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



14096 950

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14097 951

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಚಿನಭಲಿಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14098 952

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಂಡೆನ್ನಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14099 953

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14100 954

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14101 955

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಾ ರ್ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14102 956

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14103 957

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಿಂಗವಾಡ  ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14104 958

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14105 959

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭಭದ್ದಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14106 960

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14107 961

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14108 962

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14109 963

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಸಾಸ ಸ್ನ  ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14110 964

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಯ ಸದ್ದಲಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14111 965

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೇನದಿಡ ನ್ನ ಟಯಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14112 966

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಡುವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14113 967

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡೌಲರಾವೊ ಫಮಾನಿ 

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14114 968

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14115 969

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



14116 970

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರು ಗುಟಟಾರ ುರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14117 971

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14118 972

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14119 973

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಷತಾಾ ಿಂಗ  

ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14120 974

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14121 975

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿೋಲಾ ಬಾಯ್ 

ಸನಮಂತ ರಾವ್ 

ನಅಟೋಲ್

ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14122 976

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14123 977

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಡುವಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14124 978

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14125 979

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14126 980

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸತನಅಡ್ರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14127 981

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14128 982

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಹಾನಮಾಿಂತ್ 

ಪೂಜಾರಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14129 983

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನವಿಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14130 984

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಂತಾ ರಾವ್ 

ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14131 985

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14132 986

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14133 987

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುನೆನ ಡೆರ ಟೇಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14134 988

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14135 989

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ವಯನ್ನ 

ಫಷ  ನಅಟೋಲ್
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



14136 990

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿತರ  ಶಖರ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14137 991

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14138 992

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಸಂಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14139 993

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವೈಯಸ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14140 994

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14141 995

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಹಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14142 996

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ನಅಸಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14143 997

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಣು  ನಅಸಡಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14144 998

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ ಕಷರ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14145 999

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14146 1000

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಉಡಿಗಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14147 1001

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನಿವಾಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14148 1002

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗಪ್ ಡುಿಂಡ್ರ  

ನಅಸಡಿ
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14149 1003

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14150 1004

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Awwappagouda ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14151 1005

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಂಡ್  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14152 1006

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷುಧನ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14153 1007

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪ್ ನಅಟೋಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14154 1008

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14155 1009

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ



14156 1010

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14157 1011

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಂಡ್  ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14158 1012

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಸಡ್ರದ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14159 1013

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ಥ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14160 1014

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ನಅ ು ಭಡಿವಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14161 1015

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14162 1016

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಜಾ ಸಾಬ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14163 1017

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿಲಾಲ್ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14164 1018

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಮಾಲಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14165 1019

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14166 1020

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಮಾ ಲಿ ಎಸ್ ಅಕಿಂಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14167 1021

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನೆನ ೋರ್ ಗುರು  

ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄
ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14168 1022

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷಾ ಾ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14169 1023

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14170 1024

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ  ಬಿ ಅಕಿಂಡೆ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14171 1025

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇವ ಎಸ್ ಬಾಬಾಲೆವಾ ಯ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

14172 1026

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಗಂಗ್ರ 

ಆಲಸ

ಎನ಄ ನಆ. 

ಕೄ  

ಕಸೋಯ

ಷಿಯಾ

ಕ್ರ . ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು
ಕಂನಿ/ಸಂ

ಸೆ್ಪ ರಿಕ್ಯ

14173

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡು ರಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯದ್ದಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಪು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಅಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುನಆಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಳಂಫ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೆಬಾಬ ತ್ತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಸ್ಪಕೄಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟನಅ  ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡಿಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿಚಂದರ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲ  ಖಜಾ  ಉಲಬ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಸ್ಪಿಂಘ್ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ 

ಯಥಡ್ರ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿ ನಿೋಲಕಂಠ್ ಯಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿಿಂತಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತ  ತೋಟನ್ನಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಿರಾಮ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡೆನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ  ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಯನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂಧುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫರು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲಾಕ ಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿರ್ರರು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಜೆು ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಮಾನ ಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರಂನಿ್ಗಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ 

ಧ್ರುಭನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುರಾಜ್ 

ರೆನ್ನಸ್ಪಡಿಯಾ 

ಘಲಿೋಮಾಥ್

ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ 

ಅನನ ರಾವ್ ಹಾಾ ಡ್ಡ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನನ ವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯ್ ಕೄ 

ದೇಶ ಿಂಡೆ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದಯಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತರು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಜಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ಄ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Amogeppa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪರಾಮಸ ಲ್ ಫಷನ್ನನ  ಆಡೆಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುದರ ನ್ನ ಶಂಕ್ಸ್ಪುಟಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುದರ   ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಧ್ರರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎಮಿಡ  ಹಾಾ ಶಿಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಬಾಷ  ಎಿಂ ಜಂಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋಪುಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡು ಷಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲೋಚಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಷಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷತ್ರ ೋ ಸಡ್ರದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ನಿೋಲೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಮಾಮ್ ಮಿಮ 

ಮುಲಿಾ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಶ ಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ  ಗನೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮುಲುಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಚಾಲಾಗರಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ ಆರ್ 

ಜರೋಲಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನಿಸ ದ್ದರ   ಕ್ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಪು  ಟೋಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಲಿಿಂಗಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಡ್ರಕ್ಷ್ರಿ ಶಿನ್ನನ  

ಬಂಡ್ರಾವಾದ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆವೆಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾನ್ನಮಾಿಂಟ್ ನೇತಿಕರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರ ಸಾದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಿಂಗುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಸಗಯದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ರಿಷಫಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲ  ತಲಕ್ಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಭುಟಾಲಿ 

ಚಂದ್ದಕವಾ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಸನ್ನಾ ಿಂತ್ 

ಯಭಶಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿೋಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಕಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆಶ  ಸ್ಪಡ್ರ ಭ  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಂಫವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ ನ್ನಾ ಟಕರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುಟಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಬ್ದಬಾ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಯಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ   ಅಲಿಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಹಿಿಂಧೈಗಿರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುರಾಜ್ 

ರೆನ್ನಸ್ಪಡಿಯಾ 

ಘಲಿೋಮಾಥ್

ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ  ನೋಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಗ್ರಭಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಮ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಹಿದ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ ಭಲೇಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಭರಾಮಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಂಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನಅ ಗುಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಸ್ಪದದ   

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಟಿ   ಸಂಗ  ಗೈಕಾ ಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋಳು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ  ಅನಆ ನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವ್ಯಾ ಸ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಭಲ  ಖೈದಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದಯಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಫಷನ್ನ ಜಾವಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಹಾಾ ಲಿಯಾಲಿ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಡ್ರಸ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ರುದರ ಗೌಡ್ಡ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅವರ ಫ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಹಿೋದ್ದ ಬಗಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗರಾಜ್ ಎಿಂ ನಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅರ ನಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಬಾಯ್ 

ಮಾಲಿಟಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಾಧಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಫಷನ್ನನ  

ಹೌಡೆ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸಡ್ರದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಅರ ಕಶ್ ಸುಭಾಷ್ 

ಯಭವಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯದ್ದಬಾಯಿ 

ಮಂಗಲೂರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಯಭಶಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ 

ಮಾಾ ಿಂಗಲೂರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಬಾಯ್ ಚಂದರ ಶ 

ಟರಾಜ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಆಡ್ಕ್ಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಿಂಕಾ ರ್ 

ಫಷವಂತಾರ ವ್ ಷಲೆಗ್ರನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುರುಪು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಚಂದರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವೊ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಭಖಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  ಚಾಲಾಗರಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ನ್ನಗನ್ನನ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ತಲಿಿಂಗ್ರಾ ಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಎ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಷ್ಪು ಕ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷಲಿೋಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಲೇಟ್ಟಫ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಕರ  ಬಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ   ಚಮ  

ಕ್ಲೋಲಿಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎರಾನ್ನನ  ನ್ನಗ  

ಸುತಾರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಖಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಲಾಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಶಿರ  ಕುರಾಫಟಲಿಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದೆದ ೋಶ್ ಸೋಫನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂದಿೋಪ್ ಸಫನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾಬಾಯ್ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  

ಕ್ರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಫವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಿೋನಅ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಘಾಮಾವಾ ತಲಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಹನ್ನನ ಲಿಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಸನಿೋಫ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಕ್ ಗಡ್ ಶಿಯಾರಾಮ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಿಂಡುಗೋಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿನನ ಗೌಡ್ ಎಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎರಾನ್ನನ  ನಅಕ್ಷ್ರಾ  

ಬಾಗಲಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ 

ಸಲಿಮಾನಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾರ ಭಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬಾರ ಮ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಕಿ್ಬಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಿಂಕಾ ರ್ 

ಫಷವಂತಾರ ವ್ ಷಲೆಗ್ರನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಂಡ್  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ನ್ನಿಂತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಘ್ಸಸ ದ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾಲಿ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ 

ನಂದಗಿು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೂಲಿಖಾ ನಂದಗಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಾು ತ್ರ ೋ ನ್ನರಾಮಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಲೆಮಾನ್ನಸ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಚ  ನ್ನಾ ರಿಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ   ಅಲಿಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಗ್ರಭಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ  

ರೆನ್ನಸ್ಪದ   

ಜಾಮಾಡ್ರರ್

ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಜ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಭಲಿನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿಂಡಿಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿಕಷಬ್ 

ಖಾಸ್ಪೋಮೄಬ್ ನ್ನಡ್ರಫ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸಾಸ ಬ್ ಲಾಡೆಲೆಸಾಾ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ನಟಕರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ಧರ್ kshetri ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಭ  ಬಾಲಾಗುಿಂಡಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇ ಕುಪ್ಿಂದರ  

ಗೋಲಾಷರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸುರ್ರುರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವ್ಯಾ ಸ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಮಾ ಲಿ ಎಸ್ ಅಕಿಂಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೋಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಗುದ್ದಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ನಿಿಂಫಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿನ್ನಡ್ಕುಮಾರ್ ರು 

ನಿಿಂಫಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಮಾಲಿಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸುಬೆ ಕೄ ಮರಿಡ್ಗಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ತಲಿಿಂಗ್ರಾ ಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಎಸ್ ಮರಿಡ್ಗಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಮಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಜಮಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಟರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಚಚ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ್ರಾ  ವಯನ  ಕ್ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಷಾ ನ್ನಸಾಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಣು ರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಜಾ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯನ್ನನ  ಭಲಕ  

ಸರುು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14560

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿಲಾಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14561

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14562

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14563

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14564

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ 

ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14565

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14566

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14567

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14568

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14569

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಯಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14570

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14571

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆಶ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14572

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14573

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14574

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾದ್ದಗಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14575

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಲಂನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14576

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಟಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14577

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14578

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14579

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನ್ಿತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14580

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14581

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭಶೇೋಡಿನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14582

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಲಾಡಿಡ ನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14583

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನರಾಡಿನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14584

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14585

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14586

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14587

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14588

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14589

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನಿಿಂಗಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14590

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14591

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14592

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14593

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14594

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14595

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಟರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14596

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನನ್ನಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14597

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲಿಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14598

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14599

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14600

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14601

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಾಸ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14602

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಕಂಬಾರ್ ಟಾಟಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14603

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುನೆನ ದ್ದಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14604

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14605

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14606

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14607

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನ್ನನ ಮಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14608

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತ್ತ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14609

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14610

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದೆದ ೋರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14611

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14612

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸುರಾಜ್ ಭೋಮಾರ ವ್ ಕ್ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14613

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ನ್ನಡ್ರವಿಕೄರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14614

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14615

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14616

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14617

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನ  ಸೋನ್ನರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14618

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14619

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಷು ಗಿರಾ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14620

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14621

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14622

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14623

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14624

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14625

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆಟಿ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14626

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾದಿರ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14627

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14628

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪ ಕ್ಲಿೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14629

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14630

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಲಸುಮಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14631

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸುಲ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14632

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14633

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14634

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14635

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14636

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14637

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ   ಮಲ  ಕ್ಲಿೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14638

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14639

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14640

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14641

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14642

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14643

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ  ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14644

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಸ್ಪಡ್ರ ಭ  

ಇಟಾಗಲಿಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14645

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14646

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲೋಚಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14647

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14648

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಅಟಿ್  ಎಿಂ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14649

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14650

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಂದದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14651

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಜೆಗಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14652

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14653

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕವರಾವ್ 

ನ್ನಯ್ಕ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14654

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇವಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14655

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ವಯನ್ನ 

ಫಷ  ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14656

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಗುರುನ್ನಥ 

ಧುಲಾಮಾನಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14657

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು ಟರೆಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14658

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಾರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14659

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14660

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14661

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಟ್ಟಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14662

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14663

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14664

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14665

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಿರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14666

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14667

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಿನೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14668

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14669

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14670

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೂಸ ರ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14671

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14672

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುನಅ ಟ್ಟಗ್ರನೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14673

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಮಾಾ ನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14674

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಐಲಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14675

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14676

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14677

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14678

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14679

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮಾಜನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14680

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14681

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ  ಶಿ  

ಜಡಿಡ ಮಾನಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14682

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ  ಎನ಄ ಭಲಿಾಬಾದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14683

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ಎನ಄ 

ಭಲಿಾಬಾದ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14684

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14685

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯುನಸ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14686

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಎಚ್ 

ಯಾತಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14687

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14688

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ರ ಸತು ದ್ 

ಸೂಮುವಂಶಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14689

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14690

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖುದ್ದವಂದ ಮಿೋರಾಸಾಬ್ 

ನ್ನಡ್ರಫ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14691

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದಫಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14692

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ಿಂಡಿಪ್ ಬಾಲಾವಂತ್ 

ಬಾಬಾರೆ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14693

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಬಾಲಾವಂತ್ 

ಬಾಬಾಯರು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14694

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14695

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮ್ ರಾಯ್ ಎನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14696

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಖಿಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14697

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಜಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14698

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14699

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತನ್ನಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14700

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14701

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾಜ ಗಣಟಾರ ವ್ 

ಬಾಬಾರೆ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14702

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ 

ಟ್ಟಗ್ರನ್ನಯಿರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14703

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14704

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14705

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಪುನಅ ಎನ಄ 

ಭಲಿಾಬಾದ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14706

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14707

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14708

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಕಲಾ ಭಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14709

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಲಿೋಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14710

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14711

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14712

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14713

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14714

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇರೇಿಂದರ   

ಹಾನಮಂತ್ ಫಸ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14715

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14716

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂತ್ ಅಪಂತ  

ನಅಾ ಟರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14717

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಿಬ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14718

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಾಮಿನಿ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14719

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಶ ಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14720

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14721

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14722

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14723

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14724

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಭಯನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14725

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ದಿವಾನ್ನಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14726

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14727

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14728

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಬಾಾ ಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14729

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಬಾಾ ಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14730

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14731

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಚಾಲಿಗಿರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14732

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮಬಾವಾಾ  ಮೆಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14733

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14734

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕೄಲೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14735

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾನಮಾಿಂಟ್ ಎಸ್ ವಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14736

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14737

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14738

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14739

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14740

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14741

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಗ್ರಾ ಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14742

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14743

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14744

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಿಂಗಿಬ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14745

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14746

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿವಾ ಫಷನ್ನನ  ಜೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14747

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14748

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ್ರಾ ವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14749

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದ್ದನಂದ ಥಕ್ಕ ನನ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14750

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಮಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14751

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಎಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14752

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14753

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14754

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ  ನಆಯ  ಹಷಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14755

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಿಸಾಗಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14756

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14757

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲಾಜಯ ಬಗಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14758

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14759

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14760

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14761

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14762

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14763

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಹುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14764

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋರ್ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14765

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14766

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14767

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14768

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14769

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ  ಎಯ  

ಉಿಂಡಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14770

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14771

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನ  ಸೋನ್ನರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14772

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14773

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14774

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ  

ಮಂಗಳೂರಿನ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14775

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ನರ್ಜಾ ದಿದ ೋನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14776

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14777

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಸಾಾ ಬಾಯಿ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14778

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14779

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಲಚಾಚ   

ಮರಿಡ್ಗಿು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14780

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಫಷನ್ನನ  

ತಲಾರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14781

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂದಯಾಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14782

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈನಆನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14783

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಪನ ಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14784

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14785

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಎಲ್ 

ಮರಿಡ್ಗಿು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14786

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈನಆನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14787

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14788

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14789

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ  ಬ್ದಕ್ಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14790

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14791

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭ ಸ್ಪದ್ದದ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14792

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮೆಲ್ ಅಸಾ ದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14793

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ  ಭೋಮಾಶ 

ಕ್ರಾಜಗಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14794

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14795

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಂಡ್ರಗಿ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14796

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14797

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14798

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14799

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14800

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾರ ವಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14801

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14802

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14803

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14804

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14805

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14806

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಫಷನನ   

ಅ ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14807

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14808

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14809

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಬಾಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14810

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಮಾಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14811

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14812

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುಟಾಲಿ ಮಲ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14813

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14814

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ಕಾ ಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14815

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾಮ ಬಾಮಿನಿ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14816

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14817

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14818

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14819

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14820

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14821

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14822

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14823

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14824

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಡ್ರಾ   ಕ್ಡಿ್ರವಿಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14825

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14826

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಮಾಯಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14827

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14828

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಥಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14829

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜಾಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14830

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ  ಸ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14831

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಝರಿನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14832

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಧಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14833

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14834

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14835

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14836

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಫಬ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14837

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14838

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14839

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಹಿಸ ನ಄ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14840

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14841

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14842

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಬಿಬ ೋರ್ ಅಬಾಬ ಸ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14843

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸನ್ನದ್ದಸ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14844

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಸ್ಪ ನೇಕೄರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14845

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಇರಾನ್ನನ  

ಯಂಕಂಚೈ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14846

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇದ್ದರು ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14847

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14848

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ಄ ಹಾಡು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14849

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಟ್ಟನ಄ ಅಸಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14850

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊನಅಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14851

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14852

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಮಿೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14853

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಾಲಿಿಂಗ  ಹೌದಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14854

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯಚೆಛ ೋದನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14855

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14856

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14857

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ಪೂಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14858

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಬಸ್ಪಟಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14859

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು ಟೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14860

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14861

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಖಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14862

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14863

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೄರೆಸ್ಪ ಬಿಗಿಮಾಡಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14864

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14865

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14866

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14867

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ  ರುದರ   

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14868

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜಾಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14869

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14870

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಡ್ರಕ್ಷ್ರಿ ಶಿನ್ನನ  

ಬಂಡ್ರಾವಾದ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14871

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಾಿಂತ್ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14872

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಕಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14873

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14874

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಾಿಂತ್ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14875

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14876

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಖಜಾಸಾಬ್ ಶಖ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14877

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಭಯನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14878

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14879

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಡ್ರಡ್ಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14880

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shdedevi ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14881

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14882

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14883

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡ್ಭಾ  ಬಿಯದ್ದರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14884

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14885

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14886

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14887

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14888

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ವಿಟು ಬಾ ಗವಂಡಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14889

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಭರ ಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14890

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಭರ ಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14891

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14892

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14893

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಯಾ ನಂದಿಕೇೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14894

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14895

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫಯಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14896

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14897

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂಕೄರ ಮಾಾ  ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14898

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14899

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14900

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14901

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14902

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14903

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14904

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14905

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಫಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14906

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುತ್ತಬಾಸ ಬ್ ಸ್ಪಿಂಡ್ರಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14907

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14908

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14909

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ್ರಾ ವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14910

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14911

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14912

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೂತಲಾಬೆ 

ಫಷವಂತರಾವ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14913

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14914

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಮಾಲ  ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14915

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಕಿಂತ್ ಭೋಭರಾವ್ 

ಕುಲಕ್ಣ್ಣು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14916

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14917

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14918

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14919

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14920

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ನ್ನನ  ಭಡಿಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14921

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಿಂತ್ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14922

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14923

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14924

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14925

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಟಿ   ಯಮವಾ ಯ 

ಸ್ಪಿಂಡೇಜರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14926

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14927

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಣು ದ ಕ್ಲಾಶೄಟಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14928

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14929

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14930

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮುಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14931

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14932

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14933

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14934

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14935

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾಾ ಸ್ ವಿಷಾ ಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14936

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿೋತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14937

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14938

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14939

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14940

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14941

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತಾಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14942

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14943

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋರಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14944

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14945

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14946

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14947

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ಯವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14948

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14949

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಚಚ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14950

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14951

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೆಫಟಾರ ಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14952

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರಂಗುಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14953

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14954

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ನಆ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14955

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14956

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿಾ  

ನಿಿಂಗ್ರಬಾಷ  ಕ್ರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14957

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ಶೄಿಂತಾಾ ಲಿಾ  ಕ್ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14958

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14959

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14960

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಮಾಲಿಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14961

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14962

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ UDGI ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14963

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಾು ತ್ರ ೋ ಶಿರಾಯ್ 

ಕೇೋನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14964

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14965

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಗುಿಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14966

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಗಿು  ಬೌ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14967

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14968

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಡೆ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14969

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14970

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14971

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆಿಂಡೆ ರು ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14972

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14973

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14974

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14975

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಿರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14976

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14977

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14978

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14979

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14980

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14981

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14982

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  ರಾತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14983

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಖಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14984

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14985

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14986

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14987

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ೋಯರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14988

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14989

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದ್ದಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14990

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದಾ ಮ್ ಎಸ್ 

ಡಕಕ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14991

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿೋಬಾ ಅಬ್ದದ ಲಾಸ ಬ್ 

ಗೌಡಿ್ಿಂಜ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14992

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14993

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14994

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



14995

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೆಫನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14996

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14997

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ನ್ನರಾರಂಡ್ಡ 

ಭಾಸಾಗಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14998

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಗೈಲ್ ರು ಗೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

14999

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಯುಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15000

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬ್ದಬಿ ಭಣ್ಣಯಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15001

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15002

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಳ್ಳನ ಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15003

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15004

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15005

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15006

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15007

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15008

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15009

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ   ಕ್ಲೆಸ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15010

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15011

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಿಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15012

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಂಚನೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15013

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಕ್ಬ ಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15014

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ ಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15015

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15016

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15017

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15018

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಕ್ಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15019

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಭಾತ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15020

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಡುವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15021

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15022

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ಶಿಪುಟಿ ರ್ 

ಡಂರ್ಜ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15023

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15024

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ್ನಫಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15025

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ರು ನಂದಗರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15026

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15027

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15028

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿೋವಚ ಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15029

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಬಾಯಿ ಶಂಕ್ರ್ 

ಸಸೂು ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15030

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಂದ್ದರ ಕುಮಾರ್ 

ಷಕ್ಕ ಗಿು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15031

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯಟಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15032

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಶಿಿಂಧೆ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15033

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15034

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಿಂಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15035

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15036

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15037

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15038

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15039

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15040

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15041

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15042

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15043

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15044

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15045

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15046

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15047

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15048

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15049

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15050

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15051

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15052

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ  ಫಷ  

ದೊಮೇನಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15053

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಾಬಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15054

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಎಿಂ ದೊಡ್ಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15055

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15056

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15057

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15058

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಲಂನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15059

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂವಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15060

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15061

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ಹುಷನ  

ಬಾಲಗನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15062

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15063

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ದೊಡ್ಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15064

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಹಷಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15065

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15066

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮುು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15067

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15068

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಿಂಬೆ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15069

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15070

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15071

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15072

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ 

ಮೆಲಿನ್ನಭಣ್ಣ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15073

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15074

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15075

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15076

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15077

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15078

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಮ್ ರೆಕು ಜಾಧವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15079

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದರೋಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15080

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನ್ನಸ್ಪಿಂಗ್ ಲಚಮು 

ಚವಾಣ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15081

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನನ  ಕ್ಲ  

ಧೋಡ್ರಾ ನಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15082

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ಲ  ದೊಡ್ಭಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15083

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಕ್ನ್ನುಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15084

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15085

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದಶಿವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15086

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15087

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15088

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15089

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಮಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15090

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15091

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾ ಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15092

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15093

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15094

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನ್ನಸುಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15095

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15096

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15097

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15098

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲುಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15099

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನಅಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಘಾಮಾನ್ನ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಭಲಿ  ನಲಿಿರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಮಾ ಹನೆನ ಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ  ಸನಮಾಿಂತ್ 

ಫಜತಿರ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿಿಂಗರಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನರು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರೆವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋತಿರಾಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಟಣ್ಣು  

ಕಿಂಫಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲು ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಿಂತ್ ಭಾಸಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಫಸು 

ಚವಾಣ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಭಮಿಸ ಿಂಗ್ 

ಚಹಾನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಷಯನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಜನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷುಧನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲು ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನನಿತಾ ರಾಭಜ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿಂಡಿಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಯಿ ಭೋಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೆರಿಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ  ರು ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಭಕಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆರ ೋಮಾಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಲ್ ಹಾಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಟಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಆಚಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ದೇಜ 

ಚಾನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಲ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಭರಿಯಾ  

ವಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷ್ಪಮಾರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನಿಸ ಡಿಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಕಿಂತ ಅರೇಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಮ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಬಾ  ಅರೆಕರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಧ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಾ ಲಬಾಯಿ ವಿಟೆಾಲ್ 

ಚವಾಣ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಸುು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಮೇೋಸನ಄ 

ಚವಾಣ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ನ್ನಿಂತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಯಣು  ಎಸ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶ್ ಎಸ್ ಡ್ರಲುಭನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನಟಾಬಾಯಿ ಎಸ್. 

ತಲಕೄರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಜನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ  ಫಷನ್ನನ  ಕ್ಟಮಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಭಮಿಸ ಿಂಗ್ 

ಚಹಾನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ರಾಭನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಉಜಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಲಾಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ 

ಟೋಲನೂನ ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ 

ಟೋಲೂನ ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರೆಡಿಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅತಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಣಕು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಭಥಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಮಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ತಿ ವಾಡಿಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಂಫವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಟಾರ ಟರ ಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಭತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಾಲಾ ಹಿರೇಭತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡಿಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಜ್ು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷನಂದ ಭಠ್ತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಮಾಾ ನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಸಾನ್ನನ  ಧ್ರನ್ನಿಂದ್ದ  

ಮಾಲಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ 

ಕುಸಾನ್ನನ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಿಲಾ ಬಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗ್ರಫಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sahebhusni pirjade ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬತಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಳ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತಾರ  ಫಷನ್ನನ  ಕೇೋಥಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾಾ ರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ಟ ಜಗನ್ನನ ಥ್ 

ನೆಮಾಗುಡ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ  ಕ್ಫನೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರಾವ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ  ಉಡ್ಡ ಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋರಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ಚಂದೊಕಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಬಶ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Laldemashak ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಸ್ಪೋರುದಿದ ೋನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ್ನಬ ಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಮೄಡ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಮಾಶುನಅ  

ಕ್ಲಾಷನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಹಾಬೇಬ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ 

ಕ್ಡ್ರ್ ಶಖ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಾಗುನ  ಫನ್ನಗರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪದಧ ಯದ್ 

ಜಾವಾಲಕ ೋಟ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ಘಾಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಿ  ಚಂದ  

ಇಿಂಜಾಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಿಜಾು ಯೂಸುಫ್ ಬೆಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಮಾಮಾಷಬ್ ನಬಿಸಾಬ್ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣಗೌಡ್ ಬಗ ಗೌಡ್ 

ಬಿಯದ್ದರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋರಾಬಾಯಿ ಮಾಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಿಯಾಿಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ 

ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವೊ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ಲೆಸ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖದ್ದರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜನಿಖಾನ಄ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ನ್ನಸ್ಪ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬೂ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾದ್ದರ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ಲಸ ನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಟ್ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಯ್ ಬಾಬ್ದ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನಿಸ ಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಂತಾರಾಮ 

ನಆಯ  ಅಲಾಗಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ  ಅಲಿಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ಚುಚ  ಬೄಲಿಿಕಟಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಶಿರಾಯ್ ನವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಘೋವಯಾಮ ಅಲೆಾ ಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೃತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರ ಭುನೇವಾ ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಿಂಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾರ ಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ 

ಮುನಿರುದಿದ ೋನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಂಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ ಬೄಯ  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುಕಸ ನ್ನ ಬಗಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಭಯಾ ಗಣ್ಣತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಭ  ಬಾಲಾಗುಿಂಡಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ  ಗುಯ  

ಕುರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನನ  

ಭಹಾದೇ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Appanna Chourad ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೆಬ್ದಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುಟಿ ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿಟಾರ ಸ್ಪನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಂತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರ ಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಗಡ್ಡಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದ್ದರ ಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಟಿ   ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಡಿ  ಬಿ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಕ್ಲಿೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾವ ಎ ಬಾವಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನ ರಾಭನ್ನ 

ಇರಾಕ್ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವೆುಶ್ ಆಿಂಬೂರ ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಎಸ್ ಮೆನ್ನದ ರಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಂಟ್ಟನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುಟಿ ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಾ ೋವಾ ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕ್ರಾರ್ಜನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನಅ ಗುಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಯಶಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ramesh.b ಆನಿರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಂಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸುಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ  ಭೋಭರಾಮ 

ಟಿ ಣನ್ನಶೄಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋಲಿಾಲ್ ರು ಕ್ಲಿೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಡ್ಲಾಾ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲವಂತಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಅನಆ ನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಟ್ಟಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿರಾ  ಗುಷಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾವಿತಿರ  ಅನಆ ನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಣು  ಗೌತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಐಷಮಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೂಜಾುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಸ್ಪೋರ್ ಅಹಾಾ ದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿ  ಬಿಯದ್ದರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄದುರಾವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷಭದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ 

ಗ್ರಮಕ್ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೋಲಾನಿ ನಅಶ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಿಂದರಾಬಾಯ್ 

ಡಿಂಡಿಬಾ 

ನ್ನರಾಯಂಕ್ರ್

ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬೄಡ್ರ ಬಗಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎಮಿಡ  ಹಾಾ ಶಿಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ ಎಸ್ ಶಿಪೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣುಕ ಎಸ್ ಶಿಪೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈನ್ನಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂತ್ ಕ್ರೆ  

ಜಾಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಶಿರಾಮ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆರೆನಅ ಗುಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಭತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿ ರೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುದರ ಗೌಡ್ಡ ಗೌದಿ ಗೌಡ್ಡ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಹಿರೋಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬ್ದಬ್ ಸಾಬ್ 

ನ್ನಡ್ರಫ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಪು ಗೌದಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಲಾಕ ಷಬ್ ನ್ನಡ್ರಫ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಾ ಡ್ಾ ಬಿ ನ್ನಡ್ರಫ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಮಾ ಶಿಂತಭಲಿ  

ಹಿನೆಚ ೋರಿಯಾ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಾಕ್ಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಗ್ರ  ಎಿಂ ಹೂಗರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೈದರ್ ಷಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸ್ಪನ್ನಸ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಯಬಾಬ ನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಸ್ಪಮ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಿಂಡ್ಲಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಕ್ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಶಿರ ೋ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Amrutrao ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೂಡ್ ಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನ ಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಗುರಾ  

ಡ್ರಡ್ಭಣ್ಣ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರಿಣ್ಣಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಯಾಟರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಕಯರು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಧುಕ್ರ್ ಬಿ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ 

ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಥಾಾ ುಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಗೌಡ್ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15560

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಾರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15561

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಎ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15562

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15563

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15564

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15565

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15566

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15567

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15568

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15569

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15570

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15571

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15572

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸುಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15573

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15574

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15575

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15576

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ  ವಿೋಯ  ತಕ್ು ಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15577

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15578

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15579

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15580

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ಕ್ಲಾಾ ಣ  

ನಂದಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15581

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲುಕ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15582

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15583

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15584

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನಗೌಡ್ಡ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15585

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15586

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15587

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15588

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15589

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರಾಯಂ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15590

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15591

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರೇ ಭುನಅ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15592

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷನ್ನಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15593

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15594

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15595

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15596

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಬಿ ಸನಚಾನಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15597

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15598

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15599

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15600

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15601

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾದಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15602

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಲಕ್ಕ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15603

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15604

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15605

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15606

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೆಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15607

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15608

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂಯವ ಜೆಟ್ಟನಅ  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15609

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15610

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಎನ಄ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15611

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೈರೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15612

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15613

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ  ಸೋನ್ನರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15614

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15615

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15616

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15617

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15618

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15619

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15620

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15621

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15622

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತಾ ಕುಮಾಸಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15623

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಕುಮಾಸಾಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15624

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15625

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಅ  ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15626

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15627

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ಮ್ ಭುಟಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15628

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15629

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15630

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರ  ಗುಯನಅಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15631

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಗುರುದ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15632

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15633

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15634

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15635

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15636

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15637

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15638

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15639

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15640

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15641

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15642

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15643

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15644

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15645

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15646

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15647

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15648

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15649

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15650

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15651

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಬ್ದಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15652

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15653

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ೋಯರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15654

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15655

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಲಿಾಸ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15656

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ್ರ  ಶಿ  

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15657

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15658

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15659

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಲಿೋಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15660

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಚಾಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15661

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15662

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15663

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15664

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋತಿಲಾಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15665

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15666

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಣತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15667

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15668

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15669

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುದರ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15670

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಾ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15671

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15672

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15673

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ೋಯರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15674

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15675

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ  ಯಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15676

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15677

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15678

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15679

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಹಾಾ ಲಿಯಾಲಿ 

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15680

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15681

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15682

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15683

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15684

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15685

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15686

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15687

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15688

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕ್ಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15689

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ರು ಬಾಗ್ರಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15690

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ್ರಾ  ಶಂಕ್ರ್ 

ಅ ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15691

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮ  ಶಂಕ್ರ್ ಗಿಂಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15692

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15693

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15694

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಣು  ಕ್ರೆನಅ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15695

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15696

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15697

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರಭಾ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15698

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15699

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15700

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15701

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫಯಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15702

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ  

ರೆನ್ನಸ್ಪದ   

ಜಾಮಾಡ್ರರ್

ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15703

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮವೆನಕ ತಚಾಮು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15704

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15705

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15706

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15707

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15708

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15709

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜಲಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15710

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15711

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15712

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15713

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಗೈು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15714

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15715

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15716

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15717

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15718

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15719

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಡ್ರಲೆಯಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15720

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15721

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾಿಂಡ್ರಸ ಾ ಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15722

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15723

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15724

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15725

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಝೋಶನ಄ ಅಪಝ ಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15726

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಬೆ ಹಾಲಿಮಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15727

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಕ್ಷ್ತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15728

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿನ್ನಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15729

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನ್ನನ  ಕಂಬಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15730

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾ ನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15731

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15732

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15733

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ ಭಲೇಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15734

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷನ್ನಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15735

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಘಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15736

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15737

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15738

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಲಿನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15739

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನ್ನನ ಮಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15740

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಷಬ್ ಮಿೋ 

ನ್ನಗಪ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15741

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಭಾ  ಧ್ರಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15742

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15743

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15744

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15745

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15746

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15747

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದಿೋಶ್ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15748

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗನ್ನ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಉಜಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15749

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15750

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕು  ಬಾಬ್ದ ಅಭಾ ನಿನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15751

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಅಭಾ ನಿನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15752

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15753

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15754

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15755

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ನಅಸಡಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15756

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಭಾ  ನಅಸಡಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15757

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15758

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15759

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15760

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15761

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15762

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15763

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಕು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15764

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಕಿಂತ್ ಸಮಾರಾ 

ಅಭಾ ನಿನ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15765

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15766

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದಶಿವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15767

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಮಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15768

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15769

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಬಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15770

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪನ ೋಸಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15771

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15772

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ಯ ಎಸ್ 

ಬಾದ್ದಗಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15773

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಂಡೆನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15774

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15775

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15776

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಜನ಄ ಬಿೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15777

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15778

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15779

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Avvanna ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15780

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಾ ಿಂಡ್ಗಿಟ್ಟಲ್ 

ಇಮಾಾ ಿಂಟ್ಟಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15781

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿಯಾಬಗಮ್ 

ಬಾಾ ಿಂಡ್ಗಿಟ್ಟಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15782

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15783

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15784

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15785

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಕುಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15786

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಝಾನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15787

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ  ಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15788

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15789

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15790

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15791

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15792

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15793

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15794

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿಕಿಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15795

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15796

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಿರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15797

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಮಿಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15798

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಳಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15799

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15800

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿೋನ್ನ ಬಿೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15801

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮಶ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15802

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15803

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರೇಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15804

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ್ರನ  ಸೋಭರಾಮಾ  

ನ್ನಯಕ ೋಡಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15805

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15806

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15807

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15808

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15809

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15810

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಶವಂತ್ ಜಾಧವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15811

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15812

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫಯಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15813

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15814

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಭನ್ನ ಗೌಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15815

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಗೌಡ್ಡ  ಗ್ರಗ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15816

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15817

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಗೌತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15818

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15819

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಾ ಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15820

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಕೄ ಸಗರಂ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15821

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15822

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋ ಶೆಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15823

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ  ಎಸ್ 

ಸೋಲಾಪುಯ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15824

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15825

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15826

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Myenoddeen bubusab 

ಅಟಾರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15827

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾವ ಚಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15828

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ  ಸಗಯರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15829

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15830

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15831

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15832

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15833

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15834

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15835

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿಧ ಿಂಗ್ ಸಾಯಿಫನ್ನನ  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15836

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15837

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15838

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಭಾ ರಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15839

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15840

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15841

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15842

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15843

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15844

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15845

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಇನನ ಷಿ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15846

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಇನನ ಷಿ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15847

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15848

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15849

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕರೆಪ್ ಭೋಭನ್ನನ  

ಕ್ಲಿೂರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15850

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15851

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15852

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15853

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15854

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15855

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15856

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15857

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15858

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15859

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15860

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದದೇಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15861

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15862

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15863

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15864

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15865

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15866

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15867

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಣ್ಣು  ಮೌರಿೋ ಗೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15868

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವ್ಯಾ ಸ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15869

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15870

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15871

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15872

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15873

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15874

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15875

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಯಭಣು  ಲಕ  ಕೇಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15876

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15877

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15878

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15879

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15880

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15881

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯದರ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15882

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15883

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15884

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15885

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸುಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15886

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15887

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15888

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15889

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15890

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಭುನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15891

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಯಭಶಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15892

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇಭಾಯಗೌಡ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15893

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15894

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಂತ ಅಯೂರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15895

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದ್ದರ ಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15896

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಂಡೋಬಾ ಕ್ಷನ್ನನ  

ಸುರಾಸ್ಪ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15897

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂಥಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15898

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15899

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15900

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಅರ ಕಶ್ ಸುಭಾಷ್ 

ಯಭವಟಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15901

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ರಿಷಫಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15902

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revabai andodgi ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15903

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15904

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15905

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲೇ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15906

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15907

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15908

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15909

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15910

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15911

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಭರಾಮ ಗೌೌ ಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15912

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಯಿಜಾನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15913

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15914

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಖದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15915

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15916

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ದ್ದಫ್ಡಡ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15917

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15918

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15919

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಶಿಲಿಿಂಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15920

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಥಾರ ು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15921

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15922

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15923

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುರ ಿಂಡ್ರಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15924

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15925

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15926

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ ಆರ್ 

ಜರೋಲಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15927

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತ್ತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15928

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15929

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವತ್ತಭಸುಿಂಡ್ರರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15930

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತ್ತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15931

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15932

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ ಡಿನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15933

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶರಿೋಪ ಬಿೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15934

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15935

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಟಾಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15936

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಜನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15937

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15938

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಾು ತಾರ ಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15939

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ಶಿಯೋಗ 

ಇಸ ೋಟ್ು
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15940

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15941

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15942

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಸ  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15943

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕ್ಯಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15944

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15945

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15946

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಕಿಂತ ಅರೇಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15947

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15948

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15949

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15950

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉತು ಿಂಬಾಯಿ 

ಭೋಭರಾವ್ ಕಿಂಫಲ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15951

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15952

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್  ಭಕನ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15953

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15954

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರಾ  ಮಾಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15955

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15956

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15957

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15958

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15959

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಚನನ ಭಲಿ  

ಸ್ಪಿಂಗ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15960

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15961

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15962

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ೈದಿಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15963

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15964

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15965

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15966

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15967

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15968

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15969

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಟಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15970

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15971

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುನಅ ನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15972

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15973

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ಄ ಭೋಭನ್ನನ  

ಫರಿಗಿಡ್ರ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15974

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15975

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜನಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15976

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನ್ನಸುಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15977

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾ ಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15978

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15979

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಕ್ನ್ನುಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15980

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದರೋಡೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15981

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15982

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15983

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15984

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಧುವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15985

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15986

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡು ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15987

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಷಯನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15988

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15989

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15990

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೊೋರು ಜಾಧವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15991

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15992

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15993

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೇತನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15994

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



15995

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15996

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15997

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15998

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

15999

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16000

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಂಡ್ರಮಾಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16001

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16002

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೇಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16003

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16004

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಚನಅ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16005

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16006

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾದ್ದರ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16007

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16008

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16009

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಯಳು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16010

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನಸ್ಪದ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16011

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಶನ  ಕಿಂಫಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16012

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16013

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16014

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16015

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16016

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಬೆು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16017

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16018

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16019

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16020

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಸ್ಪರ ೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16021

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16022

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ರಾಭಚಂದರ  

ಡ್ಡ ರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16023

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಣು  ಫಜಾಿಂಟರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16024

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16025

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯದ್ದಬಾಯ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16026

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಮನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16027

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋಲು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16028

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16029

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16030

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಶಿಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16031

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಂದರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16032

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16033

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16034

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16035

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಪು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16036

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16037

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16038

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16039

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಜಾಜ ವ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16040

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16041

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16042

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂವಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16043

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪಡ್ರಾ ಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16044

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16045

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16046

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16047

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ UDGI ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16048

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16049

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16050

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಮಾಲಿಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16051

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಾು ತ್ರ ೋ ಶಿರಾಯ್ 

ಕೇೋನ಄
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16052

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16053

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16054

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16055

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16056

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16057

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಂಬಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16058

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16059

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16060

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16061

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಯಾಬಾನ್ನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16062

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕೇೋಪ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16063

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16064

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುರಾಜ್ ಜಮಾನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16065

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಹಾಾ ಡ್ಡ ಇಸಾಾ ಯಿಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16066

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ಄ ಶಿಂತ  

ಯಾತಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16067

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿವಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16068

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16069

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16070

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16071

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16072

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16073

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16074

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16075

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಗುಿಂಕ್ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16076

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಯಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16077

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16078

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಗಿು  ಬೌ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16079

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16080

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16081

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16082

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16083

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಷರೋ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16084

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16085

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಬಶ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16086

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Laldemashak ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16087

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ಜಬಧ ಮುಜಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16088

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ಄ ಸಾಬ್ ಮುಲಿಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16089

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16090

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ಚಂದೊಕಟ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16091

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷಲೆಗ್ರನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16092

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಚಿಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16093

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸುಲ್ ಬಿ ರಿರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16094

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸಾವಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16095

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರಿೋಮ್ ಷಬ್ ಮುಲಿಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16096

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಚಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16097

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16098

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭದ್ ಅಲಿ ಷಬ್ 

ಮುಜಾರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16099

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Md. ಐಸಾಕ್ ಬಾಾ ಡೆ ೈರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುದುಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಸಬ್ದದಿದ ೋನ಄ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಜ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಬೄದ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಯಬಾಬ ನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಯಾಬಿ ಫಡೆ ೈರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಟೇಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದಿಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಭೋಮಾಶ 

ಕಿಂಟಲಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿಾ  

ನಿಿಂಗ್ರಬಾಷ  ಕ್ರಿ
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾಜಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಾ ೋವಾ ಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ತಿಬಟನೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಮಾನಿಿಂಗ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಿತಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾ ಷಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Appanna Chourad ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೆನ್ನನ ವಿೋಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಿಯಾಮಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಬಾಬ ಯಷಸ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಕ್ರೆನಅ  ಪುಜಾರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಥಾಾ ುಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಗು ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನಂದ್ದ ಸ್ಪಟ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಂಡ್ರ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಗುದ್ದಯ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಜೇಶ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋರಾನ್ನನ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಅಿಂಡೋಡಗಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾರಾಮ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶಂಕ್ರ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲ ನ್ನ ಎಿಂ ಭಠ್ತಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾತಾಾಯಾಯಾ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇ ಕುಪ್ಿಂದರ  

ಗೋಲಾಷರ್
ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ  ರು ನಅಟೋಲ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಿಂಡು ಸಾಬ್ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿನಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದನಂದ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ರ ಷಿಕಕರ 

 ಸಾಯಿನಸ

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

ಕ್ರ . ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು
ಕಂನಿ/ಸಂ

ಸೆ್ಪ ರಿಕ್ಯ



16174

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಾ ಲುಕಮಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾದಿಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಶಚ ಿಂದರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಸರಿಭಾ 

ಸೂಮುವಂಶಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಿಂದರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಜಾತಿಮ ಇಲಾನ್ನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕುಿಂಬಾರ್ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಿಬ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನಡ  ಎಸ್ ಶಿರುರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಬಾಬ್ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮಾಜಾನಬಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯಾಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಬೆು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಸುಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಅ  ಸಾಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುನೆನ ಡೆರ ಟೇಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಾರಾಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಖಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾನ್ನನ  ಯು ನಅಾ ಟ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಸಾಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂಟರಾಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿಾ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪಿಂಧಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೈರೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾ ರಾನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಯಾಟ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗನ್ನಫಷಾ ಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಷಮಫನ್ನನ  

ಬಜಾ ರಿು
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಜಾ ಚಿಿಂಚಿಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ಪೊೋಟೈಲ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯಾಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಾ ಶಿರ  ವಯನ್ನಗೌಡ್ 

ನಅಟೋಲ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮಾ ದ್ ನಬಿ 

ಜಮಾದ್ದರ್ ಶಖ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಶವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ವಾಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭದಿವಾಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾತಾಾಯಾಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಆರ್ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸಮಾದ್ ಹುಸ್ಪನಿ 

ಫಾಾ ಟ್ಬರ ಸಾಬ್ ಟೋಟ್ಟಗರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಷಯನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದಧ ಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ್ರನ್ನಥ್ ಡಿ ಗುಟರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ 

ಭಹಾರಾಶಿ ರ  ಗಣ್ಣತ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದವಸ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಪಾ ದಿರ ಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧೋಿಂಡಿಬಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅರ ಷನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿೋಿಂದರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆರ ೋಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ವಯನ  

ನ್ನಾ ಟಕರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಲಿೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಗ್ರಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ  ನೇತಿಕರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಬಾಷ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನ ಸ್ಪ ಇಿಂಗಲಿಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶರಾಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಣು  ಮಾಲಿಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮಶ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಭಾ  ತಲಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ  ಸನ್ನಾ ಿಂಟ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ವಿಟಿ ಲ್ 

ಬಾಾ ಿಂಡ್ಗರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಿಂ ದೇವಿ ಪೂಜಾರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದುಾ ಸುಫ್ 

ಮಿರಾಸಾಹೆಬ್ ಶಖ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sahe b ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಬಾಾ ಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಷರಾಸಂಫ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಾಬ್ದದಿದ ೋನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಡಿ್ಡ  ಮಾವಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಣ್ಣಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆಟಿ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ೋಯರಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ನ್ನನ್ನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಹಿಬಾರೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಫಡ್ರಡ್ಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ 

ಸಣಮಾನತರ ಮ 

ಫಫಲೇವಾ ಯ

ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾದೇವಿ ಡಿ ಕುಿಂಬಾಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಭುರಾಜ್ ಡಿ ಕುಿಂಬಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ರಾಘವಿಂದರ  

ಕುಲಕ್ಣ್ಣು
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇಕ್ಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷಸ ನ಄ ಷಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಮಾಳ್ಳಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಶಿಂತ್ ನೂಲಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು  ನ್ನಟಕರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಅ ರೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾತಿಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಕು ಬಾಯಿ ಫಷಣು  

ಅಡ್ಕೄ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ದೇಬಿಬ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ  ಅಲಿಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಮ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪನೂರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಎಿಂ ಮಾತರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶನಕ್ರ್ 

ತಕ್ಕ ನರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದುದ  ಕೇೋರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಯಭಾ ದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ  ಎನ಄ ಇಿಂಗಳಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಭಹಾಿಂತಮಾ  

ಭಠ್ತಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ AMOGH ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಮದ   ಗೌಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಭಾ  ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪರ್ರರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಿಂ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರಪ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತವಿೋರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉದಮಕುಮಾಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾತಲಿಿಂಗ  ಅನಆ ನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಮ್ ರಾವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಂದ ಮಂಗಲೂರು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕರಾಿಂ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಬಿರಾದ್ದಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಕ್ಲಾ ಎಸ್ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೌಯಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಕಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಂದರ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಭಠ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲನ಄ ಮೇಡಿನ಄ 

ನಅಟೋಲ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೈರಾಬಿ ಎಿಂ ಠಾಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇವಕುಮಾಯ ಎಿಂ ಶೄಟಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ಚಿನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುಕ್ಾ ಾ ಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಕಂಠ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದ್ದನಂದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಶಿಿಂಧೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜಾ ನಅಶ ರ್ಜನೈದಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೇಯನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೂಜುಹಾನ಄ ಬಂದಿಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬಾಬ ಸ್ ಅಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಭುಗೌಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿನೋದಕುಮಾಯ ಎಸ್ 

ನಿಿಂಬಾಲ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಕು ಬಾಯಿ ತ್ಲಿೂರು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಶಂಕ್ಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ್ತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿಭಾ ಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿಭಾ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಶಂಕ್ಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಷ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೄಲವ್ಕ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಿರು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿುಸಣ್ಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಿಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಳ ಎಸ್ ಕ್ಟಿ ಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಣಮಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಎಸ್ ಹಷಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುಲಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಅಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿಭಾ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಿಂಗ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೌಯಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತೋಪು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೇೋಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಥು ಗಂಗ್ರರಾಮ್ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಜನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ದುಿಂಡ್  

ಹಾಡು
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿೋಲಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಾರು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಎಸ್ ದೊಡ್ಾ ನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಬಿ ಭಮಕರಿರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉತು ಿಂಬಾಯಿ ಭೋಭರಾವ್ 

ಕಿಂಬಿೄ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಾ ಭರಾವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರಾಠೋಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುರಾಭ ಹೋಲಿಕರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ್ ಭೂತಲಿ ಷಖಾರೆ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸು ಸ್ಪದದ ಣು  ಮಂರ್ಜಳಕ ರ್ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಜಾನಂದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಂದರ ಕುಮಾಯ ಷಕ್ಕ ರೆಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯತನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಶಿಿಂಧೆ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಯತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಂಗ್ರಯಭಾ  ಮಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಳ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸದೇ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ   ಫಷ  

ದೊಡ್ಭನಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಮಫನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಮಫಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರಾಠೋಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಿೋತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ರಾಭಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಹಷಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ ಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕರಾಿಂ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮುು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಿನಅಲು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾಳ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಚಂಬಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ KESU ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ 

ಜಾದವ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಣಮಂತ ಸೈದ  

ಬಜಂತಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋಯಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಸಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಣಸ್ಪದದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಶನ  ಕಿಂಫಳ್ಳ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್ಬೆ ಕೄ ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧ್ರಕು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾರಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ಕ್ಟಿ ಭನಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಿಂಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಎಸ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16560

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಸೋಭಲು 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16561

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ  ತೋಟನಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16562

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಡ್ರಾ ನಿಸ ಿಂಗ್ 

ಜಾಡ್ವ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16563

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಲಾ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16564

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಿಸ ಿಂಗ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16565

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕವ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16566

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಭಮಕರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16567

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಜೆು ಸಾಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16568

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ ಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16569

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮ್ ರಾಭಚಂದರ  

ರಾಠೋಡ್ಡ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16570

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16571

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16572

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲತಿೋಫ್ ಟೇಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16573

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16574

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16575

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ ೋಡಿನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16576

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16577

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಭ  ಬಾಲಗಿಂಡಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16578

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16579

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16580

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮುಖ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16581

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಹುಲ್ ಮೆಲೇಸ್ಪ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16582

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಕ್ಕ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16583

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ಕಷರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16584

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯಿನಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16585

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಕ್ ಲಾಡಿೆ  ಭಶಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16586

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16587

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ನ್ನಾ ಕುಮಾರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16588

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಿಶಂಕ್ರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16589

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16590

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ ಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16591

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ತಿ ಕಷರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16592

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16593

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16594

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16595

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16596

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರುದರ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16597

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16598

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16599

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಭಾ ಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16600

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರು ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16601

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16602

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇವಾಬಾಯಿ ಅಿಂದೊೋಡಿಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16603

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16604

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16605

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16606

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಕ್ರ ಮ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16607

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16608

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16609

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನವಿೋನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16610

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತವಿೋರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16611

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16612

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಗೌಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16613

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16614

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16615

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16616

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರಾವ್ ನಅಟೋಲ್ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16617

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ  ಅಧೋುತಿು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16618

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16619

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16620

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16621

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16622

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16623

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಲ  ಪೂಜಾರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16624

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16625

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್  ಭೂತಲಿ 

ಪೂಜಾರಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16626

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16627

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಕ್ರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16628

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16629

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16630

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16631

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16632

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16633

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ್ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16634

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ ಕಷರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16635

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16636

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16637

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16638

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16639

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ  ಕುಿಂಭಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16640

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16641

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತ್ತು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16642

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್ಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16643

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16644

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇೋಭಾತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16645

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16646

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16647

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶುರ ತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16648

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16649

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಶಿಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16650

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇಿಂದರ  ರಾವ್ 

ಕುಲಕ್ಣ್ಣು
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16651

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯೋಗಿನ್ನಥ ಆತನೂರು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16652

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16653

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16654

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16655

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16656

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯದ್ದಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16657

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16658

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16659

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16660

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16661

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16662

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16663

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16664

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡೂರಾವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16665

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ರಾವ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16666

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದು ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16667

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16668

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16669

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಯಗಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16670

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16671

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16672

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16673

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16674

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋಶಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋ

ಟೇಕ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16675 1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16676 2

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ  ಜಮಾದ್ದಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16677 3

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಿಂದರ  ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16678 4

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16679 5

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16680 6

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರುದರ ಗೌಡ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16681 7

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16682 8

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಲಿಿಂಗ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16683 9

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16684 10

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಮಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16685 11

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಳ  ಸಳಾಾ ಳಸ್ಪದದ  

ಜಮಾದ್ದಯ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16686 12

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ನಗೌಡ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16687 13

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಣು  ಗಂಗ  ಶಿನಗಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16688 14

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16689 15

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನಅದಮಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16690 16

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ 

ಚನನ ಣು ಗೌಡ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16691 17

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16692 18

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16693 19

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16694 20

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16695 21

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಈಯಣು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16696 22

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿಬೂಬಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16697 23

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16698 24

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16699 25

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಯುಕಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16700 26

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಶೄಕ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16701 27

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡ್ರಸ ಬ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16702 28

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16703 29

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ  ಗುಯ  ತಲಾಾ ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16704 30

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16705 31

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಫನ಄ ಬಿೋ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16706 32

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16707 33

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16708 34

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರಾ  ಮಾಲಿಗಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16709 35

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16710 36

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16711 37

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16712 38

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16713 39

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16714 40

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯಾ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ  ಶಿನಗಿಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16715 41

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16716 42

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16717 43

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16718 44

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16719 45

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16720 46

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16721 47

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಬಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16722 48

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಬೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16723 49

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16724 50

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16725 51

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16726 52

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಭಣು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16727 53

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16728 54

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16729 55

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16730 56

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಕ್ಷ್ೋರ್ ಭಹಾಭದಿನ ಫ್ 

ಬೆದ್ದಗಿ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16731 57

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16732 58

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16733 59

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16734 60

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16735 61

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16736 62

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16737 63

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16738 64

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ಕ್ಲಾಾ ಣ  

ನಂದಿ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16739 65

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16740 66

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16741 67

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಶಿವಯನ್ನ  

ನಅಟೋಲ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16742 68

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ನಬಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16743 69

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಸ್ಪಫ್ ಕೂಡಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16744 70

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಪಕ್ಷ್ೋರಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16745 71

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಗೌಡ್ಡ  ಗ್ರಗ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16746 72

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16747 73

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಟಾಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16748 74

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೇೋರಾಮಾ ಸಗಲ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16749 75

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬೌಮಾುಮಾ 

ಮುಗ್ರುನೂರ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16750 76

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಷು ಗಿರ್ ಸಾಬ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16751 77

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧುಲ  ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16752 78

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16753 79

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಿೋಬ್ದನಿಸಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16754 80

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾನ್ನ ಸಾಬ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16755 81

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16756 82

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾ ೋತಿ ಮಾಲಿಟಲ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16757 83

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16758 84

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಜಾಟ್ಟ  

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16759 85

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ನಅಶ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16760 86

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16761 87

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16762 88

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜಗಡೆಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16763 89

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಾ ರಾಜ್ ಶಿವಾನಂದ 

ಮೆಕ್ರ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16764 90

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಗುರಾ  

ಡ್ರಡ್ಭಣ್ಣ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16765 91

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಫ್ಡಕ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16766 92

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16767 93

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಯಂಕಂಚೈ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16768 94

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕ್ಷ್ಾ ನಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16769 95

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಫಿಯಾ ಬಗಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16770 96

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾಜಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16771 97

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಕುಿಂತಲಿಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16772 98

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಯದ್ದ ಸಳಗಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16773 99

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16774 100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16775 101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16776 102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನನ  ಜ ಕುರಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16777 103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16778 104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಸಂಗು ು  

ಬಿಲಿಡ್ಡ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16779 105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮ್ ಗಯಾಕವಾಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16780 106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಮದ್ ಮೇಯಿನ್ನಾ ಡಿನ಄ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16781 107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16782 108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಯಭಣು  ಲಕ  ಕೇಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16783 109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16784 110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16785 111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16786 112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16787 113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16788 114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ  ಕ್ಫನೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16789 115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16790 116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ರಾವ್ 

ಷತಲಿಿಂಗ  ನಅಟೋಲ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16791 117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16792 118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16793 119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾವ ಎ ಬಾವಾಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16794 120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಗಳು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16795 121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16796 122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16797 123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16798 124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನಿಂಡ್ರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16799 125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಎಲಿೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16800 126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16801 127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಎಚ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16802 128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಮಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16803 129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಶುದ್ ಅಮಿೋರ್ ಶಖ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16804 130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಿಂಗಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16805 131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತಾ ಚಿಮಂಗರಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16806 132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16807 133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16808 134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ರಾವ್ ಇರಾನ್ನನ  

ಸಂಡೆಾ ಟಿ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16809 135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಜಾಧವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16810 136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಂತ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16811 137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಿಂದಿರಾಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16812 138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಭೋಭ ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16813 139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16814 140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16815 141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾತಿ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಕುರಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16816 142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16817 143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16818 144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16819 145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16820 146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16821 147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16822 148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ನಸ್ಪುಿಂಗ್ 

ಯಥೋಡ್ಡ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16823 149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16824 150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ್  ೌವಾಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16825 151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಕುವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16826 152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಗನ್ನನ  

ದೊಮೇನಿ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16827 153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16828 154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16829 155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16830 156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮುು ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16831 157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16832 158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಬ್ದ ಡ್ಡ ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16833 159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿರೇಶ್ ಖುರು ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16834 160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16835 161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ  ತಲಿಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16836 162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16837 163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16838 164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16839 165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ುತೈಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16840 166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯೇವಾ ಿಂತಿೋಮ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16841 167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16842 168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16843 169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೊಭ ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16844 170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16845 171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸರಿಚಂದರ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16846 172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16847 173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ್ ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16848 174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16849 175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16850 176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16851 177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16852 178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಸ್ಪರ ೋ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16853 179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16854 180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ಸ್ಪ ಚಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16855 181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯನ್ನಥ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16856 182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16857 183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡುಟ್ಬ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16858 184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16859 185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16860 186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16861 187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೇತನ಄ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16862 188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮಾುರಾಮ 

ಬಗವಂತರಾಯಾ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16863 189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16864 190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್  ಭಕನ ನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16865 191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16866 192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16867 193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅನಅ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16868 194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16869 195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16870 196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನಸ್ಪಧ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16871 197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16872 198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16873 199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಳಸ್ಪರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16874 200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16875 201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16876 202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಗಳು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16877 203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲತಾ ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16878 204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಿರು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16879 205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16880 206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸಾಲೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16881 207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡಿಡ ಮಾಡು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16882 208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೄಸು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16883 209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16884 210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16885 211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಕಲ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16886 212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16887 213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೊೋರು ಜಾಧವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16888 214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಮಿಾಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16889 215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16890 216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯದರ  ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16891 217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪರುಬೆ ರಾಥೋಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16892 218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16893 219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16894 220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಕ್ನ್ನುಥ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16895 221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ  ಮೆಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16896 222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16897 223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಸುರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16898 224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16899 225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮದೇವಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16900 226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಯಳು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16901 227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಶಿಿಂಗ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16902 228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16903 229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16904 230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಶಿವಯನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16905 231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16906 232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅನಕ್ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16907 233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಾ ನ್ನಿಂತ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16908 234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16909 235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16910 236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯದ್ದಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16911 237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16912 238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16913 239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16914 240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂಟ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16915 241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16916 242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16917 243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗನಅ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16918 244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನನ  ಸ್ಪ ಕಳ್ಳ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16919 245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16920 246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಮಾನಂದ 

ಶಿಚಯನ಄ ಕ್ಲಾರ ಕ್ರ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16921 247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನರಾಮಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16922 248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡಿತ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16923 249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸಾನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16924 250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ್ರಬೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16925 251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16926 252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16927 253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದಶಿವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16928 254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ಄ ಭೋಭನ್ನನ  

ಫರಿಗಿಡ್ರ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16929 255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16930 256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜನಬೆ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16931 257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಜಾಲಿಿಂಗ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16932 258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16933 259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16934 260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗ್ರನ್ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16935 261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭಾಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16936 262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪ್ಿಂದರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16937 263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16938 264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ವನ಄ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16939 265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16940 266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16941 267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16942 268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16943 269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಮಾರಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16944 270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾಜ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16945 271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16946 272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೆಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16947 273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16948 274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋತಿರಾಮಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16949 275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16950 276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16951 277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16952 278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16953 279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭರಿಯಾಪ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16954 280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡಿವಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16955 281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16956 282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ರಾಷ  

ಹಷಭಣ್ಣ
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16957 283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16958 284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋಮಂತ ಸ್ಪಿಂಗ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16959 285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನಅ ಕೄ ನ್ನಗಯಲಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16960 286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16961 287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16962 288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16963 289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16964 290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16965 291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16966 292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಮ್ ರೆಕು ಜಾಧವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16967 293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿೋತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16968 294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16969 295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸು ಸ್ಪದಿದ ನ್ನನ  

ಮಂರ್ಜಲಕ ರ್
ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16970 296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೇರು ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16971 297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16972 298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜೇವಾ ರಿ ಶಿ ಕಿಂಫಲ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16973 299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೄಸು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16974 300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16975 301

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂದ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16976 302

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16977 303

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16978 304

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16979 305

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನಸ್ಪಿಂಗ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16980 306

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16981 307

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಚವಾಣ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16982 308

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16983 309

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನಅಡ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16984 310

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16985 311

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರಾವಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16986 312

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16987 313

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ಡ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16988 314

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಧ್ರ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16989 315

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16990 316

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16991 317

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಿಿಂಗ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16992 318

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಮೇಣು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



16993 319

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16994 320

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16995 321

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16996 322

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16997 323

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16998 324

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

16999 325

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17000 326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17001 327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17002 328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17003 329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17004 330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋರಾ ಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17005 331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17006 332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17007 333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17008 334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಚುನ್ನ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17009 335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17010 336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿನ್ನನ   ಡ್ಡ ರ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17011 337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಿಂಬ್ದ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17012 338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1



17013 339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17014 340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17015 341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಲಾ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17016 342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17017 343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17018 344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17019 345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಬಾಯಿ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17020 346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17021 347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಜಾು ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17022 348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17023 349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಕೄ ದೊಡ್ಾ ಣ್ಣ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

17024 350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಿಂರಾವ್ ಬಾಯಾ ೋ 

ಷಿ  

ಕ್ಣಟರ ೋಲ್

ಲಘೂ

ಪೊೋಶ

ಕಿಂವ 

ಗೆರ ೋಡ್-1

ಕ್ರ . ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು
ಕಂನಿ/ಸಂ

ಸೆ್ಪ ರಿಕ್ಯ

17025

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನ  ಸಡ್ರದ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17026 2

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಕಂಬಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17027 3

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾನ಄ ಬಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17028 4

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಣ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17029 5

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಬಸ್ಪಟಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17030 6

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17031 7

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17032 8

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿೋಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17033 9

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಚಾಲಿಗಿರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17034 10

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಫಶೄಟಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17035 11

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17036 12

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರಾಫಸಾಾ ಮ ಚಿಕೄರ ವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17037 13

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17038 14

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17039 15

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17040 16

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17041 17

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಉಡ್ಡ ಗಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17042 18

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಿಂ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17043 19

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರಾಗ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17044 20

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17045 21

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುತ್ತಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17046 22

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುತ್ತಬ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17047 23

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17048 24

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17049 25

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಜೈರಾವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17050 26

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17051 27

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಜ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17052 28

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಮಾಶುನಅ  

ಕ್ಲಾಷನ಄
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17053 29

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17054 30

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17055 31

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17056 32

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17057 33

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17058 34

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ  ಜಾಬಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17059 35

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17060 36

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಸ್ಪರ್ರರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17061 37

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಜ್ು ನಅಟೋಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17062 38

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾರ ಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17063 39

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶಷಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17064 40

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಕುರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17065 41

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಲಕ್ಕ  ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17066 42

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17067 43

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17068 44

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಸಾಾ ಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17069 45

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತರ ಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17070 46

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17071 47

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17072 48

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಸಮಾಜಾಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17073 49

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಯ್ ಚಿಿಂಡೆ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17074 50

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಭರಾಮ ಗೌೌ ಡ್ರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17075 51

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17076 52

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಗ  ನಅಟೋಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17077 53

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಗ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17078 54

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿರಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17079 55

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17080 56

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾಿಂದ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17081 57

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17082 58

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17083 59

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17084 60

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಸುಹಾಸ್ 

ಸ್ಪಿಂಧಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17085 61

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17086 62

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17087 63

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17088 64

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17089 65

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17090 66

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚದಡ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17091 67

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೇತನ಄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17092 68

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17093 69

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಾ ನಅು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17094 70

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ನ್ನಾ ಟಕರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17095 71

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17096 72

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಟ್ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17097 73

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17098 74

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇರೇಿಂದರ   

ಹಾನಮಂತ್ ಫಸ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17099 75

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಿಂದರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17100 76

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17101 77

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17102 78

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17103 79

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17104 80

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫೈಝಾನ಄ ಅಪಜ ಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17105 81

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭನ್ನಗೌಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17106 82

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುನಿಯಾದರ್ ಷಫಿಲ್ 

ಷಬ್ ಶಖ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17107 83

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದರ ೌ ಟಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17108 84

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ನಆ ಗೌಡ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17109 85

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17110 86

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಡೆ ಗೌಡ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17111 87

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17112 88

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡುಮಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17113 89

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲಾಮ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17114 90

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಲ್ನ಄ ಬಿೋ ಭಕಂದರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17115 91

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುುದ್ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17116 92

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುುದ್ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17117 93

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಂತ್ ಅಪಂತ  

ನಅಾ ಟರ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17118 94

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಸ್ಪದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17119 95

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಜರಾತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17120 96

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17121 97

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯರಾವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17122 98

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17123 99

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಣತ್ತರ ರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17124 100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17125 101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17126 102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17127 103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17128 104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17129 105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17130 106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17131 107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17132 108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗಿಿ  ಖುಬಾ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17133 109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗತಟ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17134 110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17135 111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17136 112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17137 113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಸಬಿ್ದಡ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17138 114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾನಂದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17139 115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲನಅ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17140 116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷತ್ರ ೋ ಸಡ್ರದ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17141 117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄಹಾು ಬಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17142 118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17143 119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಗೌಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17144 120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄರ ಮಾಿಂಟ್ ರಾವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17145 121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುನಗರ ಬಾಶೄಟಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17146 122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿಲಾಲ್ ಮೇಸಭಾ ದ್ 

ಅಲಿ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17147 123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17148 124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17149 125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17150 126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛೇಮ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17151 127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17152 128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17153 129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17154 130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17155 131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷವಿತಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17156 132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17157 133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಗಿುವಿಕೄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17158 134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಹಿಟಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17159 135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫವರ ಜ್ ಐಯನ್ನನ  

ಹಾಾ ಿಂಗರೇಜ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17160 136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17161 137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17162 138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಮಾಲಿ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17163 139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17164 140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಸಾಾ ಯಿಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17165 141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಮಾನ್ನಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17166 142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17167 143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17168 144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುಟಾಲಿ ರ್ಜಗಿು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17169 145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17170 146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಯಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17171 147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಿತಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17172 148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯದ್ದರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17173 149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17174 150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಉಜಾನಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17175 151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ 

ಭಹಾದೇವ್ ಇಿಂಗಲ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17176 152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17177 153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮ್ ರಾಭಚಂದರ  

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17178 154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ಲಿ  

ಹಾಾ ಕ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17179 155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಫನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17180 156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17181 157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮೇೋದ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17182 158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17183 159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಪಿಂಧಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17184 160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಕ ಭಾ  ಷಮದ್ದ  

ಮಾಿಂಗ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17185 161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ ಪೂಣು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17186 162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17187 163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17188 164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜತಿಿಂಗರಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17189 165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17190 166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17191 167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17192 168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಬೆ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17193 169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17194 170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17195 171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ  ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ  

ಮಾಡೈಲ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17196 172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾನ್಄  ವಯನ  ಐಗ್ರಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17197 173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ  ಫಷನ್ನನ  ಕ್ಟಮಾನಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17198 174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17199 175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17200 176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಡೆ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17201 177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕ್ಷ್ಯ  ಭೋಭಣು  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17202 178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕ್ಷ್ಯ  ಭೋಭಣು  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17203 179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17204 180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17205 181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮ್ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮ್ ಶಿಿಂಗ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17206 182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17207 183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲೇಕ್ರ್ ಇಳುಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17208 184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇಖು ಚವಾಣ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17209 185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ನ್ನನ್ನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17210 186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17211 187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17212 188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17213 189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕಜ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17214 190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17215 191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ುತಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17216 192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾರಾಶಿ ರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17217 193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17218 194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕ್ಷ್ರಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17219 195

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17220 196

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17221 197

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17222 198

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ  ಸದೇ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17223 199

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17224 200

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17225 201

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17226 202

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಶವಂತರಾವ್ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17227 203

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಟಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17228 204

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17229 205

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17230 206

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ  ತಲಿಕ್ರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17231 207

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17232 208

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17233 209

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17234 210

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ುತೈಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17235 211

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋರಾ  ಸ್ಪದದ   

ಹಷಭಣ್ಣ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17236 212

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17237 213

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17238 214

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭದ ಚೋಕುಲು 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17239 215

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಸುಬೆ ಸ್ಪದದ   

ಹಷಭಣ್ಣ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17240 216

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ನಆೋಯ  

ಹಷಭಣ್ಣ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17241 217

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯೇವಾ ಿಂತಿೋಮ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17242 218

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17243 219

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17244 220

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮಾ ಸ್ಪ. ತಲಕೄರಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17245 221

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ಸ್ಪ ಚಣ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17246 222

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17247 223

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄನಕಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17248 224

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋಸನ಄ ಅನರು 

ಜಾದವ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17249 225

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17250 226

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17251 227

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17252 228

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17253 229

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17254 230

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾರ ಿಂತಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17255 231

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಾ ಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17256 232

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17257 233

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17258 234

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮಿೋಲಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17259 235

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17260 236

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋಮಂತ ಸ್ಪಿಂಗ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17261 237

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಮಾ ವಯನ್ನ  

ಕಟಿಮಾನಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17262 238

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17263 239

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17264 240

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಷ್ಪ ಚಂದ  

ಮೇಘಾ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17265 241

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ 

ಗೋದ್ದರಿ
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17266 242

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ವನ಄ ಚವಾಣ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17267 243

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆಿಂದರ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17268 244

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನಅ ಕೄ ನ್ನಗಯಲಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17269 245

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17270 246

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17271 247

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17272 248

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇವ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17273 249

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17274 250

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17275 251

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17276 252

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲುಕ  ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17277 253

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17278 254

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆರೆಪ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17279 255

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17280 256

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರು ಯತನ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17281 257

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಾ ದೇವಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17282 258

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶಿಾ ನ಄ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17283 259

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17284 260

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ ಭಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17285 261

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17286 262

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಜನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17287 263

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಕೃಶು  ಜನ್ನನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17288 264

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡುಟ್ಬ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17289 265

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಅಲ್ ವಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17290 266

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿತಾವಾಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17291 267

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾನ್ನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17292 268

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ  ಭುಟಾಲಿ 

ಕ್ಲಿೂರ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17293 269

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17294 270

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17295 271

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17296 272

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17297 273

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17298 274

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಗಿರ್ ಶಿಶುನ಄ 

ಕ್ಲಿೂಕ್ುರ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17299 275

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಣ್ಣಕ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17300 276

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17301 277

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲ  ಅಿಂಡ್ರ  

ಕಿಂಬಲ್
ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17302 278

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17303 279

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮುಕಮಾರ್ ನಆ ಚಾನ್ನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17304 280

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಂಕ್ರ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು



17305 281

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17306 282

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭನ್ನಥ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17307 283

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸತಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17308 284

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17309 285

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲೋಚಾನ್ನ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17310 286

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17311 287

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ   ಷಭಗರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17312 288

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17313 289

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17314 290

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ವಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17315 291

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆಿಂಡಿಟ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17316 292

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17317 293

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17318 294

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಲಾನ಄ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17319 295

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಲು ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17320 296

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತವಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17321 297

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17322 298

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17323 299

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುನಅ ಉಭನಿ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

17324 300

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಷಸ ರ್ ಕ್ಲ ಋಕ್ಷ್ 

ಬಾಯಾ ೋ 

ಸ್ಪಸಿ್ಪ ಭಸ

ಬವಿನ 

ಏಣ್ಣು

ಕ್ರ . ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು
ಕಂನಿ/ಸಂ

ಸೆ್ಪ ರಿಕ್ಯ

17325
1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17326

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17327

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರ ುಸಾದ್ ಫಷರಾಜ್ 

ಬಿರ್ಜಜ ನಗಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17328

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಬಾಷ  ಎಿಂ ಜಂಡೆ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17329

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಲೆ ನಅ ಹಾಾ ಿಂಗಗಿು ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17330

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17331

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ರೇ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17332

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾತಿ ವಿ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17333

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುನ್ನಥ್ ಸಗಿರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ



17334

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17335

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17336

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನ್ನಿಂಡ್ರ ಡೆಬಿಬ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17337

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಭಹಾದೇ 

ಶಿರ್ರರ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17338

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17339

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17340

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಟಾರ ದೇವಿ ಜ ಭಡ್ರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17341

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಕ್ಲುಬ ಗಿು ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17342

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಕಂಬಾರ್ ಟಾಟಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17343

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರೋಡ್ರ ಜಗಡಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17344

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17345

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ರಾಚಾಗಲಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17346

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರಾಚಾಗೋಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಜಾಟಿ್ಟ   

ಜಮಾಡ್ರರ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಾಮಿನಿ 

ನಅಟೋಲ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶಟಿ  ಸುಭಾಷ್ ಗುಯ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಡ್ಲಾಾ ಬ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನನ  

ಭಲಿ  ಕ್ಫನ಄
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಷತ್ರ ೋ ಸಡ್ರದ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರ ಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ನಿೋಲೂರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಾ ಿಂಬೆ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿೋಶ್ ರು ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಸಜದ್ದ ಅಲಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಎಿಂ ಮಾಟರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಶಿೋಲ ಶಿವಯನ  

ಅಡ್ರಕ್ಷ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಚಿನಭಲಿಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಂಡೆನ್ನಜ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಾ ರ್ ಟೇಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತ  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಿಂಗವಾಡ  ನಅಟೋಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ



17373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ನಅಟೋಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಭಭದ್ದಲಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಸಾಸ ಸ್ನ  ಸಾಬ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಯ ಸದ್ದಲಗಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೇನದಿಡ ನ್ನ ಟಯಾಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಡುವಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡೌಲರಾವೊ ಫಮಾನಿ 

ನಅಟೋಲ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರು ಗುಟಟಾರ ುರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಷತಾಾ ಿಂಗ  

ನಅಟೋಲ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿೋಲಾ ಬಾಯ್ 

ಸನಮಂತ ರಾವ್ 

ನಅಟೋಲ್

ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಡುವಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಸತನಅಡ್ರ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಹಾನಮಾಿಂತ್ 

ಪೂಜಾರಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನವಿಯ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಂತಾ ರಾವ್ 

ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ನಅಟೋಲ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುನೆನ ಡೆರ ಟೇಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪ್ ನಅಟೋಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ವಯನ್ನ 

ಫಷ  ನಅಟೋಲ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿತರ  ಶಖರ್ ನಅಟೋಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಸಂಗ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವೈಯಸ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ



17410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಹಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ನಅಸಡಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಕ್ಣು  ನಅಸಡಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ ಕಷರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಉಡಿಗಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನಿವಾಯ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗಪ್ ಡುಿಂಡ್ರ  

ನಅಸಡಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Awwappagouda ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಂಡ್  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷುಧನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ದಿೋಪ್ ನಅಟೋಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಪೂಜಾರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಂಡ್  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ಸಡ್ರದ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ಥ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ನಅ ು ಭಡಿವಾಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯೋಗ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಜಾ ಸಾಬ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಬಿಲಾಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಮಾಲಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಮಾ ಲಿ ಎಸ್ ಅಕಿಂಡೆ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನೆನ ೋರ್ ಗುರು  

ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷಾ ಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ  ಬಿ ಅಕಿಂಡೆ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇವ ಎಸ್ ಬಾಬಾಲೆವಾ ಯ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ುತೈಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋರಾ  ಸ್ಪದದ   

ಹಷಭಣ್ಣ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲತಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭದ ಚೋಕುಲು 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನ್ನಸುಬೆ ಸ್ಪದದ   

ಹಷಭಣ್ಣ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ನಆೋಯ  

ಹಷಭಣ್ಣ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ



17449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯೇವಾ ಿಂತಿೋಮ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮಾ ಸ್ಪ. ತಲಕೄರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ಸ್ಪ ಚಣ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೄನಕಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋಸನ಄ ಅನರು 

ಜಾದವ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾರ ಿಂತಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಾ ಲ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮಿೋಲಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರಿೋಮಂತ ಸ್ಪಿಂಗ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಮಾ ವಯನ್ನ  

ಕಟಿಮಾನಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಷ್ಪ ಚಂದ  

ಮೇಘಾ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ 

ಗೋದ್ದರಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಷ್ವನ಄ ಚವಾಣ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲೆಿಂದರ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನಅ ಕೄ ನ್ನಗಯಲಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಭದೇವ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲುಕ  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜೆರೆಪ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂದ್ದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿರು ಯತನ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ



17489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಾ ದೇವಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶಿಾ ನ಄ ಕುಮಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕಾ  ಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಿಂದು ಫಗೆಮ ಭಯ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಜನ್ನನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಕೃಶು  ಜನ್ನನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡುಟ್ಬ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಅಲ್ ವಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿತಾವಾಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾನ್ನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮಾ  ಭುಟಾಲಿ 

ಕ್ಲಿೂರ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಗಿರ್ ಶಿಶುನ಄ 

ಕ್ಲಿೂಕ್ುರ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಣ್ಣಕ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಕಂತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲ  ಅಿಂಡ್ರ  

ಕಿಂಬಲ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮುಕಮಾರ್ ನಆ ಚಾನ್ನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಂಕ್ರ್ ಚವಾಣ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗಭನ್ನಥ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಸತಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಲೋಚಾನ್ನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನನ   ಷಭಗರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ವಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆಿಂಡಿಟ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸು ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಲಾನ಄ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಲು ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತವಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ



17529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭುನಅ ಉಭನಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಷಸ ರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫರು ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಛತರ  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಖರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಂಟ್ಟನಅ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಜಾಟಿ್ಟ ನಅ  

ಪೂಜಾರಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ರಾಭಮಾ  ನ್ನಿಂಗ್ರಮ 

ಹೈರೆಮುಟ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಾ ಭಾ  ಹಿನೆಚ ಗಿರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಟಿ  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಫಾರ್ರಕ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದನಿಬ ೋ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಜಾ ೋರ್ ಟೇಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಶಿೋಲ ಭಲಕ್ಣು  

ಜಾಗಡಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನ್ನು ಡೆಬಿಬ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಡೆಬಿಬ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಸ್ ಡೆಬಿಬ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17560

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17561

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಾಲಾಟಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17562

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮನಃ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17563

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಡ್ರಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17564

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಥಿನಅನ  ಡೆಬಿಬ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17565

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17566

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17567

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ



17568

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17569

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನ್ನಿಂಡ್ಡ ಸ್ಪರಿರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17570

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17571

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೄಾ ೋತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17572

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17573

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನನ್ನಗೌಡ್ಡ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17574

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17575

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನಮಾನ಄ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17576

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17577

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಜ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17578

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಹೇಡಿಿಂಗ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17579

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17580

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅತಣ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17581

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜ್ೆೋಖರ್ ಸನ್ನಾ ಿಂಟ್ 

ಹಡೆ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17582

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಾದ್ ಅಸ ರ್ ಟೇಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17583

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17584

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17585

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೃತ ಮಾಟರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17586

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಮಾಟರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17587

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲ  ಸಯಾಲಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17588

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17589

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17590

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17591

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸಾವಂತ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17592

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮಿೋಟರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17593

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಕ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17594

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಸುತಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17595

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ  ರು ನಅಟೋಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17596

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17597

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಶನ಄ು ಸಂಗಣು  

ಜವಾಗಿು
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17598

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17599

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17600

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಂತ  ರೆಡಿಡ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17601

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಭಲಾಗಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17602

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17603

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17604

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಜೆಗಿು ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17605

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಜಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17606

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಚಿನ಄ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17607

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಮುನ್ನಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ



17608

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17609

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17610

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17611

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ  ನೇತಿಕರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17612

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ವಯನ  

ನ್ನಾ ಟಕರ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17613

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡುಿಂಡ್ರ  ಭುಟಾಲಿ 

ಪೂಜಾರಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17614

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾನ್ನ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17615

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗಭಾ  ಮಾಟರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17616

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17617

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17618

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನ್ಿತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17619

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17620

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17621

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17622

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17623

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಮಾಲಿಸ್ಪಟಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17624

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17625

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನಸ್ಪದ್ದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17626

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಣಾ ಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17627

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ  ಭರೇಸ್ಪಟಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17628

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಹಿರೋಲಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17629

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಮಾಲಿ  

ಮಾಲಿಸ್ಪಟಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17630

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17631

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ನಿೋಲಾಿಂಗಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17632

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂಡು ಮಾಟರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17633

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17634

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17635

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17636

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17637

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಮಾಲಿಗಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17638

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ  ಮಾಲಿಗಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17639

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಟಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17640

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಮಾಲ  

ಹಾನಮಂತ್ ಭಾಸಾಗಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17641

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಡ್ರಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17642

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನನ  ಮಾಟರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17643

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಫಾರ ರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17644

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆಶ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17645

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಣ್ಣು ದ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17646

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಚ  ನ್ನಾ ರಿಕ್ರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ



17647

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗ್ರಾ ನ್ನಥ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17648

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಧಾ ಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17649

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17650

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallappa ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17651

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17652

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17653

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಮಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17654

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಸೋಭಲು 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17655

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ  ತೋಟನಕ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17656

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಡ್ರಾ ನಿಸ ಿಂಗ್ 

ಜಾಡ್ವ್
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17657

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಲಾ ಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17658

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಿಸ ಿಂಗ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17659

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕವ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17660

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ  ಭಮಕರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17661

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಜೆು ಸಾಬ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17662

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ ಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17663

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮ್ ರಾಭಚಂದರ  

ರಾಠೋಡ್ಡ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17664

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಚಂದರ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17665

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17666

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲತಿೋಫ್ ಟೇಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17667

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17668

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೌಡ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17669

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಟಬ ೋಡಿನ಄ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17670

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇೋಗಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17671

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಭ  ಬಾಲಗಿಂಡಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17672

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17673

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17674

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಮುಖ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17675

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಹುಲ್ ಮೆಲೇಸ್ಪ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17676

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಕ್ಕ  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17677

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ಕಷರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17678

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಯಿನಭ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17679

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಕ್ ಲಾಡಿೆ  ಭಶಕ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17680

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17681

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ನ್ನಾ ಕುಮಾರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17682

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಿಶಂಕ್ರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17683

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17684

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ ಮಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17685

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ತಿ ಕಷರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ



17686

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17687

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಿಂತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17688

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಿಂಡ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17689

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17690

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರುದರ  ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17691

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17692

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಶುರಾಭ ಹಷಭನಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17693

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಜಾತ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17694

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಕ್ಷ್ೋರ್ ಭಸಭಾ ದ್ದನಿಫ್ 

ಬಾಾ ಡ್ಗಿ
ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17695

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17696

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ  ಎಸ್ ನಿರುಣ್ಣ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17697

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಚಭಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17698

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೇತನ಄ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17699

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣಫಷ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17700

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17701

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17702

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17703

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17704

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17705

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17706

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17707

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17708

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17709

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17710

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17711

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಫಷ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17712

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಯಗ  ಪೂಜಾರಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17713

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17714

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣು ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17715

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿೆೋಶ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17716

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ಭನಗೌಡ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17717

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪ್ರ ೋಮಾ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17718

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಗಳ್ಳ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17719

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗಣು  ಸ್ಪ ಇಿಂಗಳಗಿ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17720

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮೇಗಿ ಸ್ಪ ಕ್ಲಿೂರು ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

17721

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಲ್ ಯಚೂನ಄ 

ಸ್ಪಲ್ಸ

ಕಿೇರೋ

ಾ ರಿಪಷ

ಕ್ರ . ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು
ಕಂನಿ/ಸಂ

ಸೆ್ಪ ರಿಕ್ಯ

17722

1

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  

ಚಂದರ ಭ  

ಹಾಾ ಡ್ಡ

ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17723

2

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17724

3

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಭಾ ಿಂಟನ್ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17725

4

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಉಭಾ ಭನ಄ ಕ್ರಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17726

5

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನೆನ ೋ ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17727

6

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಗಡ್ಡಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17728

7

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17729

8

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗನ್ನಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17730

9

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17731

10

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಾ  ಸ್ಪದದ   

ಪೂಜಾರಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17732

11

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17733

12

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಬಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17734

13

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17735

14

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಗಂಬಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17736

15

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17737

16

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17738

17

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17739

18

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17740

19

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಡಿತಾ  ಹಿರೇಭತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17741

20

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಣು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17742

21

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಮಯಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17743

22

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷ್ಣಶಿಲಾಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17744

23

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪಡ್ರಡ  ಫಷ  

ಕ್ಲಿಾಶೄಟಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17745

24

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಶನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17746

25

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬೂ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17747

26

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ಫಷನ್ನನ  

ಕ್ಲಾಶಟಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17748

27

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕ್ಲಾವಟಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17749

28

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶಿಾ ನಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17750

29

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೃವಾ ದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17751

30

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ್ರಾ ಶಿರ ೋ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17752

31

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಡ್ರಸ ಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17753

32

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17754

33

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17755

34

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17756

35

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17757

36

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ಕಕಮಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17758

37

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17759

38

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17760

39

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17761

40

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17762

41

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17763

42

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17764

43

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17765

44

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17766

45

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸೂಲ ಬಿೋ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17767

46

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನಿಸ ಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17768

47

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಗನ್ನನ  

ದೊಮೇನಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17769

48

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17770

49

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17771

50

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಶಿ  ಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17772

51

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17773

52

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17774

53

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿ ನಿೋಲಕಂಠ್ ಯಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17775

54

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿ ನಿೋಲಕಂಠ್ ಯಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17776

55

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚುಬೆ ಚಹಾನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17777

56

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂದ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17778

57

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17779

58

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಚವಾಣ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17780

59

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಶ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17781

60

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ  ನಳಗಿರಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17782

61

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17783

62

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17784

63

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17785

64

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17786

65

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲೋಕು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17787

66

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಡ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17788

67

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17789

68

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17790

69

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17791

70

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17792

71

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17793

72

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17794

73

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17795

74

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17796

75

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಮಾಲ್ಜ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17797

76

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕರ್ಜುನ಄ ಆರ್ 

ನಿಿಂಫಲ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17798

77

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17799

78

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17800

79

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17801

80

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ಶಿಪುಟಿ ರ್ 

ಡಂರ್ಜ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17802

81

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಿಂದರಾಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17803

82

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ  ಮಂಗಲೂರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17804

83

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17805

84

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17806

85

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17807

86

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17808

87

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಭೂತಾಲಾ ಜೆರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17809

88

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17810

89

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17811

90

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾದೇವಿ ಮಾಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17812

91

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾರೈ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17813

92

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17814

93

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17815

94

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17816

95

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17817

96

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17818

97

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸಾ ದ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17819

98

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಕರ ಮ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17820

99

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಾ  ಫಕ್್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17821

100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17822

101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17823

102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17824

103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17825

104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿಬಿು ಅಸಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17826

105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ yallappa ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17827

106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17828

107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ವನ್ನು  

ಕ್ಷ್ಯಷಲಿಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17829

108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17830

109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17831

110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17832

111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರುದ್ದರ  ಬಿ ವಾಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17833

112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯಾಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17834

113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17835

114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17836

115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17837

116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17838

117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17839

118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17840

119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17841

120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17842

121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರು ಕ್ಲಿೂರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17843

122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಭಾಮುಖ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17844

123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರುಿಂಕಾ ರ್ 

ಫಷವಂತಾರ ವ್ ಷಲೆಗ್ರನ಄
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17845

124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ninbanna Ningappa ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17846

125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ  ಕುಿಂಭೂರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17847

126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17848

127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರಾ  ಮಾಲಿಗಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17849

128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17850

129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17851

130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನ ಸ್ಪ ಇಿಂಗಲಿಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17852

131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗ್ರನ್ನನ  ಗತ್ತು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17853

132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17854

133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಮಿಾು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17855

134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವೆುಜ್ ಅಪಝ ಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17856

135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17857

136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17858

137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಕೄಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17859

138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಚ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17860

139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಚಾಲಾಗರಿು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17861

140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಗ್ರಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17862

141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾತಿ ಇರಾಟ  

ವಟಿರ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17863

142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಜಿಂದ್ದರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17864

143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಂದರ  ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17865

144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಿಂದರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17866

145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17867

146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17868

147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರಿಯಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17869

148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಬದರ ಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17870

149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ  ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17871

150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17872

151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17873

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17874

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17875

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17876

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನ ಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17877

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಖಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17878

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನಂದ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17879

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕೃಶು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17880

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17881

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಟಿ್ಟ ನಅ  ಫಷ  

ದೊಮೇನಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17882

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಾಬಾನ್ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17883

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಎಿಂ ದೊಡ್ಭಣ್ಣ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17884

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17885

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17886

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜ ರಾಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17887

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಲಂನಅ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17888

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂವಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17889

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17890

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ಗ್ರ  ಹುಷನ  

ಬಾಲಗನ಄
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17891

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17892

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ  ದೊಡ್ಭಣ್ಣ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17893

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ಹಷಭಣ್ಣ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17894

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17895

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮುು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17896

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17897

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಿಂಬೆ ಚವಾಣ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17898

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17899

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋಭಣು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17900

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಬಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17901

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ 

ಮೆಲಿನ್ನಭಣ್ಣ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17902

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17903

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17904

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17905

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17906

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17907

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಮ್ ರೆಕು ಜಾಧವ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17908

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದರೋಡೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17909

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನ್ನಸ್ಪಿಂಗ್ ಲಚಮು 

ಚವಾಣ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17910

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನನ  ಕ್ಲ  

ಧೋಡ್ರಾ ನಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17911

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕ್ಲ  ದೊಡ್ಭಣ್ಣ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17912

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗ್ರಿಂಕ್ನ್ನುಥ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17913

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮ ಕುಮಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17914

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದಶಿವ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17915

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17916

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17917

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಸಾನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17918

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಮಾರಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17919

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17920

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾ ಬಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17921

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17922

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17923

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನ್ನಸುಯಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17924

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17925

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17926

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17927

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲುಕಮಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17928

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನಅಡ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17929

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಘಾಮಾನ್ನ ಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17930

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗ  ಭಲಿ  ನಲಿಿರಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17931

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಮಾ ಹನೆನ ಕ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17932

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17933

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪೈಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17934

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ  ಸನಮಾಿಂತ್ 

ಫಜತಿರ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17935

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17936

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17937

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇನ್ನಸ್ಪಿಂಗ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17938

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17939

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17940

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಬೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17941

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಮ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17942

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17943

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17944

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17945

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17946

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿಿಂಗರಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17947

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17948

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17949

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನರು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17950

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಭಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17951

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರೆವಾಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17952

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17953

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17954

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17955

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇೋತಿರಾಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17956

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಟಣ್ಣು  

ಕಿಂಫಲ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17957

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲು ಚವಾಣ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17958

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೂಮುಕಿಂತ್ ಭಾಸಾಗಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17959

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17960

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಫಸು 

ಚವಾಣ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17961

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಭಮಿಸ ಿಂಗ್ 

ಚಹಾನ಄
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17962

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಷಯನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17963

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಜನಂದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17964

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17965

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17966

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17967

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17968

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷುಧನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17969

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17970

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17971

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17972

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲು ರಾಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17973

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17974

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಶ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17975

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನನಿತಾ ರಾಭಜ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17976

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿಂಡಿಬಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17977

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ರಾಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17978

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಯಿ ಭೋಮ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17979

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17980

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹೆರಿಸು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17981

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17982

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17983

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17984

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17985

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನಭಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17986

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನ  ರು ರಾಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17987

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಭಕಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17988

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17989

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆರ ೋಮಾಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17990

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17991

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಲ್ ಹಾಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17992

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಟಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17993

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17994

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋನಆಚಂದ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



17995

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಲ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17996

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ದೇಜ 

ಚಾನ಄
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17997

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಲ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17998

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

17999

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yallavva ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18000

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18001

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18002

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18003

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18004

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ  ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18005

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಲಿ  ಭರಿಯಾ  

ವಾಡ್ರರ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18006

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18007

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಕ್ರಾಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18008

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷ್ಪಮಾರಾವ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18009

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನಿಸ ಡಿಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18010

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾಕಿಂತ ಅರೇಕ್ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18011

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18012

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಮ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18013

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಬಾ  ಅರೆಕರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18014

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಖಿಲೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18015

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18016

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಧ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18017

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18018

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಾಾ ಲಬಾಯಿ ವಿಟೆಾಲ್ 

ಚವಾಣ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18019

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಸುು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18020

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಲಿತಾ ಮೇೋಸನ಄ 

ಚವಾಣ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18021

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ನ್ನಿಂತಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18022

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18023

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಯಣು  ಎಸ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18024

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶ್ ಎಸ್ ಡ್ರಲುಭನಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18025

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18026

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18027

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವನಟಾಬಾಯಿ ಎಸ್. 

ತಲಕೄರಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18028

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಜನಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18029

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ  ಫಷನ್ನನ  ಕ್ಟಮಾನಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18030

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18031

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18032

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18033

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಮು ಭಮಿಸ ಿಂಗ್ 

ಚಹಾನ಄
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18034

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾರುತಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18035

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18036

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18037

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯವಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18038

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ರಾಭನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18039

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18040

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18041

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಉಜಾನಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18042

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18043

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತ್ತಲಾಜಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18044

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18045

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ 

ಟೋಲನೂನ ರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18046

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ 

ಟೋಲೂನ ರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18047

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18048

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಕಶ್ ರೆಡಿಡ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18049

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅತಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18050

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18051

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಣಕು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18052

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಭಥಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18053

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಮಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18054

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18055

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18056

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಸ್ಪ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18057

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಟಿ ಲ್ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18058

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ತಿ ವಾಡಿಗಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18059

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಂಫವಾಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18060

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಟಾರ ಟರ ಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18061

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಯಾನಂದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18062

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಭತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18063

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಾ ೋಗಭ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18064

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18065

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಾಲಾ ಹಿರೇಭತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18066

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಡಿಯಾಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18067

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18068

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18069

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18070

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಜ್ು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18071

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷನಂದ ಭಠ್ತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18072

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಮಾಾ ನ್ನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18073

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18074

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18075

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18076

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದಾ ನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18077

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಸಾನ್ನನ  ಧ್ರನ್ನಿಂದ್ದ  

ಮಾಲಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18078

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಲಿ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ 

ಕುಸಾನ್ನನ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18079

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಿಲಾ ಬಾನ್ನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18080

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗ್ರಫಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18081

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sahebhusni pirjade ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18082

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬತಿು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18083

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಳ  ಪೂಜಾರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18084

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18085

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18086

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18087

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18088

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18089

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಮಿತಾರ  ಫಷನ್ನನ  ಕೇೋಥಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18090

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18091

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಸಾನ್ನನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18092

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Yeru ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18093

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಧವ್ ಕಶಿನ್ನಥ್ 

ಗಣತಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18094

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ  ಗುಯನಅದ   

ಭನಕ ರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18095

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜಯುಕಮಾರ್ 

ರಾಥೋಡ್ಡ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18096

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಾಧವ್ ಸುಭನ಄ 

ಕಶಿನ್ನಥ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18097

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲ  ಖಜಾ  ಉಲಬ ಣರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18098

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅನಅ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18099

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ವಾಸುಭನಿಮ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರುಬಾಯಿ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ 

ಸುಲೇಕ್ರ್
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಭಾಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಭುಲ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ವಿೋಣ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೆನ್ನಸ್ಪಧ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಚಚ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡುಟ್ಬ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನೋಸರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಚಹಾನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯನ್ನಥ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧಮಾುರಾಮ 

ಬಗವಂತರಾಯಾ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನ್ನನ ಮಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನನ್ನನ  ಮಾಿಂಗ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮಾ ಸ್ಪ. ತಲಕೄರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟಪು  ಸ್ಪ ಚಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬೆ ಎಸ್ ಕಟಿಮಾನಿರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ನ್ನಗ  ಡ್ಡ ರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಆೋ ು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಗಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುಶಿಂತ  ಶಿ  

ಜಡಿಡ ಮಾನಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನನ್ನಗೌಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಶಿಂತ್ ಭಲಿನ್ನನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಹಿರೇಭತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಡುಬೆ ನಅಕ್ಲಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯತನ಄ ಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ ಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18152

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುಪಿಂದರ  ಬಾಭನಿಟಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18153

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿುರಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18154

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ನಅಟೋಲ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18155

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದಿದ ಮಾ 

ಆಡೋುಥೋುತಿ
ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18156

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18157

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18158

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಅವೆರಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18159

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18160

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18161

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ ಭಡಿಸು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18162

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18163

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಂಫ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18164

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿನ್ನಮಕ್ ಸ್ಪ ಗುಟರ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18165

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18166

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18167

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18168

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಖಂಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18169

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18170

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18171

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾನಂದ ಗ್ರಾ ಿಂಟ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18172

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18173

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಲ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18174

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಮಿೋ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18175

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18176

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18177

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18178

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅಿಂಡಿತ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18179

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕಜಾ  ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18180

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಲಿಿಂಗಯಾಯಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18181

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18182

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ಄ ಸಾಬ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18183

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಯ್ ಧರಿಗಂಡು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18184

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18185

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಧ್ರರ ಮ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18186

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರನಅಿಂತಯ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್



18187

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗರಾಜ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18188

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಚಾನ್ನನ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18189

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಸಬಿ್ದಡ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18190

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18191

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದ್ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18192

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮವೆನಕ ತಚಾಮು ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18193

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಿವಾಾ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18194

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಅುತಿ ರೋಹಿಣ್ಣ 

ಬಾಯಾ ೋಟ್ಟ

ಕ್

ಮೇೋ

ನೋ

ಕೇರ ೋಟ

ಫಾಸ್

18195 ಕ್ರ . ಸಂ ಜಲಿೆ ತಾಲೂಕು gÉÊvÀ À̧A¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ ಹೆಷರು
ಕಂನಿ/ಸಂ

ಸೆ್ಪ ರಿಕ್ಯ

18196

1
ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18197

2

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಉಜಾನಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18198

3

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ವಿಠ್ಠ ಲ್ 

ಉಜಾನಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18199

4

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18200

5

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕುರೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18201

6

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18202

7

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾ ಅವೆರಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18203

8

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶೇೋಕ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18204

9

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18205

10

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುತಲೇಬೆ ವಭರಾಯ್ 

ಬಾಫಲೇವಾ ಯ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18206

11

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವೆಿಂಕ್ತ್ ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18207

12

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾಯಬೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18208

13

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18209

14

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಗ್ರಲಬಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18210

15

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18211

16

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪದ್ದಾ  ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18212

17

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರ ಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18213

18

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊನಅಲು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18214

19

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18215

20

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈಪನ್ನಸ ಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18216

21

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18217

22

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜಮ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18218

23

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18219

24

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18220

25

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ ಸುರ್ರುರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18221

26

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಟ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18222

27

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಲಿಿಂಗಯಾಯಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18223

28

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18224

29

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನಿಕ್ ರು ಉಡ್ಡ ಗಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18225

30

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭನಿಕ್ ರು ಉಡ್ಡ ಗಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18226

31

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18227

32

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಶ್ ಹಾಲಿಮಾನಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18228

33

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18229

34

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆಕಶ್ ನಿಿಂಬಾಲಕ ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18230

35

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18231

36

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಡು ಬಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18232

37

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮವಾ ಿಂತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18233

38

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜನಿಖಾನ಄ ಸ್ಪಿಂಧಗಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18234

39

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18235

40

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಬಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18236

41

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಸಾಾ ನ಄ ಸಾಬ್ ಭಸಾಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18237

42

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಮ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18238

43

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಎಚ್ ಅಲಿಾಗಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18239

44

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18240

45

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18241

46

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಭಾವ ಎಸ್ 

ಬಾಬಾಲೆವಾ ಯ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18242

47

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಡುಬೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18243

48

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18244

49

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಷ್ಪ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18245

50

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ರರ ಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18246

51

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಭಾ  ನಅಸಡಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18247

52

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ನಅಸಡಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18248

53

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18249

54

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18250

55

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗದೇವಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18251

56

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತರಾಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18252

57

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18253

58

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿಂಡಿಬಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18254

59

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಭರಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18255

60

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18256

61

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಭನ್ನಗೌಡ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18257

62

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18258

63

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ರನಅಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18259

64

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿನ್ನನ  ಗೌಡ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18260

65

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18261

66

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಂಫವಾಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18262

67

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಭರಾಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18263

68

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18264

69

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18265

70

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸುಲ್ ಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18266

71

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೂಜಾುಹಾನ಄ ಬಗಮ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18267

72

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷದ್ದನಂದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18268

73

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ  ಎಿಂ ಜಗಡಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18269

74

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾವಿಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18270

75

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18271

76

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಿಂಗನ್ನನ  ಜಗದಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18272

77

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರಾಮ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18273

78

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18274

79

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18275

80

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18276

81

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18277

82

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಶಂಕ್ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18278

83

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಮನ್ನಥ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18279

84

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18280

85

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18281

86

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಫವಾಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18282

87

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮುಖಂಡ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18283

88

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18284

89

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಭಾ ಿಂಟನ್ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18285

90

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಉಭಾ ಭನ಄ ಕ್ರಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18286

91

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನೆನ ೋ ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18287

92

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಗಡ್ಡಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18288

93

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18289

94

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗನ್ನಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18290

95

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18291

96

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಾ  ಸ್ಪದದ   

ಪೂಜಾರಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18292

97

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18293

98

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಬಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18294

99

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18295

100

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಗಂಬಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18296

101

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18297

102

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18298

103

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18299

104

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18300

105

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಡಿತಾ  ಹಿರೇಭತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18301

106

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಣು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18302

107

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಮಯಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18303

108

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷ್ಣಶಿಲಾಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18304

109

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪಡ್ರಡ  ಫಷ  

ಕ್ಲಿಾಶೄಟಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18305

110

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಶನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18306

111

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬೂ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18307

112

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ಫಷನ್ನನ  

ಕ್ಲಾಶಟಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18308

113

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕ್ಲಾವಟಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18309

114

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶಿಾ ನಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18310

115

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೃವಾ ದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18311

116

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ್ರಾ ಶಿರ ೋ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18312

117

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಡ್ರಸ ಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18313

118

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18314

119

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18315

120

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18316

121

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18317

122

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ಕಕಮಾರ್ ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18318

123

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18319

124

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18320

125

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18321

126

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18322

127

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18323

128

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18324

129

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18325

130

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18326

131

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸೂಲ ಬಿೋ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18327

132

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಿನಿಸ ಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18328

133

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಗನ್ನನ  

ದೊಮೇನಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18329

134

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18330

135

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18331

136

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುಶಿ  ಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18332

137

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18333

138

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಕಿಂಟ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18334

139

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿ ನಿೋಲಕಂಠ್ ಯಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18335

140

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿ ನಿೋಲಕಂಠ್ ಯಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18336

141

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂಚುಬೆ ಚಹಾನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18337

142

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರಾವಿಿಂದ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18338

143

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18339

144

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಗರ್ ಚವಾಣ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18340

145

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಶ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18341

146

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾವಾಾ  ನಳಗಿರಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18342

147

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18343

148

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18344

149

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18345

150

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18346

151

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲೋಕು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18347

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಡ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18348

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18349

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಊಭ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18350

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18351

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18352

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18353

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18354

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುನಿಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18355

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಿರ ೋ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18356

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಿೋಶ್ ಮಾಲ್ಜ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18357

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಕರ್ಜುನ಄ ಆರ್ 

ನಿಿಂಫಲ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18358

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷತಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18359

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18360

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18361

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಶಿಧರ್ ಶಿಪುಟಿ ರ್ 

ಡಂರ್ಜ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18362

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಿಂದರಾಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18363

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇರಾನ್ನನ  ಮಂಗಲೂರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18364

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18365

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18366

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18367

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18368

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಭೂತಾಲಾ ಜೆರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18369

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18370

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18371

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಮಾದೇವಿ ಮಾಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18372

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಾರೈ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18373

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18374

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18375

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18376

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18377

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18378

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಸಾ ದ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18379

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಕರ ಮ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18380

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಾ  ಫಕ್್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18381

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಲಿಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18382

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಾನ್ನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18383

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18384

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬಿಬಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18385

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಮಿಬಿು ಅಸಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18386

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ yallappa ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18387

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18388

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ವನ್ನು  

ಕ್ಷ್ಯಷಲಿಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18389

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18390

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೇಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18391

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿನಂದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18392

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರುದ್ದರ  ಬಿ ವಾಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18393

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಯಾಮ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18394

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಯನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18395

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18396

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18397

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18398

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18399

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18400

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18401

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತಾರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18402

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರು ಕ್ಲಿೂರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18403

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18404

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ  ಜಾಬಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18405

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18406

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಸ್ಪರ್ರರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18407

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಜ್ು ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18408

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷವಾರ ಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18409

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶಷಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18410

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಕುರಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18411

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಲಕ್ಕ  ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18412

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18413

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಾಗ್ರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18414

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಇಸಾಾ ಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18415

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗವಂತರ ಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18416

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾ ಶಂಕ್ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18417

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯಂಕ್ಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18418

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷನ್ನನ  ಸಮಾಜಾಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18419

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭರಾಯ್ ಚಿಿಂಡೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18420

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಭರಾಮ ಗೌೌ ಡ್ರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18421

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18422

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಗ  ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18423

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಗ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18424

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿರಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18425

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18426

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾಿಂದ್ ಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18427

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18428

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18429

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18430

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಸುಹಾಸ್ 

ಸ್ಪಿಂಧಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18431

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18432

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18433

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದ್ದರ ವ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18434

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಶ ಕುಿಂಬಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18435

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18436

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚದಡ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18437

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೇತನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18438

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿದನ್ನಿಂಡ್ರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18439

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಾ ನಅು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18440

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು   ನ್ನಾ ಟಕರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18441

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18442

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡ್ರಟ್ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18443

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನ್ನಿಂಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18444

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇರೇಿಂದರ   

ಹಾನಮಂತ್ ಫಸ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18445

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದೇವಿಿಂದರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18446

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಪೊಲಿೋಸ್ 

ನಅಟೋಲ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18447

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18448

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18449

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18450

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫೈಝಾನ಄ ಅಪಜ ಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18451

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಭನ್ನಗೌಡ್ಡ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18452

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದುನಿಯಾದರ್ ಷಫಿಲ್ 

ಷಬ್ ಶಖ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18453

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದ್ದರ ೌ ಟಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18454

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಡ್ಡ ನಆ ಗೌಡ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18455

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18456

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಡೆ ಗೌಡ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18457

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೋವಿಿಂದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18458

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡುಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18459

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿನ್ನಥ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18460

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವರ್ಷುಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18461

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18462

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18463

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18464

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18465

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಗುಿಂಕ್ಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18466

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಭಯಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18467

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18468

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಗಿು  ಬೌ ನಅಟೋಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18469

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತು  ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18470

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿಲಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18471

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಿರಿಭಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18472

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಯತಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18473

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಷರೋ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18474

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18475

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹುಸೇನ಄ ಬಶ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18476

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Laldemashak ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18477

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ್ಜಬಧ ಮುಜಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18478

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಷನ಄ ಸಾಬ್ ಮುಲಿಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18479

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗಯಾಯಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18480

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ಚಂದೊಕಟ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18481

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷಲೆಗ್ರನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18482

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಚಿಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18483

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಸುಲ್ ಬಿ ರಿರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18484

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಸಾವಂತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18485

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ರಿೋಮ್ ಷಬ್ ಮುಲಿಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18486

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪಂಚಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18487

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18488

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭದ್ ಅಲಿ ಷಬ್ 

ಮುಜಾರ್
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18489

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Md. ಐಸಾಕ್ ಬಾಾ ಡೆ ೈರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18490

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುದುಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18491

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಸಬ್ದದಿದ ೋನ಄ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18492

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಾಜ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18493

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಬೄದ್ದ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18494

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18495

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೇಸಭಾ ದ್ ಯಬಾಬ ನಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18496

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಗನ್ನನ ಥ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18497

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18498

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಯಾಬಿ ಫಡೆ ೈರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18499

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಾನಫಷ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18500

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಿೋಬೇಬ್ ಟೇಲ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18501

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿದಿಬಾಯಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18502

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೂತಾಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18503

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18504

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18505

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18506

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್ ಭೋಮಾಶ 

ಕಿಂಟಲಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18507

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದತಿು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18508

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18509

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖಜಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18510

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನಭಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18511

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18512

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಂತಭಲಿಾ  

ನಿಿಂಗ್ರಬಾಷ  ಕ್ರಿ
ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18513

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುರೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18514

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಶಾ ನ್ನಥ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18515

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೆಲಾಜಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18516

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಂತೇಶ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18517

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಾ ೋವಾ ಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18518

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಧರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18519

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ತಿಬಟನೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18520

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಮಾನಿಿಂಗ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18521

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಿತಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18522

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮೌಲಾ ಷಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18523

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನ್ನಗು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18524

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಪುಟಿ ಲೇಬೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18525

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ವಾ ಬೆ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18526

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Appanna Chourad ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18527

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚೆನ್ನನ ವಿೋಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18528

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪಡ್ಡ ನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18529

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಲಿಯಾಮಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18530

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಜಬಾಬ ಯಷಸ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18531

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರ ಭು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18532

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿಪುತರ  ಕ್ರೆನಅ  ಪುಜಾರ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18533

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನೆಿಂಗನ್ನನ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18534

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಾಕ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18535

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18536

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚನನ ಭಲಿ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18537

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಧನರಾಜ್ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18538

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಥಾಾ ುಯಾಯಾ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18539

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಗು ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18540

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ದಯಾನಂದ್ದ ಸ್ಪಟ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18541

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಿವಂಡ್ರ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18542

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಗುದ್ದಯ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18543

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಯಶಂತ ಷನನ ತಿ 

ನಿಅಿಂಟ 

ಪೊರ ೋಟೇಕ್ಷ್ನ಄

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18544

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಬಾಯಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18545

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸೈತಾಫನ್ನನ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18546

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂಜೇಶ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18547

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18548

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋರಾನ್ನನ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18549

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಅಿಂಡೋಡಗಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18550

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭೋಮಾರಾಮ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18551

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಶಂಕ್ರ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18552

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ನಿೋಿಂಗ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18553

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಲ ನ್ನ ಎಿಂ ಭಠ್ತಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18554

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಹಾತಾಾಯಾಯಾ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18555

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುರುದೇ ಕುಪ್ಿಂದರ  

ಗೋಲಾಷರ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18556

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಭಲಿನ್ನನ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18557

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಉಭಾ ಿಂಟನ್ನ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18558

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗಮಾ ಉಭಾ ಭನ಄ ಕ್ರಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18559

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅನೆನ ೋ ನಅಟೋಲ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18560

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದದ   ಗಡ್ಡಡ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18561

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕಶಿರಾಮ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18562

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಗನ್ನಫಷ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18563

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18564

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಮಾ  ಸ್ಪದದ   

ಪೂಜಾರಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18565

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಕುಮ್ ಟೇಲ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18566

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷರೋಬಾಯ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18567

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಜಮಾಡ್ರರ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18568

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಡಿಗಂಬಾರ್ ನಅಟೋಲ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18569

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ರಾ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18570

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18571

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸುಶಿಲ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18572

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂತೋಷ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18573

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಮಾಾ ಡಿತಾ  ಹಿರೇಭತ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18574

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿಷ್ಣು

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18575

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋಯಮಯಾ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18576

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಷ್ಣಶಿಲಾಬಾಯಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18577

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೇನ್ನಸ್ಪಡ್ರಡ  ಫಷ  

ಕ್ಲಿಾಶೄಟಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18578

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರೋಶನ಄

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18579

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಬೂ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18580

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಯನ್ನಫಷ  ಫಷನ್ನನ  

ಕ್ಲಾಶಟಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18581

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕ್ಲಾವಟಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18582

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಶಿಾ ನಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18583

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶೃವಾ ದ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18584

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಗ್ರಾ ಶಿರ ೋ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18585

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಾಿಂಡ್ರಸ ಬ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18586

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಯಮವಾ ರ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ



18587

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಂದರ ಕಿಂಟ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18588

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಶಂಕ್ರ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18589

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18590

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಂಜೋವ್ಕಕಮಾರ್ ನಅಟೋಲ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18591

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಭಲಾ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18592

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ರಾಜಶಖರ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18593

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗಂಗಬಾಯಿ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18594

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಷರಾಜ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18595

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ವಿೋರೇಶ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18596

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18597

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸನಮಂತ್

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18598

ಕ್ಲಬ್ದಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸ್ಪದ್ದದ ನ

ಗಣೇಶ ಗರ ೋಟೇಕ್

ಪೊರ ೋಪ್

ನೂಫಾಷ

18599
ರೈತಯ ಹೆಷರು PÀA¥À¤ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É UáæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt 

18600 1 ಯ ಭುಲಿಂಗಮಮ  ಹರೇಭಠ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 25

18601 2 ಸಾಮಫಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 25

18602 3 ಅಶೋಕ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ 25

18603 4 ರಾರ್ಜ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 20

18604 5 ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 15

18605 6 ಗೌಡ ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ) 20

18606 7 ಅಿಂಫಾ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ , 10

18607 8 ಧಭಿಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ 15

18608 9 ಭಹಾಿಂತ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ 20

18609 10 ಷಚಿನ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ , ಸ್ಪಯಷಗಿ 25

18610 11 ಫಷರಾಜ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ 25

18611 12 ಸ್ಪೋತಾರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ) 10

18612 13 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ 20

18613 14 ನಾಗಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ 5

18614 15 ಸಯಾತಬಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ 20

18615 16 ಫಷಣಣ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 15

18616 17 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 20

18617 18 ಜೆಟೆ್ಟ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ 5

18618 19 ಶಿಕುಮಾರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ 10

18619 20 ಮಾಶ ಬೇಗಂ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ 15



18620 21 ನಾಗೇಿಂದಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ 25

18621 22 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 20

18622 23 ಹುಸೇನ್ SAB

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 20

18623 24 ಜಗದೇವ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ 25

18624 25 ಎಿಂಡಿ ಇಸಾಭಯಿಲ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

5

18625 26 ನಾಗಯತನ  ಎಸ್ ಕೌಡಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

15

18626 27 ಸನಮಂತ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

5

18627 28 ಹುಸೇನ್ SAB

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

5

18628 29 ಫಷಣಣ   ಶ್ಟೆ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಅತನೂಯ

10

18629 30 ಗಂಗಾಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

25

18630 31 ಗಂಗಭಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

10

18631 32 ಗೌಯಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

20

18632 33 ರುತ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

18633 34 ಈಯಣಣ  ಕೄ ಪಾಟೋಲ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ

20

18634 35 ಗಂಗಾಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

20

18635 36 ದ್ರಭ ತಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

20

18636 37 USMAN SAB

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

20

18637 38 ಭಸಭಭ ದ್ ಮುದ್ರದ ಸ್ಪರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

10

18638 39 SEKSAB

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

5

18639 40 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

18640 41 ASIF SAB

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ

15

18641 42 ಗಂಗ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

18642 43 ಅಮೋನಾಬಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

15

18643 44 ನಾಗಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅರಾದ

20

18644 45 SIDDALING

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

15

18645 46 ದ್ರಷತ ಗಿೋರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

25

18646 47 ಅಬುದ ಲ್ ಹಾಬ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿಗಿ

5

18647 48 ಕ್ಯಫಷ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

15

18648 49 ನಶಿಮಾಬೇಗಂ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

15

18649 50 ವಜಮಕುಮಾಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

10

18650 51 ವಯಣಮಮ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

15

18651 52 ಸ್ಪದದ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

15

18652 53 ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

25

18653 54 ಗುಿಂಡೇರಾಮ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

15

18654 55 ರುದಯ ಗೌಡ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ

10

18655 56 ಫಷಭಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

15

18656 57 ಪಾಿತಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

25

18657 58 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25



18658 59 ಅಬುದ ಲಗ ಣಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)

20

18659 60 ಈಯಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ

25

18660 61 ಲಡ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಭೈರಾಭಡಗಿ

25

18661 62 ಬಾಬುರಾವ್ ಡಿ ಗುರುನಂಜ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

15

18662 63 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ನಾಗಣಣ  ಅಯಳಿ್ಳ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

15

18663 64 ರಾಭಚಂದಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

20

18664 65 ನಿಂಗ  ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

25

18665 66 ರಾಜೇಶ್ ಶಿ  ಬುರಂಪುಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಕೇೋಗನೂಯ

20

18666 67 ಫಷರಾಜ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

18667 68 ಷಯೇದಲಪಿೋಯನ್ ಹುಸ್ಪಯಾನ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

15

18668 69 ಲೋಕಶ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ

20

18669 70 ಭಹಾಿಂತಭಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)

10

18670 71 ಸುನೋತಾ ಗುಿಂಡಗುತಿಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

20

18671 72 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

25

18672 73 ಶಿವಾನಂದ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

20

18673 74 ಮೆಮುನಾ ಬಿೋ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

20

18674 75 ಸೈಫಾನ್ SAB

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ

25

18675 76 ತಿಯ ಮೂತಿಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

18676 77 ಭೋಮಾಶ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

25

18677 78 ತಲಬಿೋ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ

20

18678 79 ಈಯಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ

20

18679 80 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ ಭಡಿವಾಳ  ಫಲಾಭಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

10

18680 81 ಸಂತೋಷ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

20

18681 82 ಶಿಂತಭಲಲ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)

15

18682 83 ಪಾಿಂಡು

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

20

18683 84 ವಯಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

20

18684 85 ವಯಣಭಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

5

18685 86 ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ರಿೋಿಂ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

20

18686 87 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಎಸ್ ಕಾಗ್ನನ ರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

15

18687 88 ರಾಫಿಕ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

18688 89 ವೋಯಣಣ  ಅಿಂತಯಗಂಗಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

18689 90 USMAN SAB ಭದಯಸಾಬ್ ಮಾಮನ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

15

18690 91 ರೇಣುಕಾ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

5

18691 92 ಗುರುನಾಥ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

15

18692 93 ಕ್ಲಾಮ ಣರಾವ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

18693 94 ಗುರುನಾನ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ

5

18694 95 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ

10

18695 96 ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ

25



18696 97 ಭಹಬೂಬ್ ಬಿೋ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

10

18697 98 ವಶಿಕ್ಲಾ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ

20

18698 99 ಅಬಾಫ ಷ ಅಲ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

18699 100 ಭಹಾಿಂತ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

20

18700 101 ಪಕ್ರುದಿದ ೋನ್ ಜಮಾದ್ರಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

20

18701 102 ಈಯಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಬಿದನೂಯ

20

18702 103 ಭಹೆಮೂಡ ಬೇಗಂ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

20

18703 104 ರಾರ್ಜ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

10

18704 105 ಸನಮಂತ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

5

18705 106 ಭಡಿವಾಳ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ

25

18706 107 ಸಜಸಾಬ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

15

18707 108 ಶಿಯೋಗಿ ತಿ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

10

18708 109 ವರಿೋಫುನಸಾ ಬೇಗಂ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

18709 110 ಗೌಯಭಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

20

18710 111 ಸಂಗಭನಾಥ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

15

18711 112 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಬಂದಯ ವಾಡ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

18712 113 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

5

18713 114 ಜಗದೇವ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

18714 115 ಇಮಾಮಾಸಾಬ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)

15

18715 116 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ  ಎಿಂ ಪೂಜಾರಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಬಿದನೂಯ

10

18716 117 ಭಹಾಿಂತ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

15

18717 118 ಡೌಲಟ್ ಬೇಗಂ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

15

18718 119 ನಿಂಗಭಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

18719 120 ಚನನ ಫಷ  ಎಚ್ ಪಾಟೋಲ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

15

18720 121 ತಿ ಾ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

10

18721 122 ಭಲೆಲ ೋವ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

18722 123 ಸ್ಪದ್ರರಾಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅರಾದ

25

18723 124 ಭೌಯಭಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಬಂದಯವಾಡ

25

18724 125 DATTU

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

20

18725 126 ಚೆನನ ಫಷ  ಧಭಿವಾದಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)

25

18726 127 ದ್ರನಭಭ  ಸಾಲಭಠ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

25

18727 128 ಭಲಲ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

25

18728 129 ಪಕೋರ್ SAB

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ

15

18729 130 ಷರುಬಾಯಿ ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ ಗುಲ್ಲನ ರು ಪಾಟೋಲ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

15

18730 131 ಭಲನಾಥ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಗೌಡಗಾಿಂ

20

18731 132 ಭಸಾತ ನಾಾ ಬ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

25

18732 133 ಷಹೇರಾ ಬಾನು

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

20

18733 134 ಗುರುನಾಥ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

25



18734 135 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

15

18735 136 ಪಿೋಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

20

18736 137 ಖಾಸ್ಪಿಂಬಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

10

18737 138 ಚನನ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

20

18738 139 ತಿ ಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

20

18739 140 ಸಂಗಭಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

20

18740 141 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

25

18741 142 ಸ್ಪಕೋಿಂದಯ  ವೆ ಬಂದ್ರಯ ದ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

18742 143 ಅಯವಿಂದ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅರಾದ

25

18743 144 ಸ್ಪದದ   ಸಯಾಮ ಳ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

20

18744 145 ಇಮಾಭಮಾಾ ಬ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ

20

18745 146 ಶಿವಯಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

10

18746 147 ಗುರುನಾಥ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

20

18747 148 ಗುರುರಾಜ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

15

18748 149 ಶಿವಾನಂದ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

20

18749 150 ಶಿರಾಮ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)

20

18750 151 ಫಷಭಭ  ರಾಜೇಿಂದಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

5

18751 152 ಗಂಗಭಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

20

18752 153 ರೇ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಗೌಡಗಾಿಂ

15

18753 154 ವಕುಿಂತಲಾ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

15

18754 155 ಷಾಿನ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಕಂಡಿಕ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

15

18755 156 ಭೋಭ ಶಂಕ್ರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

15

18756 157 ಹುಣಚ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

20

18757 158 ರಾಜಶೇಖರ್ ಶ್ಟೆ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

5

18758 159 ಸೋಭಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

25

18759 160 ವಯಣ  ಸಯಾಮ ಳ್ಳ ತಳವಾಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)

20

18760 161 ಡಿಲೋಪ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

15

18761 162 ಬಾಷಾ SAB

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಟಾಕ್ಳ್ಳ

10

18762 163 ಉಷಾದೇವ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

15

18763 164 ಶ್ಜಾಬ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

20

18764 165 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

18765 166 ಮಾರುತಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

18766 167 ನಾಗಭಭ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

18767 168 ದಿಂಡ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

5

18768 169 ರಾಭಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

18769 170 ಅಮನಾ ಬಿಐ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

15

18770 171 ಶಿಯ ೋದೇವ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

10

18771 172 ಅನವೋರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25



18772 173 ಭಹಾದೇವ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

5

18773 174 ಭೋಭರಾವ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಗುಡೂಯ

10

18774 175 ಗುಿಂಡುಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೋಡ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

18775 176 ನಾಗಣಣ  ಹಷಭನ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಾದನಳಿ್ಳ

10

18776 177 ಯವೋಿಂದಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

10

18777 178 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬಿಲಕ ರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

15

18778 179 ಸಣಮಂತ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

20

18779 180 ಯಷ  ದೇ  ನಲ್ಲಯಕ್ರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

10

18780 181 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

15

18781 182 DATTTU

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

15

18782 183 ಫಷರಾಜ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

5

18783 184 ವಯಣಕುಮಾರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

5

18784 185 ಬುಡಡ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

10

18785 186 ಭನೇೋಜ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

20

18786 187 ಲಕುಕ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

18787 188 ವಯಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ

5

18788 189 ಯಣಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

10

18789 190 ರಾಭಚಂದಯ  ಬಿ ಹೈಯಾಳಕ ರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಟಾಕ್ಳ್ಳ

15

18790 191 ಅಿಂಫಾ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

10

18791 192 ಬಾಬುರಾವ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

5

18792 193 ನಾಗ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

10

18793 194 ರಾಮ  ವಾಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

18794 195 ಈಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

18795 196 ಸಂಜಯ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

15

18796 197 ವಠಲ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ)

5

18797 198 ಭಹಾಿಂತೇಶ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

10

18798 199 ಪಿೋಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

10

18799 200 ಮವವಂತ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

10

18800 201 ಮಲಲ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

15

18801 202 ಯಮವಾ ರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

10

18802 203 ಪಾಿತಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

5

18803 204 ಯಶುರಾಭ ಭರೆ  ನೂಲ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

20

18804 205 ದೇಸು ಖೋರು ಚವಾಾ ಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

15

18805 206 ಅನಸುಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

5

18806 207 ಪಾಲಾಲ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

15

18807 208 ಬೈಯ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

20

18808 209 ಸಂತ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

15

18809 210 ಬಾಲ್ಲಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಾದನಳಿ್ಳ

5



18810 211 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

5

18811 212 ಮುಯಸರಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

5

18812 213 ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

5

18813 214 ಹುಲೆಲ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

5

18814 215 ಗಂಗಾರಾಮ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

5

18815 216 ಬಾಬುರಾವ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

10

18816 217 ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

15

18817 218 ಉಷಾ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

5

18818 219 ಭೋಮಾಶ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ

5

18819 220 ದೇ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

5

18820 221 ಸುರೇಶ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

5

18821 222 ಶಿಂತಕುಮಾರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ)

5

18822 223 ಚಂದ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

5

18823 224 ಫಷ  ಭರೆ  ಸಳಿ್ಳ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

18824 225 ವನೇೋದ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

5

18825 226 ಕಾಶಿನಾಥ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

10

18826 227 ಮಾಳ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

5

18827 228 ಶಂಕ್ರ್ ತೇರ್ಜ ರಾಥೋಡ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

5

18828 229 ಭೋಭಸ್ಪಿಂಗ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

18829 230 ಕ್ಲಲ   ನಿಂಗ  ತೆತ ೋದ್ರರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

15

18830 231 ವಯಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ

25

18831 232 ಸ್ಪೋತಾ ಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಅತನೂಯ

5

18832 233 ಸಂಗಿೋತಾ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ

25

18833 234 ಭಹೇಶ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಅತನೂಯ

10

18834 235 ಯಮಶ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ

20

18835 236 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

20

18836 237 ಫಷಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

5

18837 238 ಮಾಣಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ

25

18838 239 ದರ್ತತ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

25

18839 240 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ

15

18840 241 ಕಯಣ್ ಕ್ಟೆ ಭನ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

20

18841 242 ಅಶೋಕ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

15

18842 243 ಭಹಾತ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಅರಾದ

10

18843 244 ಲಲತಾ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

5

18844 245 ಕ್ಲಾತಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಅತನೂಯ

5

18845 246 ಚಂದ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

15

18846 247 ವಠಲ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

10

18847 248 ವಯಣ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

15



18848 249 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

15

18849 250 ಗಜರಾಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

10

18850 251 ಭಹೇಶ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

5

18851 252 ದತತ 

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

18852 253 ನಿಂಗ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ  ಅತನೂಯ

20

18853 254 ಭಹಾಿಂತ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

15

18854 255 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

25

18855 256 ಸಂತೋಶಕುಮಾರ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

5

18856 257 ಪುಿಂಡಲೋಕ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

25

18857 258 ಲಲಾಬಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

20

18858 259 ಭಹಾದೇವ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

10

18859 260 ವಯಣಫಷ  ಭಾಶಗಿ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

10

18860 261 ಯಮಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
20

18861 262 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
20

18862 263 ದಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

18863 264 ರಾರ್ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

18864 265 ಯ ಕಾಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

18865 266 ಹುಚಚ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

18866 267 ಫಫ ಷಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

18867 268 ಸರಿವಚ ಿಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

18868 269 ನಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ,
20

18869 270 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಟೆ್ಟ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

18870 271 ಮಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
5

18871 272 ಚಂದಯ ಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಾದನಳಿ್ಳ
15

18872 273 ಗುರುಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

18873 274 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

18874 275 ಫಷಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

18875 276 ಯತನ ಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

18876 277 ಸನುಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
5

18877 278 ಚಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

18878 279 ಪಿೋಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

18879 280 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
15

18880 281 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

18881 282 ಸಾತ  ಮಾದಯ  ಕೄಯಬಷಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
5

18882 283 ಧಾತಿ ಪಿಯ  ಮಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

18883 284 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

18884 285 ಷರುಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
10

18885 286 ಮಾರುತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
25

18886 287 ನೋಲಭಭ  ಮಾರುತಿ ಫಜೆಿಂತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

18887 288 ಅಿಂಫಾ  ಚಂದಯ ವ ಚಿನನ ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
15

18888 289 ಅಮಮ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
5

18889 290 ಭಹಾಿಂತ  ಮಾಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
20

18890 291 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
15

18891 292 ಚಂದಯ ಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

18892 293 ಗುರುಫಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅರಾದ
5

18893 294 ರಾಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
15

18894 295 ಚಂದಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

18895 296 ಸುಶಿೋಲಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

18896 297 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ)
25

18897 298 ಚಂದಯ ಮಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

18898 299 ರಾರ್ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
20



18899 300 ನೋಲೇಶ್ ಗಣತಿ ಜೋಗಧಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

18900 301 ಶಿಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
15

18901 302 ಭೋಮಾಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

18902 303 ಭಲಕ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

18903 304 ಕಾಳ  ಭಾಗಣಣ  ದೊಡಡ ಭನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
10

18904 305 ಮಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

18905 306 ಫಷಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

18906 307 ಭರೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

18907 308 ನಾಗ  ಸರಿದ್ರಸ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

18908 309 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

18909 310 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
10

18910 311 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

18911 312 ವನೇೋದಕಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
15

18912 313 ಶಿವಾನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

18913 314 ಚಿದ್ರನಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

18914 315 ಭಹಾದೇ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
10

18915 316 ಗುರೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

18916 317 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

18917 318 ಭಲಕ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

18918 319 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

18919 320 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

18920 321 ದತಾತ ತೆಯ ೋಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

18921 322 ಮಲಭಭ  ಭರೆ  ಕಂಫಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

18922 323 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
10

18923 324 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
20

18924 325 ಭಹಾನಟ  ಹಾಜ  ಕಾಿಂಫಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

18925 326 ಭಾಗಣಣ  ಕೄ ದೊಡಭ ನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25

18926 327 ರಾರ್ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

18927 328 ಶಿಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
20

18928 329 ಜಗದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
5

18929 330 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

18930 331 ಸ್ಪದದ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

18931 332 ಸಷನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

18932 333 ಶಿವಾನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅರಾದ
10

18933 334 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

18934 335 ಪಾಿತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

18935 336 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

18936 337 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

18937 338 ಮಾಮ ನಸ್ಪಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25

18938 339 ವವಾ ನಾಥ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
10

18939 340 ಸೋನಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
5

18940 341 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

18941 342 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
10

18942 343 ಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

18943 344 ಪಾಿತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

18944 345 ಶಿರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

18945 346 ದಿಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

18946 347 ಸಣಮಂತರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

18947 348 ದಳ  ವಯಣ  ಕಂಫಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

18948 349 ಅಮೇಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

18949 350 ಮೆನಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
10

18950 351 ಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

18951 352 ಸಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

18952 353 ಕುಪೇಿಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

18953 354 ನಗಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ನಲೋಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

18954 355 ಮೌಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

18955 356 ಪಾಿಂಡು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
10



18956 357 ಫಷಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
5

18957 358 ಶಂಕೄಯ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

18958 359 ಗೌಯಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

18959 360 ಭೂತಾಳ್ಳ ಶೇಖ  ಕಂಫಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

18960 361 ಯ ಕಾಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ, ನೋಲ್ಲಯ
15

18961 362 ದಿಗಂಫರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
15

18962 363 ಫಷರಾಜ ವಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

18963 364 ಭಲಲ   ಸಣಮಂತ್ ಥರಾಪುಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

18964 365 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
15

18965 366 ಫಷರಾಜ ಅಮಮ   ಕ್ಟೆ ಭನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

18966 367 ಧಭಿಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

18967 368 ಶಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
10

18968 369 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
10

18969 370 ಯಮಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
15

18970 371 ಶಮ ಮೄಯ ೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

18971 372 ಸ್ಪದದ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

18972 373 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಬೈಲ  ಸಾಲಭನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
15

18973 374 ಅಿಂಬು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

18974 375 ಚೌಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
10

18975 376 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

18976 377 ವಜಮಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
15

18977 378 ಅಿಂಫಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
25

18978 379 ಯ ಭು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
10

18979 380 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
15

18980 381 ಆಯತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

18981 382 ಅಿಂಫಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

18982 383 ಷತಿೋಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

18983 384 ಅಜಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

18984 385 ಶಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
15

18985 386 ಭಭತಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
15

18986 387 ಯಮವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

18987 388 ಮಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

18988 389 ಆಯತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
25

18989 390 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಖಗೆಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
5

18990 391 ಸರಿವಚ ಿಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

18991 392 ಕ್ಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

18992 393 ನಾಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

18993 394 ಗುಿಂಡಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

18994 395 ಮವವಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

18995 396 ಶಿಯ ೋಮಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
5

18996 397 ಗುರುಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
5

18997 398 ಶಿಕುಮಾರ್ ರ್ತಕಾರಾಿಂ ವಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

18998 399 ಭಲಲ ಭಭ  ಸ್ಪನೂನ ಯಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

18999 400 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
15

19000 401 ಗುಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
15

19001 402 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
10

19002 403 ಖಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
20

19003 404 ಮೌಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
25

19004 405 ಭೋಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಭೋಗನಳಿ್ಳ
25

19005 406 ವಾಣಿಶಿಯ ೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

19006 407 ತಿ ಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
10

19007 408 ಜೆಮುಸ್ಪಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

19008 409 ಮಾಮ ನಸ್ಪಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25

19009 410 ಶಿಯ ೋಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

19010 411 ರ್ತಕಾರಾಿಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
5

19011 412 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
15

19012 413 ರಾಭಚಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20



19013 414 ವಜಮಲಕಮ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19014 415 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19015 416 ನಾಗ  ಚೆಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19016 417 ಬುಡಡ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

19017 418 ಭನೇೋಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

19018 419 ಲಕುಕ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19019 420 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
25

19020 421 ಯಣಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25

19021 422 ರಾಭಚಂದಯ  ಬಿ ಹೈಯಾಳಕ ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

19022 423 ಅಿಂಫಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

19023 424 ಬಾಬುರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
10

19024 425 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
15

19025 426 ರಾಮ  ವಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19026 427 ಈಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ,
20

19027 428 ಸಂಜಯ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

19028 429 ವಠಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ), 
10

19029 430 ಭಹಾಿಂತೇಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
20

19030 431 ಪಿೋಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ,
20

19031 432 ಮವವಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

19032 433 ಮಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ), 
20

19033 434 ಯಮವಾ ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
10

19034 435 ಪಾಿತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

19035 436 ಯಶುರಾಭ ಭರೆ  ನೂಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19036 437 ದೇಸು ಖೋರು ಚವಾಾ ಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25

19037 438 ಯತನ ಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19038 439 ಸನುಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

19039 440 ಚಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

19040 441 ಪಿೋಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

19041 442 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ, 
10

19042 443 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

19043 444 ಸಾತ  ಮಾದಯ  ಕೄಯಬಷಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

19044 445 ಧಾತಿ ಪಿಯ  ಮಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

19045 446 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15

19046 447 ಷರುಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
20

19047 448 ಮಾರುತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
20

19048 449 ನೋಲಭಭ  ಮಾರುತಿ ಫಜೆಿಂತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19049 450 ಅಿಂಫಾ  ಚಂದಯ ವ ಚಿನನ ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
20

19050 451 ಅಮಮ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ ,
20

19051 452 ಭಹಾಿಂತ  ಮಾಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
10

19052 453 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

19053 454 ಚಂದಯ ಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
20

19054 455 ಗುರುಫಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅರಾದ
15

19055 456 ರಾಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
25

19056 457 ಚಂದಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19057 458 ಸುಶಿೋಲಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19058 459 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ)
15

19059 460 ಚಂದಯ ಮಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ,
15

19060 461 ರಾರ್ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

19061 462 ನೋಲೇಶ್ ಗಣತಿ ಜೋಗಧಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

19062 463 ಶಿಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

19063 464 ಭೋಮಾಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

19064 465 ಭಲಕ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ, 
10

19065 466 ಶಿವಾನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

19066 467 ಚಿದ್ರನಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

19067 468 ಭಹಾದೇ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

19068 469 ಗುರೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

19069 470 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25



19070 471 ಭಲಕ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

19071 472 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

19072 473 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

19073 474 ದತಾತ ತೆಯ ೋಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

19074 475 ಮಲಭಭ  ಭರೆ  ಕಂಫಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

19075 476 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

19076 477 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
5

19077 478 ಭಹಾನಟ  ಹಾಜ  ಕಾಿಂಫಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

19078 479 ಭಾಗಣಣ  ಕೄ ದೊಡಭ ನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ),
5

19079 480 ರಾರ್ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

19080 481 ಶಿಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

19081 482 ಜಗದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19082 483 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
5

19083 484 ಸ್ಪದದ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

19084 485 ಸಷನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
20

19085 486 ಶಿವಾನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅರಾದ
15

19086 487 ಜಗದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

19087 488 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

19088 489 BIBEE

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

25

19089 490 ಫೆಹಭ ಡ್ರ ಶೈಖ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19090 491 ಬಾಬು ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

19091 492 ಮೌಲನ್ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19092 493 ಕುಷಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ, 
10

19093 494 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

19094 495 ಆವರ್ ಟೇಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19095 496 ರಾಮು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
10

19096 497 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

19097 498 ಬಿೋಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
10

19098 499 ಡಿಆರ್ ರಾಜೇವಾ ರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19099 500 ಕಯಣ್ ರಾಥೋಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19100 501 ಭಹಾಿಂತಭಭ  ಭದದ   ಜೋಗ್ನರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19101 502 ಖಾಜಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
10

19102 503 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
5

19103 504 ರ್ತಯ  ಪಾಟೇಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19104 505 ಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
20

19105 506 ತಾಮಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19106 507 ವಶಿಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

19107 508 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19108 509 ಮೆನೇೋದಿದ ೋನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
25

19109 510 ಭಹಾನಾದ ಆರ್ ಚ ಯಬಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19110 511 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
15

19111 512 ನಾಗರಾಜ್ ಭೋಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
25

19112 513 ಭದಿೋನಾ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

19113 514 ಭಾಗಭಭ  ಜಂಬಾಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19114 515 ಯ ಭು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
20

19115 516 ದಷತ ಗಿರ್ ಟೇಲ್ ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19116 517 ಗುರುಪಾದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19117 518 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19118 519 ಸಯಾಲಸ್ಪದ್ರ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19119 520 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19120 521 ಜನಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19121 522 ಸೋನು ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

19122 523 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
25

19123 524 ಜೈರ್ತನಾಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19124 525 ಹಾಷನ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)

20

19125 526 ನಿಂಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
10

19126 527 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15



19127 528 ಗುಿಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

19128 529 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19129 530 ಷಣಣ ಮುಖಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19130 531 ಕ್ಲನಯವೇ ಚನಭಲಲ   ಪೋ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
15

19131 532 ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ನಾಗ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
10

19132 533 ಶಿಲೋಲಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

19133 534 ರುಕೇಭ ಡಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
20

19134 535 ಕ್ಣಾಿಸ್ಪಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

19135 536 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಇಸಾಭಯಿಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19136 537 ಮೇೋನವ ಗೋಫಯದಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
20

19137 538 ಭಹೆಬೂಬಾಾ ಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19138 539 ಷಲಾಉದಿದ ೋನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19139 540 ಮೆಸಫಫ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19140 541 ಯ ಭುಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಯದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19141 542 ಶಿಯ ೋಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ,
20

19142 543 ಶಿರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ
10

19143 544 ನಭಿಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19144 545 ವಠಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19145 546 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19146 547 ವೋಯಬದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

19147 548 ಸುಬದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

19148 549 ಫಷಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19149 550 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
25

19150 551 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19151 552 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19152 553 ಶಿರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19153 554 ಹಾಸ್ಪನ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಭೋಗನಳಿ್ಳ
15

19154 555 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
10

19155 556 ಭಭತಾಜ್ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19156 557 ಅಲಾಲ  ಟೇಲ್ ಅಮೋನ್ ಟೇಲ್ ಬಿೋರೇದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

19157 558 ಭಹಾದೇವ್ ಸ್ಪ ಭಲಗನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
5

19158 559 ಬಗವಂತರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
10

19159 560 ಫಾಟ್ಟಯ ಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
15

19160 561 ಅಬುದ ಲ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

20

19161 562 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19162 563 ವಯಣಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
20

19163 564 ಆಫಿಯ ಕ್ನ್ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
5

19164 565 ನಬಿಲಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
20

19165 566 ರಾಮು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
5

19166 567 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

19167 568 ಷಯಿೋದ್ ಮೇಸಭಭ ದ್ ನದ್ರಫ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

19168 569 ಗುರುನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

19169 570 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಎಿಂ ಮುಗದಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

19170 571 ನಾಗ  ಎಿಂ ಜಮಾದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

19171 572 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19172 573 ನಾಗಣಣ  ಶಂಕ್ಯ  ಅಯಲಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
20

19173 574 ಷರುಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
20

19174 575 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
5

19175 576 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
10

19176 577 ಮೌಲಾಸಾಹೇಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19177 578 ಮೇಯಿನುದಿದ ೋನ್ ಇನಾಭದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

19178 579 ಭಸದೇವ ಗುಿಂಡಗುತಿಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
15

19179 580 ಫಷಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19180 581 ಶಿಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19181 582 ಆಶಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19182 583 ಶಬುದಿದ ೋನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

19183 584 ಹೂಭಭ  ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20



19184 585 ಫಷಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅರಾದ
20

19185 586 ಚಂದಯ ಭಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
15

19186 587 USMAN SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

19187 588 ಗುರುಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ, ನೋಲ್ಲಯ
20

19188 589 ಭಹಬೂಬ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

25

19189 590 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ನಿಂಗ  ಯಾಳಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

19190 591 ಡೌಲಾಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19191 592 ಗುರುನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19192 593 ನೋಲಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಬಂದಯವಾಡ
10

19193 594 ಬಂಡ್ಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19194 595 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
15

19195 596 ಭೂತಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ  ಕಯಸಾಳಗಿ
10

19196 597 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ,
20

19197 598 ಲಕ್ಕ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19198 599 ಸ್ಪದದ ಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

19199 600 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19200 601 ಚನನ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ
25

19201 602 ಇಯಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19202 603 ನಾಗಭಭ  ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19203 604 ಚಂದಯ ಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15

19204 605 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19205 606 ಭಹೋಫಬ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

20

19206 607 ಎಯಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
10

19207 608 ನಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

19208 609 ಶಿವಾನಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19209 610 ಶಿಲಿಂಗ  ಟೆ ಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
25

19210 611 ಲಾಲಅಸಭ ದ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಗೌರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19211 612 MD ಖಾಸ್ಪಿಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

19212 613 ರಾಭಚಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

19213 614 ಶಿಪುತಯ  ಕುಿಂಬಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

19214 615 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
5

19215 616 ಶಿಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19216 617 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
10

19217 618 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
10

19218 619 ಚೆನನ ಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15

19219 620 ಭಾಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
25

19220 621 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
10

19221 622 ಜಮ ೋತಿಯ ಕಾಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ,
20

19222 623 ಮಂರ್ಜನಾಥ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
25

19223 624 ಬಿಸ್ಪಭ ಲಾಲ ಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
25

19224 625 ಸ್ಪದದ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
15

19225 626 ಜಾಾ ನರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
10

19226 627 ಕ್ಲಾಮ ನರಾವ್ ಫಷಾ ಿಂತರಾವ್ ಮಾಲಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
10

19227 628 ಬಾಬು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

19228 629 ಕಾಶಿನಾಥ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
15

19229 630 ರ್ತಲಷಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
5

19230 631 ಶಿಕ್ಿಶ್ ಬಿ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

19231 632 ಗುಿಂಡುಸ್ಪಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
20

19232 633 ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19233 634 ಅಿಂಫರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
25

19234 635 ಸೋಭಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19235 636 ಸುರೇಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
15

19236 637 ಜಮಶಿಯ ೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
25

19237 638 ಅಲೋಮ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
25

19238 639 ಗುಡು SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

25

19239 640 ಸಂಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19240 641 ನಬಿಲಾಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
10



19241 642 ಭಹಾಿಂತಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
25

19242 643 ಜೈರ್ತತ ನಾ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19243 644 ರಾಜಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19244 645 ನಾಗೇಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
5

19245 646 ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19246 647 ಕಾಳಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19247 648 ರಾರ್ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
20

19248 649 IZAZ ಅಸಭ ದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

19249 650 ಖಾಸ್ಪ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

19250 651 ರಾಜೇಿಂದಯ ಕುಮಾಯ ಎನ್ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಾದನಳಿ್ಳ
25

19251 652 ಫಷಯಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

19252 653 ಮಲಾಭ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19253 654 ಮಾರೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
5

19254 655 ಸಸ್ಪೋನಾ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
15

19255 656 ಗುಿಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

19256 657 ರಾಜಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19257 658 ಗುರುಪಾದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
15

19258 659 ಭಹಾನಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಮಾಡ್ರಮ ಳ
10

19259 660 ಷತಿೋಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

19260 661 ನಭಿಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

19261 662 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಭೋಭಣಣ  ನಾಯಕ ೋಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

19262 663 ಸಮೋದ್ರಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
20

19263 664 ಸ್ಪದದ ರಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

19264 665 ಉಮಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
25

19265 666 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
20

19266 667 ಸ್ಪದದ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
10

19267 668 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ, 
10

19268 669 ಈಯಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19269 670 ಸಾಮಫಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

19270 671 ತಿ ಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
10

19271 672 ಬಿಯಾ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
5

19272 673 ಯಜಾಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
5

19273 674 ಸಂಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ವಾಡ್ಡ, ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19274 675 ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ಜೋಗ್ನರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
25

19275 676 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15

19276 677 ಯಮಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19277 678 ಲಕ್ಕ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ , ಡಡ ಳಿ್ಳ
5

19278 679 ಆನಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19279 680 ಅನವೋಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

19280 681 ಗುರುನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19281 682 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19282 683 KKIRRAN S ಚೌಕ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
20

19283 684 ಖಾದರ್ ಬಿಐ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

19284 685 ಫಷವಂತರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ,
5

19285 686 ಬಿರಾದ್ರಯ ಸನುಮಂತ ರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
5

19286 687 ANSAR SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ,

20

19287 688 ಭಲಲ ಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19288 689 ಫಷರಾಜ ರೇಣಸ್ಪದದ   ನಂದಯಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15

19289 690 ಶೋಭಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

19290 691 ಗುರುಶಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

19291 692 ಕುಟ್ಟಬುದಿದ ೋನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19292 693 ರುಕುಿಂಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19293 694 ರಾರ್ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

19294 695 ಮಂರ್ಜನಾಥ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19295 696 ದಿಂಡ  ಬಿ ಜಮಾದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
15

19296 697 ಅಿಂಫರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19297 698 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25



19298 699 ವಯಣಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19299 700 ನೋಲಭಭ  ಭೋಭಜೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
10

19300 701 ಶಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ
25

19301 702 ಚಂದಯ ಮಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
20

19302 703 ಬಂಡ್ಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19303 704 ಭಲಲ ಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

19304 705 ಕೇೋಟಲಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

19305 706 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
25

19306 707 ಭಲಲ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
25

19307 708 ಸಾಯಿಫನನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

19308 709 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ಜ ಡಶ್ಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

19309 710 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

19310 711 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19311 712 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
25

19312 713 ಹುಲರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
25

19313 714 ಯವಿಂದಯ  ಕುಮಾರ್ ಸುಫಫ ಣಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

19314 715 ಫಷಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ,
25

19315 716 ಶಿವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
25

19316 717 ಸಾವತಿಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

19317 718 ಕಯಣಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19318 719 ಶಿವಾನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19319 720 ASLAM SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

5

19320 721 ರುಕ್ಭ ನಾನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19321 722 ಮಂರ್ಜಳ್ಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ,
15

19322 723 ವೋಯಫದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19323 724 ಯಮವಾ ಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

19324 725 ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ,
15

19325 726 ಪಿೋಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

19326 727 ಶಿಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

19327 728 ಷಲಾಭ  ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

19328 729 MASUR

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

15

19329 730 ವೋಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
25

19330 731 ಷತಾತ ರ್ ಮಯಾನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19331 732 ಭಲಾಿಂಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ,
25

19332 733 ಬ್ಿಂಗಳೂರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19333 734 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19334 735 ಶಿಭಭ  ಸಂಗಣಣ  ವಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

19335 736 ಫಷಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19336 737 ಶಿವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
10

19337 738 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

19338 739 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

19339 740 ಗುಿಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19340 741 ಮೌಲಾ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

10

19341 742 ಮಲಗಿರಿ ನಿಂಗ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15

19342 743 ಷರುಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19343 744 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

19344 745 ಯವಕಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19345 746 ಯಜಾಕ್ ಟೇಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19346 747 ಶಿಯ ೋಶೈಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19347 748 ಪಾಿತಿ ಎಸ್ ಭಹಾಿಂತಪುಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19348 749 ಶಿವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19349 750 ಸ್ಪದದ   ನಿಂಗ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19350 751 ಸ್ಪದದ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19351 752 ಕ್ರೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

19352 753 ಬವಾನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

19353 754 ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

19354 755 ಬೈಲ  ಭಲಲ   ನಾಯಕ ೋಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
5



19355 756 ಜಗದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
5

19356 757 ಭಹಾಿಂತಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19357 758 ಹೂಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19358 759 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19359 760 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಡಿ ಡಸಾಳಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
10

19360 761 ಭಳಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

19361 762 ರಾಚ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19362 763 ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19363 764 ವಯಣಫಸು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
10

19364 765 ಭೋಜರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
10

19365 766 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
25

19366 767 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ  ಅವಂತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19367 768 ಯತನ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
15

19368 769 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19369 770 ಸಂತೋಷ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

19370 771 ಇರೆವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

19371 772 ಯ ಭು ಎ ಕುಿಂಬಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
25

19372 773 ನುನ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ , 
10

19373 774 ವಯಣಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25

19374 775 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19375 776 ಜಗದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19376 777 ಫಷಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

19377 778 ಭದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

19378 779 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19379 780 ಫಷಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

19380 781 ಶೇಖ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

19381 782 ಸಜಾಯತಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19382 783 ವಠಠ ಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19383 784 ಭಸಭಭ ದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19384 785 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
10

19385 786 ಸ್ಪದದ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

19386 787 ಶಿಲೋಲಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಮ ಟಗೇರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19387 788 ಸನಮಂತ್ ತಿ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19388 789 ಸೋಭನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

19389 790 ಸಾಯಿಫನನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
25

19390 791 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

19391 792 ದೇವೋಿಂದಯ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19392 793 ಇರಾಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

19393 794 ವಜಮಲಕಮ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

19394 795 IMAM SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

10

19395 796 ಯವಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

19396 797 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19397 798 ಕ್ರೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

19398 799 ಭಾಯತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

19399 800 ಜಟೆ   ನಾಗ  ಘನೂರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

19400 801 ನಾಗೇದಯ   ಫಷಣಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

19401 802 ವಯಣಫಸು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19402 803 ಭಲ  ಚಂದಯ ಶಮ  ಯಾಿಂಕಂಚಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

19403 804 ಶಿವಾನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

19404 805 ಭಹಾಿಂತಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

19405 806 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

19406 807 ಸಣಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

19407 808 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೋನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
15

19408 809 ಕಯಣ ಚನಭಲಲ   ಮಲಸಂಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19409 810 ರಾಭಚಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

19410 811 ಕ್ಲಾತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
5

19411 812 ಮಂಗಲ್ ದ್ರಸ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15



19412 813 ಈಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19413 814 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

19414 815 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

19415 816 ರಾರ್ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19416 817 ಕ್ಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19417 818 ದತತ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19418 819 ಗಫೂರ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ), 

15

19419 820 ಮಾಲಿಂಗರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
5

19420 821 ಶಿಲಿಂಗಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

19421 822 ಧೂಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

19422 823 ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19423 824 ಶಿೋಲವಂತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗರೂಯ (ಬಿ)
25

19424 825 ಸ್ಪದದ ರಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

19425 826 ಭಹಾಿಂತಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19426 827 ಶಯಿಕ್ ಅಸಭ ದ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

20

19427 828 ಆಯುಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19428 829 ಇಬಾಯ ಹಿಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19429 830 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19430 831 ವಠಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19431 832 ಬಿಸ್ಪಭ ಲಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19432 833 ಸರಿಯ ಸಾದ್ ಲಕಮ ಭ ಕಾಿಂತ ಹಷಗೌಡರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15

19433 834 ಚೆನನ ಫಷ  ಸಾಹುಕಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

19434 835 ಶಿಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
20

19435 836 ಶಿರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19436 837 ಹುಸೇನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

19437 838 ವವಕಾನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
5

19438 839 ಅನುಪುಕಮಾಯ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
15

19439 840 ಫಷವಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19440 841 ಚಂದಯ ಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19441 842 ಸುನಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
10

19442 843 ಹೈದರ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

25

19443 844 ಅಮೃತ್ ಬಂದಯ ವಾಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ,
15

19444 845 ಬಾಬು ರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

19445 846 ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

19446 847 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19447 848 ರಾಭಚಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19448 849 ಈಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

19449 850 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19450 851 ಮೌಲಾಲ ಟೇಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

19451 852 ಸುಯಭಭ ದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19452 853 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19453 854 ಸುಣಿ ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
25

19454 855 ಕ್ಲಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
15

19455 856 ಅಮೋನಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

19456 857 ಶಿಯ ೋಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
25

19457 858 ಚಂದಮಾ ನಾಗೇದಯ   ಬಿೋರೇದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
5

19458 859 ಆನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19459 860 ರಾರ್ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19460 861 ಮಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
5

19461 862 ಭಸಭ ದ್ ಹುಸೇನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19462 863 ಬಂಡಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

19463 864 ಫಷಯಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

19464 865 ಮಾಹಬುಬ್ ಷಬ್ ಮಾತಾಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19465 866 ಮೇದಿದ ೋನ್ ಟೇಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

19466 867 ಸುಮತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19467 868 ಶಿಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19468 869 ರಾಜ್ ಅಸಭದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15



19469 870 ಅಿಂಫರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19470 871 ಭೌಯಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
10

19471 872 ಖಾಸ್ಪಮ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

19472 873 ವಯಣಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

19473 874 ಕೇಗನೂರು ಕಯಣಕುಮಾಯ ಗುರುಶಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

19474 875 ಭಲಲ ನಾಥ ಗುಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19475 876 ದಷತ ಗಿರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19476 877 ದೇಮಮ  ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19477 878 ಅಿಂಫಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅರಾದ
15

19478 879 ಪಕೋರಾಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

19479 880 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೋನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19480 881 ಬ್ಳಿೆ  ಖಾನಡ್ರಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

19481 882 ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ದೇವಾನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
10

19482 883 ರೋವನಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
10

19483 884 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19484 885 ದೇವೋಿಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

19485 886 ಭೋಭಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
7.5

19486 887 ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಮಾಬಿಬು ಅನಾಾ ರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

19487 888 ಎಸ್ ಎಸ್ ತಳವಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19488 889 ಭಹಾದೇವ ಶಿಯ ೋಮಂತ ಗರೂರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19489 890 ಭಕುಫ ಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19490 891 ವಯಣ  ಜಮಾದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

19491 892 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19492 893 ನಿಂಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
10

19493 894 ವಶಿಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

19494 895 ಮೋರಾಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
25

19495 896 ಆಲೆಾಫ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
10

19496 897 ಶಿಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ,
15

19497 898 ಭೋಮಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
15

19498 899 ವೋಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
15

19499 900 ಅನನ  ವೋಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
5

19500 901 ನೋತಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
20

19501 902 ಭಾಗಣಣ  ಮಾಲಪಾಟೇಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
20

19502 903 ಫಷಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19503 904 ಶುಬಚಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19504 905 ಶಿವುಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
10

19505 906 ಶೋಭಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

19506 907 ಉಮಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
25

19507 908 ಮುಯಗೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭಷಳ್ಳ ಬಿ ಕೄ
25

19508 909 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

19509 910 ಸಂಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

19510 911 ಕಾಿಂತೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
5

19511 912 ಅಿಂಫರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19512 913 ಕ್ಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19513 914 ಮುಗದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19514 915 ಕ್ಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19515 916 ಯತನ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19516 917 ಯಹೇಭನಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19517 918 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19518 919 ಕ್ಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19519 920 ಸಾವಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
15

19520 921 ಭಸರುದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19521 922 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19522 923 ಸನಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
5

19523 924 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19524 925 ರಾರ್ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
10

19525 926 ಲಾಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
20



19526 927 ಆನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

19527 928 ನಿಂಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

19528 929 ಸ್ಪದದ ರಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19529 930 ರಾಜಶೇಖರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
5

19530 931 ಅನನ ಪುಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
20

19531 932 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19532 933 ಫಷಮಮ  ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19533 934 ದೇವಕ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19534 935 ಷಬೌವಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19535 936 ಷವತಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

19536 937 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

19537 938 ಯಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19538 939 ಶಿಯ ೋಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ,
15

19539 940 ಭೋಭರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
5

19540 941 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19541 942 ಸಾಯಿಫನನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
20

19542 943 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಭಲಲ   ಕ್ಲ್ಲಲ ರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
20

19543 944 ಕ್ರೆ  ಭಲಲ   ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
5

19544 945 ಸನಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
15

19545 946 ಬಿಸ್ಪಭ ಲಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
20

19546 947 ಅರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
5

19547 948 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19548 949 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19549 950 ಗುರುನಾನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19550 951 ASHOK

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

25

19551 952 ಮಾರೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19552 953 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19553 954 ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

19554 955 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19555 956 ಷತಮ ಮಮ  ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19556 957 ರುದಯ ಲಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19557 958 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ನಾಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19558 959 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19559 960 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಭೋಭಶಮ  ಕಂಫಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
20

19560 961 ಬೇಸ್ಪಲ ಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19561 962 ನಿಂಗ  ನಭಭ ನಾನ  ಪೂಜಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19562 963 ಕ್ಲಾತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

19563 964 ಬಾಬು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
10

19564 965 ಶಿಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

19565 966 ಭಹೇಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
20

19566 967 ಪಾಿತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

19567 968 ಯಮಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
20

19568 969 ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15

19569 970 ಭಹಾದೇವ್ ತರಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
10

19570 971 ಸಂತೋಷ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
5

19571 972 ಲಕಮ ಭ  ವ ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
20

19572 973 DATTU

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ

10

19573 974 ಗಂಗಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

19574 975 ಹೆಯನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

19575 976 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
5

19576 977 ಭಭತಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

19577 978 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸ್ಪದದ   ಜೋಗ್ನರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19578 979 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

19579 980 ಭೋಭಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
5

19580 981 ಭಲಲ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

19581 982 ವಷ್ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

19582 983 ಭೂತಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25



19583 984 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19584 985 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
10

19585 986 ಗುರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

19586 987 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

19587 988 ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19588 989 ರಾಜಾರಾಮ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

19589 990 ವಯಣಗೌಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
10

19590 991 ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
15

19591 992 ಫಷಣಣ  ಶಿರಾಮ ಮುಲಗೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19592 993 ಕಾಶಿನಾಥ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
10

19593 994 ಜಹಾಿಂಗಿೋರ್ ಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ
15

19594 995 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ
15

19595 996 ನೋಲಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
15

19596 997 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
25

19597 998 ಸೋಭನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
5

19598 999 ಭಾಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
15

19599 1000 ವಠಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
10

19600 1001 ನಿಂಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19601 1002 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19602 1003 ಸ್ಪದದ   ಅನನದ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19603 1004 ಜಗದೇವ ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19604 1005 ಸೈದ  ಶಿಯ ೋರಾಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19605 1006 ಅಿಂಫರೇ ಭೋಮಾಶ ಅರಾದಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19606 1007 ಸೋಭವಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ
25

19607 1008 ಸನಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

19608 1009 ಶಿಯ ೋಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19609 1010 ಕ್ಭಲ್ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
15

19610 1011 ಗಡಡ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
10

19611 1012 ಗುರುನಾನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15

19612 1013 ಸ್ಪದದ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
20

19613 1014 ಚನನ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
20

19614 1015 ಬೈಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
10

19615 1016 ಭಸದೇ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
20

19616 1017 ಫಿೋಯಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
20

19617 1018 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

19618 1019 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ರಾವ್ ಬಿಜಾಪುಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
25

19619 1020 ಚಾಿಂದ್ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

19620 1021 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

19621 1022 ಸನುಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15

19622 1023 ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
5

19623 1024 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19624 1025 ಚಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
25

19625 1026 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
5

19626 1027 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

19627 1028 ವಯ ಣಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

19628 1029 ಭಹಾನಂದ ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ ಜೋಗ್ನರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19629 1030 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19630 1031 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
20

19631 1032 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19632 1033 ಅಿಂಫಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
10

19633 1034 ನೋಲಕಂಠ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
10

19634 1035 ನಿಂಗಭಭ  ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19635 1036 ಭಹಾದೇವ ಮಲಲ   ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19636 1037 ಶಿ  ಜೋಗ್ನರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19637 1038 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
15

19638 1039 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19639 1040 ಮಾಯಭಭ  ಹುಣಚ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5



19640 1041 ಶಿರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
5

19641 1042 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಹುಣಚ  ಪೂವಾಜಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19642 1043 ಗೌಯಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
5

19643 1044 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
5

19644 1045 ಕಂಟ  ಅಿಂಬಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19645 1046 ನಮೄಭ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

19646 1047 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಎಸ್ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
20

19647 1048 ಫಷರಾಜ ಜಂಬಾಳ್ಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19648 1049 ಪುಿಂಡಲೋಕ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ
25

19649 1050 ವಶಾ ರಾಧಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19650 1051 ಭೋಭರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ
25

19651 1052 ಶಿೋಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ
25

19652 1053 ಜಗದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19653 1054 ಯ ಶಿಂತ್ ಡಿ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
15

19654 1055 ವಯಣು ಡಿ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

19655 1056 ಭಲಕ ಭಭ  ಡಿ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
20

19656 1057 ಅಿಂಬಾರೇ ರಾಜಣಣ  ಹಾನೂರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19657 1058 ಹೂಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19658 1059 ಅ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

19659 1060 ಪಾಿತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19660 1061 ಬಾಬು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
20

19661 1062 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19662 1063 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
25

19663 1064 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

19664 1065 ಭಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

19665 1066 ರಾಜಾಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19666 1067 ಚಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19667 1068 ಗಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
25

19668 1069 ನಾಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
20

19669 1070 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19670 1071 ನಿಂಗಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

19671 1072 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
25

19672 1073 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19673 1074 ಗೌರಿಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
20

19674 1075 ಕಾಯಣ  ಧಭಿಣಣ  ಸಡದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

19675 1076 ನೂರಂಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

19676 1077 ಶಿವಾಜ ಸ್ಪದಧ   ಚೋಮೄಿಲೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

19677 1078 ಸನಭಮಮ  ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19678 1079 ಶಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
15

19679 1080 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
5

19680 1081 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

19681 1082 ಭೋಮಾಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

19682 1083 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19683 1084 ಸಮೋದ್ರ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

19684 1085 ಯಹೋಭನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
5

19685 1086 ಯ ಭು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

19686 1087 ಘಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

19687 1088 ನಾಗೇಶ್ ವಯಣಫಷ  ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

19688 1089 ಈಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

19689 1090 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
20

19690 1091 ಅಮೇಭ ೋಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

19691 1092 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

19692 1093 ಮವವಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
15

19693 1094 ಭಾಗಿೋಯಥ ಎಸ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

19694 1095 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
5

19695 1096 ಸ್ಪದದ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
15

19696 1097 ಲಗಭಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
15



19697 1098 ನಾಗಭಭ  ಫಷಣಣ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

19698 1099 ವಯಣಫಷ  ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
15

19699 1100 ಫಷಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

19700 1101 ನಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

19701 1102 ಶಿವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

19702 1103 ರಾಜೇಿಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15

19703 1104 ASHFAQ

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ
ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

19704 1105 ಶಭರಾಯ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
5

19705 1106 ದೇಕ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
25

19706 1107 ಮೆಲಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

19707 1108 ಸನುಮಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
5

19708 1109 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಮಲಲ   ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

19709 1110 ಶೇಖಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
25

19710 1111 ಭಸಭತಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

19711 1112 ಭಹಾಿಂತ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

19712 1113 ಭೂತಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
15

19713 1114 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
10

19714 1115 ಮವವಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
5

19715 1116 ದಭ  ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

19716 1117 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

10

19717 1118 ಜಾಾ ನ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

10

19718 1119 ಶಿರಾಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

5

19719 1120 ಜಗದೇವ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

19720 1121 ಸ್ಪದದ ಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

20

19721 1122 ತಾಮಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

19722 1123 ಯ ಭುಕಾಿಂತ್ ಮೆಲಾರಿ ಸಯಳಮಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

10

19723 1124 ಯಮವಾ ಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

15

19724 1125 ನಲಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

19725 1126 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಭಲಲ ಬಾಮ ಡಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

19726 1127 ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್ ಚಿಕೌಳಗಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

19727 1128 APSANA ಬೇಗಂ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

5

19728 1129 ಸಾಯಿಫನನ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

5

19729 1130 ಚನನ   ಭದಮ ಲ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

5

19730 1131 ಯಜಕ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

5

19731 1132 ಮಾಮಭಭ  ಸಮಮ ಲ್ ಪೂಜಾರಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

19732 1133 ಬಿೋಯಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

5

19733 1134 ಭೋಭಮಮ  ಸೈದಮಮ  ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

19734 1135 ಭಲಲ ಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಫಷನಾಳ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

19735 1136 ವಸಜದಬಿೋ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ

5

19736 1137 ಸೈಜಾದ್ ಬಿೋ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

20

19737 1138 ಷತಿೋಶ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

10

19738 1139 ವಯಣ ಫಷ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

5

19739 1140 TAYUB

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

5

19740 1141 DSTAGIRSAB

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

5



19741 1142 ಮಾಲಕ್ಮಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

5

19742 1143 ಸಣಮಂತರಾಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ

5

19743 1144 ಮಲಲ ಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

19744 1145 ನೋಲಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

19745 1146 ಸೋಭಶೇಖರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

20

19746 1147 ದೌಯ ತಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

19747 1148 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಅಿಂಬಾರಾಮ ಡೋಿಂಗಿಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

10

19748 1149 ವಠಲ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

25

19749 1150 ಸೈದ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

15

19750 1151 ವಯಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

10

19751 1152 ಸ್ಪದದ ಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

10

19752 1153 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಡೋಿಂಗಿಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

19753 1154 ಮಾಯಾದೇವ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

25

19754 1155 ಸನಮಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

10

19755 1156 ರಾಜಶೇಖರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

5

19756 1157 ದೇವೋಿಂದಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

19757 1158 ಸಂಗಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

15

19758 1159 ದ್ರಭ ತಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

20

19759 1160 ಫಷಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

10

19760 1161 AMBAVVA

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

15

19761 1162 ಮಲಲ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

20

19762 1163 ಸ್ಪದದ ಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

25

19763 1164 ಭೋಭರಾಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

5

19764 1165 ಗುರುನಾಥ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

25

19765 1166 ಶಿವಯಣ ಖಾಚಿಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

10

19766 1167 ಅಿಂಬಾಯ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

15

19767 1168 ಬಂಗಾರೇಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

5

19768 1169 ಬಾಬು

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

5

19769 1170 ಪಾಿತಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

15

19770 1171 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ ಗುಿಂಡಗುತಿಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

25

19771 1172 ಮಂಟ  ಗುಿಂಡಗುತಿಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

10

19772 1173 ಸೋಭರಾಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

20

19773 1174 ಗಾಲ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

25

19774 1175 ನಿಂಗಭಭ  ಫಷ  ಪೂಜಾರಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

25

19775 1176 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

5

19776 1177 ಭೂತಲ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

25

19777 1178 ಬಾಲಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

25

19778 1179 ಮಲಲ ಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

25



19779 1180 ನಾಗ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

25

19780 1181 ನಿಂಗಣಣ  ನಾನು ತಳವಾಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ

5

19781 1182 ಸಾಮಫಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

25

19782 1183 ಅಿಂಫಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

25

19783 1184 ಭಡಿವಾಳ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

20

19784 1185 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

25

19785 1186 ಲಲತಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

25

19786 1187 ಚಂದಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

15

19787 1188 ಭಡಿವಾಳ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

15

19788 1189 ಚಂದಯ ಭಾಗ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

10

19789 1190 ಚಾನಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

10

19790 1191 ಸಂಗ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ)

10

19791 1192 ದೇವೋಿಂದಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

20

19792 1193 ಕಾರೆವಾಾ  ರಾಭಣಣ  ತಲಕರಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

25

19793 1194 ಇಯಮಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

10

19794 1195 ನಾಗಭೂಶಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

20

19795 1196 ರಾಜಶಿಯ ೋ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

19796 1197 ತೇಜೈರೆ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

15

19797 1198 ದತತ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

20

19798 1199 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

25

19799 1200 ಸ್ಪದದ ರಾಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

25

19800 1201 ಶಂಕ್ರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

19801 1202 ದಿಗಂಬಾರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

20

19802 1203 ರಾಭಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

25

19803 1204 ಭೂತಲಸ್ಪದದ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

19804 1205 ಭಲಲ ನಾಥ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

5

19805 1206 ಚಂಡ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

20

19806 1207 ಭಲಲ ನಾಥ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

20

19807 1208 ಆಿಂಬಿಯ ಶ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

20

19808 1209 ಬಂಗಾಯಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

25

19809 1210 ಫಷರಾಜ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

25

19810 1211 ಶಿಲಿಂಗ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

25

19811 1212 ಷಯದ್ರಯ ಪೂಜಾರಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ

25

19812 1213 ನಿಂಜಾಫಷ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

19813 1214 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ ಸುತಾರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)

25

19814 1215 ಕ್ಲಲ ಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

25

19815 1216 ಜಗದೇ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

25

19816 1217 ಬಾಬು SAB

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

5



19817 1218 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

15

19818 1219 ದೇಮಮ  ಲಾಲಮಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

15

19819 1220 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

19820 1221 ನಿಂಗ  ವಯಣ  ಜಮಾದ್ರಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)

20

19821 1222 ಬಾಿಂಬುಯ  ಬಿ ಖಾನಡ್ರಲ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)

15

19822 1223 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

19823 1224 ಸಾವಯ  ಎಚ್ ಪೂಜಾರಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

19824 1225 ನಿಂಗಭಭ  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

10

19825 1226 ದತತ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

20

19826 1227 ಮಾಹಬುಬಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

19827 1228 UMA BAI

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

15

19828 1229 ಫಷರಾಜ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

20

19829 1230 ಬಾಬು

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

25

19830 1231 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

20

19831 1232 IRAPPA

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

15

19832 1233 ಗುರು

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

20

19833 1234 ಅರ್ಜಿನ್ ಭರೆ  ಜಮಾದ್ರಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

19834 1235 ಅನನ ರಾವ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ

15

19835 1236 ಸಾಮಫಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ

20

19836 1237 ಫಷರಾಜ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

25

19837 1238 ಭಹೇಶ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ

15

19838 1239 ಶಯದ್ರದೇವ ಎಸ್ ಪಾಟೋಲ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

10

19839 1240 ಸುಬದಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ

25

19840 1241 ಶಿರುದಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

25

19841 1242 ಧನಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

20

19842 1243 ಭಹಾಿಂತ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

10

19843 1244 ಅಲಾಲ ಟ್ಟಲ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

15

19844 1245 ಬಾಬು

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

15

19845 1246 ಷಲೋಿಂ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

25

19846 1247 ಸುಫಚಂದಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

20

19847 1248 ರಾಭಚಂದಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

20

19848 1249 ಬಾಬುರಾಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

25

19849 1250 ಶಂಕ್ಯ ಸ್ಪೋತಾರಾಿಂ ದಫಾಿಲೆ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

20

19850 1251 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

20

19851 1252 ಶಿವಾನಂದ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

5

19852 1253 ಸ್ಪದದ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

25

19853 1254 ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

15

19854 1255 ಫಷಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

25



19855 1256 ವಯಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

25

19856 1257 ASHOK

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

25

19857 1258 ಬವಾನ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

25

19858 1259 ದಷತ ಗಿೋರ್ ಟೇಲ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

25

19859 1260 ಭಹಾದೇವ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

15

19860 1261 ಯಮವಾ ಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

25

19861 1262 ಗಣತಿ ಪೂಜಾರಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

15

19862 1263 ವಠಲ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

20

19863 1264 ಷೇಕಾಾ ಬ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

20

19864 1265 ರಾಭಣಣ  ಬ್ಳ  ಜಮಾದ್ರಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

10

19865 1266 ಭಹೇಫಬ್ SAB

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

15

19866 1267 ಶಿಪುತಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ

10

19867 1268 ಅವನಾಶ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

19868 1269 ಜೈರ್ತನ್ ಬಿೋ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

10

19869 1270 ರ್ತಕಾರಾಿಂ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

20

19870 1271 ಧಭಿಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

10

19871 1272 ಮಾರೆ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

10

19872 1273 ಮೇದಿನ್ ಸಾಬ್ ಭಕಾನ್ ದರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

10

19873 1274 ವೋಯಣಣ  ಗೌಡ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

10

19874 1275 ರಾಜಕುಮಾರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

5

19875 1276 ಮೆನುದಿದ ೋನ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

10

19876 1277 ಈಯಣಣ  ಸುಭಾಸ್ ಮಾಹೂರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

10

19877 1278 ನಿಂಗ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

19878 1279 ವಯಣಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

19879 1280 ಶಿಲೋಲಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

10

19880 1281 ಭಹಾದೇವ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

19881 1282 ರಾರ್ಜ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

5

19882 1283 ವಯಣಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

19883 1284 ಸ್ಪದದ ರಾಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

10

19884 1285 ರೂಪಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

10

19885 1286 ಜಲೆಕಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

10

19886 1287 ನಾಗೇಿಂದಯ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

15

19887 1288 ಅಬೂಫಕ್ರ್ ಸ್ಪೋದಿದ ಕ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

15

19888 1289 ವಯಣಫಷ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

10

19889 1290 ಭಡಿವಾಳಮಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

20

19890 1291 ಗುಿಂಡೇ ರಾವ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

10

19891 1292 ಸನಮಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

10

19892 1293 ಭಲಕ ಜ  ಭೋಭಶಮ  ಜಾಿಂಫಳೆ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

15



19893 1294 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

19894 1295 ಮಾಮ ನಸ್ಪಿಂಗ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

20

19895 1296 ವವಾ ನಾಥ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

25

19896 1297 ಸೋನಾಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

10

19897 1298 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

25

19898 1299 ಫಷರಾಜ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

15

19899 1300 ಶಂಕ್ರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

20

19900 1301 ಪಾಿತಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

25

19901 1302 ಶಿರಾಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ

10

19902 1303 ದಿಂಡ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

25

19903 1304 ಸಣಮಂತರಾಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

15

19904 1305 ದಳ  ವಯಣ  ಕಂಫಳೆ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

19905 1306 ಅಮೇಗಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

19906 1307 ಮೆನಾಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

25

19907 1308 ಫಷ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

25

19908 1309 ಸಂಗ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

19909 1310 ಕುಪೇಿಂದಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

20

19910 1311 ನಗಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ನಲೋಗಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

15

19911 1312 ಮೌಲ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

10

19912 1313 ಪಾಿಂಡು

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

10

19913 1314 ಫಷಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

10

19914 1315 ಶಂಕೄಯ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

10

19915 1316 ಗೌಯಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

5

19916 1317 ಭೂತಾಳ್ಳ ಶೇಖ  ಕಂಫಳೆ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

5

19917 1318 ಯ ಕಾಶ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ, ನೋಲ್ಲಯ

10

19918 1319 ದಿಗಂಫರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

15

19919 1320 ಫಷರಾಜ ವಾರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

5

19920 1321 ಭಲಲ   ಸಣಮಂತ್ ಥರಾಪುಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

5

19921 1322 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

5

19922 1323 ಫಷರಾಜ ಅಮಮ   ಕ್ಟೆ ಭನ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

5

19923 1324 ಧಭಿಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

10

19924 1325 ಶಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ

5

19925 1326 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

5

19926 1327 ಯಮಶ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

5

19927 1328 ಶಮ ಮೄಯ ೋ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ

10

19928 1329 ಸ್ಪದದ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

5

19929 1330 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಬೈಲ  ಸಾಲಭನ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

10

19930 1331 ಅಿಂಬು

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10



19931 1332 ಚೌಡ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

10

19932 1333 ಭಲಲ ಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

25

19933 1334 ವಜಮಕುಮಾರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

25

19934 1335 ಅಿಂಫಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

25

19935 1336 ಯ ಭು

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

10

19936 1337 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

15

19937 1338 ಆಯತಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

10

19938 1339 ಅಿಂಫಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

15

19939 1340 ಷತಿೋಶ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

15

19940 1341 ಅಜಮ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

15

19941 1342 ಶಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

5

19942 1343 ಭಭತಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

25

19943 1344 ಯಮವ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

25

19944 1345 ಮಲಲ ಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

25

19945 1346 ಆಯತಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ

25

19946 1347 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಖಗೆಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

20

19947 1348 ಸರಿವಚ ಿಂದಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

20

19948 1349 ಕ್ಲಲ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

19949 1350 ನಾಗಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

20

19950 1351 ಗುಿಂಡಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

15

19951 1352 ಮವವಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

10

19952 1353 ಶಿಯ ೋಮಂತ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

10

19953 1354 ಗುರುಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

20

19954 1355 ಶಿಕುಮಾರ್ ರ್ತಕಾರಾಿಂ ವಾರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

20

19955 1356 ಭಲಲ ಭಭ  ಸ್ಪನೂನ ಯಕ್ರ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

20

19956 1357 ಭಹಾದೇವ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

25

19957 1358 ಗುಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

25

19958 1359 ಭಡಿವಾಳ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ

5

19959 1360 ಖಾಜ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

5

19960 1361 ಮೌಲ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

5

19961 1362 ಭೋಗ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ

5

19962 1363 ವಾಣಿಶಿಯ ೋ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

15

19963 1364 ತಿ ಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ

5

19964 1365 ಜೆಮುಸ್ಪಿಂಗ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

25

19965 1366 ಮಾಮ ನಸ್ಪಿಂಗ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

15

19966 1367 ಶಿಯ ೋಮಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

19967 1368 ರ್ತಕಾರಾಿಂ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

25

19968 1369 ಭಡಿವಾಳ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

5



19969 1370 ರಾಭಚಂದಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

19970 1371 ವಜಮಲಕಮ ಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

19971 1372 ಭಹಾದೇವ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

5

19972 1373 ನಾಗ  ಚೆಟೆ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

19973 1374 ದೇವಾನಂದ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

19974 1375 ಮಾಮ ನಾ ಿಂಗ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

19975 1376 ಜಮಾನಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

5

19976 1377 ಗೋವಿಂದ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

19977 1378 ಫಲರಾಮ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

5

19978 1379 ಕೃಶಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

5

19979 1380 ಅಮೃತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

25

19980 1381 ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

10

19981 1382 ಶಿಯ ೋಮಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

5

19982 1383 ರೇಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

10

19983 1384 ಫಷರಾಜ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

20

19984 1385 ಪುಿಂಡಲೋಕ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

25

19985 1386 ಸಣಮಂತ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

10

19986 1387 ಅನುಸೂಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

25

19987 1388 ಜಗದೇವ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

25

19988 1389 ಸುನಲ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

15

19989 1390 ಲಚಚ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

10

19990 1391 ಜಟೆ್ಟ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

25

19991 1392 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ

5

19992 1393 ಸನಮಂತ್ ತಲಕರಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)

5

19993 1394 ಪುಷಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

20

19994 1395 ದಗಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

15

19995 1396 ಫಷರಾಜ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

15

19996 1397 ಯತನ ಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

25

19997 1398 ಗುರುಲಿಂಗಾ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

10

19998 1399 ಉಮಶ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

20

19999 1400 ಸಂತೋಷಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

10

20000 1401 ನಾರಾಮಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

20001 1402 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

20

20002 1403 ರಾಭಣಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

25

20003 1404 ಶಿಯ ೋಮಂತರಾವ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

20004 1405 ವಟೆ ಲ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

5

20005 1406 ಭಾಗ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅರಾದ

15

20006 1407 ಭಹಾಿಂತ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅರಾದ

25



20007 1408 ಸಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

20

20008 1409 ಶಿವಾನಂದ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

15

20009 1410 ಸಣಮಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ

10

20010 1411 ಬಾಬು

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

25

20011 1412 ತವುಯ  ಭನು ರಾಥೋಡ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)

25

20012 1413 ವಯಣ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ

20

20013 1414 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ

20

20014 1415 ಸಂರ್ಜ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

15

20015 1416 ಶಂಕ್ರ್ ಹಷಭನ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ

15

20016 1417 ಭರೆ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

20

20017 1418 ನಾಭದೇ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

20

20018 1419 ದೇವೋಿಂದಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

25

20019 1420 ಶಿಯ ೋಮಂತ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

25

20020 1421 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)

10

20021 1422 ಫಷಭಭ  ಭಹಾಿಂತ  ಕಾಿಂಫಳೆ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

15

20022 1423 ಹನಭಭ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

15

20023 1424 ಗಂಗ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

25

20024 1425 ಮಾರುತಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅತನೂಯ

10

20025 1426 ಮಾರುತಿ ಕ್ಟೆ ಭನ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)

20

20026 1427 ಹೋರಾಬಾಯಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ

15

20027 1428 ಅರ್ಜಿನ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ

20

20028 1429 ಭಹಾದೇವ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

25

20029 1430 ಮುತತ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ

15

20030 1431 ಶಿರುದಯ 

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ

15

20031 1432 ಮಾರೇಾ  ನಾಡಗೇರಿ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

10

20032 1433 ಶಂಕ್ರ್ ಬಜಂತಿಯ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)

25

20033 1434 ತಿ ಣಣ  ಹಾಜ  ಕಂಫಳೆ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

20

20034 1435 ಷರುಬಾಯಿ ಕುಡಿಕ

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ

25

20035 1436 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
5

20036 1437 ಗುರುಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
15

20037 1438 ಭೂತಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

20038 1439 ಜಗದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20039 1440 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
10

20040 1441 ಶಿಯ ೋಮಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
25

20041 1442 ಅಿಂಫರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20042 1443 ಭಹಬೂಬ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

20

20043 1444 ಯಮಶ್ ಸಡದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20044 1445 ಅನನ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20045 1446 ಸಂಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
20

20046 1447 ಬಾಬು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

20047 1448 ಭೋಭರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

20048 1449 ಧಭಿಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20049 1450 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
5



20050 1451 ಭಲ  ಎಸ್ ತಲಕರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

20051 1452 ಗುರುಶಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
15

20052 1453 ಜಗದೇವ ತಳವಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20053 1454 ಸ್ಪದದ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
15

20054 1455 ಭಹಾನಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
20

20055 1456 ಬಾಬುರಾವ್ ಶಂಕ್ರ್ ಬುರ್ಜಕೄಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

20056 1457 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20057 1458 ದತತ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
15

20058 1459 ನಬ್ನಾನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

20059 1460 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
10

20060 1461 ತಾಯಾಬ್ ಹರೋಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

20061 1462 ಲಲತಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
15

20062 1463 ಭಹಾದೇವ ಫಷವಾಿಂತರಾಮ ಪಲೋಸ್ ಟೇಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

20063 1464 ರಾಭಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
15

20064 1465 ಅಭಭ  ದಷತ ಗಿರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
10

20065 1466 ಭನಕಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
15

20066 1467 ಪಿಮಾಿ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
25

20067 1468 ಮೆನೇೋದಿದ ೋನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
25

20068 1469 ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

20069 1470 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20070 1471 ವವಾ ನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20071 1472 ಮೌನಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20072 1473 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

20073 1474 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

20074 1475 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

20075 1476 ಧೂಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20076 1477 ಲಲತಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20077 1478 ಭೋಿಂಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

20078 1479 ಖಾಸ್ಪಮ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ

15

20079 1480 ಗೌಸದಿದ ೋನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20080 1481 ಭಹಾಿಂತ  ಮವವಂತ ಕೇಟ್ನನ ರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20081 1482 ವಜಮಲಕಮ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20082 1483 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

20083 1484 ವಭಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

20084 1485 ಎಯಮಾಭ  ಮೆಲಾರಿ ಜಭಗಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20085 1486 ಫಷಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅರಾದ
25

20086 1487 ಸ್ಪದದ ರಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

20087 1488 ಸುಲೋಚನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

20088 1489 ಷವತಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

20089 1490 ರಾಭಣಣ  ಸಂದೇವ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20090 1491 ಶಿಂರ್ತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20091 1492 ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಠತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20092 1493 ಫಷಯಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
15

20093 1494 ಅನಾ ರ್ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20094 1495 ಬಿೋಯ  ಸ್ಪದದ   ಕ್ಲ್ಲಲ ರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20095 1496 ಭಸದೇ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
5

20096 1497 ಭಲಲ ನಾಥ ಚಂದಯ ಭ  ಬ್ಳಗುಿಂಪಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20097 1498 ತಿಯ ಮೂತಿಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
15

20098 1499 ಈಯಣಣ  ಜಮಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
15

20099 1500 ಜೋರ್ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
15

20100 1501 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
15

20101 1502 ಭೋಿಂಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
5

20102 1503 ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ಜಮಾದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20103 1504 ಸಾಮ ಚಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
5

20104 1505 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
5

20105 1506 ಯ ಭಾಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
10

20106 1507 ಭಾಗಣಣ  ಶಿ ಹೋಷಭ ನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25



20107 1508 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20108 1509 ಶಿಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

20109 1510 ಖಾಜಾಸಾಫ ಕಾಶಿಭಸಾಫ ಗೌರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

20110 1511 ರೇಷಾಭ  ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
20

20111 1512 ಅನನ ರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

20112 1513 ಸ್ಪದದ ರಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20113 1514 ಶಭರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20114 1515 ಧಭಿರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20115 1516 ವಶಿಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20116 1517 ಸಂಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20117 1518 ಮಿಂದಯ ಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
15

20118 1519 ಭಲಲ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
10

20119 1520 ಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15

20120 1521 ಶಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

20121 1522 ಹುಸೇನ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

15

20122 1523 ಶಿಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20123 1524 ಗುರುಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

20124 1525 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋಶೈಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15

20125 1526 ವವಾ ನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
15

20126 1527 ರುದಯ ಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ವೆಜಾಪೂಯ
10

20127 1528 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

20128 1529 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20129 1530 ಖೇಭಲಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

20130 1531 ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
15

20131 1532 ಕಾಶಿರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
10

20132 1533 ಸ್ಪದದ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20133 1534 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋಶೈಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

20134 1535 ಈಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

20135 1536 ವನಾಮಕ್ರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
20

20136 1537 ಸುಲೋಚನಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20137 1538 ಗೌಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
25

20138 1539 ಈಯಣಣ  ರೇ  ಮಕರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
25

20139 1540 ಸ್ಪದ್ರದ ರೂH

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಗುಡೂಯ

15

20140 1541 ದತತ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
20

20141 1542 ಫಾಟ್ಟಯ ಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20142 1543 ಪಿಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
20

20143 1544 ಯಹೋಮುನನ ಸಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

20144 1545 ಈವಾ ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20145 1546 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
20

20146 1547 ಪರಿದ್ರ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
10

20147 1548 ಫಷಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

20148 1549 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20149 1550 ಡಿಆರ್ ಅರುಣ್ ಅತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20150 1551 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

20151 1552 ಭಹಾದೇವ ಎಸ್ ಹೋರೋರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20152 1553 ಶಿಯ ೋಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
25

20153 1554 ಮಂರ್ಜನಾಥ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20154 1555 ವದ್ರಮ ಸಾಗರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20155 1556 ಭೋಭರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20156 1557 ಗುರುಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20157 1558 ಸಾಮಫಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20158 1559 ಭರೆ  ಶಿವಯಣ ಜಮಾದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
15

20159 1560 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

20160 1561 ಗುಿಂಡೇರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

20161 1562 ಅಜZ  ್ಮಯಾ ಮೄಸಬೂಬ್ ಶೈಖ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20162 1563 ಚಂದ್ರ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ

20

20163 1564 ಸ್ಪದ್ರರಾಮ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15



20164 1565 ಶಿಯ ೋದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
15

20165 1566 ಈಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20166 1567 ಭೋಮಾಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

20167 1568 ನೄಸರುಸ್ಪಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
20

20168 1569 ಈಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
5

20169 1570 ಶ್ಟೆ್ಟ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20170 1571 ಶಿಕುಮಾಯ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

20171 1572 ಮೌಲಾಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
15

20172 1573 ಸಾಯಾದ್ರಾ ಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

20173 1574 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15

20174 1575 ಖಾಸ್ಪಿಂ ಸಾಬ್ ಭಕಾಸ್ಪ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
20

20175 1576 ಬುದಿದ ವಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20176 1577 ಪಾಿತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

20177 1578 ನರಂಜನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

20178 1579 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20179 1580 ಭಸರುದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

20180 1581 ಅಸಭದ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

20181 1582 ಸ್ಪದದ ರಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20182 1583 ಮೆಲಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20183 1584 ಅರ್ಜಿನಾ ಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
5

20184 1585 ಯ ಭುಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

20185 1586 ಗುರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

20186 1587 ಭಲಕ್ಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20187 1588 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

20188 1589 ಯಮವಾ ಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

20189 1590 ಗುರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
20

20190 1591 ಪಿಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
25

20191 1592 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

20192 1593 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
15

20193 1594 ಆನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

20194 1595 ಶಿವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

20195 1596 ಮೆಬುಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

20196 1597 ಅಬುಷಫಿಯಾನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20197 1598 ಶಿಕುಮಾಯ I ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

20198 1599 ದಷತ ಗಿೋಸಾಿಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ
25

20199 1600 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
15

20200 1601 ಭಹಾಿಂತಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20201 1602 ಶಿಮೂತೇಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

20202 1603 ಗುರುನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20203 1604 ದೇ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
20

20204 1605 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20205 1606 USMAN

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

20206 1607 ANASUBAI

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

20

20207 1608 ಲಕಮ ಭ ಬೈಲಾ  ಯಂಕಾಿಂಚಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20208 1609 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
20

20209 1610 ಹುಲೆ  ಸಣಮಂತ ವಾಗಿಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20210 1611 ನಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20211 1612 ಮಾವಮ ಕ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20212 1613 ಬೈಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

20213 1614 ಕ್ಲಾತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
25

20214 1615 ಮೆಲಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

20215 1616 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

20216 1617 ಚಂದಯ ಶಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

20217 1618 ಭೋಮಾಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20218 1619 ಗುರುದೇವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

20219 1620 ಬಾಬು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20220 1621 ಭಲಲ ನಾಥ ಸನಮಂತರಾಮ ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20



20221 1622 ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

20222 1623 ಶಿಯ ೋದೇವ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
5

20223 1624 ಭಹಾಿಂತ  ಶಿವಯಣ  ಜಮಾದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

20224 1625 ರುದಯ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

20225 1626 ಸಾಹೇಬ್ ಟ್ಟಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
15

20226 1627 ಈಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
15

20227 1628 ಸಾಯಿಫನನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20228 1629 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
5

20229 1630 ಫಡೇಸಾಬ್ ಆಡಂ ಅಲ ಹುಿಂಡೇಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

20230 1631 ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ಫಷಣಣ  ಶಿರೂರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

20231 1632 ಮೌಲಾ ಶಯಿಕ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
15

20232 1633 ಬಿೋಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20233 1634 ಪಂಡಿತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

20234 1635 ನಜಗುಣಿ ಗುರುಮಮ  ಪುರಾಣಿಕ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

20235 1636 ಈಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20236 1637 ವಜಮಲಕಮ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20237 1638 ಶಿಯ ೋಮಂತರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

20238 1639 ಸಾಯಿಫನನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
5

20239 1640 ಸನುಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
25

20240 1641 ಸಜರಾಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15

20241 1642 ಭಾಯತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
10

20242 1643 ಸ್ಪದದ ಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

20243 1644 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
5

20244 1645 ಸಂಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

20245 1646 ಲಕ್ಕ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
15

20246 1647 ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
10

20247 1648 ಸನಮಂತರಾಮ ಭೋಭಣಣ  ಕಾಯಕ್ಲಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

20248 1649 ಹಾಷನ್ ಟೇಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20249 1650 ಧಭಿಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

20250 1651 ಮಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
15

20251 1652 ಭಹಬೂಬ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

15

20252 1653 USMANALI

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ

20

20253 1654 ದ್ರಮ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20254 1655 ಶಿಯ ೋತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
25

20255 1656 ಲಲತಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

20256 1657 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಸಂಗಣಣ  ಹೂಗಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20257 1658 ಎಸುರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
25

20258 1659 ಲಲೆಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

20259 1660 ಭಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
10

20260 1661 ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಪೂಜಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20261 1662 ಲಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
20

20262 1663 ಭೈಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

20263 1664 ಕಷರಿ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
10

20264 1665 ರಾಜಮ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
15

20265 1666 ಸಫಿೋಜಾಬಿೋ ಎಲ್. ಚಿನನ ಮಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

20266 1667 ವಯಣ  ಗನೄನ   ತಕ್ಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
20

20267 1668 ಭಲಲ ನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
25

20268 1669 ಆಿಂಬ್ಯ ಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

20269 1670 ಫಷಾ ರಾಜ್ ಭಲಕ ಣಣ  ಫಳಗುಿಂಪಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

20270 1671 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

20271 1672 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಶಿೋಗಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
10

20272 1673 ನಾಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20273 1674 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

20274 1675 ಮಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

20275 1676 ಜೋನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20276 1677 ಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

20277 1678 ಚಂದಯ ಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15



20278 1679 ಜಹೋರಾಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
15

20279 1680 ಗುರುಬಕ್ತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
20

20280 1681 ವಯಣಭಭ  ಬೈಲ  ನಾಯಕ ೋಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

20281 1682 ASHOK

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ

15

20282 1683 ಭದಯಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

20283 1684 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15

20284 1685 USMAN

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

5

20285 1686 ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
25

20286 1687 ಮಯಾಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20287 1688 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

20288 1689 ಫಾತಿಮಾ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20289 1690 ಗುರುನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
15

20290 1691 ಹುಷನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
15

20291 1692 ಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20292 1693 GOVIND

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

20

20293 1694 ಸೈದ  ನಾಡಗಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20294 1695 SIDDALING

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಅತನೂಯ

10

20295 1696 ಭನಾನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20296 1697 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20297 1698 ರ್ತಲಜಾತರಾಮ ಶಿರಾಮ ನಾಡಗಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20298 1699 ಲಕ್ಕ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

20299 1700 ಯಶುರಾಮ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

20300 1701 ವಠಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20301 1702 ಕ್ಭಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
5

20302 1703 ಸ್ಪದದ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

20303 1704 ಗುಿಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20304 1705 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
5

20305 1706 ಸ್ಪೋತಾರಾಿಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20306 1707 ಶಿಯ ೋಮಾನ್ ಫಷ  ಸಾಲಮಾನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

20307 1708 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20308 1709 ವನೇೋದ್ ಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20309 1710 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

20310 1711 ರಾಭಚಂದಯ  ಎಸ್ ಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
20

20311 1712 ಸಣಮಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
15

20312 1713 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20313 1714 ಯ ಭು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20314 1715 ದತಾತ ತಯ ಮ ವಯಣ  ಗುಡಡ ಳಿ್ಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಮಾಷಿನಸಳಿ್ಳ
20

20315 1716 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

20316 1717 ಎಯಿಭಭ  ಜ ಎಿಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20317 1718 ನಾಭದೇವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

20318 1719 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಕ್ಳ  ತೆಗಗ ಳಿ್ಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ತೆಗೆಳಿ್ಳ
25

20319 1720 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
5

20320 1721 SHOBA

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

5

20321 1722 ಕ್ಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
5

20322 1723 ಯಮಶ್ ರಾಥೋಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
5

20323 1724 MEGU

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

20324 1725 ಸಂಜಯ್್ಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
5

20325 1726 ಸಾಯಿಫನನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
5

20326 1727 ಶಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
20

20327 1728 ಕಾಿಂಟ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

20328 1729 ಸುನೋಲ್ ರಾಥೋಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
10

20329 1730 ನೋಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20330 1731 ಪುತಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

20331 1732 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20332 1733 ಯಶುರಾಭ ಶಿರಾಮ ನಾಡಗಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20333 1734 ಯವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20334 1735 ಬಾಬು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15



20335 1736 ಬುದದ ಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
20

20336 1737 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ)
25

20337 1738 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
20

20338 1739 ಗುರುನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20339 1740 ಶಿ ಅಮಮ   ಕಾಿಂಫಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

20340 1741 ಸಂಗ  ಫಷ  ಟೆ್ಟ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
5

20341 1742 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
25

20342 1743 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಮುಟೆ   ಬಾಲಫಟೆ ಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20343 1744 ಭಲಕ್  ಯವ  ನೂಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

20344 1745 ದತತ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

20345 1746 ದೇವೋಿಂದಯ  ಕ್ಲಲ ಬಂಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
20

20346 1747 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20347 1748 ಗುರುಶಿಂತಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

20348 1749 ಶಿಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20349 1750 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

20350 1751 ತಾರಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
5

20351 1752 ಭಳಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

20352 1753 ಮನಾಕಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20353 1754 ಸ್ಪದದ ರಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20354 1755 ಸುರೇಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

20355 1756 ಮೇೋಟಲಾಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
5

20356 1757 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20357 1758 ಗುರುಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

20358 1759 ಭಗಟ  ಭಲಕ ಣಣ  ಅನವಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

20359 1760 ವಯಣ  ಆಭಣಣ  ಕಂಫಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗ
25

20360 1761 ಮೇೋಸನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
25

20361 1762 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಎಿಂ ಜಮಾದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

20362 1763 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

20363 1764 ಶಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20364 1765 ಮಾರುತಿ ಧಭಿಣಣ  ಜೋಗಧಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

20365 1766 ಚನನ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

20366 1767 ಅಿಂಫರಿೋಷ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

20367 1768 ನಾಗಭೂಶಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
10

20368 1769 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
20

20369 1770 ಶಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
20

20370 1771 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

20371 1772 ಅನನ ಪುಯ ಸಂಗಣಣ  ಟೆ್ಟ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

20372 1773 ಬ್ಲಾಲ ಡ್ ಬಾಬುರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
20

20373 1774 ಮುತತ ಣಣ  ನಾಡಗಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20374 1775 ದ್ರಭ ತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
10

20375 1776 ವಯಣಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

20376 1777 ರಾಜಶೇಖಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

20377 1778 ಶಿಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20378 1779 ಭೋಭರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅರಾದ
15

20379 1780 ಮೌಲಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20380 1781 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಫಷಮಮ  ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20381 1782 ಶಬುದಿದ ೋನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ
10

20382 1783 ಅಫಫ ಸಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅರಾದ
25

20383 1784 ಅಮೇೋಘಸ್ಪದದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20384 1785 ಸಾಯಿಫನನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
10

20385 1786 ಅಿಂಫರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20386 1787 ಜಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20387 1788 ಸಾಮ ದ್ ಸಾಬ್ ದಷತ ಗಿಯಸಾಬ್ ಠಾಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20388 1789 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20389 1790 ಬಾಬುರೇ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20390 1791 ಆಮೋನ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

15

20391 1792 ವಭಲಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅರಾದ
10



20392 1793 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20393 1794 ಶಿಯ ೋಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20394 1795 ಭಹಾಿಂತ  ಪೂಜಾರ್ I
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20395 1796 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಸನೋಫ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
5

20396 1797 ಗುಲಿಾರ್ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
5

20397 1798 ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿಎಷಾ ಿಂತರಾಮ ಚಿ ಚಿಕ್ಕ ವಾಲಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20398 1799 ರಾಜಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
15

20399 1800 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20400 1801 ಪಾಿತಿಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
5

20401 1802 ಅನಸ್ ಫಾತಿಮಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
5

20402 1803 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20403 1804 ರ್ತಲಿಾ  ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

20404 1805 ಷಫಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20405 1806 ಭಹೋಮುದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
5

20406 1807 ಷರುಬಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
5

20407 1808 ಸೈನಾಜ್ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

20408 1809 ಸಂತೋಷ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20409 1810 ಭೋಮಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20410 1811 ಭೋಮಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20411 1812 ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

20412 1813 ಷಿಮಂಗಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

20413 1814 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20414 1815 ಬೌಯಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

20415 1816 ಮೄಹೋಬೂಬ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

10

20416 1817 ಶಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
15

20417 1818 ನಾಗಭಭ  ಸೈದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20418 1819 ಫಷಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
15

20419 1820 ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಡೂನ ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20420 1821 ಶಿಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20421 1822 ಶೈಜಾಡ್ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
5

20422 1823 ಪಿೋಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20423 1824 ಜಗದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

20424 1825 ಮಾಹಬುಬ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

25

20425 1826 ಜೆಟೆ್ಟ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20426 1827 ಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20427 1828 ಭೋಭಬಾಯಿ ತಲಕರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20428 1829 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ  ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

20429 1830 ದೇಕ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20430 1831 ಕ್ಳಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20431 1832 ಕಾಿಂಟ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

20432 1833 ಭಲೆಲ ೋವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20433 1834 ಸುಮತಯ  ಭಹಾಿಂತ  ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

20434 1835 ಚಂದಯ ಶಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

20435 1836 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
20

20436 1837 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಸಣಮಂತರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20437 1838 ಭಹಾದೇವ ಭೋಭರಾಮ ಚಿಕ್ಕ ವಾಲಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗರೂಯ (ಬಿ)
25

20438 1839 ಭಹಾಿಂತ  ವನಾಯ  ಬಿರಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
5

20439 1840 ಖಾಜಾಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
5

20440 1841 ಸನಮಂತರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20441 1842 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
5

20442 1843 ಈಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
15

20443 1844 ಭಲಲ ನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
5

20444 1845 ಸಂಗಭಭ  ಭೋಭರಾಮ ಭಲಬಾಮ ಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20445 1846 ಸುನಂದ್ರ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ವೆಜಾಪೂಯ
25

20446 1847 ಸುಲಾತ ನ್ ಬಿಐ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20447 1848 ಶಿರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

20448 1849 ಚರ್ತರಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
10



20449 1850 ಸುಲಾತ ನಬಾಷಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20450 1851 ನಿಂಗ  ಸಾವಯ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20451 1852 ಅನತಾ ಎಸ್ ಮೄಲ್ಲಕ ಿಂದಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ)
20

20452 1853 ಚಂದ್ರಾ ಬ್ ದಷತ ಗಿೋಸಾಿಬ್ ಮುಲಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20453 1854 ಧಭಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

20454 1855 ಭಲಕ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
5

20455 1856 ಶಿಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
5

20456 1857 ಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
5

20457 1858 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
5

20458 1859 ತಿಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ವೆಜಾಪೂಯ
15

20459 1860 ಗುಿಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
5

20460 1861 ಶಿವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
10

20461 1862 ಅಲೋಮ್ ಜಮಾದ್ರರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20462 1863 ಫಷರಾಜ ಭಲಲ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20463 1864 ಭೂತಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20464 1865 ಸನಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20465 1866 ವಶಿಕ್ಲಾ ಫಷರಾಜ ಕ್ಳಶ್ಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

20466 1867 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

20467 1868 ಈಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20468 1869 ಯ ಖಾಮ ತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
25

20469 1870 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ ಕ್ಳಶ್ಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

20470 1871 ಸುರೇಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20471 1872 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
15

20472 1873 ನಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
10

20473 1874 ಫಡಮಬಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
10

20474 1875 ಚೆನನ ಫಷಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

20475 1876 ದತತ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20476 1877 ಬೈಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20477 1878 ನಾಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

20478 1879 ರಾಭಲಿಂಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
15

20479 1880 ಜಗದಿೋಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
10

20480 1881 ಅಿಂಫರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

20481 1882 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
10

20482 1883 ಹಾಲಮಾಾ ಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20483 1884 ಶಿವಾನಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
5

20484 1885 ಪಕಾಾ ಿನ್ ಅಸಭ ದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20485 1886 ರಾಮನ್ ಅಸಭ ದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20486 1887 ಶಿವಾನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20487 1888 ತಿ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
5

20488 1889 ASHOK

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

5

20489 1890 ಹೂಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
5

20490 1891 ಗುರುಶಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
5

20491 1892 ಗಂಗಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
10

20492 1893 ದತತ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20493 1894 ತಾರಾ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
5

20494 1895 ಶಿವಾನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
10

20495 1896 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಭಹಾಿಂತ  ಹಾನೂರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
5

20496 1897 ಇರಾಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

20497 1898 ಜೈನಾಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20498 1899 ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20499 1900 ಭೋಭಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20500 1901 ಗುಿಂಡಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20501 1902 ನಾಗರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20502 1903 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

20503 1904 ಲಾಡ್ಡಲ ಸಾಬ್ ಭಹಬೂಫಸಾಬ್ ಷಯಡಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

20504 1905 ಶಿರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
10

20505 1906 ನಾಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15



20506 1907 ಆಲೆಾಫ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

20507 1908 ಕ್ರಿೋಿಂ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

20508 1909 ನಿಂಗ  ತಲಕರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
5

20509 1910 ನಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20510 1911 ಬಾಲದೇವಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
25

20511 1912 ಎಿಂಡಿ ಶಿರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20512 1913 ಶಿಯ ೋಶಿಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20513 1914 ವಶಿಕ್ಲಾ ಕ್ಳಶ್ಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

20514 1915 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

20515 1916 ಯವ ನಾಗ  ಕ್ಲಲ ಶ್ಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20516 1917 ಸೋಭನಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20517 1918 ಸಾಯಿಫನನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

20518 1919 ಪಿೋಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20519 1920 ಭಲಕ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20520 1921 ಅಿಂಬಿಕಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20521 1922 ಶಿವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

20522 1923 ಗುಿಂಡೇ ರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20523 1924 ಸ್ಪದದ ರಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

20524 1925 ಭಲಕ   ತಭನಾನ  ಕಾಿಂಫಳೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20525 1926 ವಯಣಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20526 1927 ಮಭನ  ಭಲಕ್  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
5

20527 1928 ಭಹಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
5

20528 1929 ಭಾಗಿೋಯತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
5

20529 1930 ಪಾಿತಿ ಸ್ಪದದ ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
15

20530 1931 ಗುಿಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
5

20531 1932 ಚಂದಯ ಕ್ಲಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20532 1933 ದಷತ ಗಿೋರ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ

20

20533 1934 ಕುಪೇಿಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20534 1935 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
10

20535 1936 ಭಸದೇ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

20536 1937 ಬಾಸ್ಪೋರ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

25

20537 1938 ಶಿವಯಣ  ಜೋನಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
20

20538 1939 ಷರುಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
10

20539 1940 ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
5

20540 1941 ಶೈಖ್ ಅಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20541 1942 ಖಾಜಾ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

15

20542 1943 ಶಿರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

20543 1944 ಗುಿಂಡಬೈ ತರು ಜಾಧವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

20544 1945 ಸುದ್ರಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20545 1946 ಭೋಯ  ನಾಯಕ ೋಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
25

20546 1947 ಸುಲೋಚನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ  ಸಾಗನೂಯ
25

20547 1948 ಶಿಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
5

20548 1949 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಕುಿಂಬಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
25

20549 1950 ಕ್ವತಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
25

20550 1951 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

20551 1952 ಮಾಷಮ್ ಬಿಇ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20552 1953 ಕಾಶಿನಾಥ ಫಸುರಾಜ ಷಗ್ನನ ರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ  ಸಾಗನೂಯ
20

20553 1954 ಕ್ಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

20554 1955 ಸಪಿಜಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
5

20555 1956 ಲಕಮ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
25

20556 1957 ಲಿಂಗರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

20557 1958 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ  ಸಾಗನೂಯ
5

20558 1959 ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

20559 1960 ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20560 1961 ಬಾಬು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
20

20561 1962 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
25

20562 1963 ಹುಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
5



20563 1964 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

20564 1965 ಸಾಯಿಫನನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20565 1966 ಬೋಜರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20566 1967 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ
25

20567 1968 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

20568 1969 ಭಲಕ್ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20569 1970 ಭಹಾದೇವ ಮಲಲ   ನಾಯಕ ೋಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20570 1971 ಸನಭ ಿಂತರಾವ್ ವಬಾಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ
25

20571 1972 ಗಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
15

20572 1973 ಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

20573 1974 ನಾರಾಮಣರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ
25

20574 1975 ಸೈದ  ಸಡದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20575 1976 ಗಿರಿೋಶ್ ಉದಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20576 1977 ಭೋಭಣಣ  ಹುಲೆ  ಕಯಸಾಳಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
20

20577 1978 ಭಲ  ನಾಗ  ಇಟಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

20578 1979 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20579 1980 ಬಂಡ್ಡ  ನಾಗ  ಇಟಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

20580 1981 ಶಿಯೋಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20581 1982 ದಲತರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

20582 1983 ಭಲಲ ಭಭ  ಭೋಭಣಣ  ಕಯಷಲಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20583 1984 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

20584 1985 ಅಾ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
5

20585 1986 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

20586 1987 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಯೋಗಮಮ  ಭಠತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20587 1988 ಬಿೋಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20588 1989 TIUP ಸುಲಾತ ನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

20589 1990 ಶೇಖಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20590 1991 ಮೆಬೂಬಾಾ ಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20591 1992 ಭಲಕ್ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

20592 1993 ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
25

20593 1994 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20594 1995 ಇಮಾಮಾಸಾಬ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
5

20595 1996 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

20596 1997 ದತತ ರಾಜ್ ಕ್ಳಶ್ಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

20597 1998 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
5

20598 1999 ಮೋನಾಕಾ  ಎಸ್ ಸಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25

20599 2000 ಬಾಬುರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15

20600 2001 ಫಷಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

20601 2002 ಸ್ಪದದ ರಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

20602 2003 ಯತನ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20603 2004 ನಿಂಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20604 2005 ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

20605 2006 ಸಂಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಶಕಾಪೂಯ
20

20606 2007 ಸ್ಪಕಿಂದಯ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20607 2008 ಲೇಲ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

15

20608 2009 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

20609 2010 ಷದ್ರಶಿ ಖೈಡಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20610 2011 ಶಿಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

20611 2012 ಲತಾ ಕುಲಕ್ಣಿಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಉಭಭ ಯಗಾ
15

20612 2013 ಭಾಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20613 2014 ಶಿಯ ೋಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

20614 2015 ಭನಿೂರ್ ಅಸಭಭ ದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20615 2016 ಭೋಭಶಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20616 2017 IRAPPA

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

15

20617 2018 ಹುಸೇನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

20618 2019 ಗುರುಸ್ಪದದ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
15

20619 2020 LALDE SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ

15



20620 2021 ಅಿಂಫರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

20621 2022 ವಜಮಲಕಮ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
5

20622 2023 ಶಂಕ್ಯರಾವ್ ಲಾಟ್ಟ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
5

20623 2024 ಮಾರುತಿ ವಯಣ  ಕ್ಲಾಮ ಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

20624 2025 ಇಿಂದಬೈ ಮಾರುತಿ ಕ್ಲಾಮ ಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

20625 2026 ಸಾಯಿಫನನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20626 2027 ನಾಗಭಭ  ನಾಯಕ ೋಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
20

20627 2028 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

20628 2029 ಭಹೋಬಾಬ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ

15

20629 2030 ಪಿಯ ೋಮಲಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
15

20630 2031 ಗುರು  ಎಸ್ ಜೋನಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
10

20631 2032 ವಯಣಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20632 2033 ಫಷರಾಜ ವಾಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
10

20633 2034 ಸುಯಭಭ ದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

20634 2035 ಅಮೋರ್ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
15

20635 2036 ಚಿದ್ರನಂದ ಶಿವಯಣ  ಮುಲಗೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20636 2037 ಶಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20637 2038 ಅಫಫ ಸಾಲ ಮೌಲಾಸ ಶೈಖ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20638 2039 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಸನೋಫ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20639 2040 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20640 2041 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20641 2042 ಷಯಷಾ ತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
5

20642 2043 ರ್ತಕಾರಾಿಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
10

20643 2044 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20644 2045 ಆಶ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20645 2046 ಮೇಸದ್ ಹುಸೇನ್ ಶಯಿಕ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
20

20646 2047 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

20647 2048 ASHOK

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

25

20648 2049 ರಾಭಚಂದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
15

20649 2050 ಬಾಬುರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20650 2051 ಹಾಷನ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

25

20651 2052 ಪಿೋಯಭ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20652 2053 ಷಯನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

20653 2054 ಶಮ ಭರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15

20654 2055 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20655 2056 ಮೌಲಾ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

25

20656 2057 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

20657 2058 ವದ್ರಮ ಸಾಗರ್ ಜೆ ಭನಗ್ನಲಕಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20658 2059 ಬಿೋಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

20659 2060 ಶಿಲೋಲಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

20660 2061 ತಾರಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

20661 2062 ಅಿಂಫರಿೋಷ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
15

20662 2063 ಹನನ   ವಯಣ  ಕುಿಂಗಟ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
25

20663 2064 ಪಾಲಕುತಿಿ ರಾಭಕೃಶಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
15

20664 2065 ಲಾಲಾ ಟ್ಟಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
5

20665 2066 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20666 2067 ರಾಭಚಂದಯ  ಜೆ ಭನಗುಳ್ಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20667 2068 ಸ್ಪದದ   ಫಷ  ಇಟಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20668 2069 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20669 2070 ನಿಂಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
5

20670 2071 ವಯಣ  ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20671 2072 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20672 2073 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ
15

20673 2074 ಶೋಭಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20674 2075 ಯತನ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
5

20675 2076 ರಾಜಶೇಖರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
15

20676 2077 ಲಗಭಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15



20677 2078 ನಾಗಭಭ  ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20678 2079 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20679 2080 ಷತಿೋಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20680 2081 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20681 2082 ಶಿಯ ಮಂತ್ ರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20682 2083 ಬಿೋಯಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

20683 2084 ಹುಣಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
5

20684 2085 ಯವನಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20685 2086 ಅಬುದ ಲ್ ಗಣಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
20

20686 2087 ಗೌಯಭಭ  ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20687 2088 ಗುಡುಸಾಬ್ ನಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25

20688 2089 ಪೆಯ ೋಮಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20689 2090 ನಾಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20690 2091 ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

20691 2092 ಸುಭಾಷ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20692 2093 ನೋಲಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
1

20693 2094 ಭೋಭರಾಮ ಯಷ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20694 2095 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
25

20695 2096 ಅನೋಲಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

20696 2097 ಇಯಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
15

20697 2098 ಮೆಬುಬಿ ಮಾಲಟ್ಟಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
10

20698 2099 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
15

20699 2100 ಭಲಲ ನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
10

20700 2101 ಕಾಳಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20701 2102 ಜಗದಿೋಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20702 2103 ನಿಂಬ್ಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

20703 2104 ಹುಲೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20704 2105 ಬಾಲವಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
25

20705 2106 ಚಂದಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20706 2107 ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
5

20707 2108 ಷತಿೋಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20708 2109 ಸೈದ್ರ ಜಹೇದ್ರ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20709 2110 ಅಷಭಭ  ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
25

20710 2111 ದೇವೋಿಂದಯ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

20711 2112 ದ್ರಮ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
20

20712 2113 ರೇಣಸ್ಪದದ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20713 2114 ಪಾಿತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20714 2115 ಸನಮಂತ ಧಭಿಣಣ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
10

20715 2116 ನಲಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

20716 2117 ಮನಾಕಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20717 2118 ರೇಷಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

20718 2119 ಶಲಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20719 2120 ಸಂಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
10

20720 2121 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ ಭಲಕ   ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20721 2122 ದಿಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20722 2123 ದಯಾನಂದ ಎಸ್ ಭಡಿವಾಳ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
15

20723 2124 ಶಿಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
5

20724 2125 ಫಷಣಣ  ಹಷಭನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20725 2126 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ಅರ್ಜಿನ್ ಕೄಮ ೋತಿಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

20726 2127 ಶಿವಾನಂದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20727 2128 ಶಿಲಿಂಗಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20728 2129 ಸ್ಪದದ ರಾಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
5

20729 2130 ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20730 2131 ಶಿಯ ೋದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20731 2132 ಶಿರಾಜ್ ಮುಲಗೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
10

20732 2133 ಪಿ ಶಮ ಭಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
10

20733 2134 ಸುಭಾಸ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10



20734 2135 ಮೌಲಾಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
15

20735 2136 ಸ್ಪದದ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
5

20736 2137 ಶುಬಮಂಗಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

20737 2138 ಕ್ಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20738 2139 ಉಮಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

20739 2140 ನಾರಾಮಣ ಮುದಕ್ನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
15

20740 2141 ಖಾಜಾಮೆನೇದಿದ ೋನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
5

20741 2142 ಮೌಲಾಲ ಶೈಖ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
10

20742 2143 ಮೆನಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
25

20743 2144 ಭಲಕ್ಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
10

20744 2145 ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20745 2146 ಯವತ್ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

20746 2147 ಅನುಭ ಫದೇಶಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
20

20747 2148 ತಿ ಭಭ  ಹುಣಚ  ಜೋಗ್ನರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20748 2149 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
10

20749 2150 ASHOKL

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

20750 2151 ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಶೇಕ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ
10

20751 2152 ವಯಣಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
25

20752 2153 ಲಾಲಭ ಸಭಭ ದ್ ಮೄಸಫಬ್ ಶೈಖ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20753 2154 ಭರೆ  ಸ್ಪದದ   ಜೋಗ್ನರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
15

20754 2155 ಕ್ಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
10

20755 2156 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
15

20756 2157 ಭಹಾನಿಂಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20757 2158 ಸ್ಪಿಂಧೂಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
10

20758 2159 ಪಂಡಿತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20759 2160 ರಾಜೇಿಂದಯ  ಕುಮಾರ್ ಬಂದ್ರಯ ದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20760 2161 ಮೌಲಾ ಷಮಮ ದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಶೈಖ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
10

20761 2162 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
5

20762 2163 ಶಿಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

20763 2164 ರಾಜಯಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20764 2165 ಫಷರಾಜ ಶಂಕೄಯ   ಅಿಂತಯಗಂಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20765 2166 ಕಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ ಅಫಫ ಸಾಲ ಚೌದರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

20766 2167 ತಿ ಣಣ  ಬಿ ಖಣದ್ರಳ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
10

20767 2168 ಹನನ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
20

20768 2169 MOHD.RAFI ಟ್ಟಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20769 2170 ಸಂಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20770 2171 ದೇವಿಂದಯ  ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
20

20771 2172 ಮುಕ್ತ ಮ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

20

20772 2173 ಅಬೇಡ್ರ ಬೇಗಂ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
5

20773 2174 ಅಿಂಬೋಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20774 2175 ಸುಜಾತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20775 2176 ಶಂಶದ್ ಬಿ ಅಮೋರ್ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
15

20776 2177 ಅನನ ರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

20777 2178 ಇರಾಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
5

20778 2179 ಸಮೋದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20779 2180 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
20

20780 2181 ಶಿಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
5

20781 2182 ಅಫಫ ಸಾಲ ಜಮಾದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20782 2183 ಸಂತೋಷ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
10

20783 2184 ಲಕ್ಕ ಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
5

20784 2185 AMOGISIDDA

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಕಾಯಭೋಷಗಾ

10

20785 2186 ಶಿರಾಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

20786 2187 ಭೋಮಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20787 2188 ಶಿಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
5

20788 2189 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20789 2190 ಡ್ರಟಾಸ್ಪಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
10

20790 2191 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20



20791 2192 ಅಿಂಫರಾಮ ತೇಜೂರಾಮ ಪಾಟೋಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20792 2193 ಭಲಲ ಭಭ  ಸ್ಪದದ   ಜೋಗ್ನರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
10

20793 2194 ದಿಲೋಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20794 2195 ಅಿಂಫರೇ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20795 2196 ಫಷಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20796 2197 ಬಾಬುರೈ ತಳವಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20797 2198 ದಿಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20798 2199 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20799 2200 ಯವೋಿಂದಯ  ಕುಮಾರ್ ಮುಟೆ ಗಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20800 2201 ಭಲ  ನನನ ಫಣಣ  ಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20801 2202 ಖಾದಿಯಸಾಬ್ ತಕ್ಕ ಲಕ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

20802 2203 ಭೋಭಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20803 2204 ಜಗದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20804 2205 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ನನನ ಬ್ನನ  ಪುಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20805 2206 ಅಸಭ ದ್ ಅಲ ಠಾಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20806 2207 ಗುಿಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
10

20807 2208 ಯ ಶಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20808 2209 ಸಂಗಿೋತಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
15

20809 2210 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
10

20810 2211 ದಷತ ಗಿರ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ

20

20811 2212 IMMAM SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

10

20812 2213 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಟೆ್ಟ   ರಾತಾಫ ದ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
5

20813 2214 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
20

20814 2215 ವಭಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ  ಭಹೂರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

20815 2216 ರುಕುಮ್ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
20

20816 2217 ಸ್ಪದದ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

20817 2218 ಅಮನ್ ಭಕಾಿಂಡರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
20

20818 2219 ನಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
15

20819 2220 ಭಡಿವಾಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
15

20820 2221 ಶಿಪುತಯ  ಭರೆ  ಭಲಲ ಬಾಮ ಡಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20821 2222 ನಿಂಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
25

20822 2223 ಸೈನ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

20823 2224 ಶಿವಾನಂದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20824 2225 ಗಂಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20825 2226 ಭಲಪಾ  ಸಂದೇವಪೂಜಾರಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20826 2227 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗರೂಯ (ಬಿ)
20

20827 2228 ಮಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
10

20828 2229 ಭಸದೇ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20829 2230 ಜಗದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
15

20830 2231 MUMTAZ

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ

25

20831 2232 ಸಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
20

20832 2233 ಜನತ್ ಬಿೋ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
20

20833 2234 ನಿಂಗಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಯಳಿ್ಳ
25

20834 2235 ದೇವೋಿಂದಯ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20835 2236 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20836 2237 ಬಿೋಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20837 2238 ಭಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
20

20838 2239 ಮೇೋಸನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
10

20839 2240 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಎಿಂ ಜಮಾದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
10

20840 2241 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

20841 2242 ಶಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20842 2243 ಮಾರುತಿ ಧಭಿಣಣ  ಜೋಗಧಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
10

20843 2244 ಚನನ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
5

20844 2245 ಅಿಂಫರಿೋಷ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20845 2246 ನಾಗಭೂಶಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
5

20846 2247 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

20847 2248 ಶಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
20



20848 2249 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
10

20849 2250 ಅನನ ಪುಯ ಸಂಗಣಣ  ಟೆ್ಟ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
10

20850 2251 ಬ್ಲಾಲ ಡ್ ಬಾಬುರಾವ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
10

20851 2252 ಮುತತ ಣಣ  ನಾಡಗಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20852 2253 ರಾಕಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20853 2254 ದಿೋಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

20854 2255 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
15

20855 2256 ಶಿರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
5

20856 2257 UMA BAI

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ

15

20857 2258 ಸೋಭಲಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
10

20858 2259 ಚಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

20859 2260 ನೂರಂಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
20

20860 2261 ಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಾದನಳಿ್ಳ
20

20861 2262 ನಾರಾಮಣ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
20

20862 2263 ಲಕ್ಕ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
5

20863 2264 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

20864 2265 ಯಶುರಾಮ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
5

20865 2266 ಹಾಷನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

20866 2267 ಶಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
5

20867 2268 ಗೌಯ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

20868 2269 ಮವವಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20869 2270 ಸಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
5

20870 2271 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20871 2272 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ ಫಷ  ಸಳಿ್ಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20872 2273 ಭಲಲ ನಾಥ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚಿನಭಳಿ್ಳ
20

20873 2274 ಭಲಾಾ ರಿ ನಾಗ  ಜೋಗದಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
5

20874 2275 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20875 2276 ಕ್ಲಲ   ಮಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಾದನಳಿ್ಳ
15

20876 2277 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅರಾದ
15

20877 2278 ಅಿಂಜಲಾಬಾಯಿ ಶೇಖ  ಟೆ್ಟ ೋದ್ರಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
15

20878 2279 ಶಿಪುತಯ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
10

20879 2280 ಸುನೋತಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

20880 2281 ನಾಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

20881 2282 ಪೆಯ ೋಭಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

20882 2283 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

20883 2284 IRAPPA

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಅತನೂಯ

20

20884 2285 ಪಿಯ ೋಮಲಾಬೈ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
15

20885 2286 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

20886 2287 ನಿಂಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
20

20887 2288 ನಾಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20888 2289 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

20889 2290 ದೇವೋಿಂದಯ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
15

20890 2291 ಗುರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20891 2292 ರೋಹತ್ ರಾಥೋಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20892 2293 ದತತ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20893 2294 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20894 2295 ಫಮಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
15

20895 2296 ಭಾಗಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
10

20896 2297 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಎಸ್ ಸಯಳಮಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20

20897 2298 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
25

20898 2299 ಕ್ಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
25

20899 2300 ದ್ರಮ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
10

20900 2301 ದಿನಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಡಡ ಳಿ್ಳ
25

20901 2302 ಛರ್ತಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

20902 2303 ಭೋಭಬಾಯಿ ನಾಗ  ಕ್ಟೆ ಭನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

20903 2304 ಫಷಲಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
15

20904 2305 ಲಕ್ಕ   ತೆಗಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ
5



20905 2306 ಗೆಮು ರಾಥೋಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
20

20906 2307 ಗುರುಶಿಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
10

20907 2308 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ವಜ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
15

20908 2309 ಗುಿಂಡಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20909 2310 ಅನತಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಣ್ಣಣ ಯ
25

20910 2311 ಭಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20911 2312 ಯ ಕಾಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
20

20912 2313 ಮಾರೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20913 2314 ಫಷರಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20914 2315 ಸನಭಸ್ಪಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
5

20915 2316 ಮಾರುತಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ)
15

20916 2317 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20917 2318 ಶಿರುದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20918 2319 ಫಷ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
15

20919 2320 ವಠಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ನೋಲ್ಲಯ
25

20920 2321 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ಟ ಗಫಫ ಕ್ಿರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
10

20921 2322 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
20

20922 2323 ಸುಭಾಷ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20923 2324 ಯ ಬಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ)
25

20924 2325 ಶಿಕಂಠಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20925 2326 ಭಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗುಡೂಯ, ಗುಡೂಯ
10

20926 2327 ಸಂಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
10

20927 2328 ಖಾಮ ಭಲಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
25

20928 2329 ದತತ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

20929 2330 ಶಿರುದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25

20930 2331 ಷಫಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ
20

20931 2332 ಸಾಮಫಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಾದನಳಿ್ಳ
10

20932 2333 ಜಂಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

20933 2334 ಶಿಂತಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
25

20934 2335 ಮುಕಾತ  ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೋಗನಳಿ್ಳ
15

20935 2336 ವಟಲ್ ಹೋರೋರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
25

20936 2337 ಷತಿೋಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಧನೂಯ
25

20937 2338 ರಾಧಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

20938 2339 ವಠಲ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಬಿ)
25

20939 2340 ಭೈಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20940 2341 ಬಾಬುರೇ ಭೋಮಾಶ ಅರಾದಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20941 2342 ಭಹಾಿಂತ  ಕ್ಟೆ ಭನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
15

20942 2343 ಶಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
20

20943 2344 ಪಾಿಂಡುರಾಿಂಗ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
5

20944 2345 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಕ್ಟೆ ಭನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
15

20945 2346 ಭಹಾದೇವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
20

20946 2347 ಯಣಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
20

20947 2348 ನಾಗಣಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
25

20948 2349 ಶಂಕ್ಯ  ನಾಗವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
10

20949 2350 ಸಂಗಿೋತ ಭಡಿವಾಳ  ನಾಗವ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
25

20950 2351 ಶ್ಟೆ   ಹಾಡು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸ್ಪಯಷಗಿ
20

20951 2352 ಭೋಭರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20952 2353 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
5

20953 2354 ಮಾಯಭಭ  ಸರಿಚಂದಯ  ಹೋರೋರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
15

20954 2355 ದ್ರಲ್ SAB

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)

15

20955 2356 ವಜಮ ಚಂದನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

20956 2357 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)
15

20957 2358 GOVIND

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ
ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ

10

20958 2359 ಭಲಲ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ, ಸಾಗನೂಯ
20

20959 2360 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20960 2361 ವಯಣ  ಮಲಲ   ಕೇಳಿೂರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅತನೂಯ
20

20961 2362 ಭಲಕ ಭಭ  ದೇವೋಿಂದಯ  ಸಳಿ್ಳ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
20



20962 2363 ಜೆಟೆ್ಟ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅರಾದ
15

20963 2364 ಬೈಲ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

20964 2365 ಕ್ಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ತೆಲ್ಲಲ ಯ
20

20965 2366 ಫಷಣಣ  ಬಜಂತಿಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
10

20966 2367 ಸನುಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
10

20967 2368 ಸನುಮಂತ ಸ್ಪದದ   ನಯಗ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

20968 2369 ಸಂಗಭರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
15

20969 2370 ಕಾಿಂಟ್ಟ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
10

20970 2371 ತಾಮಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ
5

20971 2372 ಶಿಯ ೋಮಾಿಂತ್ ಫಷ  ಸಡಕಕ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20972 2373 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಂದಯವಾಡ, ಬಂದಯವಾಡ
15

20973 2374 ಮೇೋಟರಾಮ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

20974 2375 ವಜಮಕುಮಾಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ)
15

20975 2376 ಭಹಾಿಂತ  ಶಿರಾಮ ನಾಡಗಟೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
25

20976 2377 ಅಮೃತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಬಿದನೂಯ
5

20977 2378 ಪಂಡಿಲ ಕ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

20978 2379 ಶ್ಟೆ್ಟ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
15

20979 2380 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

20980 2381 ಕ್ಡ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
25

20981 2382 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

20982 2383 ಹುಚಚ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ)
15

20983 2384 ಫದದ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
5

20984 2385 ದತತ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ
5

20985 2386 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

20986 2387 ಬುದದ ಾ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
10

20987 2388 ಯಶುರಾಮ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
15

20988 2389 ಮಲಲ ಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭೈರಾಭಡಗಿ
20

20989 2390 ಮಾದಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
25

20990 2391 ಮವವಂತರೆ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
10

20991 2392 ರಾಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅರೆಬಭಭ ನಳಿ್ಳ
15

20992 2393 ದತತ  ಭಲಕ್ ಧಡಭನ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
10

20993 2394 ವಯಣಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಾಗನೂಯ
10

20994 2395 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
15

20995 2396 ದಿಲೋಪ್ ಕುಮಾರ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

20996 2397 ಲಕಮ ಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

20997 2398 ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಜಣಭಗೇರಾ
25

20998 2399 ಭಹಾಿಂತ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ, ಅಿಂಕ್ಲಗಾ
10

20999 2400 ಶಿವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಗೌಡಗಾಿಂ
25

21000 2401 ಷಮು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
20

21001 2402 ವಯಣ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

21002 2403 ಭಲ್ಲ ಜಮಯಮ್ ಯಥೋಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
10

21003 2404 ಜಮರಾಭ ಯಥೋಡ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
20

21004 2405 ಥಾರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

21005 2406 ವಜಮ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಚೌಡ್ರಪೂಯ
25

21006 2407 ಚಂದಯ ಶ ಸನೂರು
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಹಾನೂಯ
25

21007 2408 ಭಹೇಶ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ
25

21008 2409 ದತತ 
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

21009 2410 ಬಂಗಾಯಭಭ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

21010 2411 ಶಿರಾಮ ಬಜಂತಿಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಭದರಾ (ಕೄ)
25

21011 2412 ಭೋಮಾಶ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಟಾಕ್ಳ್ಳ
25

21012 2413 ಸನಮಂತ್
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕಯಸಾಳಗಿ
25

21013 2414 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಡಿ ಶಿೋಗಾಜ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
20

21014 2415 ಶಿಶಂಕ್ಯ
ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ  ಸ್ಪೋಡ್ಾ

ತಗರಿ ಕೇೋಗನೂಯ
25

21015 2416 ಸುಬದರ ಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21016 2417 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21017 2418 ವಶಿಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21018 2419 ಸ್ಪದದ   ನಟಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21019 2420 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21020 2421 ಚಿದ್ದನಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10



21021 2422 ದಯಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21022 2423 ದತ್ತು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21023 2424 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21024 2425 ಭೋಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21025 2426 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21026 2427 ಷರುಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21027 2428 ಸಣಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21028 2429 ಕಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21029 2430 ದ್ರರ ಟ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21030 2431 ಭೋಭರಾಮ ಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21031 2432 ವಮಾಶುರ್ ಟೇಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21032 2433 ಜಾ ೋತಿ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21033 2434

ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಶಭರಾಯ್ 

ಫಫಲೇವಾ ಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21034 2435 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21035 2436 ಚಂದಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21036 2437 ಕಭಣು  ಸಾಗಣು  ಸಲಸಂಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21037 2438 ಭಹಾನಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21038 2439 ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21039 2440 ವಿಠ್ಲ್ ಎಿಂ ಗ್ರಮಕಾ ಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21040 2441 ಫಷಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21041 2442 ಭಲಿೆೋವ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21042 2443 ಭಹಾನಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21043 2444 ಅನಿಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21044 2445 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21045 2446 ದೊಡ್ಡ  ಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21046 2447 ಭಲೇಿಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21047 2448 ಫಷಭಾ  ಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21048 2449 ರೇಣಸ್ಪದದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21049 2450 ರೇಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21050 2451 ಸುಭಾಷ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21051 2452 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21052 2453 ಬಾಷ್ಪಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21053 2454 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21054 2455 ಅಿಂಬಾಯ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21055 2456 ಸಾತಲಿಿಂಗ  ಠ್ಕ್ಕ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21056 2457 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21057 2458 ನಅುತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21058 2459 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಭಠ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21059 2460 ಗುಲ್ನ಄ ಬಿೋ ಭಕಿಂದರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21060 2461 ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21061 2462 ಅಿಂಬ್ದಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21062 2463 ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21063 2464 ವಯಣಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21064 2465 ತಾಹೇರಾ ಬಗಂ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21065 2466 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಬಿ ಹೂಗ್ರಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21066 2467 ಸಸ್ಪೋನ್ನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21067 2468 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21068 2469 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21069 2470 ಹುಲಿಕಂಠ್ರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21070 2471 ದೇವಿಂದರ   ಸಣಮಂತ ಫಸ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21071 2472 ಭಲಿಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21072 2473 ರ ಭುಲಿಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21073 2474 ಸೈರಾ ಬಾನ್ನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21074 2475 ಕಳಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21075 2476 ಭಲಕ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21076 2477

ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಕಿಂತ್ ಸೋಭರಾಮ ಅಭಾ ಣ್ಣು

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21077 2478 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21078 2479 ನಿಿಂಗಣು  ಗೌಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21079 2480 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21080 2481 ಫಜೋರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21081 2482 ಮಾರುತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21082 2483 ಎಿಂಡಿ ಮಿನ್ನಾ ಜ್ ಅಪಜ ಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21083 2484 ಫೈಜಾನ಄ ಅಪಜ ಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21084 2485 ಸ್ಪದದ ಣು ಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21085 2486 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21086 2487 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21087 2488 ಚಾಿಂದ್ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21088 2489 ಚವಾಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21089 2490 ಕ್ಲಾತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21090 2491 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21091 2492 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21092 2493 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21093 2494 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21094 2495 ಜೋವನ಄ ಅಪಜ ಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21095 2496 ಮಾಲಾಶಿರ ೋ ಕುಯಫತಳಿ್ಳ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21096 2497 ಸ್ಪರಾಜ್ ಅಪಜ ಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21097 2498 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಡಿ ಸನನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21098 2499 ಗೋವಿಿಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21099 2500 ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21100 2501 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21101 2502 ಅಸಾ ದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21102 2503 ಸಂಗನ಄ ಗೌಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21103 2504 ದತ್ತು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20



21104 2505 ಭೋಗಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21105 2506 ಸ್ಪದ್ದಫ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21106 2507 ಗುಡುಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21107 2508 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21108 2509 ಫಷಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21109 2510 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21110 2511 ವಯಣ  ಲಕ್ಕ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21111 2512 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21112 2513 ಆನಂದ್ ಠಾಕ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21113 2514 ಭಹಾದೇವಿ ಬಿ ನಿರುಣ್ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21114 2515 ಕ್ಲಾತಿ ವಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21115 2516 ರ ಕಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21116 2517 ಅಲಿಿಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21117 2518 ಶಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21118 2519 ದತ್ತು  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21119 2520 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21120 2521 ಶಂಕ್ರ್ ರಂಗ  ಸೋನ್ನರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21121 2522 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ವಿೋಯಬದರ   ಸುತಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21122 2523 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21123 2524 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಜಟಿ್ಟ   ಜಮಾದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21124 2525 ಪಂಡಿತ್ ಚಳಗರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21125 2526 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21126 2527 ಈಯಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21127 2528 ರ ಕಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21128 2529 ಶೇೋಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21129 2530 ಭಹಾದೇವಿ ಅಮೃತ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21130 2531 ಸರಿಬಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21131 2532 ಜಗನ್ನನ ಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21132 2533 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21133 2534 ನ್ನಗಿಿಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21134 2535 ಗುರುಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21135 2536 ನಆೋಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21136 2537 ತಾಹೇರಾ ಬಗಂ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21137 2538 ಸಜಯತ್ ಬಿಲಾಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21138 2539 ಭೂತಲಿ ಸ್ಪದದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21139 2540 ತಸ್ಪನ ೋಮ್ ಕೌಷರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21140 2541 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21141 2542 ಅಮೃತ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21142 2543 ಶಿಪುತರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21143 2544 ಚಾಿಂದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21144 2545 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21145 2546 ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21146 2547 ಸ್ಪದದ ಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21147 2548 ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21148 2549 ಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21149 2550 ನಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21150 2551 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21151 2552 ರೈಹಿಮಾನ಄ ಬಾಷ್ಪ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21152 2553 ಸಷನ಄ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21153 2554 ಫಷ  ಜಫ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21154 2555 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21155 2556 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21156 2557 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21157 2558 ಗೌಡ್ ಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21158 2559 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21159 2560 ಪಂಚ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21160 2561 ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21161 2562 ಗಣೇಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21162 2563 ಗುರುಶಿಂತ್ ಅನಅನ  ತಾು ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21163 2564 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21164 2565 ಚಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21165 2566 ಅಮಿೋಬಿು ಅಸಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21166 2567 ಜಾ ೋತಿಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21167 2568 ಜಮುನ್ನ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21168 2569 ನಿಿಂಗಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21169 2570 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21170 2571

ವಯಣಗೌಡ್ ಚಂದರ ಶ್ ಮಾಲಿನಅಟೋಲ್

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21171 2572 ಹಾಜ ಭಲಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21172 2573 ಸುಶಿೋಲಾ ವಯಣ  ಒಘೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21173 2574 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21174 2575 ಭಲಿಮಾ  ಷತಲಿಿಂಗಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21175 2576 ಶಿವ್ಕರುದರ  ಬಿ ವಾಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21176 2577 ಜಫಬ ಯಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21177 2578 ಚಂದರ ಶ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21178 2579 ಹುಲಿಕಂಠ್ರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21179 2580 ನಅುತಿ ಇಯತ  ವಟಗ್ರಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21180 2581 ಯವಿೋಿಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21181 2582 ಭೋಮಾ ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21182 2583 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಭಸದೇ  ಉಿಂಡಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21183 2584 ರಾಜಶಖಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21184 2585 ಸುನಿೋತಾ ಭಡಿವಾಳ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21185 2586 ಸೈಫಾನ಄ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21186 2587 ಚಂದರ ಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21187 2588 ಯಶುರಾಭ ಹಷಭನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10



21188 2589 ಸುಜಾತ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21189 2590 ಜಾಕ್ಷ್ೋರ್ ಭಸಭಾ ದ್ದನಿಫ್ ಬಾಾ ಡ್ಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21190 2591 ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21191 2592 ಕ್ಲಿ  ಎಸ್ ನಿರುಣ್ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21192 2593 ರಾಚಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21193 2594 ಚೇತನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21194 2595 ವಯಣಫಷ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21195 2596 ರೇ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21196 2597 ಗುರುಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21197 2598 ರಾಜಶಖರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21198 2599 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21199 2600 ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21200 2601 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21201 2602 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21202 2603 ನ್ನಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21203 2604 ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21204 2605 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21205 2606 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21206 2607 ಚನನ ಫಷ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21207 2608 ಹಿಯಗ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21208 2609 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21209 2610 ವಯಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21210 2611 ಭಲಿೆೋಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21211 2612 ದ್ದಾ ಭನಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21212 2613 ಪ್ರ ೋಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21213 2614 ಪಂಡಿತ್ ಮುಗಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21214 2615 ನಿಿಂಗಣು  ಸ್ಪ ಇಿಂಗಳಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21215 2616 ಅಮೇಗಿ ಸ್ಪ ಕ್ಲಿೂರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21216 2617 ವಿಠ್ಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21217 2618 ಸಾಹೇ ಬಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21218 2619 ದುನಿಯಾದರ್ ಷಫಿಲ್ ಷಬ್ ಶಖ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21219 2620 ನಿಿಂಗಭಾ  ಮಾಳ್ಳಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21220 2621 ತಿ ಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21221 2622 ಕಿಂತ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21222 2623 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21223 2624 ಸುಗುರೇಶ್ ಬಿ ಶೄಟಗ್ರಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21224 2625 ಫಷರಾಜ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21225 2626 ಚಂದಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21226 2627 ಭಹಾದೇವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21227 2628 ಭೋಭರಾಮ ಚಿಿಂಡೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21228 2629 ಭಾಗಭಾ  ಕುರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21229 2630 ಹಾಷನ ಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21230 2631 ಶೇೋಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21231 2632 ಸಳಿ್ಳ  ಹಂಗಯಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21232 2633 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21233 2634 ರಾಭಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21234 2635 ವಿಟಲ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21235 2636 ಫಷ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21236 2637 ಭಡಿವಾಳ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21237 2638 ಫಷಣು  ಸ್ಪರ್ರರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21238 2639 ಕುಪಿಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21239 2640 ಗುಿಂಡ್ಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21240 2641 ರ ಕವ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21241 2642 ಜಾವ್ಕದಿದ ೋನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21242 2643 ಭೋಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21243 2644 ಭಲಿೆೋಶಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21244 2645 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21245 2646 ಈಯಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21246 2647 ಭಲಿಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21247 2648 ಭಾಗಭಾ  ಲಕ್ಕ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21248 2649 ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಸುಭಾಸ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21249 2650 ವಿಠ್ಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21250 2651 ಕಶೂರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21251 2652 ಭಲಿಿನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21252 2653 ದ್ದರೆಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21253 2654 ಕಭಮಾ  ಸಾಫಮಾ  ಗುತ್ು ೋದ್ದರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21254 2655 ಭಹಾಿಂತೇವ ಷಯಸಂಫ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21255 2656

ಮೇಸಭಾ ದ್ ಯೂಸುಫ್ 

ಮಿರಾಸಾಹೇಬ್ ಶಖ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21256 2657 ಸ್ಪದಭಾ  ತಳವಾಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21257 2658 ನ್ನಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21258 2659 ಭಹಾನಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21259 2660 ಯವಿೋಿಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21260 2661 ಶಂಕ್ರ್ ಸಿಂಡ್  ಚಲವಾದಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21261 2662 ಇಬಾರ ಹಿಿಂಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21262 2663 ಕೃಶು  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21263 2664 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21264 2665 ಭಸದೇ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21265 2666

ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಕದರ್ ಶಖ್

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21266 2667 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21267 2668 ಬಗವಂತಮು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21268 2669 ಭಸದೇ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21269 2670 ದೇವಿೋಿಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21270 2671 ನ್ನಗಿಂದರ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



21271 2672 ಶಿನನ್ನಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21272 2673 ಗುರುನಅದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21273 2674 ಕುಪಿಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21274 2675 ಕ್ಷ್ೋಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21275 2676 ಶಿಪುತರ ಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21276 2677 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21277 2678 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21278 2679 ಸೋಭಶಖರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21279 2680 ಮೇಸಭಾ ದ್ ಷಮಿೋರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21280 2681 ಸಾತಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21281 2682 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21282 2683 ಭಲಸ್ಪದದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21283 2684 ನಿಭುಲಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21284 2685 ಈಯಭಾ  ವಟಗ್ರಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21285 2686 ಶಿಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21286 2687 ಭಾಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21287 2688 ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21288 2689 ಕುಟಬ್ದದಿದ ೋನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21289 2690 ಭಸಭದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21290 2691 ಸುಯಭಾ  ದೇವಿ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21291 2692 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21292 2693 ಶಿಪುತರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21293 2694 ಶಿಫಷ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21294 2695 ಹುಲೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21295 2696 ರ ಷನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21296 2697 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21297 2698 ಭಲಕ್ಜು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21298 2699 ಷಕುಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21299 2700 ಅನರ್ ಫಾತಿಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21300 2701 ಸಾಜನ಄ ಬಿೋ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21301 2702 ಗುಲಾಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21302 2703 ನ್ನಗಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21303 2704 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21304 2705 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21305 2706 ಚಂದರ ಶ ಕುಿಂಬಾಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21306 2707 ನಿಿಂಫಣು  ನಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21307 2708 ಫಷಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21308 2709 ಮಾಲಿಕರ್ಜುನ಄ ಆರ್ ನಿಿಂಬಾಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21309 2710 ಸುರೇಖಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21310 2711 ಭೋಗನಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21311 2712 ಜೈನಬಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21312 2713 ಅನವಿೋಯಮಾ  v ಭಠ್ತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21313 2714 ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21314 2715 ಕಿಂತ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21315 2716 ನ್ನಗಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21316 2717 ಸಂಕ್ಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21317 2718 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21318 2719 ಕ್ಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21319 2720 ಕ್ವಿತಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21320 2721 ಭಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21321 2722 ರೇಣಸ್ಪದದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21322 2723 ಅಲಿಾ  ಫಕ್ಷ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21323 2724 ಸಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21324 2725 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21325 2726 ಶಿಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21326 2727 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ನಿಿಂಬಾಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21327 2728 ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21328 2729 ಲಾಡಿೆ  ಭವಕ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21329 2730 ಅಿಂಫಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21330 2731 ಭಾಗಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21331 2732 ಸೋಭಶಖರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21332 2733 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21333 2734 ನ್ನಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21334 2735 ಸುಭಾಷ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21335 2736 ಈಯಣು  ಸನಾ ಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21336 2737 ಯಮವ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21337 2738 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21338 2739 ವಯಣಭಾ  ನ್ನಟಕರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21339 2740 ಕ್ಲಿ  ವಯಣ  ನ್ನಟಕರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21340 2741 ಯಸೂಲ್ SAB ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21341 2742 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21342 2743 ಫಷರಾಜ ಭರೆ  ಕ್ಳಷ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21343 2744 ವುಜ್ ಅಪಜ ಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21344 2745 ಸನಾ ಿಂತರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21345 2746 ಸಣಮಂತರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21346 2747 ಅಕ್ರ ಿಂ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21347 2748 ಶಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21348 2749 ಭಹಾದೇವಿ ಭೂತಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21349 2750 ಚಂದಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21350 2751 ಅಶೇೋಕ್ ಬ್ದಕಕ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21351 2752 ಮಾಮ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21352 2753 ಭಹಾನಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21353 2754 ಜಟಿ   ಮಲಿ  ಕ್ಲಿೂರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21354 2755 ಸೈಪನ್ನಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



21355 2756 ಸುಬಚಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21356 2757 ಶಷ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21357 2758 ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21358 2759 ಭಲಕ್ಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21359 2760 ಸೈನ್ನಜ್ ಬಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21360 2761 ವಯಣಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21361 2762 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21362 2763 ದತು   ನ್ನಟಕರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21363 2764 ಶೄಿಂಕೄರ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21364 2765 ಜಯಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21365 2766 ನಆೋಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21366 2767 ಶಿಲಿಿಂಗ  ಭಲಕ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21367 2768 ಫಷಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21368 2769 ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21369 2770 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21370 2771 ಭಹಾಿಂತ  ಅಲಬ ಣು  ಫಫಲೇವಾ ಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21371 2772 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21372 2773 ಆನಂದರಾಮ ಎಯಗಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21373 2774 ಯವಿಚಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21374 2775 ನ್ನಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21375 2776 ಬಿೋಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21376 2777 ಗುರುನಅದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21377 2778 ವಯಣಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21378 2779 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21379 2780 ವಯಣಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21380 2781 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21381 2782 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21382 2783 ಭಲಿಭಾ  ಕೌಲಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21383 2784 ಮಾಮುನ್ನನ  ಬಗಂ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21384 2785 ಸಂಗಭಾ  ಎಿಂ ಸೋಡಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21385 2786 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21386 2787 ನ್ನಗಿಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21387 2788 ಶಿರೇಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21388 2789 ವಿಠ್ಲ ವಣು  ಕ್ಷ್ಯಷಲಿಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21389 2790 ಧನಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21390 2791 ರ ದಿೋಪುಕಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21391 2792 ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21392 2793 ಶಿಪುತರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21393 2794 ನರ್ಜಕಬಿೋ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21394 2795 ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21395 2796 ಖಾದಿರ್ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21396 2797 ಖಾಸ್ಪಿಂ ಬಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21397 2798 ಸುಗಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21398 2799 ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21399 2800 ಶಿರಾಮಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21400 2801 ಗುರುನಅದಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21401 2802 ಸಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21402 2803 ಪುಿಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21403 2804 ವಿಲಾಷರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21404 2805 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ  ಫಷರಾಜ ಮೆದಯಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21405 2806 ವಯಣ  ಗಬೂಬ ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21406 2807 ಶಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21407 2808 ರೋಶನ಄ ಬಿೋ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21408 2809 ನಿಿಂಗನಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21409 2810 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21410 2811 ಸುಿಂದರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21411 2812 ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ಭಲಿಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21412 2813 ಭೋಯ  ಶಿಗಿಂಡ್  ತಳವಾಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21413 2814 ನಆರ ಮದಶಿು ನಿಿಂಬಾಳಕ ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21414 2815 ನಆರ ೋತಿ ಜಗನ್ನನ ಥ ನೇಭಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21415 2816 ರ ಕಶ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21416 2817 ಸ್ಪದದ ಣು  ಕ್ರೆ  ಜಮಾದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21417 2818 ರಾಜಕುಮಾಯ ನವಿೋ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21418 2819 ಸೈಫಾನ಄ ಟ್ಟಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21419 2820 ಚಂದರ ಶಖರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21420 2821 ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21421 2822 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21422 2823 ಆನಂದ ನಅಿಂಡುರಂಗ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21423 2824 ಸಂತೋಷ್ ರಾಿಂಡ್ರಲೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21424 2825 ಸ್ಪದದ ಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21425 2826 ಮಾಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21426 2827 ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21427 2828 ನ್ನಗ  ನಡ್ವಿಕರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21428 2829 ಸುಭಾಸ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21429 2830

ರಿಯಾರ್ಜದಿದ ೋನ಄ ಜಹಿರುದಿದ ೋನ಄ 

ಭನ್ನಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21430 2831 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿೂರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21431 2832 ರಾಭಚಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21432 2833 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21433 2834 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21434 2835 ಶಿರ ೋದೇವಿ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21435 2836 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೋಿಂ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21436 2837 ವಯಣ  ಸ್ಪದದ   ಗುಡೇದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21437 2838 ಸನಾ ಿಂತ್ ನ್ನಗ  ವಾಗಿಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21438 2839 ಪಯಾಜ್ ಮಿಯಾನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15



21439 2840 ಸೈಫಾನ಄ ಷಫ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21440 2841 ಮೌಲಾನ್ನಬಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21441 2842 ವಶಿಧರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21442 2843 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21443 2844 ಕಶಿಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21444 2845 ಭೋಭರಾಮ ಫಫಲಾದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21445 2846 ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21446 2847 ರ ಭು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21447 2848 ರಾಜೇವಾ ರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21448 2849 ಧನ  ಶಂಕ್ಯ ಗುಡಡ ೋಡ್ಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21449 2850 ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21450 2851 ಭಲಕ್ಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21451 2852 ಅವಾ ತೆ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21452 2853 ಚನನ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21453 2854 ಸನಮಂತ್ ಎಸ್ ಜಗಡಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21454 2855 ದೊೋಡಿಬಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21455 2856 ಫಷವಂತರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21456 2857 ಇಮಾಮಾಶ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21457 2858 ಶಿಂತ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21458 2859 ಕುಟಬ್ ಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21459 2860 ಚಂಡ್ರಬಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21460 2861 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21461 2862 ಭವಕಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21462 2863 ಶಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21463 2864 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21464 2865 ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ವಯಣಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21465 2866 ವಯಣಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21466 2867 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸಾಮಫಣು  ಬಜಂತಿರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21467 2868 ಸಂಗನಫಷಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21468 2869 ಮಲಿ  ಮತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21469 2870 ಗಿರೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21470 2871 ಫಷವಂತರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21471 2872 ಗುರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21472 2873 ಸನಮಂತರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21473 2874 ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21474 2875 ಗೋಯಕ್ನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21475 2876 ಹೈದರ್ ಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21476 2877

ಭಸದೇ  ಶಿರಾಮ ಕೇೋಳಕೂರು

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21477 2878 ವಯಣಫಷ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21478 2879 ಷಣು  ಕ್ನಿನ  ಸಾಮಫಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21479 2880 ಅಿಂಫರಿೋಷ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21480 2881 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21481 2882 ಚಂದರ ಭಾಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21482 2883 ಪ್ರ ೋಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21483 2884

ಸೈಫಾನ಄ ಸಾಬ್ ಲಾಲಾಸ ಬ್ 

ಬಂಟನ್ನಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21484 2885 ಸಾವಿತಿರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21485 2886 ಚನನ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21486 2887 ಕ್ಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21487 2888 ಪುಿಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21488 2889 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21489 2890 ಆಿಂಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21490 2891 ದ್ದನಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21491 2892 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21492 2893 ಯವಿಕಿಂತ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21493 2894 ಗಂಗಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21494 2895 ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21495 2896 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21496 2897 ಕುಟಬ್ದದ್ದದ ನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21497 2898 ಸ್ಪದದ ಮಾ  ವಯಣಮಾ  ಹಿರೇಭಠ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21498 2899 ನಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21499 2900 ಸ್ಪದದ ಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21500 2901 ಸ್ಪದದ ಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21501 2902 ಸ್ಪದದ   ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಡೆಮರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21502 2903 ರೇಣಸ್ಪದದ   ಎಸ್ ಇಟಗಲಿಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21503 2904 ಉಮಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21504 2905 ಭೋಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21505 2906 ಹಾಜಮಾಲಂಗ್ ಕ್ರಿೋಿಂ ಷಮಾ ದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21506 2907 ದ್ರಡ್ಡ ಸಾಬ್ ಕ್ಷ್ನಿನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21507 2908 ಜಟಿ್ಟ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21508 2909 ಶಿಂತಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21509 2910 ಅಮೇೋಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21510 2911 ನಿಲಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21511 2912 ಧಭುರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21512 2913

ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಭಂಡ್ಮಾ  ಹಿರೇಭಠ್

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21513 2914 ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ ಬಿ ಆಲೂರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21514 2915 ರುಖಾಭದಿನ಄ ಕ್ರಿೋಿಂ ಶಖ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21515 2916 ರಾಮು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21516 2917 ಭಾಷ್ಪ SAB ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21517 2918 ಭೋಮಾಶ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21518 2919 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21519 2920 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21520 2921 ಸ್ಪದದ ಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10



21521 2922 ಅಡೆಮಾಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21522 2923 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21523 2924 ರ ಕಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21524 2925 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21525 2926 ಶಿವಾನಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21526 2927 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21527 2928 ಗುರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21528 2929 ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21529 2930 ಶಿ  ಘನೂರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21530 2931 ನಿಜಂ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21531 2932 ರ ವಿೋಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21532 2933 ಬಾಬ್ದ ಮಿಯಾನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21533 2934 ಶಂಕ್ಯಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21534 2935 ರಾರ್ಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21535 2936 ಚನನ ಭಲಿ  ಗಬೂಬ ರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21536 2937 ಕೃಶು ಬಾಯಿ ಇನನ ಷಿ್ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21537 2938 ಭಾಗ  ಗೌಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21538 2939 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21539 2940 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21540 2941 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21541 2942 ರ ಕಶ್ ಪೊೋಲಿಸ್್ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21542 2943 ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21543 2944 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21544 2945 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21545 2946 ಭಹಾಿಂತ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21546 2947 ಫಷಲಿಿಂಗ  ಶಿಶಂಕ್ಯ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21547 2948 ಲಗಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21548 2949 ಚಂದರ ಶ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21549 2950 ಮಾಲಾ ಶಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21550 2951 ಭಸಾ ದ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21551 2952 ಜಾವಿಡ್ರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21552 2953 ಜಾವಿಡ್ರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21553 2954 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21554 2955 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21555 2956 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21556 2957 ಸಂಗಭಾ  ಧಭುರೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21557 2958 ಧಭುಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21558 2959 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21559 2960 ಭಾಯತೇಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21560 2961 ಭೋಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21561 2962 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21562 2963 ಶಲಿನಿಬಾಯಿ ಪುರೋಹಿತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21563 2964 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21564 2965 ಇಮಾಮ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21565 2966 ಫಭಾ ಲಿಿಂಗ ದೊಡ್ಡ   ಕೄಯಭಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21566 2967 ಜಹಿೋರಾಬಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21567 2968 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21568 2969 ನಯಷ  ಕಂಬಾಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21569 2970 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21570 2971 ಭಲ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21571 2972 ಗುರುಶಿಂತ  ಎಸ್ ಕುಭಸಿ್ಪ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21572 2973 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಮಾಲಿಟ್ಟಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21573 2974 ರಾಜಶಿರ ೋ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21574 2975 ಅನಿಲುಕಮಾಯ ಅಲೆಾ ೋಲಕ ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21575 2976 ನಯಸ್ಪಿಂಗರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21576 2977 ಬಿೋಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21577 2978 ಕ್ರಿೋಮ್ ಬಿ ಭಕಂದರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21578 2979 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21579 2980 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21580 2981

ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಭಸದೇ  ಘನೂರು

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21581 2982 ಮೇದಿನ್ನಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21582 2983 ಭಹಾನಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21583 2984 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21584 2985 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬೆ ಹಿಿಂದುಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21585 2986 ಉಷ್ಪ ಮಾಲಿಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21586 2987 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21587 2988 ಶಿಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21588 2989 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21589 2990 ಗೌಯಬಾಯಿ ದೇವಮುಖ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21590 2991 ಕಿಂಟ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21591 2992 ಕ್ಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21592 2993 ಅನನ ರಾಮ ಫಮಿನ  ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21593 2994 ಭಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21594 2995 ಮೆತಾರ ದೇವಿ ಎಸ್ ರಾಚಗೋಳ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21595 2996 ಚಂದರ ಶ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21596 2997 ನಿಿಂಗನಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21597 2998 ಹುಸೇನ಄ ಟ್ಟಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21598 2999 ಬಾಬ್ದಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21599 3000 ಆಶೇೋಕ್ ಮುಲೇಜ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21600 3001 ಶಿರ ೋಮಂತ ನಿೋರುಣ್ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21601 3002 ಗುರು  ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21602 3003 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21603 3004 ಮಾಯಾದೇವಿ ಪೊಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



21604 3005

ಜಾಕ್ಷ್ರ್ ಟೇಲ್ ಪೊೋಲಿೋಸ್ ನಅಟೋಲ್

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21605 3006 ಮವವಂತ ಬಿ ಫಡ್ರಡ್ಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21606 3007 ಸುಭಾಷ್ ಚವಾಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21607 3008 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21608 3009 ನ್ನಗರಾಜ್ ಫಶೄಟಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21609 3010 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21610 3011 ದತಾು ತಾರ ಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21611 3012 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21612 3013 ಅಿಂಬಾಯ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21613 3014 ಗ್ರಲಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21614 3015 ಚಂದರ ಶ ಕ್ರೆ  ಜಮಾದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21615 3016 ಭೂತಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21616 3017 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಚಿಭಣಳಿ್ಳ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21617 3018 ಭಲಿಿನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21618 3019 ಫಷಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21619 3020 ಅಶೇೋಕ್ ಬಾಗಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21620 3021 ಭಲೇನಅ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21621 3022 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21622 3023 ಅನಸುಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21623 3024 ಭಾಗಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21624 3025 ಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21625 3026 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21626 3027 ಭಲಿಿನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21627 3028 ಅಶೇೋಕ್ ಎಿಂ ಗಡೇಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21628 3029 ಮಸುಬಾಯಿಮೆಿಂದಗಿು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21629 3030 ಭೂತಳಿ್ಳ  ಮಲಿ  ಜಮಾದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21630 3031 ಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21631 3032 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21632 3033 ಗುರುಫಷಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21633 3034 ರಾಜಾಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21634 3035 ಸೋಭಶಖರ್ ನಅಟೋಲ್ ಚೆಲಿೆೋರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21635 3036 ಶಿಂತ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21636 3037 ಮಲಿಾಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21637 3038 ನ್ನಸ್ಪಮ್ ಬಗಂ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21638 3039 ವಿದ್ದಾ ಧರ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21639 3040 ಚನನ ಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21640 3041 ಚಂಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21641 3042 ಸನಭಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21642 3043 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21643 3044 ಭಲಿ  ಎಯ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21644 3045 ಚಂದಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21645 3046 ಫಷರಾಜ ಗುರುನ್ನಥ ತಾು ಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21646 3047 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21647 3048 ಶಿವಯಣ  ಶೄಟಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21648 3049 ಜೈಬ್ದನಿನ ಸಾ ಬಗಂ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21649 3050 ಜಗದೇ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21650 3051 ಸನಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21651 3052 ರಾಭಣು  ತಭನ್ನನ  ಬಜಂತಿರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21652 3053 ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21653 3054 ಸುಮಿತರ  ಫಷಣು  ಕೇೋಟ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21654 3055 ಸಂಗ  ಶಿಡ್  ಮಂಗಳೂರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21655 3056 ಅಮೃತ ಕುಿಂಬಾಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21656 3057 DATTA ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21657 3058 ಬೌಯಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21658 3059 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21659 3060 ಗಿೋತಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21660 3061 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21661 3062 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21662 3063 ಭಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21663 3064 ಭಲಕ್ಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21664 3065 ಭಹಾಿಂತ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21665 3066 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21666 3067 ಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21667 3068 ಸೇಯ್ಡ  ಅಸ ರ್ ಟೇಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21668 3069 ಶಿಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21669 3070 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21670 3071 ಲಕ್ಕ ಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21671 3072 ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಭಾನರಾವ್ ಭನೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21672 3073 ಕುಷ  ಮೇನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21673 3074 ಸ್ಪದದ ಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21674 3075 ರಾಹುಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21675 3076 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21676 3077 ಕಳಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21677 3078 ಉಮಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21678 3079 ನಿಿಂಗಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21679 3080 ಸ್ಪದದ ಮಾ  ನ್ನರಾಮಣ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21680 3081 ಭದಿನ್ನಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21681 3082 ಭೋಭರಾಮಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21682 3083 ಗಿರಿೋ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21683 3084 ಫಷರಾಜ ಸನಾ ಿಂತ್ ಫುಲಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21684 3085 ನಿಿಂಗಣು  ಪುಳಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21685 3086 ಭಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21686 3087 ಜಗದೇ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21687 3088 ನಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20



21688 3089 ಶಿಂತಶಿರ ೋ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21689 3090 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಲತಿೋಫ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21690 3091 ಭೂತಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21691 3092 ಭಹಾನಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21692 3093 ಅಿಂಬಿಕ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21693 3094 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21694 3095 ಶಿಪುತರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21695 3096 ಸುನಿೋತಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21696 3097 ಸುಬದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21697 3098 ನಿಿಂಗಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21698 3099 ಸೈಫಾನ್ನಸ ಬ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21699 3100 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21700 3101 ಚತ್ತರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21701 3102 ರ ಕಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21702 3103 ಭಹಾನಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21703 3104 ನ್ನಗ  ಚಂದರ ಶ ರೆಡಿಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21704 3105 ಅನಿೋತಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21705 3106 ಗುರುಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21706 3107 ಶಿರ ೋಶೆಲ ನ್ನಗ  ವಿವಾ ಕ್ಯಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21707 3108 ದ್ರಲಾಸಾಬ್ ನದ್ದಫ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21708 3109 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21709 3110 ರ ಕವ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21710 3111 ಕ್ಲಿ  ನಿಿಂಬಾಗಿು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21711 3112 ಕಿಂಟ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21712 3113 ರೇಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21713 3114

ಸ್ಪದದ ಭಾ  ಯುಆರ್ ಎಫ್ ಗಿೋತಾ 

ಫಷರಾಜ ಚಿಕ್ಕ ಟಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21714 3115 ಜೋರುಮಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21715 3116 ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21716 3117 ಭಹಾಿಂತಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21717 3118 ಗಂಗಮಾ  ಎ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21718 3119 ಧರೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21719 3120 ಗುರುಸ್ಪದದ   ಹುಗ್ರಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21720 3121 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಭಹಾಿಂತಮಾ  ಭಠ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21721 3122 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21722 3123 ನ್ನಗನ್ನಥ ಡಿ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21723 3124 ಸನಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21724 3125 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21725 3126 ಸ್ಪದದ ಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21726 3127 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21727 3128

ಭಸಾ ದ್ ಹುಸೇನಿ ಪತ್ತರ ಸಾಬ್ 

ಟೋಟ್ಟಗರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21728 3129 ಜಮಶಿರ ೋ ಆರ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21729 3130 ಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21730 3131 ಭಡಿವಾಳ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21731 3132 ಭಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21732 3133 ಲಕ್ಕ ಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21733 3134 ಮಾಲಿಕ್ಮಾ  ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21734 3135 ಮೆಬ್ದಫಸಾಬ್ ಎಲ್ ಮುಲಿಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21735 3136 ಗುರುನ್ನನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21736 3137 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21737 3138 ನಿೋಲಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21738 3139 ಫಷಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21739 3140 ಬಜಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21740 3141 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21741 3142 ಶಿರ ಮಂತ್ ಹುಷನ್ನಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21742 3143 ಹಿಯಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21743 3144 ಮೆಬೂಬ್ ಷಬ್ ನದ್ದಫ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21744 3145 ಚಂದರ ಶಖರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21745 3146 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21746 3147 ಮಿೋನ್ನಕ್ಷ್ಮ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21747 3148 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21748 3149 ಫಷರಾಜ ಗುರುನಅದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21749 3150 ವಿವಕನಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21750 3151 ಜಗದಿೋಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21751 3152 ಭಲಿಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21752 3153 ಶಿರ ೋದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21753 3154 ದತು  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21754 3155 ವಶಿಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21755 3156 ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21756 3157 ನ್ನಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21757 3158 ಅನನ ಪುಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21758 3159 ದ್ರರ ತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21759 3160 ಕ್ಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21760 3161 ಭಸದೇ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21761 3162 ಕ್ರೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21762 3163 ಭೋಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21763 3164 ಗುರುಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21764 3165 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21765 3166 ಯೋನ್ನಸ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21766 3167 ಕೃಶು  ಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21767 3168 ಮೇಸಭಾ ದ್ ವಬಿಬ ೋರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21768 3169 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21769 3170 ರಿಯಾಜದುದ ನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21770 3171 ವಯಣಫಷ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20



21771 3172 ಸಾಯಿಫನನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21772 3173 ಹುಸೇನ಄ ಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21773 3174 ಕಶಿ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21774 3175 ಕಶಿಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21775 3176 ಸೂಡ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21776 3177 ಭನೋಜ್ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21777 3178 ಖಾಜ  ಭಸದೇ  ಜಮಾದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21778 3179 ಭಾಗಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21779 3180 ಗುರುನ್ನನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21780 3181 ಹನನ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21781 3182 ನಿಿಂಗಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21782 3183 ಗುರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21783 3184 ಸಂಗಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21784 3185 ಷನ  ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕುಿಂಭಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21785 3186 ಮಾರುತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21786 3187 ಭೋಭ ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21787 3188 ರ ಕಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21788 3189 MAMATA ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21789 3190 ಈಯಣು  ಬಿರಾದ್ದರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21790 3191 ಯತನ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21791 3192 ರಾಜಶಿರ ೋ ಹೈಫರೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21792 3193 ರ ಭಾಕ್ಯ ಉದಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21793 3194 ಸನಾ ಿಂತರಾಮ ಉದಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21794 3195 ಸಂಗಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21795 3196 ಇಿಂದ್ದರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21796 3197 ಬಾಬ್ದರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21797 3198 ಶುಬವಚ ಿಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21798 3199 ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21799 3200 ಸಾಯಿಫನನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21800 3201 ಕ್ಲಿ  ಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21801 3202 ಭೋಜರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21802 3203 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21803 3204 ಭಾಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21804 3205 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21805 3206 ಶಿರ ೋದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21806 3207 ಭೌಯಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21807 3208 ಸಂಗಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21808 3209 ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21809 3210 ಯಮವಾ ಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21810 3211 ರಾಜಶಿರ ೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21811 3212 ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21812 3213 ಷತಿೋಶ್ ಮಾಳಗೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21813 3214 ಈಯಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21814 3215 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21815 3216 ಕ್ಲಾತಿ ಶಿಂತಭಲಿ  ಕ್ನಿನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21816 3217 ಶಿಂತಭಲಿ  ನಿಿಂಗಫಷ  ಕ್ನಿನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21817 3218 ಫಷರಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 30

21818 3219 ಕ್ಲಿ  ಭೋಭಣು  ಮೆಿಂದಯಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 24

21819 3220 ಭಾಗಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21820 3221 ನ್ನಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21821 3222 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21822 3223 ಶಂಕ್ರ್ ಫಡ್ರಡ್ಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21823 3224 ಸುಯಭಾ ದೇವಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21824 3225 ನಿಿಂಗಣು  ಗೌಡ್ಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21825 3226 ಘೋಶಮಾ  ಅಲೆಾ ಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21826 3227 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21827 3228 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21828 3229 ವಿೋಯ ಫಸು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21829 3230 ಉಮಾಬಾಯಿ ಮಾಲಿನಅಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21830 3231 ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಮಾನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21831 3232 ಫಷರಾಜ ಮಾಲಿನಅಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21832 3233 ಗುರುಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21833 3234 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21834 3235 ನ್ನಗಭಾ  ಸೋನ್ನರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21835 3236 ಅಿಂಜಲಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21836 3237 ತೇಜಶಿರ ೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21837 3238 ಫುಲ್್ಚಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21838 3239 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21839 3240 ಸುಭಾಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21840 3241 ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21841 3242 ಶಿವಾನಂದ ಹಿಯಗ  ನಅಟೋಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21842 3243 ಅನಾ ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21843 3244 ಭನೂಸ ರ್ ಟ್ಟಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21844 3245 ಸ್ಪದದ ಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21845 3246 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21846 3247 ಸುಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21847 3248 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21848 3249 ರೇಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21849 3250 ನಅುತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21850 3251 ಗದಗಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21851 3252 ಶಿರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21852 3253 ಚನನ ಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21853 3254 ಮಾರುತಿ ಬಾಗಲೂರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21854 3255 ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



21855 3256 ಸ್ಪದದ ಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21856 3257 ಫಷರಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21857 3258 ವಯಣಫಷ ಭಠ್ತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21858 3259 ಸ್ಪದದ   ಡ್ರಾ ಿಂಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21859 3260 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21860 3261 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21861 3262 ಶಿವಾನಂದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21862 3263 ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21863 3264 ಶಿಪುತರ  ಫಷಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21864 3265 ಗುರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21865 3266 ಗುಿಂಡ್ಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21866 3267 ಕ್ನ್ನಾ  ಕುಮಾಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21867 3268 ಗುರುಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21868 3269 ಧಭುಣು  ಗುರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21869 3270 ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21870 3271 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಧಭುಣು  ಸಾಲುಟ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21871 3272 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21872 3273 ಭಲಿಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21873 3274 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21874 3275 ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21875 3276 ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21876 3277 ವಿವಾ ನ್ನಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21877 3278 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21878 3279 ಗುರುಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21879 3280 ಫಷರಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21880 3281 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21881 3282 ಭೌಯಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21882 3283 ಭಲೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21883 3284 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21884 3285 ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21885 3286 ಸ್ಪದದ ನಅ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21886 3287 ಫಷರಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21887 3288 ವಕುಿಂತಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21888 3289 ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21889 3290 ಭಲೇನಅ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21890 3291 ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21891 3292 ಶಖರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21892 3293 ಅಸಭದ್ ಶ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21893 3294 ಗುಿಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21894 3295 ಶಿರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21895 3296 ಭಹಾಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21896 3297 ಸನಮಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21897 3298 ಸೂಮುಕಿಂತ ಎಸ್ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21898 3299 ಬಾಬ್ದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21899 3300 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21900 3301 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಗೌಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21901 3302 ವಯಣಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21902 3303 ಕಶಿಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21903 3304 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21904 3305 ಷದ್ದಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21905 3306 ಮಂಗಳೂರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21906 3307 ಭಲೆಿಂದರ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21907 3308 ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21908 3309 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21909 3310 ಶಿರಾಜ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21910 3311 ಶಿರಾಜ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21911 3312 ಫಷಮಾಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21912 3313 ಫಷವಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21913 3314 ಜಗದೇ  ನಅಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21914 3315 ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21915 3316 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21916 3317 ವಕುಿಂತಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21917 3318 ಧಭುಣು  ಲಚಚ   ಕೇೋಲಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21918 3319 ಷವಿತಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21919 3320 ಈಯಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21920 3321 ಗಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21921 3322 ವಯಣಭಾ  ಕ್ಬಾನೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21922 3323 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21923 3324

ನಿೋಲಕಂಠ್ ರಾವ್ ಸಾತಲಿಿಂಗ  

ನಅಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21924 3325 ಜಗದೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21925 3326 ತ್ತಳಜಾರಾಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21926 3327 ಗುರುನ್ನಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21927 3328 ಧರೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21928 3329 ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21929 3330 ಸಂತೋಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21930 3331 ಆನಂದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21931 3332 ಫಷರಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21932 3333 ದ್ದನಮಾ  ಹಿರೇಭಠ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21933 3334 ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21934 3335 ಭೋಭರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21935 3336 ಜಾ ೋತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21936 3337 MALEPPA ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21937 3338 ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21938 3339 ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



21939 3340 ವಯಣಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21940 3341 ಯವಿಶಂಕ್ರ್ ಮೆಲೇಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21941 3342 ಭಹೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21942 3343

ಭಹಾದೇ  ಸಣಮಂತ್ ಉದಚನ

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21943 3344 ಸ್ಪದದ ಬಾಯಿ ಸೋಡಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21944 3345 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ನಅಸೋಡಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21945 3346 ಸ್ಪದದ ಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21946 3347 ಭಲಿಣು ಗೌಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21947 3348 ಕ್ಲಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21948 3349 ಕ್ಭಲಾಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21949 3350 ಭಲಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21950 3351 ಗುರುಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21951 3352 ಭಾಗಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21952 3353 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21953 3354 ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21954 3355 ವಯಣರ ಸಾದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21955 3356 ಧಭುಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21956 3357 ಧಭುಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21957 3358 ಜಗದೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21958 3359 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ನಅಸೋಡಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21959 3360 ದುಿಂಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21960 3361 ನಅಲಿಕ್ರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21961 3362 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21962 3363 ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21963 3364 ಗುರುಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21964 3365 ರ ತಿಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21965 3366 ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21966 3367 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21967 3368 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಚನನ ಫಷ  ಶೄಟಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21968 3369 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21969 3370 ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21970 3371 ಸಾವಿತಿರ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

21971 3372 ಚಂದರ ಕಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21972 3373 ವಯಣ  ಶರಿಕಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21973 3374 ಫಷಲಿಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21974 3375 ಸುರೇವ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21975 3376 ಯತನ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21976 3377 ನ್ನಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21977 3378 ರೇಷ್ಪಾ  ಭೂತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21978 3379 ನಿಿಂಗಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21979 3380 ಮಾಯಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21980 3381 ಸ್ಪದದ ಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21981 3382 ಗುರುನಅದ  ವಿೋಯಬದರ   ಭೂತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21982 3383 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21983 3384 ಆನಂದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21984 3385 ಹುಣಚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21985 3386 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21986 3387 ಅಿಂಫಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21987 3388 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21988 3389 ಸುನಂದ್ದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21989 3390 ರ್ರತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21990 3391 ಜಗದೇ  ಶಭರಾವ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

21991 3392 ಬಾಷ್ಪಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21992 3393 ಸುರೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21993 3394 ಭಾಗಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

21994 3395 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ  ಶಿಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21995 3396 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21996 3397 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21997 3398 ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

21998 3399 ಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

21999 3400 ಸುರೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22000 3401 ಕಶಿಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22001 3402 ಗಿರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22002 3403 ಶಿಯೋಗಿನಿ ಆರ್ ಮಾಾ ಲೇಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22003 3404 ಭಲೇಿಂದರ  ಸೋಭಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22004 3405 ಭಾಗಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22005 3406 ಭೋಭರಾವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22006 3407 ವಣು  ಚಂದ  ಕ್ಷ್ಯಸಾಳ್ಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22007 3408 ರ್ರ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22008 3409

ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ 

ನಅಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22009 3410 ಚಂದರ ಕಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22010 3411 ಸುಭನ಄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22011 3412 ಫಷರಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22012 3413 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22013 3414 ನಿಿಂಗಭಾ  ಚೌಯದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22014 3415 ನಬಿಲಾಲ ಸಲಿಾಪುಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22015 3416 ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಕುಿಂಬಾಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22016 3417 ಷಚಿನ಄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22017 3418 ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22018 3419 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22019 3420 ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಭಣ್ಣಯಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22020 3421 ನ್ನಗವಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22021 3422 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5



22022 3423 ದೊಡ್ಡ ಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22023 3424 ನ್ನಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22024 3425 ಸುನಂದ್ದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22025 3426 ವರಿೋನಅ ಬಿೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22026 3427 ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22027 3428 ದಷು ಗಿೋರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22028 3429 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22029 3430 ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22030 3431 ಶಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೋಲಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22031 3432 ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22032 3433 ಸಜಯತಬಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22033 3434 ಫಷಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22034 3435 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22035 3436 ಚಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22036 3437 ನಅುತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22037 3438 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22038 3439 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22039 3440 ಫಷರಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22040 3441 ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22041 3442 ಪಯಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22042 3443 ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22043 3444 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22044 3445 ರೋಶನ಄ ಬಿೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22045 3446 ದತು  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22046 3447 ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22047 3448 ಶಭರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 22.5

22048 3449 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22049 3450 ಯಮಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22050 3451 ಚಂದರ ಿಂ ಭೂತಲಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22051 3452 ರಾಘವಿಂದರ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22052 3453 ವಿೋಯಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22053 3454 ಯಶುರಾಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22054 3455 ಶಖಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22055 3456 ಮಾತೋಶಿರ ೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22056 3457 ಮವವಂತ್ ರೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22057 3458 ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22058 3459 ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22059 3460 ಫಷಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22060 3461 ಆಿಂಬೄರ ಶ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22061 3462 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22062 3463 ಧಮಾುಮು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22063 3464 ಶಿಪುತರ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22064 3465 ಸಾತಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22065 3466 ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಸನನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22066 3467 ಮೇಸಭಾ ದ್ ಅಲಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಶಖ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22067 3468 ಯತನ  ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22068 3469 ವಯಣಫಷ  ನಿಲೂರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22069 3470 ಯಮಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22070 3471 ಮೇಸಭದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22071 3472 ಶಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22072 3473 ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22073 3474 ಆಶ ಬಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22074 3475 ಅಿಂಫರಿೋಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22075 3476 ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಹಿಬಾರೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22076 3477 ಶಂಕ್ರ್ ಫಡ್ರಡ್ಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22077 3478 ರೇಣಸ್ಪದದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22078 3479 ಭಲಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22079 3480

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸಣಮಾನತರ ಮ 

ಫಫಲೇವಾ ಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22080 3481 ಮಾದೇವಿ ಡಿ ಕುಿಂಬಾಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22081 3482 ಧಭುರಾಜ್ ಡಿ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22082 3483 ಜಾ ೋತಿ ರಾಘವಿಂದರ  ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22083 3484 ದೇಕ್ಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22084 3485 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22085 3486 ಸಷಸ ನ಄ ಷಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22086 3487 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಮಾಳ್ಳಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22087 3488 ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22088 3489 ಸ್ಪದದ ಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22089 3490 ನಿಶಿಂತ್ ನೂಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22090 3491 ಈಯಣು  ನ್ನಟಕರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22091 3492 ಅನಅ ರೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22092 3493 ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22093 3494 ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22094 3495 ಸಾತಿಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22095 3496 ಸಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22096 3497 ಮುಕು ಬಾಯಿ ಫಷಣು  ಅಡ್ಕೄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22097 3498 ವಯಣಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22098 3499 ಸುಭಾಸ್ ದೇಬಿಬ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22099 3500 ನಿಭುಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22100 3501 ಭಲಿಭಾ  ಅಲಿಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22101 3502 ಚಂದರ ಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22102 3503 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪನೂರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22103 3504 ನಿಭುಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22104 3505 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಎಿಂ ಮಾತರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22105 3506 ಭೋಮಾಶನಕ್ರ್ ತಕ್ಕ ನರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20



22106 3507 ಸ್ಪದುದ  ಕೇೋರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22107 3508 ಸುಯಭಾ ದೇವಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22108 3509 ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22109 3510 ಶಿವಾನಂದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22110 3511 ಭಲಿಭಾ  ಎನ಄ ಇಿಂಗಳಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22111 3512 ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22112 3513 ರಾಜಶಿರ ೋ ಭಹಾಿಂತಮಾ  ಭಠ್ತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22113 3514 AMOGH ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22114 3515 ಸಾಮದ   ಗೌಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22115 3516 ಸ್ಪದದ ಭಾ  ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22116 3517 ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪರ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22117 3518 ಷಯಷಾ ತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22118 3519 ಸ್ಪದ್ದದ ರಾಿಂ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22119 3520 ರ್ರಪ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22120 3521 ಮಲಿಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22121 3522 ಭಲಿಿನ್ನಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22122 3523 ಶಿಂತವಿೋರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22123 3524 ಶಿವಾನಂದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22124 3525 ವಯಣಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22125 3526 ಉದಮಕುಮಾಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22126 3527 ರಾಭಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22127 3528 ಸಾತಲಿಿಂಗ  ಅನಆ ನ಄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22128 3529 ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22129 3530 ಶಮ್ ರಾವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22130 3531 ಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22131 3532 ಗೌಯಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22132 3533 ಭಲಿಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22133 3534 ಫಷರಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22134 3535 ಸುನಂದ ಮಂಗಲೂರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22135 3536 ವಯಣಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22136 3537 ತ್ತಕರಾಿಂ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22137 3538 ಗುರುದೇವಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22138 3539 ಷರುಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22139 3540 ಭಲಿ  ಬಿರಾದ್ದಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22140 3541 ಚಂಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22141 3542 ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22142 3543 ವಶಿಕ್ಲಾ ಎಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22143 3544 ಶಿಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22144 3545 ಬೌಯಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22145 3546 ಗುರುಫಷಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22146 3547 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22147 3548 ಭಲಿಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22148 3549 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಕಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22149 3550 ಸಂಗಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22150 3551 ನ್ನಗಿಂದರ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22151 3552 ಕ್ವಿತಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22152 3553 ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಭಠ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22153 3554 ಮೌಲನ಄ ಮೇಡಿನ಄ ನಅಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22154 3555 ಯಮಶ್ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22155 3556 ಜೈರಾಬಿ ಎಿಂ ಠಾಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22156 3557 ಭಹೇವಕುಮಾಯ ಎಿಂ ಶೄಟಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22157 3558 ಸಾಾ ಚಿನ಄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22158 3559 ಸಂತೋಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22159 3560 ರುಕ್ಾ ಾ ಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22160 3561 ನಿೋಲಕಂಠ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22161 3562 ಚಿದ್ದನಂದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22162 3563 ಸಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22163 3564 ದತು  ಶಿಿಂಧೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22164 3565 ಮೇಸಭಾ ದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22165 3566 ಖಾಜಾ ನಅಶ ರ್ಜನೈದಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22166 3567 ಕೇಯನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22167 3568 ಭಾಗಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22168 3569 ವಿಠ್ಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22169 3570 ಮಾರುತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22170 3571 ನೂಜುಹಾನ಄ ಬಂದಿಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22171 3572 ಶೇೋಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22172 3573 ಅಬಾಬ ಸ್ ಅಲಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22173 3574 ಫಷರಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22174 3575 ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22175 3576 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22176 3577 ಶಂಭುಗೌಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22177 3578 ವಿನೋದಕುಮಾಯ ಎಸ್ ನಿಿಂಬಾಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22178 3579 ಶಿರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22179 3580 ನಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22180 3581 ಉಮಾದೇವಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 2.5

22181 3582 ಮುಕು ಬಾಯಿ ತ್ಲಿೂರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22182 3583 ಫಷರಾಜ ಶಂಕ್ಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 16

22183 3584 ಕಿಂತ್ತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 14.88

22184 3585 ತಿಭಾ ಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22185 3586 ಸನಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22186 3587 ತಿಭಾ ಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22187 3588 ಫಷರಾಜ ಶಂಕ್ಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22188 3589 ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22189 3590 ದ್ದಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15



22190 3591 ಕೄಲವ್ಕ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22191 3592 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22192 3593 ದಿರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22193 3594 ಫಷಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22194 3595 ನಿುಸಣ್ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22195 3596 ಚಂದು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22196 3597 ಮಲಿಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22197 3598 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22198 3599 ಸಿಂಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22199 3600 ಲಾಲು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22200 3601 ಬಾಬ್ದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22201 3602 ಭಡಿವಾಳ ಎಸ್ ಕ್ಟಿ ಭನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22202 3603 ರಾಭಚಂದರ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22203 3604 ರಾಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22204 3605 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22205 3606 ಯಮಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22206 3607 ಸಣಮಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22207 3608 ರಾರ್ಜ ಎಸ್ ಹಷಭನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22208 3609 ಜಮುಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22209 3610 ಗೋನಅಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22210 3611 ತಿಭಾ ಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22211 3612 ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಿಂಗ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22212 3613 ಸುಭಾಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22213 3614 ಚಂದು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22214 3615 ಭೌಯಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22215 3616 ತೋಪು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22216 3617 ಬೇೋಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22217 3618 ನ್ನಥು ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22218 3619 ಮಾರುತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22219 3620 ಲಾಲು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22220 3621 ಷರೋಜನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22221 3622 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ದುಿಂಡ್  ಹಾಡು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22222 3623 ಶಿೋಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22223 3624 ಶಂಕ್ಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22224 3625 ಯಾರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22225 3626 ಸೋನ್ನ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22226 3627 ವಯಣ  ಎಸ್ ದೊಡ್ಾ ನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22227 3628 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಬಿ ಭಮಕರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22228 3629 ಭಲಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22229 3630 ಭನ್ನಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22230 3631 ಭಲಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22231 3632 ಉತು ಿಂಬಾಯಿ ಭೋಭರಾವ್ ಕಿಂಬಿೄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22232 3633 ಶಾ ಭರಾವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22233 3634 ರಾರ್ಜ ರಾಠೋಡ್ಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22234 3635 ಯಶುರಾಭ ಹೋಲಿಕರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22235 3636 ಚಂದರ್ ಭೂತಲಿ ಷಖಾರೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22236 3637 ಷಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22237 3638 ಭೋಮು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22238 3639 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22239 3640 ಅರ್ಜುನ಄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22240 3641 ಫಸು ಸ್ಪದದ ಣು  ಮಂರ್ಜಳಕ ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22241 3642 ಗಜಾನಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22242 3643 ಶಿವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22243 3644 ರಾಜಂದರ ಕುಮಾಯ ಷಕ್ಕ ರೆಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22244 3645 ನ್ನಗಯತನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22245 3646 ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ ಶಿಿಂಧೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22246 3647 ಭಾಯತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22247 3648 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22248 3649 ಸಂಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22249 3650 ಶಿವಾನಂದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22250 3651 ಖಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22251 3652 ಬಂಗ್ರಯಭಾ  ಮಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22252 3653 ಫಷರಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22253 3654 ಭಡಿವಾಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22254 3655 ಯಮಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22255 3656 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22256 3657 ನಿಿಂಗಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22257 3658 ಶಿಕುಮಾಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22258 3659 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22259 3660 ಭಸದೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22260 3661 ಶಿರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22261 3662 ಕೃಶು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22262 3663 ಜಟಿ್ಟ   ಫಷ  ದೊಡ್ಭನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22263 3664 ಸಾಮಫನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22264 3665 ಭಲಿಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22265 3666 ಸಾಮಫಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22266 3667 ಭಾಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22267 3668 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22268 3669 ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22269 3670 ರಾರ್ಜ ರಾಠೋಡ್ಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22270 3671 ಗಲಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22271 3672 ಸಂಗಿೋತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22272 3673 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22273 3674 ಸನಮಂತ್ ರಾಭಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



22274 3675 ಟಪು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22275 3676 ಶಿಂತ  ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22276 3677 ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22277 3678 ದತು   ಹಷಭನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22278 3679 ರೇಣಸ್ಪದದ ಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22279 3680 ತ್ತಕರಾಿಂ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22280 3681 ಧಮುು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22281 3682 ಸುಭಾಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22282 3683 ದಿನಅಲು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22283 3684 ಭಡಿವಾಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22284 3685 ನಅಿಂಡು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22285 3686 ವಯಣ  ಚಂಬಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22286 3687 KESU ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22287 3688 ಗುರುಶಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22288 3689 ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22289 3690 ನಿಜಲಿಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22290 3691

ಜಮುನ್ನಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಾದವ್

ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22291 3692 ಭೋಮಾಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22292 3693 ಸಣಮಂತ ಸೈದ  ಬಜಂತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22293 3694 ನ್ನಭದೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22294 3695 ನಆೋಯಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22295 3696 ನ್ನಗಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22296 3697 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22297 3698 ಸ್ಪದದ ಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22298 3699 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22299 3700 ಫಷಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22300 3701 ಶಿಂತ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22301 3702 ಗುರುಸಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22302 3703 ರ ವಿೋಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22303 3704 ಜಗದೇವಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22304 3705 ರೇಣಸ್ಪದದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22305 3706 ಕ್ವಿತಾ ಶನ  ಕಿಂಫಳ್ಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22306 3707 ದುಿಂಡ್ಬೆ ಕೄ ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22307 3708 ಧ್ರಕು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22308 3709 ಸೋಭಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22309 3710 ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22310 3711 ಭೋಭಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22311 3712 ಶಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22312 3713 ತಾರಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22313 3714 ವಶಿಧರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22314 3715 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ಕ್ಟಿ ಭನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22315 3716 ಸ್ಪದದ ಣು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22316 3717 ಖಾಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22317 3718 ಭಾಗಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22318 3719 ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22319 3720 ಭೋಿಂಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22320 3721 ಬಾಬ್ದ ಎಸ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22321 3722 ಭಾಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22322 3723 ದತು  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22323 3724 ನಆೋಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22324 3725 ಮಲಿ  ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22325 3726 ದತು  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22326 3727 ಸೋಭಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22327 3728 ರಾಮು ಸೋಭಲು ರಾಥೋಡ್ಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22328 3729 ಚನನ ಭಲಿ  ತೋಟನಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22329 3730 ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಡ್ರಾ ನಿಸ ಿಂಗ್ ಜಾಡ್ವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22330 3731 ವಾಲಾ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22331 3732 ಧನಿಸ ಿಂಗ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22332 3733 ಆಕವ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22333 3734 ವಯಣ  ಭಮಕರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22334 3735 ಮಾಜೆು ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22335 3736 ಯತನ ಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22336 3737 ಪ್ರ ೋಮ್ ರಾಭಚಂದರ  ರಾಠೋಡ್ಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22337 3738 ರಾಭಚಂದರ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22338 3739 ದ್ದಾ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22339 3740 ಲತಿೋಫ್ ಟೇಲ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22340 3741 ಶಿಂತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22341 3742 ಚೌಡ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22342 3743 ಕುಟಬ ೋಡಿನ಄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22343 3744 ಅಮೇೋಗಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22344 3745 ಚಂದರ ಭ  ಬಾಲಗಿಂಡಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22345 3746 ಫಷರಾಜ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22346 3747 ಸ್ಪದದ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22347 3748 ರ ಮುಖ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22348 3749 ರಾಹುಲ್ ಮೆಲೇಸ್ಪ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22349 3750 ಜಕ್ಕ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22350 3751 ಶಿಂತ  ಕಷರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22351 3752 ಸಾಯಿನಭ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22352 3753 ಶಕ್ ಲಾಡಿೆ  ಭಶಕ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22353 3754 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22354 3755 ಕ್ನ್ನಾ ಕುಮಾರಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22355 3756 ಗೌರಿಶಂಕ್ರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22356 3757 ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22357 3758 ಶಂಕ್ರ ಮಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10



22358 3759 ಪುಷ್ಪ ತಿ ಕಷರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22359 3760 ಕಿಂತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22360 3761 ಕಿಂತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22361 3762 ದುಿಂಡ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22362 3763 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22363 3764 ಶಿರುದರ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22364 3765 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22365 3766 ಚಂದರ ಕಿಂತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22366 3767 ಫಭಾ ಮಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22367 3768 ಗುರು ಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22368 3769 ಫಷಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22369 3770 ರೇವಾಬಾಯಿ ಅಿಂದೊೋಡಿಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22370 3771 ಶಿರ ೋಶೆಲ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22371 3772 ಭಹಾಿಂತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22372 3773 ನಆೋಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22373 3774 ವಿಕ್ರ ಮ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22374 3775 ಕ್ವಿತಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22375 3776 ಫಷಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22376 3777 ನವಿೋನ಄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22377 3778 ಶಿಂತವಿೋರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22378 3779 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22379 3780 ನ್ನನ್ನಗೌಡ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22380 3781 ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22381 3782 ಮಲಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22382 3783 ರಾರ್ಜ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22383 3784 ಸನಮಂತರಾವ್ ನಅಟೋಲ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22384 3785 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ  ಅಧೋುತಿು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22385 3786 ಭೋಭಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22386 3787 ನಿಿಂಗಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22387 3788 ಅರ್ಜುನ಄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22388 3789 ಭಲಿಮಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22389 3790 ಗುಯಮಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22390 3791 ಫಲ  ಪೂಜಾರಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22391 3792 ವಯಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22392 3793 ದುಿಂಡ್  ಭೂತಲಿ ಪೂಜಾರಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22393 3794 ಈಯಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22394 3795 ಕ್ಭಲಾಕ್ರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22395 3796 ದತು  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22396 3797 ಭಹಾಿಂತಮಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22397 3798 ಗುಯಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22398 3799 ರಾರ್ಜ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22399 3800 ಲಾಲಾಸ ಬ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22400 3801 ಭಹಾನಂದ್ ನಅಟೋಲ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22401 3802 ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ ಕಷರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22402 3803 ಸುರೇಶ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22403 3804 ಸುಶಿೋಲ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22404 3805 ರ ಕಶ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22405 3806 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22406 3807 ಗುರುಫಷ  ಕುಿಂಭಾರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22407 3808 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22408 3809 ದತ್ತು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22409 3810 ದುಿಂಡ್ಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22410 3811 ಯಮವಾ ರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22411 3812 ಶೇೋಭಾತಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22412 3813 ಶಿಪುತರ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22413 3814 ಗುರುಲಿಿಂಗ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22414 3815 ಶುರ ತಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22415 3816 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22416 3817 ಷತಿೋಶ್ ಶಿಲಿಿಂಗ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22417 3818 ರಾಜೇಿಂದರ  ರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22418 3819 ಯೋಗಿನ್ನಥ ಆತನೂರು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22419 3820 ಭಲಿಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22420 3821 ಈಯಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22421 3822 ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22422 3823 ಸುಭಾಸ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22423 3824 ಷಯದ್ದಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22424 3825 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22425 3826 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22426 3827 ವಯಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22427 3828 ಚಂದ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22428 3829 ವಯಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22429 3830 ಸ್ಪದದ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22430 3831 ಭೋಭ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22431 3832 ಗುಿಂಡೂರಾವ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22432 3833 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ರಾವ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22433 3834 ಇಿಂದು ಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22434 3835 ಶಿರಾಮ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22435 3836 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22436 3837 ಹಿಯಗಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22437 3838 ಅಶೇೋಕ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22438 3839 ಸ್ಪದದ ಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22439 3840 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22440 3841 ಶಿಲಿಿಂಗ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22441 3842 ಭಲಿೆೋಶಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20



22442 3843 ಸಂತೋಷ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22443 3844 ವಯಣಭಾ  ಜಮಾದ್ದಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22444 3845 ದೇವಿಿಂದರ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22445 3846 ಅಶೇೋಕ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22446 3847 ಭನೋಸರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22447 3848 ರುದರ ಗೌಡ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22448 3849 ಚಂದಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22449 3850 ಭಹಾಲಿಿಂಗ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22450 3851 ಗೌಯಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22451 3852 ಸಂಗಮಶ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22452 3853 ಮಾಳ  ಸಳಾಾ ಳಸ್ಪದದ  ಜಮಾದ್ದಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22453 3854 ಚನನ ನಗೌಡ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22454 3855 ಸ್ಪದದ ಣು  ಗಂಗ  ಶಿನಗಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22455 3856 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22456 3857 ಗುರುನಅದಮಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22457 3858 ಅನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚನನ ಣು ಗೌಡ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22458 3859 ನಿೋಲಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22459 3860 ಭೋಭರಾಮ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22460 3861 ವಯಣಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22461 3862 ಲಲಿತಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22462 3863 ಈಯಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22463 3864 ಭಹಿಬೂಬಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22464 3865 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22465 3866 ನಿಿಂಗಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22466 3867 ಫಷಣು  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22467 3868 ಸಿಂಡುಸಾಬ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22468 3869 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22469 3870 ಭಲೇಿಂದರ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22470 3871 ಗಲಿಾಲ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22471 3872 ಸಂಗಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22472 3873 ಭೋಜರಾಜ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22473 3874 ಜಗದೇವಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22474 3875 ಸಣಮಂತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22475 3876 ಚಿದ್ದನಂದ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22476 3877 ಶಾ ಭರಾವ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22477 3878 ಗುಿಂಡ್ಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22478 3879 ಶಿವಾನಂದ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22479 3880

ಗದಗಮಾ  ಗುರುಮೂತುಮಾ  ಹಿರೇಭಠ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22480 3881 ವಿೋವೆಕನಂದ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22481 3882 ಸ್ಪದದ ಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22482 3883 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಎಸ್ ಗೋಲೆ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22483 3884 ಭಲಿಣು ಗೌಡ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22484 3885 ಚಂದರ ಶಾ  ಭಲಿ  ಉದಗಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22485 3886 ಮೇೋನಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22486 3887 ಭನೋಸರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22487 3888 ರ ಭಾತಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22488 3889 ಶಿರಾಮ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22489 3890 ಸಾಗಯ ಜಮಾದ್ದಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22490 3891 ಅನನ   ನ್ನಯಕ ೋಡಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22491 3892 ಭರೆ  ಜಮಾದ್ದಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22492 3893 ಭಾಗಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22493 3894 ಯಮಶ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22494 3895 ಭಹಿಬೂಬ್ ನಅಷ್ಪ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22495 3896 ಭಾಗಭಾ  ಉಭಾ ಣು  ಕ್ಣ್ಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22496 3897 ಶಿರಾಜ್ ಬಿ ಸಳ್ಳಗೋಡಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22497 3898 ಚಂದರ ಮಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22498 3899 ಕ್ರೆ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22499 3900 ಗುರುನಅದ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22500 3901 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22501 3902 ಅಬಡ್ಬಿ ಭನಿಯಾರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22502 3903 ಗುರುನಿಿಂಗ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22503 3904 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಮಾಶಾ ಳಕ ರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22504 3905 ಬಗ  ಜಮಾದ್ದಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22505 3906 ಶಿವಾನಂದ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22506 3907 ರೇಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22507 3908 ಶಿಣು  ಸಡ್ದ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22508 3909 ಷತಾು ರ್ ಟೇಲ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22509 3910 ಸೈಮದ್ ಷಬ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22510 3911

ಗುರುರಾಜ ರೇಣಸ್ಪದದ ಮಾ  ಘಾಲಿಭಠ್

ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22511 3912 ಖಾಜ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22512 3913 ಜಗದೇ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22513 3914 ಗಂಗ್ರಧರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22514 3915 ಮಾಣ್ಣಕ್ ಎಸ್ ಉದಗಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22515 3916 ಶಿಲಿಿಂಗಮಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22516 3917 ಜಮಶಿರ ೋ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22517 3918 ಪ್ರ ೋಮಿಳಾ ಭಲಿ  ಸಡ್ಲಗಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22518 3919 ರಾಜಶಖರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22519 3920 ಮೇಸಭದ್ ಉಭರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22520 3921 ಚೌಡ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22521 3922 ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಉದಗಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22522 3923 ಭೋಭಶಾ  ಸಾಲಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 7.38

22523 3924 ಭಹಾದೇವಿ ಸುಭಾಷ್ ಯಭಶೄಟಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22524 3925 ಶಿಶಂಕ್ರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



22525 3926 ಮೇಸಭಾ ದ್ ರಿಯಾರ್ಜದಿದ ೋನ಄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22526 3927 ಭಲಕ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22527 3928 ಶಿರ ೋಮಂತರಾವ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22528 3929 ಅನಿತಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22529 3930 ಭಲಿಿನ್ನಥ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22530 3931 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22531 3932 ಮಾಯಾದೇವಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22532 3933 ಗುಯಣು ಗೌಡ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22533 3934 ಭಲಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22534 3935 ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22535 3936 ಶಿಲಿಿಂಗ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22536 3937 ನಿಿಂಗನ಄ ಗೌಡ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22537 3938 ಅಮೇಗಸ್ಪದದ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22538 3939 ರುದರ ಣು  ಶಂಕ್ಯಶೄಟಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22539 3940 ಮವವಂತ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22540 3941 ಗೋಷಮಾ  ಉಗರ ನಭಠ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 2.62

22541 3942 ಭಾಗಭಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22542 3943 ಷತಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22543 3944 ಸುರೇಶ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22544 3945 ನ್ನಗ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22545 3946 ಶಂಕ್ರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22546 3947 ಸಾಮಫಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22547 3948 ಯಮಶ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22548 3949 ಚೇತನ಄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22549 3950 ಷಚಿನ಄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22550 3951 ದಯಾನಂದ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22551 3952 ರಾಧ್ರ ಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22552 3953 ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22553 3954 ದ್ರಲತ್ ಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22554 3955 ಭಾಗ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22555 3956 ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22556 3957 ರಾಮು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22557 3958 ಶಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22558 3959 ಭನೋಸರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22559 3960 ರುಕಾ ಬಾಯಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22560 3961 ಟಪು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22561 3962 ಧಮುು ರಾಥೋಡ್ಡ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22562 3963 ತಿ ಣು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22563 3964 ರಾಮ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22564 3965 ಭಹಾದೇವಿ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22565 3966 ಸನ್ನಮಂತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22566 3967 ವಭರು ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22567 3968 ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22568 3969 ಮೌಲಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22569 3970 ಅರ್ಜುನ಄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22570 3971 ರ ಬ್ದ ಡ್ಡ ರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22571 3972 ದತು ತಾರ ಮ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22572 3973 ಲಗಭಣು  ಸ್ಪಿಂಗ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22573 3974 ಸುಭಾಷ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22574 3975 ಪ್ರ ೋಭಕುಮಾಯ ನಆ ಚವಾಾ ಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22575 3976 ಫಲಿರಾಮ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22576 3977 ಸ್ಪದದ   ಚಂಬಾರ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22577 3978 ವಿಠ್ಲ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22578 3979 ಸೋಭನ್ನಥ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22579 3980 ಅಣು   ಷಭಗ್ರಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22580 3981 ಭಹಾಿಂತಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22581 3982 ನ್ನಭದೇವ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22582 3983 ವಿಲಾಸ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22583 3984 ಹೇಭನ್ನಥ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22584 3985 ನಅಿಂಡು ಚವಾಣ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22585 3986 ಭೋಮಾವ ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22586 3987 ಸ್ಪದ್ದರ ಮ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22587 3988 ಪಂಡಿತ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22588 3989 ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಭೂತಲೆ ಜಾಧವ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22589 3990 ಸುಭಾಷ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22590 3991 ಭೋಗಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22591 3992 ಭಸದೇ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22592 3993 ಜಭಲಾಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22593 3994 ನ್ನಗಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22594 3995 ಫಸು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22595 3996 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22596 3997 ಲಾಲಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22597 3998 ಭಲಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22598 3999 ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22599 4000 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22600 4001 ಜೈ ಭೋಮ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22601 4002 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22602 4003 ಫುಲಚಂದ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22603 4004 ವಯಣ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22604 4005 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22605 4006 ಲಾಲು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22606 4007 ಶಿವಾಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22607 4008 ರಾಭಚಂದರ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22608 4009 ಮುತು  ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



22609 4010 ನಿೋಲಕಂಠ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22610 4011 ಸುನಿಲ್ ತರು ರಾಥೋಡ್ಡ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22611 4012 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22612 4013 ದ್ದಾ ಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22613 4014 ಲಷಕ ರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22614 4015 ಶಂಕ್ರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22615 4016 ತ್ತಲಾಷ ಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22616 4017 ಷಕುಕಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22617 4018 ಯವಿದ್ದಸ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22618 4019 ತಿನಅ  ಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22619 4020 ಸುನಿೋತಾ ಚವಾಣ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22620 4021 ಮೇೋಸನಸ್ಪಿಂಗ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22621 4022 ರಾರ್ಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22622 4023 ಗುಲಬಿಸ ಿಂಗ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22623 4024 ಭಹಂತ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22624 4025 ನ್ನಭದೇವ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22625 4026 ಅನಿಲ್ ವಾರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22626 4027 ಶಲನ಄ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22627 4028 ಯಮಶ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22628 4029 ಕುನಆೋಿಂದರ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22629 4030 ಅಶೇೋಕ್ ಧೇನ್ನ ರಾಠೋಡ್ಡ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22630 4031 ಕೇೋಟ್ಬ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22631 4032 ಬಾಬ್ದ ಭಲಿು  ಚವಾಣ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22632 4033 ನಅಿಂಡು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22633 4034 ನಅರುಬಾಯಿ ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22634 4035 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22635 4036 ಜಗದೇವಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22636 4037 ಸುಬದ್ದರ ಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22637 4038 ಚಂದುಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22638 4039 ಮಾತೋಶಿರ ೋ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22639 4040 ಅಡಿವೆ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22640 4041 ಶಿವಾನಂದ್ ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22641 4042 ಶಾ ಭಸುಿಂದರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22642 4043 ಫಷರಾಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22643 4044 ಶಿವಾನಂದ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22644 4045 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22645 4046 ಬಾಬ್ದ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22646 4047 ಭೋಗ  ಸೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22647 4048 ಫಷಣು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22648 4049 ಅನಸುಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22649 4050 ಮಾಲಿಿಂಗರಾಮ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22650 4051 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22651 4052 ಸಂತೋಷ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 22.5

22652 4053 ಭಲಿಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22653 4054 ಫಷರಾಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22654 4055 ಭಹಾಿಂತ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22655 4056 ಸ್ಪದದ  ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22656 4057 ಭಲಕ್ಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22657 4058 ವಿಠ್ಲ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22658 4059 ಆಕಶ್ ನಿಿಂಬಾಳಕ ರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22659 4060 ಶಿಪುತರ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22660 4061 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22661 4062 ನಅುತಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22662 4063 ಫಷಣು ಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22663 4064 ಸೈಮದ್ ವಫಿಕ್ ಟೇಲ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22664 4065 ಸ್ಪದದ ಣು  ಸ್ಪರ್ರರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22665 4066 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿರ ೋಮಾಿಂತ್ ಭನಿಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22666 4067 ಭಧುಭತಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22667 4068 ಸ್ಪದದ ಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22668 4069 ಅಿಂಬಾದಶ್ ರೇಖು ಚವಾಣ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22669 4070 ಪುಷ್ಪ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22670 4071 ಸ್ಪದದ ಮಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22671 4072 ರಾಭಚಂದರ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22672 4073 ಭಲಿಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22673 4074 ಶಿಣು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22674 4075 ದೊಡ್ಡ   ಕಂಬಾಯ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22675 4076 ನಿಿಂಬೄಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22676 4077 ಭಲಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22677 4078 ಶಿಣು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22678 4079 ಗುಯ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22679 4080 ನೇಮಿನ್ನಥ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22680 4081 ಶಿವಾನಂದ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22681 4082 ನಬ್ದಮಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22682 4083 ಭೌಯಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22683 4084 ದತ್ತು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22684 4085 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22685 4086 ವಯಣಫಷ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22686 4087 ಸೋಭಶಖರ್ ಅಣ್ಣು ರಾವ್ ಹೌದೆ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22687 4088 ಸುನಿಲ್ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22688 4089 ರೇಣಸ್ಪದದ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22689 4090 ಸಂಜಯ್ ಬಾಬ್ದ ರಾಥೋಡ್ಡ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22690 4091 ರುದರ  ಗೌಡ್ ಎಿಂ ನಅಟೋಲ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22691 4092 ರ ಕಶ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22692 4093 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



22693 4094 ನ್ನಗರಾಜ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22694 4095 ಫಷಣು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22695 4096 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22696 4097 ಶಿರ ೋದೇವಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22697 4098 ಮಾವಕ್ ಷಬ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22698 4099 ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22699 4100 ಜಮಶಿರ ೋ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22700 4101 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22701 4102 ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22702 4103 ಬಗವಂತರಾಮ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22703 4104 ಸುರೇಶ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22704 4105 ಸ್ಪದದ  ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22705 4106 ಸುಚಿತರ  ಅನಅ ಸಾಫ ಠಾರೆ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22706 4107 ನಆೋಯ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22707 4108 ಫಷ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22708 4109 ವಯಣಭಾ  ಭಲಕ್  ಮೆಲೇಸ್ಪ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22709 4110 ಭಲೆ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22710 4111 ಚಂದರ ಶಖರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22711 4112 ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22712 4113 ಶುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22713 4114 ಬಾಭಡೆ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22714 4115 ಸಂಗಭನ್ನಥ ನಿಿಂಬಾಲ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22715 4116 ಭಹೇರುನ್ನಬಿೋ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22716 4117 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22717 4118 ಸಾಗರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22718 4119 ಬಾಬ್ದ ಸ್ಪರ್ರರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22719 4120 ರಾಜಶಖರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22720 4121 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಕೄ ದೇವನಅಿಂಡೆ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22721 4122 ಸ್ಪದದ ಮಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22722 4123 ಫಷರಾಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22723 4124 ತಿ ಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22724 4125 ಭಲಿಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22725 4126 ಝಕ್ಷ್ನಿಖಾನ಄ ಸ್ಪಿಂದಗಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22726 4127 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಜ ನಅಟೋಲ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22727 4128 ಫಷಣು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22728 4129 ಅಮಿತ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22729 4130 ಲಾಮ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22730 4131 ರಾರ್ಜಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22731 4132 ಚನನ  ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22732 4133 ಭಲಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22733 4134 ಭಸಭದ್ ಇಶಕ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22734 4135 ಗುರುಬೆ ವಿ ಛಲಗರಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22735 4136 ಮೇದಿನ್ನಸಾಬ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22736 4137 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಧುಮಾನ಄ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22737 4138 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22738 4139 ಜಗದೇ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22739 4140 ಅಶೇೋಕ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22740 4141 ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ಎಿಂ ಕೇಟ್ಟರ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22741 4142 ಶಿಕುಮಾರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22742 4143 ಭಲಿನಗೌಡ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22743 4144 ಅಿಂಬ್ದಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22744 4145 ಮೇಸಭಾ ದ್ ಅಮಿೋರ್ ಅಲಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22745 4146 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22746 4147 ಗುರುನಅದ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22747 4148 ಸ್ಪದದ  ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22748 4149 ಭಹೇಶ್ ಎಸ್ ಭನಿಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22749 4150 ಅಬ್ದದ ಲಾಕ ದರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22750 4151 ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22751 4152 ಯಮಶ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22752 4153 ಭಹೇವ ಹಾಲಿಭನಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22753 4154 ಇಿಂದು ಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22754 4155 ಗುರುಫಷ  ಉದಗಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22755 4156 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಮಿೋದ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22756 4157 ಫಷರಾಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22757 4158 ರುದರ   ನಅಟೋಲ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22758 4159 ಸ್ಪರಿಸೈಲ್ ಫಷಣು  ಅಡೆಕ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22759 4160 ಭೋಜ  ಫಟಗರಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22760 4161 ದಯಾನಂದ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22761 4162 ಜಗದೇ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22762 4163 ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22763 4164 ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22764 4165 ಫಷರಾಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22765 4166 ಗುರುಶಿಂತ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22766 4167 ರಾಘವಿಂದರ  ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22767 4168 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22768 4169 ಗುಡುಸಾಬ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22769 4170 ತ್ತಳಸ್ಪ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22770 4171 ಚನನ ಭಲಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22771 4172 ಲಲಿತಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22772 4173 ಜೈಶಿರ ೋ ಶೄಟಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22773 4174 ಡ್ರ ಭುನೇವಾ ರಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22774 4175 ಶಿರ ೋಮಂತ ಕ್ಲಿಬ್ದಗಿು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22775 4176 ಭಹೆಬೂಬಿಬ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22776 4177 ಕಶಿನ್ನಥ ಫಳೂಗಿು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5



22777 4178 ಫಷಲಿಿಂಗ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22778 4179 ಉಮಾಬಾಯಿ ಶಂಕ್ರ್ ಸಸುರೆ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22779 4180 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22780 4181 ಭಭತಾಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22781 4182 ಫಷರಾಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22782 4183 ಶಿಮೂತಿು ಹಿರೇಭಠ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22783 4184 ಫಷರಾಜ ಗುತ್ು ೋದ್ದರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22784 4185 ಶಿಲಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22785 4186 ದತ್ತು  ಬೄಳಿ್ಳಕ್ಟಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22786 4187 ಸನ್ನಮಂತರಾಮ ನಆೋಯ  ಅಲಿಗಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22787 4188 ಗುಿಂಡ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22788 4189 ಫಷರಾಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22789 4190 ಸುನಂದ್ದಬಾಯಿ ಸ್ಪ ಜಾಿಂಡೆ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22790 4191 ವಯಣಗೌಡ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22791 4192 ಯಸೂಲಾ ಬಿೋ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22792 4193 ಯಾಲಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22793 4194 ಗುರುಫಷಮಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22794 4195 ಷಚಿನ಄ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22795 4196 ವಯಣಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22796 4197 ಶಿಮಾಲು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22797 4198 ಗುರುದೇವ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22798 4199 ಸ್ಪದದ ಣು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22799 4200 ಫಷರಾಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22800 4201 ಸೈಮದ್ದಸಾಬ್ ಭತ್ತು  ನದ್ದಫ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22801 4202 ಗುರುನಅದಮಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22802 4203 ಮಲಿಾ  ಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22803 4204 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22804 4205 ಮುತಣು  ಭನಕ್ರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22805 4206 ಭೋಭರಾಮ ಭರೆ  ಜಮಾದ್ದಯ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22806 4207 ಅಣ್ಣು ರಾವ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22807 4208 ದೇಭಾ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22808 4209 ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22809 4210 ಅಿಂಫರಾಮ ಕುಕ್ಕನೂರು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22810 4211 ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಅಲಿ ಷಬ್ ಶಖ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22811 4212 ಸೈರಾ ಬಾನೋ ಹುಸೇನ಄ ಶಖ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22812 4213 ಭಲಿಿನ್ನಥ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22813 4214 ಸೂಯಜ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22814 4215 ಸುಭಾಷಚಂದರ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22815 4216 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22816 4217 ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22817 4218 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22818 4219 ಭೋಭಣು ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22819 4220 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22820 4221 ಯವಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22821 4222 ಭೋಭರಾಮ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22822 4223 ತಿ ಣು ನಯ ಕ್ಲಶೄಟಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22823 4224 ಲಕ್ಕ  ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22824 4225 ಪುಟಾಲಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22825 4226 ಹಿಯಗ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22826 4227 ಫಷರಾಜ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22827 4228 ಅಿಂಫರಾಮ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22828 4229 ಅಮೃತ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22829 4230 ಶೆಲೇಶ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22830 4231 ರೇಣುಕ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22831 4232 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಕುನಬ ರ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22832 4233 ಸ್ಪದದ ಣು  ನಅಟೋಲ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22833 4234 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22834 4235 ಮಿೋನ್ನಕಶಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22835 4236 ಸುನಂದ್ದ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22836 4237 ಲಕ್ಕ   ದೇಬಿಬ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22837 4238 ಫಷವಂತರಾಮ ಷನಕ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22838 4239 ವವಾುಣ್ಣ ಎ ನಅಟೋಲ್ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22839 4240 ಉಮಾದೇವಿ ಸಂಗಮಷಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 2.5

22840 4241 ಸೌಭಾ  ರಾಘವಿಂದರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22841 4242 ನ್ನಗಭಾ  ಅಮೃತರಾ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22842 4243 ನಿೋಲಾಶಿರ ೋ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22843 4244 ಭಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22844 4245 ಮೆನೋದಿದ ೋನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22845 4246 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22846 4247 ವಿರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22847 4248 ಫಷವಂತರಿ ಎಸ್ ಗಡಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22848 4249 ಭೋಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22849 4250 ಶಿರ ೋಮಂತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22850 4251 ವಿಶಲ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22851 4252 ವಿಶಲ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22852 4253 ಮಾರುತಿ ಬಾಗಲೂರು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22853 4254 ಭಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22854 4255 ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22855 4256 ಸೈಮದ್ ಮೄಹಾರ ರ್ಜದಿದ ೋನ಄ ಖಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22856 4257 ಕಿಂಟ್ಟ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22857 4258 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22858 4259 ಸ್ಪದ್ದರ ಮ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22859 4260 ಸ್ಪದದ ಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22860 4261 ಜಮಶಿರ ೋ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



22861 4262 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22862 4263 ಭೋಮಾಶ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22863 4264 ಬಬಿನನ್ನಡ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22864 4265 ಸ್ಪದಧ ರಾಭ ವಯಣ  ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22865 4266 ಭಹಿಬೂಬಿ ಭನಿಯಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22866 4267

ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಮಾತಾುಿಂಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿ

ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22867 4268 ಗೂಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22868 4269 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22869 4270 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22870 4271 ನಿಜಾಮುದಿದ ೋನ಄ ಬಾಷ್ಪ ಷಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22871 4272 ಭಾಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22872 4273 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22873 4274 ಷುಷಾ ತಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22874 4275 ಮುಕು ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22875 4276 ಸಣಮಂತರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22876 4277 ಚನನ ಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22877 4278 ವಯಣಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22878 4279 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22879 4280 ಚಂದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22880 4281 ಅಿಂಬೃತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22881 4282 ವಾಜದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22882 4283 ಫಷಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22883 4284 ಅಶೇೋಕ್ ಕ್ಲೆಸ ಟಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22884 4285 ಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22885 4286 ದಯಾನಂದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22886 4287 ಭಡಿವಾಳ  ಸಡ್ದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22887 4288 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22888 4289 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22889 4290 ತ್ತಕರಾಿಂ ಬಿ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22890 4291 ಅಸಿಾುನ಄ ಅಪಜ ಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22891 4292 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22892 4293 ಶಿ ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22893 4294 ಭೋಮಾಶ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22894 4295 ಗುರು ಬಾಯಿ ಭಠ್ದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22895 4296 ಉಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22896 4297 ಮಂರ್ಜಯಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22897 4298 ಶಂಕೄರ ಾ  ಜೆಟಿ್ಟ   ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22898 4299 ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ನಆ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22899 4300 ದ್ದನಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22900 4301 ನ್ನಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22901 4302 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22902 4303 ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22903 4304 ಫಷಣು  ಕುಯಫಟಳಿ್ಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22904 4305 ಭಹೇಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22905 4306 ಭಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22906 4307 ಸ್ಪದದ ಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22907 4308 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22908 4309 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22909 4310 ಸಿಂಡು ಷಬ್ ಜೋಗೂರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22910 4311 ಕ್ಷ್ೋಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22911 4312 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22912 4313 ಅರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22913 4314 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಪುತರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22914 4315 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22915 4316 ಭೋಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22916 4317 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22917 4318 ಗುರುಬಾಯಿ ವಣು  ಬ್ದಳಿಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22918 4319 ಅಲಿಿ  ಟೇಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22919 4320 ಅಿಂಫಣು  ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22920 4321 ಸ್ಪದರಾಭ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22921 4322 ಅರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22922 4323 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22923 4324 ತಾರಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22924 4325 ಫಾತಿಮಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22925 4326 ಫಷಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22926 4327 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22927 4328 ಗುಿಂಡ್ರಾಯ್ ಗುಯಲಿಿಂಗ  ವಾಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22928 4329 ಶಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22929 4330 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22930 4331 ಗಲಿಾಲ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22931 4332 ಅಯೂಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22932 4333 ಸುನಿಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22933 4334 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22934 4335 ಶಿರ ಕಶ್ ಸುಭಾಷ್ ಯಭಶೄಟಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22935 4336 ಭಲಿೆೋವ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22936 4337 ಸುಬದ್ದರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

22937 4338 ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22938 4339 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22939 4340 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಹೂಗ್ರಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22940 4341 ಬಾಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22941 4342 ಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22942 4343 ಸುಬದ್ದರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22943 4344 ವಯಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22944 4345 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



22945 4346 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22946 4347 ಷದ್ದಶಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22947 4348 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22948 4349 ವಿಠ್ಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22949 4350 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22950 4351 ಕ್ಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22951 4352 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22952 4353 ಹುಲಿಕಂಠ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22953 4354 ದತ್ತು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22954 4355 ಪುಿಂಡಿಿಕ್ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಅಿಂಬ್ದರೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22955 4356 ಫಷಣು  ಕಂಬಾಯ ತೋಟ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22956 4357 ದೊಡ್ಡ  ಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22957 4358 ಗುಲಾಮ್ ಹುಸ್ಪನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22958 4359 ಅಬಿೋದ್ ಹುಸೇನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22959 4360 ಧೂಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22960 4361 ಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22961 4362 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22962 4363 ಸುಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22963 4364 ಸಣಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22964 4365 ಪೈಗಂಫರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22965 4366 ದಿಲಿೋಪ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22966 4367 ನಿಿಂಗಮಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22967 4368 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22968 4369 ಸ್ಪದ್ದಧ ರ್ರ. ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22969 4370 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22970 4371 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22971 4372 ಶಿರಾಯ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22972 4373 ವಿಟಿ ಲ್ ಸೋನ್ನರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22973 4374 ಭಾಗ  ಸನನ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22974 4375 ಸಿಂಡು ಷಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22975 4376 ಮೌಲಾಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22976 4377 ಭಹಾನಂದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22977 4378 ಶಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22978 4379 ಗುರುಶಿಂತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22979 4380 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22980 4381 ಅನಿಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22981 4382 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22982 4383 ಭಾನರಾವ್ ಅಣ್ಣು ರಾವ್ ಹೌದೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22983 4384 ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22984 4385 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22985 4386 ರಾಜಶಖರ್ ಜಮಾದ್ದರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22986 4387 ಶಿವಾನಂದ ಅಡ್ಕ್ಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22987 4388 ಫಲವಂತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22988 4389 ಶಿಲಿಿಂಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22989 4390 ನ್ನಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

22990 4391 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22991 4392 ಶಿಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22992 4393 ಬಿ ಎಿಂ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22993 4394 ದುಿಂಡ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22994 4395 ಸುರೇವ ಜಮಾದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22995 4396 ನ್ನಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22996 4397 ಬೌಯಭಾ  ಎಸ್ ಾ ತಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

22997 4398 ವಿಜಯ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

22998 4399 ಬಾಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

22999 4400 ಅಮೂಗಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23000 4401 ಅಕಬಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23001 4402 ಶಿಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23002 4403 ಅಿಂಬೄರ ೋಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23003 4404 ಸುನಂದ್ದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23004 4405 ಗುರುಸಂಗ  ಕ್ಯಜಗಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23005 4406 ಕಶಿಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23006 4407 ಜೈತ್ತನ್ನಬಿೋ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23007 4408 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23008 4409 ಭಲಿಭಾ  ಯಷ  ಜಮಾದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23009 4410 ದಾ ಣು  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23010 4411 ಭಹಿಬೂಬಾಸ ಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23011 4412 ಮಿಬೂಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23012 4413 ಭಾಷ್ಪಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23013 4414 ಮಮುನ್ನಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23014 4415

ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದ್ದದ ರ್ರ B  ೌ ಬಿರಾದ್ದರ್

ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23015 4416 ಸಂದಿೋಪ್ ಫಲವಂತ ಬಾಫರೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23016 4417 ನಅಿಂಡುರಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23017 4418 ಫಷಣು  ಅಡ್ಕ್ಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23018 4419 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23019 4420 ಆನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23020 4421 ಅಿಂಫಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23021 4422 ಭೋಮ್ ರೈ ಎನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23022 4423 ದಯಾನಂದ ಫಷಣು  ಜಮಾದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23023 4424 ದೇವಿದ್ದಸ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23024 4425 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23025 4426 ಅಿಂಫರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23026 4427 ಧನಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23027 4428 ಭಾಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23028 4429 ಸಂಗಭನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20



23029 4430 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23030 4431 ಕ್ವಿತಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23031 4432 ಶಿರಾಮ ರಾಚಗೋಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23032 4433 ನಅಿಂಡುರಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23033 4434 ಶಿಲಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23034 4435

ಗುರುನಅದಮಾ  ನ್ನಗಮಾ  ಆಕವಭಠ್

ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23035 4436 ಶಿವಯಣ  ಸುಟಾ ನಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23036 4437 ಖಾಸ್ಪಿಂ ಷಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23037 4438 ಭೋಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23038 4439 ಯಬಿಯಾ ಬಗಂ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23039 4440 ನಿಿಂಗಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23040 4441 ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23041 4442 ಫಷ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23042 4443 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23043 4444 ಅನಅ ಸಾಹೇಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23044 4445 ನಿಜಗುಣ  ಫಣಗ್ರಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23045 4446 ಮೃತ್ತಿಂಜಮಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23046 4447 ಚಂದರ ಶ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣೋ ತ್ಗನ್ನಯಿರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23047 4448 ಖದರ್ ಷಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23048 4449 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23049 4450 ಇಿಂದ್ದರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23050 4451 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23051 4452 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖದರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23052 4453 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23053 4454 ಕುಪಿಂದರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23054 4455 ಶಖ್ ಸಾಹೇಬ್ ಶಖ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23055 4456 ಶಿರ ೋದೇವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23056 4457 ಅಿಂಬಿಕ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23057 4458 ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಗೋಲೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23058 4459 ನಿಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23059 4460 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23060 4461 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23061 4462 ವಯಣ  ಅಣು   ವಾಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23062 4463 ಸಂಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23063 4464 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23064 4465 ನೂಜುಹಾನ಄ ಬಗಂ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23065 4466 ಬಿಲಾಕ್ಷ್ಸ್ ಬಾನ್ನ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23066 4467 ರೇಣಸ್ಪದದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23067 4468 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23068 4469 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23069 4470 ಉಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23070 4471 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23071 4472 ಶಿಂತಮಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23072 4473 ಸುಯಭಾ ದೇವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23073 4474 ಫಷಣು  ನ್ನವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23074 4475 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಅಲಿಮೆಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23075 4476 ಯತನ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23076 4477 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23077 4478 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23078 4479 ಸಾಲಾಾ ಡ್ಸ್ಪರಾರ್ಜದಿದ ೋನ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23079 4480 ಅಮೇೋಘಸ್ಪದದ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23080 4481 ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23081 4482 ಫಗವಂತರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23082 4483 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23083 4484 ನಿಿಂಬೄಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23084 4485 ಸಣಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23085 4486 ಕಶಿೋಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23086 4487 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23087 4488 ಮೇಸಭದ್ ಯಫಿೋಕ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23088 4489 ಹೂಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23089 4490 ನ್ನಗರಾಜ್ ಎಿಂ ಉನಆ ನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23090 4491 ಖಾಜಾಸಾಹೇಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23091 4492 ಶಿಯೋಗ  ಚಂದರ ಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23092 4493 ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ಭೌರಾವ್ ತ್ಲಂಗ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23093 4494 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23094 4495 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23095 4496 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23096 4497 ಗೌಡ್ ಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23097 4498 ಸಂಗಣು  ಎನ಄ ಭದರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23098 4499 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿವಯಣ  ಅಡ್ಕ್ಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23099 4500 ಸಣಮಂತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23100 4501 ಬಾಫಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23101 4502 ನಿಭುಲಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23102 4503 ವಿಠ್ಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23103 4504 ಆನಂದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23104 4505 ಸಂಗಣು  ನವುರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23105 4506 ಸಂಗಮಾ  ಇಯಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23106 4507 ಭಲ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23107 4508 ಚಂದರ ಕಿಂತ ತೋಳನೂರು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23108 4509 ಮಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23109 4510 ರಿಯಾಬಗಂ ಬಂದಗಿಟೇಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23110 4511 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23111 4512 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23112 4513 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10



23113 4514 ಶಿರ ೋಮಂತ ಚಲಿಗರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23114 4515 ಜೋಯಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23115 4516 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23116 4517 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23117 4518 ಉಮಾಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23118 4519 ವಿಠ್ಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23119 4520 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23120 4521 ಇಿಂದುಭತಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23121 4522 ಸವಾನ್ನನ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23122 4523 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23123 4524 ಅರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23124 4525 ಕಶಿೋರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23125 4526 ದೇವಿಂದರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23126 4527 ಶಿಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23127 4528 ಶಿಪುತರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23128 4529 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ರಾವ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23129 4530 ಮಂಗಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23130 4531 ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ಬಾನೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23131 4532 ಬಾಬ್ದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23132 4533 ಚಂದರ ಕಿಂತ ಕುಿಂಬಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23133 4534 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ರಡ್ಗಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23134 4535 ಲಾಲಾ ಭಕಂದರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23135 4536 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23136 4537 ರುದರ ಗೌಡ್ ಗೌಡ್ ಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23137 4538 ವಯಣಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23138 4539 ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23139 4540 ಭಲಿಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23140 4541 ಶಿಂತ ಬಾಯಿ ಶಿಯೋಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23141 4542 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಫಟಿ್ಟ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23142 4543 ಭಸಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23143 4544 ಚಂದರ ಮಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23144 4545 ಷಲಿೋಿಂ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23145 4546 ವಯಣ  ಎಿಂ ಮೆಕರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23146 4547 ಬಂಡ್ರಗಿನಅಟ್ಟಲ್ ಇಮಾಿಂನಅಟ್ಟಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23147 4548 ಸುನಂದ್ದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23148 4549 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯವ್ಯಫ್ ಟೇಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23149 4550 ಸುನಿೋತಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23150 4551 ಭಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23151 4552 ಶಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23152 4553 ಶಿರಾಜ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23153 4554 ಚಂದರ ವ ಮಾತರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23154 4555 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23155 4556 ಮುತು  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23156 4557 ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23157 4558 ಅನಅ ರೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23158 4559 ಗುರುರ ಸಾದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23159 4560 ತಿ ಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23160 4561 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23161 4562 ಗುಯಣ ಅ ಯ ಗೋಲೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23162 4563 ಜಮಿೋರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23163 4564 ಸಂಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23164 4565 ಕಭಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23165 4566 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23166 4567 ಈಯಟ  ಈಯಣು  ವಟಗ್ರಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23167 4568 ವಿಠ್ಠ ಲ ಬಿಿಂಜಗರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23168 4569 ಶಿರಾಜ್ ಯುನಆನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23169 4570 ಭಲಿಮಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23170 4571 ಶಿಕುಮಾಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23171 4572 ಭನೋಸರ್ ಗೌಡ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23172 4573 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23173 4574 ಸ್ಪದದ   ಕ್ಲಿ  ವಹಾಪುಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23174 4575 ಆನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23175 4576 ಸ್ಪದದ ಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23176 4577 ಫಷರಾಜ ಸ್ಪ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23177 4578 ಅಮೇಗಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23178 4579 ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23179 4580 ಗುರುಲಿಿಂಗ  ವಾಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23180 4581 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23181 4582 ಶೇೋಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23182 4583 ಭಾಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23183 4584 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23184 4585 ದತಾು ತರ ಮ ನ್ನರಾಮಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23185 4586 ಸಮಿೋದ್ದ ಬಗಂ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23186 4587 ಷದ್ದಶಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23187 4588 ಭೋಭರಾವ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23188 4589 ನಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23189 4590 ಶಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23190 4591 ಯಾಸ್ಪಾ ೋನ಄ ಫಿದ್ರುಸ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23191 4592 ಭಲಕ್ಣು  ದೊಡ್ಡ   ದೇಯನಗಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23192 4593 ಅಿಂಫಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23193 4594 ನಿಿಂಗಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23194 4595 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23195 4596 ಶಂಕ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23196 4597 ಅನ್ನನ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



23197 4598 ವಾಸ್ಪಿಂ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23198 4599 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23199 4600 ಶಿರ ಮಂತ್ ಬಿ ಗೋಲೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23200 4601 ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಎಸ್ ನಿರುಣ್ಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23201 4602 ಗುಯಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23202 4603 ನಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23203 4604 ಶಿಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23204 4605

ಗಂಗ್ರಧಯ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ  ಮಾಲಿ 

ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23205 4606 ದೇವಿಿಂದರ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23206 4607 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23207 4608 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23208 4609 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23209 4610 ಕ್ರೆಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23210 4611 ಅಿಂಫರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23211 4612 ಶೇೋಭಾ ನ್ನಗನಸೂರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23212 4613 ಧೋಿಂಡಿಬಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23213 4614 ಭಲಕ್ಣು  ಭಲಿಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23214 4615 ವಿಜಮ ಸ್ಪದದ ಣು  ಶಿನಗಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23215 4616 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23216 4617 ಸ್ಪದ್ದರ ಮ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23217 4618 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23218 4619 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23219 4620 ನಿೋಲಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23220 4621 ಷಭಥ್ು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23221 4622 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23222 4623 ರಾರ್ಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23223 4624 ಭಸದೇ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23224 4625 ಗುಿಂಡ್ಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23225 4626 ಸುಜಾತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23226 4627 ದುಿಂಡ್ಾ  ರಾಭಣು  ಎಯಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23227 4628 ಕ್ರೆ  ಸ್ಪದದ   ಅಿಂಡ್ಗಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23228 4629 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23229 4630 ಬಂಡೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23230 4631 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23231 4632 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23232 4633 ವಿೋಯಸಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23233 4634 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ ಕ್ಟಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23234 4635 ಯಮಿೋಜಾ ಬಗಂ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23235 4636 ಗುರುರಾಜ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23236 4637

ಭಹಿಬೂಬ್ ಭಹಾಭದ್ದಸ ಬ್ 

ಸಳ್ಳಯಾಳ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23237 4638 ಷಚಿನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23238 4639 ಕಳಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23239 4640 ಬಾಬ್ದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23240 4641 ಸನಮಂತ್ ನಿಿಂಗ  ಜಮಾದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23241 4642 ಅಲಿಾ  ಷಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23242 4643 ಸಾತಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23243 4644 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23244 4645 ಭಹಾದೇವಿ ಕ್ಳಷನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23245 4646 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23246 4647 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23247 4648 ಭಾಗಾ ಶಿರ ೋ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23248 4649 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ವಾಲಿಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23249 4650 ವಯಣಫಷ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23250 4651 ಜಗದೇವಿ ಫಷಣು  ಕುಯಫಟಳಿ್ಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23251 4652 ಕಸ್ಪ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23252 4653 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23253 4654 ನಿಿಂಗಣು  ರಾಭಣು  ಎಯಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23254 4655 ಗೌರಾನಿ ಕ್ಟಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23255 4656 ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23256 4657 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23257 4658 ಚಂದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23258 4659 ನಿಿಂಗಶೄಟಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23259 4660 ಗಿೋತಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23260 4661 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23261 4662 ಮೇಸಭಾ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23262 4663 ಸುಲೇಮಾನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23263 4664 ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23264 4665 ಜೆಟಿ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23265 4666 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23266 4667 ಕ್ಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23267 4668 ಸೂಮುಕಿಂತ್ ಜಮಾದ್ದರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23268 4669 ಸಂಗಿೋತಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23269 4670 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ದತು   ಹಿೋರೋರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23270 4671 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23271 4672 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23272 4673 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23273 4674 ಸಂಗನಫಷ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23274 4675 ಬಿಸ್ಪಾ ಲಿಾ  ಬಿೋ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23275 4676 ದುಿಂಡ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23276 4677 ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಫಷ  ಸಯಳೇಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23277 4678 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಸ್ಪದಧ ರಾಭ ರಾಿಂಪುಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23278 4679 ಸೋಭನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23279 4680 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



23280 4681 ಲಾಡೆಲ್ ಮಾಶಕ್ ಶೆಖ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23281 4682 ಸನಾ ಿಂತ್ ಕ್ಲಿ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23282 4683 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23283 4684 ಸಂಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23284 4685 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23285 4686 ಕೄಿಂಚ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23286 4687 ಸಂಗಿೋತಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23287 4688 ಭಾಗಭಾ  ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23288 4689 ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23289 4690 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಸಾಾ ಮಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23290 4691 ಸ್ಪೋತಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23291 4692 ಆಿಂಬೄರ ಶ್ ಬ್ದಲಿು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23292 4693 ಶಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23293 4694 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23294 4695

ಅನಅ ಸಾಬ್ ಸೋಭರಾಮ ಅಭಾ ಣ್ಣ

ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23295 4696 ಶಿರಾಜ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23296 4697 ನರ್ಜಮುನಿನ ೋಸಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23297 4698 ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23298 4699 ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23299 4700 ಸೈಫಾನ್ನ ಅಲಮೄಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23300 4701 ನ್ನಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23301 4702 ಗುಲಭಾ  ಷಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23302 4703 ಭಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23303 4704 ಅಕ್ಕ ಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23304 4705 ಲಚಚ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23305 4706 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23306 4707 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23307 4708 ಉಭಾ ಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23308 4709 ಶಿವಾನಂದ ಹಿಯಗ  ನಅಟೋಲ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23309 4710 ಭಭತಾ ಚವಾಾ ಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23310 4711 ಭಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23311 4712 ರಾಜೇಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23312 4713 ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23313 4714 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23314 4715 ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23315 4716 ಮಲಿ  ಬಂಡಿಡ್ಡ ಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23316 4717 ಭಾಯತಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23317 4718 ಸಂಜೋವ್ ಬಟ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23318 4719 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23319 4720 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ದರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23320 4721 ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23321 4722 ಸುಬಷಾ ಿಂದರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23322 4723 ಮೇಸಭಾ ದ್ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23323 4724 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23324 4725 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23325 4726 ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಫ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23326 4727 ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23327 4728 ರೇಖಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23328 4729 ಜಮುನ್ನ ಸಾಫ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23329 4730 ಪುಷ್ಪ ತಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23330 4731 ಬಾಬ್ದಗೌಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23331 4732 ಅತಿಬಗಂ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23332 4733 ಶಿಂತಭಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23333 4734 ಶಿಪುತರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23334 4735 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23335 4736

ಕೆಲಾಷಮಾ  ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗಮಾ  ಹಿರೇಭಠ್

ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23336 4737 ಸ್ಪದುದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23337 4738 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23338 4739 ಬಾಲಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23339 4740 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23340 4741 ಚನನ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23341 4742 ಪಂಡಿತ ತ್ಳಿೂರು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23342 4743 ಸೈಫಾನ಄ SAB ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23343 4744 ಶಿವಾನಂದಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23344 4745 ನಿಿಂಗಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23345 4746 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23346 4747 ಜರಿೋನ್ನ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23347 4748 ಸಾತಲಿಿಂಗ  ಸ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23348 4749 ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23349 4750 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗ್ರಡೇಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23350 4751 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23351 4752 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23352 4753 ಷವಿತಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23353 4754 ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23354 4755 ಕಶಿಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23355 4756 ಅ ಣು  ಚೌರಾಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23356 4757 ಚೆನನ ವಿೋಯಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23357 4758 ಸ್ಪದದ ಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23358 4759 ಬಾಲಮಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23359 4760 ಜಬಾಬ ಸಾುಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23360 4761 ರ ಭು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23361 4762 ಶಿಪುತರ  ಕ್ರೆ  ಪೂಜಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23362 4763 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



23363 4764 ನ್ನಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23364 4765 ನಿಿಂಗಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23365 4766 ಭಲಕ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23366 4767 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23367 4768 ಭೋಮ್ ರೇ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23368 4769 ಚನನ ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23369 4770 ಧನರಾಜ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23370 4771 ತಿೋಥುಮಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23371 4772 NIGAPPA ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23372 4773 ದಯಾನಂದ ಸ್ಪಟಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23373 4774 ಶಿವಾಿಂಡ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23374 4775 ವಕುಿಂತಲಾ ಎಿಂ ಫಗಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23375 4776 ವೆಿಂಕ್ಟೇಶ್ ಡಿ ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23376 4777 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23377 4778 ಭಲಿ  ನಂದಯಗಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23378 4779 ರಾಜಶಖರ್ ಬಿೋಯಣು  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23379 4780 ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23380 4781 ಕ್ವಿತಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23381 4782 ಬಾಬ್ದಗೌಡ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23382 4783 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಬಿ ಕ್ಲಿೂರು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23383 4784 ಅಶೇೋಕ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23384 4785 ತೈರಾಬಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23385 4786 ನಆೋಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23386 4787 ಚನನ ಭಲಿ  ಎಿಂ ಶಂಕ್ಯಶೄಟಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23387 4788 ಚಿದ್ದನಂದ್ ಭತ್ತು  ಫಷದಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23388 4789 ಸಮಿೋದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23389 4790 ಸೋಭಣು  ಎ ಕ್ಲಿೂಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23390 4791 ಕುಪಿಂದರ  ಬಾಭನಿತಿಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23391 4792 ಭಹಿಬೂಬ್ ನ್ನಕದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23392 4793 ಚಂದಸಾಬ್ ನ್ನಕದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23393 4794 ಗಿರಿಭಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23394 4795 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23395 4796 ವಿಜಮ ಅಶೇೋಕ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23396 4797 ಕ್ಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23397 4798 ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23398 4799 ಜಮಶಿರ ೋ ಗುರುಶಿಂತ್ ಮಾಗಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23399 4800 ನೇಮಿಚಂದ್ ಎಿಂ ಫಕುರಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23400 4801 ಭಹಾದೇವಿ ನಿಿಂಗ  ದ್ದನಭಗುಡಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23401 4802 ಷತಿೋಶ್ ಡ್ರಿಂಗೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23402 4803 ನಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23403 4804 ಅಯವಿಿಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23404 4805 ರೇಣಸ್ಪದದ   ಶಿಂತ  ಪುಜರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23405 4806 ಮವವಂತ  ಯದೆದ ೋವಾಡಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23406 4807 ಭದನ್ನಬಿ ರಾಜಾಸಾಬ್ ನಡ್ರಫ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23407 4808 ಈಯಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23408 4809 ಭಹಾದೇವ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23409 4810 ಚಂದಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23410 4811 ಭಲಿಣು ಗೌಡ್ ಎಸ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23411 4812 ಶಿವಾನಂದ್ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23412 4813 ಆಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23413 4814 ಫಿರೋಜ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23414 4815 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23415 4816 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23416 4817 ಜಕ್ಕ  ಗೌಡ್ ಶಿರಾಮ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23417 4818 ಶಿಲಿೋಲಾ ಅಟ್ಹನ ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23418 4819 ನ್ನಥೂರಾಮ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23419 4820 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೋಭನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23420 4821 ಮುತು   ಡಕ್ಕ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23421 4822 ಹುಸೇನ್ನಬಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23422 4823 ಅಿಂಫವಾಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23423 4824 ಭೋಭಶಾ  ನವಿೋ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23424 4825 ಸ್ಪದದ ಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23425 4826 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಪುತರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23426 4827 ಸುಲಾು ನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23427 4828 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23428 4829 ಸ್ಪದದ ಣು  ಸ್ಪರ್ರರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23429 4830 ದಿನಕ್ರ್ ಕುಲಕ್ಣ್ಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23430 4831 ಸೋಿಂಡು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23431 4832 ಲಾಾ ಡಿೆಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23432 4833 ಜಕ್ಕ   ಮವವಂತ  ಅಗಷರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23433 4834 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23434 4835 ಭನೋಸಯ ಫಷಮಾ  ಗುತ್ು ೋದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23435 4836 ಈಯಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23436 4837 ಶಿಪುತರ  ಫಷಣು  ಜಮಾದ್ದಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23437 4838 ಮೇಸಭಾ ದ್ ಸನಿೋಫ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23438 4839 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23439 4840 ಸಂತೋಷ್ ಹನ್ನನ ಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23440 4841 ಲಗಭಾ  ತಳವಾಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23441 4842 ನಿೋಲಕಂಠ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23442 4843 ಮುಕು ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23443 4844 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23444 4845 ಸಂಗಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23445 4846 ದಿೋನಅ ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23446 4847 ಷಫಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15



23447 4848 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ ಣು  ಕ್ನಿನ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23448 4849 ರ ಕಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23449 4850 ಯವಿೋಿಂದರ  ರುದರ   ನಅಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23450 4851 ಸುನಂದ್ದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23451 4852 ಧನಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23452 4853 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23453 4854 ಗುಿಂಡ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23454 4855 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23455 4856 ಫಷವಾಿಂತರೇ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23456 4857 ರಾಜಶಖರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23457 4858 ಸುಭಾಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23458 4859 ಮೆನೋದಿದ ೋನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23459 4860 ದೇರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23460 4861 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23461 4862 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23462 4863 ಸುಯಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23463 4864 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23464 4865 ಭೋಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23465 4866 ಅನನ ಪೂಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23466 4867 ವಯಣಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23467 4868 ಚಂದಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23468 4869 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಸೋಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23469 4870 ಈಯಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23470 4871 ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23471 4872 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23472 4873 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ನಸ್ಪುಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23473 4874 ಶಿವಾನಂದ್ ಗ್ರಣು  ದೊಡ್ಭನಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23474 4875 ಷದ್ದಶಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23475 4876 ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23476 4877 ಭಹೇಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23477 4878 ನಅುತಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23478 4879 ಗುಯಲಿಿಂಗಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23479 4880 ಮಲಿಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23480 4881 ಗುಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23481 4882 ಚಂದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23482 4883 ಕ್ಷ್ವನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23483 4884 ಕುಪಿಂದರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23484 4885 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23485 4886 ನಿಜಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23486 4887 ಶಿವಯಣ ಭೋಭಣು  ಫಷರಿಗಿಡ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23487 4888 ಗುರುಶಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23488 4889 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23489 4890 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23490 4891 ಶೆಲಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23491 4892 ಗುರುಫಷ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23492 4893 ಶಿಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23493 4894 ಸ್ಪದದ ಣು  ಸ್ಪ ಕಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23494 4895 ವಿೋಯಬದರ  ಅಮೇಗಿ ಕ್ಟಿ ಭನಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23495 4896 ಹುಚಚ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23496 4897 ಜಗನ್ನಥ ವಿಠ್ಠ ಲಿಲ್ ಗ್ರಮಕಾ ಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23497 4898 ಲಕ್ಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23498 4899 ಗೋಮು ರೇಖು ಜಾಧವ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23499 4900 ಸಣಮಂತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23500 4901 ಫಸು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23501 4902 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23502 4903 ಪುನಕ್ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23503 4904 ಸುಭಾಷ್ಪ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23504 4905 ಭಹಾಿಂತಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23505 4906 ಚಂದರಾವಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23506 4907 ಮಂಟಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ   ಸುಳೇಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23507 4908 ಆನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23508 4909 ಗೋಕ್ುನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23509 4910 ಭೋಭಶ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23510 4911 ಶಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23511 4912 ಭೋಮು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23512 4913 ರಾಮ್ ಕೃಶು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23513 4914 ಭಾಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23514 4915 ಚಂದರ ಕಿಂತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23515 4916 ರುಕಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23516 4917 ಅಶೇೋಕ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23517 4918 ತಾರಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23518 4919 ಸನಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23519 4920 ಶಿಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23520 4921 ಜಮುಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23521 4922 ಮುಕು ಬಾಯಿ ತ್ಲಿೂರು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23522 4923 ಭಾಳಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23523 4924 ರಾಮು ಚವಾಣ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23524 4925 ಸುನಿಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23525 4926 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23526 4927 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23527 4928 ಲಿಿಂಬ್ದ ಹಿೋರು ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23528 4929 ಪೊಮು ಜಾಧವ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23529 4930 ಜಮಶಿರ ೋ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23530 4931 ಅಮೃತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10



23531 4932 ಅನನ ಪೂಣು ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23532 4933 ಶಿವಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23533 4934 ಫಷವಂತರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23534 4935 ಚಿಿಂತಾಭಣ್ಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23535 4936 ಸೋಭಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23536 4937 ವಯಣ  ಎಿಂ ಫಷರಿಗಿಡ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23537 4938 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಚಂಬಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23538 4939 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23539 4940 ವಯಣಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23540 4941 ನ್ನರಾಮಣ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23541 4942 ಪಂಡಿತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23542 4943 ವಿಮಿಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23543 4944 ಸ್ಪರುಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23544 4945 ಬಾಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23545 4946 ನ್ನಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23546 4947 ಭೋಭಶಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23547 4948 ಸ್ಪದದ   ಮುಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23548 4949 ಗೋವಿಿಂದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23549 4950 ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23550 4951 ಮೇೋಸನ಄ ಡಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23551 4952 ಗೌರಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23552 4953 ಭಲಿ  ತ್ತಕ್ಕ   ಅರೆಕರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23553 4954 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23554 4955 ಸೈದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23555 4956 ಯತನ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23556 4957 ಲತಾ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23557 4958 ಅಚುನ್ನ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23558 4959 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23559 4960 ಗುಿಂಡ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23560 4961 ಸುಭಾಸ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23561 4962 ಸಕ್ಲಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23562 4963 ಭಾಗ  ಮೆಕರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23563 4964 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23564 4965 ಫಷರಾಜ ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23565 4966 ರಾಮು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23566 4967 ಧನ್ನಸ್ಪಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23567 4968 ಜಮದೇವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23568 4969 ಯಶುರಾಮ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23569 4970 ಭಹಾನಂದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23570 4971 ದೇಕ್ಷ್ ನಿೋಲಕಂಠ್ ರಾಠೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23571 4972 ಸಾಗರ್ ಚವಾಣ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23572 4973 ರಾರ್ಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23573 4974 ತರು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23574 4975 ಶಿವಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23575 4976 ಶಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23576 4977 ಕಂತ್ತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23577 4978 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23578 4979 ಲಾನಆಸ ಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23579 4980 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23580 4981 ಲೋಕು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23581 4982 ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23582 4983 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23583 4984 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23584 4985 ಜಗದೇ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23585 4986 ನ್ನಗಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23586 4987 ಭಣುು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23587 4988 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23588 4989 ಕವರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23589 4990 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23590 4991 ಭಹಾಿಂತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23591 4992 ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23592 4993 ಶಿಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23593 4994 ವಯಣಫಷ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23594 4995 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23595 4996 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23596 4997 ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23597 4998 ಭೋಮಾಶ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23598 4999 ಗೋಪು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23599 5000 ದುಿಂಡ್ಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23600 5001 ಯವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23601 5002 ವಿಟಿ ಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23602 5003 ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23603 5004 ಸ್ಪದದ ಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23604 5005 ಅಡಿವೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23605 5006 ಚಂದ್ದಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23606 5007 ಸ್ಪದದ ಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23607 5008 ಉಮಾಕಿಂತ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23608 5009 ಅನಸುಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23609 5010 ಶಿರ ೋನಅದ್ ಮುತು  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23610 5011 ಗುರುಶಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23611 5012 ದ್ದಡು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23612 5013 ಚಿನನ   ಡ್ಡ ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23613 5014 ಸೂಮುಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23614 5015 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



23615 5016 ಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23616 5017 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23617 5018 ಬ್ದಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23618 5019 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23619 5020 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23620 5021 ಭಹಾಿಂತೇವ ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23621 5022 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23622 5023 ಸೋದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23623 5024 ಸಾಮಫಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23624 5025 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23625 5026 ಕಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23626 5027 ಫಷರಾಜ ಚನನ ಭಲಿ  ಸ್ಪಿಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23627 5028 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23628 5029 ಯಮಶ್ ಪೊೋಮು ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23629 5030 ಮವವಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23630 5031 ಸುಭಾಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23631 5032 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23632 5033 ನಿೋಲಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23633 5034 ಅಶೇೋಕ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23634 5035 ವಿವಾ  ಚೇತನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23635 5036 ಖಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23636 5037 ಸಾಯಿಫಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23637 5038 ದ್ದಮು ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23638 5039 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ಡ್ಡ ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23639 5040 ಭೋಮು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23640 5041 ಕಭಣು  ಕ್ಟಿ ಮಾನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23641 5042 ಆನಂದರಾವ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23642 5043 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23643 5044 ಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23644 5045 ಗುಿಂಡ್ಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23645 5046 ಟಪು  ರಾಠೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23646 5047 ಸ್ಪದ್ದರ ಮ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23647 5048 ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದಧ   ಕಿಂಫಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23648 5049 ಜಗದೇವಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23649 5050 ಭಹಾಿಂತಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23650 5051 ಗೋಪು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23651 5052 ಸೋಭಲು ರೆವ್ಕ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23652 5053 ಯತನ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23653 5054 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23654 5055 ಅರೆ  ಕ್ಲಿ  ಮಾಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23655 5056 ಗ್ರನಧರ್ ಫಜಂತಿರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23656 5057 ಷರುಬಾಯಿ ಕೄ ಕ್ಟಿ ಭನಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23657 5058 ಶಿಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23658 5059 ಮೇೋಸನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23659 5060 ಶಿಯೋಗಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23660 5061 ಸಂಗಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23661 5062 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23662 5063 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ೋಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23663 5064 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23664 5065 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23665 5066 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23666 5067 ದುಡ್  ಮೆಕ್ಷ್ರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23667 5068 ಸ್ಪದದ ಭಾ  ದತು  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23668 5069 ಕ್ರೆ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23669 5070 ಭಹಾಿಂತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23670 5071 ಸಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23671 5072 ಅನನ ಪೂಣು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23672 5073 ನ್ನಗ  ಡ್ಡ ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23673 5074 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23674 5075 ಅನಅ ರಾವ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23675 5076 ಅಿಂಫಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23676 5077 ಕ್ಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23677 5078 ದತ್ತು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23678 5079 ಜಗದೇ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23679 5080 ಮುಕು ಬಾಯಿ ತೋಟಾನ್ನಕ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23680 5081 ಗುಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23681 5082 ಅಿಂಫಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23682 5083 ಗೌತಮ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23683 5084 ಮಾಲಕ್ಾ  ಶಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23684 5085 ದೊಮಿದ ರಾಮ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23685 5086 ಸುಭಾಸ್ ಶಿಯೋಗಿ ಇಸೂ ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23686 5087 ಭೋಭಣು  ಫಜಂತಿರ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23687 5088 ಭಲಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23688 5089 ಭಜು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23689 5090 ರಾರ್ಜ ಕೄ ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23690 5091 ಪುಿಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23691 5092 ಮುಗತ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23692 5093 ಪೊಮು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23693 5094 ಸಣಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23694 5095 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23695 5096 ಷರಿತಾ ಬಾಬ್ದ ಕಿಂಫಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23696 5097 ಮೌತಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23697 5098 ಧಭುರಾಮ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23698 5099 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15



23699 5100 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23700 5101 ಮಾರುತಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23701 5102 ರಾರ್ಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23702 5103 ಸುಭಾಷ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23703 5104 ಖೇಮು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23704 5105 ಉಮಶ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23705 5106 ರ ಭು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23706 5107 ಶಿಂತಭಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23707 5108 ಭಲಿು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23708 5109 ವಿಠ್ಠ ಲ ಕ್ಟಿ ಭನಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23709 5110 ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23710 5111 ಶಿವ್ಕಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23711 5112 ವಭರು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23712 5113 ನಆಿಂಟ್ಬ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23713 5114 ರಾಜೇಶ್ ಖಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23714 5115 ಫಸು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23715 5116 ಗೋವಿಿಂದ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23716 5117 ಲಲಿತಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23717 5118 ತ್ತಕರಾಿಂ ಮಗ  ಯಂತಭನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23718 5119 ಪುಿಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23719 5120 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23720 5121

ನಿಜಲಿಿಂಗ  ಧಭುಣು  ಆಮಗೋಲೆ

ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23721 5122 ಭನ್ನನ  ಮಂಗ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23722 5123 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23723 5124 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಇ ಹಷಭನಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23724 5125 ಜೆಟ್ಟನಅ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23725 5126 ದತ್ತು  ಹಟಕ ರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23726 5127 ಭಲಿಿಕರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23727 5128 ನಅುತಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23728 5129 ನಅುತಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23729 5130 ಪೊಮು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23730 5131 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23731 5132 ಈಯಣು  ದೊಡ್ಡ ಭನಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23732 5133 ಸುಶಿೋಲಾ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಯಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23733 5134 ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಕ್ಷ್ರು ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23734 5135 ತ್ತಲಾಜ  ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23735 5136 ನಆೋಯಣು  ಚವಾಾ ಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23736 5137 ಬೆಲ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23737 5138 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23738 5139 ರಾಮು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23739 5140 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23740 5141 ಆನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23741 5142 ಭೋಭಶ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23742 5143 ಗೋನಅಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23743 5144 ಭಡಿವಾಳಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23744 5145 ಭರಿಮಪ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23745 5146 ಬಾಲು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23746 5147 ಬಗ  ಶಿಸಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23747 5148 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23748 5149 ಭೋಭಶ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23749 5150 ವಿವಕನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23750 5151 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23751 5152 ಭೋಮಾಶ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23752 5153 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23753 5154 ಮೇೋಸನ಄ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಜಾಧವ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23754 5155 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23755 5156 ಚಂಡ್  ಮಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23756 5157 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23757 5158 ರಾಜಶಖರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23758 5159 ರುಕಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23759 5160 ಮವವಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23760 5161 ಭಲಿಿನ್ನಥ ಗೌಿಂಡಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23761 5162 ಸಶುಲ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23762 5163 ಲಕ್ಕ್ಪ್ ಬಿ ಭಮಕರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23763 5164 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23764 5165 ಸ್ಪದದ   ಹುಷನ  ಫಳಗ್ರನೂರು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23765 5166 ರಾರ್ಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23766 5167 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23767 5168 ರಾಜೇವಾ ರಿ ಶಿ ಕಿಂಫಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23768 5169 ಗುಿಂಡೇರಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23769 5170 ನಅಿಂಡು ರಂಗ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23770 5171 ಶಯದ್ದಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23771 5172 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23772 5173 ಸೋಮು ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23773 5174 ತಿ ಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23774 5175 ಅನನ ಪುಯ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23775 5176 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23776 5177 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23777 5178 ವಿಟಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23778 5179 ಮಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23779 5180 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23780 5181 RAMABAI ಶಿಯ ೋ. ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ವಾ ಯ ಸ್ಪಡ್ಾ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23781 5182 ವಕುಿಂತಲಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23782 5183 ಅಮೇಗಿ ಗುಯ  ವಂಜರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



23783 5184 ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23784 5185 ಸಂತ ಚವಾಾ ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23785 5186 ಭೋಭಶಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23786 5187 ಜಮಶಿರ ೋ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23787 5188 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23788 5189 ಚಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23789 5190 ಭೋಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23790 5191 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23791 5192 ಫಷಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23792 5193 ಹುಷನ  ಅರೆಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23793 5194 ದೇನ್ನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23794 5195 ಶಿಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23795 5196 ಮಾಾ ನಿಸ ಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23796 5197 ಚಂದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23797 5198 ಲಕಾ ಾ  ಕಿಂಫಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23798 5199 ನಆಯಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23799 5200 ಗುರುಶಿಂತ್ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23800 5201 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23801 5202 ಗಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23802 5203 ಚನನ ಭಲಿ  ಮಾಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23803 5204 ಸನ್ನಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23804 5205 ಸೋಭಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23805 5206 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23806 5207 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23807 5208 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23808 5209 ತ್ತಲಾಜಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23809 5210 ಅನ್ನಸೂಬಾಯಿ ಸ್ಪಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23810 5211 ಫಷಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23811 5212 ಸೋಭಸ್ಪಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23812 5213 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23813 5214 ಹಿರ್ರ ಯತನ  ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23814 5215 ಗುಿಂಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23815 5216 ಶಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23816 5217 ಶಮು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23817 5218 ಭಲಿಿಗೆನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23818 5219 ಜಯಾನಂದ ಚವಾನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23819 5220 ಕ್ಷ್ವನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23820 5221 ಮನಕಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23821 5222 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23822 5223 ದೇಲು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23823 5224 ಬಾಳು ಎಿಂ ಸಾಗನೂರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23824 5225 ಮೇೋಟರಾಮ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23825 5226 ಲುಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23826 5227 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23827 5228 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಮಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23828 5229 ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23829 5230 ಕ್ಲಿಾ  ಟಟ್ಟನ್ನಕ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23830 5231 ಅನನ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23831 5232 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23832 5233 ಇಲಿಿ  ನ್ನವ್ಕ ಚವಾಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23833 5234 ಹಿಯಗ  ಫಷ  ದೇಯಭನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23834 5235 ರ ಕಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23835 5236 ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23836 5237 ಅಿಂಜಲಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23837 5238 ಜಭಕ್ಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23838 5239 ಸನಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23839 5240 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಸುಯಗೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23840 5241 ಮಲಿಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23841 5242 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಎಿಂ ಕೇಟ್ಟರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23842 5243 ನಅಿಂಡುರಂಗ ಎಿಂ ಕೇಟ್ಟರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23843 5244 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23844 5245 ಸನ್ನಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23845 5246 ಕ್ಲಿು  ಚವಾಾ ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23846 5247 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23847 5248 ನಅುತಿಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23848 5249 ರಾಮು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23849 5250 ದುಿಂಡ್ಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23850 5251 ನಆೋಯ  ಸ್ಪದದ   ಹಷಭನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23851 5252 ಕ್ಲಾತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23852 5253 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23853 5254 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23854 5255 ಗುಿಂಡ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23855 5256 ಶಿರ ೋಮಾಿಂತ್ ಚೋಕ್ಲು ರಾಠೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23856 5257 ಅನ್ನಸಾಯಿ ಸ್ಪದದ   ಹಷಭನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23857 5258 ಸ್ಪದದ   ನಆೋಯ  ಹಷಭನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23858 5259 ಮವವಂತರೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23859 5260 ನಆರ ಯಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23860 5261 ಜಾಧ ಕಶಿನ್ನಥ ಗಣತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23861 5262 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23862 5263 ಜಾಧವ್ ಸುಭನ಄ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23863 5264 ನಅರುಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23864 5265 ವಯಣಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23865 5266 ಧನಷಹಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23866 5267 ವಿವಾ ನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10



23867 5268 ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23868 5269 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23869 5270 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23870 5271 ದ್ದಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23871 5272 ಲಕ್ಕ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23872 5273 ವಿವಾ ನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23873 5274 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23874 5275 ದೊಿಂಡಿರಾಮ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23875 5276 ಮಂಗಳೂರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23876 5277 ಷರುಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23877 5278 ವಿಟಿ ಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23878 5279 ದೇವ್ಕಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23879 5280 ಖೈರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23880 5281 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23881 5282 ನಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23882 5283 ಮಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23883 5284 ಶಿರ ೋದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23884 5285 ಇಯಪ್ ಆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23885 5286 ದೇವಿಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23886 5287 ರ ಭು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23887 5288 ಭೋಭಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23888 5289 ಸುಲೋಚನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23889 5290 ನಿಭುಲ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23890 5291 ಸಂಗಭನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23891 5292 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23892 5293 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಂಕ್ರ್ ಚವಾಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23893 5294 ಶಿಂತ  ತೋಟನಕ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23894 5295 ಗೋನಆನ್ನಥ್ ಗಣತಿ ಜಾಧವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23895 5296 ಚಂದಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23896 5297 ಕಳ  ಅಿಂದ  ಕಂಫಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23897 5298 ಕಳ  ಅಿಂದ  ಕಂಫಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23898 5299 ಭಣ್ಣಕ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23899 5300 ದಿಗಫರ್ ಶಿವಯಣ ಕ್ಲಿೂರುಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23900 5301 ವಿಠ್ಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23901 5302 ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23902 5303 ಭಾಗ  ಇಿಂಗಳಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23903 5304 ನಿಲಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23904 5305 ಸ್ಪದ್ದರ ಭ  ಭೂತಳಿ್ಳ  ಕ್ಲಿೂರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23905 5306 ಹೂಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23906 5307 ಶಿೋತಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23907 5308 ಗೋನಅಲ್ ನಅರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23908 5309 ಸ್ಪದುದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23909 5310 ಶಿರ ೋಮಂತ ಎಚ್ ಭಮಕರಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23910 5311 ಬಾಲಕೃಶು  ಜನನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23911 5312 ಯವಿ ಜನನ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23912 5313 ಜಗನ್ನನ ಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23913 5314 ಅಶಿಾ ನ಄ ಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23914 5315 ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23915 5316 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23916 5317 ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23917 5318 ಭಲಕ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23918 5319 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23919 5320 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23920 5321 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23921 5322 ಚನನ ಭಲಿ  ಮುಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23922 5323 ಭೋಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23923 5324 ಟಪು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23924 5325 ಲಾಲಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23925 5326 ಹುಚಚ   ರಾಭಚಂದರ  ಶೄಟಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23926 5327 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23927 5328 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23928 5329 ಬಾಬ್ದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23929 5330 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಫಸು ಚವಾಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23930 5331 ಸೂಮುಕಿಂತ್ ಫಷಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23931 5332 ಮಾಲಿಿಂಗರಾಯ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23932 5333 PNDIT ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23933 5334 ಭಲು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23934 5335 ಸೋಭಲು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23935 5336 ಭಲಿಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23936 5337 ಭರೆ  ಹಷಭನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23937 5338 ಮಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23938 5339 ಮಲಿಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23939 5340 ನಿಲಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23940 5341 ವಿೋಟಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23941 5342 ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23942 5343 ಚಂದು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23943 5344 ಚಂಡ್  ಸನಮಂತ್ ಫಜಾತಿರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23944 5345 ನಆಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23945 5346 ಘಭನ್ನ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23946 5347 ಹನನ ಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23947 5348 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23948 5349 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಚವಾಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23949 5350 ಮಂಗಳೂರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23950 5351 ಹುಚಚ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15



23951 5352

ಷರುಬಾಯಿ ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಸುಲೇಕ್ರ್

ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23952 5353 ಶಿ  ಸುಭನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23953 5354 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23954 5355 ದಲ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23955 5356 ಮೌಲಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23956 5357 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23957 5358 ಮಾದೇಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23958 5359 ಚಂದರ ಶಖರ್ ಸ್ಪದ್ದರ ಭ ವಾಟರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23959 5360 ಸನಮಂತ್ ಲಷಕ ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23960 5361 ಬಾಬ್ದ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23961 5362 ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23962 5363 ಭಸರುದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23963 5364 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23964 5365 ಭಲಕ್ಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23965 5366 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23966 5367 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23967 5368 ಟಪು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23968 5369 ತಿ ಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23969 5370 ರೇಖು ಚನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23970 5371 ಸುಲೇಕ್ರ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23971 5372 ನ್ನಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23972 5373 ಭಲಿ  ಸಡೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23973 5374 ಶಿರ ೋಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23974 5375 ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23975 5376 ಶಭರಾಯ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23976 5377 ಮವವಂತರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23977 5378 ಭಲತಿಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23978 5379 ಭಾಗಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23979 5380 ಚಂದರ ಕಿಂತ ರಾಠೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

23980 5381 ಹಾಷನ  ತಳೇಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23981 5382 ನಿಿಂಗಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23982 5383 ರೇಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23983 5384 ಕ್ಲಬಂದೆ ಗಂಗಭಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23984 5385 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23985 5386 ಸುಭಾಷ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23986 5387 ತಿ ಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23987 5388 ಕ್ಯಫಸು ರಾಮು ಡ್ಡ ರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23988 5389 ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23989 5390 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23990 5391 ಅರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23991 5392 ನಿತಾ ಫಸುರಾಜ ಶಿಿಂಗಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23992 5393 ಭಲಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23993 5394 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

23994 5395 ಮುತು  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

23995 5396 ಹಿೋರ್ರ ಚವಾಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23996 5397 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23997 5398 ಶಂಕೄರ   ಲಾಲೂ ಹಾಡು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

23998 5399 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

23999 5400 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24000 5401 ಭಹಾದೇವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24001 5402 ರ ಕಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24002 5403 ಜಗದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24003 5404 ಗುರುಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24004 5405 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸೋಭಣು  ನಿಭಾ ಜು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24005 5406 ಶೆಲಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24006 5407 ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24007 5408 ಅಕ್ಕ ತೈ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24008 5409 ಕ್ಲಾತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24009 5410 ದತು  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24010 5411 ರಾಭಚಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24011 5412 ಫಭಾ ರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24012 5413 ಶಲೆ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24013 5414 ಶಿರ ೋದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24014 5415 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24015 5416 ಯವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24016 5417 ರುಕ್ಕ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24017 5418 ದವಯಥ ಚವಾಾ ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24018 5419 ಚಂದರ ಕಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24019 5420 ಸ್ಪದಧ ರಾಭ ಧಭುಣು  ಕ್ಲಾಾ ಣ್ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24020 5421 ತೇರ್ಜ ಕ್ಷ್ವನ಄ ಜಾಡ್ವ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24021 5422 ಭಾಯತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24022 5423 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24023 5424 ದತು  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24024 5425 NEMABAI ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24025 5426 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24026 5427 ರಾಜಕುಮಾಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24027 5428 ರಾಜಕುಮಾಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24028 5429 ರಾಭಸ್ಪಿಂಗ್ ಗಣತಿ ಚವಾಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24029 5430 ಸಂಜೋಕುಮಾಯ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24030 5431 ಯತನ  ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24031 5432 DESU ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24032 5433 ಭೋಮು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24033 5434 ಜಮುನ್ನ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24034 5435 ಭಾಯತ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25



24035 5436 ಅಿಂಬಾದ್ದಸ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24036 5437 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕ್ಷ್ರು ಚವಾಾ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24037 5438 ಅರ್ಜುನ಄ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24038 5439 ಶಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24039 5440 ರಾಭಣು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24040 5441 ಯತನ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24041 5442 ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24042 5443 ರಾರ್ಜ ಸಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24043 5444 ಸುಯತಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24044 5445 ಜಗದೇವಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24045 5446 ಗಜರಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24046 5447 ಟಪು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24047 5448 ಧೋಿಂಡು ಚವಾಾ ಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24048 5449 ರಾಜನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24049 5450 ತ್ತಕರಾಿಂ ಎಸ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24050 5451 ಲಕ್ಕ ಭಾ  ಸಾಮದ   ಮಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24051 5452 ಶಿಲಿಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24052 5453 ಮೄಟಾಬೆ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24053 5454 ಜಟಿ ಿಂಗರಾಮ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24054 5455 ರಾಭಚಂದರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24055 5456 ಭೋಭಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24056 5457 ಶಂಕ್ಯ  ಸ್ಪದ್ದರ ಭ  ಭದಾ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24057 5458 ಷನ್ನಾ ಖ ವಯಣ  ಅಯಿೋಳ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24058 5459 ಸ್ಪದದ   ಫಷಣು  ಕ್ಟಿ ಭನಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24059 5460 ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24060 5461 ಬಿೋಯಣು  ಎಸ್ ಜಮಾದ್ದರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24061 5462 ರ ಭು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24062 5463 ಲಲಿತಾ ಮೇೋಸನ಄ ಚವಾಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24063 5464 ಖೇರು ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24064 5465 ಮಾರುತಿ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24065 5466 ಬಾಬ್ದ ಚವಾಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24066 5467 ಲಬಾಯಿ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಚವಾಣ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24067 5468 ಸುಧ್ರ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24068 5469 ಗೋವಿಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24069 5470 ಅಖಿಲೇಶ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24070 5471 ಸೋಿಂದ  ಅರೆಕರ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24071 5472 ಶಮ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ರೇಣಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ಕೃಷಿ ಕಿಂದಯ ತೋಗರಿ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24072 5473 ಅನವೋರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24073 5474 ಬಾಬು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಟಾಕ್ಳ್ಳ 15

24074 5475 ಭಲಕ್ಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಬಿದನೂಯ 5

24075 5476 ಸ್ಪದದ ಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಬಿದನೂಯ 5

24076 5477 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಜಣಭಗೇರಾ 10

24077 5478 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ನೋಲ್ಲಯ 20

24078 5479 ಚಂಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಹಾನೂಯ 10

24079 5480 ನಭಭ ನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 20

24080 5481 ಜಗದೇವ ರೇಣಸ್ಪದದ ಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಹಾನೂಯ 10

24081 5482 ಹುಸೇನ್ SAB ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಬಿದನೂಯ 20

24082 5483 ಅಬೇಡ್ರ ಬೇಗಂ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ನೋಲ್ಲಯ 10

24083 5484 ಭಕಾಶಿ.ಜೆಲಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಟಾಕ್ಳ್ಳ 20

24084 5485 ವವಾ ನಾಥ ಷಣ್ಣಣ ರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಅತನೂಯ 20

24085 5486 ಯ ಭುಲಿಂಗ್ ಜ ಮೄಟಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 10

24086 5487 ವಯಣಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ  ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24087 5488 ಚನನ ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಡಡ ಳಿ್ಳ 5

24088 5489 ಭೋಭರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 15

24089 5490 ರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಚಿನಭಳಿ್ಳ 10

24090 5491 ಲಲಾಬಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಬಂದಯವಾಡ 15

24091 5492 ರ್ಜಲೆ ೋಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಬಿದನೂಯ 20

24092 5493 ಭಲಕ್ಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಗೌಡಗಾಿಂ 15

24093 5494 ಸಂಗಭನಾಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ನೋಲ್ಲಯ 10

24094 5495 ಇಮಾಭಮಾಾ ಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಜಣಭಗೇರಾ 5

24095 5496 ಶಿವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 15

24096 5497 ಗುರುನಾಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 15

24097 5498 ಬಾಲ್ಲಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಬಾದನಳಿ್ಳ 5

24098 5499 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಭದರಾ (ಬಿ) 5

24099 5500 ಮುಯಸರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 5

24100 5501 ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 5

24101 5502 ಹುಲೆಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 5

24102 5503 ಗಂಗಾರಾಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 5

24103 5504 ಬಾಬುರಾವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 15

24104 5505 ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 20

24105 5506 ಉಷಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ನೋಲ್ಲಯ 5

24106 5507 ಭೋಮಾಶ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ  ದಣ್ಣಣ ಯ 5

24107 5508 ದೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಭೈರಾಭಡಗಿ 5

24108 5509 ಸುರೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 5

24109 5510 ಶಿಂತಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ) 5

24110 5511 ಚಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಕಾಯಭೋಷಗಾ 5

24111 5512 ಫಷ  ಭರೆ  ಸಳಿ್ಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ  ಬಿದನೂಯ 5

24112 5513 ವನೇೋದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24113 5514 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಹಾನೂಯ 10

24114 5515 ಮಾಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ  ಹಾನೂಯ 5

24115 5516 ಶಂಕ್ರ್ ತೇರ್ಜ ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಭದರಾ (ಬಿ) 5

24116 5517 ಭೋಭಸ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 10

24117 5518 ಕ್ಲಲ   ನಿಂಗ  ತೆತ ೋದ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 20

24118 5519 ಸ್ಪೋತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಅತನೂಯ 5



24119 5520 ಭಹೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ ಅತನೂಯ 20

24120 5521 ¸ÀÄ¨ÁµÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24121 5522 C±ÉÆÃPÀ ±ÀgÀt¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24122 5523 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà C¥ÀàtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24123 5524 UÀqÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24124 5525 ¹zÀÝ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 25

24125 5526 PÀ¸ÀÀÆÛj¨Á¬Ä «oÉÆÃ¨Á ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24126 5527 zÀªÀ®¥Àà ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24127 5528 ZÀ£Àß¥Àà ©ÃgÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 15

24128 5529 ¸ÁAiÀÄ§tÚ ªÀÄÄgÀUÉ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24129 5530 ±ÀAPÀæAiÀÄå ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24130 5531 C¤Ã® ¹zÁæªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24131 5532 ºÀtªÀÄAvÀ UÀAUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24132 5533 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24133 5534 ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀÄAqÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24134 5535 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 25

24135 5536 UËqÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÁnÃ® ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24136 5537 ºÀÉÆ£Àß¥Àà dlÖ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24137 5538 ¸ÀAvÉÆÃµÀ CgÀdÄð£À ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 15

24138 5539 ¹zÀÝgÁªÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24139 5540 ±ÀgÀt¥Àà ±ÁªÀÄgÁªÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24140 5541 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà §¸ÀtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24141 5542 PÁ²£ÁxÀ §¸ÀUÉÆAqÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24142 5543 ²æÃ±ÉÊ® zÉÆqÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24143 5544 ¹zÀÝgÁªÀÄ C¥Àà¸Á§ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24144 5545 ¸ÀzÁ²ªÀ ¯ÉÃ¸À¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 25

24145 5546 §¸ÀªÀgÁd ¯ÉÃ¸À¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24146 5547 ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24147 5548 zÀÄAqÀ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 15

24148 5549 s̈ÀUÀªÀAvÀ ¹zÁæªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24149 5550 ²æÃªÀÄAvÀ ¹zÁæªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24150 5551 ¸ÀÄgÉÃ±À C¥ÀàtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24151 5552 ²æÃ±ÉÊ® vÀA¨ÁPÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24152 5553 CªÉÆUÀ¹zÀÝ §qÀAiÀÄgÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24153 5554 ¸ÀAfÃªÀ¥Àà §§¯ÁzÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24154 5555 PÁ²£ÁxÀ ºÉÆªÀtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 25

24155 5556 gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24156 5557 AiÀÄ¯Áè°AUÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24157 5558 ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ CuÁÚgÁAiÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 15

24158 5559 ºÀtªÀÄAvÀ ZÀAzÀæ±Á ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24159 5560 C²é¤ ¥ÁnÃ® ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24160 5561 ¹zÁæªÀÄ ¥ÁnÃ® ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24161 5562 UÀqÉ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24162 5563 ¥ÀÄAqÀ¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24163 5564 ²æÃ±ÉÊ® PÀ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24164 5565 ²ªÀ±ÀgÀt ¹zÁæªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 25

24165 5566 ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24166 5567 ²ªÀ±ÀgÀt §¸ÀtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24167 5568 PÁªÉÃj £ÁUÀtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 15

24168 5569 ¸ÀAvÉÆÃóµÀ gÁoÉÆÃqÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24169 5570 ¸ÉÊ¥sÀ£À SÉÃqÀV ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24170 5571 «±Àé£ÁxÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24171 5572 FgÀAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24172 5573 ²ªÀgÁªÀÄ PÀ¯ÁåtÂ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24173 5574 CAzÀ¥Àà UÀqÉ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24174 5575 gÀÁd±ÉÃRgÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 25

24175 5576 GªÉÄÃ±À PÀ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24176 5577 UËj±ÀAPÀgÀ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24177 5578 AiÀÄ±ÀéAvÀ ZÀªÀqÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 15

24178 5579 ²ªÁ£ÀAzÀ zsÀgÉ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24179 5580 C«Ä£À¸Á s̈À zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24180 5581 ©ÃªÀÄtÚ ±ÉÃl¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24181 5582 ²ªÀtÚ ¹zÀÝ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24182 5583 ²æÃ±ÉÊ® »gÉÃoÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24183 5584 É̈ÃgÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24184 5585 SÁ¹A¸Á§ SÁ©ÃgÀ¸Á§ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 25

24185 5586 ²ªÀ±ÀgÀt zÉÃ«AzÀæ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24186 5587 «£ÁAiÀÄPÀ ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24187 5588 PÀÈµÀÀÚ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 15

24188 5589 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà zÉÆÃ¼À¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24189 5590 ±ÀAPÀÉæªÀÄä ªÀÄ°èPÁdÄð£À ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24190 5591 ©ÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ §AªÀÄ£À½î ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 10

24191 5592 CA§tÚ EltÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24192 5593 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ zÀÄAqÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 20

24193 5594 PÀ®®è£ÀUËqÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 5

24194 5595 «oÉÆÃ¨Á ZÀ£Àß¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಉದದ PÀgÀdV 25

24195 5596 ಫಷಭಭ  ರಾಜೇಿಂದಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 5

24196 5597 ಗಂಗಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 5

24197 5598 ರೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು  ಗೌಡಗಾಿಂ 10

24198 5599 ವಕುಿಂತಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಭೈರಾಭಡಗಿ 5

24199 5600 ಷಾಿನ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಕಂಡಿಕ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 10

24200 5601 ಭೋಭ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24201 5602 ಹುಣಚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ 5

24202 5603 ರಾಜಶೇಖರ್ ಶ್ಟೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 10



24203 5604 ಸೋಭಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ನೋಲ್ಲಯ 5

24204 5605 ವಯಣ  ಸಯಾಮ ಳ್ಳ ತಳವಾಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ) 10

24205 5606 ಡಿಲೋಪ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕೇೋಗನೂಯ 15

24206 5607 ಬಾಷಾ SAB ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು  ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24207 5608 ಉಷಾದೇವ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಂದಯವಾಡ 5

24208 5609 ಶ್ಜಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 10

24209 5610 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24210 5611 ಮಾರುತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24211 5612 ನಾಗಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24212 5613 ದಿಂಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಂದಯವಾಡ 15

24213 5614 ರಾಭಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ 15

24214 5615 ಅಮನಾ ಬಿಐ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 15

24215 5616 ಶಿಯ ೋದೇವ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಂದಯವಾಡ 15

24216 5617 ಅನವೋರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24217 5618 ಬಾಬು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24218 5619 ಭಲಕ್ಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ 10

24219 5620 ಸ್ಪದದ ಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ 5

24220 5621 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಜಣಭಗೇರಾ 5

24221 5622 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ನೋಲ್ಲಯ 5

24222 5623 ಚಂಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಹಾನೂಯ 5

24223 5624 ನಭಭ ನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24224 5625 ಜಗದೇವ ರೇಣಸ್ಪದದ ಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಹಾನೂಯ 15

24225 5626 ಹುಸೇನ್ SAB ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ 5

24226 5627 ಅಬೇಡ್ರ ಬೇಗಂ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ನೋಲ್ಲಯ 5

24227 5628 ಭಕಾಶಿ.ಜೆಲಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಟಾಕ್ಳ್ಳ 15

24228 5629 ವವಾ ನಾಥ ಷಣ್ಣಣ ರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 20

24229 5630 ಯ ಭುಲಿಂಗ್ ಜ ಮೄಟಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 15

24230 5631 ವಯಣಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 10

24231 5632 ಚನನ ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಡಡ ಳಿ್ಳ 5

24232 5633 ಭೋಭರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 10

24233 5634 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕೇೋಗನೂಯ 20

24234 5635 ಲಲಾಬಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಂದಯವಾಡ, 5

24235 5636 ರ್ಜಲೆ ೋಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ 20

24236 5637 ಭಲಕ್ಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗೌಡಗಾಿಂ 10

24237 5638 ಸಂಗಭನಾಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ನೋಲ್ಲಯ 5

24238 5639 ವನಯ್ ಆತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24239 5640 ಷದ್ರಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕಯಸಾಳಗಿ 10

24240 5641 ಶಿಕುಮಾಯ ಭಠ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 10

24241 5642 ಈಯಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಜಣಭಗೇರಾ 10

24242 5643 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಿಯೋಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ, 5

24243 5644 ಜಗದೇವ ಎಿಂ ಕ್ಳಶ್ಟೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ 5

24244 5645 ಲಲಾಬಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಂದಯವಾಡ 5

24245 5646 ಭಹಾದೇವ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕಾಯಭೋಷಗಾ 5

24246 5647 ವಯಣಫಷ  ಭಾಶಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಹಾನೂಯ, 5

24247 5648 ಭಲಲ ಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24248 5649 ಚಾಿಂದ್ ಬಿೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 10

24249 5650 ಕ್ವತಾ ವದ್ರಮ ಧಯ ಹಾನೂರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24250 5651 ದರ್ತತ ಕುಮಾಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಜಣಭಗೇರಾ 5

24251 5652 ಭಲಕ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ), 15

24252 5653 ಪೋಭಣಣ  ಬಸೆಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 25

24253 5654 ಎಿಂಡಿ ಅಲ ಫಹಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕಯಸಾಳಗಿ 5

24254 5655 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24255 5656 ಗುರುಪಾದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 5

24256 5657 ನಾಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ 10

24257 5658 ವಬಿಫ ೋರ್ ಅಲ್ಲಮ ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಭೈರಾಭಡಗಿ 5

24258 5659 ಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24259 5660 ಶಿವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 10

24260 5661 ಖಾಜಾ SAB ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 10

24261 5662 ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 10

24262 5663 ಹರಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಜಣಭಗೇರಾ 5

24263 5664 ಭೂತಾಲ ವೆಟಲ್ ವಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 5

24264 5665 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ನೋಲ್ಲಯ 5

24265 5666 ಮುಕಾತ ರ್ SAB ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಂದಯವಾಡ 5

24266 5667 ಮೌಲಾಲ ಟೇಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಂದಯವಾಡ 5

24267 5668 ಫಾತಿಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗೌಡಗಾಿಂ 5

24268 5669 ಭಲಲ ನಾಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ನೋಲ್ಲಯ 5

24269 5670 ಭಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಭೈರಾಭಡಗಿ 5

24270 5671 ಹುಸೇನ್ ಬಿೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ 10

24271 5672 ಶಿವಾನಂದ್ ಅನನ ರಾವ್ ಮುಲೆಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕಾಯಭೋಷಗಾ 5

24272 5673 ಕಾಳಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24273 5674 ರಾರ್ಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಂದಯವಾಡ 10

24274 5675 NABI SAB ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಜಣಭಗೇರಾ 5

24275 5676 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಭೈರಾಭಡಗಿ 5

24276 5677 MD ಸನೋಫ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಭೈರಾಭಡಗಿ 10

24277 5678 ಕ್ರುಣಾ ದೇವ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 10

24278 5679 ಮೆರುನಸಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 15

24279 5680 ಶಿವಾನಂದ ಅಿಂಬೋಜ ಜೋಗುರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ 5

24280 5681 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 15

24281 5682 ಫಷಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 10

24282 5683 ಮಾಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಸ್ಪಧನೂಯ 5

24283 5684 ದರ್ತತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಚೌಡ್ರಪೂಯ 10

24284 5685 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಸ್ಪಧನೂಯ 5

24285 5686 ಕಯಣ್ ಕ್ಟೆ ಭನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 15

24286 5687 ಅಶೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 10



24287 5688 ಭಹಾತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅರಾದ 10

24288 5689 ಲಲತಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಂದಯವಾಡ 15

24289 5690 ಕ್ಲಾತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 15

24290 5691 ಚಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 10

24291 5692 ವಠಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕಯಸಾಳಗಿ 15

24292 5693 ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಸಾಗನೂಯ 15

24293 5694 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಚೌಡ್ರಪೂಯ 5

24294 5695 ಗಜರಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 10

24295 5696 ಭಹೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಚೌಡ್ರಪೂಯ 5

24296 5697 ದತತ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 20

24297 5698 ನಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ, 5

24298 5699 ಭಹಾಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕಯಸಾಳಗಿ, 10

24299 5700 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ನೋಲ್ಲಯ 5

24300 5701 ಸಂತೋಶಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 10

24301 5702 ಪುಿಂಡಲೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ನೋಲ್ಲಯ 10

24302 5703 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಅತನೂಯ 5

24303 5704 ಈಯಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಭದರಾ (ಬಿ) 5

24304 5705 ಭಹಾಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಭೈರಾಭಡಗಿ 5

24305 5706 ದೇ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕೇೋಗನೂಯ 5

24306 5707 ಪುಟಲಾಲ  ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಕೇೋಗನೂಯ 15

24307 5708 ಸ್ಪದದ ಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು ಬಿದನೂಯ 15

24308 5709 ªÀÄ»§Æ§ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24309 5710 zsÀgÉ¥Àà ¸ÉÊzÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 10

24310 5711 ¨Á§Ä¸Á§ EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 15

24311 5712 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ±ÁAvÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24312 5713 UÀÄgÀÄ s̈ÀzÀæAiÀÄå »gÉÃªÀÄoÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 20

24313 5714 ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄÄzÀÝtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 10

24314 5715 ²ªÀtÚ ¹zÁæA ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 25

24315 5716 ²ªÀ¥Áà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 15

24316 5717 ©üÃªÀÄ±Á §¸ÀtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 15

24317 5718 ªÀÄiÁgÀÄw zÉÃªÁf ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24318 5719 ¹zÀÁæªÀÄ UÀÄgÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 20

24319 5720 C«Ä£À¸Á§ G¸Áä£À ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 20

24320 5721 §¸ÀtÚ UÀÄgÀ¥ÁzsÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 10

24321 5722 gÁªÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ZÀªÁít ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24322 5723 ©®Äè ¹ÃvÁgÁªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 20

24323 5724 PÁ¹¨Á¬Ä ©ÃªÀÄ±Á ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24324 5725 ªÀÄ°èPÁdÄð£À »gÀUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 25

24325 5726 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀÀæ UÀÄgÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24326 5727 ªÀÄ®èPÁdÄð£À PÀgÉ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 10

24327 5728 ªÀÄ»§Æ§ ªÀÄÄeÁOgÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 15

24328 5729 ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¨ÁWÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24329 5730 E¸ÁPÀ dªÀiÁzÁgÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 20

24330 5731 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ±ÀgÀt¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 10

24331 5732 ¹zÀÝgÁªÀÄ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 25

24332 5733 ªÀÄºÁAvÀªÀé ¦gÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 20

24333 5734 gÉÃªÀt¹zÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 10

24334 5735 PÀ¸ÀÄÛj¨Á¬Ä «oÉÆÃ¨Á ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24335 5736 ºÀtªÀÄAvÀ AiÀÄ±ÀéAvÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 20

24336 5737 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¤AUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24337 5738 ¸ÉÊ¥sÀ£À CvÁÛgÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 25

24338 5739 ¨Á§Ä ±ÀgÀt¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24339 5740 dUÀzÉ« £ÁUÀgÁd ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 10

24340 5741 ²æÃ±ÉÊ® ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 15

24341 5742 ±ÀgÀt¥Àà ®PÀë¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 5

24342 5743 ¸ÉÊ§tÚ ±ÀAPÀgÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು PÀgÀdV 20

24343 5744 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 15

24344 5745 ಖಾಜ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಹೂವನಸಳಿ್ಳ 10

24345 5746 ಭಳಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಹೂವನಸಳಿ್ಳ 5

24346 5747 ಸುಧಾಕ್ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ನೋಲ್ಲಯ 15

24347 5748 ಗಣತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಕೇೋಗನೂಯ 15

24348 5749 ವರಿೋ ಬಿೋ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24349 5750 ಭಸಬೂಬ್ SAB ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24350 5751 ಸಾಯಿಫನನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ನೋಲ್ಲಯ 5

24351 5752 ಅಸಭ ದ್ SAB ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24352 5753 ಅಫಾಾ ನಾ ಬೇಗಂ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24353 5754 ಕ್ಲಲ ಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಕೇೋಗನೂಯ 5

24354 5755 ರ್ಜಬೇಡ್ರ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24355 5756 ಖಾದಿಭಿಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 15

24356 5757 ವಯಣು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ನೋಲ್ಲಯ 10

24357 5758 ಶೋಭಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಬಂದಯವಾಡ 5

24358 5759 ಅಬುದ ಲ್ SAB ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24359 5760 ಅಿಂಬಾದ್ರಸ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24360 5761 ರಾಭಚಂದಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24361 5762 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24362 5763 ವಯಣಫಷ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) 5

24363 5764 ರಾಜಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24364 5765 ಭಕಾಬುಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24365 5766 ಮೌಲಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 10

24366 5767 ವಬಾನಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24367 5768 ಯ ಕಾಶ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) 5

24368 5769 ಅಲಭಾಗ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 15

24369 5770 ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೋ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಕೇೋಗನೂಯ 5

24370 5771 ಹಾಷನಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5



24371 5772 ಪಾಕೋಜಾ ಬೇಗಂ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ 10

24372 5773 ನಾಗಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 25

24373 5774 ಆಮೋನ್ SAB ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 20

24374 5775 ಭಹಬುಬಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24375 5776 ಗುರುಫಷಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 10

24376 5777 ಭೋಮಾಶ ಮುಲಗೆ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 5

24377 5778 ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24378 5779 ಅಕ್ಫ ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 15

24379 5780 ಮಂಡಲಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ 15

24380 5781 ಮಾಲಿಂಗರಾಮ ಟ ಪೂಜಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಬಿದನೂಯ 10

24381 5782 ಭಲನಾಬಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 20

24382 5783 ಶೇಖರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 15

24383 5784 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24384 5785 ತಿ ಣಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ 20

24385 5786 ಭನಾನ ಬಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24386 5787 ಮಾಮುದ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 10

24387 5788 ಕಾಸ್ಪಭಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 5

24388 5789 ಭಸುಮಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಬಿದನೂಯ 5

24389 5790 ಭಲಲ ಕ್ ಟೇಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ 15

24390 5791 ಅಮೋರ್ ಟ್ಟಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 20

24391 5792 ಅಬುದ ಲ್ ಶುಕೂರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಜೇಗಿಿ(ಬಿ) 5

24392 5793 ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 25

24393 5794 ತಿ ಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ 15

24394 5795 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 5

24395 5796 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 10

24396 5797 ಯಮವಾ ಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಬಿದನೂಯ 5

24397 5798 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 5

24398 5799 ಮೄಸಮೂದ್ SAB ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ 15

24399 5800 ಲಕ್ಕ ಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 5

24400 5801 AMOGI ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 10

24401 5802 ಯಮಾನಂದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE ಟಾಕ್ಳ್ಳ 15

24402 5803 ¤AUÀ¥Àà ºÉÆªÀ£Àß ¥ÀÆeÁj ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24403 5804 dªÀiÁ® CºÀäzÀ PÉÆvÀªÁ® ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24404 5805 eÁ¥sÀgÀ¸Á§ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24405 5806 ªÀPÁ®¸Á§ ZÁAzÀ¸Á§ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24406 5807 ºÀtªÀÄAvÀ PÀ®è¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24407 5808 ¹zÁæªÀÄ ZÀ£À¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24408 5809 ¹zÁæªÀÄ ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24409 5810 CA¨ÁzÁ¸À RAqÀÄ PÁ¼É ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 20

24410 5811 ºÀÄ¸ÉÃ£À¨ÁµÁ ¯Á®ºÀäzÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24411 5812 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24412 5813 ¹zÁÝgÁªÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24413 5814 ²æÃ±ÉÊ® §¸À°AUÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24414 5815 UÀAUÁ¨Á¬Ä ¹zÀÝ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24415 5816 ²ªÀ¥Àà PÀ®è¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24416 5817 ®PÀëöät ªÀiÁ¼À¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24417 5818 UÀt¥Àw ¨Á§ÄgÁªÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24418 5819 ®PÀÀëöät ©ÃªÀÄ±Á ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24419 5820 dUÀzÉÃ±À ±ÀAPÀgÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24420 5821 gÁªÀÅvÀ¥Àà PÀ®è¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24421 5822 PÀ®è¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24422 5823 gÁd±ÉÃRgÀ ¹zÁæªÀÄ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24423 5824 CA§tÚ SÉÃªÀÄÄ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24424 5825 ²ªÀ¥ÀÀà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24425 5826 ¸ÀÄ£ÀAzÁ zsÀgÀAgÁd ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24426 5827 ªÀÄ®è¥Àà zË®¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24427 5828 ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁgÀÄw ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24428 5829 CuÁÚgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24429 5830 ¹zÀÝ¥Àà ¤Ã®¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24430 5831 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀttÚ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 20

24431 5832 UÀÄgÀÄ¨Á¼À ²ªÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24432 5833 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ «oÀ×® ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24433 5834 ªÀÄ»§Æ§ ªÀÄ±ÁPÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24434 5835 PÁ²£ÁxÀ §¸ÀUÉÆAqÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24435 5836 ¨Á¨ÁzÁ¸À ®PÀëöät ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24436 5837 ®QëöäÃ¨Á¬Ä «oÀ×®gÁªÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24437 5838 UÀÄgÀÄ¨Á¼À ²ªÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24438 5839 ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 20

24439 5840 ¸ÉÊ¥sÀ£À ªÀÄÄ¯ÁÌ¸Á§ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24440 5841 C¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£À ±ÉÃRgÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24441 5842 CPÀâgÀ ªÀÄºÀäzÀ° ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24442 5843 gÁd±ÉÃRgÀ ±ÀgÀt¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 20

24443 5844 £ÁUÉÃ±À PÀóµÀÚ gÁoÉÆÃqÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 20

24444 5845 ²æÃ±ÉÊ® ±ÀgÀt¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 20

24445 5846 zsÀ±ÀgÀxÀ gÁªÀÄf ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24446 5847 ¸ÀÄgÉÃ±À ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24447 5848 ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁªÀÄZÀAzÀæ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24448 5849 ¸ÀÄR¨Á¬Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24449 5850 ¥sÀPÀgÉÆÃ¢ÝÃ£À ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24450 5851 ªÀÄºÀäzÀgÀ¦üÃPÀ ¥sÀPÀgÉÆÃ¢ÝÃ£À ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24451 5852 ²ªÁ£ÀAzÀ FgÀtÚ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 20

24452 5853 ¸ÀÄ£ÀAzÁ ¹zÁæªÀÄ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24453 5854 ªÀiÁgÀÄw zÀ±ÀgÀxÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24454 5855 ªÀÄ®è¥Àà ¤AUÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15



24455 5856 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ CdÄð£À ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24456 5857 C«Ä£À ªÀÄ»§Æ§ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24457 5858 ¸Á§Ä¢Ý£À ªÀÄÄ¯ÁÌ¸Á§ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24458 5859 ¸ÀÄgÉÃ±À gÉÃªÀt¹zÀÝ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24459 5860 vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24460 5861 ºÀtªÀÄAvÀ vÀÄ¼Àd¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 15

24461 5862 C¤vÁ gÉÃªÀuÁÚ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24462 5863 ¨Á§ÄgÁªÀ ±ÀgÀt¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 20

24463 5864 ²æÃzÉÃ« ¨Á§ÄgÁªÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24464 5865 ¸ÀzÁ²ªÀ ¯ÉÃ¸À¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24465 5866 ¯ÉÃ¸À¥Àà ¥sÀQgÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 25

24466 5867 PÀÈµÀÚ¥Àà ±ÀAPÀgÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 5

24467 5868 ªÀiË¯Á° RÄvÀ§Ä¢ÝÃ£À ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ HY MAIZE PÀgÀdV 10

24468 5869 ಫಷನಾನ  ಚಂದಯ ಭ  ಹಾಮ ಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24469 5870 ಬಾಬುರಾಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24470 5871 ಸಂತೋಷ್ ನಿಂಫಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24471 5872 ಬಾಬುಲಾಲ್ ಅಸ್ಪಿಂಗಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24472 5873 ಖಜಾಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24473 5874 ರಿನಶ ತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24474 5875 ಶಿನಂದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24475 5876 ಸುಣಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24476 5877 ಅಬುದ ಲ್ ಷಬ್ ಸ್ಪನೂರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3.75

24477 5878 ವಯನ  ಸ್ಪಧಾಯ ಮಾ  ಕ್ಲ್ಲಲ ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24478 5879 ಫಷರಾಜ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24479 5880 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24480 5881 ಶಿಪುತಾಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24481 5882 ಸ್ಪದ್ರಧಮಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24482 5883 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ   ಚಂದಕ್ವಾಥೆ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24483 5884 ಧೋಿಂಡಿಬಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24484 5885 ಬಾಬುಸಾಬ್ ಖಾಸ್ಪಮ್ ಷಬ್ ಮುಲಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24485 5886 ಬಾಬುಸಾಬ್ ಖಾಸ್ಪಮ್ ಷಬ್ ಮುಲಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24486 5887 ಚಂದ್ರಯ ವ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24487 5888 ಸೋಭಶೇಕ್ರ್ ರು ಪಾಟೋಲ್ ಚಾಲಗ ರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24488 5889 ಲಕಮ ಭ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟೋಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24489 5890 ಷತಿೋಶ್ ಷತಾಮ ಿಂಗ  ಪಾಟೋಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24490 5891 ರಿೋವೄಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24491 5892 ಸನಮಂತಯ ಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24492 5893 ಫಷರಾಜ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24493 5894 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24494 5895 ಶಿರಾಜ್ ಉಡಡ ಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24495 5896 ಮುಟೆ   ಗೌಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 6

24496 5897 ಅಣಣ ರಾಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24497 5898 ಫಷರಾಜ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24498 5899 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟೋಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24499 5900 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24500 5901 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24501 5902 ಸುಭಾನಾಲಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24502 5903 ಸುಮತಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24503 5904 ಸುರೇಶ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24504 5905 ತಮಾಭ ನಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24505 5906 ತೆಜಾಶಿಯ ೋ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24506 5907 ವೄಿಂಕ್ಕಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24507 5908 ಅಶೋಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24508 5909 ಮೄಿಂಡಿಸಾಮ ಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24509 5910 ಜಗದಿೋಶ್ ವಠಠ ಲ್ ಉಜಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24510 5911 ವಯನಾಫಷ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24511 5912 ಯಣಭ ಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24512 5913 ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24513 5914 ಮಮುನಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24514 5915 ನೇರೆಿಂಡ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24515 5916 ಖಜಾ  ಖೈದ್ರಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 2.25

24516 5917 ಫಷವಂತಾಯ ಮ ಷನಾಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24517 5918 ಮಲಲ  ಪ್ ಪಾಮ ರಿಟ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24518 5919 ಅಮೃತ ಮಾಟರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24519 5920 ವಯನಭಭ  ನತಿಕಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24520 5921 ಶಿನಾಿಂಡ್ ಸ್ಪರಿರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24521 5922 ಬಾಬು ನೋಲಾಿಂಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24522 5923 ಸ್ಪಡಡ ನನ  ಮಾಟರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24523 5924 ಶಿನಂದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24524 5925 ವಬಿಫ ೋರ್ ಮುಲಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24525 5926 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24526 5927 ಶಿನಂದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24527 5928 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24528 5929 ಷಯಷಾ ತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24529 5930 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24530 5931 ಅಶೋಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24531 5932 ಷಲಾಡಿಡ ನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24532 5933 ವನಿಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24533 5934 ಶಿನಂದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24534 5935 ಸಂತೋಷ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24535 5936 ನಲಭಭ  ನುಿಂಗನಾ ಜಾಮಾದ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24536 5937 ಸುಣಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24537 5938 ನಗಾ  ಕ್ರೆಪಾ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24538 5939 ವಯಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3



24539 5940 ಅಬುದ ಲ್ ರೋಭನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24540 5941 ವಯಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24541 5942 ಸ್ಪದಿದಯಾಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 4.5

24542 5943 ಹೋದ್ರ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 3

24543 5944 ಗುರುಸ್ಪದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಷಜಿೆ ಅಪಜಲಪುಯ 1.5

24544 5945 ಸುರೇಶಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24545 5946 ಜಕ್ಕ  ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24546 5947 ಶೇಕ್ ಲೇಡಿ ಭಶಕ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24547 5948 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24548 5949 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24549 5950 ಬಾಳವಂತರಾಯ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24550 5951 ಭಲಲ ನಾಥ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24551 5952 ಇಿಂದ್ದ ಮಾತಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24552 5953 ಕ್ವಮ ಬೈ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24553 5954 ಚಾನವಯ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24554 5955 ಅನಾಿಂಡ್ರ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24555 5956 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24556 5957 ಭೋಭರಾಮ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24557 5958 ಬಯ  ವಯನ  ಷಲೋಟಾಗಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24558 5959 ಫಸಾಾ ರಾಜ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24559 5960 ಿಂದ ಜಾತಿಮ ಇಲಾನು ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24560 5961 ಫಷರಾಜ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24561 5962 ಫಸಾನಾನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24562 5963 ಬಾಬುರಾ ಾೊ ಕೌಲಾಗಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24563 5964 ಭೂತಾಲ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24564 5965 ದೇವಿಂದಯ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24565 5966 ಧನಭಭ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24566 5967 ದಿಲೋಪ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24567 5968 ಗಂಗಬಾಯಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24568 5969 ಗಲಂಪಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24569 5970 ಗೋವಿಂದ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24570 5971 ಗುಯನಾನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 2.5

24571 5972 ಹೋತಗ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24572 5973 ಇರಾನಾನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24573 5974 ಭಿಂಬೈ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24574 5975 ಟಮೇಣಣ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24575 5976 ಸುರೇಶ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24576 5977 ಅಿಂಬಾನಾನ  ಕ್ಲ  ಧೋಡ್ರಭ ನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24577 5978 ಫಷ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24578 5979 ಭಾಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24579 5980 ದ್ರಲಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24580 5981 ಲಗನಾನ ನ  ಸ್ಪಿಂಗ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24581 5982 ಊಭ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24582 5983 ಭಹಾಿಂತವಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24583 5984 ಲಿಂಬೂ ಹೆರು ರಾಥೋಡ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24584 5985 ದತತ  ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24585 5986 ಭನಾನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24586 5987 ವಯಯ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24587 5988 ರಾಮ್ ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮ್ ಶಿಿಂಗ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24588 5989 ಶಿವಾಜ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24589 5990 ಲಾಲಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24590 5991 ಮಂತಯ  ರಾಥೋಡ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24591 5992 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24592 5993 ಭಹಾಯಾನಂದ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24593 5994 ವಯನಾಫಷ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಟಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24594 5995 ಇರಾನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24595 5996 ಒಿಂಕ್ರ್ ಬಿ ಕೌಲಲ ಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24596 5997 ಫಷರಾಜ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24597 5998 ಅಮೇೋಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24598 5999 ಚಿದನಾಿಂಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24599 6000 ಭಲಲ   ಜ ಪೂಜಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24600 6001 ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24601 6002 ಖಾಸ್ಪಮ್ ಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24602 6003 ಅಿಂಬಾವಾವಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24603 6004 ದಯಾನಂದ ಫಷನಾನ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24604 6005 ಸನಾಮಾನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 2.5

24605 6006 ಭಡ್ಡ  ಕುಿಂಬಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24606 6007 ಗಣತಿ ಡುಿಂಡ್ರ  ಪೂಜಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24607 6008 ಯಮಶ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24608 6009 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಬಾದ್ರಗಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24609 6010 ಗುಯನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24610 6011 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24611 6012 ಕೃಶಣ  ಕುಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 12.5

24612 6013 ಅಮೇೋಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24613 6014 ಮಲಲ   ಮೄಲ  ವಾಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24614 6015 ಬಯಂಕ್ಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24615 6016 ಭೂತಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24616 6017 ರಾಜಾ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24617 6018 ಗುಯರಾಜ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24618 6019 ಷಲೋಮ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24619 6020 ಶಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24620 6021 ನಾಗ  ಹಾಮ ಲಯಾಲ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24621 6022 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ರು ಬಾಗಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24622 6023 ಕಾಿಂತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5



24623 6024 ಸುರೇವ ಎಸ್ ಬಾಬಾಲೆವಾ ಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24624 6025 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24625 6026 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಚಂದಯ ಶ ಬಾಬಾಲೇವಾ ಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24626 6027 ಧಮ ೋಗಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24627 6028 ರೇ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24628 6029 ಮಲ  ಸ್ಪದದ   ಚಂದ್ರಕವಾಥೆ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24629 6030 ಮಾಲೆಿಂದಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24630 6031 ಜಮಸ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24631 6032 ವೋಯಬದಯ   ಎಿಂ ಪಾಟೋಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24632 6033 ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24633 6034 ಸುಭಾವ ಚಂದಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24634 6035 ಅನಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24635 6036 ಮಾಮ ಕೆ್ಮ್ ಟೇಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24636 6037 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24637 6038 ಕಾಿಂತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24638 6039 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24639 6040 ಕುಲಸುಮಾಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24640 6041 ಕುಪೆಿಂದಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24641 6042 ಲಕ್ಕ   ಎಿಂ ನಿಂಬಾರಾಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24642 6043 ಲಾಲಫ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24643 6044 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24644 6045 ಲಕಮ ಭ ಕಾಿಂತ್ ಮಾಲೆಪಾ  ಪಾಮ ಟರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24645 6046 ಭಡಿವಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24646 6047 ಸಂಜಯ್ ಅಮೃತರಾವ್ ಪಾಟೋಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24647 6048 ಭೂತಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24648 6049 ನಬಿ ಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24649 6050 Yallappa ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24650 6051 ಹುಲಕಾನಾಥಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24651 6052 ಶಿಲೈಿಂಗಾಭ  ಹರೋಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24652 6053 ಇರಾನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24653 6054 ಚನನ ಭಲಲ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24654 6055 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24655 6056 ಚಂದ  ನಾಮ ಟಕಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24656 6057 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24657 6058 ಸ್ಪದಿದಯಾಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24658 6059 ಮಲಲ   ಮೄಲ  ವಾಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24659 6060 ಕೃಶಣ  ಕುಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24660 6061 ಅಮೇೋಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24661 6062 ಭಹಾದೇವ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24662 6063 ವರ್ಷಿಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24663 6064 ಕ್ರಿೋಮ್ ಷಬ್ ಮುಲಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24664 6065 ಖಾಸ್ಪಮ್ ಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 2.5

24665 6066 ಗುರುಶಂತ್ ಕ್ರೆ  ಜಾಮಾಡ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24666 6067 ಫಷನಾನ  ಕ್ರೆಪಾ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24667 6068 ಅಿಂಬಾವಾವಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24668 6069 ಭಹಾಿಂತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24669 6070 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24670 6071 ಅಮೇೋಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 2.5

24671 6072 ಫಶೇಟೆ  ಸುಭಾಷ್ ಗುಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24672 6073 ಜಕ್ಕ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24673 6074 ಹೇಯಾಲಸ್ಪದ  ಕೄ ಅಖಂಡೇ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24674 6075 ಕ್ಲಲ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24675 6076 ಶೋಭಾ ನಾಗಾನಾ ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24676 6077 ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24677 6078 ಫಷವಂತರಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24678 6079 ಸ್ಪದಿದ ನಾ ಕುರಾಬಾಟಲಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24679 6080 ನೋಿಂಗ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24680 6081 ಅಭಷೇಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24681 6082 ಸ್ಪದದ ನಾನ  ಕ್ರೆಪಾ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24682 6083 ಛೇಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24683 6084 ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24684 6085 ಸ್ಪಡಡ ನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 2.5

24685 6086 ವಯಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24686 6087 ಅಭಯ ಟ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 22.5

24687 6088 ಮೇಲಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24688 6089 ಒಿಂಕ್ರ್ ಬಿ ಕೌಲಲ ಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24689 6090 ಷತಲಿಂಗ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24690 6091 ಭಲಲ   ಜ ಪೂಜಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24691 6092 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕುನಾಫ ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24692 6093 ಮಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 20

24693 6094 ಸೈನಾಝ್ಫ ೋ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24694 6095 ಸನಾಮಾನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24695 6096 ಭಲಪಾ  ಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 15

24696 6097 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24697 6098 ಇಶಾ ಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24698 6099 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಬಾದ್ರಗಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24699 6100 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24700 6101 ಅಭತಯ ರಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24701 6102 ಸಂಚಾನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24702 6103 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟೋಲ್ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 5

24703 6104 ಭಲಪಾ  ಕ್ಯಗಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 25

24704 6105 ಲಕಮ ಭ ಕಾಿಂತ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24705 6106 ಭಲಲ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಮೄಕೄಕ  ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 10

24706 6107 ರೂಪಾತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4



24707 6108 ರಾಜೇಿಂದಯ  ರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24708 6109 ಮೆಪಿತ್ ರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24709 6110 ಅಭಷೇಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24710 6111 ಇರಾನಾನ  ಭಲೆಲ ೋಶ್ ಗಂಗಾತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24711 6112 ಮುಟೆ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24712 6113 ಬಗಮಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24713 6114 ನಾಗಣಾಣ ದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24714 6115 ಶಿಂತ  ಮಂಗಲ್ಲರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24715 6116 ಯ ವೋಣ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24716 6117 ಖಂಡ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24717 6118 ನೋಿಂಗ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24718 6119 ಮುಲಾಕ  ಟೇಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24719 6120 ಸಂಗಾನ  ಬಾಬುರಾ ಾೊ ಅಲಾಮೄಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24720 6121 ಜಫಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24721 6122 ಭೋಮಾರೆ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24722 6123 ಶಿಕುಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24723 6124 ಭೋಭರೇ ಭಿಪಾ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24724 6125 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24725 6126 ಮಾಡಿಾ  ಎಿಂ ಗಂಗಾತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24726 6127 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಗುರಾ  ತಲಾಾ ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24727 6128 ನಬಿಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24728 6129 ರಾರ್ಜ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24729 6130 ರಾಜಶೇಖರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24730 6131 ಪುಸ್ಪಲಬಾಯಿ ಮಂಗಲ್ಲರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24731 6132 ಸುರೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24732 6133 ಫಷನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24733 6134 ಒಿಂಕ್ರ್ ಬಿ ಕೌಲಲ ಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24734 6135 ಚಂದಯ ಶ ಮಾಟರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24735 6136 ಫಭಭ ರಾಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24736 6137 ಶಿಂಕೄಯ ಮಾಭ  ಪಾಟೋಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24737 6138 ಭೂತಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24738 6139 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24739 6140 ಶಿನಂದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24740 6141 ಗುರಾ  ಶಂಕ್ರೆಪಾ ಅ ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24741 6142 ರೆನಾಸ್ಪದ್ರ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24742 6143 ಫಷನಾನ  ಗುರು್ ಬಾಲ  ಪುಲಲ ರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24743 6144 ಿಂದ ಫಗೆಮ ಭಲೇಶಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24744 6145 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24745 6146 ಫಷಣಣ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24746 6147 ಫಷನಾನ  ಚಂದಯ ಭ  ಹಾಮ ಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24747 6148 ಬಾಬುರಾಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24748 6149 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಧಾಿಭನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24749 6150 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24750 6151 ಭಲಲ ಕ್ಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24751 6152 ಸುರೇಶ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24752 6153 ದಸಾತ ಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24753 6154 ಸುರೇವ ಎಸ್ ಬಾಬಾಲೆವಾ ಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24754 6155 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಚಂದಯ ಶ ಬಾಬಾಲೇವಾ ಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24755 6156 ವಯನಾಫಷ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

24756 6157 ನೋಲಮಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24757 6158 ಸನಾಮಾನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24758 6159 ವಕುಿಂತಲಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24759 6160 ಸುಧಕ್ರ್ ಜ ಇನನ ಷೆ್ಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24760 6161 ಮಲ  ಸ್ಪದದ   ಚಂದ್ರಕವಾಥೆ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24761 6162 ಡಂಡ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24762 6163 Laldemashak ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

24763 6164 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24764 6165 ಸನಮಂತಚ ರಿಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24765 6166 ವರ್ಷಿಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24766 6167 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24767 6168 ಆಲ ಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24768 6169 ಸಮಾಲಿಂಗ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24769 6170 ಗುಯರಾಜ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24770 6171 ಕ್ಲತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 7

24771 6172 ಬಾಮ ಿಂಡ್ಡ ನಾವಾಜ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24772 6173 ನಿಂಗಾ  ಡ್ಡಬಿಫ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24773 6174 ಶಿಬಟೆಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24774 6175 ರಾಜೆಶ ೋಕ್ರ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24775 6176 ಜಗದೇವ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24776 6177 ಯ ಕ್ಯಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24777 6178 ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24778 6179 ಶಿವಯನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24779 6180 ಜಬ್ದ್ರ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24780 6181 ಸಂತೋಷ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24781 6182 ಶಿಪುತಾಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24782 6183 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24783 6184 ಭಹಂತೇಶ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24784 6185 ಅಭಯ ಟ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24785 6186 ಸುರೇಶ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24786 6187 ಮುಷ ಷಬ್ ಭಡಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24787 6188 Appasab ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24788 6189 ಚನನ ಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24789 6190 ಭಲಲ ನಾಥ್ ದಧನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24790 6191 ವಫಫ ದಿದ ೋನ್ ಶೇಖಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2



24791 6192 ಸಂತೋಷ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24792 6193 ದೇವಾರಾಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 5

24793 6194 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24794 6195 ಭಲಲ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24795 6196 ಯ ಭಾಕ್ರ್ ಉಡಡ ಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24796 6197 ದಭಿನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24797 6198 ಭೂತಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24798 6199 ರಾಜೇಿಂದಯ  ಗುಟರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

24799 6200 ಸುಸಾಲಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 3

24800 6201 ಗಂಗಧರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24801 6202 ಜಟೆ್ಟ ಪಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24802 6203 ಬಿರಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 7

24803 6204 ಸ್ಪಕಂದರಾಸಾಬ್ ಮೇಲಾಷಬ್ ನಾಡ್ರಫ್ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 3

24804 6205 ಫಷವಿಂದಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24805 6206 ಬಗಮಾ ಡ್ಡಬಿಫ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24806 6207 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24807 6208 ವಕುಿಂತಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24808 6209 ಸನಮಾಮಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24809 6210 ಸನಮಾನಾಟಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24810 6211 ಯ ಭುಚು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24811 6212 ಷತಾಲಿಂಗಯಾಯಾ ನಂದಿಕೇೋಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24812 6213 ಭಲಲ ನಾಥ್ ಮೋಟರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24813 6214 ನಾಗಣಾಣ ದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24814 6215 ಗುಿಂಡ  ಡ್ಡಬಿಫ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24815 6216 ಅಮೇೋಘ್ಸಾ ದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24816 6217 ಸ್ಪದ್ರಧಮಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24817 6218 ಪಂಡಿತ್ ಹನಚ ಗೇರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24818 6219 ಭಹಾಿಂರ್ತಗಡ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24819 6220 ನಿಂಗ  ಷಯಾಫನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24820 6221 ಸಾದಿಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24821 6222 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಡ್ಡಬಿಫ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24822 6223 ಸ್ಪದಿದಯಾಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24823 6224 ಶಂಕ್ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24824 6225 ರಾಮು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24825 6226 ನಲಭಭ  ನುಿಂಗನಾ ಜಾಮಾದ್ರರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24826 6227 ವದ್ರಮ  ಸಾಗರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24827 6228 ಚಂದರಾಕ್ಲಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24828 6229 ಸಂತೋಷ್ಣಕಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24829 6230 ವಯ ಭಡಿಸು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24830 6231 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24831 6232 ಭಡಿವಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24832 6233 ಚಂದಯ ನಾಿಂತಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24833 6234 ಅನನ ರಾವ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24834 6235 ಗಂಗಪಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24835 6236 ಭಹಾದೇವ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24836 6237 ರೆನಾನತಾ ಬಾದ್ರಗಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24837 6238 ನಾಗ  ನಾಡ್ರವಕೄರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24838 6239 ಅಣಣ ರಾಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24839 6240 ಅಿಂಬೂ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24840 6241 ಇರಾನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24841 6242 ಸಮಮ ಲ ಎಸ್ ಅಕಾಿಂಡ್ಡ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24842 6243 ನೄಿಂಗಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24843 6244 ಯ ಕಾಶ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24844 6245 ಮುಯಜಾ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24845 6246 ಸನಮಂತಚ ರಿಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24846 6247 ಶಿರಾಯ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24847 6248 ಸನಭ ಿಂತರಾ ಉಡಡ ಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24848 6249 ಕುಪೆಿಂದಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24849 6250 ಸಂತ  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24850 6251 ಮಲಲ   ಪೂಜಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24851 6252 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24852 6253 ದಭಿನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24853 6254 ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24854 6255 ಭಹಾಯಾನಂದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24855 6256 ಭಹಾತಾಮ ಯಾಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24856 6257 ಭಹಂತೇಶ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24857 6258 ಭಲನ್ ಬಿೋ ಸೈಪನ್ ಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24858 6259 ಭಣಿಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24859 6260 ವಯಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24860 6261 ಸರಿೋವಚ ಿಂದಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24861 6262 ವನವಾಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24862 6263 ಸನಮಂತರಾಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24863 6264 ಷರಂ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24864 6265 ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24865 6266 ಸನಮಂತರಾಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24866 6267 ಭಲಲ ನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24867 6268 ವರ್ಷಿಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24868 6269 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24869 6270 ಕ್ಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24870 6271 ಶಿಯ ೋಮಾಿಂತರಾಮ ಪಿ ಪಾಟೋಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24871 6272 ಪೈಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24872 6273 ಬಗಮಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24873 6274 ಸುವಾರಾನಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24874 6275 ಸ್ಪಡಡ ನನ  ಬಿ ಜಾವಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2



24875 6276 ವಯಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24876 6277 ಪುಟೆ ಲೇಬೈ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24877 6278 ಊಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24878 6279 ಪುಟಾಲ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪಿಂಧ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24879 6280 ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24880 6281 ಧಮ ೋಗಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

24881 6282 ಜಮ ೋತಿ ಮೃಣಾಜಯ್ ಭಠತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24882 6283 ಸುನಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24883 6284 ಸಂಭಾಮುಖ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

24884 6285 ವಕುಿಂತಲಾ ಅಶೋಕ್ ಬಾಬಾಲಾದ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24885 6286 ಮಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24886 6287 ಭಲಾಕ ಷಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24887 6288 ಮಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24888 6289 ಸಂತೋಷ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24889 6290 ಅಶೋಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24890 6291 ಮುಲಾಕ  ಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24891 6292 ಭಡಿವಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

24892 6293 ಇಫಾಿನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24893 6294 ನಾರಾಮಣ ರಾವ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 3

24894 6295 ಬಗವಂತಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24895 6296 ಸೈನಾಬಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24896 6297 ಭಲಲ ನಾಥ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24897 6298 ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24898 6299 ಭಹಾದೇವ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24899 6300 ಕುಶವ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24900 6301 ಊಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24901 6302 ಷಮಮ ದ್ ನಬಿ ಜಮಾದ್ರರ್ ಶೇಖ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24902 6303 ನಾಗಯಾಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24903 6304 ಶಿರಾಜ್ ಪಲೋಸ್ ಪೋಟೈಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24904 6305 ಶಿರಾಜ್ ಪಲೋಸ್ ಪೋಟೈಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24905 6306 ಸ್ಪಡಡ ನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24906 6307 ಷರೋಜಾ ಚಿಿಂಚಿಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24907 6308 ಫಷರಾಜ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24908 6309 ವಯ ಭಡಿಸು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24909 6310 ಪೈಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 3

24910 6311 ಊಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24911 6312 ಅಫುಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24912 6313 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24913 6314 ಅಿಂಬಾವಾಾ  ನಳಗಿರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24914 6315 ವಯನಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

24915 6316 ವಯ ಭಡಿಸು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24916 6317 ಭಸತಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24917 6318 ಸೈತಾಫನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24918 6319 ಧಮುಿ ಚಂದ್ದ ರಾಥೋಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 7

24919 6320 ಸರಿಷಚ ಿಂದಯ  ಖುರು ರಾಥೋಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24920 6321 ಪಾಿಂಡು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

24921 6322 ಬಿಲ್ಲಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24922 6323 ಚಾನ  ರು ರಾಥೋಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24923 6324 ಜಭಕ ಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24924 6325 ಬಾಬು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24925 6326 ಚಂಚು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24926 6327 ಕ್ಲಲ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 9

24927 6328 ಭಹಾಿಂತವಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24928 6329 ಸರಿಚಂದಯ  ರಾಥೋಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24929 6330 ಸ್ಪದ್ರದ ಗಾ  ಮುಗಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24930 6331 ಕೄಸು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24931 6332 ಶಿಂತ ಬಾಯ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24932 6333 ವಯನ  ಚವಾಣ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24933 6334 ಭನಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 5

24934 6335 ಗಾನಾಗಧರ್ ಫಜಂಟಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 7

24935 6336 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24936 6337 ಅಶೋಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 9

24937 6338 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24938 6339 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24939 6340 ಸಮಾಲಿಂಗ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24940 6341 ಕಾರ್ತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 7

24941 6342 ವಟೆ ಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24942 6343 ಚಂದ್ರಯ ಿಂಕಂಟ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

24943 6344 ಚನನ ಭಲಲ   ಟೋತನಾಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24944 6345 ಸೆಟೆ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24945 6346 ಯವಡ್ರಸ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 3

24946 6347 ಗುರುಶಂಟ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24947 6348 ರಾರ್ಜ ರು ಹಷಭಣಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24948 6349 ವಠಠ ಲ್ ಆದದ ರಿಿಂದ ಮಲಸಂಗಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24949 6350 ಕ್ಲಲ ವಾ ಟೋಟ್ಟನಾಕ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24950 6351 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂಟ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24951 6352 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24952 6353 ದಡೂ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 3

24953 6354 ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24954 6355 ಗಮ್ ರೆಕು ಜಾಧವ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24955 6356 ಶಿನಂದ ಗನಾನ  ದೊಮೇನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24956 6357 ಖಜಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24957 6358 ಕಾವರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24958 6359 ಯಮಶ್ ಪಭ ರಾಥೋಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4



24959 6360 ಅನಾಸುಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24960 6361 ಖುಮು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24961 6362 ಸನಾಮಾನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24962 6363 ಕ್ಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24963 6364 ಉಮಾಕಾಿಂಟ್ ರಾಥೋಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24964 6365 Yallabayi ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24965 6366 ಮವಾ ಿಂತ್ ಚವಾಣ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24966 6367 ವಭರಾಯ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24967 6368 ನಿಂಗಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24968 6369 ಮಶವಂತರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24969 6370 ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24970 6371 ಭಲಟಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 9

24971 6372 ಬಗಮಾನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24972 6373 ಯವಕುಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24973 6374 ಗುರುಶಂತ್ ಹಾನಮಾಿಂಟ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24974 6375 ಯ ಭು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24975 6376 ದತಿತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24976 6377 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24977 6378 ಭೋಭತಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24978 6379 ಶಂಕ್ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24979 6380 ಮೄನಕಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24980 6381 ಗೋಪುಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24981 6382 ಥತರು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24982 6383 ದಯ ಿಂಡ್ರಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24983 6384 ಧಮ ೋಗಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24984 6385 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24985 6386 ಊಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24986 6387 ಬೈಲಾಮ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

24987 6388 ಲಲತಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

24988 6389 ಇರಾನಾನ  ಬಿ ಅನನ ಯಕ್ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

24989 6390 ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 5

24990 6391 ದೇಭಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24991 6392 ಉಭೋಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 5

24992 6393 ನಭಿಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 9

24993 6394 ಿಂದ ಫಗೆಮ ಗೋದ್ರರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

24994 6395 ಅಿಂಬಾದ್ರಸ್ ಸ್ಪೋತಾರಾಮ್ ಚೌಹಾನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24995 6396 ಶಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

24996 6397 ವಯನಾ  ರು ದೊೋಡೋಣಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 7

24997 6398 ಭಹಾದೇವ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 9

24998 6399 ಜಗದೇವ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

24999 6400 ವಯಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25000 6401 ಶಿಂಪಾಪಾ  ಲಾಲ್ಲ ಸ್ಪಿಂಗ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 7

25001 6402 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25002 6403 ರ್ತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25003 6404 ಷರುಬೈ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25004 6405 ರಾಮಾ ಿಂಗ್ ಗಣತಿ ಚಹಾನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

25005 6406 ಪಿಿಂಡಿಟ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 3

25006 6407 ವಯನಾಫಷ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25007 6408 ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 5

25008 6409 ಮೇೋತಿರಾಮ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25009 6410 ವಟೆ ಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25010 6411 ಫಷರಾಜ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 7

25011 6412 ಆಿಂಬು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

25012 6413 ಸುಶಿಲ್ಲಕಮಾರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25013 6414 ಯ ಭಾಕ್ರ್ ಮಾನು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25014 6415 ಅಪು  ಧಮುಿ ರಾಥೋಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25015 6416 ಪಾಿಂಡಿತ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25016 6417 ಗಿನಾನಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25017 6418 ಚಂದಪ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25018 6419 ಬಾಬು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25019 6420 ಶಿವಾರೈ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25020 6421 ಭಹಾಿಂತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25021 6422 ವಜಮಲಕಮ ಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25022 6423 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25023 6424 ವರ್ಷಿಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 9

25024 6425 ಭಲಲ ಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25025 6426 ಭಲಲ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 7

25026 6427 ಸುಣಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25027 6428 ಶಿನಂದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 5

25028 6429 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಎಲ್ ಮರಿಡಗಿಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25029 6430 Faiyaz ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25030 6431 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25031 6432 ಬಯಂಕ್ಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ , ಹೈದ್ರಯ ಬಾದ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25032 6433 ದತಿತ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25033 6434 ಲಲ ವ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25034 6435 ಫಸಾನಾನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25035 6436 ಕಂಫ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25036 6437 ಚನನ ಭಲಲ   ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25037 6438 ಯಸುಲ್ ಬಿ ರಿರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25038 6439 ನಾಗಣಾಣ ದ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25039 6440 ರೇನಾಸ್ಪದ   ಖೈಯಟ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25040 6441 ವಭರಾಮ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25041 6442 ಶಿಮಾ ಸ್ಪರೂರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25042 6443 ಚಾನಮಾಲಲ   ಮಾಲಸೆಟೆ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4



25043 6444 ಚಂದಭಭ  ಭರೇಸೆಟೆ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25044 6445 ಕಂಬಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25045 6446 ರಿನಶ ತ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25046 6447 ನೄಿಂಗಭಭ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25047 6448 ಜಮನಂದ ನೋಲಾಿಂಗಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25048 6449 ನೇರೆಿಂಡ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25049 6450 ಧನಭಭ  ರು ಪಾಟೋಲ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25050 6451 ಮಾಮ ಡಿತಮ  ಹರೇಭತ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25051 6452 ಇಡುಬೈ ಪಾಕ್ಲ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25052 6453 ವಬಿಫ ೋರ್ ಮುಲಾಲ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25053 6454 ವಯನಾಫಷ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25054 6455 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25055 6456 ಭಲಲ  ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25056 6457 ಜಗನಾಥ್ ಚಾಲಗಿರಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25057 6458 ಶಿವಾನಂದ ಗೋಬೂರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25058 6459 ಶಿನಂದ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25059 6460 ಫಸಾನಾನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25060 6461 ಕ್ಲಲ   ವಯನ  ನಾಮ ಟಕಾರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25061 6462 ಶಿನಂದ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25062 6463 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಮಾಟರಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25063 6464 ಮಾಲ  ಸಯಾಲಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25064 6465 ನಿಂಗಾ  ಡ್ಡಬಿಫ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25065 6466 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಡ್ಡಬಿಫ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25066 6467 ಸುಣಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25067 6468 ನಗಾ  ಕ್ರೆಪಾ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25068 6469 ಸಂತೋಷ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25069 6470 ರಾಚ  ಎಿಂ ಜಾಬಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25070 6471 ಭಹಾಿಂತ ವಠಠ ಲ್ ಉಜಾನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25071 6472 ಗೌಡ್ಡ ಗೌಡ್ ಎಸ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25072 6473 ಹೇಯಾಲಸ್ಪದ  ಕೄ ಅಖಂಡೇ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25073 6474 ಸಂಗ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25074 6475 ಕ್ಲಲ  ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25075 6476 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

25076 6477 ಭಹೋಬಬ್ ಸಾಬ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 5

25077 6478 ಗುಯನಾನ  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25078 6479 ಭೋಭರಾವ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25079 6480 ಅಿಂರ್ಜಮ್ ಸಾಬ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25080 6481 ದಡಡ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25081 6482 ಡ್ರಟ್ಟಗಡ್ ಮಾಲಟಲ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25082 6483 ಟ ನಾನ  ಭಡಿಲಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25083 6484 ಅಬುದ ಲ್ ರೋಭನ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

25084 6485 ವಶಿಧರ್ ಶಿಪುಟೆ ರ್ ಡಂರ್ಜ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

25085 6486 ಸುಮತಯ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25086 6487 ಮರಾಸಾಬ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25087 6488 ಅಮೇೋಗಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25088 6489 ಸುರೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನರೋನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 3

25089 6490 ಫಗಾನಾನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25090 6491 ಷಾ ಬಾಯ ಮ ಜ್ ಗಾಡ್ಡಗ ೋವಾ ಯ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನಶ ಚಾಮಿಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25091 6492 ಶಿನಂದ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25092 6493 ಶೇಖ್ ಚಂದ್ ಟೇಲ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25093 6494 ದ್ರಭ ಟಬಾಯಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25094 6495 ಉಸಾಭ ನ್ ಸಾಬ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 1

25095 6496 ಯಫಿಕ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 5

25096 6497 ಗುಯಶಂತ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25097 6498 ಛೇಮ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25098 6499 ಕ್ಲಲ   ಎಸ್ ನರುನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25099 6500 ಶಿಲಿಂಗ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25100 6501 ಶಿರಾಯ್ ರಾಚಾಗಲಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25101 6502 ಮಾಲ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25102 6503 ಇಿಂದ್ದ ಮಾತಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25103 6504 ಲಡಲಾಮ ಬ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25104 6505 ಸ್ಪಡಡ ನಾನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25105 6506 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25106 6507 ನಾಗು ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25107 6508 ಸುರೇಶಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25108 6509 ಫಷರಾಜ್ ಚಿಚೋಲ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25109 6510 ವೋರೇಿಂದಯ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25110 6511 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25111 6512 ರಾಭಚಂದಯ  ಮಾಲ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25112 6513 ಸನಮಂತಚ ರಿಯಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25113 6514 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕ್ಲಾವಟೆ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25114 6515 ಭಹಾಿಂತ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25115 6516 ಫಷರಾಜ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25116 6517 ನಾಗಬೈ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25117 6518 ನಾಗಯಾಯಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25118 6519 ನಾಗೇಶ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25119 6520 ಪಂಚಕ್ಷ್ರಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25120 6521 ಯಮವಾ ರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25121 6522 ಯಮವಾ ರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25122 6523 ಯ ದಿೋಪುಕಮಾರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25123 6524 ರಾಫನ್ ಬಿೋ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25124 6525 ಫಷರಾಜ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25125 6526 ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೆ ದೇಶುಭ ಖ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25126 6527 ರೇನಾಸ್ಪದ್ರಮ  ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8



25127 6528 ಸಂಗ  ಗುಯ  ತಲಾಾ ರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25128 6529 ಶಕೋಲ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25129 6530 ವಕುಿಂತಲ್ ಬಿ ಪಾಟೋಲ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25130 6531 ಶಮ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25131 6532 ವಮೄಭ ಗಳು ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25132 6533 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25133 6534 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25134 6535 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25135 6536 ವಯಯ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25136 6537 ಶಿಕುಮಾರ್ ವಟೆ ಲ್ ಬಾಮ ಿಂಡಗರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25137 6538 ಶಿಭಭ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25138 6539 ಶಿವಾನಂದ ಹರಾಗ  ಪಾಟೋಲಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25139 6540 ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪ ಬಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25140 6541 ಶಿವಯನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25141 6542 ಶಿವಯನ  ಪಾಟೋಲ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25142 6543 ವಯ ಭಡಿಸು ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25143 6544 ವಯ ಭಡಿಸು ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25144 6545 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25145 6546 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25146 6547 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25147 6548 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25148 6549 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25149 6550 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25150 6551 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25151 6552 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25152 6553 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25153 6554 0 ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25154 6555 ಅಮೇೋಗಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25155 6556 ರಾಜಶಿಯ ೋ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25156 6557 ಕಾಿಂತ  ನೋಲಾಿಂಗಿ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25157 6558 ಸುಣಿ ಗಡರಿಕಾರ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25158 6559 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 4

25159 6560 ಶಿರಾಯ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 2

25160 6561 ಕ್ಜಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 8

25161 6562 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಅಲ ಅಬುದ ಲ್ ಶೇಖ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 6

25162 6563 ನಬ್ ಕಾವರಿ ಸ್ಪಡಾ  ಕಂನ ಸಂಕ್ಯಣ ಸೂಮಕಾಿಂತಿಅಪಜಲಪುಯ 10

25163 6564 ಸಂಗಮವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25164 6565 ಮಾಲಕ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25165 6566 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25166 6567 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25167 6568 ಕಾರೆಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25168 6569 ವಯಣಭಭ  ಗಾಡಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25169 6570 ವಯಣು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25170 6571 ಈಯಣಣ  ಲಿಂಗಟ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25171 6572 ಭಲಲ   ಪೂಜಾರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25172 6573 ಶಿಂತಕುಮಾಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25173 6574 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25174 6575 ಅನನ ರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25175 6576 ತಾಜೂದಿದ ೋನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25176 6577 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಲೆಲ ೋವ  ಕಾಕಂಡಿಕ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25177 6578 ವಯಣ ಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25178 6579 ದೇವೋಿಂದಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25179 6580 ಅನನ ಪೂಣಿ ಸ್ಪದಧ ರಾಭ ಮುಧೋಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25180 6581 ಭಲಕ್  ಗೌಡ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25181 6582 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25182 6583 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25183 6584 ಲಲತಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25184 6585 ಫಷಭಭ  ನಿಂಬಾಳಕ ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25185 6586 ಶಿವಾನಂದ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25186 6587 ವಯಣಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25187 6588 ಯ ಭು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25188 6589 ನಸ್ಪೋಮಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25189 6590 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25190 6591 ಭೋಮಾಶ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25191 6592 ಗೋಪಾಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25192 6593 ಭಲಾಲ ನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25193 6594 ಮಾರುತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25194 6595 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25195 6596 ಬಗವಂತ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25196 6597 ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25197 6598 ಭಸದೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25198 6599 ಇಯಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25199 6600 ಇಮಾಮ್ ಕುಮುಷಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25200 6601 ಸನೋಫ್ SAB sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25201 6602 ಗುರುದೇವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25202 6603 ಗುರುರಾಜ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25203 6604 ಶಿಯ ೋಶೈಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25204 6605 ಗುರುಪಾದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25205 6606 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25206 6607 ನಾಗರಾಜ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25207 6608 ಯವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25208 6609 ಬಾಲಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೋಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25209 6610 ಷರುಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25210 6611 ಭಲಲ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100



25211 6612 ಭಾಗಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25212 6613 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25213 6614 ಅಮೃತರಾವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25214 6615 ಶಿಲಿಂಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25215 6616 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಹಂಚನಾಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25216 6617 ಕ್ಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25217 6618 ಲೋಲಾಧಾರ್ ಪೂಜಾರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25218 6619 ಗಿೋತಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25219 6620 ವಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25220 6621 ಅಸಾರಾ ಬಿೋ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25221 6622 ಸಾಮದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25222 6623 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25223 6624 ಕಾಶಿನಾಥ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25224 6625 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25225 6626 ಶಿವು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25226 6627 ಕಾವಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25227 6628 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25228 6629 ಅರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25229 6630 ವಯಣಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25230 6631 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25231 6632 ಅಿಂಬಿಕಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25232 6633 ಭಾಗೇಿಂದಯ  ಎಸ್ ಡಸಾಳಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25233 6634 ಗುಿಂಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25234 6635 ಭಲಲ ನಾಥ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25235 6636 ಯತನ ಬೈ ಎಸ್ ವಾಘಭ ೋರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25236 6637 ಭಕುತ ಗೌಡ ದೇ  ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25237 6638 ಯ ಕಾಶ್ ಫದಡ್ರಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25238 6639 ಸಾಗಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25239 6640 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಮಾಮ ನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25240 6641 ಗುರುಶಿಂತ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25241 6642 ಪಾಿಂಡುರಂಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25242 6643 ರುದಯ ಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25243 6644 ರಾಜಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25244 6645 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ಜ ಎಿಂ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25245 6646 ಭೋಭಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25246 6647 ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25247 6648 ಭಸರುದಯ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25248 6649 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25249 6650 ಜಗನಾನ ಥ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25250 6651 ಬಿೋಯಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25251 6652 ಗುರುನಾಥ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25252 6653 ಕ್ಡ  ಬಾಲಗುಿಂಡಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25253 6654 ಚಿಿಂಚೋಲೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25254 6655 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25255 6656 ಚಂಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25256 6657 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25257 6658 ವಯಣಮಮ  ಪುರಾಣಿಕ್ ಭಠ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25258 6659 ಉಭಕಾಿಂತ್ ರಾಥೋಡ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25259 6660 ಫಷಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25260 6661 ದತತ   ಎಸ್ ಡಸಾಳಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25261 6662 ಶಿವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25262 6663 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ ಅಿಂಬಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25263 6664 ಶಿಯ ೋದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25264 6665 ಚಿತಯ ಲೇಖ ಆಲ್ಲರು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25265 6666 ಭಹಾದೇವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25266 6667 ಭಸದೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25267 6668 ಚನದಯ ಶೇಖರ್ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25268 6669 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25269 6670 ಶಭಲಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25270 6671 ಯ ಭಾಕ್ರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25271 6672 ಭಸದೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25272 6673 ಫಷಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25273 6674 ಭಡಿಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25274 6675 ರುದಯ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25275 6676 ನಾಗೇಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25276 6677 ವಜಮಲಕಮ ಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25277 6678 ದ್ರಮ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25278 6679 ಯಜಾಕ್ ಟೇಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25279 6680 ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25280 6681 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25281 6682 ಸಾತಲಿಂಗಭಭ  ಶಿರಾಮ ಮಾಲಪಾಟೋಲ್sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25282 6683 ಭಡಿವಾಳ  ಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25283 6684 ತಯಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25284 6685 ವಯಣ  ಕೇಳಿೂರು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25285 6686 ಷತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25286 6687 ಪಾಿತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25287 6688 ಫಷವಂತ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25288 6689 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ಚಂದಮಮ  ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25289 6690 ರ್ತಳಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25290 6691 ಸುಭಾಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25291 6692 ಸ್ಪದದ  ಜ ಡಶ್ಟೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25292 6693 ನಾಗೇಿಂದಯ  ಕ್ಭಾಿರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25293 6694 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಶಫಿ ಚೌಧರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25294 6695 ಶಿಯ ೋಮಾಿಂತರಾವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100



25295 6696 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25296 6697 ಸುರೇಖಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25297 6698 ಸುಗಳಬಾಯಿ ಭಠ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25298 6699 ಯ ತಿಭಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಹೂಗಾಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25299 6700 ಚಂದಯ ಶ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25300 6701 ಜಗದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25301 6702 ನಶಿಮಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25302 6703 ರುದಯ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25303 6704 ಶಿಶಂಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25304 6705 ಭನು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25305 6706 ಹಾಷನ SAB sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25306 6707 ವಯಣಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25307 6708 ಗುರುಸ್ಪದದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25308 6709 ಯ ಭು ಶಿಂತ  ಕ್ಳಶ್ಟೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25309 6710 ಗುರುಸ್ಪದದ ಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25310 6711 ಶಿಯೋಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25311 6712 ಫಲವಂತರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25312 6713 ಗಿೋತಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25313 6714 ಭಲಲ ಭಭ  ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25314 6715 ಶೇಖರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25315 6716 ಸ್ಪದದ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25316 6717 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25317 6718 ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25318 6719 ನಿಂಗ  ತಿ ಣಣ  ಬಾಭನಳಿ್ಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25319 6720 ಗಂಗಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25320 6721 ಷರುಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25321 6722 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25322 6723 ಶಿಂತಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25323 6724 ಅದಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25324 6725 ಕದ್ರಯನಾಥ ಎ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25325 6726 ಸುಧಾಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25326 6727 ಮಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25327 6728 ಸೋಭಶೇಖರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25328 6729 ಗುಿಂಡರೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25329 6730 ತಾಮಭಭ  ಎಚ್ ಪೂಜಾರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25330 6731 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ  ಶಿೋಗಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25331 6732 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಹುಸೇನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25332 6733 ಯ ಕಾಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25333 6734 ಬಗವಾನಾಯ ವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25334 6735 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25335 6736 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25336 6737 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25337 6738 ಪಕೋಸಾಿಬ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25338 6739 ಶಿವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25339 6740 ಮವವಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25340 6741 ಮುಡ್ರಷರ್ ಮುಬಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25341 6742 ಪಂಡಿತ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25342 6743 ಭಹಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25343 6744 ಹೈದರ್ SAB sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25344 6745 ಸುರೇಶ್ ಸದಿಭನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25345 6746 ಸಂಗಮಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25346 6747 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25347 6748 ಮುಕಾತ  ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25348 6749 ದತತ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25349 6750 ಖಾಸ್ಪಮಾಸಾಬ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25350 6751 ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25351 6752 ಶಿವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25352 6753 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25353 6754 ಸುರೇಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25354 6755 ವಯಣಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25355 6756 ಶಿಯ ಮಂತ್ ರಾವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25356 6757 ಸಾಗುಮಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25357 6758 ಯ ಸಾದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25358 6759 ವಟಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25359 6760 ಗುರುಬಾಯಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25360 6761 ಪಂಡಿತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25361 6762 ಚಂಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25362 6763 ಶಿಯ ೋದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25363 6764 ಸ್ಪದದ   ಸ್ಪ ಮುಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25364 6765 ಗುಿಂಡಭಭ  ಸನುಭಮಮ  ಚಿತಾತ ಪುಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25365 6766 ಭಲಲ ಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25366 6767 ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪ ಹರೇಗೌಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25367 6768 ಯ ದಿೋಪ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25368 6769 ಶಿಪುತಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25369 6770 ಶಿವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25370 6771 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25371 6772 ಮುನೋರ್ ಅಸಭಭ ದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25372 6773 ಕ್ಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25373 6774 ರಾಜಸಭಭ ದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25374 6775 ಭೋಭಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25375 6776 ಸುಫಫ ರಾವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25376 6777 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25377 6778 ಭಾಯತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25378 6779 ಭೋಭರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100



25379 6780 ನಬ್ನಾನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25380 6781 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25381 6782 ರುದಯ   ಶೇಖ  ಯಾಳಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25382 6783 ನಾಗರಾಜ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25383 6784 ಫಷರಾಜ ಶಿರಾಮ ಬಿರಾದ್ರರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25384 6785 ಕ್ಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25385 6786 ಯ ಭಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25386 6787 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25387 6788 ಸಂಗಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25388 6789 ಸ್ಪದದ ರಾಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25389 6790 ಸಂಗಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25390 6791 ಶಿಶಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25391 6792 ಭೋಭಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25392 6793 ಶಿಕಾಿಂತಾ  ಸ್ಪ ಎಯಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25393 6794 ಫಷರಾಜ ಶಿಯೋಗ  ಬಿರಾದ್ರರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25394 6795 ನಾಗಭಭ  ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25395 6796 ಶಿಕುಮಾಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25396 6797 ನಾಗೇಿಂದಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25397 6798 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25398 6799 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25399 6800 ಆನಂದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25400 6801 ವಯಣಫಸು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25401 6802 ಜಗದೇವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25402 6803 ಅರ್ಜಿನ್ ಎ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25403 6804 ಗುರುಫಷಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25404 6805 ಯಮಾನಂದ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25405 6806 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25406 6807 ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25407 6808 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25408 6809 ನೋಲಕಂಠಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25409 6810 ಚಂದಯ ಕ್ಲಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25410 6811 ಭೋಭರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25411 6812 ಅಿಂಫರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25412 6813 ಮೌಲನ್ ಬಿೋ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25413 6814 ಬಾಫಣಣ ಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25414 6815 ರೇಣಸ್ಪದದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25415 6816 ಶಿಂತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25416 6817 ಶಿವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25417 6818 ಖಾಸ್ಪಫಮ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25418 6819 ಚೆನನ ವೋಯಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25419 6820 ಲಕಮ ಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25420 6821 ಈಯಣಣ  ಕ್ಲಾಮ ಣಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25421 6822 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25422 6823 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25423 6824 ನಾಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25424 6825 ನಗನಾನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25425 6826 ವಯಣಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25426 6827 ಹಾಷನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25427 6828 ಭಹಾದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25428 6829 ಭಡಿವಾಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25429 6830 ಸೈಡಿಿಂಗ್ ಶಿಶಯ  ಯಂಕಾಿಂಚಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25430 6831 ಗಾಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25431 6832 ಜಗದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25432 6833 ವಯಣಭಭ  ಎಸ್ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25433 6834 ರೇಣಸ್ಪದದ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25434 6835 ಲಾಲ್ ಅಸಭ ದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25435 6836 ಷತಿೋಶ್ ಜ ಭಠತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25436 6837 ವಯಣ  ಎಚ್ ಬೋಧನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25437 6838 ಭಹೇಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25438 6839 ನಾಮ ಮ್ ದೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25439 6840 ಫಷವಂತಾಯ ಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25440 6841 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25441 6842 ಅಿಂಫರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25442 6843 ನಾಡಗೌಡ ಶಿಕುಮಾಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25443 6844 ಜಮಶಿಯ ೋ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25444 6845 ಗಂಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25445 6846 ಭರೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25446 6847 ನಾಗ  ಸರಿದ್ರಸ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25447 6848 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25448 6849 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25449 6850 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25450 6851 ವನೇೋದಕಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25451 6852 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25452 6853 ಚಿದ್ರನಂದ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25453 6854 ಭಹಾದೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25454 6855 ಗುರೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25455 6856 ನಾಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25456 6857 ಭಲಕ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25457 6858 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25458 6859 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25459 6860 ದತಾತ ತೆಯ ೋಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25460 6861 ಮಲಭಭ  ಭರೆ  ಕಂಫಳೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25461 6862 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25462 6863 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50



25463 6864 ಭಹಾನಟ  ಹಾಜ  ಕಾಿಂಫಳೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25464 6865 ಭಾಗಣಣ  ಕೄ ದೊಡಭ ನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25465 6866 ರಾರ್ಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25466 6867 ಶಿಪುತಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25467 6868 ಜಗದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25468 6869 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25469 6870 ಸ್ಪದದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25470 6871 ಸಷನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25471 6872 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25472 6873 ಭಡಿವಾಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25473 6874 ಪಾಿತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25474 6875 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25475 6876 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25476 6877 ಮಾಮ ನಸ್ಪಿಂಗ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25477 6878 ವವಾ ನಾಥ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25478 6879 ಸೋನಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25479 6880 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25480 6881 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25481 6882 ಶಂಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25482 6883 ಪಾಿತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25483 6884 ಶಿರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25484 6885 ದಿಂಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25485 6886 ಸಣಮಂತರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25486 6887 ದಳ  ವಯಣ  ಕಂಫಳೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25487 6888 ಅಮೇಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25488 6889 ಮೆನಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25489 6890 ಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25490 6891 ಸಂಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25491 6892 ಕುಪೇಿಂದಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25492 6893 ನಗಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ನಲೋಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25493 6894 ಮೌಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25494 6895 ಪಾಿಂಡು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25495 6896 ಫಷಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25496 6897 ಶಂಕೄಯ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25497 6898 ಗೌಯಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25498 6899 ಭೂತಾಳ್ಳ ಶೇಖ  ಕಂಫಳೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25499 6900 ಯ ಕಾಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25500 6901 ದಿಗಂಫರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25501 6902 ಫಷರಾಜ ವಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25502 6903 ಭಲಲ   ಸಣಮಂತ್ ಥರಾಪುಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25503 6904 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25504 6905 ಫಷರಾಜ ಅಮಮ   ಕ್ಟೆ ಭನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25505 6906 ಧಭಿಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25506 6907 ಶಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25507 6908 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25508 6909 ಯಮಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25509 6910 ಶಮ ಮೄಯ ೋ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25510 6911 ಸ್ಪದದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25511 6912 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಬೈಲ  ಸಾಲಭನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25512 6913 ಅಿಂಬು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25513 6914 ಚೌಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25514 6915 ಭಲಲ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25515 6916 ವಜಮಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25516 6917 ಅಿಂಫಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25517 6918 ಯ ಭು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25518 6919 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25519 6920 ಅಿಂಫಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25520 6921 ಷತಿೋಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25521 6922 ಅಜಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25522 6923 ಶಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25523 6924 ಭಭತಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25524 6925 ಯಮವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25525 6926 ಮಲಲ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25526 6927 ಆಯತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25527 6928 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಖಗೆಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25528 6929 ಸರಿವಚ ಿಂದಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25529 6930 ಕ್ಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25530 6931 ನಾಗಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25531 6932 ಗುಿಂಡಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25532 6933 ಮವವಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25533 6934 ಶಿಯ ೋಮಂತ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25534 6935 ಗುರುಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25535 6936 ಶಿಕುಮಾರ್ ರ್ತಕಾರಾಿಂ ವಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25536 6937 ಭಲಲ ಭಭ  ಸ್ಪನೂನ ಯಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25537 6938 ಭಹಾದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25538 6939 ಗುಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25539 6940 ಭಡಿವಾಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25540 6941 ಖಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25541 6942 ಮೌಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25542 6943 ಭೋಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25543 6944 ವಾಣಿಶಿಯ ೋ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25544 6945 ತಿ ಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25545 6946 ಜೆಮುಸ್ಪಿಂಗ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25546 6947 ಮಾಮ ನಸ್ಪಿಂಗ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150



25547 6948 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25548 6949 ರ್ತಕಾರಾಿಂ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25549 6950 ಭಡಿವಾಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25550 6951 ರಾಭಚಂದಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25551 6952 ದಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25552 6953 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25553 6954 ಯತನ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25554 6955 ಗುರುಲಿಂಗಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25555 6956 ಉಮಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25556 6957 ಸಂತೋಷಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25557 6958 ನಾರಾಮಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25558 6959 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25559 6960 ರಾಭಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25560 6961 ಶಿಯ ೋಮಂತರಾವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25561 6962 ವಟೆ ಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25562 6963 ಭಾಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25563 6964 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25564 6965 ಸಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25565 6966 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25566 6967 ಸಣಮಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25567 6968 ಬಾಬು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25568 6969 ತವುಯ  ಭನು ರಾಥೋಡ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25569 6970 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25570 6971 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25571 6972 ಸಂರ್ಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25572 6973 ಶಂಕ್ರ್ ಹಷಭನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25573 6974 ಅರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25574 6975 ಭಹಾದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25575 6976 ಮುತತ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25576 6977 ಶಿರುದಯ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25577 6978 ಶಂಕ್ರ್ ಬಜಂತಿಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25578 6979 ರ್ತಲಜಾತರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25579 6980 ಲಕ್ಕ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25580 6981 ಯಶುರಾಮ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25581 6982 ಸ್ಪದದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

25582 6983 ಗುಿಂಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

25583 6984 ಯ ಭು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

25584 6985 ಪೈಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25585 6986 ಬಗಮಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25586 6987 ಸುವಾರಾನಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25587 6988 ಸ್ಪಡಡ ನನ  ಬಿ ಜಾವಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25588 6989 ವಯಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25589 6990 ಪುಟೆ ಲೇಬೈ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25590 6991 ಊಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25591 6992 ಪುಟಾಲ  ಬಾಯಿ ಸ್ಪಿಂಧ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25592 6993 ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25593 6994 ಧಮ ೋಗಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25594 6995 ಜಮ ೋತಿ ಮೃಣಾಜಯ್ ಭಠತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25595 6996 ಸುನಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25596 6997 ಸಂಭಾಮುಖ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25597 6998 ವಕುಿಂತಲಾ ಅಶೋಕ್ ಬಾಬಾಲಾದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25598 6999 ಮಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25599 7000 ಭಲಾಕ ಷಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25600 7001 ಮಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25601 7002 ನಾರಾಸ್ಪನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25602 7003 ದೇದ್ರರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25603 7004 ಶಿಪುತಯ   ಚಮ  ಕ್ಲೋಲಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25604 7005 ಅಮೄಯ ೋಶ್ ಭಹಾದೇವ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25605 7006 ಭಡಿವಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25606 7007 ಸನಮಂತಾರೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25607 7008 ಸ್ಪದ್ರಧಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25608 7009 ಸಂತೋಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25609 7010 ಅಶೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25610 7011 ಮುಲಾಕ  ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25611 7012 ಭಡಿವಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25612 7013 ಇಫಾಿನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25613 7014 ನಾರಾಮಣ ರಾವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25614 7015 ಬಗವಂತಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25615 7016 ಸೈನಾಬಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25616 7017 ಭಲಲ ನಾಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25617 7018 ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25618 7019 ಭಹಾದೇವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25619 7020 ಕುಶವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25620 7021 ಊಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25621 7022 ಷಮಮ ದ್ ನಬಿ ಜಮಾದ್ರರ್ ಶೇಖ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25622 7023 ನಾಗಯಾಯಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25623 7024 ಶಿರಾಜ್ ಪಲೋಸ್ ಪೋಟೈಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25624 7025 ಶಿರಾಜ್ ಪಲೋಸ್ ಪೋಟೈಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25625 7026 ಸ್ಪಡಡ ನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25626 7027 ಷರೋಜಾ ಚಿಿಂಚಿಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25627 7028 ಫಷರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25628 7029 ವಯ ಭಡಿಸು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25629 7030 ಪೈಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25630 7031 ಊಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ



25631 7032 ಅಫುಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25632 7033 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25633 7034 ಅಿಂಬಾವಾಾ  ನಳಗಿರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25634 7035 ವಯನಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25635 7036 ವಯ ಭಡಿಸು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25636 7037 ಭಸತಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25637 7038 ಅನನ   ಷಭಗರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25638 7039 ಡಿಂಫಡಿರಾಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25639 7040 ರ್ತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25640 7041 ಸನಾಮಾನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25641 7042 ರಾಮು ಚವಾಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25642 7043 ಸೈತಾಫನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25643 7044 ಧಮುಿ ಚಂದ್ದ ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25644 7045 ಸರಿಷಚ ಿಂದಯ  ಖುರು ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25645 7046 ಪಾಿಂಡು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25646 7047 ಬಿಲ್ಲಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25647 7048 ಚಾನ  ರು ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25648 7049 ಜಭಕ ಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25649 7050 ಬಾಬು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25650 7051 ಚಂಚು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25651 7052 ಕ್ಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25652 7053 ಭಹಾಿಂತವಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25653 7054 ಸರಿಚಂದಯ  ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25654 7055 ಸ್ಪದ್ರದ ಗಾ  ಮುಗಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25655 7056 ಕೄಸು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25656 7057 ಶಿಂತ ಬಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25657 7058 ವಯನ  ಚವಾಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25658 7059 ಭನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25659 7060 ಗಾನಾಗಧರ್ ಫಜಂಟಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25660 7061 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25661 7062 ಅಶೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25662 7063 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25663 7064 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25664 7065 ಸಮಾಲಿಂಗ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25665 7066 ಕಾರ್ತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25666 7067 ವಟೆ ಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25667 7068 ಚಂದ್ರಯ ಿಂಕಂಟ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25668 7069 ಚನನ ಭಲಲ   ಟೋತನಾಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25669 7070 ಸೆಟೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25670 7071 ಯವಡ್ರಸ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25671 7072 ಗುರುಶಂಟ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25672 7073 ರಾರ್ಜ ರು ಹಷಭಣಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25673 7074 ವಠಠ ಲ್ ಆದದ ರಿಿಂದ ಮಲಸಂಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25674 7075 ಕ್ಲಲ ವಾ ಟೋಟ್ಟನಾಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25675 7076 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂಟ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25676 7077 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25677 7078 ದಡೂ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25678 7079 ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25679 7080 ಗಮ್ ರೆಕು ಜಾಧವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25680 7081 ಶಿನಂದ ಗನಾನ  ದೊಮೇನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25681 7082 ಖಜಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25682 7083 ಕಾವರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25683 7084 ಯಮಶ್ ಪಭ ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25684 7085 ಅನಾಸುಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25685 7086 ಖುಮು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25686 7087 ಸನಾಮಾನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25687 7088 ಕ್ಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25688 7089 ಉಮಾಕಾಿಂಟ್ ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25689 7090 ಮಲಾಲ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25690 7091 ಮವಾ ಿಂತ್ ಚವಾಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25691 7092 ವಭರಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25692 7093 ನಿಂಗಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25693 7094 ಮಶವಂತರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25694 7095 ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25695 7096 ಭಲಟಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25696 7097 ಬಗಮಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25697 7098 ಯವಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25698 7099 ಗುರುಶಂತ್ ಹಾನಮಾಿಂಟ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25699 7100 ಯ ಭು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25700 7101 ದತಿತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25701 7102 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25702 7103 ಭೋಭತಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25703 7104 ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25704 7105 ಮೄನಕಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25705 7106 ಮೇೋಸನ್ ಅನರು ಜಾದವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25706 7107 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25707 7108 ನಾಗಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25708 7109 ಭನನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25709 7110 ಮಲಲ ಪಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25710 7111 ಚಂದಯ ಕಾಿಂಟ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25711 7112 ಯ ಕಾಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25712 7113 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25713 7114 ನಭದೇ ಥತರು ಚವಾಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25714 7115 ರಾರ್ಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ



25715 7116 ಸುರೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25716 7117 ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25717 7118 ಗೋಪುಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25718 7119 ಥತರು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25719 7120 ದಯ ಿಂಡ್ರಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25720 7121 ಧಮ ೋಗಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25721 7122 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25722 7123 ವಜಮಕುಮಾರ್ ನಾಗ ಪಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25723 7124 ವಟೆ ಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25724 7125 ಶಿವಿಂಗ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25725 7126 ಟಮೇಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25726 7127 ಬಗಮಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25727 7128 ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25728 7129 ಜಮುಲಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25729 7130 ಯಮಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25730 7131 ರಾಮು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25731 7132 ಊಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25732 7133 ಬೈಲಾಮ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25733 7134 ಮಲಲ   ದೊಡಭಣಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25734 7135 ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25735 7136 ಶಿಲಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25736 7137 ಯ ಮೇೋದ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25737 7138 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ಲಲ   ಹಾಮ ಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25738 7139 ಜತಿಿಂಗರಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25739 7140 ಲಕ್ಕ ಭಭ  ಷಮದ್ರ  ಮಾಿಂಗ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25740 7141 ರ್ತಕ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಪಿಂಧ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25741 7142 ಇರಾನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25742 7143 ಪೆಯ ೋಮ್ ರಾಭಚಂದಯ  ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25743 7144 ರಾಜನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25744 7145 ಸೈಫನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25745 7146 ಖಜಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25746 7147 ಚಾನ  r ಚವಾಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25747 7148 ಭಾಗಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25748 7149 ಯಮಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25749 7150 Lakakpap ಬಿ myakeri ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25750 7151 ಲಲತಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25751 7152 ಇರಾನಾನ  ಬಿ ಅನನ ಯಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25752 7153 ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25753 7154 ದೇಭಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25754 7155 ಉಭೋಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25755 7156 ನಭಿಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25756 7157 ಿಂದ ಫಗೆಮ ಗೋದ್ರರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25757 7158 ಅಿಂಬಾದ್ರಸ್ ಸ್ಪೋತಾರಾಮ್ ಚೌಹಾನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25758 7159 ಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25759 7160 ವಯನಾ  ರು ದೊೋಡೋಣಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25760 7161 ಭಹಾದೇವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25761 7162 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25762 7163 ಜಮನಾಿಂದ ಚಾನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25763 7164 ಹೇರು ಚವಾಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25764 7165 ದಂಡಿರಾಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25765 7166 ಮುಟೆ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25766 7167 ಜಗದೇವ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25767 7168 ವಯಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25768 7169 ಶಿಂಪಾಪಾ  ಲಾಲ್ಲ ಸ್ಪಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25769 7170 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25770 7171 ರ್ತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25771 7172 ಷರುಬೈ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25772 7173 ರಾಮಾ ಿಂಗ್ ಗಣತಿ ಚಹಾನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25773 7174 ಪಿಿಂಡಿಟ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25774 7175 ಹರು ಯತನ  ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25775 7176 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25776 7177 ಭೋಭವಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25777 7178 ಚಾನಮಾಲಲ   ಮುಗಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25778 7179 ವಯನಾಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25779 7180 ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25780 7181 ಮೇೋತಿರಾಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25781 7182 ವಟೆ ಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25782 7183 ಫಷರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25783 7184 ಆಿಂಬು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25784 7185 ಸುಶಿಲ್ಲಕಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25785 7186 ಯ ಭಾಕ್ರ್ ಮಾನು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25786 7187 ಅಪು  ಧಮುಿ ರಾಥೋಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25787 7188 ಪಾಿಂಡಿತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25788 7189 ಗಿನಾನಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25789 7190 ಚಂದಪ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25790 7191 ಬಾಬು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25791 7192 ಶಿವಾರೈ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25792 7193 Yallappa ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25793 7194 ಮುಷ ಕಾಜಮ್ ಟೇಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25794 7195 ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25795 7196 ಅನಾನ  ರಾವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25796 7197 ಗೋವಿಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25797 7198 ಶಿಯೋಗ  ಚಂದಯ ಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25798 7199 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ



25799 7200 ನಾಗೇಶ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25800 7201 ಭಹಾಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25801 7202 ವಜಮಲಕಮ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25802 7203 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25803 7204 ವರ್ಷಿಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25804 7205 ಭಲಲ ಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25805 7206 ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25806 7207 ಸುಣಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25807 7208 ಶಿನಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25808 7209 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಎಲ್ ಮರಿಡಗಿಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25809 7210 Faiyaz ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25810 7211 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25811 7212 ಬಯಂಕ್ಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25812 7213 ಚೋಗನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25813 7214 ಸನಾಮಾನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25814 7215 ಅಮೃತ ಮಾಟರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25815 7216 ಕಯಣ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25816 7217 ಫಷರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25817 7218 ವಟಾ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25818 7219 ದತಿತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25819 7220 ಲಲ ವ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25820 7221 ಫಸಾನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25821 7222 ಕಂಫ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25822 7223 ಚನನ ಭಲಲ   ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25823 7224 ಯಸುಲ್ ಬಿ ರಿರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25824 7225 ನಾಗಣಾಣ ದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25825 7226 ರೇನಾಸ್ಪದ   ಖೈಯಟ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25826 7227 ವಭರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25827 7228 ಶಿಮಾ ಸ್ಪರೂರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25828 7229 ಚಾನಮಾಲಲ   ಮಾಲಸೆಟೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25829 7230 ಚಂದಭಭ  ಭರೇಸೆಟೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25830 7231 ಕಂಬಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25831 7232 ರಿನಶ ತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25832 7233 ನೄಿಂಗಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25833 7234 ಜಮನಂದ ನೋಲಾಿಂಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25834 7235 ನೇರೆಿಂಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25835 7236 ಧನಭಭ  ರು ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25836 7237 ಮಾಮ ಡಿತಮ  ಹರೇಭತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25837 7238 ಇಡುಬೈ ಪಾಕ್ಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25838 7239 ವಬಿಫ ೋರ್ ಮುಲಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25839 7240 ವಯನಾಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25840 7241 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25841 7242 ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25842 7243 ಜಗನಾಥ್ ಚಾಲಗಿರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25843 7244 ಶಿವಾನಂದ ಗೋಬೂರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25844 7245 ಶಿನಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25845 7246 ಫಸಾನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25846 7247 ಕ್ಲಲ   ವಯನ  ನಾಮ ಟಕಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25847 7248 ಶಿನಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25848 7249 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಮಾಟರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25849 7250 ಮಾಲ  ಸಯಾಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25850 7251 ನಿಂಗಾ  ಡ್ಡಬಿಫ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25851 7252 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಡ್ಡಬಿಫ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25852 7253 ಸುಣಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25853 7254 ನಗಾ  ಕ್ರೆಪಾ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25854 7255 ಸಂತೋಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25855 7256 ರಾಚ  ಎಿಂ ಜಾಬಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25856 7257 ಭಹಾಿಂತ ವಠಠ ಲ್ ಉಜಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25857 7258 ಗೌಡ್ಡ ಗೌಡ್ ಎಸ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25858 7259 ಹೇಯಾಲಸ್ಪದ  ಕೄ ಅಖಂಡೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25859 7260 ಸಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25860 7261 ಕ್ಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25861 7262 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25862 7263 ಭಹೋಬಬ್ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25863 7264 ಗುಯನಾನ  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25864 7265 ಭೋಭರಾವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25865 7266 ಅಿಂರ್ಜಮ್ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25866 7267 ದಡಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25867 7268 ಡ್ರಟ್ಟಗಡ್ ಮಾಲಟಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25868 7269 ಟ ನಾನ  ಭಡಿಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25869 7270 ಅಬುದ ಲ್ ರೋಭನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25870 7271 ವಶಿಧರ್ ಶಿಪುಟೆ ರ್ ಡಂರ್ಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25871 7272 ಸುಮತಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25872 7273 ಮರಾಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25873 7274 ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25874 7275 ಸುರೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನರೋನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25875 7276 ಫಗಾನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25876 7277 ಷಾ ಬಾಯ ಮ ಜ್ ಗಾಡ್ಡಗ ೋವಾ ಯ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನಶ ಚಾಮಿಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25877 7278 ಶಿನಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25878 7279 ಶೇಖ್ ಚಂದ್ ಟೇಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25879 7280 ದ್ರಭ ಟಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25880 7281 ಉಸಾಭ ನ್ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25881 7282 ಯಫಿಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25882 7283 ಗುಯಶಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ



25883 7284 ಛೇಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25884 7285 ಕ್ಲಲ   ಎಸ್ ನರುನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25885 7286 ಶಿಲಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25886 7287 ಶಿರಾಯ್ ರಾಚಾಗಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25887 7288 ಮಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25888 7289 ಇಿಂದ್ದ ಮಾತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25889 7290 ಲಡಲಾಮ ಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25890 7291 ಸ್ಪಡಡ ನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25891 7292 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25892 7293 ನಾಗು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25893 7294 ಸುರೇಶಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25894 7295 ಫಷರಾಜ್ ಚಿಚೋಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25895 7296 ವೋರೇಿಂದಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25896 7297 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25897 7298 ರಾಭಚಂದಯ  ಮಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25898 7299 ಸನಮಂತಚ ರಿಯಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25899 7300 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕ್ಲಾವಟೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25900 7301 ಭಹಾಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25901 7302 ಫಷರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25902 7303 ನಾಗಬೈ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25903 7304 ನಾಗಯಾಯಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25904 7305 ನಾಗೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25905 7306 ಪಂಚಕ್ಷ್ರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25906 7307 ಯಮವಾ ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25907 7308 ಯಮವಾ ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25908 7309 ಯ ದಿೋಪುಕಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25909 7310 ರಾಫನ್ ಬಿೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25910 7311 ಫಷರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25911 7312 ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೆ ದೇಶುಭ ಖ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25912 7313 ರೇನಾಸ್ಪದ್ರಮ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25913 7314 ಸಂಗ  ಗುಯ  ತಲಾಾ ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25914 7315 ಶಕೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25915 7316 ವಕುಿಂತಲ್ ಬಿ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25916 7317 ಶಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25917 7318 ವಮೄಭ ಗಳು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25918 7319 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25919 7320 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25920 7321 ಶಿಂತಬಾಯ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25921 7322 ವಯಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25922 7323 ಶಿಕುಮಾರ್ ವಟೆ ಲ್ ಬಾಮ ಿಂಡಗರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25923 7324 ಶಿಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25924 7325 ಶಿವಾನಂದ ಹರಾಗ  ಪಾಟೋಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25925 7326 ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪ ಬಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25926 7327 ಶಿವಯನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25927 7328 ಶಿವಯನ  ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25928 7329 ವಯ ಭಡಿಸು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25929 7330 ವಯ ಭಡಿಸು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25930 7331 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25931 7332 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25932 7333 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25933 7334 ಸುಭಾನಾಲಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25934 7335 ಸುಮತಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25935 7336 ಸುರೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25936 7337 ತಮಾಭ ನಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25937 7338 ತೆಜಾಶಿಯ ೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25938 7339 ವೄಿಂಕ್ಕಯಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25939 7340 ಮಲಲ ಪಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25940 7341 ಮಲಲ ವಾಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25941 7342 ಅಶೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25942 7343 ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25943 7344 ರಾಜಶಿಯ ೋ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25944 7345 ಕಾಿಂತ  ನೋಲಾಿಂಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25945 7346 ಸುಣಿ ಗಡರಿಕಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25946 7347 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25947 7348 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಯಬಾಫ ನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25948 7349 ಖಾಸ್ಪಮ್ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25949 7350 ನೋಲಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25950 7351 ನೋಲಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25951 7352 ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25952 7353 ಪುಿಂಡಲಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25953 7354 ಬಿರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25954 7355 ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25955 7356 ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25956 7357 ಭೋಭರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25957 7358 ಶ್ಕ್ಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25958 7359 ನೋಲಶಿಯ ೋ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25959 7360 ಛೇಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25960 7361 ಮಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25961 7362 Amrutrao ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25962 7363 ಶಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25963 7364 ದತತ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25964 7365 ಗ್ನಡ ಗೌಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25965 7366 ಸುಭಾಚಂದಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25966 7367 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ



25967 7368 ಸೋಭಶೇಖರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25968 7369 ಸೋಭಶ್ಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25969 7370 ಧಯಭಣಣ  ಲಕಾ  ಕೇಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25970 7371 ಸ್ಪರಾಜ್ ಅಪಝ ಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25971 7372 ಸ್ಪಧಾಯ ಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25972 7373 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25973 7374 ವಕುಿಂತಲಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25974 7375 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಭಹಾದೇ  ಉಿಂಡಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25975 7376 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಜಾಟೆ್ಟ   ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25976 7377 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25977 7378 ಭಹಂತೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25978 7379 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25979 7380 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25980 7381 ಸ್ಪದ್ರದ ಗಾ  ನಚರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25981 7382 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25982 7383 ಸ್ಪದ್ರಧಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25983 7384 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25984 7385 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25985 7386 ಸ್ಪದ್ರದ ನಾಗೌಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25986 7387 ಸ್ಪದ್ರಧಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25987 7388 ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25988 7389 ಸ್ಪಡಭಭ  ತಲಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25989 7390 ಸುರೇಶಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25990 7391 ಸ್ಪಡಬಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25991 7392 ಛೇಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25992 7393 ಫಷಲಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25993 7394 ವಯನ  ಶ್ರಿಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25994 7395 ಷವತಿಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25995 7396 ವಯಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25996 7397 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25997 7398 ವಯಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25998 7399 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

25999 7400 ರಾರ್ಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26000 7401 ಶಂಕ್ರ್ ಗೌಡ ಪಲೋಸ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26001 7402 ಷವಾರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26002 7403 ಫಷಮಾ ಎ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26003 7404 ಅರ್ಜಿನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26004 7405 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26005 7406 ಗೋವಿಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26006 7407 ಖಜಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26007 7408 ಸ್ಪದ್ರಧಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26008 7409 ಭಲಾಕ್ಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26009 7410 ಊಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26010 7411 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26011 7412 ಕೃಶಣ  ಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26012 7413 ಚಿದನಾಿಂಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26013 7414 ಫಸುಯಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26014 7415 ಬಗಮಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26015 7416 ಅಮೇೋಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26016 7417 ಪುಷಾ ತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26017 7418 ಚಾನ  ವೋಯ  ತಕ್ತ ಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26018 7419 ಯಮಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26019 7420 ಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26020 7421 ಶಿಪುತಾಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26021 7422 ಸ್ಪದ್ರದ ಗಾ  ಕ್ಲಾಮ ಣ  ನಂದಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26022 7423 ಭಲ್ಲಕ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26023 7424 ಸುಭಾಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26024 7425 ಸನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26025 7426 ನಿಂಗಾನಾಗೌಡ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26026 7427 ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26027 7428 ಶಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26028 7429 ಶಿಪುತಾಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26029 7430 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26030 7431 ಗಂಗಧರಾಯಂ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26031 7432 ಸ್ಪಡಡ ನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26032 7433 ಭೋಭರೇ ಭಿಪಾ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26033 7434 ಷನಿು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26034 7435 ಗುಿಂದ್ರಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26035 7436 ಸಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26036 7437 ಖಜೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26037 7438 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ ಬಿ ಸನಚಾನಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26038 7439 ಧುಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26039 7440 ಸಂಭಾಮುಖ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26040 7441 ನಾಗೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26041 7442 ಸೈತಾಫನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26042 7443 ಸಾದಿಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26043 7444 ವಯನ  ಲಕ್ಕ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26044 7445 ರಾಜೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26045 7446 ಚಂದಯ ಕಾಿಂಟ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26046 7447 ಗುರುದೇವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26047 7448 ದ್ಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26048 7449 ಪೈಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26049 7450 ಶಿಂಯವ ಜೆಟ್ಟಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26050 7451 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ



26051 7452 ರಾರ್ಜಕಮಾರ್ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26052 7453 ಗೈರೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26053 7454 ನಾಗಣಾಣ ದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26054 7455 ನಾಗಭಭ  ಸೋನಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26055 7456 ದತತ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26056 7457 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26057 7458 ಫಷಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26058 7459 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26059 7460 ವಶಾ ನಾಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26060 7461 ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26061 7462 ವಯನಾಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26062 7463 ನಾಗಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26063 7464 ಸುಜಾತಾ ಕುಮಾಸಾಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26064 7465 ಸ್ಪದದ   ಕುಮಾಸಾಗಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26065 7466 ಷರುಬೈ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26066 7467 ಅಪಾ  ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26067 7468 ಸನಾಮಾನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26068 7469 ಚಂದ್ರಯ ಮ್ ಭುಟಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26069 7470 ಖಜೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26070 7471 ಸನಾಮಾನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26071 7472 ಡುಿಂಡ್ರ  ಗುಯಪಾಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26072 7473 ಫಷರಾಜ್ ಗುರುದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26073 7474 ವಭರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26074 7475 ಯಮಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26075 7476 ಚನನ ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26076 7477 ಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26077 7478 ಗಂಗಪಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26078 7479 ಶ್ಾ ೋತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26079 7480 ವಯಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26080 7481 ಭುರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26081 7482 ನೋಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26082 7483 ಫಷರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26083 7484 ವಠಬೈ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26084 7485 ಫಷರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26085 7486 ಫಷರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26086 7487 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26087 7488 ಭಲಾಕ್  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26088 7489 ಯಮಶ್ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26089 7490 ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26090 7491 ದತತ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26091 7492 ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26092 7493 ನಬುಮಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26093 7494 ಫಗಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26094 7495 ಕೋಯರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26095 7496 ಗುಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26096 7497 ವಲಾಲ ಸ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26097 7498 ಫಷಲಿಂಗಾ  ಶಿ  ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26098 7499 ಕುರೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26099 7500 ಗುಯರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26100 7501 ಷಲೋಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26101 7502 ಲಾಚಾಿಂಡ್ರ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26102 7503 ಫಷರಾಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26103 7504 ಕಾಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26104 7505 ರಾರ್ಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26105 7506 ಮೇೋತಿಲಾಲಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26106 7507 ವಶಾ ನಾಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26107 7508 ಗಣತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26108 7509 ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26109 7510 ಭಹಾದೇವ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26110 7511 ರುದಯ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26111 7512 ರಾಜಾ ಕುಮಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26112 7513 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26113 7514 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26114 7515 ಕೋಯರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26115 7516 ಚಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26116 7517 ಭಹಾದೇ  ಯಾತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26117 7518 ಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26118 7519 ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26119 7520 ಶಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26120 7521 ನಾಗ  ಹಾಮ ಲಯಾಲ ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26121 7522 ಖಜಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26122 7523 ವಯಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26123 7524 ಶಿವಯನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26124 7525 ಸಂಭಾಮುಖ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26125 7526 ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26126 7527 ದ್ರಭ ತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26127 7528 ಸ್ಪಧಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26128 7529 ಇರಾನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26129 7530 ಭಲಲ ಕ್ಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26130 7531 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ ರು ಬಾಗಾಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26131 7532 ಶಿಲಿಂಗಾಭ  ಶಂಕ್ರ್ ಅ ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26132 7533 ರಾಮ  ಶಂಕ್ರ್ ಗಿಂಡ್ಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26133 7534 ರ್ತಕ್ನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26134 7535 ಮಲಲ ಭಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ



26135 7536 ಭೋಭಣಣ  ಕ್ರೆಪಾ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26136 7537 ದೇವಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26137 7538 ಬಗಮಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26138 7539 ಡುಿಂಡ್ರಭಭ  ಜಮಾಡ್ರರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26139 7540 ಭೋಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26140 7541 ಶಿನಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26141 7542 ಸ್ಪದ್ರದ ನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26142 7543 ಅಿಂಫಯಯಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26143 7544 ಭಹಾದೇ  ರೆನಾಸ್ಪದ   ಜಾಮಾಡ್ರರ್ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26144 7545 ಜಮವೄನಕ ತಚಾಮಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26145 7546 ಕ್ಸೂತ ರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26146 7547 ವಜಮಕುಮಾರ್ ನಿಂಫಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26147 7548 ವಶಾ ನಾಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26148 7549 ವಯನಭಭ  ಕ್ಫನೄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26149 7550 ಯ ಮುಖ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26150 7551 ಗಂಗಪಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26151 7552 ಟಾಸ್ಪನ ೋಮ್ ಕೌಸಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26152 7553 ತಾಯರಾ ಬೇಗಮ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26153 7554 ಸುಶಲಾಬಾಯಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26154 7555 ಸುರೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26155 7556 ಸುರೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26156 7557 ಸುರೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26157 7558 ಸುರೇಖಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26158 7559 ಸುನತಾ ರು ಹುದಿಗಲ್ಲಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26159 7560 ಸುಜಾತಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26160 7561 ಸುಗುರೆಶ್ ಬಿ ಶ್ಟಗ ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26161 7562 ಸುಭಾಷ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26162 7563 ಇರಾನಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26163 7564 ಸುಭಾದ್ರಯ ವಾಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರು±ÉÃAUÁ ©Ãd ಅಪಜಲಪುಯ ಸೇಿಂಗಾ

26164 7565 ವಜಮಕುಮಾರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26165 7566 ವಶಲ್ ಗುತೆತ ೋದ್ರರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26166 7567 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ನಾಮಕ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26167 7568 ಶಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26168 7569 ವಯಣಮಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26169 7570 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26170 7571 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26171 7572 ನೂರಿಂಡ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26172 7573 ರಾಜಶೇಖರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26173 7574 ಕ್ನನ ರಾಮ್ ಸಠಮಾರಿ ರಾಥೋಡ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26174 7575 ನಾಗಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26175 7576 ಶಿಲಿಂಗ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26176 7577 ಶಿಲಿಂಗಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26177 7578 ನಿಂಗ  ನಾಮಕ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26178 7579 ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26179 7580 ನಾಗರಾಜ್ ಅಲಾಲ ಡ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26180 7581 ಭಹಾದೇವ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26181 7582 ಬಗವಂತರಾಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26182 7583 ಭಹಾಿಂತ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26183 7584 ಪೂಜಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26184 7585 ಶಿವಯಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26185 7586 ಕಾಿಂತ  ಕ್ರಿಕ್ಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26186 7587 ಗುಯಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26187 7588 ಈಯಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26188 7589 ಯತನಾ ಿಂಗ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26189 7590 ಸನಮಂತ್ ರೇ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26190 7591 ಕ್ರೆ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26191 7592 ವಯಣಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26192 7593 ಯ ಭುಲಿಂಗ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26193 7594 ಭಹಾದೇವ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26194 7595 ಭಹಬೂಫಸಾಬ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26195 7596 ಗಾಳ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26196 7597 ಭಹಾದೇವ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26197 7598 ಅಿಂಫರಾಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26198 7599 ಶಿವಯಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26199 7600 ಮೋರಾಸಾಬ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26200 7601 ಫಷರಾಜ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26201 7602 ಈಯಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26202 7603 ಬಾಲಭೋಮ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26203 7604 ಫಷರಾಜ ಹಯಗ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26204 7605 ಭರೆಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26205 7606 ಯತನ ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26206 7607 ಭಹಾಿಂತ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26207 7608 ಗುರುಶಿಂತಮಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26208 7609 ಭಹಾಿಂತಮಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26209 7610 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26210 7611 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26211 7612 ಶಿಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26212 7613 ಹೂಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26213 7614 ಚಂದಯ ಶ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26214 7615 ಭಸದೇ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26215 7616 ಭೋಟಾಲ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26216 7617 ಸಾಹೇಬಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26217 7618 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೋನ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26218 7619 ಭಲಲ ಕ್ಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60



26219 7620 ವೄಿಂಕ್ಟೇಶ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26220 7621 ನಿಂಗ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26221 7622 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26222 7623 ವಕತ ಸಾಗಯ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26223 7624 ಫಷರಾಜ ಪಾಟೋಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26224 7625 ಮಲಲ ಣಣ  ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26225 7626 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26226 7627 ಭಹಾದೇವ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26227 7628 ಇತತ  KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26228 7629 ನೋಲಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26229 7630 ಸಾವತಿಯ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26230 7631 ಜಮಶಿಯ ೋ ಕಾಖಂಡಕ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26231 7632 ಷತಿೋಶ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26232 7633 ಈಯಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26233 7634 ಯತನ ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26234 7635 ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಧಭಿವಾದಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26235 7636 ಮಲಲ  KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26236 7637 ಗಲಾಲ ಲ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26237 7638 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26238 7639 ದರ್ತತ ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26239 7640 ವಕುಿಂತಲಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26240 7641 ಅರ್ಜಿನ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26241 7642 ನಿಂಗಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26242 7643 ಭಲಲ ಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26243 7644 ಭಹೆಬಫಫ  ಸಾಬ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26244 7645 ಬಿಫನ್ ದಿಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26245 7646 ದತತ  KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26246 7647 ದಗಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26247 7648 ಸುಭಾವಚ ಿಂದಯ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26248 7649 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26249 7650 ಭಹಾಿಂತ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26250 7651 ಸಣಮಂತರಾಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26251 7652 ದತತ  KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26252 7653 ಪುಿಂಡಲೋಕ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26253 7654 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26254 7655 ಗಲಾಲ ಲ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26255 7656 ಗೌಯ ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26256 7657 ಸುನೋತಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26257 7658 ಸಂಜಯ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26258 7659 ಸಂತ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26259 7660 ಗೌಯ ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26260 7661 ನಾಗಮೂತಿಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26261 7662 ಯಮವ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26262 7663 ಅನಸುಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26263 7664 ರಾಧಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26264 7665 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26265 7666 ರೇಣಸ್ಪದದ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26266 7667 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26267 7668 ಫಷರಾಜ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26268 7669 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26269 7670 ಫಮಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26270 7671 ಗಜರಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26271 7672 ಫಷಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26272 7673 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26273 7674 ±ÉÆÃ s̈Á KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26274 7675 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26275 7676 ಪಿಯ ೋಮಲಾಬೈ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26276 7677 ಫಮಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26277 7678 ಪುತಲಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26278 7679 ಭೋಮಾಶ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26279 7680 ಬಾಬು KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26280 7681 ಭೋಭಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26281 7682 ªÉÆÃUÀÄ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26282 7683 ನಂದ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26283 7684 ರಾಜಕುಮಾರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26284 7685 ಅನತಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26285 7686 ಮೌಲ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26286 7687 ಬಾಬು KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26287 7688 ವಯಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26288 7689 ಅಭಷೇಕ್ ರಾಥೋಡ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26289 7690 ಗಂಗಾರಾಮ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26290 7691 ಗಣತಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26291 7692 ಹಾಷನ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26292 7693 ಸುನೋತಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26293 7694 ಸಂತ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26294 7695 ಗೌಯ ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26295 7696 ಸಂಜಯ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26296 7697 ದಗಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26297 7698 ರಾಜಕುಮಾರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26298 7699 ಅನತಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26299 7700 ಫಮಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26300 7701 ವಯಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26301 7702 ದ್ರಮ  KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26302 7703 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಹಷಭನ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60



26303 7704 ವಯಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26304 7705 ಕ್ಲಲ   ನಿಂಗ  ತೆತ ೋದ್ರರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26305 7706 ದಿಂಡಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26306 7707 ದಗಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26307 7708 ವಠಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26308 7709 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬಿಲಕ ರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26309 7710 ಪುಿಂಡಲೋಕ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26310 7711 ದೇವೋಿಂದಯ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26311 7712 ಲೋಕು ಜಮಯಮ್ ಯಥೋಡ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26312 7713 MlÄÖ PÉf 0 0 0 3800 PÉf

26313 7714 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26314 7715 ಫಷಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26315 7716 ಕ್ಲಲ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26316 7717 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26317 7718 ಷವತಾ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26318 7719 ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26319 7720 ವೄಿಂಕ್ಟೇಶ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26320 7721 ಫಷಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26321 7722 ಭಭತಾಜ್ ಬಿೋ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26322 7723 ಶಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26323 7724 ವಠಲ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26324 7725 ಖಾಜಾಮೆನೇದಿದ ೋನ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26325 7726 ಯೋಗಿೋಶ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26326 7727 ಗಿರಿೋಶ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26327 7728 ಸಂಗಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26328 7729 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26329 7730 ವಯಣಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26330 7731 ಹೋರಾಲಾಲ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26331 7732 ಇಿಂದ್ರಯ ಬಾಯಿ ಟ ಬಜಂತಿಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26332 7733 ಅರಿ್ಜಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26333 7734 ಶುಬವಚ ಿಂದಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26334 7735 ಸಾಮಫನನ ಿಂ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26335 7736 ತೇಜೈರೆ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26336 7737 ತಿ ಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26337 7738 ಗಿರೆಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26338 7739 ಯಂಕ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26339 7740 ಆಿಂಬಿಯ ಶ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26340 7741 ಅನುಾ ಬೌಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26341 7742 ವಯಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26342 7743 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26343 7744 ದತತ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26344 7745 ಅರ್ಜಿನ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26345 7746 ಭೋಭರಾಮ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26346 7747 ಉಲಾಲ ಸ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26347 7748 ಯ ಭು ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಗಬೂಫ ರು NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26348 7749 ತಿ ಾ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26349 7750 ವಯಣಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26350 7751 ವಯಣಗೌಡ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26351 7752 ತಿ ಾ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26352 7753 ಲಗಾಭಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26353 7754 ಯವಕುಮಾರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26354 7755 ಶಿವಾನಂದ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26355 7756 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26356 7757 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಹರಾಪುಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26357 7758 ತಾರಾ ಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26358 7759 ಬಾಬುರಾವ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26359 7760 ಬೈಲ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26360 7761 ಯ ಭು ಶಿಂತ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26361 7762 ವಯಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26362 7763 ಭಲ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26363 7764 ಸಾಯಿಫನನ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26364 7765 ಭಾಗಮ ಶಿಯ ೋ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26365 7766 ಚಿದ್ರನಂದ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26366 7767 ಮಾಲಿಂಗರಾಮ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26367 7768 ಸಾವತಿಯ ಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26368 7769 ಹಾಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26369 7770 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26370 7771 ಫಷಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26371 7772 ಸೋಭನಾಥ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26372 7773 ಬಾಳ ಗೌಡ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26373 7774 ಗುರುಶಿಂತ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26374 7775 ಭಾಗಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26375 7776 ಸಾವತಿಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26376 7777 ಮಲಲ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26377 7778 ಪುಿಂಡ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26378 7779 ವಯಣಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26379 7780 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಫಡದ್ರಳ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26380 7781 ಉಮಾಶಿಯ ೋ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಫಡ್ರಳ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26381 7782 ಹಡೈತಲಲ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26382 7783 ಸ್ಪದದ ರಾಭ  ಪಾಟೋಲ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26383 7784 ದಿಂಡ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26384 7785 ನೋಲಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26385 7786 ದೌಲತರಾವ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26386 7787 ಗುರುಭೋಭರಾಮ ಯಾಿಂಕಂಚಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60



26387 7788 ಸ್ಪದದ ಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26388 7789 ಗಣತಿ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಕೇೋರೆ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26389 7790 ಭಾಗಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26390 7791 ಸ್ಪದದ ರಾಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26391 7792 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಬಿರಾದ್ರರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26392 7793 ಭಲ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26393 7794 ವಯಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26394 7795 MlÄÖ PÉf 0 0 0 5900

26395 7796 ಜಗದೇವ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26396 7797 ದಿಗಂಫರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26397 7798 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26398 7799 ಶಿಪುತಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26399 7800 ಶಿವಾನಂದ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26400 7801 ಯ ಶುರಾಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26401 7802 ಗುಿಂಡುಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26402 7803 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬಿಲಕ ರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26403 7804 ಫಷರಾಜ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26404 7805 ಯ ಶುರಾಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26405 7806 ಬುಡಡ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26406 7807 ವಯಣಕುಮಾರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26407 7808 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26408 7809 ನಿಂಗ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26409 7810 ಮವವಂತ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26410 7811 ಯಶುರಾಭ ಭರೆ  ನೂಲ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26411 7812 ಅನಸುಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26412 7813 ಪಿೋಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26413 7814 ಪಾಿತಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26414 7815 ಯಮವಾ ರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26415 7816 ಸಂತ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26416 7817 ಮುಯಸರಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26417 7818 ಭನೇೋಜ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26418 7819 ಲಕುಕ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26419 7820 ರಾಭಚಂದಯ  ಬಿ ಹೈಯಾಳಕ ರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26420 7821 ಪಾಲಾಲ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26421 7822 ಬಾಲ್ಲಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26422 7823 ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26423 7824 ಅಿಂಫಾ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26424 7825 ದೇಸು ಖೋರು ಚವಾಾ ಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26425 7826 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26426 7827 ಯಣಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26427 7828 ಸಂಜಯ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26428 7829 ನಾಗ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26429 7830 ಈಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26430 7831 ಬಾಬುರಾವ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26431 7832 ವಠಲ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26432 7833 ಭಹಾಿಂತ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26433 7834 ಭಲಕ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26434 7835 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26435 7836 ಚಿದ್ರನಂದ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26436 7837 ಭಲಕ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26437 7838 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26438 7839 ರಾರ್ಜ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26439 7840 ಶಿವಾನಂದ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26440 7841 ಭಾಗ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26441 7842 ಫಷಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26442 7843 ಭಹಾಿಂತ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26443 7844 ಶಿವಾನಂದ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26444 7845 ನಾಗ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26445 7846 ಭಾಗಣಣ  ಕೄ ದೊಡಭ ನ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26446 7847 ಸಷನ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26447 7848 ಪಾಿತಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26448 7849 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26449 7850 ಫಷರಾಜ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26450 7851 ಪಾಿತಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26451 7852 ಶಿರಾಮ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26452 7853 MlÄÖ PÉf 0 0 0 4100

26453 7854 ಅರುಣಕುಮಾರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26454 7855 ಶಿವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26455 7856 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26456 7857 ಮುಷತ ಫಾ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26457 7858 ವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26458 7859 ಮಲಲ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26459 7860 ನಾಗಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26460 7861 ಮಾಲಕ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26461 7862 ಯ ಕಾಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26462 7863 ಜಮಶಿಯ ೋ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26463 7864 ಭಹಬೂಬ್ ಬಿಐ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26464 7865 ಅಿಂಫರೇ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26465 7866 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26466 7867 ಗೌರಿಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26467 7868 ಭೋಯ  ಕಾಳಗುಿಂದ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26468 7869 ಅರುಣಕುಮಾರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26469 7870 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26470 7871 ಕ್ಳತಿ ಭಡಿವಾಳ  ಹೋಳ್ಳ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40



26471 7872 ಫಷಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26472 7873 ಜಗದೇವ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26473 7874 ಯಮಾನಂದ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26474 7875 ಅನಾಷರ್ ಟೇಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26475 7876 ಖಾಸ್ಪಿಂ ಟೇಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26476 7877 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಚಕ್ಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26477 7878 ಕ್ಲಲ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26478 7879 ನಿಂಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26479 7880 ಶಿಯ ೋದೇವ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26480 7881 ಮಾಲಕ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26481 7882 ಫಷರಾಜ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26482 7883 ಫಷರಾಜ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26483 7884 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26484 7885 ಫಷಮಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26485 7886 ಶಿವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26486 7887 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26487 7888 ಮಲಲ   ಸಾಯಿಫಣಣ  ಕೇಯಫ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26488 7889 ಗುರುನಾಥ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26489 7890 ಹಂಷಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26490 7891 ನಭಿಲ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26491 7892 ಖದರ್ ಟೇಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26492 7893 ಭಲಕ   ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26493 7894 ಷತಿೋಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26494 7895 ಬಂಡಮಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26495 7896 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26496 7897 ರಿಯಾಜ್ ಅಸಭದ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26497 7898 ಭಲಾನಾ ಬಿಐ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26498 7899 ಸಂದೇವ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26499 7900 ಭಹೇಬೂಬ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26500 7901 ಶಿವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26501 7902 ಸ್ಪದದ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26502 7903 ಕ್ಪಿಲಾಬಾಯಿ ಜ ಪಾಟೋಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26503 7904 ಭಹಾಿಂತಮಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26504 7905 ಅನನ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26505 7906 ಬೌಯಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26506 7907 ಪಂಡಿತ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26507 7908 ಹೆಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26508 7909 ದರ್ತತ  ಸಾಮಫ ಣಣ  ಮುದಕ್ನ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26509 7910 ಶಿಣಣ  ಪೂಜಾರಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26510 7911 ಶಿವಾನಂದ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26511 7912 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26512 7913 ಶೇಖ  ಸಾವಯ  ಹಷಭನ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26513 7914 ಮಲಲ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26514 7915 ನಲಭಭ  ಬಭಭ ನಳಿ್ಳ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26515 7916 ಸುಭಾಷ್ ಸಾಮಫ ಣಣ  ಮುದಕ ಿಂಡ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26516 7917 ಭೋಭಣಣ  ಸಾಮಫಣಣ  ಇಿಂಗಳಗಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26517 7918 ಸ್ಪದದ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26518 7919 ಜಮ ೋತಿ ರು ಫುಲಾರಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26519 7920 ಮುದ್ರಕ ನ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26520 7921 ರಾಜಶೇಖರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26521 7922 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26522 7923 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26523 7924 ನಿಂಗಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26524 7925 ಸ್ಪದದ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26525 7926 ಭಲಲ ಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26526 7927 ಶಿರಾಜ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26527 7928 ಈಯಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26528 7929 ನಜೇಯ ಅಭಹಾಡ್ರ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26529 7930 ವಯಣಗೌಡ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26530 7931 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26531 7932 ದ್ರನರಾಜ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26532 7933 ದತತ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26533 7934 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26534 7935 ಪಂಡಿತರಾವ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26535 7936 ಗೌಯಭಭ  ಬೇಲ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26536 7937 ಮೆನಾಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26537 7938 ಗೌಡ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26538 7939 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಭರೆ  ಜಮಾದ್ರಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26539 7940 ಭಹಾದೇವ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26540 7941 ಭೂತಲ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26541 7942 ಮವವಂತರೆ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26542 7943 ರುತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26543 7944 ಕ್ಲಲ ಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26544 7945 ಮಾಣಿಕ್ ಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26545 7946 ವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26546 7947 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಅಲ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26547 7948 ಕ್ಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26548 7949 ಪಾಿತಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26549 7950 ಗುರುಶಿಂತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26550 7951 ಭಲಲ ಭಭ  ಗುರುಶಿಂತ್ ಪಿ ಪಾಟೋಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26551 7952 ಗುಿಂಡಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26552 7953 ಬಿೋಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26553 7954 ದೊಡಡ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26554 7955 ಅಿಂಫಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60



26555 7956 ವಜಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26556 7957 ಅಜಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26557 7958 ಜಡದೇ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26558 7959 ಕುಪೇಿಂದಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26559 7960 ನಾನಗೌಡ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26560 7961 ವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26561 7962 ಫಷವಂತಾಯ ಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26562 7963 MlÄÖ PÉf 0 0 0 7000

26563 7964 0 0 0 CvÀ£ÀÆgÀ 0

26564 7965 ಕ್ಡ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26565 7966 ನಾಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26566 7967 ಭಲಲ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26567 7968 ಹನನ   ವಯಣ  ಕುಿಂಗಟ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26568 7969 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26569 7970 ಶಿರುದಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26570 7971 ಮಾರೆ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26571 7972 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26572 7973 ರಾಭಚಂದಯ  ಎಸ್ ಜ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26573 7974 ಸುಜಾತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26574 7975 ಲಕ್ಕ ಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26575 7976 ವಯಣಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26576 7977 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26577 7978 ಅನಾನ ರೆ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26578 7979 ದೇಸು ಖೋರು ಚವಾಾ ಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26579 7980 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26580 7981 ಧೈತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26581 7982 ಭಹಾಿಂತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26582 7983 ಯಮಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26583 7984 ಶ್ಟೆ   ಹಾಡು KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26584 7985 ರಾಜೇಿಂದಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26585 7986 ಭಲಲ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26586 7987 ಭೋಭಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26587 7988 ಅಜಯ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26588 7989 ಭೋಭಣಣ  ಎನ್ ಎಯಕ್ರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26589 7990 ಅಜಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26590 7991 ಅಜಮಕುಮಾಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26591 7992 ಅಕ್ಕ ಭಹಾದೇವ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26592 7993 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26593 7994 ಅಿಂಫಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26594 7995 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26595 7996 ಅಿಂಫಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26596 7997 ಅಿಂಫರಿೋಷ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26597 7998 ನಲಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26598 7999 ನಿಂಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26599 8000 ಬಾಬು KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26600 8001 ಸನುಮಂತ ಸ್ಪದದ   ನಯಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26601 8002 ಭನೇೋಸಯ ರ್ತಕಾರಂ ಜಗದಂಕ್ರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26602 8003 ಶಿವಾನಂದ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26603 8004 ಯ ಶುರಾಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26604 8005 ಗುಿಂಡುಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26605 8006 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬಿಲಕ ರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26606 8007 ಫಷರಾಜ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26607 8008 ಯ ಶುರಾಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26608 8009 ಬುಡಡ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26609 8010 ವಯಣಕುಮಾರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26610 8011 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26611 8012 ನಿಂಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26612 8013 ಮವವಂತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26613 8014 MlÄÖ PÉf 0 0 0 3000

26614 8015 ಯ ಭುಲಿಂಗಮಮ  ಹರೇಭಠ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26615 8016 ಸಾಮಫಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26616 8017 ಅಶೋಕ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26617 8018 ರಾರ್ಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26618 8019 ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26619 8020 ಗೌಡ ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26620 8021 ಅಿಂಫಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26621 8022 ಧಭಿಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26622 8023 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26623 8024 ಷಚಿನ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26624 8025 ಫಷರಾಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26625 8026 ಸ್ಪೋತಾರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26626 8027 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26627 8028 ನಾಗಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26628 8029 ಸಯಾತಬಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26629 8030 ಫಷಣಣ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26630 8031 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26631 8032 ಜೆಟೆ್ಟ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26632 8033 ಶಿಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26633 8034 ಮಾಶ ಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26634 8035 ನಾಗೇಿಂದಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26635 8036 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26636 8037 ಹುಸೇನ್ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26637 8038 ಜಗದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26638 8039 ಎಿಂಡಿ ಇಸಾಭಯಿಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80



26639 8040 ನಾಗಯತನ  ಎಸ್ ಕೌಡಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26640 8041 ಸನಮಂತ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26641 8042 ಹುಸೇನ್ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26642 8043 ಫಷಣಣ   ಶ್ಟೆ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26643 8044 ಗಂಗಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26644 8045 ಗಂಗಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26645 8046 ಗೌಯಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26646 8047 ರುತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26647 8048 ಈಯಣಣ  ಕೄ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26648 8049 ಗಂಗಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26649 8050 ದ್ರಭ ತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26650 8051 USMAN SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26651 8052 ಭಸಭಭ ದ್ ಮುದ್ರದ ಸ್ಪರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26652 8053 SEKSAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26653 8054 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26654 8055 ASIF SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26655 8056 ಗಂಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26656 8057 ಅಮೋನಾಬಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26657 8058 ನಾಗಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26658 8059 SIDDALING sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26659 8060 ದ್ರಷತ ಗಿೋರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26660 8061 ಅಬುದ ಲ್ ಹಾಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26661 8062 ಕ್ಯಫಷ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26662 8063 ನಶಿಮಾಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26663 8064 ವಜಮಕುಮಾಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26664 8065 ವಯಣಮಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26665 8066 ಸ್ಪದದ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26666 8067 ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26667 8068 ಗುಿಂಡೇರಾಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26668 8069 ರುದಯ ಗೌಡ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26669 8070 ಫಷಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26670 8071 ಪಾಿತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26671 8072 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26672 8073 ಅಬುದ ಲಗ ಣಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26673 8074 ಯ ಭುಲಿಂಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26674 8075 ಈಯಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26675 8076 ಲಡ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26676 8077 ಬಾಬುರಾವ್ ಡಿ ಗುರುನಂಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26677 8078 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ನಾಗಣಣ  ಅಯಳಿ್ಳ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26678 8079 ರಾಭಚಂದಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26679 8080 ನಿಂಗ  ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26680 8081 ರಾಜೇಶ್ ಶಿ  ಬುರಂಪುಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26681 8082 ಫಷರಾಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26682 8083 ಷಯೇದಲಪಿೋಯನ್ ಹುಸ್ಪಯಾನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26683 8084 ಲೋಕಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26684 8085 ಭಹಾಿಂತಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26685 8086 ಸುನೋತಾ ಗುಿಂಡಗುತಿಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26686 8087 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26687 8088 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26688 8089 ಮೆಮುನಾ ಬಿೋ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26689 8090 ಸೈಫಾನ್ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26690 8091 ತಿಯ ಮೂತಿಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26691 8092 ಭೋಮಾಶ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26692 8093 ತಲಬಿೋ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26693 8094 ಈಯಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26694 8095 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ ಭಡಿವಾಳ  ಫಲಾಭಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26695 8096 ಸಂತೋಷ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26696 8097 ಶಿಂತಭಲಲ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26697 8098 ಪಾಿಂಡು sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26698 8099 ವಯಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26699 8100 ವಯಣಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26700 8101 ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ರಿೋಿಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26701 8102 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಎಸ್ ಕಾಗ್ನನ ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26702 8103 ರಾಫಿಕ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26703 8104 ವೋಯಣಣ  ಅಿಂತಯಗಂಗಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26704 8105 USMAN SAB ಭದಯಸಾಬ್ ಮಾಮನ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26705 8106 ರೇಣುಕಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26706 8107 ಗುರುನಾಥ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26707 8108 ಕ್ಲಾಮ ಣರಾವ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26708 8109 ಗುರುನಾನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26709 8110 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26710 8111 ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26711 8112 ಭಹಬೂಬ್ ಬಿೋ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26712 8113 ವಶಿಕ್ಲಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26713 8114 ಅಬಾಫ ಷ ಅಲ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26714 8115 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26715 8116 ಪಕ್ರುದಿದ ೋನ್ ಜಮಾದ್ರಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26716 8117 ಈಯಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26717 8118 ಭಹೆಮೂಡ ಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26718 8119 ರಾರ್ಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26719 8120 ಸನಮಂತ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26720 8121 ಭಡಿವಾಳ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26721 8122 ಸಜಸಾಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26722 8123 ಶಿಯೋಗಿ ತಿ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80



26723 8124 ವರಿೋಫುನಸಾ ಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26724 8125 ಗೌಯಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26725 8126 ಸಂಗಭನಾಥ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26726 8127 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಬಂದಯ ವಾಡ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26727 8128 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26728 8129 ಜಗದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26729 8130 ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26730 8131 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ  ಎಿಂ ಪೂಜಾರಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26731 8132 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26732 8133 ಡೌಲಟ್ ಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26733 8134 ನಿಂಗಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26734 8135 ಚನನ ಫಷ  ಎಚ್ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26735 8136 ತಿ ಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26736 8137 ಭಲೆಲ ೋವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26737 8138 ಸ್ಪದ್ರರಾಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26738 8139 ಭೌಯಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26739 8140 DATTU sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26740 8141 ಚೆನನ ಫಷ  ಧಭಿವಾದಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26741 8142 ದ್ರನಭಭ  ಸಾಲಭಠ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26742 8143 ಭಲಲ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26743 8144 ಪಕೋರ್ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26744 8145 ಷರುಬಾಯಿ ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ ಗುಲ್ಲನ ರು ಪಾಟೋಲ್sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26745 8146 ಭಲನಾಥ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26746 8147 ಭಸಾತ ನಾಾ ಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26747 8148 ಷಹೇರಾ ಬಾನು sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26748 8149 ಗುರುನಾಥ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26749 8150 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26750 8151 ಪಿೋಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26751 8152 ಖಾಸ್ಪಿಂಬಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26752 8153 ಚನನ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26753 8154 ಭಹಾದೇವ ಸಾಗರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26754 8155 ತಿ ಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26755 8156 ಸಂಗಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26756 8157 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26757 8158 ಸ್ಪಕೋಿಂದಯ  ವೆ ಬಂದ್ರಯ ದ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26758 8159 ಅಯವಿಂದ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26759 8160 ಸ್ಪದದ   ಸಯಾಮ ಳ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26760 8161 ಇಮಾಭಮಾಾ ಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26761 8162 ಶಿವಯಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26762 8163 ಗುರುನಾಥ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26763 8164 ಗುರುರಾಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26764 8165 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26765 8166 ಶಿರಾಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26766 8167 ಫಷಭಭ  ರಾಜೇಿಂದಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26767 8168 ಗಂಗಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26768 8169 ರೇ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26769 8170 ವಕುಿಂತಲಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26770 8171 ಷಾಿನ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಕಂಡಿಕ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26771 8172 ಭೋಭ ಶಂಕ್ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26772 8173 ಹುಣಚ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26773 8174 ರಾಜಶೇಖರ್ ಶ್ಟೆ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26774 8175 ಸೋಭಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26775 8176 ವಯಣ  ಸಯಾಮ ಳ್ಳ ತಳವಾಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26776 8177 ಡಿಲೋಪ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26777 8178 ಬಾಷಾ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26778 8179 ಉಷಾದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26779 8180 ಶ್ಜಾಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26780 8181 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26781 8182 ಮಾರುತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26782 8183 ನಾಗಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26783 8184 ದಿಂಡ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26784 8185 ರಾಭಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26785 8186 ಅಮನಾ ಬಿಐ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26786 8187 ಶಿಯ ೋದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26787 8188 ಅನವೋರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26788 8189 ಬಾಬು sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26789 8190 ಭಲಕ್ಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26790 8191 ಸ್ಪದದ ಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26791 8192 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26792 8193 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26793 8194 ಚಂಡ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26794 8195 ನಭಭ ನಾನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26795 8196 ಜಗದೇವ ರೇಣಸ್ಪದದ ಮಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26796 8197 ಹುಸೇನ್ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26797 8198 ಅಬೇಡ್ರ ಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26798 8199 ಭಕಾಶಿ.ಜೆಲಾನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26799 8200 ವವಾ ನಾಥ ಷಣ್ಣಣ ರು sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26800 8201 ಯ ಭುಲಿಂಗ್ ಜ ಮೄಟಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26801 8202 ವಯಣಫಷ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26802 8203 ಚನನ ಭಲಲ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26803 8204 ಭೋಭರಾಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26804 8205 ರಾಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26805 8206 ಲಲಾಬಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26806 8207 ರ್ಜಲೆ ೋಕ್ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80



26807 8208 ಭಲಕ್ಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26808 8209 ಸಂಗಭನಾಥ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26809 8210 ವನಯ್ ಆತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26810 8211 ಶಿಕುಮಾಯ ಭಠ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26811 8212 ಈಯಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26812 8213 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಿಯೋಗಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26813 8214 ಜಗದೇವ ಎಿಂ ಕ್ಳಶ್ಟೆ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26814 8215 ಲಲಾಬಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26815 8216 ಭಹಾದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26816 8217 ವಯಣಫಷ  ಭಾಶಗಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26817 8218 ಭಲಲ ಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26818 8219 0 0 0 0 14000

26819 8220 ಭಹಾದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 120

26820 8221 ಭೋಭರಾವ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26821 8222 ಗುಿಂಡುಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26822 8223 ನಾಗಣಣ  ಹಷಭನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26823 8224 ಯವೋಿಂದಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26824 8225 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬಿಲಕ ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26825 8226 ಸಣಮಂತ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26826 8227 ಯಷ  ದೇ  ನೋಲ್ಲಯಕ್ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26827 8228 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26828 8229 ವಯಣಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26829 8230 ಬುಡಡ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26830 8231 ಭನೇೋಜ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26831 8232 ಲಕುಕ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26832 8233 ವಯಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26833 8234 ಯಣಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26834 8235 ರಾಭಚಂದಯ  ಬಿ ಹೈಯಾಳಕ ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26835 8236 ಅಿಂಫಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26836 8237 ಬಾಬುರಾವ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 120

26837 8238 ನಾಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26838 8239 ರಾಮ  ವಾಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26839 8240 ಈಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26840 8241 ಸಂಜಯ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26841 8242 ವಠಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26842 8243 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26843 8244 ಪಿೋಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26844 8245 ಮವವಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26845 8246 ಮಲಲ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 120

26846 8247 ಯಮವಾ ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26847 8248 ಪಾಿತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26848 8249 ಯಶುರಾಭ ಭರೆ  ನೂಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26849 8250 ದೇಸು ಖೋರು ಚವಾಾ ಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26850 8251 ಅನಸುಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26851 8252 ಪಾಲಾಲ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26852 8253 ಬೈಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26853 8254 ಸಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26854 8255 ಬಾಲ್ಲಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 120

26855 8256 ಮುಯಸರಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26856 8257 ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26857 8258 ಹುಲೆಲ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26858 8259 ಗಂಗಾರಾಮ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26859 8260 ಬಾಬುರಾವ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26860 8261 ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26861 8262 ಉಷಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26862 8263 ಭೋಮಾಶ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 120

26863 8264 ದೇ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26864 8265 ಸುರೇಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26865 8266 ಶಿಂತಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26866 8267 ಚಂದ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26867 8268 ಫಷ  ಭರೆ  ಸಳಿ್ಳ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26868 8269 ವನೇೋದ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26869 8270 ಕಾಶಿನಾಥ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26870 8271 ಮಾಳ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26871 8272 ಶಂಕ್ರ್ ತೇರ್ಜ ರಾಥೋಡ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 120

26872 8273 ಭೋಭಸ್ಪಿಂಗ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26873 8274 ಕ್ಲಲ   ನಿಂಗ  ತೆತ ೋದ್ರರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26874 8275 ವಯಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26875 8276 ಸ್ಪೋತಾ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26876 8277 ಸಂಗಿೋತಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26877 8278 ಭಹೇಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26878 8279 ಯಮಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26879 8280 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26880 8281 ಫಷಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 120

26881 8282 ಮಾಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26882 8283 ದರ್ತತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26883 8284 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26884 8285 ಕಯಣ್ ಕ್ಟೆ ಭನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26885 8286 ಅಶೋಕ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26886 8287 ಭಹಾತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26887 8288 ಲಲತಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26888 8289 ಕ್ಲಾತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26889 8290 ಚಂದ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 120

26890 8291 ವಠಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80



26891 8292 ವಯಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26892 8293 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26893 8294 ಗಜರಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26894 8295 ಭಹೇಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26895 8296 ದತತ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26896 8297 ನಿಂಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26897 8298 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 20

26898 8299 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 40

26899 8300 ಸಂತೋಶಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26900 8301 ಪುಿಂಡಲೋಕ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26901 8302 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26902 8303 ಈಯಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26903 8304 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26904 8305 ಪುಟಲಾಲ  ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 120

26905 8306 ಸ್ಪದದ ಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26906 8307 ಯಮಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26907 8308 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26908 8309 ದಗಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26909 8310 ರಾರ್ಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26910 8311 ಯ ಕಾಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26911 8312 ಹುಚಚ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26912 8313 ಫಫ ಷಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26913 8314 ಸರಿವಚ ಿಂದಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26914 8315 ನಂದ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26915 8316 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಟೆ್ಟ ೋದ್ರಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26916 8317 ಮಾದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26917 8318 ಚಂದಯ ಶ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26918 8319 ಗುರುಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26919 8320 ಭಹಾದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26920 8321 ಫಷಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26921 8322 ಯತನ ಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26922 8323 ಸನುಮಂತ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26923 8324 ಚಂದ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26924 8325 ಪಿೋಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26925 8326 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26926 8327 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26927 8328 ಸಾತ  ಮಾದಯ  ಕೄಯಬಷಗಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26928 8329 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26929 8330 ಷರುಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26930 8331 ಮಾರುತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26931 8332 ನೋಲಭಭ  ಮಾರುತಿ ಫಜೆಿಂತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26932 8333 ಅಿಂಫಾ  ಚಂದಯ ವ ಚಿನನ ಭಲ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26933 8334 ಅಮಮ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26934 8335 ಭಹಾಿಂತ  ಮಾಿಂಗ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26935 8336 ಚಂದಯ ಶ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26936 8337 ಗುರುಫಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26937 8338 ರಾಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26938 8339 ಚಂದಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26939 8340 ಸುಶಿೋಲಾ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26940 8341 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26941 8342 ಚಂದಯ ಮಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26942 8343 ರಾರ್ಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26943 8344 ನೋಲೇಶ್ ಗಣತಿ ಜೋಗಧಂಕ್ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26944 8345 ಶಿಲಿಂಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26945 8346 ಭೋಮಾಶ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 80

26946 8347 ಭಲಕ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26947 8348 ಕಾಳ  ಭಾಗಣಣ  ದೊಡಡ ಭನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 60

26948 8349 0 sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd 0 9000

26949 8350 0 0 0 0 0

26950 8351 ಸಂಗಮವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26951 8352 ಮಾಲಕ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26952 8353 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

26953 8354 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26954 8355 ಕಾರೆಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26955 8356 ವಯಣಭಭ  ಗಾಡಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26956 8357 ವಯಣು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26957 8358 ಈಯಣಣ  ಲಿಂಗಟ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

26958 8359 ಭಲಲ   ಪೂಜಾರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

26959 8360 ಶಿಂತಕುಮಾಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

26960 8361 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26961 8362 ಅನನ ರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26962 8363 ತಾಜೂದಿದ ೋನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26963 8364 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಲೆಲ ೋವ  ಕಾಕಂಡಿಕ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

26964 8365 ವಯಣ ಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

26965 8366 ದೇವೋಿಂದಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26966 8367 ಅನನ ಪೂಣಿ ಸ್ಪದಧ ರಾಭ ಮುಧೋಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26967 8368 ಭಲಕ್  ಗೌಡ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26968 8369 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26969 8370 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26970 8371 ಲಲತಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26971 8372 ಫಷಭಭ  ನಿಂಬಾಳಕ ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26972 8373 ಶಿವಾನಂದ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26973 8374 ವಯಣಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26974 8375 ಯ ಭು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100



26975 8376 ನಸ್ಪೋಮಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26976 8377 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26977 8378 ಭೋಮಾಶ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26978 8379 ಗೋಪಾಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26979 8380 ಭಲಾಲ ನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

26980 8381 ಮಾರುತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26981 8382 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26982 8383 ಬಗವಂತ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26983 8384 ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26984 8385 ಭಸದೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

26985 8386 ಇಯಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

26986 8387 ಇಮಾಮ್ ಕುಮುಷಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

26987 8388 ಸನೋಫ್ SAB sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26988 8389 ಗುರುದೇವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26989 8390 ಗುರುರಾಜ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26990 8391 ಶಿಯ ೋಶೈಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

26991 8392 ಗುರುಪಾದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

26992 8393 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26993 8394 ನಾಗರಾಜ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26994 8395 ಯವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26995 8396 ಬಾಲಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೋಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26996 8397 ಷರುಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26997 8398 ಭಲಲ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26998 8399 ಭಾಗಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

26999 8400 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27000 8401 ಅಮೃತರಾವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27001 8402 ಶಿಲಿಂಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27002 8403 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಹಂಚನಾಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27003 8404 ಕ್ಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27004 8405 ಲೋಲಾಧಾರ್ ಪೂಜಾರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27005 8406 ಗಿೋತಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27006 8407 ವಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27007 8408 ಅಸಾರಾ ಬಿೋ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27008 8409 ಸಾಮದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27009 8410 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27010 8411 ಕಾಶಿನಾಥ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27011 8412 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27012 8413 ಶಿವು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27013 8414 ಕಾವಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27014 8415 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27015 8416 ಅರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27016 8417 ವಯಣಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27017 8418 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27018 8419 ಅಿಂಬಿಕಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27019 8420 ಭಾಗೇಿಂದಯ  ಎಸ್ ಡಸಾಳಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27020 8421 ಗುಿಂಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27021 8422 ಭಲಲ ನಾಥ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27022 8423 ಯತನ ಬೈ ಎಸ್ ವಾಘಭ ೋರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27023 8424 ಭಕುತ ಗೌಡ ದೇ  ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27024 8425 ಯ ಕಾಶ್ ಫದಡ್ರಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27025 8426 ಸಾಗಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27026 8427 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಮಾಮ ನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27027 8428 ಗುರುಶಿಂತ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27028 8429 ಪಾಿಂಡುರಂಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27029 8430 ರುದಯ ಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27030 8431 ರಾಜಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27031 8432 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ಜ ಎಿಂ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27032 8433 ಭೋಭಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27033 8434 ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27034 8435 ಭಸರುದಯ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27035 8436 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27036 8437 ಜಗನಾನ ಥ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27037 8438 ಬಿೋಯಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27038 8439 ಗುರುನಾಥ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27039 8440 ಕ್ಡ  ಬಾಲಗುಿಂಡಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27040 8441 ಚಿಿಂಚೋಲೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27041 8442 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27042 8443 ಚಂಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27043 8444 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27044 8445 ವಯಣಮಮ  ಪುರಾಣಿಕ್ ಭಠ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27045 8446 ಉಭಕಾಿಂತ್ ರಾಥೋಡ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27046 8447 ಫಷಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27047 8448 ದತತ   ಎಸ್ ಡಸಾಳಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27048 8449 ಶಿವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27049 8450 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ ಅಿಂಬಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27050 8451 ಶಿಯ ೋದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27051 8452 ಚಿತಯ ಲೇಖ ಆಲ್ಲರು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27052 8453 ಭಹಾದೇವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27053 8454 ಭಸದೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27054 8455 ಚನದಯ ಶೇಖರ್ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27055 8456 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27056 8457 ಶಭಲಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27057 8458 ಯ ಭಾಕ್ರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27058 8459 ಭಸದೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100



27059 8460 ಫಷಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27060 8461 ಭಡಿಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27061 8462 ರುದಯ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27062 8463 ನಾಗೇಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27063 8464 ವಜಮಲಕಮ ಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27064 8465 ದ್ರಮ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27065 8466 ಯಜಾಕ್ ಟೇಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27066 8467 ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27067 8468 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27068 8469 ಸಾತಲಿಂಗಭಭ  ಶಿರಾಮ ಮಾಲಪಾಟೋಲ್sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27069 8470 ಭಡಿವಾಳ  ಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27070 8471 ತಯಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27071 8472 ವಯಣ  ಕೇಳಿೂರು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27072 8473 ಷತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27073 8474 ಪಾಿತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27074 8475 ಫಷವಂತ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27075 8476 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ಚಂದಮಮ  ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27076 8477 ರ್ತಳಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27077 8478 ಸುಭಾಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27078 8479 ಸ್ಪದದ  ಜ ಡಶ್ಟೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27079 8480 ನಾಗೇಿಂದಯ  ಕ್ಭಾಿರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27080 8481 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಶಫಿ ಚೌಧರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27081 8482 ಶಿಯ ೋಮಾಿಂತರಾವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27082 8483 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27083 8484 ಸುರೇಖಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27084 8485 ಸುಗಳಬಾಯಿ ಭಠ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27085 8486 ಯ ತಿಭಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಹೂಗಾಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27086 8487 ಚಂದಯ ಶ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27087 8488 ಜಗದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27088 8489 ನಶಿಮಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27089 8490 ರುದಯ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27090 8491 ಶಿಶಂಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27091 8492 ಭನು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27092 8493 ಹಾಷನ SAB sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27093 8494 ವಯಣಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27094 8495 ಗುರುಸ್ಪದದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27095 8496 ಯ ಭು ಶಿಂತ  ಕ್ಳಶ್ಟೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27096 8497 ಗುರುಸ್ಪದದ ಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27097 8498 ಶಿಯೋಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27098 8499 ಫಲವಂತರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27099 8500 ಗಿೋತಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27100 8501 ಭಲಲ ಭಭ  ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27101 8502 ಶೇಖರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27102 8503 ಸ್ಪದದ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27103 8504 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27104 8505 ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27105 8506 ನಿಂಗ  ತಿ ಣಣ  ಬಾಭನಳಿ್ಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27106 8507 ಗಂಗಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27107 8508 ಷರುಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27108 8509 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27109 8510 ಶಿಂತಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27110 8511 ಅದಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27111 8512 ಕದ್ರಯನಾಥ ಎ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27112 8513 ಸುಧಾಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27113 8514 ಮಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27114 8515 ಸೋಭಶೇಖರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27115 8516 ಗುಿಂಡರೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27116 8517 ತಾಮಭಭ  ಎಚ್ ಪೂಜಾರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27117 8518 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ  ಶಿೋಗಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27118 8519 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಹುಸೇನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27119 8520 ಯ ಕಾಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27120 8521 ಬಗವಾನಾಯ ವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27121 8522 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27122 8523 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27123 8524 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27124 8525 ಪಕೋಸಾಿಬ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27125 8526 ಶಿವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27126 8527 ಮವವಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27127 8528 ಮುಡ್ರಷರ್ ಮುಬಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27128 8529 ಪಂಡಿತ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27129 8530 ಭಹಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27130 8531 ಹೈದರ್ SAB sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27131 8532 ಸುರೇಶ್ ಸದಿಭನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27132 8533 ಸಂಗಮಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27133 8534 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27134 8535 ಮುಕಾತ  ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27135 8536 ದತತ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27136 8537 ಖಾಸ್ಪಮಾಸಾಬ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27137 8538 ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27138 8539 ಶಿವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27139 8540 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27140 8541 ಸುರೇಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27141 8542 ವಯಣಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27142 8543 ಶಿಯ ಮಂತ್ ರಾವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150



27143 8544 ಸಾಗುಮಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27144 8545 ಯ ಸಾದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27145 8546 ವಟಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27146 8547 ಗುರುಬಾಯಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27147 8548 ಪಂಡಿತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27148 8549 ಚಂಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27149 8550 ಶಿಯ ೋದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27150 8551 ಸ್ಪದದ   ಸ್ಪ ಮುಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27151 8552 ಗುಿಂಡಭಭ  ಸನುಭಮಮ  ಚಿತಾತ ಪುಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27152 8553 ಭಲಲ ಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27153 8554 ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪ ಹರೇಗೌಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27154 8555 ಯ ದಿೋಪ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27155 8556 ಶಿಪುತಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27156 8557 ಶಿವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27157 8558 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27158 8559 ಮುನೋರ್ ಅಸಭಭ ದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27159 8560 ಕ್ಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27160 8561 ರಾಜಸಭಭ ದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27161 8562 ಭೋಭಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27162 8563 ಸುಫಫ ರಾವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27163 8564 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27164 8565 ಭಾಯತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27165 8566 ಭೋಭರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27166 8567 ನಬ್ನಾನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27167 8568 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27168 8569 ರುದಯ   ಶೇಖ  ಯಾಳಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27169 8570 ನಾಗರಾಜ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27170 8571 ಫಷರಾಜ ಶಿರಾಮ ಬಿರಾದ್ರರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27171 8572 ಕ್ಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27172 8573 ಯ ಭಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27173 8574 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27174 8575 ಸಂಗಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27175 8576 ಸ್ಪದದ ರಾಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27176 8577 ಸಂಗಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27177 8578 ಶಿಶಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27178 8579 ಭೋಭಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27179 8580 ಶಿಕಾಿಂತಾ  ಸ್ಪ ಎಯಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27180 8581 ಫಷರಾಜ ಶಿಯೋಗ  ಬಿರಾದ್ರರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27181 8582 ನಾಗಭಭ  ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27182 8583 ಶಿಕುಮಾಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27183 8584 ನಾಗೇಿಂದಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27184 8585 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27185 8586 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27186 8587 ಆನಂದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27187 8588 ವಯಣಫಸು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27188 8589 ಜಗದೇವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27189 8590 ಅರ್ಜಿನ್ ಎ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27190 8591 ಗುರುಫಷಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27191 8592 ಯಮಾನಂದ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27192 8593 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27193 8594 ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27194 8595 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27195 8596 ನೋಲಕಂಠಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27196 8597 ಚಂದಯ ಕ್ಲಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27197 8598 ಭೋಭರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27198 8599 ಅಿಂಫರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27199 8600 ಮೌಲನ್ ಬಿೋ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27200 8601 ಬಾಫಣಣ ಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27201 8602 ರೇಣಸ್ಪದದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27202 8603 ಶಿಂತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27203 8604 ಶಿವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27204 8605 ಖಾಸ್ಪಫಮ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27205 8606 ಚೆನನ ವೋಯಮಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27206 8607 ಲಕಮ ಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27207 8608 ಈಯಣಣ  ಕ್ಲಾಮ ಣಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27208 8609 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27209 8610 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27210 8611 ನಾಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27211 8612 ನಗನಾನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27212 8613 ವಯಣಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27213 8614 ಹಾಷನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27214 8615 ಭಹಾದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27215 8616 ಭಡಿವಾಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27216 8617 ಸೈಡಿಿಂಗ್ ಶಿಶಯ  ಯಂಕಾಿಂಚಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27217 8618 ಗಾಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27218 8619 ಜಗದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27219 8620 ವಯಣಭಭ  ಎಸ್ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27220 8621 ರೇಣಸ್ಪದದ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27221 8622 ಲಾಲ್ ಅಸಭ ದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27222 8623 ಷತಿೋಶ್ ಜ ಭಠತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27223 8624 ವಯಣ  ಎಚ್ ಬೋಧನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27224 8625 ಭಹೇಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27225 8626 ನಾಮ ಮ್ ದೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27226 8627 ಫಷವಂತಾಯ ಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50



27227 8628 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27228 8629 ಅಿಂಫರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27229 8630 ನಾಡಗೌಡ ಶಿಕುಮಾಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27230 8631 ಜಮಶಿಯ ೋ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27231 8632 ಗಂಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27232 8633 0 0 0 0 26700

27233 8634 ಭರೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27234 8635 ನಾಗ  ಸರಿದ್ರಸ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27235 8636 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27236 8637 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27237 8638 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27238 8639 ವನೇೋದಕಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27239 8640 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27240 8641 ಚಿದ್ರನಂದ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27241 8642 ಭಹಾದೇ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27242 8643 ಗುರೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27243 8644 ನಾಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27244 8645 ಭಲಕ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27245 8646 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27246 8647 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27247 8648 ದತಾತ ತೆಯ ೋಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27248 8649 ಮಲಭಭ  ಭರೆ  ಕಂಫಳೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27249 8650 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27250 8651 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27251 8652 ಭಹಾನಟ  ಹಾಜ  ಕಾಿಂಫಳೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27252 8653 ಭಾಗಣಣ  ಕೄ ದೊಡಭ ನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27253 8654 ರಾರ್ಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27254 8655 ಶಿಪುತಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27255 8656 ಜಗದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27256 8657 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27257 8658 ಸ್ಪದದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27258 8659 ಸಷನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27259 8660 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27260 8661 ಭಡಿವಾಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27261 8662 ಪಾಿತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27262 8663 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27263 8664 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27264 8665 ಮಾಮ ನಸ್ಪಿಂಗ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27265 8666 ವವಾ ನಾಥ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27266 8667 ಸೋನಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27267 8668 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27268 8669 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27269 8670 ಶಂಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27270 8671 ಪಾಿತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27271 8672 ಶಿರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27272 8673 ದಿಂಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27273 8674 ಸಣಮಂತರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27274 8675 ದಳ  ವಯಣ  ಕಂಫಳೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27275 8676 ಅಮೇಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27276 8677 ಮೆನಾಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27277 8678 ಫಷ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27278 8679 ಸಂಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27279 8680 ಕುಪೇಿಂದಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27280 8681 ನಗಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ನಲೋಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27281 8682 ಮೌಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27282 8683 ಪಾಿಂಡು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27283 8684 ಫಷಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27284 8685 ಶಂಕೄಯ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27285 8686 ಗೌಯಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27286 8687 ಭೂತಾಳ್ಳ ಶೇಖ  ಕಂಫಳೆ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27287 8688 ಯ ಕಾಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27288 8689 ದಿಗಂಫರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27289 8690 ಫಷರಾಜ ವಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27290 8691 ಭಲಲ   ಸಣಮಂತ್ ಥರಾಪುಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27291 8692 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27292 8693 ಫಷರಾಜ ಅಮಮ   ಕ್ಟೆ ಭನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27293 8694 ಧಭಿಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27294 8695 ಶಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27295 8696 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಕ್ಲಾಮ ಣಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27296 8697 ಯಮಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27297 8698 ಶಮ ಮೄಯ ೋ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27298 8699 ಸ್ಪದದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27299 8700 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಬೈಲ  ಸಾಲಭನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27300 8701 ಅಿಂಬು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27301 8702 ಚೌಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27302 8703 ಭಲಲ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27303 8704 ವಜಮಕುಮಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27304 8705 ಅಿಂಫಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27305 8706 ಯ ಭು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27306 8707 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27307 8708 ಅಿಂಫಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27308 8709 ಷತಿೋಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27309 8710 ಅಜಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27310 8711 ಶಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50



27311 8712 ಭಭತಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27312 8713 ಯಮವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27313 8714 ಮಲಲ ಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27314 8715 ಆಯತಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27315 8716 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಖಗೆಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27316 8717 ಸರಿವಚ ಿಂದಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27317 8718 ಕ್ಲಲ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27318 8719 ನಾಗಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27319 8720 ಗುಿಂಡಭಭ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27320 8721 ಮವವಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27321 8722 ಶಿಯ ೋಮಂತ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27322 8723 ಗುರುಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27323 8724 ಶಿಕುಮಾರ್ ರ್ತಕಾರಾಿಂ ವಾರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27324 8725 ಭಲಲ ಭಭ  ಸ್ಪನೂನ ಯಕ್ರ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27325 8726 ಭಹಾದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27326 8727 ಗುಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27327 8728 ಭಡಿವಾಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27328 8729 ಖಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27329 8730 ಮೌಲ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27330 8731 ಭೋಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27331 8732 ವಾಣಿಶಿಯ ೋ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27332 8733 ತಿ ಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27333 8734 ಜೆಮುಸ್ಪಿಂಗ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27334 8735 ಮಾಮ ನಸ್ಪಿಂಗ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27335 8736 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27336 8737 ರ್ತಕಾರಾಿಂ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27337 8738 ಭಡಿವಾಳ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27338 8739 ರಾಭಚಂದಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27339 8740 ದಗಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27340 8741 ಫಷರಾಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27341 8742 ಯತನ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27342 8743 ಗುರುಲಿಂಗಾ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27343 8744 ಉಮಶ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27344 8745 ಸಂತೋಷಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27345 8746 ನಾರಾಮಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27346 8747 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27347 8748 ರಾಭಣಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27348 8749 ಶಿಯ ೋಮಂತರಾವ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27349 8750 ವಟೆ ಲ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27350 8751 ಭಾಗ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27351 8752 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27352 8753 ಸಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27353 8754 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27354 8755 ಸಣಮಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27355 8756 ಬಾಬು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27356 8757 ತವುಯ  ಭನು ರಾಥೋಡ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27357 8758 ವಯಣ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27358 8759 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27359 8760 ಸಂರ್ಜ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27360 8761 ಶಂಕ್ರ್ ಹಷಭನ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27361 8762 ಅರ್ಜಿನ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27362 8763 ಭಹಾದೇವ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27363 8764 ಮುತತ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27364 8765 ಶಿರುದಯ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27365 8766 ಶಂಕ್ರ್ ಬಜಂತಿಯ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27366 8767 ರ್ತಲಜಾತರಾಮ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27367 8768 ಲಕ್ಕ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27368 8769 ಯಶುರಾಮ್ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27369 8770 ಸ್ಪದದ  sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 150

27370 8771 ಗುಿಂಡ sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 50

27371 8772 ಯ ಭು sri sai agro ±ÉÃAUÁ ©Ãd CvÀ£ÀÆgÀ 100

27372 8773 ಫಷಣಣ   ಶ್ಟೆ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd  ಅತನೂಯ, 60

27373 8774 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd  ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 60

27374 8775 ಫಷಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 80

27375 8776 ಚನನ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 80

27376 8777 ಭೋಮಾಶ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 80

27377 8778 ಫಷಣಣ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅಿಂಕ್ಲಗಾ, 80

27378 8779 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅಿಂಕ್ಲಗಾ, 40

27379 8780 ಶಿಕುಮಾಯ ಭಠ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅಿಂಕ್ಲಗಾ, 80

27380 8781 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನ 20

27381 8782 ಸಯಾತಬಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 60

27382 8783 ಹುಸೇನ್ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80

27383 8784 ತಿ ಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80

27384 8785 ರಾಜಶೇಖರ್ ಶ್ಟೆ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80

27385 8786 ಅಮನಾ ಬಿಐ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80

27386 8787 ವವಾ ನಾಥ ಷಣ್ಣಣ ರು sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 40

27387 8788 ಫಷಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 120

27388 8789 ಅಶೋಕ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80

27389 8790 ಭಹಾತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 40

27390 8791 ವಠಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80

27391 8792 ಭಹೇಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80

27392 8793 ಈಯಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80

27393 8794 ರಾರ್ಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 60

27394 8795 ಯತನ ಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80



27395 8796 ಸುಶಿೋಲಾ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80

27396 8797 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 60

27397 8798 ನೋಲೇಶ್ ಗಣತಿ ಜೋಗಧಂಕ್ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ 80

27398 8799 ಅಶೋಕ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ, ಅತನೂಯ 40

27399 8800 ಸಂಗಿೋತಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ, ಅತನೂಯ 80

27400 8801 ಯಮಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ, ಅತನೂಯ 60

27401 8802 ಚಂದ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ, ಅತನೂಯ 120

27402 8803 ಫಫ ಷಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ, ಅತನೂಯ 80

27403 8804 ರಾರ್ಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅತನೂಯ, ಅತನೂಯ 60

27404 8805 ರುದಯ ಗೌಡ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅಯಳಿ್ಳ 100

27405 8806 ಲೋಕಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅಯಳಿ್ಳ 100

27406 8807 ತಲಬಿೋ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅಯಳಿ್ಳ 100

27407 8808 ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅಯಳಿ್ಳ 100

27408 8809 ನಾಗಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅರಾದ 60

27409 8810 ಸ್ಪದ್ರರಾಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅರಾದ 80

27410 8811 ಅಯವಿಂದ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅರಾದ 100

27411 8812 ರಾಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅರಾದ 80

27412 8813 ಲಲತಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಅರಾದ, ಅರಾದ 60

27413 8814 ಚಂದ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ) 100

27414 8815 ಚಂದಯ ಮಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ) 80

27415 8816 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ), ಇಿಂಗಳಗಿ (ಬಿ)40

27416 8817 ಜಗದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕಾಯಭೋಷಗಾ 60

27417 8818 ವಯಣಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕಾಯಭೋಷಗಾ 60

27418 8819 ಭಹಾದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕಾಯಭೋಷಗಾ 100

27419 8820 ಫಷ  ಭರೆ  ಸಳಿ್ಳ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕಾಯಭೋಷಗಾ 80

27420 8821 ರೇ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕಾಯಭೋಷಗಾ, 80

27421 8822 ಭಹೆಮೂಡ ಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕಯಸಾಳಗಿ 80

27422 8823 ಖಾಸ್ಪಿಂಬಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕಯಸಾಳಗಿ 60

27423 8824 ವಯಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕಯಸಾಳಗಿ 80

27424 8825 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕಯಸಾಳಗಿ, 40

27425 8826 ಗಂಗಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 40

27426 8827 ಗಂಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 60

27427 8828 ತಿ ಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 60

27428 8829 ಶ್ಜಾಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 80

27429 8830 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 60

27430 8831 ಕಾಳ  ಭಾಗಣಣ  ದೊಡಡ ಭನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ, 60

27431 8832 ಸಂಜಯ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ, ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ, ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ, ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ100

27432 8833 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಎಸ್ ಕಾಗ್ನನ ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ 100

27433 8834 ಭಹಬೂಬ್ ಬಿೋ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ 80

27434 8835 ಷರುಬಾಯಿ ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ ಗುಲ್ಲನ ರು ಪಾಟೋಲ್sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ 80

27435 8836 ಡಿಲೋಪ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ 100

27436 8837 ಪುಟಲಾಲ  ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ 120

27437 8838 ಸ್ಪದದ ಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ 60

27438 8839 ನಂದ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ 80

27439 8840 ಚಂದ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ 80

27440 8841 ಷರುಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ 80

27441 8842 ರಾಜೇಶ್ ಶಿ  ಬುರಂಪುಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ, ಕೇೋಗನೂಯ 80

27442 8843 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಟೆ್ಟ ೋದ್ರಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೇೋಗನೂಯ, ಕೇೋಗನೂಯ 60

27443 8844 ಭಲಕ್ಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಕೌಲಗಾ (ಬಿ) 100

27444 8845 ಫಷರಾಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗುಡೂಯ 60

27445 8846 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗುಡೂಯ 40

27446 8847 ಭೋಭರಾವ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗುಡೂಯ, ಗುಡೂಯ 80

27447 8848 ಗೌಡ ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ) 60

27448 8849 ವಯಣ  ಸಯಾಮ ಳ್ಳ ತಳವಾಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ) 40

27449 8850 ರಾರ್ಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 100

27450 8851 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 100

27451 8852 ಹುಸೇನ್ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27452 8853 ರುತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27453 8854 ಗಂಗಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 40

27454 8855 ದ್ರಭ ತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27455 8856 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27456 8857 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27457 8858 ರಾಭಚಂದಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27458 8859 ಫಷರಾಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 40

27459 8860 ಸಂತೋಷ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27460 8861 ರಾಫಿಕ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27461 8862 ಅಬಾಫ ಷ ಅಲ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27462 8863 ಪಕ್ರುದಿದ ೋನ್ ಜಮಾದ್ರಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27463 8864 ವರಿೋಫುನಸಾ ಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27464 8865 ಜಗದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27465 8866 ನಿಂಗಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 40

27466 8867 ಭಲೆಲ ೋವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27467 8868 ಸಂಗಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27468 8869 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 40

27469 8870 ಮಾರುತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27470 8871 ನಾಗಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 100

27471 8872 ಅನವೋರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27472 8873 ನಭಭ ನಾನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27473 8874 ಯ ಭುಲಿಂಗ್ ಜ ಮೄಟಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 100

27474 8875 ಭೋಭರಾಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27475 8876 ವನಯ್ ಆತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 100

27476 8877 ಭಲಲ ಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 100

27477 8878 ಗುಿಂಡುಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27478 8879 ವಯಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80



27479 8880 ಈಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27480 8881 ಕಾಶಿನಾಥ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27481 8882 ಕ್ಲಲ   ನಿಂಗ  ತೆತ ೋದ್ರರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27482 8883 ನಿಂಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27483 8884 ಪುಿಂಡಲೋಕ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27484 8885 ಯ ಕಾಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 80

27485 8886 ಹುಚಚ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 60

27486 8887 ವಯಣಫಷ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ), 80

27487 8888 ವೋಯಣಣ  ಅಿಂತಯಗಂಗಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ), ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)60

27488 8889 ಮಾಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ), ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)80

27489 8890 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗೌಡಗಾಿಂ 100

27490 8891 ನಶಿಮಾಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗೌಡಗಾಿಂ 80

27491 8892 ಗುಿಂಡೇರಾಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗೌಡಗಾಿಂ 40

27492 8893 ಸುನೋತಾ ಗುಿಂಡಗುತಿಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗೌಡಗಾಿಂ 60

27493 8894 ಚನನ ಫಷ  ಎಚ್ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗೌಡಗಾಿಂ 100

27494 8895 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗೌಡಗಾಿಂ 80

27495 8896 ಭಲಕ್ಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗೌಡಗಾಿಂ 60

27496 8897 ಲಕುಕ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗೌಡಗಾಿಂ 100

27497 8898 ಭಲನಾಥ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಗೌಡಗಾಿಂ, ಗೌಡಗಾಿಂ 60

27498 8899 ಧಭಿಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚಿನಭಳಿ್ಳ 40

27499 8900 SEKSAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚಿನಭಳಿ್ಳ 60

27500 8901 ರಾರ್ಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚಿನಭಳಿ್ಳ 60

27501 8902 ರಾಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚಿನಭಳಿ್ಳ 40

27502 8903 ಭಲಕ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚಿನಭಳಿ್ಳ , 60

27503 8904 ಭಲಲ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚಿನಭಳಿ್ಳ , ಚಿನಭಳಿ್ಳ 40

27504 8905 ಭಹಾಿಂತ  ಮಾಿಂಗ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚಿನಭಳಿ್ಳ , ಚಿನಭಳಿ್ಳ 60

27505 8906 ಸಣಮಂತ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 40

27506 8907 ಯಷ  ದೇ  ನೋಲ್ಲಯಕ್ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 60

27507 8908 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 20

27508 8909 ಬುಡಡ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 80

27509 8910 ಭನೇೋಜ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 60

27510 8911 ಪಾಲಾಲ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 40

27511 8912 ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 60

27512 8913 ಹುಲೆಲ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 100

27513 8914 ಗಂಗಾರಾಮ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 80

27514 8915 ಶಿಂತಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 60

27515 8916 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 60

27516 8917 ಗಜರಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 100

27517 8918 ದತತ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ 40

27518 8919 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ, 60

27519 8920 ವಯಣಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ, ಚೌಡ್ರಪೂಯ 80

27520 8921 ಬಾಬುರಾವ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ, ಚೌಡ್ರಪೂಯ 40

27521 8922 ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ, ಚೌಡ್ರಪೂಯ 60

27522 8923 ಉಷಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಚೌಡ್ರಪೂಯ, ಚೌಡ್ರಪೂಯ 20

27523 8924 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಜಣಭಗೇರಾ 60

27524 8925 ನಾಗಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಜಣಭಗೇರಾ 80

27525 8926 ಈಯಣಣ  ಕೄ ಪಾಟೋಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಜಣಭಗೇರಾ 80

27526 8927 ಈಯಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಜಣಭಗೇರಾ 80

27527 8928 ಸೈಫಾನ್ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಜಣಭಗೇರಾ 80

27528 8929 ವಶಿಕ್ಲಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಜಣಭಗೇರಾ 60

27529 8930 ಭಡಿವಾಳ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಜಣಭಗೇರಾ 40

27530 8931 ಇಮಾಭಮಾಾ ಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಜಣಭಗೇರಾ 60

27531 8932 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಜಣಭಗೇರಾ 100

27532 8933 ಈಯಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಜಣಭಗೇರಾ 60

27533 8934 ಭಸಾತ ನಾಾ ಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಟಾಕ್ಳ್ಳ 80

27534 8935 ಭೋಭ ಶಂಕ್ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಟಾಕ್ಳ್ಳ 40

27535 8936 ಬಾಬು sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಟಾಕ್ಳ್ಳ 80

27536 8937 ಭಕಾಶಿ.ಜೆಲಾನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಟಾಕ್ಳ್ಳ, 100

27537 8938 ಅಿಂಫಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ 20

27538 8939 ಬಾಷಾ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ, ಟಾಕ್ಳ್ಳ 80

27539 8940 ಗುರುನಾನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ತೆಗೆಳಿ್ಳ 60

27540 8941 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ತೆಗೆಳಿ್ಳ , ತೆಗೆಳಿ್ಳ 20

27541 8942 ಅಿಂಫಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ತೆಗೆಳಿ್ಳ , ತೆಗೆಳಿ್ಳ , ತೆಗೆಳಿ್ಳ 80

27542 8943 ಷಚಿನ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ತೆಗೆಳಿ್ಳ , ಸ್ಪಯಷಗಿ 80

27543 8944 ಶಿಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದಣ್ಣಣ ಯ 80

27544 8945 ನಾಗೇಿಂದಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದಣ್ಣಣ ಯ 40

27545 8946 ಯಣಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದಣ್ಣಣ ಯ 40

27546 8947 ದಗಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದಣ್ಣಣ ಯ 80

27547 8948 ಮಾಶ ಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದಣ್ಣಣ ಯ, ದಣ್ಣಣ ಯ 60

27548 8949 ದೇ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದಣ್ಣಣ ಯ, ದಣ್ಣಣ ಯ 80

27549 8950 ಅಬುದ ಲಗ ಣಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) 40

27550 8951 ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) 40

27551 8952 ಚೆನನ ಫಷ  ಧಭಿವಾದಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) 80

27552 8953 ಶಿರಾಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದಿಕ್ಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) 60

27553 8954 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 60

27554 8955 ಗುರುನಾಥ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 100

27555 8956 ಫಷಭಭ  ರಾಜೇಿಂದಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 40

27556 8957 ಗಂಗಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 100

27557 8958 ಭಹಾದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 80

27558 8959 ಚಂದಯ ಶ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 60

27559 8960 ಗುರುಫಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 60

27560 8961 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ, 80

27561 8962 ಎಿಂಡಿ ಇಸಾಭಯಿಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 80

27562 8963 ವಯಣಮಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 60



27563 8964 ಪಾಿತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 60

27564 8965 ಷಯೇದಲಪಿೋಯನ್ ಹುಸ್ಪಯಾನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 60

27565 8966 ಸನಮಂತ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 80

27566 8967 ಗೌಯಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 40

27567 8968 DATTU sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 60

27568 8969 ಪಿೋಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 80

27569 8970 ಸೋಭಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 60

27570 8971 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 80

27571 8972 ಅಬೇಡ್ರ ಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 80

27572 8973 ಸಂಗಭನಾಥ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 40

27573 8974 ಭಹಾದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 120

27574 8975 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬಿಲಕ ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 80

27575 8976 ಭೋಮಾಶ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 120

27576 8977 ಸಂತೋಶಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 60

27577 8978 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 60

27578 8979 ಶಿಲಿಂಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ 60

27579 8980 ಸಂಗಭನಾಥ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ, ನೋಲ್ಲಯ 100

27580 8981 ಯವೋಿಂದಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ನೋಲ್ಲಯ, ನೋಲ್ಲಯ 100

27581 8982 ಗೌಯಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 80

27582 8983 ಭಸಭಭ ದ್ ಮುದ್ರದ ಸ್ಪರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 80

27583 8984 ದ್ರಷತ ಗಿೋರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 100

27584 8985 ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 60

27585 8986 ಭೋಮಾಶ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 40

27586 8987 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ ಭಡಿವಾಳ  ಫಲಾಭಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 60

27587 8988 ಪಾಿಂಡು sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 60

27588 8989 USMAN SAB ಭದಯಸಾಬ್ ಮಾಮನ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 80

27589 8990 ಸಜಸಾಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 60

27590 8991 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 80

27591 8992 ಸ್ಪದದ   ಸಯಾಮ ಳ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 80

27592 8993 ಗುರುರಾಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 60

27593 8994 ಉಷಾದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 100

27594 8995 ದಿಂಡ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 80

27595 8996 ಶಿಯ ೋದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 40

27596 8997 ಲಲಾಬಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 100

27597 8998 ಲಲಾಬಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 80

27598 8999 ದೇಸು ಖೋರು ಚವಾಾ ಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 100

27599 9000 ಕ್ಲಾತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 20

27600 9001 ಪಿೋಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 60

27601 9002 ಅಿಂಫಾ  ಚಂದಯ ವ ಚಿನನ ಭಲ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ 60

27602 9003 ಅಮೋನಾಬಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ, ಬಂದಯವಾಡ80

27603 9004 ಭೌಯಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಂದಯವಾಡ, ಬಂದಯವಾಡ40

27604 9005 ಗುರುಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಾದನಳಿ್ಳ 60

27605 9006 ನಾಗಣಣ  ಹಷಭನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಾದನಳಿ್ಳ , 60

27606 9007 ಶಿವಾನಂದ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 40

27607 9008 ತಿಯ ಮೂತಿಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 60

27608 9009 ಶಿಯೋಗಿ ತಿ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 80

27609 9010 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಬಂದಯ ವಾಡ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 80

27610 9011 ಷಹೇರಾ ಬಾನು sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 40

27611 9012 ಸ್ಪಕೋಿಂದಯ  ವೆ ಬಂದ್ರಯ ದ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 40

27612 9013 ಹುಣಚ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 60

27613 9014 ರಾಭಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 60

27614 9015 ಸ್ಪದದ ಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 40

27615 9016 ಹುಸೇನ್ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 60

27616 9017 ರ್ಜಲೆ ೋಕ್ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 80

27617 9018 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಿಯೋಗಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 100

27618 9019 ಜಗದೇವ ಎಿಂ ಕ್ಳಶ್ಟೆ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 20

27619 9020 ಯಮಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ 80

27620 9021 ಕ್ಲಾಮ ಣರಾವ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ, ಬಿದನೂಯ 80

27621 9022 ಈಯಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ, ಬಿದನೂಯ 100

27622 9023 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ  ಎಿಂ ಪೂಜಾರಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ, ಬಿದನೂಯ 60

27623 9024 ವನೇೋದ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಬಿದನೂಯ, ಬಿದನೂಯ 40

27624 9025 USMAN SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 100

27625 9026 SIDDALING sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 40

27626 9027 ಸ್ಪದದ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 80

27627 9028 ಬಾಬುರಾವ್ ಡಿ ಗುರುನಂಜ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 40

27628 9029 ಮೆಮುನಾ ಬಿೋ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 60

27629 9030 ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ರಿೋಿಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 40

27630 9031 ರೇಣುಕಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 40

27631 9032 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 60

27632 9033 ಡೌಲಟ್ ಬೇಗಂ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 60

27633 9034 ದ್ರನಭಭ  ಸಾಲಭಠ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 60

27634 9035 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 100

27635 9036 ವಕುಿಂತಲಾ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 60

27636 9037 ವಠಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 80

27637 9038 ಸುರೇಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 80

27638 9039 ಸರಿವಚ ಿಂದಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 60

27639 9040 ಫಷಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 60

27640 9041 ಸನುಮಂತ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ 60

27641 9042 ಲಡ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ, 60

27642 9043 ಅಬುದ ಲ್ ಹಾಬ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೈರಾಭಡಗಿ, ಭೈರಾಭಡಗಿ 80

27643 9044 ಭಹೇಶ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೋಗನಳಿ್ಳ 40

27644 9045 ಚಂದಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭೋಗನಳಿ್ಳ 60

27645 9046 ಭಹಾಿಂತಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಕೄ) 80

27646 9047 ಶಿಂತಭಲಲ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಕೄ) 40



27647 9048 ಸ್ಪೋತಾರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 40

27648 9049 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 40

27649 9050 ರಾಭಚಂದಯ  ಬಿ ಹೈಯಾಳಕ ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 60

27650 9051 ಅನಸುಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 80

27651 9052 ಬೈಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 60

27652 9053 ಸಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 20

27653 9054 ಬಾಲ್ಲಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 120

27654 9055 ಮುಯಸರಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 80

27655 9056 ಭೋಭಸ್ಪಿಂಗ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 80

27656 9057 ಭಹಾಿಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 60

27657 9058 ಅಮಮ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ) 80

27658 9059 ಯಮವಾ ರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಭದರಾ (ಬಿ), ಚೌಡ್ರಪೂಯ 80

27659 9060 ಜೆಟೆ್ಟ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಡಡ ಳಿ್ಳ 60

27660 9061 ASIF SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಡಡ ಳಿ್ಳ 40

27661 9062 ಈಯಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಡಡ ಳಿ್ಳ 80

27662 9063 ಪಕೋರ್ SAB sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಡಡ ಳಿ್ಳ 100

27663 9064 ಚನನ ಭಲಲ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಡಡ ಳಿ್ಳ 60

27664 9065 ಗಂಗಭಭ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಾಗನೂಯ 100

27665 9066 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಾಗನೂಯ 60

27666 9067 ದರ್ತತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸ್ಪಧನೂಯ 80

27667 9068 ಕಯಣ್ ಕ್ಟೆ ಭನ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸ್ಪಧನೂಯ 100

27668 9069 ಮಾರುತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸ್ಪಧನೂಯ 60

27669 9070 ನೋಲಭಭ  ಮಾರುತಿ ಫಜೆಿಂತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸ್ಪಧನೂಯ 80

27670 9071 ಸ್ಪೋತಾ ಬಾಯಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸ್ಪಯಷಗಿ 100

27671 9072 ಸಾಮಫಣಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 60

27672 9073 ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 80

27673 9074 ಬಾಬುರಾವ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 120

27674 9075 ನಾಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 80

27675 9076 ರಾಮ  ವಾಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 80

27676 9077 ಮಲಲ  sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 120

27677 9078 ಪಾಿತಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 80

27678 9079 ಯಶುರಾಭ ಭರೆ  ನೂಲ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 60

27679 9080 ವಯಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 60

27680 9081 ಮಾದೇವ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 60

27681 9082 ಚಂದಯ ಶ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 80

27682 9083 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 80

27683 9084 ಸಾತ  ಮಾದಯ  ಕೄಯಬಷಗಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ 60

27684 9085 ಯ ಭುಲಿಂಗಮಮ  ಹರೇಭಠ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ, 80

27685 9086 ಶಿವಯಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ, 80

27686 9087 ಸನಮಂತ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ, 60

27687 9088 ಷಾಿನ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಾಕಂಡಿಕ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ, 80

27688 9089 ಮವವಂತ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ, ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ20

27689 9090 ನಾಗಯತನ  ಎಸ್ ಕೌಡಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹಾನೂಯ 40

27690 9091 ಕ್ಯಫಷ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹಾನೂಯ 60

27691 9092 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ನಾಗಣಣ  ಅಯಳಿ್ಳ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹಾನೂಯ 100

27692 9093 ನಿಂಗ  ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹಾನೂಯ 60

27693 9094 ಗುರುನಾಥ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹಾನೂಯ 60

27694 9095 ಚಂಡ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹಾನೂಯ 60

27695 9096 ಜಗದೇವ ರೇಣಸ್ಪದದ ಮಮ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹಾನೂಯ 40

27696 9097 ಮಾಳ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹಾನೂಯ 20

27697 9098 ವಯಣಫಷ  ಭಾಶಗಿ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹಾನೂಯ, ಭಳನ 80

27698 9099 ಶಂಕ್ರ್ ತೇರ್ಜ ರಾಥೋಡ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹಾನೂಯ, ಹಾನೂಯ 120

27699 9100 ವಜಮಕುಮಾಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹೂವನಸಳಿ್ಳ 40

27700 9101 ವಯಣ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹೂವನಸಳಿ್ಳ 80

27701 9102 ಗುರುನಾಥ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹೂವನಸಳಿ್ಳ 60

27702 9103 ಪಿೋಯ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd ಹೂವನಸಳಿ್ಳ 60

27703 9104 ವಜಮಕುಮಾರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27704 9105 ವಶಲ್ ಗುತೆತ ೋದ್ರರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27705 9106 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ನಾಮಕ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27706 9107 ಶಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27707 9108 ವಯಣಮಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27708 9109 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27709 9110 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27710 9111 ನೂರಿಂಡ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27711 9112 ರಾಜಶೇಖರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27712 9113 ಕ್ನನ ರಾಮ್ ಸಠಮಾರಿ ರಾಥೋಡ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

27713 9114 ನಾಗಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27714 9115 ಶಿಲಿಂಗ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27715 9116 ಶಿಲಿಂಗಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27716 9117 ನಿಂಗ  ನಾಮಕ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27717 9118 ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27718 9119 ನಾಗರಾಜ್ ಅಲಾಲ ಡ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27719 9120 ಭಹಾದೇವ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27720 9121 ಬಗವಂತರಾಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27721 9122 ಭಹಾಿಂತ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27722 9123 ಪೂಜಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27723 9124 ಶಿವಯಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27724 9125 ಕಾಿಂತ  ಕ್ರಿಕ್ಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27725 9126 ಗುಯಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27726 9127 ಈಯಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27727 9128 ಯತನಾ ಿಂಗ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27728 9129 ಸನಮಂತ್ ರೇ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27729 9130 ಕ್ರೆ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27730 9131 ವಯಣಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60



27731 9132 ಯ ಭುಲಿಂಗ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27732 9133 ಭಹಾದೇವ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27733 9134 ಭಹಬೂಫಸಾಬ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27734 9135 ಗಾಳ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27735 9136 ಭಹಾದೇವ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27736 9137 ಅಿಂಫರಾಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27737 9138 ಶಿವಯಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27738 9139 ಮೋರಾಸಾಬ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

27739 9140 ಫಷರಾಜ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27740 9141 ಈಯಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27741 9142 ಬಾಲಭೋಮ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27742 9143 ಫಷರಾಜ ಹಯಗ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27743 9144 ಭರೆಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27744 9145 ಯತನ ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27745 9146 ಭಹಾಿಂತ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27746 9147 ಗುರುಶಿಂತಮಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27747 9148 ಭಹಾಿಂತಮಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27748 9149 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27749 9150 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27750 9151 ಶಿಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27751 9152 ಹೂಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27752 9153 ಚಂದಯ ಶ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27753 9154 ಭಸದೇ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27754 9155 ಭೋಟಾಲ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27755 9156 ಸಾಹೇಬಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27756 9157 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೋನ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27757 9158 ಭಲಲ ಕ್ಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27758 9159 ವೄಿಂಕ್ಟೇಶ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27759 9160 ನಿಂಗ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27760 9161 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27761 9162 ವಕತ ಸಾಗಯ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27762 9163 ಫಷರಾಜ ಪಾಟೋಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27763 9164 ಮಲಲ ಣಣ  ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27764 9165 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27765 9166 ಭಹಾದೇವ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27766 9167 ಇತತ  KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27767 9168 ನೋಲಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27768 9169 ಸಾವತಿಯ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27769 9170 ಜಮಶಿಯ ೋ ಕಾಖಂಡಕ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27770 9171 ಷತಿೋಶ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27771 9172 ಈಯಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27772 9173 ಯತನ ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27773 9174 ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಧಭಿವಾದಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27774 9175 ಮಲಲ  KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27775 9176 ಗಲಾಲ ಲ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27776 9177 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27777 9178 ದರ್ತತ ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27778 9179 ವಕುಿಂತಲಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27779 9180 ಅರ್ಜಿನ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27780 9181 ನಿಂಗಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27781 9182 ಭಲಲ ಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27782 9183 ಭಹೆಬಫಫ  ಸಾಬ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27783 9184 ಬಿಫನ್ ದಿಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27784 9185 ದತತ  KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27785 9186 ದಗಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27786 9187 ಸುಭಾವಚ ಿಂದಯ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27787 9188 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27788 9189 ಭಹಾಿಂತ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27789 9190 ಸಣಮಂತರಾಮ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27790 9191 ದತತ  KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27791 9192 ಪುಿಂಡಲೋಕ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27792 9193 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27793 9194 ಗಲಾಲ ಲ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27794 9195 ಗೌಯ ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27795 9196 ಸುನೋತಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27796 9197 ಸಂಜಯ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27797 9198 ಸಂತ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27798 9199 ಗೌಯ ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27799 9200 ನಾಗಮೂತಿಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27800 9201 ಯಮವ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27801 9202 ಅನಸುಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27802 9203 ರಾಧಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27803 9204 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

27804 9205 ರೇಣಸ್ಪದದ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27805 9206 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27806 9207 ಫಷರಾಜ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27807 9208 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27808 9209 ಫಮಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27809 9210 ಗಜರಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27810 9211 ಫಷಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27811 9212 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27812 9213 ±ÉÆÃ s̈Á KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27813 9214 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27814 9215 ಪಿಯ ೋಮಲಾಬೈ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20



27815 9216 ಫಮಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27816 9217 ಪುತಲಾಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27817 9218 ಭೋಮಾಶ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27818 9219 ಬಾಬು KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27819 9220 ಭೋಭಣಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27820 9221 ªÉÆÃUÀÄ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27821 9222 ನಂದ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27822 9223 ರಾಜಕುಮಾರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27823 9224 ಅನತಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27824 9225 ಮೌಲ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27825 9226 ಬಾಬು KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27826 9227 ವಯಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27827 9228 ಅಭಷೇಕ್ ರಾಥೋಡ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27828 9229 ಗಂಗಾರಾಮ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27829 9230 ಗಣತಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27830 9231 ಹಾಷನ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27831 9232 ಸುನೋತಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27832 9233 ಸಂತ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27833 9234 ಗೌಯ ಬಾಯಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27834 9235 ಸಂಜಯ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27835 9236 ದಗಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27836 9237 ರಾಜಕುಮಾರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27837 9238 ಅನತಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27838 9239 ಫಮಾ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27839 9240 ವಯಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27840 9241 ದ್ರಮ  KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27841 9242 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಹಷಭನ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27842 9243 ವಯಣ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27843 9244 ಕ್ಲಲ   ನಿಂಗ  ತೆತ ೋದ್ರರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27844 9245 ದಿಂಡಭಭ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27845 9246 ದಗಿ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27846 9247 ವಠಲ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27847 9248 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬಿಲಕ ರ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27848 9249 ಪುಿಂಡಲೋಕ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27849 9250 ದೇವೋಿಂದಯ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27850 9251 ಲೋಕು ಜಮಯಮ್ ಯಥೋಡ್ KSSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27851 9252 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27852 9253 ಫಷಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27853 9254 ಕ್ಲಲ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27854 9255 ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27855 9256 ಷವತಾ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27856 9257 ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27857 9258 ವೄಿಂಕ್ಟೇಶ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27858 9259 ಫಷಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27859 9260 ಭಭತಾಜ್ ಬಿೋ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27860 9261 ಶಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27861 9262 ವಠಲ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27862 9263 ಖಾಜಾಮೆನೇದಿದ ೋನ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27863 9264 ಯೋಗಿೋಶ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27864 9265 ಗಿರಿೋಶ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27865 9266 ಸಂಗಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27866 9267 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27867 9268 ವಯಣಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27868 9269 ಹೋರಾಲಾಲ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27869 9270 ಇಿಂದ್ರಯ ಬಾಯಿ ಟ ಬಜಂತಿಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27870 9271 ಅರಿ್ಜಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27871 9272 ಶುಬವಚ ಿಂದಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27872 9273 ಸಾಮಫನನ ಿಂ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27873 9274 ತೇಜೈರೆ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27874 9275 ತಿ ಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27875 9276 ಗಿರೆಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27876 9277 ಯಂಕ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27877 9278 ಆಿಂಬಿಯ ಶ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27878 9279 ಅನುಾ ಬೌಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27879 9280 ವಯಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27880 9281 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27881 9282 ದತತ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27882 9283 ಅರ್ಜಿನ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27883 9284 ಭೋಭರಾಮ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27884 9285 ಉಲಾಲ ಸ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27885 9286 ಯ ಭು ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಗಬೂಫ ರು NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27886 9287 ತಿ ಾ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27887 9288 ವಯಣಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27888 9289 ವಯಣಗೌಡ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27889 9290 ತಿ ಾ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27890 9291 ಲಗಾಭಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27891 9292 ಯವಕುಮಾರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27892 9293 ಶಿವಾನಂದ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27893 9294 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27894 9295 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಹರಾಪುಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27895 9296 ತಾರಾ ಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27896 9297 ಬಾಬುರಾವ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27897 9298 ಬೈಲ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27898 9299 ಯ ಭು ಶಿಂತ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80



27899 9300 ವಯಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27900 9301 ಭಲ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27901 9302 ಸಾಯಿಫನನ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27902 9303 ಭಾಗಮ ಶಿಯ ೋ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27903 9304 ಚಿದ್ರನಂದ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27904 9305 ಮಾಲಿಂಗರಾಮ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27905 9306 ಸಾವತಿಯ ಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27906 9307 ಹಾಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27907 9308 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27908 9309 ಫಷಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27909 9310 ಸೋಭನಾಥ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27910 9311 ಬಾಳ ಗೌಡ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27911 9312 ಗುರುಶಿಂತ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27912 9313 ಭಾಗಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27913 9314 ಸಾವತಿಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27914 9315 ಮಲಲ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27915 9316 ಪುಿಂಡ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27916 9317 ವಯಣಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27917 9318 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಫಡದ್ರಳ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27918 9319 ಉಮಾಶಿಯ ೋ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಫಡ್ರಳ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27919 9320 ಹಡೈತಲಲ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27920 9321 ಸ್ಪದದ ರಾಭ  ಪಾಟೋಲ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27921 9322 ದಿಂಡ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27922 9323 ನೋಲಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27923 9324 ದೌಲತರಾವ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27924 9325 ಗುರುಭೋಭರಾಮ ಯಾಿಂಕಂಚಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27925 9326 ಸ್ಪದದ ಣಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27926 9327 ಗಣತಿ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಕೇೋರೆ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27927 9328 ಭಾಗಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27928 9329 ಸ್ಪದದ ರಾಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27929 9330 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಬಿರಾದ್ರರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27930 9331 ಭಲ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

27931 9332 ವಯಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27932 9333 ಜಗದೇವ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27933 9334 ದಿಗಂಫರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27934 9335 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27935 9336 ಶಿಪುತಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27936 9337 ಶಿವಾನಂದ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27937 9338 ಯ ಶುರಾಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27938 9339 ಗುಿಂಡುಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27939 9340 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬಿಲಕ ರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27940 9341 ಫಷರಾಜ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27941 9342 ಯ ಶುರಾಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27942 9343 ಬುಡಡ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27943 9344 ವಯಣಕುಮಾರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27944 9345 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27945 9346 ನಿಂಗ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27946 9347 ಮವವಂತ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27947 9348 ಯಶುರಾಭ ಭರೆ  ನೂಲ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27948 9349 ಅನಸುಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27949 9350 ಪಿೋಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27950 9351 ಪಾಿತಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27951 9352 ಯಮವಾ ರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27952 9353 ಸಂತ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27953 9354 ಮುಯಸರಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27954 9355 ಭನೇೋಜ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27955 9356 ಲಕುಕ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27956 9357 ರಾಭಚಂದಯ  ಬಿ ಹೈಯಾಳಕ ರ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27957 9358 ಪಾಲಾಲ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27958 9359 ಬಾಲ್ಲಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27959 9360 ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27960 9361 ಅಿಂಫಾ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27961 9362 ದೇಸು ಖೋರು ಚವಾಾ ಣ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27962 9363 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27963 9364 ಯಣಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27964 9365 ಸಂಜಯ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27965 9366 ನಾಗ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27966 9367 ಈಯ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27967 9368 ಬಾಬುರಾವ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27968 9369 ವಠಲ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27969 9370 ಭಹಾಿಂತ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27970 9371 ಭಲಕ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27971 9372 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27972 9373 ಚಿದ್ರನಂದ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27973 9374 ಭಲಕ  NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27974 9375 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27975 9376 ರಾರ್ಜ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27976 9377 ಶಿವಾನಂದ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27977 9378 ಭಾಗ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27978 9379 ಫಷಭಭ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27979 9380 ಭಹಾಿಂತ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27980 9381 ಶಿವಾನಂದ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27981 9382 ನಾಗ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27982 9383 ಭಾಗಣಣ  ಕೄ ದೊಡಭ ನ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80



27983 9384 ಸಷನ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27984 9385 ಪಾಿತಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27985 9386 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27986 9387 ಫಷರಾಜ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27987 9388 ಪಾಿತಿ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27988 9389 ಶಿರಾಮ NSC PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27989 9390 ಅರುಣಕುಮಾರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27990 9391 ಶಿವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27991 9392 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27992 9393 ಮುಷತ ಫಾ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27993 9394 ವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27994 9395 ಮಲಲ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

27995 9396 ನಾಗಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

27996 9397 ಮಾಲಕ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

27997 9398 ಯ ಕಾಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

27998 9399 ಜಮಶಿಯ ೋ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

27999 9400 ಭಹಬೂಬ್ ಬಿಐ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28000 9401 ಅಿಂಫರೇ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28001 9402 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28002 9403 ಗೌರಿಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28003 9404 ಭೋಯ  ಕಾಳಗುಿಂದ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28004 9405 ಅರುಣಕುಮಾರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28005 9406 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28006 9407 ಕ್ಳತಿ ಭಡಿವಾಳ  ಹೋಳ್ಳ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28007 9408 ಫಷಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

28008 9409 ಜಗದೇವ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28009 9410 ಯಮಾನಂದ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28010 9411 ಅನಾಷರ್ ಟೇಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28011 9412 ಖಾಸ್ಪಿಂ ಟೇಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28012 9413 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಚಕ್ಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28013 9414 ಕ್ಲಲ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28014 9415 ನಿಂಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28015 9416 ಶಿಯ ೋದೇವ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28016 9417 ಮಾಲಕ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

28017 9418 ಫಷರಾಜ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28018 9419 ಫಷರಾಜ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28019 9420 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28020 9421 ಫಷಮಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28021 9422 ಶಿವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28022 9423 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28023 9424 ಮಲಲ   ಸಾಯಿಫಣಣ  ಕೇಯಫ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28024 9425 ಗುರುನಾಥ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28025 9426 ಹಂಷಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

28026 9427 ನಭಿಲ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28027 9428 ಖದರ್ ಟೇಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28028 9429 ಭಲಕ   ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28029 9430 ಷತಿೋಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28030 9431 ಬಂಡಮಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28031 9432 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28032 9433 ರಿಯಾಜ್ ಅಸಭದ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28033 9434 ಭಲಾನಾ ಬಿಐ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28034 9435 ಸಂದೇವ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

28035 9436 ಭಹೇಬೂಬ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28036 9437 ಶಿವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28037 9438 ಸ್ಪದದ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28038 9439 ಕ್ಪಿಲಾಬಾಯಿ ಜ ಪಾಟೋಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28039 9440 ಭಹಾಿಂತಮಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28040 9441 ಅನನ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28041 9442 ಬೌಯಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28042 9443 ಪಂಡಿತ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28043 9444 ಹೆಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

28044 9445 ದರ್ತತ  ಸಾಮಫ ಣಣ  ಮುದಕ್ನ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28045 9446 ಶಿಣಣ  ಪೂಜಾರಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28046 9447 ಶಿವಾನಂದ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28047 9448 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28048 9449 ಶೇಖ  ಸಾವಯ  ಹಷಭನ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28049 9450 ಮಲಲ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28050 9451 ನಲಭಭ  ಬಭಭ ನಳಿ್ಳ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28051 9452 ಸುಭಾಷ್ ಸಾಮಫ ಣಣ  ಮುದಕ ಿಂಡ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28052 9453 ಭೋಭಣಣ  ಸಾಮಫಣಣ  ಇಿಂಗಳಗಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

28053 9454 ಸ್ಪದದ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28054 9455 ಜಮ ೋತಿ ರು ಫುಲಾರಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28055 9456 ಮುದ್ರಕ ನ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28056 9457 ರಾಜಶೇಖರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28057 9458 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28058 9459 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28059 9460 ನಿಂಗಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28060 9461 ಸ್ಪದದ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28061 9462 ಭಲಲ ಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

28062 9463 ಶಿರಾಜ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28063 9464 ಈಯಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28064 9465 ನಜೇಯ ಅಭಹಾಡ್ರ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28065 9466 ವಯಣಗೌಡ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28066 9467 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80



28067 9468 ದ್ರನರಾಜ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28068 9469 ದತತ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28069 9470 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28070 9471 ಪಂಡಿತರಾವ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28071 9472 ಗೌಯಭಭ  ಬೇಲ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28072 9473 ಮೆನಾಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28073 9474 ಗೌಡ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28074 9475 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಭರೆ  ಜಮಾದ್ರಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28075 9476 ಭಹಾದೇವ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28076 9477 ಭೂತಲ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28077 9478 ಮವವಂತರೆ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28078 9479 ರುತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28079 9480 ಕ್ಲಲ ಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28080 9481 ಮಾಣಿಕ್ ಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

28081 9482 ವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28082 9483 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಅಲ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28083 9484 ಕ್ಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28084 9485 ಪಾಿತಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28085 9486 ಗುರುಶಿಂತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28086 9487 ಭಲಲ ಭಭ  ಗುರುಶಿಂತ್ ಪಿ ಪಾಟೋಲ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28087 9488 ಗುಿಂಡಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28088 9489 ಬಿೋಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28089 9490 ದೊಡಡ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28090 9491 ಅಿಂಫಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28091 9492 ವಜಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28092 9493 ಅಜಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28093 9494 ಜಡದೇ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28094 9495 ಕುಪೇಿಂದಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28095 9496 ನಾನಗೌಡ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28096 9497 ವಯಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28097 9498 ಫಷವಂತಾಯ ಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

28098 9499 ಕ್ಡ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28099 9500 ನಾಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28100 9501 ಭಲಲ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28101 9502 ಹನನ   ವಯಣ  ಕುಿಂಗಟ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28102 9503 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28103 9504 ಶಿರುದಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28104 9505 ಮಾರೆ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28105 9506 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28106 9507 ರಾಭಚಂದಯ  ಎಸ್ ಜ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28107 9508 ಸುಜಾತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28108 9509 ಲಕ್ಕ ಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28109 9510 ವಯಣಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28110 9511 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 100

28111 9512 ಅನಾನ ರೆ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28112 9513 ದೇಸು ಖೋರು ಚವಾಾ ಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28113 9514 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28114 9515 ಧೈತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28115 9516 ಭಹಾಿಂತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28116 9517 ಯಮಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28117 9518 ಶ್ಟೆ   ಹಾಡು KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28118 9519 ರಾಜೇಿಂದಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28119 9520 ಭಲಲ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28120 9521 ಭೋಭಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28121 9522 ಅಜಯ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28122 9523 ಭೋಭಣಣ  ಎನ್ ಎಯಕ್ರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28123 9524 ಅಜಮ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28124 9525 ಅಜಮಕುಮಾಯ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28125 9526 ಅಕ್ಕ ಭಹಾದೇವ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28126 9527 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28127 9528 ಅಿಂಫಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28128 9529 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28129 9530 ಅಿಂಫಣಣ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28130 9531 ಅಿಂಫರಿೋಷ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28131 9532 ನಲಭಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28132 9533 ನಿಂಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28133 9534 ಬಾಬು KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28134 9535 ಸನುಮಂತ ಸ್ಪದದ   ನಯಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28135 9536 ಭನೇೋಸಯ ರ್ತಕಾರಂ ಜಗದಂಕ್ರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28136 9537 ಶಿವಾನಂದ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28137 9538 ಯ ಶುರಾಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28138 9539 ಗುಿಂಡುಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28139 9540 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬಿಲಕ ರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28140 9541 ಫಷರಾಜ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28141 9542 ಯ ಶುರಾಭ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28142 9543 ಬುಡಡ  KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28143 9544 ವಯಣಕುಮಾರ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28144 9545 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28145 9546 ನಿಂಗ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 80

28146 9547 ಮವವಂತ KOF PÀqÀ¯É ©Ãd 0 20

28147 9548 ಯ ಭುಲಿಂಗ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd 0 60

28148 9549 ಭಹಾದೇವ ಸಾಗರ್ sri sai agro PÀqÀ¯É ©Ãd 0 40

28149 9550 ®ÀQëöäÃ¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÀ s̈ÀdAwæ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28150 9551 £ÁUÉÃ±À ºÀtªÀÄAvÀ s̈ÀdAwæ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60



28151 9552 zÉÃ«zÁ¸À vÀÄPÁgÁªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28152 9553 CA¨ÁzÁ¸À vÀÄPÁgÁªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28153 9554 ªÀÉÆºÀ£ÀzÁ¸À vÀÄPÁgÁªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28154 9555 s̈ÀUÀvÀ ¤Ã®PÀAoÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28155 9556 gÀÁuÁ¨Á¬Ä ¤Ã®PÀAoÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28156 9557 ¦AQ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ gÁoÉÆÃqÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28157 9558 £ÁªÀÄzÉÃªÀ ¥ÉÆÃªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28158 9559 ¹gÀ¥Àà SÁd¥Àà ºÀjd£À ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28159 9560 gÁªÀÄuÁÚ SÁd¥Àà ºÀjd£À ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28160 9561 ಹಾಜಭಲಂಗ ಅಬುದ ಲಕ್ರಿಿಂ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 90

28161 9562 ಸರಿೋವ ಭೋಭರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28162 9563 ಭಹೇವ ಗುರುಲಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28163 9564 ಸಣಮಂತಾಚಮಿ ನಾರಾಮಣಚಾಮಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28164 9565 ಭಲಕ್ಾ  ಫಷಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28165 9566 ಶಿಯೋಗಿ ಗುಯ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28166 9567 ಕ್ವತಾ ಕವಚಾಮಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28167 9568 ಅಡಿವೄ  ದಲಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28168 9569 ಶಿಯ ೋದೇವ ಶಿವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28169 9570 ರೇಣಸ್ಪದದ   ಕ್ಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28170 9571 ಭೋಭಶ ಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28171 9572 ಶಿಯ ೋದೇವ ಶಿವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28172 9573 ರೇಣಸ್ಪದದ   ಕ್ಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28173 9574 ಭೋಭಶ ಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28174 9575 ಸುಮತಾಯ  ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28175 9576 ಪಾಿತಿ ಶಂಕ್ಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28176 9577 ¸ÀÄgÉÃ±À ºÀtªÀÄAvÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28177 9578 ºÀÄZÀ¥ÀÀà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28178 9579 ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä CdÄð£À ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28179 9580 gÀÁdÄ CdÄð£À ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28180 9581 CdÄð£À ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28181 9582 ZÀAzÀæPÁAvÀ D£ÀAzÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28182 9583 ¸ÉÆÃ£Á¨Á¬Ä SÉÃªÀÄÄ ZÀªÁít ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28183 9584 ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28184 9585 ºÀtªÀÄAvÀ vÀÄPÀÌ¥Àà s̈ÀdAwæ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28185 9586 ಅನಸುಯಾಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28186 9587 ವಯಣ  ಕ್ಲಲ ಪಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28187 9588 ಶಿಲಿಂಗಪ್  ಕ್ಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28188 9589 ಅನಸುಯಾಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28189 9590 ಶಿಯ ೋದೇವ ಶಂಕೄಯ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28190 9591 ಫಷಲಿಂಗ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28191 9592 ಶಿಯ ೋಧಯ ಭಲಕ ಪಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28192 9593 ಅಣಣ ಪಾ  ಭಲಕ ಪಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28193 9594 ನಾಗಾಬಾಯಿ ಬಾಬುರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28194 9595 ವರ್ಜಬಾಯಿ ಅಶೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28195 9596 ಶಿವಾನಂದ ಬಾಬುರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28196 9597 ವರ್ಜಬಾಯಿ ಅಶೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28197 9598 ಅಶೋಕ್ ಫಷಣಪಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28198 9599 ಆನಂದ ಸುಭಾಶ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28199 9600 ಚಂದಯ ಶಮ  ಸಣಮಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28200 9601 ಸಂಜೋ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28201 9602 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಸಣಮಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28202 9603 ನಾಗಾಭಾಯಿ ಬಾಬುರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28203 9604 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಶಿಗಿಂಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28204 9605 ಫಷಣಣ   ರೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28205 9606 ಗಣತಿ ರಾಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28206 9607 ರ್ತಳಜಾಬಾಯಿ ರಾಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28207 9608 ಫಷಣಣ   ರೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28208 9609 ಗುಯ  ಸ್ಪದದ   ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28209 9610 ಅನಸುಯಾಬಾಯಿ ಅಶೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28210 9611 ಸುಭಾಶ ಗುಯ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28211 9612 zsÀªÀÄðtÚ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28212 9613 £ÁUÀÉÃAzÀæ ±ÀgÀt¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28213 9614 zÁ£ÀªÀÄä gÁ±ÉÃAzÀæ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28214 9615 ©üÃªÀÄgÁL ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28215 9616 ¦ÃgÀ¥Àà ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28216 9617 AiÀÄ®Äè¨Á¬Ä ²ªÀtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28217 9618 ¤AUÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28218 9619 CA§uÁÚ PÀ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28219 9620 PÀÁ²£ÁxÀ £ÁªÀÄzÉÃªÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28220 9621 ¸ÀÄgÉÃ±À ºÀtªÀÄAvÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28221 9622 ºÀÄZÀ¥ÀÀà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28222 9623 ಕವವಾಚಾಮಿ ಅನಂತಾಚಾಮಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28223 9624 ರಾಘವಿಂದಯ ಚಾಮಿ ಅನಂತಾಚಾಮಕಿ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28224 9625 ನತಾಯ  ಕವಚಾಮಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28225 9626 ಭಲಲ ನಾಥ ಚಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28226 9627 ಪಾಿಂಡು ಚಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28227 9628 ಭಹಾನಂದ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28228 9629 ಉಡಪಿ ಶಿಯ ೋನವಾಷಚಾಮಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28229 9630 ಮಲಲ ಾ  ಶಂಕ್ಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28230 9631 ಅಿಂಫಾ  ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28231 9632 ಭಹಾದೇವ ಸೋಭಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28232 9633 ಮಲಲ ಾ  ಶಂಕ್ಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28233 9634 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28234 9635 ತಾರಾಭಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



28235 9636 ಮಾಳ  ಬೂತಾಳ್ಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28236 9637 ಭಹಾದೇವ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28237 9638 ಗಡ್ಡಡ   ವಠೋಭಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28238 9639 ವಕುಿಂತಲಾ ಭೋಭರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28239 9640 C©ü±ÉÃPÀ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28240 9641 PÀ®è¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28241 9642 ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28242 9643 ±ÀgÀt¥Àà FgÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28243 9644 §¸ÀtÚ FgÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28244 9645 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ CA§gÉÃ±À ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28245 9646 ©ÃªÀÄtÚ ¥ÁAqÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28246 9647 ±À©âÃgÀ UÀÄ¯Á§ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28247 9648 vÀÄPÁgÁªÀÄ AiÀÄ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28248 9649 ರ್ತಳಸ್ಪರಾಭ ಚಂದ್ರಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28249 9650 ನಾಭದೇ ರ್ತಕಾರಾಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28250 9651 ಭಹಾದೇ ಚಂದ್ರಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28251 9652 ಕಸಾನ ರ್ತಕಾರಾಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28252 9653 ಶಮ ಭರಾ ಬಾಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28253 9654 ರಾಮು ಧಾನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28254 9655 ಶೇವ  ಕಾಶಿರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28255 9656 ಸಂಗ  ಕಾಶಿರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28256 9657 ಅಪಾ ರಾಮ ಕಾಶಿರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28257 9658 ಆನಂದ ಖಂಡ್ಡರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28258 9659 ಭೋಯ  ಬಾಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28259 9660 ಗವಿಂದ ಅಾ ಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28260 9661 ಬಿಿಂದರಾ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28261 9662 ಭೋಜ  ಚಂದ್ರಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28262 9663 ಭಹಾದೇ ಚಂದ್ರಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28263 9664 ಶಮ ಭರಾ ಚಂದ್ರಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28264 9665 ವಶಿರಾಭ ಚಂದ್ರಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28265 9666 ಕೃಷಾಣ  ಮಾರುತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28266 9667 ದಿಯ ನಾಥ ಮಾರುತಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28267 9668 ಬಾವುಸಾಫ ಬಾಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28268 9669 ಶಿವಾಜ ಬುಜಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28269 9670 ಮಾಳು ಮಾಲ್ಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28270 9671 ಗುಿಂಡ್ಡರಾ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28271 9672 ಗೋಪಾಲ ಅಾ ಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28272 9673 ಬಿಿಂದರಾ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28273 9674 ºÉÆ£Àß¥Àà ¹zÀ°AUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28274 9675 ©ÃªÀÄ±Á ZÀAzÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28275 9676 ±ÀgÀt¥Àà £ÁUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28276 9677 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà zsÀgÉ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28277 9678 ZÀAzÀæPÁAvÀ «oÉÆÃ¨Á ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28278 9679 ²ªÀAiÀÄå ¦ÃgÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28279 9680 ²æÃªÀÄAvÀ UÀÄgÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28280 9681 ªÀÄ°èPÁ ¤AUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28281 9682 ¸ÁvÀ¥Àà ¹zÁæA¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28282 9683 ¸ÀAvÉÆÃ±À SÉÃqÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28283 9684 ±ÀgÀt¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28284 9685 ಸುರೇವ ರಾಭಚಂದಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28285 9686 ಲಕ್ಕ ಣಣ  ರಾಭಚಂದಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28286 9687 ಭಹಾಿಂತ  ಕ್ಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28287 9688 ಚಿದ್ರನಂದ ಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28288 9689 ತಿ ಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28289 9690 ಭಹಾದೇ  ಕ್ಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28290 9691 ಭಲಲ ಭಭ  ಕ್ಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28291 9692 ಜಕ್ಕ ಣಣ  ತಿ ಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28292 9693 ತಿ ಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28293 9694 ಕ್ಲಲ   ಡಡ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28294 9695 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28295 9696 ಚಂದ  ಭಹಾದೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28296 9697 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28297 9698 ಭೋಭಶಮ  ಸಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28298 9699 ರೇ  ಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28299 9700 ಸುಯಭಭ ದೇವ ದೇವಿಂದಯ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28300 9701 ಭಹಾದೇವ ರೇಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28301 9702 ರಾಜಶೇಖಯ ದೇವಿಂಧಯ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28302 9703 ಅಿಂಫಾ  ಚಂದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28303 9704 ದವಯಥ ರಾಭಚಂದಯ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28304 9705 ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಸಾತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28305 9706 ಷಯಷಾ ತಿ ಅಪಾ ರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28306 9707 ಭಹಾದೇ ಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28307 9708 ಸಣಮಂತ ಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28308 9709 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28309 9710 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಬಾಬು ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28310 9711 ಸಣಮಂತ ಅಣಣ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28311 9712 ನಾಗ  ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28312 9713 ಭಹಾದೇ ಕ್ಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28313 9714 ರೇವುಬಾಯಿ ಮಾಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28314 9715 ¸ÀÄ¨ÁµÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28315 9716 C±ÉÆÃPÀ ±ÀgÀt¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28316 9717 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà C¥ÀàtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28317 9718 UÀqÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28318 9719 ¹zÀÝ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



28319 9720 PÀ¸ÀÀÆÛj¨Á¬Ä «oÉÆÃ¨Á ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28320 9721 zÀªÀ®¥Àà ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28321 9722 ZÀ£Àß¥Àà ©ÃgÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28322 9723 ¸ÁAiÀÄ§tÚ ªÀÄÄgÀUÉ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28323 9724 ±ÀAPÀæAiÀÄå ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28324 9725 C¤Ã® ¹zÁæªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28325 9726 ºÀtªÀÄAvÀ UÀAUÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28326 9727 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28327 9728 ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀÄAqÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28328 9729 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28329 9730 UËqÀ¥ÀàUËqÀ ¥ÁnÃ® ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28330 9731 ºÀÉÆ£Àß¥Àà dlÖ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28331 9732 ¸ÀAvÉÆÃµÀ CgÀdÄð£À ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28332 9733 ¹zÀÝgÁªÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28333 9734 ±ÀgÀt¥Àà ±ÁªÀÄgÁªÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28334 9735 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà §¸ÀtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28335 9736 PÁ²£ÁxÀ §¸ÀUÉÆAqÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28336 9737 ²æÃ±ÉÊ® zÉÆqÀ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28337 9738 ¹zÀÝgÁªÀÄ C¥Àà¸Á§ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 50

28338 9739 ¸ÀzÁ²ªÀ ¯ÉÃ¸À¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28339 9740 §¸ÀªÀgÁd ¯ÉÃ¸À¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28340 9741 ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28341 9742 zÀÄAqÀ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28342 9743 s̈ÀUÀªÀAvÀ ¹zÁæªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28343 9744 ²æÃªÀÄAvÀ ¹zÁæªÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28344 9745 ¸ÀÄgÉÃ±À C¥ÀàtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28345 9746 ²æÃ±ÉÊ® vÀA¨ÁPÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28346 9747 CªÉÆUÀ¹zÀÝ §qÀAiÀÄgÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28347 9748 ¸ÀAfÃªÀ¥Àà §§¯ÁzÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28348 9749 PÁ²£ÁxÀ ºÉÆªÀtÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28349 9750 gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28350 9751 AiÀÄ¯Áè°AUÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28351 9752 ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ CuÁÚgÁAiÀÄ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28352 9753 ºÀtªÀÄAvÀ ZÀAzÀæ±Á ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28353 9754 C²é¤ ¥ÁnÃ® ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28354 9755 ¹zÁæªÀÄ ¥ÁnÃ® ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28355 9756 UÀqÉ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28356 9757 ¥ÀÄAqÀ¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28357 9758 ²æÃ±ÉÊ® PÀ®è¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28358 9759 ಮೌಲಾಸಾಫ. ಲಾಡ್ಡಲ ಸಾಫ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28359 9760 ಧೂಳ . ಅಣಣ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28360 9761 ನೋಲಭಭ . ಶಿಶಂಕ್ಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28361 9762 ಸೈನ್ ಸಾಫ ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28362 9763 ಹೈದಯಸಾಬ್. ಇಮಾಭಸಾಫ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28363 9764 ದಯಾನಂದ. ವವಾ ನಾಥ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28364 9765 ವವಾ ನಾಥ. ಮವಾ ಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28365 9766 ಜಗದೇವ. ರೇಣಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28366 9767 ಬಾಬುರಾ.ಶಿಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28367 9768 ಭಹೇಬೂಫ. ಹೈದಯಸಾಫ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28368 9769 ಶಿಕಾಿಂತಾ . ಶಿಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28369 9770 ಯ ಮೋಳ್ಯ. ಫಷಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28370 9771 ಫಷಣಣ . ನಲಕಂಠ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28371 9772 ಗುಿಂಡ . ನಲಕಂಠ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28372 9773 ಕಾಶಿನಾಥ. ನಲಕಂಠ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28373 9774 ಗುಿಂಡ . ನಲಕಂಠ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28374 9775 ಸೋಭಲಿಂಗ. ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28375 9776 ಗುಯಣಣ . ಫಷಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28376 9777 ಅಿಂಫಣಣ . ಭಲೆಲ ೋಶಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28377 9778 ಆದ . ಖಂಡ್ಡರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28378 9779 ಸಂತೋಶ. ಫಷಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28379 9780 ಸೋಭಲಿಂಗ. ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28380 9781 ಸುಗಳಬಾಯಿ. ಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28381 9782 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ. ಫಷಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28382 9783 ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್  ಗುರುಲಿಂಗಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28383 9784 ವರುಪಾಕ್ಷ್. ಗುರುಲಿಂಗಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28384 9785 ಸುಣಿ. ರುದಯ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28385 9786 ರ್ತಕಾರಾಭ. ಬಾಬುರಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28386 9787 ನೋತಾ. ರ್ತಕಾರಾಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28387 9788 ವರುಪಾಕ್ಷ್. ಗುರುಲಿಂಗಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28388 9789 ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್  ಗುರುಲಿಂಗಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28389 9790 ಕುಮಾಯಸಾಾ ಮ. ಗುರುಲಿಂಗಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28390 9791 ರಾರ್ಜ. ಅಿಂಬಾದ್ರಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28391 9792 ವರುಪಾಕ್ಷ್. ಗುರುಲಿಂಗಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28392 9793 ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್  ಗುರುಲಿಂಗಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28393 9794 ಉಮಾದೇವ. ಗುರುಲಿಂಗಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28394 9795 ಮಾಹಾನಂದ. ಕುಮಾಯಸಾಾ ಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28395 9796 ಕುಮಾಯಸಾಾ ಮ. ಗುರುಲಿಂಗಮಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28396 9797 ಗೌರಿಶಂಕ್ಯ. ಭೋಭರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28397 9798 ಯಮವ. ಭೋಭರಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28398 9799 ಶಂಕ್ಯ  . ಗುರುಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28399 9800 ಮಾದ . ರಾಭಚಂದಯ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28400 9801 ಸೋಭಶೇಖಯ. ಫಷಯಾಮ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28401 9802 ನಾಗೇವ. ಜಗದೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28402 9803 ದೇವಾನಂದ. ಮಾಹಾದೇ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



28403 9804 ಕ್ನಾಮ ಕುಮಾರಿ. ಅಶೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28404 9805 ವೆಶಲ. ವಕಾಯ ಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28405 9806 ಫಷಣಣ . ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28406 9807 ಶಿರುದಯ  . ನಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28407 9808 ರೇಣಸ್ಪದದ  . ಗುರುಪಾದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28408 9809 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ. ಶಿರುದಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28409 9810 ಶಿಕುಮಾಯ. ಶಿರುದಯ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28410 9811 ಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ. ಶಿಲಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28411 9812 ಫಷರಾಜ. ಶಿಲಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಎಣ್ಣಣ  ಬ್ಳೆಗಾಯಯ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28412 9813 ಜಮಶಿಯ ೋ. ವಜಮಕುಮಾಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28413 9814 ವಜಮಕುಮಾಯ. ಶಿಲಿಂಗ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28414 9815 ಶಿಯ ೋದೇವ. ಫಷರಾಜ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28415 9816 ಷವೋತಾ. ಸ್ಪದ್ದ ೋವಾ ಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28416 9817 ನಾಗರಾಜ. ಫಷರಾಜ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28417 9818 ಸ್ಪದದ  . ಚಂದಯ ಭ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28418 9819 ಅರ್ಜಿನ. ಕ್ಲಲ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28419 9820 ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ. ಡಡ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28420 9821 ಶಿಯ ೋಮಂತ. ವಯಣಫಷ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28421 9822 ಷತಿೋವ. ಶಿಯ ೋಮಂತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28422 9823 ಅಿಂದ . ಕಾಡ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28423 9824 ವಯಣ . ಕಾಡ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28424 9825 ಅಶೋಕ್. ಪಂಡಿತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28425 9826 ಸ್ಪದದ  . ವಯಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28426 9827 ಭೋಭಶ. ವಠೋಬಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28427 9828 ಸ್ಪದದ  . ತಿ ಣಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28428 9829 ಅಿಂಫಾ . ಶಿರಾಮ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28429 9830 ಅರ್ಜಿನ. ವಠೋಬಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28430 9831 ಮೌಲಾಲ. ನಬಿೋಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28431 9832 ವೄಿಂಕ್ಟೇವ. ಸಣಮಂತಯ ರಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28432 9833 ²ªÀ±ÀgÀt ¹zÁæªÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28433 9834 ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28434 9835 ²ªÀ±ÀgÀt §¸ÀtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28435 9836 PÁªÉÃj £ÁUÀtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28436 9837 ¸ÀAvÉÆÃóµÀ gÁoÉÆÃqÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28437 9838 ¸ÉÊ¥sÀ£À SÉÃqÀV ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28438 9839 «±Àé£ÁxÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28439 9840 FgÀAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28440 9841 ²ªÀgÁªÀÄ PÀ¯ÁåtÂ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28441 9842 CAzÀ¥Àà UÀqÉ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28442 9843 gÀÁd±ÉÃRgÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28443 9844 GªÉÄÃ±À PÀ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28444 9845 UËj±ÀAPÀgÀ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28445 9846 AiÀÄ±ÀéAvÀ ZÀªÀqÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28446 9847 ²ªÁ£ÀAzÀ zsÀgÉ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28447 9848 C«Ä£À¸Á s̈À zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28448 9849 ©ÃªÀÄtÚ ±ÉÃl¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28449 9850 ²ªÀtÚ ¹zÀÝ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28450 9851 ²æÃ±ÉÊ® »gÉÃoÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28451 9852 É̈ÃgÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28452 9853 SÁ¹A¸Á§ SÁ©ÃgÀ¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28453 9854 ²ªÀ±ÀgÀt zÉÃ«AzÀæ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28454 9855 «£ÁAiÀÄPÀ ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28455 9856 PÀÈµÀÀÚ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28456 9857 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà zÉÆÃ¼À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28457 9858 ±ÀAPÀÉæªÀÄä ªÀÄ°èPÁdÄð£À ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28458 9859 ©ÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ §AªÀÄ£À½î ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28459 9860 CA§tÚ EltÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28460 9861 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ zÀÄAqÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28461 9862 PÀ®®è£ÀUËqÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28462 9863 «oÉÆÃ¨Á ZÀ£Àß¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28463 9864 ªÀÄ»§Æ§ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28464 9865 zsÀgÉ¥Àà ¸ÉÊzÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28465 9866 ¨Á§Ä¸Á§ EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28466 9867 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ±ÁAvÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28467 9868 UÀÄgÀÄ s̈ÀzÀæAiÀÄå »gÉÃªÀÄoÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28468 9869 ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄÄzÀÝtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28469 9870 ²ªÀtÚ ¹zÁæA ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28470 9871 ²ªÀ¥Áà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28471 9872 ©üÃªÀÄ±Á §¸ÀtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28472 9873 ªÀÄiÁgÀÄw zÉÃªÁf ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28473 9874 ¹zÀÁæªÀÄ UÀÄgÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28474 9875 C«Ä£À¸Á§ G¸Áä£À ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28475 9876 §¸ÀtÚ UÀÄgÀ¥ÁzsÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28476 9877 gÁªÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ZÀªÁít ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28477 9878 ©®Äè ¹ÃvÁgÁªÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28478 9879 PÁ¹¨Á¬Ä ©ÃªÀÄ±Á ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28479 9880 ªÀÄ°èPÁdÄð£À »gÀUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28480 9881 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀÀæ UÀÄgÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28481 9882 ªÀÄ®èPÁdÄð£À PÀgÉ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28482 9883 ªÀÄ»§Æ§ ªÀÄÄeÁOgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28483 9884 ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¨ÁWÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28484 9885 E¸ÁPÀ dªÀiÁzÁgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28485 9886 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ±ÀgÀt¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28486 9887 ಅಕ್ಫ ಯಅಲ. ಅಸಭ ದಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



28487 9888 ಭಾಷಾಸಾಫ. ಫಿೋಯಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28488 9889 ಪೈಗಂಫಯ. ಹುಸೇನ ಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28489 9890 ದೌಲಸಾಫ. ಫಿೋಯಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28490 9891 ಸೈಪನ್. ಇಸಾಭಯಿಲ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28491 9892 ಜಗದೇವ. ಮಲಲ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28492 9893 ಮಲಲ  . ಭೋಭಶ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28493 9894 ಮೌಲಾಜ ಇಸಾಭಯಿಲ. ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28494 9895 ಭಹೇಬೂಫ. ಮೌಲಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28495 9896 ಕ್ರಿೋಭ. ಉಭಯಅಲ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28496 9897 ಭೋಭಶಂಕ್ಯ. ಅಣಣ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28497 9898 ಸುರೇವ. ಬೈಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28498 9899 ಅಣಣ  . ಚಂದಯ ಶಮ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28499 9900 ಭಸಭ ದ ಸನಪ. ಚಾಿಂದಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28500 9901 ಭಸಭ ದ ಇಸುಪ. ಲಾಡ್ಡಲ ಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28501 9902 ದೌಲಭಲಕ್. ದಷತ ಗಿಯಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28502 9903 ಮುಕಾತ ಿಂಸಾಫ. ಚಾಿಂದಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28503 9904 ಅಬುದ ಲಸಾಫ. ಚಾಿಂದಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28504 9905 ಹುಸೇನಸಾಫ. ಮುಲಕ ಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28505 9906 ಗಡ್ಡಡ  . ವಠೋಬಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28506 9907 ಶಿಕುಮಾಯ. ಗಡ್ಡಡ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28507 9908 ಗಡ್ಡಡ  . ವಠೋಬಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28508 9909 ಸ್ಪದದ  . ವಯಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28509 9910 ಅಿಂಫಣಣ . ವಯಣಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28510 9911 ಭೋಭಶಂಕ್ಯ. ಮಾಳ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28511 9912 ವಯ . ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28512 9913 ರೇ . ಮಾಳ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28513 9914 ಅಿಂಫಣಣ . ವಯಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28514 9915 ಸ್ಪದದ  . ವಯಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28515 9916 ಗಂಗಾಧಯ. ರೇಣಸ್ಪದದ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28516 9917 ಭೋಭರಾಮ. ಧಭಿಣಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28517 9918 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ. ಧಭಿಣಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28518 9919 ಭಲಲ ಭಭ . ಚಿದ್ರನಂದ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28519 9920 ವಕುಿಂತಲಾ. ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28520 9921 ಧೂಳ . ಸಾತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28521 9922 ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ. ಸಂತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28522 9923 ಷಯಷಾ ತಿ. ಅ ರಾಮ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28523 9924 ನುರುದಿದ ೋನ. ಸೈಪನಸಾಫ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28524 9925 ಮಾಹಾದೇ . ಚಂದ್ರಯ ಭ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28525 9926 ಶಂಕ್ಯ. ಧಭಿಣಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28526 9927 ಕಾಿಂತ . ಮಲಲ  ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28527 9928 ಶಂಕ್ಯ. ಧಭಿಣಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28528 9929 ರಾಶೇಖಯ. ಈವಾ ಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28529 9930 ಸುಭಾಶ. ಭೋಭಣಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28530 9931 ಜಟೆ್ಟ  . ಅರ್ಜಿನ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28531 9932 ರಾಮ . ಅರ್ಜಿನ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28532 9933 ಸುಭಾಶ. ಭೋಭಣಣ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28533 9934 ಜಟೆ್ಟ  . ಅರ್ಜಿನ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28534 9935 ಮಾಳ . ಅರ್ಜಿನ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28535 9936 ಫಯ ಹಾಭ ನಂದ. ಕಾಶಿರಾಮ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28536 9937 ಶಿಯ ೋಶೈಲ. ಭಲಕ್ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28537 9938 ಹರುಬಾಯಿ. ಸಣಮಂತ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28538 9939 ಬೌಯಭಭ . ಶಿಪುತಯ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28539 9940 ಸುರೇವ. ವಠಠ ಲ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28540 9941 ಭಹೇವ. ವಠಠ ಲ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28541 9942 ದರ್ತತ . ವಠೋಬಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28542 9943 ವಯಣ . ಚಂದ್ರಯ ಭ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28543 9944 ದರ್ತತ . ವಠೋಬಾ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28544 9945 ªÀÄºÁAvÀªÀé ¦gÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28545 9946 gÉÃªÀt¹zÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28546 9947 PÀ¸ÀÄÛj¨Á¬Ä «oÉÆÃ¨Á ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28547 9948 ºÀtªÀÄAvÀ AiÀÄ±ÀéAvÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28548 9949 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¤AUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28549 9950 ¸ÉÊ¥sÀ£À CvÁÛgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28550 9951 ¨Á§Ä ±ÀgÀt¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28551 9952 dUÀzÉ« £ÁUÀgÁd ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28552 9953 ²æÃ±ÉÊ® ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28553 9954 ±ÀgÀt¥Àà ®PÀë¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28554 9955 ¸ÉÊ§tÚ ±ÀAPÀgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28555 9956 ¤AUÀ¥Àà ºÉÆªÀ£Àß ¥ÀÆeÁj ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28556 9957 dªÀiÁ® CºÀäzÀ PÉÆvÀªÁ® ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28557 9958 eÁ¥sÀgÀ¸Á§ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28558 9959 ªÀPÁ®¸Á§ ZÁAzÀ¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28559 9960 ºÀtªÀÄAvÀ PÀ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28560 9961 ¹zÁæªÀÄ ZÀ£À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28561 9962 ¹zÁæªÀÄ ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28562 9963 CA¨ÁzÁ¸À RAqÀÄ PÁ¼É ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28563 9964 ºÀÄ¸ÉÃ£À¨ÁµÁ ¯Á®ºÀäzÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28564 9965 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28565 9966 ¹zÁÝgÁªÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28566 9967 ²æÃ±ÉÊ® §¸À°AUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28567 9968 UÀAUÁ¨Á¬Ä ¹zÀÝ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28568 9969 ²ªÀ¥Àà PÀ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28569 9970 ®PÀëöät ªÀiÁ¼À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28570 9971 UÀt¥Àw ¨Á§ÄgÁªÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



28571 9972 ®PÀÀëöät ©ÃªÀÄ±Á ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28572 9973 dUÀzÉÃ±À ±ÀAPÀgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28573 9974 gÁªÀÅvÀ¥Àà PÀ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28574 9975 PÀ®è¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28575 9976 gÁd±ÉÃRgÀ ¹zÁæªÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28576 9977 CA§tÚ SÉÃªÀÄÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28577 9978 ²ªÀ¥ÀÀà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28578 9979 ¸ÀÄ£ÀAzÁ zsÀgÀAgÁd ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28579 9980 ªÀÄ®è¥Àà zË®¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28580 9981 ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁgÀÄw ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28581 9982 CuÁÚgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28582 9983 ¹zÀÝ¥Àà ¤Ã®¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28583 9984 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀttÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28584 9985 UÀÄgÀÄ¨Á¼À ²ªÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28585 9986 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ «oÀ×® ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28586 9987 ªÀÄ»§Æ§ ªÀÄ±ÁPÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28587 9988 PÁ²£ÁxÀ §¸ÀUÉÆAqÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28588 9989 ¨Á¨ÁzÁ¸À ®PÀëöät ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28589 9990 ®QëöäÃ¨Á¬Ä «oÀ×®gÁªÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28590 9991 UÀÄgÀÄ¨Á¼À ²ªÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28591 9992 ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28592 9993 ¸ÉÊ¥sÀ£À ªÀÄÄ¯ÁÌ¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28593 9994 C¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£À ±ÉÃRgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28594 9995 CPÀâgÀ ªÀÄºÀäzÀ° ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28595 9996 gÁd±ÉÃRgÀ ±ÀgÀt¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28596 9997 £ÁUÉÃ±À PÀóµÀÚ gÁoÉÆÃqÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28597 9998 ²æÃ±ÉÊ® ±ÀgÀt¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28598 9999 zsÀ±ÀgÀxÀ gÁªÀÄf ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28599 10000 ¸ÀÄgÉÃ±À ¹zÁæªÀÄ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28600 10001 ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁªÀÄZÀAzÀæ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28601 10002 ¸ÀÄR¨Á¬Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28602 10003 ¥sÀPÀgÉÆÃ¢ÝÃ£À ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28603 10004 ªÀÄºÀäzÀgÀ¦üÃPÀ ¥sÀPÀgÉÆÃ¢ÝÃ£À ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28604 10005 ²ªÁ£ÀAzÀ FgÀtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28605 10006 ¸ÀÄ£ÀAzÁ ¹zÁæªÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28606 10007 ªÀiÁgÀÄw zÀ±ÀgÀxÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28607 10008 ªÀÄ®è¥Àà ¤AUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28608 10009 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ CdÄð£À ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28609 10010 C«Ä£À ªÀÄ»§Æ§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28610 10011 ¸Á§Ä¢Ý£À ªÀÄÄ¯ÁÌ¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28611 10012 ¸ÀÄgÉÃ±À gÉÃªÀt¹zÀÝ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28612 10013 vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28613 10014 ºÀtªÀÄAvÀ vÀÄ¼Àd¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28614 10015 C¤vÁ gÉÃªÀuÁÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28615 10016 ¨Á§ÄgÁªÀ ±ÀgÀt¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28616 10017 ²æÃzÉÃ« ¨Á§ÄgÁªÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28617 10018 ¸ÀzÁ²ªÀ ¯ÉÃ¸À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28618 10019 ¯ÉÃ¸À¥Àà ¥sÀQgÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28619 10020 PÀÈµÀÚ¥Àà ±ÀAPÀgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28620 10021 ªÀiË¯Á° RÄvÀ§Ä¢ÝÃ£À ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28621 10022 ¥ÀÄ®ZÀAzÀ PÀÄ§Äâ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28622 10023 FgÀtÚ ºÀtªÀÄAvÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28623 10024 AiÀÄªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä s̈ÉÆÃdÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28624 10025 G¸Áä£À CºÀäzÀ° ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28625 10026 ±ÀgÀt§¸ÀÄ zsÀgÉ¥Àà s̈ÀÄAiÀiÁågÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28626 10027 ¹zÁæªÀÄ ¸À§zÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28627 10028 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà FgÀtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28628 10029 ±À²PÀ¯Á «xÀÜ® dªÀiÁzÁgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28629 10030 zÁf¨Á zÉÆÃAr¨Á ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28630 10031 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28631 10032 ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¹zÁæªÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28632 10033 gÉÃªÀt¹zÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28633 10034 «xÉÆÃ¨Á ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28634 10035 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28635 10036 gÁªÀÄgÁªÀ CuÁgÁªÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28636 10037 CuÁgÁªÀ gÁªÀÄgÁªÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28637 10038 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ±ÁAvÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28638 10039 ºÀÄZÀ¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28639 10040 ¦ÃgÀtÚ £Á£À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28640 10041 ¸ÀÄgÉÃ±À ¹zÀÝ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28641 10042 UÀAUÁzsÀgÀ £Á£Á gÉÆÃqÀV ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28642 10043 ¸ÀÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28643 10044 ¨Á§Ä ºÀtªÀÄAvÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28644 10045 CAiÀÄÄ§ ¸ÀvÁÛgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28645 10046 s̈ÀUÀªÀAvÀ zÀÄAr¨Á ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28646 10047 ¸ÉÊ§tÚ C«Ä£À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28647 10048 §¸À¥Àà ©ÃªÀÄ±Á ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28648 10049 ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄ®UÉÆÃAqÀ ¥ÀÆdj ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28649 10050 d£ÁßxÀ £ÁUÀtÚ £Á« ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28650 10051 ±ÀºÁ§Ä¢ÝÃ£À ªÀÄÄ¯ÁÌ¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28651 10052 ®PÀëöät ªÀÄ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28652 10053 PÀÁAvÀÄ ºÀjZÀAzÀæeÁzsÀªÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28653 10054 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ©üÃªÀÄ±Á ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28654 10055 ªÀÄºÁAvÉÃ±À §¸ÀuÁÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60



28655 10056 PÀ¯ÁªÀw SÁd¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28656 10057 ¤Ã®PÀAoÀ ©ÃªÀÄ±Á ¥Àjl ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28657 10058 ±ÀgÀt¥Àà PÉAZÀ¥Àà ¥ÀÄeÁj ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28658 10059 ¤AUÀ¥Àà PÉAZÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28659 10060 ¥ÀæPÁ±À FgÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28660 10061 ±ÀAPÀgÀ ©ÃªÀÄ±Á ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28661 10062 eÉÊw£À©ü E¨Áæ»A ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28662 10063 ±ÀºÁ§Ä¢ÝÃ£À ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28663 10064 SÁ¹A© zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28664 10065 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28665 10066 ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀÄAqÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28666 10067 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28667 10068 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà §¸ÀtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28668 10069 PÁ²£ÁxÀ §¸ÀUÉÆAqÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28669 10070 ²æÃ±ÉÊ® zÉÆqÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28670 10071 ¹zÀÝgÁªÀÄ C¥Àà¸Á§ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28671 10072 ¸ÀzÁ²ªÀ ¯ÉÃ¸À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28672 10073 §¸ÀªÀgÁd ¯ÉÃ¸À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28673 10074 ¸ÀÄgÉÃ±À C¥ÀàtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28674 10075 ²æÃ±ÉÊ® vÀA¨ÁPÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28675 10076 CªÉÆUÀ¹zÀÝ §qÀAiÀÄgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28676 10077 ¸ÀAfÃªÀ¥Àà §§¯ÁzÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28677 10078 PÁ²£ÁxÀ ºÉÆªÀtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28678 10079 gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28679 10080 AiÀÄ¯Áè°AUÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28680 10081 ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ CuÁÚgÁAiÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28681 10082 UÀqÉ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28682 10083 ¥ÀÄAqÀ¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28683 10084 ²æÃ±ÉÊ® PÀ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28684 10085 PÁªÉÃj £ÁUÀtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28685 10086 ¸ÀAvÉÆÃóµÀ gÁoÉÆÃqÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28686 10087 ¸ÉÊ¥sÀ£À SÉÃqÀV ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28687 10088 «±Àé£ÁxÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28688 10089 ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28689 10090 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ¹zÀÝ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28690 10091 «oÉÆÃ¨Á ©üÃgÀ¥Àà §§¯ÁzÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28691 10092 ¤AUÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28692 10093 ªÀÄÄAQzÀ C§Æd ¸À®UÀgÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28693 10094 ªÀÄ®è¥Àà gÉÃªÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28694 10095 PÉgÀ§gÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28695 10096 dAiÀÄ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28696 10097 ZÀAzÀÀæ±ÉÃPÀ ¤AUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28697 10098 CA§ªÀé ¨Á§Ä ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28698 10099 £ÁUÀ§¸À¥Àà zÉÃªÀUÁAªÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28699 10100 ¸ÀÄgÉÃ±À ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28700 10101 dUÀzÉÃ±À ªÀiÁuÉ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28701 10102 §¸ÀªÀgÁd UÉÆÃ«AzÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28702 10103 §¸ÀtÚ gÉÃªÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28703 10104 CªÉÆÃV §§¯ÁzÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28704 10105 ²ªÁf CA É̈ÆÃf ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28705 10106 ªÀiÁ¼À¥Àà UÉqÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28706 10107 ¸ÁAiÀÄ§tÚ ±ÀgÀt¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28707 10108 PÀ£Àß¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28708 10109 gÀÁd±ÉÃRgÀ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28709 10110 ªÀÄºÁzÉÃªÀ ±ÀgÀt¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28710 10111 gÀªÉÄÃ±À ªÀiÁgÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28711 10112 ©gÀtÚ PÁ¼À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28712 10113 ¹zÀÀÝ¥Àà vÀÄPÁgÁªÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28713 10114 £Á£ÁUËqÀ CªÀétÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28714 10115 ªÀiË¯Á¸Á§ dªÀiÁzÁIÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28715 10116 ¦ÃgÀÄ RÄ§Äâ gÁoÉÆÃqÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28716 10117 C±ÉÆÃPÀ ªÀÄ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28717 10118 ±ÀðjÃªÀÄAvÀ §¸ÀtÚ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28718 10119 §¸ÀttÚ ±ÀgÀt¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28719 10120 ±²ªÀ¥Àà PÀ®è¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28720 10121 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28721 10122 Uàt¥Àw xÁgÀÆ gÁoÉÆÃqÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28722 10123 ªÀÄºÉÃ±À ¹zÁæªÀÄ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28723 10124 C¥Àà¸Á§ s̈ÀzÀæ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28724 10125 ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÁUÁf ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28725 10126 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀÀà ±ÀAPÀgÉ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28726 10127 ¸ÀÄ¤Ã® ¹zÀÝ¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28727 10128 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀéªÀgÀ WÁ¼À¥Àà ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28728 10129 gÀªÉÄÃ±À PÁ²£ÁxÀ ನಾಮ ಶನಲ್ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಕಾಪಿರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28729 10130 gÁdÄ aªÀiÁäf ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28730 10131 ಸ್ಪದದ   ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28731 10132 ಭಲಲ   ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28732 10133 ಇಿಂದಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28733 10134 ಅಿಂಫಾ  ಗುರುಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28734 10135 ಮೌಲಾನಬಿ ಉಸಾಭ ನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28735 10136 ಗುರುಸ್ಪದದ   ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28736 10137 ಮೌಲಾನಬಿ ಉಸಾಭ ನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28737 10138 ಶಿಪುತಯ  ಷದ್ರಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28738 10139 ಮೌಲಾನಬಿ ಉಸಾಭ ನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



28739 10140 ನಬಿಲಾಲ ಹುಸೇನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28740 10141 ಶಿಪುತಯ  ಷದ್ರಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28741 10142 ಮೄಸಬೂಫಸಾಫ ಉಸಾಭ ನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28742 10143 ಶಂಕೄಯ ಾ  ಫಷಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28743 10144 ಯ ಫುಲಕುಮಾಯ ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 90

28744 10145 ಭಲಲ   ಭಲಕ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28745 10146 ವವಾ ನಾಥ ಭಲಕ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 50

28746 10147 ಯ ಜಾ ಲ ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28747 10148 ಯ ವೋಣ ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28748 10149 ಯ ವೋಣ ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28749 10150 ನಸ್ಪಮಾ ಅಬುದ ಲ ಗನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28750 10151 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ  ಬಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28751 10152 ಯಸಮಾನ ಉಸಾಭ ನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28752 10153 ಖಾಸ್ಪಭಬಿ ಹುಸೇನಭಾಷಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28753 10154 ವೄಿಂಕ್ಟೇವ ಅಣಾಣ ಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28754 10155 ಸುನೋಲ ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28755 10156 ಭಹಾದೇವ ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28756 10157 ಫಷಣಣ  ಚಂದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28757 10158 ಚಿದ್ರನಂದ ಫಷಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28758 10159 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28759 10160 ಸೇರ್ತ ಸಂತಾಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28760 10161 ಸುನೋಲಕುಮಾಯ ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28761 10162 ಭಹಾಿಂತೇವ ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28762 10163 ಹುಸೇನಸಾಫ ಲಾಡಅಸಭ ದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28763 10164 ನವಾಜ ಅನಾ ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28764 10165 ಯೂಸೂಪ ಅನಾ ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28765 10166 ಯವೋನ ಭಸಭ ದಯೂಸೂಪ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28766 10167 ಭಹಬೂಫಸಾಫ ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28767 10168 ಬಾನುಬಿ ಯೂಸೂಪಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28768 10169 ಯೂಸೂಪಸಾಫ ಲಾಲಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28769 10170 ಸ್ಪದದ   ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28770 10171 ಅಿಂಬಾದ್ರಷ ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28771 10172 ಗಂಗಾಧಯ ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 90

28772 10173 ವಾದಿರಾಜ ಬಾಳ್ಯಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28773 10174 ಗವಿಂದ ಬಾಳ್ಯಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28774 10175 ಕೃಷಾಣ  ರಾಭಚಂದಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28775 10176 ದೇವದ್ರಷ ದ್ರಮೇೋಧಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28776 10177 ಭಹಾದೇ  ಅಲಾಲ ಪೂಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28777 10178 ದ್ರಭ ತಿ ಕೃಷಾಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28778 10179 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಚೋಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28779 10180 ಉಜಾ ಲ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28780 10181 ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಷದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28781 10182 ಸಂಜೋ ಭೋಭಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28782 10183 ಹೌಸಾಬಾಯಿ ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28783 10184 ನಸ್ಪೋಮಾ ಅಬುದ ಲ ಗನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28784 10185 ಹೋರಾಬಾಯಿ ಶಿವಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28785 10186 ಆಷಾಭ ಸೈಮದ ಶೇಖ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28786 10187 ಅವಪಕ್ ಯಾಕುಫಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28787 10188 ಯಾಕುಫ ಲಾಲಸಾಹೇಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28788 10189 ಅನೋಲಕುಮಾಯ ಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28789 10190 ವಯಣಫಸುಾ  ಶಿವಾನಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28790 10191 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಶಿವಾನಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28791 10192 ಶಿವಾನಂದ ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28792 10193 ಅಭಜತ ಅಶೋಕ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28793 10194 ಮುಷತ ಕ್ ಅಬುದ ಲ ಗನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28794 10195 ನಸ್ಪೋಮಾ  ಅಬುದ ಲ ಗನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28795 10196 ಶರಿೋಪ  ಅಬುದ ಲ ಗನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28796 10197 ಮುಷತ ಕ್ ಅಬುದ ಲ ಗನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28797 10198 ಮುಜಂಬಿಲ  ಅಬುದ ಲ ಗನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28798 10199  ಅಬುದ ಲ ಗನ ಲಾಡ್ಡಲ ಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28799 10200 ಗುರುಶಿಂತ ಲಿಂಗದೇರು ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28800 10201 ಪಿೋಯ  ನೋಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28801 10202 ನಾಗ  ಭಡಿವಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28802 10203 ಭಲಲ ಭಭ  ಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28803 10204 ಕ್ಲಲ   ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28804 10205 ರೇಣಸ್ಪದದ   ಭಡಿವಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28805 10206 ಸ್ಪದದ   ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28806 10207 ರೇಣಸ್ಪದದ   ಭಡಿವಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28807 10208 ಶಯದ್ರ ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28808 10209 ಅಬಮ ಮವಾ ಿಂತರಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28809 10210 ಹಾಜಭಲಂಗ ಇಮಾಮೇದಿದ ನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28810 10211 ಸಮೋದ ಹುಸೇನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28811 10212 ಹಸೇನ ಬಂದಗಿಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28812 10213 ಬಂದಗಿಸಾಫ ಮೄಸಬೂಫಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28813 10214 ಅಬುದ ಲ ಕ್ರಿೋಿಂ ಜಮೋಯ ಅಸಭ ದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28814 10215 ಷಲೋಮುದಿದ ನ  ಜಮೋಯ ಅಸಭ ದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28815 10216 ಅಬುದ ಲ ಕ್ರಿೋಿಂ ಜಮೋಯ ಅಸಭ ದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28816 10217 ನೋಲ  ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28817 10218 ಶಿವಾನಂದ ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28818 10219 ಶಿಲಿಂಗ  ಚನನ ಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28819 10220 ಯಮವ ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28820 10221 ನೋಲಾಬಾಯಿ ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28821 10222 ದ್ದಳ  ಬೂತಾಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28822 10223 ಮಾನ  ಮೆನೇದಿದ ನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80



28823 10224 ಭಸಭಭ ದ ನಬಿ ಆಯುಫಖಾನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28824 10225 ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಷದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28825 10226 ಸುನೋಲ ಷದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28826 10227 ಷದ  ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28827 10228 ಮಠ್ಠಠ  ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28828 10229 ಭಹಾವೋಯ ಗುಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28829 10230 ಅಲಾತ  ಹಾಜಭಲಾಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28830 10231 ಪಿೋಯ  ದಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28831 10232 ಮಠ್ಠಠ  ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28832 10233 ಕುಲಷಭಬಿ ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28833 10234 ಜಟೆ್ಟ   ಸಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28834 10235 ಫಲವಂತ ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28835 10236 ರಾಜಶೇಕ್ಯ ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28836 10237 ಜಟೆ್ಟ   ಸಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28837 10238 ಫಷಭಭ  ಜಟೆ್ಟ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28838 10239 ದೇ  ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28839 10240 ಭಹಾದೇ  ಸಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28840 10241 ಸಂತೋಶ ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28841 10242 ನಯಸ್ಪಿಂಸ ಬಾಳ್ಯಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28842 10243 ವಭಲ ಶಂಕ್ಯದ್ರಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28843 10244 ಸಾವತಿಯ ಭಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28844 10245 ಅನಸುಯಾ ಅನೋಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28845 10246 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಷದ್ರಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28846 10247 ನಾರಾಮಣಾಚಾಮಿ ರಾಭಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28847 10248 ಕೃಷಾಣ  ಗೋಪಾಲಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28848 10249 ಮೋನಾಕಮ  ಶಿಯ ೋಧರಾಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28849 10250 ಆಶಬಿ ಮೌಲಾಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28850 10251 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಷದ್ರಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28851 10252 ಸಣಮಂತಾಚಮಿ ಹುಚಾಚ ಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28852 10253 ನಾರಾಮಣಾಚಾಮಿ ರಾಭಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28853 10254 ರಾಭಚಂದಯ  ಗೋಪಾಲಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28854 10255 ²ªÀtÚ ¹zÀÁæªÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28855 10256 ¸ÀÄgÉÃ±À UÀqÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28856 10257 AiÀÄ®è¥Àà UÀqÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28857 10258 ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28858 10259 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28859 10260 ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¨Á¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28860 10261 ±ÀgÀuÁ¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28861 10262 ¤AUÀtÚ UÀÄgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28862 10263 ²ªÁ£ÀAzÀ ¤AUÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28863 10264 zÀvÀÄÛ÷Û gÁ£À¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28864 10265 gÀPÁäf gÁt¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28865 10266 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©ÃªÀÄ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28866 10267 ±ÀgÀt¥Àà UÀÄgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28867 10268 ²æÃ±ÉÊ® §¸ÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28868 10269 §¸ÀtÚ ªÀÄ®Ì¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28869 10270 ¯ÉÆÃPÀtÚ §¸ÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28870 10271 UÀAUÁ¨Á¬Ä ¸ÀzÁ²ªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28871 10272 deÉÊ©ÃªÀÄ ¸ÀzÁ²ªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28872 10273 aZÉÆÃ¼À¥Àà ªÀiÁ¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28873 10274 ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28874 10275 ²æÃ±ÉÊ® ¥ÀAZÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28875 10276 ²ªÀ±ÀgÀt ¨Á§ÄgÁªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28876 10277 ²æÃªÀÄAvÀ §¸ÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28877 10278 ¹zÀÝgÁªÀÄ UÀÄgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28878 10279 ºÉÆ£Àß¥Àà ¹zÀ°AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28879 10280 ©ÃªÀÄ±Á ZÀAzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28880 10281 ±ÀgÀt¥Àà £ÁUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28881 10282 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà zsÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28882 10283 ZÀAzÀæPÁAvÀ «oÉÆÃ¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28883 10284 ²ªÀAiÀÄå ¦ÃgÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28884 10285 ²æÃªÀÄAvÀ UÀÄgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28885 10286 ªÀÄ°èPÁ ¤AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28886 10287 ¸ÁvÀ¥Àà ¹zÁæA¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28887 10288 ¸ÀAvÉÆÃ±À SÉÃqÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28888 10289 ±ÀgÀt¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28889 10290 C©ü±ÉÃPÀ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28890 10291 PÀ®è¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28891 10292 ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28892 10293 ±ÀgÀt¥Àà FgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28893 10294 §¸ÀtÚ FgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28894 10295 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ CA§gÉÃ±À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28895 10296 ©ÃªÀÄtÚ ¥ÁAqÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28896 10297 ±À©âÃgÀ UÀÄ¯Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28897 10298 vÀÄPÁgÁªÀÄ AiÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28898 10299 zsÀªÀÄðtÚ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28899 10300 £ÁUÀÉÃAzÀæ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28900 10301 zÁ£ÀªÀÄä gÁ±ÉÃAzÀæ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28901 10302 ©üÃªÀÄgÁL ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28902 10303 ¦ÃgÀ¥Àà ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28903 10304 AiÀÄ®Äè¨Á¬Ä ²ªÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28904 10305 ¤AUÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28905 10306 CA§uÁÚ PÀ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28906 10307 PÀÁ²£ÁxÀ £ÁªÀÄzÉÃªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



28907 10308 ¸ÀÄgÉÃ±À ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28908 10309 ºÀÄZÀ¥ÀÀà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28909 10310 ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä CdÄð£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28910 10311 gÀÁdÄ CdÄð£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28911 10312 CdÄð£À ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28912 10313 ZÀAzÀæPÁAvÀ D£ÀAzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28913 10314 ¸ÉÆÃ£Á¨Á¬Ä SÉÃªÀÄÄ ZÀªÁít ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28914 10315 ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28915 10316 ºÀtªÀÄAvÀ vÀÄPÀÌ¥Àà s̈ÀdAwæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28916 10317 ರಾವುತ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28917 10318 ಚಂದ್ರಯ ಭ ರ್ತಕಾರಾಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28918 10319 ರಾವುಸಾಫ ಬಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28919 10320 ಶಮ ಭರಾ ಬಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28920 10321 ಪಿೋಯ  ರ್ತಕಾರಾಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28921 10322 ಭೋಭಶ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28922 10323 ರಾಜಶೇಖಯ ಗುಯಫಷಯಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28923 10324 ಕವನ ರ್ತಕಾರಾಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28924 10325 ಗವಿಂದ ಅಾ ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28925 10326 ಖಂಡ್ಡರಾ ಅಾ ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28926 10327 ಗೋಪಾಲ ಅಾ ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28927 10328 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಅಾ ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28928 10329 ವಯಣಫಷ  ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28929 10330 ವಠಠ ಲ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28930 10331 ನಭಿಲಾ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28931 10332 ಗೌಡ  ಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28932 10333 ರೇಣುಕಾ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28933 10334 ಧಭಿಣಾಣ  ವಠಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28934 10335 ಅರ್ಜಿನ ವಠಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28935 10336 ರೇವಾಬಾಯಿ ವಠೋಭಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28936 10337 ಭೋಭರಾ ಶಿ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28937 10338 ಧರೆ  ಶಿಪಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28938 10339 ಗೌಡ  ಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28939 10340 ಕ್.ನ.ನಗಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28940 10341 ಧರೆ  ಶಿಪಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28941 10342 ಕ್.ನ.ನಗಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28942 10343 ಭೋಭರಾ ಶಿ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28943 10344 ಕ್.ನ.ನಗಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28944 10345 ಕ್.ನ.ನಗಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28945 10346 ಅಣಾಣ ರಾ ರೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28946 10347 ಶಂಕ್ಯ ಖೇಫಣಾಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28947 10348 ಕ್ಲಲ   ಖೇಫಣಾಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28948 10349 ವಠಠ ಲ ಚಂದಯ ಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 50

28949 10350 ಇಿಂದಯ ಭಾಯಿ ಭನೇೋಸಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

28950 10351 ರಾಜಶೇಖಯ ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28951 10352 ಶಿೋಲಾ ಷತಿೋವ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28952 10353 ಧಭಿರಾಜ ಷತಿೋವ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28953 10354 ಅಯವಿಂದ ಅಣಾಣ ರಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28954 10355 ದೇಪಾ  ಅಣಾಣ ರಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28955 10356 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28956 10357 ಗುಿಂಡ್ಡರಾ ಭಮಾಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28957 10358 ಗೋಪಾಲಕೃಷಾಣ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28958 10359 ರ್ತಕಾರಾಭ ಚಂದಯ ಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28959 10360 ಯಮವಾ ಯ ಸಣಮಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28960 10361 ಕೃಷಾಣ  ಚಂದಯ ಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28961 10362 ಗೇನಬಾ ಚಂದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28962 10363 ಶಂಕ್ಯ ಖೇಫಣಾಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28963 10364 ನಿಂಗಣಾಣ  ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28964 10365 ಅಿಂಫರಿೋವ ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28965 10366 ಭೌಯಭಭ  ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28966 10367 ಶಿಂತಾಭಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

28967 10368 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28968 10369 ಭಹೇವ ಭಲಕಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28969 10370 ರಾಜೇಿಂದಯ  ಭಲಕಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28970 10371 ಮೄಸಬೂಫ ಅಮೋಯಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28971 10372 ಅಮೋನಸಾಫ ಅಮೋಯಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28972 10373 ಭಸಭಭ ದಬಿ ಆಯುಫಖಾನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28973 10374 ನಾಗ  ಷದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28974 10375 ನಾಗಭಭ  ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28975 10376 ಮೋರಾಭಾಯಿ ಷದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28976 10377 ನಾಗ  ಷದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28977 10378 ಷದ  ಗುಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28978 10379 ಫಷರಾಜ ಭಸದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28979 10380 ನಂದ್ರಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ ರಾಭಮಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28980 10381 ಶಿವಾನಂದ ಮುಯಗಯಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28981 10382 ಸುಭಾಶ ದೊಡಡಯಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28982 10383 ಈಯಣಾಣ  ಫಷಣಣ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28983 10384 ಸಂಗಾ  ಸಾತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28984 10385 ಫಷರಾಜ ಸಾತ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28985 10386 ನಬಿೋಯಸಾಲ ಹುಸೇನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28986 10387 ಇಮಾಭಸಾಫ ಜೈನೇದಿದ ನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28987 10388 ಸಂಗಾ  ಸಾತಪಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28988 10389 ಫಷರಾಜ ಸಾತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28989 10390 ಭಹಾಲಿಂಗ  ಗಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28990 10391 ನಬಿೋಯನೂಲ ಹುಸೇನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80



28991 10392 ಇಮಾಭಸಾಫ ಜೈನೇದಿದ ನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28992 10393 ಸಾತ  ಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28993 10394 ವಯಣ  ಸಾತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

28994 10395 ನಬಿೋಯನೂಲ ಹುಸೇನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28995 10396 ಸಾತ  ಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28996 10397 ವಯಣ  ಸಾತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

28997 10398 ಭಹಾಲಿಂಗ  ಗುಯಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28998 10399 ನಬಿೋಯನೂಲ ಹುಸೇನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

28999 10400 ಇಮಾಭಸಾಫ ಜೈನೇದಿದ ನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29000 10401 ವಜಮಲಕಮ ಭ ೋ ಬಾಬಾಸಾಹೇಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29001 10402 ನಾಗಬೂಶಣ ಚನನ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29002 10403 ಶಣುಭ ಕ್  ಚನನ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29003 10404 ಸಾತಲಿಂಗ  ಚನನ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29004 10405 ಈಯ  ಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29005 10406 ಭಹಾನಂದಯ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29006 10407 ನಾಗನಾಥ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29007 10408 ಸ್ಪದದ   ನಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29008 10409 ಕ್ಲಲ   ಭಲಕ ಪಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29009 10410 ಚನನ   ಫಷಲಿಂಗ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29010 10411 ಕ್ಲಲ   ಭಲಕ ಪಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29011 10412 ಭಲಲ   ಹಯಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29012 10413 ಲಕಮ ಭ ೋ ಉಮವ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29013 10414 ವವಾ ನಾಥ ಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29014 10415 ಭಹಾದೇ  ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29015 10416 ಯ ಭಾತಿ ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29016 10417 ಖಾಜಾಬಾಯಿ ಇಬಾಯ ಹಿಂಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29017 10418 ಬಾನುಬಿ ಖಾಜಾಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29018 10419 ಫಷಣಣ  ಶಿ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29019 10420 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭಯಾಮ  ದೊಡಡ ಮಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29020 10421 ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29021 10422 ಭಸಭಭ ದ ಸನೋಪ ಜೈನೇದಿದ ನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29022 10423 ಶಿಲಿಂಗ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29023 10424 ಸ್ಪದದ ಲಿಂಗಭಭ  ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29024 10425 ಗಡ್ಡಡ   ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29025 10426 ವವಾ ನಾಥ ಗೋಗಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29026 10427 ಬಗವಂತ ನಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29027 10428 ಲಕಮ ಭ ೋಭಾಯಿ ಸಾಯಿಫಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29028 10429 ಸ್ಪದದ ಾ   ಭಯತೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29029 10430 ಫಷಣಣ  ಚಂದಯ ಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29030 10431 ಶಿಣಣ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29031 10432 ಧಭಿಣಾಣ  ತಿ ಣಾಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29032 10433 ಗಡ್ಡಡ   ಧಭಿಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29033 10434 ಮಲಲ   ಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29034 10435 ಸುರೇವ ಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29035 10436 ನಿಂಗಾಬಾಯಿ ಅಣಣ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29036 10437 ಫಷ  ಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29037 10438 ಶಿಯ ೋಮಂತ ಕಂಠೆ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29038 10439 ಅನಣ   ಕಂಠೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29039 10440 ಕಂಠೆ  ನಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29040 10441 ಅಶೋಕ್ ಚನನ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29041 10442 ಭಹಾಿಂತೇವ ವವಾ ನಾಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29042 10443 ರಾಜಶೇಖಯ ಚನನ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29043 10444 ಶಿಕುಮಾಯ ಚನನ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29044 10445 ಸುಜಾತಾ ಅಣಾಣ ರಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29045 10446 ಅಣಾಣ ರಾ ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29046 10447 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29047 10448 ಸಂಗಭಭ  ಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29048 10449 ಅಡಿವೄ  ದಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29049 10450 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29050 10451 ಸಂಗಭಭ  ಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29051 10452 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29052 10453 ಅಡಿವೄ  ದಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29053 10454 ನಿಂಗ  ಭುತಾಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29054 10455 ಶಿ  ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29055 10456 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29056 10457 ಶಿ  ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29057 10458 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29058 10459 ಶಿ  ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29059 10460 ನಿಂಗ  ಭುತಾಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29060 10461 ವಯಣಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾಧಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29061 10462 ವಯಣ  ಗುಯಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29062 10463 ಸುರೇವ ಗುಯಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29063 10464 ವಯಣ  ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29064 10465 ಫಷಣಣ  ಧರೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29065 10466 ಭಲಲ   ಧರೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29066 10467 ಭಹೇವ ಫಷಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29067 10468 ಭಹಾದೇವ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29068 10469 ಸ್ಪದದ   ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29069 10470 ಗಡ್ಡಡ   ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29070 10471 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29071 10472 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ಈಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29072 10473 ರಾಹುಲ ಈಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29073 10474 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ವಠೋಭಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29074 10475 ಭಲಕ್ಾ  ಶಿಯ ೋಿಂಕ್ತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60



29075 10476 ಯ ಮೋಳ್ಯ ಶಿಯ ೋಮಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29076 10477 ಸುನೋಲ ಸಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29077 10478 ಸಂತೋಶ ಸಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29078 10479 ಅನಸುಯಾ ಗಂಗಾಧಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29079 10480 ಬಾಬುರಾ ಅಿಂಬಾದ್ರಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29080 10481 ಫಷಣಣ  ನಾತೇಬಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29081 10482 ಮಾಣಿಕ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29082 10483 ಉಮಾಜ ನಾತೇಬಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29083 10484 ಭಭಶ ಗಣತಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29084 10485 ಸುಯದೇ ಭಭಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29085 10486 ಬಾಬಾಸಾಹೇಫ ಮುಲಾಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29086 10487 ರುಕಾಭಬಾಯಿ ಶಿವಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29087 10488 ರೇಣಸ್ಪದದ  ಶಿವಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29088 10489 ಫಷ  ಶಿವಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29089 10490 ಶಭರಾಮ ಗುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29090 10491 ಸ್ಪರೆ  ಮುಲಾಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29091 10492 ಕ್ಲಲ ಪಾ  ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29092 10493 ಶಿವಾಜ ಬಾಬು ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29093 10494 ಪುಿಂಡಲಕ್ ಗಣತಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29094 10495 ಬಾಳ  ವಜಮಕುಮಾಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29095 10496 ಭೋಭಶ ಗಣತಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29096 10497 ಮಲಲ   ದ್ದಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29097 10498 ರಾಮು ಮಾಳ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29098 10499 ಶಿ  ಜಟೆ್ಟ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29099 10500 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಏಕ್ನಾಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29100 10501 ಯತಾನ ಕ್ಯ ಭಹಾವೋಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29101 10502 ದ್ದಳ  ಗಣತಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29102 10503 ಅಮೇೋಘಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋಮಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29103 10504 ಗಂಗಾಧಯ ಶಿಯ ೋಮಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29104 10505 ಅಮೇೋಘಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋಮಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29105 10506 ಗಜಾನನ ಶಿಯ ೋಮಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29106 10507 ಗಡ್ಡಡ   ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29107 10508 ನಾಗ  ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29108 10509 ಧರೆ  ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29109 10510 ಸುಭಾಶ ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29110 10511 ದಿಗಂಫಯ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29111 10512 ಶಿವಾಜ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29112 10513 ®ÀQëöäÃ¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÀ s̈ÀdAwæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29113 10514 £ÁUÉÃ±À ºÀtªÀÄAvÀ s̈ÀdAwæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29114 10515 zÉÃ«zÁ¸À vÀÄPÁgÁªÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29115 10516 CA¨ÁzÁ¸À vÀÄPÁgÁªÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29116 10517 ªÀÉÆºÀ£ÀzÁ¸À vÀÄPÁgÁªÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29117 10518 s̈ÀUÀvÀ ¤Ã®PÀAoÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29118 10519 gÀÁuÁ¨Á¬Ä ¤Ã®PÀAoÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29119 10520 ¦AQ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ gÁoÉÆÃqÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29120 10521 £ÁªÀÄzÉÃªÀ ¥ÉÆÃªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29121 10522 ¹gÀ¥Àà SÁd¥Àà ºÀjd£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29122 10523 gÁªÀÄuÁÚ SÁd¥Àà ºÀjd£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29123 10524 ಭಲಲ ಭಭ . ಭೋಭಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29124 10525 ವಠಠ ಲ. ಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29125 10526 ಶಿರಾಮ. ತಿ ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29126 10527 ಅನನ ಪೂಣಿ. ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29127 10528 ಜಮಶೇಖಯ. ಸಣಮಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29128 10529 ಲಕಮ ೋಕಾಿಂತ. ವೄಿಂಕ್ಟರಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29129 10530 ಜೈರ್ತನಬಿ. ಇಮಾಭಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29130 10531 ನಸ್ಪರದಿದ ೋನ. ಇಮಾಭಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29131 10532 ಲಕಮ ೋಕಾಿಂತ. ವೄಿಂಕ್ಟರಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29132 10533 ಶೋಭಾ. ಲಕಮ ೋಕಾಿಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29133 10534 ನಿಂಗಭಭ . ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29134 10535 ಶಂಕ್ಯ. ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29135 10536 ಚಿದ್ರನಂದ. ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29136 10537 ಶ್ಟೆ್ಟ  . ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29137 10538 ಭಹೇವ. ಸುಭಾಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29138 10539 ಸೋಭನಾಥ. ಸುಭಾಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29139 10540 ಶಿವಾನಂದ. ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29140 10541 ಫಷಲಿಂಗ . ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29141 10542 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ . ಫಷಲಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29142 10543 ಶಂಕ್ಯ  . ರಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29143 10544 ನಾಗರಾಜ. ವಠಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29144 10545 ಚೌಡಾ . ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29145 10546 ನಾಗರಾಜ. ವಠಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29146 10547 ಪಂಡಿತ. ಶಂಕ್ಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29147 10548 ಸಂಜೋ. ಅಡಿವೄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29148 10549 ಶಂಕ್ಯ  . ರಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29149 10550 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ. ಬಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29150 10551 ಗಂಗಾಧಯ. ಶಂಕ್ಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29151 10552 ಬೌಯಾ . ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29152 10553 ಭಹಾದೇ . ನಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29153 10554 ಚಂದಯ ಶಮ . ನಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29154 10555 ಚಂದಯ ಶಮ .ಪಿೋಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29155 10556 ವಯಣ . ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29156 10557 ಯ ಕಾವ. ಶ್ಟೆ್ಟ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29157 10558 ಯಮವಾ ಯ. ದವಯಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29158 10559 ಶಿಲಿಂಗಾ . ಭೋಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



29159 10560 ಬೌಯಭಭ . ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29160 10561 ಭಹೇವ. ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29161 10562 ಸಂದೇವ. ಶಿಪುತಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29162 10563 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ. ಭೋಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29163 10564 ಹುಸೇನ.ಪಿೋಯಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29164 10565 ಯ ಕಾವ. ಶಿಯೋಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29165 10566 ಅಶೋಕ್. ಪಂಡಿತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29166 10567 ಬೌಯಭಭ . ವಠಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29167 10568 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ. ವಠಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29168 10569 ಬೌಯಭಭ . ವಠಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29169 10570 ಭಲಲ ಭಭ . ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29170 10571 ಶಿದೇ. ಭಲಕ ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29171 10572 ಮರಾಬಾಯಿ. ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29172 10573 ಜಗದೇ. ಶಿಯೋಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29173 10574 ಶಿಯೋಗಿ. ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29174 10575 ಗಿರಿಬಾಯಿ. ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29175 10576 ಯಫಿೋಕ್. ರಾಜಾಮ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29176 10577 ಭಲಲ  . ಭಲಕ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29177 10578 ಶಿಯ ೋಶೈಲ. ಭಲಕ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29178 10579 ಅಮೋಯಖಾನ. ಮುಕಾತ ಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29179 10580 ಶಿಯೋಗಿ. ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29180 10581 ಸ್ಪದದ ಣಣ . ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29181 10582 ಶಿಯೋಗಿ. ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29182 10583 ಭೋಭಶಮ . ಶಿಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29183 10584 ಯಫಿೋಕ್. ರಾಜಾಮ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29184 10585 ವಫಿೋಕ್. ರಾಜಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29185 10586 ಭಹೇಬೂಫ. ಅಮೋಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29186 10587 ಅಮೋಯಖಾನ. ಮುಕಾತ ಭಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29187 10588 ಹುಸೇನ. ಇಸಾಭಯಿಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29188 10589 ರಾಜಅಲ. ಉಭಯಅಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29189 10590 ಚಾಿಂದಸಾಫ. ಅಬುದ ಲಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29190 10591 ದೌಲಸಾಫ. ಅಬುದ ಲಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29191 10592 ಸಿಂದಸಾಫ. ಅಬುದ ಲಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29192 10593 ಸೈನ್ ಸಾಫ ಅಬುದ ಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29193 10594 ಅಲಾಲ ಫಕ್ಷ್. ಅಬುದ ಲಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29194 10595 ದಷತ ಗಿೋಯಸಾಫ. ಖಾಜಾಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29195 10596 ಪಂಡಿತ ರಾಜಶೇಖಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29196 10597 ಚಿದ್ರನಂದ ರಾಜಶೇಖಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29197 10598 ರಾಜಶೇಖಯ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29198 10599 ಗುಯ  ಸ್ಪದದ   ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29199 10600 ಅನಸುಯಾಬಾಯಿ ಅಶೋಕ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29200 10601 ಸುಭಾಶ ಗುಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29201 10602 ರಾಜಶೇಖಯ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29202 10603 ಕ್.ನ.ನಗಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29203 10604 ರಾಭಣಣ  ಗಲಾಲ ಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29204 10605 ನಿಂಗ  ಕಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29205 10606 ಶಂಕೄಯ   ಗಲಾಲ ಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29206 10607 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಸಣಮಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29207 10608 ಚಂದಯ ಶಮ  ಸಣಮಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29208 10609 ಸುರೇವ ಭೋಭಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29209 10610 ಅಶೋಕ್ ಭಭಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29210 10611 ಮನಾಕಮ  ಸಂಜಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29211 10612 ಬಾಬುರಾ ಧಭಿಣಾಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29212 10613 ಸುಣಾಿ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29213 10614 ನತಾ ಸುರೇವ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29214 10615 ಜಾಾ ನವಾ ಯ ಷತಿೋವ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29215 10616 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಬಾಬುರಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29216 10617 ಷತಿೋವ ಭಭಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29217 10618 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29218 10619 ಸಂಜೋ ಭೋಭಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29219 10620 ಜಾಾ ನವಾ ಯ ಷತಿೋವ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29220 10621 ಭಹೇವ ಬಾಬುರಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29221 10622 ಭಹೇವ ನಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29222 10623 ದವಯಥ ಫಷಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29223 10624 ಶಂಕೄಯ   ನಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29224 10625 ಮಾಧರಾ ಷತಿೋವ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29225 10626 ರೋಹಣಿ ದಭಿರಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29226 10627 ರ್ತಕಾರಾಭ ದ್ದಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29227 10628 ಭಹಾಿಂತ  ಶಂಕೄಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29228 10629 ಫಷ  ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29229 10630 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ವೄಿಂಕ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29230 10631 ಸುರೇವ ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29231 10632 ಕ್.ನ.ನಗಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29232 10633 ಸ್ಪದದ   ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29233 10634 ಭಹಾಿಂತ  ಶಂಕೄಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29234 10635 ನಲಾಭಾಯಿ ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29235 10636 ರೇ  ಮಾಳ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29236 10637 ರ್ತಕಾರಾಭ ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29237 10638 ಸಂತೋಶ ರೇಣಸ್ಪದದ   ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29238 10639 ಭೋಭಣಾಣ  ವೄಿಂಕ್  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29239 10640 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ವೄಿಂಕ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29240 10641 ಸ್ಪದದ   ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29241 10642 ಗಡ್ಡಡ   ವೄಿಂಕ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29242 10643 ದಷತ ಗಿೋಯ ಷಫಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60



29243 10644 ಇಮಾಯ ನಖಾನ ದಷತ ಗಿಯಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29244 10645 ನಿಂಗ  ಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29245 10646 ಪಿಯ ಯಾಿಂಕ್ ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29246 10647 ಭೋಭಣಾಣ  ನಿಂಗ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29247 10648 ಭಹೇವ ನಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29248 10649 ಶಂಕೄಯ   ನಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29249 10650 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29250 10651 ರಾಜಕುಮಾಯ ರಾಭಚಂದಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29251 10652 ಭಹಾದೇ ಫಷಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29252 10653 ಮೋನಾಕಮ  ಶಿಯ ೋಧರಾಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29253 10654 ಭಹಾನಂದ ವಠಠ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29254 10655 ವಠಠ   ಚಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29255 10656 ಸ್ಪದದ   ಗುರುಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29256 10657 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29257 10658 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29258 10659 ಅನುರಾದ ವವಕ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29259 10660 ಮೌಲಾನಬಿ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29260 10661 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29261 10662 ಗುರುರಾಜ ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29262 10663 ಮೌಲಾನಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29263 10664 ಷರೋಜನ ವಯಣಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29264 10665 ಷತಿೋಶ ವಯಣಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29265 10666 ವಜಮ ವಯಣಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29266 10667 ವಯಣಫಷ  ತಿ ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29267 10668 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ವಯಣಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29268 10669 ಕವವಾಚಾಮಿ ಅನಂತಾಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29269 10670 ರಾಘವಿಂದಯ ಚಾಮಿ ಅನಂತಾಚಾಮಶಿಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29270 10671 ನತಾಯ  ಕವಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29271 10672 ಭಲಲ ನಾಥ ಚಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29272 10673 ಪಾಿಂಡು ಚಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29273 10674 ಭಹಾನಂದ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29274 10675 ಉಡಪಿ ಶಿಯ ೋನವಾಷಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29275 10676 ಮಲಲ ಾ  ಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29276 10677 ಅಿಂಫಾ  ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29277 10678 ಭಹಾದೇವ ಸೋಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29278 10679 ಮಲಲ ಾ  ಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29279 10680 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29280 10681 ತಾರಾಭಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29281 10682 ಮಾಳ  ಬೂತಾಳ್ಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29282 10683 ಭಹಾದೇವ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29283 10684 ಗಡ್ಡಡ   ವಠೋಭಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29284 10685 ವಕುಿಂತಲಾ ಭೋಭರಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29285 10686 ಭೋಮಾಭಾಯಿ ಅಣಣ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29286 10687 ಯಮವ ಖಂಡು ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29287 10688 ಬಂದಗಿಸಾಬ್ ಮೆಸಬೂಫಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29288 10689 ಮೆನುದಿದ ನ ಬಂದಗಿಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29289 10690 ಷತಿೋಶ ಚಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29290 10691 ಶಿವಾಜ ಶ್ ಟೆ್ಟ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29291 10692 ವಠಠ ಲ ಮಂದೇನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29292 10693 ಭದ ಶಿವಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29293 10694 ವಯಣಾ  ಲಗವ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29294 10695 ಲಗವ  ಖಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29295 10696 ಗುಿಂಡ  ಭೋಭರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29296 10697 ಚೋಳ  ಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29297 10698 ನಭಿಲ ಯವಿಂದಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29298 10699 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಖಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29299 10700 ಅಲಾತ ಪ ಹಾಜಭಲಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29300 10701 ಸನೋಪ ಹಾಜಭಲಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29301 10702 ಆರಿೋಪ ಹಾಜಭಲಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29302 10703 ಖಾಜಾಬಾನು ಹಾಜಭಲಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29303 10704 ಹಾಜಭಲಂಗ ಇಮಾಮೇದಿದ ನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29304 10705 ಕೃಷಾಣ ಚಾಮಿ ಗುರುಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29305 10706 ಶಿಯ ೋನವಾಷಚಾಮಿ ಗೋಪಾಲಚಾಮಿಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29306 10707 ಭಹಾದೇ  ವಠೋಭಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29307 10708 ಅನಂತಾಚಾಮಿ ರಾಘಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29308 10709 ಕೃಷಾಣ ಚಾಮಿ ನಾರಾಮಣ ಗುರುಚಾಮಿಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29309 10710 ಅನಂತಾಚಾಮಿ ರಾಘಚಾಮಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29310 10711 ಶಭರಾಮ ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29311 10712 ಲೋಲಾಬಾಯಿ ಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29312 10713 ಭಲಲ ನಾಥ ಶಿಗಡ್ಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29313 10714 ವವಾ ನಾಥ ಶಿಗಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29314 10715 ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿಗಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29315 10716 ಧಭಿಣಣ  ರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29316 10717 ಯ ವೋಣ ಗುಯವೋಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29317 10718 ರುಕಭ ೋಣಿ ಭಲಲ   ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29318 10719 ಭಲಲ   ಭೋಭಶಮ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29319 10720 ಭಲಲ   ಭೋಭಶಮ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29320 10721 ಈಯಮಾಭ  ರ್ತಕಾರಾಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29321 10722 ಭೋಭಣಾಣ  ನೋಲಕಂಠ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29322 10723 ಸಣಮಂತ  ನೋಲಕಂಠ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29323 10724 ಶಿಂತಾಭಾಯಿ ಧವಯಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29324 10725 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ದವಯಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29325 10726 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ದವಯಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29326 10727 ಅಶೋಕ್ ಷಕಾರಾಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40



29327 10728 ಸುಭಾಶ ಷಕಾರಾಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29328 10729 ಭಹಾಿಂತ  ಸಾಯಿಫಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29329 10730 ಸಣಮಂತ ಪಿೋಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29330 10731 ಮವಾ ಿಂತ ದ್ರಮೇೋಧಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29331 10732 ಧನಂಜಮ ಗೋಕಾಕ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29332 10733 ಶಂಕೄಯ ಾ  ರಾಜಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29333 10734 ಫಷರಾಜ ರಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29334 10735 ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ರಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29335 10736 ವಯಣ  ವೋಯಬದಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29336 10737 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ರಾಚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29337 10738 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29338 10739 ಶಿ  ಮಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29339 10740 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಲಕ್ಪಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29340 10741 ಗುಯಫಷಪಾ  ಭಲಕ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29341 10742 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29342 10743 ವಯಣ  ಕ್ಲಲ   ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29343 10744 ಭಲಲ   ಭೋಭಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29344 10745 ರುಕಭ ೋಣಿ ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29345 10746 ಭಲಲ   ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29346 10747 ಶಿಲಿಂಗ  ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29347 10748 ಈಯಣಾಣ  ಫಷಣಾಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29348 10749 ಶಿಯ ೋಧಯ ಭಲಕ್ಪಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29349 10750 ಶಿ  ನಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29350 10751 ಕ್.ನ.ನಗಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29351 10752 ಈಯ  ಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29352 10753 ವಯಣ  ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29353 10754 ಶಿಲಿಂಗ  ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29354 10755 ಕ್.ನ.ನಗಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 90

29355 10756 ಅನಸುಯಾಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29356 10757 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಗಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 50

29357 10758 ಅನಸುಯಾಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29358 10759 ಫಷಲಿಂಗಾ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29359 10760 ಅಣಣ   ಭಲಕ ಪಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29360 10761 ಅನಸುಯಾಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29361 10762 ಕ್.ನ.ನಗಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29362 10763 ಶಿಯ ೋದೇವ ಶಂಕೄಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29363 10764 ಶಿ  ನಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29364 10765 ಈಯ  ಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29365 10766 ಬೌಯಭಭ . ಶಿಪುತಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29366 10767 ಯಮವ. ವಠಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29367 10768 ವಠಠ ಲ. ಚಂದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29368 10769 ದಲ  ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29369 10770 ಪಿೋಯ  ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29370 10771 ದಲ  ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29371 10772 ಶಿಪಾದ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29372 10773 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಗುರುಪಾದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29373 10774 ನಸಾಯ ಅಸಭ ದ ಅಮೋನಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29374 10775 ಸ್ಪೋಭ ಅಸಭ ದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29375 10776 ನಸ್ಪರದಿದ ನ ತನಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29376 10777 ಷಮೋಯ ತನಾಫ ಅಮೋನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29377 10778 ತನಾಫ ಅಮೋನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29378 10779 ವಾಹೋದ ಪಾಷಾ ಷಲೋಭ ಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29379 10780 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ ರ್ತಕಾರಾಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29380 10781 ಸ್ಪದದ   ಚಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29381 10782 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ರ್ತಕಾರಾಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29382 10783 ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಮೆಲಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 90

29383 10784 ಗಡ್ಡಡ   ಚಂದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29384 10785 ನೋಕಾಜ ಮವಾ ಿಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29385 10786 ಭಹಾದೇ ಗಿಂವಿಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29386 10787 ಹೈಫತಿತ  ದರ್ತತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29387 10788 ಯ ಕಾವ ಶಿೋಲವಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29388 10789 ವಠಠ ಲ ಶಿೋಲವಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29389 10790 ವಠಠ ಲ ಶಿೋಲವಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29390 10791 ಸ್ಪದದ   ಶಿೋಲವಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29391 10792 ಕ್ಲಲ   ಶಿೋಲವಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29392 10793 ಮುನಾನ ಹೋನ ಸೈಪನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29393 10794 ಮೇೋಹದ ಸೈಪನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29394 10795 ವಕೋಲ ಗುಲಾಫಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29395 10796 ಶಧೋಕ್ ಗುಲಾಫಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29396 10797 ಭಸಭ ದಯೋಸೂಪ ಲಾಡ್ಡಲ ಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29397 10798 ಶಂಕೄಯ ಾ  ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29398 10799 ಕ್ಲಲ   ಶಿೋಲವಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29399 10800 ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29400 10801 ಭೋಮಾಿಂಕ್ಯ ರಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29401 10802 ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29402 10803 ಜೈನಾಬಿ ಅಮೋನಸಾಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29403 10804 ವಠಠ ಲ ಶಿೋಲವಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29404 10805 ಶಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ ಗಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29405 10806 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ನಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29406 10807 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ನಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29407 10808 ನಿಂಗಣಣ  ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29408 10809 ಫಷರಾಜ ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29409 10810 ಫಷರಾಜ ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29410 10811 ಅಪಾ ಸಾಫ ಕಾಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



29411 10812 ಬಾಬುರಾ ಶಿಗಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29412 10813 ವಕುಿಂತಲಾ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29413 10814 ಷತಿೋವ ಕಾಶಿನಾತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29414 10815 ನಾಗ  ಗುರುಪಾದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29415 10816 ಸ್ಪದದ   ಗುರುಪಾದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29416 10817 ಶಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ ಗಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29417 10818 ಬಾಬುರಾ ಶಿಗಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29418 10819 ಬಿೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಫಷಲಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29419 10820 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಫಷಲಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29420 10821 ಭೋಭರಾಮ  ಶಿಲಿಂಗ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29421 10822 ಮಾಳ  ವಠಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29422 10823 ಅಪಾ ಶ ವಠಠ ಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29423 10824 ಇಿಂದಭಾಯಿ ದರ್ತತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29424 10825 ಧಭಿಣಣ  ಜಮ ೋತಿಭಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29425 10826 ವಜಮಕುಮಾಯ ಅಮೃತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29426 10827 ನಾಗ  ಗುಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29427 10828 ರೇಣುಕಾ ಭಹಾದೇವ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29428 10829 ಸಣಮಂತ ಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29429 10830 ಗುಿಂಡ  ಚಂದ್ರಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29430 10831 ವಜಮಕುಮಾಯ ಅಮೃತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29431 10832 ನಾಗ  ಗುಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29432 10833 ಅಿಂಬಾದ್ರಷ ದಭಿಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29433 10834 ರೇಣುಕಾ ಭಹಾದೇವ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29434 10835 ಸಣಮಂತ ಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29435 10836 ರೇಣ  ರಾಭಚಂದಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29436 10837 ದವಯಥ ರಾಭಚಂದಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29437 10838 ರಾಭಚಂದಯ  ರೇಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29438 10839 ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ ಶ್ಟೆ್ಟ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29439 10840 ಧರೆ  ಸ್ಪರೋಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29440 10841 ಶಿಶಂಕ್ಯ ಗುರುಮೂತಿಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29441 10842 ಸುನಂದ್ರ ಕಾಿಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29442 10843 ನಯಷಾ  ಅಿಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29443 10844 ಅಿಂದ  ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29444 10845 ಶಿವಯಣ  ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29445 10846 ಅಪಾ ಸಾಹೇಫ ನಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29446 10847 ಸಾವತಿಯ ಬಾಯಿ ಮವಾ ಿಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29447 10848 ರಾಭಚಂದಯ  ಜೋಬಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29448 10849 ºÀtªÀÄAvÀ ZÀ£Àß¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29449 10850 C£ÀÆ¸ÀÄAiÀÄå ²ªÁ£ÀAzÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29450 10851 «dAiÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29451 10852 ªÀ¸ÀAvÀ UÉÃªÀÄÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29452 10853 ²ªÁ£ÀAzÀ zÉÆAr¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29453 10854 ²ªÀAiÉÆÃV ¦ÃgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29454 10855 ¤AUÀ¥Àà zsÀ£ÀUÀgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29455 10856 C±ÉÆÃPÀ zsÉÆÃ¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29456 10857 £ÁUÀ¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29457 10858 ²ªÀ°AUÀ¥Àà zÉÃªÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29458 10859 zsÉÆÃ¼À¥Àà ¸ÀAvÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29459 10860 ºÀÄ¸ÀÉÃ£À¸Á§ ¨Á§Ä¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29460 10861 ²ªÀtÚ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29461 10862 gÀ»ªÀiÁt G¸Áä£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29462 10863 PÀ®è¥Àà ²ªÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29463 10864 gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29464 10865 E¸Áä¬Ä® EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29465 10866 PÁ¹A© zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29466 10867 ±ÀºÁ§Ä¢ÝÃ£À ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29467 10868 C«ÄÃgÀ© ±ÁºÁ§Ä¢ÝÃ£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29468 10869 ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÁnÃ® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29469 10870 ºÉÆ£ÀªÀé ±ÀAPÀgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29470 10871 zÉÃªÁ£ÀAzÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29471 10872 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà zsÉÊUÉÆqÉ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29472 10873 s̈ÀUÀªÀAvÀ zsÉÊUÉÆAqÉ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29473 10874 ©üÃªÀÄ±Á vÉÃd¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29474 10875 ¹zÀÝtÚ §¸ÀªÀAvÁæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29475 10876 PÁ¹£ÁxÀ ²æÃ¤ªÁ¸À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29476 10877 ºÀÄ¸À£À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29477 10878 ±ÀAPÀgÉ¥Àà ©ÃgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29478 10879 ¸ÀÄzÉÃªÀ ±ÀAPÉæ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29479 10880 C«ÄvÀ §AqÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29480 10881 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ £ÁUÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29481 10882 ¸ÀÄUÀAzsÁ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29482 10883 ²æÃPÁAvÀ CuÁÚgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29483 10884 s±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29484 10885 £ÁUÀ¥ÀÀà CuÁÚgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29485 10886 CA§ªÀé ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29486 10887 ªÀÄ°è£ÁxÀ gÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29487 10888 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29488 10889 ¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29489 10890 AiÀÄ¯Áè°AUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29490 10891 §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ°è£ÁxÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29491 10892 ²æÃ±ÉÊ® CtÚgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29492 10893 ®PÀëöät ªÀiÁgÀÄw ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29493 10894 zsÀgÉ¥Àà PÀ¯ÁåtÂ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29494 10895 ²ªÀÁ£ÀAzÀ C«Ä£À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



29495 10896 s̈ÁUÀå²æÃ ²ªÁ£ÀAzÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29496 10897 ªÁzÉÃªÀ s̈ÀªÀÄ£ÀÆgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29497 10898 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà El¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29498 10899 ºÀtªÀÄAvÀ £ÁWÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29499 10900 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ ZÀzÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29500 10901 zÀÉÃ«AzÀ »gÀUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29501 10902 s̈ÁUÀªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29502 10903 ªÀiÁ¼À¥Àà w¥ÀàtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29503 10904 eÉÃl¥Àà »gÀUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29504 10905 ªÀiÁ¼À¥ÀÀà »gÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29505 10906 PÁ¼À¥Àà ¥Àæ s̈ÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29506 10907 CªÉÆÃUÀ ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29507 10908 ZÀAzÀªÀé ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29508 10909 ®PÀÀëöät ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29509 10910 ±ÀgÀt¥Àà gÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29510 10911 ®PÀÀëöät PÀjzÉÃ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29511 10912 zÉÃ«AzÀæ UÀAUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29512 10913 ¦ÃgÀªÀé zÉÃ«AzÀæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29513 10914 zÀÄAqÀ¥Àà ©üÃªÀÄ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29514 10915 ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29515 10916 gÀªÉÄÃ±À ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29516 10917 ±ÀgÀt¥ÀÀà ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29517 10918 ºÉÆÃ£Àß¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29518 10919 dUÀzÉÃ« ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29519 10920 C¥ÁàgÁAiÀÄ gÉÃªÀt¹zÀÝ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29520 10921 UÀAUÁ¨Á¬Ä C¥ÁàgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29521 10922 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ¸ÉÊzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29522 10923 ZÀAzÀæ±Á CdÄð£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29523 10924 CdÄð£À ©ÃªÀÄ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29524 10925 ²ªÀ¥Àà fÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29525 10926 zÀÄAqÀÉÃ±À ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29526 10927 «±Àé£ÁxÀ ®PÀëöät ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29527 10928 azÁ£ÀAzÀ ªÀÄ®PÁd¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29528 10929 UÀAUÁ¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29529 10930 £ÁUÀ¨Á¬Ä zsÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29530 10931 ¸ÀÄgÉÃ±À zsÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29531 10932 ®QëöäÃ ¸ÀÄgÉÃ±À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29532 10933 «oÀ×® ¨Á¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29533 10934 gÀÉÃªÀÅ¨Á¬Ä ºÉÆ£Àß¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29534 10935 §¸ÀªÀgÁd zsÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29535 10936 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ²ªÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29536 10937 ²æÃ±ÉÊ® ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29537 10938 ±ÉÃRgÀ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29538 10939 ©ÃgÀ¥Àà ªÀiÁ¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29539 10940 gÀªÉÄÃ±À ²ªÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29540 10941 zÀvÀÄÛ AiÀÄ±ÀéAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29541 10942 §¸ÀªÀgÁd VjªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29542 10943 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ VjªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29543 10944 ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà VjªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29544 10945 ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29545 10946 ±ÀgÀt¥Àà ¤AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29546 10947 ±ÀgÀt¥Àà ±ÀAPÉæ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29547 10948 ªÀÄªÀÄvÁd© d£ÀgÉÆ¢ÝÃ£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29548 10949 ±ÁºÁeÁzÀ° G¸Áä£À¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29549 10950 ¨Á±Á¸Á§ G¸Áä£À¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29550 10951 ºÀtªÀÄAvÀ ZÀ£Àß¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29551 10952 C£ÀÆ¸ÀÄAiÀÄå ²ªÁ£ÀAzÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29552 10953 CªÉÆÃV ¹zÀÝgÁªÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29553 10954 gÉÃªÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29554 10955 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ªÀiÁ®Ä ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29555 10956 ¸ÉÊ§tÚ ªÀiÁgÀÄw ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29556 10957 C¯ÁÛ¥sÀ C«Ä£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29557 10958 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀÄ¼Àd¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29558 10959 ¸ÁAiÀÄ§tÚ RAqÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29559 10960 «oÀ×® ªÀÄÄvÀÛtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 50

29560 10961 ®QëöäÃ ²æÃ±ÉÊ® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29561 10962 ²æÃÃ±ÉÊ® ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29562 10963 ¸Á«wæ ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29563 10964 ºÀtªÀÄAvÁ CtÚ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29564 10965 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29565 10966 CA§tÚ ©üÃªÀÄ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29566 10967 ¸ÉÃ£Á¨Á¬Ä CA É̈ÆÃf ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29567 10968 ªÀÄiÁ®Ä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29568 10969 ªÀÄ É̄èÃ±Á ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29569 10970 £ÁUÀ¥Àà «oÉÆÃ¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29570 10971 ¨ÁUÀÄ¨Á¬Ä £ÁUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29571 10972 J¸ÀªÀAvÀ £ÁUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29572 10973 dUÀ£ÁßxÀ £ÁUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29573 10974 «Ä£ÁQë dUÀ£ÁßxÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29574 10975 «oÀÉÆÃ¨Á £ÁUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29575 10976 ªÉÊ±Á° «oÉÆÃ¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29576 10977 ¥Àæ±ÁAvÀ ²ªÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29577 10978 RAqÀ¥Àà ¸ÀzÁ²ªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29578 10979 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ UÀÄgÀÄ°A¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



29579 10980 ¹zÀÝªÀÄä ElUÁ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29580 10981 §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ gÉÃªÀt¹zÀÝ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29581 10982 vÀªÀÄätÚ UÀt¥Àw ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29582 10983 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ZÀ£Àß§¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29583 10984 ¨Á¼À¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29584 10985 ZÁAzÁ¨Á¬Ä ¹zÀÝgÁªÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29585 10986 ªÀÄºÁzÉÃªÀ ²æÃªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29586 10987 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29587 10988 ²æÃªÀÄAvÀ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29588 10989 ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29589 10990 §¸ÀªÀgÁd ºÉÆÃUÁgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29590 10991 ²æÃ±ÉÊ® ºÉÆÃUÁgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29591 10992 ¹zÁæªÀÄ¥Àà §¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29592 10993 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ²æÃ±ÉÊ® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29593 10994 ²æÃ±ÉÊ® WÁ¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29594 10995 GªÀÄtÚ «oÀ×® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29595 10996 ¹zÀÝgÁªÀÄ GªÀÄtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29596 10997 ¸ÀÄgÉÃ±À ¥ÀArvÀgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29597 10998 ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á£À ªÀÄ»§Æ§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29598 10999 ¸À°A¸Á§ C§ÄÝ®¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29599 11000 ¸ÉÃªÀtÚ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29600 11001 ©üÃªÀÄ±Á vÉÃd¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29601 11002 ¹zÀÝtÚ §¸ÀªÀAvÁæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29602 11003 PÁ¹£ÁxÀ ²æÃ¤ªÁ¸À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29603 11004 ºÀÄ¸À£À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29604 11005 ±ÀAPÀgÉ¥Àà ©ÃgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29605 11006 ¸ÀÄzÉÃªÀ ±ÀAPÉæ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29606 11007 C«ÄvÀ §AqÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29607 11008 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ £ÁUÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29608 11009 ¸ÀÄUÀAzsÁ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29609 11010 ²æÃPÁAvÀ CuÁÚgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29610 11011 s±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29611 11012 £ÁUÀ¥ÀÀà CuÁÚgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29612 11013 CA§ªÀé ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29613 11014 ªÀÄ°è£ÁxÀ gÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29614 11015 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29615 11016 FgÀAiÀÄå §¸À°AUÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29616 11017 gÁdÄ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆÃ½ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29617 11018 eÉÊ§Ä£À© ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ZËzsÀj ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29618 11019 ±ÀgÀt¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29619 11020 dÄ É̄ÃSÁ ¯Á®ºÀäzÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29620 11021 ¥ÀÄAqÀ¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ zÀÄzÀÝV ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29621 11022 ²æÃ±ÉÊ® ªÀÄzÀUÉÆAqÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29622 11023 PÀ£Àß¥Àà zÀÄAl¥Àà £ÁzÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29623 11024 ºÀtªÀÄAvÀ ®PÀëöät ªÉÄÃwæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29624 11025 ±À²PÀ¯Á ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®UÁ£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29625 11026 ¥ÀÁªÀðw PÁ²£ÁxÀ PÁªÀÄUÉÆAqÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29626 11027 PÀ®è¥Àà s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29627 11028 ²ªÁ£ÀAzÀ ¨Á¥ÀÄgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29628 11029 ¸ÀÄd£Á¤ ¹zÁæªÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29629 11030 gÁªÀÄZÀAzÀÀæ eÉÆÃw¨Á JqÀUÉ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29630 11031 ¥ÁªÀðw¨Á¬Ä UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29631 11032 ¤AUÀ¥ÀÀà ©ÃgÀ¥Àà §§¯ÁzÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29632 11033 ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29633 11034 ©ÃgÀ¥Àà vÀªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29634 11035 ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ §¸ÀtÚ ©gÁzÁgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29635 11036 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ §¸ÀtÚ ©gÁzÁgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29636 11037 PÀ®®è¥Àà ¨Á¥ÀÄgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29637 11038 ¸ÀÁAiÀÄ§tÚ ¦ÃgÀ¥Àà ºÉÆ£ÀßPÉÃj ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29638 11039 ©ÃªÀÄ±Á gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉÆwð ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29639 11040 FgÀªÀiÁä ±ÀAPÀgÉ¥Àà £ÀqÀUÉÃj ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29640 11041 ¥ÀæPÁ±À PÁAvÀ¥Àà ºÀ¼ÀUÉÆA¢ü ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29641 11042 ¹zÀÝAiÀÄå ªÀiÁ¼ÀAiÀÄå »gÉÃªÀÄoÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29642 11043 ¸ÀÄ¤vÁ PÀ¯ÁåtÂ £ÀqÀUÉÃj ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29643 11044 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉÃªÀÄoÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29644 11045 ¯ÉÆÃ»vÀ ªÀÄ®PÁd¥Àà gÉÃªÀÇgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29645 11046 gÁeÉÃC° CªÀÄÈvÀ gÉÆÃqÀV ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29646 11047 ¹zÀÁæªÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ gÉÃªÀÇgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29647 11048 ¥Àæ s̈ÀÄ°AUÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà a£ÀßªÀÄ½î ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29648 11049 ªÉÆ»¢ÝÃ£À ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29649 11050 ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÁ¼É ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29650 11051 ±ÀAPÀgÀUËqÀ ±ÀgÀtUËqÀ ¥ÁnÃ® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29651 11052 zÉÃªÁ£ÀAzÀ UÀÄgÀ¥Àà ªÉÄÃwæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29652 11053 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29653 11054 ¸ÀÄUÀ¯Á¨Á¬Ä §¸ÀtÚ G¦à£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29654 11055 ZÀAzÀæPÁAvÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29655 11056 ªÀÄÄgÀWÁgÁUÀªÉÃAzÀæ ¸Áé«Ä ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29656 11057 ®QëöäÃPÁAvÀ ©üªÀÄgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29657 11058 ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀÄgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29658 11059 §¸ÀtÚ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29659 11060 CtÚ¥Àà ©üÃªÀÄ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29660 11061 ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29661 11062 ²ªÀAiÉÆÃV ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29662 11063 ¹zÀÝªÀÄÄä ¨Á§ÄgÁªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



29663 11064 ²æÃzÉÃ« ¸ÀAUÉÆÃ¼ÀV ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29664 11065 ªÀÄºÁ£ÀAzÁ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29665 11066 ªÀiÁ¼À¥Àà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29666 11067 £ÁUÀªÀÄiÁä gÉÃªÀÇgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29667 11068 ¸ÀÄzsÁ¨Á¬Ä ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29668 11069 ªÀÄÄgÀºÀj CA¨Áf ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29669 11070 ZÀAzÁæPÁAvÀ ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29670 11071 ªÀÄ»§Æ§ £À©¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29671 11072 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29672 11073 ¸ÀÄgÉÃ±À ºÀ¸À£À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29673 11074 ²ÃªÀ¥ÀÄvÀæ ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29674 11075 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29675 11076 GªÀÄgÀ £ÀfÃgÀ¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29676 11077 ¢UÀA§gÀ £ÁUÉÃAzÀæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29677 11078 ºÉÆ£Àß¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29678 11079 PÀ®è¥Àà ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29679 11080 ¹zÀ¥Àà zÉÃªÀgÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29680 11081 §AUÁgÉªÁé ©üÃªÀÄ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29681 11082 ¹zÀÝ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29682 11083 dlÖ÷¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29683 11084 ²æÃªÀÄAvÀ UÀAUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29684 11085 ¹zÁÝgÁªÀÄ ªÀiÁºÁzÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29685 11086 s̈ÀUÀªÀAvÀ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29686 11087 gÁªÀÄtÚ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29687 11088 PÀAmÉ¥Àà s̈ÉÆÃvÁ½ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29688 11089 ºÉÆ£Àß¥ÀÀà PÀ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29689 11090 ¸À«vÁ ²æÃ±ÉÊ® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29690 11091 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ²ÃªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29691 11092 ªÀÄ®è¥ÀÀà «oÉÆÃ¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29692 11093 EgÀuÁÚ ²ªÀgÀÆzÀæ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29693 11094 §¸ÀttÚ ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29694 11095 ¤AUÀ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29695 11096 ¸ÀÄgÉÃ±À zÀÄAqÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29696 11097 ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29697 11098 «±ÀéAvÀ ªÀiÁtÂ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29698 11099 C§ÄÝ®PÀjÃA E¨Áæ»A ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29699 11100 «±ÀÁ® ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29700 11101 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29701 11102 ²æÃ±ÉÊ® ¨Á§Ä ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29702 11103 ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29703 11104 E¨Áæ»A ªÀÄÄ®ÌZÁAzÀ dªÀiÁzÁgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29704 11105 ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ E£ÁAzÁgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29705 11106 ±À©âÃgÀ C¨Áâ¸À ¥ÀmÉÃ® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29706 11107 ¸ÉÆÃUÀ¯Á¨Á¬Ä §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29707 11108 ®QëöäÃPÁAvÀ ©üÃªÀÄ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29708 11109 ±ÀgÀt¥Àà PÉAZÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29709 11110 ªÀiÁAiÀÄªÀé »gÀUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29710 11111 ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29711 11112 ¹zÀÝ¥ÀÀà ±ÉlÖ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29712 11113 ¸Á«wæ ¸ÀÄ¨sÁ±À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29713 11114 PÀAZÀ¥Àà ±ÀlÖ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29714 11115 PÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29715 11116 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29716 11117 ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀÄºÀäzÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29717 11118 ¸ÀzÁ²ªÀ zÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29718 11119 ZÀAzÀæPÁAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29719 11120 GªÀÄiÁPÁAvÀ gÀZÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29720 11121 deÁQgÀ ºÀ¸À£À ¥ÀoÁt ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29721 11122 ¸ÉÊ§tÚ §¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29722 11123 ªÀÄºÉÃ±À ¹zÁÝªÀÄð ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29723 11124 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¤AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29724 11125 ¤AUÀ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29725 11126 gÀªÉÄÃ±À ¸ÀAUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29726 11127 ±À²PÀÁAvÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29727 11128 ¦üÃgÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29728 11129 «dAiÀÄ®QëöäÃ ¥ÀArvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29729 11130 ®QëöäÃPÁAvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29730 11131 ®PÀÌtÚ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29731 11132 gÀÉÃªÀ¥Àà «oÉÆÃ¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29732 11133 §AUÁgÉ¥Àà ZÀAzÀæPÁAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29733 11134 UÀÁA¢ü ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29734 11135 £ÁUÀgÁd UÁA¢ü ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29735 11136 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÁA¢ü ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29736 11137 ±ÀgÀtªÀ «oÀ×® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29737 11138 C£Àß¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29738 11139 ±À²PÁAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29739 11140 ºÀtªÀÄAvÀ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29740 11141 SÁeÁ¸Á§ C¯ÁèªÀÅ¢ÝÃ£À ªÀÄÄ¯Áè ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29741 11142 ¯Á®¸Á§ §A¢V¸Á§ ªÀÄÄ¯Áè ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29742 11143 ±ÀAPÀ°AUÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29743 11144 ªÀiÁAvÀ¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29744 11145 ©üÃªÀÄ±Á ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29745 11146 £ÁUÀ¥Àà UÀqÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29746 11147 azÁ£ÀAzÀ «oÉÆÃ¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



29747 11148 ¤AUÀ¥Àà ¸ÉÊ§tÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29748 11149 ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¨ÁµÁ¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29749 11150 ¥Àæ s̈ÁªÀw ±ÀAPÀgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29750 11151 vÀÄPÁgÁªÀÄ ZÀAzÀæ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29751 11152 FgÀtÚ PÀ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29752 11153 ±ÀgÀt¥ÀÀà ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29753 11154 PÀ¯ÁåtÂ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29754 11155 PÀ®è¥ÀÀà ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29755 11156 azÁ£ÀAzÀ §¸ÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29756 11157 gÀªÉÄÃ±À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29757 11158 §¸ÀAiÀÄå ZÀ£Àß§¸ÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29758 11159 ªÀÄÄ¯ÁÌ ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29759 11160 ±ÀgÀt¥Àà PÀAl¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29760 11161 «oÉÆÃ¨Á PÀ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29761 11162 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ SÉÊgÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29762 11163 UÀÄAqÀ¥Àà UÀqÉ¥Àà ¥ÁnÃ® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29763 11164 ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29764 11165 ±ÀgÀt¥Àà UÀqÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29765 11166 §¸ÀªÀgÁd gÀeÉÃ° ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29766 11167 §¸ÀªÀgÁd PË®¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29767 11168 ¥ÀÀæ s̈ÀÄ ²æÃªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29768 11169 ¸Á«wæ ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29769 11170 ºÀtªÀÄAvÀ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29770 11171 ¸ÁL§tÚ ²æÃªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29771 11172 gÁªÀÄttÚ ZÀAzÀæ±Áå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29772 11173 PÁ²¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29773 11174 ²ªÀ°AUÀ ZÀAzÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29774 11175 zÀÄAqÀ¥Àà UÀÄgÀÄ¨Á¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29775 11176 ²æÃ±ÉÊ® zÀÄAqÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29776 11177 £ÀgÀ¹AUÀ UÀªÀiÁ£Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29777 11178 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ zÀÄAqÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29778 11179 ¸ÀÄ²¯Á¨Á¬Ä ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29779 11180 «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ªÀÄ®èAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29780 11181 ²æÃ±ÉÊ® ZÀ£Àß§¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29781 11182 RAqÀÄ¨Á PÀ±Á£Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29782 11183 ¸À°ÃA dªÀÄgÀÆ¢ÝÃ£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29783 11184 CA§Ä¨Á¬Ä zÀmÁÖ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29784 11185 ©üÃªÀÄ±ÁªÀiË¯Á° ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29785 11186 UÀAUÁzsÀgÀ PË®AiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29786 11187 s̈ÉÆÃdgÁAiÀÄ ±ÀoÀlÖ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29787 11188 «oÀ×® ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29788 11189 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ ZÀAzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29789 11190 FgÀtÚ §¸ÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29790 11191 D£ÀAzÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29791 11192 ªÀÄ®Ì¥Àà ¤AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29792 11193 gÀªÉÄÃ±À D£ÀAzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29793 11194 ±ÁgÀt¥Àà «oÀ×® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29794 11195 ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29795 11196 ±À²zsÀgÀ ªÀÄ£ÀÄºÀgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29796 11197 É̈ÊgÀ¥Àà s̈ÉÆÃvÁ½ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29797 11198 PÀª«vÁ ªÀÄºÉÃ±À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29798 11199 gÁªÀÄtÚ C±ÉÆÃPÀ ¥ÁnÃ® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29799 11200 ¸ÀÄ¨Á±À ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29800 11201 ¸ÀÄªÀuÁð ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29801 11202 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29802 11203 ±ÀgÀt¥Àà UÀÄgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29803 11204 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà «oÀ×® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29804 11205 C¥Áà¸Á§ ¨Á±Á¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29805 11206 ¨Á±Á¸Á§ gÁeÁ¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29806 11207 ²ªÁ£ÀAzÀ zÉÃ«AzÀæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29807 11208 ZÁAzÀ© ¨ÁµÁ¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29808 11209 C±ÀévÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29809 11210 PÀ®è¥Àà ¤AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29810 11211 ¸ÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ªÉÆÃ¢£À¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29811 11212 ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29812 11213 AiÀÄ®èªÀÄä ®PÀëöät ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29813 11214 ¸Á¤UÀmÁ VjªÀÄ°è£ÁxÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29814 11215 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÁlÄÖ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29815 11216 ZÀAzÀæ±Áå ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29816 11217 ¹zÀÝ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29817 11218 VÃvÁ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29818 11219 ¸ÁAiÀÄ§tÚ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29819 11220 CtÚ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29820 11221 ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29821 11222 dAiÀÄ²æÃ §¸À°AUÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29822 11223 C«ÄgÀ© ±ÀºÁ§Ä¢ÝÃ£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29823 11224 ¨Á£ÀÄ© ªÀÄ»§Æ§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29824 11225 AiÀÄ®èUÉÆÃAqÀ ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29825 11226 gÀÁªÀÅvÀ¥Àà aAzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29826 11227 PÀjÃA SÁ¹A¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29827 11228 ²æÃªÀÄAvÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29828 11229 ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29829 11230 CQ¯ÉÃ±À ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29830 11231 gÁªÀiÁ°AUÀ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



29831 11232 ªÀÄ®èAiÀÄå ¨Á®AiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29832 11233 ²ªÁ£ÀAzÀ ¸ÉÆÃªÀÄuÁÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29833 11234 CºÀäzÀ° ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29834 11235 ªÉÆÃ¢£À¸Á§ ªÀÄºÉ§Æ§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29835 11236 ®QëöäÃPÁAvÀ Uàt¥Àw ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29836 11237 gÁd±ÉÃRgÀ «oÉÆÃ¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29837 11238 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «oÉÆÃ¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29838 11239 «oÀÀ×® ZÀAzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29839 11240 ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29840 11241 ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀÄzÁgÀ¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29841 11242 ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà PÀAl¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29842 11243 ¥Àæ s̈ÁªÀw «oÉÆÃ¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29843 11244 ®PÀëöät ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29844 11245 ¥ÀÀæ s̈ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29845 11246 ¤Ã®PÀAoÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29846 11247 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀvÀ¨Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29847 11248 ªÀÄºÉÃ±À ¹zÁÝAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29848 11249 §¸ÀªÀgÁd ¸ÉÊzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29849 11250 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ¸ÀAUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29850 11251 PÁ²Ã¨Á¬Ä zÀÄAqÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29851 11252 PÉÊ¯Á¸ÀAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29852 11253 s̈ÁUÀå²æÃ CgÀÄt ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29853 11254 zÉÃ«AzÀæ FgÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29854 11255 ¤AUÀtÚ D£ÀÆßw ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29855 11256 ¸ÀÆUÀ¯Á¨Á¬Ä §¸ÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29856 11257 vÀÄPÁgÁªÀÄ ®PÀëöät ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29857 11258 ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀAPÀgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29858 11259 ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ «oÀ×®gÁªÀ ¥ÁwÃ® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29859 11260 azÁ£ÀAzÀ zÉÃ«AzÀæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29860 11261 §¸ÀªÀgÁd ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29861 11262 ²æÃ±ÉÊ® ¸ÉÊzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29862 11263 ±ÁgÀÁzÁ¨Á¬Ä ¸ÉÊzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29863 11264 ºÀtªÀÄAvÀ¹AUÀ UÉÆÃ¥Á®¹AUÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29864 11265 C±ÀÉÆÃPÀ ZÀAzÀæ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29865 11266 ¹zÀÝ¥Àà PÁªÀÄtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29866 11267 CªÉÆÃUÀ¹zÀÝ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29867 11268 ±ÀAPÉæ¥ÀÀà zÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29868 11269 ZÀAzÀæPÁAvÀ gÁZÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29869 11270 £ÁUÀ¥ÀÀà ¥sÀQgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29870 11271 ªÀÄºÁzÉÃªÀgÁAiÀÄ dUÀzÉÃªÀgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29871 11272 ¸ÀÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ªÉÄÊ»§Æ§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29872 11273 §¸ÀªÀ°A¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29873 11274 zÀªÀ®¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29874 11275 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29875 11276 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ PÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29876 11277 ¹zÁæªÀÄ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29877 11278 ªÀÄ°è£ÁxÀ §¸ÀªÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29878 11279 ±ÁªÀÄgÁªÀ ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29879 11280 §¸ÀªÀgÁd ²ªÀgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29880 11281 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ ZÀAzÀÀæ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29881 11282 ¸ÉÊAiÀÄzÀ±À¦üÃPÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÀjÃ¥sÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29882 11283 ZÀ£Àß¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29883 11284 ¸ÀÄªÀÄAUÀ¯Á PÀgÀ§¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29884 11285 gÁeÉÃAzÀæ ¥ÀÆ®ZÀAzÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29885 11286 ªÀÄºÉÃ±À ¹zÁæªÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29886 11287 vÀÄ¼Àd¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29887 11288 ºÀtªÀÄAvÀ ±ÀAPÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29888 11289 E¯Á» ¸ÀÄ¯ÁÛ£À ¥ÀmÉÃ® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29889 11290 ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄ®UÉÆAqÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29890 11291 gÉÃÀt¹zÀÀÝ¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29891 11292 GªÀiÁ¨Á¬Ä UÀÄgÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29892 11293 ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29893 11294 PÀ®è¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29894 11295 QgÀt ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29895 11296 C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ ¥Àæ s̈ÁPÀgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29896 11297 C§ÄÝ®¸Á§ ZÁAzÀ¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29897 11298 ±²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29898 11299 CfðvÀ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29899 11300 ºÀÆªÀtÚ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29900 11301 ±²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà ZÀAzÀæ±Á ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29901 11302 §¸ÀªÀgÁd gÀÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29902 11303 UÀÄgÀÄ¨Á¼À ZÀ£Àß¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29903 11304 ¸ÀÄ¤vÁ ¨Á£ÀÄzÁ¸À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29904 11305 «±Á®PÀëöä «oÀ×®gÁªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29905 11306 À ªÀ¸ÀAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29906 11307 ¸ÀAdÄ¨Á¬Ä C±ÉÆÃPÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29907 11308 PÀÁ²Ã£ÁxÀ ªÀÄzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29908 11309 ¨ÁµÁ¸Á§ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29909 11310 ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29910 11311 AiÀÄ®¯Áè°AUÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29911 11312 ¥ÀæªÉÆÃzÀ ¥ÀæPÁ±À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29912 11313 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29913 11314 LgÀªÁé ªÀÄlÖ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29914 11315 «±Àé£ÁxÀ §¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



29915 11316 £ÁUÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29916 11317 ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29917 11318 «±ÀÀé£ÁxÀ ±ÁAvÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29918 11319 ZËqÀ¥Àà ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29919 11320 CAzÀæ ±ÀgÀt¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29920 11321 §¸ÀªÀgÁd ²æÃªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29921 11322 ¦üÃgÀ¸Á§ ªÉÄÊ£ÀÆ¢ÝÃ£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29922 11323 ¸ÀÄ¨Á±À ®PÀëöät ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29923 11324 ²æÃPÁAvÀ ¸ÀÄ¨sÁ±À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29924 11325 ¥ÀgÀªÀÄtÚ ¸ÀAUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29925 11326 EPÁâ® ¥Á±Á§AzÀV¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29926 11327 E¸ÁPÀ§A¢V E£ÁªÀÄzÁgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29927 11328 vÀÁAiÀÄgÀ¥Á±À eÉÊgÀÆ¢ÝÃ£À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29928 11329 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ²æÃªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29929 11330 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²æÃªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29930 11331 ²ÃªÀ°AUÀAiÀÄå FgÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29931 11332 CA§tÚ vÀÄPÁgÁªÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29932 11333 £ÁUÀªÀÄä ²ªÀ°AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29933 11334 ¹zÀÝªÀÄä §¸ÀªÀgÁd ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29934 11335 §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29935 11336 vÁgÁ© gÁdÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29936 11337 GªÉÄÃ±À SÉÊgÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29937 11338 £ÁUÁ§ §¸ÀªÀtÚ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29938 11339 ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄgÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29939 11340 zsÀÆ¼À¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29940 11341 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà ZÀ£Àß§¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29941 11342 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ «oÀ×¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29942 11343 ºÀ¤¥À¸Á§ §AzÀV¸Á§ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29943 11344 RAqÀÉ ®Qëöä¥ÀÄvÀæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29944 11345 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ZÀ£Àß¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29945 11346 s̈ÁUÀªÀé PÀ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29946 11347 ±ÀÁAvÀ¥Àà ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29947 11348 GªÉÄÃ±À ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29948 11349 §¸À¥Àà gÁªÀÄZÀAzÀæ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29949 11350 PÀ®è¥Àà fÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29950 11351 ²ªÀ¥ÀÁzÀ¥Àà fÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29951 11352 UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà fÃªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29952 11353 ²æÃ±ÉÊ® PÀ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29953 11354 ZÀ£ÀÀß§¸À¥Àà £ÁUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29954 11355 §¸ÀªÀgÁd ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29955 11356 §¸ÀªÀgÁd SÁd¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29956 11357 ¨Á¼À¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29957 11358 zÀvÀÄÛ¥Àà PÀ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29958 11359 zsÀªÀÄðuÁÚ §ÄzÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29959 11360 ±À²PÀÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29960 11361 ±ÉÆÃ s̈Á ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29961 11362 CgÀ«AzÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29962 11363 ¹zÀÝgÁªÀÄ ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29963 11364 UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥ÀÀà «oÀ×® ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29964 11365 ¹zÀÝ¥Àà ¦üÃgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29965 11366 ªÀÄ É̄èÃ² ±ÀAPÀgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 90

29966 11367 UËvÀªÀÄ ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29967 11368 ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 50

29968 11369 ªÀÄqÉ¥Àà ºÀÄZÀÑ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29969 11370 ±ÉÃPÀÄ¨Á¬Ä ºÀÄZÀÑ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29970 11371 §¸ÀªÀgÁd ±ÀAPÀgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29971 11372 ¹zÀÝ¥Àà zsÀÆ¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29972 11373 s̈ÉÆÃUÀ¥Àà zÀªÀ®¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29973 11374 ªÀÄqÉ¥ÀÀà zÀªÀ®¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29974 11375 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29975 11376 C£Àß¥ÀÆtð ¨Á¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29976 11377 SÁd¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29977 11378 ¸ÀwÃ±À SÁd¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29978 11379 ¥ÀAZÀ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

29979 11380 ±ÀÆ²¯Á¨Á¬Ä ±ÉlÖ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29980 11381 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ±ÁAiÀÄgÁAiÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29981 11382 ²æÃªÀÄAvÀ FgÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

29982 11383 s̈ÉÆÃdÄ ªÁ¼ÀÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29983 11384 PÉÆ®è¥Àà ©üªÀÄÄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29984 11385 «zÁå¸ÁUÀgÀ CgÀ«AzÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29985 11386 ¥ÀæPÁ±À ¤AUÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29986 11387 ¸ÁzÀPÀ ZÀ£Àß§¸ÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29987 11388 UËj±ÀAPÀgÀ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29988 11389 ªÀÄ®°è£ÁxÀ zsÉÆÃ¼À¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

29989 11390 ¸ÀÄgÉÃ±À gÉÃªÀtÚ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29990 11391 ²ªÁ£ÀAzÀ zsÁ£ÀAiÀÄå ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29991 11392 §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà É̈Ã®ÆgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

29992 11393 ²ÃªÀ±À±ÀAPÀgÉ¥Àà ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29993 11394 ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ ¸ÀAUÉÆÃ¼ÀV ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29994 11395 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29995 11396 ZËqÀ¨Á¬Ä «±Àé£ÁxÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29996 11397 VgÀeÁ¨Á¬Ä J¸ï zÉÃªÀvÉ° ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29997 11398 gÁdÄ CA§zÁ¸À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

29998 11399 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀ¨Á¼À ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100



29999 11400 gÁWÀªÉÃAzÀæ CAPÀ®V ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30000 11401 «gÉÃAzÀæ «oÀ×®gÁªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30001 11402 EA¢gÁ¨Á¬Ä «oÀ×®gÁªÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30002 11403 gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ²ªÀ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30003 11404 PÉÃ±ÀªÀé ©üPÀf ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30004 11405 s̈ÁgÀw zsÀgÉ¥Àà ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30005 11406 dAiÀÄzÀvÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30006 11407 ಬಾಬು ಚಂದಯ ಶ ನಾಟಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30007 11408 ಸೋಭಣಣ  ಚಂದಯ ಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30008 11409 ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ ಭಲಕ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30009 11410 ದೇಭಭ  ಮಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30010 11411 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಫಷಯಜ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30011 11412 ಚೌಢ  ಮಾದೇವ್ ದಿವಾನಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30012 11413 ದೇವಾನಂದ ಭೋಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30013 11414 ಅಣಾಣ ರಾಮ ರಾಭರಾಮ ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30014 11415 ಸುರೇಶ್ ಗೋಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30015 11416 ಪಿೋಯಸಾಬ್ ಅಲಾಲ ವುದಿದ ನ್ ಮುಲಾಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30016 11417 ವೆಜನಾತ್ ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30017 11418 ಕ್ಯಣ  ಬಾಜರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30018 11419 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಭೋಭಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30019 11420 ಪುರುಶೋಥಂ ಶಂಕ್ಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30020 11421 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭಾಜೋರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30021 11422 ಶಿಯ ೋನಾಥ್ ಹುಚಚ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30022 11423 ಶಿವಯಣ  ಹುಚಚ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30023 11424 ಸ್ಪದದಯಾಮ  ಸಂಗಯಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30024 11425 ಭಸಭಭ ದಯೂನಸ್ ಯಸ್ಪದಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30025 11426 ಭಹೋಬೂಬ್ ಯಶಿೋದಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30026 11427 ವಯಣ  ನಾಯಕ ೋಡಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30027 11428 ಯಮಶ್ ನಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30028 11429 ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಬುದಿಹಾಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30029 11430 ಆದ  ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30030 11431 ದ್ದಳ  ನಿಂಗ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30031 11432 ಈಯಣಾಣ  ಗುಯಣಣ  ಸುತಾರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30032 11433 ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ ಜ ಯ ಧಾನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30033 11434 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಾರಾಗುಡಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30034 11435 ಮನಾಕಮ  ರೇಣಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30035 11436 ಶಲಭಭ  ಫಷರಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30036 11437 ಮಲಲ ಭಭ  ಅಮೇಗಸ್ಪದದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30037 11438 ನಿಂಗ  ಧೂಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30038 11439 ಯ ಕಾಶ್ ಫಷಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30039 11440 ಮಲಾಲ ಭಾಯಿ ಕ್ಲಲ   ಹಷಭನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30040 11441 ಸುಭಾಷ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30041 11442 ದಿಂಡ  ಲಚಚ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30042 11443 ಶಿಂತಾಬಿ ಚಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30043 11444 ಹನನ  ಸ್ಪದದ   ಮಾಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30044 11445 ಸುಬದ್ರಯ ಭಾಯಿ ಹಮಾನುಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30045 11446 ಗುಯ  ಹುಚಚ   ಭಾಷಗಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30046 11447 ಅಯವಿಂದ್ ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30047 11448 ಶಂಕ್ಯಲಗ್ ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30048 11449 ಗಡ್ಡಡ   ರಾಭಚಂದಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30049 11450 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ವಯಣಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30050 11451 ಗುರುಶಿಂತ್ ಸೈಫಣಾಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30051 11452 ವಯಣಫಷ  ನಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30052 11453 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30053 11454 ಶಿರೇ ಫಷಣಣ  ಸಡ್ರರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30054 11455 ರಾಭರಾವ್ ಬಿಿಂದರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30055 11456 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಭ ನಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30056 11457 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ ಸಭಶ್ಟೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30057 11458 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಶಿರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30058 11459 ಫಷಲಿಂಗಾ  ದದದ ನಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30059 11460 ಸೋಭಶೇಖ ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 90

30060 11461 ನೋಲಕಂಠ ಪುಿಂಡಲಕ್ ಕಾಭಶ್ಟೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30061 11462 ಜಗದೇವ ಚಂದಯ ಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 50

30062 11463 ಗಾಿಂಧಾರಿ ಬಾಯಿ ಚಂದಯ ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30063 11464 ಶಿರುದಯ   ಗುರುಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30064 11465 ಯ ಕಾಶ್ ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30065 11466 ಸುಬದ್ರಯ  ಭಲಕ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30066 11467 ಭಹಾದೇ ನಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30067 11468 ಯತನ ಬಾಯಿ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30068 11469 ಪಂಡಿೋತ ನಿಂಗಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30069 11470 ಭಲಲ ಭಭ  ಸಾಯಿಫಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30070 11471 ತಿರುಭಲ ರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30071 11472 ಸಾಫಮಮ  ಗುಿಂಡಮಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30072 11473 ದತಾತ ತಾಯ ಮ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30073 11474 ಅಥುಲ್ ಕೃಶಣ  ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30074 11475 ದಯಾನಂದ್ ಧಾನ  ಕ್ಣಿಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30075 11476 ಭಧುಸೂದನ್ ರಾಘವಿಂದಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30076 11477 ಭೋಗ  ಭೋಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30077 11478 ನಬಿಲಾ ಕ್ರಿಭಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30078 11479 ಮಲಲ   ಬಿೋಯ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30079 11480 ಖಾಜ  ಸ್ಪದದ   ಮಾಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30080 11481 ಚಂದ್ರಬಾಯಿ ಭಲ್ಲಲ  ಚವಾಣ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30081 11482 ಚಂದ  ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪಿಂಗೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30082 11483 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ದೊೋಡಭನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80



30083 11484 ಲಾಲ್ಲ ಹೋರು ರಾಠೋಡ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30084 11485 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಪಂಚಯಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30085 11486 ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಅಿಂಬಾಜ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30086 11487 ಗುರುಪಾದ  ಧೂಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30087 11488 ಲಕಮ ಭ ೋಕಾಿಂತ್ ಕಾವಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30088 11489 ರಾಹುಲ್ ಫಷಯಜ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30089 11490 ಕ್ರೂಟ ಮವಾ ಿಂತ್ ಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30090 11491 ಬಿರಾಜದ್ರರ್ ಭೌಯಭಭ  ಫಷಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30091 11492 ವಜಮಲಕಮ ಭ  ಕ್ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30092 11493 ಅಿಂಫಣಣ  ಪಿಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30093 11494 ಕ್ರೂಟ ಶಿಂತಾಬಿ ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30094 11495 ಮಂಗಲದೇವ ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30095 11496 ಭೋಭಣಣ  ಶಖಾಪುಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30096 11497 ವಯಣಫಷ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30097 11498 ಈಯ  ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30098 11499 ಭೋಮಾವಕ್ರ್ ಬೋಲಮಂಡಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30099 11500 ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಶೇಶಗಿರಿರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30100 11501 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭಹಾದೇವ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30101 11502 ಸುಭಾಶಚ ಿಂದಯ  ದೊಡಭನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30102 11503 ಭಹಾದೇವ್ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30103 11504 ನಭಿಲಾ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಜಡಡ ಗಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30104 11505 ಉಮಶ್ ಪಿಯ  ಜಂಕಾರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30105 11506 ಮಲಲ   ಸೈಫಣಣ  ಹರೆಕುರುಫರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30106 11507 ಜಗದೇವ ನಗರಾಜ್ ಕೇೋರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30107 11508 ವಯಣಾ  ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30108 11509 ದ್ರಯ ಕಾಮ ಮಣಿ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಜಡಡ ಗಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30109 11510 ದಭಯಂತಿ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30110 11511 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಪಾಮ್್ಶ್ಟೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30111 11512 ಷಲೋಮ್ ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಜಮಾದರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30112 11513 ವಯಣ  ಗುರು ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30113 11514 ರುಕ್ಮಾಜ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಷಲಗರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30114 11515 ಜಮಣಣ  ಸಾಯಿಫಣಣ  ಕೇಲಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30115 11516 ತಿ ಣಣ  ಸೂಮಿಕಾಮ ಿಂತ್ ಜಮಾದರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30116 11517 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಸ್ಪದ್ರಯ ಭ  ಮೄಟಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30117 11518 ವಯಣ  ಶಂಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30118 11519 ಯಭಣಣ  ದ್ದಳ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30119 11520 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಲಕ್ಣಣ  ಮೄತೆಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30120 11521 ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ನಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30121 11522 ಸ್ಪದದ   ವಯಣ  ಸುತಾರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30122 11523 ಈಯ  ರೇಣ  ಕಾಕ್ಿಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30123 11524 ಶಿಯೋಗಿ ನಿಂಗಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30124 11525 ಅಕ್ಫ ರ್ ಅಭರುದಿದ ೋನ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30125 11526 ಗುಿಂಡ  ಗುರುಲಿಂಗ  ಲ್ಲ ತಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30126 11527 ಕಾಮ ಗುಿಂಡ  ಲ್ಲ ಟೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30127 11528 ಪುಿಂಡಪ್ ಸೈಫಣಣ  ಹರೆಕುರುಫ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30128 11529 ಬಾಬುರಾವ್ ಚಂದ  ದೇವಂಗಾನ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30129 11530 ಯವಕುಮಾರ್ ಅಪಾ ಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30130 11531 ಷತೆತ ವಾಾ  ಅಣಣ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30131 11532 ಯ ಕಾವ ಅ ಶ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30132 11533 ಅಮೋನಸಾಬ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30133 11534 ಶಂಕ್ರ್್ಗೌಡ ವಠಲ್್ಗೌಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30134 11535 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30135 11536 ವಯಣಾ ಭಾಯಿ ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30136 11537 ಅಲಫಕ್ಷ್ ಅನಾನ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30137 11538 ಷದ್ರದ ಿಂ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಜಮಾದರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30138 11539 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30139 11540 ಖಾಸ್ಪಮ್ ಅನನ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30140 11541 ಮಾವಕ್ ನಬಿಸಾಬ್ ತೆಲ್ಲಿಂಗಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30141 11542 ಕುಪೇಿಂದಯ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ಬ್ನೂರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30142 11543 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಸನಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30143 11544 ಸಂಗಿೋತಾ ಶಿಯ ೋಶೈಲಾ ಬ್ನೂರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30144 11545 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಮನೄ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30145 11546 ಧೋನು ವಾಸು ರಾಥೋಡ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30146 11547 ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಾಸು ರಾಥೋಡ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30147 11548 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಬಿೋಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30148 11549 ಜಗನಾನ ಥ ದಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30149 11550 ಭೋಯ  ಸ್ಪಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30150 11551 ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಭರಾವ್ ಷಲಾಗರ್ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30151 11552 ಶಿವಾಜ್ ಪಾಿಂಡು ಷಲಗರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30152 11553 ದತತ  ಯಘುನಾಥ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30153 11554 ಧಾರೇ  ಸುಕ್ಕ   ನಾಯಲೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 90

30154 11555 ಶಿಂತಮಮ  ಸ್ಪದಯ ಭಮಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30155 11556 ಗುರು  ಭೋಭರಾಮ ಗಿರಾನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 50

30156 11557 ಷಕಾರಾಭ ಅನೄನ ೋವ ಜಾನಕ್ಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30157 11558 ವವಾ ನಾತ್ ಶಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30158 11559 ಭಸಭದಯಫಿ ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಅಲಯಾಸ್ ಬಾಬು ಭಕಂದರ್ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30159 11560 ಯ ಭು ಶಂಕ್ಯ  ಖೇಡ್ರ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30160 11561 ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಭಕಂದರ್ ಉಭಯಲ ಭಕಂದರ್ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30161 11562 ಷಮಾದ್ರನ ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಅಲಯಾಸ್ ಬಾಬು ಭಕಂದರ್ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30162 11563 ಗೋಪಾಲ್ ಗುಣವಂತ್ ಜಂಕ್ರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30163 11564 ಭಲಲ   ಕೃಶಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30164 11565 ಸುಗಲಬಾಯಿ ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30165 11566 ಥನ್್ಸಾಬ್ ಭಹೋಬೂಬ್್ಸಾಬ್ ಭನಯಾರ್ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30166 11567 ಬಿೋಯಣಣ  ಅಿಂಭಾಜ ದೇಕ್ಥೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40



30167 11568 ಯಘುನಾಥ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ದೇಕ್ತೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30168 11569 ರಾಜಸಾಬ್ ಉಸಾಭ ನಾಾ ಬ್ ಬುದಿಹಾಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30169 11570 ಭನೇೋಸರ್ ಅಿಂಬಾಜ ಷಲಗರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30170 11571 ಮುಕಿಂದ್ರ ಖಂಡು ಷಲಗರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30171 11572 ಆನಂದ್ ಶಹು ಸ್ಪಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30172 11573 ಲಡ್ಡಲ ಸಾಬ್ ಮುಕುತ ಮಾಾ ಬ್ ಮುನಯಾರ್ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30173 11574 ಸನೋಫಾ ಬೇಗಂ ಲಾಮ ಡಲ್ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30174 11575 ಗಿರಿಜಾಬೈ ಗುರುಸ್ಪದಮಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30175 11576 ಭಷಕ್ಾ ಬ್ ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30176 11577 ರಿಯಾಜ್ ಹುಸೆನಾಾ ಬ್ ಜಮಾದರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30177 11578 ಶಿವಯಣ  ದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30178 11579 ಸನಮಂತ್ ವಥೋಬಾ ಲಾಲಾ ಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30179 11580 ದತತ   ದಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30180 11581 ಭಲಲ   ಕಾಿಂತ  ಸಲಸಂಗಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30181 11582 ಗಡ್ರಬೈ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಲಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30182 11583 ರಾಜೇಶಿಯ  ಭಲಲ ನಾಥ್ ಮೄಟಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30183 11584 ಹುಚಚ   ಫಜರಾವ್ ಕಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30184 11585 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಫಷಣಣ  ವಂಗಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30185 11586 ಸುರೇಶ್ ವಯಣ  ಮೄತಿಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30186 11587 ಸುಕ್ನಾಮ  ಯಮಶ್ ಮೄಟಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30187 11588 ಸಂಗಿೋತಾ ರ್ತಳಜ  ಮೄಟಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30188 11589 ಹುಚ  ಭಹಾದೇವ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30189 11590 ಭಹಾದೇವ್ ಯ ಲಾಾ ದ್ ಸೂಮಿವಂಶಿಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30190 11591 ರಾಮಾಜ ದಷಯಥ್ ಸೂಮಿವಂಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30191 11592 ಸುಮತಾಯ ಬಿ ಭಲಲ ಮಮ  ಸಾಾ ಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30192 11593 ಭಹಾದೇವ ಅಮೃತ್ ಸೂಮಿವಂಶಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30193 11594 ದೇವಿಂದಯ   ಸನುಮಂತ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30194 11595 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಷದ್ರಶಿರೋ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30195 11596 ಶಿಯಗೆ  ಕಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30196 11597 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಶಿಯಗೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30197 11598 ದೇವಿಂದಯ  ಇರಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30198 11599 ಭಹೇಶ್ ಸುಭಾಷ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30199 11600 ಗೌರಿಶಂಕ್ರ್ ಭೋಭರೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30200 11601 ಶಿವಯಣ ಚಂದಯ ಿಂ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30201 11602 ವಯಣ  ಶಿಬಾಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30202 11603 ಶ್ಬ್್ಗೌಡ್ ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30203 11604 ಗುರುದ  ಸ್ಪಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30204 11605 ಸಂಗ  ಶಿಲಿಂಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30205 11606 ಸ್ಪದದ ಭಭ  ಹಯಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30206 11607 ಗಂಗಾಧರ್ ನಾನಾ ರಡಗಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30207 11608 ಬಗವಂತ್ ರಾಮ ಫಷಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30208 11609 ಕಾಶಿಬೈ ಅಮೇೋಗೆ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30209 11610 ಗುರುನಾಥ ಚನನ ಫಷ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30210 11611 ನಾಗ  ಶಿವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30211 11612 ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30212 11613 ಯಮಶ್ ಚಂದಯ ಶ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30213 11614 ಪಕಯ  ಸ್ಪಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30214 11615 ಖದ  ಭಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30215 11616 ಭಹಾದೇವ್ ಮೌಲಾಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30216 11617 ಸೋಭಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30217 11618 ವಥೋಬಾ ಮೌಲಾಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30218 11619 ಭಹಾದೇವ ಶಿಪುತಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30219 11620 ನಾಗ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30220 11621 ವಯಣ  ರಾಮಾಲಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30221 11622 ಭಲಲ   ಚಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30222 11623 ಶಿಪುತಯ  ರಾಮಾಲಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30223 11624 ಷದ್ರಶಿವ್ ಬೈಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30224 11625 ಷಚಿನ್ ದೊೋಿಂಡಿರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30225 11626 ಲಕು ಮಾಮ ನಾ ಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 60

30226 11627 ಬಗ  ನಾಗ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30227 11628 ಷದ್ರಶಿ ಅಿಂಬಿಜೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30228 11629 ಸೋಭಣಣ  ಸ್ಪದ್ರಯ ಮ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 80

30229 11630 ಅಡಮಾ ಅಸಭದ್ರ ಅಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30230 11631 ಗಂಗಪಾ  ದಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30231 11632 ದನಾ  ಇಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30232 11633 ಷದ್ರನಂದ್ ಅಮನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30233 11634 ಶಿವಾಜ ಅಮನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30234 11635 ಸೈಫನಾನ  ಅಮನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30235 11636 AMEERBEE AHMED ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30236 11637 ಸುನಲ್ಲಕಮಾರ್ ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30237 11638 ಮಲಲ   ಅಿಂಜೋಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30238 11639 ವಯಣ  ಲಕ್ಕ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30239 11640 ಗಂಗಾಬಿ ಅಿಂಜೋಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30240 11641 ಸುನಂದ ಕು ಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30241 11642 ಗುರುರಾಜ್ ವಬಾಸುದೇವ್ ರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30242 11643 ಕೃಶಣ  ರಾವ್ ಅಿಂಫಯ ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30243 11644 ಅಮುಲ್ ಕೃಹಾನ  ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30244 11645 ಅನನ ರಾಮ ಚಣದಯ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30245 11646 ಸನಭ ಿಂತ್ ಕ್ರೇಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30246 11647 ಗಂಗ  ಕ್ಯಪೆ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30247 11648 ಸ್ಪದದ   ಕ್ಯಪೆ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 90

30248 11649 ಶಂಕ್ರ್ ಗೌಡ  ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30249 11650 ಧಾರೆ  ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 50

30250 11651 ಅಿಂಫಣಣ  ಸನಮಂತ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20



30251 11652 ಜಮದೇವ ಫಷಯಜ್್ಗೌಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30252 11653 ಭೋಮಾಶ ಕ್ಹಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30253 11654 ರಾಮ  ಗೆ  ಸ್ಪನೂನ ರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30254 11655 ಗಣೇಶ್ ರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30255 11656 ಯವ ರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30256 11657 ಕುಪಿಿಂದರ್ ವಟೆ ಲ್ ರಾಥೋಡ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30257 11658 ಸೋಭಲ್ಲ ಹೋರು ರಾಥೋಡ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30258 11659 ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಸೈಫನಾನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30259 11660 ಬಾಬು ಅಬಾಫ ಷಲ ಜಮಾದರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30260 11661 ಫುಲಾಚಂದ್ ಕಶು ಜಾಧವ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30261 11662 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಅವಟ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30262 11663 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಚಂದಯ  ಕ್ಟೆಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30263 11664 ನಾಗನಾಥ ರಾಭಚಂದಯ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30264 11665 ಸುರೇಖಾ ಭದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30265 11666 ಚನನ   ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30266 11667 ಈಯಣಾಣ  ಕ್ಶಿನಾಥ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30267 11668 ಸಂಗವಾಾ  ಈಯಣಾಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30268 11669 ಧಯಭಣಣ  ಇಯಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30269 11670 ಬಾಿಂಡಗ ರ್ ಯಾಲಿಂಗ್ ರಾಮ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30270 11671 ಯತನ ಬಾಯಿ ಅರ್ಜಿನ್ ದೊೋನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30271 11672 ಅಲಾತ ಫ್ ಹಾಜಮಾಲಂಗ್ ಮುತಲಲ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30272 11673 ಸೈಫನಾನ  ಸ್ಪದದ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30273 11674 ದೊೋಿಂಡಿಬಾ ನಾರಾಮಣ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30274 11675 ಸಲಲ  ಷತಿೋಶ್ ಎಸ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30275 11676 ಮೋನಾಕಮ  ಆನಂದರಾವ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30276 11677 ಷದನನಾಡ ಅನನ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30277 11678 ಭಲಲ   ಮುಟೆ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30278 11679 ಭಹಾದೇವ್ ಫಷನಾನ  ಚಂಬಾರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30279 11680 ಖಂಡು ಭಹಾದೇವ್ ಭಂಡಗ ರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30280 11681 ಭಲಕಾನ ಸ್ಪದಧ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30281 11682 ಭಹಾದೇವ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30282 11683 ಸಟೆ ಕಿ ರಾಮ್ ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30283 11684 ಫಷವಾಲಿಂಗ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30284 11685 ಬಂಡ್ಡ ನವಾಜ್ ಮುಲಾಕ  ಸಾಬ್ ಕೇರುಬ್ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30285 11686 ಶಿಪುತಯ  ಯವುತ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30286 11687 ವಯ  ದೇವಿಂದ್ರಯ ಪ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30287 11688 ಸುಶಿೋಲಾಬಿ ರಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30288 11689 ಭೋಭ ಭಲಸ್ಪಡಡ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30289 11690 ಧಾರೇಪಾ ಮಾರುತಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30290 11691 ಜಕ್ಕ ಪಾ  ಧಾರೆ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30291 11692 ಕ್ಹಾ ಮ್ ಸೈಫಾನ್ ಜಮಾದರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30292 11693 ಸನಮಂತ್ ಫಷಗಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30293 11694 ಸನುಮಂತ್ ಗಿರೆಪಾ  ಖುಜಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30294 11695 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಅಣಣ ರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30295 11696 ನಾಗ  ಬುಥ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30296 11697 ಸ್ಪಡಡ   ಗುರುಸ್ಪದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30297 11698 ಸನಮಂತ್ ಗೋವಡ್ಿಂದ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30298 11699 ಬಾಬುರಾಮ ರಾಭಗಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30299 11700 ಸುರೇಶ್ ಫಷಣಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30300 11701 ನೋಲಭಭ  ಭಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30301 11702 ವಟೆ ಲಾಯ ವ್ ವನಯ   ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30302 11703 ವವಾ ಿಂತ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30303 11704 ವಯಣಬಾಷ  ಭಡ್ಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30304 11705 ಕ್ಲಾಮ ಣಿ ವಯಣ  ಪಾಟೋಲ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30305 11706 ಅಪಾಯವ್ ಚನನ ಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30306 11707 ಭಣಿಕ್ ಶಿರೇ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30307 11708 ಭಹಾದೇ  ಬನಾರಾಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30308 11709 ಶಿದ  ವಯಣ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30309 11710 ಪೈಗಂಬಾರ್ ನಷರೋದಿದ ನಾ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30310 11711 ಸೈಪಾನ ಮೌಲಾ ಕುಿಂಬಾರಿ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30311 11712 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30312 11713 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಠಾಕೂರ್ ಕಷಸ್ಪಿಿಂಗ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30313 11714 ಭೋಭಣಣ  ಸ್ಪದಯ ಭ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30314 11715 ತಮೋಜಾ ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30315 11716 ಭಾಗಿೋಯತಿ ಲಕ್ಷ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30316 11717 ಭದಿೋನಾ ರಾಜಬಾಯಿ ಜಮಾದರ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30317 11718 ದಷತ ಗಿೋರ್ ಹುಸೇನ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30318 11719 ಭಡ್ಡ  ಪುಿಂಡ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30319 11720 ಭೋಭಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಜಪುಯನುನ  ರೂಪಾಸ್ಪಿಂಗ್ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30320 11721 ಶಿನಿಂಗ  ಮವಾ ಿಂತ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 100

30321 11722 ಸ್ಪದಧ ರಂ ಫಷಯಜ್ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 20

30322 11723 ಗುರುಶಿಂತ್ ಶಿಂತಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30323 11724 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಚಂದಯ ಶಮ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30324 11725 ಭಹಂತೇಶ್ ಭಹಾದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30325 11726 ದೌಯ ತಿ ಜಗದೇ ಶಿಯ ೋ ಸಾಯಿ ಅಗಯ ೋ ಬಿೋಜಗಳು PÀqÀ¯É ©Ãd »AUÁgÀÄ 40

30326 11727 ಗಯನಾಥ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30327 11728 ಅಿಂಫರು 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30328 11729 ವಯಯ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30329 11730 ಭಲಾಕ್ಭಭ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30330 11731 ದೇವಾಕ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30331 11732 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯಿ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30332 11733 ಶಂಕ್ರೆಪಾ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30333 11734 ಶಿವಯನ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30334 11735 ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ



30335 11736 ಸೂಮಿಕಾಯ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30336 11737 ಸಾರುಬೈ ಸ್ಪಿಂಗ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30337 11738 ಬಾಬು 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30338 11739 ಸನುಮಂತಾರ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30339 11740 ಇಿಂಧುತಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30340 11741 ಸುರೇಖಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30341 11742 ಉತತ ಿಂಬಾಯಿ ಭೋಭರಾವ್ ಕಾಿಂಫಲ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30342 11743 ಜಾಧವ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಗಣತಿ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30343 11744 ಭಹಾದೇ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30344 11745 ಶಂಕ್ಯ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30345 11746 ಯ ಭು 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30346 11747 ಧಮಾಿರಾಮ ಬಗವಂತರಾಯಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30347 11748 ವರ್ಷಿಲ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30348 11749 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯಿ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30349 11750 ಸಂತೋಷ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30350 11751 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮಾ ಸ್ಪ. ತಲಕೄರಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30351 11752 ವಯಯ 30 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30352 11753 ಶಿಂತ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30353 11754 ಸ್ಪಡಡ ನಾನ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30354 11755 ಖಜಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30355 11756 ಬಗಮಾನ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30356 11757 ಶಿಲಿಂಗ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30357 11758 ಜತಿಿಂಗರಾಯ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30358 11759 ವಠಬೈ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30359 11760 ಮಲಲ ಭಭ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30360 11761 ವಯಯ 30 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30361 11762 ಮಲಲ ಪಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30362 11763 ಭಹಾದೇವ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30363 11764 ರೇಖು ಚವಾಣ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30364 11765 ಚಂದಯ ಕಾಿಂಟ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30365 11766 ಪಾಕರಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30366 11767 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂಟ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30367 11768 ಬಗಮಾನ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30368 11769 ಿತೈಬಾಯಿ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30369 11770 ವಯ ಭದ ಚೋಕುಲ್ಲ ರಾಥೋಡ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30370 11771 ಯೇವಾ ಿಂತಿೋಮ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30371 11772 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮಾ ಸ್ಪ. ತಲಕೄರಿ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30372 11773 ನಭಿಲ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30373 11774 ಮೇೋಸನ್ ಅನರು ಜಾದವ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30374 11775 ಯ ಮೋಲಾ 30 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30375 11776 ವರಿೋಮಂತ ಸ್ಪಿಂಗ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30376 11777 ಕ್ಭಲಬಾಯ್ ಸ್ಪಿಂಗ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30377 11778 ಕ್ಭಲಬಾಯ್ ಸ್ಪಿಂಗ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30378 11779 ಸಂತೋಷ್ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30379 11780 ಸುರೇಶ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30380 11781 ನೄಮಾನ ಥ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30381 11782 ಭಲ್ಲಕ  20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30382 11783 ವಠಠ ದ 30 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30383 11784 ಜೆರೆಪ್ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30384 11785 ಗುಿಂದ್ರ 50 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30385 11786 ಜಗನಾನ ಥ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30386 11787 ಯವ ಜನಾನ 70 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30387 11788 ಬಾಲಕೃಶಣ  ಜನಾನ 70 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30388 11789 ಲಾಲ್ಲ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30389 11790 ಸ್ಪಡುಟ್ಟ 30 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30390 11791 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30391 11792 ನಲಭಭ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30392 11793 ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30393 11794 ಚಾನ 50 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30394 11795 ಡಿಗಗ ರ್ ಶಿಶಿನ್ ಕ್ಲ್ಲಲ ಕ್ಿರ್ 90 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30395 11796 ಸಂಗಭನಾಥ 50 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30396 11797 ನಭಿಲ 90 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30397 11798 ಭೋಮಾಬಾಯಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30398 11799 ಶಲಾನ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30399 11800 ಭಿಪಾ ಉಭನ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30400 11801 ಮಲಲ ವಾಾ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30401 11802 ಲಾಲಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30402 11803 ಅಮತ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30403 11804 ನಾನಾಸ್ಪಕೄಮ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30404 11805 ಭರಿಯಾಪ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30405 11806 ಅಮೇೋಗಿ ಸ್ಪ ಕ್ಲ್ಲಲ ರ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30406 11807 ಲಕಮ ಭ ಬಾಯಿ 70 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30407 11808 ಸಂತೋಷ್ ಕವರಾವ್ ನಾಯ್ಕ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30408 11809 ಮೇವಾನಾನ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30409 11810 ಚಾನಫಷ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30410 11811 ವದಿಬಾಯಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30411 11812 ಮಾರುತಿ ಚವಾಣ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30412 11813 ಫಷರಾಜ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30413 11814 ಶಿಯೋಗ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30414 11815 ವಯನ  ದಿವಾನಾಜ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30415 11816 ಷಬಾಮ ಶ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30416 11817 ಷಬಾಮ ಶ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30417 11818 ಯ ಭಾತಿ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30418 11819 ಯಕುಿಂಗಿಫ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ



30419 11820 ನಾಗಯಟಾನ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30420 11821 ಬಯತಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30421 11822 ಸಿಂಡ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30422 11823 ಖಜಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30423 11824 ಭಡಿವಾಲ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30424 11825 ನೄಿಂಗಭಭ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30425 11826 ಪುಟೆ ಲೇಬೈ 30 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30426 11827 ಜಗದೇ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30427 11828 ಶೇಖಾ 30 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30428 11829 ಸೈತಾಫನಾನ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30429 11830 ಜಟೆ್ಟ ಪಾ  ಫಷ  ದೊಮೇನ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30430 11831 ರಾಜಶಿಯ ೋ ಎಿಂ ದೊಡಭಣಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30431 11832 ಭಲಲ ಭಭ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30432 11833 ರಾರ್ಜ ರಾಥೋಡ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30433 11834 ಗಂಗಧರ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30434 11835 ಭಹೇಶ್ ಹಾಲಮಾನ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30435 11836 ಸ್ಪಡ್ರಯ ಮಾ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30436 11837 ಜಗದೇವ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30437 11838 ವಠಬೈ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30438 11839 ಭಮ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30439 11840 ನಲಭಭ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30440 11841 ನಾಗೇಶ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30441 11842 ಮಾಲಿಂಗರಾಯ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30442 11843 ಗಿರಿಭಲಲ  20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30443 11844 ಕ್ವಮ ಬೈ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30444 11845 ಗುರುಶಂಟ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30445 11846 ವಯನಾಫಷ  ನೋಲ್ಲರ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30446 11847 ಗಂಗಬಾಯಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30447 11848 ಶಿನಂದ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30448 11849 ಅಮುಲ್ಲಕಮಾರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30449 11850 ಭಲಲ  20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30450 11851 ಜಮುನಾ ಬಾಯಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30451 11852 ಜಗದೇವ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30452 11853 ಅರ್ಜಿನ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30453 11854 ಸುಗಾಲಾ ಬಾಯಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30454 11855 ಟಪಾ ವ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30455 11856 ಕುಮಾಸಾಾ ಿಮ ಸ್ಪದಿದ ಿಂಗಿಯಾ ಹರೇಭತ್40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30456 11857 ದ್ಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30457 11858 ರ್ತಕ್ನಾನ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30458 11859 ಶಿಂತಬಾಯ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30459 11860 ಅಿಂಬಾರಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30460 11861 ಫಷರಾಜ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30461 11862 ಭಹಂತೇಶ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30462 11863 ವರ್ಷಿಲ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30463 11864 ಚನನ ಭಭ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30464 11865 ಮಾಲ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30465 11866 ಫಷಮಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30466 11867 ಕಾಶಿನಾಥ್ 70 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30467 11868 ಯಟೆ   ಯಮವಾ ಯ ಸ್ಪಿಂಡೇಜರ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30468 11869 ಯಮವಾ ರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30469 11870 ಸ್ಪದ್ರದ ನ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30470 11871 ಭಲಲ ಭಭ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30471 11872 ನಾಗು 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30472 11873 ದತತ  20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30473 11874 ಷರೋಬಾಯ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30474 11875 ಬಾಬುರಾವ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30475 11876 ಸೈಪಿನ್ ಸಾಬ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30476 11877 ಸೈಪಿನ್ ಸಾಬ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30477 11878 ಫಷವಂತರಾ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30478 11879 ಫಷ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30479 11880 ಯ ಭು 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30480 11881 ಭಾಯ ವಸಾಬ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30481 11882 ಸಮಾಲಿಂಗ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30482 11883 ಭುಟಾಲ ಮಲ  ಜಮಾಡ್ರರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30483 11884 ಕ್ಭಲಬಾಯಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30484 11885 ಕ್ಲತಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30485 11886 ಷತಲಿಂಗ  ಸ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30486 11887 ಶಿಂತಬಾಯ್ 70 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30487 11888 ಭಲಾಕ್ಭಭ 70 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30488 11889 ಫಷಮಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30489 11890 ಮೇಸನಾದ್ರಸ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30490 11891 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಇರಾನಾನ  ಯಂಕಂಚೈ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30491 11892 ರಾಜಶಿಯ ೋ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30492 11893 ಯಮಶ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30493 11894 ಗೌರಾಮ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30494 11895 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30495 11896 ಸನಾಮಾನ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30496 11897 ಚಂದಯ ಶೇಖರ್ 30 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30497 11898 ವಯ ರಿಷಫಲಲ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30498 11899 ಸಚಚ  60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30499 11900 ಯಮವಾ ರ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30500 11901 ಟ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30501 11902 ಿಂದ ಫಗೆಮ ಭಲೇಶಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30502 11903 ಶಭರಾಮಸ್ ಪೂಜಾರಿ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ



30503 11904 ಖಂಡ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30504 11905 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಸ್ಪದದ   ಪೂಜಾರಿ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30505 11906 ವಯನಾಫಷ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30506 11907 ಬಗಮಾನ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30507 11908 ಷತಲಿಂಗ  ಅಪಿ ನ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30508 11909 ಭಲಾಕ್ನಾನ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30509 11910 ಚನನ ಭಲಲ  40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30510 11911 ಬಗಮಾನ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30511 11912 ಅಶೋಕ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30512 11913 ಚಂದಯ ಶ ಮಾಟರಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30513 11914 ಶಿಭಭ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30514 11915 ಷವತಾ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30515 11916 ಚೌಡ್ಡ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30516 11917 ಭಹೇಶ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30517 11918 ಪಾಯ ನತಾ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30518 11919 ಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾಮ ಿಂಗಲ್ಲರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30519 11920 ಸ್ಪದ್ರದ ನ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30520 11921 ಅಜಭಖಾನ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30521 11922 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30522 11923 ಫಷಮಾ ಎ ಪೂಜಾರಿ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30523 11924 ಸನಮಂತ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30524 11925 ಅಬುದ ಲ್ ಲೇಟ್ಟಫ್ ಟೇಲ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30525 11926 ಎರಾನಾನ  ನಾಗ  ಸುತಾರ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30526 11927 ಮೇಲಾಸಾಬ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30527 11928 ಸುಬಾಯ ಮ ಗೌಡ 70 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30528 11929 ಅಿಂಬಿಬಾ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30529 11930 ದತಾತ ತೆಯ ೋ ನಾರಾಮಣ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30530 11931 ಸ್ಪದ್ರದ ನ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30531 11932 ವಶಾ ನಾಥ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30532 11933 ಡ್ಡನ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30533 11934 ಸ್ಪಡಡ ನಾನ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30534 11935 ಫಷರಾಜ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30535 11936 ಅಬುದಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30536 11937 ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಡ್ರಡಭಣಿ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30537 11938 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ವಟತ ಬಾ ಗವಂಡಿ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30538 11939 ಯತನ  20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30539 11940 ಶಫಿಕ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30540 11941 ರೆನಾ ಡಿಡ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30541 11942 ಉಮಾಕಾಿಂತ ಅರೇಕ್ರ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30542 11943 ಅಿಂಬಾಾ ಸ್ ವಷಭ ಮ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30543 11944 ಅನೋತಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30544 11945 ಜಗದೇವ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30545 11946 ನಾಗು 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30546 11947 ಶಿಂತಭಲಾಲ  ನಿಂಗಾಬಾಷ  ಕ್ರಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30547 11948 ಸಾಿಂಬಾ  ಅರೆಕಾರ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30548 11949 ಭೋಮಾಮ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30549 11950 ಖಸುಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30550 11951 ಪಿಯ ೋಮಾಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30551 11952 ಮಾರುತಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30552 11953 ಫಷರಾಜ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30553 11954 ವರ್ಷಿಲ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30554 11955 ಲಲಾವಾಾ 30 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30555 11956 ಲಕಮ ಭ ೋಬಾಯಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30556 11957 ಶಂತಾ ಬಾಯಿ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30557 11958 ಚಂದಭಭ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30558 11959 ಭೂತಾಲ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30559 11960 ಭಹೋಬುಬಿ ಭಣಿಯಾರ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30560 11961 ಧಳ್ಳನ ಜ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30561 11962 ಸಂಭಾಮುಖ 10 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30562 11963 ಇಕ್ಫ ಲ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30563 11964 ಬಾಬುಫಲ್ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30564 11965 ಬಗಗಿರಾತಿ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30565 11966 ಲಗಾಶ  100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30566 11967 ಬಗಗಿರಾತಿ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30567 11968 ಸರಿರಾಮಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30568 11969 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30569 11970 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಚಂದ  ಹೇಳು 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30570 11971 ಸಂಜಯುಕಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30571 11972 ಜಾಧವ್ ಸುಭನ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30572 11973 ಲಾಲ  ಖಜಾ  ಉಲಫ ಣ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30573 11974 ಪಾಪಾ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30574 11975 ಷರುಬಾಯಿ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸುಲೇಕ್ರ್ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30575 11976 ಯ ವೋಣ್ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30576 11977 ಸಚಚ  100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30577 11978 ಮಂಗಲಬಾಯಿ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30578 11979 ಸ್ಪಡುಟ್ಟ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30579 11980 ಅರ್ಜಮ್ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30580 11981 ಸಾಗರ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30581 11982 ಸ್ಪದ್ರದ ನ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30582 11983 ಭನಕ್ ರು ಉಡಡ ಗಿ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30583 11984 ಭನಕ್ ರು ಉಡಡ ಗಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30584 11985 ಸಾಿಂಗನಾಫಷ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30585 11986 ವಜಮಕುಮಾರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30586 11987 ಅಿಂಬೂ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ



30587 11988 ವಯನಾಫಷ  ಫಷನಾನ  ಕ್ಲಾಶೇಟೆ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30588 11989 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕ್ಲಾವಟೆ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30589 11990 ಬಗಾಮ ಶಿಯ ೋ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30590 11991 ಚಂದಯ ಕಾಿಂಟ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30591 11992 ಶಂಕ್ರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30592 11993 ಕ್ಭಲಾ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30593 11994 ಸಂಜೋವುಕಮಾರ್ ಪಾಟೋಲ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30594 11995 ಅಸಭ ದ್ ಷಬ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30595 11996 ಬಾಬು 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30596 11997 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30597 11998 ವಯಯ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30598 11999 ಿಂದ ಜಾತಿಮ ಇಲಾನು 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30599 12000 ಅಣಣ ರಾಮ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30600 12001 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಚಿನಾಭಲಲ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30601 12002 ಫಷವಾಯ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30602 12003 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟೋಲ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30603 12004 ಖಜಾಬಿ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30604 12005 ಬಗವಂತಯ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30605 12006 ಶೃವಮ ದ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30606 12007 ಭಹಾಿಂತ ವಠಠ ಲ್ ಉಜಾನ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30607 12008 ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಬ್ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30608 12009 ಷಪೌಡ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30609 12010 ಚಾನಭಭ  ವಯನಾ  ವಾಮ ಲ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30610 12011 ಜಯೆಟಯ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30611 12012 ಕ್ಭಲಾ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30612 12013 ಗಂಗಬಾಯಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30613 12014 ಸ್ಪದ್ರದ ನ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30614 12015 ಯಸೂಲ ಬಿೋ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30615 12016 ರಿನಾ ಡ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30616 12017 ಯಮಶ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30617 12018 ರಾಕಶ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30618 12019 ಶಿಯ ೋದೇವ ಮಾಟರಿ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30619 12020 ಅಿಂಬೂ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30620 12021 ರಾಭಚಂದಯ  ಮಾಲ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30621 12022 ಲಗನಾನ ನ  ಸ್ಪಿಂಗ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30622 12023 ವಠಠ ದ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30623 12024 ಮೇೋಸನ್ ರಾಥೋಡ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30624 12025 ಪಾಿಂಡು ಟಪು  ರಾಥೋಡ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30625 12026 ಚಂದವಾಾ  ಕುಮುಸ್ಪಗಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30626 12027 ಗಜರಾ ಬಾಯಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30627 12028 ನಭಿಲ ಸ್ಪಿಂಗ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30628 12029 ರಂಜೋತ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30629 12030 ಅಶೋಕ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30630 12031 ಫಷರಾಜ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30631 12032 ವಯ ಭಡಿಸು 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30632 12033 ವರಿೋಪಾಬಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30633 12034 ಸನಾನ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30634 12035 ಶ್ಾ ೋತ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30635 12036 ವಯನ  ದಡಗಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30636 12037 ದೇವಾಲ್ಲ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30637 12038 ಮವಾ ಿಂತ್ ಚವಾಣ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30638 12039 ಊಭ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30639 12040 ಭಹಾದೇವ್ ದಡಭಣಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30640 12041 ಭಿಪಾ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30641 12042 ವಯನಾ  ರು ದೊೋಡೋಣಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30642 12043 ಯಮಶ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30643 12044 ವನುಭ ಖ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30644 12045 ಘಮನಬಾಯಿ ಜಗನಾನ ಥ ವಾರ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30645 12046 ಕಾಿಂತ  ಸನಮಾಿಂತ್ ರಾವ್ ತಾಲಕಕ್ರ್60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30646 12047 ಧನರಾಮ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30647 12048 ರಾಜಶಿಯ ೋ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30648 12049 ಪೆಯ ೋಮ್ ರಾಭಚಂದಯ  ರಾಥೋಡ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30649 12050 ಇರಾನಾನ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30650 12051 ಅನನ ಪೂಣಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30651 12052 ರಾಭಚಂದಯ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30652 12053 ಸಾನ್ಖ  ವಯನ  ಐಗಾಲ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30653 12054 ಭಡ್ಡ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30654 12055 ಭಲಕಾಜ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30655 12056 ಭಹಾರಾಶೆ ರ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30656 12057 ವರ್ಷಿಲ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30657 12058 ಶಿಂತಬಾಯ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30658 12059 ಮಶವಂತರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30659 12060 ಭಲಟಬಾಯಿ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30660 12061 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ರಾಥೋಡ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30661 12062 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30662 12063 ರಾಜಶಿಯ ೋ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30663 12064 ಕವನ್ ಚವಾಣ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30664 12065 ನಭಿಲ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30665 12066 ಿಂದ ಫಗೆಮ ಭಯ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30666 12067 ವಠಠ ದ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30667 12068 ಶಿ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30668 12069 ಕ್ಲ  ಅಿಂಡ್ರ  ಕಾಿಂಬೇಲ್ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30669 12070 ಚಂದಭಭ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30670 12071 ರಾಭಭ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ



30671 12072 ಅನಲ್ ವಾರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30672 12073 ಸೋಭಲ್ಲ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30673 12074 ವಜಮಕುಮಾರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30674 12075 ಶಂಕ್ರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30675 12076 ವಯದ್ರಬಾಯ್ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30676 12077 ಸಪು 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30677 12078 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30678 12079 ಚಂಡಿಬೈ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30679 12080 ಸರಿಚಂದಯ  ರಾಥೋಡ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30680 12081 ಧನಸ್ಪಿಂಘ್ ರ್ತಕ್ರಾಮ್ ಯಥಡ್ರ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30681 12082 ನಲಕಂತ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30682 12083 ಶಂತ  ತೋಟನಾಕ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30683 12084 ಕುಪೆಿಂದಯ  ಇರಾನಾನ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30684 12085 ಕ್ಲತಿ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30685 12086 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30686 12087 ರಾಭಚಂದಯ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30687 12088 ಸ್ಪಧಭ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30688 12089 ನರೂರು 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30689 12090 ಗುರಂನೌಗ ಡ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30690 12091 ವಜಮಕುಮಾರ್ ಧಾಿಭನ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30691 12092 ಗುರುರಾಜ್ ರೆನಾಸ್ಪಡಿಯಾ ಘಲೋಮಾಥ್70 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30692 12093 ವರ್ಷಿಲ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30693 12094 ಸೋಭಶೇಖರ್ ಅನನ ರಾವ್ ಹಾಮ ಡ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30694 12095 ಫಷನನ ವ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30695 12096 ಲಕಮ ಭ  ಬಾಯ್ ಕೄ ದೇಶ ಿಂಡ್ಡ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30696 12097 ಭಲಾಕ್ಭಭ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30697 12098 ನಾಗರಾಜ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30698 12099 ರುದಯ ನಾ ಶಂಕ್ಸೆಿಟೆ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30699 12100 ಫಸಾನಾನ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30700 12101 ಬಗಯಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30701 12102 ಚಂದ್ರಯ ಮ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30702 12103 ಗುಡು ಷಬ್ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30703 12104 ಬಾಷತೆಯ ೋ ಸಡ್ರದ್ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30704 12105 ಇಮಾಮ್ ಮಮ ಮುಲಾಲ 100 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30705 12106 ಶಿವಯನ  ಗನೂರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30706 12107 ಭಲಲ  20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30707 12108 ವಶಾ ನಾಥ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30708 12109 ಬಾಬುರಾಯಾ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30709 12110 ವಭರಾಯ ಆರ್ ಜರೋಲ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30710 12111 ಕ್ವಮ  60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30711 12112 ರಿನಾ ದ್ರಯ   ಕ್ರಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30712 12113 ಶಿರಾಮ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30713 12114 ನಾಗಣಾಣ ದ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30714 12115 ರಾಜಶೇಖರ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30715 12116 ವಡ್ರಕ್ಷ್ರಿ ಶಿನಾನ  ಬಂಡರಾವಾದ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30716 12117 ಭೋಭರಾ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30717 12118 ಹಾನಾಮಾಿಂಟ್ ನತಿಕಾರ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30718 12119 ಅರುಿಂಗುಮಾರ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30719 12120 ಭಲಲ  80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30720 12121 ಸ್ಪದದ   ಭುಟಾಲ ಚಂದ್ರಕವಾ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30721 12122 ನೋಲಮ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30722 12123 ಶಿಲೋಲಾ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30723 12124 ಚಂದಯ ಕಾಿಂಟ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30724 12125 ಅಮೇೋಗಿ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30725 12126 ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30726 12127 ಸ್ಪದ್ರದ ನ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30727 12128 ಸ್ಪಡಡ ನಾನ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30728 12129 ದ್ರನಭಭ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30729 12130 ಸ್ಪಡಡ ನಾನ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30730 12131 ಶಭಾ 70 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30731 12132 ಭಹಾಬುಬಾ ಟೇಲ್ 70 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30732 12133 ಗುರುರಾಜ್ ರೆನಾಸ್ಪಡಿಯಾ ಘಲೋಮಾಥ್20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30733 12134 ಭಹಾಿಂತ  ನೇೋಲಾ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30734 12135 ಲಗಾಭಣಣ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30735 12136 ಸ್ಪದ್ರಧಮಾ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30736 12137 ಭುರಾ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30737 12138 ಮಾರುತಿ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30738 12139 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30739 12140 ವಯಯ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30740 12141 ಜಗದೇವ ಭಲ  ಖೈದಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30741 12142 ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30742 12143 ಭಹಾದೇವ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30743 12144 ಯ ಭು ಫಷನಾ ಜಾವಾಲ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30744 12145 ಸುಮತಯ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30745 12146 ಅವಯ ಫ್ ಟೇಲ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30746 12147 ಜಹೋದ್ರ ಬೇಗಮ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30747 12148 ಉಮಾಬಾಯ್ ಮಾಲಟಲ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30748 12149 ಪುಟೆ ಲೇಬೈ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30749 12150 ಫಸಾನಾನ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30750 12151 ಶಿಪಾಯ ಕಾಶ್ ಸುಭಾಷ್ ಯಭವಟೆ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30751 12152 ಭಹಾದೇವ ಸುಭಾಷ್ ಯಭಶೇಟೆ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30752 12153 ಅಿಂಬಾಬಾಯ್ ಚಂದಯ ಶ ಟರಾಜ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30753 12154 ಫಷರಾಜ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30754 12155 ಹುರುಪು 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ



30755 12156 ಬಾಬುರಾವೇ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30756 12157 ರಾಜಕುಮಾರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30757 12158 ಸನಾಮಾನ್ 40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30758 12159 ರಾಜಶೇಖರ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30759 12160 ಇರಾನಾನ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30760 12161 ಷತಿಲ ಿಂಗ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30761 12162 ಸ್ಪದ್ದ ೋಶ್ ಸೋಫನ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30762 12163 ಸಂದಿೋಪ್ ಸಫನ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30763 12164 ದಿೋಪಾ ಪಾಟೋಲ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30764 12165 ಶಂಕ್ರ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30765 12166 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಸನೋಫ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30766 12167 ಷವತಾ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30767 12168 ಜಕ್ ಗಡ ಶಿಯಾರಾಮ ಪಾಟೋಲ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30768 12169 ಫಷರಾಜ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30769 12170 ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೋಲ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30770 12171 ಭಲಲ ನನ ಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟೋಲ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30771 12172 ಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ ಸಲಮಾನ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30772 12173 ಶಿಕುಮಾರ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30773 12174 ಭಾಯ ಭಕ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30774 12175 ಗುರೂಲಿಂಗ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30775 12176 ಅಮೇೋಘ್ಸಾ ದ್ರ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30776 12177 ಫಸಾನಾನ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30777 12178 ಷಲೆಮಾನಾಾ ಬ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30778 12179 ಕಾಿಂತ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30779 12180 ಕುಲಸುಮಾಭ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30780 12181 ಯಸುಲ್ ಸಾಬ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30781 12182 ಭಲಲ  60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30782 12183 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30783 12184 ಗಂಗಬಾಯಿ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30784 12185 ಸ್ಪದ್ರದ ರಾಮ್ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30785 12186 ಸುಲೋಚಾನಾ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30786 12187 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30787 12188 ಸ್ಪದಧ ರಾಮ್ ಜೆಗಿಿ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30788 12189 ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30789 12190 ಕ್ಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ ವಯನಾ ಫಷ  ಪಾಟೋಲ್40 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30790 12191 ಅಮೃತ ಗುರುನಾಥ ಧುಲಾಮಾನ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30791 12192 ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30792 12193 ಶಂಟ್ಟಯಾಯಾ 80 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30793 12194 ಸ್ಪದ್ರದ ಬಾ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30794 12195 ಹರಾಗ 60 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30795 12196 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ 20 0 ಹಿಂಗಾರು ಕ್ಡಲೆ

30796 12197 ಶಿಯ ೋಧರ್ ಸುಬಶ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV

30797 12198 ವಯಣ  ಚದ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30798 12199 ಭಲಲ ಮಾ ಬಂಡ್ಡ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30799 12200 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಭಲೆಲ ೋವ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30800 12201 ಸಫಿೋಜಾ ಭಹೋಫಬ್ ನಗರೋಲಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30801 12202 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಫಷಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30802 12203 ಶಿವಾನಂದ್ ಚಂದಯ ಶ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30803 12204 ವದ್ರಮ ಸಾಗರ್ ಸುಬಾಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30804 12205 ಶಯದದಿದ ದ ೋನ್ ಜಲಾನ್ ಪಾಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30805 12206 ನಿಂಗ  ರಾಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30806 12207 ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಅನನ ರಾವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30807 12208 ಸುಭಾಶ್ ರೇನಾ ಡಡ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30808 12209 ಕಾಿಂತ  ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30809 12210 ಹೋರಾಬಯಿ ಸಾತಲಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30810 12211 ಯವಕಾಿಂತ್ ರೇಣಸ್ಪದದ ಪ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30811 12212 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸಮಭಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30812 12213 ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದಯ ಭ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30813 12214 ಗುರುಶಿಂತ್ ಸೋಭನಾಥ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30814 12215 ಸಷನಸಾಬ್ ದಷತ ಗಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30815 12216 ಸ್ಪದ್ರದ ರಂ ಸಂಗಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30816 12217 ರಾಸ್ಪಡ್ ಅಲಾಲ ಹೋಡಿನ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30817 12218 ದ್ರನಭಭ  ಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30818 12219 ಬಂಡೇಶ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30819 12220 ಸೈಪನಾಾ ಬ್ ಇಭಭ ನ್ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30820 12221 ಭಹಾದೇವ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30821 12222 ರಾಜಯಾ ಬಿೋ ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30822 12223 ಶಿಂತ  ನಿಂಫಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30823 12224 ಸನಮಂತ್ ಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30824 12225 ವಯಣ  ಸ್ಪಡಡ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30825 12226 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಅನಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30826 12227 ಅನನ   ಸ್ಪಡಡ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30827 12228 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಭಲಕ ಜ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30828 12229 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ  ಶಿಲಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30829 12230 ಯಮವ ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಕೇೋಳ್ಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30830 12231 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಶಿಲಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30831 12232 ಯ ಭಾತಿ ಕ್ಯಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30832 12233 ವಠಲ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಕ್ಯಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30833 12234 ಭಹಂತ  ಕೄಿಂಚ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30834 12235 ಸುರೇಶ್ ಫಷಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30835 12236 ಮುಟೆ   ರುದಯ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30836 12237 ವವಾ ನಾಥ ಶಿಮೂತೆಿ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30837 12238 ಫಷಯಜ್ ಚಂದಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30838 12239 ಷಮಮ ದ್ ಗಪುಯಷಬ್ ನಧಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0



30839 12240 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಶಿಂತ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30840 12241 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಸೋಭಣಣ  ಕೇೋಳ್ಳ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30841 12242 ಭಯ  ಭಲಲ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30842 12243 ಸಂತ್ ಸೋಭಣಣ  ಕೇೋಲ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30843 12244 ರೇಭಭ  ವಯಣಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30844 12245 ವಯಣಬಾಷ  ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30845 12246 ಗಫೂಸಾಿಬ್ ಅಸಭ ದ್ರಾ ಬ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30846 12247 ಶಂಕ್ರ್ ಸ್ಪದದ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30847 12248 ಖಜ  ಪಾಿಂಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30848 12249 ಗೌಯಬೈ ರ್ತಕಾರಂ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30849 12250 ಸಂತೋವಮಂ ಸುರೇಶ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30850 12251 ಭರೇ ಸನುಮಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30851 12252 ಹುಸಾನ  ಬೋಡ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30852 12253 ಹನನ   ಸನಮಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30853 12254 ಶಿಪುತಯ   ಪಂಡಲೋಕ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30854 12255 ರೇನಾ ಡ್ರಡ ಪ್ ಸ್ಪಡಡ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30855 12256 ಅರ್ಜಿನ್ ವಯಣ  ಹೌಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30856 12257 ಭೋಭಶ ವಯಣ  ಹೌಡ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30857 12258 ಸಂಗ  ಸಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30858 12259 KHJABAHI RAMJAN ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30859 12260 ಸನಮಂತ್ ನಾಗಣಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30860 12261 ಅಭಷೇಕ್ ಭಹಲ ಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30861 12262 ಬಿಫಿನ್ ಚಂದ್್ಸಾಬ್ ನಧಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30862 12263 ಶಿಯ ೋಮಾನ್ ರೇನಾ ಡಡ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30863 12264 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವಠಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30864 12265 ತರೌ ಹರೂ ವಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30865 12266 ಸುರೇಶ್ ತಾರು ವಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30866 12267 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಹುಸೇನ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30867 12268 ಶಿವಯಣ್ ಶಿಲಿಂಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30868 12269 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಬಾಷಾ ಯಜ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30869 12270 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಹಾದೇವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30870 12271 ಭಕೂಫ ಲಾ ಅಸಭ ದ್ ನಬೈಸಾಬ್ ಶೈಕಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30871 12272 ಇಕಾಫ ಲ್ ಮರಾಸಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30872 12273 ಚನನ   ನಾಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30873 12274 ಶಿರಾಜ್ ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30874 12275 ಸಂತೋಷ್ ಶಿಯ ೋಮಾಿಂತ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30875 12276 ಭನೇೋಸರ್ ನಾಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30876 12277 ನಾಗಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಸತತ ಯಕ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30877 12278 ಚಂದಯ ಮ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಕ್ಟೆ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30878 12279 ಸುಸ್ಪಲಾಬಾಯಿ ವವಾ ನಾಥ್ ಕ್ರುಟ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30879 12280 ಜಗದಿೋಶ್ ಭೋಮಾಶ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30880 12281 ಮಲಲ   ಸ್ಪಡಡ  ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30881 12282 ಸುಧೋರ್ ವಯಣ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30882 12283 ಅಸಭ ದ ಸಷನಾಾ ಬ್ ನಧಾಫ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30883 12284 CuÁÚgÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30884 12285 ¹zÀÝ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30885 12286 s̈ËgÀªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30886 12287 ©üÃªÀÄ±Á gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30887 12288 ºÀÄ¸ÉÃ£À¨ÁóD UÀÄqÀÄ¸Á s̈À ಕ್ನಾಿಟಕ್ ರಾಜಮ  ಬಿೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಟ್ಟಡ್,eÉÆÃ¼À PÀgÀdV 0

30888 12289 ಕ್ಲಾಮ ಣರಾವ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 0

30889 12290 ವಯನಾಫಷ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 0

30890 12291 ಗಿಂಡಿಬಾ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 0

30891 12292 ಶ್ಯ ಧರ್ kshetri ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 0

30892 12293 ಗುರುದೇ ಕುಪೆಿಂದಯ  ಗೋಲಾಷರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 0

30893 12294 ಮೇನಾ  ಸೋನಾರ್ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ಕೇೋ ಆರೇಟವ್ ಆಯಿಲ್್ಸೋಸ್ ಗಯ ೋಸ್ಿ ಫೆಡರೇವನ್ ಲಮಟ್ಟಡ್, ರಾಮಚೂರುಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 0

30894 12295 ಲಗಾಭಣಣ ಶಿಯ ೋ ರಾಘವಿಂದಯ  ಸ್ಪಡಾ ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 0

30895 12296 ಭಲಲ  ಶಿಯ ೋ ರಾಘವಿಂದಯ  ಸ್ಪಡಾ ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 0

30896 12297 ಯ ಶಿಂತ್ ಭಲಲ ನಾನ ಶಿಯ ೋ ರಾಘವಿಂದಯ  ಸ್ಪಡಾ ಜೋಳ ಅಪಜಲಪುಯ 0

30897 12298 ವಯಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಟಾಕ್ಳ್ಳ 1.5

30898 12299 ಭಲಲ ಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಚಿನಭಳಿ್ಳ 1.5

30899 12300 ಹುಸೇನಾಾ ಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 1.5

30900 12301 ಶಿಯ ೋಕಾಿಂತ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 3

30901 12302 ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಫಲ್ಲ ವಾಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ), ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)1.5

30902 12303 ಭಹಾಿಂತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಿದನೂಯ 3

30903 12304 ಶೈಲನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 1.5

30904 12305 ವಯಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 3

30905 12306 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಕೄ) 3

30906 12307 ರಾಜಕುಮಾಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 1.5

30907 12308 ನಾಗ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಿದನೂಯ 3

30908 12309 ಶಿಂತ  ಹಷಭನ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಭದರಾ (ಕೄ) 1.5

30909 12310 ಆಲ್ಲಫಶ್ಟೆ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30910 12311 INDRA BAI ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಜಣಭಗೇರಾ 1.5

30911 12312 ಪೈಗಂಫರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಂದಯವಾಡ 1.5

30912 12313 ಈಯಣಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗುಡೂಯ 1.5

30913 12314 ಶಂಕ್ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30914 12315 ಶಿಂತಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಿದನೂಯ 3

30915 12316 ವಯಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 4.5

30916 12317 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 3

30917 12318 ಭೋಭಶ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 3

30918 12319 ಖಲೋಪಾಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 3

30919 12320 ವಯಣಗೌಡ ಮವವಂತಯ ಪಾಟೋಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಕಯಸಾಳಗಿ, ಕಯಸಾಳಗಿ 1.5

30920 12321 ಭಹಾಿಂತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಸಾಗನೂಯ 3

30921 12322 ಪಾಿತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಕಯಸಾಳಗಿ, ಕಯಸಾಳಗಿ, ಕಯಸಾಳಗಿ1.5

30922 12323 ವಯಣಫಷ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 1.5



30923 12324 ಸೈದ  ಮೆಲಾರಿ ಸಯಳಮಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಿದನೂಯ 3

30924 12325 ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಸಾಗನೂಯ, ಸಾಗನೂಯ, ಸಾಗನೂಯ1.5

30925 12326 ಸಂಕು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಕಯಸಾಳಗಿ 1.5

30926 12327 ರಾಜಭದ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಂದಯವಾಡ 1.5

30927 12328 ಭಹಾನಂದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30928 12329 ಯ ಭಾತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 3

30929 12330 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಿದನೂಯ 3

30930 12331 ಗಯಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 3

30931 12332 ನಾಗೇಿಂದಯ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 6

30932 12333 ಧಭಿಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಕಯಸಾಳಗಿ, ಕಯಸಾಳಗಿ, ಕಯಸಾಳಗಿ1.5

30933 12334 ಈಯಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 3

30934 12335 ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಿದನೂಯ 1.5

30935 12336 ಭಲಲ   ಶಿ ನಲ್ಲರು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಭದರಾ (ಬಿ) 3

30936 12337 ಫಷರಾಜ ಘಟೆ ಗಿಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಭದರಾ (ಬಿ) 1.5

30937 12338 ಭಹಾಿಂತ  ಜಮಾದ್ರಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಜಣಭಗೇರಾ 1.5

30938 12339 ಯ ಕಾಶ್ ಬಾಬು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಇಟಗಾ 1.5

30939 12340 ಭಹಾಿಂತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ), ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ)1.5

30940 12341 ಸಂಗಣಣ  ಬಿೋಯ  ವಾಲ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 1.5

30941 12342 ವಜಮಕುಮಾಯ ಭೋಭಸೇನರಾವ್ ಅಡ್ಡಕಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 3

30942 12343 ಸ್ಪದದ ಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಹಾನೂಯ 1.5

30943 12344 ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಆಡಮ್ ಅಲ ಹುಿಂಡೇಕ್ರ್ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 1.5

30944 12345 ವಬಿಫ ೋರ್ ಅಡಮಾಲ ಹುಿಂಡೇಕ್ರ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 1.5

30945 12346 ಕ್ಲಾತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30946 12347 ಗುಿಂಡಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಕೄಕ್ಕ ಯಸಾಳಗಿ 1.5

30947 12348 ಲಲತಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 1.5

30948 12349 ಭಹಾಲಕಮ ಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30949 12350 ಅಿಂಫರಾಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಹಾನೂಯ 1.5

30950 12351 ಯಸೂಲ್ ಬಿಐ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಂದಯವಾಡ 6

30951 12352 ಕ್ಲ ನಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30952 12353 ಶಿರುದಯ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಹಾನೂಯ 1.5

30953 12354 ಮಾಲಕ್ಮಮ  ಶಿಮಮ  ಗುತೆತ ೋದ್ರಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 1.5

30954 12355 ಚಂದಯ ಕಾಿಂತ ಸಡದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ 1.5

30955 12356 ಭಸದೇ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30956 12357 ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೋದ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30957 12358 ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30958 12359 ಯಮವಾ ಯ ಬಿ ಯತಪುಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30959 12360 ವಶಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30960 12361 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗಬೂಫ ಯ (ಬಿ) 1.5

30961 12362 NABI SAB ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಹೂವನಸಳಿ್ಳ 1.5

30962 12363 ಧೋಿಂಡಿಬಾ ಅರ್ಜಿನ್ ಕೄಮ ೋತಿಯ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30963 12364 ನಾಗಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30964 12365 ಗಣತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30965 12366 ಧಭಿರೇ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 1.5

30966 12367 ವಯಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30967 12368 ದತತ  ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30968 12369 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಭಡಿವಾಳ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30969 12370 ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 1.5

30970 12371 ಸಾಹೇಫ ಟೇಲಾ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಂದಯವಾಡ 1.5

30971 12372 ದತತ   ಬಗವಂತರಾವ್ ಭಡಿವಾಳ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30972 12373 ಸ್ಪದ್ರದ ರೋಡ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 1.5

30973 12374 ಕಾಶಿೋರಾಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಕೇೋಗನೂಯ 1.5

30974 12375 AMBAVVA ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30975 12376 ಸನಮಂತ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30976 12377 ವಯಣ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 1.5

30977 12378 ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30978 12379 ಚಂದಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ದಣ್ಣಣ ಯ 1.5

30979 12380 ಫಷರಾಜ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 1.5

30980 12381 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30981 12382 ರುದಯ ಮಮ  ಭಠತಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಅಿಂಕ್ಲಗಾ 4.5

30982 12383 ಸ್ಪದದ ಮಮ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 3

30983 12384 ಶಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಕೇೋಗನೂಯ 1.5

30984 12385 ಲಕಮ ಭ ಪುತಯ  ಪಾಟೋಲ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಗೌಡಗಾಿಂ 1.5

30985 12386 ಭಹೇಶ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 1.5

30986 12387 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 1.5

30987 12388 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಂದಯವಾಡ 3

30988 12389 ಸಂದಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಜಣಭಗೇರಾ 1.5

30989 12390 ವಯಣಫಷ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 3

30990 12391 ಇರಾಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಫಡದ್ರಳ 1.5

30991 12392 ಜೈರಾಮಾ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಚೌಡ್ರಪೂಯ 3

30992 12393 ಅಕ್ಕ ಭಭ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 3

30993 12394 ದೌಲಾಸಾಬ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ದೇಲ ಘಾಣಗಾಪೂಯ 1.5

30994 12395 ಆಯುಬ್ ಖಾನ್ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಬಂದಯವಾಡ 3

30995 12396 ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಪಿ ಹಾನೂರು ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ಹಾನೂಯ 1.5

30996 12397 ಭಹಾದೇವ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 3

30997 12398 ಷದ್ರನಂದ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ಹೈ ಷಜಿೆ ನೋಲ್ಲಯ 3

30998 12399 ¥ÀÄ®ZÀAzÀ PÀÄ§Äâ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

30999 12400 FgÀtÚ ºÀtªÀÄAvÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31000 12401 AiÀÄªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä s̈ÉÆÃdÄ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31001 12402 G¸Áä£À CºÀäzÀ° ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31002 12403 ±ÀgÀt§¸ÀÄ zsÀgÉ¥Àà s̈ÀÄAiÀiÁågÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31003 12404 ¹zÁæªÀÄ ¸À§zÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31004 12405 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà FgÀtÚ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31005 12406 ±À²PÀ¯Á «xÀÜ® dªÀiÁzÁgÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31006 12407 zÁf¨Á zÉÆÃAr¨Á ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10



31007 12408 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31008 12409 ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¹zÁæªÀÄ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31009 12410 gÉÃªÀt¹zÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31010 12411 «xÉÆÃ¨Á ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31011 12412 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31012 12413 gÁªÀÄgÁªÀ CuÁgÁªÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31013 12414 CuÁgÁªÀ gÁªÀÄgÁªÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31014 12415 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ±ÁAvÀ¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31015 12416 ºÀÄZÀ¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31016 12417 ¦ÃgÀtÚ £Á£À¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31017 12418 ¸ÀÄgÉÃ±À ¹zÀÝ¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31018 12419 UÀAUÁzsÀgÀ £Á£Á gÉÆÃqÀV ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31019 12420 ¸ÀÉÊ¥sÀ£À¸Á§ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31020 12421 ¨Á§Ä ºÀtªÀÄAvÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31021 12422 CAiÀÄÄ§ ¸ÀvÁÛgÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31022 12423 s̈ÀUÀªÀAvÀ zÀÄAr¨Á ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31023 12424 ¸ÉÊ§tÚ C«Ä£À¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31024 12425 §¸À¥Àà ©ÃªÀÄ±Á ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31025 12426 ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄ®UÉÆÃAqÀ ¥ÀÆdj ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31026 12427 d£ÁßxÀ £ÁUÀtÚ £Á« ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31027 12428 ±ÀºÁ§Ä¢ÝÃ£À ªÀÄÄ¯ÁÌ¸Á§ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31028 12429 ®PÀëöät ªÀÄ®è¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31029 12430 PÀÁAvÀÄ ºÀjZÀAzÀæeÁzsÀªÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31030 12431 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ©üÃªÀÄ±Á ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31031 12432 ªÀÄºÁAvÉÃ±À §¸ÀuÁÚ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31032 12433 PÀ¯ÁªÀw SÁd¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31033 12434 ¤Ã®PÀAoÀ ©ÃªÀÄ±Á ¥Àjl ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31034 12435 ±ÀgÀt¥Àà PÉAZÀ¥Àà ¥ÀÄeÁj ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31035 12436 ¤AUÀ¥Àà PÉAZÀ¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31036 12437 ¥ÀæPÁ±À FgÀ¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31037 12438 ±ÀAPÀgÀ ©ÃªÀÄ±Á ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31038 12439 eÉÊw£À©ü E¨Áæ»A ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31039 12440 ±ÀºÁ§Ä¢ÝÃ£À ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31040 12441 SÁ¹A© zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31041 12442 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀtÚ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31042 12443 ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀÄAqÀ¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31043 12444 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ®è¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31044 12445 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà §¸ÀtÚ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31045 12446 PÁ²£ÁxÀ §¸ÀUÉÆAqÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31046 12447 ²æÃ±ÉÊ® zÉÆqÀ¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31047 12448 ¹zÀÝgÁªÀÄ C¥Àà¸Á§ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31048 12449 ¸ÀzÁ²ªÀ ¯ÉÃ¸À¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31049 12450 §¸ÀªÀgÁd ¯ÉÃ¸À¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31050 12451 ¸ÀÄgÉÃ±À C¥ÀàtÚ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31051 12452 ²æÃ±ÉÊ® vÀA¨ÁPÀÄ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31052 12453 CªÉÆUÀ¹zÀÝ §qÀAiÀÄgÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31053 12454 ¸ÀAfÃªÀ¥Àà §§¯ÁzÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31054 12455 PÁ²£ÁxÀ ºÉÆªÀtÚ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31055 12456 gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31056 12457 AiÀÄ¯Áè°AUÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31057 12458 ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ CuÁÚgÁAiÀÄ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31058 12459 UÀqÉ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31059 12460 ¥ÀÄAqÀ¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31060 12461 ²æÃ±ÉÊ® PÀ®è¥Àà ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31061 12462 PÁªÉÃj £ÁUÀtÚ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31062 12463 ¸ÀAvÉÆÃóµÀ gÁoÉÆÃqÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31063 12464 ¸ÉÊ¥sÀ£À SÉÃqÀV ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31064 12465 «±Àé£ÁxÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ಕಾವರಿ ಬಿೋಜ ಕಂನ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31065 12466 ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31066 12467 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ¹zÀÝ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31067 12468 «oÉÆÃ¨Á ©üÃgÀ¥Àà §§¯ÁzÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31068 12469 ¤AUÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31069 12470 ªÀÄÄAQzÀ C§Æd ¸À®UÀgÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31070 12471 ªÀÄ®è¥Àà gÉÃªÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31071 12472 PÉgÀ§gÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31072 12473 dAiÀÄ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31073 12474 ZÀAzÀÀæ±ÉÃPÀ ¤AUÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31074 12475 CA§ªÀé ¨Á§Ä ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31075 12476 £ÁUÀ§¸À¥Àà zÉÃªÀUÁAªÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31076 12477 ¸ÀÄgÉÃ±À ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31077 12478 dUÀzÉÃ±À ªÀiÁuÉ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 5

31078 12479 §¸ÀªÀgÁd UÉÆÃ«AzÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31079 12480 §¸ÀtÚ gÉÃªÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31080 12481 CªÉÆÃV §§¯ÁzÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31081 12482 ²ªÁf CA É̈ÆÃf ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31082 12483 ªÀiÁ¼À¥Àà UÉqÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31083 12484 ¸ÁAiÀÄ§tÚ ±ÀgÀt¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31084 12485 PÀ£Àß¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31085 12486 gÀÁd±ÉÃRgÀ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31086 12487 ªÀÄºÁzÉÃªÀ ±ÀgÀt¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31087 12488 gÀªÉÄÃ±À ªÀiÁgÀÄ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31088 12489 ©gÀtÚ PÁ¼À¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31089 12490 ¹zÀÀÝ¥Àà vÀÄPÁgÁªÀÄ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31090 12491 £Á£ÁUËqÀ CªÀétÚ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8



31091 12492 ªÀiË¯Á¸Á§ dªÀiÁzÁIÄ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31092 12493 ¦ÃgÀÄ RÄ§Äâ gÁoÉÆÃqÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31093 12494 C±ÉÆÃPÀ ªÀÄ®è¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31094 12495 ±ÀðjÃªÀÄAvÀ §¸ÀtÚ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31095 12496 §¸ÀttÚ ±ÀgÀt¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31096 12497 ±²ªÀ¥Àà PÀ®è¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31097 12498 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31098 12499 Uàt¥Àw xÁgÀÆ gÁoÉÆÃqÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31099 12500 ªÀÄºÉÃ±À ¹zÁæªÀÄ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31100 12501 C¥Àà¸Á§ s̈ÀzÀæ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31101 12502 ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÁUÁf ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31102 12503 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀÀà ±ÀAPÀgÉ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31103 12504 ¸ÀÄ¤Ã® ¹zÀÝ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31104 12505 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀéªÀgÀ WÁ¼À¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31105 12506 gÀªÉÄÃ±À PÁ²£ÁxÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31106 12507 gÁdÄ aªÀiÁäf ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31107 12508 ²ªÀtÚ ¹zÀÁæªÀÄ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31108 12509 ¸ÀÄgÉÃ±À UÀqÉ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31109 12510 AiÀÄ®è¥Àà UÀqÉ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31110 12511 ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ±ÀgÀt¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31111 12512 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31112 12513 ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¨Á¼À¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31113 12514 ±ÀgÀuÁ¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31114 12515 ¤AUÀtÚ UÀÄgÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31115 12516 ²ªÁ£ÀAzÀ ¤AUÀtÚ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31116 12517 zÀvÀÄÛ÷Û gÁ£À¨Á ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 4

31117 12518 gÀPÁäf gÁt¨Á ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31118 12519 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©ÃªÀÄ±Á ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31119 12520 ±ÀgÀt¥Àà UÀÄgÀ¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31120 12521 ²æÃ±ÉÊ® §¸ÀtÚ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 2

31121 12522 §¸ÀtÚ ªÀÄ®Ì¥Àà ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 6

31122 12523 ¯ÉÆÃPÀtÚ §¸ÀtÚ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 8

31123 12524 UÀAUÁ¨Á¬Ä ¸ÀzÁ²ªÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10

31124 12525 deÉÊ©ÃªÀÄ ¸ÀzÁ²ªÀ ಗಂಗಾ ಕಾವರಿ ಸ್ಪೋಡ್ಾ  ಪೆಯ ೈ. ಲ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw C¥sÀd®¥ÀÆgÀ 10



PÀæ.¸ÀA vÁ®ÆPÀÄ
AiÉÆÃd£É 
ºÉ¸ÀgÀÄ

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆ§½ UÁæªÀÄ

1 2 3 4 5 6

1 aAZÉÆÃ½ RIDF zÉÃ«AzÀæ¥Áà CrªÉ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀÆ«£ÀºÀ½î

2 aAZÉÆÃ½ RIDF  ²ªÀ¥Áà CrªÉ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²gÉÆÃ½

3 aAZÉÆÃ½ RIDF  ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÁªÀ zÉÆAqÉgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²gÉÆÃ½

4 aAZÉÆÃ½ RIDF ±ÉÃRgÀ ±ÁAvÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl CtªÁgÀ

5 aAZÉÆÃ½ RIDF ©üÃªÀÄgÉrØ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÃgÉÆ½î

6 aAZÉÆÃ½ RIDF ªÀÄºÁzÉÃ« ¹zÀÝªÀÄ®è¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¥ÉÆÃvÀAUÀ®

7 aAZÉÆÃ½ RIDF  gÁZÀ¥Áà ºÁ¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆÃqÀ

8 aAZÉÆÃ½ RIDF ªÉÊf£ÁxÀ ©üªÀÄgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

9 aAZÉÆÃ½ RIDF  ªÀÄ.vÁºÉÃgÀ SÁd«ÄAiÀiÁå ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

10 aAZÉÆÃ½ RIDF   £À©¸Á§ ªÀÄAd¯É¸Á§ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¹gÉÆÃ½î

11 aAZÉÆÃ½ RIDF  CuÉÚªÀiÁä ²ªÀgÁAiÀÄ L.¦.ºÉÆ¸À½î

12 aAZÉÆÃ½ RIDF  gÁªÀÄtÚ £ÁUÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²gÉÆÃ½î

13 aAZÉÆÃ½ RIDF ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ CtªÁgÀ

14 aAZÉÆÃ½ RIDF  ªÀÄºÀäzÀ±Àj¥sÀ ªÀÄºÀäzÀ¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

15 aAZÉÆÃ½ RIDF C§ÄÝ® ªÀÄºÀäzÀ ¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

16 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¸ÀÄgÉÃ±À ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Áà aAZÉÆÃ½ CtªÁgÀ

17 aAZÉÆÃ½ RIDF ¸ÀAfÃªÀgÉrØ ¨sÀªÀ£ÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ½î

18 aAZÉÆÃ½ RIDF ¸ÀwÃ±ÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀÄzsÀPÁgÀ aAZÉÆÃ½ ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀzÀ½î

19 aAZÉÆÃ½ RIDF  ©üÃªÀÄgÁªÀ ¥sÀQÃgÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½î

20 aAZÉÆÃ½ RIDF ªÀÄ®èªÀiÁä ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀÄqÀzÀ½î

21 aAZÉÆÃ½ RIDF ¸ÀÄgÉÃ±À CAd®AiÀiÁå aAZÉÆÃ½ ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀzÀ½î

22 aAZÉÆÃ½ RIDF  ªÀÄºÉÃ±À ²ªÀ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ UÀuÁ¥ÀÄgÀ

23 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¤Ã®PÀAoÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà PÉÆÃrè gÀlPÀ®

24 aAZÉÆÃ½ RIDF ±ÀAPÉæ¥Áà SÁd¥Áà aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½

25 aAZÉÆÃ½ RIDF ªÀÄzsÀÄPÀgÀgÉrØ §¸ÀAªÀvÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î



26 aAZÉÆÃ½ RIDF ¨sÀzÀæ±ÉnÖ ZÀAzÀæ±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ½î

27 aAZÉÆÃ½ RIDF   gÀ«AzÀæ §PÀÌ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

28 aAZÉÆÃ½ RIDF   ±ÀgÀt§¸À¥Áà ²ªÀ£ÀAzÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

29 aAZÉÆÃ½ RIDF ®QëöäPÁAvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½

30 aAZÉÆÃ½ RIDF   PÀªÀÄ®ªÀiÁä ²ªÀgÁAiÀÄ aAZÉÆÃ½ CtªÀgÀ

31 aAZÉÆÃ½ RIDF  «oÀ® AiÀÄ®è¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¹gÉÆÃ½î

32 aAZÉÆÃ½ RIDF  UÉÆÃ¦ZÀAzÀ UÀAUÁgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

33 aAZÉÆÃ½ RIDF  dUÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

34 aAZÉÆÃ½ RIDF   ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¤Ã®PÀAoÀ aAZÉÆÃ½ AiÀÄA¥À½î

35 aAZÉÆÃ½ RIDF  ªÀiÁtÂPÀªÀÄä £ÁUÉAzÀæ¥Áà aAZÉÆÃ½ UÀgÀUÀ¥À½î

36 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¸ÀÄ¤ÃvÁ¨Á¬Ä «£ÉÆÃzÀ aAZÉÆÃ½ ¨ÉÊgÀA¥À½î

37 aAZÉÆÃ½ RIDF   £ÁªÀÄzÉÃªÀ §zÀÄÝ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

38 aAZÉÆÃ½ RIDF ªÀÄ±ÁPÀ¥ÀmÉÃ® C§ÄÝ®¸ÀPÀÄgÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

39 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¥ÀzÀäªÀÄä ZÀAzÀæ¥Áà aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

40 aAZÉÆÃ½ RIDF   VÃvÁ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¹gÉÆÃ½

41 aAZÉÆÃ½ RIDF  ²æÃgÀAUÀgÁªÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¹gÉÆ½î

42 aAZÉÆÃ½ RIDF   gÁeÉAzÀæ¥Áà ZÀAzÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl aªÀiÁäEzÀ¯Á¬Ä

43 aAZÉÆÃ½ RIDF £ÁUÀ¥Àà ZÉ£Àß¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¹gÉÆ½î

44 aAZÉÆÃ½ RIDF  PÀgÀ§¸À¥Áà ²ªÀ§¸À¥Áà aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

45 aAZÉÆÃ½ RIDF §¸ÀtÚ dgÀt¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

46 aAZÉÆÃ½ RIDF   ±ÀAPÉæªÀÄä ²ªÀgÁAiÀÄ aAZÉÆÃ½ UÀAUÀ£À¥À½î

47 aAZÉÆÃ½ RIDF ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÀÆqÀ

48 aAZÉÆÃ½ RIDF w¥ÀàtÚ ¥sÀQÃgÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆqÀ

49 aAZÉÆÃ½ RIDF dAiÀÄ¥Á®gÉrØ zÉÃ«AzÀægÉqÀr ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆqÀ

50 aAZÉÆÃ½ RIDF gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆqÀ

51 aAZÉÆÃ½ RIDF   ²ªÀgÁªÀ w¥ÀàtÚ aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ°

52 aAZÉÆÃ½ RIDF ªÀÄºÁzÉÃ« ªÀiÁgÀÄw aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ AiÀÄA¥À½î

53 aAZÉÆÃ½ RIDF  §£À¹ UÀt¥Àw aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ



54 aAZÉÆÃ½ RIDF gÉÃRÄ gÁªÀÄÄè aAZÉÆÃ½ ¥ÉzÁÝ vÁAqÁ

55 aAZÉÆÃ½ RIDF zsÀ£À¹AUÀ UÉÆÃ«AzÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÀÄgÀA¥À½î

56 aAZÉÆÃ½ RIDF oÀPÀj¨Á¬Ä §zÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®§UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

57 aAZÉÆÃ½ RIDF CtzÀÄ PÉÃ¸ÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨É£ÀPÀ¥À½î

58 aAZÉÆÃ½ RIDF «µÀÄÚ ²ªÀgÁªÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

59 aAZÉÆÃ½ RIDF «£ÉÆÃzÀ ¤Ã®PÀAoÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

60 aAZÉÆÃ½ RIDF C±ÉÆÃPÀ ¢¥Áè aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

61 aAZÉÆÃ½ RIDF   »gÁ¹AUÀ eÉÊgÁªÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

62 aAZÉÆÃ½ RIDF   ªÉÆÃºÀ£À UÉÆÃ«AzÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄ

63 aAZÉÆÃ½ RIDF ¸ÁAiÀÄªÀÄä £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆÃqÀ

64 aAZÉÆÃ½ RIDF ¸ÉÊAiÀÄzÀ EPÁâ® ±À¨ÉÆÃ¢Ý£À ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀÄ«£ÀºÀ½î

65 aAZÉÆÃ½ RIDF  zsÀ£ÀÄ gÁªÀÄÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÉÆlUÁ

66 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¯Á®¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆÃqÀ

67 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¥ÉAl¥Áà ¨ÉÆ£À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆÃqÀ

68 aAZÉÆÃ½ RIDF    eÁQÃgÀ¥ÀmÉÃ® RÄ¶ðzÀ¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

69 aAZÉÆÃ½ RIDF ±ÀgÀt¥Áà ZÀAzÀæ±ÉnÖ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

70 aAZÉÆÃ½ RIDF ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀAiÀÄeï ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±À¨ÉÆÃ¢Ý£À ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

71 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¸ÀÄ¨sÁ±À £ÁUÀ±ÉnÖ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

72 aAZÉÆÃ½ RIDF  dªÀÄ¹zÀ¥ÀmÉÃ® gÀdPÀ¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

73 aAZÉÆÃ½ RIDF  ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á¬Ä§tÚ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

74 aAZÉÆÃ½ RIDF  ªÀiÁtÂPÀ £ÁUÀ¥Áà 

75 aAZÉÆÃ½ RIDF  C£ÀégÀ¥ÀmÉÃ® ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® aAZÉÆÃ½ CtªÁgÀ

76 aAZÉÆÃ½ RIDF   gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ZÀgÀ°AUÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ªÉÆgÀ£Á¼À

77 aAZÉÆÃ½ RIDF   PÀ̄ ÁègÉrØ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ ªÉÆgÀ£Á¼À

78 aAZÉÆÃ½ RIDF   zÀªÀ®¸Á§ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ aAZÉÆÃ½ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ

79 aAZÉÆÃ½ RIDF  ZÀAzÀæAiÀiÁå ZÀ£ÀßAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ EgÀUÀ¥À½î

80 aAZÉÆÃ½ RIDF   zÉÆAqÉÃgÁªÀ À̧zÁ²ªÁgÁªÀ

81 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¸ÀÄgÉÃ±À eÉªÀiÁä aAZÉÆÃ½ £ÁUÁEzÀ̄ Á¬Ä



82 aAZÉÆÃ½ RIDF eÉÆÃUÀAiÀÄå £ÀgÀ¹AUÀ aAZÉÆÃ½ f®ªÀµÀð vÁAqÁ

83 aAZÉÆÃ½ RIDF   PÀ¸ÀÄÛj¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå aAZÉÆÃ½ zÀÄvÀÛgÀUÁªÀ

84 aAZÉÆÃ½ RIDF  SÁeÁ ©Ã ªÉÄÊªÀÄÄzÀ aAZÉÆÃ½ zÉÃUÀ®är

85 aAZÉÆÃ½ RIDF ±ÀgÀt¥Áà ¤AUÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ UÀgÀUÀ¥À½î

86 aAZÉÆÃ½ RIDF  PÀ¯ÁègÉrØ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î 

87 aAZÉÆÃ½ RIDF  £ÁUÀ¥Áà ºÀtªÀÄ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆÃqÀ

88 aAZÉÆÃ½ RIDF  ©üÃªÀÄ¯Á §zÀÄÝ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

89 aAZÉÆÃ½ RIDF  ²ªÀ°¯Á ±ÀAPÀgÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

90 aAZÉÆÃ½ RIDF   ±ÀAPÀgÀ £ÀgÀ¸À¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

91 aAZÉÆÃ½ RIDF ¸Á¬Ä§tÚ ªÀÄ®è¥Áà aAZÉÆÃ½ gÁªÀÄwxÀð

92 aAZÉÆÃ½ RIDF   zsÀªÀÄðgÁªÀ ¹zÀæªÀÄ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

93 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¹ÃvÁgÁªÀÄ zÉÃªÀ¯Á aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½î vÁAqÁ

94 aAZÉÆÃ½ RIDF  C¯Áè ¥ÀmÉÃ® «ÄAiÀiÁå¥ÀmÉÃ® aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

95 aAZÉÆÃ½ RIDF gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ±ÀAPÉæ¥Áà aAZÉÆÃ½ PÉÆ¼ÀÄîgÀ

96 aAZÉÆÃ½ RIDF  gÁdÄPÀÄªÀiÁgÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½

97 aAZÉÆÃ½ RIDF ±ÀªÀÄä¸ÉÆÃ¢Ý£À ªÀÄzÁgÀ¸Á§ aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

98 aAZÉÆÃ½ RIDF azÀA§gÀ gÁªÀ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ aAZÉÆÃ½ ¥sÀvÉÛ¥ÀÄgÀ

99 aAZÉÆÃ½ RIDF   ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀAUÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ PÉÆ¼ÀÄîgÀ

100 aAZÉÆÃ½ RIDF ¹zÀÝ¥Áà §PÀÌ¥Áà aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

101 aAZÉÆÃ½ RIDF ªÉAPÀlgÉrØ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ aAZÉÆÃ½ ZÀAzÀæA¥À½î

102 aAZÉÆÃ½ RIDF ¸ÀwÃ±ÀZÀAzÀæ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ PÉÆÃrè PÉÆgÀ«

103 aAZÉÆÃ½ RIDF   CA§uÁÚ ¨Á¼À¥Àà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀqÀA¥À½î

104 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¸ÉÊAiÀÄzÀSÁeÁªÉÄÊ£ÉÆÃ¢ÝÃ£ï C£À̧ ÀgÀ¥ÀmÉÃ¯ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

105 aAZÉÆÃ½ RIDF  «dAiÀÄ®QëÃ ²ªÀ¥Àà aAZÉÆÃ½ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ

106 aAZÉÆÃ½ RIDF ¥ÉAl¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆÃqÁ

107 aAZÉÆÃ½ RIDF ²ªÀgÁªÀÄ ºÀj±ÀÑAzÀæ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

108 aAZÉÆÃ½ RIDF   JªÀiï.gÁZÀ¥Áà ºÁ±À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆÃqÁ

109 aAZÉÆÃ½ RIDF  ªÀÄºÉÃ±À dUÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀqÀA¥À½î



110 aAZÉÆÃ½ RIDF  dUÀ¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀqÀA¥À½î

111 aAZÉÆÃ½ RIDF    ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «ÃgÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÀÄ¥À£ÀÆgÀ

112 aAZÉÆÃ½ RIDF  §¸ÀªÀiÁä ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀqÀA¥À½î

113 aAZÉÆÃ½ RIDF ¸Á¢üPÀºÀÄ¸ÉÃ£ï SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl UÀrPÉÃ±ÀégÀ

114 aAZÉÆÃ½ RIDF ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£ï ¯ÁqÀ¯É¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

115 aAZÉÆÃ½ RIDF   C£À¸ÁgÀ¥ÀmÉÃ® SÁ¹A¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

116 aAZÉÆÃ½ RIDF ©¸Àè¥Áà PÀÈµÁÚ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

117 aAZÉÆÃ½ RIDF   ¸ÉÊAiÀÄzÀCºÀäzÀºÀÄ¸ÉÃ£À Ȩ́ÊAiÀÄzÀzÀzÀÄ¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÀÄ¥À£ÀÆgÀ

118 aAZÉÆÃ½ RIDF J¸ï ªÀÄÄ¤ÃgÀ¥Á±Á ¸À«ÄÃgÀ¥Á±Á ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

119 aAZÉÆÃ½ RIDF   ªÀÄºÁzÉÃ« £ÁUÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨É£ÀPÀ£À½î

120 aAZÉÆÃ½ RIDF eÁ¥sÀgÀC° ±Á«ÄÃgÀ ¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨É£ÀPÀ£À½î

121 aAZÉÆÃ½ RIDF «ÄgÁ£À¥ÀmÉÃ® ªÀÄAd®¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

122 aAZÉÆÃ½ RIDF ªÀÄ®è¥Áà ¨Á§uÁÚ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

123 aAZÉÆÃ½ RIDF  ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²PÀgÀªÉÆÃvÀPÀ¥À½î

124 aAZÉÆÃ½ RIDF   ¨Á§Ä«ÄAiÀÄå ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

125 aAZÉÆÃ½ RIDF  §PÀÌ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

126 aAZÉÆÃ½ RIDF  ºÀtªÀÄAvÀ £ÁUÀ±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

127 aAZÉÆÃ½ RIDF   ±À²QgÀt gÁªÀÄtÚ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨É£ÀPÉ¥À½î

128 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¸ÀÄ²¯Á¨Á¬Ä ±ÉÃPÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

129 aAZÉÆÃ½ RIDF PÁ±À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

130 aAZÉÆÃ½ RIDF   CA§gÁAiÀÄ ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ

131 aAZÉÆÃ½ RIDF    ªÀÄqÉ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

132 aAZÉÆÃ½ RIDF ¸ÀAUÁgÉrØ ºÀtAvÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ vÁd¯Á¥ÀÄgÀ

133 aAZÉÆÃ½ RIDF   ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ¥Áà ZÀAzÀæ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î 

134 aAZÉÆÃ½ RIDF  gÀ«¥ÀæPÁ±À CªÀÄÈvÀgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î 

135 aAZÉÆÃ½ RIDF   £ÁUÀªÀÄä §PÀÌ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î 

136 aAZÉÆÃ½ RIDF  C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î 

137 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ ©üÃªÀÄgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ



138 aAZÉÆÃ½ RIDF   §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ aAZÉÆÃ½ AiÀÄA¥À½î

139 aAZÉÆÃ½ RIDF  ¥Àæ¨sÀÄ gÁªÀÄf aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ 

140 aAZÉÆÃ½ RIDF §PÀÌ¥Àà ²ªÀ¥Àà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ

141 aAZÉÆÃ½ RIDF £ÁUÀªÀÄä gÉÃªÀt¹zÀÝAiÀÄå aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ²PÁgÀªÉÆÃvÀPÀ¥À½î

142 aAZÉÆÃ½ NMSA  ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

143 aAZÉÆÃ½ NMSA  dUÀ£ÁxÀ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

144 aAZÉÆÃ½ NMSA ¥Àæ¨sÁPÀgÀgÉrØ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²gÉÆÃ½î

145 aAZÉÆÃ½ NMSA  gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ªÀÄ®è±ÉnÖ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀAl£À½î

146 aAZÉÆÃ½ NMSA   ZÀ£Àß¥Áà £ÁUÀ±ÉnÖ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀAl£À½î

147 aAZÉÆÃ½ NMSA  §¸ÀgÉrØ £ÁUÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

148 aAZÉÆÃ½ NMSA  F±ÀégÀ¥Áà vÉÆÃl¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀÆvÀ¥ÀÄgÀ

149 aAZÉÆÃ½ NMSA ZÀ£Àß§¸À¥Áà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

150 aAZÉÆÃ½ NMSA ¸ÉÊ.EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ¸ÉÊ.gÀÄPÀÄªÉÆ¢Ý£À ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

151 aAZÉÆÃ½ NMSA «ÃgÀ±ÉnÖ ®ZÀªÀiÁ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ JvÉÛ¨ÁgÀ¥ÀÄgÀ

152 aAZÉÆÃ½ NMSA  ¥Àæ¨sÀÄ AiÀÄ®è¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ

153 aAZÉÆÃ½ NMSA  ±ÉÃRC° ºÀ¸À£À ¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

154 aAZÉÆÃ½ NMSA   SÁ¹A¸Á§ §qÉ¸Á§ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl UÀrPÉÃ±ÀégÀ

155 aAZÉÆÃ½ NMSA  C±ÉÆÃPÀ UÀÄAqÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

156 aAZÉÆÃ½ NMSA   ±ÁªÀÄgÁªÀ dAiÀÄgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

157 aAZÉÆÃ½ NMSA  £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä ±ÀAPÉæ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ £ÀgÀ£Á¼À

158 aAZÉÆÃ½ NMSA  ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄAqÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

159 aAZÉÆÃ½ NMSA   ¥ÉÃªÀÄÄ UÀAUÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£ÉÆÃ½

160 aAZÉÆÃ½ NMSA  ©üÃªÀÄgÁªÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ £ÀgÀ£Á¼À

161 aAZÉÆÃ½ NMSA w¥ÀàªÀiÁä ¸ÁºÉÃ§gÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

162 aAZÉÆÃ½ NMSA   ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄqÉ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨É£ÀPÀ¥À½î

163 aAZÉÆÃ½ NMSA ¸ÀAfÃªÀgÉrØ §¸À¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨É£ÀPÉ¥À½î

164 aAZÉÆÃ½ NMSA  £ÁªÀÄzÉÃªÀ UÉÆÃ¥ÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨sÀÆAiÀÄgÀ PÉ

165 aAZÉÆÃ½ NMSA  «d¥Áà CdÄð£À aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ



166 aAZÉÆÃ½ NMSA  eÉÊ¹AUÀ UÉÆÃ«AzÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

167 aAZÉÆÃ½ NMSA  E¨Áæ»A¸Á§ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

168 aAZÉÆÃ½ NMSA  zsÀ£À¹AUÀ Q À̧£À aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

169 aAZÉÆÃ½ NMSA  £ÁUÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

170 aAZÉÆÃ½ NMSA  CdÄð£À UÀÄAqÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

171 aAZÉÆÃ½ NMSA £ÁUÀ±ÉnÖ gÉÃªÀ¥Àà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

172 aAZÉÆÃ½ NMSA ±ÀAPÀgÀ UÀAUÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

173 aAZÉÆÃ½ NMSA  ®PÀëöät ¥ÀÄ£À¹AUÀ aAZÉÆÃ½ aAzÀ£ÀÆgÀ

174 aAZÉÆÃ½ NMSA ºÀj±ÀÑAzÀæ gÀÆ¥À¹AUÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

175 aAZÉÆÃ½ NMSA ©PÀÄÌ zsÀªÀÄÄð aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

176 aAZÉÆÃ½ NMSA TÃgÀÄ £ÀgÀ¹AUÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

177 aAZÉÆÃ½ NMSA  UÉÆÃVè¨Á¬Ä Q¸À£À aAZÉÆÃ½ PÀ®¨sÁ«

178 aAZÉÆÃ½ NMSA  ªÀÄ®èªÀiÁä PÀ®è¥Áà aAZÉÆÃ½ ¨sÀPÀÛA¥À½î

179 aAZÉÆÃ½ NMSA §¸ÀªÀiÁä ZÀAzÀæ¥Áà aAZÉÆÃ½ aAZÉÆ½

180 aAZÉÆÃ½ NMSA ªÀÄfÃzÀ¥ÀmÉÃ® EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉÃ® aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃPÀ¥À½î

181 aAZÉÆÃ½ NMSA   ²ªÀAiÉÆÃV ±ÀAPÉæ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀÆvÀ¥ÀÆgÀ 

182 aAZÉÆÃ½ NMSA gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ PÀ®¨sÁ« vÁAqÁ

183 aAZÉÆÃ½ NMSA   gÁdPÀÄªÀiÁgÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½

184 aAZÉÆÃ½ NMSA zÉÆAqÉgÁªÀ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²gÉÆÃ½î

185 aAZÉÆÃ½ NMSA ±ÀgÀt¥Áà §¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²gÉÆÃ½î 

186 aAZÉÆÃ½ NMSA    ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ §¸À¥Áà aAZÉÆÃ½ ¨sÀPÀÛA¥À½î

187 aAZÉÆÃ½ NMSA ²ªÀ±ÀgÀtgÉrØ gÁAiÀÄ¥Àà aAZÉÆÃ½ ¨sÀPÀÛA¥À½î

188 aAZÉÆÃ½ NMSA ªÀÄ®è¥Áà ¸Á§tÚ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¤qÀUÀÄAzÁ

189 aAZÉÆÃ½ NMSA £Á£ÁUËqÀ FgÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²gÉÆÃ½î

190 aAZÉÆÃ½ NMSA «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà UÀÄ£ÀªÀAvÀgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀÆvÀ¥ÀÄgÀ

191 aAZÉÆÃ½ NMSA  ¥ÀÄvÀ½¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÁgÀA¥À½î

192 aAZÉÆÃ½ NMSA  gÀÄPÉÆäÃ¢Ý£À ªÉÄÊ§Æ§¸Á§ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀÆ«£ÀºÀ½î

193 aAZÉÆÃ½ NMSA C£ÀAvÀAiÀiÁå ZÀAzÀæAiÀiÁå ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl



194 aAZÉÆÃ½ NMSA  FgÀtÚ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀÆvÀ¥ÀÄgÀ

195 aAZÉÆÃ½ NMSA ¸Áé«ÄzÁ¸À ®ZÀªÀÄAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃZÁªÀgÀA

196 aAZÉÆÃ½ NMSA  ¤Ã®PÀAoÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

197 aAZÉÆÃ½ NMSA ZÁAzÀ¥Á±Á C«ÄgÀC°±Á ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

198 aAZÉÆÃ½ NMSA ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà PÉÆÃrè PÉÆgÀ«

199 aAZÉÆÃ½ NMSA  ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÆÃUÀ®¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¥ÉÆvÀAUÀ®

200 aAZÉÆÃ½ NMSA   ¸ÉÊ.»zÀAiÀÄvÀªÁ®R¢ÃgÀ ¸ÉÊ.ªÉÆÃ£ÉÆ¢Ý£À ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¤qÀUÀÄAzÀ

201 aAZÉÆÃ½ NMSA §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ UÀÄtªÀAvÀgÁAiÀÄ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀÆvÀ¥ÀÄgÀ

202 aAZÉÆÃ½ NMSA ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ £ÁUÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl gÀÄzÀÆßgÀ 

203 aAZÉÆÃ½ NMSA  ZÀAzÀæPÀ¯Á dUÀ£ÁxÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ zÉÃUÀ®är

204 aAZÉÆÃ½ NMSA AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀqÀA¥À½î

205 aAZÉÆÃ½ NMSA  gÀÆ¥Á°¨Á¬Ä ªÀÄÄPÀÄAzÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

206 aAZÉÆÃ½ NMSA  §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl aªÀÄäEzÀ̄ Á¬Ä

207 aAZÉÆÃ½ NMSA   £ÀgÀ¹AUÀ ZÀvÀÄæ aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½

208 aAZÉÆÃ½ NMSA §¸ÀgÉrØ ²ªÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉgÉÆÃ½î

209 aAZÉÆÃ½ NMSA  ²ªÀ¥Áà gÁªÀÄ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²gÉÆÃ½î

210 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    ¸ÁAiÀÄ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl EgÀUÀ¥À½î

211 aAZÉÆÃ½ NMSA 6.    ªÉÊd£ÁxÀ £ÁUÀ¥Àà aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½î

212 aAZÉÆÃ½ NMSA 7.    ºÁf¸Á§ ªÀÄÄPÀÛªÀÄ¸Á§ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ½î

213 aAZÉÆÃ½ NMSA 8.    £ÁUÀ¥Áà ®ZÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl aªÀiÁäEzÀ¯Á¬Ä

214 aAZÉÆÃ½ NMSA 9.    ²ªÀÅPÀÄªÀiÁgÀ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

215 aAZÉÆÃ½ NMSA 10.   ªÀiÁuÉªÀÄä FgÀuÁÚ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆqÀ

216 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    £ÁUÀ±ÉnÖ «ÃgÀ±ÉnÖ aAZÉÆÃ½ zÉÃUÀ®är

217 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    C±ÉÆÃPÀgÉrØ ²ªÁgÉrØ aAZÉÆÃ½ ZÀAzÀæA¥À½î

218 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    §¸ÀAvÀgÉrØ ²ªÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ ZÀAzÀæA¥À½î

219 aAZÉÆÃ½ NMSA 4.    ªÀÄºÉÃ§Æ§¸Á§ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ aAZÉÆÃ½ PÀZÀðSÉqÀ

220 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    UÀeÉÃAzÀæ «ÃgÀ±ÉnÖ aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

221 aAZÉÆÃ½ NMSA 6.    UÀÄgÀÄgÁd ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ aAZÉÆÃ½ PÀZÀðSÉÃqÀ



222 aAZÉÆÃ½ NMSA 7.    ¨Á§tÚ ¥sÀQÃgÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ZÀAzÁ¥ÀÄgÀ

223 aAZÉÆÃ½ NMSA 8.    ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹zÀÝ§gÁªÀ aAZÉÆÃ½ gÁªÀÄwxÀð

224 aAZÉÆÃ½ NMSA 9.    £ÁUÀ±ÉnÖ gÁªÀÄgÁªÀ aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

225 aAZÉÆÃ½ NMSA 10.   £ÀgÀ̧ À¥Áà ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Áà aAZÉÆÃ½ PÀZÀðSÉÃqÀ

226 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    UÉÃªÀÄÄ zÉÃªÀf aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

227 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    ¥ÉæÃªÀÄ¹AUÀ PÉÃ¸ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

228 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    WÀlÄ¯Á® UÀÄqÀÄ£ÁAiÀÄPÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

229 aAZÉÆÃ½ NMSA 4.    £ÁUÀ¥Áà ªÀÄ°UÁ aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃUÀzÀA¥ÀÄgÀ

230 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£À ªÀÄºÉ§Ä§¸Á§ aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃUÀzÀA¥ÀÄgÀ

231 aAZÉÆÃ½ NMSA 6.    ¸ÀPÀÄæ ZÀAzÀÄæ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

232 aAZÉÆÃ½ NMSA 7.    C±ÉÆÃPÀ ¥Àæ¨sÀÄ aAZÉÆÃ½ aPÀÌ°AUÀzÀ½î

233 aAZÉÆÃ½ NMSA 8.    «oÀ® ªÀÄ£ÉÃ¥Áà aAZÉÆÃ½ ®ZÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ

234 aAZÉÆÃ½ NMSA 9.    ªÀÄºÉ§Æ§C° UÀÄqÀÄ¸Á§ aAZÉÆÃ½

235 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    vÀÄPÀgÁªÀÄ gÀÄPÀäAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ ®ZÀÑªÀÄ¸ÁUÀgÀ

236 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl aAvÀPÀÄAmÁ

237 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    ®ZÀÑªÀÄ¥Áà CAd¥Áà aAZÉÆÃ½ ®ZÀÑªÀÄ¸ÁUÀgÀ

238 aAZÉÆÃ½ NMSA 4.    ¥ÉAl¥Áà ªÀÄ®è¥Áà aAZÉÆÃ½ ®ZÀÑªÀÄ¸ÁUÀgÀ

239 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    gÀvÀß¨Á¬Ä ¨sÉÆÃdÄ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

240 aAZÉÆÃ½ NMSA 6.    ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀiË®£À¸Á§ aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃUÀzÀA¥ÀÄgÀ

241 aAZÉÆÃ½ NMSA 7.    ªÉAPÀlgÉrØ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃUÀzÀA¥ÀÄgÀ

242 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    C£ÀAvÀPÀÄªÀiÁgÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½ 

243 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    ZÀAzÀÄæ £ÁªÀÄÄ aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½

244 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    dªÀÄ¹AUÀ ªÀ¸ÀÄgÁªÀÄ aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½

245 aAZÉÆÃ½ NMSA 4.    ¸ÉÆÃªÀÄ¹AUÀ ²ªÀgÁªÀÄ aAZÉÆÃ½ ¨sÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½î

246 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    ¥ÉAl¥Áà ªÉÆÃUÀ®¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥sÀvÉÛ¥ÀÄgÀ

247 aAZÉÆÃ½ NMSA 6.    ¸ÀÄ¨sÁ±ÀZÀAzÀæ £ÁUÀ¥Àà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ²PÀgÀªÉÆÃvÀPÀ¥À½î

248 aAZÉÆÃ½ NMSA 7.    GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀAUÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

249 aAZÉÆÃ½ NMSA 8.    ²æÃzÉÃ« ªÀÄzsÀÄ¸ÀÄzÀ£À aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt



250 aAZÉÆÃ½ NMSA 9.    gÁªÀÄ±ÉnÖ ªÁ¸ÀÄgÁªÀÄ aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½

251 aAZÉÆÃ½ NMSA 10.   ¹ÃvÀgÁªÀÄ ²ªÀgÁªÀÄ aAZÉÆÃ½ ¨sÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½î

252 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    ªÉAPÀlgÉrØ §¹gÉrØ aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

253 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    §¸ÀgÉrØ w¥ÀàgÉrØ aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

254 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    ªÀÄ®è¥Áà §¸À¥Áà aAZÉÆÃ½ UÀgÀUÀ¥À½î

255 aAZÉÆÃ½ NMSA 4.    ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl aªÀiÁäEzÀ¯Á¬Ä

256 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    ¸À©ÃgÀ¨ÉÃUÀA ªÀÄºÉ§Æ§ aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

257 aAZÉÆÃ½ NMSA 6.    ªÀÄ®è¥Áà §PÀÌ¥Áà aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

258 aAZÉÆÃ½ NMSA 7.    ¸ÀvÀåªÀÄ £ÀgÀ¸ÀAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

259 aAZÉÆÃ½ NMSA 8.    gÀhÄgÀt¥Áà gÁªÀÄt aAZÉÆÃ½

260 aAZÉÆÃ½ NMSA 9.    ºÉÆ¸ÀgÉrØ PÁ¸ÀgÉrØ  aAZÉÆÃ½ ¨sÀPÀÛA¥À½î

261 aAZÉÆÃ½ NMSA 10.   FgÀtÚ F±ÀégÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ UÀgÀUÀ¥À½î

262 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    ªÉAPÀlgÉrØ ¨sÀªÁ£ÀgÀrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©Ãg£ÀºÀ½îÀ

263 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    ¸ÀAUÁgÉrØ  £ÁUÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©Ãg£ÀºÀ½îÀ

264 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    ±ÁªÀÄgÁªÀ gÁAiÀÄ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ²PÁgÀªÉÆÃvÀPÀ¥À½î

265 aAZÉÆÃ½ NMSA 4.    ªÀiÁ£À±ÉnÖ ±ÀAPÉæ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

266 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ CuÁÚgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÀr¤AUÀzÀ½î

267 aAZÉÆÃ½ NMSA 6.    ²ªÀgÁAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ vÁd¯Á¥ÀÄgÀ

268 aAZÉÆÃ½ NMSA 7.    £ÁUÀªÀÄä ±ÁªÀÄgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

269 aAZÉÆÃ½ NMSA 8.    zÉÃ«AzÀæAiÀÄå ¥sÀQÃgÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ AiÀÄA¥À½î

270 aAZÉÆÃ½ NMSA 9.    ²ªÀgÁd ¹zÀÝ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÉÆlUÁ

271 aAZÉÆÃ½ NMSA 10.   gÁªÀÄtÚ zÉÆAqÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ AiÀÄA¥À½î

272 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    E¸ÉÆÃ¥sÀ«ÄAiÀÄå ¥sÀvÀÄæ¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

273 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    ªÀÄAd¯É¸Á§ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

274 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ UÀÄAqÉgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨sÀÆAiÀÄgÀ PÉ

275 aAZÉÆÃ½ NMSA 4.    gÁªÀÄgÉrØ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ vÁd¯Á¥ÀÄgÀ

276 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    ¥Àj¥ÀÆtð £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨É£ÀPÉ¥À½î

277 aAZÉÆÃ½ NMSA 6.    ¥sÀwÃªÀiÁ©Ã ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ



278 aAZÉÆÃ½ NMSA 7.    gÁd±ÉÃRgÀgÉrØ gÁªÀÄgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨É£ÀPÉ¥À½î

279 aAZÉÆÃ½ NMSA 8.    ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

280 aAZÉÆÃ½ NMSA 9.    dUÀ£ÀAiÀÄå gÁªÀÄAiÀiÁå aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

281 aAZÉÆÃ½ NMSA 10.  ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

282 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    ¹zÀÝªÀÄä ¹zÀÝ¥Áà  aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

283 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    ¸ÀAUÀ¥Áà FgÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ²PÀgÁªÉÆÃvÀPÀ¥À½î

284 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ vÁd¯Á¥ÀÄgÀ

285 aAZÉÆÃ½ NMSA 4.    gÀAUÁgÉrØ ¤AUÁgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

286 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    «ÃgÀ¥ÁPÀëAiÀiÁå ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

287 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    ZÀ£Àß§¸À¥Áà ¸ÀÄ¨sÁ±ÀZÀAzÀæ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÀÄ¥À£ÀÆgÀ

288 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    dUÀzÉÃªÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀAl£À½î

289 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    ªÉAPÀlgÉrØ C£ÀAvÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆÃqÀ

290 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    ¥ÁAqÀÄ ¥ÉÆÃªÀÄÄ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨É£ÀPÉ¥À½î

291 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    ¥Àæ«ÃtPÀÄªÀiÁgÀ ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ aAZÉÆÃ½ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ

292 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    ¤ªÀÄð¯ÁzÉÃ« ®PÀëöät aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½

293 aAZÉÆÃ½ NMSA 4.    KPÀ£ÁxÀ ¥ÀÄgÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

294 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    ¥ÀÄ£ÀÄ PÀ¤gÁªÀÄ aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

295 aAZÉÆÃ½ NMSA 1.    xÁªÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄ  aAZÉÆÃ½ zsÀªÀÄð¸ÁUÀgÀ

296 aAZÉÆÃ½ NMSA 2.    zÉÃ«AzÀæ¥Áà ²ªÀ¥Áà  ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¤qÀUÀÄAzÁ

297 aAZÉÆÃ½ NMSA 3.    vÉÆÃlªÀiÁä ¸Á¬Ä§tÚ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl gÀÄzÀÆßgÀ

298 aAZÉÆÃ½ NMSA 4.    ®PÀëöäAiÀiÁå w¥ÀàAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ CAvÀªÀgÁA

299 aAZÉÆÃ½ NMSA 5.    dUÀ£ÁxÀ ªÉÆÃUÀ®¥Áà PÉÆÃrè PÉÆÃrè

300 aAZÉÆÃ½ NMSA 6.    ªÀiÁuÉªÀÄä ®PÀëöä¥Áà aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

301 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    §®gÁªÀÄ §£À¸ÀÄ aAZÉÆÃ½ UÀÄgÀA¥À½î

302 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.   ¸ÉÃªÀAw¨Á¬Ä ¥Àæ¨sÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

303 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    gÀÄQä¨Á¬Ä zÀ±ÀgÀxÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

304 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¥ÀÄgÀÄ ¸ÉÆÃªÀiÁè aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

305 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    gÀvÀÄß ºÉÃªÀiÁè aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ



306 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    »ÃgÀÄ ±ÀPÀÄæ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ AiÀÄvÉ¨ÁgÀ¥ÀÄgÀ

307 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    PÁ²gÁªÀÄ UÉÆÃ«AzÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

308 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ±ÀAPÀgÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

309 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ©üÃªÀÄ¹AUÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ AiÀÄvÉ¨ÁgÀ¥ÀÄgÀ

310 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ZÀA¢¨Á¬Ä «ÃgÀ±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ AiÀÄvÉ¨ÁgÀ¥ÀÄgÀ

311 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    PÉÃ½¨Á¬Ä gÀÆ¥Áè aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ AiÀÄvÉ¨ÁgÀ¥ÀÄgÀ

312 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.  xÁªÀgÀÄ Q¸À£ÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

313 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    gÁªÀ®¥Áà AiÀÄAPÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀqÀA¥À½î

314 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£À ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀAl£À½î

315 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    «±Á®PÀÄªÀiÁgÀ PÉ.gÁªÀÄPÀÈµÀÚgÁªÀ aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

316 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    UËgÀªÀiÁä F±ÀégÀ¥Àà aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½î

317 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    PÀÈµÀÚgÉrØ ¹zÀÝgÉrØ aAZÉÆÃ½ ¥Àl¥À½î

318 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    CtÚgÁªÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀAl£À½î

319 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà PÀ¯Áåt¥Áà PÉÆÃrè £ÁªÀzÀV

320 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ¸ÀAUÀgÉrØ gÁªÀÄPÀÈµÀÚgÉrØ aAZÉÆÃ½ PÀZÀðSÉÃqÀ

321 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    §¸ÀAiÀiÁå §¸À°AUÀAiÀÄå ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl aªÀiÁäEzÀ¯Á¬Ä

322 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.  £ÁUÀ¥Áà @ £ÁUÉÃ±À vÀAzÉ §¸À¥Áà aAZÉÆÃ½ PÀZÀðSÉÃqÀ

323 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ªÀÄºÉ§Æ§¥ÀmÉÃ® ªÉÆÃ¢£À¥ÀmÉÃ® aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

324 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£À WÀÄqÀÄ¸Á§ aAZÉÆÃ½ PÀZÀðSÉqÀ

325 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä ±ÁªÀÄgÁªÀ aAZÉÆÃ½ zÉÃUÀ®är

326 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸ÀÄ¨sÀ±ÀZÀAzÀæ aAZÉÆÃ½ zÉÃUÀ®är

327 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    §¸ÀªÀgÁd gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà aAZÉÆÃ½ zÉÃUÀ®är

328 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÀAUÀªÀiÁä ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆÃrè ªÉÆÃWÁ

329 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    £ÀgÀ¸À¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

330 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ªÀÄ.±À¦ü RÄzÀªÀAzÀ¸Á§ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

331 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    gÁAiÀÄ¥Áà w¥ÀàuÁÚ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¥ÉAZÀ£À¥À½î

332 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ±ÀgÀtªÀiÁä §¸ÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉgÉÆÃ½î

333 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    dgÀtªÀiÁä ªÀÄ®¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl



334 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÉÆÃUÀ®¥Áà ®PÀëöät aAZÉÆÃ½ ¥sÀvÉÛ¥ÀÄgÀ

335 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    «oÀ® gÉÃªÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨sÀÆAiÀÄågÀ PÉ

336 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä §PÀÌ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ £ÀgÀ£Á¼À

337 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl UÀrPÉÃ±ÀégÁ

338 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ªÉÆÃºÀ£ÀgÉrØ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl aAvÀ¥À½î

339 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ²ªÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀqÀA¥À½î

340 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    zsÀªÀÄðgÁªÀ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

341 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸Á¬Ä§tÚ aAZÉÆÃ½ UÀgÀUÀ¥À½î

342 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    UËgÀªÀiÁä PÁ²£ÁxÀ PÉÆÃrè AiÀÄ®PÀ¥À½î

343 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¨ÉÃ½¨Á¬Ä PÀÄ¥ÀàtÚ PÉÆÃrè ¸ÀÄAoÁt

344 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀ¯Áåt¥Áà PÉÆÃrè PÉÆÃrè 

345 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄ §¸À°AUÀgÉrØ PÉÆÃrè PÉÆÃrè

346 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ¢Ã°¥Áà dUÀ£ÁxÀgÁªÀ PÉÆÃrè ¸ÀÄAoÁt 

347 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    PÉÃ±ÀgÁªÀ CtÚgÁªÀ PÉÆÃrè ¸ÀÄAoÁt

348 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ¨Á§ÄgÁªÀ ©ÃgÀ¥Áà PÉÆÃrè ¸ÀÄAoÁt

349 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ªÉÄÊ£Á¨Á¬Ä §¸ÀªÀt¥Áà PÉÆÃrè ¸ÀÄAoÁt

350 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    gÉÃªÀt¹zÀ¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÉÆÃrè PÉÆÃrè

351 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   UÀAUÀtÚ gÁªÀÄtÚ PÉÆÃrè PÉÆÃrè

352 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    gÀ« CAvÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆqÁ

353 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ±ÀgÀtgÉrØ C£ÀAvÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ ¨sÀPÀÛA¥À½î

354 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    «ÃgÉAzÀæ ±ÀAPÀgÀ¥Áà 

355 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    «ÃgÀ±ÉnÖ ¸ÀAUÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ vÀÄªÀÄPÀÄAmÁ

356 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ²æÃºÀj ºÀtªÀÄAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ

357 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    UÀÄAqÀ¥Áà §¸ÀªÀt¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃ®PÀ¥À½î

358 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ¨Á®ªÀiÁä §¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆÃqÀ

359 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    §æºÁä£ÀAzÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃ®PÀ¥À½î

360 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    gÁd²æÃ ²ªÀgÁAiÀÄ aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃ®PÀ¥À½î

361 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.  C«ÄÃgÀ¥ÀmÉÃ® E¸Áä¬Ä® ¥ÀmÉÃ® PÉÆÃrè ªÉÆÃWÁ



362 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ªÀÄPÀÄÛA¸Á§ EªÀiÁªÀÄ¸Á§ aAZÉÆÃ½ ¦.ªÉÆÃvÀPÀ¥À½î

363 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÉÆÃrè PÉÆgÀ«

364 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    «£ÉÆÃzÀ C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀÄvÀ¥ÀÄgÀ

365 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    §¸À¥ÀÄgÀªÀÄ ªÉAPÀlgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¥ÉÆÃvÀAUÀ®

366 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    R®¥Áà vÀÄ¼Àd¥Áà PÉÆÃrè PÉÆgÀ«

367 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    gÀªÉÄÃ±À avÀæ±ÉÃRgÀ PÉÆÃrè PÀAZÀ£Á¼À

368 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ ©üÃªÀÄ±É£ÀgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀÆvÀ¥ÀÄgÀ

369 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    gÁWÉÃªÀAzÀæ ©üÃªÀÄ±ÉÃ£ÀgÁªÀ PÉÆÃrè PÉÆgÀ«

370 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ²ªÀ£ÁUÀ¥Áà ¸ÀÄ¨sÁ±ÀZÀAzÀæ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀlA£À½î

371 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.  ¥ÀæºÀ®zÀgÁªÀ eÉÊgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆqÀ

372 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    «oÀ®gÁªÀ ¥ÀæºÀ®zÀgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆqÀ

373 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ SÁ¹ªÀiï ¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

374 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    gÁeÉÃAzÀægÉrØ ªÀÄºÉÆÃ£ÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀqÀA¥À½î

375 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ªÀiÁtÂPÀ¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆqÀ

376 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ¦ÃgÀ¥Á±Á ¸Á¢üPÀC° ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¤qÀUÀÄAzÁ

377 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    §¹gÀ¥ÀmÉÃ® ªÉÆÃ¢Ý£À¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

378 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà w¥ÀàtÚ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

379 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ²ªÀgÉrØ £ÁUÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ ¥Àl¥À½î

380 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    £ÀgÀ¹ªÀÄ®Ä ¥ÉAl¥Áà aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

381 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.  w¥ÀàªÀiÁä £ÁUÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

382 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ aAZÉÆÃ½ EgÀUÀ¥À½î

383 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    gÉÃªÀt¹zÀ¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

384 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà aAZÉÆÃ½ UÀgÀUÀ¥À½î

385 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£À C§ÄÝ®¸Á§gÀ aAZÉÆÃ½ UÀuÁ¥ÀÄgÀ

386 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ªÀÄzÀgÀ ©Ã ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ aAZÉÆÃ½ UÀuÁ¥ÀÄgÀ

387 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ªÉAPÀlgÉrØ £ÀªÀdgÉrØ aAZÉÆÃ½ UÀgÀUÀ¥À½î

388 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ PÀAqÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ¨sÀPÀÛA¥À½î

389 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    PÁAvÀªÀiÁä ©üÃªÀÄtÚ aAZÉÆÃ½ EgÀUÀ¥À½î



390 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    AiÀiÁ¹£À¥ÀmÉÃ® RzÀgÀ¥ÀmÉÃ® aAZÉÆÃ½ ¦.ªÉÆÃvÀPÀ¥À½î

391 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.  ©üÃªÀÄgÁªÀ ¥sÀQÃgÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ L£ÉÆÃ½

392 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ZÀAzÀæªÀiÁä UÉÊ§uÁÚ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

393 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £ÁUÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃ®PÀ¥À½î

394 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    dUÀ£ÁxÀgÉrØ ªÀÄ®gÉrØ aAZÉÆÃ½ ¥sÀvÉ¥ÀÆgÀ

395 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¥ÀÆgÀÄµÉÆÃvÀªÀÄgÉrØ ©üÃªÀÄgÉrØ aAZÉÆÃ½ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ

396 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    £ÀgÀ̧ ÀªÀiÁä ±ÁªÀÄtÚ aAZÉÆÃ½ EgÀUÀ¥À½î

397 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ZÀ£Àß§¸ÀAiÀÄå UÀÄgÀAiÀiÁå aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

398 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¥sÀPÉÆæÃ¢Ý£À ¥ÀmÉÃ® ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£À ¥ÀmÉÃ® aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ²PÀgÀªÉÆÃvÀPÀ¥À½î

399 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ SÁ¹A¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

400 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    gÉÃªÀt¹zÀAiÀÄå ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ²PÀgÀªÉÆÃvÀPÀ¥À½î

401 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    gÁªÀÄgÉrØ £ÁUÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

402 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ²æÃ¤¢ü zsÀ£ÀAdAiÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨É£ÀPÉ¥À½î

403 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    UÉÆÃ¥Á®gÉrØ £ÀgÀ̧ ÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

404 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    zsÁ£ÀªÀiÁä ªÀiÁtÂPÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

405 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ªÉÆÃ£À¥Áà gÉÃªÀt¹zÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

406 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

407 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¸ÀAUÀ¥Áà ZÀAzÀæ±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ RÄzÁªÀAzÀ¥ÀÄgÀ

408 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ FgÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ PÉÆÃ¼ÀÄîgÀ

409 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ©ZÀÑgÉrØ ¨Á®gÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl dlÆÖgÀ

410 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    gÀ«ÃAzÀæ «oÀ®gÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

411 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀÆvÀ¥ÀÄgÀ

412 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    gÁªÀÄÄ ©PÀÄÌ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²gÉÆÃ½î

413 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ªÀÄ®èªÀiÁä £ÁUÀ±ÉnÖ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl aªÀiÁäEzÀ¯Á¬Ä

414 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    £ÀgÀ¹A®Ä ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ªÉÆUÀzÀA¥ÀÄgÀ

415 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   gÁªÀÄ°AUÀªÀiÁä §¸ÀªÀgÁd aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨É£ÀPÀ£À½î

416 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl UÀrPÉÃ±ÀégÁ

417 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¹zÀÝ¥Áà §AqÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¤qÀUÀÄAzÁ



418 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    C£ÀAvÀAiÀiÁå ZÀAzÀæAiÀiÁå ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

419 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ªÀÄgÀÄ¥sï ¥ÀmÉÃ® ªÀÄºÉ§Æ§¥ÀmÉÃ® aAZÉÆÃ½ ªÉÆUÀzÀA¥ÀÄgÀ

420 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÁ®Ä aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ zsÀÆvÀgÀUÁ

421 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    gÀvÀ£À¹AUÀ qsÁPÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¹gÉÆÃ½î

422 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸Á¬Ä§tÚ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

423 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ±Á»£À¨ÉÃUÀA ªÀÄ¸ÁÛ£ÀC° aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

424 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    SÁ¹AC° ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÁgÀA¥À½î

425 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   «dAiÀÄ®Qëöä ªÉÆÃºÀ£ÀgÉrØ  aAZÉÆÃ½ ¥sÀvÉÛÃ¥ÀÄgÀ

426 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ªÉÆÃºÀ£ÀgÉrØ ¥ÉAlgÉrØ   aAZÉÆÃ½ ¥sÀvÉÛ¥ÀÄgÀ

427 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    £ÁgÀAiÀÄt ®PÀëöät aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ

428 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ®QëöäPÁAvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨sÀAl£À½î

429 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¸ÀÄ¨sÀzÀæªÀiÁä «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ £ÀgÀ£Á¼À

430 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà PÀgÀ§¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl UÀrPÉÃ±ÀégÀ

431 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    gÉÃªÀt¹zÀÝAiÀiÁå UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ UÀuÁ¥ÀÄgÀ

432 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ±ÁªÀÄgÁªÀ gÁAiÀÄ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

433 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    eÉÆÃw ¸ÀÄzsÁPÀgÀ aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

434 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    C§ÄÝ® eÁ«ÃzÀ «ÄAiÀÄå¥ÀmÉÃ® aAZÉÆÃ½ ªÉAPÀl¥ÀÄgÀ

435 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   gÁªÀÄgÉrØ §¸ÀªÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉgÉÆÃ½î

436 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    £ÀgÀ¸À¥Áà ¥ÉAl¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

437 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ  ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

438 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¦ügÉÆÃd«ÄAiÀiÁå ªÀÄÄ¸ÁÛ¥sÀ PÉÆÃrè ºÀ®ZÉÃgÁ

439 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄ¨Á¬Ä PÁ²£ÁxÀ aAZÉÆÃ½ gÁªÀÄwðxÀ

440 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    §ÄqÀØ¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà aAZÉÆÃ½ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ

441 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    UË¸À¸Á§ ¤AiÀÄªÀÄvÀ¸Á§ aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃ®PÀ¥À½î

442 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ®Qëöä £ÁgÀtgÉrØ ©üÃªÀÄgÉrØ aAZÉÆÃ½ ¨ÉqÀUÀ¥À½î

443 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁgÀÄw  aAZÉÆÃ½ UÀAUÀ£À¥À½î

444 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ªÀÄ¸ÀÆzÀ¥ÀmÉÃ® gÀ¸ÀÆ®¥ÀmÉÃ® aAZÉÆÃ½ EgÀUÀ¥À½î

445 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   eÁ°ÃAzÀæ£ÁxÀ §¸ÀªÀt¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃ®PÀ¥À½î



446 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¨sÀgÀvÀ¥ÁæPÀ±À gÉÃªÀt¹zÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃ®PÀ¥À½î

447 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ PÉÆ¼ÀÄîgÀ

448 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ªÉAPÀlgÉrØ «oÀ®gÉrØ aAZÉÆÃ½ EgÀUÀ¥À½î

449 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¸ÀÆAiÀÄð±ÉÃRgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ aAZÉÆÃ½ zÉÃUÀ®är

450 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ºÀtªÀÄAvÀ AiÀÄAPÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ¨sÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½î

451 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ºÀ¸À£À¸Á§ ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ aAZÉÆÃ½ £ÁUÁEzÀ̄ Á¬Ä

452 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    £ÁgÀAiÀÄt £ÁUÀAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

453 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ²æÃzÉÃ« CªÀÄÈvÀ¥Áà  aAZÉÆÃ½ CtªÁgÀ

454 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    gÉÃªÀt¹zÀ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà aAZÉÆÃ½ ¨ÉÃqÀUÀ¥À½î

455 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   ¸ÀAUÀ¥Áà gÁZÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ wgÀÄªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

456 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÀÄgÉÃ±À ªÉÆÃUÀ®¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀÆqÀzÀ½î

457 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    PÀ«vÁ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

458 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ²ªÀgÁd «±Àé£ÁxÀ aAZÉÆÃ½ ¥ÀÆ®PÀ¥À½î

459 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

460 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ©ZÀÑªÀÄä ¸ÁAiÀÄ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¥ÉÆvÀAUÀ¯ï

461 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ºÉÆÃ§Ä ªÁ®Ä PÉÆÃrè PÉÆgÀ«vÁAqÀ

462 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ¥ÁAqÀ¥Áà vÀÄ¼Àd¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¥ÉÆvÀAUÀ¯ï

463 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    JªÀiï.r ºÀ¤Ã¥sÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀAl£À½î

464 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    §¹ÃgÀ¸Á§ ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÃgÉÆ½î

465 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   ©üÃªÀÄgÁªÀ UÀgÀÄ°AUÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÀ

466 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    xÀªÀgÀÄ gÉÃRÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÀr¤AUÀzÀ½î

467 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ºÉÃªÀÄÄ¹AUï PÀ À̧£ÀÄ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀ«vÁAqÀ

468 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà gÉÃªÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ PÀZÀðSÉÃqÀ

469 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ±ÁªÀÄgÁªÀ ZÀAzÀæ¥Àà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

470 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    gÁªÀÄtÚ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²ÃgÉÆ½î

471 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ²æÃªÀÄAvÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨ÉqÀUÀ¥À½î

472 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ªÉAPÀlgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆqÀ

473 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ²ªÀÅ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀqÀA¥À½î



474 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ²ªÀÅgÁAiÀÄ ¯Á®¥Àà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zÀ¸ÀÛ¥ÀÄgÀ

475 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    gÀªÉÄ±À ¥ÁAqÀÄ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀ«vÁAqÀ

476 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ¸ÁAiÀÄgÉrØ UÉÆÃ«AzÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl dlÆÖgÀ

477 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    »gÀÆ ªÀÄ£ÀÄß PÉÆÃrè PÉÆgÀ«vÁAqÀ

478 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ±ÀgÀt¥Áà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÀÄqÀØ½î

479 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ¸ÀÄgÉÃ±ÀPÀÄªÀiÁgÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆqÀ

480 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   §PÀÌ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ £ÁUÀEzÀ̄ Á¬Ä

481 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    UÉÆÃ¥Á®gÉrØ gÁªÀÄgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl dlÆÖgÀ

482 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÀÄÄ¤£ÉÃAzÀægÉrØ ©ZÀÑgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl dlÆÖgÀ

483 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    «£ÁAiÀÄPÀgÉrØ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl dlÆÖgÀ

484 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¹zÀÝAiÀiÁå ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆqÀ

485 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    zÀ±ÀgÀxÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÀÄqÀ½î

486 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    PÀgÀ§¸ÀªÀiÁä ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¨sÀAl£À½î

487 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    vÀÄ¼Àd¥Áà ªÉÆÃUÀ®¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉÆgÀqÀA¥À½î

488 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ²ªÀPÁAvÀªÀiÁä §¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl gÀzÀÆßgÀ

489 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    gÀhÄgÀtªÀiÁä gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl zË®vÀ¥ÀÄgÀ

490 aAZÉÆÃ½ PMKSY UÉÆÃ«AzÀ¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl dlÆÖgÀ

491 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    £ÁUÀªÀiÁä w¥ÀàtÚ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl AiÀÄPÁ¥ÀÄgÀ

492 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÀÄgÉªÀiÁä ªÀÄgÉ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÀÄqÀ½î

493 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ²ªÀ¥Áà ºÀtªÀÄ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl dlÆÖgÀ

494 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    UÉÆÃ¦¨Á¬Ä ¯ÉÆÃPÀÄ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ²gÉÆÃ½î

495 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ¤A¨ÉuÁÚ ¹zÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ

496 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    UÉÆÃªÀðzÀ£ÀgÉrØ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl dlÆÖgÀ

497 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ²ªÀ°¯Á dUÀ£ÁxÀ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÀ®PÉÆÃqÀ

498 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ¸ÀÄ§âuÁÚ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¤qÀUÀÄAzÁ

499 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ±ÀgÀt¥Áà £ÁUÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ R£Á¥ÀÄgÀ

500 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ²æÃªÀÄAvÀ ±ÀAPÉæ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ

501 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¥ÀzÀäªÀw zÉÃ«AzÀæ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ



502 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¥ÉæÃªÀÄ¯Á PÀÈµÀÚgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ vÀeÁ®¥ÀÄgÀ

503 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ªÉÄÊ¯Áj ±ÀAPÉæ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ

504 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    EªÀiÁ®¨Á¬Ä ¥Àæ¨sÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UËqÀ¥ÀUËr vÁAqÁ

505 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    gÉÃªÀt¹zÀ¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÉgÉÆÃ½î

506 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ ºÀj±ÀZÀAzÀægÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ZÀAUÉmÁ

507 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ºÀ©Ã§C° ºÉÊAiÀiÁvÀC° aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÁgÀA¥À½î

508 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÁ¼À¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ

509 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¨sÁUÀ¥Áà zÉÃ«AzÀæ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ

510 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    PÀÈµÀÚ¥Áà AiÀÄ®è¥Áà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ

511 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    PÉ.dAiÀÄ²æÃ PÉ.gÁªÀÄPÀÈµÀÚgÁªÀ aAZÉÆÃ½ «ÄjAiÀiÁt

512 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    «ÃgÀ±ÉnÖ UÀAUÀÆ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

513 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ±ÁªÀÄgÁªÀ ©üÃªÀÄ¯Á aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ AiÀÄvÉ¨ÁgÀ¥ÀÄgÀ

514 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ¸Á§gÉrØ £ÁUÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

515 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    w¥ÀàuÁÚ vÀÄ¼Àd¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¥ÀAUÀgÀUÁ

516 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   ZÀAzÀæªÀiÁä £ÁUÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAr

517 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    £ÁUÉÃ±À ZÀvÀæ±ÉÃRgÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

518 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ªÉÆÃ®£À¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

519 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    dUÀ£ÁxÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ²PÁgÀªÉÆÃvÀPÀ¥À½î

520 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    «dAiÀÄ²æÃ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

521 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸ï.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

522 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ®°vÁ¨Á¬Ä ªÉÄÊ¯Áj aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ

523 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    gÀªÉÄÃ±À ±ÀAPÉæ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ

524 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä ¹gÀUÀAiÀiÁå aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

525 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ªÀÄ£ÀÆìgÀC° CºÀäzÀ¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ªÀÄgÀ¥À½î

526 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   ªÀÄ®±ÉnÖ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÉÆlUÁ

527 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¥ÁAqÀÄ RÆ§Ä aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ AiÀÄvÉ¨ÁgÀ¥ÀÄgÀ

528 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    gÁªÀÄ±ÉnÖ ªÉÄgÀªÀ£À aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸ï.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

529 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¥Àæ¨sÀÄ ¥ÁAqÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸ï.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ



530 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    PÁ±ÀªÀiÁä ªÀiÁgÀÄw aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÉÆlUÁ

531 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    PÀAoÉ¥Áà ©üÃªÀÄgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ

532 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ¸ÀAUÁgÉrØ ©üÃªÀÄgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ vÁd¯Á¥ÀÄgÀ

533 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ¸ÀÄ²Ã®¨Á¬Ä UÉÆÃ«AzÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸ï.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

534 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ¸ÀgÀ¸Àéw £ÁUÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ

535 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    PÀ®è¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

536 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ E¸Áä¬Ä®¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ SÁ£Á¥ÀÄgÀ

537 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¥Á±Á¥ÀmÉÃ® C«ÄÃgÀ¥ÀmÉÃ® aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÉÆÃlUÁ

538 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÀÄ®è¥Áà ²ªÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

539 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ±É£ÀÄß¨ÉÃUÀA E¸Áä¬Ä®  aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

540 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ªÀÄºÉvÁ§¸Á§ ¯Á®ºÀäzÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨É£ÀPÉ¥À½î

541 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄ±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ªÀÄgÀ¥À½î

542 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    UÀÄAqÀ¥Áà ¤AUÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¥ÀAUÀgÀUÁ

543 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    §¸ÀªÀgÁd w¥ÀàuÁÚ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÉÆlUÁ

544 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    £ÁgÀAiÀÄtgÉrØ ¤AUÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

545 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ gÁAUÀgÁªÀ PÉÆÃrè gÀÄªÀÄÆßUÀÆqÀ

546 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå f¯Á¤¸Á§ PÉÆÃrè PÉÆÃrè

547 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ±À²ÃPÀ¯Á dUÀ£ÁxÀgÁªÀ PÉÆÃrè gÀlPÀ®

548 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    eÁ¥sÀgÀ¸ÁºÉ§ ªÀÄºÉ§Æ§¸ÁºÉ§ PÉÆÃrè gÀÄªÀÄßUÀÆqÀ

549 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    WÉÆÃgÀPÀ£ÁxÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ PÉÆÃrè gÀÄªÀÄßUÀÆqÀ

550 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ®°vÁ ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ PÉÆÃrè AiÀÄ®PÀ¥À½î

551 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    dUÀzÉÃªÀ¥Áà ¸ÀAUÀ¥Áà PÉÆÃrè gÀÄªÀÄßUÀÆqÀ

552 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ªÀÄºÉvÀ¥ÀgÁªÀ PÀÄ¥ÀtÚ PÉÆÃrè ¸ÀÄAoÁt

553 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    UÀÄAqÀ¥Áà Ct«gÀ¥Áà PÉÆÃrè gÀÄªÀÄßUÀÆqÀ

554 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   ²ªÀgÁd gÉÃªÀt¹zÀ¥Áà PÉÆÃrè PÉÆÃrè

555 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ZÀAzÀæPÁAvÀ §¸ÀªÀgÁd PÉÆÃrè gÀÄªÀÄßUÀÆqÀ

556 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¸ÀÄ¤ÃvÁ gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ PÉÆÃrè AiÀÄ®PÀ¥À½î

557 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    §zÀÄÝ ªÉÄÃWÀÄ PÉÆÃrè gÀlPÀ®



558 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    gÀªÉÄÃ±À §¸ÀªÀt¥Áà PÉÆÃrè PÉÆÃrè

559 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÉÆÃrè ¸ÀÄAoÁt

560 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ¸ÀÄ¨sÁ¸À gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà PÉÆÃrè gÀlPÀ®

561 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ¸Á¬Ä§tÚ «ÃgÀ¥Áà PÉÆÃrè gÀÄ À̧ÛA¥ÀÆgÀ

562 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    dUÀ£ÁxÀgÁªÀ ²æÃ¥ÁvÀgÁªÀ PÉÆÃrè ¸ÀÄAoÁt

563 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    £ÁUÀªÀiÁä ZÀ£Àß¥Áà PÉÆÃrè gÀÄªÀÄßUÀÆqÀ

564 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   «±Àé£ÁxÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÉÆÃrè ¸ÀÄAoÁt

565 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    AiÀÄAPÀ¥Áà ªÉÆÃUÀ®¥Áà aAZÉÆÃ½ ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀzÀ½î

566 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    dAiÀÄ¥Á® £ÁAiÀÄgÀt aAZÉÆÃ½ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ 

567 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    zÀ±ÀgÀxÀ ©üÃªÀÄ±ÉnÖ aAZÉÆÃ½ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ

568 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¥ÁAqÀÄ UÉÆÃ¥ÀÄ aAZÉÆÃ½ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ

569 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ©üÃªÀÄ¯Á ªÀÄ£ÀÄß aAZÉÆÃ½ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ

570 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ªÀÄ£ÀÄß ©üPÀÄÌ aAZÉÆÃ½ ¨sÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½î

571 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    zsÀªÀÄÄð ©üPÀÄÌ aAZÉÆÃ½ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ

572 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    §ZÀÄÑ UÉÃªÀÄÄ aAZÉÆÃ½ PÀ®¨sÁ« vÁAqÁ

573 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    vÉÃdÄ ªÀiÁ£À¹AUÀ aAZÉÆÃ½  PÀ®¨sÁ« vÁAqÁ

574 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   ¸ÀÄ¨sÁ±À »gÀÄ aAZÉÆÃ½ ¨sÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½î

575 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ZÀAzÀÄ £ÁªÀÄÄ aAZÉÆÃ½ ¨sÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½î

576 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î

577 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ±ÁgÀzÀ̈ Á¬Ä vÀÄ¼Àd¥Áà aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î

578 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¸ÀAUÀ¥Áà ¹zÀÝ¥Áà aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î

579 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    £ÀgÀ̧ À¥Áà §PÀÌ¥Áà aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

580 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÀAUÀªÀiÁä §¸ÀªÀgÁd aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î

581 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÀÄ¯ÉèÃ±À ¤AUÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î

582 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    F±ÀégÀªÀiÁä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ aAZÉÆÃ½ FgÀ¥À½î

583 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ²ªÀPÁAvÀªÀiÁä ªÀÄ®è¥Áà aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î

584 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà § À̧ªÀgÁd aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î

585 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    dUÀ¢Ã±À ©üÃªÀÄgÁªÀ aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î



586 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    PÀªÀÄ®ªÀiÁä ²ªÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î

587 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ªÀÄºÁzÉÃ« ²æÃ±ÉÊ® aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

588 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ZÀ£Àß§¸À¥Áà ¸ÀAUÀ¥Áà §ÄgÀUÀ¥À½î aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î

589 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.  gÀ«PÁAvÀ £ÁUÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀzÀ½î

590 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ±ÀgÀtgÉrØ ±ÀAPÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ UÀgÀUÀ¥À½î

591 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    zÀjAiÀÄ¥ÀmÉÃ® SÁeÁ¥ÀmÉÃ® aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

592 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    gÁd±ÉÃRgÀ gÁWÀÄ£ÁxÀ aAZÉÆÃ½ ¥Àl¥À½î

593 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ aAZÉÆÃ½ UÀgÀUÀ¥À½î

594 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    Q¸À£ÀgÁªÀ £ÁgÀAiÀÄt aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

595 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ²æÃ¤ªÁ¸À gÀAUÀtÚ aAZÉÆÃ½ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ

596 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ±ÉÃRgÀ ¸ÁAiÀÄtÚ aAZÉÆÃ½ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ

597 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ PÉÆ¼ÀÄîgÀ

598 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    FgÀªÀiÁä ¥ÉAlAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ

599 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.  ²ªÀ¨Á¬Ä ±ÀgÀtgÉrØ aAZÉÆÃ½ UÀgÀUÀ¥À½î

600 aAZÉÆÃ½ PMKSY 11.   ±ÀgÀt¥Áà §¸ÀªÀgÁd aAZÉÆÃ½ §ÄgÀUÀ¥À½î

601 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    À̧ÄgÉÃ±À ªÀÄ®±ÉÃnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨sÀÆAiÀiÁågÀ PÉ

602 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAUÀ£ÀtÚ aAZÉÆÃ½ ®Qëöä¸ÁUÀgÀ

603 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ SÁ¹A¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ £ÁUÀgÀ¼À

604 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    FgÀªÀiÁä ±ÁªÀÄgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÀr¤AUÀzÀ½î

605 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    £ÁUÀ¥Áà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ZÀ£ÀÆßgÀ

606 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ªÀÄ®èªÀiÁä PÁ±À¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

607 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¤®PÀAoÀgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ RÄzÁªÀAzÀ¥ÀÄgÀ

608 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ®PÀëöät ªÀÄ®è¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÀr¤AUÀzÀ½î

609 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ¹zÀÝ¥Áà gÁªÀÄtÚ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ RÄzÁªÀAzÀ¥ÀÄgÀ

610 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.  PÀ®è¥Áà £ÁUÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÀr¤AUÀzÀ½î

611 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    «zÁåªÀw ©üÃªÀÄ±Á aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

612 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ±ÁªÀÄgÁªÀ ²ªÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ

613 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    eÉÊ¥Á®gÉrØ AiÀÄAPÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸ï.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ



614 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¨Á§ÄgÁªÀ LAiÀÄ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨sÀÆAiÀÄågÀ PÉ

615 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ªÀÄ£À±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

616 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ªÀÄ®è¥Áà RvÀ®¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ZÀ£ÀÆßgÀÄ

617 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ dUÀzÉÃªÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ªÀÄgÀ¥À½î

618 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    gÁd±ÉÃRgÀ gÁªÀÄ±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

619 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ªÀÄ°èPÁdÄð£À ±ÀgÀt¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ

620 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.  £ÁUÉÃ±À §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÀr¤AUÀzÀ½î

621 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    zÀ±ÀgÀxÀ ªÀiÁ£ÀÄß aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸ï.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

622 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ±ÁªÀÄgÁªÀ «ÃgÀ±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ

623 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ªÀÄºÁ°AUÀ¥Áà ²ªÀgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

624 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¥sÀvÀÄæ¥ÀmÉÃ® ªÀÄºÀäzÀ¥ÀmÉÃ® aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

625 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    GªÀiÁè ºÀgÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¨sÀÆAiÀiÁågÀ PÉ

626 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    §¸ÀAvÀ¥Áà ºÀ¤¥ÁtÚ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UÁgÀA¥À½î

627 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    CPÀæªÀÄ ªÀÄºÉ§Æ§C° aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ UËqÀ£ÀºÀ½î

628 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ¨ÉÃUÀA ©Ã ¥sÀQÃgÀ¥ÀmÉÃ® aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L.¦.ºÉÆ¸À½î

629 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ªÀiÁuÉªÀiÁä ZÀAzÀæ¥Áà aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃUÀzÀA¥ÀÄgÀ

630 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¨Á§Ä PÀ®è¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

631 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    dªÀÄÄtÂ¨Á¬Ä PÉ¸ÀÄ aAZÉÆÃ½
ZÁ¥Áè vÁAqÁ 
(±Á¢¥ÀÄgÀ)

632 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    CQ¯É±À ²ªÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¥ÉÆvÀAUÀ®

633 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    gÀ«ÄvÁ UÉÆÃ«AzÀ PÉÆÃrè PÉÆÃrè

634 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ²ªÀ£ÁxÀ £ÁUÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

635 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    zÉÃ«AzÀæ¥Áà ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

636 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ ªÉÆUÀzÀA¥ÀÄgÀ

637 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà «ÃgÀtÚ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl PÀÄ¥À£ÀÆgÀ

638 aAZÉÆÃ½ PMKSY 10.   ªÀÄ®ètÚ gÁªÀÄtÚ aAZÉÆÃ½ ªÉÆUÀzÀA¥ÀÄgÀ

639 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀiÁä ªÉAPÀlgÉrØ  aAZÉÆÃ½ ªÉÆUÀzÀA¥ÀÄgÀ

640 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ±ÀAPÀgÀ gÁªÀÄÄ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

641 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ºÀf¥ÀmÉÃ® SÁfªÀÄ¥ÀmÉÃ® aAZÉÆÃ½



642 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ®tÚ aAZÉÆÃ½ ªÉÆUÀzÀAzÀ¥ÀÄgÀ

643 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    «±Àé£ÁxÀ £ÀgÀ¹AUÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

644 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    gÉÃSÁ ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ aAZÉÆÃ½ zÉÃUÀ®är

645 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ AiÀÄAPÀgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸ï.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

646 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¹zÀÝ¥Áà PÉÆÃrè gÀlPÀ®

647 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆÃrè ¸ÉÃj

648 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ZÀAzÀæPÁAvÀ ¤AUÀ¥Áà PÉÆÃrè ¸ÉÃj

649 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ªÀiÁtÂPÀAiÀiÁå AiÀÄ®AiÀiÁå aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸ï.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

650 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ªÀiÁgÀÄw ªÀÄ®è¥Áà PÉÆÃrè PÉÆÃrè

651 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸ï.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

652 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¥Àæ¨sÀÄ £ÁUÀ±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸ï.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

653 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ±ÁAvÀAiÀiÁå PÉÆÃrè gÀlPÀ®

654 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    gÀhÄAUÁgÀ¸Á§ £Á£Á¸Á§ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ J¸À.§¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ

655 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ £ÁgÀAiÀÄtgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î

656 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ  aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ZÉAUÀmÁ

657 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

658 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ £ÁgÀAiÀÄtgÉrØ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

659 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ aAZÉÆÃ½ zÉÃUÀ®är

660 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    £ÁUÀ¥Àà AiÀÄ±ÀªÀAvÀgÁªÀ PÉÆÃrè PÉÆÃrè

661 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ªÀÄÄPÀAzÀ ²ªÁf aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

662 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    CªÀÄ±Á¨Á¬Ä gÁeÉÃAzÀæ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

663 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

664 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ±ÀgÀvÀÑAzÀæ §¸ÀªÀgÁd aAZÉÆÃ½ AiÀÄPÁ¥ÀÄgÀ

665 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä FgÀuÁÚ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

666 aAZÉÆÃ½ PMKSY 6.    ¸Á°¨Á¬Ä ©üPÀÄ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

667 aAZÉÆÃ½ PMKSY 7.    ¸Á«vÀæ¨Á¬Ä ¨Á§ÄgÁªÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

668 aAZÉÆÃ½ PMKSY 8.    £ÁUÀ¥Áà ©üÃªÀÄtÚ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

669 aAZÉÆÃ½ PMKSY 9.    ®PÀëöäªÀiÁä £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃUÀzÀA¥ÀÄgÀ



670 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¹zÀÝ¥Áà ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

671 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    £ÁUÀ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

672 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ±ÁºÁzÀÝ ¨ÉÃUÀA ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á¢PÀC° ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

673 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¥ÁªÀðw ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀgÁªÀ PÉÆÃrè PÉÆgÀ«

674 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¥ÁAqÀÄ zÉÃªÀ¯Á aAZÉÆÃ½ aAZÉÆÃ½

675 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    £ÁUÀ¥Áà ¹zÀÝ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ zÉÆnPÉÆ¼À

676 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ±ÀgÀt§ À̧¥Áà CdÄð£À PÉÆÃrè gÀlPÀ®

677 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ZÀAzÀæ±ÉnÖ ±ÁªÀÄgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ªÀÄgÀ¥À½î

678 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    C£ÀAvÀgÁªÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ  aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

679 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    UÉÆÃgÀPÀ£ÁvÀ gÁªÀÄ±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

680 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    £ÁUÀ±ÉnÖ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ L£Á¥ÀÄgÀ

1 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¨sÁgÀvÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÉAmÁgÉrØ aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÉrØ¥À°è

2 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÀÄºÁzÉÃ« dUÀ£ÁxÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

3 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    dUÀ£ÁßxÀgÉrØ £ÀgÀ̧ ÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl

4 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ²æÃ±ÉÊ®ªÀÄä UÀAqÀ °AUÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ f®ªÀgÀµÁ

5 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ±ÀAPÀgÀ ®PÀëöät aAZÉÆÃ½ °AUÁ£ÀUÀgÀ

6 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    zÀ¸À°¨Á¬Ä zÉÃªÀ¯Á aAZÉÆÃ½ °AUÀ£ÁUÀgÀ

7 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¥ÉæÃªÀÄ®ªÀiÁä ªÉÆÃUÀ®¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃZÁªÀgÀA

8 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¸ÀÄ¨sÁ±À ªÀiÁtÂPÀ aAZÉÆÃ½ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ

9 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    eÉÊ¹AUÀ ®PÀëöät aAZÉÆÃ½ °AUÀ£ÁUÀgÀ

10 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¥Àæ¨sÁªÀw ¸ÀAUÀAiÀÄ aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ ¥ÀÄgÀ

11 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¯ÁdgÀ ¥ÀæPÁ±À aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃZÀªÀgÀA

12 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¥ÉAlªÀiÁä ªÉÆÃUÀ®¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃZÀªÀgÀA

13 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    £ÁªÀÄzÉÃªÀ ©üÃªÀÄ¯Á aAZÉÆÃ½ f®ªÀgÀµÁ

14 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ®PÀëöät §zÀÄÝ aAZÉÆÃ½ °AUÀ£ÁUÀgÀ

15 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    WÉÃªÀÄÄ §zÀÄÝ£ÁAiÀÄPÀ aAZÉÆÃ½ f®ªÀgÀ±Á

16 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt gÁªÀÄPÉÆÃlAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ



17 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    gÁ¢üPÁ ²æÃPÁAvÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

18 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¨sÀd£À¹AUÀ ¨sÁªÀ¹AUÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

19 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    qÁPÀÄ gÁªÀÄf aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

20 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    gÀÄQätÂ¨Á¬Ä ±ÀAPÀgÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

21 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    gÁZÀgÉrØ ZÀAzÀægÉrØ aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ À¥ÀÄgÀ

22 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    £ÀgÀ̧ ÀªÀiÁä ¯Á®¥Áà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ

23 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¨ÁUÀtÚ CAdtÚ  aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ À¥ÀÄgÀ

24 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    «±Àé£ÁxÀ FgÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ

25 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ±ÀAPÉæªÀiÁä gÁªÀÄZÀAzÀægÉrØ aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ

26 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    CAdgÉrØ ZÀAzÀægÉrØ aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ À¥ÀÄgÀ

27 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¥ÉæÃ«Ä¼À¨Á¬Ä UÉÆÃ¥Á® aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ

28 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    AiÀÄ®è¥Áà gÁªÀÄtÚ aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ À¥ÀÄgÀ

29 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    PÀ̄ ÁªÀw ¨ÁUÀ£Àß aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ À¥ÀÄgÀ

30 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÉAPÀlgÁªÀÄÄè ZÀ£Àß§¸À¥Áà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ

31 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    gÁªÀÄgÉrØ gÁdgÉrØ aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ

32 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    C±ÉÆÃPÀ gÁªÀÄtÚ aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ

33 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ®PÀëöäªÀiÁä £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ PÀÄAZÁªÀgÀA

34 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¸ÀAUÀgÉrØ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î

35 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    K±À¥Áà zÉÃªÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ

36 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    gÁªÀÄ®Ä ®PÀëöäªÀÄ¥Áà aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ À¥ÀÄgÀ

37 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    dUÀ£ÁxÀ ¥ÉAl¥Áà aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ À¥ÀÄgÀ

38 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ªÀiÁgÀvÀªÀiÁä K±À¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃZÀªÁgÀA

39 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    £À«Ã£ÀgÉrØ ªÉAPÀlgÉrØ aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁA¥ÀÆgÀ

40 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¸ÀAUÀ¥Àà £ÀgÀ¹AºÀ®Ä aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁA¥ÀÄgÀ

41 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ªÉAPÀmÉÃ±À °AUÀAiÀÄå aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃUÀzÀA¥ÀÄgÀ

42 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    CdªÉÆÃ¢Ý£ï SÁeÁ«ÄAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃUÀzÀA¥ÀÄgÀ

43 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    gÀÄPÀätÂ gÁªÀÄÄ aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃZÁªÀgÀA

44 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¸ÀAUÀ¥Àà «ÃgÀ¥Àà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃZÁªÀgÀA



45 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ZÀ£ÁªÁ®®QëöäÃ ªÀÄ»¥Á®gÉrØ aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁA¥ÀÄgÀ

46 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ªÀÄÄgÀ½î £ÁgÁAiÀÄt aAZÉÆÃ½ ¨sÉÆÃ£À À̧¥ÀÄgÀ

47 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    dUÀªÀÄä gÁZÀ¥Àà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆZÁªÀgÀA

48 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ²æÃ¤ªÁ¸À ªÉÆÃUÀ®¥Áà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁA¥ÀÄgÀ

49 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¸ÀÄ¨sÁµÀ CA§AiÀÄå aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆZÁªÀgÀA

50 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà aAZÉÆÃ½ ®ZÀä¸ÁUÀgÀ

51 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ZÀAzÀægÉrØ ®ZÀÑgÉrØ aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁA¥ÀÄgÀ

52 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÉAPÀlgÉrØ £ÀgÀ̧ ÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁA¥ÀÄgÀ

53 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    PÉ.gÁdÄ gÁZÀ¥Àà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆZÀªÀgÀA

54 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁA¥ÀÄgÀ

55 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ©ZÀÑ£ï ¨ÁUÀ£Àß aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁA¥ÀÄgÀ

56 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    UÉÆÃgÉ«ÄAiÀÄå AiÀiÁPÀÄ§C° aAZÉÆÃ½

57 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    £ÀgÀ¹AºÀ®Ä AiÀiÁzÀVj aAZÉÆÃ½ ¨sÉÆ£À¸À¥ÀÄgÀ

58 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ¸Á¬Ä§tÚ ªÀÄ®è¥Àà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆZÁªÀgÀA

59 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    SÁ¹ÃªÀÄ° ªÉÄºÉvÁ§¸Á§ aAZÉÆÃ½ ªÉÆUÀzÀA¥ÀÄgÀ

60 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    CªÀÄÈvÀªÀÄä ©ZÀÑ¥Àà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÉrØ¥À°è

61 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ©ZÀÑ¥Àà ¥ÉAl¥Àà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÉrØ¥À°è

62 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    CA©¨Á¬Ä ºÀj¹AUÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

63 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÉAPÀlgÁWÀªÉÃAzÀægÉrØ J¸ï.ªÀÄ®ègÉrØ aAZÉÆÃ½ f®ªÀgÀ±Á

64 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ªÀiÁgÀvÀªÀiÁä K±À¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃZÀªÀgÀA

65 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    G«Äè¨Á¬Ä §zÀÄÝ aAZÉÆÃ½ f®ªÀgÀ±Á

66 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ±ÁgÀzÀ̈ Á¬Ä ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ aAZÉÆÃ½ zÉÃUÀ®är

67 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÀAUÀ¥Áà £ÀgÀ¹AºÀ®Ä aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ

68 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¸ÀÄgÉÃ±ÀPÀÄªÀiÁgÀ gÁªÀÄÄ®Ä aAZÉÆÃ½ °AUÁ£ÀUÀgÀ

69 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ªÀÄºÉÃ±Àéj ¨Á§Ä±ÉnÖ aAZÉÆÃ½ f®ªÀgÀ±Á

70 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    CAd¥Áà CAvÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ À¥ÀÄgÀ

71 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄPÀ§Æ®  aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃ®£À¸Á§

72 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¸ÀAUÀªÀiÁä FgÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ¥ÉÆÃZÀªÀgÀA



73 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ZÀAzÀæªÀiÁä ®AiÀÄ¥Áà aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ

74 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¥ÁAqÀj ªÀªÀiÁ£ÀgÁªÀ aAZÉÆÃ½ f®gÀªÀ±Á

75 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    CAvÉªÀiÁä ªÀiÁuÉ¥Áà aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ À¥ÀÄgÀ

76 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    gÀªÉÄÃ±À gÁªÀÄ®Ä aAZÉÆÃ½ ®ZÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ

77 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    zÀ¸ÀÛ¥Áà ±ÀAPÀgÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁA¥ÀÄgÀ

78 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ¯Á®Ä£ÁAiÀÄPÀ PÉÃ¸ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ aAZÉÆÃ½ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ

79 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ²æÃPÁAvÀ ªÉAPÀlAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ PÀÄAZÁªÀgÀA

80 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    ªÀÄºÉÃ±Àéj ¨Á§Ä±ÉnÖ aAZÉÆÃ½ f®ªÀgÀ±Á

81 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    £ÀgÀ¹AUÀ UÀ§Äæ aAZÉÆÃ½ °AUÁ£ÀUÀgÀ

82 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÀÄ°è£ÁxÀ gÁªÀÄ±ÉnÖ PÉÆÃrè PÉÆÃrè

83 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¥ÀæPÁ±À ¨Á§ÄgÁªÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ZÉAlUÁ

84 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    gÁªÀÄ±ÉnÖ ªÀÄ®è¥Áà aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃUÀzÀA¥ÀÄgÀ

85 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¥ÉAmÁgÉrØ CAvÀgÉrØ aAZÉÆÃ½ aAzÁ£ÀÆgÀ

86 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ®ZÀ¥Áà ªÀiÁtÂPÀ¥Áà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÆgÀ

87 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    ¥ÉæÃªÀÄ¹AUÀ UÉÆÃ§Äæ  aAZÉÆÃ½ °AUÀ£ÀUÀgÀ

88 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    UÉÆÃ§Äæ ªÀiÁtÄ aAZÉÆÃ½ °AUÀ£ÀUÀgÀ

89 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    UÉÆÃ¥Á®gÉrØ gÁªÀÄZÀAzÉærØ aAZÉÆÃ½ CAvÁªÀgÀA

90 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ¸ÀÄ¨sÁzÀæ¨Á¬Ä gÁªÀÄ±ÉlÖ¥Áà PÉÆÃrè PÉÆÃrè

91 aAZÉÆÃ½ PMKSY 2.    ªÉAPÀlAiÀiÁå ZÀAzÀæAiÀiÁå aAZÉÆÃ½ ªÉÆUÀzÀA¥ÀÄgÀ

92 aAZÉÆÃ½ PMKSY 3.    vÀÄPÀÌ¥Áà CAd¥Áà aAZÉÆÃ½ ¨ÉÆ£À̧ À¥ÀÄgÀ

93 aAZÉÆÃ½ PMKSY 4.    CAvÀ¥Áà AiÀÄ®è¥Àà aAZÉÆÃ½ ²ªÀgÉrØ¥À°è

94 aAZÉÆÃ½ PMKSY 5.    ªÀÄºÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£À E¸Áä¬Ä®¸Á§ aAZÉÆÃ½ ªÉÆUÀzÀA¥ÀÄgÀ

95 aAZÉÆÃ½ PMKSY 1.    ±ÀAPÀgÁªÀ gÉÃªÀ¹AUÀ aAZÉÆÃ½ ±Á¢¥ÀÄgÀ

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭಾಯತಿದವಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ 

ಮೋತಕಳಿಿ ಕೇಳಿ್ಳರು 250/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರಾಜ ತಂದೄ ಭೋಭಣ್ಣ  . ಚಿಂಚೋಳಿ 188/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಭಲಭಮ  ಗಂಡ ಬಾಬು ಶಿರಾಿಂಪೂಯ 53/3/

À̧ªÉð £ÀAgÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ UÁæªÀÄ



aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋರಿಬೋ ಗಂ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫಸೋಭಲಿಂಗದಸಳಿಿ 180/5

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ ತಂದೄ ಕಸು ಶಾದಿಪೂಯ 117/4

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಷಲೋಬಾಯಿ  ಕಲಭಾವಿ 34

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿನಾಯಮಣ್ರೆಡ್ಡು  .ತಂ. ಜಗನಾಥರೆಡ್ಡು ನಾಗಾಇದ್ಲಾ ಯಿ 20

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಾತಿ ಗಂಡ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ 14

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಗಂ ಚನನ ವಿೋಯಾ ಚಿಂಚೋಳಿ 314/4

aAZÉÆÃ½
ಚಿಂಚೋಳಿ

ಭಸಮ ದ ಮೈನೋದಿದ ೋನ ಅಲಯಾಷ 

ಬಾಬುಮಿಯಾನ ತಂದೄ.ಅಜಂ ಅಲ
ಚಿಂಚೋಳಿ 276/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗಿಂಡಾ  ತಂದೄ ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ಕನಾನ ಐನೋಳಿ 167/3/b

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಿಂಬು ತಂದೄ ಹಿೋರೂ ಜಾಧ ಚಕಕ ಲಿಂಗದಸಳಿಿ 76

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಂಗಮಯ  ತಂದೄ ಫಷೃ ಮಯ ಅಣ್ವಾಯ 18/4

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಷಯಷೀ ತಿ ಗಂಡ ರಾಭಚಂದರ ಾ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ 41/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಭದ .ಭೋಗಾಲಿಂಗದಳಿಿ 54/4

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಿಂಬು ತಂ ಧಾಜಿ ಕಲಭಾವಿ 106/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಜು ತಂಮಾನಸಿಂಗ ಕಲಭಾವಿ 95

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಸೋಭಲಿಂಗದಸಳಿಿ 28

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹೇಭಸಿಂಗ ತಂದೄ ಕಾಶಿರಾಭ ಕಲಭಾವಿ 9

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ಪ್ಪಿಂಡು ಕಲಭಾವಿ 14

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂದೄ.ರಾಭಜಿ ಚಂದ್ಲಪೂಯ 56

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಘವಿಂದರ  ತಂದೄ ಜಗನಾನ ಥ ಕೇಳಿ್ಳರು 141

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೋಷನ್ ತಂ ಶಿರಾಭ ಕಲಭಾವಿ 102

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂದೄ ಮಾನಸಿಂಗ ಚಿಂಚೋಳಿ 201

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗರುನಂಜೇವೀ ಯ ತಂ.ವಿೋಯವಟಿ್ಟ  

ಷಜಜ ನವಟಿ್ಟ
ಪೋಲಕಳಿಿ 15

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹಿೋರಾಸಿಂಗ ತಂ ದಜಿ ಭೋಗಾಲಿಂಗದಳಿಿ 3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿತುಕರಾಭ ತಂದೄ ರಾಭಚಂದರ ರಾ ಶಾದಿಪೂಯ 108/661

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ ಗಿಂಡಾ  ಲೋಡ್ಡು ಐನೋಳಿ 160

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಮು ತಂದೄ ದಸು . ಸೋಭಲಿಂಗದಸಳಿಿ 156

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಝಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ರಾಭಣ್ಣ ಶಾದಿಪೂಯ 117

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಾಲಖಾನ ತಂ ಮೈನೋದಿದ ನ ನಾಗಾಇದ್ಲಾ ಯಿ 85/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಭರಾ ತಂದೄ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ ಶಾದಿಪೂಯ 30/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಗನಾನ ಥಯಡ್ಡು  ತಂ ನಿಂಗಾಯಡ್ಡು ನಾಗಾಇದ್ಲಾ ಯಿ 187

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸುರೇವ ತಂದೄ ಚನನ ಭಲಾ ಾ  

ಫಟಗೇರಾ
ಅಣ್ವಾಯ 48

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಿಂಫಣ್ಣ  ತಂ.ಸಣ್ಮಂತಾ ಬೇಭಮ ನಸಳಿಿ 36

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅವಿನಾಥ ತಂದೄ ಲಚಭನರಾ ಶಾದಿಪೂಯ 108/661

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫರ ಹ್ಮಮ ನಂದ ತಂ.ರೇಣ್ಸದದ ಾ ಪೋಲಕಳಿಿ 10

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಂದಯ ತಂದೄ ದಜಿ ಸೋಭಲಿಂಗದಸಳಿಿ 9



aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ರಿಯಾಜೋದಿದ ೋನ್ ತಂ 

ಫಶಿೋಯಮಿಯಾಯ
ಮಗದಂಪೂಯ 144

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶೈಜಾದಬೋ ಗಂ ಖಾಜಾಶಾ ಮಗದಂಪೂಯ 48

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅನಂತಕುಮಾಯ ತಂ. ಶಾಭರಾ ಚಂದ್ಲಪೂಯ 34

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ.ನಯಷಾ  

ಕೇಳಿ್ಳರು
ಕೇಳಿ್ಳರು 168

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಾಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ, ಗೇಮು ಶಾದಿಪೂಯ 108/76

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋಪ್ಪಲರಾ ತಂ.ಮಾಧರಾ ಶಾದಿಪೂಯ 108/24

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾವಿತರ ಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಾಫರಾ ಶಾದಿಪೂಯ 108/24/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋನವಾಷ ತಂದೄ ಭಾಗಣ್ಣ ಲಿಂಗಾನಗಯ 9

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ ಶಾದಿಪೂಯ 30

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾಹ್ಮದವಿ ಗಂ ನಾಗಯಾಯ ಪೋಲಕಳಿಿ 96

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ನನೋತಕೂಮಾಯ 

ರಾಭಚಂದರ ರಾ
ಶಾದಿಪೂಯ 103

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫಷಭಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಾ ಶಾದಿಪೂಯ 65

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ ರೂಪುಸಿಂಗ ಶಾದಿಪೂಯ 108/47

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಣ್ತಿ ತಂದೄ ಜಾನು ಚನಾನ  

ರಾಠೋಡ
ಭೋಗಾಲಿಂಗದಳಿಿ 59

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭೋಭಸಿಂಗ ತಂ ಗೇಮು ಕಲಭಾವಿ 96
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aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಿಂಬಬಾಯಿ ಗಂ.ಸರಿಸಿಂಗ ಶಾದಿಪೂಯ 24/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ರಾಹುಲ ತಂದೄ ಯವಿಕುಮಾಯ 
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aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಝಭಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ.ಧಮುು ಶಾದಿಪೂಯ 29/9
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aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಶಿ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಶಿಪ್ಪಾ ಶಾದಿಪೂಯ 108/29
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aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿವಯಣ್ಾ  ತಂ ಗರುಪ್ಪದಾ ಅಣ್ವಾಯ 57

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
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aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಾಯತಿ ಗಂಡ ಚೆನನ ಯಾಯ ಶಾದಿಪೂಯ 108/53/1
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aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾರುತಿ ತಂ ಶಾಿಂತಾ ಚಕಕ ಲಿಂಗದಸಳಿಿ 29/2
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aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಭವಟಿ್ಟ  ತಂ ರೊಲಾ ಚಿಂಚೋಳಿ 204/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಕುಕ  ತಂದೄ.ಧಮಾು ಶಾದಿಪೂಯ 113/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಜನಸಿಂಗ ತಂದೄ ರೂಲಾ ಶಾದಿಪೂಯ 111/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಯವಿ ತಂದೄ.ಬಾಬು ಶಿರಾಿಂಪೂಯ 54/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹುನಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಭರಾಭೋಗಾಲಿಂಗದಳಿಿ 37/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಲತಾ ಗಂಡ.ರ ಕಾವ ಶಾದಿಪೂಯ 126/3
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ಗದಸಳಿಿ 152/3
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aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಾಗಭಮ  ಗಂಡ ದಿ ಸದದ ಾ ಶಾದಿಪೂಯ 30/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಭಸಿಂಗ್ ತಂದೄ ಯತನ ಶಾದಿಪೂಯ 123/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ಶೆವಾಯ ಶಾದಿಪೂಯ 108/14

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಂದು ತಂದೄ.ಸಂಕಾರ ಯ ಶಾದಿಪೂಯ 126/1



aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚ0ದಯ ತ0ದೄ ಬಜಾಯ  . ಶಾದಿಪೂಯ 18/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಚಾ ಾ  ತಂದೄ ದಿ. ಶಂಕೄರ ಾ ಶಿರಾಿಂಪೂಯ 31

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಗಿಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಭಸಿಂಗ ಶಾದಿಪೂಯ 29/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಚಮಯಾಯ  ತಂ ತಿಭಮ ಪ್ಪಾ ಅಿಂತಾರಂ 10/b/4

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ.ಲೋಕು ನಾಮಕ ಶಾದಿಪೂಯ 126/11

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭಹ್ಮಿಂತವೀ ಯ ತಂದೄ 

ರೇಣ್ಸದದ ಾ  . ಪೋಲಕಳಿಿ 10/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭ.ಆಯ್ಯಯ ಫ ಖಾನ ತಂದೄ.ನವಾಜ 
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aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೋನು ತಂದೄ ಶಿರಾಭ ರಾಠೋಡ ವಿಂಕಟಾಪೂಯ 117/a

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಜನಬಾಯಿ ಗಂಡ.ನಯಸಿಂಗ ಶಾದಿಪೂಯ 108/62/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಛಾಳಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಸು . ಶಾದಿಪೂಯ 108/84/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗಾಿಂಗಿಾ ಬಾಯಿ ಗಂ ಜಿೋಲಾ ಶಾದಿಪೂಯ 108/10/5

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ.ವಿಠಲ ಜಿಲರುಷಾ 87/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಶೆಟಿ್ಟ  . ಶಾದಿಪೂಯ 108/26

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಂಕಯ ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಧಭುಸಾಗಯ 13

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಾಗಭಮ  ಗಂಡ ಅಿಂಜನನ ಅಿಂತಾರಂ 47

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಖೋರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ ಲಚಭನ ಶಾದಿಪೂಯ 19/4

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೋನಬಾಯಿ ತಂ. ಹೂಬಾಯ ಶಾದಿಪೂಯ 29/25

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ ಸೋಮಾಾ ವಿಂಕಟಾಪೂಯ 80/a
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aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಲಾ ಾ  ತಂದೄ ಲಚಭಮಯ ಕುಿಂಚ್ಮರಂ 20/A-1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪತೃ ತಂ. ಪ್ಪಿಂಡು ಧಭುಸಾಗಯ 83/C

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹೇಮಂತ ತಂ.ದವಿದ್ಲಷ ಶಾದಿಪೂಯ 64

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ಪಮಯ  ತಂ.ಮಾಣಿಕಾ ಶಿರಾಿಂಪೂಯ 68/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜನಾಧುನ ತಂದೄ.ನಯಸಿಂಸರೆಡ್ಡು ಶಿಯಡ್ಡು ಲಾ 42/A

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸೈದ್ಲ ಬಗಂ ಗಂಡ 

ಮುಸಿಾಕಹುಸೇನ .
ಇಿಂದರ ಪ್ಪಡಹಷಳಿಿ 27/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿರ ೋಮಂತರಾ ತಂ.ಭಲಾ ಾ  

ಸದನೂಯ
ಪೋಲಕಳಿಿ 19

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕವನ ತಂದೄ ಸಣ್ಮಾಯ ಶಾದಿಪೂಯ 108/104

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರ ಶಾಿಂತ ತಂದೄ ಮಗಲಾ ಶಾದಿಪೂಯ 31/4

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾದಭಮ  ಗಂಡ ವಯಣ್ಾ ಕಲ್ಲಾ ಯರೊೋಡ 189

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುಬದರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿೋಯಯಾಯ ಚಂದ್ಲಪೂಯ 32/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರ ಭುಲಿಂಗ ತಂ.ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ ಚಿಂಚೋಳಿ 17/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗೌಯಭಮ  ಗಂಡ.ಈವೀ ಯಾ  ಭನನ ಳಿಿ ಐನೋಳಿ 172/a

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭಸಮ ದ ಅಕರ ಭ ಟೇಲ 

ತಂದೄ.ಭಸಮ ದ ಖಾಜಾ ಟೇಲ
ದಗಲಭಡ್ಡ 219/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭ.ಇಸಾಮಯಿಲ ತಂ ಖಾಜಾಸಾಫ ಮಗದಂಪೂಯ 80



aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಯವಿೋಿಂದಕುಮಾಯ ತಂ. ತುಕಾರಾಭ ಶಾದಿಪೂಯ 103/a

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರೊೋಶನಬೋ ಗಂಡ ಉಸಾಮ ನಸಾಫ ನೋಮಾಹಷಳಿಿ 163/4d

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿವೀ ನಾಥ ತ0ದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ . ಶಾದಿಪೂಯ 18/4

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮುಕುಿಂದ ತಂದೄ.ಶಿವಾಜಿ ಶಾದಿಪೂಯ 71/4

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಿಂದರ ಶಾದಿಪೂಯ 72/7

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿಭಸಮ ದ ಸಬಫ ತಂದೄ.ಉಸಾಮ ನ ಅಲನೋಮಾಹಷಳಿಿ 32

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಯಸಮುಲು ತಂ. ಪಕೋಯಯಾಯ ಶಾದಿಪೂಯ 113/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾಣಿಕ ತಂದೄ ನಾಗಪ್ಪಾ  ಸೇರಿಕಾಯ ದಗಲಭಡ್ಡ 178/2/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುಮಿತಾರ  ಗಂಡ ವಿಠಲ ರಾ . ಶಾದಿಪೂಯ 108/106/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿೋರೇವ ತಂ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ಕಲ್ಲಾ ಯರೊೋಡ 217/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಫರ ಸಮ ಚ್ಮರಿ ಶಾದಿಪೂಯ 123/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹೂನಸಿಂಗ ತಂದೄ.ಧನಸಿಂಗ ಶಾದಿಪೂಯ 96/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಠಲ ತಂದೄ.ಧನಸಿಂಗ ಶಾದಿಪೂಯ 96/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿಖುತುಬೇದಿದ ನ್ ತಂದೄ.ಉಸಾಮ ನ ಅಲನೋಮಾಹಷಳಿಿ 32

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ.ವಾಲು ಶಾದಿಪೂಯ 22

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಿಂಜಾ  ತಂದೄ.ಶಿಪ್ಪಾ ಶಾದಿಪೂಯ 108/29

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಧುಕಯ ತಂದೄ ವಿಂಕಟರಾ ಶಾದಿಪೂಯ 85

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ಪ್ಿಂಟಪ್ಪಾ  ಪಿಂಚರಂಪೋಚ್ಮರಂ 26

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಹ್ಮದವಿ ಗಂಡ ಶಿರಾಜ ಶಾದಿಪೂಯ 69/8

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ನೋಲಕಂಠರಾ ತಂ 

ನಾರಾಮಣ್ರಾ
ಶಾದಿಪೂಯ 116/6

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಮುಾ  ತಂ.ನಾಗಾ ಲಚ್ಮಮ ಸಾಗಯ 16

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿಸುಲೋಚನಾ ಗಂಡ ಮುಕುಿಂದರಾ ಶಾದಿಪೂಯ 71/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿಚ್ಮಿಂದಪ್ಪಶಾ ತಂ ಇಸಾಮಯಿಲಸಾಫ ಶಾದಿಪೂಯ 118/4

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಈಯಪ್ಪಾ  ತಂ. ಮಗಲಪ್ಪಾ ಶಾದಿಪೂಯ 26/12

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ತಂದೄ 

ಶಾಭರಾ
ಐನೋಳಿ 252/2/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭಸಮ ದ ಅಷಲಭ ತ0ದೄ ಭಸಮ ದ 

ಖುದ್ಲವಂದ
ಪೋಲಕಳಿಿ 22/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಾಬರಾಬಗಂ ಗಂಡ ಭಹೆಬೂಫ 

ಅಲ
ಚಿಂಚೋಳಿ 261/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫಷರಾಜ ತಂದೄ.ರಾಭಯಾಯ ಶಾದಿಪೂಯ 113/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಾರಾಮಣ್ ತಂ. ಪ್ಪಿಂಡು ಶಾದಿಪೂಯ 100/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಿಂತಭಮ  ಗಂಡ ಶಂಕರ ಾ ಶಾದಿಪೂಯ 126/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂದೄ.ಜಿೋಲಾ ಶಾದಿಪೂಯ 108/62/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಶೋಧಾ ಗಂಡ ತಾರಾಸಿಂಗ . ಶಾದಿಪೂಯ 131/6

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅನೋಲ ತಂದೄ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  . ಶಾದಿಪೂಯ 131/5



aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೄ ರಾಮಾಯ ಶಾದಿಪೂಯ 131/5

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಿಂತಾ  ತಂದೄ ಲಚಭಾ ಶಿರಾಿಂಪೂಯ 43/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಯಸಮುಾ  ತಂದೄ.ಯಾದಿಗಿೋರಿ ಭೋನಷಪೂಯ 29

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಸಾಮಣ್ಣಣ  

ಪ್ದದ ಗೋಳ .
ಮಂಬಾಪೂಯ 21/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಾಬು ತಂದೄ ನಯಷಪ್ಪಾ ಶಾದಿಪೂಯ 108/60/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಮಾಾ  ತಂ.ಮಾಣೆಾ ಮಂಬಾಪೂಯ 16/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಿಂ . ಶಾದಿಪೂಯ 116/3

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ದವಿಲಾಲ ತಂದೄ ಶಂಕಯ ಶಾದಿಪೂಯ 108/17/4

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರೂಪಸಿಂಗ ತಂ ವಾಲು ಶಾದಿಪೂಯ 108/46/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫಕಕಮಾಮ  ಗಂ ರಾಭನನ ವಿಂಕಟಾಪೂಯ 34/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾಣೆಾ  ತಂ ರಾಭಾ ವಿಂಕಟಾಪೂಯ 15/c/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜು ತ0ದೄ ನಯಸಮುಲು . ವಿಂಕಟಾಪೂಯ 250

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಭನನ  ತಂ ಅಿಂಜನನ ವಿಂಕಟಾಪೂಯ 15/b/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಷತಯ ಭಮ  ಗಂಡ ಯಮೇವ ವಿಂಕಟಾಪೂಯ 102/

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೄ ಶಾಮು ಚಕಕ ಲಿಂಗದಸಳಿಿ 78/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಎಲಾ ಾ ಕುಿಂಚ್ಮರಂ 20/a/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿವಾರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ನಾಗರೆಡ್ಡು ಟಳಿಿ 31/

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಧಮುು ತಂದೄ ದಲಾ ಜಾಧ ಚಂದ್ಲಪೂಯ 56

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗಲಾ  ನಾಗಭಣಿ ಗಂಡ.ತುಕಕ ನು ಮಗದಂಪೂಯ 153/

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಯಸಭಲು ತಂದೄ.ಜಯಣ್ಪ್ಪಾ  

ಯಸೂಲ
ಚಿಂದನೂಯ 34/b

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುರೇವ ತಂದೄ ಶಂಕಯ ಶಾದಿಪೂಯ 108/17

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಂದುರ  ತಂದೄ.ಲಾಲು ಚಂದ್ಲಪೂಯ 37

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಚಮ ಭಮ  ಗಂ.ಲಚಮ ಾ ಲಚ್ಮಮ ಸಾಗಯ 60

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಣ್ಮ ಿಂತ ತಂ. ಸಾಮಫಣ್ಣ ಪೋಲಕಳಿಿ 88/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ರೂಕಲಾ ಗಂಡ ಗೋಪ್ಪಲರಾ 

ಕಟಿ್ಟ ಭನ
ಪೋಲಕಳಿಿ 32/6

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಆಶಾರಾಣಿ ಗಂಡ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಅಣ್ವಾಯ 48/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹುನಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೆಹೆಯಬಾನ ಚಕಕ ಲಿಂಗದಸಳಿಿ 86

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭಸಮ ದ ಖಾಲೋದ ತಂದೄ ಅಬುದ ಲ 

ಷತಿಯ
ಮಗದಂಪೂಯ 82

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜೈಮರಾಭ ತೄಿಂ ಮೇಗ ಅಿಂತಾರಂ 59/c

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗಂಗಾರಾಭ ತಂ ಖುಬೂ ಭೋಗಾಲಿಂಗದಳಿಿ 53/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುರೇವ ತಂದೄ ಸಾಮಾ  ಪೋಚಲಾ ಭೋಗಾಲಿಂಗದಳಿಿ 21/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂ. ರೇಣ್ಸದದ ಾಸೋಭಲಿಂಗದಸಳಿಿ 175

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಂದು ತಂದೄ ಗಿಂಡು ರಾಠೋಡ ಶಾದಿಪೂಯ 108/49/2

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗೋರೆಾ  ತಂದೄ.ಶಾಭಮಯ ಶಾದಿಪೂಯ 126/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಠೀ ಲ್ ತಂದೄ ರಾಭಜಿ ಶಾದಿಪೂಯ 108/32



aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ ಢಾಕು ತಂ ರುಸಿಂಗ ಕಲಭಾವಿ 56/1

aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗರುನಾಥರಾ ತಂ 

ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗರಾ
ಶಾದಿಪೂಯ 84/1

aAZÉÆÃ½
ಅನಷಯ ಟೇಲ ತಂದೄ ಖಾಸೋಿಂ 

ಟೇಲ
ದಸಿಾಪೂಯ 57

aAZÉÆÃ½
ಲಾಡ್ಲಾ  ಟೇಲ ತಂದೄ.ಅಬುದ ಲ 

ಶುಕುಯ
ದಸಿಾಪೂಯ 54

aAZÉÆÃ½
ಗಲಾಭ ಮುಷಿಫಾ ತಂದೄ ಭಸಮ ದ 

ವಫೋ
ದಸಿಾಪೂಯ 66/2

aAZÉÆÃ½
ಭಸಮ ದ ಜಿಲಾನ ತಂದೄ ಗಲಾಿಂ 

ಷಭದ್ಲನ

ಚಮಾಮ ಇದಾ

ಾ ಯಿ
158

aAZÉÆÃ½ ಮೈನುದಿದ ನ ತಂ ಭಹೆತಾಫ ಸಾಫ ದೇೋಟ್ಟಕೇೋಳ 30

aAZÉÆÃ½ ಫಕಕ ಾ  ತಂದೄ.ಧೂಳಪ್ಪಾ ಕಯಕಮುಕಳಿ 199

aAZÉÆÃ½ ರೇಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಯಕಮುಕಳಿ 137

aAZÉÆÃ½ ಈವೀ ಯಭಮ  ಗಂಡ ಸಂಗಾ ಕಯಕಮುಕಳಿ 194/3

aAZÉÆÃ½ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂ ಫಷಣ್ಾ ಕಯಕಮುಕಳಿ 39

aAZÉÆÃ½ ಫಷರಾಜ ತಂ ಗರುಸದದ ಾ ಕಯಕಮುಕಳಿ 31

aAZÉÆÃ½
ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ತಂದೄ 

ಭಲಾ ಕಾಜುುನ
ಕಯಕಮುಕಳಿ 188/2

aAZÉÆÃ½ ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ಕಯಕಮುಕಳಿ 48

aAZÉÆÃ½ ಕಯಫಷಾ  ತಂದೄ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ಕಯಕಮುಕಳಿ 188/1

aAZÉÆÃ½ ಭೋಭಶಾ ತಂ ಫಷಾ ಕಯಕಮುಕಳಿ 75

aAZÉÆÃ½ ಚಂದಭಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಾ  ಜತಿ . ದಸಿಾಪೂಯ 60/1

aAZÉÆÃ½ ವಿಠಲರಾ ತ.ಸಾಮಫಣ್ಣ ರುಷಿಿಂಪೂಯ 72

aAZÉÆÃ½ ಜಿಲಾನ ತ.ಯಸೂಲಸಾಫ ಕೇೋಡ್ಡಾ ರುಷಿಿಂಪೂಯ 25

aAZÉÆÃ½ ಸಂಗಪ್ಪಾ  ತಂ. ಶಿರಾ ತಾಜಲಾಪೂಯ 41

aAZÉÆÃ½ ರಾಭಯಡ್ಡು  ತಂದೄ ನಾಗಯಡ್ಡು ಕಯಕಮುಕಳಿ 34

aAZÉÆÃ½
ಪ್ಪುತಿ ಗಂಡ ವಿಠಲರಾ 

ಗಾರಂಳಿಿ
ರುಷಿಿಂಪೂಯ 72

aAZÉÆÃ½ ಹ್ಮಜಿಬಾಬಾ ತಂದೄ.ಮೈನದಿದ ೋನ ದೇೋಟ್ಟಕೇೋಳ 88/7

aAZÉÆÃ½
ವಾಹೇದ ಟೇಲ ತಂದೄ ಉಸಾಮ ನ 

ಟೇಲ
ದಸಿಾಪೂಯ 62/b/2

aAZÉÆÃ½ ತಜಭಮ  ಗಂ.ಫಷೃ ಪ್ಪಾ ಹುಡದಸಳಿಿ 86/3

aAZÉÆÃ½ ಶಿವಾನಂದ ತಂ.ಸದದ ಾ  ರೆಭಮ ಣಿ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 308/1

aAZÉÆÃ½ ಫಷಣ್ಣ  ತಂ..ಜಯಣ್ಪ್ಪಾ ಸುಲೇಪೇಟ 88

aAZÉÆÃ½
ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಫಷರಾಜ 

ಭಳಖೇಡ .
ಪ್ಿಂಚನಳಿಿ 56/6

aAZÉÆÃ½ ಜಗಭಮ  ತಂದೄ.ಕಾವಾ ಕುನೂಯ 183/2/1

aAZÉÆÃ½
ಅನಸೂಯಾ ಗಂಡ.ಶಿರಾಭ 

ರಾಠೋಡ
ಸುಲೇಪೇಟ 181/3

aAZÉÆÃ½ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡು  ತಂ.ಅನಂತರೆಡ್ಡು ಪೋತಂಗಲ 169/a

aAZÉÆÃ½
ಫಾರೂಕ ಟೇಲ್ ತಂದೄ.ಅಬುದ ಲ್ 

ಅಜಿೋಜ
ಕುನೂಯ 74



aAZÉÆÃ½ ಚನನ ಭಲಾ ಾ  ತಂ.ಭೋಭರಾ ತೄಿಂಗಳಿ ಕುನೂಯ 32/1

aAZÉÆÃ½ ತುಕಕ ಾ  ತಂದೄ ಬಾಫಣ್ಣ ಕುನೂಯ 146/

aAZÉÆÃ½ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕುನೂಯ 5

aAZÉÆÃ½ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ತಂ. ಪಕೋಯಸಾಫ ಕುನೂಯ 182/2

aAZÉÆÃ½ ಅಬುದ ಲನಬ ತಂ.ಇಸಾಮಯಿಲಸಾಫ ಕುನೂಯ 178

aAZÉÆÃ½ ಭಹ್ಮದಪ್ಪಾ  ತಂ.ಫಷಪ್ಪಾ ಕುನೂಯ 165

aAZÉÆÃ½ ಸೋಭಶೇಖಯ ತಂ.ಅಮೃತರಾ ಕುನೂಯ 148

aAZÉÆÃ½ ಗಿಂಡಾ  ತಂದೄ ಬೂದಾ ಸಂಗಭ (ಕೄ) 56/1

aAZÉÆÃ½ ಶಾಭಾ  ತಂದೄ.ನಯಷಾ  ಸರಿಜನ ಸಲಕೇೋಡ 95

aAZÉÆÃ½ ಗಂಗಾ  ತಂದೄ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಬಡಸೂಯ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 259/2

aAZÉÆÃ½ ಶೇಖಹುಸೇನ ತಂದೄ ಭಕಿಿಂಸಾಫ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 47/3

aAZÉÆÃ½ ಸಾಮಮಾಮ  ಗಂ.ನಯಷಪ್ಪಾ ಸಲಕೇೋಡ 39/4

aAZÉÆÃ½ ಸಣ್ಮಂತು ತಂ.ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಮಲಾಾ ಕಚುಖೇಡ 122

aAZÉÆÃ½
ವಕುಿಂತಲಾ ಗಂಡ ರೇಣ್ಸದದ ಾ  

ಅಣ್ಕಲ .
ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 321/3

aAZÉÆÃ½ ನಾಗಭಮ  ಗಂಡ ದವಿಿಂದರ ಾ  ಕುಲಕಣಿು ಸಂಗಭ (ಕೄ) 40

aAZÉÆÃ½ ನಯಷಾ  ತಂದೄ.ಸಣ್ಭಪ್ಪಾ ಸಲಕೇೋಡ 51

aAZÉÆÃ½ ನಯಷಭಮ  ಗಂಡ ಷಣ್ಣ  ಬಾಲಪ್ಪಾ ಪೋತಂಗಲ 124

aAZÉÆÃ½ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಬಚಾ ಛತರ ಸಾಲ 137/3

aAZÉÆÃ½ ಗಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಸಣ್ಮಂತ ತಳವಾಯ ಬೄಡಳಿಿ 88/2

aAZÉÆÃ½ ಸುಷಾಮ  ಗಂಡ ರುದರ ಶೆಟಿ್ಟ ಸುಲೇಪೇಟ 207/3

aAZÉÆÃ½ ಭಲಾ ಮಾಮ  ಗಂ.ಕಾವಾ  ಹೆಬಾಬ ಳಕಯ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 259/3

aAZÉÆÃ½
ಮೈನೋದಿದ ೋನ್ ತಂದೄ 

ಭಖಬೂಲಮಿಯಾಯ
ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 89/4

aAZÉÆÃ½
ಲೋಲಾತಿ ಗಂಡ ಸಣ್ಮಂತ 

ಷಜಜ ನಶೆಟಿ್ಟ
ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 148/3

aAZÉÆÃ½
ಹ್ಮಜಿ ಸಾಫ ತಂದೄ ಅಲ ಸಾಫ 

ನಾಯಿಕೇೋಡ್ಡ .
ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 74/8

aAZÉÆÃ½ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ರೇಣ್ಸದದಯಾಯ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 273

aAZÉÆÃ½ ಸನಫಾಬ ಗಂಡ ಇಮಾಭಸಾಫ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 94

aAZÉÆÃ½ ವಬಬ ೋಯಮಿಯಾಯ  ಗಲಾಭಯಸೂಲ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 124/1

aAZÉÆÃ½ ಭಸಬೂಫಸಾಫ ತಂ.ಇಮಾಭಸಾಫ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 126

aAZÉÆÃ½ ಖಾಸಭಸಾಫ ತಂದೄ ಫಡ್ಲಸಾಫ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 72/8

aAZÉÆÃ½
ಮುಸಿಾಕಹುಸೇನ 

ತಂ.ಅಬುಬ ಲಯಜಾಕಸಾಫ
ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 116

aAZÉÆÃ½
ನಸೋಮಾ ಬಗಂ ಗಂಡ ಯಹೇಭತ 

ಮಿಿಂಯಾ
ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 185/1

aAZÉÆÃ½ ಪತುರ ಮಿೋಯಾಯ  ತಂದೄ.ಭಶಾಯ ಕಸಾಫ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 38/b/2



aAZÉÆÃ½ ಮೈನದಿದ ನ ತಂದೄ ಲಾಲಸಾಫ ಗಡ್ಡಕಶಾೀ ಯ 72/4

aAZÉÆÃ½ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ತಂ ರಾಮಾ ಬೄಡಳಿಿ 34

aAZÉÆÃ½ ರ ಲಾೄ ದರಾ ತಂ.ಜೈರಾ ಸಲಕೇೋಡ 62

aAZÉÆÃ½ ವಿಠಲ ತಂ.ಪ್ಪಣ್ಣಣ  ತಳವಾಯ ಸಲಕೇೋಡ 42/2

aAZÉÆÃ½ ಅಬುದ ಲ್ ಯಸಮಾನ ತಂದೄ ಲಾಲಆಸಮ ದ ಪೋತಂಗಲ 9

aAZÉÆÃ½ ನಾಗಭಮ  ಗಂ.ಲಚಮಾರೆಡ್ಡು ಪೋತಂಗಲ 104

aAZÉÆÃ½ ತಿಾ ಣ್ಣ  ತಂ.ನಯಷಪ್ಪಾ  ಮುದಳಿಿ ಸಲಕೇೋಡ 40/4

aAZÉÆÃ½ ಸಣ್ಮ ಪ್ಪಾ  ತಂ.ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  ಮುದಳಿಿ ಸಲಕೇೋಡ 57/2

aAZÉÆÃ½ ಫಷಭಮ  ಗಂಡ ಮಗಲಯಾಯ ಪೋತಂಗಲ 120/4

aAZÉÆÃ½
ವಿಂಕಟಯಡ್ಡು  ತಂ.ಅನಂತಯಡ್ಡು  

ಸಲಕೇೋಡ್ಡ
ಸಲಕೇೋಡ 92/1

aAZÉÆÃ½
ಮೋನಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ದವಿೋಿಂದರ ಪ್ಪಾ  

ಕಂಬಾಯ
ಪೋತಂಗಲ 118/1

aAZÉÆÃ½
ವಿಂಕಟಮಾಮ  ಗಂಡ ಸುಭಾಶ 

ಕುದಯಮೋಳಿ
ಪೋತಂಗಲ 124

aAZÉÆÃ½ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡು  . ಬಕಿಿಂಳಿಿ 11

aAZÉÆÃ½ ಸುಶಿೋಲಭಮ  ಗಂಡ ಭಹಿಪ್ಪಲರೆಡ್ಡು  . ಬಕಿಿಂಳಿಿ 11/3

aAZÉÆÃ½ ನಾಗಯಡ್ಡು  ತಂದೄ ತಿಪ್ಪಾ ಯಡ್ಡು ಬೄಡಳಿಿ 42/1

aAZÉÆÃ½ ತಿಾ ಮಾಮ  ಗಂ ರಾಭಾ ಪೋತಂಗಲ 149/b

aAZÉÆÃ½ ಚನನ  ಹ್ಮವಾ  ತಂದೄ ಬೋಚಾ ಾ  . ಪೋತಂಗಲ 266

aAZÉÆÃ½ ದುಗುಪ್ಪಾ  ತಂ.ಮಲಾ ಪ್ಪಾ ಪೋತಂಗಲ 45/1

aAZÉÆÃ½ ಸಣ್ಮಂತ ತಂ.ಮಗಲಪ್ಪಾ ಪೋತಂಗಲ 163/1

aAZÉÆÃ½ ನಯಷಯಾಯ  ತಂದೄ ತಿಾ ಯಾಯ  . ಕಚುಖೇಡ 159/2

aAZÉÆÃ½ ಸೂಮುಕಾಿಂತ ತಂ.ಭೋಭರಾ ಕುನೂಯ 153

aAZÉÆÃ½ ಅಣೆಾ  ತಂ ಫಷಣ್ಾ ಕುನೂಯ 174

aAZÉÆÃ½ ದವಿಿಂದರ ಾ  ತಂದೄ ಭಲಾ ಾ  ತಳವಾಯ ಹಡ್ಲಬೋಯನಳಿಿ 99/1

aAZÉÆÃ½ ಮಗಲಭಮ  ಗಂಡ ಭಲಕಾ ಸಲಕೇೋಡ 11

aAZÉÆÃ½ ಮಗಲಾ  ತಂ. ದೆನಪ್ಪಾ  ಸರಿಜನ ಪೋತಂಗಲ 31/1

aAZÉÆÃ½ ಮಾರುತಿ ತಂ ವಯಣ್ಣ ಾ ಯಾಕಾಪೂಯ 12/e

aAZÉÆÃ½ ಅಕಬ ಯ ಅಲ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ ಯಾಕಾಪೂಯ 95

aAZÉÆÃ½ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ತಂ.ಕಾವಾ ಕುನೂಯ 36

aAZÉÆÃ½ ಮಲಾಮಾಮ  ಗಂ.ಪ್ಿಂಟಾ ಸಲಕೇೋಡ 71/1

aAZÉÆÃ½ ಮಗಲಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ನಾಗಾ ಪೋತಂಗಲ 157/5

aAZÉÆÃ½
ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ಶಿಾ  

ತೄಳಗಿನಕೄರಿ15 ಪ್ಪಲನಕತೄು
ಪೋತಂಗಲ 124

aAZÉÆÃ½ ನಯಷಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ರಾಮಪ್ಪಾ ಪೋತಂಗಲ 1260

aAZÉÆÃ½ ಷಭದಭಮ  ಗಂ.ಲಚಭಾ ಸಲಕೇೋಡ 71/2

aAZÉÆÃ½ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂ.ಸಾಮಪ್ಪಾ ಸಲಕೇೋಡ 64/1

aAZÉÆÃ½ ಚ್ಮಿಂದಸಾಫ ತಂ.ಇಸಾಮ ಲಸಾಫ ಕುನೂಯ 171/1

aAZÉÆÃ½ ಶಿಕಾಿಂತಭಮ  ಗಂ ಶಾಭರಾ ಕುನೂಯ 174



aAZÉÆÃ½ ಚಂದಭಮ  ಗಂಡ ವಯಣ್ಾ  ಶೇರಿಕಾಯ ಕುನೂಯ 174

aAZÉÆÃ½ ಶಿರಾಮ ತಂದೄ.ಸಾಯಿಫಣ್ಣ ಹಡ್ಲಬೋಯನಳಿಿ 103/4

aAZÉÆÃ½ ನಾಗಾ  ತಂದೄ ನಯಷಾ ಹಡ್ಲಬೋಯನಳಿಿ 190/1

aAZÉÆÃ½ ಮೈಬೂಫಸಾಫ ತಂ.ಗಡುಸಾಫ ಯಾಕಾಪೂಯ 65

aAZÉÆÃ½ ಕಾವಾ  ತಂದೄ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ ಕುನೂಯ 16

aAZÉÆÃ½ ಸುಬದರ ಭಮ  ಗಂಡ ಶಿರಾಮ ಹಡ್ಲಬೋಯನಳಿಿ 97/1

aAZÉÆÃ½ ಚಂದರ ಮಾಮ  ಗಂ.ಶಿರಾಮ ಹಡ್ಲಬೋಯನಳಿಿ 99/2

aAZÉÆÃ½ ಭಸಮ ದ ಖಾಸೋಭ ತಂದೄ ಗಡುಸಾಫ ಕುನೂಯ 178/

aAZÉÆÃ½ ರಾಕವ ತಂದೄ ಸಾಯಿಫಣ್ಣಣ ಕುನೂಯ 155

aAZÉÆÃ½ ಜಾಪಯ ಅಲ ತಂದೄ ಮೋಯಿನೋದಿದ ೋನ್ ಕುನೂಯ 184/3

aAZÉÆÃ½ ಫಷಮಯ  ತಂದೄ ಸದದ ಮಯ ಕುನೂಯ 112

aAZÉÆÃ½ ಬಾಬು ತಂದೄ.ಕಲಾ ಾ ಹಡ್ಲಬೋಯನಳಿಿ 98/1

aAZÉÆÃ½ ಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂಡ ತಭಮ ಣ್ಣಣ ಪೋತಂಗಲ 160

aAZÉÆÃ½ ಜಗದವಿ ಗಂ.ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕುನೂಯ 150

aAZÉÆÃ½ ನಯಷಭಮ  ಗಂ.ಶಿಾ ಸಲಕೇೋಡ 71/5

aAZÉÆÃ½ ರಾಮುಲು ತಂದೄ ಮಗಲಪ್ಪಾ ಪೋತಂಗಲ 116/7

aAZÉÆÃ½ ಶಾಭಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಸಣ್ಭಪ್ಪಾ  ಹ್ಮಬಾಳ ಪೋತಂಗಲ 85/1

aAZÉÆÃ½ ಚುನುನ ಮಿಯಾ ತಂ.ಮೈನೋದಿದ ನ ಕುನೂಯ 58

aAZÉÆÃ½ ಬಾಲಭಮ  ಗಂ.ಫಷಾ ಸಲಕೇೋಡ 71/3

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಭೋಭಶಾ ತಂದೄ ಸದದ ಪ್ಪಾ ಐನಾಪೂಯ 335

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಗಭಕುಬಾಯಿ ಗಂ.ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ ಚಭಮ ನಜೋಡ 28

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ
ಶಿವಯಣ್ಪ್ಪಾ  

ತಂದೄ.ರಾಭಚಂದರ ಪ್ಪಾ

ಯಾಲಾಮ ಭ

ಡ್ಡ
38

aAZÉÆÃ½
ಚಭಮ ನಜೋಡ ವಶಿಧಯ ತಂದೄ.ರಾಜಶೇಖಯ

ವಶಿಧಯ 

ತಂದೄ.ರಾಜ

ಶೇಖಯ

44 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ನೋಲಕಂಠ ತಂ ಜೇಣು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 144 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಜಿಮಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಮೋತಿರಾಭ ಚಭಮ ನಜೋಡ 63

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂ.ಮೋತಿರಾಭ ಚಭಮ ನಜೋಡ 70 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ವಾಲು ತಂ. ಮೋನು ಗಡ್ಡಲಿಂಗದಳಿಿ 154 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಕವನ ತಂ ಛತುರ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 144 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೋಭಸಿಂಗಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 2 

aAZÉÆÃ½
ಚಭಮ ನಜೋಡ ಭೋಭಸಿಂಗ ತಂದೄ.ಕೇೋಭಲಾ

ಭೋಭಸಿಂಗ 

ತಂದೄ.ಕೇೋ

ಭಲಾ

81

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ ಚಭಮ ನಜೋಡ 18 



aAZÉÆÃ½
ಚಭಮ ನಜೋಡ

ಸಂಕವ ಕುಮಾಯ ತಂದೄ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  

ನಾಬಾಲಕ ಪ್ಪಲನಕತು ತಂದೄ 

ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ರಾಮು

ಚಭಮ ನಜೋಡ 37 

aAZÉÆÃ½
ಚಭಮ ನಜೋಡ

ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಎಿಂಕಾರೆಡ್ಡು  

ಅಲಯಾಷ ವಿಂಕಾರೆಡ್ಡು
ಚಭಮ ನಜೋಡ 101 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ವಿಂಕಟೇವ ತಂದೄ.ನಾಗಾ ಬೄನಕೄಳಿಿ 10 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಯಮೇವೀ ಯ ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ ಭಯಳಿಿ 194 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಅಕಬ ಯಅಲ ತಂ ಭಸತಾಫಸಾಫ ಚಭಮ ನಜೋಡ 190 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಸುಭಾವ ತಂದೄ ವಯಣ್ಾ ಯಾಲಾಮ ಭಡ್ಡ 21 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಧನರಾಜ ತಂ ರೇಣ್ಸದದಯಾಯ ಐನಾಪೂಯ 376 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಶಾಭರಾ ತಂದೄ.ರಾಮಾ  ಗಡ್ಡು ಶಿಕಾಯಮೋತಕಳಿಿ 81 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ರೂಲಾ ತಂದೄ ಖೋರು ನಾಗರಾಳ 22 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಯಭಣಿಬಾಯಿ ಗಂ ಮಾಣಿಕ ನಾಗರಾಳ 21 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ರುಕಭಣಿ ಗಂ.ಕನನ ರಾಭ ಯಾಲಾಮ ಭಡ್ಡ 100

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಸೋನಬಾಯಿ ಗಂ.ಚಂದುರ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 140 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಝಭಕಾಬಾಯಿ ತಂ.ಮಾಣಿಕ ಯಾಲಾಮ ಭಡ್ಡ 100

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಅಣ್ದು ತಂ.ಕಸು ಬೄನಕೄಳಿಿ 82 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಟೋಗ ತಂ.ರಾಭಜಿ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 155 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಸುಯಸಿಂಗ ತಂ ಗೋಪು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 155 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಗಂಗಭಮ  ಗಂ.ಸಣ್ಮ ಿಂತಾ ಸಷಯಗಿಂಡಗಿ 74 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಫಷರಾಜ ತಂದೄ ವಿೋಯಬದರ ಾ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 73 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ನಯಸಿಂಗ ತಂದೄ.ಪೋನು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 164 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ವಯಣ್ಾ  ತಂದೄ.ಸಾಮಫಣ್ಣ ಭಯಳಿಿ 16 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಭಲಾ ಣ್ಣಣ  ತಂದೄ ವಿೋಯಬದರ ಾ ಯಾಲಾಮ ಭಡ್ಡ 24

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಚ್ಮಿಂಗಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಚಂದುರ ಗಡ್ಡಲಿಂಗದಳಿಿ 152 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಎಕನಾಥ ತಂದೄ.ಲಾಲು ಜಾಧ ಗಡ್ಡಲಿಂಗದಳಿಿ 125

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಲಾಲು ತಂದೄ ಕಾನುರಾ ಗಡ್ಡಲಿಂಗದಳಿಿ 125 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ
ಗೌಡಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಕಲಾಯ ಣ್ರಾ 

ಪೂ.ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ
ಕೇಟಗಾ 96 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ವೈಜನಾಥ ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ ತುಭಕುಿಂಟಾ 3

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಮಾರುತಿ ತಂ. ತಿಾ ಣ್ಣ ಭಯಳಿಿ 7 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಗಿಂಡಾ  ತಂ ಶಿಾ ಭಯಳಿಿ 17 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ
ನಾಗಾ  ತಂ ಸಣ್ಮಂತಪ್ಪಾ  

ಚಂದನಕರಾ
ಯಂಳಿಿ 35

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಬಾಳಾ  ತಂ.ವಿಠಾ ತುಭಕುಿಂಟಾ 33 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಷಯಷೀ ತಿ ಗಂಡ ಶಿಾ ಐನಾಪೂಯ 335 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ತಂದೄ ದಣ್ಣ
ಸಾಲೆಬೋಯನ

ಳಿಿ
65 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಯತನ ಭಮ  ಗಂಡ.ಭಲಾ ಾ ಗರಂಳಿಿ 52

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಸಂಜಿೋರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ನಾಗಾ ಬೄನಕೄಳಿಿ 105 



aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ದವಿಿಂದರ ಐನಾಪೂಯ 129 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಜೈಸಿಂಗ ತಂ.ಗೋವಿಿಂದ ಚಭಮ ನಜೋಡ 69 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ
ಷುಮಂಗಲಾ ಗಂಡ ಆನಂದ 

ಕುಮಾಯ ತಲಕಾಳಿಿ
ಚಭಮ ನಜೋಡ 344 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ. ಶಾಭರಾ ಭಯಳಿಿ 108 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ತಂ. ಫಷಣ್ಣಣ ಾ ಕೇಟಗಾ 128 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ತುಕಕ ಭಮ  ಗಂ.ನಾಗಪ್ಪಾ
ಚಭಮ ನಜೋ

ಡ
229 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಭಸಿಂಗ
ಗಡ್ಡಲಿಂಗದ

ಳಿಿ
160 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ರಾಜಣ್ಣ  ತಂ ಶಿರಾಭ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 68 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಏಕನಾಥ ತಂದೄ ಬೋಭಲಾ ಗರಂಳಿಿ 24 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಚಂದು.ತಂ.ಲಕುಕ ಚಭಮ ನಜೋಡ 80 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಭಲಾ ಾ  ತಂ ಬೋಯಾ ಭಯಳಿಿ 202 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಜೆಮಾಾ  ತಂ ಠಾಕರು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ `23 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ರುಶುರಾಭ ತಂ ಜೆಮಾಾ
ಷಲಗಯಫಸಂ

ತಪೂಯ
25 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ರೂಸಿಂಗ್ ತಂದೄ ಸುರಾಭ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 134 

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಘಾಳಾಾ  / ಭಸಿಾನಪ್ಪಾ ಸಷಯಗಿಂಡಗಿ 32/3/ಅ

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಕನನ ರಾಭ / ಗಂಗಾರಾಭ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ155/ಡಬೂಾ

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ದವಿದ್ಲಷ / ಸುರುನಾಮಕ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 22/ಇ

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಮೋಸನ /ಪೋಮು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 140/ಈ

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡದವಮಾಬಾಯಿ / ರಾಭ ರಾಠೋಡ ಮಲಾಮ ಡಗಿ 99/ಆ2

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಸತಾರಾಭ / ಖೋರು ಚಭಮ ನಜೋಡ 80/3

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಶಂಕಯ /ಮೋನು ಸಷಯಗಿಂಡಗಿ 39/1

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಕಾಶಿಬಾಯಿ / ಸರಿಸಿಂಗ ಚಭಮ ನಜೋಡ 62/2

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಶಿರ ೋನವಾಷ /ರ ಭು ಐನಾಪೂಯ 112/2

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಸದದ ಪ್ಪಾ  / ಬಂಡಪ್ಪಾ ಮಲಾಮ ಡಗಿ 68

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಜಗಪ್ಪಾ  /ನಾಗಪ್ಪಾ ಭಯಳಿಿ 65

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಭಲಾ ನಾಥ /ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ಚಂದನಕರಾ 511

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಫಷರೆಡ್ಡು  / ಸಂಜುರೆಡ್ಡು ಚಭಮ ನಜೋಡ 168

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ದಕ / ಯಮೇವ ತಾಜಲಾಪುಯ 75/1

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಈಯಮಯ  / ರೆಮಯ ತಾಜಲಾಪುಯ 15

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ನೋಲಭಮ  / ಸಂಜಿೋ ಚಭಮ ನಜೋಡ 163

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಯಶುರಾಭ / ಯತುನ ಮತೄಬಾಯಪುಯ 64/5

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಯಕುಮಾಬಾಯಿ / ರಾಮು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 6/ಎ

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಭದ  ಗಾರಂಳಿಿ 103

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಭೋಕುಕ  ತಂ ಗೇಮು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 155/ಜಿ

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಜೈಸಿಂಗ ತಂ. ರೇಖು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 135/1

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ತಜುಸಿಂಗ ತಂದೄ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 140/ಅ

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ತಿಾ ಣ್ಣ  ತಂ. ತಭಮ ಣ್ಣ ಭಯಳಿಿ 8



aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಮೈಬೂಫ ಅಲ ತಂದೄ ಖಾದಯ ಅಲ ನಾಗರಾಳ 37/2

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಫಷವಂತರಾ ತಂ.ರೆಾ ಮಲಾಮ ಡಗಿ 12

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ವಿಠಲ ತಂ.ಪುರು ಷಲಗಯ  ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 5

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಉಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಷದ್ಲಶಿರಾ ರಾಣ್ಣಪುಯ 120

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಸಂಜಿೋರೆಡ್ಡು  ತಂ.ಫಷಪ್ಪಾ ಬೄನಕೄಳಿಿ 53

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಗೋವಿಿಂದ.ತ.ಚಂದುರ ಮಲಾಮ ಡಗಿ 78

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಜಗನಾನ ಥ ತಂ ಸಯಸಿಂಗ ಚಭಮ ನಜೋಡ 323

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಲೋಕು ತಂ.ಭನುನ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 155/4

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಎಿಂಕು ತಂ ಮೋನು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 144

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಸಾಲಮಾನ ತಂ.ಜಮರಾಜ ಖಾನಾಪುಯ 30

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ
ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ 
ಸಾಲೆಬೋಯನಳಿಿ 99/7

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಠಕರಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಫದುರ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 26/1

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ತುಕರಾಭ ತಂ ಜೇಣು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 144

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಟ್ಟೋಕು ತಂದೄ ಸೋರಾಭ ಗಡ್ಡಲಿಂಗದಳಿಿ 95/2

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಅಣ್ದು ತಂ ಹಿೋರಾಭಣಿ ಐನಾಪೂಯ 287

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಬಯತ ತಂ.ಸಾಮಫಣ್ಣ ಐನಾಪೂಯ 35

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಜೇಮಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸೋತಾರಾಭ ಗಡ್ಡಲಿಂಗದಳಿಿ 128

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಚಂದರ  ತಂಧಮಾು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 155/1

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಬಾಬು ತಂದೄ.ಶಿಪ್ಪಾ ಬೄನಕೄಳಿಿ 88/1

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಧಭಕಬಾಯಿ ಗಂ.ಶೇಣು ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ ʼ5/1

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಕಷನು ತಂ.ಖುಬಾ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ ʼ6/ಎ

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಶಿರಾಜೋದಿದ ನ.ತಂ.ಭದ್ಲಯಸಾಫ ಚಭಮ ನಜೋಡ 123/1

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ರಾಮು ತಂ.ಪ್ಪಮು ಚಭಮ ನಜೋಡ 70

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಶಿವಯಣ್ಾ .ತಂ.ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ ಚಭಮ ನಜೋಡ 127

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಗೌಯಭಮ  ಗಂಡ ವಿೋಯಸಂಗಪ್ಪಾ ಕೇೋಟಗಾ 93

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಇಸಾಮಯಿಲ ತಂ. ಲಾಲಅಸಮ ದ ಚಭಮ ನಜೋಡ 196

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ರಾಜಶೇಖಯ.ತಂ.ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ ಚಭಮ ನಜೋಡ 127

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡದವಿಿಂದರ ಾ  ತಂದೄ.ದಿ.ಘಾಳಾ ಚಭಮ ನಜೋಡ 170

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಚಂದರ ಾ  ತಂ.ಗಿಂಡಾ  ಚಭಮ ನಜೋಡ 171/1

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಕನನ ರಾಭ ತಂದೄ.ಪ್ಪಿಂಡು ನಾಗರಾಳ 23

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡಮಭನಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಾಭರಾಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 125

aAZÉÆÃ½ಚಭಮ ನಜೋಡ ಶಾಭರಾ ತಂ. ಸುರಾಭ ಷಲಗಯಫಸಂತಪೂಯ 134/5

2018-19 gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀg

1 2 3 4

PÀæ.¸ÀA gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À vÁ®ÆPÀÄ f¯Éè



1 ¢.ªÀÄºÉÃ±À vÀAzÉ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ZÀPÀæ, 

ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÁ

aAZÉÆÃ½ PÀ®§ÄgÀV

2 ¸ÀÄgÉÃ±À vÀAzÉ AiÀÄ±ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀÄgÁoÀ, 

SÁ£Á¥ÀÄgÀ

aAZÉÆÃ½ PÀ®§ÄgÀV

3 dUÀ£ÁßxÀ §¸À¥Áà,PÀÄ¸ÀgÀªÀÄä¥À½î aAZÉÆÃ½

5 Q±À£À vÀAzÉ ¯Á®Ä,aAzÁ£ÀÆgÀ aAZÉÆÃ½ PÀ®§ÄgÀV

6 UÀuÉÃ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉnÖ,            

UËqÀ¥Àà UÀÄr vÁAqÀ

aAZÉÆÃ½ PÀ®§ÄgÀV

7 §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà,¨É£ÀPÉ¥À½î (ºÁ° 

ªÀ¸Àw alÖUÀÄ¥Àà)

aAZÉÆÃ½ PÀ®§ÄgÀV

8 §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ PÉÆAZÁ aAZÉÆÃ½ PÀ®§ÄgÀV

9 gÀÆ¥ÀÄ @ ¯ÉÆÃPÀÄ vÀAzÉ °A§Ä ZÀªÁít 
PÀ®¨sÁ« vÁAqÁ

aAZÉÆÃ½
PÀ®§ÄgÀV

10 ZÀ£Àß¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ¤qÀUÀÄAzÁ aAZÉÆÃ½ PÀ®§ÄgÀV
11 ºÀtªÀÄAvÀ ©üÃªÀÄ±Á,s¸Á FgÀUÀ¥À½î aAZÉÆÃ½ PÀ®§ÄgÀV

KBY

1 ©üÃªÀÄ±Á L£Á¥ÀÆgÀ

2
WÀªÀÄPÀÄ¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

3 f«Ää¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

4
ªÁ®Ä L£Á¥ÀÆgÀ

5 ¸ÀAPÉÃ±À PÀÄªÀiÁgÀ L£Á¥ÀÆgÀ

6 ºÀtªÀÄAvÀ gÉrØ L£Á¥ÀÆgÀ

7 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ L£Á¥ÀÆgÀ

8 CPÀâgÀ C° L£Á¥ÀÆgÀ

9 ±ÁªÀÄgÁªÀ UÀrØ L£Á¥ÀÆgÀ

10 gÀÆ¥Áè L£Á¥ÀÆgÀ

11 gÀAV¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

12 gÀÄQäÃtÂ¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

13 ¸ÀÉÆÃ¤ ¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

14 dªÀÄPÀ ¨ÁLE L£Á¥ÀÆgÀ

15 CAqÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

16 £ÉÆÃgÀ ¹AUÀ L£Á¥ÀÆgÀ

17 §¸ÀªÀgÁd L£Á¥ÀÆgÀ

18
£ÀgÀ¹AUÀ L£Á¥ÀÆgÀ

19 ±ÀgÀt¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ

20 ZÀAV¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ



21 KPÀ£ÁxÀ ¯Á®Ä L£Á¥ÀÆgÀ

22
¯Á®Ä eÁzsÀªÀ L£Á¥ÀÆgÀ

23 UÀÄAqÀ¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ

24
ªÉÊd£ÁxÀ L£Á¥ÀÆgÀ

25 ªÀiÁgÀÄy L£Á¥ÀÆgÀ

26 UÀÄAqÀ¥ÀÀà L£Á¥ÀÆgÀ

27 £ÀÁUÀ¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ

28 ¨Á®¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ

29 ¸ÀgÀ¸Àéw L£Á¥ÀÆgÀ

30 ¨sÁVgÀy L£Á¥ÀÆgÀ

31 gÀvÀßªÀÄä L£Á¥ÀÆgÀ

32
¸ÀAfÃªÀ gÉrØ L£Á¥ÀÆgÀ

33 ±ÁAvÁ ¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

34
eÉÊ¹AUÀ L£Á¥ÀÆgÀ

35 ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ® L£Á¥ÀÆgÀ

36
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ L£Á¥ÀÆgÀ

37 vÀÄPÀÌªÀÄä L£Á¥ÀÆgÀ

38
®PÀëöät L£Á¥ÀÆgÀ

39 ZÀAzÀÀæ±ÉnÖ L£Á¥ÀÆgÀ

40 ªÀÄ®è¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ

41 eÉÃªÀiÁè L£Á¥ÀÆgÀ

42 ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

43 gÀÆ¥À¹AUÀ L£Á¥ÀÆgÀ

44 WÀÁ¼À¥Áà L£Á¥ÀÆgÀ

45 PÀ¤ÃgÁªÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

46 zÉÃ«zÁ¸À L£Á¥ÀÆgÀ

47 zÁ±ÀªÀiÁ ¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

48 ¹vÁgÁªÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

49 ±ÀAPÀgÀ L£Á¥ÀÆgÀ

50 PÀÁ²¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

51 ²æÃ¤ªÁ¸À L£Á¥ÀÆgÀ

52 ¹zÀÝ¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ

53 dUÀ¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ

54 ªÀÄ®°è£ÁxÀ L£Á¥ÀÆgÀ



55 zÉÆÃ¤ §¸ÀgÉrØ L£Á¥ÀÆgÀ

56
zÉÃªÀQ L£Á¥ÀÆgÀ

57 FgÀAiÀÄå L£Á¥ÀÆgÀ

58
¤Ã®ªÀÄä L£Á¥ÀÆgÀ

59 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

60 gÀÄPÀªÀiÁ¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

61 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

62 ©üPÀÄÌ L£Á¥ÀÆgÀ

63 eÉÊ¹AUÀ L£Á¥ÀÆgÀ

64 vÀÉÃdÄ¹AUÀ L£Á¥ÀÆgÀ

65 w¥ÀàtÚ L£Á¥ÀÆgÀ

66
ªÀÄºÉ©Ã§ C° L£Á¥ÀÆgÀ

67 §¸ÀªÀAvÀ gÁªÀ L£Á¥ÀÆgÀ

68
«ÃoÀ×® L£Á¥ÀÆgÀ

69 GªÀiÁ¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

70
¸ÀAdÄgÉrØ L£Á¥ÀÆgÀ

71 UÉÆÃ«AzÀ L£Á¥ÀÆgÀ

72
dUÀ£ÁßxÀ L£Á¥ÀÆgÀ

73 ®ÆPÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

74 AiÀÄAPÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

75 ¸À¯Áä£À L£Á¥ÀÆgÀ

76 EªÀiÁè¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

77 xÀPÀj¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

78 vÀÄPÀÁgÁªÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

79 wPÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

80 CAqÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

81 ¨sÀgÀxÀ L£Á¥ÀÆgÀ

82 fÃ«Ä ¨ÁLE L£Á¥ÀÆgÀ

83 ZÀAzÀæÄ L£Á¥ÀÆgÀ

84 ¨Á§Ä L£Á¥ÀÆgÀ

85 §£ÀQ¨Á¬Ä L£Á¥ÀÆgÀ

86 Q±À£À L£Á¥ÀÆgÀ

87 zÉÃª«AzÀæ¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ

88 ZÀAzÀæ¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ



89 PÀ¤gÁªÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ

90
¨sÀÁgÀyzÉÃ« aAZÉÆÃ½

91 ²ªÀgÁd aAZÉÆÃ½

92
PÀªÀÄ®ªÀÄä aAZÉÆÃ½

93 UÉÆÃj ©Ã aAZÉÆÃ½

94 ¥ÀÉÃªÀÄ¹AUÀ aAZÉÆÃ½

95 ºÀ¸À°¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

96 £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ aAZÉÆÃ½

97 PÀ¯ÁªÀw aAZÉÆÃ½

98 ZÀAzÀæªÀÄä aAZÉÆÃ½

99 ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢ÝÃ£À aAZÉÆÃ½

100
UÀÄAqÀ¥Àà aAZÉÆÃ½

101 °A§Ä aAZÉÆÃ½

102
¸ÀAUÀAiÀÄå aAZÉÆÃ½

103 ¸ÀgÀ¸ÀÀéw aAZÉÆÃ½

104
dÉÊ£Á¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

105 vÉÃdÄ¹AUÀ aAZÉÆÃ½

106
PÀ«vÁ aAZÉÆÃ½

107 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

108 Q±À£À aAZÉÆÃ½

109 ¥ÁAqÀÄ aAZÉÆÃ½

110 UÀÄgÀÄ£ÀAeÉÃ±ÀégÀ ¸ÀdÓ£À aAZÉÆÃ½

111 º»ÃgÁ¹AUÀ £ÁLPÀ aAZÉÆÃ½

112 ¥¦ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÁnÃ® aAZÉÆÃ½

113 dUÀ£ÁßxÀ ¯ÉÆÃqÁØ aAZÉÆÃ½

114 ¸ÁªÀÄÄ aAZÉÆÃ½

115 gÀhÄgÀ£À¥Áà aAZÉÆÃ½

116 ±ÁªÀÄgÁªÀ UÀrØ aAZÉÆÃ½

117 dUÀ£ÁßxÀ aAZÉÆÃ½

118 ¸ÀÄgÉÃ±À aAZÉÆÃ½

119 CA§tÚ aAZÉÆÃ½

120 C«£ÁxÀ gÁªÀ aAZÉÆÃ½

121 §æªÀiÁä£ÀAzÀ aAZÉÆÃ½

122 ZÀAzÀgÀ aAZÉÆÃ½



123 jAiÀiÁeÉÆÃ¢ÝÃ£À aAZÉÆÃ½

124
¸ÁfÃzÁ© aAZÉÆÃ½

125 D£ÀAvÀPÀÄªÀiÁgÀ aAZÉÆÃ½

126
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ aAZÉÆÃ½

127 ªÁ°¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

128 UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ aAZÉÆÃ½

129 ¸Áª«Ãwæ¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

130 ²æÃ¤ªÁ¸À aAZÉÆÃ½

131 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ aAZÉÆÃ½

132 ªÀÄºÁzÉÃ« aAZÉÆÃ½

133 £À«Ã£À PÀÄªÀiÁgÀ aAZÉÆÃ½

134
§¸ÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

135 gÀÁªÀÄZÀAzÀæ aAZÉÆÃ½

136
UÀ£À¥Àw aAZÉÆÃ½

137 ¥ÀÀæPÁ±À aAZÉÆÃ½

138
±ÀgÀt¥ÀÁà aAZÉÆÃ½

139 ±ÀAPÀgÀ aAZÉÆÃ½

140
®PÀëöät gÁªÀ aAZÉÆÃ½

141 ¨sÀgÀxÀ ¥ÀæPÁ±À aAZÉÆÃ½

142 £ÀÁUÀAiÀÄå ªÀÄoÀ aAZÉÆÃ½

143 ±ÁªÀÄgÁªÀ aAZÉÆÃ½

144 zËææ¥Àw aAZÉÆÃ½

145 º»ÃgÁ¹AUÀ aAZÉÆÃ½

146 ¥À«vÁæ aAZÉÆÃ½

147 ¸ÁAiÀÄ¥Áà aAZÉÆÃ½

148 TªÀÄ¤¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

149 CA©¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

150 gÁºÀÄ® aAZÉÆÃ½

151 UÉÃªÀÄÄ aAZÉÆÃ½

152 PQ±À£À aAZÉÆÃ½

153 zsÀ£ÀÄß aAZÉÆÃ½

154 ²ªÀgÁªÀÄ aAZÉÆÃ½

155 gÀhÄªÀÄPÁ¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

156 ®PÀëöä¥Àà aAZÉÆÃ½



157 gÁdÄ aAZÉÆÃ½

158
PÀÈµÀÚ¥Áà aAZÉÆÃ½

159 D£ÀAzÀªÀÄ aAZÉÆÃ½

160
gÁªÀÄ®Ä aAZÉÆÃ½

161 EAzÀæªÀiÁä aAZÉÆÃ½

162 PÁ±À£Àß aAZÉÆÃ½

163 ¯Á®¥Àà aAZÉÆÃ½

164 ºÀj¹AUÀ aAZÉÆÃ½

165 ¦ÃgÀ¥Àà aAZÉÆÃ½

166 ±ÀAPÀgÀ aAZÉÆÃ½

167 ¥Àæ«ÃtPÀÄªÀiÁgÀ aAZÉÆÃ½

168
¨sÀdÄÓ aAZÉÆÃ½

169 ¨Á§Ä aAZÉÆÃ½

170
©üPÀÀÄÌ aAZÉÆÃ½

171 xÀªÀÄä¥Àà aAZÉÆÃ½

172
Uvj¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

173 ¸Àª«vÁ ¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

174
¸ÀvÀåªÀÄä aAZÉÆÃ½

175 £ÁªÀÄzÉÃªÀ aAZÉÆÃ½

176 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ aAZÉÆÃ½

177 gÉÆÃ¥À¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ aAZÉÆÃ½

178 ©üPÀÀÄÌ aAZÉÆÃ½

179 UÀÄAqÀÄ ¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

180 ªÀÄiÁ£É¥Àà aAZÉÆÃ½

181 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ aAZÉÆÃ½

182 ¥ÁªÀðvÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

183 ±ÉnÖ aAZÉÆÃ½

184 ªÀÉAPÀlªÀÄä aAZÉÆÃ½

185 ¨Á§Ä aAZÉÆÃ½

186 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà aAZÉÆÃ½

187 dUÀ¢Ã±À aAZÉÆÃ½

188 gÁªÀÄÄè aAZÉÆÃ½

189 ¨sÁgÀy aAZÉÆÃ½

190 ¥ÁAqÀAiÀÄå aAZÉÆÃ½



191 gjhÄÃ£ÁgÁªÀÄ gÁZÀ¥Àà aAZÉÆÃ½

192
C£ÀégÀ C° aAZÉÆÃ½

193 PÀÉÃ±ÀªÀgÁªÀ aAZÉÆÃ½

194
vÀÄ¼ÀdªÀÄä aAZÉÆÃ½

195 AiÀÉÄAPÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

196 ¥ÁAqÀÄ aAZÉÆÃ½

197 eÉÊ¥ÀæPÁ±À aAZÉÆÃ½

198 ªÀÄ®è¥Àà aAZÉÆÃ½

199 UÀÄAqÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

200 gÀÁªÀÄZÀAzÀÀæ aAZÉÆÃ½

201 ªÀiÁgÀÄw aAZÉÆÃ½

202
gÀªÉÄÃ±À aAZÉÆÃ½

203 ªÀÄºÁAvÀAiÀÄå aAZÉÆÃ½

204
¥ÀwÛ£ÁgÁAiÀÄt aAZÉÆÃ½

205 «±Àé£ÁxÀ aAZÉÆÃ½

206
¸ÀÄgÀÄ aAZÉÆÃ½

207 ¸ÀÁé«Ä aAZÉÆÃ½

208
ªÀiÁtÂPÀ aAZÉÆÃ½

209 vÀÁj ¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

210 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

211 £ÁgÁAiÀÄt aAZÉÆÃ½

212 UÀAUÁzsÀgÀ aAZÉÆÃ½

213 gÀAUÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

214 zÀ±ÀgÀxÀ aAZÉÆÃ½

215 ±ÀgÀtªÀÄä aAZÉÆÃ½

216 ¨Á¨sÀÄ aAZÉÆÃ½

217 ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ aAZÉÆÃ½

218 gÁªÀÄ±ÉÃnÖ ¥ÁªÀgÀ aAZÉÆÃ½

219 ©üPÀÀÄÌ aAZÉÆÃ½

220 ¨sÀdÓ£À ¹AUÀ aAZÉÆÃ½

221 gÀ« aAZÉÆÃ½

222 ºÀÄAw¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

223 ®°vÁ aAZÉÆÃ½

224 ²ªÀgÁªÀÄ aAZÉÆÃ½



225 °A§¨Áf aAZÉÆÃ½

226
£ÀÁUÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

227 gÁªÀiÁ¹AUÀ aAZÉÆÃ½

228
gÁªÀÄ±ÉÃnÖ aAZÉÆÃ½

229 ZÀAzÀÄ aAZÉÆÃ½

230 ZÀAzÀgÀ aAZÉÆÃ½

231 ©ZÀÑ¥Àà aAZÉÆÃ½

232 dUÀzÉÃ« aAZÉÆÃ½

233 ®PÀëöäAiÀiÁå aAZÉÆÃ½

234 UÉÆÃ¥Á® aAZÉÆÃ½

235 ªÀÄºÁAvÀÉÃ±À aAZÉÆÃ½

236
ªÉÆÃºÀªÀÄäzÀ CAiÀÄÄ§ SÁ£ï aAZÉÆÃ½

237 ¹Ã£ÀÄ aAZÉÆÃ½

238
¨sÀd¤¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

239 ZË°¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

240
UÀAV¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

241 dUÀ£ÁßxÀ aAZÉÆÃ½

242
UÉÆÃ¥Á® aAZÉÆÃ½

243 ¸ÀAPÀgÀ aAZÉÆÃ½

244 £ÁUÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

245 TÃj¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

246 ¸ÉÆÃ¤¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

247 ¥ÀÁAqÀÄ aAZÉÆÃ½

248 £ÁgÁAiÀÄt aAZÉÆÃ½

249 AiÀÄ®è¥Àà aAZÉÆÃ½

250 AiÀÄ®è¥Àà aAZÉÆÃ½

251 bÀvÀÄæ aAZÉÆÃ½

252 ºÀÉÃªÀÄ£ÁxÀ aAZÉÆÃ½

253 ¨ÉÃUÀj ¥À¥ÉÊAiÀiÁ aAZÉÆÃ½

254 PÉ d£ÁxÀð£À gÉrØ aAZÉÆÃ½

255 ¸ÉÊzÁ ¨ÉÃUÀA aAZÉÆÃ½

256 ²æÃªÀÄAvÀ gÁªÀ aAZÉÆÃ½

257 Q±À£À aAZÉÆÃ½

258 ¥sÀæ±ÁAvÀ aAZÉÆÃ½



259 gÁzsÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

260
¸ÀÄ¨sÀzÀæ aAZÉÆÃ½

261 ¥ÀÀæ¨Á°AUÀ aAZÉÆÃ½

262
UËgÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

263 CPÀæA ¥ÀmÉÃ® aAZÉÆÃ½

264 JA E¸Áä¬Ä® aAZÉÆÃ½

265 gÀ«ÃAzÀæ aAZÉÆÃ½

266 gÉÆÃ±À£À ©Ã aAZÉÆÃ½

267 «±Àé£ÁxÀ aAZÉÆÃ½

268 ªÀÄÄPÀÄAzÀ gÁªÀ aAZÉÆÃ½

269 DA±Á¨ÁLE aAZÉÆÃ½

270
ºÀ©Ã§ ¸Á§ aAZÉÆÃ½

271 £ÀgÀ¸¹AºÀ aAZÉÆÃ½

272
ªÀiÁ¤ÃPÀ aAZÉÆÃ½

273 ¸ÀÄ«ÄvÁæ] aAZÉÆÃ½

274
«ÃgÉÃ±À aAZÉÆÃ½

275 «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

276
ºÀÄ£À¹AUÀ aAZÉÆÃ½

277 PÉÃ¸ÀÄ aAZÉÆÃ½

278 RÄvÀ¨ÉÆÃ¢Ã£À aAZÉÆÃ½

279 ¥ÁAqÀÄ aAZÉÆÃ½

280 Cad¥Áà aAZÉÆÃ½

281 ªÀÄzsÀÄPÀgÀ gÁªÀ aAZÉÆÃ½

282 ZÀAzÀæAiÀiÁå aAZÉÆÃ½

283 ªÀÄºÁzÉÃ« aAZÉÆÃ½

284 ¤Ã®PÀAoÀ aAZÉÆÃ½

285 gÀÁªÀÄ®Ä aAZÉÆÃ½

286 ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£À aAZÉÆÃ½

287 ZÁAzÀ ¥Á±Á aAZÉÆÃ½

288 FgÀ¥Àà aAZÉÆÃ½

289 ¸ÀAvÉÆÃµÀ aAZÉÆÃ½

290 ªÉÆºÀªÀÄäzÀ C¸ÀèA aAZÉÆÃ½

291 ¸Á¨ÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA aAZÉÆÃ½

292 §¸ÀªÀgÁd aAZÉÆÃ½



293 £ÀÁgÁAiÀÄt aAZÉÆÃ½

294
±ÁAvÀªÀÄä aAZÉÆÃ½

295 vÁgÁ¹AUÀ aAZÉÆÃ½

296
AiÀÄ±ÉÆÃzsÁ aAZÉÆÃ½

297 C¤Ã® aAZÉÆÃ½

298 ²ªÀÁf aAZÉÆÃ½

299 CAvÀ¥Àà aAZÉÆÃ½

300 £ÀgÀ¸¹ªÀÄÄè aAZÉÆÃ½

301 PÀ«ÃvÁ aAZÉÆÃ½

302 ¨Á¨sÀÄ aAZÉÆÃ½

303 K gÁªÀÄ®Ä aAZÉÆÃ½

304
¸À«vÁæ¨ÁLE aAZÉÆÃ½

305 zÀÉÃ«¯Á® aAZÉÆÃ½

306
gÀÆ¥À¹AUÀ aAZÉÆÃ½

307 AiÀÄÄ §PÀÌªÀÄä aAZÉÆÃ½

308
ªÀiÁ£É¥Áà aAZÉÆÃ½

309 gÁdÄ aAZÉÆÃ½

310
gÁªÀÄ®Äè aAZÉÆÃ½

311 ¸ÀvÀÀåªÀÄä aAZÉÆÃ½

312 UÉÆÃ¯Áè £ÁUÀªÀÄtÂ aAZÉÆÃ½

313 £ÀgÀ¹ªÀÄÄè aAZÉÆÃ½

314 ¸ÀÄgÉÃ±À aAZÉÆÃ½

315 ZÀAzÀæÄæ aAZÉÆÃ½

316 F±À¥Áà aAZÉÆÃ½

317 ºÀtªÀÄAvÀ aAZÉÆÃ½

318 gÉÆÃ¥ÀPÀ¯Á aAZÉÆÃ½

319 D±ÁgÁ¤ aAZÉÆÃ½

320 ºÀÄ£ÀQ¨Á¬Ä aAZÉÆÃ½

321 C£ÀìgÀ ¥ÀmÉÃ® PÉÆÃrè

322 ¯ÁqÀ®qÀ ¥ÀmÉÃ® PÉÆÃrè

323 ®¼À ªÀÄÄ¸ÀÛ¥sÀ PÉÆÃrè

324 ªÉÆÃºÀªÀÄä fÃ¯Á¤ PÉÆÃrè

325 ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢ÝÃ£À PÉÆÃrè

326 §PÀÌ¥Àà PÉÆÃrè



327 gÉÃªÀ±ÉÃnÖ PÉÆÃrè

328
F±ÀÀégÀªÀÄä PÉÆÃrè

329 ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆÃrè

330
§¸ÀªÀgÁd PÉÆÃrè

331 ¸ÀAvÉÆÃµÀ PÀÄªÀiÁgÀ PÉÆÃrè

332 «ÃgÀ±ÉnÖÃ zÉÃ±ÀªÀÄÄPÀ PÉÆÃrè

333 PÀgÀ§¸À¥Àà PÉÆÃrè

334 ©ÃªÀÄ±Á PÉÆÃrè

335 ZÀAzÀæªÀÄÄä PÉÆÃrè

336 «oÀ×® gÁªÀ PÉÆÃrè

337 f¯Á¤ PÉÆÃrè

338
¸ÀAUÀ¥Àà PÉÆÃrè

339 gÀÁªÀÄ gÉnÖ PÉÆÃrè

340
¥ÁªÀðvw PÉÆÃrè

341 ºÁf ¨Á¨Á PÉÆÃrè

342
ªÁºÉÃzÀ ¥ÀmÉÃ® PÉÆÃrè

343 vÉdªÀÄä PÉÆÃrè

344
²ªÁ£ÀAzÀ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

345 §¸À£Àß ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

346 deÁ«ÃzÀ «ÄAiÀiÁå ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

347 gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

348 dUÀzÉÃ« ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

349 ªÉAPÀlgÉrØ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

350 ¥sÁgÀÄPÀ ¥Á±Á ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

351 ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

352 vÀÄPÀÌ¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

353 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

354 ªÀÄºÉ§Æ§ ¸Á§ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

355 C§ÄÝ® £À©Ã ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

356 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

357 ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁ° ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

358 UÀÄAqÀ¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

359 ±ÁªÀÄ¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

360 UÀAUÀ¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl



361 ±ÉÃR ºÀÄ¸ÉÃ£À ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

362
¸ÉÃgÀ° ¸ÁAiÀÄªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

363 ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

364
±ÀPÀÄAvÀ® ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

365 £ÁUÀªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

366 £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

367 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

368 ZÀAzÀæ¥ÀÀà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

369 UÀAUÀªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

370 ¸ÀÄ±ÀªÀiÁ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

371 ªÀÄºÁzÉÃª« ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

372
ªÉÆÃ»£À ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

373 °Ã¯ÁªÀy ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

374
ºÀÁf ¸Á§ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

375 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀiÁå ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

376
ºÀ¤Ã¥sÁ ©Ã ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

377 ±À©âÃgÀ CºÀäzÀ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

378
ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

379 SÁ¹ÃA ¸Á§ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

380 ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄ¸ÁÛR ºÀÄ¸ÉÊ£À ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

381 £À¹ÃªÀiÁ ¨ÉÃUÀA ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

382 ¥sÀvÀÄæ «ÄAiÀiÁå ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

383 «ÄÃ£ÉÆÃ¢ÝÃ£À ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

384 ±ÁAvÀ¥Áà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

385 ¥Àæ¯ÁzsÀ gÁªÀ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

386 «oÀ×® ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

387 gÀ»ªÀiÁ£À ¸Á§ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

388 £ÁUÀªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

389 w¥ÀàtÚ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

390 ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

391 §¸ÀªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

392 ªÉAPÀlgÉrØ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

393 ªÉÆÃ£À¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

394 ªÉAPÀlªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl



395 £ÁgÁAiÀÄt gÉrØ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

396
¸ÀÄ²®ªÀiÁä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

397 £ÁUÀgÉrØ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

398
w¥ÀàtÚ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

399 a£Àß ºÁ±À¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

400 zÀÄUÀð¥Áà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

401 ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

402 £ÀgÀ¸ÀAiÀiÁå ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

403 ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

404 ¥ÀArvÀgÁAiÀÄ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

405 vÀÄ¼Àd¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

406
ªÉÆÃUÀ®ªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

407 ªÉÆÃUÀ®¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

408
ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

409 CPÀâgÀ «ÄAiÀiÁå ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

410
¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

411 AiÀÄ®èªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

412
ªÉÆÃUÀ®¥ÀÀà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

413 ¤Ã®ªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

414 £ÀgÀ¸À¥ÀÁà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

415 ¸ÀAzÀªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

416 ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

417 ZÁAzÀ ¸Á§ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

418 ²ÃªÀPÁAvÀªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

419 ZÀAzÀæªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

420 ²ªÀgÁAiÀÄ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

421 £ÁUÀ¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

422 ªÀÄºÉ§Æ§ ¸Á§ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

423 PÁ±À¥Áà PÉÆ¯ÁgÀ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

424 ¸ÀÄ¨sÀzÀÀæªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

425 ZÀAzÀæªÀÄä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

426 ªÉÆÃºÀªÀÄäzÀ SÁ¹ÃA ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

427 gÀÁPÉÃ±À ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

428 gÀhÄ¥sÀgÀ C° ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl



429 §¸ÀAiÀÄå ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

430
¨Á§Ä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

431 ®PQëöäÃ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

432
dUÀzÉÃ« ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

433 gÁªÀÄ®Ä ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

434 ±ÁªÀÄ¥ÀÀà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

435 ZÀÄ£ÀÄß «ÄAiÀiÁ ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl

436 ZÀAzÀæ¥Áà PÉÆÃrè

437 zÉÃª«AzÀæ¥Àà PÉÆÃrè

438 ±ÁAgÁªÀ PÉÆÃrè

439 ±ÁAvÀAiÀÄå PÉÆÃrè

440
CAiÀÄå¥Áà PÉÆÃrè

441 gÀhÄgÀ£ÀªÀÄä PÉÆÃrè

442
a£ÀÀß¥Áà PÉÆÃrè

443 ªÀÄºÁzÉÃ« PÉÆÃrè

444
±ÀAPÀgÀ PÉÆÃrè

445 ªÉÄÊ§Æ§ ¥ÀmÉÃ® PÉÆÃrè

446
²ªÀ¥ÀÄvÀæAiÀÄå PÉÆÃrè

447 C«ÄÃgÀ ©gÁzÁgÀ PÉÆÃrè

448 «oÀ® gÁªÀ PÉÆÃrè

449 ºÀtªÀÄAiÀiÁå PÉÆÃrè

450 ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆÃrè

451 dUÀzÉÃ« PÉÆÃrè

452 CA§£Àß PÉÆÃrè

453 ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ PÉÆÃrè

454 ¹zÀÝAiÀiÁå PÉÆÃrè

455 ªÀgÀ®QëöäÃ PÉÆÃrè

456 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉÆÃrè

457 C£ÀÄ±Á ¨Á¬Ä PÉÆÃrè

458 ¥ÁgÀªÀÄä PÉÆÃrè

459 zÀ±ÀgÀxÀ PÉÆÃrè

460 UÀ£À¥Àw PÉÆÃrè

461 ¨sÁ£ÀÄ PÉÆÃrè

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À°è PÀÈ¶ E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ jAiÀiÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À AiÀiÁ¢



PÀæ.¸ÀA
gÉÊvÀgÀ 
ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁzÀ 
 G¥ÀPÀgÀt

¸ÀgÀ§gÁdÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ gÉÊ.ªÀAwUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀAwUÉ 

11.    zÉÃªÀ¯Á TÃgÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 50000 100000

22.    gÀªÉÄÃ±À ²ªÀgÁªÀÄ ¨sÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½î gÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 50000 100000

3   ±ÉÃPÀ̄ Á¨Á¬Ä zÉÃ«AzÀæ¥Áà gÀlPÀ®gÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 50000 100000

42.    ®¸ÀPÀgÀ ±ÁåªÀÄÄ ªÉÆÃwPÀÄªÀÄ vÁAqÁgÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 50000 100000

53.    ¯ÉÆÃPÀÄ zsÀAdÄ gÀlPÀ® gÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 50000 100000

64.    ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ±ÀAPÀgÀ À̧AUÁ¥ÀÄgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 50000 100000

71.    «ÃgÀtÚ vÀAzÉ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà gÀlPÀ®©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Jai Mata Enterprises Kalburgi 34000 28000

82.    ¹zÀÝ¥Áà zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ¥ÀAUÀgÀUÁ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Jai Mata Enterprises Kalburgi 34000 28000

91.    C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ RÄ±ÀPÀÄGªÀiÁgÀ UËqÀ£ÀºÀ½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 28000 37100

101.    ZÀAzÀÄ vÀAzÉ £ÁªÀÄÄ L£ÉÆÃ½©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Basava Traders Kalburgi 28000 37100

112.    gÀ»ªÀÄ¥ÀmÉÃ® vÀAzÉ ºÀ«ÄzÀ¥ÀmÉÃ®©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Basava Traders Kalburgi 28000 37100

121.    ZÀAzÀÄ zsÀAdÄ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 38000 100000

131.    ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀ¹ºÀÄ¯Áè ºÀÄ¸ÉÃ¤ ¸ÉÊ.ªÉÄÊ£ÀÄ¯Áè ºÀÄ¸ÉÃ¤ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Raith seva agro Epuipments Kalburgi 33900 261000

142.    §¸ÀªÀiÁä vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀÄgÀ¥À½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Raith Mitra Agro Traders 33900 261000

151.    ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨É£ÀPÀ£À½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Jai Mata Enterprises Kalburgi 34000 28000

161.    ©üÃªÀÄgÉrØ w¥ÀàgÉrØ PÉÆ¼ÀÄîgÀ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 28000 37100

172.    ªÀÄ£À¸ÀÆgÀC° ªÀiË®£À¸Á§ ªÀfgÀUÁAªÀ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 28000 37100

181.    dUÀzÉÃªÀ¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¨É£ÀPÀ£À½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

192.    ZÀ£Àß§¸À¥Àà «ÃgÀ±ÉnÖ vÀÄªÀÄPÀÄAmÁ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

203.    ®°ÃvÁ¨Á¬Ä ZÀ£Àß§¸À¥Áà ºÀÄqÀzÀ½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

211.    gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ ±ÀAPÉæ¥Áà PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 14700 50400

222.    gÁzsÀªÀÄä gÁdPÀÄªÀiÁgÀ PÉÆ¼ÀÄîgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 14700 50400

231.    gÀªÉÄÃ±À £ÁUÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃlgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 85000 70000

242.    ±ÀgÀt¥Áà gÁdtÚ PÉÆÃrè¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 13095 4995

253.    ZÀ£Àß§¸À¥Áà ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ PÀÄ¥À£ÀÆgÀ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 13095 4995

264.    ¸ÀAfÃPÀÄªÀiÁgÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ L£ÉÆÃ½¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 13095 4995

271.    ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉÃUÀ®är¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

282.    £ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁuÉ¥Áà PÀÄAZÁªÀgÀA¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

293.    ªÉAPÀlgÁªÀÄ °AUÁgÉrØ PÀÄAZÁªÀgÀA¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

304.    ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FgÀ¥Áà dlÆÖgÀ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

315.    £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà UËgÀ¥Áà PÉÆÃrè¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

326.    GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 22100 18900

337.    ¸ÀÄgÉÃ±À ¸ÁªÀÄ¥Áà ¨ÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 28000 37100

341.    gÁªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¨Á®¥Áà ²ªÀgÉrØ¥À°è gÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Basavaprabhu Agency Kalaburgi 54000 100000

351.    WÀªÀÄÄä ZÁ¥Áè ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 9099 8991

362.    ®PÀëöät SÉÃªÀÄÄ PÀ®è¨sÁ« vÁAqÁ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 9099 8991

373.    ¥À«vÀæ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÁ rd® EAf£À Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000



381.    ªÀiÁuÉªÀiÁä §PÀÌ¥Áà vÀªÀÄPÀÄAmÁ gÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 55000 100000

391.    gÁªÀÄ°AUÀ £ÁUÀ¥Áà ªÉÆÃWÁ gÁ²AiÀÄAvÀæ Basavaprabhu Agency Kalaburgi 88500 78000

402.    ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ©üÃªÀÄgÁªÀ ªÉÆÃWÁgÁ²AiÀÄAvÀæ Basavaprabhu Agency Kalaburgi 84000 70000

411.    ªÀÄ°èPÁdÄð£À «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà zÀÄvÀÛgÀUÁ »nÖ£À VjtÂ Basavaprabhu Agency Kalaburgi 18250 14250

421.    ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀÄ¸ÉÃ¤ UÀr¤AUÀzÀ½îgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 85000 70000

432.    C±ÉÆÃPÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½îgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 85000 70000

443.    ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉÃUÀ®är  ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 13095 4995

451.    dUÀzÉÃªÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀÄ¥À£ÀÆgÀ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

462.    ªÀÄ°è£ÁxÀ gÁªÀÄ±ÉÃnÖ PÉÆÃr¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

471.    ªÀÄºÀäzÀ E¸Áä¬Ä® ±ÀºÁ¨ÉÆÃ¢Ý£À £ÁUÁEzÁ®¬ÄgÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Basava Traders Kalburgi 80000 70000

481.    PÀ̄ ÁªÀw £ÁUÀ¥Áà ¸ÀÄ¯É¥ÉÃl gÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 80000 70000

492.    ©üÃgÀ¥Áà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¨sÀPÀÛA¥À½î gÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 80000 70000

503.    ±ÁªÀÄgÁªÀ ºÀtªÀÄAvÀ L£ÉÆÃ½gÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 80000 70000

514.    ±ÀAPÀgÀ ªÉÆÃUÀ®¥Áà ZÀAzÀæA¥À½îgÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 80000 70000

525.    ®PÀëöät qÁPÀÄ L£ÉÆÃ½ gÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 80000 70000

531.    ªÀfÃzÀ¥ÀmÉÃ® ªÀÄ£ÀÆìgÀ¥ÀmÉÃ® zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

542.    ¸ÀaÃ£À PÀÄªÀiÁgÀ ²ªÀ¥Àà©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

55 3.    £ÁUÀ¥Áà WÁ¼É¥Àà©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

564.    ZÀ£Àß§¸À¥Áà CtÚgÁAiÀÄ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

575.    CtÚgÁªÀ ZÀ£Àß§¸À¥Àà©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

581.    ±ÁgÀzÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄtgÀrØ ZÀvÀæ¸Á¯ï©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Smart Metal Works sedam 80500 72500

591.    PÉÃ¸ÀÄ zÉªÀf zÀªÀÄð¸ÁUÀgÀ gÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 50000 100000

602.    gÀ«AzÀæ ªÁ®Ä£ÁAiÀÄPÀ CAvÁªÀgÀAgÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 50000 100000

613.    gÉÃtÄPÁ¨Á¬Ä UÉÆÃ¥Á® aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 50000 100000

624.    ºÉÃªÀiÁè ²ªÀgÁªÀÄ PÀ®è̈ sÁ«gÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 50000 100000

631.    ²ªÀ¥Áà ªÀÄ®è¥Áà PÀ¥À£ÀÆgÀ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991

641.    ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¸ÀA§tÚ ¥ÀvÉÛÃ¥ÀÄgÀHTP Sprayer Jai Mata Enterprises Kalburgi 5778 29322

651.    ²ªÀPÁAvÀªÀÄä ²ªÀ§¸À¥Àà gÀlPÀ® »nÖ£À VjtÂ Basavaprabhu Agency Kalaburgi 8500 54000

661.    ªÀÄ®èªÀÄä PÀ®¥Àà ¨sÀPÀÛA¥À½îrd® EAf£À Shah Machinery Store Kalburgi 26395 20000

672.   gÁªÀÄ±ÉnÖ zÉÃªÀ®£ÁAiÀÄPÀ L£ÉÆÃ½ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 3200 14400

683.   CªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà ¨ÉqÀPÀ¥À½îrd® EAf£À Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000

694.   gÁªÀÄ±ÉnÖ £ÁªÀÄzÉÃªÀ ±Á¢¥ÀÄgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 55000 100000

705.   vÀÄPÀgÁªÀÄ ±ÀAPÀgÀ £ÁUÁEzÀ̄ Á¬ÄgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 55000 100000

716.   avÀæ±ÉÃRgÀ ©üÃªÀÄ±É¥Àà ¨ÉqÀPÀ¥À½î rd® EAf£À Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000

721.    ±ÀgÀt¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄ¸ÀgÀA¥À½î¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991

732.    ®Qëöä £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà EgÀUÀ¥À½î¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991

743.    Q±À£À «oÀ® ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991

754.    ºÀtªÀÄAvÀ ¯Á®¥Áà UÀrPÉÃ±ÀégÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991

765.    gÁWÀªÉAzÀæ ²ªÀgÁAiÀÄ UÀrPÉÃ±ÀégÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991



776.    CA©æÃ±À À̧A§tÚ UÀrPÉÃ±ÀégÀ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991

787.    £ÁUÀªÀÄä ¸ÀA§tÚ UÀrPÉÃ±ÀégÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991

798.    ±À²ÃPÀ¯Á ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÄPÀgÀA¨Á¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991

809.    dUÀzÉÃ« zsÀÆ¼À¥Áà ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991

811.    ZÀAzÀæ¥Áà ¨Á®¥Áà ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀzÀ½îHTP Sprayer Sri Basava Traders Kalburgi 6678 29322

822.    ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ F À̧Ä PÉÆÃrèHTP Sprayer Sri Basava Traders Kalburgi 6678 29322

833.    PÉÃ½¨Á¬Ä gÀÆ¥Áè JvÉÛ¨ÁgÀ¥ÀÄgÀrd® EAf£À Sri Basava Traders Kalburgi 12400 20000

844.    RvÀ®¥Áà § À̧¥Áà PÉÆÃrèHTP Sprayer Sri Basava Traders Kalburgi 6678 29322

855.    ªÉÆÃºÀ£À ºÀj¹AUÀ ±Á¢¥ÀÄgÀ gÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Basava Traders Kalburgi 60800 100000

866.    ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ºÀj±ÀÑAzÀæ PÉÆgÀ« vÁAqÁHTP Sprayer Sri Basava Traders Kalburgi 6678 29322

877.    ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀUÀ¥Áà ºÀ®ZÉÃgÁHTP Sprayer Sri Basava Traders Kalburgi 6678 29322

881.    ¸ÀÄ¨sÁ¸À §PÀÌ¥Áà ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

892.    gÁeÉÃAzÀæ «ÃgÀ¥Áà ZÉAUÀmÁ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

903.    ªÉÊd£ÁxÀ ©üÃªÀÄ±ÉnÖ £ÁUÁEzÀ̄ Á¬ÄRotovator Sri Basava Traders Kalburgi 28000 21450

914.    ªÀÄ°è£ÁxÀ gÁªÀÄ±ÉnÖ  PÉÆÃrègÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Basava Traders Kalburgi 78000 60600

921.    ZÀAzÀæªÀÄä £ÁUÀtÚ ¸ÉÃjHTP Sprayer Shah Machinery Store Kalburgi 5500 29700

931.    NªÀÄ£ÁxÀ ±ÉnÖ ¨É£ÀPÉ¥À½îFlour Mill 10HP Basavaprabhu Agency Kalaburgi 8500 54000

941.    ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ L£ÉÆÃ½©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Santosh Engineering work Bhalki 24750 24750

951.    ±ÀAPÀgÀ PÀÄªÀÄ¯Á ZÀ£ÀÆßgÀ Flour Mill 10HP Basavaprabhu Agency Kalaburgi 8500 54000

962.    ¤Ã®¥Àà UÀÄAqÀ¥Àà zÉÆÃnPÉÆ¼ÀFlour Mill 10HP Basavaprabhu Agency Kalaburgi 8500 54000

971.    GzÀAiÀÄ¹AUÀ ¥ÀAqÀj¹AUÀ £ÁªÀzÀV©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

982.    CªÀÄÈvÀgÉrØ §¸À¥Àà £ÁªÀzÀV©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

991.    AiÉÄ¸À¥Àà ªÀÄ®è¥Áà aAZÉÆÃ½gÁ²AiÀÄAvÀæ Basavaprabhu Agency kalaburgi  54000 100000

1002.    ZÀAzÀgÀ xÁªÀgÀÄ ±Á¢¥ÀÄgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Basavaprabhu Agency kalaburgi  54000 100000

1011.    ¨ÁvÀÄ ZÀAzÀÄ ¨ÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 10350 50400

1022.    ¨sÁgÀw ZÀ£ÀßAiÀÄå ±Á¢¥ÀÄgÀ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 10350 50400

1033.    ªÀiÁtÂPÀªÀÄä PÀÈµÀÚ¥Àà aPÀÌ°AUÀzÀ½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 10350 50400

1044.    UÉÆÃgÀR£ÁvÀ gÁªÀÄ±ÉnÖ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 10350 50400

105 1.    ±ÉnÖ ªÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjHTP Sprayer Shah Machinery Store Kalburgi 8145 29322

1062.    £ÁgÁAiÀÄt ¯Á®Ä J¸ï §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 9099 8991

1073.    gÀÄPÀÄä¤¨Á¬Ä gÁdÄ ¹gÉÆÃ½D.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000

1084.    ¥Àæ¨sÀÄ w¥ÀàtÚ aªÀÄä EzÀ̄ Á¬ÄD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000

1091.    ZÀAzÀgï ºÀtªÀÄÄ ±Á¢¥ÀÆgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Basava Traders Kalburgi 54000 100000

1102.    ²ªÁf ZÀAzÀgï f®ªÀµÀðgÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Basava Traders Kalburgi 54000 100000

1111.    gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ªÀÄ®è¥ÁàRotovator Shivalingeshwar Enterprises Kalaburgi 61700 47500

1121.    UÀÄAqÀ¥Áà gÁªÀÄtÚ gÁªÀÄwÃxÀðD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 15250 11750

1131.    ¸ÀAfªÀPÀÄªÀiÁgÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Santhosh Engineearing Bhalki 80000 60000

1141.    C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀMini Tractore Sharan Agri Machinery Gulbarga 402500 75000

1152.    ±ÀgÀt¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà L£ÉÆÃ½Mini Tractore “¸ÀÄAzÀgÀA ¥sÉÊ£Á£ïì PÀ®§ÄgÀV” 402500 75000

1161.    ¹zÀÝªÀÄä ¨Á§tÚ ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î SÁgÁPÀÄlÄÖªÀAiÀÄAvÀæ Basavaprabhu Agency Kalaburgi 5200 46800



1171.    vÀÄ¼ÀdªÀiÁä gÁAiÀÄ¥Àà PÀÄqÀ½î Mini Tractore Shree Shivashakti Motors Sedam 237000 75000

1181.    dUÀ£ÁxÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà ²PÁgÀªÉÆÃvÀPÀ¥À½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Santosh Engineering Works Kalaburgi 35000 28000

1192.    ZÀAzÀæªÀÄä «ÃgÀtÚ gÀlPÀ® gÁ²AiÀÄAvÀæ Santosh Engineering Works Kalaburgi 80500 72500
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©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 32750 28000

121¦ÃgÀ¥Áà ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÀÆ«£ÀºÀ½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Smart Metal Works sedam 35000 28000

122±ÀªÀÄgÁªÀ ¥ÉæÃªÀÄ¹AUÀ ±Á¢¥ÀÄgÀRotovator Shri Lakshmi Agri Technologies Kalaburgi 61700 47500

1231.    ²ªÀgÁAiÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà vÁd¯Á¥ÀÄgÀ Mini Tractore Sharan Agri Machinery Gulbarga 402500 75000

1241.    PÀÈµÀÚ gÁªÀÄÄ UÀAdUÉÃgÁD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000

1252.    GzÀAiÀÄ±ÀAPÀgÀ «oÀ® ºÀ®¸ÀUÀÆqÀD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000

1261.    §PÀÌ¥Àà À̧AUÀ¥Áà ¸Á¯ÉÃ©gÀ£À½îD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 15250 20000

127ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨É£ÀPÀ£À½îgÁ²AiÀÄAvÀæ Jai Mata Enterprises 80500 72500

1281.     FgÀªÀÄä UÀÄgÀÄªÀÄÆwð gÀÄzÀÆßgÀ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

1292.    £ÁUÀ¥Áà § À̧¥Áà gÀÄzÀÆßgÀ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

1303.    ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà PÉÆÃgÀqÀA¥À½î¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

1311.    gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ²ªÀgÉrØ PÀ®ÆègÀ PÉÆÃqÀRotovator Shivalingeshwar Enterprises Jamkhandi 61400 47250

1321.    CA§tÚ ºÀtªÀÄAvÀgÀ aªÀiÁäEzÀ¯Á¬ÄRotovator Shivalingeshwar Enterprises Jamkhandi 23600 85050

1331.    ªÀÄ®Ì¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà aAZÉÆÃ½gÁ²AiÀÄAvÀæ Karnataka agro agencies Ballari 50000 100000

1341.    PÀªÀÄ®¨Á¬Ä UÀAUÀgÁªÀÄ ZËQvÁAqÁgÁ²AiÀÄAvÀæ Karnataka agro agencies Ballari 50000 100000

1352.    agÀAfÃ« ¥Á¥ÀAiÀÄå ²ªÀgÁªÀÄ¥ÀÄgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Karnataka agro agencies Ballari 50000 100000

1361.    zsÀªÀÄðgÁªÀ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀRotovator Sri Basava Traders Kalburgi 28000 21450

1372.    £ÁUÀgÉrØ dUÀ£ÁxÀgÉrØ £ÁUÁEzÀ¯Á¬ÄRotovator Sri Basava Traders Kalburgi 28000 21450

138¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ § À̧ªÀgÁd ºÀ®ZÉÃj ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Gogi Engineering Works Shahapur 29000 29000

1391.    ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ªÀÄÄjUÉ¥Áà gÀlPÀ¯ïD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 22955 15295

1402.    ¹zÁæªÀÄ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà gÀlPÀ¯ïD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 22955 15295

1413.    £ÀgÀ̧ ÀgÉrØ dUÀ£ÁxÀgÉrØ £ÁUÁEzÁè¬ÄgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 89500 72500

1424.    ¹vÀgÁªÀÄ gÁ£À±ÉnÖ L£ÉÆÃ½D.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 19567 13500

1435.    ±ÁAvÀ¥Áà gÁZÉÆÃmÉ¥Áà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃlD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 15250 11750

1441.    §¸ÀªÀgÁd £ÁUÀ¥Àà ªÀfÃgÀUÁAªïgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 85000 70000

1452.    §¸ÀªÀgÁd ZÀ£Àß¥Àà aAZÉÆÃ½D.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 19567 13500

1463.    §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAUÀ¥Àà aAZÉÆÃ½D.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 22955 15295

1471.    ªÀÄ£ÀÄß ZÀAzÀÄ ¸ÉÃjvÁAqÁgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 42000 100000

1482.    UÉÃªÀÄÄ gÀÆ¥Áè aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 55000 100000

1493.    ªÀÄAUÀ̄ Á ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ®ZÉÃgÁ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 9099 8991

1504.    §®©üÃªÀÄ eÉÃªÀÄÄè ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 9099 8991



1511.    ®QëöäÃ¨Á¬Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÉAZÀ£À¥À½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sangameshwar Traders Kalburgi 14700 50400

1521.    ¹ÃvÀgÁªÀÄ zÉÃªÀ¯Á L£ÉÆÃ½îgÁ²AiÀÄAvÀæ Karnataka agro agencies Ballari 54000 100000

1531.    ªÀÄÄ¸À«ÄAiÀÄå SÁeÁ¸Á§ UÁgÀA¥À½î ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

1542.    gÁd±ÉÃRgÀ ¸ÀAUÀ¥Àà §ÄgÀUÀ¥À½î ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

1551.    ªÀÄ®Ì¥Àà ¹zÀÝ¥Àà vÉÃUÀ®w¦àgÁ²AiÀÄAvÀæ Jai Mata Enterprises 40000 100000

1562.    PÁAvÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd UÀrPÉÃ±ÀégÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Jai Mata Enterprises 40000 100000

1571.    UÉÆÃ«AzÀ PÁ²gÁªÀÄ gÀÄªÀÄä£ÀUÀÆqÀHTP Sprayer Sri Basava Traders Kalburgi 6678 29322

1581.    AiÀÄ±ÀéAvÀ vÉÆÃ¼ÀÄgÁªÀÄ ¸Á¯É©ÃgÀ£À½îD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 18250 20000

1592.    ¸ÀÄ§tÚ ªÀÄ®è¥Áà PÉÆÃgÀqÀA¥À½îHTP Sprayer Shah Machinery Store Kalburgi 7000 20000

1603.    gÉÃªÀtªÀiÁä RvÀ®¥Áà ¸Á¸ÀgÀUÁAªÀD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000

1611.    dUÀzÉÃ« ¸À̄ ÉÆÃªÀÄ£À SÁ£Á¥ÀÄgÀSÁgÁPÀÄlÄÖªÀAiÀÄAvÀæ Basavaprabhu Agency Kalaburgi 5200 46800

1622.    ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ZÀAzÀæ¥Áà ¸Á¯É©ÃgÀ£À½îSÁgÁPÀÄlÄÖªÀAiÀÄAvÀæ Basavaprabhu Agency Kalaburgi 5200 46800

1633.    ªÀiÁtÂPÀ À̧PÀÄæ zsÀªÀÄð¸ÁUÀgÀFlour Mill 10HP Basavaprabhu Agency Kalaburgi 8500 54000

1644.    ¸ÀgÀ̧ Àéw¨Á¬Ä dUÀ£ÁxÀ ¥À̧ ÁÛ¥ÀÄgÀFlour Mill 10HP Basavaprabhu Agency Kalaburgi 8500 54000

1655.    gÉÃRÄ xÁªÀgÀÄ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀFlour Mill 10HP Basavaprabhu Agency Kalaburgi 8500 54000

1661.    ±ÉÆÃ¨sÁ AiÀiÁzÀAiÀiÁå PÉÆAZÁªÀgÀA ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 9109 8991

1671.    ªÀÄºÉÃAzÀæPÀÄªÀiÁgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆ«£ÀºÀ½î HTP Sprayer Sri Basava Traders Kalburgi 19710 16290

1681.    ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©üÃªÀÄgÉrØ ¨ÉqÀUÀ¥À½îD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 19567 13500

1692.    ¸ÉÊAiÀÄzÀ C£ÀìgÀC° ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀC° aAZÉÆÃ½ D.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 19567 13500

1701.    §æºÁä£ÀAzÀgÉrØ ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ gÁAiÀÄPÉÆqÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Smart Metal Works sedam 35000 28000

1711.    ®QëöäPÁAvÀ zÉÃ«AzÀæ¥Áà L£Á¥ÀÄgÀD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 7000 20000

1722.    ªÀiÁgÀÄw CA§tÚ aªÀÄäEzÀ̄ Á¬ÄD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 7000 20000

1733.    AiÀÄAPÀ¥Áà ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÉÆgÀqÀA¥À½îD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000

1744.    vÁgÀÄ gÁªÀÄÄ ºÀÆ«£À̈ sÁ«D.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000

1755.    ¥ÉAl¥Áà gÁªÀÄtÚ ¥ÀvÉÛÃ¥ÀÄgÀD.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 13067 20000

1766.    ±ÁªÀÄgÁªÀ ±ÀgÀt¥Áà PÉÆ¼ÀÄîgÀ D.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 7000 20000

1771.    CdÄð£À ºÀÄ¸À£ÉÃ¥Áà ¤qÀUÀÄAzÁgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi  38000 60000

1782.    ¤Ã®ªÀiÁä §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄ¯É¥ÉÃlgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 38000 60000

1793.    UÀÆVè¨Á¬Ä Q¸À£À PÀ®¨Á«gÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 38000 60000

1804.    ©üÃªÀÄ¹AUÀ gÀÆ¥Áè aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 38000 60000

1815.    ±ÀAPÀgÀ gÁªÀÄÄ ±Á¢¥ÀÄgÀ gÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 38000 60000

1821.    ªÀÄwªÀAvÀ zË®¥Áà ZÉAzÀ£ÀPÉÃgÁHTP Sprayer Shah Machinery Store Kalburgi 8145 29322

1832.    CªÀÄÈvÀ¥Áà ®PÀëöätgÁªÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 9099 8991

1843.    vÀÄPÀÌªÀiÁä §PÀÌ¥Áà PÉÆ¼ÀÄîgÀ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 9099 8991

1854.    CAiÀÄåªÀÄä ¸ÁAiÀÄ§tÚ ºÀÆ«£ÀºÀ½î ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Shah Machinery Store Kalburgi 9099 8991

1861.    ®Që¨Á¬Ä eÉÊ¹AUÀ ¨sÉÆÃUÀ°AUÀzÀ½îgÁ²AiÀÄAvÀæ Karnataka agro agencies Ballari 50000 60000

1872.    ¥ÁAqÀÄ ¥ÉÆÃªÀÄÄ À̧AUÁ¥ÀÄgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Karnataka agro agencies Ballari 50000 60000

1883.    ZÀAzÀÄæ ªÁ®Ä zsÀªÀÄð¸ÁUÀgÀ gÁ²AiÀÄAvÀæ Karnataka agro agencies Ballari 50000 60000

1891.    ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ ªÉÄÊ§Æ§¸Á§ ªÀÄÄPÀgÀA¨Á ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Jai Mata Enterprises Kalburgi 33600 28000

1901.    ¸ÀÄ¨sÁ±ÀZÀAzÀæ £ÁUÀ¥Àà ²PÁgÀªÉÆvÀPÀ¥À½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 35000 28000



1912.    ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ §PÀÌ¥Àà ªÀÄgÀ¥À½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 4250 42500

1923.    ªÀÄ®è¥Áà vÀÄPÀÌ¥Àà UÀr¤AUÀzÀ½î©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 23050 17950

1934.    ªÀÄºÀäzÀ£ÁfÃªÀÄ ¨Á§Ä¸Á§ ZÉAUÀmÁ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 35000 28000

1941.    gÁWÀªÉAzÀægÁªÀ UÉÆÃ«AzÀgÁªÀ ¨É£ÀPÉ¥À½îgÁ²AiÀÄAvÀæ Raghavendra Enterprises Bidar 84000 46800

1952.    ¸ÀÄ¨sÁ±À gÀÆ¥À¹AUÀ zsÀªÀÄð¸ÁUÀgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Raghavendra Enterprises Bidar 84000 46800

1961.    ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄAiÀÄå gÀlPÀ®D.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 22955 15295

1971.    ¸ÀÄ¨sÁ¸À §PÀÌ¥Áà ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

1982.    gÁeÉÃAzÀæ «ÃgÀ¥Áà ZÉAUÀmÁ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï Sri Basava Traders Kalburgi 13105 4995

1993.    ªÉÊd£ÁxÀ ©üÃªÀÄ±ÉnÖ £ÁUÁEzÀ̄ Á¬ÄRotovator Sri Basava Traders Kalburgi 28000 21450

2004.    ªÀÄ°è£ÁxÀ gÁªÀÄ±ÉnÖ  PÉÆÃrègÁ²AiÀÄAvÀæ Sri Basava Traders Kalburgi 78000 60600

2011.    ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà UÁgÀA¥À½îgÁ²AiÀÄAvÀæ Jai Mata Enterprises Kalburgi 80000 60000

2021.    ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ²ªÀgÁªÀ ¥ÀAUÀgÀUÁ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Bharath Foundry & Engineering Works Hospet 15640 32310

2031.    ¢UÀA§gÁªÀ «oÉÆÃ¨Á f®ªÀgÀ±Á©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Krushi Agro Agencies Kalaburgi 45700 42500

2041.    ²æÃPÁAvÀgÉrØ gÁªÀÄgÉrØ PÉÆÃrè ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Bharath Foundry & Engineering Works Hospet 30000 17950

2052.    ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå EªÀiÁªÀÄ¸Á§ vÉÃUÀ®w¦à©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Bharath Foundry & Engineering Works Hospet 30000 17950

2061.    ²ªÀgÁAiÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÁqÀ¥À½îgÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 50000 63000

2072.    ¸ÀA§tÚ gÁAiÀÄ¥Áà aAZÉÆÃ½gÁ²AiÀÄAvÀæ Bhoomi Agri Associates  Kalaburgi 50000 63000

2081.    dUÀ£ÁxÀgÉrØ ¤AUÁgÉrØ £ÁUÁEzÀ̄ Á¬ÄgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 89500 9500

2092.    ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄägÉrØ ©üÃªÀÄgÉrØ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 85000 20000

2103.    ªÀiÁgÀÄw ®PÀëöät ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÁgÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 85000 7000

2111.    w¥ÀàtÚ £ÁUÀ¥Àà PÀZÀðSÉqÀRotovator Shah Machinery Store Kalburgi 50220 47250

2122.    AiÀÄAPÀ¥Àà UÀÄAqÀ¥Áà aAZÉÆÃ½gÁ²AiÀÄAvÀæ Shah Machinery Store Kalburgi 78000 60000

2131.    vÀÄPÀgÁªÀÄ ¥ÀÄgÀÄ¹AUÀ ±Á¢¥ÀÄgÀ Rotovator Shri Laxmi Agri Technologies 23700 63000

2141.    §AqÉ¥Àà ¤AUÀ¥Áà ¸Á¯É©ÃgÀ£À½îSÁgÁPÀÄlÄÖªÀAiÀÄAvÀæ Basavaprabhu Agency Kalaburgi 5200 46800

2152.    ªÀÄ°èPÁdÄð£À w¥ÀàtÚ ¥À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ Flour Mill 10HP Basavaprabhu Agency Kalaburgi 8500 54000

2161.    gÀ«ÃAzÀæ ¯Á®¥Áà ZÉAUÀmÁBrushcutter Sri Raghavendra Enterprises Bidar 6000 27000

2171.    gÁdÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà wgÀÄªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀgÁ²AiÀÄAvÀæ Karnataka agro agencies Ballari 50000 100000

218

1.   
¸ÀAvÉÆÃµÀ gÉÆmÉÆj«qÀgï Raitha Seva Agro Equipements 

8549 76941

219

1.   
CdÄð£À ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ samrt Matal Works 

12600 50400

220

1.    ®PÀëöät
eÉÊ£ÀÄ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ Jai Mata Enterprises 

11600 50400

221

1.   
AiÀÄ®è¥Àà ¥ÀªÀgÀ nÃ®gïSangameshwar Traders Klb

60800 100000

222

1.    ¥Àæ¨sÀÄ
±ÀA§Ä°AUÀ D.Engine Shah Machinery Store Kalburgi 

7000 20000

223
1.   
gÀ«PÁAvÀ gÁ²AiÀÄAvÀæ Karnataka agro agencies Ballari 

84000 70000

224
1.   
£ÁªÀÄzÉÃªÀ ¸ÀtÚ mÁæöåPÀÖgÀ Shri Shivasakti Motors Gulbarga 

150000 200000

225
1.    gÀªÉÄÃ±À
Q À̧£À mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃV®Ä Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 

8500 63000

226
2.    xÁgÀÄ
zÀAdÄ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 

12600 44000



227
3.   
PÀªÀÄ°¨Á¬ mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃV®Ä Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 

8500 63000

228
4.   
¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 

12600 44000

229
1.    CtzÀÄ
ZÀAzÀÄæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃV®Ä Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 

13250 47700

230
2.   
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃ PÀÆjUÉ Sri Sai Agro Industries Kalaburgi 

12600 50400

S. No. ತಾಲ್ಲಾ ಕು

ಲಾ

ನುಬವಿ

ಮ 

ಹೆಷರು 

ಭತಿು  

ವಿಳಾಷ

ವಿತರಿಸದ ಕೃಷಿ 

ಯಂತರ ೋಕಯಣ್

1 ಚಿಂಚೋಳಿಲಲತಾಬಾಯಿ /ಯವಿಕುಮಾರ್BATTERY SPREAYER

2 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಭು / ಲಚುಾ BATTERY SPREAYER

3 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಸಿಂಗ್ /ಬಾನು BATTERY SPREAYER

4 ಚಿಂಚೋಳಿನೂಸುಿಂಗ್/ ಗತಿು BATTERY SPREAYER

5 ಚಿಂಚೋಳಿತಾರಾಸಿಂಗ್ / ಸೋಭಲಾBATTERY SPREAYER

6 ಚಿಂಚೋಳಿಸುಭಾಷ್ / ಶಾಮು BATTERY SPREAYER

7 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಭು / ಗೋಪು BATTERY SPREAYER

8 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದರ ಭಮ  / ರಾಮಾBATTERY SPREAYER

9 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  / ಪುರು BATTERY SPREAYER

10 ಚಿಂಚೋಳಿದವಯಥ /ಭನುನ BATTERY SPREAYER

11 ಚಿಂಚೋಳಿಅಶೋಕ್ / ಅಮೃತ್BATTERY SPREAYER

12 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಣ್ಣ  / ಹುಲೆಾ BATTERY SPREAYER

13 ಚಿಂಚೋಳಿಗಿಂಡಮಯ  / ರಾಜೇಿಂದರ ಮಯBATTERY SPREAYER

14 ಚಿಂಚೋಳಿನಲಾ  / ಗಿಂಡಾ BATTERY SPREAYER

15 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಾ  / ರೇಣ್ಾ BATTERY SPREAYER

16 ಚಿಂಚೋಳಿಹುಣ್ಾ  / ಎಯಾ BATTERY SPREAYER

17 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಬು / ಕಶಾನು BATTERY SPREAYER

18 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾಜ / ಲಲು BATTERY SPREAYER



19 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಠಲ್ / ಮಾರುತಿ BATTERY SPREAYER

20 ಚಿಂಚೋಳಿವಯಣ್ಯಡ್ಡು  / ಫಕಕ ರೆಡ್ಡು BATTERY SPREAYER

21 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂಜುಕುಮಾಯ / ರುದರ ಾBATTERY SPREAYER

22 ಚಿಂಚೋಳಿಭಲಕ ಾ  / ಸಂಗಾ BATTERY SPREAYER

23 ಚಿಂಚೋಳಿಅನಲುಕಮಾಯ / ರ ಭುBATTERY SPREAYER

24 ಚಿಂಚೋಳಿಷಕುಬೆ / ಲಚುಾ BATTERY SPREAYER

25 ಚಿಂಚೋಳಿಹೇಭಲ / ಖುಬು BATTERY SPREAYER

26 ಚಿಂಚೋಳಿಶಂಕರ್ / ಭಲಕಾ BATTERY SPREAYER

27 ಚಿಂಚೋಳಿಫಲರಾಮ್ / ಮಾಣಿಕ್BATTERY SPREAYER

28 ಚಿಂಚೋಳಿVITTU / NOORU BATTERY SPREAYER

29 ಚಿಂಚೋಳಿಮಸನರೆಡ್ಡು  / ಸಂಗ್ರರ ಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

30 ಚಿಂಚೋಳಿಹುಸೇನಾ  / ಮೈಲಾರಿBATTERY SPREAYER

31 ಚಿಂಚೋಳಿಧಭುಪ್ಪಲ್ / ರಾಭಮಯBATTERY SPREAYER

32 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಾ  / ಶೇಶಾ BATTERY SPREAYER

33 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಶಾಿಂತ್ / ವಯಣ್ ಗೌಡBATTERY SPREAYER

34 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಾ  / ಶೇಶಾ BATTERY SPREAYER

35 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಶಾಿಂತ್ / ವಯಣ್ಗೌಡBATTERY SPREAYER

36 ಚಿಂಚೋಳಿಸನಮಂತ್ ರಾವ್ / ಭೋಭರಾವ್BATTERY SPREAYER

37 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಶಿರಾಮ್ / ಷಕುರ BATTERY SPREAYER

38 ಚಿಂಚೋಳಿಯಮೇಶ್ / ನಾಗಿೋಿಂದರ ಾBATTERY SPREAYER

39 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡು  / ವಿಠಲರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

40 ಚಿಂಚೋಳಿಚನನ ಭಮ  / ಸಾಯಿಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

41 ಚಿಂಚೋಳಿಭಸಿಾನಾ  / ಶಿಾ BATTERY SPREAYER

42 ಚಿಂಚೋಳಿತಿಾ ಭಮ  / ಶಾಭರಾವ್BATTERY SPREAYER

43 ಚಿಂಚೋಳಿಧರು / ಷಕರು BATTERY SPREAYER

44 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಭೂಶಣ್ / ಫಕಕ ಾBATTERY SPREAYER

45 ಚಿಂಚೋಳಿಫದುದ  / ಪುರು BATTERY SPREAYER

46 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಾ  /ನಯಷಾ BATTERY SPREAYER

47 ಚಿಂಚೋಳಿನೋಲಕಥ್ /ವಿೋಯಬದರ ಾBATTERY SPREAYER

48 ಚಿಂಚೋಳಿದೇಡಾ  / ಧಭುರಾವ್BATTERY SPREAYER

49 ಚಿಂಚೋಳಿಗಂಗಭಮ  / ವಿಠಲ BATTERY SPREAYER

50 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಶಿರಾಮ್ / ಧಮುುBATTERY SPREAYER



51 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭರಾವ್ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್BATTERY SPREAYER

52 ಚಿಂಚೋಳಿಪುರು / ಪ್ಪಿಂಡು BATTERY SPREAYER

53 ಚಿಂಚೋಳಿನಾರಾಮಣ್ / ರಾಮುBATTERY SPREAYER

54 ಚಿಂಚೋಳಿಜಮಸಿಂಗ್ / ರೇಖು BATTERY SPREAYER

55 ಚಿಂಚೋಳಿರುಪ್ಪಾ  / ಧಾಿಂಜಿ BATTERY SPREAYER

56 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾಜ / ರೇಣ್ಸದದ ಾBATTERY SPREAYER

57 ಚಿಂಚೋಳಿಸದದ ಾ  / ಶಂಕಯರಾವ್BATTERY SPREAYER

58 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ / ಬೇೋಜುBATTERY SPREAYER

59 ಚಿಂಚೋಳಿಪೋಯಾ  / ಹುಸೇನ BATTERY SPREAYER

60 ಚಿಂಚೋಳಿತುಕಾ  / ಫಕಕ ಾ BATTERY SPREAYER

61 ಚಿಂಚೋಳಿಸನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡು  / ಯಂಕರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

62 ಚಿಂಚೋಳಿನಗಯಡ್ಡು  / ಭೋಭಯಡ್ಡು BATTERY SPREAYER

63 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  / ಪುರು BATTERY SPREAYER

64 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಮು / ಧಜಿ BATTERY SPREAYER

65 ಚಿಂಚೋಳಿಜಾಲೋಬಾಯಿ / ಯತುನ BATTERY SPREAYER

66 ಚಿಂಚೋಳಿತಾರಾಸಿಂಗ್ / ರಾಮುBATTERY SPREAYER

67 ಚಿಂಚೋಳಿಪ್ಪುತಿ / ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ BATTERY SPREAYER

68 ಚಿಂಚೋಳಿಷಕುಬೆ / ವಾಲು BATTERY SPREAYER

69 ಚಿಂಚೋಳಿದೇರ ತಿ / ಖರು BATTERY SPREAYER

70 ಚಿಂಚೋಳಿಎಯಭಮ  / ಭೋಭಯಡ್ಡು BATTERY SPREAYER

71 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂಗಭಮ  / ಸಣ್ಮಂತ ರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

72 ಚಿಂಚೋಳಿಭಾಸಗ್ / ವಾಲು BATTERY SPREAYER

73 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿಕುಮಾಯ / ಗಿಂಡಾBATTERY SPREAYER

74 ಚಿಂಚೋಳಿಜಗನಾಥ / ಫಷರಾಜBATTERY SPREAYER

75 ಚಿಂಚೋಳಿಪುಡಲಕ್ / ಶಿರಾಮ್BATTERY SPREAYER

76 ಚಿಂಚೋಳಿಶಂಕರ್ / ಪ್ಪಿಂಡು BATTERY SPREAYER

77 ಚಿಂಚೋಳಿಕವನ್/ ಪ್ಪಿಂಡು BATTERY SPREAYER

78 ಚಿಂಚೋಳಿಲಕೂ ಮ ೋಕಾಿಂತ್ / ಸಜೆಾBATTERY SPREAYER

79 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದರ ಬಾಯಿ / ಭನುBATTERY SPREAYER

80 ಚಿಂಚೋಳಿಸೇನಾಬಾಯಿ / ಗರುನಾಥBATTERY SPREAYER

81 ಚಿಂಚೋಳಿಬಂಡ್ಲಾ  / ಎಯಾ BATTERY SPREAYER

82 ಚಿಂಚೋಳಿತಾರಾಸಿಂಗ್ / ಲೋಕುBATTERY SPREAYER



83 ಚಿಂಚೋಳಿಕಸಿೂರಿ / ಫಷರ್ಜುBATTERY SPREAYER

84 ಚಿಂಚೋಳಿರೇಣುಕಾ / ಷತಿೋಶ್ BATTERY SPREAYER

85 ಚಿಂಚೋಳಿಲಕುಕ  / ಚಂದರ BATTERY SPREAYER

86 ಚಿಂಚೋಳಿರುಕಾಭಬಾಯಿ / ಭೋಭರಾವ್BATTERY SPREAYER

87 ಚಿಂಚೋಳಿಹೆಮಾಶೆಟಿ್ಟ  / ರಾಮುBATTERY SPREAYER

88 ಚಿಂಚೋಳಿಪುರು / ಪ್ಪಿಂಡು BATTERY SPREAYER

89 ಚಿಂಚೋಳಿಜೈನಾಬಾಯಿ / ಜಗನಾಥBATTERY SPREAYER

90 ಚಿಂಚೋಳಿಹೇಭಸಿಂಗ್ / ಸರಿಸಿಂಗ್BATTERY SPREAYER

91 ಚಿಂಚೋಳಿಭಣಿಕಾ  / ಹುಸೇನBATTERY SPREAYER

92 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ಘಮುಮBATTERY SPREAYER

93 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿವಯನಾ  / ಸಂಗಾರ ಭಾBATTERY SPREAYER

94 ಚಿಂಚೋಳಿಪೇಮು / ಜಮರಾಮ್BATTERY SPREAYER

95 ಚಿಂಚೋಳಿಸಾಯಿಫಣ್ಣ  / ಕೇೋಟಾಲಾBATTERY SPREAYER

96 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂತ್ / ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ BATTERY SPREAYER

97 ಚಿಂಚೋಳಿಯವಿ / ಭೋಜು BATTERY SPREAYER

98 ಚಿಂಚೋಳಿತಿಾ ಣ್ಣ  / ತುಳಜಾ BATTERY SPREAYER

99 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾವರಿಬಾಯಿ / ಬಎಬ ಯ್ಯBATTERY SPREAYER

100 ಚಿಂಚೋಳಿರಿಯಾಶೋಧಿನ್ / ತಿಯೋಧಿನ್BATTERY SPREAYER

101 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಶೆಟಿ್ಟ  / ಅನನ ಾ BATTERY SPREAYER

102 ಚಿಂಚೋಳಿರೂಪೃ ಿಂಗ್ / ಭೋಭಸಿಂಗ್BATTERY SPREAYER

103 ಚಿಂಚೋಳಿಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ / ಸಂಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

104 ಚಿಂಚೋಳಿನಜಲಿಂಗಾ  / ಚೆನನ ಫಷಾBATTERY SPREAYER

105 ಚಿಂಚೋಳಿಘಮುಮ  / ಟಿ್ಟ BATTERY SPREAYER

106 ಚಿಂಚೋಳಿದವಿಬೆ / ಗೋವಿಿಂಡ್BATTERY SPREAYER

107 ಚಿಂಚೋಳಿಅಶೋಕ್ / ಪ್ಪಕೋಯಾBATTERY SPREAYER

108 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಿಂತಮಯ  / ಫಷಲಿಂಗಮಯBATTERY SPREAYER

109 ಚಿಂಚೋಳಿಮಾರುತಿ / ಜನಾ BATTERY SPREAYER

110 ಚಿಂಚೋಳಿಮೋತಿರಾಮ್ / ರ ಭುBATTERY SPREAYER

111 ಚಿಂಚೋಳಿರೇಣ್ಸದದ ಾ  /ರಾಭಣ್ಣBATTERY SPREAYER

112 ಚಿಂಚೋಳಿಭಹೇಬೂಬ್ / ಗಡುಸಾಬ್BATTERY SPREAYER

113 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭಸಿಂಗ್ / ಸೋಭಲಾBATTERY SPREAYER

114 ಚಿಂಚೋಳಿಕುಸಾಮ  / ರಾಜಾ BATTERY SPREAYER



115 ಚಿಂಚೋಳಿಶಂಕರ್ / ಧನಸಿಂಗ್ BATTERY SPREAYER

116 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾಜ / ಗರುಪ್ಪದಾBATTERY SPREAYER

117 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದಯಶೆಟಿ್ಟ  / ಸದದ ಲಿಂಗಾBATTERY SPREAYER

118 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾಜ / ಶಂಕಯಾBATTERY SPREAYER

119 ಚಿಂಚೋಳಿಕಣಿರಂ / ಗಂಡರಂ BATTERY SPREAYER

120 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಬು / ವಿೋಯಾ BATTERY SPREAYER

121 ಚಿಂಚೋಳಿತಿಣ್ಣ  / ಬಾಬು BATTERY SPREAYER

122 ಚಿಂಚೋಳಿಸುಭಾಷ್ / ಚಂದರ ಪ್ಪBATTERY SPREAYER

123 ಚಿಂಚೋಳಿಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ / ಫಲರಾಮ್BATTERY SPREAYER

124 ಚಿಂಚೋಳಿಮುಕುಿಂದ / ಆನಡುBATTERY SPREAYER

125 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾಜ / ಚನಭಲಾ ಾBATTERY SPREAYER

126 ಚಿಂಚೋಳಿತುಕಾರಾಿಂ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ BATTERY SPREAYER

127 ಚಿಂಚೋಳಿಯತುನ  / ಭನು BATTERY SPREAYER

128 ಚಿಂಚೋಳಿಲಚಾ ರಾಮ್ / ರಾಭಚಂದರ್BATTERY SPREAYER

129 ಚಿಂಚೋಳಿರುಪ್ಪಾ  / ಭೋಜು BATTERY SPREAYER

130 ಚಿಂಚೋಳಿನವಿೋನ್ /ಭೋಜು BATTERY SPREAYER

131 ಚಿಂಚೋಳಿವಯಣ್ಾ  / ರುದರ ಶೆಟಿ್ಟ BATTERY SPREAYER

132 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಲಿಂಗ / ಫಕಕ BATTERY SPREAYER

133 ಚಿಂಚೋಳಿಭಹ್ಮಿಂತಾ  / ಫಕಕ ಾBATTERY SPREAYER

134 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಬು / ಪೋಯಾ BATTERY SPREAYER

135 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  / ಸದದ ಾ BATTERY SPREAYER

136 ಚಿಂಚೋಳಿಶಂಕಯಾ  / ರೇಣ್ಸದದ ಾBATTERY SPREAYER

137 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಭು / ಅನದು BATTERY SPREAYER

138 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಯದ್ಲಬಾಯಿ / ಭೋಭಸಿಂಗ್BATTERY SPREAYER

139 ಚಿಂಚೋಳಿಕಭಲಾಬಾಯಿ / ರೇಣ್ಸದದ ಾBATTERY SPREAYER

140 ಚಿಂಚೋಳಿಸಾಯಿಫಣ್ಣ  / ಹುಸೇನBATTERY SPREAYER

141 ಚಿಂಚೋಳಿಸೂದರ ಭಮ  / ಸಾಯಿಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

142 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದರ ಾ  / ಸಣ್ಮಂತಾBATTERY SPREAYER

143 ಚಿಂಚೋಳಿಧಭಕೋಬಾಯಿ / ಸೇನುBATTERY SPREAYER

144 ಚಿಂಚೋಳಿಸುಮಂತ್ / ಮೈಲಾರಿBATTERY SPREAYER

145 ಚಿಂಚೋಳಿಶಂಕರ್ / ಸನಮಂತ್BATTERY SPREAYER

146 ಚಿಂಚೋಳಿವಯಣ್ಾ  / ಶಾಭರೊBATTERY SPREAYER



147 ಚಿಂಚೋಳಿಕವನ್ / ಚತುರ BATTERY SPREAYER

148 ಚಿಂಚೋಳಿಅಶೋಕ್ / ಗಿಂಡಮಯBATTERY SPREAYER

149 ಚಿಂಚೋಳಿಬಂಡ್ಲಾ  / ಘಾಲಾ BATTERY SPREAYER

150 ಚಿಂಚೋಳಿಘಾಲೆಾ  / ಸಾಯಿಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

151 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಭಾಕರಾವ್ / ದೇಿಂಡೇರಾವ್BATTERY SPREAYER

152 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಜು / ಪಮು BATTERY SPREAYER

153 ಚಿಂಚೋಳಿಷಕರ ಬಾಯಿ / ಉಮಾಳBATTERY SPREAYER

154 ಚಿಂಚೋಳಿಉಮಾಾ  / ರಾಭಜಿ BATTERY SPREAYER

155 ಚಿಂಚೋಳಿಮೋಸನ್ / ಭಣಿಕ್BATTERY SPREAYER

156 ಚಿಂಚೋಳಿಪುಿಂಡಲೋಕ / ಸೋಭಲBATTERY SPREAYER

157 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಮು / ಫಕುೃ BATTERY SPREAYER

158 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ / ರ ಭುBATTERY SPREAYER

159 ಚಿಂಚೋಳಿಕವಿತಾ /ಯಮೇಶ್ BATTERY SPREAYER

160 ಚಿಂಚೋಳಿಷಟಿ್ಟಬಾಯಿ / ಚಂದುBATTERY SPREAYER

161 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಭಲಬಾಯಿ / ಚನಾನ ರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

162 ಚಿಂಚೋಳಿಭಲಾ ಾ  / ಬೋಯಾ BATTERY SPREAYER

163 ಚಿಂಚೋಳಿMD ISMAIL /YASIN ALIBATTERY SPREAYER

164 ಚಿಂಚೋಳಿಭಹ್ಮಿಂತರಾವ್ / ಚಂದರ ರಾವ್BATTERY SPREAYER

165 ಚಿಂಚೋಳಿಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ಗೋವಿಿಂಡ್BATTERY SPREAYER

166 ಚಿಂಚೋಳಿಜನುಸಿಂಗ್ / ರಾಭಚಂದರBATTERY SPREAYER

167 ಚಿಂಚೋಳಿRAMABAI / TARU BATTERY SPREAYER

168 ಚಿಂಚೋಳಿಖೋರು / ಕೃಶಣ BATTERY SPREAYER

169 ಚಿಂಚೋಳಿಸೇನಾಬಾಯಿ / ಭೋಜುBATTERY SPREAYER

170 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭಶಾ / ಸಾಯಿಫನಾನBATTERY SPREAYER

171 ಚಿಂಚೋಳಿಜಗನಾಥ / ಚಂದರ ಾ BATTERY SPREAYER

172 ಚಿಂಚೋಳಿಕವಿರಾಜ / ಭನಕಾ BATTERY SPREAYER

173 ಚಿಂಚೋಳಿಉಸಾಮ ನಾಲ / ಟಿ್ಟ ಭಹ್ಮಷಬ್BATTERY SPREAYER

174 ಚಿಂಚೋಳಿಫನೃ ಲಾಲ್/ ಗಣ್ತಿBATTERY SPREAYER

175 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಶಿರಾಮ್ / ಕಸು BATTERY SPREAYER

176 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  / ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್BATTERY SPREAYER

177 ಚಿಂಚೋಳಿಶಂಕರ್ / ಕಾಶಿರಾಮ್BATTERY SPREAYER

178 ಚಿಂಚೋಳಿಯವಿೋಿಂದರ ನಾಥ್ / ಬಾಬುರಾವ್BATTERY SPREAYER



179 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಜು / ಸರಿವಾ ಿಂದರ BATTERY SPREAYER

180 ಚಿಂಚೋಳಿಮೋತಿರಾಮ್ / ಜೆಮಾಲಾBATTERY SPREAYER

181 ಚಿಂಚೋಳಿನೂಸುಿಂಗ್ / ಡ್ಡಪ್ಪಾ BATTERY SPREAYER

182 ಚಿಂಚೋಳಿಜಿಮಿಬೆ / ಮೋತಿರಾಮ್BATTERY SPREAYER

183 ಚಿಂಚೋಳಿಭಧುಕಯರೆಡ್ಡು  /ಫಲವಂತರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

184 ಚಿಂಚೋಳಿಕವನ್/ ಶಂಕರ್ BATTERY SPREAYER

185 ಚಿಂಚೋಳಿಫಲರಾಮ್ / ಸೋತಾರಾಿಂBATTERY SPREAYER

186 ಚಿಂಚೋಳಿಅಲಕ್ ಬಾಯಿ / ಶಾಭರಾವ್BATTERY SPREAYER

187 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಯದ್ಲಬಾಯಿ / ಫಕಾBATTERY SPREAYER

188 ಚಿಂಚೋಳಿಷಟೋವಕುಮಾಯ / ಶಂಕೄರ ಾBATTERY SPREAYER

189 ಚಿಂಚೋಳಿಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ / ಕಾಿಂಟ್ರಾBATTERY SPREAYER

190 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿಲೋಲಾ /ಸನಭಠBATTERY SPREAYER

191 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ / ನಾರಾಮಣ್BATTERY SPREAYER

192 ಚಿಂಚೋಳಿವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಡು  / ಫಕಕ ರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

193 ಚಿಂಚೋಳಿನಂದಯಡ್ಡು  / ಫಕಕ ರೆಡ್ಡು BATTERY SPREAYER

194 ಚಿಂಚೋಳಿನಯಸಹ್ಮಳ ರೆಡ್ಡು  / ಸಂಗ್ರರ ಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

195 ಚಿಂಚೋಳಿಷಫಯಡ್ಡು  / ಭಲಾ ರೆಡ್ಡು BATTERY SPREAYER

196 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭರಾವ್ / ಭಲಾ ಾBATTERY SPREAYER

197 ಚಿಂಚೋಳಿಫಕಕ ರೆಡ್ಡು  / ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

198 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭವಾ ಿಂದರ  / ರುಪ್ಪಾ BATTERY SPREAYER

199 ಚಿಂಚೋಳಿಸದದ ಭಮ  / ಸಾಯಿಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

200 ಚಿಂಚೋಳಿಫನೃ ಲಾಲ್/ ಗಣ್ತಿBATTERY SPREAYER

201 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  / ಗಂಗಾರಂBATTERY SPREAYER

202 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಸಿಂಗ್ / ಭಾನುBATTERY SPREAYER

203 ಚಿಂಚೋಳಿನಾರಾಮಣ್ / ರಾಮುBATTERY SPREAYER

204 ಚಿಂಚೋಳಿಮೈನಾಬಾಯಿ / ಶಂಕರ್BATTERY SPREAYER

205 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿರಾರ್ಜ / ವಿಠಲ್ BATTERY SPREAYER

206 ಚಿಂಚೋಳಿನಲಾ  / ಗಿಂಡಾ BATTERY SPREAYER

207 ಚಿಂಚೋಳಿಚಿಂಗಿಬಾಯಿ / ಚಂದರ BATTERY SPREAYER

208 ಚಿಂಚೋಳಿಧಮುು / ಗಂಗ BATTERY SPREAYER

209 ಚಿಂಚೋಳಿನಾರಾಮಣ್ ನಿಂಗಾ BATTERY SPREAYER

210 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಜಶೇಖರ್ / ರಾಭಶೆಟಿ್ಟBATTERY SPREAYER



211 ಚಿಂಚೋಳಿಗಿಂಡಭಮ  / ಚಂದರ ಾBATTERY SPREAYER

212 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದರ ಶೇಖರ್ / ನಾಗಿೋಿಂದರ ಾBATTERY SPREAYER

213 ಚಿಂಚೋಳಿಕಭಲಾಬಾಯಿ / ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟBATTERY SPREAYER

214 ಚಿಂಚೋಳಿಮೈನಾಬಾಯಿ / ಶಂಕರ್BATTERY SPREAYER

215 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿರಾರ್ಜ / ವಿಠಲ್ BATTERY SPREAYER

216 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಠೀ ಲ / ಆನಡು BATTERY SPREAYER

217 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಠೀ ಲ / ಆನಡು BATTERY SPREAYER

218 ಚಿಂಚೋಳಿಸಾಯಿಫಣ್ಣ  / ದಾBATTERY SPREAYER

219 ಚಿಂಚೋಳಿಯವಿಕುಮಾರ್ / ಲಲಾ ಾBATTERY SPREAYER

220 ಚಿಂಚೋಳಿಯತುನ  / ಭನು BATTERY SPREAYER

221 ಚಿಂಚೋಳಿಸಾಯಿಫಣ್ಣ  / ಸಂಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

222 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಬು / ಪೋಯಾ BATTERY SPREAYER

223 ಚಿಂಚೋಳಿಸೋತಾರಾಿಂ / ದವಯಥBATTERY SPREAYER

224 ಚಿಂಚೋಳಿಕಭಲಾಬಾಯಿ / ಗೋವಿಿಂಡ್BATTERY SPREAYER

225 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಂಕಟೇಶ್ / ಕುಭಸಿಂಗ್BATTERY SPREAYER

226 ಚಿಂಚೋಳಿಜೆಮು / ಪಮು BATTERY SPREAYER

227 ಚಿಂಚೋಳಿಷರಿತಾಬಾಯಿ / ಸೂಯನಾಥBATTERY SPREAYER

228 ಚಿಂಚೋಳಿಲೋಕು / ದಮಾಲ BATTERY SPREAYER

229 ಚಿಂಚೋಳಿದವಯಥ / ಶಿರಾಭ BATTERY SPREAYER

230 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂಬಂಧನ್ / ವಿೋರೇಿಂದರBATTERY SPREAYER

231 ಚಿಂಚೋಳಿಗರುನಾಥ / ಪ್ಪಿಂಡುBATTERY SPREAYER

232 ಚಿಂಚೋಳಿಅಜುುನ್ / ಸಾಯಿಫನಾನBATTERY SPREAYER

233 ಚಿಂಚೋಳಿಪೂಯ / ಸೋಭಲ BATTERY SPREAYER

234 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಭರಾವ್ / ಜಟಿ್ರ ಾ BATTERY SPREAYER

235 ಚಿಂಚೋಳಿಅಶೋಕ್ / ವಯಣ್ಾ BATTERY SPREAYER

236 ಚಿಂಚೋಳಿಖಾಯ ದಭಮ  / ಸನಮಂತ್BATTERY SPREAYER

237 ಚಿಂಚೋಳಿಪ್ರ ೋಭಕುಮಾರ್ / ಸೇವBATTERY SPREAYER

238 ಚಿಂಚೋಳಿಮಾರುತಿ / ಧಜಿ BATTERY SPREAYER

239 ಚಿಂಚೋಳಿಷಜು / ಯತುನ BATTERY SPREAYER

240 ಚಿಂಚೋಳಿಮೃತಿ / ವಿಟಲ್ BATTERY SPREAYER

241 ಚಿಂಚೋಳಿಚನನ ಾ  / ಮಾರುತಿ BATTERY SPREAYER

242 ಚಿಂಚೋಳಿಸೋಭಶೇಖರ್ / ಈಯಾBATTERY SPREAYER



243 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಜಮಲಕೂ ಮ  / ಶಿರ ೋಭಠBATTERY SPREAYER

244 ಚಿಂಚೋಳಿಸುಭಾಷ್ / ಶಂಕಯಾ BATTERY SPREAYER

245 ಚಿಂಚೋಳಿನಿಂಗಾರೆಡ್ಡು  / ಸಂಗ್ರರ ಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

246 ಚಿಂಚೋಳಿರಂಗಭಮ  / ಫಕಕ ಾ BATTERY SPREAYER

247 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  / ರೇಣ್ಸದದ ಾBATTERY SPREAYER

248 ಚಿಂಚೋಳಿಭಾಯತಿ / ಭಲಾ ಕಾಜುುನ್BATTERY SPREAYER

249 ಚಿಂಚೋಳಿರುದರ ಮುನ / ಪಂಚಮಯBATTERY SPREAYER

250 ಚಿಂಚೋಳಿಷಕುಕ ಬೆ / ತೋಲಾರಂBATTERY SPREAYER

251 ಚಿಂಚೋಳಿಹೇಭಲ / ಖುಬು BATTERY SPREAYER

252 ಚಿಂಚೋಳಿಶಂಕರ್ / ಭಲಕಾ BATTERY SPREAYER

253 ಚಿಂಚೋಳಿಫಲರಾಮ್ / ಮಾಣಿಕ್BATTERY SPREAYER

254 ಚಿಂಚೋಳಿVITTU / NOORU BATTERY SPREAYER

255 ಚಿಂಚೋಳಿಮಸನರೆಡ್ಡು  / ಸಂಗ್ರರ ಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

256 ಚಿಂಚೋಳಿಹುಸೇನಾ  / ಮೈಲಾರಿBATTERY SPREAYER

257 ಚಿಂಚೋಳಿಧಭುಪ್ಪಲ್ / ರಾಭಮಯBATTERY SPREAYER

258 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಾ  / ಶೇಶಾ BATTERY SPREAYER

259 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಶಾಿಂತ್ / ವಯಣ್ ಗೌಡBATTERY SPREAYER

260 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಾ  / ಶೇಶಾ BATTERY SPREAYER

261 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಶಾಿಂತ್ / ವಯಣ್ಗೌಡBATTERY SPREAYER

262 ಚಿಂಚೋಳಿಸನಮಂತ್ ರಾವ್ / ಭೋಭರಾವ್BATTERY SPREAYER

263 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಶಿರಾಮ್ / ಷಕುರ BATTERY SPREAYER

264 ಚಿಂಚೋಳಿಯಮೇಶ್ / ನಾಗಿೋಿಂದರ ಾBATTERY SPREAYER

265 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡು  / ವಿಠಲರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

266 ಚಿಂಚೋಳಿಚನನ ಭಮ  / ಸಾಯಿಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

267 ಚಿಂಚೋಳಿಭಸಿಾನಾ  / ಶಿಾ BATTERY SPREAYER

268 ಚಿಂಚೋಳಿತಿಾ ಭಮ  / ಶಾಭರಾವ್BATTERY SPREAYER

269 ಚಿಂಚೋಳಿಧರು / ಷಕರು BATTERY SPREAYER

270 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಭೂಶಣ್ / ಫಕಕ ಾBATTERY SPREAYER

271 ಚಿಂಚೋಳಿಫದುದ  / ಪುರು BATTERY SPREAYER

272 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಾ  /ನಯಷಾ BATTERY SPREAYER

273 ಚಿಂಚೋಳಿನೋಲಕಥ್ /ವಿೋಯಬದರ ಾBATTERY SPREAYER

274 ಚಿಂಚೋಳಿದೇಡಾ  / ಧಭುರಾವ್BATTERY SPREAYER



275 ಚಿಂಚೋಳಿಗಂಗಭಮ  / ವಿಠಲ BATTERY SPREAYER

276 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಶಿರಾಮ್ / ಧಮುುBATTERY SPREAYER

277 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭರಾವ್ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್BATTERY SPREAYER

278 ಚಿಂಚೋಳಿಪುರು / ಪ್ಪಿಂಡು BATTERY SPREAYER

279 ಚಿಂಚೋಳಿನಾರಾಮಣ್ / ರಾಮುBATTERY SPREAYER

280 ಚಿಂಚೋಳಿಜಮಸಿಂಗ್ / ರೇಖು BATTERY SPREAYER

281 ಚಿಂಚೋಳಿರುಪ್ಪಾ  / ಧಾಿಂಜಿ BATTERY SPREAYER

282 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾಜ / ರೇಣ್ಸದದ ಾBATTERY SPREAYER

283 ಚಿಂಚೋಳಿಸದದ ಾ  / ಶಂಕಯರಾವ್BATTERY SPREAYER

284 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ / ಬೇೋಜುBATTERY SPREAYER

285 ಚಿಂಚೋಳಿಪೋಯಾ  / ಹುಸೇನ BATTERY SPREAYER

286 ಚಿಂಚೋಳಿತುಕಾ  / ಫಕಕ ಾ BATTERY SPREAYER

287 ಚಿಂಚೋಳಿಸನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡು  / ಯಂಕರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

288 ಚಿಂಚೋಳಿನಗಯಡ್ಡು  / ಭೋಭಯಡ್ಡು BATTERY SPREAYER

289 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  / ಪುರು BATTERY SPREAYER

290 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಮು / ಧಜಿ BATTERY SPREAYER

291 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂಗಿ ಬಾಯಿ / ಚಂದುರBATTERY SPREAYER

292 ಚಿಂಚೋಳಿದವಿದ್ಲಸ್ / ಪುರು BATTERY SPREAYER

293 ಚಿಂಚೋಳಿಧಭುರಾವ್ / ಸದ್ಲರ ಭಾBATTERY SPREAYER

294 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಭಮ  / ಗೋಪ್ಪಲ್ ರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

295 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿರಾರ್ಜ / ಬಂಡ್ಲಾ BATTERY SPREAYER

296 ಚಿಂಚೋಳಿಸೋನಾ ಬಾಯಿ / ಮಾಣಿಕ್BATTERY SPREAYER

297 ಚಿಂಚೋಳಿಚನನ ಬ್ ಅಷಭಮ  / ಭಣಿಕರಾವ್BATTERY SPREAYER

298 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  / ರೇಣ್ಸದದ ಾBATTERY SPREAYER

299 ಚಿಂಚೋಳಿಮೈನಾ ಬಾಯಿ / ಶಂಕರ್BATTERY SPREAYER

300 ಚಿಂಚೋಳಿಪೋಯಾ  / ಹುಸೇನ BATTERY SPREAYER

301 ಚಿಂಚೋಳಿಸುನೋತಾ / ವಿಠಲ್ ರಾವ್BATTERY SPREAYER

302 ಚಿಂಚೋಳಿನಾನು / ಶಿರಾಿಂ BATTERY SPREAYER

303 ಚಿಂಚೋಳಿSUVU/ ಧಮುು BATTERY SPREAYER

304 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಾ  / ಶೇಶಾ BATTERY SPREAYER

305 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಶಾಿಂತ್ / ವಯಣ್ ಗೌಡBATTERY SPREAYER

306 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಾ  / ಶೇಶಾ BATTERY SPREAYER



307 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಶಾಿಂತ್ / ವಯಣ್ಗೌಡBATTERY SPREAYER

308 ಚಿಂಚೋಳಿಸನಮಂತ್ ರಾವ್ / ಭೋಭರಾವ್BATTERY SPREAYER

309 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಶಿರಾಮ್ / ಷಕುರ BATTERY SPREAYER

310 ಚಿಂಚೋಳಿಯಮೇಶ್ / ನಾಗಿೋಿಂದರ ಾBATTERY SPREAYER

311 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡು  / ವಿಠಲರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

312 ಚಿಂಚೋಳಿಚನನ ಭಮ  / ಸಾಯಿಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

313 ಚಿಂಚೋಳಿಭಸಿಾನಾ  / ಶಿಾ BATTERY SPREAYER

314 ಚಿಂಚೋಳಿತಿಾ ಭಮ  / ಶಾಭರಾವ್BATTERY SPREAYER

315 ಚಿಂಚೋಳಿಧರು / ಷಕರು BATTERY SPREAYER

316 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಭೂಶಣ್ / ಫಕಕ ಾBATTERY SPREAYER

317 ಚಿಂಚೋಳಿಫದುದ  / ಪುರು BATTERY SPREAYER

318 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಾ  /ನಯಷಾ BATTERY SPREAYER

319 ಚಿಂಚೋಳಿನೋಲಕಥ್ /ವಿೋಯಬದರ ಾBATTERY SPREAYER

320 ಚಿಂಚೋಳಿದೇಡಾ  / ಧಭುರಾವ್BATTERY SPREAYER

321 ಚಿಂಚೋಳಿಗಂಗಭಮ  / ವಿಠಲ BATTERY SPREAYER

322 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಶಿರಾಮ್ / ಧಮುುBATTERY SPREAYER

323 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭರಾವ್ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್BATTERY SPREAYER

324 ಚಿಂಚೋಳಿಪುರು / ಪ್ಪಿಂಡು BATTERY SPREAYER

325 ಚಿಂಚೋಳಿನಾರಾಮಣ್ / ರಾಮುBATTERY SPREAYER

326 ಚಿಂಚೋಳಿಜಮಸಿಂಗ್ / ರೇಖು BATTERY SPREAYER

327 ಚಿಂಚೋಳಿರುಪ್ಪಾ  / ಧಾಿಂಜಿ BATTERY SPREAYER

328 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾಜ / ರೇಣ್ಸದದ ಾBATTERY SPREAYER

329 ಚಿಂಚೋಳಿಸದದ ಾ  / ಶಂಕಯರಾವ್BATTERY SPREAYER

330 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ / ಬೇೋಜುBATTERY SPREAYER

331 ಚಿಂಚೋಳಿಪೋಯಾ  / ಹುಸೇನ BATTERY SPREAYER

332 ಚಿಂಚೋಳಿತುಕಾ  / ಫಕಕ ಾ BATTERY SPREAYER

333 ಚಿಂಚೋಳಿಸನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡು  / ಯಂಕರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

334 ಚಿಂಚೋಳಿನಗಯಡ್ಡು  / ಭೋಭಯಡ್ಡು BATTERY SPREAYER

335 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  / ಪುರು BATTERY SPREAYER

336 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಮು / ಧಜಿ BATTERY SPREAYER

337 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂಗಿ ಬಾಯಿ / ಚಂದುರBATTERY SPREAYER

338 ಚಿಂಚೋಳಿದವಿದ್ಲಸ್ / ಪುರು BATTERY SPREAYER



339 ಚಿಂಚೋಳಿಧಭುರಾವ್ / ಸದ್ಲರ ಭಾBATTERY SPREAYER

340 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಭಮ  / ಗೋಪ್ಪಲ್ ರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

341 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿರಾರ್ಜ / ಬಂಡ್ಲಾ BATTERY SPREAYER

342 ಚಿಂಚೋಳಿಸೋನಾ ಬಾಯಿ / ಮಾಣಿಕ್BATTERY SPREAYER

343 ಚಿಂಚೋಳಿಚನನ ಬ್ ಅಷಭಮ  / ಭಣಿಕರಾವ್BATTERY SPREAYER

344 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  / ರೇಣ್ಸದದ ಾBATTERY SPREAYER

345 ಚಿಂಚೋಳಿಮೈನಾ ಬಾಯಿ / ಶಂಕರ್BATTERY SPREAYER

346 ಚಿಂಚೋಳಿಯತುನ  / ಭನು BATTERY SPREAYER

347 ಚಿಂಚೋಳಿಸಾಯಿಫಣ್ಣ  / ಸಂಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

348 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಬು / ಪೋಯಾ BATTERY SPREAYER

349 ಚಿಂಚೋಳಿಸೋತಾರಾಿಂ / ದವಯಥBATTERY SPREAYER

350 ಚಿಂಚೋಳಿಕಭಲಾಬಾಯಿ / ಗೋವಿಿಂಡ್BATTERY SPREAYER

351 ಚಿಂಚೋಳಿಘಾಲೆಾ  / ಸಾಯಿಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

352 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಭಾಕರಾವ್ / ದೇಿಂಡೇರಾವ್BATTERY SPREAYER

353 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಜು / ಪಮು BATTERY SPREAYER

354 ಚಿಂಚೋಳಿಷಕರ ಬಾಯಿ / ಉಮಾಳBATTERY SPREAYER

355 ಚಿಂಚೋಳಿಉಮಾಾ  / ರಾಭಜಿ BATTERY SPREAYER

356 ಚಿಂಚೋಳಿಮೋಸನ್ / ಭಣಿಕ್BATTERY SPREAYER

357 ಚಿಂಚೋಳಿಪುಿಂಡಲೋಕ / ಸೋಭಲBATTERY SPREAYER

358 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಮು / ಫಕುೃ BATTERY SPREAYER

359 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ / ರ ಭುBATTERY SPREAYER

360 ಚಿಂಚೋಳಿಕವಿತಾ /ಯಮೇಶ್ BATTERY SPREAYER

361 ಚಿಂಚೋಳಿಷಟಿ್ಟಬಾಯಿ / ಚಂದುBATTERY SPREAYER

362 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಭಲಬಾಯಿ / ಚನಾನ ರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

363 ಚಿಂಚೋಳಿಭಲಾ ಾ  / ಬೋಯಾ BATTERY SPREAYER

364 ಚಿಂಚೋಳಿMD ISMAIL /YASIN ALIBATTERY SPREAYER

365 ಚಿಂಚೋಳಿಭಹ್ಮಿಂತರಾವ್ / ಚಂದರ ರಾವ್BATTERY SPREAYER

366 ಚಿಂಚೋಳಿಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ಗೋವಿಿಂಡ್BATTERY SPREAYER

367 ಚಿಂಚೋಳಿಜನುಸಿಂಗ್ / ರಾಭಚಂದರBATTERY SPREAYER

368 ಚಿಂಚೋಳಿRAMABAI / TARU BATTERY SPREAYER

369 ಚಿಂಚೋಳಿಖೋರು / ಕೃಶಣ BATTERY SPREAYER

370 ಚಿಂಚೋಳಿಸೇನಾಬಾಯಿ / ಭೋಜುBATTERY SPREAYER



371 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭಶಾ / ಸಾಯಿಫನಾನBATTERY SPREAYER

372 ಚಿಂಚೋಳಿಜಗನಾಥ / ಚಂದರ ಾ BATTERY SPREAYER

373 ಚಿಂಚೋಳಿಕವಿರಾಜ / ಭನಕಾ BATTERY SPREAYER

374 ಚಿಂಚೋಳಿಉಸಾಮ ನಾಲ / ಟಿ್ಟ ಭಹ್ಮಷಬ್BATTERY SPREAYER

375 ಚಿಂಚೋಳಿಫನೃ ಲಾಲ್/ ಗಣ್ತಿBATTERY SPREAYER

376 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಶಿರಾಮ್ / ಕಸು BATTERY SPREAYER

377 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  / ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್BATTERY SPREAYER

378 ಚಿಂಚೋಳಿಶಂಕರ್ / ಕಾಶಿರಾಮ್BATTERY SPREAYER

379 ಚಿಂಚೋಳಿಯವಿೋಿಂದರ ನಾಥ್ / ಬಾಬುರಾವ್BATTERY SPREAYER

380 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಜು / ಸರಿವಾ ಿಂದರ BATTERY SPREAYER

381 ಚಿಂಚೋಳಿಮೋತಿರಾಮ್ / ಜೆಮಾಲಾBATTERY SPREAYER

382 ಚಿಂಚೋಳಿನೂಸುಿಂಗ್ / ಡ್ಡಪ್ಪಾ BATTERY SPREAYER

383 ಚಿಂಚೋಳಿಜಿಮಿಬೆ / ಮೋತಿರಾಮ್BATTERY SPREAYER

384 ಚಿಂಚೋಳಿಭಧುಕಯರೆಡ್ಡು  /ಫಲವಂತರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

385 ಚಿಂಚೋಳಿಕವನ್/ ಶಂಕರ್ BATTERY SPREAYER

386 ಚಿಂಚೋಳಿಫಲರಾಮ್ / ಸೋತಾರಾಿಂBATTERY SPREAYER

387 ಚಿಂಚೋಳಿಅಲಕ್ ಬಾಯಿ / ಶಾಭರಾವ್BATTERY SPREAYER

388 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಯದ್ಲಬಾಯಿ / ಫಕಾBATTERY SPREAYER

389 ಚಿಂಚೋಳಿಷಟೋವಕುಮಾಯ / ಶಂಕೄರ ಾBATTERY SPREAYER

390 ಚಿಂಚೋಳಿಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ / ಕಾಿಂಟ್ರಾBATTERY SPREAYER

391 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿಲೋಲಾ /ಸನಭಠBATTERY SPREAYER

392 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ / ನಾರಾಮಣ್BATTERY SPREAYER

393 ಚಿಂಚೋಳಿವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಡು  / ಫಕಕ ರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

394 ಚಿಂಚೋಳಿನಂದಯಡ್ಡು  / ಫಕಕ ರೆಡ್ಡು BATTERY SPREAYER

395 ಚಿಂಚೋಳಿನಯಸಹ್ಮಳ ರೆಡ್ಡು  / ಸಂಗ್ರರ ಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

396 ಚಿಂಚೋಳಿಷಫಯಡ್ಡು  / ಭಲಾ ರೆಡ್ಡು BATTERY SPREAYER

397 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭರಾವ್ / ಭಲಾ ಾBATTERY SPREAYER

398 ಚಿಂಚೋಳಿಫಕಕ ರೆಡ್ಡು  / ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

399 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭವಾ ಿಂದರ  / ರುಪ್ಪಾ BATTERY SPREAYER

400 ಚಿಂಚೋಳಿಸದದ ಭಮ  / ಸಾಯಿಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

401 ಚಿಂಚೋಳಿಫನೃ ಲಾಲ್/ ಗಣ್ತಿBATTERY SPREAYER

402 ಚಿಂಚೋಳಿGEMU / GOPU BATTERY SPREAYER



403 ಚಿಂಚೋಳಿಶಂಕರ್ / ನಾರಾಮಣ್BATTERY SPREAYER

404 ಚಿಂಚೋಳಿಯವಿಕುಮಾರ್ / ಲಲಾ ಾBATTERY SPREAYER

405 ಚಿಂಚೋಳಿಯತುನ  / ಭನು BATTERY SPREAYER

406 ಚಿಂಚೋಳಿಸಾಯಿಫಣ್ಣ  / ಸಂಫಣ್ಣBATTERY SPREAYER

407 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಬು / ಪೋಯಾ BATTERY SPREAYER

408 ಚಿಂಚೋಳಿಸೋತಾರಾಿಂ / ದವಯಥBATTERY SPREAYER

409 ಚಿಂಚೋಳಿಕಭಲಾಬಾಯಿ / ಗೋವಿಿಂಡ್BATTERY SPREAYER

410 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಂಕಟೇಶ್ / ಕುಭಸಿಂಗ್BATTERY SPREAYER

411 ಚಿಂಚೋಳಿಜೆಮು / ಪಮು BATTERY SPREAYER

412 ಚಿಂಚೋಳಿಷರಿತಾಬಾಯಿ / ಸೂಯನಾಥBATTERY SPREAYER

413 ಚಿಂಚೋಳಿಲೋಕು / ದಮಾಲ BATTERY SPREAYER

414 ಚಿಂಚೋಳಿದವಯಥ / ಶಿರಾಭ BATTERY SPREAYER

415 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂಬಂಧನ್ / ವಿೋರೇಿಂದರBATTERY SPREAYER

416 ಚಿಂಚೋಳಿಗರುನಾಥ / ಪ್ಪಿಂಡುBATTERY SPREAYER

417 ಚಿಂಚೋಳಿಅಜುುನ್ / ಸಾಯಿಫನಾನBATTERY SPREAYER

418 ಚಿಂಚೋಳಿಪೂಯ / ಸೋಭಲ BATTERY SPREAYER

419 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಭರಾವ್ / ಜಟಿ್ರ ಾ BATTERY SPREAYER

420 ಚಿಂಚೋಳಿಅಶೋಕ್ / ವಯಣ್ಾ BATTERY SPREAYER

421 ಚಿಂಚೋಳಿಖಾಯ ದಭಮ  / ಸನಮಂತ್BATTERY SPREAYER

422 ಚಿಂಚೋಳಿಪ್ರ ೋಭಕುಮಾರ್ / ಸೇವBATTERY SPREAYER

423 ಚಿಂಚೋಳಿಮಾರುತಿ / ಧಜಿ BATTERY SPREAYER

424 ಚಿಂಚೋಳಿಷಜು / ಯತುನ BATTERY SPREAYER

425 ಚಿಂಚೋಳಿಮೃತಿ / ವಿಟಲ್ BATTERY SPREAYER

426 ಚಿಂಚೋಳಿಚನನ ಾ  / ಮಾರುತಿ BATTERY SPREAYER

427 ಚಿಂಚೋಳಿಸೋಭಶೇಖರ್ / ಈಯಾBATTERY SPREAYER

428 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಜಮಲಕೂ ಮ  / ಶಿರ ೋಭಠBATTERY SPREAYER

429 ಚಿಂಚೋಳಿಸುಭಾಷ್ / ಶಂಕಯಾ BATTERY SPREAYER

430 ಚಿಂಚೋಳಿನಿಂಗಾರೆಡ್ಡು  / ಸಂಗ್ರರ ಡ್ಡುBATTERY SPREAYER

431 ಚಿಂಚೋಳಿರಂಗಭಮ  / ಫಕಕ ಾ BATTERY SPREAYER

432 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  / ರೇಣ್ಸದದ ಾBATTERY SPREAYER

433 ಚಿಂಚೋಳಿಭಾಯತಿ / ಭಲಾ ಕಾಜುುನ್BATTERY SPREAYER

434 ಚಿಂಚೋಳಿರುದರ ಮುನ / ಪಂಚಮಯBATTERY SPREAYER



435 ಚಿಂಚೋಳಿಷಕುಕ ಬೆ / ತೋಲಾರಂBATTERY SPREAYER

436 ಚಿಂಚೋಳಿಲೋಹಿತ್ / ಭಾಸಿಂಗ್BATTERY SPREAYER

437 ಚಿಂಚೋಳಿಅಕರ ಿಂ ಅಲ /ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲBATTERY SPREAYER

438 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭಾ  /ಮಾಣಿಕಾ BATTERY SPREAYER

439 ಚಿಂಚೋಳಿದವಯಥ್ / ರ ಭು BATTERY SPREAYER

440 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಣ್ಣ  / ರುಕಕ ಾ BATTERY SPREAYER

441 ಚಿಂಚೋಳಿತೋಪು / ರೇಖು BATTERY SPREAYER

442 ಚಿಂಚೋಳಿಸುನೋತಬಾಯಿ / ರಾಭಚಂದರBATTERY SPREAYER

443 ಚಿಂಚೋಳಿಫಲರಾಮ್ /ಸೂರು BATTERY SPREAYER

444 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ  / ಶಂಕಯಶೆಟಿ್ಟBATTERY SPREAYER

445 ಚಿಂಚೋಳಿಮತಿ  / ಮೈಲಾ BATTERY SPREAYER

446 ಚಿಂಚೋಳಿಲಲಸಿಂಗ್ / ಚತುರ BATTERY SPREAYER

447 ಚಿಂಚೋಳಿದ್ಲಶೆರ ಡ್ಡು  / ಧನಸಿಂಗ್BATTERY SPREAYER

448 ಚಿಂಚೋಳಿSALEHABI / HABEEBBATTERY SPREAYER

449 ಚಿಂಚೋಳಿಶಂಕರ್ / ಕುಭಲಾ BATTERY SPREAYER

450 ಚಿಂಚೋಳಿಟಾಸುಿಂಗ್ / ಬಕುಕ BATTERY SPREAYER

451 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿರಾಿಂ / ಭೋಭಣ್ಣ BATTERY SPREAYER

452 ಚಿಂಚೋಳಿುತಿ / ಮೋತಿರಂBATTERY SPREAYER

453 ಚಿಂಚೋಳಿಹೇಭಸಿಂಗ್ / ಜಮರಾಮ್BATTERY SPREAYER

454 ಚಿಂಚೋಳಿದೇರ ತಿ / ಖೋರು BATTERY SPREAYER

455 ಚಿಂಚೋಳಿಕಭಲಾಬಾಯಿ / ಚತುರBATTERY SPREAYER

456 ಚಿಂಚೋಳಿಜಾನು KESU BATTERY SPREAYER

457 ಚಿಂಚೋಳಿಸೋಭಲಾ / ಚತುರ BATTERY SPREAYER

458 ಚಿಂಚೋಳಿರೇಭಮ  // ಸಂಗಾ BATTERY SPREAYER

459 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಬು / ಫದುದ BATTERY SPREAYER

460 ಚಿಂಚೋಳಿರೇಖು / ಜೇಲ BATTERY SPREAYER

461 ಚಿಂಚೋಳಿದಯಾನಂದ / ಪುರುBATTERY SPREAYER

462 ಚಿಂಚೋಳಿಪಕೋಯಾ  / ತಜು BATTERY SPREAYER

463 ಚಿಂಚೋಳಿರೂಪ್ಪಳ / ದ್ಲಭಲBATTERY SPREAYER

464 ಚಿಂಚೋಳಿರೆವ್ ಅಪ್ಪಾ  / ಗಿಂಡBATTERY SPREAYER

465 ಚಿಂಚೋಳಿಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ  / ಯತನ ಸಿಂಗ್BATTERY SPREAYER

466 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಮಾಶಾ / ಶಿಾ BATTERY SPREAYER



467 ಚಿಂಚೋಳಿಜಮಸಿಂಗ್ / ಶೆಟಿ್ಟ BATTERY SPREAYER

468 ಚಿಂಚೋಳಿಎಿಂಡರ ಭಮ  / ನಾಭದವ್BATTERY SPREAYER

469 ಚಿಂಚೋಳಿರ ಭು / ಶಿರಾಿಂ BATTERY SPREAYER

470 ಚಿಂಚೋಳಿಅಜುುನ್ / ಭರೆಾ BATTERY SPREAYER

471 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಾ  / ನಿಂಗಾ BATTERY SPREAYER

472 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಭರಾವ್ / ರುದರ BATTERY SPREAYER

473 ಚಿಂಚೋಳಿಜಮಸಿಂಗ್ / ಭೋಭಸಿಂಗ್BATTERY SPREAYER

474 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಚಂದರ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್BATTERY SPREAYER

475 ಚಿಂಚೋಳಿಜೆಮು / ಧನಸಿಂಗ್ BATTERY SPREAYER

476 ಚಿಂಚೋಳಿಕವನ್ / ಪ್ಪಿಂಡು BATTERY SPREAYER

477 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಭಮ  / ವಯಣ್ಾ BATTERY SPREAYER

478 ಚಿಂಚೋಳಿಬಂಡ್ಲಾ  / ಶಂಕಯಾ BATTERY SPREAYER

479 ಚಿಂಚೋಳಿಸುಭಾಷ್ / ಪ್ಪಿಂಡು BATTERY SPREAYER

480 ಚಿಂಚೋಳಿಪ್ರ ೋಮಿೃ ಿಂಗ್ / ಷಕುರ BATTERY SPREAYER

481 ಚಿಂಚೋಳಿಷಕುರ  / ಘಮುಮ BATTERY SPREAYER

482 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂತೋಶಕುಮಾಯ / ಜಗನಾಥBATTERY SPREAYER

483 ಚಿಂಚೋಳಿತೄಿಂಗಭಮ  / ಸಣ್ಭಠBATTERY SPREAYER

484 ಚಿಂಚೋಳಿಭಸಿಾನಾ  / ರುದರ ಾ BATTERY SPREAYER

485 ಚಿಂಚೋಳಿಸುನಲ್ / ನಾಗಿಿಂದರ ಾ BATTERY SPREAYER

486 ಚಿಂಚೋಳಿಜಮವಂತ / ರಾಮಾBATTERY SPREAYER

487 ಚಿಂಚೋಳಿಘಾಮು /ಖುಬು BATTERY SPREAYER

488 ಚಿಂಚೋಳಿಸುರೇಶ್ / ಮಗಲಾ BATTERY SPREAYER

489 ಚಿಂಚೋಳಿಫಕಾ  / ಕಶೆಾ BATTERY SPREAYER

490 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  / ಲಿಂಬುBATTERY SPREAYER

491 ಚಿಂಚೋಳಿಭಣಿಕ್ / ರುಪ್ಪಾ BATTERY SPREAYER

492 ಚಿಂಚೋಳಿUMLA / HARU BATTERY SPREAYER

493 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಚಂದರ  / ಮೆಗBATTERY SPREAYER

494 ಚಿಂಚೋಳಿಕಭಲಾಬಾಯಿ / ರಾಭಶೆಟಿ್ಟBATTERY SPREAYER

495 ಚಿಂಚೋಳಿಯವಿೋಿಂದರ  / ರಾಭಶೆಟಿ್ಟBATTERY SPREAYER

496 ಚಿಂಚೋಳಿಫದಲ ಬಾಯಿ / ನಮುಮBATTERY SPREAYER

497 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಮು / ಗೋವಿಡ್ BATTERY SPREAYER

498 ಚಿಂಚೋಳಿಜಭಕಾಬಾಯಿ / ಶಾಮುBATTERY SPREAYER



499 ಚಿಂಚೋಳಿಸೂರು / ಮೌಲಯ BATTERY SPREAYER

500 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಮಾ  / ಸಂಫಣ್ಣ BATTERY SPREAYER

501 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದಯಶೆಟಿ್ಟ  / ನಮುಮ BATTERY SPREAYER

502 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಮು / ದವಾಜಿ POWER  SPREAYER

503 ಚಿಂಚೋಳಿಕಭಲಾ ಬಾಯಿ / ವಿಠಲ್ ರೆಡ್ಡುPOWER  SPREAYER

504 ಚಿಂಚೋಳಿನಗಯಡ್ಡು  / ರಾಭರೆಡ್ಡು POWER  SPREAYER

505 ಚಿಂಚೋಳಿಸೋಭಮಯ  / ತುಳಜಮಯPOWER  SPREAYER

506 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಿಂತಭಮ  / ಸಣ್ಭತಾPOWER  SPREAYER

507 ಚಿಂಚೋಳಿಸನಮಂತ್ / ಭೋಭರಾವ್POWER  SPREAYER

508 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಸಿಂಗ್ / ಭಾನು POWER  SPREAYER

509 ಚಿಂಚೋಳಿಸರಿಸಿಂಗ್ / ನಾವು ' POWER  SPREAYER

510 ಚಿಂಚೋಳಿಸುಮಿತಾರ  ಬ ಎಐ / ವಿಠಲ್ ರೆಡ್ಡುPOWER  SPREAYER

511 ಚಿಂಚೋಳಿಸೋನಾ ಬಾಯಿ / ಮಾಣಿಕ್POWER  SPREAYER

512 ಚಿಂಚೋಳಿಚನನ ಬ್ ಅಷಭಮ  / ಭಣಿಕರಾವ್POWER  SPREAYER

513 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  / ರೇಣ್ಸದದ ಾPOWER  SPREAYER

514 ಚಿಂಚೋಳಿಮೈನಾ ಬಾಯಿ / ಶಂಕರ್POWER  SPREAYER

515 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂಗಿ ಬಾಯಿ / ಚಂದುರPOWER  SPREAYER

516 ಚಿಂಚೋಳಿದವಿದ್ಲಸ್ / ಪುರು POWER  SPREAYER

517 ಚಿಂಚೋಳಿಧಭುರಾವ್ / ಸದ್ಲರ ಭಾPOWER  SPREAYER

518 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಭಮ  / ಗೋಪ್ಪಲ್ ರೆಡ್ಡುPOWER  SPREAYER

519 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿರಾರ್ಜ / ಬಂಡ್ಲಾ POWER  SPREAYER

520 ಚಿಂಚೋಳಿಅಶೋಕ್ / ಸರಿವಾ ಿಂದರ POWER  SPREAYER

521 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಶೆಟಿ್ಟ / ಖುಬು POWER  SPREAYER

522 ಚಿಂಚೋಳಿಭಹೇಬೂಬ್ / ದಷಿಗಿರ್Cycle Weeder

523 ಚಿಂಚೋಳಿಯಮೇಶ್ / ದವಿೋಿಂದರ ಾ Cycle Weeder

524 ಚಿಂಚೋಳಿಖುಬು / ಮಂಗಟ್ಟ Cycle Weeder

525 ಚಿಂಚೋಳಿMOTIBAI / ಖುಬು Cycle Weeder

526 ಚಿಂಚೋಳಿಗೌಯಭಮ  / ಮಾಣಿಕಾ Cycle Weeder

527 ಚಿಂಚೋಳಿಮಾರುತಿ / ಮಗಲಾ ಾ Cycle Weeder

528 ಚಿಂಚೋಳಿಅಬುದ ಲ್ ಅಜಿೋರ್ಜ / ಇಸಾಮಯಿಲ್Cycle Weeder

529 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗ್ರರ ಡ್ಡು  / ಭೋಮ್ ರೆಡ್ಡು Cycle Weeder

530 ಚಿಂಚೋಳಿನಭುಲ / ಸೋಭನಾಥCycle Weeder



531 ಚಿಂಚೋಳಿಖುಬು / ಮಂಗಟ್ಟ Cycle Weeder

532 ಚಿಂಚೋಳಿಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡು  / ನಾಗಾ Cycle Weeder

533 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದರ ಕಲಾ / ಜಗನಾನ ಥCycle Weeder

534 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದರ ಾ  / ಭೋಭವ Cycle Weeder

535 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಮಯ  / ಯಂಕಾ Cycle Weeder

536 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋರೇವ / ಫಷಾ Cycle Weeder

537 ಚಿಂಚೋಳಿರಂಗಮಯ  / ಸಾಮಾ Cycle Weeder

538 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಜಮ / ರಂಗಮಯ Cycle Weeder

539 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಭದವ್ / ಘಾನು Cycle Weeder

540 ಚಿಂಚೋಳಿರೇಣ್ಸದದ  / ಸಾಯಿಫನನ Cycle Weeder

541 ಚಿಂಚೋಳಿಕಶು / ಘಾನು Cycle Weeder

542 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಲರಾರ್ಜ / ಯವಿಶಂಕರ್Cycle Weeder

543 ಚಿಂಚೋಳಿಭಲಾ ಾ  / ಸಾಯಿಫಣ್ಣ Cycle Weeder

544 ಚಿಂಚೋಳಿಸೈದಾ  / ರಾಭ Cycle Weeder

545 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾವಾ / ರುಕಮ ಣ್ಣ Cycle Weeder

546 ಚಿಂಚೋಳಿನಭುಲ / ಸೋಭನಾಥCycle Weeder

547 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಯರ್ಜ / ವಯಣ್ಾ Battery Sprayer

548 ಚಿಂಚೋಳಿಜೈಪ್ಪಲರೆಡ್ಡು / ಸಂಗ್ರರ ಡ್ಡು Battery Sprayer

549 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಶೆಟಿ್ಟ  / ಶಿರಾಮ Battery Sprayer

550 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾಜ / ಶಂಕಯಾ Battery Sprayer

551 ಚಿಂಚೋಳಿಯವಿೋಿಂದರ  / ನಯಸಿಂಸ Battery Sprayer

552 ಚಿಂಚೋಳಿಥಾರು/ ಮಾನು Battery Sprayer

553 ಚಿಂಚೋಳಿಪುಣ್ಕ ಬಾಯಿ / ಗಿಂಡುBattery Sprayer

554 ಚಿಂಚೋಳಿದರಿಯಾ ಟೇಲ್ / ಖಾಜಾ ಟೇಲ್Battery Sprayer

555 ಚಿಂಚೋಳಿಕಯಣ್ / ಭಚೆಾ ೋಿಂದರ Battery Sprayer

556 ಚಿಂಚೋಳಿಗೋಪ್ಪಲ್ / ಹುಬಾಯ Battery Sprayer

557 ಚಿಂಚೋಳಿರುಕಕ  ಬಾಯಿ./ TOPU Battery Sprayer

558 ಚಿಂಚೋಳಿಹಿೋರಾ ಬಾಯಿ/ ರೂಪೃ ಿಂಗ್Battery Sprayer

559 ಚಿಂಚೋಳಿವಯಣ್ಾ / ನಾಗಾ Battery Sprayer

560 ಚಿಂಚೋಳಿಮಸಭಮ ದ್ ಇಸಮ ಲ್/ಅಬುದ ಲ್ ರಾಶಿಡ್BATTERY SPREYAR

561 ಚಿಂಚೋಳಿಕಭಲಾಬಾಯಿ/ಫಷರಾರ್ಜBATTERY SPREYAR

562 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಮಯ /ತಿಾ ಮಯBATTERY SPREYAR



563 ಚಿಂಚೋಳಿMIBOOBSAB/NABISABBATTERY SPREYAR

564 ಚಿಂಚೋಳಿಜಾವಿದೄಬ ೋಗಂ/ನಬಪ್ಪಟೇಲ್BATTERY SPREYAR

565 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡು /ಜಗನಾಥರೆಡ್ಡುBATTERY SPREYAR

566 ಚಿಂಚೋಳಿಎಿಂಡ್ಡ ಖಾಸಿಂ/ರಾಜಸಭಮ ದ್BATTERY SPREYAR

567 ಚಿಂಚೋಳಿರೇಣ್ಸದದ ಾ /ನಯಷಾBATTERY SPREYAR

568 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಭರಾಯ್/ವಯಣ್ಾBATTERY SPREYAR

569 ಚಿಂಚೋಳಿಜೈಪ್ಪಲ್/ಪಕೋಯಾ BATTERY SPREYAR

570 ಚಿಂಚೋಳಿಸನಾಬಾಯಿ/ಲಾಲೃ ಿಂಗ್BATTERY SPREYAR

571 ಚಿಂಚೋಳಿಮಸಮೇದಲ/ಅಲಾಾ ವುದಿದ ೋನ್BATTERY SPREYAR

572 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋರೇಿಂದರ /ಫಷವಂತರಾವ್BATTERY SPREYAR

573 ಚಿಂಚೋಳಿಇಿಂದುಕರ್/ಶಿಾ BATTERY SPREYAR

574 ಚಿಂಚೋಳಿರುದರ ಶೆಟಿ್ಟ /ಸದ್ಲರ ಭಾBATTERY SPREYAR

575 ಚಿಂಚೋಳಿಗೋಪ್ಪಲ್/ಅನಾಬುBATTERY SPREYAR

576 ಚಿಂಚೋಳಿಭರಿನಾಬ/ಭಸಿಾನಾೃ ಬ್BATTERY SPREYAR

577 ಚಿಂಚೋಳಿಸದದ ಣ್ಣ /ಅಮೃತ್ BATTERY SPREYAR

578 ಚಿಂಚೋಳಿಇಯಾ /ಖಾತಲಾ BATTERY SPREYAR

579 ಚಿಂಚೋಳಿಶೇಖರ್/ಶಿರೇ BATTERY SPREYAR

580 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಮಾ /ಬೋಯಾ BATTERY SPREYAR

581 ಚಿಂಚೋಳಿAMBU/HIRU BATTERY SPREYAR

582 ಚಿಂಚೋಳಿತಿಾ ಣ್ಣ /ಯಲಾ BATTERY SPREYAR

583 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾರ್ಜ/ವಿೋಯಬದರ ಾBATTERY SPREYAR

584 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಾ /ರಾಮಾ BATTERY SPREYAR

585 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಬು/ಅಲಸಾಬ್BATTERY SPREYAR

586 ಚಿಂಚೋಳಿಲಕೂ ಮ ಬಾಯಿ/ಶಿವಯಣ್ಾBATTERY SPREYAR

587 ಚಿಂಚೋಳಿಅಕಬ ಯಲ/ಇಮಾಸಾಬ್BATTERY SPREYAR

588 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಾ /ವಯಣ್ಾ BATTERY SPREYAR

589 ಚಿಂಚೋಳಿಯಂಕಾ /ಮಾಣಿಕಾBATTERY SPREYAR

590 ಚಿಂಚೋಳಿಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ/ಘಾಲಾBATTERY SPREYAR

591 ಚಿಂಚೋಳಿಕಣ್ುಾ /ರಾಮಾ BATTERY SPREYAR

592 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಮು/ಗರು BATTERY SPREYAR

593 ಚಿಂಚೋಳಿಭಸಬೂಬಾೃ ಬ್/ಸಷನಾೃ ಬ್BATTERY SPREYAR

594 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿರೆ/ಬಾಫಣ್ಣ BATTERY SPREYAR



595 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಭರಾಯ್/ಫಷಾBATTERY SPREYAR

596 ಚಿಂಚೋಳಿಅಡ್ಡವಾ /ಫಷನಾBATTERY SPREYAR

597 ಚಿಂಚೋಳಿಇಯಾ /ತೋಟಾ BATTERY SPREYAR

598 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿಾ /ಬಾಫಣ್ಣ BATTERY SPREYAR

599 ಚಿಂಚೋಳಿರುಕಮ ಮ/ಮುಲನಾೃ ಬ್BATTERY SPREYAR

600 ಚಿಂಚೋಳಿತುಳಜಾ /ಸಾಯಿಫಣ್ಣBATTERY SPREYAR

601 ಚಿಂಚೋಳಿಸುಶಿೋಲಭಮ /ಘಾಲಾBATTERY SPREYAR

602 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಫಣ್ಣ /ತಿಾ ಣ್ಣ BATTERY SPREYAR

603 ಚಿಂಚೋಳಿಭಹ್ಮರುದರ ಾ /ತಿಾ ಣ್ಣBATTERY SPREYAR

604 ಚಿಂಚೋಳಿಮಾರುತಿ/ವಯಣ್ಾ BATTERY SPREYAR

605 ಚಿಂಚೋಳಿಮೋಹಿರಾಮ್/ಧಜಿBATTERY SPREYAR

606 ಚಿಂಚೋಳಿಭಲಾ /ಸಾಯಿಫನನBATTERY SPREYAR

607 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿರಾಮ/ತಿಾ ಣ್ಣ BATTERY SPREYAR

608 ಚಿಂಚೋಳಿಕುತಬ ದಿದ ೋನ್/ಉಸಾಮ ನಾೃ ಬ್BATTERY SPREYAR

609 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಬುಮಿಮ/ಹೈದಯಸಾಬ್BATTERY SPREYAR

610 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಾ /ಯಂಕಾ BATTERY SPREYAR

611 ಚಿಂಚೋಳಿಭಹೇಶ್/ಮಲಾ BATTERY SPREYAR

612 ಚಿಂಚೋಳಿಶೋಭಾತಿ/ಫಷವಂತರಾವ್BATTERY SPREYAR

613 ಚಿಂಚೋಳಿವಿನಾಮಕರಾವ್/ನೋಲಕಂಠರಾವ್BATTERY SPREYAR

614 ಚಿಂಚೋಳಿಸದದ ಣ್ಣ /ರಾಜಾ BATTERY SPREYAR

615 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಜಾ /ನಯಷಾ BATTERY SPREYAR

616 ಚಿಂಚೋಳಿಚ್ಮಣ್ಮಯ /ರ ಭುಕುಮಾರ್BATTERY SPREYAR

617 ಚಿಂಚೋಳಿಜಾಕರ್ಪು/ಖುಸುದ್BATTERY SPREYAR

618 ಚಿಂಚೋಳಿಭಸದಾ /ತಿಾ ಣ್ಣBATTERY SPREYAR

619 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಿಿಂದರ ಾ /ಮಲಾBATTERY SPREYAR

620 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಬಾಯಿ/ಮಲಾBATTERY SPREYAR

621 ಚಿಂಚೋಳಿಜಾಮಿೃ ದ್ ಪ/ರಾಜಾಲ್ ಪBATTERY SPREYAR

622 ಚಿಂಚೋಳಿಗೋಯಮಯ /ಲಚಾ ಭಮBATTERY SPREYAR

623 ಚಿಂಚೋಳಿಜೈರಾಮ್/ರಾಭಶೆಟಿ್ಟBATTERY SPREYAR

624 ಚಿಂಚೋಳಿಸೂಮುನಾಥ/ಧಾವುBATTERY SPREYAR

625 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಣ್ಣ /ನಾಗಾ BATTERY SPREYAR

626 ಚಿಂಚೋಳಿರೇಣ್ಸದದ ಾ /ರಾಮಾBATTERY SPREYAR



627 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾರ್ಜ/ಭಲಾBATTERY SPREYAR

628 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಿಂಡೇಲ/ಮಿನೋದಿದ ೋನ್BATTERY SPREYAR

629 ಚಿಂಚೋಳಿಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್/ಸಶಾಾ BATTERY SPREYAR

630 ಚಿಂಚೋಳಿವಯಣ್ಭಮ /ಸಫಣ್ಣ BATTERY SPREYAR

631 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಣ್ಣ /ಬಾಫಣ್ಣ BATTERY SPREYAR

632 ಚಿಂಚೋಳಿಸುಫಬ ಣ್ಣ /ಸಫಣ್ಣ BATTERY SPREYAR

633 ಚಿಂಚೋಳಿಅಪ್ಪಾ ರಾವ್/ಮ್ಯಯ ವಾBATTERY SPREYAR

634 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭರೆಡ್ಡು /ಭೋಜೆರ ಡ್ಡುBATTERY SPREYAR

635 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋರೇಿಂದರ ರಾಮ/ರಾಚೋಟಮಯBATTERY SPREYAR

636 ಚಿಂಚೋಳಿವಿಟಲ್/ಕಾವಾ BATTERY SPREYAR

637 ಚಿಂಚೋಳಿಸದಿಾ ಿಂಗಾ /ಲಫುಷಾBATTERY SPREYAR

638 ಚಿಂಚೋಳಿವಣ್ುಾ /ನಾಗಾ BATTERY SPREYAR

639 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಣ್ಣ /ಬಾಫಣ್ಣ BATTERY SPREYAR

640 ಚಿಂಚೋಳಿಭಲಾ /ಭಸಾಾ ನಾBATTERY SPREYAR

641 ಚಿಂಚೋಳಿಆನಫಾಬಗಂ/ಜಪಮಿುಯಾBATTERY SPREYAR

642 ಚಿಂಚೋಳಿಅಜಮ ೋದಿದ ೋನ್/ಭಸಿಾನಾೃ ಬ್BATTERY SPREYAR

643 ಚಿಂಚೋಳಿಮಾಲಕಾಜುುನ್/ಸಡಾBATTERY SPREYAR

644 ಚಿಂಚೋಳಿಷಡ್ಡಾ ಿಂಗ್/ಶಿರಾ BATTERY SPREYAR

645 ಚಿಂಚೋಳಿಜಗನಾಥ/ಚಂದರ ಾ BATTERY SPREYAR

646 ಚಿಂಚೋಳಿಪ್ಪಮಯ /ಬಾಲಮಯBATTERY SPREYAR

647 ಚಿಂಚೋಳಿಬಂಡಾ /ತಿಾ ಣ್ಣ BATTERY SPREYAR

648 ಚಿಂಚೋಳಿಮಾಲಕಾಜುುನ್/ಭಹ್ಮಿಂತಾBATTERY SPREYAR

649 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿಮ್ಯತಿು/ಅಿಂಫಣ್ಣBATTERY SPREYAR

650 ಚಿಂಚೋಳಿಸದದ ಾ /ನಾಗಾ BATTERY SPREYAR

651 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂಫಣ್ಣ /ಹ್ಮಷನಾBATTERY SPREYAR

652 ಚಿಂಚೋಳಿಭಡಾ /ತಿಾ ಣ್ಣ BATTERY SPREYAR

653 ಚಿಂಚೋಳಿಹ್ಮಷನಾ /ಭಾನಾ BATTERY SPREYAR

654 ಚಿಂಚೋಳಿದವಯಥ/ಚಂದರ ಾ BATTERY SPREYAR

655 ಚಿಂಚೋಳಿಖಾಸಿಂಸಾಬ್/ಭಸಿಾನಾೃ ಬ್CYCLE WEEDER

656 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಾ /ತೋಟಾ CYCLE WEEDER

657 ಚಿಂಚೋಳಿಯಮೇಶ್/ಗಣ್ದಾ CYCLE WEEDER

658 ಚಿಂಚೋಳಿಫಲವಂತ/ಭಲಕ ಾ CYCLE WEEDER



659 ಚಿಂಚೋಳಿವಿನೋದ್/ದೂಲಾ CYCLE WEEDER

660 ಚಿಂಚೋಳಿವಯತ್/ಫಷಾ CYCLE WEEDER

661 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗರಾರ್ಜ/ಶಿರೇ CYCLE WEEDER

662 ಚಿಂಚೋಳಿಅನಂತಕುಮಾಯ/ಶಾಭರಾವ್CYCLE WEEDER

663 ಚಿಂಚೋಳಿಕಾಿಂಟ್ರಾ /ವಯಣ್ಾ CYCLE WEEDER

664 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾರ್ಜ/ವಯಣ್ಾ CYCLE WEEDER

665 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಮಯ /ಫಸಾ ಿಂಗಮಯCYCLE WEEDER

666 ಚಿಂಚೋಳಿದ್ಲಷಿಗಿರ್/ನಬಸಾಬ್CYCLE WEEDER

667 ಚಿಂಚೋಳಿಸಜಾ /ನಾಗಾ CYCLE WEEDER

668 ಚಿಂಚೋಳಿದವಿೋಿಂದ್ಲರ ಮ/ದಶಾಮCYCLE WEEDER

669 ಚಿಂಚೋಳಿವಿನಾಮಕರಾವ್/ನೋಲಕಣ್ರಾವ್CYCLE WEEDER

670 ಚಿಂಚೋಳಿನಾಗಮಯ /ನೋಲಕಂಠಾCYCLE WEEDER

671 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂತೋಷ್/ಸದ್ಲರ ಭಮಯCYCLE WEEDER

672 ಚಿಂಚೋಳಿಸನುಮಂತ್/ದಾ CYCLE WEEDER

673 ಚಿಂಚೋಳಿಮಾಶಾಕ್ ಪ/ಶುಕುರು ಪCYCLE WEEDER

674 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾರ್ಜ/ಸದ್ಲರ ಭಾCYCLE WEEDER

675 ಚಿಂಚೋಳಿಶಾಿಂತಾ /ನಯಷಾ CYCLE WEEDER

676 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿಪುತರ ಾ /ಭಲಕ ಾ CYCLE WEEDER

677 ಚಿಂಚೋಳಿಫಕಭಮ /ಫಷರಾರ್ಜCYCLE WEEDER

678 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದರ ಶೇಖರ್/ಸಂಗಾCYCLE WEEDER

679 ಚಿಂಚೋಳಿಯಭಮ /ನಯಷಾ CYCLE WEEDER

680 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಬು/ಯತಂಕುಮಾರ್BATTERY SPREYAR

681 ಚಿಂಚೋಳಿಷಯಷೀ ತಿ/ಜಗದಾBATTERY SPREYAR

682 ಚಿಂಚೋಳಿನಾರಾಮನರಾವ್/ಬಾಫಣ್ಣBATTERY SPREYAR

683 ಚಿಂಚೋಳಿಸಜಿಮ ಮ/ಥ್ರರ ಮಿಮBATTERY SPREYAR

684 ಚಿಂಚೋಳಿಖಾಜಾಮಿಯಾ/ಬಂದ್ ಫೆಸಾಬ್BATTERY SPREYAR

685 ಚಿಂಚೋಳಿಕಭಲಾಬಾಯಿ/ಮವವಂತBATTERY SPREYAR

686 ಚಿಂಚೋಳಿದಭಮ /ನಾಗಾ BATTERY SPREYAR

687 ಚಿಂಚೋಳಿವಯಣ್ಫಷಾ /ಭಲಾBATTERY SPREYAR

688 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾಜ/ಸಂಫಣ್ಣBATTERY SPREYAR

689 ಚಿಂಚೋಳಿಸನುಮಂತ್/ಫಷಾBATTERY SPREYAR

690 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂತೋಶಕುಮಾಯ/ಮೇಘರಾರ್ಜBATTERY SPREYAR



691 ಚಿಂಚೋಳಿಜಗಭಮ /ಕಾವಾ BATTERY SPREYAR

692 ಚಿಂಚೋಳಿರೇಣ್ಸದದ ಾ /ನಾಗಾBATTERY SPREYAR

693 ಚಿಂಚೋಳಿಭಲಾ ಕಾಜುುನ್/ರಾಭಣ್ಣBATTERY SPREYAR

694 ಚಿಂಚೋಳಿಚಂದರ ಶೇಖರ್/ಶಂಕಯಾBATTERY SPREYAR

695 ಚಿಂಚೋಳಿಉತಿಾಭರಾವ್/ಸಂತ್BATTERY SPREYAR

696 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷಮಯ /ತಿಮಯ BATTERY SPREYAR

697 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿರ ೋಶಿಲ್/ಯಮೇವೀ ಯBATTERY SPREYAR

698 ಚಿಂಚೋಳಿಬಾಫಣ್ಣ /ತಿರೇ BATTERY SPREYAR

699 ಚಿಂಚೋಳಿಚತರ ಶೇಖರ್/ಭೋಭಶಾBATTERY SPREYAR

700 ಚಿಂಚೋಳಿರಾಭಣ್ಣ /ಇಯಾ BATTERY SPREYAR

701 ಚಿಂಚೋಳಿಯೋಗೇಿಂದರ ಭು/ಶಂಕಯರಾವ್BATTERY SPREYAR

702 ಚಿಂಚೋಳಿಶಿಲಿಂಗಾ /ವಯಣ್ಾBATTERY SPREYAR

703 ಚಿಂಚೋಳಿಭೋಭಣ್ಣ /ಶಂಕಯಾBATTERY SPREYAR

704 ಚಿಂಚೋಳಿರೇಣ್ಸದದ ಾ /ಭೋಭಣ್ಣBATTERY SPREYAR

705 ಚಿಂಚೋಳಿಪವಿುನಬೄಗಿಂ/ನಾಸಹುುಸೆನ್BATTERY SPREYAR

706 ಚಿಂಚೋಳಿಫಕಭಮ /ಫಷರಾರ್ಜBATTERY SPREYAR

707 ಚಿಂಚೋಳಿಸನುಭಠ/ನಯಷಾ BATTERY SPREYAR

708 ಚಿಂಚೋಳಿದವಯತ್/ಭೋಭಣ್ಣ BATTERY SPREYAR

709 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂಫಣ್ಣ /ವಯಣ್ಾ BATTERY SPREYAR

710 ಚಿಂಚೋಳಿನಾರಾಮನರಾವ್/ಬಾಫಣ್ಣBATTERY SPREYAR

711 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂತೋಶಕುಮಾಯ/ಗರುಲಿಂಗಾBATTERY SPREYAR

712 ಚಿಂಚೋಳಿಜಗದಿೋಶ್/ಚಂದರ ಶೇಖರ್BATTERY SPREYAR

713 ಚಿಂಚೋಳಿಕಷಾ /ವಿೋಯಬದರ ಾBATTERY SPREYAR

714 ಚಿಂಚೋಳಿಪೋಪ್ಪುಶ್/ಶಾದಿಖುಸೆನ್BATTERY SPREYAR

715 ಚಿಂಚೋಳಿಸಂತೋಷ್/ಅಿಂಫಣ್ಣBATTERY SPREYAR

716 ಚಿಂಚೋಳಿವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ /ಮಾಲಕಾಜುುನ್BATTERY SPREYAR

717 ಚಿಂಚೋಳಿಫಷರಾರ್ಜ/ಶಾಭರಾವ್BATTERY SPREYAR

718 ಚಿಂಚೋಳಿಇಮಾಮಾೃ ಬ್/ಗಡುಸಾಬ್BATTERY SPREYAR

719 ಚಿಂಚೋಳಿತಿಾ ಣ್ಣ /ನಾಗಾ BATTERY SPREYAR

S,No Hobli Village Owner

1 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಪ್ಪಿಂಡು ವಾಯ monocrotophos

2 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂ.ತುಕರಾಭ monocrotophos



3 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶಂಕಯ ತಂ.ಇಸಾರ monocrotophos

4 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಪಂಡರಿ ತಂ.ಬಚಾ ಾ monocrotophos

5 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮಾರುತಿ ತಂ. ದ್ಲದ್ಲರಾ monocrotophos

6 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶೇವರಾ ತಂ.ಗಣ್ತರಾ monocrotophos

7 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಏಸ್.ವಶಿಕುಮಾಯ ತಂದೄ ದವಮುಖಯಾಯ monocrotophos

8 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಚಂದರ ರೆಡ್ಡು  ತಂ.ಭಲರೆಡ್ಡು monocrotophos

9 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಾಲಾಯ  ತಂ.ಹೇಮಾಾ monocrotophos

10 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನಯಷಭಮ  ಗಂ.ಭಲಾ ರೆಡ್ಡು monocrotophos

11 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಗಂಡ.ದ್ಲಮಾಾ monocrotophos

12 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನಾಗಶೇಟಿ್ಟ  ತಂ ವಿೋಯಾ monocrotophos

13 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ.ಬಂಡಾ monocrotophos

14 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಹುನಕ ಬಾಯಿ ಗ0ಡ ಕಶು ವಾಯ monocrotophos

15 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಾಭಣ್ಣಣ  ತಂ ಹ್ಮಷಪ್ಪಾ  ಸುಿಂಕಾ monocrotophos

16 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭೋಭಣ್ಣಣ  ತಂ ಝಯಣ್ಪ್ಪಾ monocrotophos

17 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಬಾಬುಲಾಲ ತಂ ನಾಯ ಭತ ಟೇಲ monocrotophos

18 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗಾಿಂಗಲಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಕಶು monocrotophos

19 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಅಜಮೋದಿದ ನ ತಂದೄ ಮೈಹಿಬೂಫಸಾಫ monocrotophos

20 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಧಮುು ತಂದೄ ಹಿರಾಭಣಿ monocrotophos

21 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ಗಂ ರ ಭು monocrotophos

22 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ನಾಗಾ  ತಂ ರಾಚಪ್ಪಾ monocrotophos

23 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಗೌಸೋದಿನ ರುಕೂಮ ದಿದ ನ monocrotophos

24 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಬಾಲಭಣಿ ಗಂ ರಾಮುಲು monocrotophos

25 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಷ0ಗಾ  ತ0ದೄ ನಾಗಾ monocrotophos

26 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ನಾಗಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಿಂಬಾದ್ಲಷರಾ monocrotophos

27 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಸಣ್ಮ ಿಂತರಾ ತಂ. ಮಾಧರಾ monocrotophos

28 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಸೇವುನಾಮಕ ತಂ ಬೇೋಪು monocrotophos

29 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ರಾಭಚಂದರ ಾ  ತಂದೄ ದಿ ನಯಷಾ monocrotophos

30 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಶಡಕ್ಷ್ಯಮಯ  ತ0ದೄ ಫಷಣ್ಮಯ monocrotophos



31 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ದಿನೇವರಾ ತಂ ರಾಭರಾ monocrotophos

32 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ರಾಜಭಣಿ ಗಂಡ ಫಷರಾಜ ಉಪಾ ನ್ monocrotophos

33 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಮಲಾ ಾ  ತಂ ಈಯಪ್ಪಾ monocrotophos

34 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂದೄ ನಯಷಾ monocrotophos

35 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ತುಳಜಾ  ತಂದೄ.ನಯಷಾ  ಪೂಜಾರಿ monocrotophos

36 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಸುದವುನರೆಡ್ಡು monocrotophos

37 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಾಿಂತಭಮ  ಗಂಡ ನಾಗಾ monocrotophos

38 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ monocrotophos

39 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಭಲಾ ರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ಮೋಸನರೆಡ್ಡು monocrotophos

40 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ಹೈಯಾಯ ಳಪ್ಪಾ monocrotophos

41 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೄ ಚಂದರ ಶೇಖಯ monocrotophos

42 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಸೈ.ಆಭದ ಹುಸೇನ ತಂ ಬಾಬಾಹುಸೇನ monocrotophos

43 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಿನೋದಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಬೃಸಮ  ಜಾಾ ನ monocrotophos

44 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಾಹೆದ್ಲಬಗಂ ಗಂ ಯಸೂಲ ಟೇಲ monocrotophos

45 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ
ಸುಭಾಶ ತಂದೄ.ರೇಣ್ಸದದ ಪ್ಪಾ  

ಗಿಂಡನೋಯ monocrotophos

46 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸದದ ಾ  ತಂ. ವಿೋಯಬದರ ಾ monocrotophos

47 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವರಿೋಪಟೇಲ ತಂ. ಮಾರುಫ್ಟೇಲ monocrotophos

48 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ನಾಗಮಾಮ  ಗಂ. ವಿೋಯಬದರ ಾ monocrotophos

49 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ದರಿಯಾಟೇಲ ತಂ. ಖಾಜಾಟೇಲ monocrotophos

50 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಂಕರ ಾ  ತಂ.ಸಾಮಫಣ್ monocrotophos

51 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸಲಮುನನ ಸಾ ಬಗಂ ಗಂ. ಅಬುದ ಲಗನ monocrotophos

52 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಇಫಿೆೋಖರುನನ ಸಾ ಬಗಂ ಗಂ. ಅಬುದ ಲಗನ monocrotophos

53 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಅಬುದ ಲವಾಸಫ ತಂ. ಅಬುದ ಲಗನ monocrotophos

54 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ವಯಣ್ಭಮ  ಗಂ.ಭೋಭಯಡ್ಡು monocrotophos

55 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ತುಕಕ ಾ  ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ monocrotophos

56 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಅಶೋಕರೆಡ್ಡು  ತ.ವಿೋರಾರೆಡ್ಡು monocrotophos

57 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ

ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ತಂ. ಭಹ್ಮದಾ  

ಕಟಿ ೋಳಿಿ monocrotophos

58 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡು  ತಂ ವಿೋರಾರೆಡ್ಡು monocrotophos



59 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ತಿಪ್ಪಾ ಯಡ್ಡು  ತಂ ವಿೋರಾಯಡ್ಡು monocrotophos

60 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ವಾಹೇದಲ ತಂ. ಮುತುಜಲ monocrotophos

61 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಕಾವಾ ,ಶಂಕರ ಾ ,ಭಲಾ ಕಾಜುುನ, monocrotophos

62 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ

ಷತಿೋವಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ಸುಧಾಕಯ ಮಾಲ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ monocrotophos

63 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ

ಯಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಧಾಕಯ 

ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟಲ monocrotophos

64 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ

ಯಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಧಾಕಯ 

ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟಲ monocrotophos

65 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂ. ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪಾ monocrotophos

66 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂ. ಶಿಲಿಂಗಾ monocrotophos

67 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂ. ಶಿಲಿಂಗಾ monocrotophos

68 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಶಾಿಂತಭಮ  ಗಂಡ.ಯವಿಕುಮಾಯ monocrotophos

69 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸಂಗಪ್ಪಾ  ತಂ.ಶಿರಾ monocrotophos

70 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಅನುಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮು monocrotophos

71 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಾಗಾ  ತಂದೄ.ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ monocrotophos

72 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ನಾಗವಟಿ್ಟ  ತಂ.ವಿೋಯಾ monocrotophos

73 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಶಿರ ೋದವಿ ಗಂ.ವಿಜಮಕುಮಾಯ monocrotophos

74 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ.ಚಂದರ ಶೆಟಿ monocrotophos

75 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಗೋಪ್ಪಲಸಿಂಗ ತಂ. ವಿಠಲಸಿಂಗ ಚಿಂಚೋಳಿ monocrotophos

76 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಜಗನಾನ ಥ ತಂ.ಗಿಂಡಾ monocrotophos

77 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಶಿರ ೋನವಾಷ ತಂ.ಗಿಂಡಾ monocrotophos

78 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ ಗಿಂಡಾ  ಲೋಡ್ಡು monocrotophos

79 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ ಗಿಂಡಾ  ಲೋಡ್ಡು  . monocrotophos

80 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ನಾಯಮಣ್ರೆಡ್ಡು monocrotophos

81 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಭಲಾ ಾ  ತಂದೄ ಎಲಾ ಾ monocrotophos

82 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಯಾದಮಯ  ತಂದೄ ಅಿಂಜನಮಯ monocrotophos



83 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ವಿಂಯಟರಾಭಯಡ್ಡು  ತಂ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡು monocrotophos

84 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ವಿಂಕಟರಾಭಯಡ್ಡು  ತಂದೄ ಲಿಂಗಾಯಡ್ಡು monocrotophos

85 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಸಂಗಣ್ಣಣ  ತಂದೄ ಮಾಣೆಾ monocrotophos

86 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ
ಲಕೂ ಮ ೋಕಾಿಂತ ತಂದೄ ರಾಭಚಂದರ ಾ  

ಕಲಭಾವಿ monocrotophos

87 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮಾಣಿಕಾ  ತಂ ಸಣ್ಮಂತಪ್ಪಾ monocrotophos

88 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಖುಬು ತಂ ರೂಸಿಂಗ monocrotophos

89 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಕಲಾ ಾ  ತಂದೄ.ಶಂಕೄರ ಾ  ಕಂದಗೂಳ monocrotophos

90 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಭಚಂದರ ಾ  ತಂ ಗಿಂಡಾ monocrotophos

91 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಭಶೇಟಿ್ಟತಂ ಕಾಶಿರಾಭ monocrotophos

92 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಚಂದರ ಬಾಬು ತಂದೄ.ಹೇಭಸಿಂಗ್ monocrotophos

93 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭಸಮ ದ ಖಲೋಲ ಅಸಮ ದ ತಂದೄ.ಭಕಿುಿಂಸಾಫ monocrotophos

94 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಾಭರಾ ತಂದೄ.ಶಿರಾಮ monocrotophos

95 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಈಯಣ್ಣ  ತಂದೄ.ಶಿರಾಮ monocrotophos

96 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ದಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣುಮು ರಾಠೋಡ monocrotophos

97 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂಡ ನಯಷರೆಡ್ಡು monocrotophos

98 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಭೋಭರೆಡ್ಡು  ತಂ.ತಿಾ ರೆಡ್ಡು monocrotophos

99 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಅನಂತಭಮ  ಗಂಡ ರಾಮಾ monocrotophos

100 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಭಲಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಚನನ ಪ್ಪಾ monocrotophos

101 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಭೋಭಶಾ ತಂ. ರಾಜಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು monocrotophos

102 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ವಿೋಯಫಷಪ್ಪಾ  ತಂ ಚನನ ವಿೋಯಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು monocrotophos

103 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಗಂಗಭಮ  ಗ.ಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು monocrotophos

S,No Hobli Village Owner QTY

1 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಫಳಿರಾಭ ತಂದೄ ಶಾಭರಾ

Emamectin 

benzoate 5

2 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಛಾಳಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಸು .

Emamectin 

benzoate 3

3 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಶಿರಾಭ ತಂದೄ ಭೋಭಲಾ

Emamectin 

benzoate 5

4 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಚಂದಯ ತಂದೄ ಫನುನ

Emamectin 

benzoate 3

5 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಂಪೋಕ
Emamectin 

benzoate 5

6 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಭಾಯತಿ ಗಂಡ ಚೆನನ ಯಾಯ

Emamectin 

benzoate 3

7 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಬೋ,ಬೋ,ಸುಗಾರ  ಗಂಡ ಮುನೋಯಮಿಿಂಯಾ

Emamectin 

benzoate 5



8 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ರಾಭಲು ತಂದೄ ಬಕಾಯ  ನಾಮಕ

Emamectin 

benzoate 5

9 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ತಜು.ತಂ.ಕಷನು ಕುಷರಂಳಿಿ

Emamectin 

benzoate 5

10 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸದದ ಾ  ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ

Emamectin 

benzoate 5

11 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಶಿರ ೋಭತಿ ಗಿರಿಜಾದವಿ ಗಂ. ಶಿರ ೋನವಾಷರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 5

12 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಭಲಾ ಾ  ತಂದೄ.ಮಾರುತಿ ಪೂಜಾರಿ

Emamectin 

benzoate 5

13 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಶಾಿಂತವಿೋಯಯಾಯ

Emamectin 

benzoate 5

14 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಭಲೆಾ ೋವಪ್ಪಾ  ತಂ. ವಿೋಯಪ್ಪಾ  ಕೂದಚೇರಿ

Emamectin 

benzoate 5

15 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ನಯಷಭಮ  ಗಂ.ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 5

16 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ವಭಶೋದಿದ ನ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ

Emamectin 

benzoate 5

17 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ

ಷಚಾ ದ್ಲನಂದ ತಂದೄ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ 

ಸುಿಂಕದ

Emamectin 

benzoate 5

18 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸಣ್ಮಂತ ತಂ. ಫಷಣ್ಣಣ

Emamectin 

benzoate 5

19 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಂಕಯರಾ ತಂ.ವಿಂಕಟರಾ

Emamectin 

benzoate 5

20 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಫಕಕ ಾ  ತಂದೄ ಲಾಲಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

21 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಅಶೋಕರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ದಿ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 5

22 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ದತಿು  ತಂದೄ.ಪ್ಿಂಟಪ್ಪಾ  ಸಡದ

Emamectin 

benzoate 5

23 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ವಿೋರೇಿಂದರ ಾ  ತಂದೄ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

24 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಫಷೃ ಭಮ  ಗಂಡ ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 5

25 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಕಲಾತಿ ಗಂಡ ರ ತಾರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 5

26 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ವಯಣ್ಾ  ತಂ. ನಿಂಗಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

27 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಜಗಪ್ಪಾ  ತಂ.ಗಿಂಡಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

28 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಪ್ಪಮಯ  ತಂ. ರಾಜಾ

Emamectin 

benzoate 5

29 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ತಿಾ ಣ್ಣಣ  ತಂ. ಸಾಮಫಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 5

30 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ನಯಷಾ  ತಂ. ಸಾಮಫಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 5

31 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಗಿಂಡಾ  ತಂದೄ ನಯಷಾ

Emamectin 

benzoate 5

32 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸೂರು ತಂ ಧಾರು

Emamectin 

benzoate 5

33 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಶಂಕಯ ರಾಠೋಡ

Emamectin 

benzoate 5

34 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಚಂದಿರ ಬಾಯಿ ಗಂ ಉಮಾಾ

Emamectin 

benzoate 5

35 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗೋವಿಿಂದ ತಂದೄ.ರಾಮು ವಾಯ

Emamectin 

benzoate 5



36 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನೋಲಮಾಮ  ಗಂಡ.ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ

Emamectin 

benzoate 5

37 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ ನಾಗಶೇಟಿ್ಟ

Emamectin 

benzoate 5

38 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ  ತಂ ಅಬುದ ಲ ಖಾದಿಯ

Emamectin 

benzoate 5

39 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಧನುನ  ತಂದೄ ಟೋಪು

Emamectin 

benzoate 5

40 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ತುಳಜಮಾಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

41 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಫರ ಸಮ ಚ್ಮರಿ

Emamectin 

benzoate 5

42 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೄ ರಾಮಾಯ

Emamectin 

benzoate 5

43 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಷಕಾುರಿ ಕನಾುಟಕ ಷ. ಕಾಯಿದ ಟ ಅಯಣ್ಯ  D.C.

Emamectin 

benzoate 5

44 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಂದೄ .ಢಾಕು

Emamectin 

benzoate 5

45 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಯವಿ ತಂ ಶಿರಾಭ

Emamectin 

benzoate 5

46 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭಾಚು ತಂ ಗೇಮು

Emamectin 

benzoate 5

47 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸೋಭಲಾ ತಂ ಮಾನಸಿಂಗ್

Emamectin 

benzoate 5

48 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಬಾಲು ತಂ. ಖೋಮು

Emamectin 

benzoate 5

49 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಹೇಭಲಾ ತಂ ಶಿರಾಭ

Emamectin 

benzoate 5

50 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೄ ಚೆನನ ವಿೋಯಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

51 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು
ಉದಮಶಂಕಯ ತಂ. ಮುಕುಿಂದಾ  

ಚಿಂಚೋಳಿ

Emamectin 

benzoate 5

52 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರೇಣ್ಸದದ ಪ್ಪಾ  ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು
Emamectin 

benzoate 5

53 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ನಯಷಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ದತಿಾತೄರ ೋಮ ರಾ .

Emamectin 

benzoate 5

54 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಗೋವಿಿಂದರಾ ತಂದೄ.ವಿಂಕಟರಾ

Emamectin 

benzoate 5

55 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಬೋಯಾ  ತಂದೄ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ

Emamectin 

benzoate 5

56 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಯಮೇವ ತಂದೄ ಧಾಜಿ

Emamectin 

benzoate 5

57 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಕೄಸಬಾಯಿ ಗಂಡ.ರೇಕು

Emamectin 

benzoate 5

58 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ವಾಲು ತಂ.ಥಾರು

Emamectin 

benzoate 5

59 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಲಕೂ ಮ ೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೈಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 5

60 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ವಕುಿಂತಲಾ ಗಂಡ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ಸುಿಂಕದ

Emamectin 

benzoate 5

61 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಕಭಲಮಾಮ  ಗಂ ಸಾಮಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

62 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಕಸು ತಂ ರೂಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

63 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸುಜಾತ ಗಂಡ.ಶಂಕಯ

Emamectin 

benzoate 5



64 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಅಿಂಬಬಾಯಿ ಗಂ.ಸರಿಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 5

65 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಬಜಾಯ  ತಂ.ಅಣ್ದು

Emamectin 

benzoate 5

66 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಾಭಲು ತಂ. ಭೋಭಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

67 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಜೇಭಸಿಂಗ ತಂ. ಮಂಜಾಯ

Emamectin 

benzoate 5

68 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಬಜನಸಿಂಗ ತಂದೄ ರೂಲಾ

Emamectin 

benzoate 5

69 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಜಗಿಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಭಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 5

70 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ.ವಾಲು

Emamectin 

benzoate 5

71 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಭಹ್ಮದವಿ ಗಂಡ ಶಿರಾಜ

Emamectin 

benzoate 5

72 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ನಾರಾಮಣ್ ತಂ. ಪ್ಪಿಂಡು

Emamectin 

benzoate 5

73 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಅನೋಲಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ರಾಭದ್ಲಷ

Emamectin 

benzoate 5

74 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ರಾಭದ್ಲಷ ತಂದೄ ರಾಭಚಂದರ

Emamectin 

benzoate 5

75 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಹ್ಮಭಜಿ ತಂ ರೂಪ್ಪಾ ನಾಮಕ

Emamectin 

benzoate 5

76 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಖುಬು ತಂ ಮಂಗತು

Emamectin 

benzoate 5

77 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರುಕಮಿಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಶಂಕಯ

Emamectin 

benzoate 5

78 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ತಜು ತಂಮಾನಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 5

79 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಉಮಾಾ  ತಂ.ಚಂದು

Emamectin 

benzoate 5

80 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಧಾಜಿ ತಂ.ತೋಳಾಯ

Emamectin 

benzoate 5

81 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಬಾಬು ತಂದೄ ವಿಠಲ್

Emamectin 

benzoate 5

82 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮಿಯ ಜಾಕೋಯ ಅಲ ತಂದೄ ಮಿೋರಾಯಜಾ ಅಲ

Emamectin 

benzoate 5

83 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಫಷರಾಜ ತಂ.ಭೋಭಸೇನ

Emamectin 

benzoate 5

84 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಧಮಾು ತಂದೄ ತುಕಾರಾಭ .

Emamectin 

benzoate 5

85 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಸಂಗಾ  ತಂ. ರಾಚಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

86 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು
ಭಾಯತಿದವಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ 

ಮೋತಕಳಿಿ

Emamectin 

benzoate 5

87 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ತುಕಕ ಾ  ತಂ ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  ಕೇಳಿ್ಳಯ

Emamectin 

benzoate 5

88 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ದಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಂದುನಾಮಕ

Emamectin 

benzoate 5

89 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರಾಮು ತಂ ಖೂಬು ಕುಷರಂಳಿಿ

Emamectin 

benzoate 5

90 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ದವಿದ್ಲಷ ತಂದೄ.ಅಣ್ದು

Emamectin 

benzoate 5

91 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರುಕಮ ೋಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಭದ್ಲಷ ಚವಾೄ ಣ್

Emamectin 

benzoate 5



92 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಗೋವಿಿಂದ ತಂದೄ.ನಯಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 5

93 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ.ಘಣು

Emamectin 

benzoate 5

94 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಿನಾಗಮಯ  ತಂದೄ.ಕಂತಯಾಯ

Emamectin 

benzoate 5

95 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಪ್ಪುತಿ ಗಂಡ ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 5

96 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಿರ ೋಧಯ ತಂ. ಭಲಾ ಾ  ದುತಿರ

Emamectin 

benzoate 5

97 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ತಭಮ ಣ್ಣ  ತಂ.ಲಚಭಣ್ಣ  ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 5

98 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಫಕಕಮಾಮ  ಗಂಡ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

99 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ನಯಷ

Emamectin 

benzoate 5

100 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡು  ತಂ ಈಯಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 5

101 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ .ತಂ.ಲಕಮು ಕುಷರಂಳಿಿ

Emamectin 

benzoate 5

102 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡು  ತಂ. ಕೃಶಣ ರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 5

103 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂ.ಸಣ್ಮಂತ ಕಯನಕೇೋಟ್ಟ

Emamectin 

benzoate 4

104 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ ತಂದೄ.ನಯಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 4

105 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಗಂ ಪೋಮು

Emamectin 

benzoate 4

106 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನಾಣೂ ತಂ ಗೋಭಲಾ

Emamectin 

benzoate 4

107 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ದಜಿ ತಂ ಘಮುಮ

Emamectin 

benzoate 4

108 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಚಂದು ತಂ ನಾಮು

Emamectin 

benzoate 4

109 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸುಭಾಷ ತಂದೄ ಹಿರಾಭಣಿ

Emamectin 

benzoate 4

110 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಮಾಣು ತಂದೄ.ಖೂಬು

Emamectin 

benzoate 4

111 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ರಾಮು ತಂದೄ ಉಭಲಾ ನಾಮಕ

Emamectin 

benzoate 4

112 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಭೋಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯ ರಾಠೋಡ

Emamectin 

benzoate 4

113 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಸರಿಸಿಂಗ ಯತನು

Emamectin 

benzoate 4

114 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರ ವಿೋಣ್ಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಮಗಲಾ

Emamectin 

benzoate 4

115 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಭಕುಕ  ತಂದೄ ಧಮುು

Emamectin 

benzoate 4

116 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಯಮೇವ ತಂ. ಪ್ಪಿಂಡು

Emamectin 

benzoate 4

117 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಮಾಣೆಕಾ  ತಂ. ಭಲಾ ಾ

Emamectin 

benzoate 4

118 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ನಯಷಮಾಮ  ಗಂಡ ಈಯಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 4

119 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಧಭಲಬಾಯಿ ಗಂ ಧಾಜಿ

Emamectin 

benzoate 4



120 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಯಭಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಭೋಭರಾ

Emamectin 

benzoate 4

121 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಮು ತಂದೄ ಖೋಮು

Emamectin 

benzoate 4

122 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ.ರಾಭಜಿ

Emamectin 

benzoate 4

123 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಗೋಗಲಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಕವನ

Emamectin 

benzoate 4

124 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭೋಭಲಾ ತಂದೄ ರಾಭಜಿ ಜಾಧ

Emamectin 

benzoate 4

125 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ಗೋಪ್ಪಲ

Emamectin 

benzoate 4

126 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭೋಭಸಿಂಗ ತಂ ಗೇಮು

Emamectin 

benzoate 4

127 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಪೂರು ತಂ. ಘಮುಮ

Emamectin 

benzoate 4

128 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂದೄ.ಉಮಾಾ

Emamectin 

benzoate 4

129 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಂಕಯ ತಂ ಉಮಾಾ

Emamectin 

benzoate 4

130 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಂಕಯ ತಂ ಮಾನಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 4

131 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಗೋಬುರ  ತಂದೄ ಲಾಲು

Emamectin 

benzoate 4

132 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ತಂದೄ.ಭೋಭಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 4

133 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ ತಂದೄ ಸಾಮಫಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 4

134 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮೋತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ತುಕಾರಾಭ ವಾಯ

Emamectin 

benzoate 4

135 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕರ ಶಣ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ನಯಷಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 4

136 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶಾಲಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ

Emamectin 

benzoate 4

137 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗರಾ ತಂ.ಮಾಣಿಕರಾ

Emamectin 

benzoate 4

138 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಧಮಿುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧಮುು

Emamectin 

benzoate 4

139 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಉಮಿಾ ಬಾಯಿ ಗಂ.ಕವನ

Emamectin 

benzoate 4

140 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 4

141 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ರಾಜೇಿಂದರ  ತಂ.ಶಿರಾಯಾ

Emamectin 

benzoate 4

142 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಿರ ೋಭತಿ ಭಹ್ಮದವಿ ಗಂಡ ಭಹ್ಮದಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 4

143 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರ ವಿೋಣ್ ತಂದೄ ಕವನರಾ

Emamectin 

benzoate 4

144 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರಾಘವಿಂದರ  ತಂದೄ ಜಗನಾನ ಥ

Emamectin 

benzoate 3

145 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ.ಶಂಕರ ಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 3

146 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ನಯಷಾ  ತಂ. ಮಾರುತಿ

Emamectin 

benzoate 3

147 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ದವಿಂದರ  ತಂ.ತುಕಕ ಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 3



148 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಬಾಬು ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 3

149 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೋನಭಮ  ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ

Emamectin 

benzoate 3

150 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ನರಾಳೆ

Emamectin 

benzoate 3

151 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿಹನನ ಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಣ್ಣ  ಕೄರೊೋಳಿಿ

Emamectin 

benzoate 3

152 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಹುನಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಭರಾ

Emamectin 

benzoate 3

153 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ ಸಾಮಾ  ಪೋಚಲಾ

Emamectin 

benzoate 3

154 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ವಿೋಯಸಿಂಗ ತಂದೄ ಶೇವು ವಾಯ

Emamectin 

benzoate 3

155 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭೋಜು ತಂದೄ ಶಂಕಯ

Emamectin 

benzoate 3

156 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮುಕುಿಂದ .

Emamectin 

benzoate 3

157 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗಿಂಡಪ್ಪಾ  ತಂ ವಿಯಬದರ ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 3

158 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಾಭಶೇಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಸುರಾಭ

Emamectin 

benzoate 3

159 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭಲಾ ಕಾುಜುನ ತಂ ಫಷಣ್ಪ್ಪಾ  ಸುಿಂಕದ

Emamectin 

benzoate 3

160 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಂಕಯ ತಂ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 3

161 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ದವಿದ್ಲಷ ತಂದೄ ಹೇಭಲಾ

Emamectin 

benzoate 3

162 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನನ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣ್ತಿ

Emamectin 

benzoate 3

163 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ ಯಂಕಾ  ಪೂಜಾರಿ

Emamectin 

benzoate 3

164 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಸೋಮಿಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮು ನಾಮಕ

Emamectin 

benzoate 3

165 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ನಾಣು ತಂದೄ ಪ್ಪಲುನಾಮಕ

Emamectin 

benzoate 3

166 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಸಾೀ ಮಿ ತಂ.ನಯಷಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 3

167 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ನಾರಾಮಣ್ ತಂದೄ ಶೆಟಿ್ಟ  .

Emamectin 

benzoate 3

168 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಬಕುಕ  ತಂದೄ.ಧಮಾು

Emamectin 

benzoate 3

169 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಬಜನಬಾಯಿ ಗಂಡ.ನಯಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 3

170 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಅಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಿಂದರ

Emamectin 

benzoate 3

171 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ರಾಜು ತಂದೄ.ಪಕೋರು

Emamectin 

benzoate 3

172 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಪೋನಸಿಂಗ ತಂ. ಹ್ಮಭಜಿ

Emamectin 

benzoate 3

173 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಗಿಂಡಾ

Emamectin 

benzoate 3

174 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಚಂದ್ಲರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಯಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 3

175 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸುಮಿತಾರ  ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾಧ ,ಕಲಭಾವಿ

Emamectin 

benzoate 3



176 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಗಂಗಪ್ಪಾ  ತಂ ಶಿರಾಭ

Emamectin 

benzoate 3

177 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ದವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇವು

Emamectin 

benzoate 3

178 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಗಂ ಗೋಪ್ಪಲ

Emamectin 

benzoate 3

179 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರೂಸಿಂಗ ತಂ ಘಮುಮ

Emamectin 

benzoate 3

180 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸಂಫಣ್ಣಣ  ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ

Emamectin 

benzoate 3

181 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ.ಫರೊೋಜಿ

Emamectin 

benzoate 3

182 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮಿೋಯ ವಿನಾಮಕಲಾ  ತಂ ಮಿೋಯ ಖಾಸಿಂಅಲಾ

Emamectin 

benzoate 3

183 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ತುಕಾರಾಭ ತಂದೄ.ಪೋನು

Emamectin 

benzoate 3

184 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿಂಕಟರಾ ತಂ ಕಾಭಕಾ

Emamectin 

benzoate 3

185 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂ. ಅಿಂತೋಜಿ

Emamectin 

benzoate 3

186 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರಾಮುಲು ತಂದೄ ಮಗಲಪ್ಪಾ  ಬವಾನ

Emamectin 

benzoate 3

187 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಫಷಲಿಂಗ ತಂ. ಮೈಲು

Emamectin 

benzoate 3

188 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನಾಗಭಮ  ಗಂ.ವಿಠಲ

Emamectin 

benzoate 3

189 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ತಂ ಖಾಜಾಮಿಯಾ

Emamectin 

benzoate 3

190 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಫಕಕ ನಾನ  ತಂದೄ ಸಾಮಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 3

191 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಯಹೆಮುದಿದ ನ ತಂ ಖಾಜಾಮಿಯಾ

Emamectin 

benzoate 3

192 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಗೋವಿಿಂದರಾ ತಂದೄ ನಯಸಿಂಸರಾ

Emamectin 

benzoate 3

193 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡು  ತಂ ಆಶಾರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 3

194 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಗೇಮು ತಂದೄ ನಯಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 3

195 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸಂಗಾರ ಭ ತಂದೄ ಮಂಚೆಿಂದರ

Emamectin 

benzoate 3

196 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಪುರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಪುನಾಯ

Emamectin 

benzoate 3

197 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮಾಣಿಕ ತಂ ವಿಂತಟರಾ

Emamectin 

benzoate 3

198 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸುಭಾವ ತಂದೄ.ಮಾಣಿಕಾ

Emamectin 

benzoate 3

199 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸುಧಾಕಯ ತಂ.ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ

Emamectin 

benzoate 3

200 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ದಷಮುಕಮಯ  ತಂ. ಫಕಕ ಮಯ

Emamectin 

benzoate 3

201 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ದಿಗಂಫಯರಾ ತಂ ವಿಠೋಬಾ

Emamectin 

benzoate 3

202 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಲಾಲಭಸಮ ದ ತಂ.ಖಾಜಸಾಫ

Emamectin 

benzoate 3

203 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಜೋಗ ಚವಾೄ ಣ್

Emamectin 

benzoate 3



204 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕವನ ತಂದೄ ಹಿೋರು ಅಲಯಾಷ ಹಿೋರಾಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 3

205 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನಾಗಯಡ್ಡು  ತಂ. ಅಡವಿರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 3

206 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭೋಮಾಶಂಕಯ ತಂದೄ ಫಕಕಯಾಯ

Emamectin 

benzoate 3

207 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ತಂದೄ ಸದದ ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 3

208 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಜಾನಮಿಯಾ ತಂದೄ ಕರಿೋಭಸಾಫ

Emamectin 

benzoate 3

209 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ನಿಂಗಾ  ತಂ. ಇಯಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 3

210 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ

ಭಹ್ಮನಂದ್ಲ ಗಂಡ . ಶಿಕುಮಾಯ 

ಸಿಂಗೇಯ

Emamectin 

benzoate 3

211 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಅಸಮ ದಪ್ಪಷಾ ತಂ ಹುಸೇನಸಾಫ

Emamectin 

benzoate 3

212 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಚುನುನ ಮಿಯಾಯ  ತಂ.ಚ್ಮಿಂದಸಾಫ

Emamectin 

benzoate 3

213 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ನಾಗೇವೀ ರಿ ಗಂಡ ಯಘುನಾಥ

Emamectin 

benzoate 3

214 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಸಾಯಿಫಣ್ಣಣ  ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 3

215 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಭರೇಿಂದರ  ತಂ.ಫಕಕ ಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 3

216 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ರಾಭಣ್ಣಣ

Emamectin 

benzoate 3

217 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು (1) ಪ್ಿಂಟಾ  ತಂದೄ ತಿಾ ಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 3

218 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಖುಬು

Emamectin 

benzoate 3

219 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಜಗನಾನ ಥ ತಂ.ಫಕಕ ಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 3

220 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಫಕಕ ಾ  ತಂದೄ.ಮೋಗಲಾ  ಕೇಳಿ್ಳಯ

Emamectin 

benzoate 3

221 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಹ್ಮಭಜಿ

Emamectin 

benzoate 3

222 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ದವಿಂದರ ಾ  ತಂ.ಸದದ ಾ ಕೇಳಿ್ಳಯ

Emamectin 

benzoate 3

223 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಯಘುನಾಥ ತಂದೄ ಸಾಮಫಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 3

224 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ನ ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ  ಬಭಳಗಿ

Emamectin 

benzoate 3

225 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

Emamectin 

benzoate 3

226 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರ ಶಾಿಂತ ತಂದೄ ಘಳಾ  .

Emamectin 

benzoate 3

227 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಿರ ೋದವಿ ಗಂಡ ಶಾಭರಾ .

Emamectin 

benzoate 3

228 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಲಾಲಾ  ತಂ.ತುಕಾ ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 3

229 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರಂಗಭಮ  ಗ.ಫಕಕ ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 2

230 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫಷಣ್ಣ  ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 2

231 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗಂಗಾರಾಭ ತಂದೄ.ಖುಬು

Emamectin 

benzoate 2



232 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಬಾಬು ತಂ ಗೋಭಲಾ

Emamectin 

benzoate 2

233 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಣ್ಮಂತಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಯಂಕಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 2

234 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಾಮಾ  ತಂದೄ.ನಾಗಾ

Emamectin 

benzoate 2

235 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಖೋಮು ತಂ ಗೋಮು

Emamectin 

benzoate 2

236 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಷದ್ಲನಂದ ತಂದೄ.ರೇಖು

Emamectin 

benzoate 2

237 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಆನಂದಂ ತಂ ಎಲಾ ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 2

238 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಕಸು ತಂದೄ ಧನಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 2

239 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಭಕುಕ  ತಂ. ಝಿಂಪು

Emamectin 

benzoate 2

240 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ತಿಿನಾರಾಮಣ್ ತಂದೄ ಬಜಾಯ

Emamectin 

benzoate 2

241 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಬಾಬು ತಂದೄ ಲಚ್ಮಾ  ಚನಾನ  ರಾಠೋಡ

Emamectin 

benzoate 2

242 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಚಂದಯ ತಂದೄ ಫಜುಜ

Emamectin 

benzoate 2

243 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಣ್

Emamectin 

benzoate 2

244 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಮುಕುಿಂದ ತಂದೄ.ಶಿವಾಜಿ

Emamectin 

benzoate 2

245 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಕವನರಾ

Emamectin 

benzoate 2

246 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಂಪೋಕ
Emamectin 

benzoate 2

247 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಹೂನಸಿಂಗ ತಂದೄ.ಧನಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 2

248 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ವಿಠಲ ತಂದೄ.ಧನಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 2

249 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ನೋಲಕಂಠರಾ ತಂ ನಾರಾಮಣ್ರಾ

Emamectin 

benzoate 2

250 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಿಂ .

Emamectin 

benzoate 2

251 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಧಾಜಿ ತಂ.ರಾಮು

Emamectin 

benzoate 2

252 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಜಾನು ತಂ ರಾಭಲಾ

Emamectin 

benzoate 2

253 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂ ಹ್ಮಭಜಿ

Emamectin 

benzoate 2

254 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಜೈಸಿಂಗ ತಂದೄ.ಪಕೋರು

Emamectin 

benzoate 2

255 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಗೋಬುರ  ತಂ ಕಷನು

Emamectin 

benzoate 2

256 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ .

Emamectin 

benzoate 2

257 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧಾಜಿ

Emamectin 

benzoate 2

258 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ತುಳಸಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧಾಜಿ

Emamectin 

benzoate 2

259 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಲಿಂಬು ತಂ ಧಾಜಿ

Emamectin 

benzoate 2



260 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ಪ್ಪಿಂಡು

Emamectin 

benzoate 2

261 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ವಿಭಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ್

Emamectin 

benzoate 2

262 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಕೋಷನ ತಂ ಶಿರಾಭ

Emamectin 

benzoate 2

263 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಕಸು ತಂದೄ.ದಲಾ

Emamectin 

benzoate 2

264 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಸು

Emamectin 

benzoate 2

265 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ದವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ನಾರಾಮಣ್

Emamectin 

benzoate 2

266 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮಾರುತಿ ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 2

267 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ನಯಷಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ನಾಗಪ್ಪಾ  ಕಯಕಟಿ್ಟ

Emamectin 

benzoate 2

268 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮಾಣಿಕ ತಂದೄ ವಯಣ್ಾ

Emamectin 

benzoate 2

269 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದು

Emamectin 

benzoate 2

270 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರುಕಮ ಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಸಣ್ಮಂತ

Emamectin 

benzoate 2

271 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಹ್ಮದವಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಚವಾೄ ಣ್

Emamectin 

benzoate 2

272 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸುನೋತಾ ಗಂ ಬ ನಭುಲಕುಮಾಯ

Emamectin 

benzoate 2

273 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭೋಭರಾ .ತ.ವಿಠೋಬಾ

Emamectin 

benzoate 2

274 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಗಿಂಡ್ಡರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 2

275 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಜಗನಾನ ಥರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 2

276 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನಾರಾಮಣ್ಯಡ್ಡು  ತಂದೄ ಅಡವಿಯಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 2

277 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸರಿಸಿಂಗ ತಂ. ನಯಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 2

278 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ರ ಲಾಾ ದ

Emamectin 

benzoate 2

279 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಷತಿೋವ ತಂದೄ ಮೋಸನಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 2

280 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಬಾಬು ತಂದೄ.ದಿ.ಗೋವಿಿಂದಶೆಟಿ್ಟ

Emamectin 

benzoate 2

281 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸಲೋಮಾ ಬೋ ಗಂಡ.ಲಾಲ ಭಸಮ ದ

Emamectin 

benzoate 2

282 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರಾಭರಾ ತಂ.ಶಂಕಯರಾ

Emamectin 

benzoate 2

283 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ ತಂದೄ ಚಂದಯ .

Emamectin 

benzoate 2

284 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿಂಕಟಭಮ  ಗಂಡ ನಯಸಮುಾ

Emamectin 

benzoate 2

285 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮಾಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಸರಿಸಿಂಗ

Emamectin 

benzoate 2

286 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಯಮೇವ ತಂದೄ ಕವನ

Emamectin 

benzoate 2

287 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಗೋರಿಬ ಗಂಡ. ಚ್ಮಿಂದಸಾಫ

Emamectin 

benzoate 2



288 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ರಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಶಿಲಿಂಗಾ

Emamectin 

benzoate 2

289 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ದವಯಥ ತಂ. ಶಿರಾಮ

Emamectin 

benzoate 2

290 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಿರ ೋಮಂತ ತಂದೄ ಶಿರಾಮ

Emamectin 

benzoate 2

291 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಭಲಾ ಭಮ  ಸುಫಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 2

292 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸೋಭಶೇಖಯ ತಂ. ಸಾಮಫಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 2

293 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ನಿಂಗಭಮ  ತಂದೄ ಯಂಕಾ  ವಾಡ್ಡ

Emamectin 

benzoate 2

294 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಏಕನಾಥ ತಂದೄ ಶಂಕಯ ಚವಾೀ ಣ್ .

Emamectin 

benzoate 2

295 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯ

Emamectin 

benzoate 2

296 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ವಿನೋದ ತಂದೄ ಹ್ಮಭಜಿ

Emamectin 

benzoate 2

297 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಪ್ಪಿಂಡು ತಂದೄ ವಿಠಲ ರಾಠೋಡ

Emamectin 

benzoate 2

298 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಾಭರಾ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 2

299 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಫಕಕ ಾ  ತಂ.ಭರೇಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 2

300 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ತುಕಕ ಭಮ  ಗಂಡ ಫಕಕ ಾ  .

Emamectin 

benzoate 2

301 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ತಮಾಮ ರೆಡ್ಡು .ತಂ.ತುಕಾಕ ರೆಡ್ಡು

Emamectin 

benzoate 2

302 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸುಗಂಧ ಗಂಡ ಸದದ ಾ  .

Emamectin 

benzoate 2

303 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಕೆಲಾಷತಿ ತಂದೄ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 2

304 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಿವಾರೆಡ್ಡು  ತಂ. ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡು  ಕೇಳಿ್ಳರು

Emamectin 

benzoate 2

305 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ. ಭಲಶೆಟಿ್ಟ

Emamectin 

benzoate 2

306 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು

ಸರಿರ ಸಾದ ತಂದೄ.ಕಾಿಂತರಾ MUG 

ಕಾಿಂತರಾ ತಂದೄ.ಸಣ್ಮಂತರಾ 

ಕುಲಕಣಿು

Emamectin 

benzoate 2

307 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಲಚುಾ

Emamectin 

benzoate 1

308 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂದೄ ರಾಮು

Emamectin 

benzoate 1

309 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ತಜು ತಂ. ಕಷನು

Emamectin 

benzoate 1

310 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಈವೀ ಯ ತಂದೄ.ಭೋಕುಕ

Emamectin 

benzoate 1

311 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಆರ್.ನಾಗೇಿಂದರ  ತಂದೄ.ವಿವೀ ನಾಥ

Emamectin 

benzoate 1

312 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಷಯದ್ಲಯಮಿಯಾಯ  ತಂದೄ ಖಾಜಾಮಿಯಾಯ

Emamectin 

benzoate 1

313 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿಠಲ ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

Emamectin 

benzoate 1

314 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಧಮಾು ತಂದೄ ಥಾರು

Emamectin 

benzoate 1

315 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕವ ತಂ.ಧೋಿಂಡ್ಡಬಾ

Emamectin 

benzoate 1



316 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮವವಂತ ತಂದೄ ವಾಲು

Emamectin 

benzoate 1

317 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ.ವಿಠಲ

Emamectin 

benzoate 1

318 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ದಿೋಲಾ ತಂ ಕಷನು

Emamectin 

benzoate 1

319 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಧುಕಯ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರಾ

Emamectin 

benzoate 1

320 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಿರಾಜ ತಂದೄ ಭೋಭಶೇಟಿ್ಟ

Emamectin 

benzoate 1

321 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಲಾಲ ಅಸಮ ದ ತಂದೄ ಹುಸೇನಸಾಫ

Emamectin 

benzoate 1

322 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ

ಫಕಕ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ  ಮು. 

ನಾಗಯಿದಲಾಯಿ

Emamectin 

benzoate 1

323 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಾಿಂತಮಯ  ತಂ ವಿೋಯಬದರ ಮಯ

Emamectin 

benzoate 1

324 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸುಭಾವ ತಂದೄ ವಿಠಲ ಕುಷರಂಳಿಿ  ತಾಿಂಡ್ಡ

Emamectin 

benzoate 1

325 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಲಕೂ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಎವಾ

Emamectin 

benzoate 1

326 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ.ಚಂದು ಚವಾೄ ಣ್

Emamectin 

benzoate 1

327 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರ ಭಾಕರ್ ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ

Emamectin 

benzoate 1

328 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರಾಜು ತಂದೄ.ಜೂಗ

Emamectin 

benzoate 1

329 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಾಭರಾ ತಂದೄ ವಯಣ್ಾ  ಬಭಳಗಿ

Emamectin 

benzoate 1

330 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ವಯಣ್ಭಮ  ಗಂಡ.ಭೋಭಣ್ಣ

Emamectin 

benzoate 1

331 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಪೋಯಾ  ತಂದೄ ಹುಸೇನಾ

Emamectin 

benzoate 1

332 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಗಿಂಡಭಮ  ಗಂಡ ಲಾಲಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 1

333 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಕವ ತಂದೄ ಸಂಬಾಜಿ

Emamectin 

benzoate 2

334 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಕವನ ತಂದೄ ಸಣ್ಮಾಯ

Emamectin 

benzoate 4

335 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಗೇಮು ತಂದೄ ಧಾಜಿ

Emamectin 

benzoate 5

336 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ವಿಠಲರಾ ತಂದೄ ಮಾಥುಿಂಡರಾ

Emamectin 

benzoate 5

337 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಎಲಾಯಾಯ  ತಂದೄ ಬಂಗಾರಿ

Emamectin 

benzoate 5

338 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಬಾಬು ತಂದೄ ರೂಲಾ

Emamectin 

benzoate 3

339 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಬಾಬು ತಂದೄ ನಯಷಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 4

340 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಲಚಭಪ್ಪಾ  ತಂ. ಮಗಲಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 3

341 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂದೄ ಅಣೆಣ ಾ

Emamectin 

benzoate 3

342 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಯಶುರಾಭ ತಂದೄ ಛತುರ

Emamectin 

benzoate 5

343 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಲಿಂಬಾಜಿ ತಂದೄ.ಬಾಬು

Emamectin 

benzoate 3



344 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಮಿೋರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಯವಿ

Emamectin 

benzoate 3

345 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಕಶಿ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಶಿಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

346 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಅಿಂಜಾ  ತಂದೄ.ಶಿಪ್ಪಾ

Emamectin 

benzoate 5

347 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಶೆಟಿ್ಟ  .

Emamectin 

benzoate 3

348 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಾಭಜಿೋ ತಂ.ರೂಲಾ

Emamectin 

benzoate 3

349 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ದವಿಲಾಲ ತಂದೄ ಶಂಕಯ

Emamectin 

benzoate 5

350 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ಶೆವಾಯ

Emamectin 

benzoate 4

351 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಗಾಿಂಗಿಾ ಬಾಯಿ ಗಂ ಜಿೋಲಾ

Emamectin 

benzoate 5

352 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಾಭಲು ತಂದೄ ಮಾಣ್ಯ

Emamectin 

benzoate 4

353 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಾಭಸಿಂಗ್ ತಂದೄ ಯತನ

Emamectin 

benzoate 2

354 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ದವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಸು .

Emamectin 

benzoate 3

S,No Hobli Village Owner

1 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ವಿದ್ಲಯ ಸಾಗಯ ತಂ. ಫಷರಾಜ acephate

2 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ವಿದ್ಲಯ ಸಾಗಯ ತಂ. ಫಷರಾಜ acephate

3 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಪ್ಪುತಿ ಗಂ. ಫಷರಾಜ acephate

4 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಪ್ಪುತಿ ಗಂ. ಫಷರಾಜ acephate

5 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಭೋಮಾಶಂಕಯ ತಂ. ವಯಣ್ಾ acephate

6 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಭೋಮಾಶಂಕಯ ತಂ. ವಯಣ್ಾ acephate

7 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಭೋಮಾಶಂಕಯ ತಂ. ವಯಣ್ಪ್ಪಾ acephate

8 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಭಮಾಶಂಕಯ ತಂ.ವಯಣ್ಪ್ಪಾ acephate

9 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ವಿೋಯಣ್ಣ  ತಂ ಶಿರಾ ಚಟಾ acephate

10 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಷವಿೋತಾ ಗಂಡ.ವಿೋಯಣ್ಣಣ  ಚಟಿಾ acephate

11 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸಂದಿೋ ತಂದೄ.ವಿೋಯಣ್ಣಣ  ಚಟಿಾ acephate



12 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಚಂದಯ ತಂದೄ ದಜಿ acephate

13 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ  ತಂ. ರಾಭಣ್ಣ acephate

14 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಯಘುತಿರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಅನಂತರೆಡ್ಡು acephate

15 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ರಾಭಾ  ತಂದೄ.ಬಾಲಾ acephate

16 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಸಂತೋಶಭಮ  ಗಂ. ಮಾಣೆಾ acephate

17 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಮಲಾ ಾ  ತಂ. ಚನನ ಪ್ಿಂಟಾ acephate

18 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಶಾಭಲಭಮ  ಗಂಡ.ಪುರುಶೋತಿಭ acephate

19 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಮಾಣೆಾ  ತಂದೄ ಭಾಗಾ acephate

20 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಚನನ ರಾಭಾ  ತಂ. ಚನನ ಪ್ಿಂಟಾ acephate

21 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ನಯಸಿಂಸಲು ತಂದೄ ಚಂದರ ಯಾಯ acephate

22 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಜನಾಧುನರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ನಯಸಿಂಸರೆಡ್ಡು acephate

23 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ನಾಗಾ  ತಂ.ಮಲಾ ಾ acephate

24 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಪ್ರ ೋಭಕುಮಾಯ ತಂ, ವಿವೀ ನಾಥರಾ acephate

25 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಕಮಾಲರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ರಾಭರೆಡ್ಡು acephate

26 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ವಮಂತಕಭಣಿ ಗಂಡ ನಯಸಿಂಸಯಡ್ಡು acephate

27 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಅಿಂತಭಮ  ಗಂ.ಯತನ ಾ acephate

28 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಮಗಲಾ  ತಂ. ರಾಭಾ acephate

29 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ನಿಂಗಭಮ  ಗ.ಸಂಗಪ್ಪಾ acephate

30 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ನಾಗಭಮ  ಗಂಡ.ದಿ.ಸುಭಾವಾ ಿಂದರ acephate

31 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ (1) ಬಗಂಬೋ ಗಂಡ ಬುಯಹ್ಮನುದಿದ ನ acephate

32 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ

ಚದಂಫಯರಾ ತಂ ಗೋಪ್ಪಲರಾ 

ಕುಲಕ ಣಿು acephate

33 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರ ಭಾಕಯ ತಂದೄ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಮಗದಲ್ acephate

34 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ವಕುಿಂತಲಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಯಂಕಾರೆಡ್ಡು acephate

35 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ

ಭಸಮ ದ ಅಕರ ಭ ಚೇಲ ತಂದೄ.ಭಸಮ ದ 

ಖಾಜಾ ಟೇಲ acephate

36 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಮಾಣಿಕ ತಂದೄ ನಾಗಪ್ಪಾ  ಸೇರಿಕಾಯ acephate

37 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಶಿೋಲಾಯಸಾಫ ತಂದೄ ದಿ ಖಾಜಾಬಾಯಿ . acephate

38 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ

ರೇಣ್ಸದದ ಪ್ಪಾ  ತಂ ಸದರ ಭಪ್ಪಾ  

ಇನಾಿಂದ್ಲಯ acephate

39 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಕುಸುಮಾತಿ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖಯ acephate



40 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ರಾಜೆಿಂದರ acephate

41 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ನಯಷಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಪ್ಪಾ  ಐನೋಳಿ acephate

42 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಖುರೇಶಾಬಗಂ ಗಂ ಮಸಮ ದಸಕಿಂದಯ acephate

43 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ದಪ್ಪಾ  ತಂ.ಮಲಾ ಪ್ಪಾ acephate

44 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರ ಭುಶಂಕಯ ತಂ.ಭೋಭಣ್ಣ acephate

45 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರಾಭಣ್ಣ  ತಂ.ಸಣ್ಮಂತಾ  ಗ್ರಪೂಯ acephate

46 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚತರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ.ಭಲಾ ಾ acephate

47 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ

ಚಂದಯಬಾಬು ರಾ 

ತಂ.ಕಷನರಾಕುಲಕಣಿು acephate

48 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಖರು ತಂ. ಕಾಳು acephate

49 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಭಸಬೂಫ ಟೇಲ ತಂ ಮಹಿದಿದ ನ ಟೇಲ acephate

50 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಶಂಕಯರಾ ತಂದೄ ಮಾಣಿಕಾ acephate

51 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಉಲಾಾ ಷಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಶಾಭಣ್ಣ acephate

52 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ರೂಪಾ ಬಾಯಿ ಗಂ. ಢಾಕು acephate

53 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ

ಅಿಂಫರಿೋವ ತಂದೄ.ಶಿವಾನಂದ MUG 

ಭೋಭಶಾ ತಂದೄ.ಮಲಾ ಪ್ಪಾ acephate

54 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಡ್ಡ.ಸುರೇವಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಭೋಭಸೇನರಾ acephate

55 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ರಾಘವಿಂದರ  ತಂದೄ ಭೋಭಸೇನರಾ acephate

56 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಲಿಂಬು ತಂದೄ ಹಿೋರು ಜಾಧ acephate

57 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಘಭಸಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಚಂದುರ acephate

58 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ನಯಸಮುಲು ತಂದೄ.ಬಚಾ ಪ್ಪಾ acephate

59 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ನಯಸಿಂಸಲು ತಂ ಮಾಣೆಾ acephate

60 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಷರೊೋಜಾ ಗಂಡ.ನಿಂಗಾ  ಸೋಮಾಯ acephate

61 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಬಾಲಭಣಿ ಬಚಾ ಾ acephate

62 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಅಿಂಜಭಮ  ಗಂ.ರಾಮುಲು acephate

63 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಇಬಾರ ಹಿಭಬಗ ತಂ. ಯಹಿಭಬಗ acephate

64 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಜಗಭಮ  ಗಂಡ ರಾಚಾ acephate

65 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ತುಳಜಭಮ  ಗಂಡ ನಯಸಮುಾ acephate

66 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಅನಂತಮಯ  ತಂದೄ ಬಚಾ ಪ್ಪಾ acephate

67 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಅಿಂಜಮಯ  . acephate



68 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಗೌಸಯಾಬೋ ಗಂ ಗರೆಮಿಯಾ acephate

69 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಪ್ಪಭಮ  ಗಂ ಭಲಾ ಾ acephate

70 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಮಾರುತಮಾಮ  ಗಂಡ ಲಚಾ ಾ  . acephate

71 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ನಯಸಮುಾ  . acephate

72 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಗಂಡ ನಯಸಿಂಸರೆಡ್ಡು acephate

73 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಗಲಾ  ನಾಗಭಣಿ ಗಂಡ.ತುಕಕ ನು acephate

74 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಮಗಲಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಮಾಣೆಾ acephate

75 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಮೋಸನಲಾಲ ತಂ ಲಾಲಾಜಿ acephate

76 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಬಬ ಬಗಂ ಗಂಡ ಮಾರುಪ ಟೇಲ acephate

77 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ರಾಭಾ acephate

78 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಶೈಜಾದಬೋ ಗಂ ಖಾಜಾಶಾ acephate

79 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಇಸಾಮಯಿಲಸಾಫ ತಂ ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ acephate

80 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ರಿಯಾಜುದಿದ ೋನ ತಂದೄ ಫಶಿೋಯ ಮಿಿಂಯಾ acephate

81 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಜಾಲಬಾಯಿ ಗಂ.ಶಂಕಯ acephate

82 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಕಸು acephate

83 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಶಿರ ೋಮಂತ ತಂ.ಫಷಾ acephate

84 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ವಿೋಯವಟಿ  ತಂ.ಫಷಣ್ಾ acephate

85 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಈವೀ ಯಾ  ತಂ.ವಿೋಯವಟಿ acephate

86 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ.ವಿ,ನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ acephate

87 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಭಕಬುಲ ತಂ.ಮೌಲನಸಾಫ acephate

88 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ವಿಂಕಟೇವೀ ಯ ತಂ.ಬಚಾ ಾ acephate

89 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಶಾಯದ್ಲಬಾಯಿ . acephate

90 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಗಣ್ತಿ ತಂ. ಬಚಾ ಾ acephate

91 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಮಲಾ ಾ  ತಂದೄ ಲಚಭಮಯ acephate

92 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ನಯಸಿಂಸರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ರಾಭರೆಡ್ಡು acephate

93 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ನಯಷಭಮ  ತಂ. ಪ್ಿಂಟಾ acephate

94 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ನೋತವಯಡ್ಡು  ತಂ. ವಿಂಕಟರಾಭಯಡ್ಡು  U/ acephate

95 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ರಾಭಗೋಪ್ಪಲಯಡ್ಡು  ತಂ. ಲಿಂಗಾಯಡ್ಡು acephate



96 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಗೋಪ್ಪಲಯಡ್ಡು  ತಂ.ಭೋಭಯಡ್ಡು acephate

97 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಗೋಪ್ಪಲ ರೆಡ್ಡು  ತ0ದೄ ಭೋಭರೆಡ್ಡು acephate

98 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ ಪೋವಪ್ಪಾ acephate

99 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಬುಜಜ ಾ  ತಂ ಸಾಮೇಲ acephate

100 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ನಯಸಮುಾ  ತಂದೄ ಮಾಣೆಾ acephate

101 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ acephate

102 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಮೃತ ತಂದೄ ನಯಷಾ acephate

103 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಭೋಜಿ acephate

104 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೄ.ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ  ಚಿಂಚ acephate

105 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಕೂ ಮ ಕಾಿಂತ ತಂದೄ.ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ  ಚಿಂಚ acephate

106 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಹಿೋನಬಗಂ ಗಂಡ.ಭಸಮ ದ ಭಸಿಾನ ಅಲ acephate

107 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಂಗಾ  ತಂ.ಫಷೃ ಾ  ತಾಯಿ acephate

108 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಷತಿೋವ ತಂದೄ ನಯಷಾ  ವಾಲಕಯ acephate

109 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ತಂ.ರೇಾ acephate

110 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಿಾ ಣ್ಣ  ತಂದೄ ಮಲಾ ಾ acephate

111 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹಿೋದ ತಂ ಮೌಲಾನ acephate

112 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಸೂಪ ತಂ ಮೌಲಾನ acephate

113 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸುರೇವ ತಂ.ರಾಭಣ್ಣ  ಸುಿಂಕಾ acephate

114 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಂಗಭಮ  ಗಂಡ ವಾಲಮ ೋಕ acephate

115 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸೋತಾರಾಭ ತ0ದೄ ಶಿರಾಭ ರಾಠೋಡ acephate

116 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿರಾಭ acephate

117 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ದಲಾ ತಂದೄ ರಾಮು acephate

118 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಜಗದವಿ ಗಂ. ರಾಭಣ್ಣ  ಸುಿಂಕಾ acephate

119 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಧನರಾಜ ತಂದೄ ಶಂಕಯ acephate

120 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಮಾನು ತಂ ಶೇಸು acephate

121 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಂಕಯ ತಂ ಕೋಷನು acephate

122 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ದವಿದ್ಲಷ ತಂದೄ ಕಸು acephate

123 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನನ ಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಕಸು acephate



124 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಭಕುಕ  ತಂ. ಝಿಂಪು acephate

125 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಯಶುರಾಭ ತಂದೄ ಛತುರ acephate

126 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಪ್ಪುತಭಮ  ಗಂಡ.ಚನನ ಯಾಯ acephate

127 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಶೇಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ನಾಮು acephate

128 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಬಾಬು ತಂದೄ ರೂಲಾ acephate

129 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಾಭಲು ತಂ. ಭೋಭಪ್ಪಾ acephate

130 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಭಾಯತಿ ಗಂಡ ಚೆನನ ಯಾಯ acephate

131 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡಯಾಯ -ತಂ ಯಂಕಯಾಯ acephate

132 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಕವ ತಂದೄ ಸಂಬಾಜಿ acephate

133 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ತುಳಜಮಾಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ acephate

134 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಜೇಭಸಿಂಗ ತಂ. ಮಂಜಾಯ acephate

135 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಗಿಂಡಾ  ತಂದೄ ನಾಗಾ acephate

136 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ ಲಕಮಾ acephate

137 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಹ್ಮಭಜಿೋ ತಂದೄ ರಾಭಲಾ acephate

138 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಅಬುದ ಲ ಭಜಿದ ತಂ. ನಬಸಾಫ acephate

139 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಗೇಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ರಾಜಿ acephate

140 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ಸೇನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾನು acephate

141 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ

ಅಬುದ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ತಂದೄ ಅಬುದ ಲ 

ಭಜಿದಸಾಫ ಇದಲಾಯಿಕರ್ . acephate

142 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ
ಅಶೋಕಕುಮಾಯ ರೆಡ್ಡು  

ತಂದೄ.ನಾರಾಮಣ್ರಾ acephate

143 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಇಯಮಾಮ  ಗಂ ಫಷವಾರಾಜ acephate

144 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಕಾಸು ತಂ ಢಾಕು acephate

145 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭಾಚು ತಂ ಚಂದು acephate

146 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ನಯಷಪ್ಪಾ acephate

147 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸುಲೋಚನಾ ಗಂಡ.ಯತನಸಿಂಗ acephate

148 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವು acephate

149 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸಷಲೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಜು acephate

150 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಜಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ acephate

151 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಂಕಯ ತಂ ಖೋರು acephate



152 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿಂಕಟಭಮ  .ಗ.ಚೆಿಂದ್ಲರ ರೆಡ್ಡು acephate

153 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ತುಳಸರಾಭ acephate

154 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ ಹೇಭಲಾ acephate

155 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶಾಭರಾ ತಂ.ಲಚಮ ನ acephate

156 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರ ಹ್ಮಾ ದ ತಂದೄ.ಪುಿಂಡಲಕ acephate

157 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ

ಅಯವಿಿಂದಕುಮಾಯ ತಂದೄ ದಿಗಂಫಯರಾ 

ಜಂಗಲೆ acephate

158 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಬಾಬುರಾ ತಂ. ದವಯಥ acephate

159 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ

ವಿಠಲ ಚವಾೄ ಣ್ ತಂದೄ.ರಾಭಚಂದರ  

ಚವಾೄ ಣ್ acephate

160 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಪುಷಾಾ ತಿ ಗ0ಡ ಬಾಬು ರಾ acephate

161 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಹೇವೀ ರಿ ಗಂಡ ಬಾಬುಶೆಟಿ್ಟ acephate

162 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕೋವನ ತಂ ಮೇಗ acephate

163 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿಠಲ ತಂದೄ.ಶಿವಾಜಿ acephate

164 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮೋಸನ ತಂದೄ.ರಾಭಲು acephate

165 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಜಯಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ acephate

166 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಹ್ಮದ ತಂದೄ ವೈಜನಾಥ acephate

167 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕವನ ತಂದೄ ರಾಭಸಿಂಗ acephate

168 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರಾಭಸಿಂಗ ತಂದೄ.ರಾಭಲು acephate

169 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರೇ ಸಿಂಗ್ ತಂದೄ ತುಕಾರಾಭ . acephate

170 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿನೋದಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ acephate

171 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿಜಮಮಾಲ ಗಂಡ ವಿನೋದಕುಮಾಯ acephate

172 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ತಿಾ ಭಮ  ಗಂಡ ಭುದರ ಿಂ acephate

173 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಖೋರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ acephate

174 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಲಕೂ ಮ ೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ಪಿಂಡು ರಾಠೋಡ acephate

175 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಧಮಿಮಬಾಯಿ ಗಂ. ವಿಂಕಫರಾ acephate

176 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿಂಕಟರಾ ತಂ. ಮಾಧರಾ acephate

177 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತಂದೄ ನಾರಾಮಣ್ acephate

178 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂ. ಹಿೋರು acephate

179 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಚಂದಯ ತಂದೄ.ಕಾಸು acephate



180 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಚ್ಮಪ್ಪಾ  ತಂ. ಗಿಂಡು acephate

181 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಚಂದಿರ ಬಾಯಿ ಗಂ.ತುಕಾರಾಭ acephate

182 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮಾರುತಿ ತಂ.ಸಾದುರಾಭ acephate

183 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಜನಕ ತಂದೄ.ಜಾಲೇಿಂದರ acephate

184 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಗಿಂಡೇರಾ ತಂ ತುಕಾರಾಭ acephate

185 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ

ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಿಂದ್ಲಯ  ಅಲಯಾಷ 

ಗಿಂಡೇರಾ . acephate

186 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ತುಕಾರಾಭ ತಂದೄ ಚ್ಮಪ್ಪಾ  ನಾಮಕ . acephate

187 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನೂರುದಿದ ನ ತಂದೄ ನವಾಫ ಮಿಿಂಯಾನ . acephate

188 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಲೆಾ ೋವಾ  ತಂ.ಶಂಕೄರ ಾ acephate

189 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮಂಗಮಾಮ  ತಂ. ಬಾಲಾ acephate

190 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಹ್ಮದ ತಂ.ಭೋಭಶೆನ acephate

191 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂ. ವಿರೇಶಂ acephate

192 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ. ದಲಾ acephate

193 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮಾಣೆಭಮ  ಗಂಡ.ಅಿಂಜಮಯ acephate

194 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕುನಾಲ ತಂದೄ ಕವನ ಚವಾೄ ಣ್ acephate

195 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಗೋಬಾರ ಯ  ತಂದೄ ಡ್ಡಕಾಯ acephate

196 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ.ಕವನ acephate

197 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಗರುನಾಥ ತಂದೄ ಕಾಶಿರಾಭ acephate

198 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಲಚುಾ  ತಂ ಕವನ acephate

199 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶಿರ ೋನವಾಷ ತಂ ಪೋರಾಜಿ acephate

200 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಧಮುು ತಂದೄ.ಇಸಾರ acephate

201 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಪೂರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಧಮುು acephate

202 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ತುಳಷಯಡ್ಡು  ತಂ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪಾ acephate

203 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ ಗಂಗಯಾಯ acephate

204 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಅಿಂಫಣ್ಣ  ತಂದೄ ಮಾರುತಿ ನಾಮಕ acephate

205 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಆನಂದರಾಮ ತಂದೄ ಗಂಗಯಾಯ acephate

206 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಮಾರುತಿ ತಂ ನಯಷಾ acephate

207 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ರಾಮಪ್ಪಾ acephate



208 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಕಲಾತಿ ಗಂಡ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ acephate

209 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಷಯಷೀ ತಿ ಗಂಡ ರಾಭಚಂದರ ಾ acephate

210 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ವಿೋಯಾ  ತಂದೄ ಶಿಪುತರ ಪ್ಪಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ acephate

211 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ರಾಜು ತಂದೄ ರಾಭಚಂದರ ಾ  . acephate

212 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಕಲಾತಿ ಗಂಡ ಶಿಪುತರ ಪ್ಪಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ acephate

213 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂದೄ . ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ acephate

214 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ತಂದೄ.ದಿ.ಭಹ್ಮದಪ್ಪಾ acephate

215 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಗಂಗಭಮ  ವಿಠಲ acephate

216 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂದೄ ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ acephate

217 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ದಭಮ  ಗಂ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ acephate

218 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ  ಕಟಿ ಳಿಿ acephate

219 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂ.ರಾಚಪ್ಪಾ acephate

220 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಅಿಂಜನಭಮ  ಗಂಡ ದವಯಥ acephate

221 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಸಣ್ಮಂತಾ  ತಂದೄ ವಿೋಯಾ acephate

222 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಲಕೂ  ಾ ಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದರ ಾ acephate

223 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಭೋಭಶಾ ತಂದೄ ಗಿಂಡಪ್ಪಾ acephate

224 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಮಗಲಭಮ  ಗಂ ನಯಷಾ acephate

225 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಗಿಂಡಭಮ  ಗಂ ಕನನ ಮಯ acephate

226 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಿರ ೋಭತಿ ಭಹ್ಮದವಿ ಗಂಡ ಸುಫಬ ಣ್ಣ acephate

227 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಲಕೂ ಮ ೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಆನಂದರಾಮ acephate

228 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶೇಖಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ರಾಮಪ್ಪಾ acephate

229 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಲೋಲಾತಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯರಾ acephate

230 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಭಖಬೂಲ ತಂದೄ ಉಸಾಮ ನ ಅಲ acephate

231 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಆರಿಫ ಖಾನ ತಂದೄ ಲಾಲ ಖಾನ . acephate

232 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಬಂದಿಗ್ರಭಮ  ಗಂ.ನಿಂಗಾ  ಕುರುಬುಯ acephate

233 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಶಂಕೄರ ಮಾಮ  ಗಂಡ.ಶಿರಾ ವಹ್ಮಬಾದಿ acephate

234 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಶಿರಾ ತಂದೄ.ತಿಾ ಣ್ಣಣ  ವಹ್ಮಬಾದಿ acephate

235 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಸುಭಾಶ ತಂದೄ ಭೋಭಶಾ ಕುಿಂಬಾಯ acephate



236 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ದವಯಥ ತಂ. ವಯಣ್ಾ acephate

237 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಫಷಭಮ  ಗಂಡ ಫಷವಂತ acephate

238 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಕಭಲಮಾಮ  ಗಂ. ಭೋಭಶಾ acephate

239 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಶಾಿಂತಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ಹಳಕಯ . acephate

240 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಭೋಭಶಾ ತಂ. ಮಲಾ ಪ್ಪಾ acephate

241 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ  ತಂ. ಮಲಾ ಾ  ಕುಿಂಬಾಯ acephate

242 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಸುಭಾವ ತಂದೄ ವಯಣ್ಾ acephate

243 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್

ಜಗದಿೋವೀ ರ್ ಎಷ ಷಜಜ ನ ತಂದೄ ಸದ್ಲರ ಭಾ  

ಷಜಜ ನ . acephate

244 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಪ , ಶಾಯದ್ಲ ಗಂಡ ಜಗಜಿೋನರೆಡ್ಡು acephate

245 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಚನಾನ ಯಡ್ಡು  ತಂ ರಾಭಚಂದರ ಯಡ್ಡು acephate

246 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಜೆಮಿೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕುಮಾಾ  ನಾಮಕ acephate

247 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಜಗದಂಬಾ ಗಂಡ ಶಾಭಮಯ  ನಾಗಪೋಲ acephate

248 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಪಂಡರಿ ತಂದೄ ರಾಭಪ್ಪಾ acephate

249 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಖೈಷಯಬಗಂ ಗಂಡ ಭಸಮ ದ ಜಾಪಯ acephate

250 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಜನಾುಧನ ತಂ ಚಂದರ ಮಯ acephate

251 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಅನಲಕುಮಾಯ ತಂ ಚಂದರ ಯಾಯ acephate

252 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್

ಕುಮಾಯ .ಆರ್.ಅಯವಿಿಂದಕುಮಾಯ ತಂದೄ 

ರಾಭಚಂದರ ನಾಮಕ  MUG acephate

253 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ವಿೋರೇವ ಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಫಷರಾಜ ಉಪಾ ನ್ acephate

254 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ರುಕಮ ಣಿಬಾಯಿ ಗಂ ಗಿಂಡೇರಾ acephate

255 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ.ಶಣುಮ ಖಾ  ಉಪಾ ನ acephate

256 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್

ವಿಂಕಟರಾ ತಂದೄ ಸುಧಾಕಯರಾ 

ಕಷಿಾಪೂಯ acephate

257 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಸಂತೋಶ ತಂದೄ ಮುಯಲಧಯ ವಾಯ . acephate

258 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಭಹೆಬೂಫ ಅಲ ತಂ ಇಸಾಮಯಿಲಸಾಫ acephate

259 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಕಭಲಭಮ  ತಂದೄ ಹನನ ಾ  . acephate

260 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಜಮಭಮ  ಗಂಡ ಭೋಭಯಾಯ  ಕಲಾಲ acephate

261 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ತುಕುಕ ನಾಮಕ acephate

262 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ರಾಮೇವೀ ಯಯಡ್ಡು  ತಂ ಭಲಾ ಯಡ್ಡು acephate

263 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಸುಭಾವ ತಂದೄ ಷಕುರ  ನಾಮಕ acephate



264 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್

ಭಾಯತಿೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣ್ಮಂತರಾ 

ಜಾಧ acephate

265 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಕೄ. ಭಲೆಾ ೋವಗೌಡ ತ0ದೄ ತುಳಜಾರಾಭ ಗೌಡ acephate

266 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಲಕೂ ಮ ೋಕಾಿಂತಭಮ  ಗಂಡ.ರಾಘರೆಡ್ಡು acephate

267 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಇಿಂದರ ಜಿೋತರಾ ತಂ.ಕೃಷಾಣ ಜಿರಾ acephate

268 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಶಂಕಯ ತಂದೄ ಭೋಭಲಾ acephate

269 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಭಹೇವ ತಂದೄ ಭಲಾ ಾ  . acephate

270 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಷತಯ ಭಮ  ಗಂಡ ನಯಷಯಾಯ acephate

271 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ವಿೋರೇಿಂದರ  ತಂದೄ.ರಾಭಚಂದರ ಾ acephate

272 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಅಶೋಕ ತಂ. ವಯಣ್ಾ acephate

273 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಭಹಿಬುಫಟೇಲ ತಂ. ಅಸಮ ದಟೇಲ acephate

274 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ನಸಮಾಮ ಬಗಂ ಗಂ ಇಸಾಮಯಿಲ ಟೇಲ acephate

275 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಭಸಮ ದ ಭಸಿಾನ ತಂ. ಖುರಾನಟೇಲ acephate

276 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಫಷರಾಜ ತಂ . ವಯಣ್ಾ  ತುಾ ದ acephate

277 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಘಾಳಭಮ  ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪಾ acephate

278 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಫಷರಾಜ ತಂ. ಸೋಭಣ್ಣ  ಮಂಗಲಗಿ acephate

279 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ.ಸದದ ಾ  ಬಯದ್ಲಯ acephate

280 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಭೋಭರಾ ತಂದೄ ಶಿರಾಮ acephate

281 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಿಪುತರ ಾ  ತಂ. ವಯಣ್ಾ acephate

282 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಅಜುುನ ತಂ.ಮೋಗಲಾ acephate

283 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಬಚಾ ಯಾಯ  ತಂ.ಸಂಗನಫಷಮಯ acephate

284 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸಂಗಮಯ  ತಂ. ವಿೋಯಬದರ ಮಯ acephate

285 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಫಷರಾಜ ತಂ.ವಯಣ್ಾ acephate

286 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಚನನ ಭಲಾ ಾ  ತಂ.ಗಿಂಡಾ  ಫಟಗೇಯ acephate

287 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸುರೇವ ತಂದೄ ಚನನ ಭಲಾ ಾ  ಫಟಗೇರಾ acephate

288 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ  ಮಂಗಲಗಿ acephate

289 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ನಾಗಭಮ  ಗಂ ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ  ಹಿತಿಲ acephate

290 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಭೋಭಶೇಟೀ  ತಂ.ಭೋಗಾ  ಹಿತಿಲ acephate

291 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಯಣ್ಾ  ತಂ.ಸದದ ಾ acephate



292 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಾಿಂತಮಾಮ  ಗಂಡ ವಯಣ್ಾ acephate

293 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಜಗದವಿ ಗಂಡ ಶಿವಯಣ್ಾ acephate

294 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಅಮಿೋಯಬೋ ಗಂಡ ದಿ ಘುಡು ಟೇಲ acephate

295 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಬೋಯಾ  ತಂದೄ.ವಯಣ್ಾ  ಸಾಷಯಗಾಿಂ acephate

296 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ
ಶಾಿಂತಲಿಂಗಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಚನನ ಫಷಪ್ಪಾ  

ಬರಾದ್ಲಯ acephate

297 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಿವೀ ನಾಥರೆಡ್ಡು  ತಂ. ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡು acephate

298 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡು  ತಂ. ವಿವೀ ನಾಥರೆಡ್ಡು acephate

299 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಫಷರಾಜ ತಂ. ನಾಗಾ acephate

300 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಜಹಿರಾಬ ಗಂ. ಸಮಿದ ಟೇಲ acephate

301 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಯಣ್ಾ  ತಂದೄ ಬಂಡ್ಲಾ acephate

302 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ರೇಣ್ಸದದ ಾ ತಂ ಫಷಣ್ಾ acephate

303 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಅನೀ ಯಟೇಲ ತಂ.ಚ್ಮಿಂದಟೇಲ acephate

304 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸುಶಿಲಭಮ  ಗಂ, ಶಾಿಂತಾ acephate

305 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಚನನ ಫಷಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ವಿೋಯಬದರ ಪ್ಪಾ acephate

306 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಯಣ್ಫಷಪ್ಪಾ  ತಂ. ಗಿಂಡಪ್ಪಾ acephate

307 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಪುಣ್ಯ ತಿ ಗಂಡ ಶಿಾ acephate

308 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ರಾಜು ತಂದೄ. ಪ್ರ ಭಸಿಂಗ acephate

309 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಶೇಖಪರಿೋಧ ತಂ ಭಸಮ ದಸಾಫ acephate

310 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ವಿಜಮಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂಡ ವೈಜನಾಥ acephate

311 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ದವಯಥ ತಂದೄ.ಜೇಭಲಾ acephate

312 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಅನುಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ದವಯಥ acephate

313 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಗಂಗಾಧಯ ತಂ.ವಯಣ್ಾ acephate

314 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಶಿರಾಜ ತಂ.ವಯಣ್ಾ acephate

315 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಸುರೇವ ತಂದೄ ಜೇಮಾಾ acephate

316 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಚ್ಮಿಂದಿಬಾಯಿ ಗಂ ಶಿರಾಮ acephate

317 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಫಲಭೋಭ . acephate

318 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಶಿವಾಯಭ ತಂ ಧನಸಿಂಗ acephate

319 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ನಯಸಿಂಗ ತಂ ಧನಸಿಂಗ acephate



320 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಖುಬಯ ತಂದೄ. ಜೇಭಲಾ acephate

321 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಖೂಬು acephate

322 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಸುನೋತಾ ಗಂಡ ರ ಕಾವ ವಾಯ . acephate

323 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಶಿಲಾಯಷಸಾಫ ತಂ.ಭಸಮ ದಹುಸೇನ acephate

324 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಈಯಾ  ತಂದೄ ಬಾಲಾ acephate

325 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಬಾಲಭಣಿ ಗಂಡ ನಯಸಿಂಸಲು acephate

326 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಅನಂತಾ  ತಂದೄ ಮಗಲಾ acephate

327 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಷತಯ ಮಾಮ  ಗಂಡ ನಯಸಮುಾ acephate

328 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ರಾಭಣ್ಣ  ತಂ.ನಯಷಾ acephate

329 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಸುಭಾವ ತಂ. ಅನಂತಾ acephate

330 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಈಯಾ  ತಂದೄ.ಫಕಕ ಾ acephate

331 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಮಗಲಾ  ತಂ.ಮಲಾ ಾ acephate

332 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಭಶೆಲ ತಂದೄ ದದ್ಲಷ acephate

333 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಗಂಡ ಅನಂತಾ acephate

334 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಸಂತು ತಂದೄ ಜಗನಾನ ಥ acephate

335 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಮಾಣಿಕರಾ ತಂದೄ ಸುದ್ಲಭರಾ ವಾಯ acephate

336 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ನಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಜಗನಾನ ಥ acephate

337 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ನಯಸಮುಾ  ತಂದೄ ಸಂಗಾ  ವಿಂಕಟಾಪೂಯ acephate

338 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ನಾಗೇಶಂ ತಂದೄ.ಯೆಲಾ ಾ acephate

339 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಶೇ.ಶರಾ ತಂ ಪುಿಂಡಲೋಕರಾ acephate

340 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಎ ಯಮೇವ ತಂದೄ ಯಂಕಯಾಯ acephate

341 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಅಮೃತಾ  ತಂ.ಶಿಾ acephate

342 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಂ.ಸಣ್ಮಂತಾ acephate

343 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಸುಿಂದಯಾ  ತಂ.ರಾಭಾ acephate

344 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಹಿೋರುನಾಮಕ ತಂ.ಬೇೋಪುನಾಮಕ acephate

345 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಗೋವಿಿಂದರಾ ತಂದೄ.ಮಾಣಿಕರಾ acephate

346 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಶಿಲಾಾ  ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ ವಾಯ acephate

347 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ವಿನೋದ ತಂದೄ ಬಾಲಾ acephate



348 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ರಾಭರ ಸಾದ ತಂ.ಬೇೋಪುನಾಮಕ acephate

349 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಬಚಾ ಾ  ತಂ.ಅನಂತಾ acephate

350 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ನಾಗಾ  ತಂದೄ ಸಣ್ಭಾ acephate

351 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಅಿಂಜಲಭಮ  ಗಂಡ.ಭಹೇಿಂದರ acephate

352 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ
ರೂಸಿಂಗ ತಂದೄ.ಮಾಣು ನಾಮಕ 

ರಾಠೋಡ acephate

353 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಮಶೋಧಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಸುಭಾವರಾ acephate

354 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಫಷೃ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಮಲಾ ಪ್ಪಾ acephate

355 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಮಾಧುರಾ ತಂ.ಮಾನಮಯ acephate

356 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಅನಂತಮಾಮ  ಗಂಡ ಶಾಮುಾ acephate

357 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ರೂಪಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋಭಸಿಂಗ್ acephate

358 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂಡ.ರಾಭಲು acephate

359 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ರುಕಾಮಬಾಯಿ ಗಂ.ಹೇಭಸಿಂಗ್ acephate

360 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಅನುಸುಬಾಯಿ ಗಂ.ಕವನ acephate

361 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಚ್ಮಿಂದಿಬಾಯಿ . acephate

362 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ದಕ ಗಂಡ.ಫಷರೆಡ್ಡು acephate

363 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಈಯಭಮ  ಗಂಡ ರಾಮುಲು acephate

364 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಬಾಜಯಭಮ  ತಂ.ಸಣ್ಭಾ acephate

365 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಗಂಡ ಭೋಭಾ acephate

366 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂ. ಅನಂತಾ acephate

367 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ರಾಭಲು ತಂ.ಸಾಮಣ್ಣ acephate

368 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಅನೋಲಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ನಯಷಾ acephate

369 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಗಂಡ.ನಾರಾಮಣ್ acephate

370 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಮಾಣಿಕಭಮ  ಗಂಡ ದಷಿಾ acephate

371 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ ಶೇವುನಾಮಕ ತಂ.ಬೇೋಪುನಾಮಕ acephate

372 ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೆರಂಳಿಿ
ಯತಿನ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಾ ಅಲಯಾಷ 

ರಾಮಾಾ ನಾಮಕ acephate

373 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಮಾಣೆಭಮ  ಗಂಡ.ಮಲಾ ಪ್ಪಾ acephate

374 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಕೃಶಣ ಾ  ತಂ. ನಯಷಾ acephate

375 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಗೋಪ್ಪಲರೇಡು  ತಂ ರಾಭಚಂದರ  ಯಡ್ಡು acephate



376 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ವಿಂಕಟರೇಡ್ಡು  ತಂ ರಾಭಚಂದರ ರೇಡ್ಡು acephate

377 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಭೋಭಸೋಿಂಗ ತಂದೄ ಹಿೋರಾಸಿಂಗ acephate

378 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಪ್ಿಂಟಭಮ  ಗಂಡ ದ್ಲಷಾ acephate

379 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಬಫನಬ ಗಂಡ.ದಿ.ಭಸಬೂಫಸಾಫ acephate

380 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಯಾದಗಿೋರಿ ತಂದೄ ಸಾಮನನ acephate

381 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂ ಚಂದರ ಯಾಯ acephate

382 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಲಾಲಭಸಮ ದ ತಂ. ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ acephate

383 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ರಾಮ್ಯಾ  ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ acephate

384 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ರಾಭಮಯ  ತಂದೄ ಪ್ಪಮಯ acephate

385 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ನಯಷಪ್ಪಾ  ತಂ. ಲಿಂಗಪ್ಪಾ acephate

386 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಯಾದಗಿೋರಿ ತಂ. ನಯಷಾ acephate

387 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಷಕುರ ನಾಮಕ ತಂದೄ ರಾಭಸಿಂಗ . acephate

388 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಸನಮ ನನ  ತಂ. ಸಾಮಫಣ್ಣಣ acephate

389 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಸಾಮಪ್ಪಾ  ತಂ.ಆವಣ್ಣಣ acephate

390 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ರಾಘರೆಡ್ಡು acephate

391 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಗೋಪ್ಪಲರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ರಾಘರೆಡ್ಡು acephate

392 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ನಯಸಿಂಸರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ರಾಘರೆಡ್ಡು acephate

393 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಶಿರ ೋಭತಿ ಸುಬದರ ಭಮ  ಗಂ.ರಾಚಾ acephate

394 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಫಕಕ ಾ  ತಂ. ಮಾನಾ acephate

395 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಸಣ್ಮಂತು ತಂದೄ ಶೇಕುನಾಮಕ, acephate

396 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಜಟಿ್ರ ಾ  ತಂ ಪ್ಿಂಟಾ acephate

397 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಅಿಂಜಭಮ  ಗಂಡ ನಯಷಪ್ಪಾ acephate

398 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಆಗಭಯಾಯ  ತಂ ನಯಷಾ acephate

399 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಮಾಣೆಾ  ತಂ. ಶಿಾ acephate

400 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ

ಸಂಗಮೇವೀ ಯ ತಂದೄ ಗಿರೆಪ್ಪಾ  ಅಲಯಾಷ 

ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ acephate

401 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಫಕಕ ಾ  ತಂದೄ ಮಾಣಿಕಾ acephate

402 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಕೄ.ಶಿರ ೋನವಾಷ ತಂದೄ.ಲಚಮಯಾಯ acephate

403 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ ರಾಭಪ್ಪಾ acephate



404 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಮಗಲಾ  ತಂದೄ ನಾರಾಮಣ್ acephate

405 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಿಂತಾ

ರಂ ಚಂದರ ಯಾಯ  ತಂದೄ.ಲಚಭಯಾಯ acephate

406 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಕವನ ತಂದೄ ಭೋಜು acephate

407 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ನನ ಬಾಯಿ ಗಂ. ಚಂದೃ acephate

408 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಚ್ಮಿಂದಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಶಿರಾಭ acephate

409 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ದಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ acephate

410 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಬೋಕುಕ  ತಂ. ಷಕೃ acephate

411 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಷಕುರ ತಂ.ಭೋಟಾಯ acephate

412 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಕಾಸು ತಂ. ಸಾಜು acephate

413 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ದವಿದ್ಲಷ ತಂದೄ ಲೋಕನಾಥ acephate

414 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ವಿಠಲ ತಂದೄ ವಾಲು acephate

415 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಲಕುಕ  ತಂ. ದಜಿ acephate

416 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಚಂದು ತಂದೄ ಲಚಮಾ acephate

417 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ ಲಷಕ ಯ acephate

418 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಥಾರು ತಂದೄ ಕವನ್ acephate

419 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಟೋಪು ತಂದೄ.ತುಳಸರಾಭ acephate

420 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಶಂಕಯ ತಂ ಕವನ acephate

421 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಬಾಬು ತಂದೄ ಹಿಕುಕ acephate

422 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಹುನಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ಥಾರು acephate

423 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಶಿರಾಭ ತಂದೄ ಥಾರು acephate

424 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ರಾಭಚಂದರ acephate

425 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ರಾಮಾಯ  ತಂ ಕಾಳಾಯ acephate

426 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ತಂ. ಸಜುು acephate

427 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ ರೂಲಾ ರಾಠೋಡ acephate

428 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಪುಲಸಿಂಗ ತಂ. ಲಕುಮ acephate

429 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಇಟಿ್ಟ  ತಂದೄ.ಪೋಲಸಿಂಗ acephate

430 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ರೂಸಿಂಗ ತಂದೄ.ಚಂದುರ acephate

431 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಚಂದುರ  . acephate



432 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ತುಕರಾಭ . acephate

433 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಲಚುಾ  ತಂ. ಹ್ಮರು acephate

434 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಸರಿಸಿಂಗ ತಂದೄ ಲೋಕನಾಥ acephate

435 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಶಂಕಯ ತಂ. ಕವನ acephate

436 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಪೂರುನಾಮಕ  ತಂ. ಸೂಮುನಾಮಕ acephate

437 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ದವಿನಾಮಕ  ತಂ. ಪುರು ನಾಮಕ acephate

438 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಪೂರುನಾಮಕ  ತಂ. ಸೂಮುನಾಮಕ acephate

439 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ದವಿದ್ಲಷ ತಂ. ಭೋಕುಕ acephate

440 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಭೋಕುಕ acephate

441 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ರೂಸಿಂಗ ತಂ. ಹೇಮಾಾ acephate

442 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ನಾರಾಮಣ್ ತಂದೄ.ಪೋಮುನಾಮಕ acephate

443 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಂಕಯ acephate

444 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಮಾಣಿಕ ತಂದೄ.ಭೋಕುಕ acephate

445 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಭೋಭಲಾಾ  ತಂ.ಪೋಮು acephate

446 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಲಾಲು ತಂ. ಕಸು acephate

447 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ದಲಾ ತಂ.ಖೋರು acephate

448 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಭೋಭಲಾ ತಂ.ಖೋಮು acephate

449 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಜೈಪ್ಪಲ ತಂದೄ ನಾರಾಮಣ್ acephate

450 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಯಸುರಾಭ ತಂದೄ ನಾರಾಮಣ್ acephate

451 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ acephate

452 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಧಮುು ತಂ. ಭಕುಕ acephate

453 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಲಚಮ ಬಾಯಿ ಗಂ.ಶಂಕಯ acephate

454 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಹಿೋರಾಸಿಂಗ ತಂ. ಪುರುನಾಮಕ acephate

455 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಮಾಣಿಕ ತಂ.ಮ್ಯನಾಾ acephate

456 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ದವಯಥ ತಂದೄ ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ acephate

457 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂದೄ ಪ್ಪಿಂಡು acephate

458 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಾಮಣ್ acephate

459 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಷಕುರ  ರಾಠೋಡ acephate



460 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ದವಯಥ ತಂದೄ ಘಮುಮ acephate

461 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಫದುದ  ತಂ.ಹ್ಮಭಜಿ acephate

462 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ತಾರು ತಂ ರೂಸಿಂಗ acephate

463 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ವಾಚುಾ  ತಂ. ಲಚುಾ acephate

S,No Hobli Village Owner

1 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಗಿಂಡಭಮ  ಗಂ.ಫಷಣ್ಾ micronutrient

2 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಭೋಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೇಭಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ . micronutrient

3 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಗಿಂಡಾ  ತಂದೄ ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ಕನಾನ micronutrient

4 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಸೋಭಶೇಖಯ ತಂದೄ ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ಕನಾನ micronutrient

5 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ನಾಗಾ  ತಂ ಫಕಕ ಾ  ಮಗಂಳಿಿ micronutrient

6 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ನಾಗಾ  ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ micronutrient

7 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಮಾಣೆಮಾಮ  ಗಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಯಾಯ  ಕುಿಂಚ್ಮರಂ micronutrient

8 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ನಯಸಭಲು ತಂದೄ.ಮಾಣೆಪ್ಪಾ . micronutrient

9 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಚಂದರ ಮೌಳಿ ತಂದೄ ಬಚಾ ಣ್ಣ micronutrient

10 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಸುನೋತಾ ಗಂಡ ಭಲಾ ಾ  . micronutrient

11 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ  ತಂದೄ ರಾಭಣ್ಣ micronutrient

12 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಸಣ್ಮಂತ ತಂ ಸಾಮಪ್ಪಾ micronutrient

13 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ರಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಸಂತೋಶ micronutrient

14 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಜಮಲಕೂ ಮ  ಗಂಡ.ನರೊೋತಿಭರಾ micronutrient

15 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಪ್ಿಂಟಪ್ಪಾ  ತಂ.ಸಾಮನ್ micronutrient

16 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಅಿಂತಮಯ  ತಂದೄ ಎಲಾ ಾ micronutrient

17 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಫಕಕ ಣ್ಣ .ತ.ರಾಭಮಯ micronutrient

18 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ರಾಭಮಯ micronutrient

19 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಫಷಭಮ  ಗಂಡ ರಾಭಚಂದರ micronutrient

20 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಶಾಿಂತಭಮ  ಗಂಡ ರಾಭಮಯ micronutrient

21 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಕಮಾಲ ತಂದೄ ಬಚಾ ಾ micronutrient

22 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಶೇಖಅಸಮ ದ ತಂದೄ ಯಾಸನಸಾಫ micronutrient

23 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಮಲಾ ಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಮಯ micronutrient



24 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಮಗಲಭಮ  ಗಂಡ ಬೋಯಾ micronutrient

25 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಶಂಕರ ಮಯ  ತಂದೄ ಮಗಲಮಯ micronutrient

26 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಜೆಟಿ ಾ  ತಂದೄ ಪ್ಿಂಟಪ್ಪಾ micronutrient

27 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ರಾಜು ತಂದೄ ವಯಣ್ಾ micronutrient

28 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹ್ಮವಾ  ತಂ. ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಶಿಪೂರಿ micronutrient

29 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಮೇವ ತಂದೄ ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ micronutrient

30 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋ ನಾರಾಮಣ್ ತಂದೄ ಗಿಂಡಯಾಯ micronutrient

31 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುಬದರ ಭಮ  ಗಂ ವಿೋಯಬದರ ಾ micronutrient

32 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯಂಕಾ micronutrient

33 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಸಮ ದ ಅಬುದ ಲಖಯಿಯ ಿಂ ತಂ ಭಸಮ ದ micronutrient

34 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಾಗೇಿಂದರ  ತಂ ತುಳಜಾ micronutrient

35 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಲೆಾ ೋವ ತಂದೄ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ಭಲಾಾ ಪೂಯ micronutrient

36 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿರ ೋ ದಮ ನಾಭಾಚ್ಮಮು 

ತಂ,ಅನಂತಾಚ್ಮಮು micronutrient

37 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜಾ  ತಂ ಸಂಗಾ micronutrient

38 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಯಷಾ  ತಂದೄ ಸಾಮಫಣ್ಣ micronutrient

39 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫಷರಾಜ ತಂ. ಚನನ ಪ್ಪಾ micronutrient

40 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋಸಂಗಾ  ತಂ. ರಾಚಾ micronutrient

41 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋನಯಷಪ್ಪಾ  ತಂ. ಫಕಕ ಾ micronutrient

42 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋ ಭೋಭಣ್ಣಣ  ತಂ.ಗಿಂಡಪ್ಪಾ micronutrient

43 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಅಚುನಾ ಗಂಡ.ಅಶೋಕ ಕುಮಾಯ ಜಿಯಗಿ ( 

ತಂದೄ.ಬಾಬುರಾ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ) micronutrient

44 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ ತಂದೄ ಶಾಭರಾ ಜಾನಕ micronutrient

45 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರುಕಮ ಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯನಾಮಕ micronutrient

46 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಂಫಣ್ಣ  ತಂ ರಾಮಾ micronutrient

47 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಮಾಕಾಿಂತ ತಂ.ಗಿಂಡಾ micronutrient

48 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ತಿಾ ಮಾಮ  ಗಂ ಸದ್ಲರ ಭಪ್ಪಾ micronutrient

49 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗಿಂಡಮಾಮ  ಗಂ ಫಷಣ್ಪ್ಪಾ micronutrient

50 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ವಾಚು ತಂದೄ ರಾಮು micronutrient

51 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗಬುರ  ತಂದೄ.ಛತುರ micronutrient



52 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಮಿಟಿ್ಟ micronutrient

53 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗೇಮು ತಂದೄ.ಪುರು micronutrient

54 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಭದ . micronutrient

55 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಮು ತಂ.ಕಸು micronutrient

56 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನಾಗಶೇಟಿ್ಟ  ತಂ ಫಷಪ್ಪಾ  ಮತಕಳಿಿ micronutrient

57 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ನಾಗಶೇಟಿ್ಟ micronutrient

58 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಚಂದಿರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋಫರು . micronutrient

59 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಜಾನು ಚನಾನ ರಾಠೋಡ micronutrient

60 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗಿಂಡಭಮ  ಗಂಡ.ಫಷಣ್ಾ micronutrient

61 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭಣಿಕಂಠ ತಂದೄ. ಸಂಗಮೇವ ಸುಿಂಕದ micronutrient

62 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನೋಲಕಂಠ ತಂದೄ.ಸಂಗಮೇವ ಸುಿಂಕದ micronutrient

63 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ

ಭಸಮ ದ ಬುರಾನದಿದ ನ ತಂದೄ ದಿ. ಅಬುದ ಲ 

ಯಜಾಕ . micronutrient

64 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಹಿೋರಾಸಿಂಗ ತಂದೄ ದಜಿ ವಾಯ micronutrient

65 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಮೌಲಾನ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ micronutrient

66 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ micronutrient

67 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಂಗಭಮ  ಗಂ.ಶಿರಾ ಅಲಯಾಷ ಶಿಪ್ಪಾ micronutrient

68 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಾಜಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ micronutrient

69 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ದವಿಿಂದರ ಪ್ಪಾ  ತಂ ಸಂಗಪ್ಪಾ micronutrient

70 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಕಣ್ುಕುಮಾಯ ತಂ ನಂದಿಕುಮಾಯ micronutrient

71 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಚ್ಮಿಂದಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋಪ್ಪಲ micronutrient

72 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೄ ಭೋಗಾ micronutrient

73 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರೇಕು ತಂ ದಜಿ micronutrient

74 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸುಭಾಶ ತಂ ಹೇಭಸಿಂಗ micronutrient

75 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಕನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಾಚು micronutrient

76 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಅಮೃತ ತಂದೄ ಬಾಫಣ್ಣಣ micronutrient

77 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಭೋಕುಕ micronutrient

78 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗಣ್ತಿ ತಂ ಜಾನು micronutrient

79 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಂ ಹ್ಮಭಜಿ micronutrient



80 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಫಲರಾಭ ತಂದೄ ತಾರು micronutrient

81 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಮಭರಾಜ ತಂದೄ ತಾರು micronutrient

82 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಜಗದಿೋವ ತಂದೄ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ರಾಠೋಡ . micronutrient

83 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಯಮೇವ ತಂದೄ ಗೋವಿಿಂದರಾ micronutrient

84 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಕುಭಲಾ ನಾಮಕ ತಂದೄ.ಭಕುಕ  ನಾಮಕ micronutrient

85 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಪಕೋರಾ ತಂದೄ.ಪೋಮು micronutrient

86 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಅನಂತರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ರಾಘರೆಡ್ಡು micronutrient

87 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಶಿರ ೋಭತಿ ಧಿಂಡುಬಾಯಿ ಗಂ ವಿಂಕಟರಾ micronutrient

88 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಕೃಶಣ  ತಂ ಭೋಭಣ್ಣಣ micronutrient

89 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಜಯ ೋತಿ ಗಂಡ.ಸುಧಾಕಯ ಚೌಟ್ಟ micronutrient

90 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಉಭಲಾ ತಂ ಢಾಕು micronutrient

91 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ದವಯಥರಾ ತಂ ರಾಭರಾ micronutrient

92 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಂ ಉಭಲಾ ನಾಮಕ micronutrient

93 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ರುಕಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಯತನ micronutrient

94 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಸೋಭಶೇಖಯ ತಂ ಸದದ ಾ micronutrient

95 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಅನುರಾಧ ಗಂಡ.ಜನಾಧುನರೆಡ್ಡು micronutrient

96 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೄ.ದವಿಿಂದರ ಯಾಯ  ಸಾೀ ಮಿ micronutrient

97 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂಡ ತುಳಜಾ micronutrient

98 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಜಗದಿೋವೀ ಯ ತಂದೄ ಸದ್ಲರ ಭಾ  . micronutrient

99 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಗಿಂಡಭಮ  ಗಂಡ.ಫಕಕ ಾ micronutrient

100 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಭದುಸೂದನರೆಡ್ಡು  ತಂ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡು micronutrient

101 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಈಯಭಮ  ಗಂ ನಾಗಾ micronutrient

102 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಮುಸಿಾಪ ತಂ ಭಸಬೂಫಸಾಫ micronutrient

103 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಅಿಂಫಮಾಮ  ಗಂಡ ಲಚಭಣ್ಣಣ  ಎಲಭಕನಾಯ micronutrient

104 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಷತಯ ಭಮ  ಗಂ ಅಿಂಫಯಾಯ micronutrient

105 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಪುಣೆಯ ಭಮ  ಗಂಡ.ದವಿಿಂದರ micronutrient

106 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ರಾಮುಲು ತಂ ಮಲಾ ಪ್ಪಾ micronutrient

107 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಷಯಷೀ ತಿ ಗಂಡ ಶಿವುಕಾಿಂತ ಜನಾನ ಲ micronutrient



108 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ವಯಣ್ಭಮ  ಗಂ ಬಾಲಪ್ಪಾ micronutrient

109 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ S.ಬಾಬಾಹುಸೇನ ತಂ ಪೋರಾ ಹುಸೇನ micronutrient

110 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ರಾಧಿಕಾ ಗಂಡ ವಿೋರೇವ . micronutrient

111 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ರಾದಭಮ  ಗಂಡ ವಯಣ್ಾ micronutrient

112 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಭಾಗಿೋಯತಿ ಗಂಡ.ದಿ.ಪುಿಂಡಲಕ ಸೇತಕಯ micronutrient

113 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ.ವಯಣ್ಾ micronutrient

114 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ನಾಗಪ್ಪಾ micronutrient

115 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಸಂಗಮಾಮ  ಗಂಡ ತಿಾ ಣ್ಣಣ micronutrient

116 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ವಿೋಯಬದರ ಾ  ತಂದೄ ವಯಣ್ಾ micronutrient

117 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಯಮೇವ ತಂದೄ ವಯಣ್ಾ micronutrient

118 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಕಲಾ ಾ  ತಂ ಬಚಾ ಾ micronutrient

119 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಚನನ ಫಷೃ ಮಾಮ  ಗಂಡ.ಕಲಾ ಾ micronutrient

120 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಸುಣ್ಣು ( ಚಂದರ ಶೇಖಯ . micronutrient

121 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ನಾಗಾ  ತಂದೄ.ಸಣ್ಮಂತ micronutrient

122 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಿಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ಫಷಣ್ಾ micronutrient

123 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ನಾಗಭಮ  ಗಂ ಫಷಾ micronutrient

124 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ವಿೋರಾರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ಜನಾಧುನರೆಡ್ಡು micronutrient

125 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ micronutrient

126 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ

ಸೈಮದ್ ಫಾಸಉಲಾಾ  ಹುಸೇನ ತಂದೄ 

ಸೈಮದ ಮೈನುಲಾಾ  ಹುಸೇನ micronutrient

127 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ

ಸೈಮದ್ಲ ನಫೋಸಾಬಗಂ ಗಂಡ ಸೈಮದ 

ಮೈನುಲಾಾ  ಹುಸೇನ micronutrient

128 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಿಭಮ  ಗಂಡ ಮಲಾ ಾ micronutrient

129 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಿಕಾಿಂತ ತಂದೄ ಝಯಣ್ಪ್ಪಾ  ಸುಿಂಠಾಣ್ micronutrient

130 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಕವಿತಾ . micronutrient

131 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ತಿಾ ಭಮ  ಗಂ ಗೋಯಾಯ micronutrient

132 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಿಭಮ  ಗಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ micronutrient

133 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಿಫಷಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ವಿೋಯಬದರ ಪ್ಪಾ micronutrient

134 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಶಾಿಂತಾಜಿ micronutrient

135 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಯಣ್ಫಷಾ  ತಂ ಸುಭಾವಾ ಿಂದರ micronutrient



136 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ತಂದೄ ದಿ ಫಷರಾಜ micronutrient

137 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಇಮಾಭ ಸಾಫ ತಂದೄ ನಯಾಭತ ಸಾಫ . micronutrient

138 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಾಿಂತಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಬೋಯಪ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ . micronutrient

139 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಿಜಮಲಕೂ ಮ  ಗಂ. ರಾಚಮಯ  ಭಡತಿ micronutrient

140 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸಂಗಮಾಮ  ತಂದೄ.ಬೋಯಾ micronutrient

141 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಫಕಕ ರ ಭು ತಂದೄ.ಚನನ ಫಷೃ ಪ್ಪಾ micronutrient

142 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ನಾಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಚನನ ಫಷಾ micronutrient

143 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಭಸಿಾನಬೋ ಗಂಡ.ಘುಡುಸಾಫ micronutrient

144 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ರ ತಾರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡು micronutrient

145 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡು micronutrient

146 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸುಫಣ್ಣ  . micronutrient

147 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಿರಾಮ ತಂ. ಭಲಾ ಾ micronutrient

148 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಫಷಣ್ಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ micronutrient

149 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಿವಯಣ್ಾ  ತಂದೄ ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ micronutrient

150 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಭಲಾ ರೆಡ್ಡು  ತಂ. ನಾಗರೆಡ್ಡು micronutrient

151 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಅಲಾಾ ಟೇಲ ತಂ.ಮಿಮಯ ಟೇಲ micronutrient

152 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸುಶಿಲಭಮ  ಗಂ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ micronutrient

153 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಫಷೃ ಮಾಮ  ಗಂ. ಫಕಕ ಪ್ಪಾ micronutrient

154 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ರಾಚಭಮ  ಗಂ.ಭಲಾ ಕಾಜುುನ micronutrient

155 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ನಾಯಮಣ್ರೆಡ್ಡು  .ತಂ. ಜಗನಾಥರೆಡ್ಡು micronutrient

156 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಶಿರಾಭ micronutrient

157 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಶಿರಾಭ ತಂ ಪೋಮು micronutrient

158 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಶಿರಾಮ ತಂ ಧನಸಿಂಗ micronutrient

159 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ನಾಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಗಿಂಡಾ micronutrient

160 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ನೋಲಾತಿ ಗಂಡ ಶಿರಾಜ ಮಿನಕರಿ micronutrient

161 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ

ರಾಚೋಟಾ  ತಂದೄ.ಮಾಣಿಕರಾ 

ಸದದ ನೋಯ micronutrient

162 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಸುರೇವ ತಂದೄ ಈಯಾ micronutrient

163 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂ ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ micronutrient



164 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ.ವಿಜಮ ಕುಮಾಯ micronutrient

165 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಗೋಪ್ಪಲ . micronutrient

166 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ರುಕಾಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಭ ವಾಯ . micronutrient

167 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಗಭಲಬಾಯಿ ಗಂ ಪ್ಪಿಂಡುನಾಮಕ micronutrient

168 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ಪ್ಪಿಂಡು ವಾಯ . micronutrient

169 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ತುಕಾರಾಭ ತಂದೄ ಶಂಕಯ micronutrient

170 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ. ಶಾಿಂತಾ ಕಶಾೀ ಯ micronutrient

171 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ರ ಭಾತಿ ಗ.ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ micronutrient

172 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಶಿರ ೋನವಾಷಯಡ್ಡು  ತಂ ಸಣ್ಮಂತಯಡ್ಡು micronutrient

173 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಯಕೇದಿದ ನ ತಂ ಯಸೂಲಸಾಫ micronutrient

174 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ

ಇಸಾಮಯಿಲ ತಂ ವಸಭೋಧಿೋನ U/G 

ಖಾಜಾಬ micronutrient

175 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಲಾಲಖಾನ ತಂ.ಮೈನೋದಿದ ನ micronutrient

176 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಷಲಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಂದೄ ಶೇರ್ ಖಾನ . micronutrient

177 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಮೈನೋದಿದ ೋನಖಾನ ತಂ ಲಾಲಖಾನ ಠಾಣ್ micronutrient

178 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ದವಿಿಂದರ ಾ  ತಂದೄ ಶೇಶಾ micronutrient

179 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಜಗನಾನ ಥಯಡ್ಡು  ತಂ ನಿಂಗಾಯಡ್ಡು micronutrient

180 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಷತಯ ಭಮ  ಗಂಡ ಶಿರ ೋನವಾಷಯಡ್ಡು micronutrient

181 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಹ್ಮಫಜ ಟೇಲ ತಂ.ನಾಯ ಭತ ಟೇಲ micronutrient

182 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ವಸಜಾಸ ಬಗಂ ಗಂಡ.ಸಫೋಜ ಟೇಲ micronutrient

183 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ಫಷಣ್ಾ micronutrient

184 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ನೋಲಮಾಮ  ಗಂ ಫಷಣ್ಾ micronutrient

185 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ಫಷಣ್ಾ micronutrient

186 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಸುಣ್ು ಗಂಡ ವಿಜಮಕುಮಾಯ micronutrient

187 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಕವಿೋತಾ ಗಂಡ ಉದಮಕುಮಾಯ micronutrient

188 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಭೋಭಯಡ್ಡು  ತಂ.ಸಣ್ಮಂತಯಡ್ಡು micronutrient

189 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಾಗಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ದಿ.ವಿೋಯಶೆಟಿ micronutrient

190 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ರಂಗಭಮ  ಗಂಡ.ನಯಸಿಂಸಲು micronutrient



191 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂ. ಓಿಂಕಾರಿ micronutrient

192 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸೋಭಶೇಖಯ ತಂ.ಸಂಗಾ micronutrient

193 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸೋಭಶೇಖಯ ತಂ.ಸಂಗಾ micronutrient

S,NO Hobli Village Owner

1 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಅಸಮ ದ ಟೇಲ ತ. ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ neem oil

2 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಅಸಮ ದ ಟೇಲ ತ. ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ neem oil

3 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಝಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಭೋಭಪ್ಪಾ neem oil

4 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಝಯಣ್ಾ  ತಂ ಭೋಭಣ್ಣಣ neem oil

5 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ವಿೋಯಬದರ ಾ  ತಂ ಫಕಕ ಾ neem oil

6 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಾಗರಾಜ ತಂ ಫಕಕ ಾ neem oil

7 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ neem oil

8 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ neem oil

9 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೄ.ಫಕಕ ಪ್ಪಾ neem oil

10 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ವಿೋಯಬದರ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಫಕಕ ಪ್ಪಾ neem oil

11 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೄ.ಫಕಕ ಪ್ಪಾ neem oil

12 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸುರೇವ ತಂ. ಅಿಂಜಲಮಯ neem oil

13 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸುರೇವ ತಂ. ಅಿಂಜಲಮಯ neem oil

14 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸುರೇವ ತಂ. ಅಿಂಜಲಮಯ neem oil

15 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸುರೇವ ತಂ. ಅಿಂಜಲಮಯ neem oil

16 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸುರೇವ ತಂ.ಅಿಂಜಲಮಯ neem oil



17 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸುರೇವ ತಂದೄ ಅಿಂಜಲಮಯ  . neem oil

18 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ. ಫಷಣ್ಪ್ಪಾ neem oil

19 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೄ ಈವೀ ಯಪ್ಪಾ neem oil

20 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಶೆಿಂಕರ ಭಮ  ಗಂಡ ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ neem oil

21 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಗೌಯಭಮ ಗಂ ಸಣ್ಮಂತಯಡ್ಡು neem oil

22 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಪ್ಿಂಟಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಮಲಾ ಪ್ಪಾ neem oil

23 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ನಯಷಭಮ  ಗಂಡ ದಿ.ಅಿಂತಾ neem oil

24 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ನಾಗಾ  ತಂ.ಭಾಗಾ neem oil

25 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಇಿಂದರ ಭಮ  ಗಂಡ ಮಗಲಾ neem oil

26 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಅಿಂತಾ  ತಂದೄ ಮಲಾ ಾ  ಚಬೇೋಟಾಾ neem oil

27 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ರಾಮುಲು ತಂದೄ ನಯಷಾ neem oil

28 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಅನಂತಾ  ತಂ.ಭಾಗಾ neem oil

29 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ನಯಸಮುಾ  ತಂದೄ ಗೌಯಾ  ಬೆಕಾಡ್ಡ neem oil

30 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಬಚಾ ಾ  ತಂದೄ ಯಂಕಾ neem oil

31 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ವಿಂಕಟಭಮ  ಗಂ. ಕಮಾಲಯಡ್ಡು neem oil

32 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಅಮೃತಭಮ  ಗಂಡ ಬಚಾ ಾ neem oil

33 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಭನೋಯಮಾ ಗಂಡ ಮೋಸನ ಸರಿಜನ neem oil

34 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಭಾಯತಭಮ  ಗಂ.ಹೆಭಯಡ್ಡು neem oil

35 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ನಾಗಭಣಿ ಗಂ ಭಲಾ ಾ  ಗಲಾ neem oil

36 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ನಯಷಭಮ  ಗಂಡ ನಯಸೋಮುಾ neem oil

37 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಚನನ  ಮುತಿೄೋಾ  ತಂದೄ ಅಡ್ಡವಾ neem oil

38 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಮುನನ ಬೋ ಗಂ ಯಾಸೋನ ವರಿೋಪ neem oil

39 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ವಿಜಮಲಕೂ ಮ  ಗಂಡ.ವಿಂಕಟರಾಭರೆಡ್ಡು neem oil

40 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಕಶಿ ಾ  ತಂದೄ ಮಲಾ ಾ neem oil

41 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಯಾದಭಮ  ಗಂ ಡ ಲಚಮ ಾ neem oil

42 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಫಲವಂತರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ನಯಸಿಂಸರೆಡ್ಡು neem oil



43 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಪ್ಿಂಟಾ  ತಂದೄ ದಿ ಸಾಮಾ neem oil

44 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಉಮೇವ ತಂದೄ.ಬಂಡಾ  ದವಪ್ಪಿಂಡ್ಲ neem oil

45 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಉಮೇವ ತಂದೄ.ಬಂಡಾ  ದವಪ್ಪಿಂಡ್ಲ neem oil

46 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಾಗಮಾಮ  ಗಂ.ಫಷಣ್ಪ್ಪಾ neem oil

47 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ದವಯಥ ತಂ. ಮಂಜು neem oil

48 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ದವಯಥ ತಂದೄ.ಮಂಜು neem oil

49 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ದವಯಥ ತಂದೄ.ಮಂಜು neem oil

50 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಗಿಂಡಾ  ತಂ. ಶಂಕರ ಾ neem oil

51 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಭಸಿಾನಬೋ ಗಂಡ ಸೈಮದ ಭದ್ಲಯಸಾಫ neem oil

52 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಯವಿಶಂಕಯ ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ neem oil

53 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಜಮಶಂಕಯ ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ neem oil

54 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಾಗಭಮ  ಗಂ.ಫಷಣ್ಪ್ಪಾ neem oil

55 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಾಗಪ್ಪಾ  ತಂ.ಸಣ್ಮಂತಪ್ಪಾ neem oil

56 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಶಾಮು ತಂದೄ ದಸು . neem oil

57 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಶಾಮು ತಂದೄ ದಸು . neem oil

58 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸೇವು ತಂದೄ.ಲಕುಕ neem oil

59 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಶೇವು ತಂ ಲಕುಕ neem oil

60 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸೇವು ತಂದೄ.ಲಕುಕ neem oil

61 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ

ತುಕಾರಾಭ ತಂದೄ ಸೇವು ಮಸುೃ  10 

ಪ್ಪಲನಕತು ತಂದೄ ಸೇವು ತಂದೄ ಲಕುಕ neem oil



62 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಅಸಮ ದ ಟೇಲ್ ತಂದೄ ಹುಸೇನ ಟೇಲ್ neem oil

63 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಅಸಮ ದಟೇಲ ತಂ ಹುಸೇನ ಟೇಲ neem oil

S.NO Hobli Village Owner QTY

1 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಘಭಮ ಸಬಾಯಿ ಗಂ. ಚಂದುರ profenophos 3

2 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಯಷಭಮ  ಗಂ. ದ್ಲಲಾ profenophos 5

3 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಯಷಭಮ  ಗಂ. ದ್ಲಲಾ profenophos 5

4 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಯಷಭಮ  ಗಂ. ದ್ಲಲಪ್ಪಾ profenophos 5

5 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಯಷಭಮ  ಗಂ. ದ್ಲಲಪ್ಪಾ profenophos 5

6 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನಾಧುನ profenophos 5

7 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನಾಧುನ profenophos 5

8 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನಾಧುನ profenophos 5

9 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನಾಧುನ profenophos 5

10 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನಾಧುನ profenophos 3

11 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನಾಧುನ profenophos 3

12 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ profenophos 3

13 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ profenophos 3

14 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸೋಭಶೇಖಯ ತಂ.ಸಂಗಾ profenophos 5

15 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಅಕಬ ಯ ಹುಸೇನ ತಂದೄ.ಕಲಾಭ ಹುಸೇನ profenophos 2

16 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಅಕಬ ಯ ಹುಸೇನ ತಂದೄ.ಕಲಾಭ ಹುಸೇನ profenophos 2

17 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಅಕಬ ಯ ಹುಸೇನ ತಂ ಕಲಾಭ ಹುಸೇನ profenophos 5



18 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಯಸಮುಾ  ತಂ. ಝಯಣ್ಪ್ಪಾ profenophos 3

19 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ನಯಸಮುಾ  ತಂ ಝಯಣ್ಾ profenophos 3

20 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸುರೇವ ತಂ .ದಸು profenophos 5

21 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಸೋಭ

ಲಿಂಗದಸ

ಳಿಿ ಸುರೇವ ತಂ .ದಸು profenophos 5

22 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಯತಾನ  ಗಂಡ ಫಷರಾಜ profenophos 5

23 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಸಂತೋಶ ತಂದೄ ಫಷರಾಜ ನಿಂಬೂಯ . profenophos 3

24 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಸೋತಾರಾಭ ತಂದೄ.ಶಿರಾಭ profenophos 2

25 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಶಿವಯಣ್ಾ  ತಂದೄ ಗಿಂಡಾ  ಕನಾನ profenophos 1

26 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಶಿವಯಣ್ಾ  ತಂ ಗಿಂಡಾ  ಕನಾನ profenophos 3

27 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಭೋಭ ತಂ.ಶೆಟಿ್ಟ ಕಾಶು profenophos 5

28 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಅಬುದ ಲವಾಸಫ ತಂ. ಅಬುದ ಲಗನ profenophos 5

29 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಸಲಮುನನ ಸಾಬಗಂ . ಗಂ.ಅಬುದ ಲಗನ profenophos 3

30 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಭೋಭರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ನಯಷರೆಡ್ಡು profenophos 2

31 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಗಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಣ್ಾ  ಫಜಾಯ profenophos 2

32 ಚಿಂಚೋಳಿ ಐನೋಳಿ ಗಂಗಭಮ  ಗಂ.ಫಷಣ್ಾ profenophos 5

33 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಶಿರ ೋನವಾಷ ತಂ.ದವಯಧ profenophos 1

34 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಬಾಲಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಎಲಾ ಪ್ಪಾ profenophos 1

35 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಮಲಾ ಾ  ತಂದೄ. ಬಚಾ ಾ profenophos 1

36 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ನಯಷಮಯ  ತಂದೄ ಚಂದರ ಮಯ profenophos 2

37 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ತಲಾರಿ ಯವಿ ತಂದೄ.ಚಂದರ ಯಾಯ profenophos 1

38 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಕೄ ವಣುಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಕೄ ಚಂದರ ಯಾಯ profenophos 1

39 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಷರೊೋಜಿನ ಗಂಡ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗನ profenophos 1

40 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಪ್ಪುತಭಮ  ಗಂಡ ಗೋಪ್ಪಲ profenophos 3

41 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಅಮೃತಮಾಮ  ಗಂಡ ದವಯಥ profenophos 2

42 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಈಯಾ  ತಂ. ರಾಚಾ  ಕುಿಂಚರಂ profenophos 2

43 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಸಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಅಿಂಜಾ  . profenophos 3



44 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಬಾಬು ತ0ದೄ ರಾಭಮಯ profenophos 2

45 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಷಭಮ ೀ  ಗಂಡ ರಾಭಚಂದಿರ profenophos 1

46 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಸುಶಿೋಲಭಮ  ಗಂಡ ಲಚಭಾ profenophos 1

47 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಕೇಿಂಡಾ  ತಂದೄ ಪಂಡರಿ profenophos 5

48 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಕುಿಂಚ್ಮ

ರಂ ಪ್ಪಮಯ  ತಂ ಸಾಮಣ್ಣಣ profenophos 1

49 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಪ್ಪಿಂಡು profenophos 3

50 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಲಿಂಬಾಜಿ ತಂದೄ ಶಿರಾಭ profenophos 4

51 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಕವನ ಮುನುನ profenophos 2

52 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಕಾಸು ತಂ. ಘಮುಮ profenophos 3

53 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಧಾರು ತಂ. ಪ್ಪಿಂಡು profenophos 3

54 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ.ಪ್ಪಿಂಡು profenophos 4

55 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂ. ನಾಣು profenophos 3

56 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಮಾಣಿಕ ತಂ ಷಕುರ profenophos 2

57 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ನಯಸಿಂಗ ತಂ. ಧಮುು profenophos 5

58 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಮೋತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ಪಿಂಡು profenophos 5

59 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂ ಮ್ಯನು profenophos 2

60 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಮೋತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದುರ profenophos 5

61 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಸರಿಚಂದರ  ಗೋಪ್ಪಯ  ತಂ. ಸಯಜೂ profenophos 4

62 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ನಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಥಾರು profenophos 5

63 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಭಗತು ತಂದೄ.ಷಕುರ profenophos 2

64 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಕಭಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಭದ profenophos 2

65 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಶಂಕಯ ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ profenophos 2

66 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಛತೃ ತಂ. ಪ್ಪಿಂಡು profenophos 3

67 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಪ್ಪಿಂಡು profenophos 3

68 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಜಾಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಬುಬ profenophos 1

69 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಜಾನು ತಂ. ಲಚುಾ profenophos 3

70 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಖುಬು ತಂದೄ. ಭೋಕುಕ profenophos 2

71 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ profenophos 5



72 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ದವಿದ್ಲಷ ತಂದೄ ಠಾಕುರ profenophos 3

73 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಭೋಭಸಿಂಗ ತಂ. ಜೈರಾಭ profenophos 2

74 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಹಿೋರಾಸಿಂಗ ತಂ ವಾಲುನಾಮಕ profenophos 4

75 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಲಾಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಂಕಿು profenophos 5

76 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಶಿರಾಭ ತಂದೄ.ಫನಸು profenophos 5

77 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಚಂದಯ ತಂದೄ.ಲೋಕು profenophos 2

78 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಯಮೇವ ತಂದೄ ದಜಿ profenophos 2

79 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ರಾಭವಟಿ್ಟ  ತಂ.ಬಕುಕ profenophos 1

80 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಧಾಜಿ ತಂದೄ ಕಸು profenophos 5

81 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಸೋತಾರಾಭ ತಂ. ಫದುದ profenophos 5

82 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಬೋಕುಕ  ತಂ. ದವಾಾ profenophos 2

83 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಚ್ಮಿಂದಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋಬುರ profenophos 5

84 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಭಾಚು profenophos 5

85 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಚಂದುರ profenophos 2

86 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಚಂದುರ  ತಂದೄ.ಬೂರು profenophos 3

87 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಥಾರು ತಂ. ಮಾಣು profenophos 3

88 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ರುಕಕ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೂ ರಾಭ profenophos 3

89 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಜಭಕಾಬಾಯಿ ಗಂ ದಿ ಖೋಮು profenophos 4

90 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ. ಠಕೃ profenophos 5

91 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಭೋಭಸಿಂಗ ತಂ. ನಯಸಿಂಗ profenophos 5

92 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ ಧಮುು profenophos 4

93 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಕಾಳು ತಂ. ಫದುದ profenophos 3

94 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ನಾರಾಮಣ್ ತಂ ಮುನು profenophos 2

95 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಭೋಕುಕ  ತಂ ಠಾಕೃ profenophos 5

96 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಯಡ್ಡು  ತಂದೄ ಶಿರಾಭ profenophos 5

97 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ನಾಮು ತಂ. ಖೋಮು profenophos 4

98 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ರಾಭಜಿ ತಂ. ಜೈರಾಭ profenophos 3

99 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಯತುನ  ತಂ. ಷಕುರ profenophos 2



100 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ರಾಮಾಯ  ತಂ. ಲಕಾಮ profenophos 4

101 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂದೄ ಭಾಚು ಜಾಧ profenophos 1

102 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಧಮುು ತಂದೄ ಛತೃ profenophos 1

103 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಲಿಂಬು ತಂ. ಸತಾರು profenophos 2

104 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಕೂ ರಾಭ ತಂ. ಭೋಜು profenophos 4

105 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಖೋರು ತಂ. ಷಕೃ profenophos 3

106 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ತುಕುಕ  ತಂ. ಖೋರು profenophos 3

107 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಮೋಸನ ತಂದೄ ವಾಚು profenophos 3

108 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಜಗನಾನ ಥ ತಂ. ಸಜು profenophos 4

109 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಚಂದೃ ತಂ. ವಾಲು profenophos 5

110 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ ಭನು profenophos 2

111 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಥಾರು ತಂ. ಪ್ಪಿಂಡು profenophos 2

112 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಸುಭಾಶ ತಂ ಸಜುು profenophos 3

113 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಸುಮಿತರ ಬಾಯಿ ಗಂ ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ profenophos 2

114 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಅಜುುನ ತಂದೄ ಭನುನ profenophos 3

115 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಫನಸು ತಂ. ಭರ ೋಜು profenophos 2

116 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಠೇಮು ತಂ. ಚಂದುರ profenophos 4

117 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ ಗೋಪ್ಪಲ ರಾಠೋಡ profenophos 3

118 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಜಗನಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಲೋಕು profenophos 4

119 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಗನುನ  ತಂ. ಲಚಮ ನ್ profenophos 4

120 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ ಲಚಮ ನ profenophos 3

121 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಮುಯಲ ತಂ ಹುಸೇನ profenophos 5

122 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಥೇಲಾ ತಂ ಘೇಮುಮ profenophos 5

123 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂ ಭೋಕುಕ profenophos 5

124 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಧಭುಸಾ

ಗಯ ಮೋಸನಸಿಂಗತಂ. ಕವನ profenophos 3

125 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಬುದ ಲ ಮುನಾಪ ತಂ.ಅ.ಸಕೋಭ profenophos 3

126 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಯಣ್ಾ  ತಂ. ದವಿಂದರ ಾ profenophos 5

127 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜೇಿಂದರ  ತಂ ಬಂಡಾ profenophos 3



128 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುರೇವ ತಂ ಭೋಮಾಶಂಕಯ profenophos 4

129 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಕಿಯ ಅಲ ತಂದೄ.ಅಜಂ ಅಲ profenophos 1

130 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋ ಗಜೆಿಂದರ  ತಂ. ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ profenophos 5

131 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರಾಜ ತಂದೄ ಭೋಭಣ್ಣ  . profenophos 3

132 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಗಪ್ಪಲ profenophos 2

133 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗಂಗಾಧಯ ತಂ ಸಣ್ಮಂತ profenophos 5

134 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಭಹ್ಮರುದರ ಾ profenophos 5

135 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ

ಜಸರಾಬಗಂ ಗಂಡ.ಭಸಮ ದ ಆಯ್ಯಫ 

ಅಲ profenophos 3

136 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಈಯಮಾಮ  ಗಂಡ ಫಷರಾಜ profenophos 3

137 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಉಲಾಾ ಷಕುಮಾಯ ತಂ ಶಾಯ ಭರಾ ಕೄರೊೋಳಿಿ profenophos 2

138 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಂಕಯ ತಂ ನಯಷಾ profenophos 3

139 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಜಮಾಮ  ಗಂಡ ಗಣ್ತಿ ಬೋರಾಪೂಯ profenophos 1

140 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಲಭಮ  ಗಂ ಬಾಳಾ profenophos 4

141 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಗಾ  ತಂದೄ.ದಿ.ಸಣ್ಮಂತ profenophos 4

142 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅರುಣ್ಣಬಾಯಿ ಗಂಡ.ರಾಿಂಶೆಟಿ್ಟ profenophos 2

143 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ

ಶಿರಾಜ ಕಲಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಅಣ್ಣ ಾ  ಕಲಶೆಟಿ್ಟ  

. profenophos 5

144 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ನವಿೋನಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಶಂಕಯರಾ . profenophos 5

145 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ ಶಂಕಯರಾ . profenophos 5

146 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬೋಯಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಜೆಟಿ್ರ ಾ profenophos 5

147 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಹ್ಮದವಿ ಗಂ ಶಿರಾಜ profenophos 5

148 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಗಿೋತಾ ಗಂಡ.ಭಲಾ ಕಾಜುುನ profenophos 5

149 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಂದರ ಭಮ  ಗಂ ಚನನ ವಿೋಯಾ profenophos 5

150 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ

ಭಸಮ ದ ಮೈನೋದಿದ ೋನ ಅಲಯಾಷ 

ಬಾಬುಮಿಯಾನ ತಂದೄ.ಅಜಂ ಅಲ profenophos 5

151 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂ.ಸದದ ಾ  ಎ.2 ಗ profenophos 3

152 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಕೇರ ೋದಿದ ೋನ ತಂದೄ ಬುರಾನೋದಿದ ೋನ profenophos 2

153 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಹೆಭದಿಬಗಂ ಗಂಡ ಬುರಾನೋದಿದ ೋನ profenophos 5

154 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುಭೋಧ ತಂದೄ ಗೋಪ್ಪಲರಾ ಕಟಿ್ಟ ಭನ profenophos 3

155 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅನನ ಪೂಣ್ು ಗಂಡ ಶಂಕಯ profenophos 3



156 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೄ ನಾಗಾ  ಅಲಾಾ ಪೂಯ profenophos 5

157 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುರೇವಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಭೋಭಸೇನರಾ profenophos 4

158 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ದಮಮಾಮ  ಗಂ. ಭೋಭವನನ ರಾ profenophos 4

159 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಘವಿಂದರ  ತಂದೄ ಭೋಭಸೇನರಾ profenophos 1

160 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಕುಿಂತಲಾ ಗಂಡ.ಸೂಮುಕಾಿಂತ ಹುಲ profenophos 5

161 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋ ಫಷವಂತರಾ ತಂ.ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  ಸದನೂಯ profenophos 5

162 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ ಸದದ ಾ profenophos 5

163 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಮೃತ ತಂ. ಖಾಜಾ profenophos 5

164 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಣ್ಮಂತ ತಂ ಖಾಜಾಾ profenophos 5

165 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭೋಭಣ್ಣ  ತಂ ರ ಬಣ್ಣ  ಘಾಲ profenophos 5

166 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಹ್ಮಿಂತಾ  ತಂದೄ.ದತಿಾ  ಗರಂಳಿಿ profenophos 2

167 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಗದವಿ ಗಂಡ ಭಹ್ಮಿಂತವ ಗರಂಳಿಿ profenophos 5

168 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿಾ  ತಂ ನಯಷಾ profenophos 5

169 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ಪುತಿ ಗಂ ಹೇಭಲ್ profenophos 4

170 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಣ್ಮಂತ ತಂದೄ ಫಷಣ್ಣ  ಗರಂಳಿಿ profenophos 5

171 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋ ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  ತಂ.ವಿೋಯಬಧರ ಪ್ಪಾ  ಸಳಿಿಭನ profenophos 5

172 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ.ಮೋನಾ  ಕುಿಂಬಾಯ profenophos 5

173 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಸಜಾದಿಬಗಂ ಗಂ. ಭಹೆಬೂಫಅಲ profenophos 5

174 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭ ಇಸಾಮಯಿಲ ತಂ ವಬಬ ೋಯಸಾಫ profenophos 5

175 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ

ಶಾಭರಾ ತಂದೄ.ದಿ.ಫಷವಂತರಾ 

ರಾಜಾಪೂಯ profenophos 5

176 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾವಿತಿರ  ಗಂಡ ಸುಭಾವಾ ಿಂದರ  ಸಳಿಭನ profenophos 3

177 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋಧಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ತಂದೄ ಕವನರಾ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ profenophos 5

178 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಈಯಭಮ  ಗಂಡ ರಾಭಣ್ಣ  ಸಡದ profenophos 4

179 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋ ಭೋಗಪ್ಪಾ  ತಂ.ಚೆನನ ಪ್ಪಾ profenophos 4

180 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತುಳಜಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಅಿಂಫಣ್ಣ  ತಿಾ ಗಿಂಡ profenophos 5

181 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ.ಶಾಭರಾ profenophos 5

182 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫಷಭಮ  ಗಂ ಚಂದರ ಾ profenophos 5

183 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಲಾ ಾ  ತಂ ಗಿಂಡಾ profenophos 5



184 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫಷರಾಜ ತಂ. ಸಂಗಾ  ಭಲ profenophos 5

185 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಂಕರ ಾ  ತಂ.ಸಂಗಾ  ಭಲ profenophos 5

186 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂದೄ ಮಾನಸಿಂಗ profenophos 4

187 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಷಲಪ್ಪಾ  ತಂ.ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  ಕೄರೊೋಳಿಿ profenophos 2

188 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭೋಭಣ್ಣ  ತಂ ಮಾಳಾ profenophos 2

189 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸವಮ ತ ಬೋ ಗಂಡ.ಶೇಖ ಭಸಬೂಫಸಾಫ profenophos 5

190 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಯಜಾನಬಗಂ ಗಂ.ಭಸಮ ದ ಅಕರ  profenophos 4

191 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಯಷಾ  ತಂ ನಾಗಾ profenophos 1

192 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಯಷಾ  ತಂ.ರಾಭಾ profenophos 4

193 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೈದಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಚಂದರ ಾ profenophos 1

194 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಿಾ ಣ್ಣ  ತಂ ಹುಸೇನ profenophos 2

195 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಿರ ೋ ರಾಜೇಿಂದರ  ತಂ.ವಿೋಯಬದರ ಪ್ಪಾ  ಸಳಿ profenophos 5

196 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಭಚಂದರ ಾ profenophos 5

197 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಂದರ ಾ  ತಂ. ಸೂಗಾ  ಭಜಿಜ ಗಿ profenophos 5

198 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪತುರ ಬೋ ಗಂಡ ಭಸಿಾನ ಅಲೋ profenophos 1

199 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ

ಶಿರ ೋ ಖಾಜಾಾ  ತಂ. ಶಂಕರ ಾ  ಧನಗಯ 

ಐನೋಳಿಿ profenophos 4

200 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಷತಿೋಶಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ಶಿರಾಭ profenophos 3

201 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೂಗಭಮ  ಗಂಡ ದಿ ಮಾಣಿಕ profenophos 2

202 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ.ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ  ಬಗವಂತಿ profenophos 2

203 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫಷವಂತರಾವ್ ತಂ ಶಾಯ ಭರಾವ್ profenophos 3

204 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ದಮ ಭಮ  ಗಂ ಚಂದರ ಾ profenophos 5

205 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ.ಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ನಾಮನೂಯ profenophos 2

206 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಂದೄ ಝಯಣ್ಾ  ತುಭಕುಿಂಟಾ profenophos 3

207 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಈಯಮಾಮ  ಗಂ.ಸದ್ಲರ ಭಾ  ರಿೋಟ್ಟ profenophos 5

208 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಜಮರ ಕಾವ ತಂದೄ ಗಿಂಡಾ profenophos 1

209 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಶಿರ ೋಧಯ ತಂದೄ ರ ಕಾವ ವಿೋಯ profenophos 3

210 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರ ಕಾವವಿೋಯ ತ.ಸದದ ಾ  ಗೌಡನೂಯ profenophos 5

211 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಅಶೋಕ ತಂದೄ ಗಿಂಡಾ profenophos 2



212 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚನನ ಾ  ತಂದೄ ಶಿರಾಮ profenophos 5

213 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರಾಜೇಿಂದರ  ತಂದೄ ಸಂಗಾ  ಭಲಸಾ profenophos 5

214 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ನಾಗಾ  . profenophos 3

215 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಜಟಿ ಪ್ಪಾ profenophos 5

216 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಭಲಾ ಭಮ  ಗಂಡ ದಿ ಶೆಿಂಕರ ಾ profenophos 3

217 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಘಾಳಭಮ  ಗಂ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ profenophos 3

218 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತಂದೄ ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ profenophos 4

219 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸಂಗಾ  ತಂದೄ ಶಾಭರಾ profenophos 3

220 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಮಾರುತಿ ತಂ.ತಿಾ ಣ್ಣ profenophos 5

221 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ profenophos 5

222 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸುಭಾವಾ ಿಂದರ  ತಂದೄ.ಶಂಕರ ಾ profenophos 2

223 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚತರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ಶಂಕೄರ ಪ್ಪಾ profenophos 3

224 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಭಸಮ ದ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ತಂದೄ ಸಲಾಯಸಾಫ profenophos 3

225 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಶಂಕಯ ತಂದೄ ನಾಗಪ್ಪಾ  ಸೇರಿಕಾಯ profenophos 2

226 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಮುಜುಜ  ತಂದೄ ಅಲುಾ ದಿದ ೋನ್ . profenophos 2

227 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಬಂಡಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ profenophos 2

228 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ ತಂದೄ ಶಾಭರಾ profenophos 2

229 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಪ್ರ ೋಭಲಾ ಗಂಡ ಶಿವಯಣ್ಾ  . profenophos 3

230 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರಾಜೇಿಂದರ  ತ.ಭಲಾ ಾ profenophos 2

231 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರಂಗಭಮ  ಗಂ.ಚಂದರ ಪ್ಪಾ profenophos 5

232 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಜಲಂಧಯ ತಂದೄ ಫಷಾ profenophos 3

233 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಶಿರ ೋಭತಿ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗ ಶಾಭರಾ profenophos 5

234 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸಂಗಾ  ತಂದೄ ಸದ್ಲರ ಭಾ profenophos 2

235 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರ ಶಾಿಂತ ತಂದೄ ಸುಭಾವಾ ಿಂದರ  . profenophos 3

236 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರ ದಿೋ ತಂದೄ ಸುಭಾವಾ ಿಂದರ  . profenophos 2

237 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸೂಮುಾ  ತಂದೄ ಚಂದರ ಾ profenophos 4

238 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ನ ತಂದೄ ಕಾಶಿನಾಥ ಯಾಳಗಿ profenophos 4

239 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ ಖಾಜಪ್ಪಾ  ದಗಲಮ ಡ್ಡ profenophos 4



240 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಮಿೋನಾಕೂ  ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ profenophos 5

241 ಚಿಂಚೋಳಿ

ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಗಿಂಡಪ್ಪಾ  ತಂ ದ್ರಲಪ್ಪಾ profenophos 5

242 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂದೄ.ರಾಭಜಿ profenophos 5

243 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ವಿಠಲ ತಂದೄ.ಶಿರಾಭ profenophos 3

244 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಕವನ ತಂದೄ ಶಿರಾಭ ಜಾಧ profenophos 2

245 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ನಾಗಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾಧ profenophos 3

246 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಅಜುುನ ತಂದೄ.ಬಚಾ ಾ profenophos 5

247 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಭಹೇವ ತಂದೄ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಸೇಯಲಾ. profenophos 3

248 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಈಯಾ  ತಂ. ನಾಗಾ profenophos 5

249 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಸುಜಾತ ಗಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬಗವಂತಿ profenophos 5

250 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ರಾಭಕರ ಶಣ ಾ  ತಂ. ಸಂಗಾ profenophos 3

251 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ರಾಹುಲ ತಂದೄ ಥಾರು . profenophos 2

252 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ನುಷಯತ್ ಫಾತಿೋಮಾ ಗಂಡ ಭಸಮ ದ ವಬಬ ೋರ್ profenophos 5

253 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ

ಭಸಮ ದ ಸಾಖೋಫ ತಂದೄ ಭಸಮ ದ ವಬಬ ೋಯ 

MUG ನುಷಯತ್ ಫಾತಿೋಮಾ ಗಂಡ ಭಸಮ ದ 

ವಬಬ ೋಯ profenophos 5

254 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಭಸಬೂಫ ಟೇಲ ತಂದೄ ಮಿೋರಾನ ಟೇಲ profenophos 5

255 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಹ್ಮವಾ  ತಂದೄ ಗಟಿ ಾ  ಡು ಯ profenophos 3

256 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಯಂಕಾ  ತಂದೄ ಮಲಾ ಾ  ಡು ಯ profenophos 2

257 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಶಾಯದ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸದದ ಾ  ಸೋಳಿನ್ profenophos 3

258 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಭಸಮ ದಜುನಾದ ತಂ. ಅಬುದ ಲನಾವಯ profenophos 5

259 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ .ರಾಭಜಿ ರಾಠೋಡ profenophos 4

260 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಅಿಂತಾ  ತಂ. ಶಾಭರಾ profenophos 5

261 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ನಾರಾಮಣ್ ತಂ. ಮಾಗಲಾ profenophos 5

262 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಶಿರ ೋನವಾಷ ತಂ. ಶಾಭರಾ profenophos 3

263 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಫಸಂತ ತಂ. ತಿಾ ಣ್ಣ profenophos 5

264 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ನಾಗಭಮ  ಗಂ ಎಲಾ ಾ profenophos 5

265 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಚಂದ್ಲಪೂ

ಯ ಷವಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಯವಿಕುಮಾಯ profenophos 3

266 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಅಿಂಜಯಾಯ  ತಂದೄ.ಬಚಾ ಯಾಯ profenophos 1

267 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ರ ನೋತಾ ಗಂಡ ಗೋಪ್ಪಲರೆಡ್ಡು  ಕಸಿೂರಿ profenophos 2



268 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಭಸಬೂಫಅಲಸಾಫ ಯಾಸನಸಾಫ profenophos 2

269 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಅಿಂಜಾ  ತಂದೄ.ರಾಭಾ profenophos 2

270 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ದಮ ಭಮ  ಗಂ, ಚಂದರ ಮಯ  ಪಿಂಚ profenophos 1

271 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಬಾಲಾ  ತಂ.ನಾಗಾ profenophos 3

272 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಎಲಾ ಮಾಮ  ಗಂಡ.ಕಶಿ ಾ profenophos 1

273 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ರಾಜು ತಂದೄ ಚಂದರ ಮಯ profenophos 2

274 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಶಂಕರ ಯಾಯ  ತಂದೄ ಪ್ಿಂಟಾ profenophos 1

275 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಆವಾ  ತಂದೄ ಚಂದರ ಾ profenophos 1

276 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ರುಕಮ ಣಿ ಗಂಡ ರಾಮುಾ profenophos 1

277 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಸಾಮಾ  ತಂ.ಸಾಮಾ  ಪಿಂಚಯ profenophos 2

278 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಭರಿಮಭಮ  ಗಂಡ.ಸಾಮೇಲ profenophos 1

279 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂ. ನಿಂಗಾ profenophos 2

280 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಮಲಾ ಾ  ತಂ.ಮಾನಾ  ಪಿಂಚರಂ profenophos 3

281 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಚ್ಮಿಂದಬ ಗಂ.ಷಯದ್ಲಯಭಮಯ  ಪಚ್ಮ profenophos 1

282 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಕೄ.ಲಚಭಣ್ಣ  ತಂ.ರಾಚಾ  ಪಚ್ಮರಂ profenophos 2

283 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ.ಯತನ ಾ profenophos 2

284 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಈಯಾ  ತಂ. ರಾಭಾ profenophos 1

285 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಕಶೀ ಾ  ತಂದೄ.ನಾಗಾ profenophos 4

286 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಸುಮಿತರ ಮಾಮ  ಗಂಡ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡು profenophos 1

287 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಬಾಲಾ  ತಂ ಪ್ಪಮಯ profenophos 5

288 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಮಲಾ ಭಮ  ಗಂ ರಾಚಾ profenophos 3

289 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ ಫಕಕ ಾ profenophos 2

290 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಸಂಗಭಮ  ಗಂಡ.ಯಂಕಾರೆಡ್ಡು profenophos 3

291 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಚಲಕ ಭಮ  ಗಂ ಭಲಾಾ ರೆಡ್ಡು profenophos 1

292 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ತಾಹೇರಾಬೋ ಗಂಡ ಪಕೇರ ೋದಿದ ೋನ್ profenophos 5

293 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ

ಭಸಮ ದ ಹ್ಮಫ ಅಲ ತಂದೄ ದಿ 

ಖಾಜಾಮಿಯಾಯ profenophos 2

294 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಖಾಸಿಂಅಲ ತಂ ಭಹೆತಾಫಸಾಫ profenophos 5

295 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಗರೆಮಿಯಾ ತಂ ಯಾಕುಫಲ profenophos 4



296 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಭಸಮ ದ್ ಟೇಲ ತಂ ಅಬಾಬ ಷ ಟೇಲ profenophos 1

297 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಅ.ಗನ ತಂ ಅ.ಯಜಾಕ profenophos 5

298 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಚಂದರ ಾ  ತಂದೄ. ಬಂದೄಾ profenophos 4

299 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಖಾಸಿಂ ಅಲ ತಂದೄ.ಯಫಯೋದಿದ ೋನ profenophos 1

300 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಚೆಿಂದರ ಯಾಯ profenophos 5

301 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಚಂದರ ಭಮ  ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಾ profenophos 5

302 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಮೈನೋದಿದ ೋನ ತಂದೄ ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ profenophos 4

303 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಭಲಾ ಣ್ಣಣ profenophos 4

304 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ

ಖುರುಬಾನ ಟೇಲ ತಂದೄ.ಇಸಾಮಯಿಲ 

ಟೇಲ profenophos 5

305 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಅಸಮ ದಟೇಲ ತಂದೄ ಭಸಮ ದಟೇಲ profenophos 4

306 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಗಂಗಭಮ  ಗಂ ರಾಭಾ profenophos 3

307 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಕಶಿ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  . profenophos 1

308 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಉಸಾಮ ನಅಲ ತಂ ಯಾಕುಫಅಲ profenophos 4

309 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ನಯಸಿಂಸಲು ತಂ ಭಲಾ ಣ್ಣ profenophos 4

310 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಬಾಲಾ  ತಂದೄ.ನಾಗಾ profenophos 1

311 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಮಾರುಪ ಟೇಲ ತಂದೄ ಭಸಬೂಫಟೇಲ profenophos 5

312 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಅಿಂತಾ  ತಂ ರಾಚಾ profenophos 5

313 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಲಕೂ ಮ  ಗಂಡ ನಯಸಿಂಸರೆಡ್ಡು profenophos 1

314 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಫರೊೋಜಮಿಯಾ ತಂದೄ ಜೈನೋದಿದ ೋನ MUG profenophos 3

315 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಮಗಲಾ  ತಂ ರಾಚಾ profenophos 5

316 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ನಯಷಭಮ  ಗಂಡ ಗೋಪ್ಪಲ . profenophos 3

317 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಹುಸೇನ ತಂದೄ ಗೋರೆಸಾಫ profenophos 1

318 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಪ್ಿಂಟಾ  ತಂದೄ.ಸಾಮಾ profenophos 5

319 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಕಶಿ ಮಾಮ  ತಂದೄ.ಭಲಾ ಣ್ಣ profenophos 3

320 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಭಸತಾಫ ಅಲ ತಂದೄ ಫಶಿೋಯ ಮಿಿಂಯಾ profenophos 3

321 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಖಾಸಿಂಟೇಲ ತಂದೄ ಅಕಬ ಯಟೇಲ profenophos 1

322 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ದಮ ಭಮ  ಗಂಡ ಮೋನಮಯ profenophos 2

323 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ

V.ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ರಾಜು 

ತಂದೄ.V.ಸೂಮುನಾರಾಮಣ್ರಾಜು profenophos 5



324 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಭಲಾ ಪ್ಪಾ profenophos 4

325 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ನಯಸಿಂಸಲು ತಂದೄ.ಬುಗಿಾ profenophos 3

326 ಚಿಂಚೋಳಿ

ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಅನಂತಮಯ  . profenophos 3

327 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಭರೆಮಾಮ  ಗಂ ಮಗಲಪ್ಪಾ profenophos 3

328 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಘಣು ತಂ. ಸೋಭಲಾ profenophos 4

329 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಉಮಾನಾಮಕ ತಂದೄ ರೂಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ profenophos 5

330 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಮಸನ ತಂ. ಸರಿಸಿಂಗ profenophos 5

331 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂ. ಹೂಬಾಯ profenophos 5

332 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ ಕಸು profenophos 5

333 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂದೄ ಸಣ್ಮು profenophos 5

334 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಿಂಬಾಜಿ ರಾಠೋಡ profenophos 4

335 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಜೈರಾಭ ತಂದೄ ಸದ್ಲರ ಭ profenophos 4

336 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಹೇಮಾಾ profenophos 3

337 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಠಭಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ profenophos 4

338 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಸಂಜುಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ್ profenophos 4

339 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ ತಂದೄ ಕಸು profenophos 4

340 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಮಾರುಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಾಲು profenophos 4

341 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಡ್ಡಕು ತಂ. ರಾಭಜಿ profenophos 5

342 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಗೋಫರು ತಂ ಕಸು profenophos 4

343 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಇಫಿಕಾರುನನ ಸಾ ಬಗಂ ಅಬುದ ಲಗನ profenophos 5

344 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಸಲಮುನನ ಸಾಬಗಂ ಗಂ. ಅಬುದ ಲಗನ profenophos 5

345 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರೇಕು ತಂ. ಬಜುಜ profenophos 2

346 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಶೇನಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಭೋಭಜಿ profenophos 1

347 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಲೋಕು ತಂದೄ.ಚಂದು profenophos 1

348 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಖೂಬು ತಂ. ಗನಾಯ profenophos 4

349 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ವಯಣ್ಮಾಮ ಾ  ಗಂ ರಾಭಣ್ಣಯ profenophos 3

350 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥರಾ ತಂ. ಸಣ್ಮಂತ profenophos 3

351 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ತುಕಾರಾಭ ತಂ. ರಾಭಚಂದರ ರಾ profenophos 5



352 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಝಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ರಾಭಣ್ಣ profenophos 3

353 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಶಾಭರಾ ತಂದೄ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ profenophos 4

354 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ನಾರಾಮಣ್ ತಂದೄ.ಪ್ಪಿಂಡು profenophos 3

355 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಆನಂದ ತಂದೄ ಭುಜಂಗರಾ profenophos 2

356 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಅವಿನಾಥ ತಂದೄ ಲಚಭನರಾ profenophos 3

357 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ವಾಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ, ಗೇಮು profenophos 5

358 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಲರಾ ತಂ.ಮಾಧರಾ profenophos 5

359 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರ ಕಾವ ತಂ.ಸಾಮಾ profenophos 3

360 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಬಜುಜ  ತಂದೄ.ವಾಲು ನಾಮಕ profenophos 4

361 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಬಜನಸಿಂಗ ತಂ.ಭಾಸಿಂಗ profenophos 5

362 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ವಯಣ್ಾ  ತಂ.ನಯಷಪ್ಪಾ  ಬಾಯ ಗರಿ profenophos 3

363 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಹ್ಮಿಂಕಾಯ  ತಂ ಶೇವಾಯ profenophos 5

364 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂದೄ ಅಿಂಬುರ profenophos 5

365 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಯಮೇವ ತಂದೄ ಅಿಂಬುರ profenophos 4

366 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂದೄ ಮಾಣು profenophos 4

367 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಸುನೋಲ ತಂದೄ.ಮಭನಾ  ಲಾಯ ಪೂರೆ profenophos 3

368 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಹೇಭಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೇಭಸಿಂಗ profenophos 3

S.NO Hobli Village Owner QTY

1 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ತ0ದೄ ಚ0ದರ ಾ vermicompost 5

2 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ತಿಾ ಮಾಮ  ತಂ. ಸಾಯಿಫಣ್ಣಣ vermicompost 5

3 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಶಿರ ೋನವಾಷ ರೆಡ್ಡು  ತಂ. ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡು vermicompost 5

4 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಗೌಯಭಮ  ಗಂಡ ಶಿರಾಮ ಕುರುಬುಯ vermicompost 5

5 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಸುಿಂದರಾಜ ತಂ. ಸಣ್ಮಂತ vermicompost 5

6 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಅಿಂಜಮಾಮ  ಗಂ. ಫಷಣ್ಾ vermicompost 5

7 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ತಿಾ ಣ್ಣಣ  ತಂ. ರಾಮಪ್ಪಾ vermicompost 5

8 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ ನಾಗಾ vermicompost 5

9 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ರ ಭಾತಿ ಗಂಡ ಯಘುನಾಥರೆಡ್ಡು  ರುದ್ಲರ vermicompost 5

10 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಯಸುರಾಭ ತಂದೄ ನಾರಾಮಣ್ vermicompost 5

11 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vermicompost 5



12 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಧಮುು ತಂ. ಭಕುಕ vermicompost 4

13 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಲಚಮ ಬಾಯಿ ಗಂ.ಶಂಕಯ vermicompost 4

14 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಹಿೋರಾಸಿಂಗ ತಂ. ಪುರುನಾಮಕ vermicompost 4

15 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಮಾಣಿಕ ತಂ.ಮ್ಯನಾಾ vermicompost 5

16 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ದವಯಥ ತಂದೄ ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ vermicompost 4

17 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂದೄ ಪ್ಪಿಂಡು vermicompost 4

18 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಾಮಣ್ vermicompost 4

19 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಷಕುರ  ರಾಠೋಡ vermicompost 4

20 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ದವಯಥ ತಂದೄ ಘಮುಮ vermicompost 4

21 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ಫದುದ  ತಂ.ಹ್ಮಭಜಿ vermicompost 4

22 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ತಾರು ತಂ ರೂಸಿಂಗ vermicompost 3

23 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಸಂಗಾಪೂ

ಯ ವಾಚುಾ  ತಂ. ಲಚುಾ vermicompost 3

24 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಾಭನರಾ ತಂ. ಆನಂತರಾವು vermicompost 5

25 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಅನಂತಾ  ತಂ.ರಾಭಮಯ vermicompost 5

26 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ

ಎಸ್.ವಿಂಕಟ ರಾಘವಿಂದರ  ರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಎಸ್. 

ಭಲರೆಡ್ಡು  . vermicompost 5

27 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಪ್ಪುತಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲೋಕಾಯ vermicompost 4

28 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶಿಾ  ತಂ. ಸಾಮಣ್ಣ vermicompost 4

29 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸುಭಾಶ ತಂ. ಚಂದುರ vermicompost 5

30 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸರಿಸಿಂಗ ತಂ ಭೋಮಾಾ vermicompost 5

31 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಚ್ಮಿಂದಿಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಭಚಂದರ vermicompost 4

32 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಹಿಯಕನಬಾಯಿ ಗಂ ಯಘುನಾಥ vermicompost 5

33 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸಂತರಾ ತಂ.ಮಾಣಿಕರಾ vermicompost 5

34 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಏಕನಾಥ ತಂ.ಲಿಂಬಾಜಿ vermicompost 5

35 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ನಯಸಮುಲು ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ  . vermicompost 3

36 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಗೇಣಿಬಾಯಿ ಗಂ.ರಾಭಜಿೋ ಕುಷಯಳಿಿ vermicompost 3

37 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸಂತ ತ.ರಾಜೇಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು vermicompost 5

38 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಗೋಪ್ಪಳರಾ ತಂ ಸಣ್ಮ ಿಂತರಾ vermicompost 2

39 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ತುಳಜಾ  ತಂದೄ ಚಂದರ ಾ vermicompost 2



40 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಿಪುತರ  ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ vermicompost 1

41 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸದ್ಲದ ರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡು vermicompost 2

42 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಕಾಶಿನಾಥ ತ.ರಾಭಣ್ಣ  ಕೇಳಿ್ಳರು vermicompost 5

43 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸಾಮಭಮ  ಗಂ ಹ್ಮವಪ್ಪಾ  ಕೇಳಿ್ಳಯ vermicompost 3

44 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಕೆಲಾಷ ತ.ನಯಷಪ್ಪಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು vermicompost 2

45 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರ ಭಾತಿ ಗಂಡ.ಭೋಭರೆಡ್ಡು  ಯಂಗಭ vermicompost 5

46 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಷರೊೋಜನ ಗಂಡ ದಿ ಜಮಪ್ಪಲ vermicompost 3

47 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಂಕಯಾ  ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ vermicompost 5

48 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಅಮೃತಾ  ತಂ ಸಣ್ಮಂತ ಕೇಳಿ್ಳಯ vermicompost 1

49 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶೇಶಭಮ  ಗಂ.ನಾಗಾ  ಧನಗಯ vermicompost 2

50 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಕಯಣ್ ತಂದೄ ಭಶಿಾ ೋಿಂದರ  . vermicompost 5

51 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಯವಿ ತಂ.ಷಕುರ vermicompost 3

52 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಯಮೇವ ತಂದೄ ಚಂದುರ vermicompost 5

53 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ದ್ಲವಿೋದ್ ತಂದೄ.ಯೆಲಾ  ಕಲ vermicompost 4

54 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ವಿಠಲ ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ . vermicompost 5

55 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಮಾಣೆಮಾಮ  ಗಂ ರಾಜಪ್ಪಾ vermicompost 3

56 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಭೋಭಸಿಂಗ ತಂದೄ ಹೇಮಾಾ vermicompost 4

57 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಝಯಣ್ಭಮ  ಗಂಡ ಸಂಗಾ vermicompost 5

58 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಗಂಗೂ ತಂ.ರೂಲಾ vermicompost 5

59 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ತುಕಾರಾಭ ತಂ. ಮಾಣಿಕ vermicompost 2

60 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ರಾಜು ತಂದೄ ನಂದು vermicompost 1

61 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಾಣಿಕ

ಪೂಯ ದವಿದ್ಲಷ ತಂದೄ ದಿ.ಅಣ್ದು vermicompost 5

1 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಸದ್ಲದ ರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಗೋಪ್ಪಲರೆಡ್ಡು biofertilizer

2 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಪ್ರ ೋಭಲಭಮ  ಗಂಡ ಬಚಾ ಾ  ಶಿಿಂಗಿತಂ biofertilizer

3 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಮಾಣೆಭಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಾ biofertilizer

4 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಫಕಕ ಭಮ  ಗಂಡ ನಾಗಣ್ಣಣ biofertilizer

5 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಬಾಲಭಣಿ ಗಂ ರಾಭನನ biofertilizer

6 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ವಿೋರೇವಲಿಂಗಂ ತಂದೄ ಬಚಾ ಾ  ಶಿಿಂಗಿತಂ biofertilizer



7 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ರಾಜುಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಬಚಾ ಾ  ಶಿಿಂಗಿತಂ biofertilizer

8 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಕಭಷಭಮ  ಗಂಡ.ಚಂದ್ಲರ ರೆಡ್ಡು biofertilizer

9 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಪುಣ್ಯ ತಿ ಗಂಡ ರಾಧಾಕೃಶಣ biofertilizer

10 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ನಾಗಣ್ಣ  ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ biofertilizer

11 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ S.ತುಳಜಾರಾಭ ತಂ ಭಕಾಕ ಜಿ biofertilizer

12 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಛೋಟ್ಟಮಿಯಾಯ  ತಂದೄ ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ biofertilizer

13 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಹ್ಮಜಿ ಟೇಲ ತಂದೄ ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ biofertilizer

14 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ S. ನರೇಿಂದರ  ತಂ ತುಳಜಾರಾಭ biofertilizer

15 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಷಭಷನ @ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಮೋಗಲಪ್ಪಾ  ಕಾಕ biofertilizer

16 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ S.ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ತುಳಜಾರಾಭ biofertilizer

17 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಭ.ಯಾಸೋನ ತಂದೄ. ಅ.ಯಜಾಕ biofertilizer

18 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಭಾಗಾ  ತಂ ಬಾಲಾ biofertilizer

19 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ನವಾಜಖಾನ ತಂ ಭಸಮ ದಖಾನ biofertilizer

20 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಅನಂತಿ ತಂ ಸಾಮಾ biofertilizer

21 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಅನುಸೂಜಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಫಲರಾಭಸಿಂಗ biofertilizer

22 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಭಲಾ ಣ್ಣ  ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ biofertilizer

23 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ವಯಫೋದಿದ ೋನ ತಂದೄ.ಯಫಯೋದಿದ ೋನ biofertilizer

24 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಗದಂ

ಪೂಯ ಭ.ವಬಬ ೋಯಮಿಯಾಯ  ತಂ ಭ.ಮೌಲಾನಸಾಫ biofertilizer

25 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಸಾವಿತರ ಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಾಫರಾ biofertilizer

26 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ biofertilizer

27 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ನನೋತಕೂಮಾಯ ರಾಭಚಂದರ ರಾ biofertilizer

28 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಫಷಭಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಾ biofertilizer

29 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಲಚಭನ ತಂದೄ ರೂಪ್ಪಾ biofertilizer

30 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಕಸು ತಂದೄ ಸೇವಾಾ  ನಾಮಕ biofertilizer

31 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ ರೂಪುಸಿಂಗ biofertilizer

32 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ತಜು ತಂದೄ ರಾಭಜಿ biofertilizer

33 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ನಯಸಿಂಗ ತಂ ಬಜುಯ biofertilizer

34 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ತಾರಿೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಖೋರು biofertilizer



35 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ ಕಶಾಯ biofertilizer

36 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂದೄ ಜಿೋಲಾ . biofertilizer

37 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಮಲಾ ಾ  ತಂ. ಸಾಮಾ  ಪೋಚ್ಮರಂ biofertilizer

38 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಬಾಲಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಅಡ್ಡಯಾಯ biofertilizer

39 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ತಂದೄ ರಾಭಲು biofertilizer

40 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಶೇಕರ್ ತಂದೄ ರಾಭಾ  . biofertilizer

41 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ನಯಸಿಂಸಲು ತಂದೄ ಮಲಾ ಾ  ಜೋಗ biofertilizer

42 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಅನಂತಭಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಮಯ biofertilizer

43 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ನಭುಲಾ ಗಂಡ ಎಸುಯತನ ಿಂ biofertilizer

44 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಮಾರುತಭಮ  ಗಂ. ಎವಾ biofertilizer

45 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ವಿನಾಮಕುಮಾಯ ತಂ. ಮಲಾ ಾ biofertilizer

46 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಭರಿಗೇಭಮ  ಗಂಡ ರ ಭಾಕಯ biofertilizer

47 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ದ್ಲನಮಯ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ  ಪಿಂಚರಂ biofertilizer

48 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಬಚಾ ಮಾಮ  ಗಂ. ಸಾಮಾ biofertilizer

49 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ಪ್ಿಂಟಪ್ಪಾ  ಪಿಂಚರಂ biofertilizer

50 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಹೈದಯಹುಸೇನ ತಂದೄ ಅಸಮ ದಹುಸೇನ biofertilizer

51 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ K. ನಯಸಮುಾ biofertilizer

52 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಸಾೀ ಮಿದ್ಲಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ  ಪಿಂಚರಂ biofertilizer

53 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಅನೋಲ ತಂದೄ ಯತನ ಮಯ biofertilizer

54 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಸಂಗಾ  ತಂದೄ ನಿಂಗಾ biofertilizer

55 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಕೄ.ವಿಂಕಟೇಶಂ ತಂ.ಕೄ.ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ biofertilizer

56 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಬೋಯಪ್ಪಾ  ತಂ. ಲಿಂಗಣ್ಣ  ಪೋಚ್ಮರಂ biofertilizer

57 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಪೋಚ್ಮ

ರಂ ಕೄ,ವಿಂಕಟಯಡ್ಡು  ತಂ, ರಾಿಂಯಡ್ಡು biofertilizer

58 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂದೄ ಚಂದರ ಾ  ನಾಮನೂರ್ biofertilizer

59 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ನಯಷಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಪೋಚಪ್ಪಾ biofertilizer

60 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಲಾ ಭಮ  ಗಂಡ ಅಿಂತಯಾಯ biofertilizer

61 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪ್ಪುತಿ ಗಂಡ ಭಹ್ಮದ biofertilizer

62 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಂದೄ ಶಿಾ biofertilizer



63 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕವನರಾ ಬನ್ ನಯಸಿಂಗರಾ . biofertilizer

64 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭಹ್ಮಿಂತಯಾಯ  ತಂದೄ.ವಿರುಪ್ಪಕ್ಷ್ಯಾಯ biofertilizer

65 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಈಯಾ  ತಂ ಶಿಾ biofertilizer

66 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಭನೋಸಯ ತಂದೄ.ಸಂಗಾ  ಫಡ್ಡಗೇಯ biofertilizer

67 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಂಗಭಮ  ಗಂ ಮಾರುತಿ biofertilizer

68 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿಹನನ ಭಮ  ಗಂಡ ದೇಡು  ಸಂಫಣ್ಣ biofertilizer

69 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಂತಶ ತಂ ಫಷರಾಜ biofertilizer

70 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಶೇಖಾ  ತಂದೄ.ಸಣ್ಮಂತ biofertilizer

71 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಂಕಪ್ಪಾ  ತಂ.ಗಿಂಡಪ್ಪಾ biofertilizer

72 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಮಲಾ ಾ  ತಂ. ಚನನ ಪ್ಿಂಟಾ biofertilizer

73 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಶಾಭಲಭಮ  ಗಂಡ.ಪುರುಶೋತಿಭ biofertilizer

74 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಮಾಣೆಾ  ತಂದೄ ಭಾಗಾ biofertilizer

75 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಚನನ ರಾಭಾ  ತಂ. ಚನನ ಪ್ಿಂಟಾ biofertilizer

76 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ನಯಸಿಂಸಲು ತಂದೄ ಚಂದರ ಯಾಯ biofertilizer

77 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಜನಾಧುನರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ನಯಸಿಂಸರೆಡ್ಡು biofertilizer

78 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ನಾಗಾ  ತಂ.ಮಲಾ ಾ biofertilizer

79 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಪ್ರ ೋಭಕುಮಾಯ ತಂ, ವಿವೀ ನಾಥರಾ biofertilizer

80 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಕಮಾಲರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ರಾಭರೆಡ್ಡು biofertilizer

81 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ವಮಂತಕಭಣಿ ಗಂಡ ನಯಸಿಂಸಯಡ್ಡು biofertilizer

82 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಅಿಂತಭಮ  ಗಂ.ಯತನ ಾ biofertilizer

83 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಕುಸುಮಾತಿ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖಯ biofertilizer

84 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ರಾಜೆಿಂದರ biofertilizer

85 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ನಯಷಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಪ್ಪಾ  ಐನೋಳಿ biofertilizer

86 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಖುರೇಶಾಬಗಂ ಗಂ ಮಸಮ ದಸಕಿಂದಯ biofertilizer

87 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ದಪ್ಪಾ  ತಂ.ಮಲಾ ಪ್ಪಾ biofertilizer

88 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರ ಭುಶಂಕಯ ತಂ.ಭೋಭಣ್ಣ biofertilizer

89 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರಾಭಣ್ಣ  ತಂ.ಸಣ್ಮಂತಾ  ಗ್ರಪೂಯ biofertilizer

90 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚತರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ.ಭಲಾ ಾ biofertilizer



91 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ

ಚಂದಯಬಾಬು ರಾ 

ತಂ.ಕಷನರಾಕುಲಕಣಿು biofertilizer

92 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ biofertilizer

93 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ

ಸೈಮದ್ ಫಾಸಉಲಾಾ  ಹುಸೇನ ತಂದೄ 

ಸೈಮದ ಮೈನುಲಾಾ  ಹುಸೇನ biofertilizer

94 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ

ಸೈಮದ್ಲ ನಫೋಸಾಬಗಂ ಗಂಡ ಸೈಮದ 

ಮೈನುಲಾಾ  ಹುಸೇನ biofertilizer

95 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಿಭಮ  ಗಂಡ ಮಲಾ ಾ biofertilizer

96 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಿಕಾಿಂತ ತಂದೄ ಝಯಣ್ಪ್ಪಾ  ಸುಿಂಠಾಣ್ biofertilizer

97 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಕವಿತಾ . biofertilizer

98 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ತಿಾ ಭಮ  ಗಂ ಗೋಯಾಯ biofertilizer

99 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಿಭಮ  ಗಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ biofertilizer

100 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಿಫಷಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ವಿೋಯಬದರ ಪ್ಪಾ biofertilizer

101 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಶಾಿಂತಾಜಿ biofertilizer

102 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಯಣ್ಫಷಾ  ತಂ ಸುಭಾವಾ ಿಂದರ biofertilizer

103 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ತಂದೄ ದಿ ಫಷರಾಜ biofertilizer

104 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಇಮಾಭ ಸಾಫ ತಂದೄ ನಯಾಭತ ಸಾಫ . biofertilizer

105 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಾಿಂತಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಬೋಯಪ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ . biofertilizer

106 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಿಜಮಲಕೂ ಮ  ಗಂ. ರಾಚಮಯ  ಭಡತಿ biofertilizer

107 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಭಚಂದರ ಾ  ತಂ ಗಿಂಡಾ biofertilizer

108 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಭಶೇಟಿ್ಟತಂ ಕಾಶಿರಾಭ biofertilizer

109 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಚಂದರ ಬಾಬು ತಂದೄ.ಹೇಭಸಿಂಗ್ biofertilizer

110 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭಸಮ ದ ಖಲೋಲ ಅಸಮ ದ ತಂದೄ.ಭಕಿುಿಂಸಾಫ biofertilizer

111 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಾಭರಾ ತಂದೄ.ಶಿರಾಮ biofertilizer

112 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಈಯಣ್ಣ  ತಂದೄ.ಶಿರಾಮ biofertilizer

113 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಲಭಾವಿ ದಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣುಮು ರಾಠೋಡ biofertilizer

114 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂಡ ನಯಷರೆಡ್ಡು biofertilizer

115 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಭೋಭರೆಡ್ಡು  ತಂ.ತಿಾ ರೆಡ್ಡು biofertilizer

116 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಅನಂತಭಮ  ಗಂಡ ರಾಮಾ biofertilizer

117 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಗೋಪ್ಪಲ . biofertilizer

118 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ರುಕಾಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಭ ವಾಯ . biofertilizer



119 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಗಭಲಬಾಯಿ ಗಂ ಪ್ಪಿಂಡುನಾಮಕ biofertilizer

120 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ಪ್ಪಿಂಡು ವಾಯ . biofertilizer

121 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ತುಕಾರಾಭ ತಂದೄ ಶಂಕಯ biofertilizer

122 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ. ಶಾಿಂತಾ ಕಶಾೀ ಯ biofertilizer

123 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ರ ಭಾತಿ ಗ.ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ biofertilizer

124 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಶಿರ ೋನವಾಷಯಡ್ಡು  ತಂ ಸಣ್ಮಂತಯಡ್ಡು biofertilizer

125 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಯಕೇದಿದ ನ ತಂ ಯಸೂಲಸಾಫ biofertilizer

126 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ

ಇಸಾಮಯಿಲ ತಂ ವಸಭೋಧಿೋನ U/G 

ಖಾಜಾಬ biofertilizer

127 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಲಾಲಖಾನ ತಂ.ಮೈನೋದಿದ ನ biofertilizer

128 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಷಲಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಂದೄ ಶೇರ್ ಖಾನ . biofertilizer

129 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಮೈನೋದಿದ ೋನಖಾನ ತಂ ಲಾಲಖಾನ ಠಾಣ್ biofertilizer

130 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ದವಿಿಂದರ ಾ  ತಂದೄ ಶೇಶಾ biofertilizer

131 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಜಗನಾನ ಥಯಡ್ಡು  ತಂ ನಿಂಗಾಯಡ್ಡು biofertilizer

132 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಷತಯ ಭಮ  ಗಂಡ ಶಿರ ೋನವಾಷಯಡ್ಡು biofertilizer

133 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಹ್ಮಫಜ ಟೇಲ ತಂ.ನಾಯ ಭತ ಟೇಲ biofertilizer

134 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನೂರುದಿದ ನ ತಂದೄ ನವಾಫ ಮಿಿಂಯಾನ . biofertilizer

135 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಲೆಾ ೋವಾ  ತಂ.ಶಂಕೄರ ಾ biofertilizer

136 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮಂಗಮಾಮ  ತಂ. ಬಾಲಾ biofertilizer

137 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಹ್ಮದ ತಂ.ಭೋಭಶೆನ biofertilizer

138 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂ. ವಿರೇಶಂ biofertilizer

139 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ. ದಲಾ biofertilizer

140 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮಾಣೆಭಮ  ಗಂಡ.ಅಿಂಜಮಯ biofertilizer

141 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕುನಾಲ ತಂದೄ ಕವನ ಚವಾೄ ಣ್ biofertilizer

142 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಗೋಬಾರ ಯ  ತಂದೄ ಡ್ಡಕಾಯ biofertilizer

143 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ.ಕವನ biofertilizer

144 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಗರುನಾಥ ತಂದೄ ಕಾಶಿರಾಭ biofertilizer

145 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಲಚುಾ  ತಂ ಕವನ biofertilizer

146 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶಿರ ೋನವಾಷ ತಂ ಪೋರಾಜಿ biofertilizer



147 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಧಮುು ತಂದೄ.ಇಸಾರ biofertilizer

148 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಪೂರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಧಮುು biofertilizer

149 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ತುಳಷಯಡ್ಡು  ತಂ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪಾ biofertilizer

150 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ ಗಂಗಯಾಯ biofertilizer

151 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಅಿಂಫಣ್ಣ  ತಂದೄ ಮಾರುತಿ ನಾಮಕ biofertilizer

152 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಆನಂದರಾಮ ತಂದೄ ಗಂಗಯಾಯ biofertilizer

153 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಮಾರುತಿ ತಂ ನಯಷಾ biofertilizer

154 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ರಾಮಪ್ಪಾ biofertilizer

155 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಕಲಾತಿ ಗಂಡ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ biofertilizer

156 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಷಯಷೀ ತಿ ಗಂಡ ರಾಭಚಂದರ ಾ biofertilizer

157 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ವಿೋಯಾ  ತಂದೄ ಶಿಪುತರ ಪ್ಪಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ biofertilizer

158 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ರಾಜು ತಂದೄ ರಾಭಚಂದರ ಾ  . biofertilizer

159 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಕಲಾತಿ ಗಂಡ ಶಿಪುತರ ಪ್ಪಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ biofertilizer

160 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂದೄ . ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ biofertilizer

161 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ತಂದೄ.ದಿ.ಭಹ್ಮದಪ್ಪಾ biofertilizer

162 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಗಂಗಭಮ  ವಿಠಲ biofertilizer

163 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂದೄ ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ biofertilizer

164 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ದಭಮ  ಗಂ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ biofertilizer

165 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ  ಕಟಿ ಳಿಿ biofertilizer

166 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂ.ರಾಚಪ್ಪಾ biofertilizer

167 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಭದ . biofertilizer

168 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಮು ತಂ.ಕಸು biofertilizer

169 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನಾಗಶೇಟಿ್ಟ  ತಂ ಫಷಪ್ಪಾ  ಮತಕಳಿಿ biofertilizer

170 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ನಾಗಶೇಟಿ್ಟ biofertilizer

171 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಚಂದಿರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋಫರು . biofertilizer

172 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಜಾನು ಚನಾನ ರಾಠೋಡ biofertilizer

173 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗಿಂಡಭಮ  ಗಂಡ.ಫಷಣ್ಾ biofertilizer

174 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭಣಿಕಂಠ ತಂದೄ. ಸಂಗಮೇವ ಸುಿಂಕದ biofertilizer



175 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನೋಲಕಂಠ ತಂದೄ.ಸಂಗಮೇವ ಸುಿಂಕದ biofertilizer

176 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ

ಭಸಮ ದ ಬುರಾನದಿದ ನ ತಂದೄ ದಿ. ಅಬುದ ಲ 

ಯಜಾಕ . biofertilizer

177 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಹಿೋರಾಸಿಂಗ ತಂದೄ ದಜಿ ವಾಯ biofertilizer

178 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಮೌಲಾನ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ biofertilizer

179 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ biofertilizer

180 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಂಗಭಮ  ಗಂ.ಶಿರಾ ಅಲಯಾಷ ಶಿಪ್ಪಾ biofertilizer

181 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಾಜಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ biofertilizer

182 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ದವಿಿಂದರ ಪ್ಪಾ  ತಂ ಸಂಗಪ್ಪಾ biofertilizer

183 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಕಣ್ುಕುಮಾಯ ತಂ ನಂದಿಕುಮಾಯ biofertilizer

184 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಚ್ಮಿಂದಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋಪ್ಪಲ biofertilizer

185 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೄ ಭೋಗಾ biofertilizer

186 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರೇಕು ತಂ ದಜಿ biofertilizer

187 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸುಭಾಶ ತಂ ಹೇಭಸಿಂಗ biofertilizer

188 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಕನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಾಚು biofertilizer

189 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಬೋಯಾ  ತಂದೄ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ biofertilizer

190 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ದವಿಿಂದರ ಾ  ತಂದೄ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ biofertilizer

191 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ನಾರಾಮಣ್ಯಡ್ಡು  ತಂ.ಅನಂತಯಡ್ಡು biofertilizer

192 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ನೋಲಭಮ  ಗಂಡ ಮಾರುತಿ biofertilizer

193 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಯವಿೋಿಂದರ ರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಸೋಭನಾಥರೆಡ್ಡು  . biofertilizer

194 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಈಯಭಮ  ಗಂಡ ಫಷವಂತರೆಡ್ಡು biofertilizer

195 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಲಲೋತಾ ತಂದೄ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ . biofertilizer

196 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ವಿವೀ ನಾಥರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡು biofertilizer

197 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ನಾಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡು biofertilizer

198 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಕಾಶಿನಾಥರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ಬಾಬುರೆಡ್ಡು biofertilizer

199 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಪ್ಪುತಿ ಗಂಡ.ಭೋಭರೆಡ್ಡು  ಕಾಕರೆಡ್ಡು biofertilizer

S.NO Hobli Village Owner

1 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸುಭಾವ ತಂದೄ.ಮಾಣಿಕಾ Trichoderma

2 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸಲೋಮಾ ಬೋ ಗಂಡ.ಲಾಲ ಭಸಮ ದ Trichoderma

3 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸುಧಾಕಯ ತಂ.ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ Trichoderma



4 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕವ ತಂ.ಧೋಿಂಡ್ಡಬಾ Trichoderma

5 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ರಾಭರಾ ತಂ.ಶಂಕಯರಾ Trichoderma

6 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ದಷಮುಕಮಯ  ತಂ. ಫಕಕ ಮಯ Trichoderma

7 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ದಿಗಂಫಯರಾ ತಂ ವಿಠೋಬಾ Trichoderma

8 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಲಾಲಭಸಮ ದ ತಂ.ಖಾಜಸಾಫ Trichoderma

9 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮವವಂತ ತಂದೄ ವಾಲು Trichoderma

10 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ ತಂದೄ ಚಂದಯ . Trichoderma

11 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೄ.ವಿಠಲ Trichoderma

12 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ವಿಂಕಟಭಮ  ಗಂಡ ನಯಸಮುಾ Trichoderma

13 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ದಿೋಲಾ ತಂ ಕಷನು Trichoderma

14 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನಯಸಮುಾ  ತಂ.ಸಂಗಾ Trichoderma

15 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಜೋಗ ಚವಾೄ ಣ್ Trichoderma

16 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕವನ ತಂದೄ ಹಿೋರು ಅಲಯಾಷ ಹಿೋರಾಸಿಂಗ Trichoderma

17 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಧುಕಯ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರಾ Trichoderma

18 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನಾಗಯಡ್ಡು  ತಂ. ಅಡವಿರೆಡ್ಡು Trichoderma

19 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಧಮಿುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧಮುು Trichoderma

20 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭೋಮಾಶಂಕಯ ತಂದೄ ಫಕಕಯಾಯ Trichoderma

21 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಮಾಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಸರಿಸಿಂಗ Trichoderma

22 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಉಮಿಾ ಬಾಯಿ ಗಂ.ಕವನ Trichoderma

23 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಯಮೇವ ತಂದೄ ಕವನ Trichoderma

24 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಂಕಯರಾ ತಂ.ವಿಂಕಟರಾ Trichoderma

25 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಿರಾಜ ತಂದೄ ಭೋಭಶೇಟಿ್ಟ Trichoderma

26 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಲಾಲ ಅಸಮ ದ ತಂದೄ ಹುಸೇನಸಾಫ Trichoderma

27 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ತಂದೄ ಸದದ ಪ್ಪಾ Trichoderma

28 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಜಾನಮಿಯಾ ತಂದೄ ಕರಿೋಭಸಾಫ Trichoderma

29 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಗೋರಿಬ ಗಂಡ. ಚ್ಮಿಂದಸಾಫ Trichoderma

30 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ನಿಂಗಾ  ತಂ. ಇಯಪ್ಪಾ Trichoderma

31 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ

ಫಕಕ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ  ಮು. 

ನಾಗಯಿದಲಾಯಿ Trichoderma



32 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಪುಿಂಡಲಕ ತಂ ಸದದ ಾ Trichoderma

33 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ರಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಶಿಲಿಂಗಾ Trichoderma

34 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ದವಯಥ ತಂ. ಶಿರಾಮ Trichoderma

35 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಸಣ್ಮಂತಪ್ಪಾ  ತಂ. ಬಾಳಪ್ಪಾ Trichoderma

36 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಸಂಗಾ  ತಂ. ರಾಚಪ್ಪಾ Trichoderma

37 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ Trichoderma

38 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ವಿೋರೇಿಂದರ ಾ  ತಂದೄ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ Trichoderma

39 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಾಿಂತಮಯ  ತಂ ವಿೋಯಬದರ ಮಯ Trichoderma

40 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ

ಭಹ್ಮನಂದ್ಲ ಗಂಡ . ಶಿಕುಮಾಯ 

ಸಿಂಗೇಯ Trichoderma

41 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ನಾಗಪ್ಪಾ  ತಂ.ಸದದ ಪ್ಪಾ Trichoderma

42 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಪುಷಾಾ ತಿ ಗಂಡ ವಿೋರೇಿಂದರ ಪ್ಪಾ Trichoderma

43 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ

ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ. ತಿಾ ಣ್ಣಣ  ಮು| 

ನಾಗಾಯಿದಲಾಯಿ Trichoderma

44 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ Trichoderma

45 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಈಯಾ  ರಾಚಾ Trichoderma

46 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಅಸಮ ದಪ್ಪಷಾ ತಂ ಹುಸೇನಸಾಫ Trichoderma

47 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಚುನುನ ಮಿಯಾಯ  ತಂ.ಚ್ಮಿಂದಸಾಫ Trichoderma

48 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಿರ ೋಮಂತ ತಂದೄ ಶಿರಾಮ Trichoderma

49 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ನಾಗೇವೀ ರಿ ಗಂಡ ಯಘುನಾಥ Trichoderma

50 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಸಾಯಿಫಣ್ಣಣ  ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪಾ Trichoderma

51 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ರಾಜೇಿಂದರ  ತಂ.ಶಿರಾಯಾ Trichoderma

52 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಭಲಾ ಭಮ  ಸುಫಣ್ಣ Trichoderma

53 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಶಿರ ೋಭತಿ ಭಹ್ಮದವಿ ಗಂಡ ಭಹ್ಮದಪ್ಪಾ Trichoderma

54 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರ ವಿೋಣ್ ತಂದೄ ಕವನರಾ Trichoderma

55 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಭರೇಿಂದರ  ತಂ.ಫಕಕ ಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು Trichoderma

56 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸುಭಾವ ತಂದೄ ವಿಠಲ ಕುಷರಂಳಿಿ  ತಾಿಂಡ್ಡ Trichoderma

57 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಲಕೂ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಎವಾ Trichoderma

58 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು
ಭಾಯತಿದವಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ 

ಮೋತಕಳಿಿ Trichoderma

59 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೄ ಚೆನನ ವಿೋಯಪ್ಪಾ Trichoderma



60 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸೋಭಶೇಖಯ ತಂ. ಸಾಮಫಣ್ಣ Trichoderma

61 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ನಿಂಗಭಮ  ತಂದೄ ಯಂಕಾ  ವಾಡ್ಡ Trichoderma

62 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ತುಕಕ ಾ  ತಂ ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  ಕೇಳಿ್ಳಯ Trichoderma

63 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ರಾಭಣ್ಣಣ Trichoderma

64 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು (1) ಪ್ಿಂಟಾ  ತಂದೄ ತಿಾ ಣ್ಣ Trichoderma

65 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಏಕನಾಥ ತಂದೄ ಶಂಕಯ ಚವಾೀ ಣ್ . Trichoderma

66 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯ Trichoderma

67 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ದಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಂದುನಾಮಕ Trichoderma

68 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಖುಬು Trichoderma

69 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರಾಮು ತಂ ಖೂಬು ಕುಷರಂಳಿಿ Trichoderma

70 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ದವಿದ್ಲಷ ತಂದೄ.ಅಣ್ದು Trichoderma

71 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ತಜು.ತಂ.ಕಷನು ಕುಷರಂಳಿಿ Trichoderma

72 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು
ಉದಮಶಂಕಯ ತಂ. ಮುಕುಿಂದಾ  

ಚಿಂಚೋಳಿ Trichoderma

73 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಗೋಪ್ಪಲ ತಂದೄ.ಚಂದು ಚವಾೄ ಣ್ Trichoderma

74 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರುಕಮ ೋಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಭದ್ಲಷ ಚವಾೄ ಣ್ Trichoderma

75 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಜಗನಾನ ಥ ತಂ.ಫಕಕ ಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು Trichoderma

76 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ವಿನೋದ ತಂದೄ ಹ್ಮಭಜಿ Trichoderma

77 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಗೋವಿಿಂದ ತಂದೄ.ನಯಸಿಂಗ Trichoderma

78 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಫಕಕಮಾಮ  ಗಂಡ.ಜೈವಂತ ಚೌಡಕ Trichoderma

79 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಉಪು Trichoderma

80 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ವೈಜನಾಥ ತಂ ಗರುಪ್ಪದಾ Trichoderma

81 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಸಣ್ಮಂತಾ ತಂದೄ ನಿಂಗಪ್ಪಾ  ನಾಟ್ಟೋಕಾಯ Trichoderma

82 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತಯಡ್ಡು  ತಂದೄ ನಾರಾಮಣ್ಯಡ್ಡು Trichoderma

83 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಜಗಮಾಮ  ಗಂ ಭಲೆಾ ೋವಪ್ಪಾ  ಹಿೋರೆಕುಯಬುಯ Trichoderma

84 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಭೋಭಣ್ಣ  ತಂ. ನಾಗಾ Trichoderma

85 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ವಿೋರುಪ್ಪಕ್ಷ್ಮಯ  ತಂ.ರಾಚಯಾಯ Trichoderma

86 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಗರುನಾಥ ತಂ. ಷದ್ಲಶಿರೆಡ್ಡು Trichoderma

87 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಅಪಜಲಮಿಮಯ  ತಂ. ಅಬುಬ ಲಾಾ ಸಾಫ Trichoderma



88 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಶಂಕರ ಾ  ತಂದೄ ಮಲಾ ಾ Trichoderma

89 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ವಿಜಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿವೀ ಿಂಫರಾ Trichoderma

90 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಬೋಭಸೇನ ತಂ ಶಿಾ  ಸರಿಜನ Trichoderma

91 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಯೆಲಾಮಾಮ  ಗಂಡ ಕಾವಪ್ಪಾ  . Trichoderma

92 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ರೂಪಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೋಮಾಾ  ನಾಮಕ Trichoderma

93 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ನಾಗಮಯ  ತಂದೄ ಮಲಾ ಮಯ  . Trichoderma

94 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತಂದೄ ಅಿಂಬಾದ್ಲಷರಾ Trichoderma

95 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಶಿರ ೋನವಾಷರಾ ತಂದೄ.ದೇಿಂಡ್ಲರಾ Trichoderma

96 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಶಿಭಮ  ಗಂಡ ನಯಷಾ Trichoderma

97 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಪ್ಿಂಟಯಾಯ  ತಂದೄ.ಭಾಗಾ Trichoderma

98 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಜಗಜೇನಯಡ್ಡು  ತಂದೄ Trichoderma

99 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಲಕೂ ಮ ೋಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Trichoderma

100 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ರಾಘಯಡ್ಡು  ತಂ ಅನಂತಯಡ್ಡು Trichoderma

101 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಷತಯ ಭಮ  ಗಂಡ.ಸುರೇವ Trichoderma

102 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಭನೋಸಯ ತಂದೄ ವಯಣ್ಾ  . Trichoderma

103 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್

ಶಂಕರ ಯಾಯ  ತಂದೄ ರಾಜೇಿಂದರ ಯಾಯ  

ಜಂಗಿನಭಠ . Trichoderma

104 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಫಷಯಡ್ಡು  ತಂ ತಿಪ್ಪಾ ಯಡ್ಡು Trichoderma

105 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ತುಳಸರಾಭ ತಂದೄ ಭಲಾಯಾಯ Trichoderma

106 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಶೇಖಯ ತಂದೄ.ಶಂಕೄರ ಪ್ಪಾ  ಕೇತಿಲಾಪೂಯ Trichoderma

107 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ವಿೋಯಭಣಿ ಗಂಡ.ನಯಸಮುಾ Trichoderma

108 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಮಿರಿಯಾ

ಣ್ ಲಚ್ಮಮ ಯಡ್ಡು  ತಂ ಶಂಕಯಯಡ್ಡು Trichoderma

109 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ವಯಣ್ಭಮ  ಗಂಡ ನಯಷಾ Trichoderma

110 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಜೈಪ್ಪಲ ತಂದೄ ಭಲಾ ಪ್ಪಾ Trichoderma

111 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಂಕಯರಾಜ ತಂದೄ ಸಂಗಾ  ಷಜಜ ನ Trichoderma

112 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಸುಶಿೋಲಭಮ  ಗಂ ಶಿರ ೋನವಾಷರೆಡ್ಡು Trichoderma

113 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ Trichoderma

114 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ವಿೋಯಾ  ತಂ ಮಗಲಪ್ಪಾ Trichoderma

115 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಬಾಲಾ  ತಂದೄ.ಸೈದಾ Trichoderma



116 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಇಿಂದರ ಭಮ  ಗಂಡ ಆನಂದಕುಮಾಯ Trichoderma

117 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ತುಳಜಾ  ತಂದೄ ಸಣ್ಮಂತ Trichoderma

118 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ತಂದೄ ನಯಷರೆಡ್ಡು  . Trichoderma

119 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಕಯಫಷಭಮ  ಗಂ ಸಂಗಪ್ಪಾ Trichoderma

120 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಫಕಕ ಭಮ  ಗಂಡ.ರೇಣ್ಸದದ ಾ Trichoderma

121 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ

ಸಣ್ಭಯಾಯ  ತಂದೄ ಯಂಕಯಾಯ  

ಸುಿಂಠಾಣ್,ಕಲ್ಲಾ ಯರೊೋಡ Trichoderma

122 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಸುಣ್ಣು ಗಂ ಭಧುಸೂದನರೆಡ್ಡು Trichoderma

123 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಸುದವುನರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಭಧುಸುಧನರೆಡ್ಡು Trichoderma

124 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ವಿೋರಾರೆಡ್ಡು  ತಂ ಚೆನಾನ ರೆಡ್ಡು Trichoderma

125 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ರಾಜೇಿಂದರ ಪ್ಪಾ  . Trichoderma

126 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ರುದರ ಪ್ಪಾ  ಸೂಯವಾಯ Trichoderma

127 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಭೋಭಣ್ಣ  ತಂದೄ ಸಣ್ಮಂತ . Trichoderma

128 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಖಾಜಾಸಾಫ ತಂ ಖಾಸಿಂಸಾಫ Trichoderma

129 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶೇಖಯ ತಂ ರಾಮುಲು Trichoderma

130 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಿರ ೋಭತಿ ಪುಷಾಾ ತಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ Trichoderma

131 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಮುಯಲಧಾಯರಾ ತಂದೄ ಗಿಂಡೇರಾ Trichoderma

132 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಅನನ ಪೂಣ್ು ಗಂಡ ದಿ.ತುಕಕ ಣ್ಣ Trichoderma

133 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಅಬುದ ಲವಾಸ ತಂ. ಅಬುದ ಲತಘನ Trichoderma

134 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ದವಿಿಂದರ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಚಂದರ ಾ  . Trichoderma

135 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಯಣ್ಾ  ತಂ. ಸದದ ಾ  ಕುಯಬುಯ Trichoderma

136 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಭಸಮ ದ ಹ್ಮಜಿ ತಂ. ಬುರಾನಟೇಲ Trichoderma

137 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಅಿಂತಭಮ  ಗಂಡ.ಎವಾ Trichoderma

138 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶೋಭಾ ತಂದೄ.ಅಿಂಫಣ್ಣಣ  ಡು ಯ Trichoderma

139 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಗಿಂಡಾ  ತಂ. ಶಿಮ್ಯತಿು ಚಿಂಚೋಳಿ Trichoderma

140 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ರೇಣ್ಸದದ ಾ  ತಂ ಭಲಾ ಾ Trichoderma

141 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ. ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಭೋಜಿ Trichoderma

142 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ದ್ರರ ತಿ ಗಂಡ ಸಾಭಸೇನ Trichoderma

143 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಿವಯಣ್ಾ  ತಂ ಗರುಪ್ಪದಾ Trichoderma



144 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಫಣ್ಣ Trichoderma

145 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಗಂಡ ರ ಕಾವಬಾಬು Trichoderma

146 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಗೌಡಾ  ತಂ. ವಯಣ್ಾ Trichoderma

147 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಷತಯ ಮಾಮ  ಗಂ. ನಾಗಯಡ್ಡು Trichoderma

148 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ರೇಣ್ಸದದ ಾ  ತಂ. ರಾಚಾ Trichoderma

149 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಗಯಮಾಮ  ಗಂ. ಶಿವಯಣ್ಮಯ Trichoderma

150 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತಂ.ವಯಣ್ಾ Trichoderma

151 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಭೋಭ ಶಾಯ  ಚಿಂಚೋಳಿ Trichoderma

152 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಬೋಯಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ಗೌಯಪ್ಪಾ Trichoderma

153 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಫಷಣ್ಾ  ತಂ. ಅಡ್ಡವಾ  ಗೌನಳಿಿ Trichoderma

154 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಅಿಂಬೄರ ೋಶ್ ತಂದೄ ಶಿಕುಮಾಯ ಸಿಂತ . Trichoderma

155 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಬಾಲಾ  ತಂದೄ ಮಲಾ ಾ Trichoderma

156 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಬಚಾ ಾ  ತಂ. ಪ್ಿಂಟಾ Trichoderma

157 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಅಿಂತಮಾಮ  ಗಂಡ.ಅಡ್ಡವಪ್ಪಾ Trichoderma

158 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಗೋಪ್ಪಲರೆಡ್ಡು Trichoderma

159 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಜಗದಿೋವೀ ಯಡ್ಡು  ತಂ. ಗೋಪ್ಪಲಯಡ್ಡು Trichoderma

160 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಉಮಾದವಿ ಗಂಡ ಕೄ.ವಿಂಕಟಯಡ್ಡು Trichoderma

161 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಸಣ್ಮ ಣ್ಣ  ತಂದೄ.ಬಾಲಾ Trichoderma

162 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಸಾಬರಾ ಗಂಡ ಅಜಿೋಜಮಿಮಯ Trichoderma

163 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಗೋರೆಾ  ತಂದೄ ಅಿಂಜಮಯ  ಸಾರಾ Trichoderma

164 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ವಿಂಕಟಯಡ್ಡು  ತಂದೄ ರಾಭಯಡ್ಡು Trichoderma

165 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಕಮಾಲರೆಡ್ಡು Trichoderma

166 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಸುಯಮಾಮ  ಗಂಡ.ಯಂಕಪ್ಪಾ Trichoderma

167 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಗೋಪ್ಪಲರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ಬಾಲರೆಡ್ಡು Trichoderma

168 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಷತಯ ಮಾಮ  ಗಂಡ.ಆನಂದಂ Trichoderma

169 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಸುಧಾಕಯ ತಂದೄ ರಾಭಾ Trichoderma

170 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಶಿಯಡ್ಡು 

ಲಾ ಅಿಂಜಾ  ತಂ ಪ್ಿಂಟಾ Trichoderma

171 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಫಷಲಿಂಗಾ  ತಂದೄ ಸಂಗಣ್ಣ  ನಂದುಯ Trichoderma



172 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಭಾಗಯ ತಿ . Trichoderma

173 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ನಯಸಿಂಗರಾ ತಂ.ಭಲಾ ಪ್ಪಾ Trichoderma

174 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಭನೋಸಯ ವಿೋಠಮಯ Trichoderma

175 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಮಾಣಿಕಾ  ತಂ ರಂಗಪ್ಪಾ Trichoderma

176 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಷಣ್ಣ ಖಾಜಾ  ತ.ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಸಲಗಿ Trichoderma

177 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಶಾಭರಾ ತಂದೄ ಖಾಜಪ್ಪಾ Trichoderma

178 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚತರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ಕಲಾ ಾ Trichoderma

179 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ವಿಂಕಟೇವ ತ.ಗಿಂಡಮಯ Trichoderma

180 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೄ ಘಾಳಪ್ಪಾ Trichoderma

181 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಜಗನಾಥರಾ ತಂದೄ ಲಾಲಪ್ಪಾ Trichoderma

182 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ನಯಷಪ್ಪಾ  ತಂ ತಿಾ ಣ್ಣಣ Trichoderma

183 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಖುತಜಾಬಗಂ ಗಂ ವಬಬ ಯಸಾಫ Trichoderma

184 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಮೈನೋದಿನ ತಂ.ಪ್ಪಸುಮಿಯಾಯ  ಕೇಯಬಾ Trichoderma

185 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಭಸಮ ದಇಸಾಮಯಿಲ ತಂ.ಮೈನೋದಿನ Trichoderma

186 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸೂಮುಶೇಖಯ ತಂ. ಚಂದರ ಶೇಖಯ Trichoderma

187 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಬಾಬು ತಂ.ರೇಣ್ಾ Trichoderma

188 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಗೌಯಮಾಮ  ಗಂಡ.ದಿ.ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ  ರಾಚೋಟ್ಟ Trichoderma

189 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ

ಖಾಜಾಭಸಮ ದಷಮಿಯದಿದ ೋನ ತಂ 

ಖಾಜಾಅಮಿ Trichoderma

190 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸದ್ಲರ ಭಪ್ಪಾ  ವಯಣ್ಪ್ಪಾ Trichoderma

191 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ

ಅನೂಸೂಯಾಬಾಯಿ ಗಂ 

ಸದ್ಲರ ಭಾ ಬೄಡಗಲಾ Trichoderma

192 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ .ಸದದ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ.ನಯಷಾ  ಭುತಾಳಿ Trichoderma

193 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸಂಗಮಾಮ  ಗಂಡ ದಿ.ನಯಷಯಡ್ಡು Trichoderma

194 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರಾಜೇಿಂದರ  ತಂದೄ ಸಾಮಫಣ್ಣ Trichoderma

195 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಈಯಭಮ  ಗಂಡ.ದಿ.ದಪ್ಪಾ  ಮೇತಿರ Trichoderma

196 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಶಿರ ೋಮಂತರಾ Trichoderma

197 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ದಮ ಭಮ  ಗಂಡ.ಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ನಾಮನೂಯ Trichoderma

198 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಉದಮಸಿಂಸ ತಂದೄ ಭೋಭಯಾಯ Trichoderma

199 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಪ್ಪಶುಮಿಮನ ತಂದೄ ಖಾಜಾಭಾಯಿ Trichoderma



200 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸಂಗಮೇವೀ ಯ ತಂದೄ.ದಿ.ಸುಭಾವಾ ಿಂದರ Trichoderma

201 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಕಭಲಮಾಮ  ಗಂಡ.ಭೋಭಯಾಯ  ಕಲಾಲ Trichoderma

202 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ Trichoderma

203 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ವಿವೀ ನಾಥ ತಂದೄ.ಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ನಾಮನೂಯ Trichoderma

204 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸೂಮುಕಾಿಂತ ತಂದೄ.ದಿ.ಸುಭಾವಾ ಿಂದರ Trichoderma

205 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತಂದೄ.ದಿ.ಸುಭಾವಾ ಿಂದರ Trichoderma

206 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರಾ ತಂದೄ ಭೋಭರಾ Trichoderma

207 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಹೂನಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ, ಬೋಭಲಾ Trichoderma

208 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಂಪೋಕ Trichoderma

209 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂದೄ ಟೋಪು Trichoderma

S.NO Hobli Village Owner

1 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಯಹೆಮುದಿದ ನ ತಂ ಖಾಜಾಮಿಯಾ rhizobium

2 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಗೋವಿಿಂದರಾ ತಂದೄ ನಯಸಿಂಸರಾ rhizobium

3 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಷಯದ್ಲಯಮಿಯಾಯ  ತಂದೄ ಖಾಜಾಮಿಯಾಯ rhizobium

4 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡು  ತಂ ಆಶಾರೆಡ್ಡು rhizobium

5 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಫಷಣ್ಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ rhizobium

6 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಶಿವಯಣ್ಾ  ತಂದೄ ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ rhizobium

7 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಭಲಾ ರೆಡ್ಡು  ತಂ. ನಾಗರೆಡ್ಡು rhizobium

8 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಅಲಾಾ ಟೇಲ ತಂ.ಮಿಮಯ ಟೇಲ rhizobium

9 ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಣ್ವಾಯ ಸುಶಿಲಭಮ  ಗಂ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ rhizobium

10 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಫಷೃ ಮಾಮ  ಗಂ. ಫಕಕ ಪ್ಪಾ rhizobium

11 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ರಾಚಭಮ  ಗಂ.ಭಲಾ ಕಾಜುುನ rhizobium

12 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ನಾಯಮಣ್ರೆಡ್ಡು  .ತಂ. ಜಗನಾಥರೆಡ್ಡು rhizobium

13 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಶಿರಾಭ rhizobium

14 ಚಿಂಚೋಳಿ
ನಾಗಾಇ

ದ್ಲಾ ಯಿ ಶಿರಾಭ ತಂ ಪೋಮು rhizobium

15 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ನಾಗಪ್ಪಾ  ತಂ.ಸದದ ಪ್ಪಾ rhizobium

16 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಪುಷಾಾ ತಿ ಗಂಡ ವಿೋರೇಿಂದರ ಪ್ಪಾ rhizobium

17 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ

ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ. ತಿಾ ಣ್ಣಣ  ಮು| 

ನಾಗಾಯಿದಲಾಯಿ rhizobium

18 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ rhizobium



19 ಚಿಂಚೋಳಿ
ತಿರುಭಲಾ

ಪೂಯ ಈಯಾ  ರಾಚಾ rhizobium

20 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಸಂತರಾ ತಂದೄ.ವಿಂಕಟರಾ ಕುಲಕಣಿು rhizobium

21 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ರಾಜಶೇಖಯ.ತಂ.ಭಹ್ಮರುದರ ಪ್ಪಾ rhizobium

22 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಚನನ ಾ  ತಂದೄ ವೈಜನಾಥ rhizobium

23 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ.ಫಷಾ ಕೇಳಿ್ಳರು rhizobium

24 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಪಂಡರಿ ತಂದೄ ಚಂದರ ಾ rhizobium

25 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ. ಫಷೃ ಪ್ಪಾ  ಕೇಳಿ್ಳರು rhizobium

26 ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೇಳಿ್ಳರು ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ.ಸಣ್ಮಂತಾ rhizobium

27 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ವಿೋರಾಯಡ್ಡು  ತಂ.ಅನಂತಯಡ್ಡು rhizobium

28 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಫಷಭಮ  ಗಂಡ ಸಾಮಫಣ್ಣ rhizobium

S.NO Hobli Village Owner

1 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ
ಅಲಿ್ಲರಿ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ತಂದೄ ದಿ. ಎ. 

ರಾಭಕೇೋಟಮಯ  . psb

2 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ

ಎ.ಯಮಾತಿ ಗಂಡ ಕೄ.ಎನ್.ಚೌದಿರ  ತಂದೄ 

ಎ.ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಥ್ರ ೋ.ಜಿ.ಪ.ಎ 

ಎ.ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ತಂದೄ ದಿ.ರಾಭಕೇೋಟಯ psb

3 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರೂಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಚಂದುರ psb

4 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಗಲಾಭ ಜಿಲಾನ ತಂದೄ.ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ psb

5 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರಾಮುಾ  ತಂದೄ ಸಣ್ಭಾ psb

6 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ರೂಸಿಂಗ್ ತಂದೄ ದಲಾ psb

7 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂದೄ ಯತುನ psb

8 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಖೋಭಣಿಬಾಯಿ ಗಂ.ಶಂಕಯ psb

9 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ನಯಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ psb

10 ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾದಿಪೂಯ ಗೋವಿಿಂದ ತಂದೄ ಫನುನ psb

11 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಫಷರಾಜ ತಂದೄ ನಯಸಿಂಗರಾ psb

12 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸದದ ಭಮ  ಗಂ.ಭಲೆಾ ೋವಪ್ಪಾ psb

13 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ದತಿತಾರ ಮ ತಂದೄ ಸಂಗಾ  ಐನೋಳಿ . psb

14 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಫಷೃ ಮಾಮ  ಗಂ.ಫಕಕ ಪ್ಪಾ psb

15 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಶಿಾ  ತಾದಲಾಪೂಯ psb

16 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಶಾಭರಾ ತಂ.ಕಲಾ ಾ psb

17 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಚನನ ವಿೋಯಾ  ತಂ.ಭಲಾ ಾ psb



18 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಬಂಡಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಈಯಪ್ಪಾ  ಉಡಗಿ psb

19 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಬಗವಂತರಾ ತಂದೄ ಅಣೆಣ ಪ್ಪಾ  ಭಲಸಾ psb

20 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಭಲಾ ಾ  ತಂದೄ ಚಂದರ ಾ psb

21 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಶಿವಯಣ್ಾ  ತಂದೄ ಶಂಕೄರ ಾ psb

22 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ತುಳಜಾ  ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ psb

23 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಈಯಭಮ  @ ಈಯೀ  ಗಂಡ ಭಲಾ ಾ psb

24 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಸೈ.ಅಕಬ ಯಹುಸೇನ ತಂ ಬಾಬಾಹುಸೇನ psb

25 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂದೄ ದವಿೋಿಂದರ ಾ psb

26 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂ ಶಿಶಂಕಯ psb

27 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ರಾಘವಿಂದರ  ತಂ ಶಂಕಯರಾಜ psb

28 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಝಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂ ನಯಷಪ್ಪಾ psb

29 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಯತನ ಭಮ  ಗಂಡ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ psb

30 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಅಿಂಬಾಜಿರಾ ತಂದೄ ರಾಭಚಂದರ psb

31 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಶಿಶಂಕಯ ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪಾ psb

32 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ರೇಣ್ಸದದ ಾ  ತಂದೄ ನಾಗಾ psb

33 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ದಷಿಯಾಯ  ತಂದೄ.ದಿ.ನಯಷಯಾಯ psb

34 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ ಬಚಾ ಾ psb

35 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಕಲ್ಲಾ ಯ

ರೊೋಡ ಯಮೇವ ತಂದೄ ವಯಣ್ಾ  ಜೋನನ ಲ psb

36 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಉಮಾಶಂಕಯ ತಂದೄ ರಾಜಶೇಖಯ psb

37 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಭೋಮಾಶಂಕಯ ತಂದೄ ರಾಜಶೇಖಯ psb

38 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಕಲಾ ಾ  ಚಂಡ್ಡರ ಸ . psb

39 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ವಿಜಮಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂಡ ಫಕಕ ರ ಭು ಭಲಸಾ psb

40 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ  ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪಾ psb

41 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಸುಧಾಕಯ ತ.ಚಂದರ ಶೇಖಯ psb

42 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ನಾಗಭಮ  ಗಂ.ಗಯಪ್ಪದಾ psb

43 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂ.ನಯಸಿಂಗರಾ psb

44 ಚಿಂಚೋಳಿ
ದಗಲಭ

ಡ್ಡ ವಿನೋದಕುಮಾಯ ತಂ ರೇಣ್ಸದದ ಪ್ಪಾ psb

45 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ.ಫಷವಂತರಾ 

ರಾಜಾಪೂಯ psb



46 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ರ ಭುಲಿಂಗ psb

47 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೋನಭಮ  ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ psb

48 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ನರಾಳೆ psb

49 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿಹನನ ಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಣ್ಣ  ಕೄರೊೋಳಿಿ psb

50 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಫಷಣ್ಣ  ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣ psb

51 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಭಣ್ಣ  ತಂ ಸಣ್ಮಂತ psb

52 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿೋಯಶೇಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಬಂಡಾ  . psb

53 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂ.ಸಣ್ಮಂತ ಕಯನಕೇೋಟ್ಟ psb

54 ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಾಫಣ್ಣ  ತಂ ಪಕಯಾ psb

55 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸೂರು ತಂ ಧಾರು psb

56 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಹುನಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಭರಾ psb

57 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ ಸಾಮಾ  ಪೋಚಲಾ psb

58 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ ತಂದೄ.ನಯಸಿಂಗ psb

59 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ವಿೋಯಸಿಂಗ ತಂದೄ ಶೇವು ವಾಯ psb

60 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ತಂ ಶೇಶಗಿೋರಿರಾ psb

61 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಂಕಯ ತಂದೄ ಧಾಜಿ psb

62 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನಾಗಯತನ  ಗಂಡ.ಮಾಣಿಕರಾ psb

63 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಶಂಕಯ ರಾಠೋಡ psb

64 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಮಾನಸಿಂಗ ತಂದೄ ಕಸು psb

65 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ದವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಸು . psb

66 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭೋಜು ತಂದೄ ಶಂಕಯ psb

67 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಗಂ ಪೋಮು psb

68 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಚಂದಿರ ಬಾಯಿ ಗಂ ಉಮಾಾ psb

69 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಉಮಾಾ  ರಾಠೋಡ psb

70 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನಾಣೂ ತಂ ಗೋಭಲಾ psb

71 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗೋವಿಿಂದ ತಂದೄ.ರಾಮು ವಾಯ psb

72 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಕವನ ತಂದೄ ಭೋಕುಕ psb

73 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಅಮೃತ ತಂ ಭೋಭಣ್ಣಣ psb



74 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ  ತಂ ನಾಗಪ್ಪಾ psb

75 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಯಮೇವ ತಂದೄ ಧಾಜಿ psb

76 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಕೄಸಬಾಯಿ ಗಂಡ.ರೇಕು psb

77 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗಂಗಾರಾಭ ತಂದೄ.ಖುಬು psb

78 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ವಾಲು ತಂ.ಥಾರು psb

79 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮುಕುಿಂದ . psb

80 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಲಕೂ ಮ ೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೈಸಿಂಗ psb

81 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಬಾಬು ತಂ ಗೋಭಲಾ psb

82 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ತಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ psb

83 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಗಿಂಡಪ್ಪಾ  ತಂ ವಿಯಬದರ ಪ್ಪಾ psb

84 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಣ್ಮಂತಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಯಂಕಪ್ಪಾ psb

85 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ವಭಶೋದಿದ ನ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ psb

86 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ದಜಿ ತಂ ಘಮುಮ psb

87 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ G. ಸುಶಿಲಬಾಯಿ ಗಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ psb

88 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ರಾಭಶೇಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಸುರಾಭ psb

89 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭಲಾ ಕಾುಜುನ ತಂ ಫಷಣ್ಪ್ಪಾ  ಸುಿಂಕದ psb

90 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಚಂದು ತಂ ನಾಮು psb

91 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಂಕಯ ತಂ ಫಕಕ ಪ್ಪಾ psb

92 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನೋಲಮಾಮ  ಗಂಡ.ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ psb

93 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸುಭಾಷ ತಂದೄ ಹಿರಾಭಣಿ psb

94 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಬೋ,ಬೋ,ಸುಗಾರ  ಗಂಡ ಮುನೋಯಮಿಿಂಯಾ psb

95 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ದವಿದ್ಲಷ ತಂದೄ ಹೇಭಲಾ psb

96 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಸಾಮಾ  ತಂದೄ.ನಾಗಾ psb

97 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ನನ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣ್ತಿ psb

98 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಭಲಾ ಕಾುಜುನ ತಂ ಸದ್ಲರ ಭಪ್ಪಾ  ಭಂಡ್ಡಯ psb

99 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ವಕುಿಂತಲಾ ಗಂಡ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ಸುಿಂಕದ psb

100 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಫಳಿರಾಭ ತಂದೄ ಶಾಭರಾ psb

101 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಶಂಕಯ ತಂದೄ.ಲಚುಾ psb



102 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಭೋಗಾ

ಲಿಂಗದಳಿಿ ಖೋಮು ತಂ ಗೋಮು psb

103 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಭೋಭಣ್ಣ  ತಂ. ನಾಗಾ psb

104 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ವಿೋರುಪ್ಪಕ್ಷ್ಮಯ  ತಂ.ರಾಚಯಾಯ psb

105 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಗರುನಾಥ ತಂ. ಷದ್ಲಶಿರೆಡ್ಡು psb

106 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಲಲೋತಾ ತಂದೄ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ . psb

107 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ವಿವೀ ನಾಥರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡು psb

108 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ನಾಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡು psb

109 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಕಾಶಿನಾಥರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ಬಾಬುರೆಡ್ಡು psb

110 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಪ್ಪುತಿ ಗಂಡ.ಭೋಭರೆಡ್ಡು  ಕಾಕರೆಡ್ಡು psb

111 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಅಪಜಲಮಿಮಯ  ತಂ. ಅಬುಬ ಲಾಾ ಸಾಫ psb

112 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ

ಭಸಮ ದ ಭಸಿಾನಸಾಫ ತಂದೄ.ಭಸಮ ದ 

ಖಾಜಾಸಾಫ psb

113 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ತ0ದೄ ಚ0ದರ ಾ psb

114 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ತಿಾ ಮಾಮ  ತಂ. ಸಾಯಿಫಣ್ಣಣ psb

115 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಶಿರ ೋನವಾಷ ರೆಡ್ಡು  ತಂ. ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡು psb

116 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಗೌಯಭಮ  ಗಂಡ ಶಿರಾಮ ಕುರುಬುಯ psb

117 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಸುಿಂದರಾಜ ತಂ. ಸಣ್ಮಂತ psb

118 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಅಿಂಜಮಾಮ  ಗಂ. ಫಷಣ್ಾ psb

119 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ತಿಾ ಣ್ಣಣ  ತಂ. ರಾಮಪ್ಪಾ psb

120 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ ನಾಗಾ psb

121 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ರ ಭಾತಿ ಗಂಡ ಯಘುನಾಥರೆಡ್ಡು  ರುದ್ಲರ psb

122 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ರಾಭಲು ತಂ. ಪ್ಪಯಾಯ psb

123 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಫಕಕಮಾಮ  ಗಂಡ.ಜೈವಂತ ಚೌಡಕ psb

124 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಜಮವಂತ ತಂ. ಮಲಾ ಪ್ಪಾ psb

125 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಸಂತೋಶರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ರೆಡ್ಡು  . psb

126 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಸೂಮುಕಾಿಂತ ತಂದೄ ಚಂದರ ಶೇಖಯಯಾಯ psb

127 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಫಕಕ ಭಮ  ಗಂ. ಭಲೆಾ ೋಶಿ psb

128 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ರಾಚಮಯ  ತಂದೄ ಫಷೃ ಮಯ  ಭಠತಿ . psb

129 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಭಲಾ ಾ  ತಂದೄ.ಕಾಳಾ  ಇದಲಾಯಿ psb



130 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ನಾಗಾ  ತಂ. ಸದದ ಪ್ಪಾ psb

131 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಯಮೇವ ತಂ. ವಯಣ್ಪ್ಪಾ psb

132 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಲಕೂ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂ. ನಯಷರೆಡ್ಡು psb

133 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ದತಿಾತೄರ ೋಮರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ.ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡು psb

134 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಭೋಭಣ್ಣ  ತಂ.ಚಂದರ ಾ psb

135 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ದತಿಾರೆಡ್ಡು  ತಂ. ತಿಪ್ಪಾ ರೆಡ್ಡು psb

136 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಕವನ ತಂದೄ ದಸು psb

137 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಬಾಬು ರಾ ತಂದೄ ನಾಗಾ psb

138 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಬುರಾ ಟೇಲ ತಂ. ಭಸಬೂಫಅಲ psb

139 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ತಂ.ಫಷೃ ಪ್ಪಾ psb

140 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಚನನ ಭಮ  ಗ0ಡ ಈಯಾ psb

141 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಸಣ್ಮ ಿಂತಪ್ಪಾ  ತಂ. ಎಲಾ ಪ್ಪಾ psb

142 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಗಂಗನ

ಳಿಿ ಎವಾ  ತಂ. ರಾಭಣ್ಣಣ psb

143 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸಂತ ತಂ. ರಾಭಚಂದರ psb

144 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದತಿುರಾ psb

145 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ನಯಸುಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಾರುತಿ psb

146 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಭಲಾ ಮಾಮ  ಗಂ.ಪುರುಸೋತಿಭರೆಡ್ಡು psb

147 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಸುಧಾಕಯ ತಂ.ವಿಠೋಬಾ psb

148 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಪುಶಾ ಭಮ  ಗಂಡ ಭಲೆಾ ೋವ psb

149 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಶಿರಾಭ psb

150 ಚಿಂಚೋಳಿ
ಜಿಲರು

ಷಾ ಉತಿಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ರ ತಾರಾ psb

Farmer 

Name
Dealer Variety Quantity in Kg

Farmer 

Share in Rs.

ಫಷಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20.4 1122

ಕವನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20.1 1105.5

ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ವೈಜನಾಥಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಚಂದುರಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 637.5

ರ ಭಾತಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825



ಶಾಿಂತವಿೋರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ರ ದಿೋರ್ಪಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಚೆನನ ಫಷಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಪ್ಪರ ಣೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಪ್ಪರ ಣೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 4.5 247.5

ಸಾಮಫಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಾಯತಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭೋಭರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಬಾಬುರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಶಾಮ್ ರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿೋರೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಲಾ ಕಾಜುುನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಅನಥಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಾಗಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಅಶೋಕುಮಾಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ASHOKಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಯತನ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸನಮಂತ್ ರೇಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಯಣ್ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಮಾರುತಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಧಮಾು ರಾವ್ ರಾಮಗೋಳ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ದೆತಾ ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಯಣ್ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಸಿಾನ್ SABಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ಸನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಯವಿೋಿಂದರ ನಾಥಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಹ್ಮದವಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ನಯಸಿಂಸ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಗೋಪ್ಪಲ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಖಾಜಾಬಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375



ಯಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಬಂಡ್ಲಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಂಗಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಸದದ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಯೆಲ್ಲಮ ರ್ ಸಂಜಿೋವ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿಜಮಲಕೂ ಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಯಸಿಂಸ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಚಂದರ ಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸುಜಾತಾ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸಂಗನಫಷಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಕಲಾ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಗಿಂಡಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಯಣ್ಫಷಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಖಾಸಿಂ ಅಲಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಷೀ ರೂಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಚಂದರ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಚಂದರ ಕಾಿಂತಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಜನಾಧುನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರ ಭುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಅಚುನಾ ಘಾಟ್ಜಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಘಾಟಿ್ರಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

PUSPAಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸುಜಾಾ ನಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಅಿಂಜಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಫಷರಾಜಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375



ನಯಷಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರೇಣ್ಸದದ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಶಾಭರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಲಾ ಕಾಜುುನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಕಲಾ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಶಿಕಯಣ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭನೆಮಾಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸುನಂದ್ಲಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ದಿವಾಕರ್ ರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಾಗಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಫಕಕ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಬರಾಭಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಧಭುಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಾಜಶೇಖರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸಂಗಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಇಸಾಮಯಿಲ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಪತಪುಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಕುಪೇಿಂದರ್ ರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸಂಜಿೋವ್ ಕುಮಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಾಗರಾರ್ಜಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಷರೊೋಜಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಶಿರ ೋದವಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಜಗನಾನ ಥಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಷರಿತಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 21.88 1203.12

ಫಷಣ್ಣ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಾಗಭೂಶಣ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭೋಮ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ತುಕಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಸೈಡ್ ಸಬೋಬ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಶಾಮ್ ರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100



ರೇಣ್ಸದದ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಶಿರಾಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ವಶಿ ಕುಮಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ವಿಷ್ಣಣ ಕಾಿಂತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಎಯಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸದದ ಭಲಾ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ಈಯಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಾಗಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಫಕಕ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಧಭುರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ತುಕಕ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ಜಗನಾನ ಥ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಬಾಬುರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಜಗನಾನ ಥ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಚಂದರ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಗೌಯಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿವೀ ನಾಥ ಜಫಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಸಂಗಮೇವೀ ರಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ರಾಜಶೇಖರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ನಾಗಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ರಾಭಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಶಾಭರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಯಣ್ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಶಿವಾನಂದಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ದವಿಂದರ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಕನರಾಿಂಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಸುಜಾತಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಾಜಶೇಖರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಬಂಡ್ಲಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375



ಜಗನಾನ ಥ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ಜೈತುನ್ ಬೋಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಕುಿಂತಲಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಾಗಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸಂಜುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ರೇಣ್ಸದದ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಅಿಂತಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಧೋಿಂಡೇರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ದತಿಾತೄರ ೋಮ ರಿತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಈಯಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಧಭುಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 5 275

ಕಸಿೂರಿ ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿರಂತ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಜಗನಾನ ಥಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಭೋಭರಾಮ ಮಾಲಿೆಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಸಂಗ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಚಂದರ ಶಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಚಂದರ ಕಲಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿೋಯಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸನಮ ಿಂತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 5 275

ಯಂಕಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಜಗಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಫಕಕ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಅಡ್ಲಪ್ಪಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸೈದಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಭಲಾ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಈವಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ವಿಂಕಟೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸದದ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸಂಗಿೋತಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಆಕಾವಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಚನನ ಾ  ರು ಮಾಭಡ್ಡಗಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375



ರಾಮಿರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸನೋಫ ಸಾಬ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಅಿಂವಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 5 275

ಈಯಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 3.12 171.87

ಫಾತಿಮಾ ಬೋಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಕಲಾ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಷರ್ೋುತಿಭಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಬೄಿಂಕೄಲಾ  ಜಗನಾನ ಥಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಪಂಡರಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಾಮಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಡ್ಡವಾಳಮಯ  ಭಠತಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಂಗಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ರಾಜಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಜಾಾ ನಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಅನನ ರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಬದೄರ ೋವೀ ಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಿಂ. ಹಷದೇಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಂಗಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ತುಕಾರಾಿಂಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಜಯ ೋತಿ ದಪುತಿರಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಫಕಕ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಾಜೇವೀ ರಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಗಿಂಡಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಾಜ ಕುಮಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಚಂದರ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಬಾಬುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ದ್ಲಮೋಧರ್ ಕುಲಕಣಿುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸೋತಾರಾಮ್ ಕುಲಕಣಿುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಗಿರಿೋಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375



ವಾಸುದರಾವ್ ಕುಲಕಣಿುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ತುಕಾರಾಿಂಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಶಿಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಕಷಿಗಿರಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಗರುನಾಥಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಚಂದರ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಧೋನ ಸನಮ ಿಂತ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಲಾ ಕಾಜುುನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಾಗಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಜಗನಾನ ಥ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಂಗಾರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಗಿಂಡಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಅಣ್ಣ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಯಣ್ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಭಹಿಪ್ಪಲ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಸುಬದರ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಷಬ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಾಗಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಇಷಮದಿದ ೋನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿಠಲ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಚಂದರ ಕಲಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಾಭರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವರಾ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್ ಕುಲಕಣಿುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸನುಮಂತ ಎನ್ ಕುಲಕಣಿುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಶಿರಾಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನೋಲಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭನೋಸರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ದ್ರಲಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಯಮೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ಮಗಳಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375



ರಾಭಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ರಾಜಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಷಯಷೀ ತಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 10 550

ರಾಭಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಣಿಕಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಅಮೃತಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ರಾಜಶೇಖರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸಂಗಭಮ  ವಿ ಗಡ್ಡಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಅಶೋಕ್ ಪ್ಪಯ ಡ್ಲು ಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಜಗನಾನ ಥಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸುಭಾಷ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಶಾಯದ್ಲಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಸಿಾನ್ SABಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಫಷರಾಜಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಯಣ್ ಗೌಡಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಕಾಳೇವೀ ಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಲಕೂ ಮ  ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಗಪ್ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಕಾಿಂತಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಾಗಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಸುಬದರ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಫಷಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಲಾ ಕಾಜುುನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ರ ಭುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭೋಭರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ರಂಗೇರಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಭಸಿಾನ್ ಅಲಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಿಂಗಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ನಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಮಲಾ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಘಾಲಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಪ್ರ ೋಭಲಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375



ಭಲಾ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಫಷರಾಜಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ನಂದ್ಲ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ನಾಗಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸಾಬೄರ ಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 20 1100

ಭಲಾ ಕಾಜುುನ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಶಾಿಂತಾ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಸುಜಾತಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ವಿೋಯಬದರ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 15 825

ಫಷಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,GRG-811 25 1375

8080 KG

Farmer 

Name
Variety

Quantity 

in Kg
Farmer Share in Rs.

ತರುಣ್ಣಮಕ್GRG-811 15 637.5

GOVINDGRG-811 20 850

ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟGRG-811 10 425

KANU GRG-811 25 1062.5

ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಮಾರುತಿGRG-811 20 850

ಮೌಲಯ GRG-811 5 212.5

ಬದರ ಾ GRG-811 15 637.5

ಜೈನಾಬಾಯಿGRG-811 10 425

ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿGRG-811 20 850

ಗಂಗಾರಾಮ್GRG-811 20 850

ಧಮಾಜಿGRG-811 10 425

ಮೇಘು GRG-811 15 637.5

ಆನಡುGRG-811 20 850

ಫನಕ ಬಾಯಿGRG-811 20 850



ಶಾಿಂತಾ ಬಾಯಿGRG-811 5 212.5

ದವಿಡ್ಡಸ್GRG-811 25 1062.5

ಮಮುನಾ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಕವನ್ GRG-811 15 637.5

ಘಾಲಭಮGRG-811 10 425

ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟGRG-811 15 637.5

ಮಾರುತಿGRG-811 15 637.5

ತಾರಾಸಿಂಗ್GRG-811 10 425

ಸೋಭಲಾGRG-811 10 425

ಕಾಶಿರಾಮ್ ಚವಾಣ್GRG-811 25 1062.5

ಸುರೇಶ್GRG-811 20 850

ಭಣಿಕ್GRG-811 15 637.5

ಭಾಸಿಂಗ್GRG-811 10 425

ಶಾಮ್ ರಾವ್GRG-811 15 637.5

ಪನುನ GRG-811 25 1062.5

ಉಮೇಶ್ ವಾರ್GRG-811 25 1062.5

ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿGRG-811 10 425

ಶಾಯದ್ಲ ಬಾಯಿGRG-811 10 425

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್GRG-811 10 425

ಶಂಕರ್GRG-811 10 425

ಲಿಂಬಾಜಿGRG-811 20 850

ರುಕಮ ಣಿGRG-811 10 425

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಿ ರಾಥ್ೋಡ್GRG-811 5 212.5

ಹೇಮಾಾ GRG-811 20 850

ಯವಿೋಿಂದರ GRG-811 15 637.5

PEMU GRG-811 25 1062.5

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್GRG-811 15 637.5

ಶಣುಮ ಕಾGRG-811 15 637.5

ಬಂಡಭಮGRG-811 10 425

GEMU GRG-811 10 425

ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿGRG-811 10 425

ಪ್ರ ೋಭದ್ಲಷGRG-811 10 425



ಭಣಿಕ್GRG-811 10 425

ಜಾನು GRG-811 4.5 191.25

ಕೆಲಾಷGRG-811 5 212.5

GEMU GRG-811 20 850

KESU GRG-811 25 1062.5

ಸೋನ ಬಾಯಿGRG-811 5 212.5

ಮಾರುತಿGRG-811 10 425

ಭಣಿಕ್GRG-811 15 637.5

ಮೈನಾಬಾಯಿGRG-811 10 425

ಶಂಕಯಭಮGRG-811 10 425

ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿGRG-811 10 425

ಧನ್ ಸಿಂಗ್GRG-811 25 1062.5

ರಾಭಕಾ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಸುಭಾಷ್GRG-811 15 637.5

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್GRG-811 10 425

ಈವೀ ರ್GRG-811 25 1062.5

ಹಿರೇಸಿಂಗ್GRG-811 20 850

ಘಾಲಾ GRG-811 5 212.5

ಅನಲ್GRG-811 25 1062.5

ಗಿಂಡಾ GRG-811 20 850

ಭನೆಮಾಮGRG-811 15 637.5

ಮಿೋರಾ ಬಾಯಿGRG-811 5 212.5

ಫಳಸುವುದುGRG-811 10 425

ಭಣುಣ GRG-811 25 1062.5

ಮೋತಿರಾಭGRG-811 25 1062.5

ಚವಾಲ ಬಾಯಿGRG-811 10 425

ಶಿರಾಮ್GRG-811 20 850

ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿGRG-811 10 425

ವಿಜಮಕುಮಾರ್GRG-811 5 212.5

ಮೋಸನ್GRG-811 5 212.5

ವೈಜನಾಥ್GRG-811 15 637.5

ಖತಲಭಮGRG-811 15 637.5



ಕಭಲ ಬಾಯಿGRG-811 10 425

ದವಿೋಿಂದರ ಾGRG-811 25 1062.5

ಜೈ ಸಿಂಗ್GRG-811 25 1062.5

ಹ್ಮಜಿರಾಮ್GRG-811 10 425

ನಾಭದವ್ ನಾಮಕ್GRG-811 20 850

ಗೋಪಚಂದರGRG-811 25 1062.5

ಕುಿಂತಾ ಬಾಯಿGRG-811 10 425

UMLA GRG-811 10 425

ಖಮು GRG-811 25 1062.5

ದಿೋಪ್ಪಲGRG-811 15 637.5

ರ ಭು GRG-811 20 850

ಮೋಸನ್GRG-811 10 425

ಗಭನಾ ಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟGRG-811 25 1062.5

Kuಾ ಕುGRG-811 5 212.5

ಧೂುತಿ ಬಾಯಿGRG-811 10 425

ದ್ಲರ ಕೂ ನGRG-811 15 637.5

ಸುಭಾಷ್GRG-811 10 425

ಹ್ಮಿಂಭತ್ ರೆಡ್ಡುGRG-811 10 425

ಯವಿೋಿಂದರ GRG-811 25 1062.5

ಜಿಮಿ ಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿGRG-811 10 425

ತೋಪುGRG-811 15 637.5

GOVINDGRG-811 10 425

ಯತುನ GRG-811 25 1062.5

ಸೋಭ ಸಿಂಗ್GRG-811 20 850

ಮಾರುತಿGRG-811 5 212.5

ನೋಲಕಂಠGRG-811 25 1062.5

ಭೋಮಿೃ ಿಂಗ್GRG-811 15 637.5

ಶಂಕರ್GRG-811 10 425

ಜಗನಾನ ಥGRG-811 25 1062.5

ಶಂಕರ್ ರಾಥ್ೋಡ್GRG-811 20 850



ನೂಸುಿಂಗ್GRG-811 25 1062.5

ಸುನೋತಾGRG-811 10 425

ಯತುನ GRG-811 25 1062.5

ಜಗದವಿGRG-811 15 637.5

ಜಗನಾನ ಥGRG-811 20 850

ಭಣಿಕ್GRG-811 20 850

ಬಾಬು GRG-811 25 1062.5

ಯಶುರಾಮ್GRG-811 25 1062.5

ರುಕಮ ಣಿ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಕಾಶಿ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ವಿಠಲ್ GRG-811 25 1062.5

ಗೋಪ್ಪಲ್GRG-811 15 637.5

ರಾಭಚಂದರGRG-811 25 1062.5

ರ ಭು GRG-811 25 1062.5

ಜಮುನಾ ಬಾಯಿGRG-811 0.5 21.25

ಹುನಕ ಬಾಯಿGRG-811 10 425

ತಿಾ ಣ್ಣ GRG-811 10 425

ಸುರೇಶ್GRG-811 10 425

ಸುಫಬ ಭಮGRG-811 10 425

AMRI BAIGRG-811 10 425

ಭೋಭರಾವ್GRG-811 20 850

ಸೋತಾರಾಮ್GRG-811 20 850

ವಯಣ್ಭಮGRG-811 25 1062.5

ಭಾಯತ GRG-811 25 1062.5

ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಜಗನಾನ ಥ್GRG-811 20 850

ಯತನ ಭಮ GRG-811 25 1062.5

ದಾ GRG-811 25 1062.5

ರಾಭಚಂದರGRG-811 15 637.5

ಚ್ಮಲ್GRG-811 25 1062.5

ಪುತಾಳ ಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ಸನಭೀGRG-811 15 637.5



ರಾಮಾ GRG-811 20 850

ಪ್ರ ೋಮ್ ಸಿಂಗ್GRG-811 15 637.5

ಧಾರು GRG-811 25 1062.5

ವಯಣ್ಭಮGRG-811 20 850

ದವಿಬಾಯಿGRG-811 10 425

ಇಮಾಜಿGRG-811 25 1062.5

ಸುಮಿತಾರGRG-811 15 637.5

ದವಿೋಿಂದರ ಾGRG-811 20 850

ಕೄಸಾ  ಬಾಯಿGRG-811 20 850

ಬಾಬು GRG-811 15 637.5

ಪ್ಪನ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಭಹೇಶ್GRG-811 5 212.5

ಏಕನಾಥGRG-811 25 1062.5

ಯಮೇಶ್GRG-811 10 425

ಜೆಮು GRG-811 20 850

ರೇಣ್ಸದದ ಾGRG-811 15 637.5

ದ್ಲಮಾಲGRG-811 20 850

ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ನೋಲಾ ಬಾಯಿGRG-811 10 425

ನೋಲಾ ಬಾಯಿGRG-811 10 425

ಸೋಭಲಾGRG-811 20 850

ಲಚುಾ GRG-811 25 1062.5

ಸುಸಲಾಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಪ್ರ ೋಭಲತಾGRG-811 10 425

ಕಾಶಿರಾಮ್GRG-811 5 212.5

ಯಶುರಾಮ್GRG-811 20 850

ಧನೃ ಿಂಗ್GRG-811 25 1062.5

ಘಮಾಲ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಷಕುಕ  ಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ಭೋಮಿೃ ಿಂಗ್GRG-811 25 1062.5

ಧಾರು GRG-811 10 425

ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿGRG-811 10 425



ಭಣಿಕಾGRG-811 15 637.5

ಶೆಟಿ್ಟ  ಚವಾಣ್GRG-811 25 1062.5

ತಜಭಮ GRG-811 10 425

ಜಗನಾನ ಥGRG-811 10 425

ಚಂದು GRG-811 10 425

ಕವಿಠ GRG-811 15 637.5

SATIBAIGRG-811 20 850

ಫಷಾ GRG-811 25 1062.5

ಕಾಲು GRG-811 20 850

ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟGRG-811 10 425

ಲಿಂಬು GRG-811 10 425

MEGU GRG-811 15 637.5

ಓಮಾನ ತ್GRG-811 20 850

ತುಕಾರಾಿಂGRG-811 20 850

ಗರುನಾಥGRG-811 20 850

ಶಾಿಂತಾ ಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ಭೋಮ್ ರಾರ್ೋ ರಾಥ್ೋಡ್GRG-811 20 850

ಬಕುಕ GRG-811 25 1062.5

ಸುಫಬ ಭಮGRG-811 25 1062.5

ಸರಿವಾ ಿಂದರGRG-811 25 1062.5

ನ್ GRG-811 20 850

ಭೋಭಣ್ಣ GRG-811 20 850

ಜಗನುನ GRG-811 15 637.5

ಬಾಲಬ ಮ್GRG-811 15 637.5

ರುಪ್ಪಾ GRG-811 25 1062.5

ಮಾರುತಿGRG-811 20 850

ಪುರು GRG-811 25 1062.5

ರಂಗಿ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಯತನ  ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಸೋನ ಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ಪುರು GRG-811 25 1062.5

ಜಭಕ್ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5



ಫಳಸುವುದುGRG-811 20 850

ಷತಿು  ಬಾಯಿGRG-811 20 850

ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್GRG-811 20 850

ಭೋಭಸಿಂಗ್GRG-811 25 1062.5

ಜೈನಾಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟGRG-811 20 850

ಸೋತಾ ಬಾಯಿGRG-811 25 1062.5

ಸುಭಾಷ್GRG-811 25 1062.5

ಲಚ್ಮಭGRG-811 25 1062.5

ತುಕಾರಾಿಂGRG-811 15 637.5

ವಿಂಕಟೇಶ್GRG-811 15 637.5

ಅನುಡುGRG-811 5 212.5

ಕಾಶಿ ಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ಶಿರಾಭGRG-811 10 425

ದವಯಥGRG-811 20 850

ಪುತಾಲ ಬಾಯಿGRG-811 15 637.5

ಜಾನು GRG-811 25 1062.5

ಸಂತೋಷ್GRG-811 5 212.5

Farmer 

Name
Dealer Crop Quantity in Kg

Farmer 

Share in Rs.

ಗೋಪ್ಪಲ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ಫದುದಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
25 1362.5

ತಿಾ ಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ಪ್ಪುತಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ನಾಗಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ಗೋಪ್ಪಲ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ತಜುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ದಮಾ ಹ್ಮಡುತಿಾರೆಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ಫಲರಾಮ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5



ವಿೋಯ ಶೆಟಿ್ಟ  ರಾಠೋಡ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ರಾಜುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ಶಂಕರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ತಭಣಿಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ಅನುಷಾಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ದವಿಿಂದರ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ಷಫಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
25 1362.5

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ತೋಪುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ರ ಮುಖಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
25 1362.5

ಷಕುಕ  ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
25 1362.5

ಹಿೋರುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
25 1362.5

ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
25 1362.5

ಲಾಲಶಿಿಂಗಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ವಿಷ್ಣಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ಸೇನಾಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ಪುಟಿ ರಾಜುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ಜೆಮಾಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ಯಮೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
5 272.5

ಶಾಯದ್ಲಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
5 272.5

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ನಲಾಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ಷಯಷೀ ತಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ಜೈ ರಾಮ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ಷಯಷೀ ತಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ಮವವಂತಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

GOVINDಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
25 1362.5



ನಾಭದವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ನಾಗಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ಚಂದರ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ಭಣಿಕ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ಸಂಫಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
5 272.5

ಭೋಮಿೃ ಿಂಗ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ಭೋಭರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ಮೋಸನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ಗೋಪ್ಪಲ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
25 1362.5

GEMUಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ಗರುನಾಥಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
15 817.5

ರ ಭುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
25 1362.5

ಕವನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
10 545

ಸೂರುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ಪ್ಪಿಂಡು ರಂಗಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ಉಮೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
20 1090

ತುಕಾರಾಿಂಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,
GREENG

RAM
5 272.5

Farmer 

Name
Dealer Variety Quantity in Kg

Farmer 

Share in Rs.

ಸದದ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಭಾನರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಧನರಾರ್ಜಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಮೌಲನ್ SABಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಭೋಮಾಶಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ವಯಣ್ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಸಂಗಮೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಮಲಾಾ ಲಿಂಗ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಭಲಾ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675



ಮೆಹೆಫಬ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಮಾರುತಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಅಜುುನಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಪುಿಂಡಲೋಕಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಭೋಭರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ರಾಭಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ತಿಾ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಶಿರಾಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ರಾಜಿಯಾ ಸುಲಿಾನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಭಹೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ನಾಗಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ನವಾರ್ಜ ಭರೂಫಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಭಹ್ಮದವಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಜಗದವಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಬಾಬು ಮಿಯಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

SIDDALINGಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಶೇಶಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಕಲಾ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಕಲಾ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಅಮೃತವಿೋಶೆುಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಶಿ ವಯಣ್ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಯಹಿೋಮ್ ಟೇಲ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ನಬಸಾಬ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಯಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಪುಟ್ಟಾ  ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಸಸಾಮ ಟ್ ಬೋಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಸಂಗಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಭಕುಬ ಲ್ SABಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

ಚೆನನ ಫಷಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

MADEPPAಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,BGS-9 25 1675

980 kg

Farmer 

Name
Dealer Variety Quantity in Kg

Farmer 

Share in Rs.



ಫಷಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಕವನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ವೈಜನಾಥಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಚಂದುರಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 5 212.5

ರ ಭಾತಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಶಾಿಂತವಿೋರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ರ ದಿೋರ್ಪಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಚೆನನ ಫಷಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಪ್ಪರ ಣೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಪ್ಪರ ಣೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಸಾಮಫಣ್ಣಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಭಾಯತಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಭೋಭರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಬಾಬುರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಶಾಮ್ ರಾವ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ವಿೋರೇಶ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಭಲಾ ಕಾಜುುನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಅನಥಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ನಾಗಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ನಯಸಿಂಸ ರೆಡ್ಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಚಂದರ ಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ಸುಜಾತಾ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಸಂಗನಫಷಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಕಲಾ ಭಮಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಗಿಂಡಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 5 212.5

ವಯಣ್ಫಷಮಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಖಾಸಿಂ ಅಲಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಷೀ ರೂಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ಚಂದರ ಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5



ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

945 KG

Farmer 

Name
Dealer Variety Quantity in Kg

Farmer 

Share in Rs.

ರಾಮ್ ಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ರೂಲಾ ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ಮಶೋಧಾಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಸೋಭಲಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ರಾಜುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 5 212.5

ಭೋಮಿೃ ಿಂಗ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಪುರುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ನಲಾ ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಕವನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ತಜು ಚವಾಣ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಇಮಾಲ ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಭಹ್ಮದವಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ನಾಗಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಪ್ಪಿಂಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ನೋಲಕಂಠಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಸಂತೋಷ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ರುಪ್ಪಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಯವಿಕುಮಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಟಾಗಿಸಿಂಗ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಮೌಲಯಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಕವನ್ ವಾರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಸೋನಾಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ರುಕಾಮಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಸತಿಿಯದ ಹ್ಮಡುಗಾರಿಕೄಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಸೋತಾಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5



ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಧಮುುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಮೋತಿರಾಮ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ತುಕಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 5 212.5

ಕಭಲಾ ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 5 212.5

ಅನುಸಾ ಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಆನಡುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಸನಮ ಿಂತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ಬಾಬುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ರಾಮುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಚಂದರ  ಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಫಷಾಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ರಾಮುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ರಾಭಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ಓಮಾನ ತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ವಿಠಲ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ಚಂದರಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ಕಲಾತಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಶಂಕರ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ಶೆಟಿ್ಟಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ತಾರಾಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

ಜಗನಾನ ಥಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 25 1062.5

ದವಯತ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಕವನ್ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 15 637.5

ಭನಕಬಾಯಿಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 10 425

ಖುಬುಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಬೋಜಗಳ ನಗಭ ಲಮಿಟ್ರಡ್,TAU-1 20 850

915

S.No Hobli Village Owner QTY in Kg's 

1 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಸುರೇವ ತಂ ಗಿಂಡಮಯ SOYABEAN 90

2 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಫಷೀ ರಾಜ ತಂ.ಶಾಭರಾ SOYABEAN 150

3 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ.ಭಡ್ಡವಾಳಾ  ಯಗಟ್ರ SOYABEAN 150



4 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ನಯಷಾ  ತಂ.ಸಣ್ಮ ಿಂತ SOYABEAN 120

5 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತರೆಡ್ಡು  ತಂ ಶಾಭರೆಡ್ಡು SOYABEAN 120

6 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ SOYABEAN 150

7 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಅಬುದ ಲನಬ ಸಾಫ ತಂದೄ.ಭಸಮ ದ ಹುಸೇನ SOYABEAN 150

8 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಪುಭು ತಂ. ಖಂಡಾ SOYABEAN 150

9 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಜಾಪಯಮಿೋಯಾಯ  ತಂದೄ.ಗಫೂಯಸಾಫ SOYABEAN 150

10 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ನಯಸಿಂಸಚ್ಮಮು ತಂ.ಅಾ ಣ್ಣಣ ಚ್ಮಮು SOYABEAN 150

11 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಖುರುಶಿದಮಿಯಾಯ  ತಂದೄ ಗಫೂಯಸಾಫ SOYABEAN 150

12 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ತಿಾ ಮಾಮ  ಗಂ.ಸಾಫರೆಡ್ಡು SOYABEAN 150

13 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ ಗಿಂಡಾ  ಷಜಜ ನಶೆಟಿ್ಟ SOYABEAN 150

14 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಗೋಪ್ಪಲರೆಡ್ಡು  ತ.ಭೋಭರೆಡ್ಡು SOYABEAN 150

15 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಸುರೇವ ತಂ ಗಿಂಡಮಯ SOYABEAN 150

16 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಈಯಭಮ  ಗಂಡ ಜಗನಾನ ಥ ಷಜಜ ನಶೆಟಿ್ಟ SOYABEAN 150

17 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂ.ವಿಠಲರಾ SOYABEAN 150

18 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಗಿಂಡ್ಡಯಡ್ಡು  ತಂ.ಝಯಣ್ಣಯಡ್ಡು SOYABEAN 120

19 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಭೋಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ ರೇಪ್ಪಾ SOYABEAN 120

20 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ.ಭಡ್ಡವಾಳಾ  ಯಗಟ್ರ SOYABEAN 120

21 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಗಿಂಡಪ್ಪಾ  ತಂ ಅಣೆಪ್ಪಾ  ಹಷಳಿಿ SOYABEAN 150

22 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಭಹ್ಮದವಿ ತಂ. ವಯಣ್ಾ SOYABEAN 150

23 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಭಲಾ ನಾಥ ತಂ. ಅಡ್ಡವಾ SOYABEAN 150

24 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ವಿನೋದರೆಡ್ಡು .ತಂ.ಚೆನಾನ ರೆಡ್ಡು SOYABEAN 150

25 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ SOYABEAN 90

26 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಗಿಂಡಯಾಯ  ತಂ.ಹುಷಯಾಯ SOYABEAN 150

27 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಚುನನ ಮಿಯಾ ತಂ ಶಿತಾಯಸಾಫ SOYABEAN 150

28 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ

ಚಂದರ ರ ಕಾವ ತಂದೄ.ರೇಣ್ಸದದ ಪ್ಪಾ  

ಕೇಡಂಗಲ್
SOYABEAN 150

29 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಈವೀ ಯಭಮ  ಗಂಡ ದಿ.ಫಷೃ ಾ  . SOYABEAN 150

30 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಅಿಂಬಾರಾ ( ಭೋಭರಾ . SOYABEAN 150

31 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಚಂದರ ಮಯ  ತಂ ಗಿಂಡಮಯ SOYABEAN 120



32 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಚಂದರ ಕಲಾ ಗಂಡ ವಿವೀ ನಾಥರೆಡ್ಡು SOYABEAN 90

33 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೄ.ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ದಸಾಯಿ SOYABEAN 60

34 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ವಿೋಯಮಾಮ  ಗಂ. ಭೋಭಣ್ಣಣ SOYABEAN 120

35 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡು  ತಂ ವಯಣ್ರೆಡ್ಡು SOYABEAN 90

36 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಫಕಕಮಾಮ  ಗಂ.ನಾಗಶೇಟಿ್ಟ SOYABEAN 90

37 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ತುಕಕ ಾ  ತಂ.ತಿಾ ಣ್ಣ SOYABEAN 90

38 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ರ ಶಾಿಂತರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಸಾಫರೆಡ್ಡು SOYABEAN 120

39 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಶಿರ ೋಕಾಿಂತರಾ.ತಂ.ಜಮರಾದವಪ್ಪಿಂಡ್ಲ SOYABEAN 120

40 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಜಗಿಮಯ  ತಂದೄ ಶೇಶಾ SOYABEAN 150

41 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಜಯ ೋತಿ ಬನ್ ( ಭಲಾ ಕಾಜುುನ . SOYABEAN 150

42 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಸುನೋತಾ ಗಂಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ SOYABEAN 150

43 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಯ್ಯಸುಪಖಾನ ತಂ. ಭಹೇಬೂಫಖಾನ SOYABEAN 150

44 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ರಾಜಶೇಖ ತಂ.ರೇಣ್ಸದದ ಾ SOYABEAN 150

45 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಶಂಕರ ಮಾಮ  ಗಂಡ.ಸಂಗಪ್ಪಾ  ಹ್ಮಫಳ SOYABEAN 150

46 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ರಾಘವಿಂದರ ರೆಡ್ಡು  ತಂ.ಫಷವಂತರೆಡ್ಡು SOYABEAN 150

47 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಅರುಣ್ಣ ಕುಲಕಣಿು ಗಂಡ ಕವನರಾ . SOYABEAN 150

48 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಭಲಾ ಕಾಜುುನರೆಡ್ಡು  ತಂ.ಫಷವಂತರೆಡ್ಡು SOYABEAN 150

49 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಸಶು ನೋಲ . SOYABEAN 150

50 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ ಭಡೇಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

51 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಛತರ ಭಮ  ಗಂ ರಾಭಚಂದಯಡ್ಲು SOYABEAN 150

52 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ರಾಭಲಿಂಗಭಮ  ತಂದೄ ಆನಂದರಾ SOYABEAN 150

53 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಕಾವಭಮ  ಗಂ.ಫಷಣ್ಣ SOYABEAN 150

54 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ತಂದೄ ಭಸಮ ದಸಾಫ SOYABEAN 150

55 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ರಾಭರಾ ತಂದೄ.ಹುಲೇಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

56 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ನಾಗಣ್ಣಣ  ತಂದೄ.ಚಂದರ ಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

57 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಭಹ್ಮದ ತಂದೄ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

58 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ವಿಂಕಟೇವ ತಂದೄ.ನಾಗಾ SOYABEAN 150

59 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಸುರೇಖಾ ತಂ. ಸುರೇವ SOYABEAN 150

60 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಮಾಹ್ಮದವಿ ಗಂ.ಮೋನಪ್ಪಾ SOYABEAN 150



61 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಜಮರಾಜ ತಂ.ನೋಲಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

62 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ನಾಗಮ್ಯತಿು ತಂದೄ.ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಫಡ್ಡಗೇಯ SOYABEAN 150

63 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಘಡಸಾಫ ತಂ.ಖಾಜಾಸಾಫ SOYABEAN 150

64 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಖಾಜಾಬ ಗಂ.ಇಸಾಮಯಿಲಸಾಫ SOYABEAN 150

65 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಸುಫಬ ಣ್ಣ  ತಂ. ವಿೋಯಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

66 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ತಂ ಲಾಲಅಸಮ ದ SOYABEAN 150

67 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಸಂಗಮೇವ ತಂದೄ ಈವೀ ಯಾ  . SOYABEAN 150

68 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಭೋಭಣ್ಣ  ತಂದೄ ಶಿರಾಮ SOYABEAN 150

69 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ

ಯಸಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಿಂಡೇರಾ 

ದವಪ್ಪಿಂಡ್ಲ
SOYABEAN 150

70 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಪ್ಪಯಮಾಮ  ಗಂ.ಶಿಾ SOYABEAN 150

71 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ನಾರಾಮಣ್ SOYABEAN 150

72 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ದ್ರರ ತಿ ಗಂ.ಗೋವಿಿಂದಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

73 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಸಂಗಾ  ತಂ.ಘಾಳಾ SOYABEAN 150

74 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಕಲಾ ಾ  ತಂ ವಯಣ್ಾ SOYABEAN 150

75 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಘಾಳಾ  ತಂ.ವಯಣ್ಾ SOYABEAN 150

76 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಸಂಗಣ್ಣಣ  ತಂದೄ.ರೇಾ SOYABEAN 150

77 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಭಸತಾಫಸಾಫ ತಂ.ಲಾಲಅಸಮ ದ SOYABEAN 150

78 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಭಲಾ ಭಮ  ಗಂಡ ರಾಭಣ್ಣ SOYABEAN 150

79 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಶಿರಾಜ ತಂದೄ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ SOYABEAN 150

80 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಫಷರಾಜ ತಂದೄ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ SOYABEAN 150

81 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂಡ ಫಷರಾಜ SOYABEAN 150

82 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಕನಾನ ಯ ಕುಮಾರಿ ಗಂಡ ಶಿರಾಜ SOYABEAN 150

83 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ರಾಜಶೇಖಯರೆಡ್ಡು  ತಂ ರಾಭರೆಡ್ಡು SOYABEAN 150

84 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ವಿವೀ ನಾಥಯಡ್ಡು  ತಂ.ರಾಭಯಡ್ಡು SOYABEAN 150

85 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಸುನತಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸಣ್ಮಂತ SOYABEAN 150

86 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಪ್ಪಯಭಮ  ಗಂಡ.ರೇಾ SOYABEAN 150

87 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಭಹ್ಮಿಂತಭಮ  ಗಂಡ.ಅಮೃತ SOYABEAN 150

88 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಜಗದವಿ ಗಂಡ ನೋಲಕಂಠ SOYABEAN 150

89 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಶಂಕೄರ ಾ  ತಂದೄ.ಮಾದಾ SOYABEAN 150



90 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ

ಯಸಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಿಂಡೇರಾ 

ದವಪ್ಪಿಂಡ್ಲ
SOYABEAN 120

91 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ

ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ಚಂದರ ರ ಕಾವ 

ಕೇೋಡಂಗಲ್
SOYABEAN 120

92 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ

ಶಿರಾಭ ಅಲಯಾಸ್ ಶಿರಾಜ ತಂದೄ 

ಸಣ್ಮಂತಾ  .
SOYABEAN 120

93 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ವಬೋಯಮಿಯಾಯ  ತಂದೄ.ಭಸಿಾನಸಾಫ SOYABEAN 120

94 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಬಾಬುರಾ ತಂ ವಯಣ್ಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ SOYABEAN 120

95 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಸುಭಾಶ ತಂ.ಫಕಕ ಾ SOYABEAN 150

96 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ವಿದ್ಲಯ ಸಾಗಯ ತಂದೄ ಬಾಪುರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ SOYABEAN 120

97 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಲಚಾ ಾ  ತಂದೄ ಶಿರಾಮ SOYABEAN 120

98 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಕಲಾ ಾ  ತಂ.ಫಷಲಿಂಗಾ SOYABEAN 120

99 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ವಿನೋದರೆಡ್ಡು .ತಂ.ಚೆನಾನ ರೆಡ್ಡು SOYABEAN 120

100 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ
ಸುಲೋಚನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಬಾಬುರಾ 

ಡಶೆಟಿ್ಟ
SOYABEAN 150

101 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ದವಿಿಂದರ  ತಂದೄ ಶಿಯಾಯ SOYABEAN 150

102 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಬೋಯಾ  ತಂ.ರಾಮಾ SOYABEAN 150

103 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಸಂಗಪ್ಪಾ  ತಂ.ಗಿಂಡಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

104 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಸಂತೋಶ ತಂದೄ ಸಣ್ಮಂತಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

105 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಕಾವಭಮ  ಗಂ.ಕಲಾ ಾ SOYABEAN 150

106 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಕಲಾ ಾ  ತಂ.ನಾಗಾ . SOYABEAN 150

107 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ

ಅಬುದ ಲ ಸೈಮದ ತಂದೄ ಅಬುದ ಲ 

ಗಫೂಯಸಾಫ
SOYABEAN 150

108 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ರ ಭುಲಿಂಗ ತಂದೄ ವಿಠಲ SOYABEAN 150

109 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಮಂಜಲಸಾಫ ತಂ.ಭಹಿತಾಫಸಾಫ SOYABEAN 150

110 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಸದದ ಣ್ಣಣ  ತಂ ಗೌಡಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

111 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಮಾರುತಿ ತಂದೄ ಘಾಳೆಪ್ಪಾ  . SOYABEAN 150

112 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಬಾಬು ತಂದೄ ಚಂದರ ಾ  . SOYABEAN 150

113 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಶಿಫಷಾ  ತಂ ಗಂಗಾ SOYABEAN 150

114 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಅಿಂಬಾರಾ ತಂ.ಶಾಭರಾ SOYABEAN 150

115 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಶಂಕಯಯಡ್ಡು  ತಂ ನಯಷಯಡ್ಡು  ರಂಜೆ SOYABEAN 150

116 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಗೋಯಕನಾಥ ತಂದೄ ಕಾಶಿನಾಥ . SOYABEAN 150

117 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಧಭುರಾ ತಂ.ಸಣ್ಮಂತಾ SOYABEAN 150



118 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಪ್ಪಯಭಮ  ಗಂಡ ಬದರ ಾ SOYABEAN 150

119 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ

ಯಂಕಭಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಾ  ಅಲಯಾಷ 

ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ
SOYABEAN 150

120 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ

ಯಂಕಭಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಾ  ಅಲಯಾಷ 

ಚಂದರ ಶೆಟಿ್ಟ
SOYABEAN 150

121 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಶಿರಾಮಯ  ಸಾೀ ಮಿ ತಂದೄ.ರಾಚಯಾಯ  ಸಾೀ ಮಿ SOYABEAN 150

122 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಮಿೋರಾಸಾಫ ತಂದೄ ಅಲಾಾ ವುದಿದ ನ SOYABEAN 150

123 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ

ನೋಲಕಂಠರಾ ತಂದೄ.ಭೋಭರಾ ಮಾಲ 

ಬರಾದ್ಲಯ
SOYABEAN 150

124 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಮೈಲಾರಿ ತಂ.ಶಂಕರ ಾ SOYABEAN 150

125 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಝಯಣ್ಾ SOYABEAN 150

126 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಝಯಣ್ಾ SOYABEAN 150

127 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಶಿರಾಮ ತಂ.ರಾಭಣ್ಣ SOYABEAN 150

128 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಚೆನನ ಫಷಮಯ  ತಂ.ಫಷಲಿಂಗಮಯ SOYABEAN 150

129 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೄ ಭಹ್ಮರುದರ ಾ SOYABEAN 150

130 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಫಕಕ ಭಮ  ಗಂ. ಚದಂಫಯ SOYABEAN 150

131 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಕವನರಾ ತಂದೄ ನಾರಾಮಣ್ರಾ SOYABEAN 150

132 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಕವನರಾ ತಂದೄ ನಾರಾಮಣ್ರಾ SOYABEAN 150

133 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಅರುಣ್ಣ ಕುಲಕಣಿು ಗಂಡ ಕವನರಾ . SOYABEAN 150

134 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಜಗನಾನ ಥ ತಂ.ಶಿರುದದಯಾಯ SOYABEAN 150

135 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಮಗಲಾ  ತಂ. ಗಿಂಡಾ  ನಾಗೂಯ SOYABEAN 150

136 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ವಯಣ್ಾ  ತಂದೄ ಚನನ ಾ SOYABEAN 150

137 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಕಲಾಯ ಣ್ರಾ ತಂದೄ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

138 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ನಾಗೇವ ತಂ. ಸಣ್ಮಂತ ಗಿ SOYABEAN 150

139 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಅಿಂಬೋಕಾ ಗಂಡ ಸುಭಾವ (ತಂದೄ ವಿಠಲ) . SOYABEAN 150

140 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಜಗಪ್ಪಾ  ತಂ.ಫಷರಾಜ SOYABEAN 150

141 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಭಲೆಾ ವಪ್ಪಾ  ತಂ. ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

142 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡು  ತ.ಸಾಫರೆಡ್ಡು SOYABEAN 150

143 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಭಸಿಾನ ಅಲ ತಂದೄ ವಹ್ಮ ಅಲ SOYABEAN 150

144 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಚಂದರ ಮಯ  ತಂ ಗಿಂಡಮಯ SOYABEAN 150

145 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಚಂದರ ಕಲಾ ಗಂಡ ವಿವೀ ನಾಥರೆಡ್ಡು SOYABEAN 150

146 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ನಯಷಮಯ  ತಂ.ನಾಗಮಯ SOYABEAN 150



147 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಅಿಂಜಮಾಮ  ಗಂಡ.ಸಂಗಪ್ಪಾ  ಹ್ಮಬಾಳ SOYABEAN 150

148 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಶಾಭರಾ ತಂ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

149 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ
ಅನೋಲಕುಮಾಯ ತಂದೄ.ಗರುಪ್ಪದಪ್ಪಾ  

ಚೌಡಶೆಟಿ್ಟ
SOYABEAN 120

150 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಮೋಸನರಾ ತಂ.ನಯಸಿಂಗರಾ SOYABEAN 120

151 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಭಹೆತಾಬೋ ಗಂಡ ವಬಬ ೋಯಮಿಯಾಯ SOYABEAN 120

152 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಸಂಗಮೇವ ತಂದೄ ಈವೀ ಯಾ  . SOYABEAN 120

153 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಇಿಂದುಭತಿ ಗಂ.ಗಿರೇಾ SOYABEAN 150

154 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಅನನ ಪೂಣ್ುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಾಾ ನೇ SOYABEAN 150

155 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಅನಂತರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಶಿರಾಜ . SOYABEAN 150

156 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ನಾಗರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಶಿರಾಜ . SOYABEAN 150

157 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಸಂತೋಶರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಶಿರಾಜ . SOYABEAN 150

158 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಪರ ಭು ತಂ ಏಿಂಕಾರೆಡ್ಡು SOYABEAN 150

159 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಭೋಕುಕ  ತಂ ಗೇಮು SOYABEAN 150

160 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಭಲಾ ಾ  ತಂ.ಫಷಾ  ಬೄಳಭಗಿ SOYABEAN 150

161 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ನಾಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಭಲಾ ಕಾಜುುನ SOYABEAN 150

162 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಮಾಣಿಕರಾ ತಂದೄ.ಸದದ ಾ  ಗೋಣಿ SOYABEAN 150

163 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಶಿರಾಮ ತಂ.ತಿಾ ಣ್ಣ SOYABEAN 150

164 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ನಾಗಯಾಯ  ತಂದೄ ಫಷಯಾಯ  ಭಠ SOYABEAN 150

165 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಫಕಕ ಭಮ  ಗಂ SOYABEAN 150

166 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ
ಷೀ ರೂ ಗಂಡ ರಾಭಣ್ಣಣ  ಅಲಯಾಷ 

ರಾಭಕೃಶಣ
SOYABEAN 150

167 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಅಶೋಕ ತಂದೄ.ಸಣ್ಮಂತಾ SOYABEAN 150

168 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಗೋವಿಿಂದಪ್ಪಾ  ತಂ.ನಾಗಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

169 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಫಷೃ ಪ್ಪಾ  ತಂದೄ ಬೋಯಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

170 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಸಂಗಾ  ತಂ ವಿಠೋಬಾ SOYABEAN 150

171 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಲಕೂ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ.ರಾಭಣ್ಣ SOYABEAN 150

172 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ವಿಂಕಟೇವ ತಂದೄ.ಶಿಾ  ಪೂಜಾರಿ SOYABEAN 150

173 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಸುಣ್ಣು SOYABEAN 150



174 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಫಕಕ ಭಮ  ಗಂಡ.ವಯಣ್ಾ SOYABEAN 150

175 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಫಷರಾಜ ತಂದೄ ತುಕಾರಾಭ SOYABEAN 150

176 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಮಾರುತಿ ತಂ ವಿೋಯಾ SOYABEAN 150

177 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಮುಯಲಧಯ ತಂ.ನಾರಾಮಣ್ರಾ SOYABEAN 150

178 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಸುಜಾಾ ನಭಮ  ಗಂ.ಸಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ SOYABEAN 150

179 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ

ಫಷವಂತರಾ ತಂದೄ ಸದ್ಲರ ಭಪ್ಪಾ  

ರಾಮಗೋಳ
SOYABEAN 150

180 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ

ಧಭುರಾ ತಂ.ಫಷವಂತರಾ 

ರಾಮಗೋಳ
SOYABEAN 150

181 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ರೇಣ್ಾ  ತಂದೄ.ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  ಅಣ್ಕಲ SOYABEAN 150

182 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಫಷರಾಜ ತಂ ರೇಗಿಂಡಾ SOYABEAN 150

183 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಫಷರಾಜ ತಂ ಗಿಂಡಾ SOYABEAN 150

184 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ವಯಣ್ಾ  ತಂ.ಗಿಂಡಾ SOYABEAN 150

185 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೄ ಗಿಂಡಾ  . SOYABEAN 150

186 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಸದದ ಣ್ಣ  ತಂದೄ ಗಿಂಡಪ್ಪಾ  . SOYABEAN 150

187 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಶಾಿಂತಾ  ತಂ ಗಿಂಡಾ SOYABEAN 150

188 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಕಾಳವೀ ಯ ತಂ.ಚೆನನ ಫಷಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

189 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಭಲಾ ಮಾಮ  ಗಂ.ಚೆನನ ಫಷಾ  ರಾಭಗಿಂಡ SOYABEAN 150

190 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ವಿವೀ ನಾಥ ತಂ. ಚನನ ಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

191 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ವಿೋಯಬದರ ಾ  ತಂ ಭತಿವಂತರಾ SOYABEAN 150

192 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ತಿಾ ಣ್ಣ  ತಂ.ಭಲಾ ಾ SOYABEAN 150

193 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ನಾಗಿೋಿಂದರ  ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ  ಇಳಗಿ SOYABEAN 150

194 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಸಷನಾ  ತಂದೄ ಮೈಲಾರಿ ಸಾಷಯಗಾಿಂ SOYABEAN 150

195 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ನೋಲಾ  ತಂ.ಯತನ ಾ SOYABEAN 150

196 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ದೇರ ೋತಿ ಗಂಡ ಗಿಂಡಾ SOYABEAN 150

197 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಸದದ ಣ್ಣಣ  ತಂದೄ.ಸುಫಬ ಣ್ಣಣ  ಸಳಿಭನ SOYABEAN 150

198 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ರಾಜಾ  ತಂ ಅಣ್ಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

199 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಜಗನಾನ ಥ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಇಳಗಿ SOYABEAN 150

SCP SOYABEAN

1 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಚಂದರ ಭಮ  ಗಂ ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ SOYABEAN 120

2 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಸಾವಿತರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಂಟ್ರಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

3 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಮೋಸನ ತಂದೄ.ಮಾಣಿಕ SOYABEAN 150



4 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಕಾನು ತಂ ಶಿರಾಭ SOYABEAN 120

5 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ . SOYABEAN 60

6 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ದಗು ತಂ ಸೋಭಲಾ SOYABEAN 30

7 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಥಾಕರು ತಂದೄ ತಜು . SOYABEAN 150

8 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಗಂಗಭಮ  ಗಂ.ಸಣ್ಮ ಿಂತಾ SOYABEAN 90

9 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂ ಧನರಾಭ SOYABEAN 90

10 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ ತಂ ಸೂರು SOYABEAN 90

11 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಚಂದುರ SOYABEAN 90

12 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಮೋತಿರಾಭ ತಂ.ಜೇಭಲಾ SOYABEAN 150

13 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಯವಿ ತಂದೄ ರೂಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

14 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಚ್ಮಿಂದಿಬಾಯಿ ಗಂ ವಟಿ್ಟ SOYABEAN 150

15 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಮುನನ ಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಭೋಭಶಾ SOYABEAN 150

16 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಜಮಸಿಂಗ ತಂ. ಮಾನು SOYABEAN 150

17 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ನಾಥಾರಾಭ ತಂ. ರೂಲಾ SOYABEAN 150

18 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಮುಕಂದ ತಂದೄ.ಛತುರ SOYABEAN 150

19 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ರಾಭಚಂದರ  ತಂದೄ ರೂಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

20 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಧನಸಿಂಗ ತಂ ಗೋಪು SOYABEAN 150

21 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಘಮಿಬಾಯಿ ಗಂ.ಗೋಪು SOYABEAN 150

22 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಗೇಮು ತಂ. ಲಕುಕ SOYABEAN 150

23 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಭಲಾ ಕಾಜುುನ ತಂದೄ ಪಂಡ್ಡತ SOYABEAN 150

24 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ರಾಜು ತಂದೄ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SOYABEAN 150

25 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಸಂಜುಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಪಂಡ್ಡತ SOYABEAN 150

26 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಚ್ಮಿಂಗಿಾ ಬಾಯಿ ತಂದೄ ಗೋಪ್ಪಲ SOYABEAN 150

27 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಶಿಕುಮಾಯ ತಂದೄ ರೇಣ್ಸದದ ಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

28 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಸುರೇವ ತಂದೄ ದಲಾ SOYABEAN 150

29 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಶಾಭರಾ ತಂದೄ ರೇಣ್ಸದದ ಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

30 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ.ಟ್ಟೋಕು SOYABEAN 150

31 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಂ.ನಯಷಾ SOYABEAN 150



32 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಲಕುಕ  ತಂ. ಖೋಮು SOYABEAN 150

33 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಯಮೇವ ತಂ ಶಂಕುರ ಾ SOYABEAN 150

34 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಲಕುಕ  ತಂ.ತೂಳು SOYABEAN 150

35 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಚಂದರ ಭಮ  ಗಂ.ಹುಸೇನ SOYABEAN 150

36 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ.ಅಣ್ದು SOYABEAN 120

37 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಸಾವಿತಾರ  ತಂದೄ ಪಂಡ್ಡತ SOYABEAN 150

38 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಯಭಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠೀ ಲ SOYABEAN 150

39 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಟೋಪು ತಂದೄ.ಜಗನು SOYABEAN 150

40 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ದವಿದ್ಲಷ ತಂದೄ.ರಾಮು SOYABEAN 150

41 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SOYABEAN 150

42 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ.ರಾಮು SOYABEAN 150

43 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಯತನ ಭಮ  ಗಂಡ ಶಂಕುರ SOYABEAN 150

44 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಶಾಮಿಲ ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ SOYABEAN 150

45 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಬಾಬು ತಂ.ಕಷನು SOYABEAN 150

46 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ರುಕಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಡಿಂಗರು SOYABEAN 150

47 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂ ಪ್ಪಿಂಡು SOYABEAN 150

48 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಗಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಏವಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

49 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ದವಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಾರಾಸಿಂಗ SOYABEAN 150

50 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಕವಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೆಟಿ್ಟ  . SOYABEAN 150

51 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಶಿರಾಭ ತಂ. ಸರು SOYABEAN 150

52 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಲಕುಕ  ತಂ.ಖೇಮು SOYABEAN 150

53 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ತಿಾ ಣ್ಣ  ತಂದೄ.ಸಂಫಣ್ಣ SOYABEAN 150

54 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಓಿಂನಾಥ ತಂದೄ.ರೇಖು SOYABEAN 150

55 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ವಕಿ  ತಂದೄ ಶಿರಾಮ -ಾ ಠೋಡ SOYABEAN 150

56 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ರೂಸಿಂಗ ತಂ.ರೇಖು SOYABEAN 150

57 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕುಭಸಿಂಗ SOYABEAN 150

58 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ದಾ  ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

59 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಸರಿಚಂದರ  ತಂ.ಗೇಮಾ SOYABEAN 150



60 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ದಲಾ SOYABEAN 150

61 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಗ0ಡ ಚ0ದು SOYABEAN 150

62 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಯತುನ  ತಂದೄ.ಲೋಕು SOYABEAN 150

63 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ತಜು ತಂದೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ .ರಾಠೋಡ . SOYABEAN 150

64 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ರಾಮು ತಂ ಎಿಂಕಾ SOYABEAN 150

65 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಚ್ಮಿಂದಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿರಾಭ SOYABEAN 120

66 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಲಕೂ ಮ ೋ ಗಂಡ ರೇಣ್ಾ SOYABEAN 150

67 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಶಂಕಯ ತಂ.ಗಂಗ SOYABEAN 150

68 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಸಾವಿತರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಂಟ್ರಪ್ಪಾ SOYABEAN 120

69 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಜಗದವಿ ತಂದೄ.ಬಾಫಣ್ಣಣ SOYABEAN 150

70 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಢಾಕು ತಂ.ರಾಮಾ SOYABEAN 150

71 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಷಯಷೀ ತಿ ಗಂಡ ಶಿಾ SOYABEAN 150

72 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಪುತಳಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇಣ್ಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

73 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಧನಸಿಂಗ ತಂದೄ ಸೋಭಲಾ SOYABEAN 150

74 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಗೋಪ್ಪಲ ತಂ.ಮೇಘು SOYABEAN 150

75 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಭೋಜು ತಂ ಪೋಮು SOYABEAN 150

76 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ನಿಂಬು ತಂ ಕೇೋಮಾಾ SOYABEAN 150

77 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಸೋತಾಬಾಯಿ ಗ.ರಾಮು SOYABEAN 150

78 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಭಹ್ಮದವಿ ಗಂಡ ಶಾಭರಾ SOYABEAN 150

79 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಮೋತಿರಾಭ ತಂ.ಚೆಿಂದು SOYABEAN 150

80 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ನಾರಾಮಣ್ ತಂ.ಖೋರು SOYABEAN 150

81 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಶಂಕಯ ತಂ.ಭಲಾ ಪ್ಪಾ SOYABEAN 150

82 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಪೂರು ತಂ ಪ್ಪಿಂಡು SOYABEAN 150

83 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಪೂರು ತಂ ಪ್ಪಿಂಡು SOYABEAN 150

84 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಕಾಶಿರಾಭ ತಂದೄ ಕಸು SOYABEAN 150

85 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಫದುದ SOYABEAN 150

86 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಖೋರು ತಂ ಥಾರು SOYABEAN 150



87 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಪ್ರ ೋಭಸಿಂಗ ತಂ ಥಾರು SOYABEAN 150

88 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಜಿೋಲಾ ತಂ ರೂಲಾ SOYABEAN 150

89 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಭನುನ  ತಂ ಘಣು SOYABEAN 150

90 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿ ಭೋಜು SOYABEAN 150

91 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ ರಾಮು SOYABEAN 150

92 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಷಯಷೀ ತಿ ಗಂಡ ನಾರಾಮಣ್ SOYABEAN 150

93 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಮುಕುಿಂದ ತಂ. ಧಭು SOYABEAN 150

94 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಕವಿತಾ ತಂದೄ.ನಾಚುರಾಭ SOYABEAN 150

95 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ವಿಭಲಾ ತಂ ಸುಬು SOYABEAN 150

96 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಮಾಣಿ ಗಂಡ ಫನಸು . SOYABEAN 150

97 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಅಯವಿಿಂದ ತಂದೄ.ಶಾಭರಾ ರಾಠೋಡ SOYABEAN 150

98 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ರೇಣ್ಸದದ ಾ SOYABEAN 150

99 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಯಭಮ ಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಖೋರು SOYABEAN 150

100 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂದೄ ಅಿಂಫಣ್ಣ SOYABEAN 120

101 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಗೋಭಲಬಾಯಿ ಗಂ ಅಮೃತ ಜಾಧ SOYABEAN 150

102 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಶಾಭರಾ ತಂ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ U/G SOYABEAN 120

103 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಫದಲಬಾಯಿ ಗಂ ನಾಮು SOYABEAN 120

104 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಬಂಡಾ  ತಂ. ಶಂಕರ ಾ SOYABEAN 150

105 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಸೂರು ತಂ. ವಾಚು SOYABEAN 150

106 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಜೈಸಿಂಗ ತಂ. ರೇಖು SOYABEAN 150

107 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಅಣ್ದು ತಂ ಹಿೋರಾಭಣಿ SOYABEAN 150

108 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಟೋಪನಾಥ ತಂ ಫನುನ ನಾಮಕ SOYABEAN 150

109 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ ಜೇಭಲಾ SOYABEAN 150

110 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ರೂಪ್ಪಾ  ತಂ.ಖೋರು SOYABEAN 150

111 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಪೂರು ತಂ ಪ್ಪಿಂಡು SOYABEAN 150



112 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಟೋಗ ತಂ.ರಾಭಜಿ SOYABEAN 150

113 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಯಶುರಾಭ ತಂ.ಖೋರು SOYABEAN 150

114 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ವಾಲು ತಂ.ಧಮಾು SOYABEAN 150

115 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಸುಯಸಿಂಗ ತಂ ಗೋಪು SOYABEAN 150

116 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ರಾಭಸಿಂಗ ತಂ ಭಾಸು SOYABEAN 150

117 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ತಂದೄ ಲೋಕು SOYABEAN 150

118 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ರೂಸಿಂಗ ತಂ,ಸುರಾಭ SOYABEAN 150

119 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಗೋಪು ತಂ.ಪತಿು SOYABEAN 150

120 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ದವಮಾಬಾಯಿ ತಂ.ರಾಭಜಿ SOYABEAN 150

121 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಕನನ ರಾಭ ತಂ ಗಂಗಾರಾಭ SOYABEAN 150

122 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಭನುನ  ತಂ ಮೋಗ SOYABEAN 150

123 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ವಿಠಲ ತಂ.ಪುರು ಷಲಗಯ ಕಾಲನ SOYABEAN 150

124 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಚಳಿಬಾಯಿ ಗಂ.ನಾರಾಮಣ್ SOYABEAN 150

125 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಚಂದರ  ತಂಧಮಾು SOYABEAN 150

126 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಭೋಭರಾ ತಂ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SOYABEAN 150

127 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಕನರಾಭ ತಂ.ಅಮುರ SOYABEAN 150

128 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಘಮುಮ  ರಾಠೋಡ SOYABEAN 150

129 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ವಿೋಯಶೆಟಿ್ಟ  ತಂ.ಗಂಗ SOYABEAN 150

130 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಧನಸಿಂಗ ತಂದೄ. ಘಮುಮ  ರಾಠೋಡ SOYABEAN 150

131 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಯಭಣ್ಣಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಭರಾ SOYABEAN 150

132 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ವಿಠಲ SOYABEAN 150

133 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ನಾರಾಮಣ್ ತಂದೄ.ಜಗನು SOYABEAN 150



134 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಕೇೋಭಸಿಂಗ ತಂದೄ.ಜಗನು SOYABEAN 150

135 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಝಭಣ್ಣಬಾಯಿ ಗಂ.ಮಾರುತಿ SOYABEAN 150

136 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಮಾರುತಿ ತಂ.ಘಭಮ SOYABEAN 150

137 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಘಾಳಾ  ತಂ.ಹುಸೇನಾ SOYABEAN 150

138 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಜಮರಾಭ ತಂ.ತುಕುಕ SOYABEAN 150

139 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ತಾರಾಸಿಂಗ . SOYABEAN 150

140 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಚ್ಮಿಂದಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಫನಸಲಾಲ ಚವಾೄ ಣ್ SOYABEAN 150

141 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಹಿೋರಾಭಣಿ SOYABEAN 150

142 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಸೋಮಾಲಾ ತಂ.ಛತುರ SOYABEAN 150

143 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಂದೄ.ನಾಣು SOYABEAN 150

144 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಮಾರುತಿ ತಂ.ರಾಮಾ SOYABEAN 150

145 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ಕಲಾ ಾ  ತಂ.ಫಷಾ SOYABEAN 150

146 ಐನಾಪೂಯ ಬೄನಕೄಳಿಿ ನೋಲಕಂಠ ತಂ ಪೋಮು SOYABEAN 150

147 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ರಾಮು ತಂ ಚಂಗ SOYABEAN 150

148 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಸನಾಬಾಯಿ ಗಂ ಜೈರಾಭ SOYABEAN 150

149 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಕುಾ ಣ್ಣ  ತಂ ಜೈರಾಭ SOYABEAN 150

150 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಸುಭಾವ ತಂ ಜೈರಾಭ SOYABEAN 150

151 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ರಾಜು ತಂದೄ ಗೋಪು SOYABEAN 150

152 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಸುನೋತಾ ಗಂಡ ವಿಠಲರಾ SOYABEAN 150

153 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಗಂಗಾರಾಭ ತಂ ರಾಭಜಿ SOYABEAN 150

154 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಸೋತಾಫಯಿ ಗಂಡ.ಶಂಕಯ SOYABEAN 150

155 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಜೈರಾಭ ತಂ ಧನಸಿಂಗ SOYABEAN 150

156 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ಭತಿವಂತ ತಂದೄ ದ್ರಲಪ್ಪಾ  . SOYABEAN 150

157 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ವಯಣ್ಭಮ  ಗಂ ರಾಮಾ SOYABEAN 150

158 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
ತಭಮ ಣ್ಣ  ತಂ ದಲಾ SOYABEAN 150

159 ಐನಾಪೂಯ
ಚಂದನಕ

ರಾ
(1) ರಾಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಾರು ರಾಠೋಡ SOYABEAN 150

160 ಐನಾಪೂಯ
ಖಾನಾಪೂ

ಯ
ಭಾಗಯ ಭಮ  ಗಂಡ ದವಿೋಿಂದರ SOYABEAN 150

161 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ನಾಗಪ್ಪಾ  ತಂ. ಭೋಭಣ್ಣಣ SOYABEAN 120

52170



S.No Hobli Village Owner

1 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಅಬುದ ಲನಬ ಸಾಫ ತಂದೄ.ಭಸಮ ದ ಹುಸೇನ JOWAR

2 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ತಿಾ ಮಾಮ  ಗಂ.ಸಾಫರೆಡ್ಡು JOWAR

3 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ರೇಣ್ಸದದ ಾ  ತಂದೄ ಫಷಾ  . JOWAR

4 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಶಿರ ೋಮಂತ ತಂ.ಫಕಕ ಾ JOWAR

5 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಜಯ ೋತಿ ಗಂಡ ದಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ದಸಾಯಿ JOWAR

6 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಕಾಶಿಗಿರಿ ತಂ ುತಗಿರಿ JOWAR

7 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಪ್ಪಯಮಾಮ  ಗಂ.ಶಿಾ JOWAR

8 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಅಬುಬ ಲಗಫೂಯಸಾಫ ತಂ. ಖಾಸಿಂಸಾಫ JOWAR

9 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಲಲತಾಬಾಯಿ.ಗಂ.ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗರಾ JOWAR

10 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ರ ಶಾಿಂತರೆಡ್ಡು  ತಂದೄ ಸಾಫರೆಡ್ಡು JOWAR

11 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ

ವಯಣ್ಯಡ್ಡು  ತಂದೄ ಸಣ್ಮಂತಯಡ್ಡು  

ಮಗಲಾ ನೋಯ
JOWAR

12 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ದವಿಿಂದರ  ತಂದೄ ಶಿಯಾಯ JOWAR

13 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ನಾಗರೆಡ್ಡು  ತಂ.ಭೋಜರೆಡ್ಡು JOWAR

14 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಶಿಫಷಾ  ತಂ ಗಂಗಾ JOWAR

15 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ರಾಜಾ  ತಂ.ಸಣ್ಮಂತಾ JOWAR

16 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ

ಅಬುದ ಲ ಸೈಮದ ತಂದೄ ಅಬುದ ಲ 

ಗಫೂಯಸಾಫ
JOWAR

17 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಯ್ಯಸುಪಖಾನ ತಂ. ಭಹೇಬೂಫಖಾನ JOWAR

18 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ರುಕಕ ಭಮ  ಗಂಡ ನಯಷಾ JOWAR

19 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಫಷಯಾಯ  ತಂದೄ ಫಷಲಿಂಗಯಾಯ  ಭಠ JOWAR

20 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಶಂಕಯ ತಂದೄ ಫಷಾ  . JOWAR

21 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಜಗನಾನ ಥ ತಂ.ಗಿಂಡಪ್ಪಾ JOWAR

22 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಲಚಾ ಾ  ತಂದೄ ಶಿರಾಮ JOWAR

23 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಸಂಗಪ್ಪಾ  ತಂ.ಗಿಂಡಪ್ಪಾ JOWAR

24 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಫಷಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಾ  . JOWAR

25 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಯತನ ಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಫಕಕ ಾ JOWAR

26 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಜಗಿಮಯ  ತಂದೄ ಶೇಶಾ JOWAR

27 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಜಯ ೋತಿ ಬನ್ ( ಭಲಾ ಕಾಜುುನ . JOWAR



28 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ವಿಠಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವತೃಘನ  ಹಿಬಾರೆ JOWAR

29 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡು  ತಂ. ರಾಭರೆಡ್ಡು JOWAR

30 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಕಲಾ ಾ  ತಂ.ಫಷಲಿಂಗಾ JOWAR

31 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಜಸಯ ಬೋ ಗಂಡ.ಭಸಬೂಫಅಲ JOWAR

32 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಸುನೋತಾ ಗಂಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ JOWAR

33 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಫಷರಾಜ ತಂದೄ ಶಂಕರ ಪ್ಪಾ JOWAR

34 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಚನನ ಫಷಾ  ತಂ ಸದ್ಲರ ಭಾ JOWAR

35 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ರೇಣ್ಸದದ ಾ  ತಂ. ರಾಭರೆಡ್ಡು JOWAR

36 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಲಕೂ ಮ ಕಾಿಂತ ತಂ. ಮಾಧರಾ JOWAR

37 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಚಂದರ ಭಮ  ಗಂಡ ಬಾಬು . JOWAR

38 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಚಂದರ ಕಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥರಾ JOWAR

39 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಸುಧಾಕಯರಾ ತಂ.ಗವಿಿಂದರಾ JOWAR

40 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಅಶೋಕ ತಂದೄ.ಅಣ್ಣ ಾ  ಡಶೆಟಿ್ಟ JOWAR

41 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ
ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲಯಡ್ಡು  

ಝಂಯಡ್ಡು
JOWAR

42 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಕಾವಭಮ  ಗಂ.ಕಲಾ ಾ JOWAR

43 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಕಲಾ ಾ  ತಂ.ನಾಗಾ . JOWAR

44 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ನಾಗೇವ ತಂ. ಸಣ್ಮಂತ ಗಿ JOWAR

45 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ವಫಬ ಯಮಿಮಯ  ಪತುರ ಸಾಫ JOWAR

46 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಭೋಭಣ್ಣಣ  ತಂ.ರಾಭಣ್ಣಣ JOWAR

47 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ವಿನೋದಕುಮಾಯ ತಂ ನಾಗಶೆಟಿ್ಟ JOWAR

48 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಪ್ಪರ ಣೇವ ತಂದೄ.ಅಪ್ಪಾ ರಾ ಕುಲಕಣಿು JOWAR

49 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಸುಬದ್ಲರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕೂ ಮ ಕಾಿಂತರಾ JOWAR

50 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಅನುಷಯಾ ಗಂಡ ರ ಕಾವ JOWAR

51 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಧನರಾಜ ತಂ.ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗರಾ JOWAR

52 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಇಿಂದುಭತಿ ಗಂ.ಗಿರೇಾ JOWAR

53 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಬೋಯಾ  ತಂದೄ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ JOWAR

54 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಅನೋತಾ ಗಂಡ ಗೋಯಕನಾಥ . JOWAR

JOWAR

55 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಕವಿತಾ ತಂದೄ.ನಾಚುರಾಭ JOWAR

SCP



56 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಭೋಜು ತಂ ಪೋಮು JOWAR

57 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ತಿಾ ಣ್ಣ  ತಂದೄ.ಸಂಫಣ್ಣ JOWAR

58 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ರೂಸಿಂಗ ತಂ.ರೇಖು JOWAR

59 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಭೋಭಣ್ಣ  ತಂ ಪ್ಪಿಂಡಾ JOWAR

60 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ ರಾಮು JOWAR

61 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ನಾರಾಮಣ್ ತಂ ಲಾಲು JOWAR

62 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ ತಂ ಸೂರು JOWAR

63 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಹೇಮಾಾ  ತಂದೄ ರಾಭಚಂದರ JOWAR

64 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಷಯಷೀ ತಿ ಗಂಡ ನಾರಾಮಣ್ JOWAR

65 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಚಂದುರ JOWAR

66 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಷಕುರ JOWAR

67 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ಢಾಕು ತಂ ಧಾರು JOWAR

68 ಐನಾಪೂಯ
ಚಭಮ ನ

ಜೋಡ
ಮೋತಿರಾಭ ತಂ.ಜೇಭಲಾ JOWAR

69 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಗೋದ್ಲರಿ ಗಂಡ ಸಣ್ಮಂತ JOWAR

70 ಐನಾಪೂಯ
ಸಷಯಗಿಂ

ಡಗಿ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಂ.ಗಂಗ JOWAR

71 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಜಯ ೋತಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯ . JOWAR

72 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಜಿೋಲಾ ತಂ ರೂಲಾ JOWAR

73 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ರಾಮು ತಂ ಎಿಂಕಾ JOWAR

74 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಮಾಣಿಕ ತಂ ಲಿಂಬಾಜಿೋ JOWAR

75 ಐನಾಪೂಯ ಐನಾಪೂಯ ಅಣ್ದು ತಂ ಹಿೋರಾಭಣಿ JOWAR

76 ಐನಾಪೂಯ
ಷಲಗಯಫ

ಸಂತಪೂಯ
ನಾಗಪ್ಪಾ  ತಂ. ಭೋಭಣ್ಣಣ JOWAR



ಕ್ರ  ಸಂ ತಾಲ್ಲೂ ಕ್ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ರರ ಮ
¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀ

 «ªÀgÀ 

1 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ¸ÀÆ®ºÀ½î ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

2 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C£Àß¥ÀÆtð UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Áà PÀt¸ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

3 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà PÀÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

4 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ AiÀÄAPÀªÀé UÀAqÀ ©ÃªÀÄAiÀÄå vÀgÀ£À½î ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

5 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

6 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀÁªÀðw UÀAqÀ ¸ÀÄ§âuÁÚ UÀÄAqÀUÀÄwð ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

7 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

8 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà UÀÄAqÀUÀÄwð ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

9 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ §AqÀ¥Áà gÉªÀVÎ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

10 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀAUÁ« ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

11 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝuÁÚ PÉÆqÀzÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

12 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÀÁUÉÃAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÉÆqÀzÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

13 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ PÉÆ®ÆègÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

14 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà CgÀtPÀ¯ï ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

15 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ±ÀuÁÚ vÀAzÉ ªÉÄÊ¯Áj zÀAqÉÆÃw ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

16 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CA§uÁÚ vÀÉÆ£À¸À£ÀºÀ½î ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

17 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ s̈ÀzÀæ¥Áà PÉÆqÀzÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

18 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉAPÀmÉÃ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÉÃoÀ²gÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

19 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀuÁÚ ¢UÁÎAªÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

20 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ VgÉ¥Áà ºÉÆ¸ÀÆìgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

21 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉÃªÀ¥Áà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

22 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ FgÀtÚ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

23 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt¥Á vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà CgÀtPÀ¯ï ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

24 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÉÆlÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

25 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà AiÀÄgÀUÀ¯ï ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

26 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÁAzÀ ±Á vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ºÀÄ¼ÀUÉÃgÁ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

27 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨ÉtÆÚgÀ © ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

28 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ Ct¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¸ÀAUÁ« ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

29 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C§ÄÝ® ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆ¢£À ¸Á§ ±ÁºÁ¨ÁzÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

30 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á§Ä ¥ÀmÉÃ®vÀAzÉ ªÀÄºÉÃ§Æ§ ¥ÀmÉÃ® ±ÉÃ¼ÀîV ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

31 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Àà zÀAqÀUÀÄAqÀ PÉ £ÁUÁAªÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

32 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ s̈ÀAPÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

33 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ ZÀªÁét PÉ £ÁUÁAªÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

34 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà fªÀtV ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

35 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

36 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²æÃ±ÉÊ® vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÁªÀÇgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

37 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÉÃµÀ¥Áà ¸ÀUÀgÀ gÁªÀÇgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

38 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAqÀUÀÄwð ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

39 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ªÉÆUÀ¯Á ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

40 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄªÁé UÀAqÀ SÁd¥Áà ªÀÄÄUÀ¼À£ÁUÀAªÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

41 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀqÉºÀ½î ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

42 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

43 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉ £ÁUÁAªÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

44 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¨É¼ÀUÀÄA¥Áà ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

45 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

46 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ EAzÀ£ÀPÀ¯ï ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

47 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ vÀÄ¼Àd¥Áà ºÀÉ¨Áâ¼À ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

48 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

49 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

50 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ zÀAqÉÆÃw ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

51 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ ©üÃªÀÄAiÀÄå vÀÄgÀ£ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

52 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C¤®PÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ UÉÆ¼Á PÉ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

53 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAUÀtÚUËqÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉÃªÀ¥Áà ¸ÀÆUÀÄgÀ J£ï ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

54 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ Ct«ÃgÀ¥Áà ºÀ®PÀmÁÖ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

55 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §¸ÀgÉÃrØ C®ÆègÀ PÉ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ   ಕೃಷಿ  E¯ÁSÉAiÀÄ «ªÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è¸Ë® s̈Àå ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀ 

¥sÀ¯Á£ÀÄ s̈À«UÀ¼À «ªÀgÀ



56 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÁªÀÄ±ÉÃnÖ zÀÉÃªÀ£ÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

57 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÃªÀ¸ÀÄAzÀgÀ PÀÆ®PÀÄAzÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

58 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt¥Á vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÉÆ£À¸À£ÀºÀ½î ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

59 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà ¥ÉÃoÀ²gÀÆgÀ D¬Ä¯ï EAfÃ£ï

60 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á§Ä vÀAzÉ C§ÄÝ® gÉºÀªÀiÁ£À PÉÆAZÀÆgÀ PÀÄAn ¢AqÀÄ

61 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C£ÀÄgÁzsÀ UÀAqÀ ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ PÁ¼ÀV gÁ² AiÀÄAvÀæ

62 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀ E§æ»ÃªÀÄ vÀA ªÀÄ¸ÁÛ£À ¸Á§ zÀAqÉÆÃw ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

63 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁºÁzÉÃªÀ¥Áà vÀA ¹zÀÝ¥Áà ªÉÆUÀ¯Á r Ȩ́Ã¯ï EAfÃ£ï

64 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA WÀªÀÄÄä ªÀlªÀn ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

65 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹ÃvÁ¨Á¬Ä UÀA ¥ÉÆÃ£ÀÄ¹AUÀ PÁ¼ÀV ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

66 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄgÀÄgÁd vÀA PÁ±À¥Áà EAzÀ£ÀPÀ¯ï É̈ÆzÀÄ ¢AqÀÄ

67 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ¥Áà vÀA zÉÃªÀUÉÆÃAqÀ¥Áà ªÀÄwÛªÀÄÄqsÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

68 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀtUËqÀ vÀA gÁªÀÄgÉÃrØ PÀgÀzÁ¼À ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

69 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA zÉÃªÀf gÁoÉÆqÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

70 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA gÁd¥Áà vÀgÀ£À½î ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

71 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ¥Áà vÀA ºÀÄ¸É£À¥Áà gÁªÀÇgÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

72 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA ®ZÀªÀÄAiÀÄå ZÁ¥ÀÄ PÉ £ÁUÁAªÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

73 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄ¤®PÀÄªÀiÁgÀ vÀA «oÀ×¯ï UÀÄAqÀUÀÄwð ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

74 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀA SÉÃªÀÄÄ UÉÆÃlÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

75 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸À¥Áà vÀA CAiÀÄå¥Áà zÀAqÀUÀÄAqÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

76 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁºÁzÉÃªÀ¥Áà vÀA zÀÄUÀðÀ¥Áà PÀªÀÄgÀªÁr gÁ² AiÀÄAvÀæ

77 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀÄqÁªÀÄtÂ vÀA ¯Á®Ä PÁ¼ÀV gÁ² AiÀÄAvÀæ

78 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ¸À£Àßw ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

79 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀÄPÀÄA vÀA ©üªÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

80 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀ ¸ÁºÉÃ¨ï vÀA ¨ÁºÀÄgÁªÀ ¥ÀmÉÃ® ªÀiÁ®UÀwÛ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

81 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À vÀA §¸À°AUÀ¥Áà ±ÀAPÀgÀªÁr gÉÆmÁªÉÃlgï

82 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ AiÀÄ±ÀéAvÀ vÀA ¥Àæ s̈ÀÄ s̈ÀAPÀÆgÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

83 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¸Á¬Ä§tÚ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

84 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§tÚ vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Áà s̈ÀAPÀ®UÁ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

85 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CA§tÚ vÀA wªÀÄäAiÀÄå PÉ £ÁUÁAªÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

86 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C¤®PÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÃªÀf PÉ £ÁUÁAªÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

87 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀæPÁ±À vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ gÁoÉÆqÀ ªÀÄ®WÀt vÁAqÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

88 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À vÀA ªÉÄÃUÀÄ ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

89 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÁ®Ä vÀA ©üÃªÀÄ¯Á gÁA¥ÀÆgÀ ºÀ½î ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

90 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÉÆÃ¥Á® vÀA ¨ÉÆdÄ gÁoÉÆqÀ zÉªÀ£ÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

91 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁgÀÄw vÀA zÉÃªÀ¥Áà ªÉÆUÀ¯Á gÁ² AiÀÄAvÀæ

92 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§tÚ vÀA ©üÃªÀÄtÚ gÁeÉÆÃ¼Á ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

93 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆÃºÀ£À vÀA £ÀgÀ¹AUï mÉAUÀ½ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

94 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä PÉÆgÀªÁgÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

95 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ eÉÊgÁªÀÄ vÀA ®PÀÄÌ £ÁAiÀÄPÀ UÉÆlÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

96 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®Ì¥Áà vÀA ¸Á§tÚ s̈ÀgÀvÀ£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

97 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁºÁzÉÃ« UÀA ±ÀgÀt¥Àà EAUÀ¼ÀV ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

98 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÄÃUÀÄ vÀA £ÁªÀÄÄ PÁ¼ÀV gÁ² AiÀÄAvÀæ

99 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÉÃªÀÄ¯Á vÀA GªÀÄ¯Á ªÀiÁºÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

100 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À vÀA gÉÃªÀÅ ªÀÄgvÀÆgÀÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

101 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀ£ÀßgÉrØ vÀA §¸ÀªÀgÁd C®ÆègÀ PÉ »nÖ£À VgÀtÂ

102 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀæPÁvÀ vÀA ªÀÄ®Ì¥Áà ±ÁºÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉmÉÆæÃ® ªÀÄ¶Ã£ï

103 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥ÀàtÚ vÀA ªÀÄgÉÃ¥Áà PÀÆ®PÀÄAzÀ ºÉÆAqÁ ªÀÄ¶Ã£À

104 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ¥Áà vÀA ¸Á¬Ä§tÚ ±ÁºÁ¨ÁzÀ ¥ÀÉmÉÆæÃ® ªÀÄ¶Ã£ï

105 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀj±ÀÀÑAzÀæ vÀA ®PÀëöät PÁ¼ÀV ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

106 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀæPÁvÀ vÀA ±ÀgÀt¥Áà ElUÁ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

107 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C¤®PÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¥ÀæPÁ±À PÁ¼ÀV ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

108 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ dUÀ£ÁßxÀ vÀA ªÁ¸ÀÄgÁªÀÄ s̈ÀgÀvÀ£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

109 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀ±ÀgÀxÀ vÀA UÀÄAqÀÄ ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

110 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¢Ã¥ÀPÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd AiÀÄgÀUÀ¯ï ¥ÀÉmÉÆæÃ® ªÀÄ¶Ã£ï

111 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁªÀÄzÉªÀ vÀA ZÀAzÀÄ gÁoÉÆqÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

112 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zsÀªÀÄðtÚ vÀA ©üªÀÄtÚ ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

113 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Áà vÀA zÉÆqÀØ¥ÀUËqÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

114 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C¤vÁ¨Á¬Ä UÀA C£ÀÄ¸ÀÆgÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ



115 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÀÉÃ§Æ§ vÀA ±À©âÃgÀ ªÀiÁgÀqÀV gÁ² AiÀÄAvÀæ

116 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C©üªÀiÁ£À vÀA vÀÄPÀÄÌ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

117 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀUË¸À vÀA ªÉÄÊ§Æ§ ¥ÀmÉÃ® §¼ÀªÀqÀV ©vÀÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

118 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¸ÀÄ s̈Áó±ÀÑAzÀæ s̈ÀgÀvÀ£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgÀ n®ègÀ

119 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀæAiÀÄå vÀA ®ZÀªÀÄAiÀÄå ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ £ÉÃV®Ä

120 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ wªÀÄäAiÀÄå vÀA ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå PÁ¼ÀV £ÉÃV®Ä

121 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄ®è¥Áà ¢UÁÎAªÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

122 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ®R£À vÀA UÉÆ§Äæ zÉÃªÁ¥ÀÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

123 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄ¼ÀUÀ K£ï gÁ² AiÀÄAvÀæ

124 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ AiÀÄ®è¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄÄUÀmÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

125 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁAvÀ¥Áà vÀA ªÀÄgÉ¥Áà vÀgÀPÀ¸À¥À¥ÉÃoÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

126 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥ÀÀà vÀA ªÀÄ®Ì¥Áà EAzÀ£ÀPÀ¯ï n®ègÀ

127 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ TÃgÀÄ vÀA ¦vÁå ºÀtÂÚPÉÃgÁ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

128 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁºÁzÉÃ« UÀA ¤AUÀ¥Áà PÀqÀ§ÆgÀ £ÉÃV®Ä

129 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀªÀiÁä UÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà zÀAqÀÉÆw £ÉÃV®Ä

130 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹ÃvÀÄ vÀA ¥sÀvÀÄÛ £Á®ªÁgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

131 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹gÀ¸À¥Áà vÀA CAiÀÄå¥Àà PÀgÀzÁ¼À ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

132 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ aAZÉÆ½ KZï »nÖ£À VgÀtÂ

133 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À vÀA ®ZÀÄÑ aAZÉÆ½ KZï »nÖ£À VgÀtÂ

134 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀPÀªÀiÁä UÀA ¹zÀÝtÚ C£ÀÄªÁgÀ ¸ÀÆUÀÄgÀ J£ï ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

135 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ »ÃgÁ¹AUï vÀA oÁPÀÆgÀ ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ »nÖ£À VgÀtÂ

136 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ xÁªÀgÀÄ vÀA eÁ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀiÁºÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ SÁgÀ AiÀÄAvÀæ

137 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ oÁPÀÆgÀ vÀA bÀvÀÄæ ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ SÁgÀ AiÀÄAvÀæ

138 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA FgÀtÚ ±ÁºÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

139 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÉÆ¥ÀÄ vÀA PÀ£À¸ÀÄ UÀÉÆlÆgÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

140 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §®gÁªÀÄ vÀA UÉÆ¥ÀÄ PÁ¼ÀV ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

141 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ±ÀAPÀæ¥Áà qÉÆtÆÚgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

142 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆºÀ£À vÀA KUÀÄ ªÀÄÄUÀ¼À£ÁUÀÁAªÀ £ÉÃV®Ä

143 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ®PÀëöät vÀA w¥ÀàAiÀÄå PÁ¼ÀV £ÉÃV®Ä

144 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁgÀÄw vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄ®WÀt £ÉÃV®Ä

145 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀªÀiÁä UÀA ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ®UÀwÛ £ÉÃV®Ä

146 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀævÁ¥À ¹AUï vÀA PÀAzÀ£À¹AUï ªÀiÁqÀ§Æ¼À n®ègÀ

147 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À vÀA ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

148 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á§Ä vÀA ±ÀAPÀgÀ ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ £ÉÃV®Ä

149 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ QÃ±À£À vÀA ±ÀAPÀgÀ s̈ÀAPÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

150 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀgÁªÀÄ vÀA s̈ÉÆÃdÄ s̈ÀAPÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

151 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ AiÀÄ¯Áè°AUÀ vÀA ¹ÃvÀÄ£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®WÀt £ÉÃV®Ä

152 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C©üªÀiÁ£À vÀA vÀÄPÀÄÌ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ £ÉÃV®Ä

153 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA £ÁUÀ¥Áà ¸ÀÆUÀÄgÀ J£ï £ÉÃV®Ä

154 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà vÀA wªÀÄätÚ vÀÄ£ÀÆßgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

155 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²æÃzÉÃ« UÀA ªÀiÁgÀÄw ªÀÄ¼ÀUÀ K£ï gÁ² AiÀÄAvÀæ

156 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀ±ÀgÀxÀ vÀA ¥sÀQÃgÀ¥Áà PÀzÀÝgÀV gÁ² AiÀÄAvÀæ

157 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀA CdÄð£À ¨É¼ÀUÀÄA¥Áà gÁ² AiÀÄAvÀæ

158 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ azÁ£ÀAzÀ vÀA §¸À¥Áà ªÀiÁ®UÀwÛ gÁ² AiÀÄAvÀæ

159 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀgÁd vÀA ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑAzÀæ ªÀÄwÛªÀÄÆqÀ SÁgÀ AiÀÄAvÀæ

160 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà vÀA ¸ÀÄ¨Á±ÀÑAzÀæ ªÀÄwÛªÀÄÆqÀ ±Á«UÉ AiÀÄAvÀæ

161 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CgÀ«AzÀ vÀA ¸ÉÆÃªÀÄÄ ZÀªÁét ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ »nÖ£À VgÀtÂ

162 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ Ut¥Àw vÀA £ÉÃdÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀiÁºÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ ±Á«UÉ AiÀÄAvÀæ

163 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄtÚ vÀA qÁPÀ¥Áà £Á®ªÁgÀ d£ÀgÉÃlgï

164 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Áà vÀA zÉÃªÀ¥Áà ªÉÆUÀ¯Á d£ÀgÉÃlgï

165 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ VjªÀÄ®è¥Àà vÀA ¸Á§tÚ EªÀtÂ UÀÄAqÀUÀÄwð d£ÀgÉÃlgï

166 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Áà vÀA ¸Á§tÚ ¨ÉÆªÀÄ£ÀºÀ½î d£ÀgÉÃlgï

167 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀA ®PÀëöät PÀªÀÄgÀªÁr £ÉÃV®Ä

168 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁdÄ vÀA s̈ÉÆÃdÄ zÉÃªÀ£ÀvÉUÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

169 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¨ÉÆÃdtÚ ©ÃªÀÄ£À½î £ÉÃV®Ä

170 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ GªÀiÁäf vÀA ªÁ®Ä ªÀÄgÀvÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

171 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀÄUÀð¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà PÀgÀzÁ¼À £ÉÃV®Ä

172 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄ¯Áèj C®ÆègÀ PÉ £ÉÃV®Ä

173 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁtÂPÀ vÀA qÉÆAUÀgÀÄ s̈ÀgÀvÀ£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï



174 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA oÁPÀÆgÀ PÁ¼ÀV ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

175 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀAPÀgÀ vÀA £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃoÀ²gÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

176 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ®«ÄAiÀiÁ vÀA EªÀiÁªÀÄ¸Á§ PÀ®UÀÄwð £ÉÃV®Ä

177 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁd±ÉÃRgÀ gÉrØ vÀA ªÉAPÁgÉrØ ºÉÆ¸ÀÆìgÀ £ÉÃV®Ä

178 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝªÀiÁä UÀA ²ªÀgÁd ªÀÄ¼ÀUÀ PÉ gÁ² AiÀÄAvÀæ

179 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÉÃªÀÄÄ vÀA UÉÆ¥ÀÄ ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

180 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ «oÀ×® vÀA gÀÆ¥Áè ºÀtÂÚPÉÃgÁ ºÉÆAqÁ ªÀÄ¶Ã£À

181 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA PÀ¯Áåt¥Àà ªÀÄgÀvÀÆgÀ »nÖ£À VgÀtÂ

182 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ wgÀÄªÀÄÄ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

183 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ «gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà vÀA ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÀÆ®PÀÄAzÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

184 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁAiÀÄ¥Àà vÀA ªÀÄ®ètÚ ªÀÄ¼ÀUÀ £À ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æÃAiÀÄgï

185 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ eÉÊ£Á¨Á¬Ä UÀA £ÀgÀ¹AUï ¨É¼ÀUÀÉgÁ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

186 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄzÀ£À vÀA ºÉÃªÀiÁè ¨É¼ÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

187 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥ÀÁå vÀA ¸ÉªÁå ¨É¼ÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

188 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÉÃªÁ£ÁxÀ vÀA £ÀgÀ¹AUï ¨É¼ÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

189 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀÉªÀiÁè vÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨É¼ÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

190 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÉÆªÀÄÄ vÀA vÉÆ¼Áå ¨É¼ÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

191 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀgÀ vÀA eÉªÀiÁè C®ÆègÀ © ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

192 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄ s̈Á±À vÀA dAiÀÄgÁªÀÄ ºÀtÂÚPÉÃgÁ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

193 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±À©âÃgÀ«ÄAiÀiÁ vÀA ªÀÄ¯ÁÝgÀ ¸Á§ vÀÆgÀ£ÀÆgÀ gÉÆmÁªÉÃlgï

194 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ®PÀÀëöät vÀA qÉÆAUÁæöå ¨É¼ÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

195 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀiÁgÀqÀV PÀÉeï «Ã¯ï

196 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA gÉÃªÀ¥Àà ªÀiÁgÀqÀV PÀ°ÖªÉlgï

197 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À vÀA ±ÀgÀt¥Áà ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ ®Ì°ÖªÉÃlgï

198 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¶ÃgÉÆ¢Ý£À vÀA SÁ¹A¸Á§ PÀgÀzÁ¼À £ÉÃV®Ä

199 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Áà vÀA ©üÃªÀÄ±Á s̈ÀAPÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

200 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÀÄgÉ¥Àà ¸ÀÆUÀÄgÀ J£ï ¥ÉmÉÆæ® ªÀÄ¶£ï

201 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁdÄ vÀA ªÀÄgÉ¥Áà ¸ÀÆUÀÄgÀ J£ï ¥ÀªÀgÀ Ȩ́æöàÃAiÀÄgÀ

202 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆw¯Á® vÀA UÀAUÀÄ §¼ÀªÀqÀV £ÉÃV®Ä

203 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀ±ÁgÀxÀ vÀA vÀ¥ÀàtÚ ºÉ¨Áâ¼À ¥ÀªÀgÀ À̧æöáAiÀÄgÀ

204 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁºÀzÉªÀ¥Àà vÀA ªÀÄgÀUÀ¥Àà ºÉ¨Áâ¼À ¥ÀªÀgÀ À̧æöáAiÀÄgÀ

205 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¤AUÀªÀiÁä UÀA ªÀÄ®ètÚ ¸À£ÀÀßw ¥ÀªÀgÀ À̧æöáAiÀÄgÀ

206 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Áà vÀA ©üªÀÄ±Áå ªÀiÁ®UÀwÛ ¥ÀªÀgÀ À̧æöáAiÀÄgÀ

207 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀA wªÀÄäAiÀÄå PÁ¼ÀV ¥ÀªÀgÀ À̧æöáAiÀÄgÀ

208 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁgÀÄw vÀA ¸Á§tÚ ªÀÄ¼ÀUÀ PÉ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

209 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀ¸ÀÄAzÀgÀ vÀA gÀvÀß¥Àà ºÀtÂÚPÉÃgÁ ¥ÀªÀgÀ À̧æöáAiÀÄgÀ

210 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Áà vÀA ªÀÄgÀUÀ¥Àà ¸Á®ºÀ½î gÁ² AiÀÄAvÀæ

211 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಿರಿಸಾಾ ಮಿ ತಂ ಯಂಔಪ್ಪ ತಯನಳಿ್ಳ ನೇಗಿಲು

212 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À vÀA ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

213 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®Ì¥Áà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

214 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ eÉªÀiÁè vÀA vÉeÁå ¨É¼ÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

215 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÉÆ¤¨Á¬Ä vÀA dAiÀÄ¹AUï ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

216 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ qÉÆAUÀgÀÄ vÀA zÉÃªÀÅ AiÀiÁUÁ¥ÀÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

217 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ¼ÀÄ vÀA ªÁZÁå AiÀiÁUÁ¥ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

218 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀA §ÆzÀÄ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

219 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄgÀÄ ¸ÀAeÉ±ÀégÀ vÀA §£ÀßAiÀÄå ¸Á®ºÀ½î £ÉÃV®Ä

220 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Áà vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¨É¼ÀUÀÄA¥Áà EAf£ï

221 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÁAzÀ¸Á§ vÀA ªÀÄºÉ§Æ§ ¸Á§ aAZÉÆ½ KZï EAf£ï

222 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAUÀt vÀA ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄ®WÀt EAf£ï

223 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀiÁgÀqÀV n®ègÀ

224 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ »AiÀiÁð vÀA ¹ÃvÁå PÉÆAZÀÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

225 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÀgÀ§¸À¥Àà vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÀvÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

226 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄttÚ vÀA §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄgÀvÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

227 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UËgÀªÀÄä UÀA gÁªÀÄtÚ PÉÆ®ÆègÀ £ÉÃV®Ä

228 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±ÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ²æÃ¥Á® ¸ÁªÀÅ ªÀÄgÀvÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

229 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄ¤® vÀA ZÉÆPÁè PÉÆAZÀÆgÀ Ȩ́æöàAiÀÄgÀ

230 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ FgÀªÀiÁä UÀA ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ®UÀwÛ gÁ² AiÀÄAvÀæ

231 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀAPÀgÀ vÀA gÀÆ¥Áè ¥ÀªÁégÀ UÉÆ¼Á PÉ gÁ² AiÀÄAvÀæ

232 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁ£ÀÄ vÀA UÉÆ¥ÀÄ CgÀtPÀ¯ï gÁ² AiÀÄAvÀæ



233 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁgÁAiÀÄt vÀA xÁªÀgÀÄ §¼ÀªÀqÀV gÁ² AiÀÄAvÀæ

234 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀªÀiÁä vÀA ²ªÀAiÉÆÃV PÀgÀzÁ¼À Ȩ́æöàAiÀÄgÀ

235 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§ªÀiÁä UÀA w¥ÀàtÚ ¸À£Àßw Ȩ́æöàAiÀÄgÀ

236 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ Q±À£ï vÀA ªÁ®Ä ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ Ȩ́æöàAiÀÄgÀ

237 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀA ±ÀgÀt¥Áà §AqÉgÀ ¨ÉÆªÀÄ£ÀºÀ½î Ȩ́æöàAiÀÄgÀ

238 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀA §¸ÀtÚ ªÀÄgÀvÀÆgÀ »nÖ£À VgÀtÂ

239 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁºÀÁzÉÃ« UÀA ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà UÀÄAqÀUÀÄwð EAf£ï

240 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ Q±À£À vÀA ¥ÁAqÀÄ UÉÆlÆgÀ £ÉÃV®Ä

241 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀuÉÃ±À vÀA vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆqÀ PÉ £ÁUÁAªÀ £ÉÃV®Ä

242 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA CdÄð£À¥Àà ¢UÁÎAªÀ Ȩ́æöàAiÀÄgÀ

243 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÁªÀÄ£ÀÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

244 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÉÆ¨Áæöå vÀA ®ZÁÑöå ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ Ȩ́æöàAiÀÄgÀ

245 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆºÀ£À gÁªÀ vÀA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄ®WÀt É̈æÃóµÀ PÀlgï

246 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¦ÃgÀ¥Áà vÀA s̈ÁUÀ¥Áà ¸ÀAUÁ« ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

247 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀ«AzÀÀæ vÀA ¸ÀzÁ²ªÀgÁªÀ ¨ÉÃqÀ¸ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

248 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á§Ä vÀA ªÀÄ®è¥Áà ¸À£Àßw £ÉÃV®Ä

249 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà £Á®ªÁgÀ £ÉÃV®Ä

250 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÉÆ§Äæ vÀA ZÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ £ÉÃV®Ä

251 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀA CA§tÚ PÀrºÀ½î gÉÆmÁªÉÃlgï

252 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀÆgÀÄ vÀA PÁ¸ÀÄ UÀÄAqÀUÀÄwð gÉÆmÁªÉÃlgï

253 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA °AUÀtUËqÀ ¸À£Àßw ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

254 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¤d°AUÀAiÀÄå vÀA ¸ÀAUÀAiÀÄå PÀgÀzÁ¼À ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

255 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ FgÀtÚ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

256 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÀtð¥Àà vÀA £ÁVAzÀæ¥Áà PÀªÀÄgÀªÁr ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

257 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CA§Ä vÀA ¥ÉÆÃªÀÄÄ PÀªÀÄgÀªÁr ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

258 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄÄ vÀA ªÁ°AiÀiÁ ¥ÀªÁgÀ £Á®ªÁgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

259 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CAiÀÄåtUËqÀ vÀA UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÉrØ gÁªÀÄwxÀð ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

260 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸À¥Àà vÀA ZÀAzÀ¥Àà PÀªÀÄgÀªÁr ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

261 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÁAzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À vÀA ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ ¢UÁÎAªÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

262 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ»§Æ§ vÀA C¨Áâ¸À° ¢UÁÎAªÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

263 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÉ £ÁUÁAªÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

264 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà vÀA ZÀAzÁæªÀÄ §AzÀ½î ¢UÁÎAªÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

265 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀA gÁªÀÄtÚ dr ¢UÁÎAªÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

266 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA CA§tÚ ÀÚ gÁªÀÇgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

267 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À vÀA vÀÄPÀgÁªÀÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

268 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀÀæ s̈ÀÄ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀÉÆ£À¸À£ÀºÀ½î ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

269 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà zÉÃªÀ£ÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

270 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀA gÁªÀÄ°AUÀÀ¥Áà PÀªÀÄgÀªÁr ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

271 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÉÆÃªÀÄtÚ vÀA UÀÄgÀ¥Áà PÉÆ®ÄègÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

272 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀAiÉÆV vÀA PÀªÀÄ®PÀgÀ zÉÃªÀ£ÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

273 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÉAzÀæ vÀA ZÀAzÁæªÀÄ vÉÆ£À¸À£ÀºÀ½î ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

274 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀ ºÀ¤µï vÀA ±ÀªÀÄ²ÃgÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

275 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀA ªÁ°äPÀ ªÀÄÄvÀÛUÁ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

276 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ qÁPÀÄ vÀA ZÀAzÀÄ gÁoÉÆqÀ zÉªÀÁ¥ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

277 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

278 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²æÃ¤ªÁ¸À vÀA CA§tÚ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

279 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÀtð¥ÀÀà vÀA £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà PÀªÀÄgÀªÁr d£ÀgÉÃlgï

280 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ºÀjd£À zÀAqÉÆÃw gÁ² AiÀÄAvÀæ

281 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁºÁzÉÃ« UÀA ªÀÄgÉ¥Áà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ Ȩ́æöàAiÀÄgÀ

282 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA zÉÆqÀØ§¸À¥Àà £Á®ªÁgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

283 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ °AUÁgÉrØ vÀA zÉÆqÀØ §¸À¥Àà £Á®ªÁgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

284 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥ÀàÄà vÀA ¨ÉÆdÄ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

285 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ±ÀªÀiÁä UÀA ªÀÄ®Ì¥Áà ¢UÁÎAªÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

286 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄgÀÉªÀiÁä UÀA §¸À¥Àà ¸À£Àßw gÁ² AiÀÄAvÀæ

287 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¤AUÀ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà £Á®ªÁgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

288 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà vÀA CªÀÄ®¥Àà PÉÆ®ÄègÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

289 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÀÝtÚ vÀA §®ªÀAvÀ¥Àà £Á®ªÁgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

290 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÄÊ¯Áj vÀA ªÀÄ®è¥Áà qÉÆtUÁAªÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

291 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁvÁðAqÀ¥Áà vÀA ZÀAzÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ



292 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀ«AzÀæ vÀA ZÀAzÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

293 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸À¥ÀÀà vÀA ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

294 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á° vÀA vÉÆ¼Áîöå ¨É¼ÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

295 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁªÀÄiÁå vÀA ¨Á§Ä ¨É¼ÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

296 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁdÄ vÀA ¥ÉÆ®¹AUï ²ªÀ£ÀUÀgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

297 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ vÁgÀÄ vÀA ªÁZÀÄ ªÁr gÉÆmÁªÉÃlgï

298 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÉÆªÀÄÄ vÀA §®ªÀAvÀ ªÀiÁ®UÀwÛ »nÖ£À VgÀtÂ

299 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Áà ZÀÁªÀÄ£ÀÆgÀ gÉÆmÁªÉÃlgï

300 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA §¸ÀtÚ ¸ÀÆUÀÄgÀ J£ï ©vÀÄÛªÀ ¢AqÀÄ

301 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀªÀiÁä UÀA UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄÄUÀmÁ gÉÆmÁªÉÃlgï

302 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ £ÉÃV®Ä

303 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¹zÀÝtÚ mÉAUÀ½ £ÉÃV®Ä

304 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C¨Áâ¸À C° vÀA ªÀÄºÀäzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À ªÀÄgÀvÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

305 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥ÀàtÚ vÀA ZÀAzÀæ±Á EAzÀ£ÀPÀ¯ï £ÉÃV®Ä

306 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ vÀA ±ÀgÀt¥Áà PÉÆ®ÆègÀ £ÉÃV®Ä

307 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀÁAzÀ© vÀA ±À©âÃgÀ vÀÆgÀ£ÀÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

308 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÁAPÀÄ vÀA ®ZÀÄÑ ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

309 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀæªÀtPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¨ÉÆÃdÄ ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ gÉÆmÁªÉÃlgï

310 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÁ½Ã¨Á¬Ä UÀA ®ZÀÄÑ ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

311 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄ²¯Á¨Á¬Ä UÀA £ÉÃºÀgÀÄ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

312 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ »ÃgÀÄ vÀA zÉÃªÁè ¥ÀªÁgÀ ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï

313 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À vÀA gÁt¥Àà PÀªÀqÉ zÀAqÉÆÃw SÁgÀ AiÀÄAvÀæ

314 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥ÀÁà vÀA gÁt¥Àà zÀAqÉÆÃw »nÖ£À VgÀtÂ

315 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸À«vÁ UÀA ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ zÀAqÉÆÃw »nÖ£À VgÀtÂ

316 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ «±Àé£ÁxÀ ¥Án® vÀA ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥ÁnÃ® ºÀÉ¨Áâ¼À gÉÆmÁªÉÃlgï

317 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÁAzÀ© UÀA ¦ÃgÀºÀäzÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÉÆlj n®ègÀ

318 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á§Ä vÀA ªÀÉÄÃWÀÄ ªÀÄgÀvÀÆgÀ gÉÆmÁªÉÃlgï

319 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÉÆÃªÀÄtÚ vÀA ©ÃªÀÄtÚ  ¸ÀÆUÀÄgÀ J£ï gÉÆÃmÁªÉÃlgï

320 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA ¤AUÀ¥Àà PÉÆ®ÄègÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

321 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀgÁd vÀA CAiÀÄå¥Àà PÉÆ®ÄègÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

322 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á§Ä vÀA ¸ÀÄPÁå ¨É¼ÀUÉÃgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

323 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀÀæ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÉÆ®ÄègÀ r Ȩ́Ã¯ï EAfÃ£ï

324 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üÃªÀÄgÁªÀ ªÀÄ¼ÀUÀ PÉ £ÉÃV®Ä

325 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ vÁgÀÄ¨Á¬Ä  vÀA C¤gÀÄzÀæ¥Àà CgÀdA§UÁ gÉÆmÁªÉgÀ

326 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®Ìd¥Àà ºÉ¨Áâ¼À ©vÀÛ£É ¢AqÀÄ

327 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¢°¥À vÀA ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼À£ÁUÁAªÀ ©vÀÛ£É ¢AqÀÄ

328 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀgÁd vÀA ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ºÉ¨Áâ¼À ©vÀÛ£É ¢AqÀÄ

329 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÀgÀ¹AUï vÀA ªÀiÁ£ÀÄ ZÀªÁét ºÀzÀ£ÀÆgÀ ©vÀÛ£É ¢AqÀÄ

330 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁtÂ¨Á¬Ä UÀA UÉÆ§Äæ ºÀ®PÀmÁÖ »nÖ£À VgÀtÂ

331 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA £ÁUÀ¥Áà ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

332 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀ® vÀA UÉÆ¥Áå ²ªÀ£ÀUÀgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

333 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀgÀ£À½î £ÉÃV®Ä

334 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁgÀÄw vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ZÁªÀÄ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

335 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CtÚ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÉÆgÀªÁgÀ £ÉÃV®Ä

336 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹PÀAzÀgÀ vÀA ªÀÄºÀäzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À ªÀÄAUÀ®V ©vÀÛ£É ¢AqÀÄ

337 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ xÁªÀgÀÄ vÀA ZÉÆPÁè aAZÉÆ½ KZï ©vÀÛ£É ¢AqÀÄ

338 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥sÀà vÀA §¸ÀªÀgÁd ºÀ®PÀmÁÖ ©vÀÛ£É ¢AqÀÄ

339 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÀgÀ¹AUï vÀA ¥ÉÆªÀÄÄ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

340 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà PÉÆ®ÄègÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

341 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gªÉÄÃ±À vÀA ±ÀAPÀgÀ PÉÆ®ÆègÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

342 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁºÁAvÉÃ±À vÀA vÀÄPÀÄÌ£ÁAiÀÄPÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

343 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÉÃRªÀÄä vÀA PÀÈµÀä¥Áà PÉÆ®ÄègÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

344 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C£ÀÄ¸ÀÆgÀ vÀA vÀÄPÀÄÌ£ÁAiÀÄPÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

345 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥ÀàtÚ vÀA ®ZÀÄÑ PÉÆ®ÆègÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

346 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÁAqÀÄ vÀA §ÄqÁå PÉÆ®ÆègÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

347 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÄÊ§Æ§¸Á§ vÀA £À©¸Á§ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉgÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ

348 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üªÀÄ¨Á¬Ä vÀA §¸ÀªÀgÁd PÉÆ®ÄègÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

349 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄÄ vÀA ºÀj±ÀÑAzÀæ ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ

350 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄ s̈Á±ÀÀÑAzÀæ vÀA ¸Á¬Ä§tÚ ZÁªÀÄ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä



351 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà vÀA PÀgÀ§¸À¥Áà zÀAqÉÆÃw £ÉÃV®Ä

352 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ GªÀÄgÁªÀÄ vÀA ªÀÄ®PÀd¥Áà ±ÉÃ¼ÀîV ¥À eÁw

353 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ vÀA zÉÃªÀ¥Áà s̈ÁUÉÆr £ÉÃV®Ä

354 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉtÆÚgÀ © £ÉÃV®Ä

355 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ±ÁºÀ¨ÁzÀ £ÉÃV®Ä

356 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀªÀiÁä vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÁªÀÄ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

357 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ¥ÀQÃgÀ¥Àà EAUÀ¼ÀV ±Á«UÉ AiÀÄAvÀæ

358 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄwÛªÀÄÆqÀ Ȩ́æöàAiÀÄgï

359 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ «±ÀÀé£ÁxÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd §¼ÀªÀqÀV ©vÀÛ£É ¢AqÀÄ

360 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¤AUÀtÚ vÀA FgÀtÚ ªÀÄÄvÀÛUÁ «Ä¤ mÁæPÀÖgï

361 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt§¸À¥Àà / ªÀÄgÉuÁÚ EªÀtÂ EAf£ï

362 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ QæÃµÀÚAiÀÄå vÀA £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå PÀÁ¼ÀV «Ä¤ mÁæPÀÖgï

363 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA jÃªÀt¹zÀÝ¥Áà UÀÄAqÀUÀÄwð EAf£ï

364 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ D£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA «±Àé£ÁxÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ £ÉÃV®Ä

365 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ¸Á§tÚ ¸ÀÄ®ºÀ½î gÉÆmÁªÉÃlgï

366 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆÃ£À¥Àà / ¸ÉÊzÀ¥Àà PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

367 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀtªÀÄä / ¸À®ªÀÄ¥Àà PÀÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

368 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄ±Áå / ®PÀëöät PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

369 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà / ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

370 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzsÀæ¥Àà / ºÀ®PÀmÁÖ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

371 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸À¥Àà  /§¸À¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

372 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd / ¤AUÀ¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

373 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CdÄð£À¥Áà ªÀÄ£À¥ÀÆgÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

374 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå / E¨Áæ»A¸Á§ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

375 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¢Ã£ÀPÀgÀ ¸Á§ / wÃ£ÀeÁgÀvÀ qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

376 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ vÀªÀÄäuÁÚ / ¥Á½zÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

377 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ / §¸ÀªÀgÉrØ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

378 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À / ¹zÀÝtÚ fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

379 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¯Á® ¥ÀmÉÃ® / C¥sÁÛgÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

380 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ E¸Áä®¸Á§ / ªÉÄÊºÀ§Æ§¸Á§ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

381 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÉÃrØ / ZÀAzÀægÉÃrØ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

382 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝuÁÚ / §Ä¯Á ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

383 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzsÀæ¥Àà / ¸Á§uÁÚ ºÀÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

384 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

385 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀÀæ¥Àà / ªÀÄ®è¥Àà ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

386 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd / £ÁUÀuÁÚ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

387 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAUÀªÀÄgÁAiÀÄ / §¸ÀuÁÚ ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

388 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

389 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀA¥ÀAiÀÄå / §¸ÀuÁÚ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

390 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®èt / ªÉÆÃ£À¥Àà ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

391 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀ¥ÉÆÃ¢Ý£À / ºÀÄ¸ÉÃ¸Á§ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

392 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÉÆÃºÀªÀiÁt ¸Á§ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

393 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸À°A¸Á§ / £À©¸Á§ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

394 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ «ÃgÀuÁÚ / ºÁ¸À¨Á PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

395 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀªÀ£ÀPÀÄªÀiÁgÀ / ®PÀëöätgÁªÀ ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

396 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁªÀÄgÁªÀ / UËqÀ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

397 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd / £ÀgÀ¸À¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

398 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°è£ÁxÀ / ²æÃªÀÄAvÀ gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

399 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ¯ÉèÃ² PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

400 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÉÃªÀt¹zÀÝAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

401 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀ¥sÀ¥Á±Àå / UÉÆÃ®ªÀÄºÀäzÀ zÀAqÉÆÃw ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

402 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀªÀÄä / ¸Á§tÚ fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

403 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà / w¥ÀàtÚ gÁeÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

404 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ FgÀtÚ / zsÀ±ÀgÀxÀ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

405 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd / ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

406 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀ¹AUÀ / ºÀj¹AUÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

407 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁAvÀ¥Àà / §¸ÀtÚ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

408 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ dmÉÖÃ¥Àà / ªÀÄgÀUÀ¥Àà C¼ÉÆèÃ½è ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

409 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ



410 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀtÚ / ©üÃªÀÄtÚ zÀAzÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

411 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CAiÀÄåtß C®®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

412 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ SÁzÀgÀ ¥ÀmÉÃ® ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉÃ® C®ÆègÀ PÉ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

413 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸À¥ÀÀà / ZÀ£Àß¥Àà zÀAzÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

414 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸À¥Àà / CAiÀÄå¥Àà zÀAzÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

415 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À / ªÀÄ®èAiÀiÁå C®ÆègÀ PÉ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

416 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ / zÉÃ«AzÀæ C®ÆègÀ PÉ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

417 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd / ªÀÄgÉ¥Àà ¦.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

418 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¤AUÀªÀÄä / zsÀÆ¼À¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

419 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¤ªÀÄð¯Á / dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

420 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÉÊzÀ¥Àà / ªÀÄ®è¥Àà fÃªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

421 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà / ZÀAzÀæ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

422 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà / ¯Á®¥Ààl ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

423 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁAvÀ«ÃgÀ¥Àà / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

424 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà / ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

425 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉAPÀªÀÄä / ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÉ £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

426 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁºÁzÉÃªÀ¥Àà / wªÀiÁägÉrØ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

427 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà / °AUÀ¥Àà ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

428 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Àà / ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

429 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÄÊºÀ§Æ§ ¥sÀvÀÄæ̧ Á§ PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

430 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀæPÁAvÀ / zÀAqÀ¥Áà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

431 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥ÀàtÚ / ©üÃªÀÄ±Áå ¦.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

432 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝAiÀÄå / ªÀÄ°è£ÁxÀ ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

433 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C§ÄÝ® R¢gÀ / C§ÄÝ® C®° PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

434 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄUÁgÀ¨ÉÃUÀA / C§ÄÝ® R¢gÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

435 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CA§gÉÃ±À UÀÄvÀ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

436 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃ« / FgÀtÚ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

437 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀQ / ºÀtªÀÄAvÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

438 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ / ±ÉÃµÀ¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

439 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁVAzÀæ¥Àà / UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

440 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ / ºÀtªÀÄAvÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

441 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀuÁÚ / ©üÃªÀÄtÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

442 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÀ¯ÁåtÂ / «oÉÆÃ¨Á ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

443 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà / §¸ÀuÁÚ PÉ £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

444 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä / ©ÃªÀÄtÚ PÉ £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

445 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CA§uÁÚ /²ªÀ°AUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

446 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §ÄgÁ£À ¸Á§ / C°è±ÉÃR ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

447 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀ ¸À°A / ªÉÄÊºÀ§Æ§¸Á§ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

448 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ±ÀtÚ / ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

449 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà / PÁ±À¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

450 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀgÁd / zÉÃªÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

451 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà / §¸ÀtÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

452 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀÆ¼À¥Àà / ¤d°AUÀ¥Àà PÉ £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

453 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁºÁzÉÃ« / ±ÉÃµÀ¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

454 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀªÀ£ÀPÀÄªÀiÁgÀ / ®PÀëöätgÁªÀ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

455 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§tÚ / ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

456 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¤AUÀ¥Àà / ¸Á§tÚ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

457 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ / ºÀÁ±À¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

458 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃPÀëtß / PÁ±À¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

459 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨sÀUÀªÀAvÀ / ªÀÄ®Ì¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

460 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§tÚ / gÁªÀuÁÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

461 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀ«AzÀæ / ZÀAzÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

462 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀªÀð¸Á§ / ¯Á®¸Á§ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

463 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥ÀÀà / ¨Á§tÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

464 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ¥ÀÀæ / £ÀgÀ¸À¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

465 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝuÁÚ / £ÁUÀuÁÚ ºÉÆ¸ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

466 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Àà / AiÀÄ®è¥Àà ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

467 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹vÀªÀÄä / UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

468 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀtÄ / gÀÄPÀät PÉ £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



469 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄgÉÃSÁ / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

470 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ wªÀÄAiÀiÁå / ªÉÆÃ£À¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

471 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉAPÀlÖgÉrØ / UÉÆ«AzÀgÉrØ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

472 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥Ààtß / wªÀÄAiÀiÁå ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

473 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ / CAiÀÄåtÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

474 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀtÚ / zÀÄUÀð¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

475 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀgÀ¥ÉÆÃgÀd / ZÀAzÁ¸Á§ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

476 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà / ¸Á§tÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

477 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁxÀðAqÀ¥Àà / ZÀAzÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

478 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä C±ÉÆÃPÀ ¨sÀÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

479 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà / ¨ÁUÀ¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

480 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀªÀÄÄä  / gÁªÀÄ°AUÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

481 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà / ¹zÀÝ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

482 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á§Ä / ®PÀÄÌ PÉ £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

483 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§ªÀé / ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

484 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀ / gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

485 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C§ÄÝ®¸ÀvÁÛgÀ / C.CfÃd PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

486 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀgÁd ¹zÁæªÀÄ gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

487 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À / ªÀÄ®è¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

488 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄÄä / §¸ÀªÀt¥Àà PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

489 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀQ / CAiÀÄå¥Àà PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

490 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀgÁAiÀÄ / ¸Á§uÁÚ ¸Á£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

491 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄgÉ¥Àà / ªÀÄ®è¥Àà ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

492 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C±ÉÆPÀPÀÄªÀiÁgÀ / ²ªÀAiÉÆÃV ¸Á£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

493 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÄÊºÀ§Æ¨sÀ¸Á§ / ¨Á§Ä«ÄAiÀÄå ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

494 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À / ¸Á§t ¸Á£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

495 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÉégÀ / ªÀÄgÉ¥Àà Jj ªÀÄÄqÀ§Æ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

496 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀ« ¨Á§Ä\ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

497 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ »gÁªÀÄ£ï  / ¸ÉÆÃªÀiÁè PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

498 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀd¤PÁAvÀ / ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

499 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà / CAzÀ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

500 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥ÀàtÚ / CAiÀÄå¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

501 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀ«AzÀæ / ºÀtªÀÄAvÀ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

502 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀÄ¸À£À¥Àà / ¸Á§tÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

503 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

504 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CAiÀÄåªÀÄä / w¥ÀàtÚ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

505 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À / ¸Á§tÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

506 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝ¥Àà / CAiÀÄå¥Àà qÉÆÃtUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

507 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà / ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

508 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥ÀàtÚ / ²ªÀgÁAiÀÄ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

509 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzsÀæ / ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

510 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ FgÀªÀÄä / ¥sÀvÀæ¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

511 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÄÊºÀ§Æ§¸Á§ / ¥sÀvÀÄæ̧ Á§ PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

512 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀAPÀæªÀiÁä / ¸ÀÆ¨sÁµÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

513 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝgÁªÀÄ / ºÀtªÀÄAvÀ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

514 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà / wªÀÄägÉrØ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

515 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀæPÁAvÀ / zÀAqÀ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

516 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁªÀÄzÉÃªÀ / ZÀAzÀÄ ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

517 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C§ÄÝ® Cfd / C§zÀÄ® C°è PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

518 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C¤ÃvÁ / ±ÀgÀt¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

519 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀÄUÀð¥Àà / £ÁUÀuÁÚ ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

520 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«zÁ¸À / ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

521 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CAiÀÄå¥Àà / ±ÀgÀt¥Àà C®ÆègÀ PÉ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

522 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸£ÀgÀ¸À¥Àà gÁeÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

523 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸À.£ÁUÀ¥Àà / §¸À¥Àà C¼ÉÆîÃ½ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

524 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆ£À¥Àà / ªÀÄ®¥Àà C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

525 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÁåªÀ¥Àà / ©üÃªÀÄ±À¥Àà C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

526 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Áà / zÀÄUÀð¥Àà C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

527 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ / zÉÃ«AzÀæ¥Àà C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ



528 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀÄUÀð¥Àà / ¤AUÀ¥Àà C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

529 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÉÆ£À¥Àà / zÉÃªÀ¥Àà C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

530 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà / w¥ÀàtÚ gÁeÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

531 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà / ¸Á§tÚ C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

532 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ SÁzÀgÀ¸Á§ / ¯Á®¸À§ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

533 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CAiÀÄå¥Àà / ©üÃªÀÄ¥Áà C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

534 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀÄUÀð¥Àà / ¹zÁæªÀÄ¥Áà C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

535 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ §¸ÀtÚ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

536 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Àà ¸Á§tÚ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

537 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ / £ÁUÀ¥Àà gÁeÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

538 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà ªÉÆÃºÀ£ÀgÁd qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

539 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄgÀ¥Àà / ºÉÆ£À¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

540 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀÄUÀðuÁÚ / ªÀÄ®ètÚ zÀAqÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

541 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà / §¸À°AUÀ¥Àà fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

542 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀÄUÀð¥Àà / ZÀAzsÀæªÀÄ zÀAzÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

543 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁd±ÉÃRgÀ / ªÉAPÀlVjgÁªÀ fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

544 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±À²PÁAvÀ / °AUÀ¥Áà PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

545 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¤AUÁgÉrØ / gÁªÀÄgÉr ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

546 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄuÁÚ / ©üÃªÀÄuÁÚ gÁªÀÄwÃðxÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

547 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd / zÀÄgÀ½î PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

548 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀ¯Á/ UÀAUÀÆ gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

549 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä / gÁªÀÄÄ gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

550 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÉÊD / ºÀtªÀÄAvÀ zÀAzÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

551 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ±À¥Àà / zsÀªÀÄðuÁÚ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

552 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd / zÀÁåªÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

553 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ «±Àé£ÁxÀ / ¹zÀgÁªÀÄ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

554 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸À¥Àà / ªÀÄ®è¥Á ElV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

555 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À / ¨Á§ÄgÁªÀ zÀAzÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

556 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÄÊºÀ§Æ§ C°è¸Á§ ¨ÉÆÃªÀÄ£À½î ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

557 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸À. zÉÃªÀ¥Àà / ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

558 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà / ©üªÀÄgÁAiÀÄ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

559 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÄÊºÀ¨sÀÆ§¸Á§ / C¯ÁèªÉÇÃ¢Ý£À ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

560 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

561 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ / zÀAzÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

562 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸À.ªÀÄ®è¥Àà / ºÀÄ£À¥Àà zÀAzÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

563 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸À¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀ qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

564 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¦ÃgÀºÀäzÀ / avÁÛ¸Á§ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

565 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ / zÀÄUÀð¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

566 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁeÁ¥ÀàzÉÃ« ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

567 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ C®ÆègÀ PÉ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

568 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ / ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

569 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄ«ÄvÀæ §¸ÀªÀgÁd ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

570 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ¥Àà / ªÀiÁ¼À¥Àà PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

571 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄzsÁªÀÄgÉr / VgÉÃ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

572 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆÃw¯Á¼À / vÀÄ¼ÀeÁgÁªÀÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

573 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÀ®è¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

574 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ FgÀªÀÄÄä / ©üÃªÀÄ±Áå gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

575 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§ªÀÄä / ªÀÄºÁ°AUÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

576 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ / PÁ±À¥Àà ElV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

577 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CAvÀAiÀiÁå gÁduÁÚ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

578 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀj °A§Ä PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

579 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ¥Àà / ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

580 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÁ£ÀAzÀ / ¹zÀÝt ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

581 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀf¸Á§ / ºÀÄ¸ÉÃ£À ¸Á¨sÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

582 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝªÀÄä / ¹zÀÝtÚ UÉÆÃ§ÄâgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

583 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À / ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

584 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À / SÁ¹A¸Á§ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

585 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¢£ÉÃ±À / £ÁgÁAiÀÄt ¦.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

586 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÉÊzÀ¥Àà / ªÀÄ®®è¥Àà fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ



587 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§tÚ / §¸À°AUÀ¥Àà fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

588 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà / ªÀÄ®è¥Àà fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

589 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ / w¥ÀàtÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

590 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥Ààt / ¸ÀAUÁ« ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

591 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÄÊºÀ§Æ§¸Á§ / SÁ¹A¸Á§ ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

592 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥sÁwªÀÄä / gÁdºÀäzÀ ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

593 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀAiÀiÁå fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

594 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÀdÄð£À / ¸ÉÊzÀ¥Àà fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

595 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÁAiÀÄ§tÚ / ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

596 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ / ±ÀAPÀgÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

597 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

598 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C±ÀévÀ / ±ÀAPÀgÀ°AUÀ¥Àà PÉ.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

599 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ dUÀzÉÃ« / ±ÀAPÀæ¥Àà PÉ.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

600 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀAUÀªÀÄä / ±ÀAPÀæ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

601 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ ºÁ±À¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

602 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀAPÀgÀ UÉÃªÀÄÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

603 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ZÀAzÀæPÁªÀÄvÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

604 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀ£ÀßªÀÄä ²ªÀAiÀÄå fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

605 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²æÃ¤ªÁ¸À zÉÃ¸Á¬Ä PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

606 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ¼À¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

607 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÀªÀÄ®èªÀiÁä / ªÀÄ®èuÁÚ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

608 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ SÁzÀgÀ¸Á§ / ¯Á®¸ÀÁ§ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

609 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀ¥ÀÀà /¸Á§uÁÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

610 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀgÀ¥ÉÆÃgÀd / ZÀAzÁ¸Á§ ºÉÆ¸ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

611 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÀ¸ÀÀÆÛj¨Á¬Ä / C±ÉÆÃPÀ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

612 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥Ààtßß / CAiÀÄå¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

613 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥ÀÀà CAiÀÄåtÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

614 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ®PÀëöät / ªÀÄ®Ì¥Àà PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

615 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C§ÄÝ® CfÃd ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

616 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀuÁÚ zÀÄUÀð¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

617 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ / ªÀÄgÉ¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

618 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁdÄ zÉÃªÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

619 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ SÁzÀgÀ¸Á§ ¯Á®¸Á§ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

620 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÀªÀÄä®ªÀÄä / ªÀÄ®ètÚ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

621 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²æÃzÉÃ« CªÀÄÈvÀ ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

622 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÄÊ§Æ§¸Á§ ¸ÀgÀzÁðgÀ±À§ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

623 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀvÀß¥Àà zÉÃªÀ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

624 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà UËqÀ¥Àà fªÀtV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

625 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥sÀvÀÄæ«ÄAiÀiÁå CAiÀÄå§ÆzÀ¸Á§ C®ÆègÀ PÉ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

626 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¤AUÁgÉrØ / ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

627 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ±À¥Àà ©ÃªÀÄAiÀiÁå ¸Á£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

628 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÉr / ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

629 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀ£ÀßªÀÄÄä ./ §¸ÀgÉr ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

630 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¤AUÀ¥Àà / ZÀAzÀ¥Àà ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

631 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®ègÉrØ / ²ªÀ±ÀgÀtgÉrØ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

632 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà / C£ÀAvÀPÀÄªÀiÁgÀ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

633 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃ« / ªÀÄ®ègÉr avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

634 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÀgÀ¸À¥Àà / UÀÄAqÀ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

635 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄAqÀ¥Àà / £gÀ¸À¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

636 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁtÂPÀªÀÄä / ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

637 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§ªÀé / ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

638 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄgÉ¥Àà / ªÀÄ®è¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

639 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀgÀvÀ¥Áà / §¸À¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

640 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥sÀæ̈ sÀÄ / ªÉÄÊ¯Áj PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

641 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±À©ÃgÀ«ÄAiÀiÁå / PÁ²A¸Á§ ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

642 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà / ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

643 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà / §¸À¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

644 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄªÀÄAUÀ¯Á /CA¨ÁgÁAiÀÄ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

645 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ jÃAiÀiÁ£À ±À©üâÃgÀ«ÄAiÀiÁå ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ



646 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ FgÀªÀiÁä ºÀtªÀÄAvÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

647 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀvÀßªÀÄä ZÀAzÀ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

648 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀæPÁ±À ZÀAzÀæ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

649 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥Àæ̈ sÀÆ PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

650 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÆgÀ¥sÀ ªÀiÁxÀAqÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

651 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀ«AzÀæ ±ÁAvÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

652 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±À©üÃgÀ«ÄAiÀiÁå PÁ¹A¸Á§ ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

653 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À / SÁ¹A¸Á§ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

654 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀiÁ£À¥Àà ¸Á§tÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

655 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzsÀæ¥Àà ©üÃªÀÄtÚ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

656 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝªÀÄÄä gÁªÀÄ°AUÀ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

657 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¯ÉÆÃPÉ±À gÉr ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

658 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀAUÁzsÀgÀ ¤AUÀuÁÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

659 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

660 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®èuÁÚ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

661 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzsÀæ gÁªÀÄ°AUÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

662 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÀÁdÄð£À ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

663 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

664 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

665 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÉÆÃjÃ©Ã ªÉÄÊºÀ§Æ§¸Á§ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

666 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ PÁ±À¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

667 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ vÁAiÀÄuÁÚ ªÉÆÃ£À¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

668 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ¥Àà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

669 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

670 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁL CdÄð£À¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

671 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ¥Àà ±ÀÈt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

672 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

673 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CPÀÌªÀÄºÁzÉÃ« ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

674 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÀÆvÉÃ±À gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

675 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

676 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

677 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ QÃ±À£À zÉÊ£Áå UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

678 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä £ÀgÀ¸À¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

679 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±À²PÁAvÀ / °AUÀ¥Áà PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

680 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÁAvÀUËqÀ ¸ÀA¥Àtß PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

681 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÉégÀ / ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

682 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä zÉÆÃqÀØ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

683 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄÄ ºÉÃªÀÄ¯Áè ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

684 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ PÀ®è¥Àà avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

685 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀÄUÀð¥ÀàªÀiÁä ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ElV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

686 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ DgÉÆÃUÀå¥Àà CgÀ¼À¥Àà avÁ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

687 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

688 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃPÀëtß / ¸Á§tÚ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

689 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÀ®è¥Àà PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

690 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà ¤AUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

691 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°è£ÁxÀ ©üÃªÀiÁgÁAiÀÄ fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

692 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁdgÉrØ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

693 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

694 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ «ÃgÀÄ¥ÁQëÃ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

695 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁd±ÉÃRgÀ / ªÉAPÀlVjgÁªÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

696 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀªÀÄä ©üÃgÀ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

697 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ zÉÃªÀf PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

698 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà ¤AUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

699 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀ«ÃQgÀt ªÉÃPÀmÉÃ±À ElV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

700 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ «±ÀÀégÁd zÉÃªÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

701 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉAPÀmÉÃ±À CªÀÄ®¥Àà ElV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

702 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt§¸ÀªÀÄä ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

703 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°è£ÁxÀ §¸ÀtÚ¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

704 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥ÀàuÁÚ ©üÃªÀÄ±Áå PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ



705 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀgÀvÀß ªÉÊd£ÁxÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

706 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ gÉrØ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

707 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀªÀÄÄä gÉÃªÀ¹zÀÝ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

708 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁAvÀªÀÄä ²æÃªÀÄAvÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

709 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁAiÀÄ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

710 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ÃªÀ°¯Á ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

711 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ¯ÉÃ±À¥Àà ²æÃªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

712 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀ¥Àà ¸Á§tÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

713 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁªÀÄzÉÃªÀ / ZÀAzÀÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

714 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀÄ PÉÃ±ÀÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

715 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸À°AUÀ¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

716 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÉÆ£Àß¥Àà PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

717 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆÃºÀ£ÀgÁd gÀvÀß¥Àà PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

718 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

719 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ D£ÀAzÀ ºÀ®PÀnÖ ºÀ®PÀmÁÖ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

720 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆºÀ£ÀPÀÄªÀiÁgÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

721 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®èuÁÚ ¨ÉÆÃªÀÄ£À½î ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

722 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ «±Àé£ÁxÀ / ¹zÀgÁªÀÄ EªÀtÂ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

723 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ wªÀÄäuÁÚ ºÀtÂPÉÃgÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

724 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà FgÀ¥Àà AiÀÄgÀUÀ® ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

725 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀÄ¸ÀÉ£À ¸Á§ DªÀiÁzÀ ¸Á§ ºÀtÂPÉÃgÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

726 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §AqÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

727 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀgÀªÀgÀ¸Á§ ¨sÁ§Ä¸Á¨sÀ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

728 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CAiÀÄåt ¥ÀÆeÁj ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

729 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà zÀÆ¼À¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

730 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄtß zÀAzÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

731 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÆAiÀÄðPÁªÀÄvÀ ªÀÄgÉ¥Àà ¦.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

732 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAUÀuÁÚ ¥ÀÆ ¥ÁnÃ® AiÀÄgÀUÀ® ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

733 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà gÁªÀÅgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

734 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà PÁªÀÄtÚ AiÀÄgÀUÀ® 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

735 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°è£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀtÂPÉÃgÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

736 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á§Ä §¸À¥Àà AiÀÄgÀUÀ® 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

737 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆºÀ£ÀgÁd gÀvÀß¥Àà PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

738 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C±ÀÉÆÃPÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄå PÀgÀzÁ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

739 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄ¥Àæ̧ ÁzÀ §eÁd ¦.avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

740 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄzsÀÆ¸ÀÆzsÀ£À gÁªÀÄ¥Àæ̧ ÁzÀ ¦.avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

741 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ±À¥Àà zsÀªÀÄðuÁÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

742 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆIÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

743 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀÄ¸À£À¥ÀÀà ¸Á§tÚ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

744 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

745 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CAiÀÄåªÀÄÄä ®PÀët 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

746 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À ¸Á§tÚ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

747 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝ¥Àà CAiÀÄå¥Àà 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

748 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà ¨Á¤AUÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

749 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ w¥ÀàuÁß ²ªÀgÁAiÀÄ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

750 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzsÀæ¥Àà ©ÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

751 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ FgÀªÀÄä / ¥sÀvÀæ¥Àà ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

752 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆÃºÀ§Æ§¸Á§ ¥sÀvÀÄæ̧ Á§ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

753 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀAPÀæªÀiÁä / ¸ÀÆ¨sÁµÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

754 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÁæªÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

755 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà wªÀiÁägÉrØ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

756 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀæPÁAvÀ zÀAqÀ¥Àà ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

757 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁªÀÄzÉÃªÀ / ¸ÀÄ¨sÁµÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

758 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ±À¥Àà ªÀÄgÉ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

759 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÉÃAzÀæ ©üÃªÀÄgAiÀÄ ElV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

760 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £ÁUÀZÀAzÀæ ElV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

761 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝtÚ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà AiÀÄgÀUÀ® ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

762 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀuÁÚ §¸À¥Àà EAUÀ¼ÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

763 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÉÃ±À ªÀiÁgÀÄw ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ



764 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C§ÄÝ® ¥Á±Áå ¯Á® ¥Á±Áå ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

765 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ®ètÚ CAiÀÄå¥Áà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

766 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ dUÀzÉÃ« w¥ÀàAiÀiÁå ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

767 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀtªÀÄÄä ¤AUÀ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

768 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ wªÀÄäAiÀÄå ¤AUÀ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

769 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ dUÀ£ÁxÀ gÀÄPÀÆäfgÁªÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

770 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ®QëöäÃ¨Á¬Ä dUÀ£ÁßxÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

771 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zsÀÆ¼À¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

772 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀ°¯Á ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

773 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Àà ©üÃªÀÄtÚ qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

774 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAUÀªÀÄÄä ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

775 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zsÀÆdð£À¥Àà CAiÀÄå¥Àà¸ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

776 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAfªÀgÉrØ ©üÃPÁëgÉrØ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

777 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀuÁÚ VÃgÉÃ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

778 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀæPÀ¯Á ²ªÀgÁd PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

779 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²ªÀgÁAiÀÄ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

780 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

781 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹zÀÝ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

782 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÉÆÃ£À¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

783 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÆÃqÀØ¥Àà zÉÆÃ.¸Á§uÁÚ ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

784 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÁªÀÄ¥Àà ±ÀA¨sÀÆ°AUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

785 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ±À¥Àà ¸ÁuÁÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

786 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄªÀÄAUÀ¯Á dUÀzÉÃªÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

787 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¥ÀÀà ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

788 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á¨ÉÊªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

789 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

790 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥ÀÀà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

791 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä gÀªÉÄÃ±À ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

792 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥Áà AiÀÄgÀUÀ® ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

793 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝtÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

794 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ EAzÀæ̈ Á¬Ä ªÀÄgÉÃ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

795 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

796 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÆÃ CA¨ÉÆf UÀt¥Àw ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

797 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²æÃAvÀ w¥Ààtß ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

798 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀÄ¸ÉÃ£À ¸Á§ ¥sÀvÀÄæ̧ Á§ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

799 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

800 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ AiÀÄ¯Á°AUÀ w¥ÀàtÚ ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

801 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥sÁwªÀÄiÁ©Ã ¨Á¨sÀÄ«ÄAiÀiÁå ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

802 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄzÀ® £ÀgÀ¸À¥Àà ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

803 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ D£ÀAzÀ ªÀÄÄ¤ßAiÀÄ¥Àà PÉ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

804 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd w¥ÀàtÚ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

805 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ F±ÀégÀ¥Àà gÉÃªÀ¹zÀà÷à PÉ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

806 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀæªÀÄAiÀiÁå ²ÃªÁ£ÀAzÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

807 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÆÃqÀØ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

808 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸Á§tÚ ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

809 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

810 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ±À¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

811 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀgÀt§¸À¥Àà PÁ±À¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

812 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ UÀÄAqÀªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

813 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ \zÀÄUÀð¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

814 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀÄgÉÃ±À ªÀÄ®è¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

815 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁgÁAiÀÄt PÁ±À¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

816 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ZÀAzÀæPÀ® §¸ÀªÀgÁd ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

817 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¥ÁªÀðw zÀÄUÀð¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

818 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C¥Ààtß £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

819 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAVvÁ w¥ÀàtÚ C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

820 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Àà ©üªÀÄtÚ qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

821 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzsÀæ ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

822 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CAiÀÄåªÀÄä ¥sÀævÀ¥Áà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ



823 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ GzÁ¸Áå ²ªÁ£ÀAzÀAiÀÄå PÉ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

824 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÉÃAzÀÀæ ©üÃªÀÄgÁL ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

825 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀgÀªÀð¸Á§ ¯Á® ±À§ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

826 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ¯Á¼®¸Á§ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

827 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀªÀÄä £ÁUÀ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

828 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀÄUÀðªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃO¥Àà AiÀÄgÀUÀ® ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

829 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀtÚ ©üÃªÀÄ±Áå ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

830 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå PÁ²A¸Á§ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

831 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ C«ÄÃ£À¸Á§ ¨Á¨sÀÄ«ÄAiÀiÁå ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

832 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ²A¸Á§ ªÀÄ±ÁR¸Á¨sÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

833 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ²Ã§ªÀÄÆwð gÁªÀÄtÚ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

834 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

835 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃ« ¯Á®Ä PÉ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

836 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀtÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

837 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà ¹zÀÝtUËqÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

838 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

839 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¹zÀÝtÚ ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

840 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÉÊ¯Á ¸À¤AUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

841 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ £ÁUÀgÀÁd ¹zÀÝtUËqÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

842 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ®°vÁ¨Á¬Ä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

843 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃ« ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

844 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ¥Àà £ÀgÀ¸À¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

845 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

846 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀtÚ zÀÄUÀð¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

847 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgd ©üÃgÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

848 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ wªÀÄäuÁÚ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

849 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ¸ÀAVvÁ w¥ÀàtÚ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

850 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

851 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¹zÀÝtÚ ºÀtÂPÉÃgÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

852 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ CªÀÄ®¥Áà ¹zÀÝuÁÚ ºÀtÂPÉÃgÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

853 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ eÁ£ÀQ §¸ÀtÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

854 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ PÁ²A SÁeÁºÀÄ¸ÉÃt PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

855 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ zÀÄUÀð¥Àà zÉÃªÀ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

856 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ QëÃuÁÚ UÀÄAqÀ¥Àà ©üªÀÄ£À½îÃ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

857 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ §¸ÀªÀ¥Àà zÀÄUÀð¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

858 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÉAPÀlgÀªÀÄ£ï ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

859 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

860 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ  ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

861 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ಷರಿಚ ಂದರ ಭಱಗಣ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

862 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ವಿಠಱರಾಳ ಭಱಗಣ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

863 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಭಪ್ಪ  ಫಶಪ್ಪ ರಾಜಾಪೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

864 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಖ ಯಣ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

865 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಭಮ  ಭೋಭಶ್ಯಾ ಅಯಣಔಱ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

866 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾ ಇಸಿಾಯಿಱಸಾಫ ಗೋಟುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

867 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಭಮ  ಮಾರುತಿ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

868 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗಂದರ   ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ ಮಾವಿನಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

869 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಷ್ಣಣ ಕಂತ ಖುಫಣ್ಣಣ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

870 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖುಫಣ್ಣಣ  ಗುರುಪ್ಪದ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

871 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜು೯ನ ಈಯಣ್ಣಣ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

872 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿ೯ಭಲಾ ಭಲಿಿಕಜು೯ನ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

873 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ ಧೂಲಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

874 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮಾಯಾಾ  ನಾಖಯಾಾ ಭಱಗಣ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

875 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶಪ್ಪ  ಭಱಶೄಟಟ ಪ್ಪ ಮಂಖಱಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

876 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿೋಂದರ  ಭಲಿಿಕಜು೯ನ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

877 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ಜಖನಾನ ಥ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

878 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣಣ  ಭಱಿ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

879 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮ ಶ್ಯಂತ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

880 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಳ ನಾಖಶೄಟ್ಟಟ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

881 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಕಣ್ಣಣ  ಶ್ಯಭರಾಳ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್



882 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ವಿೋಯಬದರ ಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

883 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ನಾಖಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

884 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಾಜೋದ ಷಶನಮಿಯಾ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

885 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಕುಮಾಯ ಷವರ ಪ್ಪ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

886 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

887 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಚಣಿ ಷಣಮಂತರಾಳ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

888 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಠಾಔರು ಬ್ಯಳು ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

889 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಿರೋಜಮಿಯಾ ಮುಶತ ಪ್ಪ ರಾಜಾಪೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

890 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಿನಸಾಫ ಮುಶತ ಪ್ಪ ರಾಜಾಪೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

891 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಱ ಕಲಪ್ಪ ಭಱಗಣ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

892 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಸ್ತತ ಯಬ್ಯಯಿ ಸೇೋಭಶಕಯ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

893 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ನಾಗಂದರ  ಹೇರೂಯ ಕೄ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

894 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಮಾರುತಿ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

895 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖ ರೆಡ್ಡಡ  ಚಂದರ ಶಕಯರೆಡ್ಡಡ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

896 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇೋತಿಟೇಱ ನಜಭಟೇಱ ಅಯಜಂಫಗಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

897 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖರೆಡ್ಡಡ  ಕಶಿರಾಮ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

898 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಔಲಾ ಶ್ಯಂತಪ್ಪ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

899 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥರೆಡ್ಡಡ  ದಯಥರೆಡ್ಡಡ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

900 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಂದರ ರೆಡ್ಡಡ  ನಾಖರೆಡ್ಡಡ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

901 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಬದರ ಬ್ಯಯಿ ಜನಾಧ೯ನರೆಡ್ಡಡ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

902 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣರೆಡ್ಡಡ  ಔಲಾಾ ಣರಾಳ ಗೋಟುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

903 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪಂಡ್ಡೋತರಾಳ ಗಂಡಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

904 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರು ತುಕರಾಭ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

905 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ರಾಜಪ್ಪ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

906 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ಶಿಳರಾಮ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

907 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಜ ಜಮರಾಭ ಬೇಡಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

908 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ಫಶಲಿಂಖಪ್ಪ ಔಱಗುತಿ೯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

909 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಮಿು  ಶಔರು ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

910 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಸ್ತ ಶಔರು ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

911 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಜಾನಿಮಿಯಾ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

912 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚುಡಾಭಣಿ ಲಾಲು ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

913 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಭಱಿಣಣ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

914 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾರಾಮಣ ರಾಭಣ್ಣನ ಬಯತನೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

915 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ಕಂಠಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

916 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಂಔಮಾಮ  ವಂಔಟರಾಳ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

917 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಣ್ಣಣ  ಚಂದರ ಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

918 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಯಶಾ ತಿ ಗುಯಲಿಂಖಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

919 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಜು ಟ್ಟೋಕು ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

920 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಥಳರುಸಿಂಖ ಚಂದು ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

921 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ಶ್ಯಂತಪ್ಪ ಹುಲಗರಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

922 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜು೯ನ ಗುರುಲಿಂಖಪ್ಪ ಫಣಬಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

923 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾರಿತಿ ಸಾಮಫಣ್ಣನ ಭಲಖ ಕೄ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

924 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಟೇಱ ಹುಲಗರಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

925 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೆಳಣಸಿದದ   ನಾಖ ರಾಜಾಪೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

926 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿೋಂದರ  ಮೆಲಾರಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

927 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಜೋದ ಖಾಸಿಂ ಸಾಫ ಡೋಣ್ಣಣ ಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

928 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದಯಾಾ  ಗುರುಲಿಂಖಯಾಾ ಹುಲಗರಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

929 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ಸಾಮಫಣ್ಣನ  ಹುಲಗರಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

930 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಮ ಶಿಳರಾಮ ಹುಲಗರಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

931 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱವಾಹದ ಅಲಿ ಭಷದಸಾಫ ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

932 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗಂದರ ಪ್ಪ  ಸಿದದ  ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

933 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹಂತೇ ಅಣವಿಯ ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

934 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇೋತಿಲಾಱ ರಾಭಚಂದರ ಬೇಡಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

935 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಳ ಫಶಳರಾಜ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

936 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕುಮಾಯ ಪ್ಪಟ್ಟಱ ಮಂಖಱಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

937 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರರ ಭ ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಮಂಖಱಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

938 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಯದ್ರಯಮಿಯಾಾ  ಖಾದಿಯಸಾಫ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

939 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಭರ ತ ಮಾನಸಿಂಖ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

940 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಪ್ಪ  ಶಿಳರಾಮ ಹುಲಗರಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್



941 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹಬೂಫ ಪಕಿ೯ಸಾಫ ಮಂಖಱಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

942 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಭಮ  ನಾಖ ಗೋಟುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

943 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ ನಾಖಪ್ಪ ಗೋಟುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

944 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಳ ನಾಖಣಣ ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

945 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಫಫ ಣ್ಣನ  ಭಱಪ್ಪ ಹುಲಗರಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

946 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣ್ಣನ  ಅಮಾ  ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

947 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಲಿಾಲಿಂಖ ಸಿದದ  ಭಱಗಣ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

948 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದ ಮೆನುದಿದ ನ ಮಂಖಱಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

949 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಂಡೆರಾಳ ರಾಣೋಜ ಮಂಖಱಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

950 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇ ನಾಖ ಮಂಖಱಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

951 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭಬ್ಯಯಿ ಶಂಔರ  ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

952 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಭಯನಾಥ ನನಯಸಿಂಖರಾಳ ರಾಜಾಪೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

953 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಯತಬ್ಯಬು ಸೇೋಭಶಕಯ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

954 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ  ಫಶ ಳಟಳಟ್ಟ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

955 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಶ್ಯಱ ಟೇಱ ಸಿರಾಜ ಟೇಱ ಳಟಳಟ್ಟ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

956 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ಚಂದರ ಶ್ಯಾ ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

957 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನನ ಪೂಣ೯ ನಿಜಕಂಠ ಗೋಟುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

958 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಶಿನಾಥ ರಾಭಚಂದರ  ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

959 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಜ ಪೄಮು ಬಯತನೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

960 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯನರಾಳ ಭರೇಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

961 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಳ ಧೂಲಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

962 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಯಿಫಣ್ಣನ  ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

963 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಯತ ಗಿರಿಭಱಿಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

964 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಳ ಈಯಪ್ಪ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

965 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ಶಿಳರಾಮ ಭಱಗಣ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

966 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತೋೋ಼ರೆಡ್ಡಡ  ಗುಡರೆಡ್ಡಡ ರಾಜಾಪೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

967 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಳ ಚಂದರ  ಬಯತನೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

968 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಕರಾಭ ಜೈರಾಭ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

969 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ   ರಾಜಶಕಯ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

970 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ಚಂದರ ಶಕಯ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

971 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜು೯ನ ಈಯಪ್ಪ ಮಂಖಱಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

972 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ಫಶವಂತರಾಳ ಅಯಣಔಱ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

973 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖರಿಶಂಔಯ ರಾಭಸಿಂಖ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

974 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ  ಫಶಳಣಪ್ಪ  ಗೋಟುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

975 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭಶಕಯ ನಾಖಪ್ಪ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

976 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಲಿಶ್ಯ ಲಾಲುಶ್ಯ ಮಂಖಱಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

977 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭಶಕಯ ನಾಖಪ್ಪ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

978 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನಿನ ಭಱಪ್ಪ  ಫಶಳಣಪ್ಪ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

979 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣ್ಣಣ  ಹೂಣಶಪ್ಪ ಭಱಗಣ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

980 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಪೋನಸಿಂಖ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

981 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಪ್ಪ  ಯಣಪ್ಪ ಅಶೇೋಔನಖಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

982 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖರಿಶಂಔಯ ರಾಭಸಿಂಖ ಔಣಸೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

983 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಫಫ ಯಸಾಫ ಹುಸನಸಾಫ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

984 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾನಸೂಯ ಲಾಡಿೆಸಾಫ ಅಯಣಔಱ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

985 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಣ್ಣಣ  ಫಶಳಣಪ್ಪ ಅಯಣಔಱ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

986 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ತುಔಕ  ಅಯಣಔಱ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

987 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಛಯಭರೆಡ್ಡಡ  ರೇಳಣಿದದ ಪ್ಪ ಭಗಾಗ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

988 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ಶಿಳರಾಮ ಸೂಗುಯ ಕೄ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

989 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದನು ಖೋರು ಅಯಣಔಱ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

990 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಳ ಯಚ ಂದರ ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

991 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಳ ಯಚ ಂದರ ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

992 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಜಕುಮಾಯ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

993 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣ್ಣಣ  ಳಶಂತರಾಳ ಅಯಣಔಱ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

994 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಿನ ಷರಿಾ ಂದರ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

995 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜು೯ನ ಔಲಾಾ ಣಪ್ಪ ಕೇೋಯವಾಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

996 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಮಾಮ  ಔಲಾಾ ಣಪ್ಪ ಕೇೋಯವಾಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

997 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಕರಾಭ ಜೈರಾಭ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

998 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ಔನಔ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

999 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಸಿಗಾರ ಭಪ್ಪ ಸೂಗುಯ ಕೄ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್



1000 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣ್ಣನ  ಬಂಡ ಳಟಳಟ್ಟ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1001 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಳ ಗುಂಡಪ್ಪ ಳಟಳಟ್ಟ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1002 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋನಮಾಮ  ಔಲಾಾ ಣಪ್ಪ ಕೇಯವಾಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1003 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ಶಿಳರಾಭ ಭಱಗಣ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1004 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದಯಾಾ  ಅಂಫಣಣ ಫಣಬಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1005 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಪ್ಪ  ಭಯಖಪ್ಪ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1006 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮೃತ ಸಾಫಣ್ಣನ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1007 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹದೇವಿ/ಗುಂಡ ಬಯತನೂಯ ಳಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1008 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ/ವಿಠಱ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ಳಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1009 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಳ/ಚಂದರ ಪ್ಪ ಬಯತನೂಯ ಳಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1010 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದತತ ತರ ೋಯಾ/ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಕಲಗಿ ಳಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1011 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋಮಂತರೆಡ್ಡಡ /ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಡ ರಾಜಾಪೂಯ ಳಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1012 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಖಭಮ /ರುದರ ಮಾ ಬಯತನೂಯ ಳಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1013 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಭಮ /ಗುಂಡ ರಾಜಾಪೂಯ ಳಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1014 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ/ನಾಖ ಮಂಖಱಗಿ ಳಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1015 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ /ಭಱಿ ಭಱಗಣ ಳಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1016 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಜಕುಮಾಯ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ ತಂಖಳ್ಳ ಳಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1017 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಳಾಪ್ಪ  ತ/0 ಭೋಭರಾಮ ಭಂಕೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1018 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತ/0 ನಿಂಖ ಭಯತೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1019 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದಹುಸನ ತ/0 ಭಶ್ಯಔಸಾಫ ಭಯತೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1020 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಾಜ ತ/0 ಭಖಾಔಸಾಫ ಭಯತೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1021 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಣ ತ/0 ಸಿದದ ಪ್ಪ ಭಯತೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1022 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶರೋಜಬ್ಯಯಿ / ಯತನ ಸಿಂಖ ಭಯತೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1023 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಂಖ   ತ/0 ನಾಖ ಭಯತೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1024 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುನಾಥ ತ/0 ಅಣ್ಣ ೋ ಭಯತೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1025 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣವಿೋಯ  ತ/0 ಭಱಿಪ್ಪ ಮಾಱಖತಿತ  ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1026 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಯಲಿಂಖ  ತ/0 ನಾಖ ಮಾಱಖತಿತ  ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1027 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಖ/0 ಭಯಲಿಂಖ ಮಾಱಖತಿತ  ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1028 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ ತ/0 ಅ ಣ ಮಾಱಖತಿತ  ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1029 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಾಗಿಯಥಿ ಖ/0 ಯಣ ಮಾಱಖತಿತ  ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1030 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತ/0ಅ ಣ ಮಾಱಖತಿತ  ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1031 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇಂದರ ತ/0 ಅ ಣ ಮಾಱಖತಿತ  ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1032 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಶೇದಿದ ನ  ಖ/0 ರುಕಮೄದಿದ ನ ಮಾಱಖತಿತ  ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1033 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖೋಯಲಿಂಖ ತ/0 ಖಾಬುಶ್ಯಯಿನ ಹನಗುಂಟಾ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1034 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಣತ/0 ಭಱಿಪ್ಪ ತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1035 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಶುರಾಭ ತ/0ಗಂಗಾರಾಮ ಸೂಗುರು ಎನ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1036 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಗೌಡ ತ/0ಗಂಗಾದ್ರಯ ಭಯತೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1037 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೈದಯಸಾಫ   ತ/0 ಖವಠ ಯಸಾಫ ಭಯತೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1038 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹಬೂಸಾಫ ತ/0 ಹುಶನಸಾಫ ಭಂಕೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1039 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಭಮ  ಖ/0 ಯಣ ಮಯಖಱ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1040 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಗಾಧಯ ತ/0 ಸಿದದ ಣ ಭಂಕೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1041 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱಯವ ತ/0 ಭಹೇತ್ತಫ ಟೇಱ ಹನಗುಂಟಾ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1042 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯ ತ/0 ಭೋಮಾಶ್ಯ ಭಯತೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1043 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನನ   ತ/0 ಶಿಳಲಿಂಖ ಗೋಳಾ ಕೄ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1044 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಬಶ್ಯ ತ/0 ಸೇೋಭರೆಡ್ಡಡ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1045 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಾನು ತ/0 ತ್ತರ  ಸೇೋಭರೆಡ್ಡಡ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1046 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುಫ ಱಸಾಫ  ತ/0 ಮೇೋದಿನಶ್ಯ ದೇಳನತಖನೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1047 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ  ತ/0 ಗುಂಡ ದೇಳನತಖನೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1048 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುಫ ಱಔರಿಭ  ತ/0  ಅಲಿಾಫಔ ದೇಳನತಖನೂಯ ರ್ಚಾಗಿಂಖ ಸೄರ ಮಯ

1049 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾಾ  ತಂ/ ಶಕಗುಡುಸಾಫ ಔಭಯವಾಡ್ಡ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1050 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ/ ಫಶಸ   ನಿಱಬ್ಯ ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1051 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಾ   ತಂ/ ಫಶಳರೆಡ್ಡಡ  ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1052 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ/ ಸಿದ್ರರ ಭ ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1053 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಆಂಜನಮಾ  ತಂ/ ಸಿದದ ಣಣ ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1054 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ/ ಸಿದದ ಣಣ ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1055 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಗೌಡ ತಂ/ ರೇಳ ಔಭಯವಾಡ್ಡ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1056 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರೆಡ್ಡಡ ಮ ಗೌಡ ತಂ / ಭಹದೇಳ ಗೌಡ ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1057 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಿರಿಭಱಿ  ತಂ/ ಭಹದೇಳ ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1058 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶಸ   ತಂ/ ಭರೆ ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï



1059 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಸಿಂಖ ತಂ/ ಪೂರು ಸೂಗರ್ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1060 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1061 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಸಿದದ  ಷಱಔಟ್ಟಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1062 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮರೆಡ್ಡಡ  ತಂ/ ಯಣಗೌಡ ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1063 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ   ತಂ/ ಫಶಸ  ರಾಭತಿೋಥ್್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1064 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿವುಕುಮಾಯ ತಂ/ ಯಣ ಗೌಡ ಕೇಂಚುಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1065 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಂಕರೆಡ್ಡಡ  ತಂ/ ಫಶಳರೆಡ್ಡಡ ಭಭನಷಳಿ್ಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1066 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ ತಂ/ ಅಂಬ್ಯಜರಾವು ಫಶವೇಾ ಯ ನಖಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1067 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಂಔ  ತಂ/ ಭಭಣನ ಅಲಿ್ಲಯ ಬಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1068 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹಬೂಫಸಾಫ ತಂ/ ನಬಿಸಾಫ ಹೂಳಂಡಗರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1069 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಅಮಾ  ಹೂಳಂಡಗರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1070 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಫಶಸ  ಗೌಡ ತಂ/ ಶಿಳಣಣ ಔಭಯವಾಡ್ಡ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1071 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಗೌಡ ತಂ/ ಭಭರಾಮಗೌಡ ತಯಔಶಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1072 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದಸಾಬಿಯ ತಂ/ ಭಷಮ ದಸಾದಿಕಿ ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1073 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದಗೌಶ ತಂ/ ಭಶ್ಯಕಸಾಫ ಸೂಗರ್ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1074 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ/ ಡಂಖರು ಡಣಗಾಂಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1075 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಣಣ  ತಂ/ ನಿಂಖ ಕೇಂಚುಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1076 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಿೋನರೆಡ್ಡಡ  ತಂ/ ಯಣ ತಯಔಶಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1077 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ ತ್ತಯಿ ಜಖದೇವಿ ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1078 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ/ ಮಾಥ್್ಂಂಡ ಕೇಂಚುಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1079 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಯ  ತಂ/ ಷಣಮಂತ ರಾಜೋಲ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1080 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯ  ತಂ/ ಶಿಳಣಣ ಔಭಯವಾಡ್ಡ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1081 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದಹುಸನಿ ತಂ/ ಅಬ್ಯಫ ಶಅಲಿ ಔಭಯವಾಡ್ಡ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1082 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮ ಂತ ತಂ/ ಭಾಖಣಣ ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1083 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇೋಷನ ತಂ/ ಯಣ ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1084 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಾಯತಿ ಗಂ/ ಚಂದರ ಶಕಯ ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1085 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಣ್ಣಕ ಗಂ/ ಪೋಯ ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1086 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣಣ   ತಂ/ ಸಂಖ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1087 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ/ ಸಿದದ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1088 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ/ ಸಾಫಣನ ಕೇಂಚುಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1089 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಂತರೆಡ್ಡಡ  ತಂ/ ಫಶಳರಾಜ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1090 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭನಾಥ ತಂ/ ಯಣ ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1091 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಯಥ ತಂ/ ಈಯಣನ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1092 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖ  ತಂ/ ಅಮಾ  ಫಲಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1093 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱಿ  ಟೇಱ ತಂ/ ಸೆಮದ್ ಟೆಱ ಫನನ ಷಟ್ಟಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1094 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖ  ತಂ/ ಶಣಣ ಶ್ಯಂತ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1095 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಭಱಿ ಕೇಂಚುಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1096 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಶ  ತಂ/ ಮಱಿ ಔಯದ್ರಲ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1097 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿಫ ಯ ತಂ/ ಪತುರ ಸಾಫ ತಯಔಶಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1098 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮುನಿನ ಬೇಗಂ ಗಂ/ ಖಫೂಯಸಾಫ ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1099 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಂಔಟೇ ತಂ/ ಭಭಮಾ ಸೂಱಷಳಿ್ಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1100 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ/ ಸಿದದ  ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1101 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದ್ರಮ ಳತಿ ಗಂ/ ಅಮಾ ಣಣ ಷಣಿಣ ಕರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1102 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹದೇವಿ ಗಂ/ ಸಿದದ ಣಣ ರಾಭತಿೋಥ್್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1103 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಖ  ತಂ/ ಭಱಿ ರಾಜೋಲ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1104 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಭಮ  ಗಂ/ ನಿಂಖ ರಾಜೋಲ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1105 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಭಮ  ಗಂ/ ರುತಣಣ ಗೌಡ ಫನನ ಷಟ್ಟಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1106 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಜನಬಿ ಗಂ/ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ಹೂಳಂಡಗರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1107 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೄಷಬೂಬಿ ಗಂ/ ಹಜಸಾಫ ತಯಔಶಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1108 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೂಖನನ  ತಂ/ ಕಭಣನ ತಯಔಶಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1109 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಶ್ಯಔಬಿ ಗಂ/ ಬಂದಗಿಸಾಫ ಹೂಳಂಡಗರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1110 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ/ ಅಮಾ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1111 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದಹುಸನ ತಂ/ ಅಬ್ಯಫ ಶಅಲಿ ಔಭಯವಾಡ್ಡ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1112 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಸ   ತಂ/ ಪಯ ಅಲಿ್ಲಯ ಕೄ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1113 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಳಾ  ಗಂ/ ಸಾಯಿಫಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1114 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಭಮ  ಗಂ/ ತಿ ಣಣ ರಾಭತಿೋಥ್್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1115 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ/ ಯಣ ಸಂಔನೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1116 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಭಮ  ಗಂ/ ಮೇನ ಷಣಿಣ ಕರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1117 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತಂ/ ಅಬುದ ಲ ಯಹಮಾನ ಕೇಂಚುಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï



1118 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತಂ/ ಱಚುಚ ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1119 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಾ ಭಮ  ಗಂ/ ರಾಭಲಿಂಖ ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1120 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಜೋಯಾಬೆಗಂ/ ಭಷಮ ದಸಾದಿಔ ಸೂಗರ್ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1121 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯತನ ಭಮ  ಗಂ/ ರಾಭಮಾ ಔಯದ್ರಲ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1122 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಱ ತಂ/ ಲಾಲು ಕೇಲಿ್ಲಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1123 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷರಿಛ ಂದರ  ತಂ/ ರೇವು ನಾಱವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1124 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ   ತಂ/ ಭಱಿ ಡೋಣಗಾಂಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1125 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ/ ಹುಶನ ಡೋಣಗಾಂಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1126 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿೋಂದರ  ತಂ/ ದೇವಿಂದರ  ಅಲಿ್ಲಯ ಕೄ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1127 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾಾ  ತಂ/ ಖಾಜಾಹುಸನಿ ಅಳಿ್ಳಳಿ್ಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1128 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಷಣಮಂತ ಅಲಿ್ಲಯ ಕೄ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1129 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ಪಡಡ  ಅಲಿ್ಲಯ ಬಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1130 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನೇಷರು ಹೇರು ತಯಔಶಪಟ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1131 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ಱವಭಣ ಭೋಭನಷಳಿ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1132 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶ  ತಂ/ ಪೋಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1133 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾ ಸಾಾ ಮಿ ತಂ/ ಗಂಗಾಧಯಮಾ ಶನನ ತಿತ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1134 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಳ ತಂ/ ಚಂದ್ರರ ಭ ಡೋಣಗಾಂಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1135 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹದೇಳ  ತಂ ಅಭಱ ಸೂಗಯ ಎನ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1136 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗ ತಂ/ ಮಾರುತಿ ಡೋಣಗಾಂಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1137 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಣಣ  ತಂ/ ಸಾಫಣಣ ಷಱಔಟ್ಟಟ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1138 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಫನನ ಷಟ್ಟಟ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1139 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾಾ  ತಂ/ ಖಾಜಾಹುಸನಿ ಅಳಿ್ಳಳಿ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1140 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ನಾಖ ಸೂಗಯ ಎನ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1141 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಢಾಕು ಔಶನು ಷಣಿ್ಣ ಕೄರಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1142 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇೋಷನ ಶಂಔಯ ತಯಔಶಪಟ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1143 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ದೇಳ  ಅಲಿ್ಲಯ ಬಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1144 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ಪಡಡ  ಅಲಿ್ಲಯ ಬಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1145 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಂಔಟೇ ಗವಿಂದ್ರ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1146 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಭಮ  ಱವಮಾ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1147 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನನ   ಸಾಫಣ್ಣ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1148 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ಸಿದದ  ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1149 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಸಿದದ  ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1150 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪೂಮ್್ ತಂ/ ರೂಪಿ್ಪ ಸೂಗಯ ಎನ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1151 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಭಮ  ಗಂ/ ದೇವಿಂದರ  ಸಂಔನೂಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1152 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಆಂಜನೆಮಾ  ತಂ/ ಸಿದದ ಣಣ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾಮಯ

1153 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಲಿಂಖ  / ಷನುಮಂತರಾಮ ಔಱಗುತಿಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1154 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ರೇಳನಿಸ ದದ  ಳರ್ಚಚ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1155 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ   / ಮುನಿಮ ಗುಂಡಗುತಿಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1156 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮಾ ಯ / ಯಣ ಷದನೂರ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1157 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೇಭಲಾ / ವಿಟಟ ಲ ಮುಖಟಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1158 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಮಾ  / ಯಮಶ್ ಔಟಭದೇಳಯಷಳಿ್ಳ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1159 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕರ್ / ರಾಭಲಿಂಖ ಭಱಕೂಡ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1160 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾರೆ  / ಹುಸೄನಾಸ ಬ್ ತಂಚಿ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1161 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶ  / ಭಱ ಗುಂಡಗುತಿಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1162 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪೄರು / ಔಸ್ತ ಗುಂಡಗುತಿಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1163 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ / ಮವಂತಯ ಇಂದನಔಲ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1164 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಭದೇವ್ / ಸಿಂಗು ಬೆನೂನ ರ್ (ಬಿ)  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1165 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಭಮ  / ಫಶಳರಾಜ್ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1166 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ್ / ಔರೇ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1167 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗಂದರ   / ರೇಳನಸಿದದ ತಂಚಿ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1168 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕರ್ / ನಾಖಮಾ ಪೄಟಸಿರೂರ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1169 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಯಣಣ  / ಯಣ ಮುಖಟಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1170 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಿನ್ / ಡಾಬು ಮುಗುಱನಾಖವ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1171 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔರ್ / ಸಿದದ ಾ ಇಳನಿ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1172 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ / ರಾಜಂದರ ಔಱಗುತಿಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1173 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಲಿಂಖ  / ರಾಜಂದರ ಔಱಗುತಿಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1174 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶತಿೋಶ್ / ಫಶಳರಾಜ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1175 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಬ್ಯಯಿ / ಚನನ  ಭಱಕೂಡ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1176 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕೃವಣ   / ಸೆದ ಮುತಿತ ಮುಡ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ



1177 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಶಾ  / ಮಾರೆ ಔಱಗುತಿಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1178 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ್ / ಕಶಿರಾಮ ಮುಚಖೇಡ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1179 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔ  / ಶಂಕೄರ  ಮಾಡಬೂಲ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1180 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣ  / ಹುಸನ ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1181 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  / ಫಶ ಭಯಗೋಲ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1182 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರದ ಾಮ್ / ಭಯಗು ಬೆನೂನ ರ್ (ಬಿ)  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1183 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವೇಂದರ  / ಮಾರೆ ಸಾಳತಖೇಡ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1184 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣ  / ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಔಭಔನೂರ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1185 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಿಮಿಯಾ / ಮಿೋಯಸಾಬ್ ಇಂದನಔಲ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1186 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಖ  / ಧನಶೄಟ್ಟಟ ಔಭಔನೂರ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1187 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಎಂಡ್ಡ ಶಬ್ / ಗುಡುಸಾಬ್ ಗುಂಡಗುತಿಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1188 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಕಂತ್ / ಧಭಾರಾಮ ಳರ್ಚಚ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1189 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕರ್ / ವಿಾ ನಾಥ್ ನಿಪ್ಪ ನಿ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1190 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷನುಮಂತ್ / ಶಂಕೄರ  ಕೇಯವಾರ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1191 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ್ / ತಿ ಣಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1192 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷನುಮಂತರಾಮ / ವಿಟಟ ಲ ಮಾಡಬೂಲ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1193 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನೆ  / ಶಿಳಯಣ ತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  (ಟ್ಟ)  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1194 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱ  / ಗಿರೆ ತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  (ಟ್ಟ)  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1195 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳನಸಿದದ  / ರ ಭುಲಿಂಖ ಭಱಕೂಡ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1196 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವೇಂದರ  / ಭಱಕ  ಇಂದನಔಲ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1197 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಳಣಾ / ಭಲಿಿಔಜುಾನ್ ಬೆಱಗುಂಪ್ಪ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1198 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹದೇವಿ / ಭಲಿ್ೋ ಗುಂಡಗುತಿಾ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1199 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವೈಜಮಾ  / ಮೇೋಷನ್ ಕೇಯವಾರ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1200 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕರ್ / ಶಿಳಯೋಖ ಮುಗುಱನಾಖವ್  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1201 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔರ್ / ಔಱ ಇಂದನಔಲ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1202 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳನಿಸ ದದ   / ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟ ನಿಪ್ಪ ನಿ  ಳರ್ ಸೄ ಾೋಮಯ

1203 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಳಾತಿ / ಬ್ಯಶಾ  ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1204 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಔಜುಾನ್ / ಫಶಾ  ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1205 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕ  / ಗುಂಡ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1206 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರದ ಾಭ  / ವಿೋಯಬದರ  ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1207 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡ  / ಟ್ಟ ಣಣ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1208 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಿೋಸಾಾಬ್ / ಲಾಡಿೆಸಾಬ್ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1209 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೌಡ  / ಸಂಖನಫಶಳ ಭಱಕೂಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1210 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿೋಲಾ / ಯಮಶ್ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1211 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮಶ್ / ಸಂಖಣಣ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1212 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಾ ರಿ / ಗೌಡ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1213 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮ  / ಭಲಿ್ೋ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1214 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋರು / ರಾಭಚಂದರ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1215 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಟೋಪು / ಡಂಗು ಮುಗುಱನಾಖವ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1216 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭ / ಸಿದ್ರದ ಾಮ್ ಮುಗುಱನಾಖವ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1217 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫರಾಮ / ಸಿದದ ಾ  ಸಂಗಾವಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1218 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಾಭ  / ಫಶ  ಸಂಗಾವಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1219 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪಯಭಮ  / ಟ್ಟ ಣಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1220 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ್ / ಟ್ಟ ಣಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1221 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೂಮಾಕಂತ್ / ಟ್ಟ ಣಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1222 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಭಮ  / ರಂಗೌಡ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1223 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖ  / ಶಂಕೄರ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1224 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಲಾತ ಫ್ ಹುಸೆ / ಳಜಾಬ್ ಹುಸೆನ್ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1225 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಟೇಲ / ಕದರ್್ಟೇಲ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1226 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋರಿಬಿ / ಹುಕುಮಾಾ ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1227 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇಶ್ / ಸಿದದ ಣಣ ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1228 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಬದರ   / ಭಱಿ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1229 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಜುಾನ್ / ರಾಮ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1230 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಭರೇಶ್ / ಭಹದೇಳ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1231 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ / ವಿಟಟ ಲಾರ ವ್ ನಿಪ್ಪ ನಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1232 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ  / ಮಾನಿಸ ಂಗ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1233 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಬ್ಯಯಿ / ದೇಳರಾಮ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1234 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋರಿಬಿ / ಭಸಾತ ನಾಸಾಬ್ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1235 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಬಿಸಾಬ್ / ಹುಸನ್್ಸಾಬ್ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 



1236 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಱಿ  / ಶಿಳಯಣ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1237 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರೈ / ಸಿದದ ಣಣ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1238 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ರಾಭ  / ಯಣ ಬೆನೂನ ರ್ (ಬಿ) ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1239 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರೇ / ಶಮಫಣಣ ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1240 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಸೂತ ರಿಬೈ / ದೇವಿಂದರ  ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1241 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ / ಭಱಿ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1242 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಱಿಫಕಶ್ / ಅಬುದ ಲಾಗ ನಿಸ್ತ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1243 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತನಿಲ / ಶ್ಯಾ ಯಯಾ ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1244 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಭಮ  / ಶಫನಾನ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1245 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹುಸೆನಾಸ ಬ್ / ಕಜಾಸಾಬ್ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1246 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಔಫ ರ್ ಪ್ಪಷಾ / ಬ್ಯಬ್ಯಸಾಬ್ ಭಯಗೋಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1247 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇಷಭಮ ದ್ / ಬ್ಯಬುಸಾಬ್ ಭಯಗೋಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1248 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಔಫ ಪ್ಪಾಶ್ಯ / ಬ್ಯಬ್ಯಸಾಬ್ ಭಯಗೋಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1249 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ   / ಭಱಿ ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1250 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡೇರಾವ್ / ಸೂಮಾಕಂತ್ ನಿಪ್ಪ ನಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1251 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಱಬ್ಯಯಿ / ಕಶಿರಾಮ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1252 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಮಾಶಂಔರ್ / ಕಶಿರಾಮ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1253 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷನುಮಾಥ / ನಾಖ ಮುತಿತ ಮುಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1254 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಭಮ  / ದುಖಾಣಣ ಬೆನೂನ ರ್ (ಬಿ) ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1255 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ / ಯಣ ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1256 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹದೇವಿ / ಸಾಂಫಣಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1257 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಳಣಾ / ಭಹದೇವ್ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1258 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಣಿಕರ ಮ / ಸಿದದ ರಾಭ ಬೆನೂನ ರ್ (ಬಿ) ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1259 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ರಾಭ  / ಔಱಿಮಾ ಬೆನೂನ ರ್ (ಬಿ) ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1260 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣಣ ರಾಮ / ಕುಪಂದರ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1261 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಕರಂ / ಷನುಮಂತ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1262 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣಣ  / ಹುಸನ ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1263 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಂಗೌಡ / ನಾಗಂದರ  ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1264 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ / ಯಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1265 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  / ಭೋಮು ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1266 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷನುಮಂತರಾಮ / ಶಂಕೄರ  ಷದನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1267 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ / ನಶಾ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1268 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮಶ್ / ಸಂಖನಫಶ ಭಱಕೂಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1269 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿೋಲಾ / ಯಮಶ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಭಱಕೂಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1270 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನನ ರಾವ್ / ಫಶಳಯಜ್ ಭಱಕೂಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1271 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೌಡ  ಗೌಡ / ಸಂಖನ್್ಫಶ ಭಱಕೂಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1272 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಾ ರಿ / ಗೌಡ ಗೌಡ ಭಱಕೂಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1273 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇಹನಾಸ ಬ್ / ಮಿೋಯಸಾಬ್ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1274 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ / ಯಣ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1275 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿತ್ತ / ಶಿಳರಾಮ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1276 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಫನಾನ  / ಟ್ಟ ಣಣ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1277 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಔಜುಾನ್ / ಟ್ಟ ಣಣ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1278 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಿೋಸಾಾಬ್ / ಲಾಡಿೆಸಾಬ್ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1279 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮೃತ / ಪಯ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1280 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕುಮಾಯಮೃತ್ತರ ವ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1281 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಭಮ  / ರಂಗೌಡ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1282 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಂಗೌಡ / ಶಿಳಯಣ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1283 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಲಿಂಖ  / ಸಿಡಡ  ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1284 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಭಮ  / ಗುರುಲಿಂಖ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1285 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ್ / ಶಿಳರಾಮ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1286 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ / ಯಣ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1287 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಟೇಲ / ಕದರ್್ಟೇಲ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1288 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶ್ಯ / ಶಿಳಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1289 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶರಿತ್ತ / ಶದ್ರಶಿಳ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1290 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ / ಭೋಮ್್ಶ್ಯ ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1291 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಭಮ  / ಚಂದರ  ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1292 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ / ಶಮಫಣಣ ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1293 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶ್ / ಶಿಳರೇ ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1294 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಲಾಳತಿ / ಶಿಳರಾಮ ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 



1295 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ / ಭೋಮ್್ಶ್ಯ ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1296 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖ  / ಸಿದದ ಣಣ ಳರ್ಚಚ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1297 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣಣ ರಾಮ / ನಿಂಖ ಳರ್ಚಚ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1298 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನನ ಪೂಣಾ / ನಿಂಖ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1299 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖ  / ಸಿದದ ಣಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1300 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ / ಭಱಕ  ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1301 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನನ ಪೂಣಾ / ಅಶರಾಮ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1302 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋಶೆಲ / ಭಱಕ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1303 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಭಮ  / ಶಂಔರ್ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1304 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಭಮ  / ಶಫನಾನ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1305 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮಾ ಯ / ಯಣ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1306 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  / ಭಱಿಣಣ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1307 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕಶ್ / ಟ್ಟ ಣಣ  ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1308 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತೋಷ್ / ಟ್ಟ ನನ  ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1309 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂದಿೋಶ್ / ಟ್ಟ ಣಣ  ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1310 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮಶ್ / ಟ್ಟ ಣಣ  ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1311 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇಶ್ / ಟ್ಟ ಣಣ  ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1312 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖ / ನಾಗಶ್ ಭಯಗೋಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1313 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ / ಸಂಖ ಭಯಗೋಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1314 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔರ್ / ಶ್ಯಂತ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1315 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫರಾಮ / ಔಥಾಱ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1316 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿ್ೋಶಿ / ಯಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1317 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೇಶ್ / ಶಿಳಶಂಔರ್ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1318 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತೋಷ್ / ಶಿಳಯಣ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1319 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಕಿಬೈ / ಶಿಳಯಣ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1320 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣ  / ಭಾಖ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1321 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳಯಜ್ / ಭಱಕ  ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1322 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ್ / ಶಿಳಯಣ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1323 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ್ / ಭಱಿಣಣ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1324 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶಿಂಔಲಾಾ ಣಿ / ಎಂಡ್ಡ ಯಫಿಕ್ ಮುಖಟಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1325 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಾಜಯಾಬೆಖಮ್ / ಅಶಿಂಕಱಯಾನಿ  ಸಂಗಾವಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1326 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ / ಯಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1327 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷನುಮಾತರಾಮ / ಶಂಔರ  ಷದನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1328 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಭಮ  / ಶಂಔರ  ಷದನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1329 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಮಾ  / ಱಕಮಾ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1330 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಾ ನಾಥ್ / ಭಲಿಿಔಜುಾನ್ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1331 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಫವಿ / ಭಲಿಿಔಜುಾನ್ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1332 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನನ ರಾವ್ / ಫಶನಾನ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1333 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಣಣ  / ಅಮಾ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1334 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮುಭತ್ತಜ್ ಬೇಗಂ / ಅಬುದ ಲ ಇಳನಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1335 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಷಮ ದ್ ಅಜಜ್ ಟೇಲ ಇಳನಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1336 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮಾ ಯ / ಭನ ಇಳನಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1337 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭನ  / ಮುಔಮಾ ಇಳನಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1338 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1339 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖ  / ಬ್ಯಪುರಾವ್ ಬೆಱಗುಂಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1340 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಮಶಿರ ೋ / ಶಿಳಲಿಂಖ ಬೆಱಗುಂಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1341 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖ  / ಬ್ಯಱ ಬೆಱಗುಂಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1342 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾಷ್ / ಷನುಮಂತ್ತರ ವ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1343 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧಭಾಣಣ  / ಚಂದರ  ಷದನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1344 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರೇ / ಚಂದರ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1345 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪೄರು / ದೇವು ಬೆನೂನ ರ್ (ಬಿ) ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1346 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಔಜುಾನ್ / ಅನನ  ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1347 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾರುತಿ / ಆದಿವ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1348 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹದೇವ್ / ಶಿಳರಾಮ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1349 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಮಫಣಣ  / ಫಫನಾನ ಔಱಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1350 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಕ ಭಮ  / ಸಿದದ ರಾಭ ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1351 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಬಚ ಂದರ  / ಯಣ ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1352 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳನಿಸ ದ  / ಫಶಳಯಜ್ ಔಭಔನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1353 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ / ಷನುಮಾತರಾಮ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 



1354 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜ  / ಶಿಳರಾಮ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1355 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಭದೇವ್ / ಹೆರೂರ್ ನಾಮಕ್ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1356 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಬು / ಧಭಾರಾವ್ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1357 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔ  / ಶಿಳ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1358 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಂಗೌಡ / ಶಿಳಯಣ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1359 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿನೋದ್ / ರಂಗೌಡಾ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1360 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಫಮಾ  / ಶ್ಯಯದ್ರಮ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1361 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧುಱ  / ಫಶಳಣಣ ಬೆಱಗುಂಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1362 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱಗ ನಿ / ಉಸಾಮ ನಾಲಿ ಬೆಱಗುಂಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1363 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೌಲಾನಾ / ಜಲಾನಿ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1364 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಜುಾನ್ / ಔ ಬೆಱಗುಂಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1365 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಮಾ  / ಯಣ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1366 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣಣ  / ರಾಮ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1367 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು / ಱಚು ರಾಥೋಡ್ ಷದನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1368 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಕ್ ಟೇಲ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1369 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಲ ಯಶಿೋದ್ / ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ್ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1370 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  / ಭರಾವ್ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1371 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಕೄರ   / ಚನನ  ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1372 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡ  / ಶಿಳಯ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1373 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಕಸ ಬ್ / ಬ್ಯಬುಸಾಬ್ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1374 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಬ್ಯಗ್ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1375 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷನುಮಂತ್ / ಱಚಣಣ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1376 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳಯಜ್ / ರೇಳನಸಿದದ  ಳರ್ಚಚ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1377 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಎಂಡ್ಡ ಖಾಸಿೋಮ್ ಅಲಿ ಮುಚಖೇಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1378 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೇಶ್ / ರಾಭಲಿಂಖ ಔಟಭದೇಳಯಷಳಿ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1379 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಫನಾನ  / ಭಱಿ ಭಱಕೂಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1380 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಜಮ ರ್ ಟೇಲ / ಅಲಿ ಟೇಲ ಮುಚಖೇಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1381 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಕಮ್ ಟೇಲ / ಅಷಮ ದ್ ಟೇಲ ಮುಚಖೇಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1382 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮುಯಗ  / ಚಂದರ ಶಕರ್ ಭಱಕೂಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1383 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ / ಭಣಿಔರಾವ್ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1384 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕಂತ  / ಮಾ ಂತಯ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1385 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಬೈ / ಫಶಲಿಂಖ ಇಳನಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1386 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಱಿ  ಗಯಾಡ  / ಸಿದದ ಂಗೌಡ ಳರ್ಚಚ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1387 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಎಂಡ್ಡ ರಾಫಿಕ್ / ಅನಾಾ ರ್ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1388 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಾಾ ರ್ / ಅಬುದ ಲ ನಬಿ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1389 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ್ / ಭಹಂತ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1390 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಜುಾನ್ / ಫಶವಂತರ ಾ ಔಟಭದೇಳಯಷಳಿ್ಳ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1391 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ತ್ತಪಂಗ್ / ಕುಂಡಮ ಸಿಂಘ್ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1392 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದತ್ತತ ತರ ೋಮ ಬಿರಾದ್ರರ ಮುತಿತ ಮುಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1393 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳನಿಸ ಡಡ   / ಯಣ ಳರ್ಚಚ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1394 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಗ್ ಮುತಿತ ಮುಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1395 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಎಂಡ್ಡ ನಬಿ / ಅಬುದ ಲ ನಬಿ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1396 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಶ್ಯಂತ್ / ನಿಜಾಲಿಂಖ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1397 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾಷ್ / ರೇಳನಿಸ ಡಡ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1398 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಥಾರು ಭಹನಖಯ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1399 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಭಾಔರ್ / ಅನೆಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1400 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ನಾಟ್ಟಔರ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1401 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮಶ್ / ಭಱಕ ಣಣ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1402 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ / ಭಲಿ್ೋ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1403 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿ್ೋ  ನಾಟ್ಟಔರ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1404 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿವಾನಂದ್ / ಅನನ ರಾವ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1405 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕುಸಿಡಾ ಬೇಗಂ / ಲಾಾ ಡಲ ಟೇಲ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1406 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಭಮ  / ಭಷದೇಳ ಷದನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1407 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ್ / ಟ್ಟ ಣಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1408 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ / ಶಿಳರಾಮ ಮುತಿತ ಮುಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1409 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜ  / ಸಿಡಡ  ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1410 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತನಿಲ ಕುಮಾರ್ / ಭಱ ಮುಚಖೇಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1411 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ  / ನಯಶ ಇಳನಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1412 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಂಡು / ಮಾಾ ನಿಸ ಂಗ್ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 



1413 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ / ಚನನ ಭಱಿ ಬೆನೂನ ರ್ (ಬಿ) ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1414 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಂದರ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1415 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗಂದರ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1416 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಂಫಣಣ  / ಶಫನಾನ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1417 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನನ ಫಶಮಾ  / ಅನಿಾ ೋಯಮಾ ತಂಚಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1418 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಂದರ  / ಔಱಿ ಮುತಿತ ಮುಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1419 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ್ / ಶಿಳರಾಮ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1420 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಂಔಟ  / ಗುಂಡ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1421 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಖ  / ಭಱಿ ಭಱಕೂಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1422 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಜದ್ / ಟುರ ಸಾಬ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1423 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಜಾ ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ್ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1424 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಲಿೋಲ ಪತುರ  ಸಾಬ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1425 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಬವಿ / ಷರಿಚ ಂದರ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1426 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಱಫಕ್ಷ್ / ನಬಿಸಾಬ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1427 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  / ಪಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1428 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಎಂಡ್ಡ ಅಷಮ ದ್ / ಇಬ್ಯರ ಹಂ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1429 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಬೈ / ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ಬೆನೂನ ರ್ (ಬಿ) ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1430 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಾಮ್ ಸಾಬ್ ಳರ್ಚಚ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1431 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಱ  / ಸಿಡಡ  ಳರ್ಚಚ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1432 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿ / ಜಖನಾನ ಥ್ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1433 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಿೋನಾಬೈ / ಅನೆಪ್ಪ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1434 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕರ್ / ಸಿದದ ಣಣ ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1435 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ್ / ಸೇೋಭಲಾ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1436 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇವಿ / ಶಂಔರ  ಇಂದನಔಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1437 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಇಮಾಮ್ ಟೇಲ / ಷಸಿಮ್ ಟೇಲ ತಂಚಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1438 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೆನಿದಿದ ೋನ್ / ಷಶನ್ ಸಾಬ್ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1439 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇಶ್ / ದೇಳ ಷದನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1440 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ್ / ಸಿದದ  ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1441 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿೋಂದರ  / ಶಿಳಲಿಂಖ ಷದನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1442 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶ  / ಚಂದರ ಶಕರ್ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1443 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  / ಶಿಳಯಣ ಷದನೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1444 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಱ  / ಷನಮ ಂತ್ ಮುಗುಱನಾಖವ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1445 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋರ್ ಟೇಲ / ರ್ಚಂಡ್ ಟೇಲ ಮುಚಖೇಡ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1446 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಇಯಭಮ  / ಶಿಳರಾನ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1447 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಮಿೋದ್ ಮಿಯಾ / ಮಾಕ್ ಮಿಯಾ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1448 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇಶ್ / ರೇಳನಿಸ ದ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1449 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಂದರ್ / ಟ್ಟ ಣಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1450 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕಂತಭಮ  / ಫಶವಂತರಾಮ ಮಾಡಬೂಲ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1451 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋರೇಶ್ / ಷನುಭಮಾ ಮುಖಟಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1452 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣಣ  / ಅನೆಪ್ಪ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1453 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡ  / ಹಯಖ ಪೄಟಸಿರೂರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1454 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔ  / ಮೆಲಾರಿ ದoಡೋತಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1455 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಶಿನಾಥ್ / ಅನನ ರಾವ್ ಬೆಱಗುಂಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1456 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜು / ಶಂಔರ್ ಬೆಱಗುಂಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1457 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇಶ್ / ಲೋಔ ಳರ್ಚಚ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1458 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ಮಿಯಾ / ಮಾಕ್ ಸಾಬ್ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1459 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಭಮ  / ಭಲಿಿಔಜುಾನ್ ಕೇಯವಾರ್ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1460 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ್ / ರೇಳನಿಸ ಡಡ  ಇಳನಿ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1461 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಬದರ  / ಭಲಿಿಔಜುಾನ್ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1462 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳಯಜ್ / ಗುಂಡ ಬೆಱಗುಂಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟರಿ ಸೄ ಾೋಮರ್ 

1463 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1464 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿದ್ರಾ ದಯ ತಂ ನಾಖಮಾ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1465 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1466 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಮಾಮ  ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಜಂಫಗಿ ಭಯಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1467 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾಮ  ಗಂ ಚಂದರ ಭಪ್ಪ  ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1468 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇಭಶಕಯ ತಂ ಶಿಳಶಂಔಯ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1469 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಔನಖನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1470 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಪ್ಪ  ತಂ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ  ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1471 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಗೌಡ ತಂ ನಿಂಖಣಗೌಡ ಫನನ ಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ



1472 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1473 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಜಾತ್ತ ಗಂ ಅಮೃತ ಹುಗಾಯ ಱಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1474 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಣ್ಣಣ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1475 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಜಂಖಾನ ತಂ ಖಾದಯಖಾನ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1476 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಯಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ ಭಲಖ ಏನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1477 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಾ ಯಪ್ಪ  ತಂ ಚನನ ಮಾ ಱಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1478 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಖಪ್ಪ ಗೌಡ ತಂ ಭಲಿ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1479 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಣಣ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1480 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಿೋಯಪ್ಪ  ತಂ ಭೋಭಣ್ಣಣ ರಾಭತಿಥಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1481 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯ ತಂ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1482 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಸೇೋಭಪ್ಪ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1483 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ ಭಲಖ ಏನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1484 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಖಮಾಮ  ಗಂ ಷಣಮಂತ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1485 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಾಗಿಯತಿ ಗಂ ಯಮಾ ಯ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1486 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ವಿಠಠ ಱರಾಳ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1487 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರದ ರಾಭ ತಂ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ  ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1488 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಔಲಾಾ ಣರಾಳ ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1489 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಹೋಭ ಟೇಱ ತಂ ಖಾಜಾಟೇಱ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1490 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕೃವಣ ಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಪ್ಪ  ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1491 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಮಾಮ  ಗಂ ಅಂಬ್ಯರಾಮ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1492 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಲಿಂಸಾಫ ತಂ ಭಹಬೂಫಸಾಫ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1493 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಅಜುಾನ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1494 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಪ್ಪ  ತಂ ತುಔಕ  ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1495 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೂಮಾಕಂತ ತಂ ದೇಳಪ್ಪ ಸಾಳತಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1496 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಶ್ಯಭರಾಮ ಔಱಿಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1497 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ  ತಂ ಗುರುಲಿಂಖಪ್ಪ ಕಂದಗೋಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1498 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖಣಣ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1499 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹರಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ರೇಳಶೄಟೆಟ ಪ್ಪ  ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1500 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮೄಾ ಯ ತಂ ಭೋಭರಾಳ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1501 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಾಱಅಷಮ ದ ತಂ ಷಜಯತಸಾಫ ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1502 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1503 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮೃತಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖಣ್ಣಣ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1504 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ಮಂತ ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1505 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿದ್ರಾ ಸಾಖಯ ತಂ ನಿೋಱಕಂಠರಾಳ ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1506 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬುರಾಳ ತಂ ದಂಡ್ಡಬ್ಯ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1507 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೌಳಱಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1508 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಔಕ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ರಾಭಣಣ ಮಾವಿನಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1509 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿನಾಥ ತಂ ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1510 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಶಿಳರಾಮ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1511 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1512 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಗುರುಲಿಂಖಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1513 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಶಂಔಯಮಾ  ತಂ ಭಱಔಮಾ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1514 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತನಿಱಕುಮಾಯ ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1515 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋಧಯ ತಂ ನಾಗಿಂದರ ಪ್ಪ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1516 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫಫ ಳಾ  ತಂ ತಿ ಣಣ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1517 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ಬಿೋಭಸನರಾಳ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1518 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫರಾಮ ತಂ ವಿೋಯಬದರ   ಶೄಲಿಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1519 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ರಾಜಶಕಯ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1520 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಸಾಫಣಣ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1521 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣ್ಣಣ  ತಂ ಶಂಔರ ಪ್ಪ  ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1522 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1523 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ ಣಣ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1524 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂತಯಶಲಿಭ ತಂ ಖಾದಯಸಾಫ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1525 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂದ್ರಕಿನಿ ಗಂ ಭೋಭಸೄನರಾಳ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1526 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಫಮಾ  ತಂ ಭಱಿಮಾ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1527 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಮಾಮ  ತಂ ರಾಜಕುಮಾಯ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1528 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಕ ತಂ ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1529 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಔಮಾಯ ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1530 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭಣ್ಣಣ  ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



1531 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ತಿ ಣ್ಣಣ  ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1532 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1533 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಟೆಟ ಪ್ಪ  ತಂ ಚನನ ಫಶಸ ಪ್ಪ  ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1534 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಇಸಾಔಮಿಯಾ ತಂ ಖಾಜಾ ಟೇಱ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1535 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಬಂಡೆಪ್ಪ  ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1536 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಾಳೆಸಾಫ ತಂ ಬ್ಯಬುಸಾಫ ಔಱಿಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1537 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಪುತರ  ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1538 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಮಾ  ತಂ ಶಂಔಯಮಾ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1539 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳಣಪ್ಪ  ತಂ ಔಱಿಪ್ಪ  ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1540 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ನಿೋಱಕಂಠ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1541 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ನಯಶಪ್ಪ  ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1542 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಶಂಔರ ಪ್ಪ  ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1543 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಱಾ ಣರಾಳ ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1544 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಣಣ  ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1545 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇಳಪ್ಪ  ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ಸ್ತಗಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1546 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1547 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶದ್ರಶಿಳರಾಳ ತಂ ಬಂಡಪ್ಪ  ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1548 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ  ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1549 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1550 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಿಂಗಾಫಶಳ ತಂ ಸ್ತಮಾಕಂತ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1551 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಲಿಂಖಪ್ಪ  ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1552 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  ತಂ ರೇಳಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1553 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಿರಿಭಱಿಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1554 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇವಿ ತಂ ಕಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1555 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಅಶೇೋಕುಮಾಯ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1556 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣವಿೋಯ  ತಂ ಬಂಡಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1557 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಭೋಯ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1558 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಿಯ ಟೇಱ ತಂ ಖಾಜಾ ಟೇಱ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1559 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಶಿಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಶ್ಯಭರಾಮ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1560 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1561 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗಿಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಸಂಖಪ್ಪ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1562 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿಯಪ್ಪ  ತಂ ದಡಡ ಫಶಣಣ  ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1563 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಈಯಪ್ಪ  ಪುಜಾರಿ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1564 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣಣ  ತಂ ದಯಥ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1565 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರುಕೇಮ ದಿದ ನ ತಂ ದ್ರಳಱಸಾಫ ಔ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1566 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಷಳಿ್ಳ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1567 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದಮಿಯಾ ತಂ ಅಬ್ಯಫ ಶಲಿ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1568 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ನಾಗಂದರ ಪ್ಪ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1569 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಮಾಮ  ಗಂ ಅಜುಾನ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1570 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಶಿನಾಥ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1571 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಯಹಭಖಾನ ತಂ ಕೆಯತ ಹುಸೄಸ ನ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1572 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಮಾಣಿಔಪ್ಪ  ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1573 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಬದರ ಪ್ಪ  ಶೄಲಿಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1574 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಠ ಱ ತಂ ಕಲಪ್ಪ  ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1575 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇ ತಂ ಶಿಳರಾಭ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1576 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದ ಇಸಾಮಯಿಱ ತಂ ಅಲಿಸಾಫ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1577 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ತಂ ಬಂಡೆಪ್ಪ  ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1578 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ ತಂ ಫಶವಂತ್ತರ ಮ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1579 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯತನ ಮಾಮ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1580 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಬದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಮಾ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1581 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಭಶ್ಯ ತಂ ಷಣಮಂತಪ್ಪ  ಕಂದಗೋಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1582 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಚಂದರ ಶಟ್ಟಟ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1583 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1584 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ತಂ ಮುತತ ಪ್ಪ  ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1585 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತರಾಮ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಸಂಗಾವಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1586 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂದೇ ತಂ ತಿೋ ಣಪ್ಪ ತೋಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1587 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇೋ಼  ತಂ ತಿ ಣ್ಣಣ  ಔಭಔನೂಯ ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1588 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇಳಪ್ಪ  ತಂ ಬ್ಯಖ ಬೇಲಗುಂಪ್ಪ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1589 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶೇೋಭಾ ಗಂ ನಾಖಣ್ಣಣ ತೋಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ



1590 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಪುಜಾರಿ ತಂ ಭಱಿಪ್ಪ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1591 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮಪ್ಪ  ತಂ ಹನನ ಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1592 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಮಾ  ತಂ ಔಯಫಶಮಾ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1593 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ವಿಾ ನಾಥ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1594 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಬುಬಿ ಗಂ ದಶತ ಗಿರಿಸಾಫ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1595 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಯಪ್ಪ  ತಂ ಬ್ಯಬುಗೌಡ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1596 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ನಿಂಖಮಾ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1597 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಫಶಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1598 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಾಶಿನ ಬಿ ತಂ ನಬಿಸಾಫ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1599 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇನನ ಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1600 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಗೌಡ ತಂ ಅಣಣ ರಾಳ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1601 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಱಿ ಗೌಡ ತಂ ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1602 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಣಿಔರಾಳ ತಂ ಗುರುಲಿಂಖಪ್ಪ  ಬಖಸಟ್ಟಟ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1603 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಶನಸಾಫ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1604 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇವಿ ತಂ ಶಿರ ೋಮಂತ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1605 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಔತ ಯಟೇಱ ತಂ ಷಶನ ಟೇಱ ಮುಛಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1606 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣಣ  ತಂ ರಾಭಣಣ  ತಲವಾಯ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1607 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಶ್ಯಂತ ತಂ ನಿಜಲಿಂಖಪ್ಪ  ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1608 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಂ ಅಣ್ಪ್ಪ ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1609 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರುದರ ಪ್ಪ  ತಂ ತೋಟಪ್ಪ  ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1610 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವೈಜನಾಥ ತಂ ಷಣಮಂತರಾಳ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1611 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರಾಜಣ್ಣಣ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1612 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾಮ  ತಂ ದೇಳಪ್ಪ  ಮುಛಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1613 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಲಾಳತಿ ಗಂ ಶಿಳರಾಮ ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1614 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜ ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1615 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಮ ತಂ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1616 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ಬಿೋಭಣಣ ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1617 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ತಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1618 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜೈದ್ರಬೆಗಂ ಗಂ ಮೇದಿೋನಸಾಫ ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1619 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಬ್ಯರಾಮ ತಂ ಜಖನಾನ ಥ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1620 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಅಪ್ಪ ರಾಳ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1621 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಾ ಮಾಮ  ಗಂ ಶ್ಯಭರಾಮ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1622 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೆಚ ಂದರ  ತಂ ಶಂಔಯರಾಳ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1623 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುರ ಸಾಫ ತಂ ಸೆಮದಸಾಫ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1624 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1625 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೆನದಿದ ನ ತಂ ಸೆಮದ ಇಮಾಭ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1626 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಜೋಳರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಭಱಿರೆಡ್ಡಡ ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1627 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇವಿ ಗಂ ಭೋಭರಾಳ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1628 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಮಾಮ  ಗಂ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1629 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕುಮಾಯ ತಂ ಶಂಔಯಪ್ಪ  ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1630 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಶಿಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಆಣ್ಣಣ ರಾಳ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1631 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1632 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಡುಸಾಫ ತಂ ಮೆತ್ತಫಸಾಫ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1633 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ ತಂ ರ ಭು ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1634 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಾ ಯ ತಂ ರ ಭು ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1635 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಪ್ಪ  ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1636 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿೋಱಕುಮಾಯ ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1637 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಹುಸೄನ ತಂ ಇಸಾಮಯಿಱ ಸಾಫ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1638 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ನಿಂಖ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1639 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಬೆಲಗುಂಪ್ಪ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1640 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಾಹದೇಬಿ ಗಂ ಇಬ್ಯರ ಹಮ್ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1641 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಸಾಳತಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1642 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಿಪ್ಪ  ಇಂದನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1643 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಪುತರ  ತಂ ನಾಖರಾಜ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1644 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಂಡಪ್ಪ  ತಂ ಈಯಣ್ಣನ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1645 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಇಂದ್ರರ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಕುಪೄಂದರ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1646 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಟೇಱ ತಂ ಖಾಸಿಭಸಾಫ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1647 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಲಿಾಲಿಂಖ ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1648 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹುಳಾ ಪ್ಪ  ತಂ ತಿ ಣ್ಣಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ



1649 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಂದರ  ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1650 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔರೆಪ್ಪ  ತಂ ಕಲಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1651 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತನಿಱಕುಮಾಯ ತಂ ಮಾಲಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1652 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ಗುರುನಾಥ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1653 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಜ ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1654 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿನದಕುಮಾಯ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1655 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣ ತಂ ನಾಗಂದರ ಪ್ಪ  ತಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1656 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಚಿಂದ್ರರ  ತಂ ಖಣತಿರಾಳ ನಿಪ್ಪ ಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1657 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೌಶಮಿಯಾ ತಂ ಇಬ್ಯರ ಹಂ ಟೆಱ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1658 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಶಿರ ೋಮಂತ ಬೆಲಗುಂಪ್ಪ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1659 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಪುತರ  ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1660 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ನಾಗಂದರ ಪ್ಪ  ತಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1661 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಲಪ್ಪ  ತಂ ಖಣತಿರಾಳ ನಿಪ್ಪ ಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1662 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ವಿೋಯಬದರ ಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1663 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋರುಪ್ಪಕ್ಷ್ ತಂ ಭಱಕಜಪ್ಪ  ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1664 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ನಿಜಲಿಂಖಪ್ಪ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1665 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನನ ಪ್ಪ  ತಂ ದಡಡ ಪ್ಪ  ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1666 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಷಣಮಂತರೆಡ್ಡಡ ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1667 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಜುಾನ ತಂ ಶಂಔಯ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1668 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗ ತಂ ಶಿಳಪ್ಪ  ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1669 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಭಱಿಣ್ಣಣ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1670 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇೋದಿನಸಾಫ ತಂ ಲಾಡಸಾಫ ಬಯತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1671 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಾಮ  ತಂ ಭಱಿ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1672 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೆವಿಂದರ ಕುಮಾಯ ತಂ ಫಶಳಣ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1673 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತರಾಳ ತಂ ರಂಖರಾಳ ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1674 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿ್ೋ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1675 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಔಸೂದಮಿಯಾ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಯಹಭ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1676 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಜಲಿ ಗಂ ಕಶಿನಾಥ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1677 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿಜನಾಬಿ ತಂ ಭಾದಿನ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1678 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಶಿಯ ಬೆಗಂ ತಂ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾ ಶಲಿಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1679 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಖಮಾಮ  ಗಂ ಬದರ ಪ್ಪ ಔಱಿಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1680 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಶಿಳಕುಮಾಯ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1681 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1682 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಜ ತಂ ರಾಜಫಬ್ಯಫ ಯ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1683 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹುಳಪ್ಪ  ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1684 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸೇೋಭಶಕಯ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1685 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋದ್ರಳರಿ ಗಂ ಮಾದಳರಾಳ ಶಲಿಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1686 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1687 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ಭಭಣ್ಣಣ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1688 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1689 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕೃವಣ  ತಂ ಪುಂಡಲಿಔ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1690 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1691 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿನಾಥ ತಂ ಶಂಔರ ಪ್ಪ  ಸ್ತಗಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1692 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಗಮು ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1693 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ನಾಖಶಟ್ಟಟ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1694 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿಱಕುಮಾಯ ತಂ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1695 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1696 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಿಪ್ಪ  ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1697 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಈಯಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1698 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧೂಲಪ್ಪ  ತಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1699 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯತನ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಯಶುರಾಭ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1700 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿ್ಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಸಂಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1701 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗವಿಂದಪ್ಪ  ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1702 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಂಔಪ್ಪ  ತಂ ಈಾ ಯಪ್ಪ  ಭಭನಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1703 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿದ  ತಂ ಭಭರಾಮ ಅಲಿ್ಲಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1704 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಷಣಮಂತ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1705 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಯಥ ತಂ ಈಯಣ್ಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1706 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಚನನ ಫಶಪ್ಪ  ಭೋಭನಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1707 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧಭಾಣಣ  ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ



1708 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಪ್ಪಱ ತಂ ಛಯ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1709 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ಭಱಿ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1710 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಳಯಖಾನ ತಂ ಇಸಾಮಯಿಱಖಾನ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1711 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1712 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಅಲಿ್ಲಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1713 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1714 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಕೇಡಱಪ್ಪ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1715 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1716 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದರ್ಚಂದ ತಂ ಮೆನದಿದ ನ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1717 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯರಾಳ ತಂ ಸಂಖ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1718 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಘಾಲಪ್ಪ  ತಂ ಈಯಪ್ಪ  ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1719 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾವ ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1720 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಮಾಮ  ಗಂ ದೌಱ ಶಲಿಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1721 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾಮ  ಗಂ ಅಂಬ್ಯರಾಮ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1722 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1723 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔರ ಪ್ಪ  ತಂ ಚನನ ಫಶಪ್ಪ ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1724 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1725 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಮಾಕಂತ ತಂ ರೆಳಣಸಿದಪ್ಪ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1726 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿಸಿಮ ಲಿಾ  ತಂ ಅಲಿಸಾಫ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1727 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಪ್ಪ  ತಂ ಭಭರಾಮ ಕಂದಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1728 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕುಮಾಯ ತಂ ನಿೋಱಕಂಠ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1729 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ಅಮೃತ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1730 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ ಕುಮಾಯ ತಂ ಫಶವಂತ್ತರ ಮ ಮುಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1731 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ರೇಳಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1732 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ಯಣಪ್ಪ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1733 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಗಿತ್ತ ತಂ ರಾಜಶಕಯ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1734 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಗಂ ಮಾ ಂತರಾಮ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1735 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇನಪ್ಪ  ತಂ ನಾಗಾಮುತಿಾ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1736 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಕಿಯಾಬೇಗಂ ಗಂ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1737 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಲಾಾ ಣ ತಂ ನಾಗಾಶಟೆಟ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1738 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭಶ್ಯ ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1739 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ  ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1740 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಯಣಣ  ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1741 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ್ಂದರ  ತಂ ಕು ಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1742 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಗಂ ಫಶಳರಾಜ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1743 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧಭಾಣಣ  ತಂ ಅಂಫಣ್ಣಣ  ಸಿೋತ್ತಳೆ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1744 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆಜಾದ ಬಿೋ ಗಂ ಭಷಭಮ ದ ಇಬ್ಯರ ಹಮ್ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1745 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಫಶಳಣಪ್ಪ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1746 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇವಿ ಗಂ ಯಣಮಾ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1747 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫಣಣ  ತಂ ದಡಪ್ಪ  ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1748 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಶಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಸಂಖಣ್ಣಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1749 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಖ ತಂ ಶಂಔರ  ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1750 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ಔಟೇಪ್ಪ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1751 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿನಾಥ ತಂ ಸಿದದ ಣಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1752 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ್ತರ ಮ ತಂ ಬಂಡಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1753 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಬಿೋಯಪ್ಪ ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1754 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1755 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಪೋಯ ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1756 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಣಣ  ತಂ ಚಂದರ ಶಟ್ಟಟ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1757 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೆಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಗುರುಲಿಂಖಪ್ಪ  ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1758 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದ ಅಭಜಾದ ತಂ ಭಷಮ ದ ಇಬ್ಯರ ಹಮ್ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1759 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮ ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1760 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಂತರಾಳ ತಂ ಚಂದರಾಳ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1761 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ ತಂ ಅಮಾ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1762 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹಂತಮಾ  ತಂ ವಿಯಬದರ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1763 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಿೋತ್ತ ಗಂ ಫಶಳರಾಜ ಕಂದಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1764 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬೇಬಿ ಗಂ ನವಾಫಸಾಫ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1765 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉದಮಕುಮಾಯ ತಂ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1766 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಭಮ ದ ಯಷಿೋಔ ತಂ ಅನುದ ಱ ಜಫಫ ಯ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ



1767 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮಾಕಂತ ತಂ ಶಂಔರ  ಸ್ತಗಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1768 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭರೆಮಾಮ  ಗಂ ಗವಿಂದಪ್ಪ  ರಾಂಪೂಯ ಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1769 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಪ್ಪ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1770 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1771 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಗೌಡ ತಂ ಶ್ಯಂತಗೌಡ ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1772 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಖವಾನ ತಂ ಱಚುಚ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1773 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಸ್ತತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಖುಫಣ್ಣಣ  ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1774 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಭಹೆಬೂಫ ತಂ ಅಬುದ ಱ ತ್ತತ ಯ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1775 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಭರೆ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1776 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ್ಚಂದಸಾಫ ತಂ ಭಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1777 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಲಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಿ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1778 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಧೂಱ  ಪುಜಾರಿ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1779 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ಭಱಕ ಜಪ್ಪ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1780 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1781 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ   ತಂ ಬಂಡಪ್ಪ  ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1782 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಣಣ  ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1783 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಂಡೆಪ್ಪ  ತಂ ಶಂಔಯಪ್ಪ  ಅರೆಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1784 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿೋಱಮಾಮ  ಗಂ ಕು ಣ್ಣಣ  ಅರೆಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1785 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ತಂ ನಾಖ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1786 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹದೇವಿ ಗಂ ಭೋಭರಾಳ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1787 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣಣ ಪ್ಪ  ತಂ ಅಣವಿೋಯಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1788 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1789 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ನಾಗಂದರ ಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1790 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ ಫಣಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1791 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಯಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1792 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿರಾಜ ತಂ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ  ಅರೆಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1793 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹುಸನ ಟೆಱ ತಂ ಋಕುಂ ಟೆಱ ಅರೆಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1794 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೆಜಯಮಿಯಾ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಖಣಿ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1795 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಳಣಪ್ಪ  ಫಣಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1796 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಪುತರ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1797 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಪುತರ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1798 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ನಾಖಣ್ಣಣ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1799 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಚತರ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1800 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಫಶ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1801 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದ್ರಾ ಳಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಸ್ತಗಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1802 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ರೂಪಿ್ಪ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1803 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಜುಜ  ತಂ ಬುಡಾಡ ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1804 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಂಖ  ತಂ ವಿಠಠ ಱ ರಾಂಪೂಯ ಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1805 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣ್ಣಣ  ತಂ ಅಪ್ಪ ರಾಳ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1806 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ ತಂ ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1807 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶಪ್ಪ  ತಂ ಮಾಹರುದರ ಪ್ಪ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1808 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾಮ  ಗಂ ಳಾತಪ್ಪ ಸ್ತಗಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1809 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣ್ಣಣ  ತಂ ನಿೋಱಕಂಠ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1810 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಮ ತಂ ಚನನ ಫಶಪ್ಪ ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1811 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1812 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೆಂದರ ಕುಮಾಯ ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1813 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಾ ಣಣ  ತಂ ವಿೋಯಣಣ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1814 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಯಮಾ  ತಂ ಔಱಿಮಾ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1815 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕುಂತಲಾ ಗಂ ಭಭರಾಮ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1816 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣಣ  ತಂ ಬಿಯಣಣ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1817 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಾಮ  ಗಂ ಗುರುಲಿಂಖಪ್ಪ  ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1818 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಕಜುಾನ ತಂ ರಾಜಣಣ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1819 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಅರೆಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1820 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಭಮ ದ ಅನಿೋಷ್ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಸಾಫ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1821 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಖಮಾಮ  ಗಂ ಜಖನಾನ ಥ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1822 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಜರಾಬಿ ಗಂ ಉಸಾಮ ನ ಸಾಫ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1823 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ  ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ  ಅರೆಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1824 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಶ್ಯಔಸಾಫ ತಂ ಅನಶರಿಸಾಫ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1825 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಬ್ಯಯಿ ತಂ ಮಾಣಿಔ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ



1826 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೂಲಚನಾ ಗಂ ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1827 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಅಣಣ  ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1828 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಲಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ  ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1829 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೆನದಿದ ನ ತಂ ಭಸಾತ ನ ಸಾಫ ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1830 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1831 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಔಬುಱ ತಂ ಬ್ಯಫಸಾಫ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1832 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ ತಂ ರೇಳಣಸಿದಪ್ಪ ಕಂದಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1833 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಫಶಪ್ಪ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1834 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪತುರ ಸಾಫ ತಂ ಭಯತುಸಾಫ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1835 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಔಲಾ ಗಂ ಫಶಳರಾಜ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1836 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಖಾಾ ದಿಗಪ್ಪ  ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1837 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶ  ತಂ ಜಔಕ  ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1838 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿೋಳಪ್ಪ  ತಂ ಗುಯಪ್ಪ  ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1839 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೆಮೂದ ಟೆಱ ತಂ ಮೇದಿನ ಟೆಱ ಕುಂದನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1840 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಸಂಖಪ್ಪ ಇಂಖಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1841 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಮಾಮ  ತಂ ಮಾಂತಗೌಡ ಇಂಖಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1842 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1843 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಣಣ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1844 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಷಮಿೋದ ತಂ ರೂಕೇಮೇದಿದ ನ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1845 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖಮಾಮ  ಗಂ ಭಱಿಕಜುಾನ ಮಾಱಖತಿತ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

1846 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಪೂಯ ಟೆಱ ತಂ ಮೆಬೂಫ ಟೆಱ ಕುಂದನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1847 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತಂ ನಾಗಂದರ  ಇಂಖಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1848 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಶ  ತಂ ಧೂಱ ಮಾಱಖತಿತ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

1849 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಪ್ಪ  ತಂ ನಿಂಖಣಣ  ಇಂಖಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1850 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಕುಂದನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1851 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹನಬಿ ತಂ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1852 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ತಂ ಫಿಯಪ್ಪ  ಧರಿ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1853 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದಹಜಸಾಫ ತಂ ಭಷಮ ದಉಸಾಮ ನಸಾಫ ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1854 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಭಮ  ಗಂ ಯಮಾ ಯ ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1855 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಣಣ  ತಂ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಯನಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1856 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಹಯಖಪ್ಪ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1857 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶುಭಾಚ ಂದರ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1858 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಗುಯ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1859 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೇಮುದ ಟೇಱ ತಂ ಅಲಿಾ  ಟೇಱ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1860 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1861 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇ ತಂ ಶಂಔಯಪ್ಪ  ಇಂಖಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1862 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ  ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1863 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಿ  ಔಡಬೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1864 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ರಾಭಚಂದರ  ಔಡಬೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1865 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಲಪ್ಪ  ತಂ ಬಿೋಭರಾಮ ಔಡಬೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1866 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಭಱಿ ಔಡಬೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1867 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1868 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಭನಕುಮಾಯ ತಂ ಅಯಣಕುಮಾಯ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1869 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಭಱಿ ಇಂಖಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1870 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಜೋಳಕುಮಾಯ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1871 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಕುಮಾಯ ತಂ ಗುಯಪ್ಪ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1872 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಔಮಾಯ ತಂ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ  ತಯನಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1873 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ತಂ ನಾಖರಾಳ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1874 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಯಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ  ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1875 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರಾಭನಿವಾಶ ಮಂತಿರ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1876 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿವಾನಂದ ತಂ ನಾಖಣ್ಣಣ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1877 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಂತಗೌಡ ತಂ ಶಂಔಯಗೌಡ ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1878 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಸಿದದ  ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1879 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯಮಾಮ  ಗಂ ನಿಂಖಣ್ಣಣ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1880 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾನ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಯಹೆಮಾನ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1881 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಮುತಾಮಾ  ತಂ ವಿಾ ರಾದಮಾ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1882 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಣಣ  ತಂ ಭರೆಪ್ಪ  ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1883 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಳನಕುಮಾಯ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1884 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇವಿ ಗಂ ಅಪ್ಪ ಸಾಫ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ



1885 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ತಂ ಔಣಾಪ್ಪ  ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1886 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಲಿಂಬಿ ಗಂ ಯಹೆಮಾನಸಾಫ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1887 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1888 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ತಂ ನಬಿೋಲಾಱ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1889 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿನಾಥ ತಂ ಈಾ ಯಪ್ಪ  ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1890 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿಕಂತ ತಂ ಅಡೆಪ್ಪ  ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1891 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿೋಱಕಂಠಟೆ  ತಂ ಷಣಮಂತರಾಮ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1892 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯಮಾಮ  ಗಂ ಶಿಳಶ್ಯಯಣಪ್ಪ  ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1893 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಂಡೆಪ್ಪ  ತಂ ಅಮಾ ಪ್ಪ  ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1894 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿಫ ೋಯ ಟೇಱ ತಂ ಖಾಸಿಂ ಟೇಱ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1895 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಣತರಾಳ ತಂ ಮೄಱಗಿರಿ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1896 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಱಿಮಾಮ  ಗಂ ದ್ರಶಪ್ಪ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1897 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ಫಶಣಣ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1898 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇವಿ ಗಂ ಶಿಳಶಂಔರ  ಸವಾನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1899 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಬಿೋಯಣ್ಣಣ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1900 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ   ತಂ ದಡಡ  ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1901 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1902 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಣ ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1903 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹಬೂಫಸಾಫ ತಂ ಸೆಮದಸಾಫ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1904 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾಮ  ತಂ ಯಚ ಂದರ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1905 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಳ ತಂ ಯಚ ಂದರ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1906 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಭರಾಳ ತಂ ಯಚ ಂದರ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1907 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿನಾಥ ತಂ ಫಶವಂತ್ತರ ಮ ಅರೆಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1908 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ನಾಖಪ್ಪ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1909 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಱಿ  ತಂ ಶಿಳ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1910 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ ತಂ ಭಶ್ಯಕಸಾಫ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1911 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬ್ಯಫ ಶಲಿ ತಂ ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1912 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಣ್ಣನ  ತಂ ತಿ ಣಣ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1913 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಶಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಜಖನಾನ ಥ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1914 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಭಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಬಿೋಯಣಣ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1915 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ಚಂದ  ಕುಂಬ್ಯಯ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1916 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಜಖದೇಳಪ್ಪ  ಭಯಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1917 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಲಿಂಖ  ತಂ ಫಶ ಪ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1918 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮಾಮ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ  ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1919 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1920 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಇಂದಿರಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಉಮಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1921 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶಪ್ಪ  ತಂ ಚಂದರ ಕಂತ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1922 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನನ ಮಾಮ  ಗಂ ಸಂಖಣಗೌಡ ಮಯಖಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1923 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಸಾಫಣಣ  ನಾಟ್ಟಔಯ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1924 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಯಮಾಮ  ಗಂ ಫಶಳರಾಜ ಬ್ಯಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1925 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣಣ  ತಂ ವಣ್ಣಮ ಔ ಮಯಖಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1926 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ಬಿೋಭಣ್ಣಣ ಹಸೂಸ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1927 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಳುಜಣಣ  ತಂ ಬಿೋಭಣಣ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1928 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೆಳ ತಂ ಸಾಫಣಣ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1929 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರರ ಭ ತಂ ಶ್ಯಭರಾಳ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1930 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯ ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1931 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಿಂಖಮಾ  ತಂ ಸೇಭಮಾ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1932 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಸಿದದ ಣಣ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1933 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಿದ್ರನಂದ ತಂ ಚಂದರ ಪ್ಪ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1934 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಮ ತಂ ಜಖದೇಳಪ್ಪ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1935 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಅನಂತರೆಡ್ಡಡ  ರಾಭತಿಥಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1936 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಜಖದೇಳಪ್ಪ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1937 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಚಂದಪ್ಪ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1938 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭನಾಥ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1939 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1940 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಭರೆಪ್ಪ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1941 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಳಾತಮಾಮ  ತಂ ಸೇೋಭಲಿಂಖಪ್ಪ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1942 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಾ ಮಾಮ  ಗಂ ರಾಭಲಿಂಖಪ್ಪ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1943 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಭರಾಮ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



1944 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಂಔಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1945 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔರ ಪ್ಪ  ತಂ ಅಮಾ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1946 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಸಿದದ ಣಣ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1947 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೆವಿಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1948 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಮಾಮ  ಗಂ ಮೇನಪ್ಪ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1949 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇನಪ್ಪ  ತಂ ತಿ ಣಣ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1950 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಂಡಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1951 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಭಱ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1952 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಜ ತಂ ಸಿದದ ಣ ಣಣ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1953 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಮಾಮ  ಗಂ ತ್ತಮಪ್ಪ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1954 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ ಣಣ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1955 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯ ತಂ ಬಿೋಭರಾಮ ಗೌಡ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1956 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಈಯಣ್ಣಣ ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1957 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗಂದರ  ತಂ ಚಂದರ ಣ್ಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1958 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪಂಚಮಾ  ತಂ ವಿೋಯಮಾ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1959 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ತಂ ದೇಳಪ್ಪ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1960 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಣ್ಣಣ  ತಂ ಱಚಭಮಾ ಅಳ್ಳಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1961 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಡಡ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಭಱಿಪ್ಪ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1962 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ದೌಱಪ್ಪ  ಬ್ಯಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1963 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಜೋದ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಅಜೋಜ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1964 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಡಡ ಪ್ಪ  ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1965 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫರೇ ತಂ ದಡಡ ಪ್ಪ  ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1966 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಳಾತಿ ಗಂ ಅಪ್ಪ ಸಾಫ ರಾವೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1967 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಸಿದದ ಣಣ  ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1968 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ಬೂತ್ತಳ್ಳ ಬ್ಯಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1969 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ   ತಂ ಸಾಫಣಣ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1970 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಣ್ಣಣ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1971 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇನಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಹಸೂಸ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1972 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಣಣ  ತಂ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ  ರಾಜಳಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1973 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾರಾಮಣರಾಳ ತಂ ಮಾರುತರಾಳ ಔದದ ಯಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1974 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಗುರುಶ್ಯಂತಪ್ಪ  ಔದದ ಯಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1975 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿನಾಥ ತಂ ಫಶಳಣ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1976 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಳಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಣಣ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1977 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1978 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಾ   ತಂ ಭಱಿ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1979 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಗುಯಣಣ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1980 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ದೇವಿಂದರ  ಭಂಔಱಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1981 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಯಷಿದ್ ತಂ ಗುಡುಸಾಫ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1982 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಾಜಾಟೇಱ ತಂ ಅಲಿಟೇಱ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1983 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳ  ತಂ ಕಿೋಯ  ಔದದ ಯಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1984 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಗಂ ಫಶಳರಾಜ ಔದದ ಯಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1985 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ನಾಖಣಣ ಔದದ ಯಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1986 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಶುಮಿಯಾ ತಂ ಷಶನಸಾಫ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1987 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಈಯಮಾ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1988 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯಮಾ  ತಂ ಫಶಮಾ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1989 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಣಣ  ತಂ ಮಾಹದೆಳಪ್ಪ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1990 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ತಿ ಣಣ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1991 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ ತಂ ದೇವಿಂದರ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1992 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬುರಾನಸಾಫ ತಂ ಅಲಿಸೄಯ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1993 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣ  ತಂ ಫಶಳಣಪ್ಪ  ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1994 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದ ಹುಸನ ತಂ ಮೌಱನಸಾಫ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1995 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದ ಶಲಿಂ ತಂ ಮೆಬೂಫ ಅಲಿ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1996 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಲಾಾ ಣಿ ಗಂ ವಿಠೊಬ್ಯ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1997 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಣಣ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1998 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಈಯ  ಪುಜಾರಿ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

1999 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣಗೌಡ ತಂ ಗುರುಫಶಪ್ಪ  ಗೌಡ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2000 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಚಂದ್ರರ ಭ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2001 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಯಫಶಪ್ಪ  ಗೌಡ ತಂ ಗುರುಫಶಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2002 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಮಾ ತಂ ಅಂಫಣ್ಣಣ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2003 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಹನನ ಪ್ಪ  ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2004 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಭಮ ಣ್ಣಣ  ತಂ ಚನನ ಪ್ಪ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2005 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ಶಿಳರುದರ ಪ್ಪ  ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2006 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾವ ತಂ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2007 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರುದರ ಪ್ಪ  ತಂ ರಾಭಣ್ಣಣ ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2008 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಮಯಖಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2009 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2010 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜೈಬುನಿಸಾ ಗಂ ಖಾಜಾಸಾಫ ಹಸೂಸ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2011 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿಱಕುಮಾಯ ತಂ ದೇಳಜ ಚವಾಾ ಣ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2012 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಂತಮಾಮ  ಗಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2013 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ ಹಸೂಸ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2014 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಬಂಡಪ್ಪ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2015 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಔಮಾಮ  ಗಂ ಯವಿಂದರ  ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2016 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರಾಜದಿದ ನ ತಂ ಬಿೋಯಮಿಯಾ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2017 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶ  ತಂ ಭಲಿಿನಾಥ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2018 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇನಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2019 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಾ ಭರಾಐ ತಂ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣರಾಳ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2020 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2021 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದ ಜೈನದಿದ ನ ತಂ ರುಕೇಮ ದಿದ ನ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2022 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಶಿಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರಾಜಂದರ ಪ್ಪ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2023 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಬಿೋ ತಂ ಭಹೆಬೂಫ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2024 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ  ಗಂ ಯಂಔ ಅಲಿ್ಲಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2025 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಱ ತಂ ಖಾಸಿಂಟೇಱ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2026 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2027 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ತಿ ಣಣ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2028 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2029 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೂಮಾಕಂತ ತಂ ಕ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2030 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಮಾಮ  ಗಂ ರ ಬುಲಿಂಖ ಇಂಖಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2031 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿ ತಂ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2032 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಬದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಶಂಔಯಲಿಂಖ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2033 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂದೇಖಾಬೆಗಂ ಗಂ ಅಬುದ ಱ ಯಷಿದ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2034 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಪ್ಪ  ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2035 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ ತಂ ಫಶಳಣಪ್ಪ  ನಿಪ್ಪ ಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2036 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ವಿೋಯಶಟ್ಟಟ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2037 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಶಂಔಯರಾಳ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2038 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ಗೌಡಪ್ಪ  ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2039 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ತಿ ಣ್ಣಣ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2040 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡುರಾಳ ತಂ ಭಱಕ ಜ ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2041 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪುತಳಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2042 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿೋತಿನಕುಮಾಯ ತಂ ರಾಜಶಕಯ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2043 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತರಾಮ ತಂ ಶಂಔರ ಪ್ಪ ಷದನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2044 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಸಾಮ ನಸಾಫ ತಂ ಬಿಫನಸಾಫ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2045 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಯಷಿದ ತಂ ಹುಸನಸಾಫ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2046 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2047 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಿತ್ತರ ಔಲಾ ತಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2048 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2049 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣವಿೋಯಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2050 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ  ತಂ ಮಾನಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2051 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ವಿೋಯಶಟ್ಟಟ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2052 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಪ್ಪ  ತಂ ತಿ ಣಣ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2053 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಔರ ಭಮಿಮ ತಂ ಅಔರ ಭ ಗನಿ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2054 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮೃತಪ್ಪ  ತಂ ಸಂಖ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2055 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಂಡೆಜೋರಾಳ ತಂ ರಾಣಜರಾಳ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2056 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿವಾನಂದ ತಂ ಅಣ್ಣನ ರಾಳ ಅರೆಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2057 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಪ್ಪಱರಾಳ ತಂ ರಾಭರಾಳ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2058 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಲಿಾಲಿಂಖ ತಂ ಬಿೋಯಣಣ ಮುಖಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2059 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಡಿಡಟೆಱ ತಂ ಷಶನ ಟೆಱ ಮುಛಛ ಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2060 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2061 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿರಾಮ ತಂ ದಭಾಣಣ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2062 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಮಾಹದೇಳ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2063 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ತಿ ಣಣ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2064 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಾಮ  ಗಂ ಜಖನಾನ ಥ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2065 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱನಬಿ ತಂ ಹಜೋಸಾಫ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2066 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹಯಖ  ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2067 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಯಶಾ ತಿ ತಂ ದುಖಾ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2068 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಖಣ್ಣಣ  ತಂ ಭಱಿಪ್ಪ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2069 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಭಮ ಣ  ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2070 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಔಬುಱ ಟೇಱ ತಂ ಅಳದ್ರದ ಟೆಱ ಸವಾನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2071 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಅಮಾ  ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2072 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇವಿ ತಂ ಭಲಿ್ೋಟೆಟ  ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2073 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಅಪ್ಪ ಸಾಫ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2074 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನ ಗೌಡ ತಂ ಶಿಳಯಣ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2075 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಭೊಜು ವಾಯ ಸವಾನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2076 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಗೌಡ ತಂ ರಾಭಣಣ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2077 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯ ತಂ ಸಿದದ  ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2078 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ತಂ ಭಱಿಪ್ಪ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2079 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಣಣ  ತಂ ಅಪ ಜ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2080 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಭಱಿಣಣ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2081 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಜೋಳರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಮೇಷನರೆಡ್ಡಡ ಪ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2082 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಾಕಿೋಯ ಹೆಸನ ತಂ ಅಫಫ ಸಾಲಿ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2083 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಣಣ  ತಂ ರಂಖಪ್ಪ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2084 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಮಾ ಯ ತಂ ಯಣಗೌಡ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2085 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಭಮಾ  ತಂ ಗಿಯಪ್ಪ  ಹಸೂಸ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2086 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಷಿಯಅಷಮ ದ ತಂ ಮೆಹೆಬೂಫ ಅಲಿ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2087 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಯಷಿದ ತಂ ಅಲಿಶಯ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2088 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಕಮಾಮ  ಗಂ ಭಱಕಜಪ್ಪ  ತಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2089 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಸಾಕಟೇಱ ತಂ ರ್ಚಂದಟೇಱ ಮುಛಛ ಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2090 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ರೆಳಗಂಡಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2091 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣ್ಣಣ  ತಂ ಅಮೃತ ತಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2092 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇವಿ ಗಂ ತಿ ಣಣ ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2093 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಜೋಭ ಟೇಱ ತಂ ಖಾಜಾ ಟೇಱ ತಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2094 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಕಪ್ಪ ಮುಛಛ ಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2095 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಲಾಾ ಣಿ ತಂ ಚಂದರ  ಮುಛಛ ಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2096 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ನಾಖಣಣ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2097 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಡುಮಾಬಿೋ ಗಂ ಭಷಮ ದ ಉಸನ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2098 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ   ತಂ ಬಿೋಯ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2099 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ತಂ ಲಾಳೆಸಾಫ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2100 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕುಂತ  ತಂ ಶಿಳಯಣ ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2101 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಣಣ  ತಂ ಮೆಲಾರಿ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2102 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಸಾಫ ತಂ ಖಾಜಾಸಾಫ ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2103 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಈಯಣಣ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2104 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾ ತಂ ಉಮಾಕಂತ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2105 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉತ್ತದ್ರಬಿ ಗಂ ತುರ ಸಾಫ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2106 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಗೌಡ ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಗೌಡ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2107 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿನದ ತಂ ಯಣಗೌಡ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2108 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮಾಕಂತ ತಂ ಭೋಭರಾಳ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2109 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ಕೃವಣ ರಾಳ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2110 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2111 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಶಂಔಯ ತಂ ಶಿಳಪುತರ  ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2112 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳರಾಜ ತಂ ಬಂಡೆಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2113 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಲಿಾಲಿಂಖ ತಂ ರೆಳಣಸಿದದ  ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2114 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಯಣಣ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಮುಖಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2115 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಔಲಾ ಗಂ ದೇವಿಂದರ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2116 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಣ್ಣಣ  ತಂ ಮಾಲಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2117 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ತಂ ವಿೋಯಶಟ್ಟಟ  ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2118 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮುಕುಂದಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಿ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2119 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದ್ರನಮಾ  ತಂ ಫಶಮಾ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2120 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅರುಣಕುಮಾಯ ತಂ ಚಂದರ ಕಂತ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2121 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಕಂತ ತಂ ದಡಡ ಸಿದದ ಣ್ಣಣ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2122 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ ಮಾವಿನಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2123 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಜೋಳರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಯತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2124 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾ  ತಂ ಶಂಔರ ಮಾ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2125 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಗಾಧಯ ತಂ ನಾಖಮಾ  ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2126 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭರಾಳ ತಂ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2127 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯವಾ ಟೇಱ ತಂ ಶ್ಯಹಟೇಱ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2128 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಱಿಪ್ಪ  ತಂ ಬ್ಯಫಣಣ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2129 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಭು ತಂ ಗನುನ  ಸ್ತಗಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2130 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ತಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಕಂದಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2131 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತಂ ಫಶಪ್ಪ  ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2132 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಭಭರಾಮ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2133 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ನಯಶರೆಡ್ಡಡ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2134 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಮಾಮ  ಗಂ ವಿಾ ನಾಥ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2135 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2136 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಾಮ  ಗಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2137 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಯಣಗೌಡ ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2138 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಶರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಭೋಭರೆಡ್ಡಡ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2139 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಕಂತ ತಂ ನಾಗಿಂದರ ಪ್ಪ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2140 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಕುಮಾಯ ತಂ ನಾಗಂದರ ಪ್ಪ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2141 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ ಕಂದಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2142 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಫಶಪ್ಪ  ತಂ ಪಂಡ್ಡತರಾಳ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2143 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ ತಂ ಕು ಣ್ಣಣ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2144 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತೋವ ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2145 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಷಣಮಂತ ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2146 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಱಾ ಣಬಟಟ  ತಂ ವಂಔಟಬಟ್ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2147 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಲಿಾಲಿಂಖ ತಂ ಯಣಪ್ಪ ಫಣಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2148 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಾಱ ಟೇಱ ತಂ ಹುಸನ ಟೇಱ ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2149 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಶಟ್ಟಟ  ತಂ ನಿಂಖಮಾ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2150 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಭಱಿಪ್ಪ  ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2151 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣಫಶ  ತಂ ಶಂಔರ  ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2152 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೇಬೂಫಸಾಫ ತಂ ನಬಿೋಸಾಫ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2153 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಪ್ಪ  ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ಅರೆಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2154 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತೋವ ತಂ ಮಾಣಿಔರಾಳ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2155 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶೇೋಭಾಳತಿ ಗಂ ಖಂಡೆರಾಳ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2156 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಂ ಭಱಿಪ್ಪ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2157 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಮಾಕಂತ ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2158 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣ್ಣಣ  ತಂ ನಾಖಪ್ಪ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2159 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಷಣಮಂತರಾಮ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2160 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖನಿಸಾಫ ತಂ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2161 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹನಂದಿ ತಂ ಈಯಣ್ಣಣ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2162 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಮಶಿರ  ಗಂ ಭಱಿಕಜುಾನ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2163 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಗೌಡ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಭಲಖ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2164 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅರುಣಕುಮಾಯ ತಂ ಯಣಪ್ಪ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2165 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಫಶಳ  ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಭಲಖ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2166 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಾ ರಾಜ ತಂ ಮಾಹಲಿಂಖಪ್ಪ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2167 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಗಂ ಫಶಳರಾಜ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2168 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ಭಱಿ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2169 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2170 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ತಂ ನಿಂಖಣಣ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2171 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಣ್ಣಣ  ತಂ ರಾಭಣ್ಣಣ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2172 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2173 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದ್ರನಮಾಮ  ಗಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2174 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಟೆಟ ಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಿಪ್ಪ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2175 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾನಾಸಾಫ ತಂ ಶ್ಯಂತಪ್ಪ  ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2176 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ ತಂ ಭಱಿ ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2177 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣಣ  ತಂ ಸಾಯಿಫಣಣ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2178 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಣ್ಣಣ ಬಭನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2179 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಸಿದದ  ಔನಖನಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ



2180 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭನಿಂಖ ಗಂ ಸಿದದ ಣಣ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2181 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಣ ತಂ ಯಫಣಣ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2182 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಶಿಳ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2183 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಗೌಡ ತಂ ಯಣ ಗೌಡ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2184 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ಷಣಮಂತ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2185 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇಭಣಣ  ತಂ ನಿಂಖಣಣ  ಔನಖನಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

2186 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಧಭಾಣಣ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2187 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣ ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2188 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಫಣಣ  ತಂ ದಡ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2189 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣಣ ರಾಮ ತಂ ಫಶಣಣ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2190 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇವಿ ತಂ ಯಣ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2191 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ ಯ ತಂ ಅಭಮ ಣನ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2192 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತವಿೋಯ  ತಂ ಶಿಳಯಣ ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2193 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಡಡಮಾಲಪ್ಪ  ತಂ ನಿಂಖ ರಾವೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2194 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಗೌಡ ತಂ ಗುರುನಾಥ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2195 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಯಣ್ಣಣ  ತಂ ವಿಾ ನಾಥ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2196 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಾ ರಾಜ ತಂ ರಾಭಣಣ ಬಭನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2197 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಭಾಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2198 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಿಲಿಕುಮಾಯ ತಂ ಅಶೇೋಔ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2199 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ರಾಭಲಿಂಖಪ್ಪ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2200 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಯಷಿೋದ ತಂ ರಿದ ಟೇಱ ಪ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2201 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಶತತ ಯ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಅಜೋಜ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2202 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಭಱಿ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2203 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕಂತಮಾಮ  ಗಂ ಕೄಂಚಪ್ಪ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2204 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಲಿವಾನ ತಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2205 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮೃತರಾಳ ತಂ ಹಯಣಪ್ಪ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2206 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾ  ತಂ ಶಂಔರ ಮಾ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2207 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಕಚಂದ ತಂ ಭಹತಫಸಾಫ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2208 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಂತಮಾಮ  ಗಂ ಶಿರ ೋಮಂತ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2209 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಂತರಾಮ ತಂ ಶಂಔರ ಮಾ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2210 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆಮದ ತಂ ನಬಿಸಾಫ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2211 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅರುಣಕುಮಾಯ ತಂ ಅಮೃತರಾಳ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2212 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔರ ಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಪ್ಪ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2213 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯ ತಂ ಅಂಬ್ಯರಾಮ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2214 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಪ್ಪ  ತಂ ಬಂಡಪ್ಪ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2215 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಂಡೆಪ್ಪ  ತಂ ಮುಖಪ್ಪ  ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2216 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2217 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣ್ಣಣ  ತಂ ಭಱಿಣ್ಣಣ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2218 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತಂ ಸಾಯಿಫಣ್ಣಣ ಫಣಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2219 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಕತ ಯ ಪ್ಪಷಾ ತಂ ಹುಸನ ಸಾಫ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2220 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಆರಿಷ್ ಬೆಗಂ ಗಂ ಭಸಾತ ನ ಸಾಫ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2221 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ಷಮಿೋದ ತಂ ಭಸಾತ ನ ಸಾಫ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2222 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಪ್ಪ  ತಂ ಯಣ ಔಣಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2223 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಯಶಾ ತಿ ಗಂ ಸಿದದ ಲಿಂಖಪ್ಪ  ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2224 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿನಾಥ ತಂ ಸಿದದ ಲಿಂಖ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2225 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ವಿಠಱರಾಳ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2226 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ವಿಠಱರಾಳ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2227 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2228 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧಭಾಣಣ  ತಂ ಭಲಿಿನಾಥ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2229 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸವು ತಂ ಖೋರು ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2230 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭಣಣ  ತಂ ಈಯಣಣ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2231 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆಮದ ಭಹೆಮೂಮ ದ ತಂ ಸೆಮದ ಭಶೇೋದಿದ ನಷಱಔಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2232 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋರಾ ಬೇಗಂ ಗಂ ಖಾಸಿಂ ಸಾಫ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2233 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ ಫಶಳರಾಜಪ್ಪ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2234 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಫಶಣಣ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2235 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗವಿಂದಪ್ಪ  ತಂ ಯಂಔ ಔನಖನಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

2236 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣ್ಣಣ  ತಂ ಯಂಔಪ್ಪ  ಔನಖನಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

2237 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯನಿಬಿ ಗಂ ಸೆಮದ ಷಱಔಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2238 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಆಶ್ಯಬಿ ತಂ ಸೆಮದ ಶ್ಯಬದಿದ ನ ಷಱಔಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2239 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಱ ತಂ ಬ್ಯಳು ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2240 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಲಿಾಶ ತಂ ಕಳರಾಳ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2241 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಸಾತ ನರಾಳ ತಂ ಷಣಮಂತರಾಳ ಮಾವಿನಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2242 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದ ಸಾಜೋದ ತಂ ಖಾಸಿಂ ಸಾಫ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2243 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಅಮೃತರಾಳ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2244 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2245 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2246 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಱಚಭಣ್ಣಣ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2247 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಅ ರಾಳ ಔಣಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2248 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2249 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮೃತ ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2250 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2251 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭಶ್ಯ ತಂ ದೇಳಪ್ಪ  ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2252 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಳ ತಂ ಭಡೇಪ್ಪ  ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2253 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇವಿ ಗಂ ನಾಗಿಂದರ ಪ್ಪ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2254 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಪ್ಪ  ತಂ ಪಯಪ್ಪ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2255 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕುಂತಲಾ ಗಂ ಮಂಜುನಾಥ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2256 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತ್ತ ಸಾಫಣಣ ಮಾವಿನಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2257 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡ  ತಂ ಶಿರ ೋಮಂತ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2258 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಗಿೋತ ಗಂ ಭಱಿಣಣ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2259 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಯಶಾ ತಿ ಗಂ ಬ್ಯಫಮ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2260 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣ್ಣಣ  ತಂ ಫಶಣ್ಣಣ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2261 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಯಪ್ಪ  ತಂ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2262 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತೋವ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2263 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಶಂಔರ  ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2264 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದಸಾಫ ತಂ ಗುಡುಯಸಾಫ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2265 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿನಾಥ ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2266 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಖಪ್ಪ  ತಂ ಯಣ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2267 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶೄಕಯ ತಂ ಫಶವಂತ್ತರ ಳ ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2268 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ನಾಮು ಲಂಬ್ಯಣಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2269 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಂಡ  ತಂ ರ ಭುಲಿಂಖ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2270 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಭರೆ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2271 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫರಿೋವ ತಂ ರಾಭನಿಂಖಪ್ಪ  ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2272 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇನಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2273 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶವಪ್ಪ  ತಂ ಭೋಭಣಣ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2274 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ ಣಣ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2275 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಲಾ ತಂ ಜೈರಾಭ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2276 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತ್ತ ಭಱಿಕಜುಾನ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2277 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಡಡ  ಱಚಚ   ತಂ ರಾಮ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2278 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭಪ್ಪ  ತಂ ರಾಮ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2279 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿಭಮ ಮಾ  ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2280 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಱ ತಂ ಚಿದ್ರನಂದಪ್ಪ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2281 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2282 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ   ತಂ ಚಂದ್ರರ ಭ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2283 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಚಂದ್ರರ ಭ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2284 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಮಾಶಂಔಯ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ತಯಔಶಪಠ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2285 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಗಿೋತ್ತ ಗಂ ತಿ ಣಣ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2286 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಾಮ  ಗಂ ಯಣಪ್ಪ  ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2287 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣಣ  ತಂ ಯಣ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2288 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಈಯಸಂಖಪ್ಪ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2289 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣಣ  ತಂ ಗುಯ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2290 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2291 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2292 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಣಣ  ತಂ ಔಱಿ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2293 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿವುಕುಮಾಯ ತಂ ರಾಭಲಿಂಖ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2294 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣ  ತಂ ಭಱಿಪ್ಪ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2295 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಪ್ಪ  ತಂ ಮಱಿ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2296 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಧಿಕಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಯವಿಂದರ  ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2297 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋರೆಂದರ ರಾಳ ತಂ ನಿೋಱಕಂಠರಾಳ  ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2298 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ದಯಾರಾಭ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2299 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಲಾಾ ನರಾಳ ತಂ ಕಲಪ್ಪ ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2300 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಭಯನಾಥ ತಂ ನಯಸಿಂಖರಾವ್ ರಾಜಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2301 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇಖಱಮಾ  ತಂ ಫಶಮಾ ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2302 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2303 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಶಿಳಯಖ ಔನಖನಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

2304 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಪಮು ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2305 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಲಾಾ ಣಿ ತಂ ಗುಂಡ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2306 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ  ಗಂ ಭಲಿಿನಾಥ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2307 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಇಂದರ ಭಮ  ಗಂ ಸಿದದ ಲಿಂಖಮಾ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2308 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಂಕರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಫಶವಂತರಾಮ ಅಲಿ್ಲಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2309 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಯಪ್ಪ  ತಂ ಅಭಣ್ಣಣ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2310 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಳ ತಂ ಸಂಫಣಣ  ಮಾವಿನಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2311 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಲಿಂಖ ತಂ ಸೇೋಭಶೄಕಯ ಫಣಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2312 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶ  ತಂ ಗುರುಲಿಂಖ ಗಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2313 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಬೇಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2314 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಯಶಾ ತಿ ಗಂ ಭಲಿ್ಶಿ ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2315 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣವಿೋಯಪ್ಪ  ತಂ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ ನಿಪ್ಪ ಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2316 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಿಯಾಬಿತ ತಂ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2317 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ತಂ ಯಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2318 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಔಲಾ ಗಂ ಸಂಖಣಣ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2319 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಪುತರ   ತಂ ಭಱಿ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2320 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ   ತಂ ಶಿಳಯಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2321 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಆರಿಷ್ ಅಲಿ ತಂ ಲಿಯಾಕತ ಅಲಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2322 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಬಿೋಲಾಱ ತಂ ಬಿೋಭರಾಮ ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2323 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಮಾಹದೇಳ ನಿಪ್ಪ ಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2324 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಸಾಫಣಣ ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2325 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫಭಮ  ತಂ ಕಲ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2326 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಬ್ಯರಾಮ ತಂ ಯಣಮಾ ಸಾಳತಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2327 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ರೇಳಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2328 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಸಿಂಷರ್ಚಮಾ ತಂ ರಾಗವೇಂದರ ರ್ಚಮಾ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2329 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಚ ಂದರ  ತಂ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2330 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇಬ್ಯಬು ತಂ ಫಶವಂತರಾಳ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2331 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫಣಣ  ತಂ ಪೋಯ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2332 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೆನದಿದ ನ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಜವಾಯ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2333 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಅಣವಿೋಯಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2334 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹಂತೇ ತಂ ಅಣವಿೋಯಪ್ಪ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2335 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಮಾಹರುದರ ಪ್ಪ  ಫಣಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2336 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಈಯಣಣ ಕೇಡದೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2337 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಶತ ಗಿರಿಸಾಫ ತಂ ಭಷಮ ದಹುಸೄಸ ನ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2338 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಱರಾಳ ತಂ ಅಂಬಜರಾಳ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2339 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ ಅಂಬ್ಯಜರಾಳ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2340 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಳ ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2341 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಾನಿಮಿಯಾಾ  ತಂ ಭಹಬೂಫಸಾಫ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2342 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ಮಾಹಂತಮಾ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2343 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುನಮಾ  ತಂ ಬಂಡಮಾ ರೇವಾಯಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2344 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬುರಾಳ ತಂ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ ಕಂದಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2345 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯಣಣ  ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2346 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿೋಱಕಂಠ ತಂ ಅಮೃತಪ್ಪ ಔಣಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2347 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2348 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಕಕುಮಾಯ ತಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2349 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಾ  ತಂ ರಾಚಮಾ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2350 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಱಿ  ತಂ ಶಿಳಪುತರ ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2351 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರಾಜಣಣ  ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2352 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿ ತಂ ಚಔಲಾ ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2353 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ ತಂ ಬಿೋಭರಾಮ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2354 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋದ್ರಳರಿ ತಂ ಆಶ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2355 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮುನಿಂದರ  ತಂ ಗುಂಡ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2356 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಱ ತಂ ಅಜೋಭ ಟೆಱ ತಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2357 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಿೋನರಾಳ ತಂ ಬಿೋಭರಾಳ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2358 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೆನದಿದ ನ ತಂ ಭಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2359 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭನಷಯ ತಂ ಭಲಾಕ ಜ ಸಾಳತಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2360 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಾಜಾಟೇಱ ತಂ ತುರ  ಟೆಱ ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2361 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಬ್ಯಯಿ ತಂ ಅಶೇೋಔ ನಿಪ್ಪ ಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2362 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇತಿಲಾಱ ತಂ ಬಂಡಾರಿ ಪಠಶಿರೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2363 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರುದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಕ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2364 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶೇೋಭಾ ಗಂ ಮುನಿಂದರ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2365 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಱ ತಂ ಶ್ಯಂತ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2366 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣಣ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2367 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳಣಪ್ಪ  ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2368 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನನ ಫಶಮಾ  ತಂ ಅಣವಿೋಯಮಾ ತಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2369 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಾ ನಾಥ ತಂ ದೇಳಪ್ಪ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2370 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಪ್ಪದ  ತಂ ಭಱಕಜಪ್ಪ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2371 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅರುಣಕುಮಾಯ ತಂ ಕುಪೄಂದರ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2372 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹಜಮಿಯಾ ತಂ ಭಶ್ಯಔ ಟೇಱ ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2373 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉದಮಕುಮಾಯ ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2374 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖ  ತಂ ಶಂಔರ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2375 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮಾ ಯ ತಂ ಬಂಡ ಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2376 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪುತಳಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ಔಱಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2377 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಯಜುನ ತಂ ಕು ಣಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2378 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ ತಂ ಗುರುಲಿಂಖ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2379 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಶಂಔಯ ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2380 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಬಿಟೆಱ ತಂ ಅಮಿೋಯ ಟೆಱ ಮುಛಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2381 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2382 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಗಂ ಗುರುದೇಳ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2383 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ ಕುಮಾಯ ತಂ ಚನನ ವಿೋಯಮಾ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2384 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಬ್ಯಯಿ ತಂ ಔಱಿ ನಿಪ್ಪ ಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2385 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ರಾಜಂದರ ಕುಮಾಯ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2386 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಪ್ಪ  ತಂ ದೆಳಗಂಡ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2387 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಕಂತ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2388 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ವೈಜನಾಥ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2389 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಕುಭಕಯ ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2390 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಸಿದದ ಣಣ  ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2391 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳಣಪ್ಪ  ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2392 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಾಱ ಅಷಮ ದ ತಂ ಕಿೋಯಸಾಫ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2393 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶ  ತಂ ಭರೆಪ್ಪ  ನಾಟ್ಟಔಯ ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2394 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಯಪ್ಪ  ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ  ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2395 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಗುರುಪ್ಪದ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2396 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶವಾಾ ಯ ತಂ ವಿಾ ನಾಥ ಶ್ಯಸಿರ ತ ಸಾಳತಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2397 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಸೂಱಶಯ ತಂ ಭಹೇಬೂಫ ಸಾಫ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2398 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮೄ ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2399 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಮಾಲಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2400 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಪ್ಪ  ತಂ ಮಱಿ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2401 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಱಿ  ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2402 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಂದರ   ತಂ ಔಱಿ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2403 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಭೋಭರಾಮ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2404 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಕೄಾ ಯ ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2405 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2406 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ನಿಂಖ  ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2407 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಣಿೋಔ  ತಂ ಹುಸೄನ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2408 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ರಾಭರಾಮ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2409 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2410 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಫನಾಬಿ ಗಂ ಭಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2411 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫರಿವ ತಂ ಭಱಿಣಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2412 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಮಾಮ  ಗಂ ಮಱಿ  ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2413 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದ ಯಷಿೋಔ ತಂ ಕಜಾಭಹನದಿದ ನ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2414 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತಂ ನಯಸಿಂಗ್ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2415 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2416 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔಕುಮಾಯ ತಂ ಶ್ಯಭರಾಳ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2417 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಲ  ತಂ ಚಂದ್ರರ ಭ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2418 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಿೋರಿಜಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಶಂಔಯರಾಳ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2419 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಶಟೆಟ   ತಂ ಔಲಾಾ ಣಪ್ಪ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2420 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಳ ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2421 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  ತಂ ಹನನ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2422 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಭಱಿ  ತಂ ದಡಡ  ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2423 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಜ ತಂ ಫಶ ನಾಲ ಸಂಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2424 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ   ತಂ ದೇಳ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2425 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿತ್ತ ಗಂ ಶಿಳರಾಮ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2426 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ ದ್ರಾ ಳಣಣ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2427 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಷಮ ದ ಟೆಱ ತಂ ಗೌಶ ಟೆಱ ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2428 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2429 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉದಮಕುಮಾಯ ತಂ ಷಣಮಂತಪ್ಪ  ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2430 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಮಾಮ  ಗಂ ಗುಂಡಣ್ಣಣ  ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2431 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಾ ನಾಥ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ತಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2432 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದತ್ತತ ತರ ಮ ತಂ ಭರೆಪ್ಪ  ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2433 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೆವಿಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2434 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖಣಣ  ತಂ ಅಮೃತತರಾಳ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2435 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಿತಿಾಱತ ಗಂ ಯಣಪ್ಪ  ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2436 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂ ಶದ್ರಸಿಳರಾಳ ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2437 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2438 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯ ತಂ ಕಶಿರಾಮ ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2439 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯತನ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಪುಂಡಲಿಔ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2440 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಲಾಳತಿ ಗಂ ಯಮೄಾ ಯ ಗಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2441 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ನಾಖ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2442 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದಿೋ ತಂ ಭಱಕಜಪ್ಪ  ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2443 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹನಂದಮಾಮ  ಗಂ ಔಲಾಾ ಣರಾಳ ಗಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2444 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಳ್ಳಂಖರಾಮ ತಂ ಔಱಿ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2445 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಲಿಾವುದಿದ ನ ತಂ ಯಾಮಾಸಾಫ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2446 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಕುಕ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ದಮ ಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2447 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭಲಾ ತಂ ಅಣಬು ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2448 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ನಿಂಖ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2449 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಯಥ ತಂ ಭಱ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2450 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ ಸೇೋಭಣಣ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2451 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ನಾಖಣಣ ಅಳಿ್ಳಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2452 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಈಯಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2453 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೆನದಿದ ನ ತಂ ಭಔಬೂಱ ಸಾಫ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2454 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2455 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  ತಂ ರಾಭಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2456 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಸಾಹೆಫಗೌಡ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2457 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹುಸನಸಾಫ ತಂ ಅಷಮ ದ ಸಾಫ ಷಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2458 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ರಾಭಚಂದರ  ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2459 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಹೋಭಟೇಱ ತಂ ಅಲಿಾಟೇಱ ಕುಂದನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2460 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಶ್ಯಕಟೇಱ ತಂ ಖಾಜಾ ಟೇಱ ಕುಂದನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2461 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಔಡಱ  ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2462 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ ತಂ ರಾಭಣಣ  ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2463 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದ್ರಮೇೋದಯ ತಂ ಚಂದರ ಕಂತ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2464 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಂದರ  ತಂ ಚಂದರಾಳ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2465 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಮಾಮ  ಗಂ ನಂದಪ್ಪ  ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2466 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಇಂದರೆ ತಂ ಭೋಭಶನರಾಳ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2467 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕೇೋನಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖಣ್ಣಣ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2468 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯಣಣ  ತಂ ಗುಂಡೆರಾಳ ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2469 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಫಮಾ  ತಂ ಲಿಂಖಮಾ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2470 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮ ಂತರಾಮ ತಂ ನಯಶ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2471 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಣಿೋಔ  ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2472 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔರ ಮಾ  ತಂ ಸೇೋಭಮಾ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2473 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಯವಿಂದ ತಂ ಭಱಿ ತಯಔಶಪಠ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2474 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಭಱ  ತಂ ತಿ ಣಣ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2475 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯಭಮ  ಗಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಫನನ ಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2476 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಯಂಔಮಾ ಸೂಗುಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2477 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಭಱ  ತಂ ಮಾಹದೇಳ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2478 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹುಸನಟೇಱ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಟೇಱ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2479 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶದದ ಣಗೌಡ ತಂ ಭಱಿಣಗೌಡ ಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2480 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೇಾ ಯ ತಂ ಪೋಯ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2481 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖ  ತಂ ಭಱಿಣಣ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2482 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಸ್ತಗೌಡ ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಭಲಗಿ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2483 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪುವ ಳತಿ ಗಂ ಈಾ ಯಪ್ಪ  ಅಲಿ್ಲಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2484 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣಣ  ತಂ ಅಮಾ ಣಣ  ಬಭಮ ನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2485 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಭಮ ರೆಡ್ಡಡ  ಗೌಡ ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ರೆಡ್ಡಡ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2486 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ತಯನಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2487 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಯಣ ತಂ ನಿಂಖಣಣ ಗೌಡ ಫನನ ಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2488 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱ ತಂ ಬ್ಯಬು ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2489 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಡ್ಡವಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಿ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2490 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೇಬೂಫಸಾಫ ತಂ ಶಬ್ಯಖಾನ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2491 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಣಣ  ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2492 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದ್ರರ ಭ  ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2493 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯಮಾಮ  ಗಂ ಶ್ಯಂತ ಬಭಮ ನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2494 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹದೇಳಪ್ಪ  ತಂ ಯಣಗೌಡ ತಯಔಶಪಠ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2495 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಬದರ   ತಂ ಯಣ ಔನಖನಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

2496 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಔನಖನಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

2497 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಪುತರ  ತಂ ದೇಳಪ್ಪ ಭಲಗಿ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2498 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಱಿಣರಾಳ ತಂ ಯಣ ಗೌಡ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2499 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ ತಂ ಶಿಳಯೋಖಪ್ಪ  ಬ್ಯಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2500 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶಪ್ಪ  ತಂ ಸಂಖಪ್ಪ  ಮಾ ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2501 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಶಮಾ  ತಂ ಗವಿಂದಪ್ಪ  ಪ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2502 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಖ ತಂ ಭಱಿಣಣ ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2503 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಯಖಪ್ಪ  ಜೋಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2504 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಾ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಬ್ಯಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2505 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ವಿೋಯಣಣ ಮಯಖಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2506 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಯಮೄಾ ಯ ಔದದ ಯಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2507 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕಯ ತಂ ವಿೋಯಫದರ ಪ್ಪ ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2508 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ತಂ ಫಶಲಿಂಖಮಾ ಜೋಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2509 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಶಿದ್ರಬಿ ಗಂ ಲಾಱಸಾಫ ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2510 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಜುಾನ ತಂ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ  ಭಂಔಱಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2511 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಅಣಣ ವಿೋಯಪ್ಪ  ಬ್ಯಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2512 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಅಮೃತರಾಳ ಬ್ಯಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2513 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ಭೋಯಣಣ ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2514 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿಔಕ ಭಮ  ಗಭ ಯಣಪ್ಪ  ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2515 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2516 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಯಶಾ ತಿ ಗಂ ಶಿಳಯಣ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2517 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭಣಣ  ತಂ ಫಶಸ ಣಣ  ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2518 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಭರಾಮ ತಂ ನಾಖ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2519 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿಶಮಿಲಿಾ  ತಂ ಆದಸಾಫ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2520 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  ತಂ ಕಭಣಣ ಮುಖಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2521 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ ತಂ ಶಿಳಯಣ ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2522 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶ  ತಂ ಷಣಮಂತರಾಮ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2523 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಷಿೋರದಿದ ನ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಖಾದಯ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2524 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬೇದ್ರ ಬೆಗಂ ಗಂ ಫಷಿೋರದಿದ ನ ದಂಡೋತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2525 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಮೆಲಾರಿ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2526 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನನ ಫಶ  ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2527 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶತಿೋ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2528 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪೋಯ  ತಂ ಮೆಲಾರಿ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2529 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಜೋಭ ಟೇಱ ತಂ ಮೇತಿನ ಟೇಱ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2530 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಔತ ಯಬಿ ತಂ ಲಾಱಸಾಫ ಬೇಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2531 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ   ತಂ ಫಶಳಣ ಗಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2532 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ಮಾ  ತಂ ಸಿದದ ಮಾ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2533 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿನಾಥ ತಂ ತಿ ಣ್ಣ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2534 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಭಲ್ಲೇಪ್ಪ  ಹೇರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2535 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಳಜೋಯಸಾಫ ತಂ ಅಮಿೋಯಸಾಫ ಹೇರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2536 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಬಿೋಯಪ್ಪ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2537 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾವಿತರ ಮಾಮ  ಗಂ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಬಯತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2538 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಸಿದದ ಣಣ  ಕೇಡದೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2539 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ ಸಿದದ ಣಣ ಕೇಡದೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2540 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನನ ಫಶ  ತಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಮಾವಿನಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2541 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಮಾವಿನಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2542 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಬದರ   ತಂ ಕಲಶಟ್ಟಟ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2543 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ರಾಭ ತಂ ಈಯಣಣ  ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2544 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶ  ತಂ ಫಶ ಮಾಱಖತಿತ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2545 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಲಿತ್ತ ಗಂ ಮಾಹನಂದಿ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2546 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿಱ ತಂ ಹುಲಿಮ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2547 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ಭೋಭಪ್ಪ  ಮಾಱಖತಿತ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2548 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಳಾತರೆಡ್ಡಡ ಸೂಗುಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2549 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಘುನಾಥ ತಂ ಗುರುನಾಥ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2550 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜು ತಂ ಭಯಪ್ಪ ಸೂಗುಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2551 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತೋವ ತಂ ನಾನಾ ಸಾಹೇಫ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2552 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಖಣಣ  ತಂ ಭರೆ ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2553 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ ಶಂಔರ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2554 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಖ  ತಂ ಫಶ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2555 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಷಣಮಂತ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2556 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2557 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳರಾಜ ತಂ ವಿೋಯಣಣ ಅಳಿ್ಳ ಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2558 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ವಿಾ ನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಅಳಿ್ಳ ಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2559 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆಮದ ಪ್ಪಷಾ ತಂ ಸಾಜಾಮಿಮಾ ಷಱಔಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2560 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರರ ಭ ತಂ ವಿೋಯಬದರ  ಗಳಾ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2561 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇವಿ ತಂ ಚಿದ್ರನಂದ ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2562 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹಬೂಫ ಬಿ ತಂ ಸ್ತಲೇಮಾನ ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2563 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಾ ನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಯಣ ಗೌಡ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2564 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಕಿ ಗಂ ಈಯಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2565 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಷಮ ದಗೌಶ ತಂ ಭಶ್ಯಕಸಾಫ ಸೂಗುಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2566 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೌಡ  ತಂ ಬಿೋಭರಾಮ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2567 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಸಾಫಣಣ ಬೇಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2568 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಮೆಲಾರಿ ಬಿೋಭನಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2569 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2570 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದ್ರಾ ಳ  ತಂ ನಿಂಖ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2571 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಂದಗಿಸಾಫ ತಂ ಲಾಱಸಾಫ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2572 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮೄ ತಂ ಯಫಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2573 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಗುಯಪ್ಪ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2574 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಷಣಮಂತ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2575 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇವಿ ತಂ ಯಂಔಣಣ ಕೇಂಚೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2576 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖ  ತಂ ಸಿದದ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2577 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಬುದ ಱಬ್ಯಷಾ ತಂ ಯಸೂಱಸಾಫ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2578 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಣಣ  ತಂ ಕಪ್ಪ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2579 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ತಂ ಸಿದದ  ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2580 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣ್ಣಣ ಳ ತಂ ಭೋಭರಾಳ ಭಟಭಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2581 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಹೇರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2582 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖ  ತಂ ರುದರ  ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2583 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯರಾದ್ರಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಭೋಭರಾಳ ಪ್ಪಟ್ಟಱ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2584 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಾ ನಾಥ ತಂ ಫಶಳಣ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2585 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭನಷಯ ತಂ ಶತಬ್ಯ ಭರಾಯ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2586 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಕಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2587 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಮಾ  ತಂ ರುಔಭಮಾ  ಹೇರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2588 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ರಾಭ ತಂ ಮಾಣಿಔಪ್ಪ  ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2589 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೂಮಾಕಂತ ತಂ ವಿದ್ರಾ ಸಾಖಯ ಅಯಣಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2590 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಮಿತ್ತರ  ಗಂ ವಿಾ ನಾಥ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2591 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಯಾಸಾಖಯ ತಂ ನಿೋಱಕಂಠ ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2592 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಘಾಲಪ್ಪ  ಗಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2593 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಔಲಾಾ ಣರಾಳ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2594 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಭೋಭರಾಮ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2595 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಸಾತ ಗಿರಿ ತಂ ಭಶ್ಯಕಸಾಫ ರೆವಾಯಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2596 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ತಂ ಫಶಳಣ ಔಣಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2597 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೌನೇಾ ಯ ತಂ ಷಣಮಂತರಾಮ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2598 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಂಡಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಕಂದಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2599 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಾಮ  ಗಂ ಸಿದದ ಮಾ  ಕೇಯವಿ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2600 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಸೂಱಮಿಯಾ ತಂ ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2601 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2602 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶುಶ್ಯರ ಬಿ ತಂ ಫಭಯಸಾಫ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2603 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಗಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2604 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಾರುಕಸಾಫ ತಂ ಶಕಭಹೆಬೂಫ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2605 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಮಾಥಾಾಂಡ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2606 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದನಂಜಮ ತಂ ಶಿಳಲಿಂಖ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2607 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಯಶಾ ತಿ ಗಂ ನಿೋಱಕಂಠ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2608 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಶಂಬುಲಿಂಖ ಗಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2609 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕುಂತಲಾ ತಂ ಸ್ತರೆಕುಮಾಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2610 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ  ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ತೋಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2611 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿವಾನಂದ ತಂ ಫಶಳಣಪ್ಪ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2612 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಲಿಾಟೇಱ ತಂ ಉಸಾಮ ನ ಟೇಱ ಸಾಳತಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2613 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಈಯಮಾ ಕೇೋಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2614 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯ ತಂ ಸಿದದ ಣಣ ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2615 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ನಾಖ  ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2616 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ರಾಭಚಂದರ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2617 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ  ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2618 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾವ ತಂ ಶದ್ರಶಿಳರಾಮ ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2619 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ   ತಂ ಭಲಿ್ೋಸಿ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2620 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2621 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿವಾರಾಮ ತಂ ಯಣ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2622 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಮಾಮ  ತಂ ಕಚಮಾ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2623 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಾಕಿೋಯಹುಸನ ತಂ ಉಸಾಮ ನ ಸಾಫ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2624 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಣಜರಾಓ ತಂ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣರಾಳ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2625 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ  ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2626 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹನಂದ ತಂ ವಿರುಪ್ಪಕ್ಷ್ ಇಳಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2627 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಅಣಫಶ ತನಶನಷಳಿ್ಳೋ ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2628 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಯಫಶ  ತಂ ಶಿಳನಾಖ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2629 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಭುಲಿಂಖ ತಂ ಯಣ ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2630 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋಮಂತ ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಇಂಧನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2631 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ ಮಾಹರುದರ  ತೋಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2632 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತಂ ಚಂದ್ರರ ಭ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2633 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಸಂಖಣಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2634 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಲಾಳತಿ ಗಂ ದ್ರನ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2635 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖಮಾಮ  ಗಂ ನಾಖಣಣ ಭಾಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2636 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಮಾಕಂತ ತಂ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ  ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2637 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ಧಯ ತಂ ರಾಭಣಣ  ವೈವಣ ಳ ಗಾಂಧಿನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2638 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಗಂ ಫಶಪ್ಪ  ಮಯಖಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2639 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆಮದ ಅಷಮ ದ ತಂ ಭಷತ್ತಫ ಸಾಫ ಗಾಂಧಿನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2640 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣವಿೋಯಪ್ಪ  ತಂ ನಾಗಂದರ ಪ್ಪ  ಬ್ಯಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2641 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿನಾಥ ತಂ ಭಱಿಣಣ  ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2642 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮಿಲಿಂಖ ತಂ ರಾಚಣಣ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2643 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿ ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಡೆಂಗಿ ತಯನಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2644 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆಮದ ಭಷಮ ದ ತಂ ಅಬುದ ಱ ತ್ತತ ಯ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2645 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ವಣ್ಣಮ ಔಪ್ಪ  ಷಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2646 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಪಶಯ ತಂ ಖಾಸಿಂ ಸಾಫ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2647 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಮ ದ ಯುನುಸ್ ತಂ ಭಹೆಬೂಫ ಟೆಱ ಕುಂದನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2648 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆಮದ ತಂ ಸೆಮದ ಷಮಿದಖಾನ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2649 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪರ ಭು ತಂ ತಿ ಣಣ  ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2650 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧರೆಪ್ಪ  ತಂ ಭಭಣಣ  ಗಳಾ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2651 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆಮದ ಯಾಜ್ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಹುದದ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2652 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಹಬದಿದ ನ ತಂ ಭಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ಡಾಗ ಕುಂದನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2653 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿನಾಥ ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2654 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೌಶ ಟೆಱ ತಂ ಖಾಜಾಟೆಱ ಕುಂದನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2655 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಯನಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2656 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಮ ದ ಪ್ಪಷಾ ತಂ ಕಜಾ ಟೆಱ ಕುಂದನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2657 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯ ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2658 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2659 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಣಣ  ಔಣಿಣ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2660 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭರೆಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2661 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2662 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಯಣಗೌಡ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2663 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಮ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2664 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿಫ ಯ ತಂ ಪತುರ ಸಾಫ ತಯಔಶಪಠ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2665 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಭೋಭಣಣ  ಅಳಿ್ಳಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2666 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2667 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ದೇಳಪ್ಪ  ಭಾಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2668 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಿಯ ತಂ ಯಹೋಭ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2669 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2670 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ  ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2671 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣಮಾಮ  ಗಂ ಸ್ತಬ್ಯವ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2672 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಡಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಪ್ಪ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2673 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಫಶಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಳಣಪ್ಪ  ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2674 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಅಣವಿೋಯಪ್ಪ  ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2675 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಗೌಡ ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2676 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಡಪ್ಪ  ತಂ ನಯಶಪ್ಪ  ಭಂಔಱಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2677 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾಮ  ಗಂ ಷಣಮಂತ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2678 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಾಲ್ಪ್ಪ  ತಂ ಮಾಲಪ್ಪ  ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2679 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಮಾಲಪ್ಪ  ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2680 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖಮಾಮ  ತಂ ಫಶಱಪ್ಪ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2681 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಮಾಮ  ಗಂ ಚಂದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ಔಯದ್ರಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2682 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಶಪ್ಪ  ಗಂ ಗಂಖಪ್ಪ  ಭಂಔಱಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2683 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭಬ್ಯಯಿ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2684 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ತಂ ಫಶರೆಡ್ಡಡ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2685 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೌಯಮಾಮ  ಗಂ ಫಶಲಿಂಖಪ್ಪ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2686 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹಜಮಿಯಾ ತಂ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2687 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭದಯಸಾಫ ತಂ ಭಷಮ ದ ಅಲಿ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2688 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ರಾಜಣಣ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2689 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಲಿಂಖ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2690 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಾಮ  ತಂ ವಡಾಕ್ಷ್ರಿ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2691 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಖಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖಣಣ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2692 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಕಿ ತಂ ಶಂಔರ  ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2693 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇನಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ  ತಲವಾಯ ಹಸ್ತಸ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2694 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಕಿ ಗಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2695 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ  ಔಣಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2696 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಸ್ತರೆ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2697 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಈಯಣಣ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2698 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಂಡು ತಂ ಗಬ್ಯರ ತಯಔಶಪಠ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2699 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಱ ತಂ ಗಬ್ಯರ  ತಯಔಶಪಠ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2700 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುಪ್ಪದಮಾ  ತಂ ಸೇೋಭಮಾ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2701 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಮಾಮ  ಗಂ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2702 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆ ಅಔರ ಭಪ್ಪಶ್ಯ ತಂ ಸೆ ಮೆನದಿದ ನ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2703 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಮಾಮ  ಗಂ ಗುರುಲಿಂಖಪ್ಪ  ಬೇಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2704 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2705 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖಣಣ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2706 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಣಣ  ತಂ ನಿಂಖ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2707 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ  ಬೆಡಸ್ತಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2708 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಯಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ ಣಣ  ಔಯದ್ರಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2709 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಯಂಔ ಇಟಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2710 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಆರಿಷ್ ತಂ ಅಬುದ ಱ ಸಾಫ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2711 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೂಲಮಾ  ತಂ ಸಿದದ ಮಾ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2712 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಚಪ್ಪ  ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ  ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2713 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮೃತಪ್ಪ  ತಂ ಶತ್ತಾ ನಾರಾಮಣ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2714 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶತಾ ನಾರಾಮಣ ತಂ ನಯಶ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2715 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿಱಕುಮಾಯ ತಂ ಶತ್ತಾ ನಾಯಮಣ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2716 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಿತಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಮಲಿಾಲಿಂಖ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2717 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಲಿಾಲಿಂಖ ತ/ ಸಿೋತುನಾಮಔ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2718 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣಣ   ತ/ನಾಖಪ್ಪ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2719 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅರುಣಕುಮಾಯ ತ/ ಹುಳಣಣ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2720 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖ ತ/ ಹೇಮಿಾ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2721 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿ ತ/ಖೇಮು ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2722 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತ/  ಅಬುರ ಯೋಗಾಪುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2723 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಂಔ  ತ/  ಭೋಭಣಣ ರಾಂಪೂಯ ಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2724 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತ/  ಷರಿಚ ಂದರ ಬ್ಯಪು ನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2725 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿಭಮ ಣಣ  ತ/ ಯಂಔ ರಾಂಪೂಯ ಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2726 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದಿೋ ತ/ ಚಂದಯ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2727 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಯ ತ/  ಬ್ಯಲು ಬ್ಯಪು ನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2728 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತ/  ಹೇಮಿಾ ಬ್ಯಪು ನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2729 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ ತ/ ಶಂಔಯ ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2730 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭರಾಳ ತ/ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2731 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇಷನ ತ/ ಮಾಹದೇಳ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2732 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಖ/ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2733 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ಖ/  ಷಣಮಂತ ದೇಳನ ತಖನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2734 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಸೂಬ್ಯಯಿ ಖ/  ರಾಮು ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2735 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತ/ ಚಂದುನಾಮಔ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2736 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಭೋಭಸಿಂಖ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2737 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಖ/  ಯಮ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2738 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮಾಜ ತ/ ವಾಲು ವಾಯ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2739 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಭಮ  ಖ/ ಶ್ಯಂತ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2740 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತ/ ವಾಲು ಲಾಡಿಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2741 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರದ ಥಾಕುಮಾಯ ತ/ ಮಾಣನ ತಂಖಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2742 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನನ ಭಮ  ಖ/ ಕಶಿನಾಥ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2743 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ೋಕಂತ ತ/  ಗಿರಿಸಾಾ ಮಿ ಹೋನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2744 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹುಲಿಗಭಮ  ಖ/ ಷಣಮಂತ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2745 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತ/  ಸಾಫಣಣ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ(ಎಚ್) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2746 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜು ತ/ ಕಸ್ತ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2747 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭಮಾ  ತ/ ರಾಜಣನ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2748 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯುಳರಾಜ ತ/ ಶಂಔಯ ಸೂಗರು(ಕೄ) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2749 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಸಾತ ನ  ತ/ ಬ್ಯಫಣಣ ಔಱಿಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2750 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ   ತ/ ಮೂಖಱ ತಂಖಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2751 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದ್ರನಿಬ್ಯಯಿ ಖ/ ದೇನು ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2752 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೇಮಿಾ  ಖ/ ಗೋಪು ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2753 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮು ತ/ ಪ್ಪಸ್ತ ಯೋಗಾಪುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2754 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಖ/  ಸಿದದ ರಾಭ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2755 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖರು ತ/ ಹೇಮಿಾ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2756 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಖ/  ತ್ತರಾಚಂದ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2757 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಸ್ತರಾಭ ತ/ ಹೇಮಿಾ  ರಾಠೊಡ ತಂಖಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2758 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ ತ/ ಗೋಪು ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2759 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತ/ ಸೆದಪ್ಪ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2760 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಬ್ಯಬುರಾವ್ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ(ಎಚ್) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2761 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತ/ ರ್ಚಲಾ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2762 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೆವಿಂದರ   ತ/ ಷಭಱ ಔಱಿಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2763 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತ/ ಚಂದರ ಪ್ಪ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ(ಎಚ್) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2764 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮು ತ/ ಸೇೋಮಿಾ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2765 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೇಭಲಾ ತ/ ಟೋಪು ಅಯಣಔಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2766 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತ/ ಯಣ ಬೇಡಸ್ತಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2767 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿೋತ್ತರಾಭ ತ/ ಪೄರ ೋಭಸಿಂಖ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2768 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪಮು ತ/ ಧಾಭಲಾ ಅಯಣಔಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2769 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮರು ತ/ ಭಾಳಸಿಂಖ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2770 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಮರು ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2771 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತ/ ಸಿದ್ರರ ಭ ತಂಖಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2772 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಣಣ  ತ/ ಶಿಳ ಔಱಿಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2773 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಇಂದುಬ್ಯಯಿ ಖ/ ನಾಖ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ(ಎಚ್) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2774 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  ತ/ ಭಱಕ ಪ್ಪ  ಔಱಿಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2775 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋನುಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಜೈರಾಭ ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2776 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಮಾ  ತ/  ಱಚಭಮಾ ಬೇಡಸ್ತಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2777 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಣ್ಣಕ ಖ/ ಹೇಮಿಾ ತಂಖಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2778 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಚಂದ ತ/ ಗೋಭಲಾ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2779 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತ/ ನಾಖ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2780 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇ  ತ/ ಶಕುರ ಸೂಗರು(ಎನ್) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2781 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹದೇವಿ ಖ/ ಭರೆ ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2782 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜು ತ/ ಲಂಚಾ ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2783 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮ ತ/ ರಾಮು ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2784 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಭಮ  ಖ/ ಫಶ ಅಳ್ಳೋಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2785 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಕುಕ  ತ/ ನಾಮು ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2786 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾ ತ/ ಷರಿ ರಾಠೊೋಡ ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2787 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿರೇ ತ/ ಜಖನಾಥ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2788 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ   ತ/ ಮಭನ ಭಾಗೋಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2789 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾಥ ತ/ ಅಂಫಣಣ   ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2790 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಭ ತ/ ಧಮುಾ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2791 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಭಮ ರಾಳ ತ/ ಭಱಔಜ ಹೇರೂಯ (ಕೄ) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2792 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತಮ  ತ/ ಮೇನ  ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2793 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಣ ಸಿದದ   ತ/ ಶಂಕೄರ ಪ್ಪ ನಿಪ್ಪಣಿಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2794 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಭಮ  ಖ/ ಬ್ಯಬು ಮಯಖಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2795 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಣಣ ತಿ ಣಣ  ತ/ ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡಿಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2796 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದುರ  ತ/ ಸಂಕುರ ಯೋಗಾಪುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2797 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ  ತ/ ದೇಳಱ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2798 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹದೇಳ ತ/ ಮ  ಲಾಡಿಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2799 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭದನ ತ/ ಪಮಿಾ  ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2800 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷನುಮಾನಸಿಂಖ ತ/ ಸೇೋಮಿಾ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2801 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧಭಾಣಣ  ತ/ ಭೋಭಣಣ ಲಾಡಿಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2802 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭಣಣ  ತ/ ಸಾಮಫ ಲಾಡಿಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2803 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಫಯ ತ/ ಸೇೋಮಿಾ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2804 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷರಿಚ ಂದರ  ತ/ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2805 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತ/ ರಾಭಣಣ ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2806 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಪ್ಪ  ತ/  ಭರೆಪ್ಪ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2807 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತನಿೋತ್ತ ಖ/ ಶ್ಯಂತ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2808 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತ/ ತಿ ಣಣ ಭತಿತ ಮುಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2809 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ಮಂತ  ತ/ ರಾಮು ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2810 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ   ತ/ ಭಱಕ  ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2811 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ  ತ/ ಸಂಫಣಣ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2812 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಶ್ಯಂತ ಭತಿತ ಮುಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2813 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಭಮ  ಖ/ ಶಿಳರಾಮ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2814 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಬು ತ/ ಉಭಲಿಾ ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2815 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಶಿಲಾಬ್ಯಯಿ ಖ/ ರಾಭಶೄಟ್ಟಟ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2816 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಲಿಾಲಿಂಖ ತ/  ಸ್ತಭಾಚಂದರ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2817 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಭಮ  ಖ/ ಸ್ತರೇ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2818 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಸೇೋಭಣಣ ಭಱಕೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2819 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಭದೇಳ ತ/ ನೇಜು/ಕಿನ್ ಭಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2820 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ ತ/ ಥಾಳಯ ಭಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2821 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧನಸಿಂಖ ತ/ ಗಮು ನಾಮಔ ಬಯತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2822 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಿಲಿೋ ತ/ ದಯಥ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2823 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜು ತ/ ನಿೋಲು ರಾಠೊೋಡ ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2824 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಭ ತ/ ಗಮು ಭಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2825 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಭರಾಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಭೊೋಜು ಸವಾನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2826 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಖ/  ದೇವಿಂದರ  ಹೋನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2827 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿೋಲಾಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಸವಾನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2828 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರರ ಭ ತ/ ಶಿಳ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2829 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಣ್ಣಜ ತ/ ದೇಳ ಮಾಱಖತಿತ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2830 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿನಾಥ ತ/ ಯಣ  ಗೋಳಾ (ಕೄ) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2831 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಾ ಥರಾಳ ತ/ ತುಔರಾಭ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2832 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತ/ ತುಔರಾಭ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2833 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪ ಕೃವಣ  ತ/ ತುಔರಾಭ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2834 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆದ  ತ/ ಕ ಜೋಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2835 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಣೇ ತ/ ತುಔರಾಭ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2836 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೌತಭ ತ/ ತುಔರಾಭ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2837 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಬುಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಭನೋಷಯ ಮುಛಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2838 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋನುಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಜಖನಾಥ ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2839 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಣತಿ ತ/ ನೇಜು ಭಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2840 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮು ತ/ ಱಚುಚ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2841 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಭಳಾ  ಖ/ ಸಿದದ  ಮಾಱಖತಿತ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2842 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಸಿಂಖ  ತ/ ಗೋಪು ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2843 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅವಿನಾ ತ/ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2844 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾ ತ/  ರೂಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ (ಕೄ) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2845 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾನು ತ/ ಗೋಪು ಅಯಣಔಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2846 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಗಾಬ್ಯಯಿ ಖ/ಭೋಮು  ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2847 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಮಾಮ  ಖ/ ಫಶ ಕೇೋಡದೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2848 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಿಶನ ತ/ ಕಸ್ತ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ(ಎಚ್) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2849 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಸಿಂಖ ತ/ ಟೋಪು ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2850 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ   ತ/ ಭಱಿ ಡೋಣ್ಣಣ ರು ತುಂತುರು ಗಟಔ

2851 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷರಿಲಾಱ ತ/ ರಾಭಚ ಂದರ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2852 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಖ/ ಯಮ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2853 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತ/ ಶಂಔಯ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2854 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಾಖ  ತ/  ಭಱಿ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2855 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ   ತ/ ಷರಿಚ ಂದರ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2856 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಾಲಿಮ ೋಔ ತ/ ಷರಿಕಿನ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2857 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಾಶಕ ಯ ತ/ ರೆವು ರಾಂಪೂಯ ಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2858 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಯಮಣ ತ/ ಱಔಮಾ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2859 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿೋಱಕಂಠ ತ/ ಖೇಮು ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2860 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜು ತ/ ಚಂದಯ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2861 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಾ ಣ ತ/ ರಾಮಪ್ಪ ಔಯದ್ರಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2862 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಯ ತ/ ಭೊೋಜು ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2863 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ  ತ/  ಭಱಕ  ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2864 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿ ತ/ ನಾಖ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2865 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾಥ ತ/ ಱಕ್ಿ ಮ ನಾಯಮಣ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2866 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಭದೇಳ ತ/  ಚಂದು ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2867 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭರೆಪ್ಪ  ತ/ ಫಶ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2868 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಶ  ತ/ ತುಲಜಾರಾಭ ಕೄ.ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2869 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಭಮ  ಖ/ ಸಿದ್ರರ ಭ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2870 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಕುಮಾಯ ತ/ ಫಶಣ್ಣಣ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2871 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೌಯಮಾಮ  ಖ/ ಭಱಿಪ್ಪ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2872 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಖ/ ದೇವಿದರ ಂ ಮಯಖಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2873 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತ/ ಭಱಿ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2874 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದ  ತ/ ಭೋಭಣಣ ರಾಂಪೂಯ ಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2875 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತ/ ಜಖದೇಳ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2876 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಣಣ  ತ/ ಕಭಣಣ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2877 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತ/ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2878 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರುರಾಜ ತ/ ಚಿತರ ಶಕಯ ಮಾಯಡ್ಡಗಿ (ಎನ್) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2879 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬುಮಿಮಾ  ತ/ ಭಶ್ಯಕಸಾಫ ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2880 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಲಿಾಲಿಂಖ ತ/ ಮಾಲ ಔನಖನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2881 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷನಭಭತರಾಮ ತ/ ಮಱಿ ಗೌಡ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2882 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕುಮಾಯ ತ/  ಫಶಳರಾಜ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2883 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತ/ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣಣ  ಯೋಗಾಪುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2884 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಗೌಡ ತ/ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2885 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತ/  ಬಿೋಯ ಗೌಡ ಯೋಗಾಪುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2886 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಶಿನಾಥ ತಂ ರೂನಾಥ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2887 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಗೋಪ್ಪಱ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2888 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೂಪಸ ಂಖ ತಂ ಸೇಮಿಾ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2889 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಭಱಿ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2890 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಡಾಕು ತಂ ರಾಮು ಮಾಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2891 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಾಚು ತಂ ಔಸ್ತನು ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2892 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ದೇವಿಾ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2893 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷರಿಸಿಂಖ ತಂ ಪಮು ಔಭಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2894 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪೄರ ೋಭಸಿಂಖ ತಂ ದ್ರರು ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2895 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರು ತಂ ಗಪು ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2896 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಬು ತಂ ಪಮು ಔಭಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2897 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಾಲಿ ತಂ ಪತುತ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2898 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೌನೇ ತಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಅಳ್ಳೋಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2899 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಾ ಯ ತಂ ಅಭಱಮಾ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2900 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಓಣ ನಮಿತರ  ತಂ ಯೆಸ್ತದ್ರಶ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2901 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜು ತಂ ಗೋಪ್ಪಱ ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2902 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾರಾಮಣ ತಂ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣರಾಳ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2903 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಭಮ  ತಂ ಯಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2904 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಯಥ ತಂ ತಿ ಣಣ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2905 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಗಿತ್ತ ಗಂ ಅಂಬ್ಯರಾಮ ತನಶನಷಳಿ್ಳ  ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2906 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನುಷಾ ಗಂ ಹರು ಕೇಂಚೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2907 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದುಖಾ  ತಂ ಶವ ಅಳ್ಳೋಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2908 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗವಿಂದ ತಂ ಭಮಾ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2909 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಾಂಪು ತಂ ರಾಮು ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2910 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವು ತಂ ಭಕುಕ  ರಾಠೊಡ ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2911 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಮಾಾ  ತಂ ಸ್ತಬ್ಯಾ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2912 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಡಾಕು ತಂ ಕಿನ ಸಂಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2913 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಲೇ ತಂ ಹುಬ್ಯಾ  ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2914 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಣೇ ತಂ ಹೇಭಲಾ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2915 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷರಿಚ ಂದರ  ತಂ ರೇವು ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2916 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಮಾಶಂಔಯ ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಮಾಯಡ್ಡಗಿ (ಎನ್) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2917 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಭೋಭಣಣ  ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2918 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಸ್ತ ತಂ ಯಮ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2919 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣದಿೋಯ ತಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಔನಖನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2920 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಿೋಲಿ ತಂ ತುಔರಾಭ ರಾಂಪೂಯ ಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2921 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ   ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2922 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಸಿದದ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2923 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಬದರ ಮಾಮ  ಗಂ ನಾಗಂದರ ಪ್ಪ ಸೂಗುಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2924 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣರಾಳ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ (ಬಿ) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2925 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಜ ತಂ ಷಣಮಂತ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2926 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇವಿ ಗಂ ಸ್ತಬಣಣ  ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2927 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣ ತಂ ಅಮಾ   ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2928 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಮಾ  ತಂ ತಿ ಮಾ  ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2929 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2930 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ಯಣ ಮುಛಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2931 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶ  ತಂ ಮಾಥಾಾಂಡ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2932 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಅಡ್ಡವಪ್ಪ  ಔನಖನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2933 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಫಶ ಔನಖನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2934 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಂದರ   ತಂ ಚಂದರ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2935 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೇಭಲಾ ತಂ ಯಭಲಾ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2936 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭಶ್ಯ ತಂ ಸಾಮಫಣಣ  ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2937 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋಯಫದರ   ತಂ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಚಿಂಚೋಳ್ಳ(ಎಚ್) ತುಂತುರು ಗಟಔ

2938 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರುದರ   ತಂ ಱಕ್ಷ್ಣ ಣ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2939 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿವು ತಂ ರೇವು ಭಯಗೋಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2940 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2941 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇವು ತಂ ಲಕು ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2942 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಂಡು ತಂ ಜಮಾ ಕೇಂಚೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2943 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಲಾ ತಂ ಠಾಕೂಯ ಕೇಂಚೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2944 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಮಾ ತಂ ಲಕು ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2945 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ತ್ತರು ಕೇಂಚೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2946 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭಲಾ ತಂ ಗಣ್ಣ ಕೇಂಚೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



2947 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಠಾಕೂಯ ತಂ ಹೆಮಿಾ ಕೇಂಚೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2948 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ಸ್ತಂದಯ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2949 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾನು ತಂ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2950 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಯ ತಂ ಪಮು ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2951 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದೇಳಮಾಮ  ಗಂ ಯಣಪ್ಪ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2952 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಱಿಮಾಮ  ಗಂ ತಿ ಣಣ  ಲಾಡಿಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2953 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ ಹೆಮಿಾನಾಮಔ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2954 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಣೇ ತಂ ಪ್ಪಂಡು ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2955 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಮಾ ತಂ ಚಂದು ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2956 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2957 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತಂ ಪ್ಪಪು ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2958 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಾಗಿಯತಿ ಗಂ ಗಂಗಾರಾಭ ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2959 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಸೂಗುಯ ಏನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2960 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಜನೇಮ ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಮಾಱಖತಿತ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2961 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಳಾತಿ ಗಂ ಸ್ತಫಫ ಣಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2962 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತ/ ಚಂದ ಇಂದನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2963 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಗಾಧಯ ತಂ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ  ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2964 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿತ್ತರ  ಗಂ ಜೈಬಿೋಭ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2965 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಸಾತ ನಸಾಫ ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಸಾಳತಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2966 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ಮಂತ ತಂ ಕತಱ ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2967 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಹೇ ತಂ ಫಶ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2968 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಣಣ  ದಂಡತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2969 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಪ್ಪ  ತನಶನಷಳಿ್ಳ  ಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2970 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಕ   ತಂ ನಾಖಪ್ಪ ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2971 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಹೇಭಲಾ ಬೇಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2972 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಶಣಣ  ತಿ ಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2973 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷರಿಚ ಂದರ  ತಂ ರೇವು ಚಳಣ್ಣಣ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2974 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಭಭಣಣ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2975 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಡಡ ಕ  ತಂ ಸಾಫಣಣ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2976 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಖರಾಭ ತಂ  ಧಮಾಾ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2977 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಯ ತಂ  ಷರಿ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2978 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇ ತಂ  ಡಖರು ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2979 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪುರು ತಂ  ಶಔರ ರು ಗೋಟುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2980 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದ್ರರ ಭ  ತಂ ಬೋಜು ತೇಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2981 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ್ಚಂದಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಚಂದರ ಭಮ ತೇಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2982 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶೇೋಬ್ಯಳತಿ ಗಂ ಮಾಣಿಔ ಶಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2983 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಭಲಾಔಯ ತಂ  ದೇಳ ಸಾಳತಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2984 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದ್ರಾ ಳಭಮ  ಗಂ ನಾಖ ತೇಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2985 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫರಾಮ ತಂ  ನಾಖ ಮುಛಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2986 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಭಮ  ಗಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಮುಖಳಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2987 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿೋತಭಮ  ಗಂ ಸಿೋದಣಣ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2988 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಶಟ್ಟ ತಂ  ನಾಖಮಾ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2989 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2990 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಂಖಭಮ  ಗಂ ರಾಮ ತೋಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2991 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಂ  ಅಂಬು ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2992 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೆದ  ತಂ  ಭಱಿ ಜೋಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2993 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಭ ತಂ  ಯಣ ಕೇೋಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2994 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಾ ಭರಾಮ ತಂ  ಚಂದರ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2995 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಮಿತರ  ಗಂ ದೇವಿಂದರ  ಬೆಣ್ಣಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2996 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಭಮ  ಗಂ ಕ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2997 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದುದ  ತಂ  ಹೋರು ಹೋಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2998 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಱ  ತಂ ತುಲಜಾರಾಭ ಸ್ತಗಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

2999 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾರಾಮಣ  ತಂ ಱಚುಚ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3000 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ   ತಂ ಶಿಳ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3001 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣ  ತಂ  ಶಿಳ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3002 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧಭಾಸಿಂಖ ತಂ  ಠಾಕುಯ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3003 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ದಮುಾ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3004 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಿಲಿಿ ಕುಮಾಯ ತಂ  ಧಭಸಿಂಖ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3005 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ  ತಂ ವಿಠಱಸಿಂಖ ಗೋಟುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3006 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖ  ತಂ  ಭಱಔಣ್ಣಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3007 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಕೇೋಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3008 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಱಿಭಮ  ಗಂ ಬಂದ ಕೇೋಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3009 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ  ಭಱಿ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3010 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಣಿಔ  ತಂ  ಸಾಫಣಣ  ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3011 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಭಮ  ತಂ  ಧಭಾಣ್ಣಣ ನಿಪ್ಪ ಣಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3012 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣನ ವಿೋಯ  ತಂ  ಯಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3013 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಣಿಔ ತಂ  ಚಂದರ  ಚವಾಾ ಣ ಕೇೋಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3014 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮು ತಂ  ಬ್ಯನು ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3015 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಳಸಾಂತ ತಂ  ಕಸ್ತ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3016 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಾಱಸಿಂಖ ತಂ  ಕಸ್ತ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ H ತುಂತುರು ಗಟಔ

3017 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋನ  ತಂ  ಭಱಿಮಾ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3018 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಸಿಂಖ ತಂ ಗೋಪು ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3019 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ  ಗಂ ಶಂಔಯ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3020 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಔರ ಂ ತಂ ರೂಸಿಂಖ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3021 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನನ ಪೂಣಾ ಗಂ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ಫನನ ಷಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3022 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಭು ತಂ ಫಶಪ್ಪ ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3023 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಭಮ  ಗಂ ಅಮಾ   ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3024 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಣಣ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3025 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕುಕ  ತಂ ನಾರಾಮಣ ಗೋಟುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3026 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔಕುಮಾಯ ತಂ ಶ್ಯಭಣ್ಣಣ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3027 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜೈರಾಭ ತಂ ಱಕುಕ ಗೋಟುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3028 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ   ತಂ ನಿಂಖ ಮಾವಿನಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3029 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಯತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3030 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ತಂ ಭಶತ ಪ್ಪ ಭಲಖ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3031 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿೋತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಗೋಪು ಚಿಂಚಳ್ಳ ಎಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3032 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡ  ತಂ ಬಯಭಮಾ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3033 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಪುನುನ ಶ್ಯಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3034 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಭಮ  ಗಂ ಹಯಖಪ್ಪ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3035 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣ ತಂ ಗೋಪ್ಪಱ ಬೇಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3036 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಳಣ ಕುಮಾಯ ತಂ ಬೋಜು ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3037 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣ ತಂ ಸವಾ ಬೇಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3038 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಭರುಸಿಂಖ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3039 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬೋಜು ತಂ ಬಿಡಾಾ ಬೇಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3040 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಬೋಜು ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3041 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ರಾಭಚಂದರ ಬೇಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3042 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಮೇೋಷನ್ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3043 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಫಫ ಭಮ   ತಿ ಣಣ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3044 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭನುನ  ತಂ ರೂಪಿ್ಪ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3045 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಅಮಾ   ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3046 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಭಱಿ  ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3047 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಾ   ಫಶ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3048 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಭಮ  ಗಂ ತಿ ಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3049 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ಭಭಲಾ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3050 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಬು ತಂ ಱಚುಚ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3051 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಭಲಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರಾಮು ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3052 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವು ತಂ ಹೋರು ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3053 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣ ತಂ ಭಱಿ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3054 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜೈಸಿಂಖ ತಂ ಗೋಪ್ಪಲ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3055 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ  ಬಿೋಭಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3056 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಷಣಮಂತರಾಮ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3057 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜೈಭಭ ತಂ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3058 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡ ತಂ ಸಿದದ  ಮುಛಖೆಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3059 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅ ಣಣ  ತಂ ಯಣ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3060 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನೇಷರು ತಂ ಹೋರು ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3061 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿೋರುಪ್ಪಕ್ಷ್ ತಂ ಭಹದೇಳ  ಸೂಗುಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3062 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಥಾಡ  ತಂ ಭಱಿ  ಆಲ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3063 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗನು ತಂ ನಾಮು ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3064 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಯಣಕುಮಾಯ ತಂ ನಾಗಂದರ   ಭತಿತ ಮುಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3065 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಫಮಾ  ತಂ ಗನು ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3066 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರು ತಂ ಱಚುಚ  ಔನಖನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3067 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಾಲು ತಂ ಭಮಿಾ  ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3068 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಿನೇ ತಂ ಫನಸಿಲಾಲ ಫಲವಾಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3069 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಳಾ  ಗಂ ಸಂಖಯಾಾ  ಔಡಬೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3070 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಾಖ  ತಂ ಗುಂಡ  ಕೇಂಚುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3071 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಭಮ  ಗಂ ಷಣಮಂತ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3072 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಧಮುಾ ತಂ ಭಾಮಿಾ  ಸವಾನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3073 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ ತಂ ಗುಯಣ್ಣಣ ಹೋನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3074 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿರು ತಂ ವಾಚು ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3075 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲೋಕೄ ತಂ ರಾಮು ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3076 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಡೋಂಖಯಾಾ ತಂ ದೇವಾಾ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3077 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವು ತಂ ಲಿಂಬ್ಯಜ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3078 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸವು ತಂ ಹೋರೂ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3079 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ ತಂ ಖೇಮು ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3080 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪೋಮಾಾ  ತಂ ಪುನಾಾ ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3081 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಮಾ   ತಂ ಷಣಮಂತ ಅಳಿ್ಳಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3082 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಱ ತಂ ತೇಜು ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3083 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಸಿಂಖ ತಂ ಸಿೋಳರಾಮ್ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3084 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ತ್ತಳರು ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3085 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಯಥ ತಂ ಪೋಮು ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3086 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂಖಲಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ಷರು ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3087 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತೇಜು ತಂ ಷಣಮಂತ ದೇಳನ ತಖನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3088 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಶಕರ್ ತಂ ಹೋರಾಸಿಂಗ್ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3089 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಾಖ ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3090 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇ ತಂ ಚಂದು ಸವಾನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3091 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಮುಾ ತಂ ಱವಕ ಯ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3092 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಭನಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ನಯಸಿಂಗ್ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3093 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಲ ತಂ ಜಮಿಾ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3094 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪನಾಥ ತಂ ಬ್ಯಬು ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3095 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಬ್ಯಯಿ ತಂ ಶಂಔರ್ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3096 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮುಕತ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ವಾಲಿಮ ಔ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3097 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿೋಭಮಾ  ತಂ ನಿಂಖಪ್ಪ ಕೄ. ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3098 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ತಂ ಸಿದದ  ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3099 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಮು ತಂ ಗೋಪು ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3100 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಆನಂದ ತಂ ಉಭಲಾ ಅಯಣಔಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3101 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಭಯಖ  ಗೋಟುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3102 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತನಿೋತ್ತ ಗಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಗೋಟುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3103 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಮುತತ ಣ್ಣಣ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3104 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಣ   ತಂ ರಾಣ ಮಯಖಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3105 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮಾಜ ಗಂ ವಾಲು ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3106 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ ತಂ ಮಱಗಿರಿ ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3107 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಕಿ ಗಂ ಯಣ ಇಂಖಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3108 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಂಖಮಾಮ  ಗಂ ಯಣಣ   ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3109 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜು ತಂ ಬೋಜು ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3110 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಾ ಯಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಿ  ಸಂಗಾವಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3111 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ ತಂ ರಾಜಕುಮಾಯ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3112 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕೃವಣ   ತಂ ಭಭಶ್ಯಾ ಕೇೋಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3113 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದತಥ ತಂ ಭಱಿ ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3114 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಲಜಮಾಮ  ಗಂ ಫಜರಂಖಸಿಂಖ ಕೇೋಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3115 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತೋವ ಗಂ ಗಮು ಚವಾಾ ಣ ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3116 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮು ತಂ ಪತತ ೋ ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3117 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ಭಱಿಔಪ್ಪ ಭಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3118 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಭಸಿಂಗ್ ತಂ ಪುನುನ ಭಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3119 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜೈನಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಶಿಳರಾಭ ನಾಮಕ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3120 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಜಮಾ  ತಂ ಷರಿಛ ಂದರ ಭಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3121 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಕಸ್ತ ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3122 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳರಾಜ ತಂ ಷರಿಚಂದರ ಪಠಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3123 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಠಾಕೂಯಸಿಂಖ ತಂ ನಯಸಿಂಖ ರಾಠೊಡ ಭಹನಖಯ ತ್ತಂಡಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3124 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರಾಮು ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3125 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಣತಿ ತಂ ಖೋರು ಭಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3126 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇೋತಿರಾಭ ತಂ ಚಂದು ಠೆಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3127 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿೋಱಕುಮಾಯ ತಂ ಶಿಳರಾಮ ಇಂದನಔಕ ಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3128 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಱ ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಇಂದನಔಕ ಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3129 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣಣ ಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖ  ಬೆಡಸೇೋಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3130 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಣಭಮ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3131 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಈಾ ಯ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3132 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತಂ ಸಾಫಣನ  ಭಂಕೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3133 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ದಡಪ್ಪ ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3134 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿೋಳಪ್ಪ  ತಂ ಗುಯ ಹೋನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3135 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಪ್ಪ  ತಂ ಭಭಣ್ಣಣ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3136 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ತಂ ಶ್ಯಂತಪ್ಪ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3137 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿೋಳಲಿೋಂಖಭಮ  ಗಂ ಗುಯಲಿಂಖ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3138 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಣ ಪ್ಪ  ತಂ ಬಂಡೇಪ್ಪ ಅಯಣಔಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3139 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಸಟ್ಟ ತಂ ಭಾಪುಸಿೋಂಗ್ ಬೆಡಸೇೋಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3140 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸವು ತಂ ತುಲಜಾ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3141 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸವು ತಂ ಸಿೋತ್ತರಾಭ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3142 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೂಲಾ ತಂ ಜಭಲಾ ದೇಳನತಖನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3143 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಖಾ ತಂ ಬ್ಯಬು ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3144 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತಂ ಬಿೋಭಲಾ ನಾಮಔ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3145 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಲಾ ತಂ ಧಾರು ಮಯಖಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3146 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಣಣ  ತಂ ಚನನ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3147 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ಭಯಶೂರಾಭ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3148 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರು ತಂ ಕಮು ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3149 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಣಣ  ತಂ ದುಖಾ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3150 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಿೋನ ತಂ ಕಸ್ತ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3151 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಪಚಂದರ  ತಂ ಹರು ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3152 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಱ ತಂ ಱಚುಚ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3153 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೆವಿ ಗಂ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3154 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ಮಂತ ತಂ ಭಱಔಪ್ಪ  ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3155 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖೋರು ತಂ ಬ್ಯಜು ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3156 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತೋವ ತಂ ವಾಚಾ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3157 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಸ್ತಮಾ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3158 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಣೇ ತಂ ರೂಲಾ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3159 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭನುನ  ತಂ ಶಂಔಯ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3160 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖರು ತಂ ಜಮಿಾ  ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3161 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷರಿಚ ಂದರ  ತಂ ನಾಮು ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3162 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಱ ತಂ ಸೇಮಿಾ  ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3163 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಸೇಮಿಾ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3164 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಂಡು ತಂ ಶಕುರ  ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3165 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾ ತಂ ದೇಳರಾಮ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3166 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖೋರು ತಂ ಪತ್ತಾ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3167 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಪ್ಪ  ತಂ ಭಯಖಪ್ಪ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3168 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮು ತಂ ತುಔರಾಭ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3169 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಾ ನಾಥ ತಂ ತಿ ಣಣ ಔಱಹ ಯಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3170 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿಶಿಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ನಿೋಱಕಂಟ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3171 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಬಿೋಭಸಿಂಗ್ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3172 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭಣಣ  ತಂ ಭರೆಪ್ಪ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3173 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಳಾ  ಗಂ ತಿಭಮ ಮಾ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3174 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಶಟ್ಟಟ  ತಂ ಪ್ಪಂಡು ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3175 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹುಸೄನಪ್ಪ  ತಂ ರುದರ  ಸ್ತಗಯ ಕೄ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3176 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಸ್ತತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಪಯಪ್ಪ  ಲಿಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3177 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಮಾಮ  ಗಂ ಸೇಭಣಣ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3178 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಪ್ಪ  ಔನಖನಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3179 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರೇವು ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3180 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತಯಬ್ಯಯಿ ಗಂ ನೆಷರು ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3181 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇಷರು ತಂ ಖರು ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3182 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನೆಷರು ತಂ ರಾಮು ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3183 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಸ್ತ ತಂ ಪಮರ ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3184 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮ ತಂ ಫಜರಂಗ್ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3185 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಪ್ಪ  ತಂ ಬಿೋಭರಾಮ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3186 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಯ ತಂ ಸೇಭಲಾ ಕೇಂಚುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3187 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಭಣಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ದ್ರನು ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3188 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3189 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಷರಿಚ ಂದರ  ಸ್ತಗಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3190 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ನಾಖಪ್ಪ  ಭಲಖ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3191 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷರಿ ತಂ ರೇವು ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3192 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದುರ  ತಂ ಗಪ್ಪಾ  ಭೋಭನಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3193 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ಷಣಮಂತ ಔಯದಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3194 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋವಿಂದ ತಂ ಪ್ಪಂಡು ಗೋಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3195 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಕಲಶಟ್ಟಟ  ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3196 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋನಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಹೋರಾಸಿಂಗ್ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3197 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೄವಾಾ  ತಂ ರಾಮು ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3198 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಗು ತಂ ರಾಮು ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3199 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಟಪು ತಂ ರಾಮು ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3200 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಿೋನೇಕುಮಾಯ ತಂ ಗಪ್ಪಱ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3201 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪಮು ತಂ ಚಂದು ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3202 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೄಘು ತಂ ಷರಿಚ ಂದರ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3203 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ಕೄಸಾಾ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3204 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೇಭಲಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಪತ್ತಾ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3205 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಭಱ  ತಂ ಬ್ಯಖ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3206 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿಱಕುಮಾಯ ತಂ ಹೋರಾಭನ್ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3207 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ  ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3208 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಪ್ಪ  ತಂ ರಾಭಣಣ  ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3209 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಪ್ಪಱ ತಂ ತುಔರಾಭ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3210 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಳು ತಂ ಡಂಖಮಾ ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3211 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ಭರೆ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3212 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಪ್ಪಱ ತಂ ಬ್ಯಲಿ ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3213 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಭಜ ತಂ ಅಭಮಾ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3214 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತಂ ರಾಳಜ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3215 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಯ ತಂ ಸಿತ್ತಾ  ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3216 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಭನಾಥ ತಂ ಜಮರಾಭ ಅಲಿುಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3217 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಶುರಾಭ ತಂ ತುಔರಾಭ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3218 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕುನುನ  ತಂ ಸೇೋಭನಾಥ ಬೇಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3219 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಠ ಱ ತಂ ಸೇಭನಾಥ ಬೇಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3220 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ಗಂ ಕ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3221 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3222 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯರಾದ್ರಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಬ್ಯಬು ರಾಠೊಡ ಮಾಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3223 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಮ ಳತಿ ತಂ ರ ಕ ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3224 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತನಿಱ ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3225 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯರಾದ್ರಬ್ಯಯಿ ತಂ ನಾಭದೇಳ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3226 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಯಿಫಣಣ  ತಂ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3227 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಲು ತಂ ವಿಟುಟ  ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3228 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತನಿಱಕುಮಾಯ ತಂ ಷರಿಚ ಂದರ  ಸೂಗುಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3229 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಯಲಿಂಖ  ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ  ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3230 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ಸೇಮಿಾ ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3231 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತವ ತಂ ರೇವು ಕೇಂಚುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3232 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಱಿ  ತಂ ಸಿದದ  ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3233 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖದಿೋ ತಂ ಮಱಿ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3234 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಱಿಮಾಮ  ಗಂ ಭಱಿ  ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3235 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜ  ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ ಇಂದನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3236 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮಬ್ಯಬು ತಂ ಕತಱ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3237 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಮಾಮ  ತಂ ನಾಖಮಾ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3238 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳರಾಜ ತಂ ವಿಠಠ ಱ ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3239 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮಾ ತಂ ಕಸ್ತ ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3240 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶ  ತಂ ರೇಳಣಪ್ಪ  ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3241 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಝಭಕಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರಾಮು ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3242 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತಂ ನಿಂಖ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3243 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಚುಚ  ತಂ ಪ್ಪಂಡು ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3244 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ಚಂದ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3245 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚುಡು ತಂ ರಾಮು ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3246 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ ತಂ ಚಂದು ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3247 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖ ತಂ ಹೆಮಿಾ  ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3248 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಾಚು ತಂ ಶಕುರ ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3249 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಯ ತಂ ನಾಭಾ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3250 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜು ತಂ ಗಪ್ಪಱ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3251 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭರಿಮ  ತಂ ಭಭಪ್ಪ  ಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3252 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕುಮಾಯ ತಂ ಭರೆಪ್ಪ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3253 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹುಕುಭಚಂದ ತಂ ವಿಾ ನಾಥ ಔಱಔಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3254 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ಸವು ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3255 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಸೇಭಣಣ ಮಾಯಡಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3256 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖ  ತಂ ಸಾಫಣಣ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3257 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಡಡ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಫಶ ಸೂಗುಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3258 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಭದೇಳ ತಂ ಅಂಬುರ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3259 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷರಿ ತಂ ಹೋರು ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3260 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖರಾಜ ತಂ ಫನಸಿ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3261 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಯಭಮಾ  ತಂ ನಾಖ ಔಭಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3262 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಔರಾಭ ತಂ ಮುನಳಿ್ಳ  ಸೂಗುಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3263 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತವ ತಂ ಹೋರು ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3264 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮುನಿನ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಜಯಾಸಿಂಖ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3265 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಶಿಳ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3266 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಱ ತಂ ತುಕರಾಭ ಔಭಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3267 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇ ತಂ ಡಂಖಮಾ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3268 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಳು ತಂ ಬಜು ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3269 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಣ್ಣಬ್ಯಯಿ ತಂ ಲಔಾ  ನಾಮಔ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3270 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿೋಱಕುಮಾಯ ತಂ ನಾಗಂದರ  ಭತಿತ ಮುಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3271 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕುಮಾಯ ತಂ ನಾಗಂದರ  ಭತಿತ ಮುಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3272 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ ತಂ ಭಸಾತ ನ ಬೇಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3273 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶರಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಬೈಱ ಭಂಕುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3274 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿವಾಜ ತಂ ಯಶುರಾಭ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3275 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೆಖು ತಂ ಚಂದು ಷಱಔಟಾಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3276 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಸಿಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ನೇಷರು ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3277 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭರೆಪ್ಪ  ತಂ ಫಶ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3278 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖೇಮು ತಂ ಈಶಮಾ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3279 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹ  ತಂ ತಿ ಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3280 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಯಲಭಮ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3281 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಮಾಮ  ಗಂ ಭೋಭಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3282 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಮಾಮ  ಗಂ ಸಾಫಣಣ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3283 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ನೂರು ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3284 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಖಣತ ಮಾಹನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3285 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೆಓ  ತಂ ಶಂಬು ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3286 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೆರ ೈತಿ ಗಂ ಫಶಳರಾಜ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3287 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ಕೃವಣ  ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3288 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ನಿರಂಜನ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3289 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತಮಾ ತಂ ತುಔಾ ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3290 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ತಂ ಶಣಣ  ಬಿೋಭಣಣ  ಅಲಿುಯ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3291 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ಚಂದು ಕೇಂಚುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3292 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಮಾಮ  ಗಂ ಅಮಾ  ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3293 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ್ಚಂದಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರಾಭಚಂದರ  ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3294 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಮಿಮಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಚಕಿ  ಕೇಂಚುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3295 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ಡಔಾ ಲಾ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3296 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖ  ತಂ ಮೇನನ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3297 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಣಣ  ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3298 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೂಪಿ್ಪ  ತಂ ಚಕಿ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3299 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರು ತಂ ನಾನು ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3300 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಾ  ತಂ ನಾನು ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3301 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸವು ತಂ ಪ್ಪಂಡು ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3302 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರು ತಂ ಗವಿಂದ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3303 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಿಲಾಱ ತಂ ತಳರು ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3304 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಚುಚ  ತಂ ಸೇಮಿಾ ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3305 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಡಾಕುಸಿಂಗ್ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3306 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖರು ತಂ ಡಂಗಾಾ ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3307 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯ  ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3308 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದುಖಾ  ತಂ ಫಶಣಣ  ಔಯದಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3309 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಳು ತಂ ವಾರ್ಚಾ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3310 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಜು ತಂ ಬ್ಯಭು ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3311 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  ತಂ ಕ ಮುಛಛ ಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3312 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಯಶಮಾ  ತಂ ಱಚಭಮಾ  ಔಣಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3313 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ಕೄಸ್ತ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3314 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಫಣಣ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3315 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3316 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ಷರಿಸಿಂಗ್ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3317 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಜಮಿಾ  ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3318 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಮು ತಂ ಚಂದು ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3319 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಔ  ತಂ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3320 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಮಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ಸಂಫಣಣ  ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3321 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಮಾಮ  ಗಂ ಮಾಣಣ  ಔಭಔನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3322 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಮಾಕಂತ ತಂ ಕತಱ  ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3323 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭ ಮುಖಲನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3324 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾತಪ್ಪ  ತಂ ಔರೆ ಭತಿತ ಮುಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3325 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತಂ ಭರೆ ಳರ್ಚಚ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3326 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜುಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಸ್ತಭಾವ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3327 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜೈಸಿರಾನ ತಂ ಬ್ಯಬು ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3328 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖ  ತಂ ಭಱಿ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3329 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾವ ತಂ ಬ್ಯಬು ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3330 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾ ಣಣ  ತಂ ಕಪ್ಪ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3331 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭರೆಪ್ಪ  ತಂ ಸಿದದ   ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3332 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಗಪು ಗಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3333 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇನ  ತಂ ರೇಳಣಸಿದದ   ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3334 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನೇಭಚಂದ ತಂ ಕೄಸ್ತ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3335 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತನಿಱ ತಂ ಚಕಿ  ಕೇಂಚುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3336 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹಯಖಮಾಮ  ತಂ ಅಮಾ   ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3337 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬುಡಾಾ  ತಂ ಪುಮಾ ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3338 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತಂ ಸ್ತಕಾ  ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3339 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಕಿೋನ ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3340 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಳಾ  ಗಂ ಭೋಭಶ್ಯ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3341 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಱಚಚ  ಫನನ ಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3342 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ   ತಂ ಭರೆ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3343 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇಭಲಿಂಖ  ತಂ ಅಮಾ  ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3344 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಅಮಾ   ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3345 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಚಚ   ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಫನನ ಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3346 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುರುತಿ ತಭ ಭೊಜು ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3347 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಮಿಾ  ತಂ ಭೊಜು ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3348 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಪೋಯ ಅಯಣಔಱ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3349 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ರಾಮು ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3350 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾನು ತಂ ವಾಜು ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3351 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕ  ತಂ ಗುಂಡ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3352 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಭಮ  ಗಂ ಪೋಯ ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3353 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪೋಯ  ತಂ ಯಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3354 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಳು ತಂ ಶಂಔಯ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3355 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಭೋಭಸಿಂಗ್ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3356 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖ  ತಂ ಭಱ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3357 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೆನಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರಾಮು ಚಿಂಚಳ್ಳ ಎಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3358 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದಯಥ ತಂ ರಾಮು ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3359 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಶಿಳರಾಭ ಭಱಗಣ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3360 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯ ತಂ ರೂಲಾ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಎಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3361 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಭ ತಂ ಕಸ್ತ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಎಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3362 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಣಿಔ ತಂ ಡಂಖರು ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3363 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬೋಜು ತಂ ನಾರಾಮಣ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3364 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಶಿಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ರೇವಾ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3365 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಮರಾಭ ತಂ ದ್ರಭಲಿಿ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3366 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಳಮಾಮ  ಗಂ ಭೋಭಶ್ಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3367 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋವಿಂದ ತಂ ಛತುರ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3368 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಠ ಱ ತಂ ಲಕು ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3369 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಿೋಯ  ತಂ  ದಡಡ  ನಾಖ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3370 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಿಂಬ್ಯಾ  ತಂ ಗಪ್ಪಾ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3371 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಷಶನ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3372 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪಮು ತಂ ನಾರಾಮಣ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3373 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪೄರ ಭಸಿಂಗ್ ತಂ ಗಂಗಾರಾಭ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3374 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  ತಂ ಅಣಣ   ಮುಛಛ ಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3375 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಮಶಿರ ೋ ಗಂ ಚನನ ಫಶಳಣಣ  ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3376 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಶ್ಯಾ ಭರಾಳ ಬ್ಯಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3377 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಣ್ಣಕ ಗಂ ಹೆಮಿಾ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3378 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಮಾಮ  ಗಂ ರಾಜಣಣ  ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3379 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳ  ತಂ ಯಣ  ಲಿಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3380 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪು ತಂ ಔಶನು ಗಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3381 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಿಂಗು ತಂ ಸ್ತಬುಫ  ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3382 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಗು ತಂ ನಾಂಉ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3383 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಱ ತಂ ಷರಿಚ ಂದರ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3384 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ಸೇೋಭಲಾ ಬೆಡಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3385 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ   ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3386 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುರು ಸಂಜಾ ಯ ತಂ ಫನನ  ಸಾಱಷಳಿ್ಳೋ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3387 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಜ ತಂ ಜಮರಾಭ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3388 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇಳಮಾಮ  ಗಂ ಯತನ ಪ್ಪ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3389 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದು ತಂ ಕಸ್ತ ರಾಠೊಡ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3390 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಕ್ಷ್ಮ ರಾಠೊಡ ತಂ ತುಕರಾಭ ರಾಠೊಡ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3391 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖ  ತಂ ರಾಳ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3392 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಔಭಮ  ತಂ ಸೇಭಲಿಂಖ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3393 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಶಿಳಶಂಔಯ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3394 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತನಿಱ ತಂ ಸ್ತಂದಯ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3395 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ರೆಖು ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3396 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಷರಿಚ ಂದರ ಸ್ತಗಯ ಎನ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3397 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಮಾಮ  ತಂ ಗಣ್ಣ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3398 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಕುಮಾಯ ತಂ ಸ್ತಂದಯ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3399 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಭು ತಂ ಪೂಮಾ ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3400 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿೋತು ಗಂ ಹಂಕು ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3401 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ತಂ ಜಖನಾನ ತ ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3402 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಯವಿಂದ ತಂ ವಾಚು ಗಟೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3403 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಕಿ ತಂ ಸ್ತಭಾವ ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3404 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣ  ತಂ ಶಿಳ ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3405 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ಷಣಮಂತ ಅಲಿ್ಲಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3406 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಡಾಕು ತಂ ಚಂದು ಔಭಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3407 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಮಾಮ  ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3408 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾವ ತಂ ಟಪು ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3409 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂತವ ತಂ ದೇಳಲಾ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3410 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿ ತಂ ಷರಿಸಿಂಗ್ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3411 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಸಿಂಗ್ ತಂ ಷರಿಸಿಂಗ್ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3412 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕುಪೄಂದರ  ತಂ ಫಶಪ್ಪ ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3413 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪಯ  ತಂ ಅಮ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3414 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದುರ  ತಂ ಕಿೋರು ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3415 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂ ಸ್ತಭಾವ ಬೆಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3416 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಯಲಿಂಖಮಾಮ  ಗಂ ರೆಳಣಸಿದದ  ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3417 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಯ ತಂ ರೇವು ಕೇಂಚುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3418 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ ತಂ ಹೆಮಿಾ  ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3419 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗರಿಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಮೇಷನಸಿಂಗ್ ಶಿಳನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3420 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಷರಿಸಿಂಗ್ ವಾಾ ಯ ಭಯಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3421 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಲಾಾ ಣಿ ತಂ ತ್ತರು ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3422 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿವಾ ತಂ ಗಫಮಾ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3423 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಪ್ಪಱ ತಂ ರೇವು ಶ್ಯಂಯಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3424 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಪಚಂದರ  ತಂ ಹೋರೂ ಶ್ಯಂಯಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3425 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಮಾಮ  ಗಂ ಅಮಾ  ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3426 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ದಡಡ ನಾಖ  ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3427 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ಭಱಿ ಆಲಿ್ಲಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3428 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ ರಂಖಮಾ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3429 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ  ತಂ ಱಚಭಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3430 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇಷನ ತಂ ಶಂಔಯ ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3431 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮಾ ತಂ ಬಜು ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3432 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಿಱ ತಂ ತುಕುಕ ನಾಮಔ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3433 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಲಿಂಬು ರಾಠೊಡ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3434 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ದಡ ಸಾಫಣಣ  ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3435 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಡಂಖರು ದೇವಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3436 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪಯಾನ ತಂ ಠಾಕುಮಾ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3437 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಔಸ್ತತ ರುಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಮಾಹದೆಳ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3438 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದಮಾಮ  ಗಂ ಷಣಮಂತ ಅಲಿ್ಲಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3439 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಱ ತಂ ರೇವು ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3440 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಲಜಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ಧನಸಿಂಗ್ ಬಯತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3441 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಮಾಮ  ತಂ ಚಂದರ  ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3442 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ ತಂ ಸಂಫಣಣ  ಳಟಳಟ್ಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3443 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಫಣಣ  ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3444 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಕಿ ತಂ ಈಯಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3445 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಶಿಲಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಷರಿಚ ಂದರ  ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3446 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳಕಿ ಗಂ ದುಖಾ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3447 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ತಿ ಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3448 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇನ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3449 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಮಾಮ  ಗಂ ಭೋಭಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3450 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸೇೋಮು ತಂ ಭಭಣಣ  ತಯಔಶಪಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3451 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭರೆ  ತಂ ದಡಡ ಸಾಫಣಣ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3452 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನೇತ್ತಜ ತಂ ಭಭಸಿಂಗ್ ಮುಛಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3453 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಂಖಪ್ಪ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ ಕಟಮಾಮ ದೆಳಯ ಷಳಿ್ಳೋ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3454 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಗುಂಡ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3455 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3456 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಭಱಕ  ಮಾಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3457 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪುರು ತಂ ಸೇಲಿಾ  ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3458 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗೋಪ್ಪಱ ತಂ ವಾಲು ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3459 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿ ತಂ ರೂಪಿ್ಪ  ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3460 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಮು ತಂ ಮೄಘು ಷಣಿಣ ೋಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3461 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾಮ  ಗಂ ಸಿದದ  ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3462 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮಾ ತಂ ಧಮಾಾ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3463 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಮಾಮ  ಗಂ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ಬಂಡಾರಿ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3464 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಳಾತಿ ಗಂ ಫಶಣಣ  ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3465 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿನಾಥ ತಂ ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ರಾವೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3466 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿ  ತಂ ದೇಳಪ್ಪ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3467 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿತಂ ಭಱಿಪ್ಪ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3468 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಭಱಿಪ್ಪ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3469 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಮುನಾಬ್ಯಯಿ ಗಂ ತುಲಜಾರಾಭ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3470 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇಳ  ತಂ ಮಱಿ ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3471 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಕುಮಾಯ ತಂ ಭೋಭಣಣ  ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3472 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಱ ತಂ ರುಲಾ ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3473 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಂಗಾರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಶಿಳಣಣ  ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3474 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಬ್ಯಯಿ ಗಂ ದೇಓಪ್ಪ  ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3475 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಮಿೋದ ಟೇಱ ತಂ ಖಾಜಾಟೇಱ ತುನೂನ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3476 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಾಡಿೆಟೆಱ ತಂ ಬಿಫ ಯ ಟೆಱ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3477 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅನಾ ಯ ಬೆಗಂ ಗಂ ಅಶಯ ಅಲಿ ಭಯತೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3478 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೇಷನ ತಂ ಯಣ ಮಾಱಖತಿತ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3479 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3480 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿೋಲು ತಂ ಖೇಮು ಭಂಕುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3481 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಏಸ್ತಮಿತರ  ತಂ ಭಭರಾಮ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3482 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣ್ಣಣ  ತಂ ಸೇಣಣ  ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3483 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ   ತಂ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3484 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ ತಂ ಜಾಘ ನಮಿತರ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3485 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಯಲಿಂಖ  ತಂ ಔಱಿಪ್ಪ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3486 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಬ್ಯರಾಮ ತಂ ಮಾಹಲಿಂಖಪ್ಪ  ಮುಡಬೂಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3487 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಂಖಮಾಮ  ಗಂ ಯೆಸ್ತಮಿತರ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3488 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಠಾಕುರ ಗಾಂಧಿನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3489 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಷರಿಸಿಂಗ್ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3490 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿನದ ತಂ ಷರಿಸಿಂಗ್ ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3491 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಠಾಕೂಯ ತಂ ಬ್ಯಳೂ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3492 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಯಫಲ ತಂ ಱಚುಚ  ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3493 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವಿಠಱ ತಂ ಲಾಲು ಕೇಲಿ್ಲಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3494 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾಶ ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಕೇಂಚುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3495 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯ  ತಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ಕೇಂಚುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3496 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಣಣ  ತಂ ಅಂಫಣಣ  ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3497 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾ  ತಂ ಅಂಫಣಣ  ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3498 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇಳಮಾಮ  ಗಂ ಭೋಭಣಣ  ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3499 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಭಭಲಾ ಭಯಗಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3500 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಖಾ ಗಂ ಷಣಮಂತ ಭತಿತ ಮೂಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3501 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ವೇದವಾಾ ಶ ತಂ ಯವಿಂದರ ಬೆಲಗುಂಪ್ಪ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3502 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಹದೇವಿ ಗಂ ರಾಭಲಿಂಖ ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3503 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಗಿಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3504 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಜುಾನ ತಂ ಷಣಮಂತ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3505 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಚಂದರ ಶ್ಯ ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3506 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ   ತಂ ಆಪ್ಪ  ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3507 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಮಱಿ ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3508 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಭರಾಐ ತಂ ಸಾಫಣಣ  ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3509 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಂಖಮಾಮ  ಗಂ ಚಂದರ ಶ್ಯ ರ್ಚಭನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3510 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಂಔ  ತಂ ಭಾಖ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3511 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭರೆ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3512 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಹಪ್ಪ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3513 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಭಮಾ  ತಂ ಚಂದ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3514 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಭರಾಮ ತಂ ಆಪ್ಪ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3515 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಫಶ  ತಂ ಕ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3516 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3517 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದ್ರರ ಭ ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3518 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಶಿರಾಮ ತಂ ಫಶಣಣ  ಕೇಯವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3519 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖಣ್ಣಣ  ತಂ ಶಿಳ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3520 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಫನಟ್ಟಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3521 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಶಿಳಣಣ  ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3522 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಆಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಣ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3523 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಫಫ ಣಣ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3524 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖ  ತಂ ಭಱಕ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3525 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಭಳಾ   ಗಂ ಸಿದದ  ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3526 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳಯಣ  ತಂ ಭಱಿ ಔಣಸೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3527 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಶೇೋಔ ತಂ ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3528 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತರಾಮ ತಂ ಗುರುಪ್ಪದಪ್ಪ ಫಣಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3529 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ದತ್ತತ ತರ ೋಮ ಫಣಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3530 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಲೇ ತಂ ಅಂಫಣ್ಣಣ  ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3531 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫಣಣ  ತಂ ಯಣ ಫಣಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3532 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಕಂತ ತಂ ಶಿಳಪ್ಪ  ಫಣಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3533 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಭರಾಳ ತಂ ಚಂದಪ್ಪ  ಡಣ್ಣಣ ಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3534 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಳಾತಿ ಗಂ ಶ್ಯಭರಾಳ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3535 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ರಾಭ ತಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3536 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔರ   ತಂ ಶಿಳಣಣ  ಔಯದ್ರಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3537 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ  ಔಯದ್ರಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3538 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಪ್ಪ  ತಂ ಶಂಔರ  ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3539 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿನಾಥ ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಔಯದ್ರಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3540 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಾಸಿಂ ಸಾಫ ತಂ ಭಸಾಔ ಸಾಫ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3541 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಾ  ತಂ ಭಲಿಿನಾಥ ಸಾತನೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3542 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದುಖಾ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3543 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಶಿನಾಥ ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3544 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಗಂ ಫಶಳರಾಳ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3545 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಧುಭತಿ ಗಂ ರಾಜಶಕಯ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3546 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ಮಂತ ತಂ  ಶಿಳರಾಮ ಕಲಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3547 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮೆಬೂಫಸಾಫ ತಂ ಭಔಬೂಱ ಅಯಜಂಫಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3548 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಕಂತ ತಂ ಫಶವಂತ್ತರ ಮ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3549 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ಕು ಣಣ  ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3550 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಂತ ತಂ ಫಶವಂತ್ತರ ಮ ಚಿಂಚಳ್ಳ ಏಚ್ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3551 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಚನನ ಮಾಮ  ಗಂ ಔಭಲಾಔಯ ಸಂಜಮನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3552 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಣಣ  ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3553 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಮಾಲ  ತಂ ಷಣಮಂತ ಬಿೋಭನಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3554 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಫಶಣಣ ರಾಭತಿಥಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3555 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಬಜ ಬಿೋಭನಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3556 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಣಣ  ಫಶಳರಾಜ ತಂ ದೂಲ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3557 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಸಾಫಣಣ ಭೋಭನಳಿ್ಳೋ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3558 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜಖನಾನ ಥ ತಂ ಈಯಣಣ  ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3559 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ತಂ ಗುಂಡ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3560 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಲಜಾಬ್ಯಯಿ ತಂ ಮಾಣಿಔರಾಳ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3561 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತರೇಕುಮಾಯ ತಂ ಗವಿಂದರಾವ್ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3562 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಣಭಮ  ತಂ ಈಯಣ್ಣಣ ಮಂಖಱಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3563 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರ ಕ ತಂ ಅಣ್ಣಣ ಯಳ ಟೆಂಖಳ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3564 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫಳಾ  ತಂ ಯಣಪ್ಪ ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3565 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಮ  ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3566 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶವ  ತಂ ಅಭಱ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3567 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಳರಾಜ ತಂ ಸಾಫಣಣ  ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3568 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿನಾಜುಾನ ತಂ ಈಾ ಯ ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3569 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿ್ಪ್ಪ  ತಂ ಫಶಪ್ಪ  ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3570 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  ತಂ ಚಂದ್ರರ ಭ ಔಯದ್ರಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3571 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3572 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾಮ  ಗಂ ಭಲಿಿನಾಥ ಬ್ಯಪುನಖಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3573 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಭಱ  ತಂ ಷಣಮಂತ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3574 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ರಾಮ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3575 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ತಂ ಅನೇಪ್ಪ  ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3576 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಸಾಮ ನಸಾಫ ತಂ ಬ್ಯವಾಸಾಫ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3577 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರಾಜಗಪ್ಪಱ ತಂ ರಾಭಚಂದರ ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3578 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತರಾಮ ತಂ ನಿಂಖಣಣ ರ್ ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3579 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಕಿೋಯ  ತಂ ಈಯ ಮುತತ ಗಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3580 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಪ್ಪಳಾತಿ ಗಂ ಬ್ಯಬುರಾಳ ಗೋಳಾ ಕೄ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3581 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಂಔಟಲಾಱ ತಂ ರಾಭಚಂದರ  ಹನಗುಂಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3582 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಭಮ  ತಂ ನಾಖಣಣ  ಬ್ಯಗಡ್ಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3583 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಮಾಮ  ಗಂ ತಿ ಣಣ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3584 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತಂ ಭಲಿ್ೋ ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3585 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿರ ಕಂತ ತಂ ಚಂದರ ಶಕಯ ಕೄ ನಾಗಾಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3586 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಯಣಪ್ಪ  ಔದದ ಯಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3587 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಆಂಜನೆಮ ಕುಮಾಯ ತಂ ಫಔಕ  ಜಳಣಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3588 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಚಂದ್ರರ ಭ ಔದದ ಯಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3589 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಖಣೇ ತಂ ಗಳ್ಳನಾಥ ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3590 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗಳ್ಳನಾಥ ತಂ ವಿೋಯಬದರ  ಮೇಖಲಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3591 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಭಾವಚ ಂದರ  ತಂ ಭಱಿ ಔದದ ಯಗಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3592 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿ್ಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3593 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಯಶಾ ತಿ ಗಂ ಮಾಹದೇಳಪ್ಪ  ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3594 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭೋಭರಾಮ ತಂ ಷಣಮಂತಪ್ಪ   ದಿಗಾಗ ಂಳ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3595 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ ತಂ ಅಂಫಣಣ  ಕೄ ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ



3596 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬು ತಂ ಷಣಮಂತ ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3597 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶ  ತಂ ಪೋಯ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3598 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಭರಾಮ ತಂ ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3599 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಭಮಾ  ತಂ ಪೋಯಮಾ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3600 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಮಿತ್ತರ  ಗಂ ಗುಂಡಪ್ಪ  ತಯಔಶಪಠ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3601 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಯಣಣ  ತಂ ರಾಜಶಕಯ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3602 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಹಮೇದಿದ ನ ತಂ ನಿಜಾಮೇದಿದ ನ ಷಣಿಣ ಕರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3603 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾಾ  ತಂ ಬ್ಯಸ್ತಮಿಮಾ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3604 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಲಾಮಯ ಅಲಿ ತಂ ಬ್ಯಬು ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3605 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಜೈತುನಬಿ ತಂ ಷನಿವಸಾಫ ಷಱಔಟಾಟ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3606 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ತಿ ಣಣ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3607 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ತಿ ಣಣ  ತಂ ಫಶ ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3608 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಫಣಣ  ತಂ ನಿಂಖ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3609 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಂಫಮಾ  ತಂ ಶಿಳಣಣ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3610 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  ತಂ ಚಂದ  ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3611 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸ್ತಲೇಮಾನ ಟೇಱ ತಂ ಹುಸನ ಹುಲಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3612 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಜಲಿಂಖ  ತಂ ನಯಶ ಯಾಗಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3613 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗುಂಡಮಾಮ  ತಂ ಸ್ತಭಾವಚ ಂದರ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3614 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಮೄಾ ಯ ತಂ ಫಶಣಣ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3615 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಫಶಣಣ  ತಂ ಗುಂಡ ಲಾಡಿಾಪೂಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3616 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔಯಮಾ  ತಂ ಸೇೋಭಮಾ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3617 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶ್ಯಂತಮಾಮ  ಗಂ ತಿ ಣಣ ಬಿೋಭನಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3618 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಾಖ  ತಂ ಬ್ಯಖಣಣ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3619 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಈಪ್ಪ  ತಂ ಅಜುಾನ ಬಭನಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3620 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಉಸಾಮ ನ ತಂ ಇಮಾಭಟೇಱ ಹುಳಂಡಗರಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3621 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ ಸೇೋಭಣಣ  ನಾಱವಾಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3622 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯಣಮಾಮ  ಗಂ ಯಣ ಗೌಡ ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3623 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಂಔರ ಮಾಮ  ಗಂ ಯಫಮಾ  ಶನನ ತಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3624 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಗವಿಂದ ತಂ ರಾಳ  ಕೇಲಿುಯ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3625 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಬಿೋಭರಾಮ ತಂ ನಾಖ ಕೄ ಡ್ಡ ಷಳಿ್ಳ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3626 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ನಿಸಾಂತ ತಂ ನಾಖಣಣ  ತಂಚಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3627 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಕಜಪ್ಪ  ತಂ ದೇಳಪ್ಪ ಸಾಳತಖೇಡ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3628 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶದ್ರಶಿಳ ತಂ ಸಂಖಣಣ  ಳರ್ಚಚ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3629 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಜ ತಂ ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ ಔಱಗುತಿಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3630 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಯವಿ ತಂ ರಾಮ  ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3631 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಅಜದಟೇಱ ತಂ ಭಶ್ಯಕಟೇಱ ಇಂದನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3632 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಱಿಮಾಮ  ಗಂ ಬಿೋಮಾಶಂಔಯ ಇಂದನಔಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3633 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಷಣಮಂತ್ತರ ಮ ತಂ ಫಶಳರಾಜ ಮುಖಟಾ ತುಂತುರು ಗಟಔ

3634 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಶಿಳರಾಮ ತಂ ಭೋಭರಾಮ ಳರ್ಚಚ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3635 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ತಂ ಮಾಲಪ್ಪ ಳರ್ಚಚ  ತುಂತುರು ಗಟಔ

3636 ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ರೇಣ್ಣಕ ಗಂ ಔಲಾಾ ಣರಾಳ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ ತುಂತುರು ಗಟಔ

PÀæ. À̧A f¯Áè vÁ®ÆPÀ ºÉÆ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ ©vÀÛ£É ©d 
ºÉ À̧gÀÄ

1 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÁd¸Á§ ºÉ¸ÀgÀÄ

2 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜೂರು ಮಿಯಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

3 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಖದಿೋಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

4 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಮುನಾ ಬ್ಯಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

5 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಂದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

6 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಱಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

7 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಔಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

8 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಱಿಭಮ  ಕಶಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

9 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ ºÉ¸ÀgÀÄ

10 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

11 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಔಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

12 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ vÉÆUÀj

13 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜುನಾಥ್ vÉÆUÀj

14 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ vÉÆUÀj

15 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫಭಮ vÉÆUÀj

16 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

17 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ vÉÆUÀj

18 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ ನಬಿ vÉÆUÀj

19 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಲಿಂಖಮಾ vÉÆUÀj

20 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೋಷ್ vÉÆUÀj

21 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಲಿಂಖಭಮ vÉÆUÀj

22 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಲಿಂಖಗೌಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

23 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

24 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳ ºÉ¸ÀgÀÄ

25 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಯಶಾ ತಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

26 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ºÉ¸ÀgÀÄ
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27 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಶಲಿೋಂ ºÉ¸ÀgÀÄ

28 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಕ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

29 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ C£À¸Àgï ¸Á¨ vÉÆUÀj

30 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ C£À¸Àgï ¸Á¨ vÉÆUÀj

31 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಔರ್ ಜಾಧವ್ vÉÆUÀj

32 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಲ vÉÆUÀj

33 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖ vÉÆUÀj

34 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಖಭಮ vÉÆUÀj

35 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶವಿತ್ತ vÉÆUÀj

36 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಔರ್ vÉÆUÀj

37 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶಕರ್ vÉÆUÀj

38 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುರುನಾಥ vÉÆUÀj

39 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ vÉÆUÀj

40 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ vÉÆUÀj

41 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಭಮ vÉÆUÀj

42 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

43 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಮ್ ರಾವ್ vÉÆUÀj

44 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋದೇವಿ vÉÆUÀj

45 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುನುನಾಮಕ್ vÉÆUÀj

46 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ vÉÆUÀj

47 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಂತಲಾ vÉÆUÀj

48 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಂತ್ vÉÆUÀj

49 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

50 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡಡ  ಶಫನಾನ vÉÆUÀj

51 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರುದರ   ಔಟ್ಟಟ ಭನಿ vÉÆUÀj

52 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇೋಭಱ ಚಳನ vÉÆUÀj

53 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಖಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

54 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಘಂಟೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

55 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿನಾಥ ಮಯಖಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

56 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

57 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಖಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

58 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಂತಲಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

59 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಔಸ ನನ ºÉ¸ÀgÀÄ

60 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

61 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

62 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

63 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಮಂತ ºÉ¸ÀgÀÄ

64 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶ  ಇಟಗಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

65 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÉÆÃUÀj

66 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳಭಮ GzÀÄÝ

67 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ £ÀÆvÉÃ±À GzÀÄÝ

68 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಳ GzÀÄÝ

69 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಧಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

70 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

71 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಂಫರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

72 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕು vÉÆÃUÀj

73 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಮಿಾ  ಚವಾಣ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

74 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

75 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡಡ  ºÉ¸ÀgÀÄ

76 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

77 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

78 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರುದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

79 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

80 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಾ ನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

81 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

82 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಧಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

83 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಱಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

84 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

85 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಲಿಂಖಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

86 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

87 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇೋನು ಬ್ಯಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

88 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

89 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭನೋಷರ್ ವಿಎ ºÉ¸ÀgÀÄ

90 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಾ ನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

91 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುಂಡೇರಾವ್ GzÀÄÝ

92 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋಮಂತ್ GzÀÄÝ

93 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

94 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶ  ಇಟಗಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

95 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಲಾಾ ಣಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

96 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಂದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

97 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

98 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಕುಱಔಣಿಾ vÉÆUÀj

99 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಹುಸೄನ್ vÉÆUÀj

100 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

101 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಖಮಾ ಯ ರೆಡ್ಡಡ vÉÆUÀj

102 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ vÉÆUÀj

103 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

104 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಪೂಜಾರಿ vÉÆUÀj

105 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋಭತಿ ಅನಿತ್ತ vÉÆUÀj

106 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿ ಣಣ  ದಡಡ ಭನಿ GzÀÄÝ

107 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿ ಣಣ  ದಡಡ ಭನಿ GzÀÄÝ

108 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

109 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಯಭನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

110 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

111 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೂಲಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

112 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

113 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

114 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

115 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

116 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

117 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

118 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಿಔಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

119 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಱಿಮಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

120 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೋತ್ತರಾಭಮಾ  ಔಲಾಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

121 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

122 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನೆನ ೋಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

123 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಿೋಕ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

124 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ  ಅಲಿ್ಲಔಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ



125 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವಿನಾಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

126 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾ ಥ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

127 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೆಡ್ಡಡ ಂಗ್ ರೆಡ್ಡಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

128 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಖಯಡ್ಡಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

129 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭಶಂಔರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

130 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಂಫರಿೋಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

131 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೋಪ್ಪಲ ಚವಾಣ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

132 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇೋಭಲಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

133 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಂಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

134 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಂತ ºÉ¸ÀgÀÄ

135 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೋಷನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

136 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಲಿತ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

137 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

138 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುಷಾ  ಜ ಶರಾಫ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

139 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೆಡ್ಡಡ ಂಗ್ ರೆಡ್ಡಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

140 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

141 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೋಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

142 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಕ್ಷ್ಮಕುಮಾಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

143 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಳಾತಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

144 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

145 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

146 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

147 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

148 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೋಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

149 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಣಿಔ ºÉ¸ÀgÀÄ

150 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫ ನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

151 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋಕಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

152 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

153 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

154 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿಚಂದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

155 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಖ ºÉ¸ÀgÀÄ

156 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

157 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಂತ ಎಸ್ ಭಱಗ ತಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

158 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

159 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಶ ºÉ¸ÀgÀÄ

160 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಡಱಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

161 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

162 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಫಶ ºÉ¸ÀgÀÄ

163 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

164 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿನನ ಮಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

165 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

166 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

167 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭಣಣ  ಶಫನಾನ  ಬೋಡೆಕ ºÉ¸ÀgÀÄ

168 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗವಿರ ಬಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

169 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೄಷಬೂಬ್ ಅಲಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

170 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಖಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

171 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ  ºÉ¸ÀgÀÄ

172 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಾ ಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

173 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

174 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

175 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಿೋತ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

176 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

177 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

178 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಖಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

179 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಳ ºÉ¸ÀgÀÄ

180 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

181 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳಕಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

182 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಷದೇಳಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

183 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ºÉ¸ÀgÀÄ

184 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK ºÉ¸ÀgÀÄ

185 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತನಿೋಱಕುಮಾಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

186 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುರುಸಿದದ  ºÉ¸ÀgÀÄ

187 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬಚ ಂದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

188 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಾ ರಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

189 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖ ºÉ¸ÀgÀÄ

190 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಂತಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

191 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುಯಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

192 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಖಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

193 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

194 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಔಭಮ vÉÆUÀj

195 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶವಿತ್ತ GzÀÄÝ

196 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಮಭಮ GzÀÄÝ

197 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ GzÀÄÝ

198 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭರ ಸಾದ್ ಫಜಾಜ್ GzÀÄÝ

199 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜುನಾಥ GzÀÄÝ

200 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಧುಸೂಧನ್ ಫಜಾಜ್ GzÀÄÝ

201 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜ್ GzÀÄÝ

202 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋದೇವಿ GzÀÄÝ

203 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಫಶ GzÀÄÝ

204 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಯಲಮಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

205 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುರುಲಿಂಖ ºÉ¸ÀgÀÄ

206 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

207 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನಮಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

208 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

209 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

210 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

211 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

212 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಾ ಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

213 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರುದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

214 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೋಜ ಬ್ಯಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

215 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಾ ಳ ºÉ¸ÀgÀÄ

216 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಥಾಬ್ಯಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

217 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಥಾಬ್ಯಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

218 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೋಟ್ಟಲಾಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

219 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋರಾಭ ºÉ¸ÀgÀÄ

220 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿೋನಾಕ್ಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

221 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜನಾದಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

222 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ ºÉ¸ÀgÀÄ



223 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು ಚವಾನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

224 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

225 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಖಾ vÉÆUÀj

226 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಭರಾಮ vÉÆUÀj

227 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಂತ್ vÉÆÃUÀj

228 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

229 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

230 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

231 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಖಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

232 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

233 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

234 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಳಸಂತಕುಮಾಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

235 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

236 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಯಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

237 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

238 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಂಜನೇಮ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

239 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

240 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

241 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಖಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

242 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಂಮಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

243 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

244 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಲೋಚನ ಕುಱಔಣಿಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

245 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಮಂಖಱಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

246 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಲೋಚನ ಕುಱಔಣಿಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

247 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

248 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಳಣಕುಮಾಯ GzÀÄÝ

249 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಲಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

250 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಱ ನಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

251 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು ºÉ¸ÀgÀÄ

252 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

253 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

254 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುತಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

255 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಾ ನಾಥ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

256 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಾ ನಾಥ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

257 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಾ ನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

258 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

259 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೋಯಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

260 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

261 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

262 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಾ ರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

263 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿೋಱಕಂಠ ಷಫಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

264 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬುಲಿಂಖ ºÉ¸ÀgÀÄ

265 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಸಿಿಂಖಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

266 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಿಾಲಿಂಗ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

267 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭಱಿ vÉÆUÀj

268 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೋಮಾಾ ಬೇಗಂ vÉÆUÀj

269 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜ್ vÉÆUÀj

270 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ vÉÆUÀj

271 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÉÆUÀj

272 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ vÉÆUÀj

273 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ಚಿಭಮ ನ್ vÉÆUÀj

274 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ vÉÆUÀj

275 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IRAPPA ºÉ¸ÀgÀÄ

276 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫನೇಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

277 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಖದೇಳ ºÉ¸ÀgÀÄ

278 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರರ ಭ ºÉ¸ÀgÀÄ

279 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

280 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುಂಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

281 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

282 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನುಶಯಾ ದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

283 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಮಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

284 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

285 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಠಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

286 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಾ  ರೆಡ್ಡಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

287 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

288 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

289 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುಟಾಲಾ ಬ್ಯಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

290 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

291 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧಾಮಿಾಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

292 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಜಾಬಿ vÉÆUÀj

293 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವೈಜನಾಥ ಔಱಬುಗಿಾ vÉÆUÀj

294 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೋಯಫಶ vÉÆUÀj

295 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಾ ನಾಥ ವಿ ಔಲುಫ ಗಿಾ vÉÆUÀj

296 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜುನಾಥ್ vÉÆUÀj

297 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಮಾಶ್ಯ vÉÆUÀj

298 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಖಭಮ vÉÆUÀj

299 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ vÉÆUÀj

300 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಮಾ vÉÆUÀj

301 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುಕೇಮ ದಿದ ೋನ್ vÉÆUÀj

302 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಜಾ ಬಿೋ vÉÆUÀj

303 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ vÉÆUÀj

304 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಮಾ vÉÆUÀj

305 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಭಲಾಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

306 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÉÆUÀj

307 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಭರಾಮ vÉÆUÀj

308 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಫಶ vÉÆUÀj

309 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಳಣಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

310 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುಂಡ vÉÆUÀj

311 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹತಭಮ vÉÆUÀj

312 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÉÆUÀj

313 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತರೇ ಆಱಳಿ್ಳ vÉÆUÀj

314 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಜಾತ vÉÆUÀj

315 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ vÉÆUÀj

316 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಣ vÉÆUÀj

317 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಶೇೋಕ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗುರುನಾಥ್ 

ಸಾಖರ್
vÉÆUÀj

318 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಳ vÉÆUÀj

319 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೋಂದರ  ಸಾಖಯ vÉÆUÀj



320 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಂತ vÉÆUÀj

321 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದತ್ತತ ತರ ೋಮ vÉÆUÀj

322 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಭಾಔರ್ vÉÆUÀj

323 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಖ vÉÆUÀj

324 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಂಔಟೇ vÉÆUÀj

325 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ  vÉÆUÀj

326 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

327 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÉÆUÀj

328 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

329 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ್ vÉÆUÀj

330 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಖಯ ಳರುಣ vÉÆUÀj

331 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋ ಶೆಲ vÉÆUÀj

332 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೋಂದರ  ಶಕರ್ vÉÆUÀj

333 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ vÉÆUÀj

334 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ  ಪಯಷತ್ತಬ್ಯದ್ vÉÆUÀj

335 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ vÉÆUÀj

336 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜುನಾಥ್ vÉÆUÀj

337 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಮ vÉÆUÀj

338 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಟಕುರ vÉÆUÀj

339 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಔರ್ ಚವಾಣ್ vÉÆUÀj

340 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತನಿೋತ್ತ vÉÆUÀj

341 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಿಾ  ಚವಾಣ್ vÉÆUÀj

342 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖ vÉÆUÀj

343 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÉÆUÀj

344 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಾ ಯ vÉÆUÀj

345 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಔಲಾ vÉÆUÀj

346 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ ಸಲಂ vÉÆUÀj

347 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿಡ್ಡ ಸೇಲಭನ್ vÉÆUÀj

348 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಹುಲ vÉÆUÀj

349 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವಿ vÉÆUÀj

350 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಮ vÉÆUÀj

351 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೋರಿಬಿ vÉÆUÀj

352 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಾ ಣಣ vÉÆUÀj

353 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಭಮ ಣಣ vÉÆUÀj

354 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಹೇಫಗೌಡ vÉÆUÀj

355 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಷಭಮ ದ್ SAB vÉÆUÀj

356 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಲಿಂಖಭಮ vÉÆUÀj

357 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಲಿಂಖ vÉÆUÀj

358 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಾ  vÉÆUÀj

359 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿನನ ಮಾ vÉÆUÀj

360 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಮ vÉÆUÀj

361 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

362 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ vÉÆUÀj

363 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಪ್ಪಱಪ್ಪ vÉÆUÀj

364 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಿ ಮ ನ್ vÉÆUÀj

365 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಖಣಣ  ಗೌಡ vÉÆUÀj

366 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಖ vÉÆUÀj

367 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿದ್ರಾ ಶಿರ ೋ vÉÆUÀj

368 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫನನ ಮಾ vÉÆUÀj

369 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳನಮಾ vÉÆUÀj

370 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜೂರು ಮಿಯಾ vÉÆUÀj

371 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ GzÀÄÝ

372 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ GzÀÄÝ

373 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿಫ ೋರ್ vÉÆUÀj

374 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

375 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ RAJSAB vÉÆUÀj

376 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಶುಕುಮಿಾಮ GzÀÄÝ

377 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ GzÀÄÝ

378 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ  vÉÆUÀj

379 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಫಶ vÉÆUÀj

380 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಮ vÉÆUÀj

381 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವ್ vÉÆUÀj

382 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ vÉÆUÀj

383 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಖದೇಳ GzÀÄÝ

384 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÉÆUÀj

385 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಕುಮಾರ್ GzÀÄÝ

386 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೋಪಕೃವಣ GzÀÄÝ

387 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕು GzÀÄÝ

388 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಣಣ GzÀÄÝ

389 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

390 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

391 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ರೂಪಶ್ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

392 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಮಾ  ಸಾಥ ಳಯಭಠ ºÉ¸ÀgÀÄ

393 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

394 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ಬ್ಯಱರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

395 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

396 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶ ºÉ¸ÀgÀÄ

397 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

398 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಂದರ  vÉÆUÀj

399 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಿಲಿೋಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

400 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೋಕ್ vÉÆUÀj

401 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

402 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋಶೆಲ vÉÆUÀj

403 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶದ್ರನಂದ್ vÉÆUÀj

404 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜುಾನ್ ಎಂ. ಕಶಿ vÉÆUÀj

405 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ SIMEN vÉÆUÀj

406 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ vÉÆUÀj

407 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

408 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಆರ್ ಚವಾನ್ vÉÆUÀj

409 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಣ GzÀÄÝ

410 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಾ ಯ GzÀÄÝ

411 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೂಮು vÉÆUÀj

412 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖ  ಎಚ್ ಹುಲಿಯಾರ್ vÉÆUÀj

413 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖ vÉÆUÀj

414 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಭಮ ಣಣ vÉÆUÀj

415 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಭಾಷ್ vÉÆUÀj

416 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

417 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಔರ್ ಧಂಜು ಚವಾಾ ಣ್ vÉÆUÀj



418 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ vÉÆUÀj

419 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತನಿೋತ್ತ vÉÆUÀj

420 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭನೋಷರ್ ರಾವೂಔಾರ್ vÉÆUÀj

421 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ GzÀÄÝ

422 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ GzÀÄÝ

423 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಣಣ vÉÆUÀj

424 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧನಿಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

425 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನಮಂತ್ ರಾವ್ vÉÆUÀj

426 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಖಣಣ vÉÆUÀj

427 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಳ vÉÆUÀj

428 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ vÉÆUÀj

429 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳಕಿ vÉÆUÀj

430 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಷದೇಳಭಮ vÉÆUÀj

431 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಮಿತ್ತರ vÉÆUÀj

432 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK vÉÆUÀj

433 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತನಿೋಱಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

434 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುರುಸಿದದ  vÉÆUÀj

435 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬಚ ಂದರ vÉÆUÀj

436 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಔರ  vÉÆUÀj

437 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಖ vÉÆUÀj

438 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಶ್ vÉÆUÀj

439 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಂಬು vÉÆUÀj

440 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡಡ  vÉÆUÀj

441 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ vÉÆUÀj

442 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿನೋದ್ vÉÆUÀj

443 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುತಿ vÉÆUÀj

444 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ vÉÆUÀj

445 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೋಪಕೃವಣ vÉÆUÀj

446 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಗು vÉÆUÀj

447 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಅಂಖಡ್ಡ vÉÆUÀj

448 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿರಾಬ್ಯಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

449 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಣೋಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

450 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

451 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಖಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

452 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಮಂದರ   ಭಮಗರಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

453 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

454 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫಳಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

455 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

456 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬ್ಯಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

457 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

458 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಔ ºÉ¸ÀgÀÄ

459 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

460 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

461 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

462 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿ ಣಣ vÉÆUÀj

463 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಯಥ vÉÆUÀj

464 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ vÉÆUÀj

465 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಮಂತ vÉÆUÀj

466 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ vÉÆUÀj

467 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರುದರ   ಔಟ್ಟಟ ಭನಿ vÉÆUÀj

468 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

469 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಳಣಣ ಸಿದದ  ºÉ¸ÀgÀÄ

470 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

471 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಔಕ ಭಹದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

472 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬಚ ಂದರ

473 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಳಾಶಾ ತಿ vÉÆUÀj

474 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜುಾನ್ vÉÆUÀj

475 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ vÉÆUÀj

476 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋನಿವಾಶರೆಡ್ಡಡ vÉÆUÀj

477 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶತಾ ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಡಡ vÉÆUÀj

478 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನಿಂದರೆಡ್ಡಡ vÉÆUÀj

479 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಮಂತರೆಡ್ಡಡ vÉÆUÀj

480 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶಕರ್ vÉÆUÀj

481 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೋಯಶೄಟ್ಟಟ vÉÆUÀj

482 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಬದರ ಭಮ vÉÆUÀj

483 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಱಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

484 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಶಜಜ ನಶೄಟ್ಟಟ ºÉ¸ÀgÀÄ

485 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನನ ಪುಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

486 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಖಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

487 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಘಂಟೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

488 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿನಾಥ ಮಯಖಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

489 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

490 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಖಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

491 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಂತಲಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

492 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಔಸ ನನ ºÉ¸ÀgÀÄ

493 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

494 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

495 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

496 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಮಂತ ºÉ¸ÀgÀÄ

497 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶ  ಇಟಗಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

498 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÉÆÃUÀj

499 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳಭಮ GzÀÄÝ

500 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ £ÀÆvÉÃ±À GzÀÄÝ

501 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಳ GzÀÄÝ

502 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಧಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

503 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

504 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಂಫರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

505 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕು vÉÆÃUÀj

506 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಮಿಾ  ಚವಾಣ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

507 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

508 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡಡ  ºÉ¸ÀgÀÄ

509 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

510 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

511 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರುದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

512 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಕ್ ಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

513 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಯಥ PÀqÀ¯É

514 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಾಾ ರಿ ಕುಱಔಣಿಾ PÀqÀ¯É

515 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲಿಂಖ PÀqÀ¯É



516 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಕುಱಔಣಿಾ PÀqÀ¯É

517
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಗೋಪ್ಪಱಕೃವಣ  ಎಸ್ ಕುಱಔಣಿಾ
PÀqÀ¯É

518 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳ PÀqÀ¯É

519 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೋಕ್ PÀqÀ¯É

520 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿ ಣಣ PÀqÀ¯É

521 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೋರಿಬಿ PÀqÀ¯É

522 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಕರಾಂ ಚೌಹಣ್ PÀqÀ¯É

523 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವೇಂದರ ಭಮ PÀqÀ¯É

524 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ  PÀqÀ¯É

525 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶತಾ  PÀqÀ¯É

526 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಮ PÀqÀ¯É

527 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಂಮಾ PÀqÀ¯É

528 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

529 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿ PÀqÀ¯É

530 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

531 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಮ PÀqÀ¯É

532 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಔಕ ಭಹದೇವಿ PÀqÀ¯É

533 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಲಿತ್ತ PÀqÀ¯É

534 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಭಮ PÀqÀ¯É

535 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಧಾ PÀqÀ¯É

536 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಂದರ PÀqÀ¯É

537 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಳ PÀqÀ¯É

538 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಲಿಂಖಭಮ PÀqÀ¯É

539 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜಭಮ PÀqÀ¯É

540 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕು PÀqÀ¯É

541 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಖಭಮ PÀqÀ¯É

542 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

543 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫ ನಾನ PÀqÀ¯É

544 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಖ PÀqÀ¯É

545 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳಲಾ PÀqÀ¯É

546 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಾ ನಾಥ PÀqÀ¯É

547 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಠಲ PÀqÀ¯É

548 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

549 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಮ PÀqÀ¯É

550 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೋಂದರ PÀqÀ¯É

551 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಖದಿೋಶ್ PÀqÀ¯É

552 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

553 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೋಕ್ PÀqÀ¯É

554 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತನಿೋಲ PÀqÀ¯É

555 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋನಾಥ್ ಕೄ ರಾಥೋಡ್ PÀqÀ¯É

556 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದು PÀqÀ¯É

557 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿ ಣಣ PÀqÀ¯É

558 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಭದೇವ್ ರಾಥೋಡ್ PÀqÀ¯É

559 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬ್ಯಬು PÀqÀ¯É

560 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ ಚವಾಣ್ PÀqÀ¯É

561 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೆದ PÀqÀ¯É

562 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ PÀqÀ¯É

563 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಱಜರಂ PÀqÀ¯É

564 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಿನ್ PÀqÀ¯É

565 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಮುನಾಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

566 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಭಮ PÀqÀ¯É

567 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತರೇಶ್ PÀqÀ¯É

568 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೂಪ್ಪಲ PÀqÀ¯É

569 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಮಂತ್ PÀqÀ¯É

570 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಭಮ PÀqÀ¯É

571 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

572 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ  ಸಿದದ ನೂರು PÀqÀ¯É

573 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ PÀqÀ¯É

574 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಶೇೋದ್ರಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

575 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ್ PÀqÀ¯É

576 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ PÀqÀ¯É

577 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಭಮ PÀqÀ¯É

578 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

579 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಕ  PÀqÀ¯É

580 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

581 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

582 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದೇವಿ PÀqÀ¯É

583 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದೇವಿ PÀqÀ¯É

584 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಖ PÀqÀ¯É

585 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಣ PÀqÀ¯É

586 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಂತ PÀqÀ¯É

587 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಂತ PÀqÀ¯É

588 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿ PÀqÀ¯É

589 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಮ PÀqÀ¯É

590 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಮ PÀqÀ¯É

591 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ PÀqÀ¯É

592 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಣಣ  ಱಕ್ಿ ಮ ೋನ್ PÀqÀ¯É

593 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಣಣ  ಭಱಿಣಣ PÀqÀ¯É

594 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿಭಮ ಮಾ PÀqÀ¯É

595 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿಭಮ ಮಾ PÀqÀ¯É

596 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಟಲ PÀqÀ¯É

597 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

598 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳಕಿ PÀqÀ¯É

599 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ PÀqÀ¯É

600 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

601 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜುಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

602 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

603 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಖದೇವಿ PÀqÀ¯É

604 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಭು ರಾಠೊೋಡ್ PÀqÀ¯É

605 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬೆಂಖಳೂರು PÀqÀ¯É

606 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೃವಣ  ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

607 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಚಂದರ PÀqÀ¯É

608 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಂಬಿಕ PÀqÀ¯É

609 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ PÀqÀ¯É

610 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ PÀqÀ¯É

611 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ ಕಟೆಕ PÀqÀ¯É

612 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೋಪ್ಪಲ PÀqÀ¯É



613 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾ ಥರ ಮ್ ರಾಥೋಡ್ PÀqÀ¯É

614 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಣೇಶ್ ರಾಥೋಡ್ PÀqÀ¯É

615 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖುಬುಫ PÀqÀ¯É

616 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಭಮ PÀqÀ¯É

617 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿೋನಾ ಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

618 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಾ ೋತಿ PÀqÀ¯É

619 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ ರಾಥೋಡ್ PÀqÀ¯É

620 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಕರಾಂ ರಾಥೋಡ್ PÀqÀ¯É

621 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತ PÀqÀ¯É

622 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

623 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಲಾಯಲಿಂಖ eÉÆÃ¼À

624 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿ್ೋಶಿ PÀqÀ¯É

625 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

626 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೂಪಸ ಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ PÀqÀ¯É

627 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಟಕುರ PÀqÀ¯É

628 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು ಔಣ್ಣಣ  ಚವಾಾ ಣ PÀqÀ¯É

629 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಣಣ  ಕಶಿ eÉÆÃ¼À

630 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ eÉÆÃ¼À

631 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುತಿ PÀqÀ¯É

632 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನಮಂತ PÀqÀ¯É

633 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೋಂದರ PÀqÀ¯É

634 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುಮಾತ ಜ್ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

635 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಬೂಬ್ PÀqÀ¯É

636 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ PÀqÀ¯É

637 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶತಾ ಭಮ PÀqÀ¯É

638 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವ್ PÀqÀ¯É

639 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಯಖ PÀqÀ¯É

640 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೂಪ್ಪಲ PÀqÀ¯É

641 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿೋಱಸಿಂಗ್ PÀqÀ¯É

642 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಾ  PÀqÀ¯É

643 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಔಯ PÀqÀ¯É

644 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಂಖಭಮ PÀqÀ¯É

645 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶರಿಫಾ ಬಿೋ PÀqÀ¯É

646 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಯೇಶ್ಯ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

647 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬಚಂದರ PÀqÀ¯É

648 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪವಿಾನ್ PÀqÀ¯É

649 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಮ PÀqÀ¯É

650 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷರಿೋಶ್ PÀqÀ¯É

651 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗಾ PÀqÀ¯É

652 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಂಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

653 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಭರಾಮ PÀqÀ¯É

654 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜುಲೇಖಾ ಬ್ಯನು PÀqÀ¯É

655 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಕೃವಣ PÀqÀ¯É

656 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಣಣ PÀqÀ¯É

657 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಕುಮಾಯಭಮ PÀqÀ¯É

658 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖ PÀqÀ¯É

659 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಾಕಂತ್ PÀqÀ¯É

660 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕಂತ್ PÀqÀ¯É

661 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಪಾರೋಶ್ ಬ್ಯಬ್ಯ PÀqÀ¯É

662 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಾ ನಾಥ PÀqÀ¯É

663 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾತ್ತಾಂಡ್ PÀqÀ¯É

664 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿಮಿಾಮ PÀqÀ¯É

665 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಿಯಾನಾ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

666 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತನು ಬಿೋ PÀqÀ¯É

667 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ್ PÀqÀ¯É

668 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಿಯಾಣ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

669 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಱನ್ SAB PÀqÀ¯É

670 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡಡ  ಫಶ PÀqÀ¯É

671 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಣಣ PÀqÀ¯É

672 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಿೋತ್ತ PÀqÀ¯É

673 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಮ PÀqÀ¯É

674 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನಿಮ PÀqÀ¯É

675 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ PÀqÀ¯É

676 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

677 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹನಂದ PÀqÀ¯É

678 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭಶಂಔರ್ PÀqÀ¯É

679 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಂಫರಾಮ PÀqÀ¯É

680 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

681 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾತ್ತಾಂಡ PÀqÀ¯É

682 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಬೂಬ್ SAB PÀqÀ¯É

683 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

684 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

685 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ PÀqÀ¯É

686 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಷದೇಳಭಮ PÀqÀ¯É

687 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ eÉÆÃ¼À

688 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಖಭಮ PÀqÀ¯É

689 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಾ ಭಮ PÀqÀ¯É

690 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ PÀqÀ¯É

691 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ  eÉÆÃ¼À

692 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಳಾತಿಯ eÉÆÃ¼À

693 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ eÉÆÃ¼À

694 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

695 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಮ PÀqÀ¯É

696 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಮ್ PÀqÀ¯É

697 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು PÀqÀ¯É

698 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ PÀqÀ¯É

699 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಫಶ PÀqÀ¯É

700 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿ PÀqÀ¯É

701 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಾಕಂತ್ PÀqÀ¯É

702 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭಣಣ PÀqÀ¯É

703 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  PÀqÀ¯É

704 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

705 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿ PÀqÀ¯É

706 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಂದರ  ಚಪ್ಪಟಿೆ PÀqÀ¯É

707 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸನ್ SAB PÀqÀ¯É

708 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಕ  PÀqÀ¯É

709 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೋಮುದ್ PÀqÀ¯É

710 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸಿಮ್ ಅಲಿ PÀqÀ¯É



711 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಶೇೋಧಭಮ PÀqÀ¯É

712 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲಿಂಖ PÀqÀ¯É

713 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಷಭಮ ದ್ ಹುಸನ್ PÀqÀ¯É

714 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ PÀqÀ¯É

715 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭಱಿ PÀqÀ¯É

716 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೋಮಾಾ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

717 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜ್ PÀqÀ¯É

718 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

719 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

720 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

721 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ಚಿಭಮ ನ್ PÀqÀ¯É

722 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

723 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IRAPPA PÀqÀ¯É

724 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫನೇಶ್ PÀqÀ¯É

725 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಖದೇಳ PÀqÀ¯É

726 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರರ ಭ PÀqÀ¯É

727 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಮ PÀqÀ¯É

728 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುಂಡ PÀqÀ¯É

729 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶ್ PÀqÀ¯É

730 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನುಶಯಾ ದೇವಿ PÀqÀ¯É

731 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಮಾ PÀqÀ¯É

732 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಶ PÀqÀ¯É

733 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಔಭಮ PÀqÀ¯É

734 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಣಣ PÀqÀ¯É

735 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತರೇಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

736 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಜನಿಕಂತ್ PÀqÀ¯É

737 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ PÀqÀ¯É

738 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ PÀqÀ¯É

739 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಂತ್ತ PÀqÀ¯É

740 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ PÀqÀ¯É

741 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಶ್ PÀqÀ¯É

742 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

743 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಂತಮಾ PÀqÀ¯É

744 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಭಾಱ PÀqÀ¯É

745 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಂತ PÀqÀ¯É

746 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ PÀqÀ¯É

747 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಶ್ ಬಿ ಬೋಗಂಡ್ಡ PÀqÀ¯É

748 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅ ರಾಮ PÀqÀ¯É

749 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PÀqÀ¯É

750 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳ PÀqÀ¯É

751 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಭ ಶರಾಫ್ PÀqÀ¯É

752 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

753 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ERAPPA PÀqÀ¯É

754 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ ರಾಭ  ಗೌಡಯ ಸಂಖನ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ
PÀqÀ¯É

755 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಫಶ PÀqÀ¯É

756 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಂತ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

757 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜ್ PÀqÀ¯É

758 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಮ PÀqÀ¯É

759 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಖಭಮ PÀqÀ¯É

760 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಮ PÀqÀ¯É

761 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ PÀqÀ¯É

762 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಂಡು PÀqÀ¯É

763 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಾ ಳ PÀqÀ¯É

764 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

765 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿಮ್ SAB PÀqÀ¯É

766 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಲಿತಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

767 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ PÀqÀ¯É

768 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬಚ ಂದರ PÀqÀ¯É

769 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಂಡ . ಬಿೋಯಣಣ  ಪೂಜಾರಿ PÀqÀ¯É

770 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳಔಭಮ PÀqÀ¯É

771 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳ PÀqÀ¯É

772 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ PÀqÀ¯É

773 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿೋಱಭಮ PÀqÀ¯É

774 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ PÀqÀ¯É

775 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಾಕಂತ್ eÉÆÃ¼À

776 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿ ಣಣ  ದಡಡ ಭನಿ PÀqÀ¯É

777 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿ ಣಣ  ದಡಡ ಭನಿ PÀqÀ¯É

778 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಣ PÀqÀ¯É

779 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಯಭನ್ PÀqÀ¯É

780 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಿನ್ PÀqÀ¯É

781 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೂಲಾ PÀqÀ¯É

782 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಮಾಶಂಔರ್ PÀqÀ¯É

783 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜ PÀqÀ¯É

784 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಮ PÀqÀ¯É

785 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ PÀqÀ¯É

786 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿನಾಥ eÉÆÃ¼À

787 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿ eÉÆÃ¼À

788 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಂದರ  eÉÆÃ¼À

789 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಂಫಣಣ eÉÆÃ¼À

790 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಕ PÀqÀ¯É

791 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ PÀqÀ¯É

792 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ NUTESH PÀqÀ¯É

793 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಾ ಳಭಮ PÀqÀ¯É

794 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PÀqÀ¯É

795 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿನಾಥ್ PÀqÀ¯É

796 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈ PÀqÀ¯É

797 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಲಾಜಾರಂ PÀqÀ¯É

798 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಂತಲಾ PÀqÀ¯É

799 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಫಶ PÀqÀ¯É

800 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಷದೇಳ PÀqÀ¯É

801 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಂಫರಾಮ PÀqÀ¯É

802 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೋಂದರ PÀqÀ¯É

803 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ PÀqÀ¯É

804 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

805 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ರೂಪಶ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

806 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಮಾ  ಸಾಥ ಳಯಭಠ PÀqÀ¯É

807 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಂದರ  PÀqÀ¯É



808 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ಬ್ಯಱರಾಜ್ PÀqÀ¯É

809 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

810 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶ PÀqÀ¯É

811 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ PÀqÀ¯É

812 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಂದರ  PÀqÀ¯É

813 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಿಲಿೋಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

814 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೋಕ್ PÀqÀ¯É

815 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

816 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು PÀqÀ¯É

817 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಖಾ PÀqÀ¯É

818 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

819 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಭಮ PÀqÀ¯É

820 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ PÀqÀ¯É

821 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವಿ PÀqÀ¯É

822 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು PÀqÀ¯É

823 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ PÀqÀ¯É

824 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಱಭೋಭ PÀqÀ¯É

825 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಕಿರ ಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

826 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  PÀqÀ¯É

827 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳಕಿ PÀqÀ¯É

828 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರರ ಭ PÀqÀ¯É

829 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಖಣಣ PÀqÀ¯É

830 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವಿ PÀqÀ¯É

831 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೈಭೋಭ PÀqÀ¯É

832 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿಂಬಿ PÀqÀ¯É

833 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇಷಭಮ ದ್ ಖಾಜಾ 

ಅಮಿೋರುದಿದ ೋನ್
PÀqÀ¯É

834 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ PÀqÀ¯É

835 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳ PÀqÀ¯É

836 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಳನ್ PÀqÀ¯É

837 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುಂಡ PÀqÀ¯É

838 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಭಮ PÀqÀ¯É

839 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡಡ  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

840 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಖಭಮ PÀqÀ¯É

841 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಮ PÀqÀ¯É

842 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಂತ PÀqÀ¯É

843 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ PÀqÀ¯É

844 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬ್ಯಬುರಾವ್ PÀqÀ¯É

845 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

846 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಫಶ PÀqÀ¯É

847 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಠಱರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ PÀqÀ¯É

848 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಪ ರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

849 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುತಿ PÀqÀ¯É

850 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ  PÀqÀ¯É

851 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ PÀqÀ¯É

852 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

853 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಂತ PÀqÀ¯É

854 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

855 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ  PÀqÀ¯É

856 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ್ PÀqÀ¯É

857 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನಮಂತ್ PÀqÀ¯É

858 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಠಲ PÀqÀ¯É

859 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಾ  ರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

860 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ  PÀqÀ¯É

861 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ PÀqÀ¯É

862 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುಟಾಲಾ ಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

863 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮಭಮ PÀqÀ¯É

864 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೋಷನ್ PÀqÀ¯É

865 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

866 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ PÀqÀ¯É

867 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

868 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ PÀqÀ¯É

869 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವಿ PÀqÀ¯É

870 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

871 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಿಔಭಮ PÀqÀ¯É

872 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಱಿಮಾ PÀqÀ¯É

873 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೋತ್ತರಾಭಮಾ  ಔಲಾಲ PÀqÀ¯É

874 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜ್ PÀqÀ¯É

875 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನೆನ ೋಶ್ PÀqÀ¯É

876 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಿೋಕ್ PÀqÀ¯É

877 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ  ಅಲಿ್ಲಔಾರ್ PÀqÀ¯É

878 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವಿನಾಶ್ PÀqÀ¯É

879 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾ ಥ್ PÀqÀ¯É

880 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೆಡ್ಡಡ ಂಗ್ ರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

881 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಖಯಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

882 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭಶಂಔರ್ PÀqÀ¯É

883 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಂಫರಿೋಶ್ PÀqÀ¯É

884 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೋಪ್ಪಲ ಚವಾಣ್ PÀqÀ¯É

885 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇೋಭಲಾ PÀqÀ¯É

886 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಂಡು PÀqÀ¯É

887 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಂತ PÀqÀ¯É

888 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೋಷನ್ PÀqÀ¯É

889 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಲಿತ್ತ PÀqÀ¯É

890 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವಿ PÀqÀ¯É

891 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುಷಾ  ಜ ಶರಾಫ್ PÀqÀ¯É

892 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೆಡ್ಡಡ ಂಗ್ ರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

893 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮಭಮ PÀqÀ¯É

894 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೋಯ PÀqÀ¯É

895 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಕ್ಷ್ಮಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

896 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಳಾತಿ PÀqÀ¯É

897 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

898 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

899 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿ PÀqÀ¯É

900 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ  PÀqÀ¯É

901 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೋಯ PÀqÀ¯É

902 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಣಿಔ PÀqÀ¯É

903 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫ ನಾನ PÀqÀ¯É

904 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋಕಂತ್ PÀqÀ¯É



905 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

906 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಮ PÀqÀ¯É

907 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿಚಂದರ PÀqÀ¯É

908 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಖ PÀqÀ¯É

909 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ PÀqÀ¯É

910 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಂತ ಎಸ್ ಭಱಗ ತಿ PÀqÀ¯É

911 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತಭಮ PÀqÀ¯É

912 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಶ PÀqÀ¯É

913 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಡಱಭಮ PÀqÀ¯É

914 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

915 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಫಶ PÀqÀ¯É

916 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಂದರ  PÀqÀ¯É

917 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿನನ ಮಾ PÀqÀ¯É

918 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆನಾನ PÀqÀ¯É

919 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆನಾನ PÀqÀ¯É

920 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭಣಣ  ಶಫನಾನ  ಬೋಡೆಕ eÉÆÃ¼À

921 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗವಿರ ಬಿ eÉÆÃ¼À

922 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೄಷಬೂಬ್ ಅಲಿ PÀqÀ¯É

923 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಖಭಮ PÀqÀ¯É

924 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ  PÀqÀ¯É

925 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಾ ಭಮ PÀqÀ¯É

926 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

927 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಣಣ PÀqÀ¯É

928 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಿೋತ್ತ eÉÆÃ¼À

929 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ  PÀqÀ¯É

930 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ PÀqÀ¯É

931 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಖಣಣ PÀqÀ¯É

932 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಳ PÀqÀ¯É

933 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

934 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳಕಿ PÀqÀ¯É

935 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಷದೇಳಭಮ PÀqÀ¯É

936 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಮಿತ್ತರ PÀqÀ¯É

937 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK PÀqÀ¯É

938 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತನಿೋಱಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

939 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುರುಸಿದದ  PÀqÀ¯É

940 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬಚ ಂದರ PÀqÀ¯É

941 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಾ ರಿ PÀqÀ¯É

942 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖ PÀqÀ¯É

943 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಂತಭಮ PÀqÀ¯É

944 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕೂಫ ಲ ಕುರೇಶಿ PÀqÀ¯É

945 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರರ ಮ್ ರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

946 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖ PÀqÀ¯É

947 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

948 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಯಥ PÀqÀ¯É

949 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು PÀqÀ¯É

950 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಕ್ PÀqÀ¯É

951 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಾಾ ಡಲ ಟೆಲ ಸ್ತಲ್ಗಾವ್ PÀqÀ¯É

952 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುಕೇಮ ದಿದ ೋನ್ PÀqÀ¯É

953 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಮ PÀqÀ¯É

954 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಮ PÀqÀ¯É

955 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಶುರಾಭ PÀqÀ¯É

956 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ಚಂದ್ ಪ್ಪಶ್ಯ PÀqÀ¯É

957 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯೋಗಿ PÀqÀ¯É

958 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಭಮ PÀqÀ¯É

959 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಭಮ PÀqÀ¯É

960 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಣ PÀqÀ¯É

961 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಣಣ  ಗೌಡ್ PÀqÀ¯É

962 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜರಿೋನಾ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

963 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ £ÀfÃgï PÀqÀ¯É

964 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶರೋಜನಿ PÀqÀ¯É

965 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಾ ರಿ PÀqÀ¯É

966 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಠಱರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ PÀqÀ¯É

967 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಕ್ಿತ್ತ PÀqÀ¯É

968 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಮಮಾಲಾ PÀqÀ¯É

969 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನಾಕ್ಿ PÀqÀ¯É

970 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

971 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ eÉÆÃ¼À

972 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄªÀÄvÁ PÀqÀ¯É

973 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರೇಖಾ PÀqÀ¯É

974 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ PÀqÀ¯É

975 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗುಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

976 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವಿನಾಶ್ PÀqÀ¯É

977 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಂತ PÀqÀ¯É

978 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಳೇ PÀqÀ¯É

979 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ PÀqÀ¯É

980 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

981 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣ್ಣಕದೇವಿ PÀqÀ¯É

982 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಖಣಣ PÀqÀ¯É

983 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೋಷನ್ ರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

984 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳರಾಜ್ PÀqÀ¯É

985 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

986 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನಮಂತ್ PÀqÀ¯É

987 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನಮಂತ್ PÀqÀ¯É

988 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತರೇಖಾ PÀqÀ¯É

989 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

990 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌನೇಶ್ PÀqÀ¯É

991 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕ್ಷ್ಣಣ PÀqÀ¯É

992 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಭಮ PÀqÀ¯É

993 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

994 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನಿಂದರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

995 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಮಂತರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

996 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

997 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಾಾ ನಭಮ PÀqÀ¯É

998 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಹುಸನ್ PÀqÀ¯É

999 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

1000 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ PÀqÀ¯É

1001 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿರಾಜ್ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಖೈರ್ PÀqÀ¯É

1002 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತನಿಲ ನಯಬೋಲಿ PÀqÀ¯É



1003 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

1004 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶರೋಜಾ PÀqÀ¯É

1005 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜಜ್ ಮಿಯಾನ್ PÀqÀ¯É

1006 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುರುನಾನ PÀqÀ¯É

1007 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಲಿಂಗ್ PÀqÀ¯É

1008 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಲ PÀqÀ¯É

1009 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಭಮ PÀqÀ¯É

1010 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಪುತರ  PÀqÀ¯É

1011 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1012 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PÀqÀ¯É

1013 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಣ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

1014 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಳಣಸಿದದ  PÀqÀ¯É

1015 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಕ ಭಮ PÀqÀ¯É

1016 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ಚಂದ್ ಪ್ಪಶ್ಯ PÀqÀ¯É

1017 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಖಲ ಅಲಿ PÀqÀ¯É

1018 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಷದೇಳಭಮ PÀqÀ¯É

1019 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ವಿ PÀqÀ¯É

1020 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ ವಿ PÀqÀ¯É

1021 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1022 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಕರ್ PÀqÀ¯É

1023 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಶ PÀqÀ¯É

1024 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಯಖ PÀqÀ¯É

1025 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಭಮ PÀqÀ¯É

1026
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಮಂಜುನಾಥ ಪಲಿೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ
PÀqÀ¯É

1027 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನಾಕ್ಿ PÀqÀ¯É

1028 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ PÀqÀ¯É

1029 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಲಿ PÀqÀ¯É

1030 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮ PÀqÀ¯É

1031 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಘುನಾಥರೆಡ್ಡಡ PÀqÀ¯É

1032 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

1033 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಮಿಂದರ್ PÀqÀ¯É

1034 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಂದರ  PÀqÀ¯É

1035 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

1036 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

1037 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖಣಣ PÀqÀ¯É

1038 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಿಾಲಿಂಗ್ PÀqÀ¯É

1039 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಪತ್ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

1040 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡಾಪೋರ್ PÀqÀ¯É

1041 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1042 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಯಶಾ ತಿ PÀqÀ¯É

1043 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ PÀqÀ¯É

1044 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ PÀqÀ¯É

1045 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬುರಾನಾಸ ಬ್ PÀqÀ¯É

1046 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡಡ ನಖ PÀqÀ¯É

1047 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ PÀqÀ¯É

1048 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಾ ಯ PÀqÀ¯É

1049 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಮ ಔರ್ PÀqÀ¯É

1050 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1051 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸಿಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1052 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲಿಂಖ PÀqÀ¯É

1053 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ PÀqÀ¯É

1054 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಫಶ PÀqÀ¯É

1055 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಷದೇಳ PÀqÀ¯É

1056 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

1057 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ PÀqÀ¯É

1058 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಮ PÀqÀ¯É

1059 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಖಭಮ PÀqÀ¯É

1060 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ PÀqÀ¯É

1061 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಯಥ PÀqÀ¯É

1062 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

1063 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ PÀqÀ¯É

1064 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುಂಡಭಮ PÀqÀ¯É

1065 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಶ್ PÀqÀ¯É

1066 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಾಕಂತ್ PÀqÀ¯É

1067 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ನ್ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

1068 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1069 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1070 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಂದರ  PÀqÀ¯É

1071 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋಮಂತ್ತರ ಮ PÀqÀ¯É

1072 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ eÉÆÃ¼À

1073 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ eÉÆÃ¼À

1074 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣ eÉÆÃ¼À

1075 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಣಣ  ಸಾಯಿಫಣಣ  ಸಂಮೇೋ eÉÆÃ¼À

1076 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಭಮ eÉÆÃ¼À

1077 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಭಮ eÉÆÃ¼À

1078 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಖಾ eÉÆÃ¼À

1079 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಭಳಾ eÉÆÃ¼À

1080 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಶೄಟೆ PÀqÀ¯É

1081 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಪಲಿಡ ವ್ ಆರ್ PÀqÀ¯É

1082 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಱಿಶೄಟ್ಟಟ PÀqÀ¯É

1083 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋಶೆಱಮ ಮ PÀqÀ¯É

1084 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿಕ್ಷ್ PÀqÀ¯É

1085 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಣ PÀqÀ¯É

1086 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1087 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಣ PÀqÀ¯É

1088 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಳ PÀqÀ¯É

1089 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಲಿತಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1090 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

1091 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಱನ್ ಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

1092 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಣ PÀqÀ¯É

1093 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವಿ PÀqÀ¯É

1094 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನ PÀqÀ¯É

1095 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಯಭಮ PÀqÀ¯É

1096 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಷಬೂಬ್ ಬಿೋ ಸಾತನೂರು PÀqÀ¯É

1097 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿನನ ಮಾ PÀqÀ¯É

1098 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಲು PÀqÀ¯É

1099 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದ್ SAB PÀqÀ¯É



1100 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

1101 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೋಂದರ   ತಲವಾಯ PÀqÀ¯É

1102 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲಿಂಖಭಮ PÀqÀ¯É

1103 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖ PÀqÀ¯É

1104 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಯತ PÀqÀ¯É

1105 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಣಣ PÀqÀ¯É

1106 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಾ ಳಭಮ PÀqÀ¯É

1107 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಿೋಯತಿ PÀqÀ¯É

1108 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುದರ ಮುನಿ PÀqÀ¯É

1109 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಂತಭಮ PÀqÀ¯É

1110 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜುಳಾ ಎಸ್ ಸಾಹು PÀqÀ¯É

1111 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ್ತಧಾಔರ್ PÀqÀ¯É

1112 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಂ ಶ್ಯಾ ಮ್ PÀqÀ¯É

1113 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1114 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಖಭಮ PÀqÀ¯É

1115 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖ PÀqÀ¯É

1116 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಭಮ PÀqÀ¯É

1117 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬುಲಿಂಖ PÀqÀ¯É

1118 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ PÀqÀ¯É

1119 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನನ ರಾಮ PÀqÀ¯É

1120 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರರ ಭ PÀqÀ¯É

1121 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಮೂತಿಾ ಅಂಖಡ್ಡ PÀqÀ¯É

1122 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1123 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶತಾ ನಾರಾಮಣ PÀqÀ¯É

1124 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ PÀqÀ¯É

1125 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಖನಾನ ಥ PÀqÀ¯É

1126 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಭಮ ಣಣ PÀqÀ¯É

1127 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಲ PÀqÀ¯É

1128 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1129 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ ಯಹೋಮ್ PÀqÀ¯É

1130 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಲಾರಿ PÀqÀ¯É

1131 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿ ಣಣ PÀqÀ¯É

1132 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಖರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1133 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನಿಫಾ PÀqÀ¯É

1134 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಮಭಮ PÀqÀ¯É

1135 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ PÀqÀ¯É

1136 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಭ ಶರಾಫ್ PÀqÀ¯É

1137 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಾ ನಾಥ PÀqÀ¯É

1138 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳರಾಜ PÀqÀ¯É

1139 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೆದ PÀqÀ¯É

1140 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಯಶಾ ತಿ PÀqÀ¯É

1141 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಫನಾನ eÉÆÃ¼À

1142 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಣಣ PÀqÀ¯É

1143 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಭಱಭಮ PÀqÀ¯É

1144 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಹೇಫಗೌಡ PÀqÀ¯É

1145 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಟಾಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1146 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ್ PÀqÀ¯É

1147 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂದಿೋಪ್ಪ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ PÀqÀ¯É

1148 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹೋಯಚಂದ್ PÀqÀ¯É

1149 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಾ ಯಜ್ PÀqÀ¯É

1150 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳ PÀqÀ¯É

1151 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿೋಱಭಮ PÀqÀ¯É

1152 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆಭಮ PÀqÀ¯É

1153 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ PÀqÀ¯É

1154 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಂದ್ರ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ PÀqÀ¯É

1155 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಭಲಾಔರ್ PÀqÀ¯É

1156 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಭರಾಜ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ PÀqÀ¯É

1157
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಅಕೇೋಜ ಅಲಿಯಾಸ್ ಭೊೋಜರಾಜ್ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ
eÉÆÃ¼À

1158 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಾಕಂತ್ eÉÆÃ¼À

1159 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಪ್ಪಱಪ್ಪ eÉÆÃ¼À

1160 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ eÉÆÃ¼À

1161 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಮ ಔರ್ eÉÆÃ¼À

1162 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳರಾಜ್ eÉÆÃ¼À

1163 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶ್ಯಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1164 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿ PÀqÀ¯É

1165 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋಮಂತ್ PÀqÀ¯É

1166 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಖ PÀqÀ¯É

1167 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕು PÀqÀ¯É

1168 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನಾಕ್ಿ PÀqÀ¯É

1169 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳಲಿಂಖ PÀqÀ¯É

1170 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

1171 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ PÀqÀ¯É

1172 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1173 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಭಮ PÀqÀ¯É

1174 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿಭಮ PÀqÀ¯É

1175 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

1176 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

1177 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋಶೆಲ PÀqÀ¯É

1178 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1179 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನುರಾಧಾ PÀqÀ¯É

1180 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಭಮ  ಬಭನ ಳಿ್ಳಔರ್ PÀqÀ¯É

1181 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಟಲ PÀqÀ¯É

1182 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿವಿ PÀqÀ¯É

1183 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಂದರ  PÀqÀ¯É

1184 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹದೇವಿ PÀqÀ¯É

1185 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಣಣ eÉÆÃ¼À

1186 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಣೋಜ eÉÆÃ¼À

1187 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಱಿ eÉÆÃ¼À

1188 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಖಭಮ eÉÆÃ¼À

1189 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಮಂದರ   ಭಮಗರಿ PÀqÀ¯É

1190 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿಲಾಲ PÀqÀ¯É

1191 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಭಮ PÀqÀ¯É

1192 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಿ್ೋಶಿ PÀqÀ¯É

1193 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ANASUBAI PÀqÀ¯É

1194 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೆಷರು PÀqÀ¯É

1195 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1196 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೋಶೆಲ PÀqÀ¯É



1197 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೋಲಾಬ್ಯಯಿ PÀqÀ¯É

1198 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ DESU PÀqÀ¯É

1199 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1200 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಱಜರಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

1201 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1202 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1203 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱ ©vÀÛ£É ©Ãd

1204 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1205 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಾ ನ್ ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1206 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1207 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1208 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಿರೋದಿದ ೋನ್ ಡಾಔರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

1209 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಷಾ ಳತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1210 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1211 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶತಿೋಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1212 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋತಿ ನಿಂಬ್ಯಲಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1213 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1214 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆರುನಿಸಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1215 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಖುಬು ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1216 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1217 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯೋಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1218 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

1219 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಮಿಿ  ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1220 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1221 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1222 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಜಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1223 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1224 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಷ್ಣ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1225 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1226 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೆಬೂಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1227 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಣೇಶ್ ರ ಸಾದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1228 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1229 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖರಾಜ್ ವಿಾ ಔಭಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1230 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಜಕ್ ಅಷಭದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1231 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1232 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1233 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೆದ ©vÀÛ£É ©Ãd

1234 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1235 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1236 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1237 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð DR.KAPIL DEV ©vÀÛ£É ©Ãd

1238 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1239 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

1240 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರಿಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1241 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1242 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1243 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1244 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೆರು ©vÀÛ£É ©Ãd

1245 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಸಿಾಂಗ್ ದೇಸ್ತ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1246 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ಗೋಪ್ಪಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1247 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1248 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1249 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1250 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲ್ಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1251 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿ ಪೋಲಿೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1252 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಱರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1253 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1254 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಮಿಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1255 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಮಾಮ್ ಟೇಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1256 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

1257 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1258 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

1259 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1260 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1261 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1262 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಯಭನ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1263 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶ್ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1264 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶುರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1265 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1266 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1267 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1268 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1269 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1270 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘಾಱಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1271 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಮು ಚಳನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1272 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಿನ  ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1273 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð GOVIND ©vÀÛ£É ©Ãd



1274 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

1275 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1276 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಭಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1277 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

1278 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1279 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1280 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1281 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1282 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಮ್ ಜ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1283 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1284 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚತುರ  ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1285 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋನಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1286 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1287 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1288 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1289 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಣಣ .ಎಸ್.ಟ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

1290 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿಜಾಾ ಯೂಸ್ತಫ್ ಬೈಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1291 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಾಧರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1292 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೋದ್ ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1293 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವಿೋಯಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1294 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಪುತರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1295 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1296 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಪಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1297 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾ ೋತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1298 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1299 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಶ್ಯಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1300 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಂ ಎಸ್ ರಾಖಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1301 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಶೇೋಧಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1302 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ರಾವ್ ಅಪ ನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1303 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋಭಲಿಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1304 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1305 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1306 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1307 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1308 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1309 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ ©vÀÛ£É ©Ãd

1310 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭಾಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1311 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

1312 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1313 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇದದ  ಹಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

1314 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಯಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1315 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಜಾಾ ನಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1316 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣ್ಣ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1317 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ರೇಳಣಸಿದದ   ಶಿೋಱವಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

1318 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುತ್ತಲ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1319 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರಿಚ ಂದರ  ಯಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1320 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1321 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1322 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶದ್ರಶಿಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

1323 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜಯ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1324 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಶೇೋದಿದ ೋನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1325 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1326 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1327 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಭಾಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1328 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1329 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1330 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವಿೋಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1331 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

1332 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನೆಮಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1333 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೆಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1334 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1335 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1336 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

1337 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1338 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1339 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1340 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1341 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1342 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಣ  ಮುಖಳ್ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

1343 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಿಸಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1344 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಮಾರಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1345 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1346 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಭಱ ©vÀÛ£É ©Ãd

1347 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ ನಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1348 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1349 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಲಿಿಂದರ  ಖಡ್ಡಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1350 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd



1351 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1352 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

1353 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1354 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಾಳರು ©vÀÛ£É ©Ãd

1355 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1356 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1357 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1358 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1359 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1360 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಿಂಬ್ಯಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1361 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1362 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1363 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

1364 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1365 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಂದರ ಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1366 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಕಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1367 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1368 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಯಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1369 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1370 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋಷನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1371 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1372 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೋಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1373 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1374 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವಾಱ ©vÀÛ£É ©Ãd

1375 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1376 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1377 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1378 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾವಿತಿರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1379 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ ಕೇೋರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

1380 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಥಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1381 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಜ್ ಕೇೋರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

1382 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1383 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1384 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1385 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಕುಂದರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1386 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಫಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

1387 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1388 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಿನೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1389 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1390 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1391 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಫಫ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1392 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð MD RAFEEQ ©vÀÛ£É ©Ãd

1393 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1394 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಖವಾನ್ ಭೋಭಸಿಗ್ ಸಂಖೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

1395 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

1396 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಮು ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1397 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1398 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಪಸ ಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1399 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1400 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೆಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1401 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1402 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾದಿರ್ ಟೇಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1403 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ ಷಲಾಕಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1404 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಂಡ್ಡತ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1405 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1406 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1407 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೋಔ ©vÀÛ£É ©Ãd

1408 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1409 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪ್ಪ  ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1410 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1411 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1412 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1413 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

1414 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ  ಭಱಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1415 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1416 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖರಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1417 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄರ ೋಭಳತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1418 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1419 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

1420 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1421 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈರಾಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1422 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1423 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1424 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶತಿೋಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1425 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಷದೇಳ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1426 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1427 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd



1428 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1429 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1430 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವಿೋಯಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1431 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄರ ೋಮ್ ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1432 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1433 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1434 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1435 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1436 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಫಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

1437 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಪಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1438 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1439 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿೋಱಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1440 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೋಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1441 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1442 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧೂಲಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1443 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1444 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಕಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1445 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1446 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1447 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

1448 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಔಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1449 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋಭನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1450 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1451 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾವಿತಿರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1452 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಪ್ಪ ©vÀÛ£É ©Ãd

1453 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1454 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಧಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1455 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಱಕ್ಿ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1456 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1457 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1458 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯಶಾ ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1459 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1460 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1461 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1462 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1463 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1464 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಲಿಾಬಕ್ಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1465 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1466 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುರುಷಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

1467 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1468 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1469 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1470 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1471 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð C«ÄvÀ ©vÀÛ£É ©Ãd

1472 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೋನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1473 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ನಳರು ©vÀÛ£É ©Ãd

1474 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರನಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1475 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಯತಿ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1476 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

1477 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

1478 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಣಮಂತ ಬಿಚಚ ©vÀÛ£É ©Ãd

1479 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಾ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1480 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಯವಿಂದ್ ಚವಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1481 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಭಾಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1482 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1483 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

1484 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1485 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1486 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೋಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1487 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಣಣ  ಗಂಜಗಿರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1488 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1489 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À¤ß¨Á¬Ä ©vÀÛ£É ©Ãd

1490 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1491 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ಧುಲ್ಗೋಂಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1492 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಭತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

1493 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1494 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1495 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಮ್ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1496 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1497 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅವಿನಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1498 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕೄರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1499 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1500 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1501 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1502 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ ಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1503 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1504 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd



1505 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1506 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ರಾಠೊೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1507 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

1508 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಬೆರ ೋಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1509 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌಱತ್ ಬಿೋ ©vÀÛ£É ©Ãd

1510 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1511 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1512 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂದೂರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1513 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥರಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1514 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1515 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಫಶ  ಖದಿದ ©vÀÛ£É ©Ãd

1516 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ  ಗಂಜಗಿರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1517 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

1518 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾವ್ ಕುಸೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1519 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1520 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಮ ಳತಿ ಬಿ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1521 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಸೂತ ಯಬ್ಯಯಿ ದ್ರವಿಾಜ ಖಜಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

1522 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1523 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1524 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಳಲು ಠಾಕೂರ್ ಯಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1525 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿಸಿಮ ಲಿಾಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1526 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

1527 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣ್ಣಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

1528 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಾ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1529 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1530 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇನು ©vÀÛ£É ©Ãd

1531 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1532 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೋಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1533 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1534 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

1535 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರಿಚ ಂದರ  ಮಂಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1536 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತಭಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1537 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಿಮ ಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1538 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೋರಾ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1539 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತರು ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1540 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1541 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಾ ರ ಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1542 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1543 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1544 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1545 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ ಎಚ್ ತನಶಳಿ್ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

1546 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1547 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಫನ್ ಬಿೋ ©vÀÛ£É ©Ãd

1548 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

1549 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1550 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1551 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃವಣ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1552 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1553 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೆದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1554 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1555 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1556 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1557 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಯಿಫನನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1558 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1559 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1560 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕರ್ ಕುಕುಕ ಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

1561 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಯಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1562 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1563 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌರ ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1564 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1565 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1566 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹನುನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1567 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲಾಳತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1568 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಫಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

1569 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔವಿಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1570 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನು ©vÀÛ£É ©Ãd

1571 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭುಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1572 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1573 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೋಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1574 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಸೂಲ ಶಖ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1575 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಂತಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1576 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಯಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1577 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1578 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಲು ©vÀÛ£É ©Ãd

1579 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1580 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೋಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1581 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd



1582 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಂಟೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

1583 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð DATTU ©vÀÛ£É ©Ãd

1584 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1585 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1586 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣ್ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1587 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆನಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1588 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1589 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1590 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುರುನಾಥ ರಾಠೊೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1591 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯಶಾ ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1592 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1593 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಶಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1594 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೇೋಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1595 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1596 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1597 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುನತ್ತಱ ©vÀÛ£É ©Ãd

1598 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶ್ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1599 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1600 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಾನ ಬಿೋ ©vÀÛ£É ©Ãd

1601 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÀªÀiÁ¨Á¬Ä ©vÀÛ£É ©Ãd

1602 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಳಾ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1603 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1604 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಯಾಜ್ ಟೇಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1605 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಾಸ್ತ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1606 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲಿೋಲ ಶ್ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1607 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ  ಕೇನಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1608 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಳಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1609 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1610 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1611 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1612 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಮ ಳತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1613 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1614 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿವೇಕನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1615 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1616 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಂತಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1617 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1618 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಣಮಂತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1619 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1620 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಾ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1621 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1622 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಳಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1623 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1624 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ ದಡಡ ಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1625 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

1626 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1627 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬ್ಯಬುರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1628 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಕರ್ ಫಶಣಣ  ಷಡದ ©vÀÛ£É ©Ãd

1629 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1630 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1631 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜುಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1632 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1633 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1634 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1635 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1636 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1637 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಸಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

1638 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೋಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1639 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1640 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð C±ÉÆÃPÀ ©vÀÛ£É ©Ãd

1641 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1642 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1643 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೆದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1644 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಯಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1645 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಮಾಲಾ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1646 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

1647 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1648 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿಡಗ ೋಲ ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1649 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1650 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಕುಕ  ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1651 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಱಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1652 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1653 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1654 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1655 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1656 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೆಕ್ ಭಷಮ ದ್ ಮಿಯಾ ಷವಾಲಾದ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1657 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಿೋಯಥಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1658 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ  ಶಿರೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd



1659 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಲಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1660 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1661 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

1662 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1663 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1664 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1665 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಶಿೋಱ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1666 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಭಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1667 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1668 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಯತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1669 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಣಮಂತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1670 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜತೇಂದರ  ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1671 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮರಾಭ ಯಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1672 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ಎಂ ಬೆನೂನ ರು ©vÀÛ£É ©Ãd

1673 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಭಣಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1674 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1675 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1676 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೋಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1677 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1678 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ಷಡನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1679 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1680 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಗಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1681 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಪ್ಪಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1682 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1683 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪುಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1684 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹರೂನ್ ಯಶಿೋದ್ ಔಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1685 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಕಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1686 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ವಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1687 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮಿಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1688 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1689 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೆಮದ್ ಜಾಕಿ ಅಷಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1690 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

1691 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭು ©vÀÛ£É ©Ãd

1692 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1693 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1694 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1695 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1696 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1697 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಾ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1698 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಿೋಲ ಅಷಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1699 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1700 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1701 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನುಷಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1702 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಭಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1703 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1704 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1705 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಿಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1706 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1707 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1708 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶುರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

1709 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈನಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1710 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯನಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1711 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಿಾಲಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1712 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುತಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1713 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೋಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1714 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ಚಳಲಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1715 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜವಾಷಯಲಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1716 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕದ್ರಯನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1717 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1718 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1719 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔನಔಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1720 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಿಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1721 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶ್ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1722 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

1723 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಭಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1724 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1725 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜೋಳ ಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1726 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1727 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1728 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1729 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1730 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1731 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1732 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1733 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1734 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1735 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೋರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd



1736 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1737 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1738 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಷಾ ಳತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1739 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೋಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1740 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಷಮೂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1741 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1742 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಶಿೋಲಾ ಬ್ಯಯಿ ತೋನಸ ಳಿ್ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

1743 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1744 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1745 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1746 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1747 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1748 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1749 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1750 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1751 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೋಕ್ ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1752 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1753 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1754 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1755 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1756 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಭಮ  ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1757 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1758 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹರು ©vÀÛ£É ©Ãd

1759 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1760 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿರಿಜಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1761 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1762 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋತಿರಾಮ್ ವಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1763 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ ವಾಷಬ್ ಟೆಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1764 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

1765 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1766 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1767 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

1768 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

1769 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೋಪ್ಪಲ ಱಲು ಚವಾಾ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1770 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಱ ©vÀÛ£É ©Ãd

1771 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1772 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶವಂತರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1773 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1774 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1775 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರಿ ಸಿಂಗ್ ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1776 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1777 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಭತ್ತಜ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

1778 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಂಧತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1779 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1780 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1781 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1782 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

1783 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರಿಲಾಲ ಶಂಔರ್ ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1784 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಔಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1785 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1786 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಔಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1787 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1788 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೋದ್ ಮಾಾ ನಿಸ ಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1789 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆನಾನ ಬೈ ನಯಶಗಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1790 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1791 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಮ್ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1792 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ ನಾಖಟ್ಟಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

1793 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1794 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಬ್ಯರ ಹಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

1795 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಮಾರ್ ಔಸ್ತ ಯಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1796 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1797 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1798 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1799 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1800 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1801 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1802 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾಲಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1803 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1804 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1805 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಫಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

1806 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1807 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯೋಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1808 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1809 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1810 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1811 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಾ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1812 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



1813 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

1814 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋಷನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1815 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1816 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1817 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1818 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಭಾಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1819 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1820 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಶ್ ಬ್ಯಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

1821 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಲಿಂಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1822 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1823 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ  ಭಟ್ಟಟ ಮುಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1824 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೋಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

1825 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1826 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1827 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1828 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1829 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1830 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೋಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1831 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಿಯುದಿದ ೋನ್ ಅಷಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1832 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1833 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಖಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1834 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಯಿಫನನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1835 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಿಂಖಣಣ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1836 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಿಾಲಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1837 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1838 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1839 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೋಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಯಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1840 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಣತ್ ನಾಭಡ್ಡಯೋ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1841 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1842 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

1843 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1844 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಖಡ್ಡಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1845 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1846 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಪಿ್ಪ ©vÀÛ£É ©Ãd

1847 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾರ್ ನಾಗಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1848 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

1849 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೋಱಕಂಠರಾವ್ ಖಣತಿ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1850 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಖಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1851 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

1852 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

1853 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದಿೋಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1854 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1855 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1856 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1857 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1858 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದೇವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1859 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಹುಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1860 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1861 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಸಿೋತ್ತರಾಂ ರಾಟೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1862 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ ರೈಭನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1863 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

1864 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1865 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾ ಪ್ಪನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1866 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1867 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇರಾಮಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1868 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1869 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

1870 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೋತ್ತ ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1871 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ಎಂ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1872 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1873 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1874 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1875 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1876 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ ಆಲಿೋಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1877 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1878 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಾ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1879 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ಶಿಳಟ್ಟಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

1880 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಥಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1881 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಭಾಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1882 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1883 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಚಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1884 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೋಪ್ಪಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1885 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1886 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ವಾಯದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1887 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1888 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

1889 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



1890 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1891 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣ್ಣಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

1892 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಾ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1893 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತುನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1894 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲೋಕು ©vÀÛ£É ©Ãd

1895 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಜ್ ಮುಗುಲನಗೋಳನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1896 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1897 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1898 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1899 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1900 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಲಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1901 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೋಪ್ಪಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1902 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1903 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾ ೋತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1904 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1905 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1906 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

1907 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1908 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಂಔಟೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1909 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಾ ರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1910 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð RATNMMA ©vÀÛ£É ©Ãd

1911 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1912 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1913 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1914 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1915 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಖಣಣ  ನಾಖಶೄಟ್ಟಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

1916 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೋಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1917 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1918 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1919 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜುಳಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1920 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ಬಿ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1921 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1922 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1923 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1924 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಭಾಷ್ ವಾಲಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1925 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

1926 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1927 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡ  ಪೂಜಾರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1928 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1929 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1930 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1931 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

1932 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಕರಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1933 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೋಪ್ಪಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1934 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1935 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈಭೋಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1936 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶತಾ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1937 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುರುಶ್ಯಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

1938 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬದರು ©vÀÛ£É ©Ãd

1939 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1940 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳದ್ರಸ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1941 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಪುತರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1942 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿದ್ರಾ ಧರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1943 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಯತಿೋಮ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1944 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈ ರ ಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

1945 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಷಭಮ ದ್ ಅಸಿಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1946 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಂದಿರಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1947 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹರು ©vÀÛ£É ©Ãd

1948 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1949 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಜಾತ ©vÀÛ£É ©Ãd

1950 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1951 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1952 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1953 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1954 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಶನಟೆಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

1955 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1956 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1957 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð AMBU ©vÀÛ£É ©Ãd

1958 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಖಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1959 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜನಿಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1960 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಳಾಷಣ್ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1961 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಂಔ ©vÀÛ£É ©Ãd

1962 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೂರ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1963 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¹zÀæªÀÄ ©vÀÛ£É ©Ãd

1964 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1965 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1966 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚವಾಲಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



1967 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1968 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಔಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1969 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1970 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1971 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋನಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1972 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1973 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1974 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಿೋಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

1975 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಾ ರ್ ಡೋಲು ©vÀÛ£É ©Ãd

1976 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನಿಸ ಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1977 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೋಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

1978 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1979 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃವಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

1980 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಗುಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

1981 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

1982 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಬ್ಯಯಿ ನಾಭಡ್ಡಯೋ ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1983 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೋಪು ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1984 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಿಯಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1985 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1986 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

1987 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಗಿಬೈ ©vÀÛ£É ©Ãd

1988 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

1989 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಲಾಲಾಯಮ್ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1990 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ºÉÃ«Ä¨Á¬Ä ©vÀÛ£É ©Ãd

1991 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೆಮಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1992 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭಾಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1993 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1994 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೋಯಶೄಟ್ಟಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

1995 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

1996 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

1997 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಕರಾಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

1998 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಜಗುಣಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

1999 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಕಿರ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2000 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2001 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2002 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ ಅಶಡಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2003 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2004 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಕಂಠಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2005 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2006 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಿ್ೋಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2007 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶತಿೋಶ್ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2008 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2009 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಬದರ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2010 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2011 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೊೋಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

2012 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2013 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋಷನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2014 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2015 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2016 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÉÃªÀÄÄ ©vÀÛ£É ©Ãd

2017 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

2018 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಸನ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

2019 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2020 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃವಣ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2021 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2022 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2023 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುರುದೇವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2024 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð KESU ©vÀÛ£É ©Ãd

2025 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2026 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕುತಲಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2027 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2028 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡಭಮ  ನಿಂಬ್ಯಲಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2029 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2030 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2031 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

2032 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2033 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2034 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2035 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಣಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2036 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದತತ  ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2037 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2038 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2039 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ಶದ್ರಶಿಳ ಉಪ್ಪಧಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2040 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿಜಾಾ ಹಶನ್ ಷರೆಮರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2041 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2042 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2043 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಾ ©vÀÛ£É ©Ãd



2044 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2045 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ  ಖಡ್ಡಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

2046 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಸನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2047 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2048 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಣಮಂತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2049 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜುನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2050 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೆಕ ಭಷಬೂಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2051 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಧಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2052 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

2053 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಿಲಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2054 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2055 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2056 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋಷ್ ಪ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2057 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2058 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð BADE SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

2059 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2060 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2061 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಜಯತ್ ಅಲಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2062 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2063 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತನಿಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2064 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಲಾರ್ ಶ್ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2065 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಯತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2066 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2067 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕರ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2068 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2069 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುತಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2070 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2071 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2072 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2073 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘೆನು ©vÀÛ£É ©Ãd

2074 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2075 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2076 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2077 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜ ಇವಾನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2078 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭನೋಷರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2079 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

2080 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

2081 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಳಲಿಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2082 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಔರಾವ್ ತನಸ ಳಿ್ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2083 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2084 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಬಿಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

2085 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೆಮದ್ ಆಲಂ ರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2086 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕ್ ಅಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2087 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ಹೆಮಿಾ  ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2088 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹರೇಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2089 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2090 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2091 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಶಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2092 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಂಡಲಿೋಔ ©vÀÛ£É ©Ãd

2093 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2094 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಸನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2095 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2096 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಭಾಷ್ ಚಿನಾನ  ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2097 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಖಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2098 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2099 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ  ಎನ್ ಹುಣಸಿಗಿಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

2100 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೋಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2101 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2102 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

2103 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆನೋದಿದ ೋನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2104 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2105 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2106 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2107 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2108 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಮಾತ ಜ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

2109 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2110 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2111 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಳಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2112 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಾ ನಾಥ ವಾಲಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2113 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2114 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2115 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2116 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2117 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2118 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2119 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ ©vÀÛ£É ©Ãd

2120 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÀ«ÄÃ¨Á¬Ä ©vÀÛ£É ©Ãd



2121 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2122 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔವಿತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2123 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ಯಾಯಶಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2124 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2125 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾವಾಗುತಿತ ದೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

2126 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯೋಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

2127 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮಿಸ ಂಗ್ ಪುನುನ  ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2128 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಣತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2129 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳ ಯಣ  ಕೇೋರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

2130 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2131 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2132 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶ್ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2133 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2134 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯಶಾ ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2135 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಭಾಷ್ ನಾಭಡ್ಡಯೋ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2136 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2137 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಲೋಚನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2138 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2139 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÉÃªÀÄÄ ©vÀÛ£É ©Ãd

2140 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2141 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

2142 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಣತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2143 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2144 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾ ಡಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2145 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2146 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2147 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಜಲಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

2148 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2149 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2150 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ   ಎಂ ಗಱ ©vÀÛ£É ©Ãd

2151 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2152 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2153 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2154 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÉÃªÀÄÄ ©vÀÛ£É ©Ãd

2155 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð À̧§ªÁé ©vÀÛ£É ©Ãd

2156 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ ರೌಫ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2157 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2158 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಿೋಲ ಅಷಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2159 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2160 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಾ ನಿಸ ಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2161 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೄಷಬೂಬ್ ಬಿೋ ©vÀÛ£É ©Ãd

2162 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿೋಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2163 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋಭನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2164 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

2165 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೋಱಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2166 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ಚಳಲಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2167 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2168 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಟ್ಟಕು ದ್ರಮು ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2169 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2170 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೋಯಬದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2171 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2172 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

2173 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2174 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2175 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2176 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2177 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದಿೋಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2178 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳ  ಭಡ್ಡವಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2179 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2180 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬೇಡ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

2181 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2182 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2183 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱ ©vÀÛ£É ©Ãd

2184 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಷಭದ್ ಶಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2185 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಂದರ   ತೋನಷಳಿ್ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2186 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖವೇಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2187 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2188 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಱಕ್ಿ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2189 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2190 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2191 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೈರಾಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2192 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2193 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋನಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2194 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2195 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿಫನ್ ಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2196 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘೋಲು ©vÀÛ£É ©Ãd

2197 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd



2198 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2199 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶವಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2200 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೆದ್ರ ಯಫಿೋಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2201 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

2202 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಿಪಿ್ಪ  ಪ್ಪಂಡು ಚವಾಾ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2203 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2204 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2205 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2206 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2207 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

2208 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2209 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿ್ೋಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2210 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2211 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚೆನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2212 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2213 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2214 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಂಔಟೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2215 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2216 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೋಱಕಂಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

2217 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ  ಹಶಳಿ್ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2218 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಷಬೂಬ್ ಭಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2219 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2220 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2221 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಕೂಫ ಲ ಅಷಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2222 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔವಿತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2223 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಫಶ  ನಯಶಗಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

2224 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋಭಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2225 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2226 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೋತಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2227 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2228 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2229 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ  ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2230 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಕುಬೈ ರಾಜು ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2231 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2232 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2233 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2234 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2235 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುವ ಳತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2236 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅವಿನಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2237 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶದ್ರಶಿಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2238 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

2239 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2240 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2241 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಿಶ್ಯಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2242 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಲಸಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2243 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

2244 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲಾಳತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2245 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2246 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2247 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2248 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2249 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

2250 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಕಸ್ ರ ಕ ಯಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2251 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭು ©vÀÛ£É ©Ãd

2252 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2253 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

2254 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2255 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2256 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2257 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಶ್ಯರಾಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2258 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2259 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2260 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2261 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋಟ್ಟರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2262 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2263 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಱಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2264 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2265 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2266 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2267 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಯತಿಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2268 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಳಾ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2269 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ ರಾವೂಫ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2270 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಫಫ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2271 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡ  ಬಿ ತಲವಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2272 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯಶಾ ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2273 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2274 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಂಖರಾವ್ ಕುಱಔಣಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd



2275 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

2276 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ  ಘೇಟ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2277 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲಾಳತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2278 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2279 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

2280 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2281 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾತ್ತಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

2282 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2283 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ  ಹಶಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2284 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2285 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2286 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

2287 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣಕುಮಾಯ ಕಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2288 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2289 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

2290 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2291 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2292 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಭಾಷಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2293 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭದನಿಸ ಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2294 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2295 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿ್ೋ ©vÀÛ£É ©Ãd

2296 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನು ©vÀÛ£É ©Ãd

2297 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭಳಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2298 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೂಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2299 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಔಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2300 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌರ ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2301 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2302 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಶಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2303 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಖಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2304 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2305 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಕೂಫ ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2306 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಂದಕುಮಾಯ ಜಾಧಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2307 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2308 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2309 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಔಕ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2310 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶವಿತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2311 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2312 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಗ ಕಂಠಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2313 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2314 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ರಾಭ  ಬಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2315 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2316 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿೋಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2317 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2318 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಕಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2319 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಾ ಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2320 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರಿಚ ಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

2321 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2322 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಲಿಾಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2323 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2324 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪರ ೋತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2325 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2326 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2327 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ  ಗೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2328 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2329 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2330 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2331 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2332 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

2333 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2334 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2335 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿಬ್ಯಯಿ ಮಱಿಭಮ  ಪುಜಳಿ್ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2336 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2337 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬಚ ಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

2338 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2339 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಷದೇಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2340 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2341 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2342 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೋಂದರ  ಸಾಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2343 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾರಾಮಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2344 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2345 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಿೋಲ ಅಷಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2346 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಧಿಕ ನಾಮಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2347 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2348 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋತಿ ರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2349 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಖ್ ಹುಸನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2350 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱ ©vÀÛ£É ©Ãd

2351 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಾಯತ ©vÀÛ£É ©Ãd



2352 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2353 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2354 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಳಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2355 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2356 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಿಮ ಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2357 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುತಿ ಭಟ್ಟಟ ಮೂಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2358 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಱಿಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2359 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

2360 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2361 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಭನಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2362 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2363 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನುನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2364 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2365 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಿನ್ ರಾಥೋಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2366 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಶಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2367 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2368 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಲಾ ಶಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2369 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2370 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2371 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2372 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2373 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದೇವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2374 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೋಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2375 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಿಾಲಿಂಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2376 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶತಾ  ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2377 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2378 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2379 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2380 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2381 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2382 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2383 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತ ಮಾಯಳಿ್ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2384 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಶಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2385 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2386 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2387 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದಮೇೋಷನ್ ಮಾಲ್ಲಕ ಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2388 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2389 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೋಯಳಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2390 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಸ್ ವಂಔಟೇಶ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2391 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಖಾ ಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2392 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2393 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2394 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2395 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲಾಾ ಣಿ ಗಱ ©vÀÛ£É ©Ãd

2396 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2397 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಟಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2398 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಂದಿರೇ ಕುಱಔಣಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2399 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2400 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2401 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2402 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄರ ೋಭಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2403 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2404 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಬ್ಯಫ ರ್ ಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2405 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2406 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2407 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2408 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತಿಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2409 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2410 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2411 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2412 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುರು ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2413 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2414 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2415 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾಥ ವಿ ಬೆಂಖಳೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

2416 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಜಾತ ಮುಖಲಗಾನೋ ©vÀÛ£É ©Ãd

2417 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð Ȩ́ÆÃ«Ä¨Á¬Ä ©vÀÛ£É ©Ãd

2418 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2419 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2420 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2421 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋಭಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2422 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2423 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2424 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಶೆಱ ತೋಟನಷಳಿ್ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2425 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2426 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೋಯಬದರ ಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2427 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಔಕ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2428 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಱಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



2429 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2430 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಂಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

2431 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2432 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2433 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2434 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿವೇಕನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2435 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಶು ©vÀÛ£É ©Ãd

2436 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತನಿಲ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2437 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೋರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2438 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2439 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2440 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಟ್ಟ ಔಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2441 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2442 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಷಭಮ ದ್ ಶಲಿೋಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

2443 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2444 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2445 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೋಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2446 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಾನು ©vÀÛ£É ©Ãd

2447 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುದರ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2448 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2449 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ್ ಭೊೋರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2450 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2451 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2452 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2453 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2454 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಹುಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2455 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2456 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖುಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

2457 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೊೋಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

2458 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2459 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಸಿೋಮ್ ಫಾತಿಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2460 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಷದೇಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2461 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¹zÁÝ°ÃAUÀ ©vÀÛ£É ©Ãd

2462 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2463 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2464 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2465 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2466 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2467 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2468 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರದ್ರ ಟೇಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2469 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದರ ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2470 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಮ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2471 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಂಡ್ಡ ಮೇಹಯುದಿದ ೋನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2472 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯಶಾ ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2473 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

2474 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫಳಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2475 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2476 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2477 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭು ©vÀÛ£É ©Ãd

2478 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2479 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋನು ©vÀÛ£É ©Ãd

2480 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖೋರು ಜಾಡವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2481 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2482 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

2483 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2484 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2485 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಶ್ ಔಟ್ಟಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

2486 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2487 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಣತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2488 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2489 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬಚ ಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

2490 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫನೆನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2491 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಔಕ ಭಹದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2492 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2493 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2494 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2495 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬುಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2496 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾಯ ಎಚ್ ಷಟ್ಟಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

2497 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2498 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಡುಭ ಬಿೋ ©vÀÛ£É ©Ãd

2499 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2500 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುತಿ ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2501 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2502 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯಶಾ ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2503 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2504 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನೆನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2505 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೋದ್ ಪ್ಪಳರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



2506 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೋಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2507 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2508 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2509 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2510 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜೋದಿದ ೋನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2511 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2512 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಮ ಔಟ್ಟಟ ಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2513 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2514 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2515 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2516 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

2517 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

2518 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2519 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಷಲಾಕಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2520 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2521 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2522 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಿಮ ಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2523 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೋದ್ರಳರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2524 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2525 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2526 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2527 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೇಗಂಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2528 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ  ಔಲುಫ ಗಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2529 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ ನಯಿೋಮುದಿದ ೋನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2530 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

2531 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದೂರ ವ ©vÀÛ£É ©Ãd

2532 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2533 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2534 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2535 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೋಯಬದರ  ಎ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2536 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2537 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೄಂಕೄರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2538 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2539 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

2540 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2541 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2542 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಂತಪ್ಪ  ತಂಖಳ್ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

2543 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2544 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಂಟೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

2545 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2546 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2547 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ  ಭಾಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

2548 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫಳಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2549 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2550 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಭಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2551 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2552 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2553 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬುರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2554 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2555 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2556 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಱಿಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2557 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2558 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2559 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2560 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2561 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೋಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

2562 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಡಡ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2563 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಮಿೋನ್ ಟೆಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2564 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪುರಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2565 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2566 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಪಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

2567 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಯಥರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2568 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಔರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2569 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರಿಗಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2570 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯಶಾ ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2571 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೋಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2572 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋವಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2573 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಱಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2574 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಱಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2575 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2576 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಗಿೋತಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2577 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2578 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2579 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಒಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2580 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

2581 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2582 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



2583 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಔರ ಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2584 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃವಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2585 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2586 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2587 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2588 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2589 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಇಂದುಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2590 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2591 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತೇಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2592 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಶಜಜ ನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2593 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2594 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದ್ರನಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2595 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಕೂಫ ಲಾಸ ಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2596 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಎಂಡ್ಡ ಅಜರ್ ಅಷಮ ದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2597 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2598 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2599 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2600 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಲಿರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2601 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇಭಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2602 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋನಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2603 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2604 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಕಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2605 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2606 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪು ಜಾಧವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2607 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪನು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2608 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮಿರುದಿದ ನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2609 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2610 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖನುನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2611 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2612 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2613 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಸಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2614 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಂಬೋಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2615 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2616 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2617 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂಡ್ಡಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2618 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕತ್ತಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2619 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2620 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2621 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2622 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭನೋಷರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2623 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2624 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2625 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2626 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನುಮಂತ ಶಿಳರಾಮ ಮಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2627 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2628 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2629 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2630 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಂದರ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2631 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಛಾಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2632 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2633 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದರ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2634 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2635 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2636 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತುಲಾಜಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2637 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2638 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಂಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2639 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2640 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2641 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2642 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2643 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2644 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2645 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವೇಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2646 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತನಿೋತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2647 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡ್ಡಲಿೋಪ್ಪ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2648 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋಷನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2649 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2650 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2651 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2652 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2653 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭನು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2654 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಲಾಲು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2655 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2656 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2657 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2658 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2659 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಭಮ ಳಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2660 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2661 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿೋಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2662 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2663 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2664 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2665 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋಷನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2666 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂಡ  ಔಟ್ಟಟ ಭನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2667 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2668 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಫಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2669 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2670 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2671 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾನಸಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2672 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2673 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2674 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧನಿಸ ಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2675 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2676 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಠಲ ಡ್ಡೋಪಿ್ಪ  ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2677 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2678 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷರಿಚ ಂದರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2679 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಂಡು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2680 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಆಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2681 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದ್ರಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2682 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2683 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧಳಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2684 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2685 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋಭಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2686 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2687 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2688 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಲಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2689 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2690 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫದಲಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2691 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2692 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2693 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2694 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜೈಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2695 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2696 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2697 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2698 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2699 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಿಲಿೋಪ್ಪ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2700 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2701 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2702 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2703 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಕ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



2704 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2705 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮು ಜಾಧವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2706 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ NEMU ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2707 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋತಿಲಾಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2708 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೊೋಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2709 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2710 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೊೋಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2711 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2712 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2713 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2714 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2715 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿವುಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2716 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2717 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೆದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2718 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2719 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ SIDDU ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2720 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಭಾಔಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2721 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2722 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ತರ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2723 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2724 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2725 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಪುತರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2726 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2727 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತ ಹೋಲಕ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2728 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಂತರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2729 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಬದರ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2730 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳಣಣ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2731 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಔಲಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2732 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2733 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ   ಫನಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2734 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಷಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2735 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2736 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2737 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2738 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಧಾಔರಾವ್ ವಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2739 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕುಂತಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2740 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌಸ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2741 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಯೂನುಸ್ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾ ಶಖ್ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2742 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2743 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮುಶತ ಕ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2744 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಖಾ ವಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2745 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2746 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಮಂಖಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2747 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2748 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2749 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಿಫ ೋರ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2750 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋದ್ರಳರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2751 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2752 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮಾ ಣಣ  ನಾಖಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2753 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2754 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2755 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2756 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2757 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2758 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2759 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ   ಸಾತನೂರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2760 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2761 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಕೄರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2762 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಖಾ ಶಿರ ೋ ಹುಗಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2763 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಹಡು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2764 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಫಚ ಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2765 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಷಭಮ ದಶ್ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2766 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2767 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2768 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹನಂದಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2769 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2770 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2771 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಲಿವಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2772 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2773 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2774 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮಾಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2775 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪ್ಪಲ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2776 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2777 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2778 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2779 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರುಕಿಮ ಣಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2780 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಚುಚ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2781 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಇಬ್ಯರ ಹಂಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2782 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2783 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2784 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬುರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2785 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ  ಎನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2786 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2787 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿೋಱಕಂಠ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2788 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2789 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2790 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2791 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2792 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2793 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2794 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚನನ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2795 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಮಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2796 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2797 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶವಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2798 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2799 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ SYED MIR ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2800 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2801 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಾಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2802 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೆನಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2803 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2804 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2805 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2806 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2807 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಭಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2808 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2809 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2810 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2811 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2812 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2813 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ಯ ಮೇಳೇಕರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2814 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಕ ಚಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2815 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪಕಿೋಯಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2816 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪುತಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2817 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2818 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನುಮಂತರಾವ್ ತಿ ಣಣ  ಸಂಖನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2819 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2820 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2821 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2822 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2823 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2824 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2825 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಣಿಔಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



2826 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2827 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಜಾದ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2828 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2829 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2830 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2831 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2832 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರುಔಮ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2833 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2834 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2835 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2836 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2837 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2838 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ತರ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2839 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2840 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚೆನನ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2841 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2842 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಭಲಾ ಸ್ತಭಾಷ್ ಕೇೋಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2843 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2844 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2845 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ MADEPPA ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2846 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಲಿೋಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2847 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2848 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಚಿನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2849 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧೂಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2850 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2851 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅರುಂಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2852 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2853 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಔಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2854 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳಯಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2855 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2856 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2857 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಇಮಿತ ಯಾಜ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2858 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನುರಾಧಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2859 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2860 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂತಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2861 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶದ್ರಶಿಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2862 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2863 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಸನಾ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2864 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಜಮ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2865 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2866 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2867 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ಪೂಣಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2868 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2869 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2870 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2871 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2872 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2873 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2874 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2875 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2876 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2877 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2878 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2879 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2880 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಖಾಬುಲ ಭಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2881 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜೈನೋದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2882 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಖಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2883 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಜೋರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2884 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಷಭದ್ ಪರೂಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2885 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹಮುದ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2886 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಿಸಾನ್ ಭನು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2887 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಿೋಲ ಪ್ಪಶ್ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2888 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷರಿಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2889 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೌಱನ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2890 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2891 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2892 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತನಿೋತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2893 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2894 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ REVU ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2895 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೋರಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2896 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2897 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ HABID ಹುಸನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2898 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2899 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಾಾ ನಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2900 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2901 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2902 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2903 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2904 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2905 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ KESU ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2906 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯೋಗಂದರ  ಎಸ್ ಸಾನೋರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2907 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2908 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2909 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2910 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹರಾಲಾಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2911 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2912 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2913 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತ್ತರಾನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2914 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಲಾಭನಾಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2915 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2916 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಗಿರಾಧಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2917 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳನಮಾಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2918 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2919 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2920 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2921 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2922 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೆನೋದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2923 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2924 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕದಿೋರಾ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2925 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಭಱಬ್ಯಯಿ ಸಾಶಯಗೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2926 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಣಿಔನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2927 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೊೋಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2928 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಗಿೋತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2929 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಶ್ ಎಸ್ ಪೄಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2930 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಗಿಂದಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2931 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2932 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2933 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2934 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2935 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2936 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೇಫಬ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2937 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2938 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2939 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2940 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕತ್ತಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2941 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಶೄ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2942 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2943 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2944 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2945 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇನು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2946 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಸಿಂ ಬಿೋ ಕುರಿಕೇೋಟ್ಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2947 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



2948 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2949 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೃವಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2950 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2951 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕು ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2952 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಣ್ಣಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2953 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಸೂಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2954 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2955 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2956 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2957 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಅಖಸಿಭನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2958 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋಭನಾಥ ಎಂ ದೇಳಯಭನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2959 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2960 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಲಿೋಮಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2961 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಹೇಡಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2962 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2963 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2964 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಭದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2965 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಶ್ಯಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2966 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2967 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2968 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2969 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಷದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2970 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಯಾನಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2971 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2972 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2973 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಇಸೄಮ ೈಲಾಸ ಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2974 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2975 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2976 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2977 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡೇರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2978 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಫಫ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2979 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2980 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಥಾಳರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2981 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಾಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2982 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2983 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2984 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತುಲಾಜಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2985 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2986 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ   ಭಕನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2987 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ್ಚಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2988 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2989 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2990 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಭಾಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2991 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔರ ಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2992 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಲಿಾಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2993 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2994 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2995 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2996 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2997 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಸಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2998 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಚೆಂಖಟ್ಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

2999 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋರೇಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3000 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3001 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3002 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೆಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3003 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3004 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಕಿಲ ಅಷಭದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3005 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಿೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3006 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3007 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನವಿೋಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3008 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಬದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3009 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3010 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3011 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3012 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದ್ರಮ ಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3013 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಣೋಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3014 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3015 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3016 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಶ್ಯಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3017 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಚಂದನಕರಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3018 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3019 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3020 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3021 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚೆನನ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3022 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3023 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಒಔಳ್ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3024 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಸನ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3025 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪುಷಾ ಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3026 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚೂಡಾಭಣಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3027 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3028 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3029 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3030 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3031 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3032 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರುದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3033 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3034 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3035 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3036 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3037 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔರುಣ್ಣ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3038 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಖಭಮ  ಸಾಶಯಗೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3039 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3040 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3041 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕು ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3042 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತನಿಲ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3043 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3044 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಯಾನಂದ್ ಔದಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3045 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಂಬ್ಯಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3046 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಎಸ್ ಯೆಚಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3047 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶೇೋಭಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3048 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3049 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡೇರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3050 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂಡೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3051 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3052 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂತ್ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3053 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾರುತಿ ಆರ್ ಚೌಹಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3054 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3055 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಱವಂತ್ ರೋಲಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3056 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3057 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3058 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3059 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾಥ ಮೇಲಕರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3060 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3061 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತಲಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3062 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3063 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3064 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವೇಂದರ   ಮಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3065 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3066 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ  ಕುಕುಂದಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3067 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ ಗಿಡೆಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3068 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಂದರ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3069 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



3070 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ASHOK ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3071 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ಭಯಗುಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3072 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹಬೂಬ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3073 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಮಾ  ಎಸ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3074 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮ ಂತ್ತರ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3075 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ GOVIND ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3076 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತಿದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3077 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದ್ರಕು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3078 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3079 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3080 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3081 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3082 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3083 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3084 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚೆನನ  ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3085 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3086 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3087 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಣತಿ ಲಾಲ್ಲ ಯಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3088 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔಯ  ಎಂ ಮೄಲ್ಕ ೋರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3089 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಜಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3090 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3091 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3092 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಗುತಿತ ದ್ರರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3093 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3094 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ  ಔಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3095 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹರಿಮ  ಚಂದರ   ಶಖಾಂಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3096 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಣ್ಣಕಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3097 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಕ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3098 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3099 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3100 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3101 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾಥ ರ್ಚಲಿಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3102 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3103 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3104 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3105 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇನಹರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3106 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಫಾಶನ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3107 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲೇಡಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3108 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಹ್ದದ  ಇಸಾಮಯಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3109 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಣಿಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3110 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದ್ರರ ಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3111 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಡಡ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3112 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಲಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3113 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಿಲಿೋಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3114 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3115 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3116 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ತರ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3117 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3118 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3119 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಸಂತ ಅಖಸಿಭನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3120 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಅಖಸಿಭನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3121 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಕೄರ   ಷಯಸೂರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3122 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಿವಾಔರ್ ಜೋಶಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3123 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಡ್ಡ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3124 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಿಗಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3125 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3126 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿಭಮ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3127 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3128 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3129 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3130 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3131 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಂಡು ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3132 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3133 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶವಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3134 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3135 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3136 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3137 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3138 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3139 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜುಜಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3140 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮುನಿಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3141 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3142 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3143 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3144 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3145 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೌರ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3146 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಫಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3147 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಂಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3148 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3149 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಂಖಳ್ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3150 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯೋವದ್ರ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3151 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಱಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3152 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3153 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3154 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧಾಕು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3155 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಭಕಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3156 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇಳಕಿಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3157 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3158 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3159 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3160 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3161 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಸಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3162 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಣಿಔರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3163 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳ  ಹಶಭನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3164 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಭರಾಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3165 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3166 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3167 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮಾಕ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3168 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3169 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3170 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3171 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹಜ ಸಾಹೇಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3172 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ  ಸಾಶಗೋಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3173 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3174 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿಫಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3175 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಸಿಂಗ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3176 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೌನೇಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3177 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಗಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3178 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3179 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಮುನಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3180 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3181 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತುಕರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3182 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನುಷಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3183 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಬದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3184 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3185 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಶಂಶುದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3186 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ ಎನ್ ಳನಮಾಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3187 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ರಾಜ್ ಎನ್ ಳನಮಾಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3188 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3189 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಣಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3190 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3191 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಸಿಡ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



3192 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಕಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3193 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ RAMABAI ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3194 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖುಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3195 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3196 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3197 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3198 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾದವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3199 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3200 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋನು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3201 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3202 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3203 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3204 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3205 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3206 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೋಫಬ್ ಬೈಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3207 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3208 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3209 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ  ಮುಲಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3210 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಗಾಧಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3211 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3212 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3213 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3214 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3215 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3216 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3217 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3218 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3219 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3220 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಆಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3221 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3222 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ  ಔಲಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3223 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3224 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3225 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3226 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3227 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3228 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿ್ೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3229 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3230 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಘಾಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3231 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3232 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3233 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3234 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3235 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3236 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3237 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3238 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪುತಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3239 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3240 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3241 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ವಿೋಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3242 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ನಯಶಗಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3243 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3244 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3245 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಆನೆಮಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3246 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3247 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3248 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3249 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3250 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3251 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಟೋಟಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3252 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ  ಹಶದಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3253 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಶ್ಯದ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3254 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3255 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜೋರಂಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3256 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಪುತರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3257 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದ್ರರ ಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3258 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಬುದ ಲ ಯಶಿೋದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3259 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಾಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3260 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3261 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3262 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3263 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹಂತಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3264 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3265 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3266 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3267 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3268 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಗೌಸಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3269 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3270 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3271 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಲಿೋಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3272 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3273 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3274 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3275 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತೋವಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3276 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತನಿಲ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3277 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಮೂತಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3278 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3279 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಔಫ ರ್ ಪ್ಪಶ್ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3280 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಜರ್ ಪ್ಪಶ್ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3281 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಫಳಾ  ಔಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3282 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಬೇಡಾ ಬೆಗಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3283 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3284 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3285 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3286 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಶಿೋಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3287 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3288 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೆಬುಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3289 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3290 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3291 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೆನೋದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3292 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಂಔಟಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3293 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಷಿಔಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3294 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಸಾತ ನ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3295 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ ಮುಱಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3296 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚೆನನ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3297 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3298 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಯಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3299 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೈಮಾಡ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3300 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3301 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3302 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಲೋಹತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3303 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3304 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3305 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3306 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3307 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3308 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3309 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3310 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3311 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಶತ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3312 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3313 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾರೆನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



3314 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪುವ ಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3315 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3316 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಣತಿ ರಾವ್ ಕಿತತ ದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3317 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3318 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗಿಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3319 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3320 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ್ಫಾದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3321 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಪ್ಪದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3322 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3323 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3324 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನವಿೋಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3325 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3326 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಂಡುರಾಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3327 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಮ್ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3328 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3329 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಒಂರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3330 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3331 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3332 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3333 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3334 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಬದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3335 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3336 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3337 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಮೄಮ ಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3338 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3339 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3340 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3341 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತುಕರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3342 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3343 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3344 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3345 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಭನಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3346 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3347 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಾಸಿಂಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3348 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಣಣ  ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3349 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3350 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3351 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3352 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3353 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3354 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3355 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಡೆ  ಆರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3356 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3357 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಚಚ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3358 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3359 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3360 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3361 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಸನ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3362 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3363 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3364 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಹುಲ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3365 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಭಾಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3366 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3367 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3368 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3369 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3370 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಷಭದ್ ಹುಸನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3371 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3372 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3373 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3374 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಿಜನ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3375 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಕಭಮ  ಬಿಫಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3376 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3377 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಪುತರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3378 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶತಿೋಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3379 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3380 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3381 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದ್ರದ ಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3382 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಬದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3383 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಾ ಣ್ ಬಟ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3384 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3385 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3386 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3387 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3388 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಲಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3389 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3390 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿಭಮ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3391 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3392 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3393 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3394 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3395 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶುಬಚ ಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3396 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3397 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಲಾಱಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3398 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3399 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌಸೇದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3400 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪ್ಪಱ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3401 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3402 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3403 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3404 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳ  ಬೆಂಕಂಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3405 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3406 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭನಸ್ತಯ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3407 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3408 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3409 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಯಶಾ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3410 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3411 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3412 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3413 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋಷನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3414 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೃವಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3415 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3416 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3417 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ  ಮುಲಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3418 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಗಿರ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3419 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ  ನಿಲ್ಲರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3420 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌರಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3421 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3422 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಎಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3423 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3424 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3425 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಾಜಪ್ಪಷಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3426 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3427 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೂಳಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3428 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3429 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3430 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3431 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3432 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂಗಾಯ  ಗುತತ ೋದ್ರಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3433 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3434 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪೄರ ೋಭಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3435 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



3436 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3437 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದಿೋಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3438 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3439 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3440 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದತ್ತತ ತರ ೋಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3441 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದುದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3442 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಚಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3443 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3444 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3445 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಮಾ  ಗುತತ ೋದ್ರಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3446 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3447 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲ  ಎಸ್ ಸ್ತಂಟನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3448 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3449 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3450 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3451 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3452 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3453 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೆಮದ್ ಹುಸನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3454 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3455 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3456 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3457 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3458 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3459 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3460 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಯಶಾ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3461 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಘುಡು SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3462 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3463 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕು ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3464 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3465 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3466 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಂಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3467 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3468 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪತ್ತಂಫಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3469 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ  ಕುಂಬ್ಯಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3470 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಲಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3471 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3472 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3473 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3474 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಾ ಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3475 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3476 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3477 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3478 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಖವೇಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3479 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ  ಹಶಭನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3480 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3481 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3482 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3483 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3484 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3485 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3486 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಮಾ  ಮಾತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3487 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಾಗಿಗ  ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3488 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3489 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3490 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿದ್ರಾ ಧರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3491 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ತರ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3492 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಔಲಾ ರಾಜಾಪುಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3493 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3494 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3495 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3496 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3497 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತೋಷ್ಣಕಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3498 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3499 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿದ್ರಾ ಸಾಖರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3500 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3501 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3502 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3503 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3504 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3505 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3506 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಾ ಯಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3507 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3508 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3509 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಜುಾನ್ ಪಂಚಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3510 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮವಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3511 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಾತಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3512 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಚಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3513 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶುಬರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3514 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3515 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3516 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3517 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3518 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲ್ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3519 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೆಮದ್ ಅಷಭದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3520 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಇಶ್ಯಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3521 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂಡೆಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3522 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಜೋಮ್ ಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3523 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಮಿನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3524 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಆಕರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3525 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3526 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಡ್ಡನಾಸ ಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3527 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3528 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3529 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3530 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3531 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3532 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶಿಾ ನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3533 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಖಾ ಜೋತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3534 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3535 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಖಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3536 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3537 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಾರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3538 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3539 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಲಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3540 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3541 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3542 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3543 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3544 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3545 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶುಔರ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3546 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3547 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3548 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3549 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿನೋದಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3550 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3551 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮುಕಿಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3552 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3553 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದ್ರನಮಾ  ನಿಲ್ಲರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3554 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3555 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3556 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3557 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



3558 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3559 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಂಜನಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3560 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉದಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3561 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3562 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಳಣಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3563 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮವಂತರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3564 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3565 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3566 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3567 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಲಿಂಖಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3568 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3569 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಬುಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3570 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತುಲಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3571 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3572 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪ್ಪಲ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3573 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3574 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3575 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಸಿರಾಜದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3576 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3577 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3578 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3579 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3580 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3581 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3582 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಾಾ ದಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3583 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3584 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪುಟಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3585 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಭಾಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3586 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3587 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3588 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3589 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3590 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಲಾನಿ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3591 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಯತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3592 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಔತ ರ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3593 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3594 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3595 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3596 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3597 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3598 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3599 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಧವಾನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3600 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3601 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚೆನನ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3602 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3603 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಿಳಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3604 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3605 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರುಕಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3606 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮಿೋರ್ ಅಷಭದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3607 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3608 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಿೋಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3609 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3610 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3611 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶರುಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3612 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3613 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3614 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3615 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಾಮತಿರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3616 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3617 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೈಟ್ಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3618 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನುರಾಧ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3619 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಳರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3620 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3621 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3622 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3623 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ BADE SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3624 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಲಿಖರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3625 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3626 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3627 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಕುಂತಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3628 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ  ಘಂಟ್ಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3629 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3630 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜುಲೇಖಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3631 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ದಿೋಪ್ಪ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3632 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಾ ವಿೋಯಣಣ  ಸಾತನೂರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3633 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3634 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3635 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಬುದ ಲ ಯೂನಸ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3636 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3637 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3638 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ  ಔಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3639 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧನಂಜಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3640 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಷಭಮ ದ್ ರೂಫ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3641 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3642 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಲಿಾಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3643 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3644 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಕಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3645 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3646 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ ಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3647 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಜೈನುಲಾಬೆದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3648 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಇರಾಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3649 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ನಯಸಿಗಂಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3650 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3651 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3652 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಕಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3653 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿವೇಕನಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3654 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂಡೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3655 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3656 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಜಮಾದ್ರಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3657 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3658 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿನೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3659 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3660 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಕುಮಾಯ ಗುರುಪ್ಪದ  ಅರಂಔಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3661 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರು ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3662 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿರಾಜದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3663 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3664 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖರಾಜ್ ಸಿದದ ಣಣ  ಧೂಲಗುಂದಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3665 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಮೂತಾಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3666 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಯಶಾ ತಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3667 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3668 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮಾ ಣಣ  ಸಿರಿಗಂಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3669 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3670 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬು ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3671 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3672 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3673 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಾಟುರ  ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3674 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3675 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿೋಱಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3676 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔವಿತ್ತ ಮೇಲಕರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3677 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಾ ೋತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3678 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3679 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ವಾಗಿಗ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



3680 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3681 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಕುಮಾಯ ಬಿ ಕುದಿರ ಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3682 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಟಟ ಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಭಡಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3683 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3684 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗ್ ಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3685 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಬುದ ಲ ಯಹೋಮಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3686 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉಭರ್ ಪ್ಪಶ್ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3687 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದ್ರಮ ಳತಿ ಮುಲಿಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3688 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ ಕಂಬ್ಯಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3689 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಲಿಾವುದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3690 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3691 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿೋಱಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3692 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3693 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3694 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೂಪ್ಪ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3695 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3696 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3697 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3698 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3699 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3700 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3701 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3702 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಜಗುಣಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3703 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3704 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3705 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3706 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜೈಶಿರ ೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3707 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3708 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3709 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3710 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3711 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3712 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3713 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3714 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3715 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೌಱಟ್ ಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3716 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3717 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಾತೂರ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3718 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿ್ೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3719 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3720 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔವಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3721 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದವಿ ತಱನೂರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3722 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3723 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪುವ ಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3724 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3725 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3726 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3727 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಯಶಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3728 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶುಬಚ ಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3729 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಯಶಾ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3730 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3731 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3732 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕತ್ತಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3733 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3734 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಲಿಂಖರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3735 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3736 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3737 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3738 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3739 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ಪೂಣಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3740 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3741 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3742 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3743 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3744 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಲಿಂಖಫಶವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3745 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಲಿಂಖರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3746 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿೋಱಕಂಠ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3747 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಂಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3748 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುನೆಾ ೋಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಮಾಲಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3749 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಲಿಂಖರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3750 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3751 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3752 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ ರೆಡ್ಡಡ  ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3753 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3754 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3755 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3756 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3757 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3758 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇಮಾಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3759 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3760 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3761 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3762 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರೇ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3763 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3764 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3765 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3766 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3767 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3768 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3769 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3770 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3771 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3772 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3773 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3774 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚನಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3775 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಜಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3776 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3777 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಆನೆಮಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3778 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3779 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3780 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3781 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋಷನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3782 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹನಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3783 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಜಾತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3784 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3785 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಲಿಾಲಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3786 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3787 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3788 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3789 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3790 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3791 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3792 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3793 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3794 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವೈಶ್ಯಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3795 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3796 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3797 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಲಿಾಲಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3798 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3799 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3800 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3801 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



3802 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3803 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3804 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧನಂಜಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3805 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3806 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ್ ಫಲಗಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3807 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ್ಚಂದ್ ಬೇಗ್ ಕಟಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3808 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತು ದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3809 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3810 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3811 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೇಖಸಿದದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3812 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3813 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3814 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಹುಡ್ಡಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3815 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3816 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿದ್ರಾ  ಸಾಖಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3817 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಕಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3818 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವೇಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3819 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3820 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3821 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3822 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಣಿಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3823 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3824 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3825 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3826 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3827 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3828 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3829 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3830 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3831 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3832 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3833 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಗಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3834 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3835 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3836 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3837 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಬಿ ಯಾಾಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3838 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ರೈಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3839 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3840 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3841 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3842 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3843 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3844 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3845 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3846 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3847 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3848 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3849 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3850 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3851 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3852 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3853 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಲಿಾಲಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3854 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3855 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3856 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3857 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3858 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3859 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೆದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3860 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಮ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3861 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಚಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3862 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3863 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ  ಪ್ಪಂರ್ಚಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3864 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೇಂದರ ಕುಮಾಯ ಮಂಖಱಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3865 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3866 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3867 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3868 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಲಾಲ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3869 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3870 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಲೋಚನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3871 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3872 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3873 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3874 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಭಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3875 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3876 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3877 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3878 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3879 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3880 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೃವಣ ಕುಮಾಯಔಱಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3881 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಸಾದಿಕ್ ಮಿಯಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3882 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3883 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3884 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖೈರುನ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3885 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಾನಿ ಮಿಯಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3886 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಣ್ಣಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3887 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3888 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಇಂದು ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3889 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3890 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3891 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧನಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಟ್ಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3892 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದಿೋಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3893 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷರಿೋಾ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3894 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3895 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3896 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಶ್ಯಕ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3897 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3898 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3899 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3900 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3901 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗಿಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3902 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3903 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3904 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪೄರ ೋಭಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3905 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3906 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿದ್ರಾ ಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3907 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ  ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3908 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮುಶತ ಫಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3909 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3910 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ MD ಗೌಸ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3911 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಶೇೋದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3912 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3913 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3914 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3915 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಾಟುರ  ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3916 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಶತ ಗಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3917 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3918 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3919 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶೆನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3920 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3921 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3922 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ASHOK ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3923 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚನನ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



3924 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3925 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3926 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಸಿರ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3927 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಸನ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3928 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉತತ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3929 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನೂರ್ ಭಷಭಮ ದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3930 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶುಬಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3931 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಳಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3932 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3933 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಫಾಶಮಿೋಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3934 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3935 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3936 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3937 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3938 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋಭಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3939 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಯಥ ವಾಗಿಗ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3940 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3941 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3942 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂಡೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3943 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3944 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಗಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3945 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3946 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3947 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3948 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3949 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3950 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3951 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3952 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3953 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3954 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3955 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಿರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3956 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಶ್ಯಕ್ ಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3957 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂದಪ್ಪ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3958 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮಶಿರ ೋ ರಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3959 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ  ರಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3960 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3961 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔವಿತ್ತ ಚಂದಂಕಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3962 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಷದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3963 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಇಂದಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3964 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3965 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3966 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3967 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3968 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3969 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಚಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3970 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3971 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3972 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3973 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3974 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3975 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಾ ನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3976 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3977 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3978 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3979 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಔಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3980 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಿರೋಜಾಮಿಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3981 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3982 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಬದ್ರರ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3983 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3984 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3985 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ   ಶತಖ ೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3986 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3987 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3988 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3989 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3990 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಇರಾಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3991 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3992 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3993 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇಳಔಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3994 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3995 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚನನ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3996 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3997 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3998 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

3999 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4000 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4001 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4002 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಸಿದದ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4003 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖುಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4004 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅರುಣಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4005 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4006 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತ್ತರಾ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4007 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4008 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4009 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖನಾಥರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4010 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4011 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4012 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೌಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4013 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4014 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಾ ೋತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4015 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿ  ದಿಗಾಗ ಂವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4016 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಯಔನಾಥ್ ಡ್ಡ ಶ್ಯಖಾಪುಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4017 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹನಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4018 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4019 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4020 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನವಿೋಯ  ಬ್ಯಭನಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4021 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4022 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಶಂಔಯಮಾ  ಬೈಯಭಡಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4023 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬು ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4024 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4025 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4026 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4027 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4028 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4029 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದಪ್ಪವ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4030 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4031 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶೇೋಭಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4032 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಣಣ  ಸಿಯಗಂಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4033 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4034 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4035 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉಮಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4036 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4037 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4038 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4039 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಭಾಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4040 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4041 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬುರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4042 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4043 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4044 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಸನ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4045 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



4046 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4047 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷರಿಚ ಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4048 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ  ಔಲಿಡ ಫಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4049 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ  ಹೌಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4050 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4051 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜೋಜಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4052 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4053 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4054 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4055 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿೋಱಕಂಠ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4056 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4057 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4058 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಿು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4059 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4060 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಖಪ್ಪತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4061 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4062 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿೋನಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4063 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೂಪಿ್ಪ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4064 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4065 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4066 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭನೋಷರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4067 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4068 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4069 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4070 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4071 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋಷನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4072 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4073 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4074 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4075 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಶಿೋಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4076 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4077 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋಭಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4078 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತನಿೋಲ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4079 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭನಿಬೈ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4080 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉಮಾಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4081 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4082 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಶನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4083 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿೋಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4084 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4085 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4086 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4087 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4088 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4089 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಂಜತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4090 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶೇೋಭಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4091 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4092 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4093 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4094 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ JIVLA ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4095 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4096 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4097 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4098 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4099 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4100 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4101 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4102 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4103 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4104 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4105 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಶುರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4106 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4107 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4108 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೆಫಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4109 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4110 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಲಿಂಖಮಾ  ಮುಳ್ಳಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4111 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅರುಂಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4112 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಧರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4113 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4114 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಪುತರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4115 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಐಸಾಕ್ ಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4116 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4117 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4118 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖೈರುಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4119 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಂತಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4120 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಜ್ ಆರ್ ಚಿದಿರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4121 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶರ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4122 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಚಿದರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4123 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4124 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4125 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4126 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶತಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4127 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿಂದರ   ಮೆಶನೂರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4128 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ RAM RAO ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4129 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4130 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4131 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4132 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4133 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4134 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಧಿಕ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4135 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4136 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಎಂ ಡ್ಡ ಶಲಿೋಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4137 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4138 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಔಕ  ಗುರುನಂಜಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4139 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಲಾಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4140 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4141 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಸ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4142 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಔರ ಭಪ್ಪವ ಹೇಳು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4143 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಿೋಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4144 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4145 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4146 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4147 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4148 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಾ ಣಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4149 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉಲಿಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4150 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4151 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4152 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೋಂದರ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4153 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಸಾತ ನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4154 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4155 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4156 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಂಔಟ ರಾವ್ ಸೂಮಾವಂಶಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4157 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4158 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4159 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4160 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4161 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4162 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4163 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಯಶಾ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4164 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬುರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4165 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4166 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4167 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



4168 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋನಿವಾಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4169 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4170 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಸಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4171 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೆಮದ್ ಅಜೋಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4172 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಬದ್ರರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4173 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4174 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4175 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋಭಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4176 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಚೆಚ ೋಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4177 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಭು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4178 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4179 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಣಾ  ಭಡ್ಡವಾಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4180 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಫಶಳರಾಜ ಶರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4181 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4182 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶತಿೋಚ ಂದರ  ಎಸ್ ಸೂಱಪಟ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4183 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4184 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4185 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4186 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4187 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚನನ  ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4188 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4189 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4190 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೆಡಿ್ಡಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4191 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4192 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4193 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4194 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4195 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4196 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪ್ಪಲ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4197 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಭಾಔರ್ ತು ದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4198 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶೄಾ ೋತ ರ ಭಾ ತುಭಕುಂಟ್ಟಯಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4199 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಭಾಔರ್ ಪಲಿೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4200 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದಿೋಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4201 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4202 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4203 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4204 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4205 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4206 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ NABI ಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4207 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4208 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4209 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನುಸೂಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4210 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4211 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4212 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯಭಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4213 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4214 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4215 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4216 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4217 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4218 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇಳಕಿಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4219 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4220 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4221 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4222 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4223 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4224 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳಯಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4225 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4226 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಪುತರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4227 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಔಫ ರ್ ಪ್ಪಶ್ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4228 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಘುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4229 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಸೂಲ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4230 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದ್ ಸಾಬ್ ತಂಖಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4231 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4232 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಹರುಂಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4233 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಬುದ ಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4234 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4235 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಷಭಮ ದ್ ಷಶನದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4236 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿರಾಜದಿದ ೋನ್ ಎಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4237 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಷಭಮ ದ್ ಫಿಯುದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4238 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4239 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4240 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4241 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4242 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಾನಿ ಮಿಯಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4243 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಲಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4244 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಲಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4245 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮುಶತ ಫಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4246 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡೇರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4247 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡೇರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4248 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4249 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4250 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4251 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4252 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4253 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4254 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4255 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4256 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4257 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯವಿಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4258 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4259 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌಸೇದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4260 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೆಬೂಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4261 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧಯಾನಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4262 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4263 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಮೂತಾಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4264 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೇಂದರ ಕುಮಾಯ ಮಂಖಱಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4265 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಾ ಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4266 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋರೇಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4267 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4268 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4269 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಚಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4270 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಹುಡ್ಡಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4271 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4272 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4273 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4274 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4275 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪೄರ ೋಭಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4276 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುರ ಸಾದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4277 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಖಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4278 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಮ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4279 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4280 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4281 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಭಾಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4282 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜೋಳಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4283 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4284 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4285 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನವಿಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4286 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4287 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೊೋಜಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4288 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಂಕುಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4289 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



4290 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಖಯಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4291 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4292 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4293 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಯಶರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4294 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜು ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4295 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4296 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4297 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳಯಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4298 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪಯಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4299 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4300 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮಿೋರ್ ಮಿಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4301 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4302 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4303 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4304 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4305 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4306 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಿಮಿಾಮನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4307 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4308 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4309 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಯಥ ವಾಗಿಗ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4310 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4311 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ವಾಗಿಗ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4312 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚೇತಂಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4313 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ  ಮುಲಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4314 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4315 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4316 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4317 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4318 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4319 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4320 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದ್ರಳಲ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4321 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಣಿಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4322 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಫಳಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4323 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4324 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4325 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4326 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೌಱತ್ತ ರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4327 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4328 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದತತ ತ್ತರ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4329 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪುಷಾ  ಕುಱಔಣಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4330 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಶಿಲೇಂದರ  ಕುಱಔಣಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4331 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೆಮದ್ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಅನಾ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4332 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಜಜ್ ಭಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4333 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಬುರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4334 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4335 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4336 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಷ್ಣಣ ದ್ರಸ್ ಮಂತಿರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4337 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4338 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಭಸಾತ ನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4339 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಂಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4340 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4341 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಭುರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4342 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4343 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಿದ್ರನಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4344 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ ಶಿಂಧೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4345 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4346 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಔಕ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4347 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಸ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4348 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದ್ರರ ಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4349 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಜನಿ ಯಮಶ್ ಕುಱಔಣಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4350 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭನೋಷರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4351 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತರೇಶ್ ಕೄ ಕುಱಔಣಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4352 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಶಿೋರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4353 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4354 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಲಾಳತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4355 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಅಲಿೋಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4356 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿೋಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4357 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಕ ಣಣ  ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4358 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನುಸೂಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4359 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಖಪರ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4360 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಡ್ಡ ಎಸ್ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4361 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4362 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭದಿೋನ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4363 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4364 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿವಾನಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4365 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4366 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4367 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4368 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯನಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4369 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬೇಬಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4370 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4371 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪುಷಾ  ಕುಱಔಣಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4372 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿರ ೋಕಂತ ಕುಱಔಣಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4373 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಕೂಫ ಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4374 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಯಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4375 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4376 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔರ್ ಜಾಪುಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4377 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4378 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಕ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4379 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಶತ ಗಿರ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4380 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4381 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4382 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹೋನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4383 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಸಿರೇ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4384 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಿರುಮಾಲ ಎಚ್ ದೇಳಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4385 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದ್ರರ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4386 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೆಮದ್ ಹುಸನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4387 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4388 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನುಷಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4389 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುಂಡೇರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4390 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4391 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4392 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4393 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4394 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬೋಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4395 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಹೂರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4396 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಶಿಲೇಂದರ  ಕುಱಔಣಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4397 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಿೋಔರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4398 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4399 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4400 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4401 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೆಮಾರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4402 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4403 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4404 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಾಲಿಮ ಕ್ ಶಿಳ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4405 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೋಯಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4406 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4407 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4408 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4409 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಕೇಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4410 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಡ್ಡವಾಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4411 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔರ್ ರಾಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



4412 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಎಂಡ್ಡ ಗುಲಾಂ ಮೆನುದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4413 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4414 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಂಟೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4415 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖ  ಭಹದೇಳ  ಕುಂಬ್ಯಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4416 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಳಾತಿ ಕುಂಬ್ಯಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4417 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೆಮದ್ ನೂರುಲಿಾ  ಹುಸನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4418 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಶಿೋರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4419 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4420 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4421 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4422 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಶ್ಯಂತ್ ಎಲ ಭತುಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4423 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4424 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4425 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖೋರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4426 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯೋಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4427 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದುಯಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4428 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4429 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಉಮಾಜ ಳಲು ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4430 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4431 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4432 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಭಮ ನ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4433 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4434 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4435 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಪ್ಪಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4436 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4437 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಕ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4438 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಿಯಣಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4439 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿವುಪುತರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4440 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4441 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯವಿರಾಜ್ ಹೆಖಗ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4442 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಳಾಶಾ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4443 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4444 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೄರೆಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4445 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತನಿೋತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4446 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4447 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4448 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶವಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4449 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖಾಜಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4450 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4451 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭರೆವಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4452 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಲಾಾ ಡಲ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4453 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿ್ೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4454 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೆಡ್ಡಂಗ್ ಡೆಂಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4455 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಯಶಾ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4456 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿೋಯಕ್ಿ  ಹುಗಿಗ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4457 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನೂರುದಿದ ೋನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4458 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಕುಭಬ್ಯರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4459 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4460 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಹೋಭನ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4461 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿೋಾಜ್ ಶAಂ್ .ಂ ದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4462 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4463 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷನುಭತ್ ಮಾಾ ನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4464 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4465 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನವಿೋಯಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4466 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಭಮ  ಭಣಿಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4467 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಲಿೋಂ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4468 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4469 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4470 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4471 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಖರ  ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4472 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷನಮೌಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4473 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4474 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದ್ರರ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4475 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4476 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4477 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖಾಜಾ ಹುಸನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4478 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಮೃತರ ಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4479 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಭುಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4480 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶರೋಜನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4481 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಂಔಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4482 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಶತ ಗಿೋರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4483 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿೋಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4484 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4485 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅರುಣ್ ದೇಮುಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4486 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಸಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4487 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಕದಿೋರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4488 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಹೋರ್ ಅಷಭದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4489 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಆತಮ ರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4490 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದ್ರರ ಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4491 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಗಂದರ  ಭಹಂತ  ಔಲಿಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4492 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಯಹಮ ನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4493 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಜ್ ಫಶಣಣ  ಕೇಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4494 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4495 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4496 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4497 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಸೄಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4498 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4499 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4500 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4501 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4502 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಪಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4503 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಭು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4504 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯವಿೋಂದರ ಕುಮಾರ್ ಗುತತ ೋದ್ರರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4505 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4506 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷನುಮಂತ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4507 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4508 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4509 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೇೋಭಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4510 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4511 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬೋಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4512 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯತನ ಭಮ  ಆರ್ ಮಾಕೇಂಡ್ಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4513 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4514 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4515 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಧಮುಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4516 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತರೇಶ್ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4517 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೃವಣ  ವಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4518 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4519 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಭತುಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4520 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4521 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಯತ್ ಫಡ್ಡಗಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4522 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4523 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4524 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿರ ೋ ರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4525 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ AMBU ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4526 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋವಿಂದ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4527 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4528 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಂಔಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4529 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಬದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4530 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4531 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4532 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4533 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



4534 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4535 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿಮಾಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4536 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4537 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4538 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4539 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4540 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4541 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬೇಡಾ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4542 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೆಮದ್ ನೈಭತುಲಿಾ  ಹುಸನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4543 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಲಾಲಾಫ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4544 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4545 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುಂಡರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4546 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4547 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4548 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4549 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಮೃತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4550 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಮೃತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4551 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4552 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ AMBU ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4553 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಲಿತ್ತ ಮೇೋಷನ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4554 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇೋಷನ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4555 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4556 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4557 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಖನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4558 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೇೋನಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4559 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಲೋಹತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4560 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಯೆಡ್ ಗೌಸಿಡ್ಡನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4561 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4562 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4563 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಧಿಮ ಳಭಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4564 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನನ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4565 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹಂತಭಮ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4566 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯನ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4567 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4568 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4569 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣಯ ಇಂಗಿನ್್ಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4570 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಜಾತ್ತ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಇಂಗಿನ್್ಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4571 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4572 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4573 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4574 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4575 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4576 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4577 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4578 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಶಂಔರ್ ಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4579 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4580 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಱಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4581 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಾ ರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4582 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರುಪಿ್ಪ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4583 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಟೇಲ ಹೋರೋರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4584 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋವಿಂಡ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4585 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4586 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4587 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಯಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4588 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಬು ಬಿ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4589 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾರಾಮಣ ದೇವಿು  ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4590 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4591 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಷ್ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4592 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4593 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4594 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4595 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಲಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4596 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಯತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4597 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4598 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4599 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಮಂಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4600 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಂದರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4601 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4602 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಫಶಸ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4603 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಯಹೋಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4604 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4605 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜಗೋಪ್ಪಲ ಶದ್ರಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4606 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4607 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂತೋಷ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4608 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪುತಲಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4609 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4610 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4611 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಲಿಾಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4612 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ ರೆಡ್ಡಡ  ಆರ್ ದಂಡುಗುಱಕ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4613 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭರಿಮ  ನಾಱವಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4614 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಲಿಾಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4615 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4616 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇೋಟು PWAR ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4617 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4618 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಂಡು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4619 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4620 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಳನಿೋಟಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4621 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4622 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಧಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4623 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಧಾಾ  ಷವಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4624 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇವೇಂದರ   ಎಂ ಮಾಟೂಾರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4625 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4626 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫುಲಾಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4627 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹುಂಚ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4628 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಜಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4629 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಣಾಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4630 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4631 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4632 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4633 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಂದರ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4634 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿರ ೋಕಂತ ಕುಱಔಣಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4635 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪುಷಾ  ಕುಱಔಣಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4636 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಭಾಷ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4637 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿೋಯಬದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4638 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4639 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪಂಪ್ಪತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4640 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಾ ನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4641 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯೋಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4642 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೇೋಭಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4643 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4644 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜೈಶಿರ ೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4645 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹುಣಚ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4646 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4647 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4648 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಉಮಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4649 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4650 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಕಸ್ ಚಳನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4651 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಳಾಶಾ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4652 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4653 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಳ್ಳಂಖರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4654 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಾಔಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4655 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



4656 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4657 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹಂತೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4658 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳಯಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4659 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4660 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತುಕರಾಂ ರಾಠೊೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4661 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಲಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4662 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4663 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4664 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಿಸ ಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4665 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4666 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾವಕ  ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4667 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಪ್ಪಲ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4668 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಷಾ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4669 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4670 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4671 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4672 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4673 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4674 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4675 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4676 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4677 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಉಲಿಾಸ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4678 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಂಫರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4679 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ GITA ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4680 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4681 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಮಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4682 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಲಔಟೆಟ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4683 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ IMAM ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4684 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4685 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4686 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಕುಕ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4687 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜಯ್ ಳಲಕರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4688 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಗಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4689 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4690 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುರುಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4691 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪ್ಪಳರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4692 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಡ್ಡಡ ಳಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4693 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4694 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಂಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4695 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4696 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ SMT ಔಭಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4697 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4698 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔಯ ಮಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4699 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಟಲ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4700 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4701 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4702 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4703 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಧಭಾರಾಮ ವಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4704 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಲಿಂಬ್ಯಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4705 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4706 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4707 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4708 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಂಫರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4709 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4710 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಬು ಮಿಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4711 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4712 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4713 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4714 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4715 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿೋಱಭಮ  ವಿ ಔಲಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4716 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಾ ಗಂಗಾದುಖಾರ ಸಾದ್ ದೇಸಾಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4717 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಕಸ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4718 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4719 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ದ್ರಭಗಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4720 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದತತ ತರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4721 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಯಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4722 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯೋಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4723 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬ್ಯಫ ಸ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4724 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4725 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇವಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4726 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪುಣಕಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4727 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4728 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಡ್ಡನಾಾ  ನೋಜರ್ ಭಜಾದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4729 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4730 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚೆನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4731 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಎಂ ಕಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4732 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಷದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4733 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4734 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4735 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4736 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಭಸಾತ ನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4737 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4738 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಯಾಸಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4739 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4740 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖಾಜಾಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4741 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಎಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4742 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಂಜನಾ ದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4743 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4744 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರೇಳಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4745 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಾಸ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4746 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4747 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೇೋಭಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4748 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾವಿತಿರ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4749 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4750 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔವಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4751 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4752 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4753 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶುಬನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4754 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4755 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4756 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಶ್ಯಾ ರಾಧಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4757 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4758 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4759 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4760 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಇಸಾಮಯಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4761 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಇಬ್ಯರ ಹಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4762 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪುತಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4763 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4764 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಂಜನಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4765 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4766 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಯದ್ರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4767 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4768 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೇೋಭಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4769 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೈಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4770 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಾ ನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4771 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಂಜಾನ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4772 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜೋಱನ್ ಎಸ್್ಎಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4773 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4774 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹುಸನ್ ಬಿಐ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4775 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿೋಱಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4776 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬೇಡಾ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4777 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



4778 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4779 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಆರಿಫ್ ಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4780 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿರ ೋ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4781 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4782 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4783 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಬಿೋಬ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4784 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಸಿೋರ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4785 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4786 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಹಸ ನ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4787 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4788 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4789 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಡ್ಡನಾಾ  ನೋಜರ್ ಭಜಾದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4790 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4791 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾರಾಮಣ ದೇವಿು  ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4792 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಾಲಿಮ ಕ್ ಶಿಳ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4793 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4794 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4795 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4796 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4797 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹನಂದಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4798 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಂತಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4799 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4800 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4801 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಪನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4802 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4803 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜಶಕರ್ ವಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4804 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಥರಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4805 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4806 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4807 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಮಿತ್ತರ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4808 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4809 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಬೈ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4810 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4811 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4812 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4813 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಪ್ಪಲ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4814 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4815 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚೆನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4816 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4817 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4818 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹಂತಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4819 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರುಕುಂಪ್ಪಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4820 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖಣತ್ ದಿೋಪ್ಪ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4821 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4822 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4823 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4824 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4825 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೆಲಾರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4826 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿ್ೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4827 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಂಔಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4828 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4829 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4830 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಕಿರ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4831 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4832 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹಂತಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4833 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿ್ೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4834 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4835 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4836 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಣಿಕಫ ಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4837 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜೋವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4838 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೇೋಪ್ಪನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4839 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4840 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖಣೇಶ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4841 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಪು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4842 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಂಔಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4843 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4844 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಂಡುರಾಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4845 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತೇಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4846 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4847 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರೂಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4848 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಸೂಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4849 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4850 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4851 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಯಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4852 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಿಸ ಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4853 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಬೈ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4854 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತುಕರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4855 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಬೂರ  ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4856 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಾ ನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4857 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4858 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4859 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4860 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೆಮಾರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4861 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4862 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತ್ತರಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4863 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4864 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4865 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿೋಣ್ಣ ಪ ಹಂಗುಂಟ್ಟಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4866 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಶಿಕ ರ ವಿೋಣ್ ಹಂಗುಂಟ್ಟಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4867 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಕತ್ ಪ ಹಂಗುಂಟ್ಟಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4868 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4869 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಮಿೋಲಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4870 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಶ್ಯಥ್ಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4871 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4872 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಲಭಮ  ತ್ತತ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4873 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಘುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4874 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4875 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4876 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಯಶಾ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4877 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4878 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4879 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಿಮ ನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4880 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಭಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4881 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಠಲ ರಾವ್ ಪ್ಪಳರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4882 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಧಿಕ ಸಾತಲಕ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4883 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4884 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಜಮ್ ಬ್ಯನು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4885 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಲಾನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4886 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಭು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4887 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4888 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4889 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಭಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4890 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಆಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4891 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4892 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚನನ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4893 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4894 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4895 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4896 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಮಾಮ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4897 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4898 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಧನರಾಜ್ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4899 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಭಮ  ಎಸ್ ಳಲ್ಕ ೋರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



4900 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾಯಿನಾಥ ಶಿಳಯಣ  ಸಾಹು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4901 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೇೋಭಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4902 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿೋಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4903 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಆರಿಫ್ ಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4904 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4905 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿರ ೋ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4906 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಸಿೋರ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4907 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಹಸ ನ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4908 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4909 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4910 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4911 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಭಾಷ್ ಎಸ್ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4912 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಶೇೋಧ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4913 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದು ಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4914 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನುರಾಧ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4915 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4916 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4917 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4918 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಭ ಗಾಮನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4919 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇೋಷನ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4920 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4921 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಿಸ ಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4922 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಜ್ ಆರ್ ಳಲ್ಕ ೋರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4923 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾವಿತಿರ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4924 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4925 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4926 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4927 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4928 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೋರಾ ಹೇಮಂತ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4929 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4930 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4931 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶದ್ರನಂದ್ ಕುಂಬ್ಯಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4932 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4933 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4934 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿೋಯಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4935 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4936 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಷಶಿಮ್ ಶಖ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4937 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಾ ಾನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4938 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4939 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4940 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಯಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4941 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜಶ್ ಬ್ಯಾ ಗರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4942 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಮ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4943 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4944 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4945 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಮಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4946 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಉಮಾಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4947 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4948 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಧಿೋರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4949 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4950 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಬುರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4951 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿವಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4952 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಉಮಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4953 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4954 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೇೋಭಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4955 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4956 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದುಖಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4957 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಭನಾಥ ಕಶಿನಾಥ್ ಕೇೋಟ್ಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4958 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4959 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4960 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಾ ನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4961 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಶಕ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4962 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ  ದೇಳ  ಸಾಹು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4963 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4964 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4965 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4966 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜೈರಾ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4967 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4968 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4969 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4970 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಯಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4971 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4972 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಲಔಟೆಟ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4973 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4974 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4975 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೇಟಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4976 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೃವಣ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4977 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಸ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4978 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಱಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4979 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಶತ ಗಿೋರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4980 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹನಂದಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4981 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4982 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4983 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4984 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4985 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4986 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಣಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4987 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4988 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4989 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೇಂದರ ಕುಮಾರ್ ಕೇೋರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4990 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4991 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4992 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಔಕ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4993 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4994 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4995 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4996 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಂಜುಳಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4997 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರುಕುನ ದಿದ ೋನ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4998 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಕುಭಬ್ಯರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

4999 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5000 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5001 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5002 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶರ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5003 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5004 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5005 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನೆಷರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5006 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೇಮಾಳತಿ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5007 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5008 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5009 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖಣೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5010 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಧಿೋಯಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5011 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5012 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಭಕ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5013 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಮೂತಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5014 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5015 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಿಲಿೋಪ್ಪ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5016 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಶ್ ರಾಜು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5017 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪೄರ ೋಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5018 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5019 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಮೄಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5020 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5021 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



5022 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಯಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5023 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5024 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಲಔಟೆಟ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5025 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5026 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5027 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೇಟಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5028 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೃವಣ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5029 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಸ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5030 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಱಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5031 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾರು ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5032 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5033 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತನಿಲ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5034 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5035 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಲಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5036 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಗಿೋತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5037 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಷದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5038 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಶಿೋಲಾ ಕೄ ಪಟಾಟ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5039 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5040 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇಳಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5041 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5042 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶವಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5043 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5044 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5045 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುರುಲಿಂಖಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5046 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಭನ್ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಳಸಾತ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5047 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5048 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5049 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಮಶಿರ ೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5050 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5051 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5052 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5053 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖಜಾನನರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5054 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5055 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯೋಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5056 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5057 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾವಿತಿರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5058 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೇೋಭಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5059 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5060 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜೈಶಿರ ೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5061 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5062 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಶ್ಯಥ್ಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5063 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5064 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5065 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಶೇೋಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5066 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5067 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಲಾಲ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5068 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಳ ವಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5069 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5070 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5071 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಶತ ಗಿೋರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5072 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಭಮ ನ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5073 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಲಿೋಮಾ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5074 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5075 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5076 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುರುರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5077 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಗಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5078 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5079 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯೋಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5080 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬ್ಯಫ ಸ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5081 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5082 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇವಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5083 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪುಣಕಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5084 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5085 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಡ್ಡನಾಾ  ನೋಜರ್ ಭಜಾದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5086 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5087 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚೆನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5088 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5089 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಎಂಡ್ಡ ಭಹೇಮೂದ್ ಸೌದ್ರಖರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5090 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಬು ಮಿಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5091 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5092 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5093 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5094 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5095 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿೋಱಭಮ  ವಿ ಔಲಶೄಟ್ಟಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5096 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೄರಾಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5097 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳಯಜ ಭೋಭರಾಮ ದುಗುಗ ಂಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5098 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5099 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5100 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಗಂದರ   ನಾಟ್ಟೋಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5101 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುರುರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5102 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಕುಭಬ್ಯರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5103 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5104 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5105 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5106 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5107 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಶಂಔರ್ ಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5108 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5109 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಎಂ ಕಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5110 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಷದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5111 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬ್ಯಡ್ಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5112 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಗಿೋತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5113 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5114 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5115 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಧನರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5116 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೊೋಜು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5117 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5118 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಷ್ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5119 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5120 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5121 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಸೄಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5122 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5123 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5124 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5125 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5126 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುರುನಾಥ ರಾಠೊೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5127 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5128 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೊೋಜು ತರು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5129 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕುಮಾರ್ ತುಕರಾಂ ಯಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5130 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5131 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಳಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5132 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5133 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ದೇಳಱ ವಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5134 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5135 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೇಮು ರೆಹು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5136 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಭನು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5137 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5138 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿೋತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5139 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5140 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5141 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5142 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5143 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ವಾಡಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



5144 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೄಮಿಿ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5145 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5146 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5147 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5148 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪಕಿೋರಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5149 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5150 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5151 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶವ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5152 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5153 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬಿ ಕೃವಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5154 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಾಲು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5155 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5156 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5157 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5158 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಕ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5159 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5160 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5161 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5162 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಚುಚ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5163 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5164 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5165 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5166 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5167 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5168 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖನುನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5169 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಳಸಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5170 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಕಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5171 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5172 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5173 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಫಫ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5174 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪಚಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5175 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿನೋದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5176 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5177 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪುರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5178 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5179 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತರೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5180 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೄರ ೋಭಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5181 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಚೂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5182 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯುಳರಾಜ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5183 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿೋಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5184 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭದನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5185 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5186 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5187 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖಣೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5188 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಪು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5189 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5190 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಫನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5191 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಭಾಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5192 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5193 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದನುನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5194 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5195 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಕ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5196 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೄಲಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5197 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5198 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪುರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5199 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5200 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಳಸಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5201 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔವಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5202 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5203 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಾಚು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5204 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5205 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಸಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5206 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಬುದ ಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5207 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5208 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಲಿ ಬ್ಯಬು ಯಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5209 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಗನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5210 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5211 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5212 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜೈಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5213 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೂರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5214 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5215 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಡಡ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5216 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬಿರ್ ಬ್ಯಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5217 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಯಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5218 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಲಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5219 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನುಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5220 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಾ ನ್ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5221 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5222 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5223 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5224 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5225 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖನಿನ ಯಾ ಪುನಿನ ಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5226 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಭಱ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5227 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿರುತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5228 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಚುಚ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5229 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5230 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5231 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5232 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾಲಿಾಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5233 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5234 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಖಾಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5235 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ ಕಶ್ ಎಂ ಗಾಮಔವಾಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5236 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಡಾ ರಾಭ ಳಲಿಮ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5237 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತರೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5238 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5239 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಭಲ ಮಾಾ ನಿಸ ಂಗ್ ಚೌಹಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5240 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5241 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಜಮಕುಮಾಯರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5242 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5243 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಖಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5244 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5245 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5246 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಮಾಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5247 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5248 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಂಗಾರಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5249 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5250 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5251 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5252 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಮೇನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5253 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಯೋಗಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5254 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾಲಿಾಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5255 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5256 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನೋಷರ್ ವಿ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5257 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5258 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5259 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5260 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5261 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5262 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5263 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5264 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5265 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಕಿನ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



5266 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5267 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5268 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5269 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಶಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5270 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಂಡು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5271 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಎಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5272 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5273 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಾಚು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5274 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5275 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5276 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬುಡಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5277 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5278 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಲಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5279 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5280 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಡ್ಡ.ಹಜ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5281 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5282 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ವಾಲು ಯಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5283 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತರು ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5284 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನುಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5285 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5286 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5287 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5288 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋತಿ ರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5289 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5290 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಷನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5291 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5292 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5293 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹರಿಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5294 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5295 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬುಡಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5296 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5297 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಥಾಳರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5298 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದ್ರಾ ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5299 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಖರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5300 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5301 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5302 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5303 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೈರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5304 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5305 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5306 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಯಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5307 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚೋಕಿ  ರೋ ಜಾಧವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5308 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪಚಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5309 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಲಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5310 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5311 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೌಱಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5312 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5313 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5314 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೇರೆಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5315 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5316 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತುಕರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5317 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನೂರಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5318 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫದುದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5319 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5320 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5321 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೌನೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5322 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಭಮ  ಮುಶಱಗೋಳ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5323 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5324 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5325 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5326 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ GENU ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5327 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಕ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5328 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಜಮ ನಮು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5329 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5330 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5331 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುಖಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5332 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5333 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5334 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5335 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಾಲಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5336 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5337 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5338 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಮ ಸಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5339 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5340 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಭಮಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5341 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5342 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5343 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿವಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5344 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖಣೇಶ್ ಗೋಬ್ಯರ ಮ ಜಾಧವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5345 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5346 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5347 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5348 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಳಸಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5349 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5350 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5351 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5352 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಶಕ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5353 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5354 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5355 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5356 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ IRAPPA ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5357 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5358 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5359 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತಿಬೈ ನಾನು ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5360 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಠಠ ಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5361 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5362 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5363 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5364 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸವು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5365 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಬ್ಯಮಾ ಟೋಪು ಯಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5366 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5367 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5368 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5369 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5370 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಔರ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5371 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5372 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔಯ ಚಂದು ರಾಠೊೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5373 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜೈಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5374 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5375 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತುಕರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5376 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಾ ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5377 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5378 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5379 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5380 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5381 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5382 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನುಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5383 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲ್ಕು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5384 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5385 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5386 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಶುರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5387 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



5388 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5389 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5390 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5391 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5392 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5393 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5394 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಟ್ಟರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5395 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋತಿಲಾಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5396 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಂಡು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5397 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಂಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5398 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪನಾಥ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5399 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಮಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5400 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೇರೆಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5401 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿವಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5402 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5403 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮ ಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5404 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಲಿು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5405 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5406 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೌಱಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5407 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5408 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5409 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5410 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5411 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5412 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5413 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5414 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5415 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಳಧಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5416 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಠಠ ಲ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚೌಹಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5417 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತರಾಂ ಯಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5418 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5419 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ SHNKAR ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5420 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5421 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೂಪ್ಪ ಕಿತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5422 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬುಖಗಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5423 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5424 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನೆಷರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5425 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನೆಷರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5426 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರುಕಿಕ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5427 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಶುರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5428 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5429 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5430 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಾ ಟುಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5431 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5432 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5433 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶೃತಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5434 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5435 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿನೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5436 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5437 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5438 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5439 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5440 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜೈನಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5441 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನುಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5442 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಕುಕ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5443 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿೋರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5444 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬುಡಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5445 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5446 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5447 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಧನರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5448 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಬ್ಯರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5449 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚೋಕಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5450 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5451 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಜಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5452 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5453 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರೂ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5454 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5455 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5456 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿೋಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5457 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5458 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5459 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5460 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5461 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5462 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5463 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಫರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5464 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5465 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾರುತಿ ಎಸ್ ಸ್ತಖಗ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5466 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೃತಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5467 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಂಡು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5468 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5469 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5470 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಟಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5471 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ SEETU ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5472 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5473 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5474 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5475 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5476 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋನಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5477 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತಿಬೈ ನಾನು ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5478 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪುಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5479 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಂಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5480 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹುಸನ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5481 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5482 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5483 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಮಾಲಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5484 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕರಿಘೂಲಿ ವಾಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5485 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5486 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋವಿಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5487 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5488 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5489 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೊೋರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5490 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5491 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಶಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5492 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತುಕರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5493 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಕೂ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5494 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5495 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5496 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಕೂ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5497 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೆಮಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5498 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಂಬುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5499 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಮಿಿ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5500 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಡ್ಡೋಲಿಪ್ಪ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5501 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಕುಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5502 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋನು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5503 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಭಳಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5504 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5505 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5506 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5507 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5508 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5509 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



5510 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪತುತ  ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5511 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5512 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5513 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಷನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5514 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5515 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪುಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5516 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5517 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಂಔಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5518 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5519 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5520 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಭನಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5521 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂಖಣಣ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5522 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5523 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5524 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತಿಲಾಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5525 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5526 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5527 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5528 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಕಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5529 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5530 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5531 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5532 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಂಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5533 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5534 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5535 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5536 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾಶ್ಯಕ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5537 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5538 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5539 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಮಾಲಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5540 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5541 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5542 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಣಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5543 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಡಡ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5544 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5545 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5546 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5547 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಳಾತಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5548 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5549 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5550 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಕಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5551 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತೋಪು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5552 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5553 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ ಲಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5554 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5555 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5556 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5557 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಉಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5558 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತರೇಶ್ ತುಕರಾಂ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5559 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5560 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಲಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5561 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭಲಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5562 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಾ ಭವಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5563 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷಣಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5564 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5565 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5566 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೋರು ಜಮು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5567 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೂಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5568 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5569 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5570 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೂಪಿ್ಪ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5571 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫನಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5572 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಗನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5573 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪತುತ  ರಿಯು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5574 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಮೇೋನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5575 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5576 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5577 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತೋಪು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5578 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಯಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5579 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5580 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಿೋರಾ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5581 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆನಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5582 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶರೋಜಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5583 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5584 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5585 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5586 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹೇಾ ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5587 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5588 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5589 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5590 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5591 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜೋಳಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5592 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5593 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5594 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5595 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5596 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ್ಚಳಲಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5597 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5598 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5599 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನೋಷರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5600 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5601 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5602 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5603 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತ್ತರಾ ಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5604 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಷನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5605 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5606 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5607 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5608 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5609 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5610 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷರಿಲಾಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5611 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಭಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5612 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5613 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5614 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5615 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಾಸ್ತದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5616 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5617 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವುದಮ ಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5618 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5619 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5620 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5621 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5622 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5623 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5624 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5625 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಲಾಾ ಣಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5626 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5627 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5628 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೂರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5629 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜು ಲಿಂಬ್ಯಾ  ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5630 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖಣೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5631 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



5632 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಕಿನ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5633 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಘು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5634 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5635 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5636 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5637 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5638 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿತ್ತಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5639 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5640 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5641 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5642 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಮಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5643 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಬ್ಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5644 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5645 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶುವಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5646 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚೋಕಿ  ರೋ ಜಾಧವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5647 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಧಾಕು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5648 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5649 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5650 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5651 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5652 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದ್ರರ ಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5653 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5654 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5655 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5656 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬುಡಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5657 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5658 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5659 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5660 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಪು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5661 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಾ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5662 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5663 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಫಫ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5664 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದತ್ತತ ತರ ೋಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5665 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಡುಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5666 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5667 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5668 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5669 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5670 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳ ಚಂದು ವಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5671 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೂರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5672 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5673 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಮುನಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5674 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5675 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5676 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5677 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5678 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಂಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5679 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5680 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5681 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5682 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5683 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಕಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5684 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಧಾಕು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5685 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5686 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5687 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5688 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತುಕರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5689 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಮಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5690 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಪೄಮು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5691 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ವಾಲು ಯಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5692 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತರು ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5693 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನುಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5694 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5695 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5696 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5697 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಥಾಳರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5698 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದ್ರಾ ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5699 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಖರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5700 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5701 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪಚಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5702 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ  ನಟೇಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5703 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋಯಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5704 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಲಿಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5705 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5706 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5707 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5708 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5709 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಡಡ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5710 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ರಾಭಚಂದ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5711 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5712 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5713 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5714 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿನೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5715 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5716 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5717 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜತೇಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5718 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತುಕರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5719 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5720 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5721 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5722 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5723 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5724 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಾ ೋತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5725 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಲಿತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5726 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5727 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನನ ಪೂಣಾಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5728 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಠಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5729 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5730 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5731 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5732 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಂಔಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5733 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋಯಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5734 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5735 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5736 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5737 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ ಭು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5738 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿಸಾನ್ ಪುರಾಮ ವಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5739 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ  ಪುರಾಮ ವಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5740 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5741 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5742 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5743 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋವಿಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5744 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖಣೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5745 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫುಲು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5746 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಚುಚ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5747 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5748 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನೋಷರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5749 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5750 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5751 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಲಿೋಲ ಅಷಮ ದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5752 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5753 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



5754 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಪ್ಪಶ್ಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5755 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5756 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5757 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5758 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5759 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5760 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶದ್ರಶಿಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5761 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಿಜಾಾ ನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5762 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5763 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಂಫರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5764 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5765 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಸಾಾ ಮಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5766 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಾಚು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5767 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5768 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5769 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬುಡಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5770 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5771 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5772 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5773 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5774 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬುಡಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5775 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5776 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಮಿಬ್ಯಯಿ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5777 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5778 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5779 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಶಕ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5780 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5781 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5782 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಶು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5783 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಥಾರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5784 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪುಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5785 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5786 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಾಚು ಶಖುರ  ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5787 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5788 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5789 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5790 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5791 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5792 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5793 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5794 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5795 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5796 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5797 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5798 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5799 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತೇಜು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5800 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5801 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5802 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5803 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ASHOK ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5804 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5805 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಶೇೋಕ್ ಷರಿಚ ಂದರ  ವಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5806 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಉಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5807 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಿಂಬ್ಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5808 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5809 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ದಿೋಪ್ಪಱ ರಾಠೊೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5810 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5811 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5812 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷರಿಚ ಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5813 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5814 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷಣಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5815 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹಂಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5816 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5817 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5818 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತುಕರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5819 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5820 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ  ಮಾದಿಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5821 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5822 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಶ್ಯಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5823 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೌರ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5824 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳಯಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5825 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5826 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5827 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೂಣಿಾಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5828 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5829 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಲಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5830 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5831 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂಗರ ಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5832 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5833 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5834 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಜಗುಣಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5835 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5836 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಭಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5837 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹಂತಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5838 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫನನ ಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5839 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5840 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಇಂದರ ದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5841 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5842 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5843 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿವು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5844 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷರಿ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5845 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಟಟ ಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5846 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5847 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5848 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5849 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5850 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಧನಿಸ ಂಗ್ ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5851 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಾ ೋತಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5852 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಣಣ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5853 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5854 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಶಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5855 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಯಣ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5856 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5857 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5858 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಬುದ ಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5859 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5860 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5861 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಬಿರ ಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5862 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಲಾಾ ಣಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5863 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಶಿೋಱಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5864 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5865 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5866 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಜಮರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5867 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5868 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾತ್ತಾಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5869 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5870 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5871 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಶಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5872 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5873 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5874 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಮುಕೄತ ೋದ್ರಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5875 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



5876 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5877 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5878 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5879 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನೇಭಚಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5880 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5881 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5882 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5883 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5884 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5885 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಣಣ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5886 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5887 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5888 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ್ಚಂಡ್ಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5889 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5890 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5891 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5892 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5893 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೃತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5894 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಂಔ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5895 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5896 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5897 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5898 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿೋಯಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5899 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5900 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5901 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೈಂಕು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5902 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚುನಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5903 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5904 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋತಿಲಾಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5905 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವುದಮ ಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5906 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುಖಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5907 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5908 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5909 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5910 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತುಲಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5911 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5912 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5913 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೂಣ್ಣಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5914 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5915 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಂಔಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5916 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5917 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5918 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5919 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5920 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5921 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5922 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಶುರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5923 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5924 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹಬೂಬ್ ಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5925 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಗು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5926 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುನಿೋಂದರ  ಸಾಾ ಮಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5927 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಭಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5928 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಧನರಾಜ್ ಜಪ್ಪ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5929 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಳಸಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5930 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5931 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋವಿಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5932 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಮಾಲಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5933 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5934 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಕೄರ ೋ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5935 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5936 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಂಖಭಮ  ಗೌಡತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5937 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5938 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5939 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5940 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5941 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೃವಣ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5942 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5943 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಉಭರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5944 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಭಯಣಣ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5945 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ USHA ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5946 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5947 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿಭಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5948 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5949 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5950 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ ಕಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5951 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವುದಮ ಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5952 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿನೋದ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5953 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5954 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5955 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5956 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5957 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬಿಕಿಕ  ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5958 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5959 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೌರಿಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5960 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೆಡಡ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5961 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಿೋತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5962 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5963 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5964 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಬುದ ಲ ನಬಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5965 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5966 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5967 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5968 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5969 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕುಂತಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5970 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಲಿತ್ತ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5971 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಟೋಣ್ಣಣ  ಕೇೋಮೄಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5972 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಾನಕಿ ದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5973 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಾ ಮುಾ ಮಲ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5974 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೌಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5975 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಷ್ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5976 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5977 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5978 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿೋಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5979 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷಭದ್ ಯೂಸ್ತಫ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5980 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಫಫ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5981 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5982 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುಜಾಹದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5983 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದ್ರರ ಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5984 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5985 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಇಲಾಾ ಸ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5986 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನುಷಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5987 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಯಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5988 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5989 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5990 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋತಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5991 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೆಡ್ಡಡ  ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5992 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಶೇೋಕ್ ಜೈರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5993 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಧನು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5994 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚೋಔಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5995 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱತ್ತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5996 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಾ ರಾಜ್ ಟ್ಟಸಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5997 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



5998 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

5999 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಭಳಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6000 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6001 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ TOLARAM ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6002 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರೂ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6003 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಯಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6004 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6005 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6006 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋಯಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6007 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೋರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6008 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಳಸಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6009 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಇಂದರ ದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6010 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6011 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ AMBRU ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6012 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6013 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹುಶನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6014 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6015 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬೋಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6016 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6017 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿೋರೇಂದರ  ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6018 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜೈಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6019 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6020 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6021 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6022 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂತೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6023 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6024 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿಭಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6025 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6026 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6027 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿಯಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6028 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6029 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6030 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಭನಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6031 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಖಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6032 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6033 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6034 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಳಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6035 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಂಔಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6036 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6037 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತರು ಪತುತ  ಯಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6038 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಗುಂಡ  ಕುಂಬ್ಯಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6039 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಷನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6040 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6041 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪುತ್ತಲ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6042 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೌಱನ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6043 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6044 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6045 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6046 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6047 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6048 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6049 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6050 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6051 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೄಷಬೂಬ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6052 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತುಲಸಿ RAM ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6053 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6054 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ  ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6055 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6056 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬಔತ ರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6057 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದ್ರಾ ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6058 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6059 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6060 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6061 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6062 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಗಶ್ ರಾಭಚಂದರ  ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6063 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಣಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6064 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಯವಿಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6065 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಲಾಾ ಣಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6066 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔರುಣೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6067 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6068 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕತಲ ಹುಸನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6069 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6070 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6071 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಂಫರಿೋಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6072 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ್ಚಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6073 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6074 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಂತಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6075 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಅಬುದ ಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6076 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಳಧಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6077 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6078 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6079 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6080 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6081 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6082 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಜುಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6083 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6084 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6085 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳರಾಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6086 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6087 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬಜನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6088 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6089 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6090 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6091 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಾ ೋತಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6092 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೇಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6093 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಔನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6094 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಔನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6095 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತರೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6096 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳ ಪ್ಪಂಡು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6097 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಬ್ಯರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6098 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತರಾಮ್ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6099 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6100 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುಂಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6101 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6102 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿಯಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6103 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6104 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6105 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6106 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6107 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6108 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೆಡ್ಡಡ  ಡಾಕು ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6109 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ Kuಂ ಕು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6110 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6111 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾಯಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6112 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6113 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6114 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6115 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6116 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6117 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6118 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6119 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



6120 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೂಭಾಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6121 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಖಾಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6122 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಶಕ ರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6123 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6124 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖಣೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6125 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6126 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6127 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೃವಣ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6128 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6129 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6130 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಣಣ  ದೇಳಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6131 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6132 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ ಫಶಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6133 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6134 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6135 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಮದ್ರರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6136 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6137 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6138 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಔರ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6139 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿರುತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6140 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಲು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6141 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6142 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6143 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6144 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6145 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6146 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6147 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋದಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6148 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಂಡು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6149 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6150 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6151 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6152 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6153 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೄರ ೋಭಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6154 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಾಲಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6155 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಾಾ ನಮಿತರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6156 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಲಿೋಲಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6157 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಭಮ  ಮುಶಱಗೋಳ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6158 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6159 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6160 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6161 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಬ್ಯರ ಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6162 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಲಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6163 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6164 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6165 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಿಯಾಣ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6166 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಮಿಲಿಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6167 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹುಶಮಾನ್ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6168 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೇೋರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6169 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6170 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6171 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6172 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6173 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬಿಕ್ಷ್ಮ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6174 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಚೂ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6175 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6176 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6177 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6178 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6179 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6180 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6181 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಡ್ಡಪಿ್ಪ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6182 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6183 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಡ ಚನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6184 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6185 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹರಾಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6186 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಥಾವುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6187 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6188 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6189 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6190 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6191 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನುಸೂಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6192 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ GOPPU ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6193 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6194 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷರಿಲಾಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6195 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6196 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೂಪ್ಪಲು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6197 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖಾಸಿಂ ಶಬ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6198 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6199 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6200 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6201 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6202 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶೇೋಭಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6203 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿೋಂದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6204 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಲಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6205 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6206 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6207 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಖದೇಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6208 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6209 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಇಕಫ ಲ ಅಷಮ ದ್ ದುಧಾನಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6210 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಡಳಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6211 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6212 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6213 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಗವೇಂದರ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6214 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6215 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6216 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯವಿೋಂದರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6217 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6218 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6219 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಖದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6220 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಖಣಣ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6221 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಮಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6222 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6223 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔರೆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6224 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂಖ ರೆಡ್ಡಡ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6225 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6226 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6227 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಡ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6228 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಿೋರಾ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6229 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6230 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6231 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಜೋರ್ ಆಭದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6232 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6233 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6234 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಂಜನದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6235 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6236 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6237 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಧಿೋಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6238 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6239 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮಂತ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6240 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೈರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6241 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



6242 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಔರ  ವಾಚು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6243 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6244 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6245 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಫಶಯಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6246 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6247 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6248 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಡ್ಡ.ಆರ್.ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6249 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಾಚುಭರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6250 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೃವಣ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6251 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹುಸಾಮ ನ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6252 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6253 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6254 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6255 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೇೋಥೆಪ್ಪ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6256 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಹುಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6257 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಷಾ ಟೇಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6258 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ್ಚಂದ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6259 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೌಱತ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6260 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6261 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6262 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೆಮದ್ ಅಷಮ ದ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6263 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6264 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಂಟ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6265 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6266 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿನಾಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6267 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6268 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುನೆಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6269 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6270 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದ್ರಾ ಳ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6271 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6272 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇವ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6273 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6274 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಯಥನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6275 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಬುದ ಲ SAB ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6276 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6277 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಶ್ಯದ್ ಬಿೋ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6278 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುನಿಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6279 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಗಾಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6280 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6281 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿೋರೇಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6282 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6283 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜಶಕರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6284 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6285 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೇಣ್ಣಔಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6286 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6287 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔವಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6288 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6289 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6290 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಳಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6291 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನುಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6292 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಭಮಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6293 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6294 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಔರ ಮ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6295 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೇಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6296 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಿೋಪ್ಪಱ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6297 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋವಿಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6298 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂಗಿೋತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6299 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚೋಕಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6300 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6301 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6302 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಾ ರುಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6303 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದೆದ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6304 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6305 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಮೇೋನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6306 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಬ್ಯರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6307 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6308 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿಸಾನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6309 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಖದಿೋಶ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6310 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪುರು ರಾಥೋಡ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6311 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6312 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6313 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಮು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6314 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6315 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6316 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೆತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6317 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹದೇವಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6318 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6319 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತೇಜು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6320 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಿಂಬ್ಯಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6321 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮಾ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6322 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6323 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6324 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಫಡ್ಡಗರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6325 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷಣಮಂತ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6326 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋವಿಂದ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6327 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6328 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6329 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುನಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6330 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6331 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಾಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6332 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಂಬುರ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6333 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಶಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6334 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6335 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಯಥ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6336 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ದೇಳಜ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6337 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿ ಬ್ಯಯಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6338 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಂಡು ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6339 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6340 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಯಿಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6341 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6342 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6343 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6344 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6345 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔಯಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6346 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಬ್ಯಫ ಸ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6347 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6348 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6349 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6350 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಳಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6351 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಕ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6352 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6353 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6354 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಯಿಫಯದಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6355 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6356 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6357 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿೋಂದರ ಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6358 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6359 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಶಣಣ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6360 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಡಡ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6361 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6362 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6363 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಯಶಾ ತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ



6364 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6365 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6366 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6367 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಖಾಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6368 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಖಾಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6369 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6370 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6371 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6372 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಶೇೋಕೄರ ಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6373 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6374 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6375 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿೋರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6376 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಭಳಾ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

6377 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸವಂತಭಮ ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ

 2018-19 gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ

1 2 3 4
1 CªÀÄÈvÀ¥Áà/ ZÀ£Àß§¸À¥Áà

UÁæ| PÉÆqÀzÀÆgÀ
avÁÛ¥ÀÆgÀ

PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

2 ಉಮೄ ತಂದೆ ಶಿರ ರಾಭ ಜಾದಳ avÁÛ¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

3 zË®¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà avÁÛ¥ÀÆgÀ PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

4 zÀvÁÛvÉæAiÀÄ vÀAzÉ
 ¹zÁæªÀÄ¥Àà,  ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ

avÁÛ¥ÀÆgÀ
PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

5
¸ÀAvÉÆµÀ vÀAzÉ ªÀÄ¯Éè²  

¸Á:PÉÆgÀªÁgÀ vÁ;PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

KBY

1 ತುಲಜಪ್ಪ  /ಭೋಭಶ್ಯಾ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

2 ಜಾನು/ಷರಿಲಾಱ ಮುಖಲನಾಗಂಳ

3 ಫಶಳರಾಜ/ತುಲಜ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

4 ಮಾಣಿಔ ಸಂಖಣ್ಣಣ ಔಱಗುತಿಾ

5 ಧಾವಾಲು/ಥಾಳರು ಸವಾನಖಯ

6 ಸೆಫಣ್ಣಣ / ತಿ ಣ್ಣಣ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

7 ನಾಖರಾಜ /ಸ್ತಭಾವಚಂದರ ಗುಂಡಗುತಿಾ

8 ಭಲಿಿಕಜುಾನ /ಬ್ಯಖ ಮಾಡಬೂಲ

9 ಸೌಭಾಖಾ  /ದೇವಿಂದರ  ಔಯದ್ರಲ

10 ದೇಳರಾಜ/ವಿೋಠಱ ಮಾಡಬೂಲ

11 ಧಭಾಣ್ಣಣ / ರಾಮ ದಂಡೋತಿ

12 ಔವಿತ್ತ / ಧಭಾಣ್ಣಣ ದಂಡೋತಿ

13 ಯಮ /ರಾಣ ದಂಡೋತಿ

14 ಅಜುಾನ /ಭೋಭಶ್ಯ ಷದನೂಯ

15 ನಾಖಭಮ  /ಶಿಳಲಿಂಖ ಮಾಡಬೂಲ

16 ಚಂದರ ಶ್ಯ /ರುದರ  ದಂಡೋತಿ

17 ಈಯಪ್ಪ  /ಸಾಫಣ್ಣಣ ದಂಡೋತಿ

18 ವಿಜಮಕುಮಾಯ/ಗೋಪ್ಪಱ ಅಱದ ಹಲ

19 ರಾಜು/ಶಂಔಯ ಸವಾನಖಯ

20 ನೇಷರು /ಗೋಪ್ಪಱ ಅಱದ ಹಲ

21 ಷರಿಲಾಱ /ರಾಭಚಂದರ ಅಱದ ಹಲ

22 ಯಶುರಾಭ /ಶಂಔಯ ಭಯತೂಯ

23 ರೂಿ  /ಜಮಿಾ ದೇ.ತಖಗನೂಯ

24 ಥಾನು /ರಾಭಚಂದರ ಅಱದ ಹಲ

25 ಬ್ಯಬು /ಸವು ಕೇಲಿ್ಲರು

26 ಫಶಳನಂದ /ಸಂಖಣ್ಣಣ ಕೇಲಿ್ಲರು

27 ಶಿಳಭಮ  /ಯಣ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ

28 ಸಂಜಳರೆಡ್ಡಡ  /ವಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ತಯಔಶಪಠ

29 ಭಱಿಣ್ಣಣ  / ನಿಂಖಪ್ಪ ಕೇಲಿ್ಲರು

30 ನಿೋಱಗಂಖಮಾಮ /ಯಣಪ್ಪ ಕೇಲಿ್ಲರು

31 ಭೋಭಲಾ / ಜಖನಾನ ಕೇಲಿ್ಲರು

32 ಷಣಮಂತರಾಮ /ಶಂಔರೆಡ್ಡಡ ಷದನೂಯ

33 ಫಶಪ್ಪ  / ಬಿೋಯಪ್ಪ ಔನಖನಷಳಿ್ಳ

34  ಗೋಬ್ಯಾ /ಖೂಬ್ಯಾ ರಾಂಪೂಯಷಳಿ್ಳ

35 ಗಂಖಭಮ /ಭೋಭಶ್ಯಾ ಮಯಖಲ

36 ದೇಳಪ್ಪ  /ಭೋಭಶ್ಯಾ ಮಯಖಲ

37 ರಾಭಚಂದರ  /ಯತ ಮಯಖಲ

38 ಯಣಪ್ಪ  /ಭರೆಪ್ಪ ಮಯಖಲ

39 ಶಿಳಮೂತಿಾ/ಭೋಭಶ್ಯಾ ಹಬ್ಯದ

40 ಯಣಪ್ಪ  /ಸಾಫಣ್ಣಣ ಹಬ್ಯದ

41 ದೇಳ  /ಯಣ ಭೋಭನಳಿ್ಳ

42 ಭೋಭ  /ಭೋಭರಾಮ ಭೋಭನಳಿ್ಳ

43 ನಾಖಣಣ  /ಭಱಿಣ್ಣನ ಬಭಮ ನಷಳಿ್ಳ

44 ಈ /ರಾಭಣಣ ಬಭಮ ನಷಳಿ್ಳ

45 ಶಿಳಪುತರ   /ಶ್ಯಂತ ಬಭಮ ನಷಳಿ್ಳ

46 ಭಲಿಿಕಜುಾನ /ಅಜುಾನ ಬಭಮ ನಷಳಿ್ಳ

47 ರೇಣ್ಣಕ /ಯಮಾ ಯ ಬಭಮ ನಷಳಿ್ಳ

48 ನಾಖರೆಡ್ಡಡ  / ಯಣ ಬಭಮ ನಷಳಿ್ಳ

49 ಗೋಪ್ಪಱ/ಬೋಜು ಕೇಲಿ್ಲರು

50 ನಿೋಲಾಬ್ಯಯಿ/ದ್ರರು ಕೇಲಿ್ಲರು

51 ರಾಭಚಂದರ  /ಗೋಪು ಕೇಲಿ್ಲರು

52 ಸವು/ಸಿೋತ್ತರಾಭ ಕೇಲಿ್ಲರು

53 ರಾಮು/ದೇಳಜ ಕೇಲಿ್ಲರು

54 ಭೋಭರಾಮ/ಯಣ ಹುಳಂಡಗರಾ

55 ಶಂಔರ  /ಅಮಾ  ಕೇಲಿ್ಲರು

56 ಫಿೋಯಷಮ ದ/ ಖಾಜಾಸಾಫ ಹುಳಂಡಗರಾ

57 ಭಹಬೂಫ /ನಬಿಸಾಫ ಕೇಲಿ್ಲರು

58 ಭೋಭರಾಮ/ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಔನಖನಷಳಿ್ಳ

PÀæ.¸ÀA gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À vÁ®ÆPÀÄ f¯Éè



59 ಭೋಭರಾಳ/ರಾಜ ತಯಔಶಪಠ

60 ಭೋಭರಾಮ/ ಷಣಮಂತ ಅಳಿೂಳ್ಳ

61 ಈಾ ಯಪ್ಪ  /ಯಣಪ್ಪ ಅಳಿೂಳ್ಳ

62 ದೇವಿದ್ರಶ /ಸಿೋತ್ತರಾಭರಾವ್ ಕೄ.ನಾಗಂಳ

63 ಫಶಳರಾಜ /ಅಣಣ ರಾಳ ಕಂದಗೋಲ

64 ಅಶೇೋಔರಾಳ/ಕಿನರಾಳ ಅಯಣಔಲ

65 ಗುಂಡಭಮ  /ಶಿರ ೋಮಂತ ಅಯಣಔಲ

66 ಅಮೃತರಾಳ /ಹರೆಣ ಅಯಣಔಲ

67 ಅಮಾ ಭಮ  /ಸಂಖಪ್ಪ ಅಯಣಔಲ

68 ಭಶೂದಿದ ನ /ಖಫೂಯಸಾಫ ಅಯಣಔಲ

69 ಭಱಿಭಮ /ಷಣಮಂತರಾಳ ಅಯಣಔಲ

70 ನಾಖಣಣ  /ವಿೋಯ  ಸಿಯಗಂಡ ಅಯಣಔಲ

71 ನಾಖಭಮ  /ಬಂಡೆ ಅಯಣಔಲ

72 ಶತಿೋ /ಫಶಳರಾಜ ಅಯಣಔಲ

73 ಕಸ್ತ/ಗೋಪುರಾಠೊೋಡ ಅಯಣಔಲ

74 ರ ಕ /ರೇಳಣ ಅಯಣಔಲ

75 ಭಹದೇಳ/ ಚಂದಣ್ಣಣ ಭಾಗೋಡ್ಡ

76 ನಮಾಾಲಾ / ಜಖನಾನ ಥ ಮುಡಬೂಲ

77 ಭಹೇಕುಮಾಯ / ವಿಠಠ ಱ ಭಾಗೋಡ್ಡ

78 ಔಲಾಳತಿ /ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಮುಡಬೂಲ

79 ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ / ರಾಭಣ್ಣಣ ಮುಡಬೂಲ

80 ಶಿಳಮಂದರ ಪ್ಪ  /ರಾಭಣ್ಣಣ ಮುಡಬೂಲ

81 ಫಶಳರಾಜ /ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ  ಭಯತೂಯ

82 ಶಕಅಲಿ / ಮೆಬೂಫಸಾಫ ಗೋಳಾ

83 ಭಹದೇವಿ / ಶಿಳಶಂಔರ ಯಾಾ ಸವಾನಖಯ

84 ನಿೋಱಭಮ  / ಫಶಳರಾಜ ಸೂಗುರು ಎನ್

85 ಭೋಮಾಶಂಔಯ /ನಾಗಂದರ ಪ್ಪ ಭಯತೂಯ

86 ಯತಪ್ಪ  /ಗುಯಣ್ಣಣ ಸೂಗುರು ಎನ್

87 ರ ಶ್ಯಂತ / ಯಣಪ್ಪ ಸೂಗುರು ಎನ್

88 ಉಮಾಜ/ ವಾಲು ಭಯತೂಯ

89 ವಿಷ್ಣಣ  / ಷರಿಲಾಱ ಸವಾನಖಯ

90 ತೇಜು / ಷಣಮಂತ ದೇ.ತಖಗನೂಯ

91 ಖಣೇ / ಮುನುನ  ಚವಾಾ ಣ ಅಱದ ಹಲ

92 ಧಮುಾ /ಭೊೋಜು ಭಂಕೂಯ

93 ಸೇೋಪ್ಪನ /ಮುನುನ  ಚವಾಾ ಣ ಅಱದ ಹಲ

94 ಶಯಶಾ ತಿ / ಅಶೇೋಔ ಹುಲಗರಾ

95 ವಿಯಣ್ಣಣ  /ರೇಳಪ್ಪ ಅಯಣಔಲ

96 ಸಿದದಯಾಾ  / ರಾಚಯಾಾ ಅಯಣಔಲ

97 ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  /ಕಲ ಅಯಣಔಲ

98 ವಿೋಯಣ್ಣಣ /ಚಂದ್ರ  ಅಯಣಔಲ

99 ಶೇೋಭಾ /ಔಲಾಾ ಣಿ ಅಯಣಔಲ

100 ಈಯಪ್ಪ  /ಫಶಪ್ಪ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

101 ಚನನ ಪ್ಪ / ಮಾಣಿಔರಾಳ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

102 ನಾಖ  /ಭಯಖ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

103 ನಾಖಣಣ /ಅಮಾ ಣಣ ಬಿಭಮ ನಳಿ್ಳ

104 ಶ್ಯತ  /ಶಿಳಯಣ ಬಿಭಮ ನಳಿ್ಳ

105 ಮಶುರಾಜ/ಯಣ ಬಿಭಮ ನಳಿ್ಳ

106 ಸವಂತಭಮ  /ಮಸ್ತರಾಜ ಬಿಭಮ ನಳಿ್ಳ

107 ಱಕುಕ  /ಶಕುರ ಕೇಲಿ್ಲರು

108 ಗಮು /ತ್ತಯಸಿಂಖ ಕೇಲಿ್ಲರು

109 ಕುಮಾಯ/ತಿ ಣನ ಕೇಲಿ್ಲರು

110 ಮಱಿಭಮ  /ನಾಖ ಕೇಲಿ್ಲರು

111 ದೇಸ್ತ /ಠಾಔರೂ ಕೇಲಿ್ಲರು

112 ಪ್ಪಂಡು/ಬಿೋಮಿಾ ಕೇಲಿ್ಲರು

113 ವಾಸ್ತದೇಳ/ ನಿಂಖ ಭೋಭನಳಿ್ಳ

114 ಭಱಿ /ಮಾನಿಔರಾಳ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

115  ಯಮಾ ಯ/ ಸಿದದ  ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

116 ಈಯಯಾಾ  /ಕುಮಾಯಸಾಾ ಮಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

117 ಚಂದರ ಶ್ಯಾ  / ಭೋಭರಾಮ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

118 ಭಹದೇಳಪ್ಪ  /ಸಾಮಫಣಣ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

119 ಉಮಾದೇವಿ / ಷಣಮಂತಮ ನಾಮಾ ಕೇಡ್ಡ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

120 ಚಂದರ ಕಂತ/ ಶಿಳಯಣ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

121 ಭರೆ  /ಶಿಳಯಣ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

122 ಕಿನ /ಹನುನ  ಚವಾಾ ಣ ಅಯಣಔಲ

123 ಭೋಭರಾಳ/ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ಅಯಣಔಲ

124 ಸಾಮಫಣ್ಣಣ / ಫಶಳಣಪ್ಪ ಅಯಣಔಲ

125 ಯಣಪ್ಪ /ಗುಯಲಿಂಖ ಅಯಣಔಲ

126 ಕಂತಭಮ  /ಶಿರ ೋಮಂತ ಅಯಣಔಲ

127 ಮಾಱನಬಿ/ರುಕೇಮ ೋದಿದ ನಟೇಱ ಸವಾನಖಯ

128 ಶಂಔಯ /ಭೋಭರಾಮ ಹಬ್ಯದ

129 ಪ್ಪಪು /ಸೂಮಿಾ ಸವಾನಖಯ

130 ಶಂಔಯ/ಮಂಜು ಅಱದ ಹಲ

131 ಸ್ತರೇ/ಚಂದು ಸವಾನಖಯ

132 ರಾಜು/ನಾರಾಮಣ ಅಱದ ಹಲ

133 ತಿ ಮಾಮ /ರ ಕ ಕೇೋಯವಾಯ

134 ಶವಿತ್ತಬ್ಯಯಿ/ ಆನಂದ ಭಹನಖಯ ತ್ತಂ

135 ಗುಣವಂತ/ ಫಶಣಣ ಔಭಔನೂಯ

136 ಸಂತೋವ/ ನಾಖ ಮಾಡಬೂಲ

137 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಔದದ ಯಗಿ

138 ಸ್ತಶಿೋಲಾನಾಮಕ /ಖಣತಿರಾಳ ಔದದ ಯಗಿ

139 ಭಹದೇವಿ/ಶಿಳಮೂತಿಾ ಔದದ ಯಗಿ

140 ಹರಿಔನಬ್ಯಯಿ/ಸಿದದ ಣಣ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

141 ಸ್ತಬ್ಯಶರಾವ್/ಗುಂಡೆರಾವ್ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

142 ಪುಂಡಲಿಔರಾಳ/ತುಲಸಿರಾಳ ನಿಪ್ಪ ಣಿ



143 ದೇವಿಂದರ  /ಕಿೋಯ ಔಭಔನೂಯ

144 ಜಖನಾನ ಥ/ಭಱಔ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

145 ಕಂತ್ತಬ್ಯಯಿ/ಶ್ಯಾ ಭರಾಜ ಷದನೂಯ

146 ಶದ್ರಾಯಯಾಾ  /ಸಾಫಯಾಾ ಔಭಔನೂಯ

147 ಜಾಹೇರಾಬಿ/ಮೇೋದಿನಸಾಫ ಔಭಔನೂಯ

148 ಇಮಾಭಟೇಱ/ಮೇೋದಿನಟೇಱ ಔಭಔನೂಯ

149 ರ ಕ/ನಾಖಣಣ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

150 ಅಮೃತ/ರೇಳಣಸಿದ  ನಿಪ್ಪ ಣಿ

151 ಹೇಮಾ/ಯಣ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

152 ಚಂದರ ಯಾಾ /ಭೋಭಯಾಾ ಔಭಯವಾಡ್ಡ

153 ಸಾಫಣ್ಣಣ /ನಿಂಖ ಷಱಔಟಾಟ

154 ಆ /ಈಯ ಔಭಯವಾಡ್ಡ

155 ದೌರ ತಭಮ  /ಭೋಭರಾಮ ಭೋಭನಳಿ್ಳ

156 ಚಂದರ  /ಭೋಭಲಾ ಕೇಲಿ್ಲರು

157 ಯಣಪ್ಪ /ಷಣಮಂತ ಭೋಭನಳಿ್ಳ

158 ವಿೋಯಶೄಟ್ಟಟ / ಗುಂಡೇರಾಳ ಹುಲಗರಾ

159 ಸಂಖಭಮ /ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಹುಲಗರಾ

160 ನಾಖರಾಜ /ಭಱಿ ಔಯದ್ರಲ

161 ಔಲಾಳತಿ/ನಾಖಣ್ಣಣ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

162 ಫಶಮಾಮ / ಶಂಔರ ಪ್ಪ ಷದನೂಯ

163 ಶ್ಯಂತಕುಮಾಯ/ನಿಂಖಪ್ಪ ಷದನೂಯ

164 ಬ್ಯಲಪ್ಪ /ಖಣತಿ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

165 ಸಂಖಪ್ಪ /ಷಣಮಂತ್ತರ ಮ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

166 ಗುರುಬ್ಯಯಿ/ ಔಱಿಪ್ಪ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

167 ಸ್ತಶಿೋಲಾಬ್ಯಮ/ಬಖವಾನ ಮಯಖಲ

168 ದೇವಿಬ್ಯಯಿ/ಶಂಔಯ ಭಂಕೂಯ

169 ಷಣಮಂತ /ಭಯಲಿಂಖ ಮಾಱಖತಿತ

170 ಫಶಳರಾಜ/ ಭಲಿ್ೋ ಭಯತೂಯ

171 ಹೋರಾಚಂದ/ಫಶಳರಾಜ ಮಾಱಖತಿತ

172 ಮಾಥಾಂಡ  /ಭಱಿಪ್ಪ ಔಭಯವಾಡ್ಡ

173 ದೇಳಜ/ಕಸ್ತ ದೇವಾಪೂಯ

174 ದೇವಿಂದರ  /ಯಣ ಆಲ್ಲಯ

175 ವಿಾ ನಾಥ/ ಶಿಳಯಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಔಭಯವಾಡ್ಡ

176 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ /ಭರಿಗೌಡ ಆಲ್ಲಯ

177 ದೇಳಪ್ಪ /ಫಶಪ್ಪ  ತಲವಾಯ ಆಲ್ಲಯ

178 ದೇಳಗೌಡ/ಶಿಳಯಣ ಔಭಯವಾಡ್ಡ

179 ರೇಳಣಸಿದದ  /ಶ್ಯಂತ ಹುಲಗರಾ

180 ರೇಳಣಸಿದದ  / ಫಶಳಣಣ  ರೇವಾಯಿ

181 ಗುಂಡ /ಫಶಳರಾಜ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

182 ಔಭಱಬ್ಯಯಿ/ಶಿಳಯಣಪ್ಪ ಅಯಣಔಲ

183 ಅಯಣ್ಣಕುಮಾಯ/ಸಿದದ ಪ್ಪ ಅಯಣಔಲ

184 ಸಿದದ ಣಣ /ಭಱಕ  ಬೆಡಸೂಯ

185 ಗುರುಲಿಂಖ /ಸಿದ್ರರ ಭ  ಗೋಲ ಬೆಡಸೂಯ

186 ಶಿವಾನಂದ/ಜಖನಾನ ಥ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

187 ಅಣವಿೋಯ /ಗುರುಲಿಂಖ ಪಠಶಿೋರೂಯ

188 ಶಿಳಭಮ / ರ ಬು ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

189 ಸೂಯಾಾಕಂತ/ಱಕ್ಷ್ಮ ಣರಾಳ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

190 ರೇಳಣಸಿದದ  /ಶಿಳಯಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

191 ಸಾಫಯಾಾ /ಱಚಭಯಾಾ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

192 ರ ಭು/ ಚಂದ್ರರ ಭ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

193 ಭಚೆಚ ೋಂದರ /ಷರಿಬ್ಯ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

194 ರಾಜಶಕಯ/ಫಶಳರಾಜ ಕೇೋಯವಾಯ

195 ಯವಿಂದರ /ಭೋಭರಾಳ ಕೇೋಯವಾಯ

196 ವಂಔಟರಾಳ/ವಿನಾಮಔರಾಳ ಕೇೋಯವಾಯ

197 ಮಾಣಿಔರಾಳ/ಗುರುಲಿಂಖಪ್ಪ ಕೇೋಯವಾಯ

198 ಸಾಮಫಣ್ಣಣ / ಮಱಿಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

199 ಅಶೇೋಔ/ನಿಂಖಪ್ಪ ಮಾವಿನಸೂಯ

200 ರಾಜಶಕಯ/ ಫಶಪ್ಪ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

201 ಸಿದದ ಪ್ಪ /ನಿಂಖ ಮಾವಿನಸೂಯ

202 ನಾಖಲಿಂಖ /ಷಣಮಂತ್ತರ ಮ ಮಾವಿನಸೂಯ

203 ಬ್ಯಬುರಾಳ /ಷಣಮಂತ್ತರ ಮ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

204 ಶಯಶಾ ತಿ/ಭಱಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

205 ಭರೆಪ್ಪ  /ಸಾಮಫಣಣ ಜೋಳಣಗಿ

206 ದೇಳಣಣ /ಕಿೋಯ ಔದದ ಯಗಿ

207 ಗಂಖಭಮ /ಷಣಮಂತ ಸಂಔನೂಯ ಜೋಳಣಗಿ

208 ವಿಠಠ ಱ /ರೂಲಾ ಮೇಖಲಾ

209 ಭಹದೇಳಪ್ಪ  /ಭಱಔ ಔದದ ಯಗಿ

210 ಯಮಾ ಯ/ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಔದದ ಯಗಿ

211 ದೇವಿಂದರ  /ಮಾಲ ಔದದ ಯಗಿ

212 ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ /ಫಶಳರಾಜ ಔದದ ಯಗಿ

213 ಶಿಳಯಣಪ್ಪ /ಚಂದರ ಪ್ಪ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

214 ಸೆದ  /ಭಱಿಪ್ಪ ಜೋಳಣಗಿ

215 ಮೇನಪ್ಪ .ಬಿ.ದಡಡ ಭನಿ ಔಯದ್ರಲ

216 ಮವಂತ /ಹೇಭಲಾ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

217 ಷಣಮಂತ /ಮೆಲಾಯ ಕೇೋಯವಾಯ

218 ಭಲಿಿಕಜುಾನ/ಕಲ ಮಾವಿನಸೂಯ

219 ಮಱಿಭಮ /ಚಂದರ ಯಾಾ ಬೆಡಸೂಯ

220 ಚಂದರ ಶಕಯ /ಸೇೋಭಶಕಯ ಬೆಡಸೂಯ

221 ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿ/ಬ್ಯಬುರಾಳ ಮಾವಿನಸೂಯ

222 ಯಣಪ್ಪ  /ಸಿದ  ಬೆಡಸೂಯ

223 ಫಶಾ ಂತ್ತರ ಮ/ಗುರುಲಿಂಖ ಬೆಡಸೂಯ

224 ದೇವಿಂದರ  /ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಬೆಡಸೂಯ

225 ರ ಕ /ಯಣಪ್ಪ ಬೆಡಸೂಯ

226 ಅಂಫಳಾ  /ಭಸಾತ ನಪ್ಪ ಬೆಡಸೂಯ

227 ಮುನಿಮಪ್ಪ  /ಸಂಖಣ್ಣಣ ಔಭಯವಾಡ್ಡ



228 ಮುಖಂದಪ್ಪ  /ತಿ ಣ್ಣಣ ಜೋಳಣಗಿ

229 ಹೋರಾಬ್ಯಯಿ/ಸಿದ್ರರ ಭ ಜೋಳಣಗಿ

230 ರೇಳಣಸಿದದ   /ಶ್ಯಂತಪ್ಪ ಔದದ ಯಗಿ

231 ಸ್ತಮಂಖಲಾ/ಫಸಂತ್ತರ ಮ ಔದದ ಯಗಿ

232 ಇಂದುಬ್ಯಯಿ/ಬಿೋಭರಾಮ ಜೋಳಣಗಿ

233 ಔಲಾಾ ಣ /ತಿ ಣೇರಿ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

234 ಗಿೋಯ  /ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ ಔದದ ಯಗಿ

235 ಶಿಳಯಣ/ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ ಔದದ ಯಗಿ

236 ಶಿಳಯಣಪ್ಪ /ಶಂಬುಲಿಂಖಪ್ಪ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

237 ಭೋಭರಾಮ/ಲಿಂಖಪ್ಪ ಜೋಳಣಗಿ

238 ನಾಖ /ಫಶಣಣ ಜೋಳಣಗಿ

239 ಶಿಳಲಿಂಖ /ಸಾಫಣ್ಣಣ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

240 ಕಿನ್ /ರೂಲಾ ಇಟಗಾ

241 ನಿೋಱಕಂಠಪ್ಪ /ಷಣಮಂತ್ತರ ಮ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ

242 ಭಹದೇಳ /ಶ್ಯಭರಾವ್ ಮಾಱಖತಿತ

243 ಯಣಫಶ  /ಚಂದ್ರರ ಭ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ

244 ಯಣಪ್ಪ  /ಭಱಿ ಮಯಖಲ

245 ಫಶಳರಾಜ /ಫಶಣಣ ಸೂಗುರು ಎನ್

246 ಫಶಳರಾಜ /ಭರೆಪ್ಪ ಮಯಖಲ

247 ನಿಂಖಪ್ಪ /ದಡಡ ಸಾಫಣ್ಣಣ ಮಾಱಖತಿತ

248 ನಿಂಖಪ್ಪ /ಚಂದ್ರರ ಭ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ

249 ಯಮ /ಸಿದದ ಣಣ ಮಾಱಖತಿತ

250 ಸ್ತನಿೋಱಕುಮಾಯ /ಯಣಗೌಡ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ

251 ಫಶಪ್ಪ  / ಸಾಮಫಣ್ಣಣ ಸೂಗುರು ಎನ್

252 ಸ್ತಭಾವ /ಕಪ್ಪ  ಪೂಜಾರಿ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ

253 ಸ್ತಮಿತ್ತರ  /ರಾಮು ಮಯಖಲ

254 ಭಱಿಭಮ  /ಕಂಠ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ

255 ನಾಖ  /ಅಮಾ  ಸೂಱಷಳಿ್ಳ

256 ಫಶಣ್ಣಣ /ಡಂಖಪ್ಪ ಔಭಯವಾಡ್ಡ

257 ಈಯಣ್ಣಣ  /ಅಮಾ ಪ್ಪ ಆಲ್ಲಯ

258 ಷಣಮಂತ/ಭಹದೇಳಪ್ಪ ಸಂಔನೂಯ

259 ಶಿರ ೋಧಯ/ನಾಗಂದರ ರಾವೂಯ

260 ಮವಂತ/ಹೇಭಲಾ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

261 ಮೇದಿನಟೇಱ/ಯಹೋಮಾನಟೇಱ ತೂಂಚಿ

262 ರುಕುಮಾಬ್ಯಯಿ/ಬ್ಯಬುರಾಢೋಡ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

263 ತುಳ್ಳಸಾಬ್ಯಯಿ/ಹೇಭಲಾ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

264 ಭರೆ /ಮಱಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

265 ಔಭಲಾ/ಫಶಳರಾಜ ಹೇರೂಯ (ಕೄ)

266 ಅಣವಿೋಯ /ಯಣಪ್ಪ ಹೇರೂಯ (ಕೄ)

267 ಪುತಳಾಬ್ಯಯಿ/ಹನುನ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

268 ಹೋಗಗ  /ನಾಮು ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

269 ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ/ರಾಜು ಜಾದಳ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

270 ಭಱಿ /ಯಣ ಮುಖಟಾ

271 ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ/ಸಾಮಫಣಣ ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ

272 ಕಶಿನಾಥ/ಗುಂಡ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

273 ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ/ಕಶಿರಾಮ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

274 ದೇವಿಂದರ  /ಷಣಮಂತ ದಂಡೋತಿ

275 ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ/ನೂರು ರಾಠೊೋಡ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

276 ಕಂಟಮಾಮ /ನಯಸಿಂಖ ಮಾಡಬೂಲ

277 ಫಶ /ದೇಳ ಔಭಔನೂಯ

278 ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ/ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

279 ನಾಖಭಮ ಯಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

280 ಬಂಡೆಭಮ /ಸ್ತಭಾವ ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ

281 ರ ವಿಣಕುಮಾಯ/ಗೌರಿಶಂಔಯ ರಾವೂಯ

282 ಚನನ  /ಚಂದರ ಶ್ಯಾ ತೂಂಚಿ

283 ಅಂಬ್ಯರಾಮ/ಜಖನಾನ ಥ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

284 ನಿೋಱಭಮ /ಗುರುಪ್ಪದ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

285 ಭಱಿಣನ /ಅಂಫಣನ /ಯಣಪ್ಪ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

286 ಬೋಖಪ್ಪ /ದನಶೄಟಟ  ಔಭಔನೂಯ

287 ಅಮಾ ಭಮ /ನಾಖಣಣ ಬೆಲಗುಂಪ್ಪ

288 ಸಾಫಣಣ /ಶಿಳ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

289 ಗೋದ್ರಳರಿ/ಶಿಳಯಣ ಮಾಡಬೂಲ

290 ಅಣಣ   /ಚಂದ್ರರ ಭ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

291 ರಾಧಾಬ್ಯಯಿ/ಸಾಫಣ್ಣಣ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

292 ಶಿಳಯಾಾ /ಶ್ಯಂತಯಾಾ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

293 ಶಿಳಯಣ /ದಿೋಣ್ಣಣ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

294 ರೇಳಣಸಿದದಯಾಾ  / ಈಾ ಯಯಾಾ ಮುಖಟಾ

295 ಕಿನರಾಳ/ಬಿೋಭಸನರಾಳ ಕೇೋಯವಾಯ

296 ಶಕುಕ ಬ್ಯಯಿ/ನಯಶ ಕೇೋಯವಾಯ

297 ಯಮ/ಯಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

298 ಜಾಹೋದಟೇಱ/ಹೈದಯಟೇಱ ಔದದ ಯಗಿ

299 ಜಖದೇವಿ/ಚಂದರ ಕಂತ ಔದದ ಯಗಿ

300 ದಯಥ /ಕಿೋಯ ಔದದ ಯಗಿ

301 ಶಿರ ೋಶೆಱ/ದಯಥ ಔದದ ಯಗಿ

302 ದಯಥ / ಯಣ ಔದದ ಯಗಿ

303 ದಭಾಣ್ಣಣ  /ಭಸಾತ ನ ಬೆಡಸೂಯ

304 ಗಮು/ಗೋಪು ಬೆಡಸೂಯ

305 ಶಂಕಯ/ಷರಿಚಂದರ ಬೆಡಸೂಯ

306 ಅಶೇೋಔ/ಭಸಾತ ನ ಬೆಡಸೂಯ

307 ಜಖ / ಸಂಫಣಣ ಮಾವಿನಸೂಯ

308 ಸಿದದ ಲಿಂಖ /ಭರೆಪ್ಪ ಕೇಡುದೂಯ

309 ಭೋಭರಾಮ/ನಾಖಶಟ್ಟಟ ಕೇಡುದೂಯ

310 ಫಶವಂತರಾಮ/ವಿೋಯಯಾಾ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

311 ಸಿದದ ಪ್ಪ /ತೋಲಜಪ್ಪ  ಔಱಿಹ ಯಗಾ

312 ಅಷಮ ದ ಹುಸನ/ಭಷಮ ದ ಹುಸನ ಟ್ಟಂಖಳ್ಳ



313 ಶಕಲಿ/ಖಾಸಿಂಸಾಫ ಭಯತೂಯ

314 ಅನಾ ಯಬೇಗಂ/ಅ ಯಅಲಿ ಭಯತೂಯ

315 ಅಂಫಣ್ಣಣ /ಬ್ಯಫಣಣ ತೂಂಚಿ

316 ಶಂಔಯ/ಸಾತ  ತಲ್ಲಕ ಯ ಷದನೂಯ

317 ದೇವಿಂದರ  /ಶಿಳ ಔಭಔನೂಯ

318 ವಿಜಮಕುಮಾಯ/ರಾಣ ಔಭಔನೂಯ

319 ನಾಗ/ಕಶಿರಾಮ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

320 ಭಾಗಿಯಥಿ/ಭಱಿ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

321 ಭಱಔಭಮ /ಸಿದ್ರರ ಭ ಔಭಔನೂಯ

322 ನಾಖರಾಜ/ಪೋಯ ಷದನೂಯ

323 ಶಿರ ೋಶೆಱ/ಭಱಔ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

324 ಶಿರ ೋಮಂತ/ ಸೇೋಭಯಾಾ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

325 ಸಾಫಣಣ /ರಾಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

326 ದೇವಿಂದರ  /ಸಾತ ಷದನೂಯ

327 ಇಂದುಬ್ಯಯಿ/ರೇಳಣಸಿದದ  ಷದನೂಯ

328 ಜಮಶಿರ ೋ/ಶಂಔಯ ಷದನೂಯ

329 ಶಿರ ೋಶೆಱ/ರಾಣ ಔಭಔನೂಯ

330 ಸಾಫಭಮ /ಮಾಣಣ ತೂಂಚಿ

331 ಭಹಮುದಲಿ/ತುರ ಸಾಫ ತಯಔಶಪಠ

332 ಫಶಳರಾಜ/ಭಹದೇಳಪ್ಪ ತಯಔಶಪಠ

333 ಯಣಗೌಡ/ಭಹದೇಳ ತಯಔಶಪಠ

334 ವಿಠಱ/ಲಾಲು ಕೇಲಿ್ಲರು

335 ಮೇೋತಿಬ್ಯಯಿ/ಫಶಳರಾಜ ಕೇಲಿ್ಲರು

336 ಚಂದುರ /ನಾಮು ಕೇಲಿ್ಲರು

337 ಫನುನ /ಕಮು ಕೇಲಿ್ಲರು

338 ಚಿದ್ರನಂದ/ಚಂದ ಕೇಲಿ್ಲರು

339 ಮೆಹಬೂಬಿ/ಇಮಾಭಸಾಫ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

340 ಫಶವಂತ್ತರ ಮ./ರಾಚ ಔಭಔನೂಯ

341 ಅಣವಿೋಯಭಮ /ಈಾ ಯ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

342 ಷಣಮಂತ್ತರ ಮ/ಅ ರಾಮ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

343 ನಿೋಱಕಂಠರಾವ್/ನಿಂಬೋಜರಾಳ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

344 ಶದ್ರಶಿಳರಾಳ /ಫಖವಂತ್ತರ ವ್ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

345 ಪಯಸಾಫ/ನಬಿಸಾಫ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

346 ನಾಖಭಮ /ಭಹದೇಳ ಷದನೂಯ

347 ವಿಜಮಕುಮಾಯ/ಕು ಣ್ಣಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

348 ಜಖನಾನ ಥ/ಸಿದ್ರರ ಭ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

349 ಔಱಿ /ಅಂಫಣಣ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

350 ರಾಜಂದರ /ಸೆದ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

351 ಮೆತ್ತಫಸಾಫ/ಬ್ಯವಾಟೇಱ ಷದನೂಯ

352 ಶೃಣೇಮ/ಕು ಣ್ಣಣ ಗುಂಡಗುತಿಾ

353 ಫಶಳರಾಜ/ರೇಳಣಸಿದದ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

354 ಸಾಫಳಾ /ಗುಂಡ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

355 ಸ್ತಶಿೋಲಾಬ್ಯಯಿ/ರಾಜಂದರ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

356 ಕುಮಾಳತಿ/ಸಿದದ ಣಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

357 ಱಕ್ಷ್ಮಯಾಾ /ಬುಖಗಯಾಾ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

358 ನಾಗ/ಭಲಿಿಕಜುರನ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

359 ಧಮಾಾಬ್ಯಯಿ/ರಾಭಚಂದರ ಮೇಖಲಾ

360 ಷಯಲಯಾಾ /ಶಿಳಲಿಂಖ ದಿಗಾಗ ಂಳ

361 ಶಿಳಮೂತಿರ /ರಾಭಣಣ ದಿಗಾಗ ಂಳ

362 ಭಲಿಿನಾಥ/ಸಿದರ ಭ ರಾವೂಯ

363 ಅನಂತನಾಖ/ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

364 ಸ್ತಭಾವಚಂದರ /ಸಾಫಣಣ ಜೋಳಣಗಿ

365 ಫಶಳರಾಜ/ಭಱಿ ಜೋಳಣಗಿ

366 ರಾಜು/ಭರೆಪ್ಪ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

367 ಯಣಫಶಪ್ಪ /ರಾಜಂದರ ಪ್ಪ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

368 ನಾಖಣಣ /ನಯಶ ಜೋಳಣಗಿ

369 ಗೌಡ /ಗುತತ  ಔದದ ಯಗಿ

370 ಅಣಣ ರಾವ್/ ಜೋವಿಂದರ ಪ್ಪ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

371 ಶಿಳಪುತರ ಪ್ಪ /ಭಱಿ ಜೋಳಣಗಿ

372 ಯಮಾ ಯ/ ಗುಂಡಪ್ಪ ಔದದ ಯಗಿ

373 ಭಲಿಿಕಜುಾನ/ಫಶಳರಾಜ ಬ್ಯಗೋಡ್ಡ

374 ಸೇೋಮು/ಕಿನ್ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

375 ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ/ಔಶನು ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

376 ಹಲುಬ್ಯಯಿ/ಉದಮಕುಮಾಯ ಸಂಗಾವಿ

377 ಮಱಿ /ಷಣಮಂತ ಮುಖಟಾ

378 ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ/ದಯಥ ಮುಖಟಾ

379 ಭೋಭರಾಮ/ಅಜುಾನ ಮುಖಟಾ

380 ಗುರುನಾಥ/ಗಾಾ ನೋಬ್ಯ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

381 ಷಣಮಂತರಾಮ/ಫಶಳರಾಜ ಮುಖಟಾ

382 ಯಮ/ಯಣ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

383 ಯಮ/ನಾಖಣಣ ಪಠಶಿೋರೂಯ

384 ರ ವಿೋಣ/ಶಂಔಯರಾಳ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

385 ಯಮ/ತಿ ಣ್ಣಣ ಪ್ಪ ಔಭಔನೂಯ

386 ಭಲಿ್ೋಪ್ಪ /ಭೋಭಶ್ಯಾ ಮುಖಟಾ

387 ಫಶಳರಾಜ/ಕಂಟೆಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

388 ಅಭಱಯಾಾ /ಸಾಫಯಾಾ ಔಭಔನೂಯ

389 ಸಂದೇ/ತಿ ಣ ತೂಂಚಿ

390 ಭಱಿಕಜುಾನ/ವೈಜನಾಥ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

391 ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ/ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ ಔಭಔನೂಯ

392 ಅಂಫರಾಮ/ಯಣಪ್ಪ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

393 ಸೂಯಾಾಕಂತ/ಅಣ್ಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

394 ಸ್ತಳಣ್ಣಾ/ಗುಂಡಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

395 ಫಶಳರಾಜ/ರೇಳಣಸಿದದ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

396 ಗಂಖಭಮ /ಶಿಳನಾಖ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

397 ವಂಔಟರಾವ್/ವಿಠಠ ಱರಾವ್ ನಿಪ್ಪ ಣಿ



398 ಜಮರ ಕ/ತಿ ಣಪ್ಪ ತೂಂಚಿ

399 ಷಶನಟೇಱ/ತುರ ಸಾಫ ಮುಖಟಾ

400 ಜಖದೇವಿ/ತಿ ಣಣ ತೂಂಚಿ

401 ಯುಸ್ತಪಮಿಯಾ/ಸಾಹೇಫಟೇಱ ಮುಖಟಾ

402 ಜಖನಾನ ಥ/ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

403 ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ/ಭಹದೇಳಪ್ಪ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

404 ನಿಂಖಪ್ಪ /ಅಣ್ಪ್ಪ ಔಭಔನೂಯ

405 ಸ್ತರೇ/ತಿ ಣ ಔಭಔನೂಯ

406 ಅಣವಿೋಯಪ್ಪ /ಭಹದೇಳಪ್ಪ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

407 ವಿಶ್ಯಱ/ಗುರುಪ್ಪದ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

408 ಶಿಳಮೂತಿಾ/ರಾಭಣಣ ದಿಗಾಗ ಂಳ

409 ಭರೆ /ತಿ ಣ ಮಯಖಲ

410 ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ /ಸಿದ್ರರ ಭ ಮಯಖಲ

411 ನಯಶ / ದೂಲ ಮಾಱಖತಿತ

412 ಷಣಭಯಾಾ /ದ್ರಶ ಮಯಖಲ

413 ಅಮಾ  /ಶಿಳ ರೆಡ್ಡಡ ಮಯಖಲ

414 ನಿಮಾಾಲಾ/ಫಶಪ್ಪ ಕೇಡುದೂಯ

415 ಫಶಳರಾಜ/ವಿೋಯಫದರ ಪ್ಪ ಕೇಡುದೂಯ

416 ಸಿದದ ಪ್ಪ /ವಿೋಯಫದರ ಪ್ಪ ಕೇಡುದೂಯ

417 ವಿೋಯಣ್ಣಣ /ಸಿದ್ರರ ಭ ಅಯಣಔಲ

418 ಷಣಮಂತ/ರೇಳಣಸಿದದ   ಔಭಔನೂಯ

419 ಸಿದದ ಮಾಮ /ಯಣಯಾಾ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

420 ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ/ಫಶಳಣಣ  ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

421 ಸ್ತಳಣ್ಣಾ/ಯಮ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

422 ಗಿರಿಜಾಬ್ಯಯಿ/ಶಂಔಯರಾವ್ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

423 ಅಮಿೋನಾಬಿೋ/ಸೆಮದ ಇಸಾಮಯಿಲ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

424 ಸಿದದ ಣಣ /ಶಂಔಯ ಹೆಬ್ಯಫ ಲ

425 ಕಶಿಬ್ಯಯಿ/ಭರೆ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

426 ಫಶಳರಾಜ/ಭರೆ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

427 ಔಭಲಾ/ಶಿರ ೋನಿವಾಶ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

428 ಸ್ತಧಾರಾಣಿ/ಫಶಳರಾಜ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

429 ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ/ಮಾರುತಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

430 ಗಂಖಭಮ /ಯಣ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡ

431 ಚಂದ್ರರ ಭ/ಖಣ್ಣ ಬೆಡಸೂಯ

432 ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟ /ಸಂಖಪ್ಪ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ

433 ಫಶಳರಾಜ/ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಷದನೂಯ

434 ರಾಜಶಿರ ೋ/ಸಿದ್ರರ ಭಪ್ಪ ಕಟಂದೇಳಯಷಳಿ್ಳೋ

435 ವಂಔಟೇ/ಷಣಮಂತ ಪಠಶಿೋರೂಯ

436 ಯಣ /ರಾಭಣಣ ಕಟಂದೇಳಯಷಳಿ್ಳೋ

437 ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ/ಪಂಡುರಂಖರಾವ್ ಔಭಔನೂಯ

438 ಯಣ /ರಾಭಲಿಂಖ ಪಠಶಿೋರೂಯ

439 ಯಣ /ನಾಖ ಕಟಂದೇಳಯಷಳಿ್ಳೋ

440 ಶಿಳಯಣ/ಅಮೃತ ಪಠಶಿೋರೂಯ

441 ಸಿದ್ರರ ಭ /ಕಭಣಣ ಕಟಂದೇಳಯಷಳಿ್ಳೋ

442 ಮಾಣಿಔ/ಯಣಪ್ಪ ಪಠಶಿೋರೂಯ

443 ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ/ಸಿದ್ರರ ಭ ಕಟಂದೇಳಯಷಳಿ್ಳೋ

444 ಭಹೇ/ರಾಭಲಿಂಖ ಪಠಶಿೋರೂಯ

445 ಜಖನಾನ ಥ/ಷಣಮಂತ ಪಠಶಿೋರೂಯ

446 ಹಜಸಾಫ/ಹುಸನಸಾಫ ಸೂಗಯ ಎನ್

447 ಳನಕುಮಾಯ/ಶದ್ರಶಿಳರಾಮ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

448 ಸಿದದ ಣಣ /ಶಿಳಸೃಣ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ

449 ಅಂಬ್ಯದ್ರಶ/ಪುಂಡ್ಡಲಿಔರಾವ್ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

450 ಗುಂಡುಬ್ಯಯಿ/ಸ್ತಭಾವ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

451 ತುಔಕ ಭಮ /ಷಣಭಯಾಾ ಮುಖಟಾ

452 ಗೌಯಭಮ /ಕಶಿನಾಥ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

453 ಶಿಳಕಂತಭಮ /ಮವಂತ ಮುಖಟಾ

454 ಶಿಳರಾಜ/ಧಭಾಣ್ಣಣ ಜೋಳನಮಾಯಡಗಿ

455 ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ/ಬ್ಯಬುರಾವ್ ಔಭಔನೂಯ

456 ಖಫೂಯಟೇಱ/ಬ್ಯಶ್ಯಟೇಱ ಮುಖಟಾ

457 ಫಶಳರಾಜ/ಕತಱಪ್ಪ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

458 ಸಿದದ  /ಫಶಳರಾಜ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

459 ದೇಳ /ನಾಖ ಕಟಂದೇಳಯಷಳಿ್ಳೋ

460 ಭೋಭರಾಮ/ಶಿಳರಾಮ ಔಭಔನೂಯ

461 ಸ್ತಭಾಚಂದರ / ಭೋಭರಾಮ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

462 ಕುಂತಲಾಬ್ಯಯಿ/ಶಿಳಯಣಪ್ಪ ಮಾಡಬೂಲ

PÀæ.¸ÀA f¯Áè vÁ®ÆPÀ ºÉÆÃ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀjPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

1 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಶಲಾ ಬೇಗಂ

vÁqÀ¥Àwæ

2 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಂಜೂರು ಬ್ಯಬ್ಯ

vÁqÀ¥Àwæ

3 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಪಾರೋಶ್ ಬ್ಯಬ್ಯ

vÁqÀ¥Àwæ

4 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹದೇವಿ

vÁqÀ¥Àwæ

5 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಶಳರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

6 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸ್ತಮಿತ್ತರ

vÁqÀ¥Àwæ

7 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಱಿಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

8 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ತಭನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

9 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜಶಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

10 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬಖವಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

11 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಱಿಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

12 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಿಯಣಕುಮಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

13 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಇಂದಿರಾ ನಾಗಂದರ  ಉಜಲಿ

vÁqÀ¥Àwæ

14 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷನಮ ಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

15 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗುರುನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ

16 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಂತ  ದೇಸಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

17 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಳಯಣ  ಅಲಿ್ಲಔಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

18 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅನನ ರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

19 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೆಲಾರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

20 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗಂಗಾಧರ್

vÁqÀ¥Àwæ

21 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗುಯಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ
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22 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗುಂಡ  ದಡಡ ಭನಿ

vÁqÀ¥Àwæ

23 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗಂಖಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

24 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಶಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

25 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಿಾ

vÁqÀ¥Àwæ

26 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷನಭಳಾ

vÁqÀ¥Àwæ

27 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಬುಲಿಂಖ

vÁqÀ¥Àwæ

28 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಳಾತ

vÁqÀ¥Àwæ

29 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮಾ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

30 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಳಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

31 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಔರ್

vÁqÀ¥Àwæ

32 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇಷಭಮ ದ್ ಕಯೂಮ್ ಟೇಲ

vÁqÀ¥Àwæ

33 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸರ್ಫರ ೋಶ್ ಬಬ vÁqÀ¥Àwæ

34 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪಕಿೋರ್ ಪ್ಪವ

vÁqÀ¥Àwæ

35 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಳಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

36 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

37 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಿಿಕಜುಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

38 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಂಔಟರಾಭನ್

vÁqÀ¥Àwæ

39 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

40 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಶಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

41 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಲಾಾ  ಷನಮ ಮಾ  ಗುತತ ೋದ್ರಯ

vÁqÀ¥Àwæ

42 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ vÁqÀ¥Àwæ

43 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಖ

vÁqÀ¥Àwæ

44 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾಮಫಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

45 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

46 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದ್ರರ ಭ

vÁqÀ¥Àwæ

47 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

48 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಡಡ  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

49 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಖಾಶಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

50 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಳಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

51 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರ ದಿೋಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ

vÁqÀ¥Àwæ

52 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

53 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮಾ 

vÁqÀ¥Àwæ

54 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಖಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

55 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

56 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

57 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

58 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಿೋಱಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

59 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶದ್ರಶಿಳ

vÁqÀ¥Àwæ

60 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಳಯಣ  ಹೂಗಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

61 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಂತಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

62 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಮುವೇಲ

vÁqÀ¥Àwæ

63 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

64 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ vÁqÀ¥Àwæ

65 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇಷಭಮ ದ್ ಕಯೂಮ್ ಟೇಲ

vÁqÀ¥Àwæ

66 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದುಖಾ

vÁqÀ¥Àwæ

67 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಜುಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

68 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಶ

vÁqÀ¥Àwæ

69 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪೋರಾಶ್ಯಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

70 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಲಾಾ  ಷನಮ ಮಾ  ಗುತತ ೋದ್ರಯ

vÁqÀ¥Àwæ

71 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಶ  ಇಟಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

72 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಔಯ  ನಾರಾಮಣ ಪೄಟಕ ರ್

vÁqÀ¥Àwæ

73 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಂಖಳಾ ಬ್ಯಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

74 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೋಪ್ಪಱಕೃವಣ

vÁqÀ¥Àwæ

75 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಳಾರ್ ಎಸ್ಎಬಿ

vÁqÀ¥Àwæ

76 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಾಖಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

77 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಖದೇವಿ

vÁqÀ¥Àwæ

78 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದತತ 

vÁqÀ¥Àwæ

79 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ ಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

80 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಂಖಣಣ  ಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

81 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಹಶನಾಸ ಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

82 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

83 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಈಯಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

84 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

85 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಿಿಕಜುಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

86 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಖದೇವಿ

vÁqÀ¥Àwæ

87 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೋಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

88 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಕ್ಿತ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

89 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

90 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

91 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೌಭಾಖಾ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

92 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

93 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೋಪ್ಪಲ

vÁqÀ¥Àwæ

94 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

95 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶುಬಚ ಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

96 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

97 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹೋಮುದ್

vÁqÀ¥Àwæ

98 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದುಖಾ

vÁqÀ¥Àwæ

99 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗುರುಲಿಂಖ

vÁqÀ¥Àwæ

100 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣಫಶ

vÁqÀ¥Àwæ

101 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇನ

vÁqÀ¥Àwæ

102 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಣಕುಮಾಯ ಔಡೆಸೂರು vÁqÀ¥Àwæ

103 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

104 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚನನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

105 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ ಮಾ

vÁqÀ¥Àwæ

106 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಈಾ ಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

107 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಿಾ ನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ

108 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ ರಾಭ

vÁqÀ¥Àwæ

109 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಳಯಣ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

110 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೂಮಾಕಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

111 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಳಲಿಂಖಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

112 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಮಾತಮ

vÁqÀ¥Àwæ

113 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಱಿಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

114 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯವಿೋಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

115 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

116 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇಳಕಿ

vÁqÀ¥Àwæ

117 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ



118 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

119 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಂಬಿಕ

vÁqÀ¥Àwæ

120 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷನಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

121 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾವಿತಿರ

vÁqÀ¥Àwæ

122 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಱಕ 

vÁqÀ¥Àwæ

123 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

124 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸ್ತರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

125 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಈಾ ಯ

vÁqÀ¥Àwæ

126 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

127 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಖರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

128 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಿಿಕಜುಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

129 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮೃತ

vÁqÀ¥Àwæ

130 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅನಿೋಱಕುಮಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

131 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸ್ತರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

132 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕ

vÁqÀ¥Àwæ

133 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಱಿ

vÁqÀ¥Àwæ

134 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶ್ಯಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

135 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

136 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಆನಂದ್

vÁqÀ¥Àwæ

137 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜೋಗಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

138 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಳರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

139 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಳಯಜ್ ಭೋಭನಳಿ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

140 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

141 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

142 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಖದೇವಿ

vÁqÀ¥Àwæ

143 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಧಾಮಿಾಬ್ಯಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

144 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

145 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ NUTESH vÁqÀ¥Àwæ

146 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇಳ

vÁqÀ¥Àwæ

147 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

148 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೆಲಾಯಲಿಂಖ

vÁqÀ¥Àwæ

149 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಿಂಖ

vÁqÀ¥Àwæ

150 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಾ ೋತಿ

vÁqÀ¥Àwæ

151 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

152 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಸಾತ ನ

vÁqÀ¥Àwæ

153 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣಫಶ

vÁqÀ¥Àwæ

154 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ ಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

155 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕ

vÁqÀ¥Àwæ

156 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಱಿಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

157 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಆಂಬಿರ ಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

158 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರ ೋಶೆಲ

vÁqÀ¥Àwæ

159 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

160 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಕಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

161 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಱಿಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

162 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೋಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

163 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜು

vÁqÀ¥Àwæ

164 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಯಶ

vÁqÀ¥Àwæ

165 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಯಶ

vÁqÀ¥Àwæ

166 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೋಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

167 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸ್ತಧಾ

vÁqÀ¥Àwæ

168 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೂಮಾಕಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

169 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾರು ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

170 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಮಾ ಶಬ್ಯನಾ ಬೋಡೆಕ vÁqÀ¥Àwæ

171 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗಣ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

172 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಹದೋವಿ vÁqÀ¥Àwæ

173 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಸಣ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

174 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೈಱಸ vÁqÀ¥Àwæ

175 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವರಣ್ಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

176 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬೋಗಾಂಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

177 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೋಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

178 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಫಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

179 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೋವಿೋಾಂದರಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

180 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸರ್ಫರ ೋಶ್ ಬಬ vÁqÀ¥Àwæ

181 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಸಾಂ ಸಬ್ ಕರಡಲಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

182 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉದಸಯಯ vÁqÀ¥Àwæ

183 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೋಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

184 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಸಣ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

185 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಸರಜ vÁqÀ¥Àwæ

186 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೈಱಸ vÁqÀ¥Àwæ

187 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವರಣ್ಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

188 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬೋಗಾಂಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

189 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೋಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

190 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಫಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

191 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೋವಿೋಾಂದರಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

192 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸರ್ಫರ ೋಶ್ ಬಬ vÁqÀ¥Àwæ

193 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಸಾಂ ಸಬ್ ಕರಡಲಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

194 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉದಸಯಯ vÁqÀ¥Àwæ

195 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೋಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

196 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಜಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

197 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗ ೋಪಿ vÁqÀ¥Àwæ

198 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜ ಯೋತಿ vÁqÀ¥Àwæ

199 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಕಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

200 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಣಮಂತಿ

vÁqÀ¥Àwæ

201 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಿಿಕಜುಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

202 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇೋನ

vÁqÀ¥Àwæ

203 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

204 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಖಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

205 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

206 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವರಣ್ಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

207 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

208 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಬಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

209 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜುಫನ್ vÁqÀ¥Àwæ

210 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನರಸಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

211 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನರಸಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

212 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಸಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

213 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹನುಮಾಂತ vÁqÀ¥Àwæ

214 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈರಣ್ಣ ಪಲ vÁqÀ¥Àwæ



215 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈರಣ್ಣ ಪಲ vÁqÀ¥Àwæ

216 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಾಂಬರಶ್ ಕದಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

217 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನೋಲಕುಮರ vÁqÀ¥Àwæ

218 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಾಂದರಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

219 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಾಣ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

220 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಣ್ಫಯಯ vÁqÀ¥Àwæ

221 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಬಿಕ vÁqÀ¥Àwæ

222 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಸರಜ vÁqÀ¥Àwæ

223 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೊಹದ್ ಹುಸೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

224 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೋವಿ vÁqÀ¥Àwæ

225 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೋವಿೋಾಂದರಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

226 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವೃಣ್ು ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

227 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

228 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುಾಂಡಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

229 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಬೋರ ಬೋಗಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

230 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಬೋರ ಬೋಗಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

231 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

232 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನುಸಯ vÁqÀ¥Àwæ

233 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಸರಜ vÁqÀ¥Àwæ

234 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಯಯಪ್ಪಯಯ vÁqÀ¥Àwæ

235 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಯಯಣ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

236 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವರಣ್ಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

237 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಣ್ಫಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

238 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಜ ಅಹಮದ್ vÁqÀ¥Àwæ

239 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವರಣ್ಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

240 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

241 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೋನ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

242 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭವಚಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

243 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೊಹಮಮದ್ ಖಯ ಮ್ ಪ್ಟೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

244 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೊಹಮಮದ್ ಖಯ ಮ್ ಪ್ಟೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

245 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಸರಜ vÁqÀ¥Àwæ

246 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣ್ಣ ಮಲಾಣ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

247 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕರಿಯಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

248 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

249 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಳಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

250 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ ಡಡಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

251 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಸರಜ vÁqÀ¥Àwæ

252 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೋಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

253 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಿವನ್ vÁqÀ¥Àwæ

254 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಾಂಪಪ್ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

255 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬೋಗಾಂಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

256 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಾಂಪ್ಯಯ vÁqÀ¥Àwæ

257 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರೋನವಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

258 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸ ಯಫಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

259 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದರಮ vÁqÀ¥Àwæ

260 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೋಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

261 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಜಫನಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

262 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಂದೋಪ್ ಎಚ್ಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

263 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಸವರಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

264 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವರಣ್ ರಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

265 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂತಯಯ vÁqÀ¥Àwæ

266 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೋಮಬಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

267 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಮೋಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

268 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಸರಜ vÁqÀ¥Àwæ

269 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಂಜೋವ್ ರಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

270 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೋನ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

271 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನುುಯ vÁqÀ¥Àwæ

272 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಮೋಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

273 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಬಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

274 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷನಮ ಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

275 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ASHOK

vÁqÀ¥Àwæ

276 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಣಣ  ಯೆಂಔ

vÁqÀ¥Àwæ

277 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹಬೂಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

278 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಿೋಯಕ್ಿ  ರೆಡ್ಡಡ

vÁqÀ¥Àwæ

279 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ತಿ ಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

280 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೋವಿಂದ

vÁqÀ¥Àwæ

281 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೋವಿಂದ

vÁqÀ¥Àwæ

282 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಷದೇಳ

vÁqÀ¥Àwæ

283 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

284 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಖ

vÁqÀ¥Àwæ

285 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣಫಶ  ಮೄಂಖನೂರು

vÁqÀ¥Àwæ

286 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ ಣಣ  ಖಡ್ಡಡ ಭನಿ

vÁqÀ¥Àwæ

287 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

288 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾಮಫಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

289 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಶಳರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

290 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದ್ರರ ಭ

vÁqÀ¥Àwæ

291 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮರ್ vÁqÀ¥Àwæ

292 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

293 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಿಮಮಯಯ vÁqÀ¥Àwæ

294 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವರಣ್ಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

295 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಹದೋವಿ vÁqÀ¥Àwæ

296 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಭು ಯಮಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

297 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜಾ ರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

298 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಾಖಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

299 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕ

vÁqÀ¥Àwæ

300 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಜುಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

301 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

302 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

303 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸ್ತಮಂಖಱ

vÁqÀ¥Àwæ

304 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಮ ಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

305 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕುಪಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

306 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪೂಜಾ

vÁqÀ¥Àwæ

307 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶದ್ರಶಿಳ

vÁqÀ¥Àwæ

308 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪ್ಪಕಿೋಯ

vÁqÀ¥Àwæ

309 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಹುಶನ 

vÁqÀ¥Àwæ

310 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ



311 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಂಬೈ

vÁqÀ¥Àwæ

312 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

313 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣಫಶ

vÁqÀ¥Àwæ

314 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇವಿದ್ರಸ್ ಕುಱಔಣಿಾ

vÁqÀ¥Àwæ

315 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಬುದ ಲ ಶತ್ತತ ರ್

vÁqÀ¥Àwæ

316 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಔಶಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

317 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾಫಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

318 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಿಿಕಜುಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

319 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಶಳರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

320 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

321 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇಳಕಿ

vÁqÀ¥Àwæ

322 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚೆನನ ಫಶ  ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

323 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೋಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

324 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

325 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಈಾ ಯ

vÁqÀ¥Àwæ

326 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

327 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಱಿಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

328 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ತಿ ಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

329 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ ಲಿಂಖ

vÁqÀ¥Àwæ

330 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾಫಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

331 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಖರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

332 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರೇಳಣಸಿದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

333 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

334 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸನಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

335 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಮಚಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

336 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೋಖ vÁqÀ¥Àwæ

337 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭದರಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

338 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗುಡು SAB vÁqÀ¥Àwæ

339 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಾಂಬಿರಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

340 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

341 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೋಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

342 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೋಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

343 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲ್ಲಾಕಜುಫನ್ vÁqÀ¥Àwæ

344 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗೋಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

345 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಜಫನಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

346 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

347 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇವಿೋಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

348 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾರಾಮಣರಾವ್

vÁqÀ¥Àwæ

349 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬಳನ

vÁqÀ¥Àwæ

350 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಶಣಣ

vÁqÀ¥Àwæ

351 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇಳ

vÁqÀ¥Àwæ

352 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗಂಖಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

353 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಯಶ

vÁqÀ¥Àwæ

354 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ gÁªÀÄgÁªÀÄ vÁqÀ¥Àwæ

355 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವನಥ vÁqÀ¥Àwæ

356 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಹಾಂತಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

357 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಮಮಣ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

358 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಹೋಬ ಬ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

359 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಬು vÁqÀ¥Àwæ

360 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

361 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

362 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಹದೋವ್ vÁqÀ¥Àwæ

363 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಯಲ್ ರಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

364 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದರಮಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

365 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಾಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

366 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಳೋಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

367 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲತಬಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

368 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

369 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಮಱ ಬಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

370 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ರವ್ ಕಟೆ vÁqÀ¥Àwæ

371 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ರವುರಮ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

372 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಪ್ಪ  ರಾಜಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

373 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಣಮಂತರಾಮ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

374 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮವಂತ  ರಾಜಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

375 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಂದರ ಗೌಡ ತಿ ಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

376 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಮಂತ ನಾಗಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

377 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ರಾಜಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

378 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭುಲಿಂಖ ನಿಜಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

379 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಖ  ಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

380 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಣಮಂತರಾಮ ವಿಠಠ ಱ vÁqÀ¥Àwæ

381 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಚ ಂದರ  ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

382 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲಾಾ ಣಮಾ  ವಿೋಯಬದರ ಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

383 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಫಳಾ  ಎಔನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

384 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಧುರಿ ಶ್ಯಭರಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

385 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ   ಕ vÁqÀ¥Àwæ

386 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ  ಮಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

387 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾದೆಖಾಬೇಗಂ ಅಬುದ ಲ ಯಶಿೋದ vÁqÀ¥Àwæ

388 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋತಿಟೇಱ ಭಸಾತ ನಟೇಱ vÁqÀ¥Àwæ

389 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಾನ ಸಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

390 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕಯ ಭಹಂತ vÁqÀ¥Àwæ

391 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಷಮ ದಖುಯಶಿದ ಭಹಬೂಫಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

392 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಷಮ ದಖುಯಶಿದ ಭಹಬೂಫಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

393 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇಳ  ಭೋಭಶ್ಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

394 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಭುಲಿಂಖ ಭಹಂತ vÁqÀ¥Àwæ

395 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಣ್ಣಣ  ಧೂಲ vÁqÀ¥Àwæ

396 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಷಮ ದಖಾಲಿದ ಅಬುದ ಱನಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

397 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೋಱಭಮ  ಅಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

398 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಱಶಲಿೋಂ ಅಬುದ ಱಯಶಿೋದ vÁqÀ¥Àwæ

399 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ  ಸಂಫಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

400 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಬ್ಯಯಿ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

401 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಾನ ಸಾಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

402 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ಮಭನು vÁqÀ¥Àwæ

403 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಔಯಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

404 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿೋತ್ತ ಬ್ಯಬು vÁqÀ¥Àwæ

405 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಕಯ ರೇಳಣಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

406 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಂದರ  ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

407 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವಿ ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ



408 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಫಣಣ  ದೇವು vÁqÀ¥Àwæ

409 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

410 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ ಸಾಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

411 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ  ರಾಜಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

412 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ  ಱಔಕ  vÁqÀ¥Àwæ

413 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನುನ  ಔಸ್ತನು vÁqÀ¥Àwæ

414 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮ ಕಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

415 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುತಳಾಬ್ಯಯಿ ಸ್ತರೇ vÁqÀ¥Àwæ

416 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜಮ ಷರಿೋಚ ಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

417 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ ಭಱಕ  vÁqÀ¥Àwæ

418 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದೇಳ ಕಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

419 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಫಶಪ್ಪ  ಬಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

420 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪಜ ಱಹುಸನ ಇಸಾಮಯಿಱಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

421 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹನನ   ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

422 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜಮಿೋಯಟೇಱ ಅಷಮ ದಟೇಱ vÁqÀ¥Àwæ

423 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಬ್ಯಖ ಅಂಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

424 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖೇಭಲಿಂಖಮಾ  ಸಿದದ ಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

425 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

426 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಶತ ಮಾ  ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

427 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಸಾಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

428 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ಶಿಳಲಿಂಖಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

429 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಾಧಯ ಶಿಳರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

430 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ  ಫಶಟೆಟ  vÁqÀ¥Àwæ

431 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅವಿನಾ ಭಲಿ್ೋ vÁqÀ¥Àwæ

432 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇ ಚಂದರ ಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

433 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶುರಾಭ ಚಂದರ ಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

434 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇಳ  ಷಣಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

435 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

436 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಿೋತ್ತ ಭಲಿಿಕಜುಾನ vÁqÀ¥Àwæ

437 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ   ಸಿದದ   vÁqÀ¥Àwæ

438 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖ  ಫಶಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

439 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಿಾಲಿಂಖ ಸಿದದ   vÁqÀ¥Àwæ

440 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಬ್ಯಯಿ ವಿೋಯಬದರ  vÁqÀ¥Àwæ

441 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಕ   ಔಲಾಾ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

442 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔಯ ತೋಟ vÁqÀ¥Àwæ

443 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ  ಭೋಮಾಶಂಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

444 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ  ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

445 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಶೆಱ ಭಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

446 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ   ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

447 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿರ ೋಮುತಿಾ ಭೋಭಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

448 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಫಣ್ಣಣ  ಸಂಬಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

449 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಬ್ಯಯಿ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

450 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ ಮಾ  ಈಾ ಯಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

451 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಣಣ  ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

452 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಣಮಂತ ತಭಮ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

453 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

454 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕಂತ ಬ್ಯಪುರಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

455 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಕಯ ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

456 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಭತ್ತಜಬೇಗಂ ಅಜೋಜ vÁqÀ¥Àwæ

457 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಸನಾಬಿ ಹುಸನಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

458 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಜಮಿಮಾ  ಉಸಾಮ ನಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

459 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಸಿೋದಮಿಮಾ  ರ್ಚಂದಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

460 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿರಿೋಧಯ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

461 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯೋಗಿ ಶಿಳರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

462 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ ಭರೆಳಿ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

463 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿರಿಭಱಿ  ಸಾಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

464 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ಈಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

465 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪ್ಪ ರಾಮ ಯಣಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

466 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶತಿೋ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

467 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಳಣಾ ಸ್ತಭಾವ vÁqÀ¥Àwæ

468 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಗೌಡ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

469 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಂಡ  ಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

470 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಱಿಪ್ಪ  ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

471 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಂಡ್ಡತ ಷಣಮಂತರಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

472 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿ ದಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

473 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಮಂಖಲಾ ಯಣಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

474 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ  ದೇಳಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

475 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಾ ರಿ ಸಿದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

476 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

477 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಔಕ   ಭರೇ vÁqÀ¥Àwæ

478 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ  ಶಿಳಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

479 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣಕುಮಾಯ ಕುಪೄಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

480 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

481 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋನ  ರಾಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

482 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೋಔ ವಿಠಠ ಱ vÁqÀ¥Àwæ

483 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ದಶತ ಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

484 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಿಯಥಿ ಯಮಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

485 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ ರ ಭಾಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

486 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಶಂಔಯ ಅಂಬ್ಯರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

487 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಬಿೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

488 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಾ ನಾಥ ವಿೋರಂತಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

489 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋಪ್ಪನ ಅಣಣ ೋಜ vÁqÀ¥Àwæ

490 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭಾಔಯ ಫಶವಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

491 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋವ ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

492 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೋಯಬದರ   ಕತಱ vÁqÀ¥Àwæ

493 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ಕಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

494 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಭಾವ ಭಲಿಿಕಜುಾನ vÁqÀ¥Àwæ

495 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ  ಭಱಿಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

496 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ  ಸೇೋಭಶೄಕಯ vÁqÀ¥Àwæ

497 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಣಿಔ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

498 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋದಿನಸಾಫ ಮಿೋರಾಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

499 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ vÁqÀ¥Àwæ

500 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋನಿವಾಶ ಸಿದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

501 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋವ ನಾಟ್ಟಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

502 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತನಿಱಗೌಡ ಭಱಿಣಣ ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

503 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಿಮ  ಕೇೋಳಿ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

504 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕಯ ತಿಭಮ ನಾಮಔ vÁqÀ¥Àwæ

505 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಫಶ  ಪೋಯ vÁqÀ¥Àwæ



506 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ  ಪೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

507 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣ್ಣಕ ಬಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

508 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಮಾ ಸಾಾ ಮಿ vÁqÀ¥Àwæ

509 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಗೌಡ ಅಪ್ಪ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

510 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಠ ಱ ಚಂದರ ಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

511 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡಭಮ  ಸಾಫಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

512 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ  ಷಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

513 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ ನಿಜಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

514 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೋಔ ಸಿತ್ತರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

515 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ  ಭೋಭಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

516 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಸಾಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

517 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ ದೇವಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

518 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಣತಿ ಶಿಳಯೋಖ vÁqÀ¥Àwæ

519 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಭಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

520 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋವ ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

521 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಿನ ಅಣದು ರಾಠೊೋಡ vÁqÀ¥Àwæ

522 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಣಮಂತರಾಮ ಶಂಔರೆ vÁqÀ¥Àwæ

523 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶವಂತರಾಮ ನಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

524 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿೋಱಕುಮಾಯ ಅಮೃತ vÁqÀ¥Àwæ

525 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇಳ  ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

526 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಿಾಲಿಂಖ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

527 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಯ  ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

528 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳರಾಮ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

529 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋಭಶಕಯ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

530 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ  ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

531 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಣಣ  ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

532 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಬೋಜ ಈಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

533 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ ಈಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

534 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವಿ ರಾಗೋಜರಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

535 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಗೋಜರಾಳ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣರಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

536 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಭಾಖಭಮ  ಶಿರ ೋಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

537 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಣ ರಾಳ ಭಹಂತ vÁqÀ¥Àwæ

538 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಂತ  ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

539 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ  ಬಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

540 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಮ ಬಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

541 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ   ಶಿರ ೋಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

542 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

543 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಖಭಮ  ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

544 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ  ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

545 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಾ ಭಮ  ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

546 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಱಿ  ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

547 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ಹುಸನಿ vÁqÀ¥Àwæ

548 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿನಾಥ ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

549 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ಭೋಭಷಾ vÁqÀ¥Àwæ

550 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಾ ರಾಜ ರೇಳಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

551 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಂತ ಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

552 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ   ಕಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

553 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಶಂಔಯ ಸಿದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

554 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡ  ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

555 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ   ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

556 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಿಯಥಿ ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

557 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಯ  ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

558 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಕತ ಭಬಿ ಭಹಬೂಫಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

559 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

560 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ  ರೇಳಣಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

561 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಣ  ಪೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

562 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇಳ  ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

563 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತಭಮ  ಷಣಮಂತರಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

564 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಳ ಷಣಮಂತರಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

565 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಮಾಭಟೇಱ ಶಲಿಂಟೇಱ vÁqÀ¥Àwæ

566 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಶನಟೇಱ ನಬಿಟೇಱ vÁqÀ¥Àwæ

567 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಭಸಾಫ ಇಮಾಭಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

568 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಕಿಯಾಬೇಗಂ ಖಾಸಿಭಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

569 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭ. ಸಾಜೋದ ಖಾಸಿಭಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

570 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ  ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

571 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಖ  ಶಂಔರೆ vÁqÀ¥Àwæ

572 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

573 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆನೋದಿದ ನ ಮೆಷಬೂಫಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

574 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಸೂಱಶಔ ಮೆಷಬೂಫಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

575 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಯಣ್ಣಣ  ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

576 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಱಯಜಾಔ ಪಕಿಯಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

577 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಭಾವ ಷಣಂಭತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

578 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಳಣಾ ಸ್ತಭಾವ vÁqÀ¥Àwæ

579 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಣ  ಪೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

580 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ ಚಂದರ ಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

581 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮ ಸಂಖನಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

582 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಯ  ಬ್ಯಬುಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

583 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನುಸ್ತಬ್ಯಯಿ ದೇವಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

584 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಿಾಲಿಂಖ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

585 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಳಪ್ಪ  ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

586 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬುಸಾಫ ಭಶ್ಯಔಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

587 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪಜ ಱ ಹುಸನ vÁqÀ¥Àwæ

588 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ   ಶಂಔರ  vÁqÀ¥Àwæ

589 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಿಾಲಿಂಖ ಸಾಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

590 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

591 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ರಾಜಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

592 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲ  ಮೇೋನ vÁqÀ¥Àwæ

593 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಭಱಬ್ಯಯಿ ಸಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

594 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಖಣ್ಣಣ  ಔಱಿಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

595 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಲಪ್ಪ  ಚಂದರ ಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

596 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕಂತ ಧಭಾರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

597 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ   ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

598 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೋಂದರ  ಬಿೋಯಣ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

599 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಮಂತ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

600 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ ಧಭಾರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

601 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ಯೋಖ vÁqÀ¥Àwæ

602 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

603 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಶ್ಯಔಸಾಫ ಅಲಿಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ



604 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೋರಿಬಿ ಭಜಾಾಸಾಫ vÁqÀ¥Àwæ

605 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತನಂದ್ರ ಮೇೋನ vÁqÀ¥Àwæ

606 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತಗೌಡ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

607 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಂಔ  ಕ vÁqÀ¥Àwæ

608 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದ  ಭೋಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

609 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಣಣ  ಧೂಲ vÁqÀ¥Àwæ

610 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ  ಶ್ಯಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

611 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲಾಳತಿ ಶ್ಯಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

612 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

613 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ   ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

614 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ ನಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

615 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ  ಭಲಿಿಕಜುಾನ vÁqÀ¥Àwæ

616 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ  ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

617 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಪುತರ   ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

618 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಲಜಭಮ  ಸಾಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

619 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪ್ಪ ರಾಮ ಧೂಲ vÁqÀ¥Àwæ

620 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ಅಪ್ಪ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

621 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾನ ಥ ಅಪ್ಪ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

622 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ ರಾಚ vÁqÀ¥Àwæ

623 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ ರಾಚ vÁqÀ¥Àwæ

624 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಖಣಣ  ರಾಚ vÁqÀ¥Àwæ

625 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವಿ ಸಂಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

626 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ  ಅಪ್ಪ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

627 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

628 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ vÁqÀ¥Àwæ

629 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

630 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

631 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ   ಹಶಭನಿ vÁqÀ¥Àwæ

632 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

633 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಂಡು vÁqÀ¥Àwæ

634 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಾರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

635 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

636 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

637 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಱ vÁqÀ¥Àwæ

638 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಾಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

639 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

640 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜೋಳಕುಮಾಯ ಶಿಳಯಣ  ಹಶಭನಿ vÁqÀ¥Àwæ

641 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð GU RU ಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

642 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

643 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೋಂದರ  ಕೄ ಸ್ತಲೇಪತ್ vÁqÀ¥Àwæ

644 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

645 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

646 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಳಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

647 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಬ್ಯಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

648 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

649 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಶಕ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

650 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

651 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

652 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

653 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣಣ  vÁqÀ¥Àwæ

654 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

655 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಮಾಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

656 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫಳಾ vÁqÀ¥Àwæ

657 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜುನಾಥ ಚಂದನಕರಿ vÁqÀ¥Àwæ

658 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿನ vÁqÀ¥Àwæ

659 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

660 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

661 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

662 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

663 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

664 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಮ  ಮಾದಿರ vÁqÀ¥Àwæ

665 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

666 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೋಪರ್ಚಂಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

667 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನಶೄಟ್ಟಟ vÁqÀ¥Àwæ

668 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

669 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಭ ಬಿ ಪೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

670 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

671 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಂಡ್ಡ ಮೇಹಯುದಿದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

672 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

673 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಚೇಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

674 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

675 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾಕಿರ್ ಹುಸನ್ vÁqÀ¥Àwæ

676 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಾ vÁqÀ¥Àwæ

677 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುರುಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

678 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಮ್ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

679 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೋತ್ತಱಲ vÁqÀ¥Àwæ

680 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಫರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

681 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

682 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು vÁqÀ¥Àwæ

683 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

684 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

685 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧೇನು vÁqÀ¥Àwæ

686 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಂತೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

687 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

688 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

689 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಸಿಂಗ್ ಹೇಭಱ ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

690 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

691 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಡಾ ವಿೋರೇಶ್ ವಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

692 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

693 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಜಕ್ ಅಷಭದ್ vÁqÀ¥Àwæ

694 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳ vÁqÀ¥Àwæ

695 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

696 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಷ್ಣ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

697 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

698 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಮಾರಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

699 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

700 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

701 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಖ vÁqÀ¥Àwæ



702 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ರೇಳಣಸಿದದ   ಶಿೋಱವಂತ vÁqÀ¥Àwæ

703 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

704 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರಿಚ ಂದರ  ಯಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

705 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೋದ್ ಪ್ಪಳರ್ vÁqÀ¥Àwæ

706 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

707 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವಾಱ vÁqÀ¥Àwæ

708 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇದದ  ಹಗ vÁqÀ¥Àwæ

709 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೆಬೂಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

710 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

711 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

712 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ರಾವ್ ಅಪ ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

713 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

714 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚತುರ  ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

715 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

716 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಣೇಶ್ ರ ಸಾದ್ vÁqÀ¥Àwæ

717 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

718 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

719 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

720 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

721 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

722 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

723 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

724 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು vÁqÀ¥Àwæ

725 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು vÁqÀ¥Àwæ

726 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

727 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

728 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

729 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಮು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

730 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

731 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಾಳರು vÁqÀ¥Àwæ

732 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

733 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶತಿೋಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

734 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಿಂಬ್ಯಜ vÁqÀ¥Àwæ

735 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು vÁqÀ¥Àwæ

736 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

737 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

738 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಯೋಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

739 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

740 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

741 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿಜಾಾ ಯೂಸ್ತಫ್ ಬೈಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

742 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಯಖ vÁqÀ¥Àwæ

743 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಪುತರ  vÁqÀ¥Àwæ

744 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೆಯ vÁqÀ¥Àwæ

745 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖರಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

746 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

747 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

748 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಪಲ vÁqÀ¥Àwæ

749 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾ ೋತಿ vÁqÀ¥Àwæ

750 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇನ vÁqÀ¥Àwæ

751 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ ನಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

752 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

753 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

754 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

755 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

756 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

757 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

758 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

759 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಂತ vÁqÀ¥Àwæ

760 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಕಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

761 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

762 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಶ್ಯಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

763 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

764 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುತಿ vÁqÀ¥Àwæ

765 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲ್ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

766 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಿರೋದಿದ ೋನ್ ಡಾಔರೆ vÁqÀ¥Àwæ

767 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

768 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱ vÁqÀ¥Àwæ

769 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

770 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನೆಮಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

771 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

772 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವಿೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

773 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

774 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ ಷಲಾಕಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

775 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಸಿಾಂಗ್ ದೇಸ್ತ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

776 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

777 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

778 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

779 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು vÁqÀ¥Àwæ

780 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

781 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

782 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಂಡ್ಡತ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

783 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

784 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶದ್ರಶಿಳ vÁqÀ¥Àwæ

785 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

786 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

787 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಱಜರಂ vÁqÀ¥Àwæ

788 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

789 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

790 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð GOVIND vÁqÀ¥Àwæ

791 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿ ಪೋಲಿೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

792 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಶೇೋದಿದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

793 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೋಔ vÁqÀ¥Àwæ

794 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

795 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

796 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

797 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

798 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ vÁqÀ¥Àwæ

799 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು vÁqÀ¥Àwæ



800 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೆದ vÁqÀ¥Àwæ

801 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

802 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಾ ನ್ ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

803 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಭಱ vÁqÀ¥Àwæ

804 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ vÁqÀ¥Àwæ

805 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋನಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

806 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆರುನಿಸಾ vÁqÀ¥Àwæ

807 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð DR.KAPIL DEV vÁqÀ¥Àwæ

808 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

809 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

810 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

811 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

812 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

813 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು vÁqÀ¥Àwæ

814 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಱರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

815 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

816 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಶೇೋಧಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

817 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

818 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

819 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ  ಭಱಕ  vÁqÀ¥Àwæ

820 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð MD RAFEEQ vÁqÀ¥Àwæ

821 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

822 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

823 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄರ ೋಭಳತಿ vÁqÀ¥Àwæ

824 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು vÁqÀ¥Àwæ

825 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೆರು vÁqÀ¥Àwæ

826 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

827 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳಯಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

828 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುತ್ತಲ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

829 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಖವಾನ್ ಭೋಭಸಿಗ್ ಸಂಖೆ vÁqÀ¥Àwæ

830 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ ಕೇೋರೆ vÁqÀ¥Àwæ

831 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

832 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಿನ  ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

833 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಜ್ ಕೇೋರೆ vÁqÀ¥Àwæ

834 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈರಾಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

835 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

836 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

837 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿನಿ vÁqÀ¥Àwæ

838 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

839 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಕುಂದರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

840 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋಭಲಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

841 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಜಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

842 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋತಿ ನಿಂಬ್ಯಲಕ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

843 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

844 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾವಿತಿರ vÁqÀ¥Àwæ

845 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾದಿರ್ ಟೇಲ vÁqÀ¥Àwæ

846 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಭಾಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

847 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣ್ಣ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

848 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

849 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶತಿೋಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

850 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋಷನ್ vÁqÀ¥Àwæ

851 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಂದರ ಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

852 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

853 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಮ್ ಜ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

854 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಭಲಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

855 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವಿೋಯಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

856 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು vÁqÀ¥Àwæ

857 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಫಫ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

858 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

859 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

860 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

861 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಂತ vÁqÀ¥Àwæ

862 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಮಾಮ್ ಟೇಲ vÁqÀ¥Àwæ

863 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಲಿಿಂದರ  ಖಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

864 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಂ ಎಸ್ ರಾಖಲ vÁqÀ¥Àwæ

865 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

866 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಜಾಾ ನಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

867 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ vÁqÀ¥Àwæ

868 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಮಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

869 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

870 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

871 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಷಾ ಳತಿ vÁqÀ¥Àwæ

872 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಖುಬು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

873 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

874 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

875 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

876 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶುರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

877 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

878 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

879 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

880 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಾಧರ್ vÁqÀ¥Àwæ

881 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಮು ಚಳನ್ vÁqÀ¥Àwæ

882 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

883 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

884 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

885 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಣಣ .ಎಸ್.ಟ್ಟ vÁqÀ¥Àwæ

886 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

887 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

888 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

889 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

890 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಥಾ vÁqÀ¥Àwæ

891 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಿನೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

892 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರಿಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

893 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

894 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜಯ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

895 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

896 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

897 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಯಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ



898 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪ್ಪ  ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

899 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಮಿಿ  ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

900 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

901 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಿಸಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

902 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಪಸ ಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

903 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಯಭನ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

904 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

905 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖರಾಜ್ ವಿಾ ಔಭಾ vÁqÀ¥Àwæ

906 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

907 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಣ  ಮುಖಳ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

908 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘಾಱಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

909 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

910 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ vÁqÀ¥Àwæ

911 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬು ಗೋಪ್ಪಲ vÁqÀ¥Àwæ

912 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೆಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

913 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

914 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

915 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

916 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

917 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

918 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

919 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಂತಪ್ಪ  ತಂಖಳ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

920 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೋದ್ರಳರಿ vÁqÀ¥Àwæ

921 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

922 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಂಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

923 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಯಥರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

924 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

925 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಔರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

926 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಿಮ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

927 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

928 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

929 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಔರ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

930 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪುರಾನ vÁqÀ¥Àwæ

931 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

932 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

933 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯಶಾ ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

934 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

935 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

936 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

937 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

938 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

939 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

940 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

941 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

942 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಂಟೆ vÁqÀ¥Àwæ

943 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಮಿೋನ್ ಟೆಲ vÁqÀ¥Àwæ

944 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫಳಾ vÁqÀ¥Àwæ

945 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

946 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋಮ vÁqÀ¥Àwæ

947 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

948 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

949 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

950 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

951 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೋಯಬದರ  ಎ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

952 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ  ಔಲುಫ ಗಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

953 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ vÁqÀ¥Àwæ

954 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೋವಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

955 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಒಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

956 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಭಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

957 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೇಗಂಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

958 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

959 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

960 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಪಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

961 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

962 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ಯಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

963 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ  ಭಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

964 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೋಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

965 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರಿಗಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

966 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೄಂಕೄರ  vÁqÀ¥Àwæ

967 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಗಿೋತಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

968 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದೂರ ವ vÁqÀ¥Àwæ

969 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

970 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

971 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

972 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೋಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

973 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

974 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಔಱಿಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

975 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

976 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜ vÁqÀ¥Àwæ

977 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಡಡ  vÁqÀ¥Àwæ

978 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

979 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

980 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ ನಯಿೋಮುದಿದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

981 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃವಣ vÁqÀ¥Àwæ

982 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಱಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

983 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

984 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄರ ೋಮ್ ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

985 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಔಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

986 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋತಿ ನಿಂಬ್ಯಲಕ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

987 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಡೌಱ vÁqÀ¥Àwæ

988 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ಪ್ಪಳರ್ vÁqÀ¥Àwæ

989 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೋಶೆಱ ತೋಟನಷಳಿ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

990 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

991 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೋಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

992 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

993 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

994 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔಯ ಬೆಲಗುನ vÁqÀ¥Àwæ

995 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ vÁqÀ¥Àwæ



996 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಸಿಂಗ್ ಹೇಭಱ ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

997 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

998 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

999 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1000 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೋದ್ ಪ್ಪಳರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1001 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1002 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1003 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1004 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌರ ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1005 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1006 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶ್ಯಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1007 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಂದರಂ vÁqÀ¥Àwæ

1008 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೋಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1009 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಖದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1010 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1011 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1012 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಱರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1013 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುರುದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1014 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಿತ್ತಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1015 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1016 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಾಕಂತ್ ಭೊೋರಿ vÁqÀ¥Àwæ

1017 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1018 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1019 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚತುರ  ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1020 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೋಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1021 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಭಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1022 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1023 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

1024 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಔಯಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1025 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಭ ಬಿ ಪೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1026 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಲಾನಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

1027 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಕ  vÁqÀ¥Àwæ

1028 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1029 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1030 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1031 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1032 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈನಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1033 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಳಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

1034 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಣತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1035 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೋಱಕಂಠ vÁqÀ¥Àwæ

1036 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1037 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1038 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭದನಿಸ ಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1039 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1040 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಱಕ್ಿ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

1041 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ನಳರು vÁqÀ¥Àwæ

1042 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1043 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1044 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ vÁqÀ¥Àwæ

1045 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

1046 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

1047 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ  ರಾಭಚಂದರ  ಗುಂಜಾಲಕ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1048 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಲಿಂಖಮಾ  ಕೇಡ್ಡಗನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1049 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ vÁqÀ¥Àwæ

1050 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿವೇಕನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1051 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಖುಬು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1052 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯಶಾ ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1053 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಱಲಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1054 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1055 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1056 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಿಯಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1057 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತರೇಶ್ ಔಟ್ಟಟ vÁqÀ¥Àwæ

1058 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ vÁqÀ¥Àwæ

1059 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಿಾಲಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1060 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1061 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಱಿಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1062 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ vÁqÀ¥Àwæ

1063 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1064 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೋನು vÁqÀ¥Àwæ

1065 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಂತೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1066 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1067 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಂಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1068 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1069 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ vÁqÀ¥Àwæ

1070 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1071 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

1072 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ  ಎನ್ ಹುಣಸಿಗಿಡ vÁqÀ¥Àwæ

1073 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಹರು vÁqÀ¥Àwæ

1074 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1075 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವಾಱ vÁqÀ¥Àwæ

1076 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಡ್ಡವಾಲ vÁqÀ¥Àwæ

1077 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1078 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1079 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸ್ತನಿಲ vÁqÀ¥Àwæ

1080 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೋರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1081 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗುಂಡಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1082 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭದನಿಸ ಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1083 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಳಣಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1084 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಯಥ vÁqÀ¥Àwæ

1085 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1086 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಳಲಿಂಖ  ಭಱಕ  vÁqÀ¥Àwæ

1087 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು vÁqÀ¥Àwæ

1088 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೋಮ್ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1089 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1090 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಶಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1091 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1092 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೋಪರ್ಚಂಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1093 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೋಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ



1094 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಳಯಣ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1095 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1096 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1097 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1098 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೋವನಾಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

1099 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1100 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1101 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ vÁqÀ¥Àwæ

1102 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮ ಮುಭಾಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1103 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿಕ vÁqÀ¥Àwæ

1104 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಿೋನಾಕ್ಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1105 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಣ್ಣಕ vÁqÀ¥Àwæ

1106 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1107 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೆನೋದಿದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1108 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1109 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿೋಱಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1110 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1111 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1112 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಮು ನಾಮಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

1113 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1114 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1115 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔಯ vÁqÀ¥Àwæ

1116 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1117 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1118 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1119 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1120 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಔಕ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1121 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

1122 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1123 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳ vÁqÀ¥Àwæ

1124 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1125 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಘುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1126 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1127 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

1128 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋಧರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1129 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಶಿೋಲಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1130 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1131 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

1132 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಕುಂತಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1133 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ NABI ಟೆಲ vÁqÀ¥Àwæ

1134 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1135 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1136 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

1137 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಖಲಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1138 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಳಾತಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1139 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1140 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1141 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1142 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾವಿತರ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1143 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1144 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಲಿಖರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1145 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1146 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ MEGU vÁqÀ¥Àwæ

1147 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರ  ರಟ್ಟಟ vÁqÀ¥Àwæ

1148 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮಶಿರ ೋ ರಟ್ಟಟ vÁqÀ¥Àwæ

1149 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1150 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1151 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1152 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧನಾಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1153 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

1154 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಭಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1155 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಮಿತ್ತಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1156 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪ್ಪಱ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1157 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1158 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1159 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂಟಿ್ಟಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1160 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1161 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1162 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1163 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1164 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮ ಮುಭಾಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1165 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋನು vÁqÀ¥Àwæ

1166 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1167 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋಷನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1168 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೆನಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1169 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕುಕ vÁqÀ¥Àwæ

1170 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕುಕ vÁqÀ¥Àwæ

1171 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಾ ಣ್ ಬಟ್ vÁqÀ¥Àwæ

1172 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಿೋಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1173 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಸಾತ ನ vÁqÀ¥Àwæ

1174 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಿೋಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1175 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1176 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1177 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಕೂಫ ಲಾಸ ಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1178 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಕೂಫ ಲಾಸ ಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1179 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1180 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಔಕ  ಗುರುನಂಜಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1181 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶತಿೋಶ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1182 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1183 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋಭಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1184 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಂಡೇರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1185 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶೇೋಭಾಳತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1186 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಖಾ vÁqÀ¥Àwæ

1187 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ರ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1188 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪು ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1189 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಲಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1190 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1191 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ vÁqÀ¥Àwæ



1192 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1193 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1194 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಂಜನಾ vÁqÀ¥Àwæ

1195 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ   ಶತಖ ೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1196 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1197 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಕಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

1198 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವೇಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1199 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದ್ರನಮಾ  ನಿಲ್ಲರು vÁqÀ¥Àwæ

1200 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಟ್ಟಾ vÁqÀ¥Àwæ

1201 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣಯಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1202 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1203 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶೇೋಭಾ vÁqÀ¥Àwæ

1204 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮು vÁqÀ¥Àwæ

1205 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1206 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಷ್ಣಣ ಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1207 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖುಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1208 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1209 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮು vÁqÀ¥Àwæ

1210 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೃವಣ  vÁqÀ¥Àwæ

1211 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷರಿಚ ಂದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1212 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕತ್ತಱ vÁqÀ¥Àwæ

1213 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋನು vÁqÀ¥Àwæ

1214 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿದ್ರಾ  ಸಾಖಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

1215 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಭಯ vÁqÀ¥Àwæ

1216 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

1217 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1218 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

1219 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಿತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1220 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1221 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1222 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಯಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1223 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1224 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚೂಡಾಭಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1225 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1226 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1227 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1228 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1229 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಷಭಮ ದ್ ಗುಱಮ್ ಹುಸನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1230 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗಿಂದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1231 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

1232 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1233 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1234 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1235 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಔತ ರ್ ಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

1236 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1237 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜತ vÁqÀ¥Àwæ

1238 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭನಮ ಥ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

1239 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1240 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೋರಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1241 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1242 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮು vÁqÀ¥Àwæ

1243 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತನಿೋಲ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1244 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1245 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

1246 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗಿೋಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1247 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಯತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1248 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇಭಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1249 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಠಾಕರು vÁqÀ¥Àwæ

1250 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಾಂಗುಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1251 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1252 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಡ್ಡದ್ರದ ರೆ vÁqÀ¥Àwæ

1253 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಎಸ್ತ ಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1254 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭನಿಬೈ vÁqÀ¥Àwæ

1255 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1256 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಸಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1257 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿದ್ರಾ ಧಯ vÁqÀ¥Àwæ

1258 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1259 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗನಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1260 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1261 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟ  ಭೋಭನಳಿ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

1262 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1263 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೆನೋದಿದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1264 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1265 ಔಲುಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉತತ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1266 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1267 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೊೋಜು ತರು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1268 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ದೇಳಱ ವಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1269 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1270 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿೋತಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1271 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1272 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1273 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1274 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1275 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಕ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1276 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

1277 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜು vÁqÀ¥Àwæ

1278 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1279 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

1280 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿನೋದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1281 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1282 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭದನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1283 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಪು vÁqÀ¥Àwæ

1284 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಭಾಣ vÁqÀ¥Àwæ

1285 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿಲ vÁqÀ¥Àwæ

1286 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔವಿತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1287 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಾಚು vÁqÀ¥Àwæ

1288 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1289 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಡಡ  vÁqÀ¥Àwæ



1290 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದು vÁqÀ¥Àwæ

1291 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1292 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1293 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1294 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1295 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದ vÁqÀ¥Àwæ

1296 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಾಚು vÁqÀ¥Àwæ

1297 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತರು vÁqÀ¥Àwæ

1298 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋತಿ ರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1299 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1300 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹರಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1301 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪಚಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1302 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1303 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಟ್ಟರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1304 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೇರೆಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1305 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ  vÁqÀ¥Àwæ

1306 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬುಖಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1307 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜನಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1308 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಫರ vÁqÀ¥Àwæ

1309 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಟಲ vÁqÀ¥Àwæ

1310 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಬು vÁqÀ¥Àwæ

1311 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಾಾ vÁqÀ¥Àwæ

1312 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಕೂ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1313 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಮಿಿ  ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1314 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋನು vÁqÀ¥Àwæ

1315 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಮು vÁqÀ¥Àwæ

1316 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1317 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಷನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1318 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಂಔಟೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1319 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಭನಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1320 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1321 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಂಔ vÁqÀ¥Àwæ

1322 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1323 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆ vÁqÀ¥Àwæ

1324 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1325 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭಲಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1326 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1327 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನು vÁqÀ¥Àwæ

1328 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೂಪಿ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

1329 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಯಖ vÁqÀ¥Àwæ

1330 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

1331 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1332 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭ vÁqÀ¥Àwæ

1333 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1334 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1335 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಷನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1336 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1337 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

1338 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1339 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪಮು vÁqÀ¥Àwæ

1340 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿಮ vÁqÀ¥Àwæ

1341 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1342 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜು ಲಿಂಬ್ಯಾ  ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1343 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1344 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿತ್ತಾ vÁqÀ¥Àwæ

1345 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

1346 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶುವಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1347 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1348 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

1349 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1350 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದತ್ತತ ತರ ೋಮ vÁqÀ¥Àwæ

1351 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1352 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳ ಚಂದು ವಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1353 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಮುನಾ vÁqÀ¥Àwæ

1354 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1355 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ ಧಾಕು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1356 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1357 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು ಪೄಮು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1358 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನುಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1359 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಥಾಳರು vÁqÀ¥Àwæ

1360 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪಚಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1361 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಲಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

1362 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1363 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದುರ vÁqÀ¥Àwæ

1364 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1365 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು vÁqÀ¥Àwæ

1366 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1367 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಠಱ vÁqÀ¥Àwæ

1368 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1369 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1370 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1371 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫುಲು vÁqÀ¥Àwæ

1372 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನೋಷರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1373 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1374 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1375 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಿಜಾಾ ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1376 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಾಚು vÁqÀ¥Àwæ

1377 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1378 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿಲ vÁqÀ¥Àwæ

1379 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಶಕ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1380 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1381 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1382 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1383 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು vÁqÀ¥Àwæ

1384 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1385 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1386 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

1387 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಶೇೋಕ್ ಷರಿಚ ಂದರ  ವಾಯ vÁqÀ¥Àwæ



1388 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷರಿಚ ಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1389 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1390 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತುಕರಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

1391 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೌರ ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1392 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1393 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೂಮಾಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1394 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1395 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಭಱಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1396 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫನನ ಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1397 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಇಂದರ ದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

1398 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರು vÁqÀ¥Àwæ

1399 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಟಟ ಲ vÁqÀ¥Àwæ

1400 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಮು vÁqÀ¥Àwæ

1401 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಾ ೋತಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1402 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಶಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1403 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಬುದ ಲ vÁqÀ¥Àwæ

1404 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1405 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಲಾಾ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1406 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1407 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಜಮರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1408 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಮಿತ್ತರ vÁqÀ¥Àwæ

1409 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

1410 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಶ vÁqÀ¥Àwæ

1411 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆ vÁqÀ¥Àwæ

1412 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಯ vÁqÀ¥Àwæ

1413 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1414 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಸಾಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1415 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1416 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1417 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1418 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಂಔ vÁqÀ¥Àwæ

1419 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ vÁqÀ¥Àwæ

1420 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1421 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿೋಯಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1422 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1423 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1424 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೈಂಕು vÁqÀ¥Àwæ

1425 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುಖಾಾ vÁqÀ¥Àwæ

1426 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತುಲಜ vÁqÀ¥Àwæ

1427 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1428 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೂಣ್ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1429 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯವಿ vÁqÀ¥Àwæ

1430 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1431 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1432 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಭಱ vÁqÀ¥Àwæ

1433 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಳಸಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1434 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1435 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1436 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೃವಣ  vÁqÀ¥Àwæ

1437 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಭಯಣಣ  ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1438 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿಭಮ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1439 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವುದಮ ಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1440 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1441 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬಿಕಿಕ  ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1442 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೆಡಡ  vÁqÀ¥Àwæ

1443 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಿೋತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1444 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಬುದ ಲ ನಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

1445 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1446 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಲಿತ್ತ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

1447 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಾನಕಿ ದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

1448 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಷ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1449 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷಭದ್ ಯೂಸ್ತಫ್ vÁqÀ¥Àwæ

1450 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುಜಾಹದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1451 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1452 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನುಷಾ vÁqÀ¥Àwæ

1453 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋತಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1454 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೆಡ್ಡಡ  ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1455 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1456 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರು vÁqÀ¥Àwæ

1457 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿೋಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1458 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1459 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಳಸಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1460 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ AMBRU vÁqÀ¥Àwæ

1461 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬೋಜು vÁqÀ¥Àwæ

1462 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿೋರೇಂದರ  ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1463 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1464 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

1465 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1466 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1467 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1468 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಖಾ vÁqÀ¥Àwæ

1469 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1470 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1471 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪುತ್ತಲ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1472 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಳಧಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1473 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1474 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1475 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1476 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗಬ್ಯರು vÁqÀ¥Àwæ

1477 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1478 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾಯಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1479 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1480 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1481 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1482 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಶಕ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1483 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೃವಣ  vÁqÀ¥Àwæ

1484 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಣಣ  ದೇಳಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1485 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು vÁqÀ¥Àwæ



1486 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಲು vÁqÀ¥Àwæ

1487 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1488 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು vÁqÀ¥Àwæ

1489 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1490 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1491 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೇೋರೆ vÁqÀ¥Àwæ

1492 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1493 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1494 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹರಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1495 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1496 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷರಿಲಾಲ vÁqÀ¥Àwæ

1497 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1498 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶೇೋಭಾ vÁqÀ¥Àwæ

1499 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1500 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಡಳಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ vÁqÀ¥Àwæ

1501 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಗವೇಂದರ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1502 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1503 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1504 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1505 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1506 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ್ಣ ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1507 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಿೋರಾ ಖಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1508 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1509 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1510 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1511 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಧಿೋಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1512 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಔರ  ವಾಚು vÁqÀ¥Àwæ

1513 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಫಶಯಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1514 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1515 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಡ್ಡ.ಆರ್.ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1516 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೃವಣ  vÁqÀ¥Àwæ

1517 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

1518 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೇೋಥೆಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

1519 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ್ಚಂದ್ ಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

1520 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದ vÁqÀ¥Àwæ

1521 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಂಟ vÁqÀ¥Àwæ

1522 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದ್ರಾ ಳ vÁqÀ¥Àwæ

1523 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಬುದ ಲ SAB vÁqÀ¥Àwæ

1524 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1525 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕುಂತಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1526 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಟೋಣ್ಣಣ  ಕೇೋಮೄಟ vÁqÀ¥Àwæ

1527 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1528 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುಜಾಹದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1529 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನುಷಾ vÁqÀ¥Àwæ

1530 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋರು vÁqÀ¥Àwæ

1531 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಜಾ ೋತಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1532 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತ್ತರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1533 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಲಾಾ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1534 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಮಿತ್ತರ vÁqÀ¥Àwæ

1535 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಮುಕೄತ ೋದ್ರಯ vÁqÀ¥Àwæ

1536 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆ vÁqÀ¥Àwæ

1537 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1538 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1539 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1540 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1541 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುಖಾಾ vÁqÀ¥Àwæ

1542 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1543 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೌಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1544 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚವಾಲಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1545 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ ಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

1546 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಷನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1547 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಷನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1548 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1549 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1550 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1551 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಣಣ  ಹಟ್ಟಟ ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1552 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಳಸಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1553 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1554 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1555 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ ಸಿೋತ್ತರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1556 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1557 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಂಬುರ vÁqÀ¥Àwæ

1558 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಯಥ vÁqÀ¥Àwæ

1559 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಯಿಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1560 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿೋತು vÁqÀ¥Àwæ

1561 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಠಠ ಲ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1562 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1563 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔವಿತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1564 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತಿ ಭೊೋಜು ರಾಠೊೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1565 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುರುಪ್ಪದಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1566 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು vÁqÀ¥Àwæ

1567 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರೇಣ್ಣಔಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1568 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಳಾ vÁqÀ¥Àwæ

1569 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನುಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1570 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಔರ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1571 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋವಿಂದ vÁqÀ¥Àwæ

1572 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಾ ರುಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1573 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1574 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1575 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1576 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

1577 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1578 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1579 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಥವಾ ಧಾಮೂ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1580 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನೋಷರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1581 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಳರು vÁqÀ¥Àwæ

1582 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1583 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅರುಣಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ



1584 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1585 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾರೆಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1586 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಯಖ vÁqÀ¥Àwæ

1587 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖಣೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1588 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶು ವಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1589 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಯಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1590 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1591 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1592 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1593 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿೋತಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1594 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1595 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1596 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

1597 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1598 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶನಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1599 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1600 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1601 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1602 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಡ್ಡಡ  ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1603 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1604 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1605 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1606 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1607 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭದಿೋನಾ vÁqÀ¥Àwæ

1608 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

1609 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1610 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಂಫಱಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1611 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1612 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖುಬ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1613 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿೋತಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1614 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1615 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1616 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

1617 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1618 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶನಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1619 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1620 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1621 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1622 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಡ್ಡಡ  ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1623 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1624 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1625 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1626 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1627 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭದಿೋನಾ vÁqÀ¥Àwæ

1628 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

1629 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1630 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಂಫಱಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1631 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1632 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖುಬ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1633 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1634 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೋರು ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1635 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೂಫಿ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1636 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆಮಿೋನ್ ಟೆಲ vÁqÀ¥Àwæ

1637 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1638 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಲು vÁqÀ¥Àwæ

1639 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭ vÁqÀ¥Àwæ

1640 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷರಿ vÁqÀ¥Àwæ

1641 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1642 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಕುತಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1643 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನೋಷರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1644 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿನೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1645 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಉಮಾಭಹೇಾ ರಿ ಜಾಗಿೋಯಧರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1646 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೄ ಱಲಿತ ದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

1647 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿೋಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1648 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

1649 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1650 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1651 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿೋತಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1652 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1653 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1654 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

1655 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1656 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶನಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1657 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1658 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1659 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1660 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಡ್ಡಡ  ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1661 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1662 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1663 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1664 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1665 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭದಿೋನಾ vÁqÀ¥Àwæ

1666 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

1667 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1668 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಂಫಱಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1669 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1670 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖುಬ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1671 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1672 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೋರು ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1673 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೂಫಿ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1674 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಆಮಿೋನ್ ಟೆಲ vÁqÀ¥Àwæ

1675 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1676 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಲು vÁqÀ¥Àwæ

1677 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭ vÁqÀ¥Àwæ

1678 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷರಿ vÁqÀ¥Àwæ

1679 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1680 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಕುತಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1681 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭನೋಷರ್ vÁqÀ¥Àwæ



1682 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿನೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1683 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಉಮಾಭಹೇಾ ರಿ ಜಾಗಿೋಯಧರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1684 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕೄ ಱಲಿತ ದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

1685 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿೋಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1686 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

1687 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1688 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1689 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಔರ  ವಾಚು vÁqÀ¥Àwæ

1690 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಫಶಯಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1691 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಾಚುಭರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1692 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮೇೋಥೆಪ್ಪ vÁqÀ¥Àwæ

1693 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1694 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1695 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದ್ರಾ ಳ vÁqÀ¥Àwæ

1696 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಬುದ ಲ SAB vÁqÀ¥Àwæ

1697 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುನಿಮ vÁqÀ¥Àwæ

1698 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1699 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡ vÁqÀ¥Àwæ

1700 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1701 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1702 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಕಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1703 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

1704 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1705 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಬು vÁqÀ¥Àwæ

1706 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1707 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1708 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಫಶಳ vÁqÀ¥Àwæ

1709 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1710 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

1711 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1712 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಇಂದರ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1713 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1714 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಸೂತ ಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1715 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1716 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿೋಥಾ  ಎಸ್ ದೇಳರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1717 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಔಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1718 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1719 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪ್ಪಳಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1720 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1721 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯವಿ vÁqÀ¥Àwæ

1722 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹಂಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1723 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1724 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಂಔಟೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1725 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ ಭು vÁqÀ¥Àwæ

1726 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋನ vÁqÀ¥Àwæ

1727 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಬಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1728 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1729 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಸ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1730 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದ್ರಮ ಳತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1731 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1732 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1733 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಮಶ್ ಜೋಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

1734 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1735 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಪ್ಪಶ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1736 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1737 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭರೆ vÁqÀ¥Àwæ

1738 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1739 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1740 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1741 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಳಾ vÁqÀ¥Àwæ

1742 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

1743 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪುನುನ vÁqÀ¥Àwæ

1744 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1745 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1746 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಾ ಯರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1747 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1748 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭ vÁqÀ¥Àwæ

1749 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತಿಲಾಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

1750 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹಂಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1751 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1752 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಣ  ಮಾದಿಖ vÁqÀ¥Àwæ

1753 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1754 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಮ ಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1755 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1756 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

1757 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1758 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1759 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1760 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಡಡ  ಧಭಾಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1761 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಖಾ vÁqÀ¥Àwæ

1762 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮುನಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1763 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1764 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1765 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯವಿಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1766 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫದುದ vÁqÀ¥Àwæ

1767 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋನಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1768 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಳಾ vÁqÀ¥Àwæ

1769 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಾಜ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1770 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1771 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತರೇಶ್ ಬ್ಯಬು vÁqÀ¥Àwæ

1772 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

1773 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಚಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1774 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೌರ ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1775 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

1776 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1777 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಈಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1778 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಲಾಳತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1779 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ



1780 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1781 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಭದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1782 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1783 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಷನಿೋಫಾ ಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

1784 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇವಿೋಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1785 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನುಷಾ vÁqÀ¥Àwæ

1786 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಾಲಿ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1787 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಶಿೋಲಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1788 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಂಔರ್ ರಾಭಚಂದ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1789 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1790 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1791 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಿಸಾನ್ ಗೋಪ್ಪಲ ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1792 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿಾ ನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1793 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಯಮ vÁqÀ¥Àwæ

1794 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭ ಗಂಗಾರಂ ಯಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1795 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1796 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1797 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತರೇ ಚವಾಾ ಣ vÁqÀ¥Àwæ

1798 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

1799 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತಮಂಖಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1800 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1801 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1802 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಕೂರ  ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1803 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಚುಚ vÁqÀ¥Àwæ

1804 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1805 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸ್ತನಿಲ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1806 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೂಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1807 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1808 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಚುಚ vÁqÀ¥Àwæ

1809 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1810 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನಿೋಱಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1811 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1812 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

1813 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪ್ಪಂಡು ವಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1814 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಮಾ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1815 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1816 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1817 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋನಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1818 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

1819 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಳಾ vÁqÀ¥Àwæ

1820 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಬ್ಯಱಭೋಭ vÁqÀ¥Àwæ

1821 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹಬದಿದ ೋನ್ ಟೇಲ vÁqÀ¥Àwæ

1822 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕಶಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1823 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಔಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1824 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1825 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1826 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಯಶಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1827 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1828 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಾಫಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1829 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ವಿರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1830 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1831 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಯಣ  ಭೂಶರಿ vÁqÀ¥Àwæ

1832 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳಯಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1833 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

1834 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸೇೋಭಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1835 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1836 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1837 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಱಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1838 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಖಯಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1839 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1840 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶ್ಯನ್ಾ ಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

1841 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಮಾ  vÁqÀ¥Àwæ

1842 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1843 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೋರು vÁqÀ¥Àwæ

1844 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಣಣ  ಮೇೋನ vÁqÀ¥Àwæ

1845 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ ಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1846 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೇೋಷನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1847 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸವಾನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1848 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1849 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

1850 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಸಿರುದಿದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1851 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅಂಫಱಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1852 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

1853 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಖೋರು ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1854 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಿವು vÁqÀ¥Àwæ

1855 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಉಸಾಮ ನ್ ಟೆಲ vÁqÀ¥Àwæ

1856 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಜಭಷಭಮ ದ್ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಭದಿರ ಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

1857 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಗೋಪ್ಪಲ vÁqÀ¥Àwæ

1858 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಇಸಾಮಯಿಲ ಟೇಲ vÁqÀ¥Àwæ

1859 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಂಖಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1860 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಡ್ಡ.ಆರ್.ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

1861 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

1862 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರ್ಚಂದ್ ಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

1863 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಅನನ ಪುಯ vÁqÀ¥Àwæ

1864 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಲಿಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1865 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1866 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ನಾಖಯಥನ vÁqÀ¥Àwæ

1867 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಗಾಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

1868 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಭಲಿಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

1869 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಳಸಂತಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1870 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

1871 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1872 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭಷದೇಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1873 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮೆಲಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

1874 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಕುಂತಲಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1875 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಸೂತ ಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1876 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತಿೋಥಾ  ಎಸ್ ದೇಳರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1877 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದೇಳಔಭಮ vÁqÀ¥Àwæ



1878 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ದುಲಿ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1879 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಫಶಳರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

1880 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ರಾಮ್ ಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1881 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಥಾರು vÁqÀ¥Àwæ

1882 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಪುಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1883 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಲಾಾ vÁqÀ¥Àwæ

1884 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ ಸಿೋತ್ತರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1885 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1886 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಹೋಯಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1887 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಸಂಫಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1888 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಚಂದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1889 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ತರು vÁqÀ¥Àwæ

1890 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಭರೆ vÁqÀ¥Àwæ

1891 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

1892 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1893 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಲಿಂಬ್ಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

1894 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ನಾಱವಾಯ ಮಾರೆ vÁqÀ¥Àwæ

1895 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಮು
vÁqÀ¥Àwæ

1896 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯೋಗ
vÁqÀ¥Àwæ

1897 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭನೂಸ ರ್ ಐಎಸ್
vÁqÀ¥Àwæ

1898 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಉಭಕಂತ್ ಎನ್ ದೇಳಔರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1899 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಅಲಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1900 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬಿಬಿ ಶಂಶ್ಯದ್ ಬೇಗಂ
vÁqÀ¥Àwæ

1901 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಇಬ್ಯರ ಹಂ
vÁqÀ¥Àwæ

1902 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಹ್ದದ  ಇಸಾಮಯಿಲ ಚೌದರಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1903 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೆಮದ್ ಮೇಷಭದ್ ಜಮಾಲ
vÁqÀ¥Àwæ

1904 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಕೇೋ
vÁqÀ¥Àwæ

1905 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅರ ಫ್ ಅಲಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1906 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಳ್ಳನಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1907 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಲಿಮಾ ಬೇಗಂ
vÁqÀ¥Àwæ

1908 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱ
vÁqÀ¥Àwæ

1909 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಖದೇವಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1910 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಯಸ್ತ ಬ್ಯಯಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1911 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದಣಣ
vÁqÀ¥Àwæ

1912 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್
vÁqÀ¥Àwæ

1913 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಂಡು
vÁqÀ¥Àwæ

1914 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ  ಕಂತ್ ಉದಮಔರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1915 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತನಿೋತ್ತ
vÁqÀ¥Àwæ

1916 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಿರುಮಾಲ ಎಚ್ ದೇಳಔರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1917 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಮು
vÁqÀ¥Àwæ

1918 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್
vÁqÀ¥Àwæ

1919 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಬು ಸಿಂಗ್
vÁqÀ¥Àwæ

1920 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತರೇಶ್ ವಾರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1921 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೌಸ್ ಬೇಗ್
vÁqÀ¥Àwæ

1922 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತನಿೋತ್ತ ಕುಱಔಣಿಾ
vÁqÀ¥Àwæ

1923 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜು ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಣ್
vÁqÀ¥Àwæ

1924 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ್
vÁqÀ¥Àwæ

1925 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ

ಇನಾಭದ್ರರ್ ಮೇಷಭಮ ದ್ 

ಇದಿರ ೋಸ್
vÁqÀ¥Àwæ

1926 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಶುರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್
vÁqÀ¥Àwæ

1927 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್
vÁqÀ¥Àwæ

1928 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್
vÁqÀ¥Àwæ

1929 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಂಔಟೇಶ್
vÁqÀ¥Àwæ

1930 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ ರು ಮಾಗೋಾಲ
vÁqÀ¥Àwæ

1931 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಾ ಯ
vÁqÀ¥Àwæ

1932 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುರುಲಿಂಖಮಾ
vÁqÀ¥Àwæ

1933 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಕಶ್ ಕೄ ವಾಕೇೋಡೆ
vÁqÀ¥Àwæ

1934 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಣಮಂತ
vÁqÀ¥Àwæ

1935 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೄವು ಚವಾಣ್
vÁqÀ¥Àwæ

1936 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೇಬೂಬ್
vÁqÀ¥Àwæ

1937 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಭು
vÁqÀ¥Àwæ

1938 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಳಸಂತ್
vÁqÀ¥Àwæ

1939 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜೋಶಿ ಸಂಜೋವ್
vÁqÀ¥Àwæ

1940 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾವಿತಿರ  ಬ್ಯಯಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1941 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹದೇವ್ ಬಿ ಮಂಔರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1942 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1943 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಲಾಲ ಟೆಲ
vÁqÀ¥Àwæ

1944 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1945 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇೋತಿಬ್ಯಯಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1946 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1947 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಕುಮಾರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1948 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಕಶ್
vÁqÀ¥Àwæ

1949 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಶಿಾ ನುಕಮಾರ್ ಎ ದೇಮುಕ
vÁqÀ¥Àwæ

1950 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಲಿೋಲಾ
vÁqÀ¥Àwæ

1951 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಆಕಶ್
vÁqÀ¥Àwæ

1952 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಖದೇವಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1953 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಶ್ ಹಯಣಿಣ
vÁqÀ¥Àwæ

1954 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಪನಾಥ್ ಸೇೋಮು ಜಾಧವ್
vÁqÀ¥Àwæ

1955 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಕಶ್
vÁqÀ¥Àwæ

1956 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಷಶಿಮ್ ಶಖ್
vÁqÀ¥Àwæ

1957 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯತನ
vÁqÀ¥Àwæ

1958 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಯಹೋಮಾನ್
vÁqÀ¥Àwæ

1959 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್
vÁqÀ¥Àwæ

1960 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಾ ಾನಾಥ್
vÁqÀ¥Àwæ

1961 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಶ್ ಹೆಚ್ ರಾಥೋಡ್
vÁqÀ¥Àwæ

1962 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಡಾ ನಾಭದೇವ್ ರಾಥೋಡ್
vÁqÀ¥Àwæ

1963 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಭು
vÁqÀ¥Àwæ

1964 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ ಹುಗಿಗ
vÁqÀ¥Àwæ

1965 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಮಿತ್ತರ  ಬ್ಯಯಿ
vÁqÀ¥Àwæ

1966 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಮ್
vÁqÀ¥Àwæ

1967 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಣಣ
vÁqÀ¥Àwæ

1968 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಾ ರಾಜ್
vÁqÀ¥Àwæ

1969 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಱಕುಮಾರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1970 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಭು
vÁqÀ¥Àwæ

1971 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1972 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಪಂದರ
vÁqÀ¥Àwæ

1973 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಶಂಔರ್ ಬಿ
vÁqÀ¥Àwæ



1974 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಲಿಂಖಭಮ
vÁqÀ¥Àwæ

1975 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಣಣ
vÁqÀ¥Àwæ

1976 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂ
vÁqÀ¥Àwæ

1977 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ
vÁqÀ¥Àwæ

1978 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಮ್
vÁqÀ¥Àwæ

1979 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಮಾಕಂತ್
vÁqÀ¥Àwæ

1980 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್
vÁqÀ¥Àwæ

1981 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇಳ
vÁqÀ¥Àwæ

1982 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಧಭಾಣಣ
vÁqÀ¥Àwæ

1983 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿರ ೋಧರ್ ಚವಾಣ್
vÁqÀ¥Àwæ

1984 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾಮದ ಬಿೋ
vÁqÀ¥Àwæ

1985 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಮಾಕಂತ್
vÁqÀ¥Àwæ

1986 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಗಂದರ   ನಾಟ್ಟೋಔರ್
vÁqÀ¥Àwæ

1987 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭರಿಲಿಂಗ್
vÁqÀ¥Àwæ

1988 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಭಾಷ್ ಚಂದರ
vÁqÀ¥Àwæ

1989 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱನ್ ಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

1990 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಫಾಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1991 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಣ್ಣ   ತ್ತತ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1992 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಲಭಮ  ತ್ತತ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1993 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1994 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1995 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಕುಭಬ್ಯರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1996 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುರುರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1997 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1998 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1999 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಶಯತ್ ನಸಿೋಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

2000 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರೆಷಭತ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2001 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಶಿಲೇಂದರ  ಕುಱಔಣಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

2002 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಧನರಾಜ್ ವಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2003 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತುಕರಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

2004 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಂಔ vÁqÀ¥Àwæ

2005 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

2006 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಜ vÁqÀ¥Àwæ

2007 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹಂತ vÁqÀ¥Àwæ

2008 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯೋಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2009 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2010 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಮಿತ್ತರ  ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2011 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2012 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2013 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2014 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಶ್ಯಥ್ಾ vÁqÀ¥Àwæ

2015 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಷ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2016 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾಯಿಫನನ vÁqÀ¥Àwæ

2017 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗವಿಂದ vÁqÀ¥Àwæ

2018 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2019 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಂಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2020 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳ ಚವಾಾ ಣ vÁqÀ¥Àwæ

2021 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಶೇೋಕ್ ಶಂಔರ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

2022 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

2023 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಭದೇವ್ ಬ್ಯಬು ಪ್ಪಳರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2024 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜು vÁqÀ¥Àwæ

2025 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಶೇೋಕ್ ಶಂಔರ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

2026 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋವಿಂದ vÁqÀ¥Àwæ

2027 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಱಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2028 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಸ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

2029 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಯತ್ vÁqÀ¥Àwæ

2030 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

2031 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಂದಿನ ಔಳರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2032 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2033 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೆಮಾರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2034 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಫಶಸ  vÁqÀ¥Àwæ

2035 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೄರಾಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

2036 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2037 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬಿೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

2038 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಳಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

2039 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2040 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಭು vÁqÀ¥Àwæ

2041 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷನುಮಂತ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2042 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಶಯತ್ ನಸಿೋಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

2043 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇಳಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

2044 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

2045 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪುಟಿಾ  ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2046 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

2047 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನನ  vÁqÀ¥Àwæ

2048 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೇಶ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

2049 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

2050 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2051 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಾಲಿಮ ೋಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

2052 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಾಲಿಮ ೋಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

2053 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಖದೇಳ vÁqÀ¥Àwæ

2054 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೆಖ vÁqÀ¥Àwæ

2055 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖೇಮು vÁqÀ¥Àwæ

2056 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಪಂದರ  ಭಱ  ಫಯಖಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

2057 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಯತ್ vÁqÀ¥Àwæ

2058 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

2059 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

2060 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2061 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2062 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಫಶಸ  vÁqÀ¥Àwæ

2063 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

2064 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಶ್ಯಥ್ಾ vÁqÀ¥Àwæ

2065 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2066 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಷ್ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2067 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಔಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

2068 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಱ ನಾ ಎಸ್ ಪ್ಪಳರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2069 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿರ ೋನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

2070 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿರ ೋನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

2071 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ



2072 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2073 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಕಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

2074 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಜಮ್ ಮಿಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

2075 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2076 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔರ್ ಹೋರಿಕೇಳಿುತ್ತತ ರೆ vÁqÀ¥Àwæ

2077 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿೋಱಭಮ  ವಿ ಔಲಶೄಟ್ಟಟ vÁqÀ¥Àwæ

2078 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಳಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

2079 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷನುಮಂತ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2080 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇಳಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

2081 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2082 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

2083 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬಿಫ ೋರ್ ಟೇಲ vÁqÀ¥Àwæ

2084 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2085 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2086 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚೆನನ ಫಶಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

2087 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದೇವಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

2088 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2089 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2090 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅರುಂಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2091 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔಯ ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

2092 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2093 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

2094 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಧನಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2095 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಲಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2096 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಪ್ಪಲ vÁqÀ¥Àwæ

2097 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯತನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2098 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಯವಿಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

2099 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೆಮುನಾ vÁqÀ¥Àwæ

2100 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇರಾಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2101 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

2102 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

2103 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಳಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

2104 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೇಾ ರಿ ಸಿರಾಗಾಪುಯ vÁqÀ¥Àwæ

2105 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರುದರ  vÁqÀ¥Àwæ

2106 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

2107 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಂಗಾರಂ ವಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

2108 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಿೋತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

2109 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2110 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ vÁqÀ¥Àwæ

2111 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ vÁqÀ¥Àwæ

2112 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಟ್ಟ ದೇವಿ ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

2113 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2114 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಟ್ಟ ದೇವಿ ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

2115 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಗವೇಂದರ  ರಾವ್ ಕುಱಔಣಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

2116 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಱಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2117 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಾ ಮ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

2118 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

2119 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

2120 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

2121 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2122 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಳಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

2123 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪಂಡರಿನಾಥ ವಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

2124 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2125 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಜಹನ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2126 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಕುಱಔಣಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

2127 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2128 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಔಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

2129 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಕಿಬ್ಯ ನಿಔತ್ vÁqÀ¥Àwæ

2130 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯನು ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2131 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2132 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2133 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೌನೇಾ ಯ ಪಂಚಲ vÁqÀ¥Àwæ

2134 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೌಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2135 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

2136 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ದಿೋಪ್ಪ ಕಂತಿ vÁqÀ¥Àwæ

2137 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2138 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಲಿಕ ನ್ ಳಮಾಾ vÁqÀ¥Àwæ

2139 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಸಲಂ vÁqÀ¥Àwæ

2140 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಿರಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2141 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷನಮಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2142 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭಳಾ vÁqÀ¥Àwæ

2143 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2144 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2145 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2146 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಲಿಣಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2147 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಾಸಿಮ ೋನ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2148 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಾಸಿಮ ೋನ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2149 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2150 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಮಾಶ್ಯಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

2151 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಸಿೋರ್ ಖಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

2152 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಂಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2153 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2154 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ ಕುಭಬ್ಯರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2155 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಜಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

2156 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಖುಫ ಲ vÁqÀ¥Àwæ

2157 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

2158 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚನನ  ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

2159 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಭಷೇಕ್ ಎಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

2160 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಲಿಂಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2161 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಹೋದ್ರ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2162 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

2163 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

2164 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಫಾಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

2165 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಮಿತ್ತರ  ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2166 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

2167 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಭು vÁqÀ¥Àwæ

2168 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಮಾಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

2169 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ



2170 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದ್ರರ ಭಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ vÁqÀ¥Àwæ

2171 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

2172 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2173 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱನ್ ಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

2174 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಣ್ಣ   ತ್ತತ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2175 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2176 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಳಗಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

2177 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಮಱಕ್ಿ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

2178 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2179 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2180 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಿೋತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

2181 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಂಫರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

2182 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಕಂತ್ ದೇಳಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2183 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

2184 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹನಂದಿ vÁqÀ¥Àwæ

2185 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಾ ರ್ ರಾಜ್ ಇಂಜನಿಮರಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

2186 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

2187 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಶತ ಗಿೋರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2188 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

2189 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2190 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2191 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಗಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

2192 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2193 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದತ್ತತ ತ್ತರ ಮ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

2194 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋದ್ರಳರಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

2195 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

2196 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಂತ vÁqÀ¥Àwæ

2197 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಬ್ಯನ್ ಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

2198 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

2199 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರೇಳಣಸಿದದ  vÁqÀ¥Àwæ

2200 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಳಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

2201 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಲಿಂಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2202 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬ್ಯಫ ಸ್ ಅಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

2203 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಶಂಔರ್ ಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

2204 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಲಿಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2205 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2206 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2207 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

2208 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

2209 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬಿಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

2210 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಬುದ ಲ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

2211 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುರುರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

2212 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಭಾಷ್ ಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

2213 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

2214 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಶೇಔ vÁqÀ¥Àwæ

2215 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

2216 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಳಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

2217 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

2218 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಶ್ಯಕ್ ಟೇಲ vÁqÀ¥Àwæ

2219 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2220 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಂಬಿಕ vÁqÀ¥Àwæ

2221 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಹೋದ್ರ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2222 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2223 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪುಟಿ್ಟ  ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2224 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಯಫಶ vÁqÀ¥Àwæ

2225 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷನುಮಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2226 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದತ್ತತ ತರ ೋಮ vÁqÀ¥Àwæ

2227 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಹೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

2228 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2229 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೆಮಾರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2230 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2231 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2232 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2233 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿೋಣ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

2234 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2235 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಮಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

2236 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

2237 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಿೋತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

2238 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುಕತ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2239 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಬು vÁqÀ¥Àwæ

2240 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯಬು ಬಿ ಏರಿದರು vÁqÀ¥Àwæ

2241 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭರಿಮ vÁqÀ¥Àwæ

2242 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಿರುಮಾಲ ಎಚ್ ದೇಳಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2243 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2244 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನವಿೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

2245 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭಳಾ vÁqÀ¥Àwæ

2246 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಮಾ  ಭತತಿ vÁqÀ¥Àwæ

2247 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿೋಯಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

2248 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2249 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುಮಾತ ಜ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2250 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2251 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನವಿೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

2252 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಟೆಟ  vÁqÀ¥Àwæ

2253 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶೆಕ್ ಪೋರ್ ಅಷಮ ದ್ vÁqÀ¥Àwæ

2254 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

2255 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜಟೆಟ  vÁqÀ¥Àwæ

2256 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಿನಿಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

2257 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೃತುಂಜಮ vÁqÀ¥Àwæ

2258 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೇಟಿ vÁqÀ¥Àwæ

2259 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ ಶ್ಯಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ vÁqÀ¥Àwæ

2260 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭದಿೋನಾಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

2261 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಿಸಾನ್ ಮೇೋತಿರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

2262 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದ್ರಮ ಳತಿ vÁqÀ¥Àwæ

2263 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

2264 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯನು ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2265 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2266 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಎವಲಿನ್ ಪೄರ ೋಭಱತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

2267 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಗವೇಂದರ  ಡ್ಡ ಜೋಶಿ vÁqÀ¥Àwæ



2268 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬ್ಯನ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2269 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2270 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2271 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಲ vÁqÀ¥Àwæ

2272 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಪ್ಪಱಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

2273 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಿೋಱಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2274 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನುಸೂಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2275 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾಯಿಫನನ vÁqÀ¥Àwæ

2276 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

2277 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

2278 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಮಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

2279 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಬದಿದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

2280 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಂಟ vÁqÀ¥Àwæ

2281 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2282 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳಯೋಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

2283 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಿದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

2284 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗುಡುಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

2285 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಪ್ಪಳಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

2286 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿಮಾಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

2287 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯಬಿಯಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2288 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕತಿಾಕ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2289 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2290 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತನಿಲ vÁqÀ¥Àwæ

2291 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚಂದರ ಕಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

2292 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಲಿಮಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

2293 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಣಮಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2294 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಾ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

2295 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನನ  vÁqÀ¥Àwæ

2296 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಭರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2297 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಬೆಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

2298 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2299 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

2300 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

2301 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾಯಿಫನನ vÁqÀ¥Àwæ

2302 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

2303 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2304 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ MD ಶ್ಯಫಿ vÁqÀ¥Àwæ

2305 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಾಯಿಫನನ vÁqÀ¥Àwæ

2306 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಲಿಾಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

2307 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2308 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2309 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2310 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

2311 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭೋಭಳಾ vÁqÀ¥Àwæ

2312 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಿೋತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

2313 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಜಾರ  ಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

2314 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಱಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2315 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕಸ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

2316 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

2317 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

2318 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಱಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2319 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜು ರಾಠೊೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

2320 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅದನುನ  ರೆಕಡ್ಾ ಮಾಡ್ಡ vÁqÀ¥Àwæ

2321 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಿಿನಾಥ ಕಣಿಾಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

2322 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತುಂಬ್ಯ ಅಱಿ vÁqÀ¥Àwæ

2323 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2324 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನಿಲ ಕುಡೇಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2325 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯವಿಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2326 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅನುಸೂಬ್ಯಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2327 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂಜೋವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2328 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಣಿಕಫ ಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

2329 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

2330 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜನಾಧಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

2331 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜನಾಧಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

2332 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜನಾಧಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

2333 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಜನಾಧಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

2334 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

2335 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರೂಫಲ vÁqÀ¥Àwæ

2336 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಂದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2337 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಶೇೋಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

2338 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

2339 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2340 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಯತ್ vÁqÀ¥Àwæ

2341 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಯವಿಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

2342 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶವಿತ್ತ ವಿ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

2343 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಿಳರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

2344 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗಿೋತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

2345 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಮಿತ್ತಫ vÁqÀ¥Àwæ

2346 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರಾಜು ರಾಠೊೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

2347 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2348 ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ವಿಠಲ vÁqÀ¥Àwæ

ಕ್ರ . ಸಂ. ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಹೋಬಳಿ ಗ್ರರ ಮ
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ವಿಳಾ

ಸ

ಪಡೆದ ಸೌಲಭಯ

1 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಶಯಶಡ ತಿ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

2 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ನಾಖಣಣ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

3 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಶಿಳಪುತ್ತರ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

4 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಸಿದದ ಮಾ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

5 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡಬುಯ ಚಂದರ ಭ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

2018-19



6 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶ ಫಶಳರಾಜಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

7 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಶೇೋಬ್ಯ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

8 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯದಭಾಣಣ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

9 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭಭರಾಳ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

10 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಔಯಂಔಭಮ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

11 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಸೄಾ ಮದ ಅಬುದ ಱ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

12 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶ ಖಾಸಿಂ ಶಾ ಮದ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

13 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶ ಫಳೆ   ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

14 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಶಿಳರಾಜ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

15 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದಭಷಭಮ ದ ಅಬ್ಯಫ ಶ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

16 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದದ ನ ಭಜದ್ರಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

17 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಶಂಔಯ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

18 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾನೋಯಬ್ಯನು ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

19 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ರ ಭು ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

20 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕುಯ ಅಯವಿಂದ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

21 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕುಯ ಭಲಿಿನಾಥ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

22 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕುಯ ಮಾಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

23 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ರಾಚಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

24 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭಶ್ಯಔಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

25 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಮಾಳಾಪ್ಪಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

26 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭಱಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

27 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭಷಮ ದಹುಸನಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

28 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಖಾಜಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

29 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭಱಿಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

30 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಶರೋಜಬ್ಯಯಿ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

31 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ರಂಖ   ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

32 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಗುರುನಾಥ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

33 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಅಣವಿೋಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

34 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಭಯಲಿಂಖ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

35 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

36 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಯಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

37 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಭಾಗಿಯಥಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

38 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಬ್ಯಬುಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

39 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಸ್ತರೇಂದರಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

40 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಭಶೇದಿದ ನ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

41 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಖೋಯಲಿಂಖ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

42 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶವಿೋಯಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

43 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುರು ಎನಯಶುರಾಭಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

44 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಸಿದದ ಗೌಡ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

45 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಹೈದಯಸಾಫ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

46 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಭಹಬೂಸಾಫ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

47 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಯಣಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

48 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಗಂಗಾಧಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

49 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಅಬುದ ಱಯವ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

50 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

51 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄ ಚನನ   ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

52 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ಸ್ತಬಶ್ಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

53 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ಜಾನು ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

54 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅಬುಫ ಱಸಾಫ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

55 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

56 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅಬುಫ ಱಔರಿಭ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

57 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಫಶಳರಾಜ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

58 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಸಂಖಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

59 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

60 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಗುಂಡ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

61 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ವಿಶ್ಯಱಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

62 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಯಣಫಶಪ್ಪಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

63 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯ ಚಂದರ ಕಂತ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

64 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳಷಣಮಂತರಾಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

65 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಮೇಸಿನ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

66 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಸಂಖಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

67 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಸಿದುದ ಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

68 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡಳನಕುಮಾಯ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

69 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಶಿಳಕುಮಾಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

70 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ದುಖಾಪ್ಪಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

71 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಇಟಾಬ್ಯಯಿ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

72 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಶಂಔಯ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

73 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಭರೆಪ್ಪಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

74 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಭಲಿಿಕಜುಾನಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

75 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಹುಶನಮಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

76 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಗಬುರು ತ/0 ಸೇಮಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

77 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಹಟೇಱ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

78 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನೂಯಸಾವಿತಿರ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

79 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದದ್ರಳಸಾಫ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

80 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಫಸ್ತಗೌಡ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

81 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶವೈಜುನಾಥ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

82 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ  ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

83 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ  ಯಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

84 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಫಶಳರಾಜಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

85 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಫಶಳರಾಜ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

86 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಅಣವಿೋಯಮಾ   ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

87 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಭಷಭಮ ದ ಯಸೂಱಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

88 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ನಾಗಂದರ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

89 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಭಱಿ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

90 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

91 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಗುರುರಾಜ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

92 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದನಾಗಿೋಂದರ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

93 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಫಶಳರಾಜ   ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

94 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಭಱಿಣಣ   ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

95 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಶಯಅಲಿಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

96 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ  ಸಾಮಫಣಣ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

97 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ  ಭೋಭಣಣ    ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

98 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಮಱಿ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

99 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಕುಮಾಯ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

100 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಕಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

101 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಭರೆ  ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

102 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಶಂಔಯ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

103 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಗುಂಡಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

104 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಭೋಭಶಂಔಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

105 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ಗಂಖಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

106 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಶಿಳಯಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

107 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಮಾರುತಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

108 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾನಾಖರೆಡ್ಡಡಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ



109 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭಹತಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

110 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಸಾಫಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

111 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭೋಭರಾಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

112 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯ ಭರೆಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

113 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯ ಫಶಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

114 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಸಿದದ ಮಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

115 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯವಿಾ ನಾಥಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

116 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಮಾರುತಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

117 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಫಶಳರಾಜಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

118 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಮೇಷಮ ದ ಪ್ಪವಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

119 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಬ್ಯಬುರಾಳಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

120 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಸಿದದ ಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

121 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಇಂದರ ಭಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

122 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭಹದೇಳಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

123 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಷಣಮಂತಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

124 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾದ್ರಮ ಭಳತಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

125 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಖಂಡಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

126 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾನಾಖಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

127 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ನಿಂಖಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

128 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಚೆನನ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

129 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಖ ಎನ ದೇಳಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

130 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತುನುನ ಯಅಲಿಾಟೇಱಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

131 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಖ ಎನ ಶಿಳಪುತರಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

132 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿಧಭಾರಾಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

133 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಯಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

134 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಜಖದೇಳಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

135 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಶ್ಯಂತಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

136 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಗುಯ ಎನಗುಡುಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

137 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾನಾಖಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

138 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಮೇನಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

139 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭಱಕ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

140 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಭಹಬಫಸಾಫಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

141 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ತೋಟಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

142 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭಷಭಮ ದ ಭಹತ ಫಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

143 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾರೇಳಣಸಿದದ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

144 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿರಾಜಕುಮಾಯ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

145 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಮುನೇಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

146 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಶಿಳಯಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

147 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಸೇಭಶೄಕಯಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

148 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಭಕೇಫ ಱ ಟೇಱಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

149 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡಬುಯ ಶಕುಬ್ಯಯಿಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

150 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಅಬುದ ಱ ಯಜಾಔಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

151 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಶತತ ಯ ಮಿಯಾ ಯಶಿೋದಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

152 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯ ಶಿಳ  ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

153 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯ ಯಶಿೋದ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

154 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಭಹೆಬುಫ ಟೇಱಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

155 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯಭರೇಭಮಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

156 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತನಶನಷಳ್ಳ ಎಶಸಾತುಬ್ಯಯಿ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

157 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಉಸಾಮ ನ ಟೇಱಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

158 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಬಿೋಯಣಣ  ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

159 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಷನಿಫಾಬಿ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

160 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄಱಕ್ಿ ಮ ಕಂತ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

161 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯ ಭಱಿ  ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

162 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಱಕುಂದತ್ತಮಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

163 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಗುಯ ಎನ ಶಿರ ಮಂತಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

164 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಯಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

165 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಭಷಭಮ ದ ಯುಸ್ತಪಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

166 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಜಬ್ಯಫ ಯಮಿಯಾಾಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

167 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಖ ಎನಶಿಳರೆಡದಡ್ಡಢ  ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

168 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄ ಕಸ್ತ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

169 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನುಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣಣ  ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

170 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಭಱಿಣಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

171 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಱಕುದಿ ಅಮಾ   ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

172 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಬಯತೇ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

173 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಫಱಭೋಭ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

174 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾದೇಳರಾಜಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

175 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಮೇನಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

176 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಭಹದೇಳಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

177 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಈಯಣಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

178 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೄವಾನಖಯ ಜಟಟ ಪ್ಪಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

179 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಷಮಿೋದಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

180 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ದೇವಿಂದರ  ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

181 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಹುಣಚಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

182 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಸಿದದ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

183 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನುಯಶಿರ ಕಂತರಾಳ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

184 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಫಶಪ್ಪಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

185 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ತಿ ಣ್ಣಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

186 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಚಂದಮಾಮಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

187 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಅಔತ ಯಮಿಯಾ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

188 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ರ ಕ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

189 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿಭೋಭರಾಮಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

190 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕುಯ ರಾಣೋಜ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

191 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄ ಪ್ಪಳಾತಿ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

192 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭೋಭಬ್ಯಯಿ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

193 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿಭಲಿಿಕಜಾನಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

194 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಸಿದದ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

195 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೇಱಕುಂದ ಈಯ  ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

196 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಪ್ಪಳಾತಿಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

197 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುರು ಎನಭಷಮ ದಅಱಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

198 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುರು ಎನರಾಜಸಾಫಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

199 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡಹಯಷಪ್ಪಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

200 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಯಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

201 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಫಶಭಮಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

202 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಸಾಮಫಣಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

203 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಭಱಔಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

204 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡೆಷಳಿ್ಳವಿನೋದಕುಮಾಯಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

205 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡೆಷಳಿ್ಳಇಯಫಾನ ಟ್ಟೋಱಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

206 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿಮುಜಾಹದಿದ ನಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

207 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಅಬುಫ ಱಯವುಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

208 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾರಾಭಣ್ಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

209 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಮಾಯತಡಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

210 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಬೆಳಿೆಪ್ಪಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

211 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ ಶಂಔಯಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ



212 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯಔಯಫಶಪ್ಪಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

213 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯಬಿಫ ಯಟೇಱಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

214 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಯಮಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

215 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಶಿವಾನಂದಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

216 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಬ್ಯಬುಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

217 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡಬೂಯನಾಖಣಗೌಡಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

218 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುರು ಎನವಿರುಪ್ಪಕ್ಿಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

219 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೂಱಕುಂದಶಿಳಕುಮಾಯಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

220 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ವಿಠಱಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

221 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳಜನಾದಾನಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

222 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ದೌಱಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

223 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಗೋವಿಂದಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

224 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ರಾಭರಾಳಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

225 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಶಿಳರಾಭಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

226 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನೂಯಚಂದಭಮಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

227 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಉಸಾಕ ನ ಟೇಱಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

228 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಬಿೋಯಣಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

229 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಷನಿಫಾಬಿಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

230 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄಱಕ್ಷ್ಮ ಕಂತಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

231 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಭಱಿಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

232 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೂಱಕುಂದತ್ತಮಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

233 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುಯ ಎನಶಿರ ೋಮಂತಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

234 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಯಣಪ್ಪಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

235 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಭಷಮ ಭದ ಯುಸೂಪಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

236 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಜಬ್ಯಫ ಯಮಿಯಾಾಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

237 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄ ಕಸ್ತಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

238 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

239 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೂಱಕುಂದಅಮಾ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

240 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಬಯತೇಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

241 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಫಱಭೋಭಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

242 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾದೇಳರಾಜಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

243 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನೂಯಮೇನೆಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

244 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಭಹದೇಳಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

245 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಈಯಣ್ಣಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

246 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯ ಜಟೆಟ ಪ್ಪಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

247 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಷಮಿೋದಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

248 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ದೇವಿಂದರಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

249 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಹುಣಚಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

250 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಸಿದದ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

251 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿರ ೋಕಂತಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

252 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಫಶ ಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

253 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ತಿ ಣಣಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

254 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಚಂದಭಮಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

255 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಅಔತ ಯಮಿಯಾಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

256 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ರ ಕಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

257 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಭೋಭರಾಮಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

258 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ರಾಣೋಜಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

259 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄ ಪ್ಪಳಾತಿಪರ ೋಫೆನಪ್ಪಶ

260 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

261 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೂಱಕುಂದ ಈಯಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

262 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ರ ದಿೋಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

263 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಪ್ಪಳಾತಿ
ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

264 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಖ ಎನ ಶಿಳರೆಡ್ಡಡಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

265 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಭಱಿಣಣಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

266 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಪ್ಪಳಾತಿಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

267 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ರಾಜುಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

268 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ರಾಜುಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

269 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಮವಂತ್ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

270 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಜಟೆಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

271 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಬ್ಯಶಾ ರಾಜ್ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

272 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾದ್ರಾ ಳ  ಎಸ್ ತಲವಾಯಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

273 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಶಿಳಯಣಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

274 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಗೌಯಭಮಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

275 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಅಲಿಾಟೆಲಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

276 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಮೄಹೆಬೂಬ್ ಟೆಲಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

277 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾನಸಿೋಂಬ್ಯಖಭಮಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

278 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಭಲಾಱಣಣಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

279 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಮೄಹೆಬೂಬ್ ಟೆಲಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

280 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

281 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಪ್ಪಳಾತಿಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

282 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಕಿನ್ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

283 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಶುಬಚ ಂದರಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

284 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಶಂಔರ ಪ್ಪಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

285 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾರ್ಚಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

286 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

287 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಧಭಾರಾಮಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

288 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಧಭಾರೇಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

289 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

290 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಮವಂತ್ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

291 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುವಿಜಮಕುಮಾರ್ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

292 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಲಿಸ ಂಗ್ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

293 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ದಯಥಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

294 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಕಿನ್ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

295 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಔಭಲಾಬ್ಯಯಿಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

296 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಆನೆಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

297 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ದೇಳಕಿಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

298 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಫಶಳರಾಜಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

299 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಟಾರ ನ್ಸ ್ಪರ್ ಆಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

300 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಅನನ ರಾವ್ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

301 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುವಿಜಮಕಂತ್ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

302 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಚಂದರ ಕಂತಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

303 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಷನಮ ಂತರ ಮಾಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

304 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಬ್ಯಬುಮಿಯಾಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

305 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ವಿೋನಡ್ಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

306 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಅಮೃತಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

307 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಜಟೆಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

308 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಚನನ  ಗೌಡಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

309 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿಳಯಣಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

310 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶ್ಯನ್ ಗೌಡಮೇನಕೇರ ೋಟಪ್ಪಶ

311 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಭಷಭದ್ ಟೆಲಅಸಿಪಟ

312 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಹರಾಬ್ಯಯಿಅಸಿಪಟ

313 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಚಂದರ್ ಜಾಧವ್ಅಸಿಪಟ

314 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಗೋಬುಫ ರು ಅಸಿಪಟ



315 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಫಶಳರಾಜ ರಾಭಗುಂಡ್ಅಸಿಪಟ

316 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಭೋಂಬ್ಯಯಿ ಅಸಿಪಟ

317 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯನಾರಾಮಣ ಅಸಿಪಟ

318 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ರಾಳತಿ ಅಸಿಪಟ

319 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಶುಬ್ಯಂಖಾನ್ಅಸಿಪಟ

320 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಶಿಳಯಣ ಅಸಿಪಟ

321 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಶಿಳಯಣ ಅಸಿಪಟ

322 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ಈಯಣಣ  ಧೂಲಅಸಿಪಟ

323 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ದೇಳನಂದ ಅಸಿಪಟ

324 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ನಾಖಣಣ  ಅಸಿಪಟ

325 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ನಿಂಖಣಣ ಅಸಿಪಟ

326 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಡಾ ಚಂದರ ಕಂತ್ಅಸಿಪಟ

327 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಚಂದರ ಕಂತ್ಅಸಿಪಟ

328 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಸಿದದ ಭಮ ಅಸಿಪಟ

329 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಮಾಶ್ಯಕ್ ಟೇಲಅಸಿಪಟ

330 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಸಿದದ ಭಮ ಅಸಿಪಟ

331 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಮಾಶ್ಯಕ್ ಟೇಲಅಸಿಪಟ

332 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಬ್ಯಬುರಾವ್ಅಸಿಪಟ

333 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾವಂಔಟೇಶ್ ಎಸೄಕಅಸಿಪಟ

334 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತಅಸಿಪಟ

335 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ನಾಗಶ್ ಅಸಿಪಟ

336 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುವಿೋಯಬದರ  ಅಸಿಪಟ

337 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಕಲಸಅಸಿಪಟ

338 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿಕಂತ್ ಅಸಿಪಟ

339 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಚನನ ಫಶ ಅಸಿಪಟ

340 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಗುಂಡೆ ಅಸಿಪಟ

341 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿಅಸಿಪಟ

342 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮಇಮಾಜತಪೄಯ

343 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಭೋಭರಾಮಇಮಾಜತಪೄಯ

344 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಬ್ಯಬುರಾವ್ಇಮಾಜತಪೄಯ

345 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಭಹೇಬೂಬ್ಇಮಾಜತಪೄಯ

346 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಇಮಾಜತಪೄಯ

347 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಕಿನ್ ಇಮಾಜತಪೄಯ

348 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಮಾಶ್ಯಕ್ ಟೇಲಇಮಾಜತಪೄಯ

349 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಇಮಾಜತಪೄಯ

350 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ಈಯಣಣ  ಧೂಲಇಮಾಜತಪೄಯ

351 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಬಂಡೆ ಇಮಾಜತಪೄಯ

352 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುನಿೋಱಭಮ ಇಮಾಜತಪೄಯ

353 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುದೇವಿಬ್ಯಯಿಇಮಾಜತಪೄಯ

354 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಇಮಾಜತಪೄಯ

355 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ನಾಖಣಣ  ಇಮಾಜತಪೄಯ

356 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಅನಾ ಬಿೋಾಇಮಾಜತಪೄಯ

357 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಸಿದದ ಣಣ ಇಮಾಜತಪೄಯ

358 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಭಹಂತಮಾಇಮಾಜತಪೄಯ

359 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ಉಮಶ್ ಚನನ ವ್ಇಮಾಜತಪೄಯ

360 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಫಶಳರಾಜ್ಇಮಾಜತಪೄಯ

361 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಫಶಳರಾಜಇಮಾಜತಪೄಯ

362 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಔಭಲಾಬ್ಯಯಿಇಮಾಜತಪೄಯ

363 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾರ್ಚಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲಇಮಾಜತಪೄಯ

364 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಭೋಮಿಸ ಂಗ್ಇಮಾಜತಪೄಯ

365 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

366 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ನಿಂಖಣಣ  ಇಯನ್ಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

367 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಶುಬಚ ಂದರಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

368 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಡಾ ಚಂದರ ಕಂತ್ಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

369 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುನಾನಾಸಾಹೇಬ್ಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

370 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

371 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಸ್ತಧಿೋರ್ಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

372 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ಉಮಶ್ ಚನನ ವ್ಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

373 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಶೇೋಬ್ಯ  ಬ್ಯಯಿಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

374 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಗೌಯಭಮಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

375 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಂಔರ್ ರಾಜುಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

376 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ರಾಜು ಭೊೋಜು ಇಲಿಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

377 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ತುಱಜರಂಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

378 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಖಂಡುಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

379 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ತಿ ಭಮಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

380 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುರಾಭನಿವಾಸ್ಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

381 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಜೈರಾಬಿಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

382 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂರುಜುಡೆಬ್ಯ ಬೇಗಂಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

383 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂರುಗೋರಿಬಿಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

384 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂರುಶುಕುಸಾಾಬ್ಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

385 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂರುಬ್ಯಬುರಾವ್ಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

386 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳನಾಶರಿನ್ ಬೇಗಂಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

387 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಸಂತೋವಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

388 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಅಶೇೋಔಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

389 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಲಾ ಕೄ ವಿಜಮನಾದಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

390 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಯಾಸಿೋನ್ಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

391 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮುತತ ಗಾ ಸಿದದ ಭಮಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

392 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ತಯನಳಿ್ಳಯಣಮಾ  ಸಾಾ ಮಿಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

393 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮುತತ ಗಾ, ಮುತತ ಗಾ, ಮುತತ ಗಾಮಾಕ್ ಟೇಲಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

394 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮುತತ ಗಾ ಹೋಯಖಣಣಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

395 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಹೂನಗುಂಟಾDasthagir patelಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

396 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮುತತ ಗಾ ಶಿಳರಾಜ್ಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

397 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮುತತ ಗಾಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಕೇಳಿ್ಳಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

398 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಅಲಿದ ಹಲ ಕಂಟೆಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

399 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಸವಾನಖಯಲಾಲ್ ಟೇಲಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

400 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮುತತ ಗಾ ನಾಖಭಮಇಮಿಡಾಕಿೇಪರ ಡ

401 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಹೂನಗುಂಟಾಭಹನಂದ ಶಿಳಯಣ  ಔಣಕಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

402 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಹೂನಗುಂಟಾಶಂಔಯಬ್ಯಬು ಎಸ್ ಔನಕಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

403 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಅಲಿದ ಹಲ ASHOKಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

404 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಂಕೂರುಅಬುದ ಲ ಖಣಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

405 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮುತತ ಗಾ ಯಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

406 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಅಲಿದ ಹಲವಿಷ್ಣಣ ದ್ರಸ್ ಮಂತಿರಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

407 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮುತತ ಗಾ ಷನಮಂತ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

408 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಅಲಿದ ಹಲ ನಿೋಱಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

409 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಸವಾನಖಯ ನಿಮೄಮ ಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

410 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಅಲಿದ ಹಲ ನಿೋಱಕಂಠಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

411 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಯತೂರು ಜತೇಂದರಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

412 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಯತೂರು SANGEETAಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

413 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಯತೂರು ಶಿಳಪುತರಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

414 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಯತೂರುಭೋಮ್ ಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

415 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭದರಿ ದುಂಡಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

416 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಔಯದ್ರಲಚಂದರ ಶಕರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

417 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ತಯನಳಿ್ಳನಾರಾಮಣ ಸಿಂಗ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ



418 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ತಯನಳಿ್ಳ ಷನಮಂತ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

419 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ತಯನಳಿ್ಳ BASAMMAಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

420 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ತಯನಳಿ್ಳ BASAVARAJಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

421 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ತಯನಳಿ್ಳ SHARANAPPAಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

422 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ತಯನಳಿ್ಳ ರ ಭುಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

423 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಶಂಔರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

424 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಸೇೋಭಶಕರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

425 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯEgannaಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

426 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯSharanappaಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

427 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಯವಿೋಂದರ ಕುಮಾರ್ ಗುತತ ೋದ್ರರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

428 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಕಶಿೋಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

429 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಶಂಔಯವಾಡ್ಡಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

430 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಯಣ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

431 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಶ್ಯಭರಾಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

432 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಕುಮಾರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

433 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಸಿದದ ಲಿಂಖಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

434 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದಂಡೋತಿ ಹಜಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

435 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದಂಡೋತಿ ಗೌಡಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

436 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಅಲಿದ ಹಲ ಭಱಕ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

437 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮಾಱಖತಿತ ಸ್ತಬದರ ಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

438 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಯತೂರುಮೇಷಭಮ ದ್ ಆರಿಫ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

439 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಯತೂರುಖಾಜಾ ಟೇಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

440 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಫಿರೋಜಾಬ್ಯದBASAVARAJಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

441 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಹೂನಗುಂಟಾರಾಜಾ ರಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

442 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮುತತ ಗಾ ಚಂದಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

443 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಔಱಕಂಬ ಔಲಾಳತಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

444 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಔಱಕಂಬ LABLE SABಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

445 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಔಱಕಂಬHASEENA BANUಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

446 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಗೋಳಾ (ಕೄ)ಖಾಜಾ ಹುಸನ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

447 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಂಕೂರುಮೇಷಭಮ ದ್ ದಶತ ಗಿೋರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

448 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮಯಖಱ ವಿಠಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

449 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಂಕೂರುಸಿೋತ್ತ ಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

450 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮುತತ ಗಾಚಂದರ ಶಕರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

451 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ತಯನಳಿ್ಳ ಚಂದರಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

452 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಬ್ಯಬುರಾವ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

453 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಭಂಖವಂತ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

454 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ದೇಳನತಖನೂಯಶಯಶಾ ತಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

455 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ರೇಳಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

456 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ಜೈಶಿೋಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

457 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ಭಹದೇಳಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

458 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ 

(ಕೄ)
ದತತ ತ್ತರ ಮ

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

459 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ಭಲಿಿನಾಥಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

460 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ 

(ಕೄ)
ಚಂದಭಮ

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

461 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ನಿಂಖಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

462 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಔಱಕಂಬ ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

463 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಔಱಕಂಬ ವಿೋಯಣಣ  ಟ್ಟಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

464 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಔಱಕಂಬ ಱಲಿತಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

465 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಗೋಳಾ (ಕೄ)ಬೇಬಿ ಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

466 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಂಕೂರುಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

467 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮಯಖಱಪುಷಾ  ಕುಱಔಣಿಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

468 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಭಂಕೂರುಶಿರ ೋಕಂತ ಕುಱಔಣಿಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

469 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಭಕೂಫ ಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

470 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ ಔಯಫಶಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

471 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡೇಷಳಿ್ಳ ಸಿದದ ಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

472 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳಶಂಔರ್ ಜಾಪುಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

473 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಜಖನಾನ ಥ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

474 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ಮಾಕ್ ಟೇಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

475 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರ್ದಶತ ಗಿರ್ ಟೇಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

476 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರ್ಶಿಳರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

477 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಂಗುಂಟ ಶಿಳರಾಜ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

478 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುಟಾಗ ಶ್ಯಹೋನ್ ಬೇಗಂಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

479 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಕಸಿರೇಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

480 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳತಿರುಮಾಲ ಎಚ್ ದೇಳಔರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

481 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿಡ್ಡಹಲ ಸಿದ್ರರ ಮ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

482 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಳ್ಳದಹಲಸೆಮದ್ ಹುಸನ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

483 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾ ಫಶಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

484 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ಅನುಷಾ ಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

485 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾತುಾರ್ಗುಂಡೇರಾವ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

486 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲದಿಲಾಱ ಈಯಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

487 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲದಿಲಾಱ ವಿಯಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

488 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡೇಷಳಿ್ಳ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

489 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಶಿಳಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

490 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ ಬೋಜಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

491 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ ಜಹೂರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

492 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ಸ್ತಶಿಲೇಂದರ  ಕುಱಔಣಿಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

493 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ದಿೋಔರಾಜ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

494 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ ನಿಂಖಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

495 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡೇಷಳಿ್ಳಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

496 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳಶಿಳರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

497 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಶೆಮಾರಾವ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

498 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಬ್ಯದಭೋಮಾಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

499 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

500 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯವಾಲಿಮ ಕ್ ಶಿಳ ವಾರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

501 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಕೇಳಿ್ಳಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

502 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಡ್ಡವಾಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

503 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಶಂಔರ್ ರಾಭರಾವ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

504 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಎಂಡ್ಡ ಗುಲಾಂ ಮೆನುದಿದ ೋನ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

505 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಯಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

506 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಕಂಟೆಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

507 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾನಾಖ  ಭಹದೇಳ  ಕುಂಬ್ಯಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

508 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಔಪ್ಪಳಾತಿ ಕುಂಬ್ಯಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

509 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸೆಮದ್ ನೂರುಲಿಾ  ಹುಸನಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

510 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಕಶಿೋರಾಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

511 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರಾಭಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

512 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಮಱಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

513 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

514 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶರ ಶ್ಯಂತ್ ಎಲ ಭತುಾರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

515 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಿದದ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

516 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

517 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾ ಖೋರುಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

518 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಶಿಳಯೋಗಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

519 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶದುಯಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ



520 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

521 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಉಮಾಜ ಳಲು ವಾರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

522 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

523 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಪ್ಪಱಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

524 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಫಶಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

525 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಭಱಕ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

526 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಕಿಯಣಕುಮಾರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

527 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿವುಪುತರಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

528 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಹಜಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

529 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಬ್ಯದಯವಿರಾಜ್ ಹೆಖಗಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

530 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಶಳಾಶಾ ತಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

531 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶವಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

532 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾ ಖಾಜಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

533 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

534 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭರೆವಾಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

535 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯಲಾಾ ಡಲ ಟೇಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

536 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅಂಫಳಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

537 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರ ಹಿದ್ರರ್ಚಮಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

538 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಂಔರ್ ಬಿ ರಾಥೋಡ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

539 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯಭಹೇಮೂದ್ ಟೇಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

540 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಲಾಲಾಬ್ಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

541 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಮಱಿಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

542 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಅಬುದ ಲ ಸಾಬ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

543 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶರಂಖಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

544 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಹೋರಾಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

545 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯ ತೇಜುಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

546 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಯಣಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

547 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಗೋಪ್ಪಲ ರಾಥೋಡ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

548 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಹೇಮೂದ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

549 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶರಾಭಚಂದರಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

550 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯದ್ರಮ ಳತಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

551 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ಮಾರುತಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

552 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಜಖದೇವಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

553 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ಕೃವಣ ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

554 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಯಣಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

555 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯಶಿಳಯೋಖಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

556 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯಫಶಳಕುಮಾರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

557 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

558 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಶಂಔರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

559 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಭಹಂತಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

560 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯಶಿಳಯಣ  ಔಣಕಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

561 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯಗುರುಫಶ  ಔಣಕಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

562 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಂಔಯಬ್ಯಬು ಎಸ್ ಔನಕಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

563 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಭಹನಂದ ಶಿಳಯಣ  ಔಣಕಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

564 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರ ಶ್ಯಂತ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

565 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರಾಜಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

566 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

567 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

568 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಶಯಳಾ ಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

569 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಭಲಿಿಕಜುಾನ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

570 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಸ್ತಭಾಷ್ ರಾಥೋಡ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

571 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

572 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಗೌಡಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

573 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಹಜಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

574 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಕುಮಾರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

575 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಶ್ಯಭರಾಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

576 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಿದದ ಲಿಂಖಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

577 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮಾಱಖತಿತ

ಅಲಿಮಾಬಿ

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

578 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮಾಱಖತಿತ

ನಿಂಖಭಮ

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

579 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮಾಱಖತಿತ

ಷನಮಂತ್

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

580 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಮಾಱಖತಿತ

ಫಶಳರಾಜ

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

581 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಲಾ 

(ಕೄ)
ಫಶಳರಾಜ

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

582 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಲಾ 

(ಕೄ)
ಸಾಫಣಣ

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

583 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಲಾ 

(ಕೄ)
ಅಬೇಡಾ ಬಿೋ

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

584 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನೂ

ರು
ಸೆಮದ್ ನೈಭತುಲಿಾ  ಹುಸನ್

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

585 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನೂ

ರು
ಲಾಲಾಫ

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

586 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಔಡಬೂರು

ಸಂತೋಷ್

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

587 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ
ಔಡಬೂರು

ಗುಂಡರಾವ್

ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

588 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಯಮಾ ಯಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

589 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಗುರುಮಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

590 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಚಂದರ ಕಂತ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

591 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಶ್ಯಂತಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

592 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಬ್ಯಬು ಮಿಯಾಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

593 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಸ್ತರೇಶ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

594 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄರುಪಿ್ಪ  ನಾಮಕ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

595 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಮೇಷಭಮ ದ್ ಟೇಲ ಹೋರೋರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

596 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಗೋವಿಂಡ್ ರಾಥೋಡ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

597 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

598 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

599 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಔಯಫಶಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

600 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಬ್ಯಬು ಬಿ ನಾಮಕ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

601 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ನಾರಾಮಣ ದೇವಿು  ರಾಥೋಡ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

602 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

603 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ವಿಷ್ಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

604 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

605 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

606 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯ ನಿಂಖಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

607 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಱಲಿತ್ತಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

608 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ದಯತ್ಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

609 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾನಿಂಖಣಣಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

610 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಭಱಿಭಮಇಮಾಮೄಕಿಟ ನ ಬೆಂಜಯೆಟ

611 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶಂಔಯ ಷರಿಚ ಂದರEMAMACTIN BENZOATE

612 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶಂಔಯ ವಿಠಱರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

613 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಭಪ್ಪ  ಫಶಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

614 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಭಲಿಂಖ ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

615 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಱಿಭಮ  ಭೋಭಶ್ಯಾEMAMACTIN BENZOATE

616 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಬ್ಯಬುಮಿಯಾ ಇಸಿಾಯಿಱಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

617 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಣಭಮ  ಮಾರುತಿEMAMACTIN BENZOATE



618 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯನಾಗಂದರ   ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

619 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿವಿಷ್ಣಣ ಕಂತ ಖುಫಣ್ಣಣEMAMACTIN BENZOATE

620 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಖುಫಣ್ಣಣ  ಗುರುಪ್ಪದEMAMACTIN BENZOATE

621 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿಕಜು೯ನ ಈಯಣ್ಣಣEMAMACTIN BENZOATE

622 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಿ೯ಭಲಾ ಭಲಿಿಕಜು೯ನEMAMACTIN BENZOATE

623 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಜಖನಾನ ಥ ಧೂಲಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

624 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಯಮಾಯಾಾ  ನಾಖಯಾಾEMAMACTIN BENZOATE

625 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಯಣಫಶಪ್ಪ  ಭಱಶೄಟಟ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

626 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯವಿೋಂದರ  ಭಲಿಿಕಜು೯ನEMAMACTIN BENZOATE

627 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಚಂದರ ಕಂತ ಜಖನಾನ ಥEMAMACTIN BENZOATE

628 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಖಣಣ  ಭಱಿEMAMACTIN BENZOATE

629 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಉಮ ಶ್ಯಂತEMAMACTIN BENZOATE

630 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭೋಭರಾಳ ನಾಖಶೄಟ್ಟಟEMAMACTIN BENZOATE

631 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಕಣ್ಣಣ  ಶ್ಯಭರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

632 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಶಳರಾಜ ವಿೋಯಬದರ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

633 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಣ  ನಾಖಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

634 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಾಜೋದ ಷಶನಮಿಯಾEMAMACTIN BENZOATE

635 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಶ್ಯಂತಕುಮಾಯ ಷವರ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

636 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

637 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಚಣಿ ಷಣಮಂತರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

638 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಠಾಔರು ಬ್ಯಳುEMAMACTIN BENZOATE

639 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಿರೋಜಮಿಯಾ ಮುಶತ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

640 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಮಿನಸಾಫ ಮುಶತ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

641 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣವಿಠಱ ಕಲಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

642 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಔಸ್ತತ ಯಬ್ಯಯಿ ಸೇೋಭಶಕಯEMAMACTIN BENZOATE

643 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಫಶಳರಾಜ ನಾಗಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

644 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿಳಯಣಪ್ಪ  ಮಾರುತಿEMAMACTIN BENZOATE

645 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಸಿದದ ಲಿಂಖ ರೆಡ್ಡಡ  ಚಂದರ ಶಕಯರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

646 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಮೇೋತಿಟೇಱ ನಜಭಟೇಱEMAMACTIN BENZOATE

647 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಸಂಖರೆಡ್ಡಡ  ಕಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

648 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಚಂದರ ಔಲಾ ಶ್ಯಂತಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

649 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಜಖನಾನ ಥರೆಡ್ಡಡ  ದಯಥರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

650 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯರಾಜಂದರ ರೆಡ್ಡಡ  ನಾಖರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

651 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಸ್ತಬದರ ಬ್ಯಯಿ ಜನಾಧ೯ನರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

652 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಶಿಳಯಣರೆಡ್ಡಡ  ಔಲಾಾ ಣರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

653 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಪಂಡ್ಡೋತರಾಳ ಗಂಡಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

654 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಹೋರು ತುಕರಾಭEMAMACTIN BENZOATE

655 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಫಶಳರಾಜ ರಾಜಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

656 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಬ್ಯಬು ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

657 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯದೇಳಜ ಜಮರಾಭEMAMACTIN BENZOATE

658 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ರ ಕ ಫಶಲಿಂಖಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

659 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸೇೋಮಿು  ಶಔರುEMAMACTIN BENZOATE

660 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇಸ್ತ ಶಔರುEMAMACTIN BENZOATE

661 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಜಾನಿಮಿಯಾEMAMACTIN BENZOATE

662 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಚುಡಾಭಣಿ ಲಾಲುEMAMACTIN BENZOATE

663 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿ ಭಱಿಣಣEMAMACTIN BENZOATE

664 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯನಾರಾಮಣ ರಾಭಣ್ಣನEMAMACTIN BENZOATE

665 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಶಳರಾಜ ಕಂಠಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

666 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಂಔಮಾಮ  ವಂಔಟರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

667 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಱಿಣ್ಣಣ  ಚಂದರ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

668 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಯಶಾ ತಿ ಗುಯಲಿಂಖಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

669 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜು ಟ್ಟೋಕುEMAMACTIN BENZOATE

670 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಥಳರುಸಿಂಖ ಚಂದುEMAMACTIN BENZOATE

671 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರ ಕ ಶ್ಯಂತಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

672 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಭಲಿಿಕಜು೯ನ ಗುರುಲಿಂಖಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

673 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಮಾರಿತಿ ಸಾಮಫಣ್ಣನEMAMACTIN BENZOATE

674 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಇಸಿಾಯಿಲ್ ಟೇಱEMAMACTIN BENZOATE

675 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರೆಳಣಸಿದದ   ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

676 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಯವಿೋಂದರ  ಮೆಲಾರಿEMAMACTIN BENZOATE

677 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಸಾಜೋದ ಖಾಸಿಂ ಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

678 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಿದದಯಾಾ  ಗುರುಲಿಂಖಯಾಾEMAMACTIN BENZOATE

679 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭೋಭರಾಮ ಸಾಮಫಣ್ಣನ  EMAMACTIN BENZOATE

680 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶ್ಯಭರಾಮ ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

681 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಅಬುದ ಱವಾಹದ ಅಲಿ ಭಷದಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

682 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಗಂದರ ಪ್ಪ  ಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

683 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಭಹಂತೇ ಅಣವಿಯEMAMACTIN BENZOATE

684 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಮೇೋತಿಲಾಱ ರಾಭಚಂದರEMAMACTIN BENZOATE

685 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶ್ಯಭರಾಳ ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

686 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಿಳಕುಮಾಯ ಪ್ಪಟ್ಟಱEMAMACTIN BENZOATE

687 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಿದ್ರರ ಭ ಪ್ಪಟ್ಟೋಱEMAMACTIN BENZOATE

688 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಶಯದ್ರಯಮಿಯಾಾ  ಖಾದಿಯಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

689 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅಭರ ತ ಮಾನಸಿಂಖEMAMACTIN BENZOATE

690 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಾಖಪ್ಪ  ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

691 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಹಬೂಫ ಪಕಿ೯ಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

692 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಯಣಭಮ  ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

693 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ ನಾಖಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

694 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಭೋಭರಾಳ ನಾಖಣಣEMAMACTIN BENZOATE

695 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸ್ತಫಫ ಣ್ಣನ  ಭಱಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

696 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಸಾಮಫಣ್ಣನ  ಅಮಾ EMAMACTIN BENZOATE

697 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಮಲಿಾಲಿಂಖ ಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

698 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಷಮ ದ ಮೆನುದಿದ ನEMAMACTIN BENZOATE

699 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಖಂಡೆರಾಳ ರಾಣೋಜEMAMACTIN BENZOATE

700 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತರೇ ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

701 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಭೋಭಬ್ಯಯಿ ಶಂಔರ EMAMACTIN BENZOATE

702 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಭಯನಾಥ ನನಯಸಿಂಖರಾಳ EMAMACTIN BENZOATE

703 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಬಯತಬ್ಯಬು ಸೇೋಭಶಕಯEMAMACTIN BENZOATE

704 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟಸ್ತಭಾಚ ಂದರ  ಫಶEMAMACTIN BENZOATE

705 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟಭಶ್ಯಱ ಟೇಱ ಸಿರಾಜ ಟೇಱEMAMACTIN BENZOATE

706 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಸಾಫಣ್ಣಣ  ಚಂದರ ಶ್ಯಾEMAMACTIN BENZOATE

707 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಅನನ ಪೂಣ೯ ನಿಜಕಂಠEMAMACTIN BENZOATE

708 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಕಶಿನಾಥ ರಾಭಚಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

709 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರಾಭಜ ಪೄಮುEMAMACTIN BENZOATE

710 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶ್ಯನರಾಳ ಭರೇಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

711 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭೋಭರಾಳ ಧೂಲಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

712 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಸಾಯಿಫಣ್ಣನ  ರೇಳಣಸಿದದ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

713 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಬಯತ ಗಿರಿಭಱಿಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

714 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಭೋಭರಾಳ ಈಯಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

715 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶಂಔಯ ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

716 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂತೋೋ಼ರೆಡ್ಡಡ  ಗುಡರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

717 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶ್ಯಭರಾಳ ಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

718 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿತುಕರಾಭ ಜೈರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

719 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಸಿದದ   ರಾಜಶಕಯEMAMACTIN BENZOATE

720 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಶಳರಾಜ ಚಂದರ ಶಕಯ EMAMACTIN BENZOATE

721 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜು೯ನ ಈಯಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

722 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಯಮ ಫಶವಂತರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

723 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಖರಿಶಂಔಯ ರಾಭಸಿಂಖEMAMACTIN BENZOATE



724 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ  ಫಶಳಣಪ್ಪ  EMAMACTIN BENZOATE

725 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸೇೋಭಶಕಯ ನಾಖಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

726 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಅಲಿಶ್ಯ ಲಾಲುಶ್ಯEMAMACTIN BENZOATE

727 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಸೇೋಭಶಕಯ ನಾಖಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

728 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಚನಿನ ಭಱಪ್ಪ  ಫಶಳಣಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

729 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಸಂಖಣ್ಣಣ  ಹೂಣಶಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

730 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ ಪೋನಸಿಂಖEMAMACTIN BENZOATE

731 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಶಪ್ಪ  ಯಣಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

732 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಖರಿಶಂಔಯ ರಾಭಸಿಂಖEMAMACTIN BENZOATE

733 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಜಫಫ ಯಸಾಫ ಹುಸನಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

734 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಮಾನಸೂಯ ಲಾಡಿೆಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

735 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱವಿೋಯಣ್ಣಣ  ಫಶಳಣಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

736 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ತುಔಕ EMAMACTIN BENZOATE

737 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗಛಯಭರೆಡ್ಡಡ  ರೇಳಣಿದದ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

738 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಯಣ  ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

739 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱದನು ಖೋರುEMAMACTIN BENZOATE

740 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಶ್ಯಭರಾಳ ಯಚ ಂದರEMAMACTIN BENZOATE

741 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಭೋಭರಾಳ ಯಚ ಂದರEMAMACTIN BENZOATE

742 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಶಿಳರಾಜಕುಮಾಯ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

743 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸಿದದ ಣ್ಣಣ  ಳಶಂತರಾಳ EMAMACTIN BENZOATE

744 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಕಿನ ಷರಿಾ ಂದರEMAMACTIN BENZOATE

745 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಭಲಿಿಕಜು೯ನ ಔಲಾಾ ಣಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

746 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಕಮಾಮ  ಔಲಾಾ ಣಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

747 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿತುಕರಾಭ ಜೈರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

748 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಷಣಮಂತ ಔನಔEMAMACTIN BENZOATE

749 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄನಾಖಮಾಮ  ಸಿಗಾರ ಭಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

750 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟಸಾಮಫಣ್ಣನ  ಬಂಡEMAMACTIN BENZOATE

751 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟಭೋಭರಾಳ ಗುಂಡಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

752 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯಸೇೋನಮಾಮ  ಔಲಾಾ ಣಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

753 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣರ ಕ ಶಿಳರಾಭEMAMACTIN BENZOATE

754 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಸಿದದಯಾಾ  ಅಂಫಣಣEMAMACTIN BENZOATE

755 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳನಾಖಪ್ಪ  ಭಯಖಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

756 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅಮೃತ ಸಾಫಣ್ಣನEMAMACTIN BENZOATE

757 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಹದೇವಿ/ಗುಂಡEMAMACTIN BENZOATE

758 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಶಿರ ೋದೇವಿ/ವಿಠಱEMAMACTIN BENZOATE

759 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶ್ಯಭರಾಳ/ಚಂದರ ಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

760 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿದತತ ತರ ೋಯಾ/ಪ್ಪಂಡುರಂಖEMAMACTIN BENZOATE

761 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿರ ೋಮಂತರೆಡ್ಡಡ /ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

762 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗಂಖಭಮ /ರುದರ ಮಾEMAMACTIN BENZOATE

763 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದಭಮ /ಗುಂಡEMAMACTIN BENZOATE

764 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಜಖನಾನ ಥ/ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

765 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಸಾಫಣಣ /ಭಱಿEMAMACTIN BENZOATE

766 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಶಿಳರಾಜಕುಮಾಯ ಭಲಿ್ೋಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

767 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶಿರ ಕಂತ/ಚಂದರ ಶೄಕಯEMAMACTIN BENZOATE

768 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶಿರ ದೆವಿ/ಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

769 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಪ್ಪಳಾತಿ/ಶ್ಯಭರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

770 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ/ಭಱಿEMAMACTIN BENZOATE

771 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯನಿನ ಬ್ಯಯಿ/ನಾರಾಮಣEMAMACTIN BENZOATE

772 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಪ್ಪಂಡು/ಜಮರಾಭEMAMACTIN BENZOATE

773 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಅಮೃತರಾಳ/ಹರೆಣEMAMACTIN BENZOATE

774 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದದ  /ಫಶಸ EMAMACTIN BENZOATE

775 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಜಖನಾನ ಥ/ಧೂಲEMAMACTIN BENZOATE

776 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಿಳಯಣ /ಭಱಿEMAMACTIN BENZOATE

777 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರೇಳಣಸಿದದ  /ಗುಂಡಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

778 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಯಣಫಶಸ  /ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

779 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಕುಮಾಯ/ಫಶಸ EMAMACTIN BENZOATE

780 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶ /ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

781 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶಿಳಯೋಗಿ/ಅಣ್EMAMACTIN BENZOATE

782 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಸಿದದ ರಾಭ/ಮಾಣಿಔEMAMACTIN BENZOATE

783 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಚಂದರ ಕಂತ/ರಾಜಂದರEMAMACTIN BENZOATE

784 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಧಮುಾ/ಲಿಂಬುEMAMACTIN BENZOATE

785 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಅಂಬರಾಳ/ಫಶಳಣEMAMACTIN BENZOATE

786 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಫಶಳರಾಜ/ಭೋಭರಾಳ/EMAMACTIN BENZOATE

787 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯಣಮಾ /ಸೇೋಭಣEMAMACTIN BENZOATE

788 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄರೋನಅಲಿ/ದ್ರಳಱಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

789 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಮಾ /ಸೇೋಭಮಾEMAMACTIN BENZOATE

790 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಭೋಭಮಾ /ರಾಜಣEMAMACTIN BENZOATE

791 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಚಂದರ ಕಂತ/ವಿದ್ರಾ ಸಾಖಯEMAMACTIN BENZOATE

792 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸ್ತಭಾವ/ದೇಳEMAMACTIN BENZOATE

793 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಿದದ ಮಾ /ಗುರುಲಿಂಖಮಾ /ಔEMAMACTIN BENZOATE

794 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಇಸಾಮಯಿಱ/ದ್ರಳಱಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

795 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄತಿ ಣ/ಶಂಕೄರ EMAMACTIN BENZOATE

796 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಚೆನನ ಫಶಸ  /ಶಂಕೄರ EMAMACTIN BENZOATE

797 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಭಭರಾಳ/ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

798 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಷಣಮಂತರಾಮ/ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

799 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಅಮೇೋಗಸಿದದ /ತಿ ಣಣEMAMACTIN BENZOATE

800 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಅಂಭೊೋಜ/ಬ್ಯಲEMAMACTIN BENZOATE

801 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಗಂಖಭಮ /ಉದಮಕುಮಾಯEMAMACTIN BENZOATE

802 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಸಂತೋವ/ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

803 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣವಿಔರ ಭ/ವಿಠಱರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

804 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಭನೋಷಯ/ಶತೋಬEMAMACTIN BENZOATE

805 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಭಱಿಭಮ /ಸಿದದ ಣಣEMAMACTIN BENZOATE

806 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಬದರ  /ಧನಸಿಂಖEMAMACTIN BENZOATE

807 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಲಿಿನಾಥ/ಫಶವಂತರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

808 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯರಾಭಲಿಂಖರೆಡ್ಡಡ /ಯಮಾ ಯEMAMACTIN BENZOATE

809 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾದೇವಿಂದರ  /ಭರೆEMAMACTIN BENZOATE

810 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಾಖಭಮ /ಚೆನನ EMAMACTIN BENZOATE

811 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣರಾಜಕುಮಾಯ/ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

812 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಸಿದದ ಣ್ಣಣ /ಚೆನನ EMAMACTIN BENZOATE

813 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಮಂಜುನಾಥ/ಸಿದದ ಮಾEMAMACTIN BENZOATE

814 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಔಲಾ/ವಿಠಱರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

815 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯದೇವಿಂದರ  /ಭಲಿಿಕಜುಾನEMAMACTIN BENZOATE

816 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಕೄಲಾಶ/ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

817 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಗೋದ್ರಳರಿ/ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

818 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಱಕಿಮ ಬ್ಯಯಿ/ಶಂಔಯರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

819 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಚಂದಭಮ /ರ ಕEMAMACTIN BENZOATE

820 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಸಂತೋವಕುಮಾಯ/ಚಂದರ ಶಕಯEMAMACTIN BENZOATE

821 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಆಕರಾಜ/ಈಾ ರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

822 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಈಾ ರಾಜ/ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

823 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಚಣ/ರೇಳಣಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

824 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಭಲಿಿಕಜುಾನ/ಭಱಿಶೄಟೆಟ EMAMACTIN BENZOATE

825 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಖಣತಿ/ನಿೋಱಕಂಠರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

826 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಫಶಳರಾಜ ನಾಗಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

827 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಅಭಜನಪ್ಪವ/ಬ್ಯಬುಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

828 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ಮಾರುತಿ/ಭರೆEMAMACTIN BENZOATE

829 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಾಖಣಣ /ರೇಳಣಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

830 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಶಕ /ಸಿದರ ಭEMAMACTIN BENZOATE



831 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಿದದ ಣಣ /ಪಕಿಯEMAMACTIN BENZOATE

832 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಱಕಿಮ ಬ್ಯಯಿ/ಶಂಔಯರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

833 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಣ /ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

834 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮಂಜುನಾಥ/ಕು ಣEMAMACTIN BENZOATE

835 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣವಿಠಱರಾಳ/ಷಣಮಂತರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

836 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸೆಮಾ ದಹುಸನ/ಸೆಮದಖಾದಯಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

837 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚಂದರ ಶಕಯ/ಭಲಿಿನಾಥEMAMACTIN BENZOATE

838 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖ /ಶುಭಾಚ ಂದರEMAMACTIN BENZOATE

839 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶ /ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

840 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಅನಾ ಯಸಾಫ/ಹುಸನಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

841 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄರಿಯಾನಬೇಗಂ/ಅನಾ ಯಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

842 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳರಾಭಚಂದರ /ಧಮುಾEMAMACTIN BENZOATE

843 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಜಖನಾನ ಥ/ನಾಗಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

844 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಖೈರುನಬಿ/ಖಾದಯಅಲಿEMAMACTIN BENZOATE

845 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮಂಜುನಾಥ/ಸಾಫಣಣEMAMACTIN BENZOATE

846 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಕುಪಂದರ /ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

847 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಇಂದಿರಾ/ಈಾ ರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

848 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಷಣಮಂತ/ತಿ ಣಣEMAMACTIN BENZOATE

849 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಮೇನ /ಮಾಷದೇಳEMAMACTIN BENZOATE

850 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮಂಜುನಾನ ಥ/ಸಾಫಣಣEMAMACTIN BENZOATE

851 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಳಸಂತ/ಕಸ್ತEMAMACTIN BENZOATE

852 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಬಿಫ ಯಅಷಮ ದ/ಮೆಬುಫಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

853 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿ/ರೇಳಣಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

854 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದೇವಿಂದರ  /ಸಾಫಣಣEMAMACTIN BENZOATE

855 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಬಂಡಭಮ /ನಯಶಮಾEMAMACTIN BENZOATE

856 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಶಯಶಾ ತಿ/ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

857 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಯಣಸಿದದ  /ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

858 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಅಣವಿೋಯಮಾ /ರುದರ ಮಾEMAMACTIN BENZOATE

859 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖದೇವಿ/ಜಖನಾನ ಥEMAMACTIN BENZOATE

860 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಶಿಳಲಿಂಖ/ಜಖನಾನ ಥEMAMACTIN BENZOATE

861 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಶಭವಾಾ /ಪಯEMAMACTIN BENZOATE

862 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿಳರುದರ ಮಾ /ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

863 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜ/ಸಾಫಣಣEMAMACTIN BENZOATE

864 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬದರ  /ಚೆನನ ಫಶEMAMACTIN BENZOATE

865 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿೋಯಬದರ /ನಾಗಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

866 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಿಳಪುತರ  /ರಾಚEMAMACTIN BENZOATE

867 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಷಶಭತಬಿ/ಪಕೇರ ೋದಿದ ನEMAMACTIN BENZOATE

868 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಶಿಳಶಂಔರ ಮಾ .ಭಱಿಮಾEMAMACTIN BENZOATE

869 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಅನಶಯಬೇಗಂ/ಅಭಜದಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

870 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಸ್ತನಿೋಱಕುಮಾಯ/ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

871 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂಖಭಮ /ಫರ ಷಮ ರೆಡದಡ್ಡEMAMACTIN BENZOATE

872 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಗುಡುಸಾಫ/ಖುರೇಶಿEMAMACTIN BENZOATE

873 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿವಿಠಱ/ದೇವಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

874 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಚಂದರ ಭ/ಬೋಜುEMAMACTIN BENZOATE

875 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯವೈಜುನಾನ ಥರೆಡ್ಡಡ /ಶಂಔಯರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

876 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಹದೇವಿ/ಪಯEMAMACTIN BENZOATE

877 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಭಲಿಿಕಜುಾನ/ಷಣಮಂತEMAMACTIN BENZOATE

878 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಱಕ್ಷ್ಮ ಣ/ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

879 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಿಠಱರಾಳ/ಪಂಡರಿನಾನ ಥEMAMACTIN BENZOATE

880 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಪ್ಪಂಡು/ಹೇಮುEMAMACTIN BENZOATE

881 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಆನಂದ/ಶದಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

882 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಉದಮಕುಮಾಯ/ಶದಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

883 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಗುಡುಸಾಫ/ಅಲಿಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

884 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಅಷಮ ದಹುಸನ/ಭಷಮ ದಹುಸನEMAMACTIN BENZOATE

885 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಪ್ಪಂಡು/ಹಬುEMAMACTIN BENZOATE

886 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟ /ಱಕ್ಷ್ಭಣರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

887 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಹೇ/ಗುಂಡEMAMACTIN BENZOATE

888 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯನಿೋಱಭಮ /ಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

889 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ/ಭಱಿEMAMACTIN BENZOATE

890 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಖಂಡೇರಾಳ/ರಾಣೋಜರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

891 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಖುತಬದಿದ ನ/ಖಂಡೇಱಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

892 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಂಖನಫಶ /ಅಣ್EMAMACTIN BENZOATE

893 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರೇಳಣಸಿದದ  /ಬಂಡEMAMACTIN BENZOATE

894 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭ.ಫಾರುಔ/ಭಹೆಬೂಫಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

895 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಾಗ/ಶಿಳEMAMACTIN BENZOATE

896 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಟಔಲತುಔರಾಭ/ರ ಭುEMAMACTIN BENZOATE

897 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಗೋರಿಬಿ/ಮೆನದಿದ ನEMAMACTIN BENZOATE

898 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಮಾರುತಿ/ಸಾಫಣಣEMAMACTIN BENZOATE

899 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಱಕ್ಷ್ಭಣ/ರಾಭಚಂದರEMAMACTIN BENZOATE

900 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಸ್ತಬದರ ಭಮ /ಪಕಿಯEMAMACTIN BENZOATE

901 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಅರುಣಕುಮಾಯ/ಭಭರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

902 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿರ ಮಂತ/ಭರೆEMAMACTIN BENZOATE

903 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಸ್ತಭಾವ/ರಾಮುEMAMACTIN BENZOATE

904 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಿೋಱಕಂಠ/ಮಾಣಿಔEMAMACTIN BENZOATE

905 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಹುಣಚೆ /ಭರೆEMAMACTIN BENZOATE

906 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಸಂಫಣಣ /ಷಣಮಂತರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

907 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಂಬು/ಗಮು EMAMACTIN BENZOATE

908 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯರಾಜಶಕಯ/ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

909 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಬಂಡ /ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

910 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂಜುರೆಡ್ಡಡ /ಭಱಿರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

911 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಅಣದು/ಪಕಿರುEMAMACTIN BENZOATE

912 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಕಿನ/ಜೈರಾಭEMAMACTIN BENZOATE

913 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಸಾಫಣಣ /ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

914 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾದಶತ ಮಾ /ನಿಂಖಮಾEMAMACTIN BENZOATE

915 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭಱಿ /ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

916 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಖದಿೋ/ಅಣ್EMAMACTIN BENZOATE

917 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜ/ಅಣ್EMAMACTIN BENZOATE

918 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸ್ತಫಫ ಣಣ /ಶಿಳEMAMACTIN BENZOATE

919 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಗುಂಡ /ಬಯಭಮಾEMAMACTIN BENZOATE

920 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಭೋಭರಾಮ/ಯಂಔಮಾEMAMACTIN BENZOATE

921 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯದಶತ ಗಿೋಯಖಾನ/ಕಂಫಯಖಾನEMAMACTIN BENZOATE

922 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸೆಮಾ ದಯಫಿಔ/ಸೆಮದಯಸೂಱಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

923 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚಿಔಕ ಗುರುನಂಜಾ ಯEMAMACTIN BENZOATE

924 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಜಮರಾಭ/ಭನುನEMAMACTIN BENZOATE

925 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸೆಮದಅಲಿ/ಖಾದಯಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

926 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸ್ತಲೋಚನಾ/ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟEMAMACTIN BENZOATE

927 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮಂಜುನಾನ ತ/ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟEMAMACTIN BENZOATE

928 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸ್ತರೇ/ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟEMAMACTIN BENZOATE

929 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಔಲಾಾ ಣ /ಗುಂಡEMAMACTIN BENZOATE

930 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಿೋಱಭಮ /ಭಱಿEMAMACTIN BENZOATE

931 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಕಶಿರಾಮ/ತಿ ಣEMAMACTIN BENZOATE

932 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಭೋಭಣ/ಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

933 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚೆನನ  /ಫಶವಂತರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

934 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯತನ ಮಾಮ /ಸಂಖರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

935 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿರ ನಿವಾಶರೆಡ್ಡಡ /ವಿೋಯರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

936 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿವಿಜಮಕುಮಾಯ/ಗುಂಡEMAMACTIN BENZOATE

937 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗೋಪ್ಪಱರೆಡ್ಡಡ /ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE



938 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿಭಱಿಣ/ಕಶಿೋನಾನ ಥEMAMACTIN BENZOATE

939 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಶೇೋಔಕುಮಾಯ/ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

940 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಪುತಳಾಬ್ಯಯಿ/ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

941 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಾಫಣಣ /ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

942 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯರ ಭುರಾಳ/ಷಣಮಂತರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

943 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶ್ಯಬೋದಿದ ನ/ವಾಹೆದ್ರಲಿEMAMACTIN BENZOATE

944 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಿಕಂತ/ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

945 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಈಾ ರಾಜ/ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

946 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿ/ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

947 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶ್ಯಹದ/ಹುಸನಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

948 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತರೇ/ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

949 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಂಖ /ವಿೋಯಬದರ EMAMACTIN BENZOATE

950 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿವಿರೇಂದರ ರಾಳ/ನಿೋಱಕಂಠರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

951 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಿದದ ಭಮ /ಶಿಳಯಣEMAMACTIN BENZOATE

952 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಶೇದಿದ ನ/ಖಪುಯಶಅಫEMAMACTIN BENZOATE

953 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಿೋಱಭಮ /ಕುಪಂದರEMAMACTIN BENZOATE

954 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಈಯಭಮ /ಷಣಮಂತರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

955 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಚಂದರ  /ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

956 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿಜಮಕುಮಾಯ/ಹುಣಚEMAMACTIN BENZOATE

957 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶೇಭಾಳತಿ/ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

958 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಶಿಳನಂದ/ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

959 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭೋಭರಾಮ/ಧೂಲEMAMACTIN BENZOATE

960 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಷಣಮಂತ/ಫಶEMAMACTIN BENZOATE

961 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗುರುಲಿಂಖ /ಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

962 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳರಾಜು/ಶಂಔಯEMAMACTIN BENZOATE

963 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಯಮ/ತಿ ಣEMAMACTIN BENZOATE

964 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಕತಱ /ಸಾಫಣEMAMACTIN BENZOATE

965 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಚಂಧು/ಧಂಜುEMAMACTIN BENZOATE

966 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಗೋಪು/ಔಶನುEMAMACTIN BENZOATE

967 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಷಣಮಂತ/ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

968 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯಣ /ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟEMAMACTIN BENZOATE

969 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗಫಿರೋಜಮಿೋಮಅ/ಭಶೇದಿದ ನEMAMACTIN BENZOATE

970 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಔಲಾಾ ಣರಾಳ/ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

971 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಜೈನಾಬ್ಯಯಿ/ಶಿವಾಜEMAMACTIN BENZOATE

972 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಯಂಔ/ಯಶುರಾಭEMAMACTIN BENZOATE

973 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮೇೋದಿನಸಾಫ/ಭಷಮ ದಅಲಿEMAMACTIN BENZOATE

974 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಜಖದೇವಿ/ಬಂಡEMAMACTIN BENZOATE

975 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄನಿಂಖಮಾ /ಸಂಜೋಳಮಾEMAMACTIN BENZOATE

976 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಪಕಿಯಮಾ /ಶಿಳಮಾEMAMACTIN BENZOATE

977 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶಿರ ೋಮಂತ/ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

978 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಸೂಮಾಕಂತ/ಗುರುಪ್ಪದEMAMACTIN BENZOATE

979 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಭಹದೇವಿ/ಭಲಿಿಕಜುಾನEMAMACTIN BENZOATE

980 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಈಾ ಯ/ಲಾಱಸಿಂಖEMAMACTIN BENZOATE

981 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿನಿಂಖಮಾ /ನಯಶಮಾEMAMACTIN BENZOATE

982 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಕೃವಣ ಮಾ /ನಯಶಮಾEMAMACTIN BENZOATE

983 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಭಲಿಿಕಜುಾನ/ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

984 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿನಾಖ /ಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

985 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಿಾ ನಾಥ/ಭಲಿಿಕಜುಾನEMAMACTIN BENZOATE

986 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಔಫ ಯಪ್ಪಶ್ಯ/ಮುಶತ ಪEMAMACTIN BENZOATE

987 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಬ್ಯಬು/ಹೋಮುEMAMACTIN BENZOATE

988 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಹನಿಂಖ /ಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

989 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯನೇಮು/ರೂಪಿ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

990 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ/ಷಣಮಂತEMAMACTIN BENZOATE

991 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಗುಂಡಭಮ /ಸಾಫಣಣEMAMACTIN BENZOATE

992 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಅಶೇೋಔ/ಶ್ಯಂತEMAMACTIN BENZOATE

993 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಗಿೋಂದರ  /ಸಾಮಫಣಣEMAMACTIN BENZOATE

994 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯನಯಶ /ಚಂದEMAMACTIN BENZOATE

995 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ/ದೇವಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

996 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄವಿಜಮಕುಮಾಯ/ನಾಮುEMAMACTIN BENZOATE

997 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮ/ಕಸ್ತEMAMACTIN BENZOATE

998 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಅಂಫಣಣ /ಶಿಳEMAMACTIN BENZOATE

999 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಂಖ /ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

1000 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖದಿೋ/ನಾಗಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1001 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಫಶಳರಾಜ/ಗುರುಲಿಂಖEMAMACTIN BENZOATE

1002 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಶಂಕೄರ  /ಭಲಿಿಕಜುಾನEMAMACTIN BENZOATE

1003 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಅನುರಾಧ/ಶ್ಯಂತಕುಮಾಯEMAMACTIN BENZOATE

1004 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಚೆನನ ಫಶ /ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

1005 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗಫಿೋರಜಮಿಯಾ/ಭಶೇೋದಿದ ನEMAMACTIN BENZOATE

1006 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗಸೆನಾಜಬೇಗಂ/ಫಿರೋಜಮಿಯಾEMAMACTIN BENZOATE

1007 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿವಾನಂದ/ಅಣ್ಣಣ ರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1008 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಕೃವಣ /ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

1009 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶ್ಯಂತ /ರೇಳಣಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

1010 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತರೇಕುಮಾಯ/ಗೋವಿಂದರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1011 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸಂಜೋಳರೆಡ್ಡಡ /ಗುಂಡEMAMACTIN BENZOATE

1012 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಭಯನಾಥ ನನಯಸಿಂಖರಾಳ EMAMACTIN BENZOATE

1013 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದತ್ತತ ತರ ೋಮ/ನಯಸಿಂಖರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1014 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖದೇವಿ.ಭಭರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1015 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಯಣಸಿದದ  /ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

1016 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭೋಭಸನರಾಳ/ಗೋವಿಂದರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1017 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಸಿದದ  /ಅಣವಿೋಯEMAMACTIN BENZOATE

1018 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ/ರೇಳಣಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

1019 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖದಿೋ/ಷಣಮಂತರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1020 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಫಶಳರಾಜ/ಭಭರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1021 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣ /ಫಶಲಿಂಖಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

1022 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಭೋಭರಾಮ/ಭಭರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1023 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದಯಥ/ಅಂಭೊೋಜEMAMACTIN BENZOATE

1024 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಗುಂಡೇರಾಳ/ಪಂಡ್ಡತರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1025 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲವಿೋಯಣ/ಫಶಣಣEMAMACTIN BENZOATE

1026 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಫಶಳರಾಜ/ರಾಚಣಣEMAMACTIN BENZOATE

1027 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಅಔಕ ಭಮ /ಹEMAMACTIN BENZOATE

1028 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಶ್ಯಂತಕುಮಾಯ/ಹEMAMACTIN BENZOATE

1029 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಜಖದೇವಿ/ಅಂಫರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

1030 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಱಿರೆಡ್ಡಡ /ನಾಖರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1031 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಯಣ /ಕು ಣಣEMAMACTIN BENZOATE

1032 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಱಿಭಮ /ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1033 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಜೈನಾಬಿ/ರಿಯಾಜೋದಿದ ನEMAMACTIN BENZOATE

1034 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳವಿಜಮಕುಮಾಯ/ರೇಳಣಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

1035 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಾಫಣಣ /ಷಣಮಂತEMAMACTIN BENZOATE

1036 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಷಣಮಂತ/ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

1037 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚಂದರ ಶಕಯ/ಶ್ಯಭರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1038 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗುರುರ ಸಾದ/ಶ್ಯಭರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1039 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಖನಾನ ಥ/ನಾಖEMAMACTIN BENZOATE

1040 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಷಣಮಂತರಾಳ/ಫಶಳಣEMAMACTIN BENZOATE

1041 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅನಿೋಱಕುಮಾಯ/ಫಶEMAMACTIN BENZOATE

1042 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜ/ನಾಖಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

1043 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿಳರುದರ ಭಮ /ಫಶಳರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

1044 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಮಾಲಾನಬಿ/ಹಜಸಾಹೇಫEMAMACTIN BENZOATE



1045 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖನಾನ ಥ/ದೇವಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1046 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಯಮ/ಶಿಳEMAMACTIN BENZOATE

1047 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಔವಿೋತ್ತ/ಗುಂಡEMAMACTIN BENZOATE

1048 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಷಣಮಂತರಾಳ/ಫಶವಂತರಾಳEMAMACTIN BENZOATE

1049 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರುಕಿಮ ಣಿ/ಸಿದ್ರರ ಭEMAMACTIN BENZOATE

1050 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄರಿಯಾಜೋದಿದ ನ/ಭಹೆಬೂಫಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

1051 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜುರೆಡ್ಡಡ /ಭಱಿರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1052 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಔಲಾ/ಹೇಭರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1053 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಳರಾಜ/ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

1054 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯವಿರೇಂದರ /ಯಣEMAMACTIN BENZOATE

1055 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಣವಿೋಯಮಾ /ವಿೋರಂತಮಾEMAMACTIN BENZOATE

1056 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಶಕಯ/ಶಿಳಲಿಂಖEMAMACTIN BENZOATE

1057 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯನಾಖಶೄಟ್ಟಟ /ಶಿಳರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

1058 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಫಶಳರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1059 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖದೇವಿ/ನಾಖರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1060 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರಾಭಚಂದರ ರೆಡ್ಡಡ /ಫಶವಂತರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1061 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಚಂದರ  /ಶಣಣ ರಾಭಮಾEMAMACTIN BENZOATE

1062 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುರುನಾನ ಥರೆಡ್ಡಡ /ಫಶರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1063 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗೋಪ್ಪಱರೆಡ್ಡಡ /ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1064 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗುರುನಾನ ಥ/ವಿಠೊೋಬ್ಯEMAMACTIN BENZOATE

1065 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಜೋಯಪ್ಪಶ್ಯ/ಮುಶತ ಪEMAMACTIN BENZOATE

1066 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸಿದದ ರೆಡ್ಡಡ /ತಿ ರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1067 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯತಿ ಣಣ /ರೇಳಣEMAMACTIN BENZOATE

1068 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಭೋಭರಾಳ/ಚಂದರ ಶೄಟೆಟ EMAMACTIN BENZOATE

1069 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಭೋಭರಾಳ/ಚಂದರ ಶೄಟೆಟ EMAMACTIN BENZOATE

1070 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮಾಲ /ಕಲEMAMACTIN BENZOATE

1071 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದದ ಭಮ /ಸಿದದ EMAMACTIN BENZOATE

1072 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯನಾಖರೆಡ್ಡಡ /ಱಕ್ಷ್ಮ ಣರೆಡ್ಡಡEMAMACTIN BENZOATE

1073 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಭೋಭರಾಳ/ಭೋಯಣಣEMAMACTIN BENZOATE

1074 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದ್ರರ ಭ /ಕಲEMAMACTIN BENZOATE

1075 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣದೇವಿಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1076 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಭೋಭರಾವ್ ಹುಲ್ಲರುPROFENOPHOS

1077 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜೈಶಿರ ೋ PROFENOPHOS

1078 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಿದದ ಭಮ PROFENOPHOS

1079 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಅಣ್ಣಣ ರಾವ್PROFENOPHOS

1080 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಅಮೃತ್PROFENOPHOS

1081 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅಜುಾನ್ ಪ್ಪಂರ್ಚಲPROFENOPHOS

1082 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಅನಂತರಾವ್PROFENOPHOS

1083 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಅನಿಲ ಷನಮ ಂತ್ ಹಲ್ಚ ೋರಿPROFENOPHOS

1084 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಬಂಡಭಮ  ಸಾಶಯಗೋPROFENOPHOS

1085 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಮೃತ್ ಮೆಸ್ತನ್PROFENOPHOS

1086 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಮೃತರಾವ್ ಸಿಂಗPROFENOPHOS

1087 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಬುPROFENOPHOS

1088 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1089 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1090 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಮೃತರಾವ್PROFENOPHOS

1091 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಬೇಗಂ ದಿಾPROFENOPHOS

1092 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಱವಂತ ಉರುಳ್ಳತುPROFENOPHOS

1093 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚಂದರ ಕಂತPROFENOPHOS

1094 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಭೋಮುPROFENOPHOS

1095 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಭೋಮುPROFENOPHOS

1096 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಬ್ಯಬು ಸಾಬ್PROFENOPHOS

1097 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಶಳರಾಜ ಸಿಱವಂತ್PROFENOPHOS

1098 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭೋಭಣಣ  ಒಔಳ್ಳPROFENOPHOS

1099 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮುPROFENOPHOS

1100 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚತುರ  ಉಮಾಲಾ ರಾಥೋಡ್PROFENOPHOS

1101 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಚಿನಿಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1102 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಬಖವಂತ ಸಿಂಗPROFENOPHOS

1103 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬಂಡೆ  ಔಟ್ಟಟ ಭನಿPROFENOPHOS

1104 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚೆನನ  ಫಶPROFENOPHOS

1105 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭೋಮುPROFENOPHOS

1106 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಧನುನ PROFENOPHOS

1107 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಚುಕಲಾPROFENOPHOS

1108 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಧನುನ PROFENOPHOS

1109 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1110 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಧವಾಜ ಶಂಔರ್ ಚವಾಣ್PROFENOPHOS

1111 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಗುಂಡಭಮPROFENOPHOS

1112 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಚವಾಲಿಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1113 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಗುಂಡಭಮPROFENOPHOS

1114 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಗೌಯಭಮ PROFENOPHOS

1115 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯದಯಾನಂದ್PROFENOPHOS

1116 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಗುತತ ಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಭಡಟ್ಟಟPROFENOPHOS

1117 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ GOPU PROFENOPHOS

1118 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ Kuಂ ಕುPROFENOPHOS

1119 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗುರಿಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1120 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಷಣಮಂತPROFENOPHOS

1121 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಧನ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1122 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ಇಸೄಮ ೈಲಾಸ ಬ್PROFENOPHOS

1123 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಭಠPROFENOPHOS

1124 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧಾಭಲಾPROFENOPHOS

1125 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಹೇಭಲಾPROFENOPHOS

1126 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಗಾಧರ್PROFENOPHOS

1127 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಹುನಿಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1128 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗುರಿ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1129 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಷನಮಂತ್ ರಾವ್PROFENOPHOS

1130 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಹೇಭನಾಥ್PROFENOPHOS

1131 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಗೋಪು ರಾಠೊೋಡ್PROFENOPHOS

1132 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಔಭಲಾಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1133 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಕಲಿPROFENOPHOS

1134 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಗುತತ ದ್ರಯ ಆನಂದ್PROFENOPHOS

1135 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಕಿಸಾನ್ ಭನು ರಾಥೋಡ್PROFENOPHOS

1136 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಕಸ್ತ PROFENOPHOS

1137 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಜಖದೇಳ  ಎನ್ ನಟ್ಟಔರ್PROFENOPHOS

1138 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ಜಖನಾಥPROFENOPHOS

1139 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಕಸ್ತ ರಾಥೋಡ್PROFENOPHOS

1140 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಔಭಲಾಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1141 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಕನುಗಂಡ ಶಿರ ೋಮಂತ್PROFENOPHOS

1142 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ಕಿನ್ PROFENOPHOS

1143 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಖಾಸಿಂ ಶಬ್PROFENOPHOS

1144 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ಔವಿತ್ತPROFENOPHOS

1145 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಔನುಗಂಡ ಫಶಳರಾಜುPROFENOPHOS

1146 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಹಬೂಬ್ ಶಬ್ ಚಂದನಕರಾPROFENOPHOS

1147 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ JIMABAIPROFENOPHOS

1148 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಲಾಡಲ ಸಾಬ್ ಚಂದನಕರಾPROFENOPHOS

1149 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಕಂತಭಮPROFENOPHOS

1150 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಱಕುಕ PROFENOPHOS



1151 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ಭಯಗುಟ್ಟಟPROFENOPHOS

1152 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಔಭಲ ಬ್ಯಯಿ ನಯಶಗಂಡPROFENOPHOS

1153 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಔಲಾಳತಿ ಅನ್ಾPROFENOPHOS

1154 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಔಭಲಾಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1155 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜೈವಂತPROFENOPHOS

1156 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ನಯಶಗಂಡPROFENOPHOS

1157 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಮಾಣಿಔಭಮPROFENOPHOS

1158 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ KESU PROFENOPHOS

1159 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭಷಭದ್ ಸಾಬ್PROFENOPHOS

1160 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ನಾಖಣಣ PROFENOPHOS

1161 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕಿನ್ PROFENOPHOS

1162 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಕನು PROFENOPHOS

1163 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮಾನಸಿಂಖPROFENOPHOS

1164 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಕಸ್ತ PROFENOPHOS

1165 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್PROFENOPHOS

1166 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಱಿಣಣPROFENOPHOS

1167 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಸಿರಿಗಂಡPROFENOPHOS

1168 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಒಮಾನ ತ್PROFENOPHOS

1169 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟಔವಿತ್ತ ಮೇಲಕರಿPROFENOPHOS

1170 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಱಿಭಮPROFENOPHOS

1171 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ನಾಖಣಣ PROFENOPHOS

1172 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮೇೋಷನ್PROFENOPHOS

1173 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಱಔ  ಧಾಬ್ಯPROFENOPHOS

1174 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಮಘುPROFENOPHOS

1175 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಭಕಭPROFENOPHOS

1176 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಪೂನುPROFENOPHOS

1177 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಭನು PROFENOPHOS

1178 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಂಔರ್PROFENOPHOS

1179 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ MOTIBAIPROFENOPHOS

1180 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದ್ರಮ ಳತಿ ಮುಲಿಗಿPROFENOPHOS

1181 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಹದೇವಿPROFENOPHOS

1182 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್PROFENOPHOS

1183 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ನಾಖಣಣ PROFENOPHOS

1184 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಭಶೄಟ್ಟಟPROFENOPHOS

1185 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ನಾಖಭಮPROFENOPHOS

1186 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ರಾಜು PROFENOPHOS

1187 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರೇಖು PROFENOPHOS

1188 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯರೇಳಣಸಿದದ   ಅಡ ಟPROFENOPHOS

1189 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿರಾಮಿಿಂಗ್ ಬ್ಯಾ ರಿPROFENOPHOS

1190 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್PROFENOPHOS

1191 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಯಸೂಲ ಸಾಬ್ ಗಹೂರ್PROFENOPHOS

1192 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಪುನು PROFENOPHOS

1193 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭನು PROFENOPHOS

1194 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿರೇಳಣಸಿದದ  ಯವಿಗಿPROFENOPHOS

1195 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಮೌನುPROFENOPHOS

1196 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಪನುPROFENOPHOS

1197 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ RAM RAOPROFENOPHOS

1198 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಣ PROFENOPHOS

1199 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಸಂಖ PROFENOPHOS

1200 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ನಾನು PROFENOPHOS

1201 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ಸಿದದ ಣಣ PROFENOPHOS

1202 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄರಾಜಂದರPROFENOPHOS

1203 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱನಾಗಶ್ ಷಡದPROFENOPHOS

1204 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಮಶ್PROFENOPHOS

1205 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಯಮಾ ರ್ ಮೇೋಱಕರಿPROFENOPHOS

1206 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳರೇಳಣಸಿದದ PROFENOPHOS

1207 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಪಟುಟ PROFENOPHOS

1208 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್PROFENOPHOS

1209 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯ ಯಮಶ್PROFENOPHOS

1210 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಯಜಾಕ್ ಗಹೂರ್PROFENOPHOS

1211 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿರಾಭಣಣ  ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1212 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಯಣ  ಸಾಶಯಗೋನ್PROFENOPHOS

1213 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄ ಯಮಶ್PROFENOPHOS

1214 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ರೈಟ್ಾ PROFENOPHOS

1215 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟರೇಣ್ಣಕ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1216 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಸಿದದ ಣಣ PROFENOPHOS

1217 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಸಿದದ ಭಮ  ಕೇೋದ್ರಾರ್PROFENOPHOS

1218 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಯಯಾಜುದಿದ ೋನ್ ಗಹೂರ್PROFENOPHOS

1219 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ರುಪಿ್ಪ PROFENOPHOS

1220 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವಿನೋದ್ರPROFENOPHOS

1221 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸಿದದ ಣಣ  ಸಾಶಯಖವ್PROFENOPHOS

1222 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಶಿಔಲಾ ರಾಜಾಪುಯPROFENOPHOS

1223 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸ್ತಭಾಷ್PROFENOPHOS

1224 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತPROFENOPHOS

1225 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ತೇಜು PROFENOPHOS

1226 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರಾಭಲಿಂಖPROFENOPHOS

1227 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಪನುPROFENOPHOS

1228 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ರೇಣ್ಣಕPROFENOPHOS

1229 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿಳರಾಜ್PROFENOPHOS

1230 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳರೋಹತದ್ರಸ್PROFENOPHOS

1231 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶವಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1232 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್PROFENOPHOS

1233 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸಿದದ ಣಣ  ಔಣಗಂಡPROFENOPHOS

1234 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಪುತ್ತಲ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1235 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಶಿಳಯಣPROFENOPHOS

1236 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯವಿೋಯಣಣ  ಮಂಗಂಡPROFENOPHOS

1237 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಣ PROFENOPHOS

1238 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರೇಳಣಸಿದದ PROFENOPHOS

1239 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಂಶುದಿದ ೋನ್ ಪೂಲಾಾ ಲ್PROFENOPHOS

1240 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಉತತ ಮ್ ರೇಳಗಿPROFENOPHOS

1241 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಯಣ  ರೇಳಗಿPROFENOPHOS

1242 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔರ್PROFENOPHOS

1243 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ತೇಜು PROFENOPHOS

1244 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿಭಱಬ್ಯಯಿ ಸಾಶಯಗೋPROFENOPHOS

1245 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1246 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶಿಳಶಂಔರ್ ಕೇವಾಾರ್PROFENOPHOS

1247 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತೇಜ PROFENOPHOS

1248 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಸಿದದ ಣಣ PROFENOPHOS

1249 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಸಿೋತ್ತರಾಂ ಗೋವಿಂದ್ ಚವಾನ್PROFENOPHOS

1250 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1251 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶ್ಯನಮುPROFENOPHOS

1252 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶ್ಯಂತPROFENOPHOS

1253 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸ್ತರೇಶ್PROFENOPHOS

1254 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿದ್ರಾ ಸಾಖರ್PROFENOPHOS

1255 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಶೄಟ್ಟಟ  ಬ್ಯಲು ಚವಾಣ್PROFENOPHOS

1256 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶಸಾಯಖವ್PROFENOPHOS

1257 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಕಭಮ  ಬಿೋಫಳಿ್ಳPROFENOPHOS



1258 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶೄಟ್ಟಟ PROFENOPHOS

1259 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಿರ ೋಕಂತ್PROFENOPHOS

1260 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಿದದ ಭಮ  ಔಱಶೄಟ್ಟಟPROFENOPHOS

1261 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸೇೋಮುPROFENOPHOS

1262 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ  PROFENOPHOS

1263 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಳಚಿಲಾಬ್ಯಯಿ ಳಡಡ ರ್PROFENOPHOS

1264 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತೋಪುPROFENOPHOS

1265 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಸೂಮಾಕಂತ್PROFENOPHOS

1266 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ನಯಸಿಗಂಡPROFENOPHOS

1267 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ ಕಂಬ್ಯಯPROFENOPHOS

1268 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿದ್ರಾ ಧರ್PROFENOPHOS

1269 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಸೇೋಭನಾಥ ಚವಾಾ ಣPROFENOPHOS

1270 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಉದಮಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1271 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾ ವಿಠಲPROFENOPHOS

1272 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ವಿಕಸ್PROFENOPHOS

1273 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾತುಲಜPROFENOPHOS

1274 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾ ಜಮು PROFENOPHOS

1275 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ GOVINDPROFENOPHOS

1276 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಹಭಮ  ಭದನಔರ್PROFENOPHOS

1277 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಹಯಣ  ಚಂದರ   ಸಿಯಗಂಡPROFENOPHOS

1278 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಜನಾಥ್PROFENOPHOS

1279 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ವಿಠಲPROFENOPHOS

1280 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಳಸಂತರಾವ್PROFENOPHOS

1281 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಂಗಿೋತ್ತ ಮುಲಾಜPROFENOPHOS

1282 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮುPROFENOPHOS

1283 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಱಔPROFENOPHOS

1284 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಮೆಸ್ತನ್ ರೇಳಣPROFENOPHOS

1285 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೆಷನಾಬೇಗಂPROFENOPHOS

1286 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಖು PROFENOPHOS

1287 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಿಳರಾಜ್PROFENOPHOS

1288 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶಿಳಮಾ PROFENOPHOS

1289 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಱಿ PROFENOPHOS

1290 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ PROFENOPHOS

1291 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿದದ ಮಾPROFENOPHOS

1292 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಮೇೋನುPROFENOPHOS

1293 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮೇೋನುPROFENOPHOS

1294 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸ್ತನಿಲPROFENOPHOS

1295 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಾಖಣಣ PROFENOPHOS

1296 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ PROFENOPHOS

1297 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಜಶಕರ್PROFENOPHOS

1298 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಪರು PROFENOPHOS

1299 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣರಾಜಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1300 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಶಂಔರ್ ರಾಥೋಡ್PROFENOPHOS

1301 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಿದದ ಮಾ  ಷನೆಚಿಬ್ಯತ್PROFENOPHOS

1302 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಂಶೇೋದಿದ ೋನ್PROFENOPHOS

1303 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯಣ  ಮುಲಾಜPROFENOPHOS

1304 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಶಿಳಮೂತಾಮಾPROFENOPHOS

1305 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಶಿಳಯಣPROFENOPHOS

1306 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ PROFENOPHOS

1307 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಸಿದದ ಮಾPROFENOPHOS

1308 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿರ ೋಮಂತ್ ರಾವ್PROFENOPHOS

1309 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಿರ ೋಮಾಂತ್PROFENOPHOS

1310 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ವಿೋಯಣಣ PROFENOPHOS

1311 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸೂಮಾಕಂತ ಎನೂಾರುPROFENOPHOS

1312 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ತಭಾಷ್PROFENOPHOS

1313 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಸಿದದ ಣಣ PROFENOPHOS

1314 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸೆಮದ್ ಮಿೋರ್PROFENOPHOS

1315 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಳಸಂತ್PROFENOPHOS

1316 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ವಿೋಯಣಣ PROFENOPHOS

1317 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1318 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್PROFENOPHOS

1319 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಭಱಕ ಣಣPROFENOPHOS

1320 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ನಿೋಱಕಂಠPROFENOPHOS

1321 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಮಶ್PROFENOPHOS

1322 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಸ್ತಲಾಬಿPROFENOPHOS

1323 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಿೋಯಣಣ PROFENOPHOS

1324 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅನಿಲPROFENOPHOS

1325 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1326 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅನಿಱಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1327 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅನಿಲPROFENOPHOS

1328 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬಂಡೆPROFENOPHOS

1329 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1330 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1331 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿದಯಾನಂದ್PROFENOPHOS

1332 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಚಂದರ PROFENOPHOS

1333 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಗುರುಲಿಂಖPROFENOPHOS

1334 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚಂದರ PROFENOPHOS

1335 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖನಾನ ಥ್PROFENOPHOS

1336 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಖನುನ PROFENOPHOS

1337 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯ PROFENOPHOS

1338 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಈಯಣಣ PROFENOPHOS

1339 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಜಖದೇಳPROFENOPHOS

1340 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಲಾಾ ಣಿPROFENOPHOS

1341 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಕಶು ಗೋಪು ರಾಠೊೋಡ್PROFENOPHOS

1342 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕುಬು PROFENOPHOS

1343 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1344 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಲಿಂಖರಾಜ್ ಔಲಿಾPROFENOPHOS

1345 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಫಶಳಣಣ PROFENOPHOS

1346 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಣ್ಣಣ PROFENOPHOS

1347 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಅಂಬಿಕ ಸಿಲಾಂತPROFENOPHOS

1348 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಮೃತ್PROFENOPHOS

1349 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಬ್ಯಬುPROFENOPHOS

1350 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಭೊೋಜುPROFENOPHOS

1351 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಚತುರ PROFENOPHOS

1352 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಧಮಿಾಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1353 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄದೇವಿಂದರ PROFENOPHOS

1354 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಖಣತಿPROFENOPHOS

1355 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಖಫೂರ್ ಶಬ್PROFENOPHOS

1356 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಜೈರಾಮ್PROFENOPHOS

1357 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ಔಲಿು PROFENOPHOS

1358 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಖಾಜಾ ಟೇಲPROFENOPHOS

1359 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಲಿಿಕಜುಾನ್PROFENOPHOS

1360 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಟಔಲ ಮೄಗು PROFENOPHOS

1361 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳನಾಖಣಣ  ಔಱಿPROFENOPHOS

1362 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄನಾರಾಮಣ್PROFENOPHOS

1363 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿೋಱಕಂಠPROFENOPHOS

1364 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಪ್ಪಳಾತ  ಸಾಱಳಿ್ಳPROFENOPHOS



1365 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಾಮುPROFENOPHOS

1366 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಂಔರ್PROFENOPHOS

1367 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಶಿಳಯಣ  ಷಟ್ಟಟPROFENOPHOS

1368 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಿದದ ಣಣ PROFENOPHOS

1369 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಬ್ಯಬು ಸಾಬ್ ಗಹೂರ್PROFENOPHOS

1370 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಕಸಿಂ ಬಿೋ ಕುರಿಕೇೋಟ್ಟPROFENOPHOS

1371 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಮಾ ಣಣ  ಸಿರಿಗಂಡ್PROFENOPHOS

1372 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಅಜುಾನ್ ಸಿಂಗPROFENOPHOS

1373 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ ರಾಭರಾವ್ ಹುಲಿ್ಲರುPROFENOPHOS

1374 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶವಂತರಾವ್PROFENOPHOS

1375 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಫಶವಂತ್ತರ ಮPROFENOPHOS

1376 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಭೋಭರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್PROFENOPHOS

1377 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಚಂದರ ಕಂತ್ ಭೋಮು ರಾಥೋಡ್PROFENOPHOS

1378 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಧನಾಸಿಂಗ್PROFENOPHOS

1379 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್PROFENOPHOS

1380 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಿೋಱಕಂಠ ನಟ್ಟಔರ್PROFENOPHOS

1381 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಸಿಾಂಗ್ ಗಮು ರಾಥೋಡ್PROFENOPHOS

1382 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿನಾಖಮಾ  ಗುತತ ೋದ್ರರ್PROFENOPHOS

1383 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸಿದದ ಣಣ  ಹಶಭನಿPROFENOPHOS

1384 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಶೇೋಭಾPROFENOPHOS

1385 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಸ್ತರೇಶ್ ಎಸ್ ಪೄಡ್ಡಡPROFENOPHOS

1386 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ್PROFENOPHOS

1387 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅನನ ಪೂಣಾPROFENOPHOS

1388 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಫಶವಂತ್ ರಾವ್PROFENOPHOS

1389 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮ್ ರಾವ್PROFENOPHOS

1390 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1391 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚಂದಭಮPROFENOPHOS

1392 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರ್ಚಂದ್ ಸಾಬ್ ತಂಖಳ್ಳPROFENOPHOS

1393 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚನನ  PROFENOPHOS

1394 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಧಭಾPROFENOPHOS

1395 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಔಭಲ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1396 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಜೋಮಾ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1397 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಱಿಣಣ  ಔಱಿPROFENOPHOS

1398 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಮರಾಮ್ ಭನು ರಾಥೋಡ್PROFENOPHOS

1399 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1400 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್PROFENOPHOS

1401 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖಭಮPROFENOPHOS

1402 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿ ನಾಖಭಮPROFENOPHOS

1403 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಱಿಣಣ  ಹಲ್ಚ ೋರಿPROFENOPHOS

1404 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ರಾಣ PROFENOPHOS

1405 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಾಗಂದರ  ಬಿ ಮಂಗಂಡPROFENOPHOS

1406 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯನಾಖ  ಸಿಯಗಂಡ್PROFENOPHOS

1407 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಭಮ PROFENOPHOS

1408 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಜಂದರ ಮಾ  ಹಲ್ಲದ ರುPROFENOPHOS

1409 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಯಣ  ಮೆಸೂರುPROFENOPHOS

1410 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಣಭಮPROFENOPHOS

1411 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶತಿೋಶ್ ಕುಮಾಯ ನಯಶಗಂಡPROFENOPHOS

1412 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಿರ ೋದೇವಿ ಅಖಸಿಭನಿPROFENOPHOS

1413 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಾಯಿಫಣಣ  ಕೇವಾಾರ್PROFENOPHOS

1414 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಯಣಕುಮಾಯ ಪೄಡ್ಡಡPROFENOPHOS

1415 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜೋವಾಱPROFENOPHOS

1416 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಭಹೇಶ್PROFENOPHOS

1417 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿಳಯಣPROFENOPHOS

1418 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಬಯ್ ಜೋಶಿPROFENOPHOS

1419 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಅಭದ್ ಅಲಿPROFENOPHOS

1420 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಮೃತರಾವ್PROFENOPHOS

1421 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಂಜನಾPROFENOPHOS

1422 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಫಶಭಮ  ಮುಳ್ಳಗಿPROFENOPHOS

1423 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯದೇವಿಚಂದ್PROFENOPHOS

1424 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಧನುನ  ಕೇೋಮು ಪ್ಪಳರ್PROFENOPHOS

1425 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾದೇವಿಂದರ   ಮೆಶನೂರುPROFENOPHOS

1426 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದಿೋಪ್ಪಱPROFENOPHOS

1427 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಹೋರಾ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1428 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಭಱಿಭಮ  ಷಳಿ್ಳPROFENOPHOS

1429 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಬಿ ಪೄಡ್ಡಡPROFENOPHOS

1430 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಜಮಿಾ ೋರ್ ಬಿೋPROFENOPHOS

1431 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಾಭದೇಳ ರೂಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್PROFENOPHOS

1432 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಘುಡು ಶಬ್ ಚಂದಂಕಯPROFENOPHOS

1433 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗಗುಂಡ  ಕುಕುಂದಿPROFENOPHOS

1434 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಳಸಂತ್ kuಂ ಕು ರಾಥೋಡ್PROFENOPHOS

1435 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಳಸಂತ ಅಖಸಿಭನಿPROFENOPHOS

1436 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಗುರುಲಿಂಖ  ಔಲಶೄಟ್ಟಟPROFENOPHOS

1437 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಕಿನ್ PROFENOPHOS

1438 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಶತಿೋಶ್ ಕುಂಬ್ಯರ್PROFENOPHOS

1439 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಗುತ್ತತ ರ್PROFENOPHOS

1440 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಮಾಣಿಔ  ಮೆಸೂನೂರುPROFENOPHOS

1441 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಸ್ತಔರ ಬಿ ದೇಗರಿPROFENOPHOS

1442 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಮೄಷಬೂಬ್ SABPROFENOPHOS

1443 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಪೋಯ  ಶಸಯಗಾಂಳPROFENOPHOS

1444 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುರಾಜ್PROFENOPHOS

1445 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸಂತ್ ಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1446 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿPROFENOPHOS

1447 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಯಣ  ಔಡಗಂಚಿPROFENOPHOS

1448 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಾ ಣಭಮPROFENOPHOS

1449 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಿದ್ರರ ಭಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಭಂಖಗೋಳ್PROFENOPHOS

1450 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿಾ ನಾಥ ಔಲಿಾPROFENOPHOS

1451 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸಿದದ ಭಮ  ಅಖಸಿಭನಿPROFENOPHOS

1452 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಿದದ ಣಣ  ಔಱಿPROFENOPHOS

1453 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯನಾಖಮಾ  ಗುತತ ೋದ್ರರ್PROFENOPHOS

1454 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಸಿದದ ಣಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್PROFENOPHOS

1455 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಗೌಯಭಮ PROFENOPHOS

1456 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಹೈಭತ್ ಬಿೋPROFENOPHOS

1457 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಷಸಿೋನಾ ಬೇಗಂPROFENOPHOS

1458 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಹಸಿನ ನಬಿಸಾಬ್ ಅತ್ತತ ರ್PROFENOPHOS

1459 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1460 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಜಖಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1461 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬೆಂಕೇಂಡ್PROFENOPHOS

1462 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಈಯಭಮ  ಬೇನೂರುPROFENOPHOS

1463 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಅಮಿೋನಾ ಬಿೋPROFENOPHOS

1464 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಿಂಬೆಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್PROFENOPHOS

1465 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳದ್ರಮ ಳತಿ ಔಲಾಾ ಣಔರ್PROFENOPHOS

1466 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಪ್ಪಷಾಬಿ ಶಂಶುದಿದ ೋನ್ ಶಖ್PROFENOPHOS

1467 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖವೇಣಿPROFENOPHOS

1468 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಿೋಱಭಮPROFENOPHOS

1469 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗಪ್ಪಳಾತಿ ಸಿಂಗPROFENOPHOS

1470 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಶಯಶಾ ತಿ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1471 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಾವಿತಿರ  ಪೄಡ್ಡಡPROFENOPHOS



1472 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮPROFENOPHOS

1473 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಕಭಮ  ನಯಶಗಂಡPROFENOPHOS

1474 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1475 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸಿದದ ಭಮ PROFENOPHOS

1476 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸ್ತಳಣಾ ಔಱಗುತಿಾPROFENOPHOS

1477 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಭಲಾಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1478 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಕಭಮPROFENOPHOS

1479 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿವಾಲಾ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1480 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬ್ಯಬು ರಾವ್PROFENOPHOS

1481 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಗೋಪ್ಪಲ ರಾವ್ ಭದಂಔರ್PROFENOPHOS

1482 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭೋಮುPROFENOPHOS

1483 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮೆಸ್ತನ್ ರ ಕಶ್PROFENOPHOS

1484 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಜಖನಾಥ ರ್ಚಲಿಔರ್PROFENOPHOS

1485 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗೋದ್ರಳರಿPROFENOPHOS

1486 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಗುರುಬ್ಯಯಿ ಔಟ್ಟಟ ಭನಿPROFENOPHOS

1487 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಯಶಾ ತಿPROFENOPHOS

1488 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶತಿೋ PROFENOPHOS

1489 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲರಾಮ್ ಸೄಟ್ಟಟPROFENOPHOS

1490 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿ ಜೋಖದಂಔರ್PROFENOPHOS

1491 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್PROFENOPHOS

1492 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇಗು PROFENOPHOS

1493 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಗುಂಡಮಾ  ಮಾತPROFENOPHOS

1494 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗರಿಬಿPROFENOPHOS

1495 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಷನಮಂತ್ ರಾವ್ ಸಿರಿಗಂದ್PROFENOPHOS

1496 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಕು ಣಣ PROFENOPHOS

1497 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಜಖದೇವಿPROFENOPHOS

1498 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಷಣಮಂತPROFENOPHOS

1499 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್PROFENOPHOS

1500 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಱಿಣಣPROFENOPHOS

1501 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯದಿವಾಔರ್ ಜೋಶಿPROFENOPHOS

1502 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಷಮಿೋದ್ರ ಬಿೋPROFENOPHOS

1503 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿೋಫಳಿ್ಳPROFENOPHOS

1504 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಖಾಶಭಮPROFENOPHOS

1505 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸ್ತಭಾಚ ಂದರPROFENOPHOS

1506 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಪುತಲಾಬ್ಯಯಿ ಸಿಱವಂತ್PROFENOPHOS

1507 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ನೆಮು PROFENOPHOS

1508 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಯಣಭಮPROFENOPHOS

1509 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶೄಟ್ಟಟ PROFENOPHOS

1510 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಿದದ ಣಣ PROFENOPHOS

1511 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಿದದ   ಕಂಬ್ಯಯPROFENOPHOS

1512 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಯಣ PROFENOPHOS

1513 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಮುPROFENOPHOS

1514 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಯಮಾ ರ್PROFENOPHOS

1515 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಖಾಜಾ ಟೇಲPROFENOPHOS

1516 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಸಿೋರುದಿದ ೋನ್PROFENOPHOS

1517 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂಖಣಣ PROFENOPHOS

1518 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್PROFENOPHOS

1519 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಷಮೂಡPROFENOPHOS

1520 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್PROFENOPHOS

1521 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಱಿಭಮPROFENOPHOS

1522 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಿಳರಾಮPROFENOPHOS

1523 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಿದದ  PROFENOPHOS

1524 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾಖ PROFENOPHOS

1525 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಉದಮಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1526 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಬಿಸಾಬ್PROFENOPHOS

1527 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಗಶ್PROFENOPHOS

1528 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರಾಜಶಕರ್PROFENOPHOS

1529 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಿಂಬೆಭಮPROFENOPHOS

1530 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರಾಜಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1531 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯ ಪೋಯ PROFENOPHOS

1532 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರ ಕಶ್PROFENOPHOS

1533 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರಾಮPROFENOPHOS

1534 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶದ್ರದ ಭ ಟೇಲPROFENOPHOS

1535 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯವಿರಾಜ್PROFENOPHOS

1536 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರೋವನ್ ಬಿPROFENOPHOS

1537 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯಮಶ್PROFENOPHOS

1538 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಮಶ್PROFENOPHOS

1539 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄರೇಳಣಸಿದದ PROFENOPHOS

1540 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ PROFENOPHOS

1541 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಶಖ್ ಅಷಭದ್PROFENOPHOS

1542 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳರೇಳಣಸಿದದ PROFENOPHOS

1543 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಂಖ PROFENOPHOS

1544 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಸಾಹೇಬ್ ಟೆಲPROFENOPHOS

1545 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯದುಕಮಾರ್PROFENOPHOS

1546 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಂಖ PROFENOPHOS

1547 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಸಿೋತ್ತರಾಮ್PROFENOPHOS

1548 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಯಣ PROFENOPHOS

1549 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಯಣಫಶPROFENOPHOS

1550 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1551 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸೂಮಾಕಂತ್PROFENOPHOS

1552 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಸೇೋಭಣಣPROFENOPHOS

1553 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಶಿವಾನಂದ್PROFENOPHOS

1554 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಶಿಳಯಣPROFENOPHOS

1555 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಿದ್ರರ ಭ  ಕಾ ರ್PROFENOPHOS

1556 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ತಿ ಣಣ PROFENOPHOS

1557 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸೇೋಭಶಕರ್PROFENOPHOS

1558 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿಜಮಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1559 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸೂಮಾಕಂತ್PROFENOPHOS

1560 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಲಾಶಬ್ಯಬುPROFENOPHOS

1561 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಬಂಡPROFENOPHOS

1562 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಭಹೇಶ್PROFENOPHOS

1563 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಣಣ PROFENOPHOS

1564 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅಔರ ಂ ಟೇಲPROFENOPHOS

1565 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಅನನ ಪುಯPROFENOPHOS

1566 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನವಿೋಯPROFENOPHOS

1567 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಶೇೋಕ್PROFENOPHOS

1568 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಫಱವಂತರಾಮPROFENOPHOS

1569 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್PROFENOPHOS

1570 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಬಂಡPROFENOPHOS

1571 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಮಾ ಣಣPROFENOPHOS

1572 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಅಶೇೋಕ್PROFENOPHOS

1573 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಭಾಖಾ ವಂತPROFENOPHOS

1574 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಬಂದPROFENOPHOS

1575 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭೋಭರಾಮPROFENOPHOS

1576 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಾಯತಿPROFENOPHOS

1577 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಗಿೋಯಥಿPROFENOPHOS

1578 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಿೋಯಣಣ PROFENOPHOS



1579 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿಚಂದರ ಶಕರ್PROFENOPHOS

1580 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭೋಮಾಶಂಔರ್PROFENOPHOS

1581 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಗುರುಲಿಂಖPROFENOPHOS

1582 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗುಂಡPROFENOPHOS

1583 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಚನನ ಫಶPROFENOPHOS

1584 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜಖ PROFENOPHOS

1585 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚಿತರ ಶಕರ್PROFENOPHOS

1586 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಭಣಣPROFENOPHOS

1587 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಗಂಖಭಮPROFENOPHOS

1588 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಗುರುಲಿಂಖPROFENOPHOS

1589 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಗುರುಲಿಂಖPROFENOPHOS

1590 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಗುರುರಾಜ್PROFENOPHOS

1591 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಷಣಮಂತರಾಮPROFENOPHOS

1592 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಷಣಮಂತ್ತರ ಮPROFENOPHOS

1593 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಮಾಲಿಕಜುಾನ್PROFENOPHOS

1594 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಲಿಿಕಜುಾನ್PROFENOPHOS

1595 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಹುಸೄನಾಸ ಬ್PROFENOPHOS

1596 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಭಷಬೂಬ್ ಸಾಬ್PROFENOPHOS

1597 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಖನಾನ ಥ್PROFENOPHOS

1598 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಈಯಣಣ PROFENOPHOS

1599 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಔಱಿ PROFENOPHOS

1600 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಣಣ  PROFENOPHOS

1601 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1602 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1603 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಚಂದ ಟೇಲPROFENOPHOS

1604 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಚನನ ಫಶPROFENOPHOS

1605 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಧಭಾಣಣPROFENOPHOS

1606 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಷನಮಂತ್ತರ ಮ ಬಿರಾದ್ರರ್PROFENOPHOS

1607 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಜಖ PROFENOPHOS

1608 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಖಾಸಿಂ ಟೇಲPROFENOPHOS

1609 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಱಿ PROFENOPHOS

1610 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗಮೆನೋದಿದ ೋನ್PROFENOPHOS

1611 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ನಾಖ PROFENOPHOS

1612 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄರೇಳಣಸಿದದ PROFENOPHOS

1613 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿರೇಳಣಸಿದದ PROFENOPHOS

1614 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಾಫಣಣ PROFENOPHOS

1615 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಯಣಫಶPROFENOPHOS

1616 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಶಿವಾನಂದ್ ಸಂಖವಿPROFENOPHOS

1617 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄ ಶಿಳರಾಜ್PROFENOPHOS

1618 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿರ ೋಕಂತ್PROFENOPHOS

1619 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಸಿದದ ಣಣ PROFENOPHOS

1620 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಸೂಮಾಕಂತ್PROFENOPHOS

1621 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದ್ರರ ಭPROFENOPHOS

1622 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್PROFENOPHOS

1623 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಜಖನಾನ ಥ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲPROFENOPHOS

1624 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಔಯಫಶ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲPROFENOPHOS

1625 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿ್ೋಶಿPROFENOPHOS

1626 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯಫಿೋಕ್PROFENOPHOS

1627 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರೇಳಣಸಿದದ PROFENOPHOS

1628 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱರೇಳಣಸಿದದ PROFENOPHOS

1629 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಂಖಣಣ PROFENOPHOS

1630 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಸ್ತಭಾಷ್PROFENOPHOS

1631 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄ ತುಕರಂPROFENOPHOS

1632 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯವಿಜಮಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1633 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಫಶವಂತರಾವ್ ಎ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲPROFENOPHOS

1634 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬಂಡೆPROFENOPHOS

1635 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಚೆನನ ಫಶPROFENOPHOS

1636 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಚನನ  PROFENOPHOS

1637 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1638 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚನನ  PROFENOPHOS

1639 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಫಶ PROFENOPHOS

1640 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಎಂ ಡ್ಡ ಶಲಿೋಂPROFENOPHOS

1641 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಱಿ  ಕಿನಕರಿPROFENOPHOS

1642 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭೋಭರಾಮPROFENOPHOS

1643 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್PROFENOPHOS

1644 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಣಣ PROFENOPHOS

1645 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಯಣಫಶPROFENOPHOS

1646 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1647 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗಅನಿಲ ಶ್ಯಂತPROFENOPHOS

1648 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಅನಾನ ರೆPROFENOPHOS

1649 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1650 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭೋಮಾಶ್ಯPROFENOPHOS

1651 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1652 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಷಣಭಠPROFENOPHOS

1653 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚನುನ ಮಿಮPROFENOPHOS

1654 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರೇಳಣಸಿದದ   ಎಸ್ ಕಾ ರ್PROFENOPHOS

1655 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಐಯಶೄಟ್ಟಟPROFENOPHOS

1656 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಆನೆಮಾಮPROFENOPHOS

1657 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂಡಬಿೋPROFENOPHOS

1658 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರ್ಚಂಡಬಿೋPROFENOPHOS

1659 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚನನ ಭಮPROFENOPHOS

1660 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದೌರ ತಿPROFENOPHOS

1661 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜಮಭಮPROFENOPHOS

1662 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗೌಯಭಮ PROFENOPHOS

1663 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಕೃವಣ  PROFENOPHOS

1664 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖದೇವಿPROFENOPHOS

1665 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜಖದೇವಿPROFENOPHOS

1666 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲ ಪರ ೋತಿ PROFENOPHOS

1667 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಯತಿೋದೇವಿPROFENOPHOS

1668 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1669 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕುಂತಲಾPROFENOPHOS

1670 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಮೇಷಭಮ ದ್ ಶಲಿೋಂPROFENOPHOS

1671 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಿೋಱಭಮPROFENOPHOS

1672 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಖಭಮPROFENOPHOS

1673 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಧಭಮPROFENOPHOS

1674 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿPROFENOPHOS

1675 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಯಣಭಮ  ಬೇಡಸೂರ್PROFENOPHOS

1676 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶ್ಯಯದ್ರPROFENOPHOS

1677 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಯಣಭಮPROFENOPHOS

1678 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸಿದದ ಭಮ PROFENOPHOS

1679 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯನಾಖಭಮPROFENOPHOS

1680 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಹದೇವಿPROFENOPHOS

1681 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶರೋಜನಿPROFENOPHOS

1682 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಜಖದೇವಿPROFENOPHOS

1683 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1684 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಕಂತPROFENOPHOS

1685 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಹೂವಿನಿೋಬ್ಯಯಿ ಷನಮ ಂತ್ ರಾಮPROFENOPHOS



1686 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಮೆಱPROFENOPHOS

1687 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಾಖರಾಜ್PROFENOPHOS

1688 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯವಿೋಂದರPROFENOPHOS

1689 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶ್ಯಮ್ ರಾವ್PROFENOPHOS

1690 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಭಲಿಂಗ್PROFENOPHOS

1691 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಳರಾಜPROFENOPHOS

1692 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಕಫಱ ಟೇಲPROFENOPHOS

1693 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಂಖಣಣ PROFENOPHOS

1694 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಉದಯ್ ಕುಮಾರ್PROFENOPHOS

1695 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಅಂಫರಿೋಶ್PROFENOPHOS

1696 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳವಿೋರುಪ್ಪಕ್ಮPROFENOPHOS

1697 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶ್ಯಂತPROFENOPHOS

1698 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿನಾಥ ದಡಡ ಭನಿPROFENOPHOS

1699 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿಳಕುಮಾಯ ಬಿರಾದ್ರರ್PROFENOPHOS

1700 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ USMANPROFENOPHOS

1701 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸಾಂಗಾಣPROFENOPHOS

1702 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಶಿಳಯಣ  ಪೂಜಾರಿPROFENOPHOS

1703 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭೋಭಣಣPROFENOPHOS

1704 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಯಶಾ ತಿPROFENOPHOS

1705 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲPROFENOPHOS

1706 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಫಣಣ  ಪೂಜಾರಿ (ಹೆಬ್ಯಫ ಲ)PROFENOPHOS

1707 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅನಿತ್ತPROFENOPHOS

1708 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಮೃತ್PROFENOPHOS

1709 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಅನನ ಪೂಣಾPROFENOPHOS

1710 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅಣಣ  PROFENOPHOS

1711 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗುಂಡಭಮPROFENOPHOS

1712 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಗುಂಡPROFENOPHOS

1713 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಔಲಾಳತಿPROFENOPHOS

1714 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜಖದೇವಿPROFENOPHOS

1715 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜಖದೇವಿMONOCROTOPHOS

1716 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಗೌಯಭಮ  ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲMONOCROTOPHOS

1717 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುಂಡಭಮMONOCROTOPHOS

1718 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1719 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಇರಾಭಮMONOCROTOPHOS

1720 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಗೌಯಭಮMONOCROTOPHOS

1721 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಜಮಭಮMONOCROTOPHOS

1722 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಹುವಿಮನ್ ಭಾವಿ ಅನಿಥಾMONOCROTOPHOS

1723 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮಶಿರ ೋMONOCROTOPHOS

1724 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿMONOCROTOPHOS

1725 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಱಿಭಮMONOCROTOPHOS

1726 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಹದೇವಿMONOCROTOPHOS

1727 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1728 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಮುಭತಜಾಬಿMONOCROTOPHOS

1729 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮೃತ್ತಂಜಬೇಗಂMONOCROTOPHOS

1730 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮುನಿನ ಬೇಗಂMONOCROTOPHOS

1731 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ರ ಳತಿMONOCROTOPHOS

1732 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಪುಱಿಭಮMONOCROTOPHOS

1733 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಜಖದೇವಿMONOCROTOPHOS

1734 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಜೈನಾಬಿMONOCROTOPHOS

1735 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಱಲಿತಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1736 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಜಖದೇವಿMONOCROTOPHOS

1737 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಶಯಶಾ ತಿMONOCROTOPHOS

1738 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರೇಖಾMONOCROTOPHOS

1739 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಭನಿಕ ಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1740 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಿೋಱಭಮMONOCROTOPHOS

1741 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಕಲಭಮMONOCROTOPHOS

1742 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಜುಲೇಖಾ ಬೇಗಂMONOCROTOPHOS

1743 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರೇಖಾMONOCROTOPHOS

1744 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂಗಿೋತ್ತMONOCROTOPHOS

1745 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸಂಗಿೋತ್ತMONOCROTOPHOS

1746 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ನಾಖಭಮMONOCROTOPHOS

1747 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄರೇಳಣಭಮMONOCROTOPHOS

1748 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಖಭಮMONOCROTOPHOS

1749 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯನಿೋಱಭಮ  ಹರೇಭಠMONOCROTOPHOS

1750 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮMONOCROTOPHOS

1751 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿಔಲಾMONOCROTOPHOS

1752 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಸಿೋತ್ತ ಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1753 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1754 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯತ್ತರಾಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1755 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಭಹದೇವಿMONOCROTOPHOS

1756 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರ ಭಾಳತಿMONOCROTOPHOS

1757 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಶಿಔಲಾMONOCROTOPHOS

1758 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್MONOCROTOPHOS

1759 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಜುಾನ್MONOCROTOPHOS

1760 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಫಱರಾಮ್MONOCROTOPHOS

1761 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಚೆನನ ಫಶMONOCROTOPHOS

1762 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ದೇವಿಂದರ MONOCROTOPHOS

1763 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧನಶೄಟ್ಟಟMONOCROTOPHOS

1764 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಭಮMONOCROTOPHOS

1765 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಷಶನ್ ಟೇಲMONOCROTOPHOS

1766 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರಾಮMONOCROTOPHOS

1767 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭೋಮಾಶಂಔರ್MONOCROTOPHOS

1768 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯದೇವಿಂದರ MONOCROTOPHOS

1769 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಷಣಮಂತರಾಮ ಜಖನಾನ ಥ್MONOCROTOPHOS

1770 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಷಶನ್ ಸಾಬ್MONOCROTOPHOS

1771 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ನಾಖMONOCROTOPHOS

1772 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಔಲಾಾ ಣರಾವ್MONOCROTOPHOS

1773 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಕಫಲ ಟೇಲMONOCROTOPHOS

1774 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಫಾಶMONOCROTOPHOS

1775 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶ್ಯಂತMONOCROTOPHOS

1776 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ವಿದ್ರಾ ಧರ್MONOCROTOPHOS

1777 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಯಣ್ ಕುಮಾರ್MONOCROTOPHOS

1778 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ್MONOCROTOPHOS

1779 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣMONOCROTOPHOS

1780 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯ ನಿೋಱಭಮMONOCROTOPHOS

1781 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯ ನಿೋಱಭಮMONOCROTOPHOS

1782 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರಾಜಶಕರ್MONOCROTOPHOS

1783 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರೇಳಶೄಟ್ಟಟMONOCROTOPHOS

1784 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶಂಔಯಮಾMONOCROTOPHOS

1785 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಕುಮಾಯಸಾಾ ಮಿMONOCROTOPHOS

1786 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಂಗಿೋತ್ತMONOCROTOPHOS

1787 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1788 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಷಜನ ಬಿೋMONOCROTOPHOS

1789 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಸಿದದ ಭಮMONOCROTOPHOS

1790 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿದೇವಿಂದರ MONOCROTOPHOS

1791 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಈಯಣಣMONOCROTOPHOS



1792 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಭಮMONOCROTOPHOS

1793 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮುನಿನ ೋರಾ ಬೇಗಂMONOCROTOPHOS

1794 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶಭರಾಮ ಭಂಔಲಿಗಿMONOCROTOPHOS

1795 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1796 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರೇಳMONOCROTOPHOS

1797 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1798 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳವಿನೋದುಕಮಾರ್MONOCROTOPHOS

1799 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶಿಳಯಣMONOCROTOPHOS

1800 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄದಯಥ ತಲವಾಯMONOCROTOPHOS

1801 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಘಾಱMONOCROTOPHOS

1802 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಗುಂಡಭಮMONOCROTOPHOS

1803 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಷಣಮಂತ್MONOCROTOPHOS

1804 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಕಶಿೋಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1805 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಲಿಿನಾಥMONOCROTOPHOS

1806 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್MONOCROTOPHOS

1807 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಜೋಮ್ ಟೇಲMONOCROTOPHOS

1808 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟರೇಳಣಸಿದದ   ಕಾ ರ್MONOCROTOPHOS

1809 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮMONOCROTOPHOS

1810 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಶಿಳಲಿಂಖಮಾMONOCROTOPHOS

1811 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಶಿಳಕುಮಾಯMONOCROTOPHOS

1812 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಲಿೋಲಾMONOCROTOPHOS

1813 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಱಔMONOCROTOPHOS

1814 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಗುಂಡಭಮMONOCROTOPHOS

1815 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಈಾ ಯಮಾMONOCROTOPHOS

1816 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಿೋರೇಶ್MONOCROTOPHOS

1817 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಲಿಿನಾಥMONOCROTOPHOS

1818 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಯಣMONOCROTOPHOS

1819 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಕಲೇಸಾಬ್MONOCROTOPHOS

1820 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮುಮಾತ ಜ್ ಬಿMONOCROTOPHOS

1821 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯ ರೇಳಭಮMONOCROTOPHOS

1822 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಮೄಹೆಬೂಬ್ ಟೆಲMONOCROTOPHOS

1823 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಚಂದರ ಶ್ಯMONOCROTOPHOS

1824 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಲಿಿನಾಥ ಔಲುಫ ಗಿಾMONOCROTOPHOS

1825 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರೇಳಣಣ  ಸಿದದ MONOCROTOPHOS

1826 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಆನಂದ್MONOCROTOPHOS

1827 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ವಿೋಯಣಣMONOCROTOPHOS

1828 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಜಖದೇವ್MONOCROTOPHOS

1829 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣMONOCROTOPHOS

1830 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಭಮMONOCROTOPHOS

1831 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ದೇಳಕಿMONOCROTOPHOS

1832 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಖಭಮMONOCROTOPHOS

1833 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1834 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮMONOCROTOPHOS

1835 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಸ್ತಧಾ ಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1836 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಜಖದೇವ್MONOCROTOPHOS

1837 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಭಾಱMONOCROTOPHOS

1838 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ರಾಚಮಾMONOCROTOPHOS

1839 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸಾಮಫಣಣMONOCROTOPHOS

1840 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಅಂಫಣಣ ಗೌಡMONOCROTOPHOS

1841 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ಫಶಳಣಣ MONOCROTOPHOS

1842 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಭಹದೇವಿMONOCROTOPHOS

1843 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಚಂದರ ಶಕರ್MONOCROTOPHOS

1844 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳರಾಜ್MONOCROTOPHOS

1845 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಂಕೄರ MONOCROTOPHOS

1846 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಫಶವಂತ್ ರಾವ್MONOCROTOPHOS

1847 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱರಾಜಶಕರ್MONOCROTOPHOS

1848 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿನಾಥ್MONOCROTOPHOS

1849 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯನಾಗಂದರ MONOCROTOPHOS

1850 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯವಿಭಱಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1851 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಂಫಣಣMONOCROTOPHOS

1852 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿವಿಜಮಕುಮಾಯ ಫಶವಂತರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲMONOCROTOPHOS

1853 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄ ಜಖನಾನ ಥMONOCROTOPHOS

1854 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟಯಮಶ್ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಪಲಿೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲMONOCROTOPHOS

1855 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಅಮೃತ್MONOCROTOPHOS

1856 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯಎಸ್ ಮೇಯಿನುದಿದ ೋನ್MONOCROTOPHOS

1857 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅನನ MONOCROTOPHOS

1858 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಭಣಿಕ್ ಯವಾMONOCROTOPHOS

1859 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಅಂಫಭಮMONOCROTOPHOS

1860 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಬ್ಯಬುMONOCROTOPHOS

1861 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅಂಫಣಣMONOCROTOPHOS

1862 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಬಂಡಭಮMONOCROTOPHOS

1863 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಫಶಳರಾಜ ಗುಂಡ  ಕಂಡುಗಲMONOCROTOPHOS

1864 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶMONOCROTOPHOS

1865 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಳರಾಜMONOCROTOPHOS

1866 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಫಶಳರಾಜMONOCROTOPHOS

1867 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಾಯತಿMONOCROTOPHOS

1868 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಭಮMONOCROTOPHOS

1869 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಚಂದರ ಶಕರ್MONOCROTOPHOS

1870 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಚಂದರ ಕಂತ್MONOCROTOPHOS

1871 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಫಶಣಣMONOCROTOPHOS

1872 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಫಶವಂತರಾವ್MONOCROTOPHOS

1873 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಚಂದರ ಕಂತ್MONOCROTOPHOS

1874 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿದೇವಿೋಂದರ MONOCROTOPHOS

1875 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಗುರುಫಶMONOCROTOPHOS

1876 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಷನುಮಂತರಾಮMONOCROTOPHOS

1877 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1878 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1879 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಮಾಣಿಕ್MONOCROTOPHOS

1880 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಭಲಿ್ೋಶಿMONOCROTOPHOS

1881 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಹದೇವ್MONOCROTOPHOS

1882 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಮಾಲಿಾಂಖMONOCROTOPHOS

1883 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯದ್ರಮ ಳತಿಮMONOCROTOPHOS

1884 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯಣ  ಔಱಿMONOCROTOPHOS

1885 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯಣಭಮMONOCROTOPHOS

1886 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯವಿೋಂದರMONOCROTOPHOS

1887 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ರಾಭMONOCROTOPHOS

1888 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱರಾಜಶಕರ್MONOCROTOPHOS

1889 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಣಾಭಮMONOCROTOPHOS

1890 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸಿದದ MONOCROTOPHOS

1891 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಂಔರ್MONOCROTOPHOS

1892 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1893 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಿದ್ರರ ಭMONOCROTOPHOS

1894 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯೋಗಿMONOCROTOPHOS

1895 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಲಿಾಲಿಂಗ್MONOCROTOPHOS

1896 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾವಿಾ ನಾಥMONOCROTOPHOS

1897 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸ್ತಫಫ ಣಣMONOCROTOPHOS

1898 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄರೇಳಣಸಿದದ MONOCROTOPHOS



1899 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಿವಾನಂದ್MONOCROTOPHOS

1900 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿಕಂತ್MONOCROTOPHOS

1901 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶ್ಯಂಟಿ್ಟಂಗ್MONOCROTOPHOS

1902 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳವಿಜಮಕುಮಾರ್MONOCROTOPHOS

1903 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಔಲಾMONOCROTOPHOS

1904 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣMONOCROTOPHOS

1905 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಫಶಮಾMONOCROTOPHOS

1906 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಭಲಿಿಕಜುಾನ್MONOCROTOPHOS

1907 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಹರಾಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1908 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿೋರಾಮMONOCROTOPHOS

1909 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1910 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ನಾಖಣಣMONOCROTOPHOS

1911 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಾಖMONOCROTOPHOS

1912 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸೆದMONOCROTOPHOS

1913 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿಳರಾಮMONOCROTOPHOS

1914 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಿದದ ಭಮMONOCROTOPHOS

1915 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ತಿ ಣಣMONOCROTOPHOS

1916 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಭಹದೇಳMONOCROTOPHOS

1917 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಭಾಔರ್MONOCROTOPHOS

1918 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರ ಶನನ  ಕುಮಾರ್MONOCROTOPHOS

1919 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಭೋಮ್ ರಾವ್MONOCROTOPHOS

1920 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯನಿರುಪ್ಪಡ್ಡMONOCROTOPHOS

1921 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ಯಫ ಳ್MONOCROTOPHOS

1922 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೆದದ MONOCROTOPHOS

1923 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಪೄರ ೋಮಾMONOCROTOPHOS

1924 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸ್ತಮಂಖಲಾMONOCROTOPHOS

1925 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿನಿಭಾಲಾ ಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1926 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮMONOCROTOPHOS

1927 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಆನೆMONOCROTOPHOS

1928 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಯಣMONOCROTOPHOS

1929 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯವಿಠುಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1930 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದೇಳMONOCROTOPHOS

1931 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಗುಣಶಕರ್MONOCROTOPHOS

1932 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ಭಷಬೂಬ್MONOCROTOPHOS

1933 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಣೋಜMONOCROTOPHOS

1934 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಈಾ ಯMONOCROTOPHOS

1935 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಜಖದೇವಿMONOCROTOPHOS

1936 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಾಾ ಣರಾವ್MONOCROTOPHOS

1937 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅನನ ರಾವ್MONOCROTOPHOS

1938 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್MONOCROTOPHOS

1939 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಅಶೇೋಕುಮಾಯMONOCROTOPHOS

1940 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೆದಭಮMONOCROTOPHOS

1941 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮಾಕ್ ಸಾಬ್MONOCROTOPHOS

1942 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿMONOCROTOPHOS

1943 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಾಫಮಾMONOCROTOPHOS

1944 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಬೇರಾ ಬಿಐMONOCROTOPHOS

1945 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಸೂಮಾಕಂತ್MONOCROTOPHOS

1946 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿMONOCROTOPHOS

1947 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಸೇೋಭಶಕರ್MONOCROTOPHOS

1948 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಉಮಾಶಂಔರ್MONOCROTOPHOS

1949 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್MONOCROTOPHOS

1950 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ವಿಠಠ ಲMONOCROTOPHOS

1951 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶವಣಣMONOCROTOPHOS

1952 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಉಮಾದೇವಿMONOCROTOPHOS

1953 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್MONOCROTOPHOS

1954 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮೄಷಬೂಬ್ಯಸ ಬ್MONOCROTOPHOS

1955 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅವಿನಾಶ್MONOCROTOPHOS

1956 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಷಣಮಂತರಾವ್MONOCROTOPHOS

1957 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ಶಂಔರ್MONOCROTOPHOS

1958 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬಂಡMONOCROTOPHOS

1959 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಮೇೋತಿರಾಮ್MONOCROTOPHOS

1960 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯನಿೋಱಕಂಠ ಖಡ್ಡMONOCROTOPHOS

1961 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಜಕುಮಾಯ ಖಡ್ಡMONOCROTOPHOS

1962 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಜಕ ರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲMONOCROTOPHOS

1963 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಮಾ ನಳಯ ಖಣಿತMONOCROTOPHOS

1964 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಫಶಳರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲMONOCROTOPHOS

1965 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಬ್ಯಷ್ಣ ಮಿಯಾMONOCROTOPHOS

1966 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರ್ಚಂದ್ ಪ್ಪಷಾMONOCROTOPHOS

1967 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಚಂದರ ಕಂತMONOCROTOPHOS

1968 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಷರಿಲಾಲMONOCROTOPHOS

1969 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲMONOCROTOPHOS

1970 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಕೆಲಾಶ್MONOCROTOPHOS

1971 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತಭಾವ ರಾಠೊೋಡ್MONOCROTOPHOS

1972 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಕಶುರಾಭMONOCROTOPHOS

1973 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶೄಟ್ಟಟMONOCROTOPHOS

1974 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಇಮಾಮಾಸ ಬ್MONOCROTOPHOS

1975 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಭಕೃವಣMONOCROTOPHOS

1976 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಯಸಿಂಗ್MONOCROTOPHOS

1977 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣMONOCROTOPHOS

1978 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳನಾಗಶ್ ಪುಂಡಲಿೋಔರಾವ್ ಪ್ಪಂರ್ಚಲMONOCROTOPHOS

1979 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಗೋಪ್ಪಲMONOCROTOPHOS

1980 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಧಭಾಣಣMONOCROTOPHOS

1981 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ದಯಥMONOCROTOPHOS

1982 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಗೌಯಭಮ  ವಾಲಿಔರ್MONOCROTOPHOS

1983 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಜಮುMONOCROTOPHOS

1984 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಗುಂಡMONOCROTOPHOS

1985 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಭೋಭಸಿಂಗ್MONOCROTOPHOS

1986 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭೋಮೄರ ೋMONOCROTOPHOS

1987 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಭೋಮ್ ಸಿಂಗ್MONOCROTOPHOS

1988 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಶೇೋಕ್MONOCROTOPHOS

1989 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಸಾತ ನMONOCROTOPHOS

1990 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್MONOCROTOPHOS

1991 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮಾಣಿಔMONOCROTOPHOS

1992 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಔಱಿMONOCROTOPHOS

1993 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಮೇೋನುMONOCROTOPHOS

1994 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಷನಮಂತರಾವ್MONOCROTOPHOS

1995 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಜಖನಾನ ಥ್MONOCROTOPHOS

1996 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಷಣಮಂತರಾವ್MONOCROTOPHOS

1997 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ಕಲMONOCROTOPHOS

1998 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿದಯಾಸಾಖರ್MONOCROTOPHOS

1999 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಅನನ MONOCROTOPHOS

2000 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಟಔಲ ಅಯವಿಂದMONOCROTOPHOS

2001 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣMONOCROTOPHOS

2002 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಚಂದರ ಶಕರ್MONOCROTOPHOS

2003 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿವಿಕಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲMONOCROTOPHOS

2004 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಮಾMONOCROTOPHOS

2005 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣMONOCROTOPHOS



2006 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಿದದ ಣಣMONOCROTOPHOS

2007 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಶಿಳಲಿಂಖMONOCROTOPHOS

2008 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯವಿೋಂದರ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲMONOCROTOPHOS

2009 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರೇಳಣಸಿದದ MONOCROTOPHOS

2010 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಮೇೋನMONOCROTOPHOS

2011 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸೂಮಾಕಂತ್MONOCROTOPHOS

2012 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಭಹಬೂಬ್MONOCROTOPHOS

2013 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಮೆನೋದಿದ ೋನ್MONOCROTOPHOS

2014 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಭಮMONOCROTOPHOS

2015 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯನಾಖಭಮ  ತಱಭನಿMONOCROTOPHOS

2016 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯವಿಠಲMONOCROTOPHOS

2017 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿಮವಂತರಾವ್MONOCROTOPHOS

2018 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸೇೋಭಣಣMONOCROTOPHOS

2019 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ಸಿದದ MONOCROTOPHOS

2020 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿವಾಜMONOCROTOPHOS

2021 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಿದದ ಭಮMONOCROTOPHOS

2022 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮುMONOCROTOPHOS

2023 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್MONOCROTOPHOS

2024 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಸಂಜು ರಾಠೊೋಡ್MONOCROTOPHOS

2025 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯರಾಮು ರಾಥೋಡ್MONOCROTOPHOS

2026 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣMONOCROTOPHOS

2027 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್MONOCROTOPHOS

2028 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಪೄರ ೋಮ್ ಸಿಂಗ್MONOCROTOPHOS

2029 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪುರುMONOCROTOPHOS

2030 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಕಿಶೇೋರ್MONOCROTOPHOS

2031 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮಾಣಿಔಭಮMONOCROTOPHOS

2032 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರ ಭಾಳತಿIMIDA CLOR0PRID

2033 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ರ ಕಶ್IMIDA CLOR0PRID

2034 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಭಮ  ಖಡ್ಡIMIDA CLOR0PRID

2035 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಕIMIDA CLOR0PRID

2036 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಚಂದು ಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2037 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಿಂಫಣಣ  ಪಕಿಕ ೋಯಳಾ  ಹಶಭನಿIMIDA CLOR0PRID

2038 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2039 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಭಭಮIMIDA CLOR0PRID

2040 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಜೋರ್ ಸಾಬ್IMIDA CLOR0PRID

2041 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗುಯಣಣIMIDA CLOR0PRID

2042 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿ ತೋಪುIMIDA CLOR0PRID

2043 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜ ಸಾಲಿIMIDA CLOR0PRID

2044 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಷಮಿೋದ್ ಮಿಯಾIMIDA CLOR0PRID

2045 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮುನಿರಾ ಬೇಗಂIMIDA CLOR0PRID

2046 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಕಿೋಲ ಅಷಮ ದ್ ಶಯಡಗಿIMIDA CLOR0PRID

2047 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಾಯತಿಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2048 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಜಂದರIMIDA CLOR0PRID

2049 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಶನಾ ಶಬ್IMIDA CLOR0PRID

2050 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸೆಮದ್ ಳಜೋದ್ ಅಷಮ ದ್IMIDA CLOR0PRID

2051 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಖುಷಿಾದಿಮ ಮIMIDA CLOR0PRID

2052 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಯಶಿೋದಿಮಯಾIMIDA CLOR0PRID

2053 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭೋಭರಾಮIMIDA CLOR0PRID

2054 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಅಬುದ ಲ ಷಕಿೋಂIMIDA CLOR0PRID

2055 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಣಾIMIDA CLOR0PRID

2056 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸೆಮದ್ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿIMIDA CLOR0PRID

2057 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಹಲಿಂಖIMIDA CLOR0PRID

2058 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಇಶಮ ಲ ಬೈIMIDA CLOR0PRID

2059 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಭಹಂತಭಮIMIDA CLOR0PRID

2060 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಾಭದೇವ್IMIDA CLOR0PRID

2061 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಖನಾನ ಥ್IMIDA CLOR0PRID

2062 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳರ ಕಶ್ ಗಂಜIMIDA CLOR0PRID

2063 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ರಾಜಣಣIMIDA CLOR0PRID

2064 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಭಱಿಣಣIMIDA CLOR0PRID

2065 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2066 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳರೇಳಣಸಿದದ IMIDA CLOR0PRID

2067 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಖಾಜಾ ನಾಜಮುದಿದ ೋನ್ ಟೇಲIMIDA CLOR0PRID

2068 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಶಂಔಯ  ಯಣ  ತುಔಶೄಟ್ಟಟIMIDA CLOR0PRID

2069 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಸಂಜೋಳಕುಮಾಯIMIDA CLOR0PRID

2070 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಯಾಲಜಂಗ್IMIDA CLOR0PRID

2071 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಮಾದIMIDA CLOR0PRID

2072 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಫನಾನIMIDA CLOR0PRID

2073 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಶಿಳರಾಭIMIDA CLOR0PRID

2074 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಾಯತIMIDA CLOR0PRID

2075 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄ ಯವಿ IMIDA CLOR0PRID

2076 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಮೇಷಭಮ ದ್ ಸಾದಿಕ್ ಮಿಯಾನ್IMIDA CLOR0PRID

2077 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶತಿೋಚ ಂದರ  ಎಸ್ ಸ್ತಲೇಪಟೆIMIDA CLOR0PRID

2078 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄ ಸಾಫಭಮIMIDA CLOR0PRID

2079 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಮಂಜಾಲ್ ಶಬ್IMIDA CLOR0PRID

2080 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄ ನಾಖಭಮIMIDA CLOR0PRID

2081 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜಖದೇಳIMIDA CLOR0PRID

2082 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯರಾಭ ರೆಡ್ಡಡIMIDA CLOR0PRID

2083 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರIMIDA CLOR0PRID

2084 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮIMIDA CLOR0PRID

2085 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಅಚಾನಾದೇವಿIMIDA CLOR0PRID

2086 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಾ ೋಯIMIDA CLOR0PRID

2087 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಿೋಱಭಮIMIDA CLOR0PRID

2088 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2089 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2090 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯತಭಜುನಿಶ ಬೇಗಂIMIDA CLOR0PRID

2091 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಪ್ಪಳಾತಿIMIDA CLOR0PRID

2092 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸೆಮದ ಶಕಿೋನ ಬ್ಯನುIMIDA CLOR0PRID

2093 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯರಾಜಾ ರಿIMIDA CLOR0PRID

2094 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄ ರುಕಿಮ ಣಿIMIDA CLOR0PRID

2095 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಶಿಳಕಂತಭಮIMIDA CLOR0PRID

2096 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಮುಮಾತ ಜ್ ಬೇಗಂIMIDA CLOR0PRID

2097 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸ್ತಳಣಾIMIDA CLOR0PRID

2098 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಸೆಮದ ಇಫಾಾನಾ ಬ್ಯನುIMIDA CLOR0PRID

2099 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2100 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಜಾಕಿಯಾ ಬೇಗಂIMIDA CLOR0PRID

2101 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಸೆಮದ ಜೋಹರ  ಜಬಿೋನ್IMIDA CLOR0PRID

2102 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ರಾಭಕೆIMIDA CLOR0PRID

2103 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾರೇಣ್ಣಕIMIDA CLOR0PRID

2104 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2105 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಾ ನ IMIDA CLOR0PRID

2106 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಅಬುದ ಲ ಷಮಿೋದ್IMIDA CLOR0PRID

2107 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಪುಟಾಲಾ ಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2108 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಅಮಿನಾ ದಿಾIMIDA CLOR0PRID

2109 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಅಮಿೋನಬೇಗಂIMIDA CLOR0PRID

2110 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್IMIDA CLOR0PRID

2111 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಬೇಬ್ ಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2112 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಧನಾಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID



2113 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಫಶಭಮIMIDA CLOR0PRID

2114 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚಂದರ ಔಲಾIMIDA CLOR0PRID

2115 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅಜೋಮ್ ಉನಿನ ೋಸಾ ಬೇಗಂIMIDA CLOR0PRID

2116 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಶಭಮIMIDA CLOR0PRID

2117 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಷಲಿೋಮಾ ಬೇಗಂIMIDA CLOR0PRID

2118 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಹೈಯಾತ್ ಬಿೋIMIDA CLOR0PRID

2119 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಕಭರುನಿಶIMIDA CLOR0PRID

2120 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖದೇವಿIMIDA CLOR0PRID

2121 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಜಭಕಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2122 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಭಲಾಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2123 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಲಿಾಳತಿIMIDA CLOR0PRID

2124 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಖಾಾ ಡಭಮIMIDA CLOR0PRID

2125 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಲಿಂಖಭಮIMIDA CLOR0PRID

2126 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಹದೇವಿIMIDA CLOR0PRID

2127 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಕಂತ್ತಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2128 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳನಾಸಿಂ ಬೇಗಂ ಗೌಸ್ ಇನಾಭದ್ರಯIMIDA CLOR0PRID

2129 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲದ್ರಮ ಳತಿIMIDA CLOR0PRID

2130 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲರುಕುಂಬಿIMIDA CLOR0PRID

2131 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನ ಳಾIMIDA CLOR0PRID

2132 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶರುಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2133 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯವಿೋಂದರIMIDA CLOR0PRID

2134 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿಔಲಾIMIDA CLOR0PRID

2135 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶಿಳ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಡIMIDA CLOR0PRID

2136 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಎಂಡ್ಡ ಯೂನಸ್IMIDA CLOR0PRID

2137 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಔಲಾಳತಿIMIDA CLOR0PRID

2138 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಖಾಜಾ ಅಮಿೋನ್IMIDA CLOR0PRID

2139 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಜಖನಾನ ಥ್IMIDA CLOR0PRID

2140 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಜಖದೇವಿIMIDA CLOR0PRID

2141 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಮಂಜುನಾಥ್IMIDA CLOR0PRID

2142 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಹೇಂದರ ಕುಮಾರ್IMIDA CLOR0PRID

2143 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಶೇೋಕ್IMIDA CLOR0PRID

2144 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಲIMIDA CLOR0PRID

2145 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಷಣಮಂತIMIDA CLOR0PRID

2146 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಖನಾನ ಥ್IMIDA CLOR0PRID

2147 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಾನಿ ಮಿಯಾನ್IMIDA CLOR0PRID

2148 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಅನವಿೋಯIMIDA CLOR0PRID

2149 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಹದೇಳIMIDA CLOR0PRID

2150 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಹೇಶ್IMIDA CLOR0PRID

2151 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ಕು ಣಣIMIDA CLOR0PRID

2152 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಹುಸನಿIMIDA CLOR0PRID

2153 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖರಾಜ್IMIDA CLOR0PRID

2154 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ನಾಖIMIDA CLOR0PRID

2155 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಳಯಣIMIDA CLOR0PRID

2156 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣIMIDA CLOR0PRID

2157 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಸೂಲ ಸಾಬ್IMIDA CLOR0PRID

2158 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರೇಳಣಸಿದದ IMIDA CLOR0PRID

2159 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ತಿ ಣಣIMIDA CLOR0PRID

2160 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಉಮಶ್IMIDA CLOR0PRID

2161 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸೂಮಾಕಂತ್IMIDA CLOR0PRID

2162 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸೂಮಾಕಂತ್IMIDA CLOR0PRID

2163 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುಂಡIMIDA CLOR0PRID

2164 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗೌಯಭಮIMIDA CLOR0PRID

2165 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್IMIDA CLOR0PRID

2166 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಿಂಖIMIDA CLOR0PRID

2167 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಔಲಾ ಪಂಖಯಗIMIDA CLOR0PRID

2168 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್IMIDA CLOR0PRID

2169 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುರುನಂಜಾ ಯIMIDA CLOR0PRID

2170 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಿಳಲಿೋಲಾIMIDA CLOR0PRID

2171 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯ GEMUIMIDA CLOR0PRID

2172 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಸ್ತನಿೋಲ ಕುಮಾರ್IMIDA CLOR0PRID

2173 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಱಕ IMIDA CLOR0PRID

2174 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರೇಳಣಸಿದದ IMIDA CLOR0PRID

2175 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಪುತಲಾಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2176 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗುಣವಂತIMIDA CLOR0PRID

2177 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಅನಿಱಕುಮಾರ್IMIDA CLOR0PRID

2178 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಸೂಲ ಮಿಯಾIMIDA CLOR0PRID

2179 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಫಶಳರಾಜIMIDA CLOR0PRID

2180 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಱಿಭಮIMIDA CLOR0PRID

2181 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖದಿೋಶ್IMIDA CLOR0PRID

2182 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಹನಂದIMIDA CLOR0PRID

2183 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಸ್ತಳಣಾIMIDA CLOR0PRID

2184 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಔಱಿIMIDA CLOR0PRID

2185 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರೇಳಶೄಟಟ IMIDA CLOR0PRID

2186 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಬ್ಯನಾ ಬೇಗಂIMIDA CLOR0PRID

2187 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಖಾIMIDA CLOR0PRID

2188 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಕುಮಾರ್IMIDA CLOR0PRID

2189 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚಂದರ ಔಲಾIMIDA CLOR0PRID

2190 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರೇಳಣಸಿದದ IMIDA CLOR0PRID

2191 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮೌನೇಾ ಯIMIDA CLOR0PRID

2192 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಅಬುದ ಲ ಶತ್ತತ ರ್IMIDA CLOR0PRID

2193 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಅಬಿಡಬೇಗಂIMIDA CLOR0PRID

2194 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಬ್ಯಫ ಸ್ ಅಲಿIMIDA CLOR0PRID

2195 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಅಂಬುIMIDA CLOR0PRID

2196 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯAMBAVVAIMIDA CLOR0PRID

2197 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅನವಿೋಯIMIDA CLOR0PRID

2198 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಅಣಣ IMIDA CLOR0PRID

2199 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಅಣಣ IMIDA CLOR0PRID

2200 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್IMIDA CLOR0PRID

2201 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭೋಭಶಾIMIDA CLOR0PRID

2202 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಬ್ಯಬುರಾವ್IMIDA CLOR0PRID

2203 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬು ರಾವ್IMIDA CLOR0PRID

2204 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚಂದರ ಶಕರ್IMIDA CLOR0PRID

2205 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಚಿತರ ಶಕಹಾIMIDA CLOR0PRID

2206 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2207 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಖಪ್ಪತIMIDA CLOR0PRID

2208 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದೇವಿೋಂದರ IMIDA CLOR0PRID

2209 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗಂಖಭಮIMIDA CLOR0PRID

2210 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಚಂದರ ಕಂತ್IMIDA CLOR0PRID

2211 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಭೋಮಾಶ್ಯIMIDA CLOR0PRID

2212 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಈಯಭಮIMIDA CLOR0PRID

2213 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಗೋಪ್ಪಲIMIDA CLOR0PRID

2214 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗುಂಡಭಮIMIDA CLOR0PRID

2215 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಔಲಾಾ ಣಿIMIDA CLOR0PRID

2216 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಜಾವಿೋದ್IMIDA CLOR0PRID

2217 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಕಶಿ ಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2218 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಜಗಂತ್IMIDA CLOR0PRID



2219 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಖಾಜಾ ಮಿಯಾIMIDA CLOR0PRID

2220 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಗುಂಡಭಮIMIDA CLOR0PRID

2221 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಹಂತಭಮIMIDA CLOR0PRID

2222 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂತಭಮIMIDA CLOR0PRID

2223 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಕಿನ್IMIDA CLOR0PRID

2224 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2225 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಔಭಲಾಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2226 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2227 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಕಲಿೋಲ ಮಿಯಾIMIDA CLOR0PRID

2228 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಭಹಭದ ಸಾಬ್IMIDA CLOR0PRID

2229 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2230 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಮುತತ ಣಣ  ಟೆಟ ೋದ್ರಯIMIDA CLOR0PRID

2231 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಲಾನಬಿIMIDA CLOR0PRID

2232 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಿೋಲೇಶ್IMIDA CLOR0PRID

2233 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮಾರುತಿIMIDA CLOR0PRID

2234 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮಾಶ್ಯಖ್ ಟೇಲIMIDA CLOR0PRID

2235 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ನಾಖಣಣIMIDA CLOR0PRID

2236 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಖರಾಜ್IMIDA CLOR0PRID

2237 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಇಂದು ಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2238 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖIMIDA CLOR0PRID

2239 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ನಯಶಭಮIMIDA CLOR0PRID

2240 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಭಱಿಭಮIMIDA CLOR0PRID

2241 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಮೇೋಷನ್IMIDA CLOR0PRID

2242 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಣಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2243 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮಾಕ್IMIDA CLOR0PRID

2244 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯ ಶಫನಾನIMIDA CLOR0PRID

2245 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಭಭತ್ತಜ್ ಬೇಗಂIMIDA CLOR0PRID

2246 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಿಭಾಲಾIMIDA CLOR0PRID

2247 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಎಂಡ್ಡ ಯಶಿೋದ್ ಮಿಯಾIMIDA CLOR0PRID

2248 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಮೇಷಭಮ ದ್ ಅಷಮ ದ್ ಅಲಿ ಜಮಾದ್ರರ್IMIDA CLOR0PRID

2249 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯವಿೋಂದರIMIDA CLOR0PRID

2250 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಸಾತ ನ್ ಟೇಲIMIDA CLOR0PRID

2251 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಪೋರ್ ಪ್ಪಶ್ಯIMIDA CLOR0PRID

2252 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್IMIDA CLOR0PRID

2253 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಂಜೋಳಕುಮಾರ್IMIDA CLOR0PRID

2254 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2255 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರೇಳಣಸಿದದ   ಕಾ ರ್IMIDA CLOR0PRID

2256 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಜಾಮ್ SABIMIDA CLOR0PRID

2257 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ರೇಣ್ಣಕIMIDA CLOR0PRID

2258 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶಿಳಕುಮಾರ್ ಟೆಂಗಿಿIMIDA CLOR0PRID

2259 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಭಮIMIDA CLOR0PRID

2260 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶೄಟ್ಟಟ IMIDA CLOR0PRID

2261 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರಾಜಾ ರಿIMIDA CLOR0PRID

2262 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳರಾಮIMIDA CLOR0PRID

2263 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾ ಸಿದದ IMIDA CLOR0PRID

2264 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ಸೆದIMIDA CLOR0PRID

2265 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ವಿಾ ನಾಥIMIDA CLOR0PRID

2266 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮಲಿಾಲಿಂಗ್IMIDA CLOR0PRID

2267 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶ್ಯಭರಾಮIMIDA CLOR0PRID

2268 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶತಿೋಶುಕಮಾರ್ ಎಂ ಕಾ ರ್IMIDA CLOR0PRID

2269 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳರ ಳಣಕುಮಾಯIMIDA CLOR0PRID

2270 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಉಮಶ್IMIDA CLOR0PRID

2271 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರೇಣ್ಣಕIMIDA CLOR0PRID

2272 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟಸೇೋಭಶಕರ್IMIDA CLOR0PRID

2273 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟಯಣಫಶIMIDA CLOR0PRID

2274 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಯಣIMIDA CLOR0PRID

2275 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2276 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಮಂಜುನಾಥ್IMIDA CLOR0PRID

2277 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿIMIDA CLOR0PRID

2278 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟೆಂಗಿಿIMIDA CLOR0PRID

2279 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಶಿರ ೋದೇವಿIMIDA CLOR0PRID

2280 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಲಾಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2281 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಉಮಶ್IMIDA CLOR0PRID

2282 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ನಾಖಣಣIMIDA CLOR0PRID

2283 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಮೇಷಭಮ ದ್ ಮುಖಾತ ರ್ ಅಷಮ ದ್IMIDA CLOR0PRID

2284 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್IMIDA CLOR0PRID

2285 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಿಳರಾಜ್IMIDA CLOR0PRID

2286 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಭಹೇಬೂಬ್ SABIMIDA CLOR0PRID

2287 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಶಿಳಯಣIMIDA CLOR0PRID

2288 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮೆನಾಬ್ಯಯಿIMIDA CLOR0PRID

2289 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿದದ ಣಣIMIDA CLOR0PRID

2290 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಸಿದದ ಣಣIMIDA CLOR0PRID

2291 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಮುಕಿಂದIMIDA CLOR0PRID

2292 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಱಿIMIDA CLOR0PRID

2293 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖIMIDA CLOR0PRID

2294 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ರಾಜIMIDA CLOR0PRID

2295 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಪ್ಪಳಾತಿIMIDA CLOR0PRID

2296 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ರಾಚಣಣIMIDA CLOR0PRID

2297 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಿಜIMIDA CLOR0PRID

2298 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್IMIDA CLOR0PRID

2299 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯರಾಜIMIDA CLOR0PRID

2300 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರೇಳಶೄಟ್ಟಟIMIDA CLOR0PRID

2301 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್IMIDA CLOR0PRID

2302 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಯವಿೋಂದರ  ಕುಮಾರ್IMIDA CLOR0PRID

2303 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಣಾIMIDA CLOR0PRID

2304 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶಿಳಲಿಂಖIMIDA CLOR0PRID

2305 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ಯಣಫಶIMIDA CLOR0PRID

2306 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄ ಶ್ಯಾ ಮೄರ ೋIMIDA CLOR0PRID

2307 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಶಿರ ೋಮಂತ್IMIDA CLOR0PRID

2308 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣIMIDA CLOR0PRID

2309 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಕಂತ್IMIDA CLOR0PRID

2310 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣIMIDA CLOR0PRID

2311 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱವಿಾ ನಾಥ್IMIDA CLOR0PRID

2312 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಂIMIDA CLOR0PRID

2313 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯವಿೋಯಬದರ IMIDA CLOR0PRID

2314 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯವಿಜಮಕುಮಾರ್IMIDA CLOR0PRID

2315 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿಂದರ IMIDA CLOR0PRID

2316 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಬ್ಯಬು ಮಿಯಾIMIDA CLOR0PRID

2317 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಫಶಿೋಮಿಾಮನ್IMIDA CLOR0PRID

2318 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟಸೇೋಭಲಾCHLOROPYRIPHOS

2319 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಅಪಸ ರ್CHLOROPYRIPHOS

2320 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಅಮೃತ್CHLOROPYRIPHOS

2321 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ದಮ ಣಣCHLOROPYRIPHOS

2322 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಯಮಶ್CHLOROPYRIPHOS

2323 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶಿಳರಾಮCHLOROPYRIPHOS

2324 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಧಮುಾCHLOROPYRIPHOS

2325 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚಿತರ ಶಕರ್CHLOROPYRIPHOS



2326 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಷಣಮಂತCHLOROPYRIPHOS

2327 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚಂದರ ಕಂತCHLOROPYRIPHOS

2328 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ CHLOROPYRIPHOS

2329 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಹುಸನಿCHLOROPYRIPHOS

2330 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯದೇವಿಂದರ CHLOROPYRIPHOS

2331 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬಿಜನ್ ದಿಾCHLOROPYRIPHOS

2332 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ದಯತ್CHLOROPYRIPHOS

2333 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಚಂದ್ರ ಶಬ್CHLOROPYRIPHOS

2334 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಚಂದರ  ಶ್ಯಾCHLOROPYRIPHOS

2335 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಬಿೋಯCHLOROPYRIPHOS

2336 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಫಶಳರಾಜCHLOROPYRIPHOS

2337 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಫಶಳರಾಜCHLOROPYRIPHOS

2338 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್CHLOROPYRIPHOS

2339 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಮಂಜುನಾಥ್CHLOROPYRIPHOS

2340 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಈಯಭಮCHLOROPYRIPHOS

2341 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಜಖದಿೋಶ್CHLOROPYRIPHOS

2342 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಲಾಳತಿCHLOROPYRIPHOS

2343 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್CHLOROPYRIPHOS

2344 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಾಖರ್CHLOROPYRIPHOS

2345 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಅಂಫರಾಮCHLOROPYRIPHOS

2346 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಜುಾನCHLOROPYRIPHOS

2347 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಯವಿಂದCHLOROPYRIPHOS

2348 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಬ್ಯಬುCHLOROPYRIPHOS

2349 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಿೋಱCHLOROPYRIPHOS

2350 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಅಬುದ ಲ ಳಜೋದ್CHLOROPYRIPHOS

2351 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಂಫಣಣCHLOROPYRIPHOS

2352 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಬ್ಯನು ಬಿೋCHLOROPYRIPHOS

2353 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಬಿೋಯCHLOROPYRIPHOS

2354 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಬಿಲಿಕ ಸ್ ಬೇಗಂCHLOROPYRIPHOS

2355 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ದೇಳಲCHLOROPYRIPHOS

2356 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಖಣತಿCHLOROPYRIPHOS

2357 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಚನನ ಫಶCHLOROPYRIPHOS

2358 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಮಂತ್CHLOROPYRIPHOS

2359 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡCHLOROPYRIPHOS

2360 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗಯಭCHLOROPYRIPHOS

2361 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಖಫೂರ್ ಶಬ್CHLOROPYRIPHOS

2362 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಜಖCHLOROPYRIPHOS

2363 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಜಾವಿೋದ್ ಟೇಲCHLOROPYRIPHOS

2364 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಹೇಶ್CHLOROPYRIPHOS

2365 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮಂಜುಂತCHLOROPYRIPHOS

2366 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಱಿಣಣCHLOROPYRIPHOS

2367 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಹೇಶ್CHLOROPYRIPHOS

2368 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಲಾಸಿಂಗ್CHLOROPYRIPHOS

2369 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕಸ್ತCHLOROPYRIPHOS

2370 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣನಜರಾಮಿಮCHLOROPYRIPHOS

2371 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಮೇಯಿನದಿದ ೋನ್ ಟೇಲCHLOROPYRIPHOS

2372 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಖಭಮCHLOROPYRIPHOS

2373 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಖಣಣCHLOROPYRIPHOS

2374 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಮುಶತ ಫಾCHLOROPYRIPHOS

2375 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಾಖಣಣCHLOROPYRIPHOS

2376 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಭಸೂದ್ ಅಷಮ ದ್ ಖಾನ್CHLOROPYRIPHOS

2377 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಯಖCHLOROPYRIPHOS

2378 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಾಫಣಣCHLOROPYRIPHOS

2379 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ರೂಪಿ್ಪCHLOROPYRIPHOS

2380 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರಾಜಣಣCHLOROPYRIPHOS

2381 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿರೋಕೇಮ ಡ್ಡನ್CHLOROPYRIPHOS

2382 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಾಫಣಣCHLOROPYRIPHOS

2383 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಶ್ಯಭರಾವ್CHLOROPYRIPHOS

2384 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಶಂಔರ್CHLOROPYRIPHOS

2385 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರೇಳಣಸಿದದ ACCIPHATE POWED

2386 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಶತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ACCIPHATE POWED

2387 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಶಿಳಕುಮಾರ್ACCIPHATE POWED

2388 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳರಾಮACCIPHATE POWED

2389 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮACCIPHATE POWED

2390 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಸೇೋಲಿಮ ಮACCIPHATE POWED

2391 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಾಮಫಣಣACCIPHATE POWED

2392 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿACCIPHATE POWED

2393 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯಸಂಜು ಕುಮಾರ್ACCIPHATE POWED

2394 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಉಣಣ  ಕುರುಬೂರುACCIPHATE POWED

2395 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸೂಮಾಕಂತ್ACCIPHATE POWED

2396 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಶಿಳರಾಮACCIPHATE POWED

2397 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸೂಮಾಕಂತ್ACCIPHATE POWED

2398 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣACCIPHATE POWED

2399 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಉಮಶ್ACCIPHATE POWED

2400 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಸಂತ್ACCIPHATE POWED

2401 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯ ಭಹೇಶ್ACCIPHATE POWED

2402 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮಾನಸಿಂಖACCIPHATE POWED

2403 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಎಂಡ್ಡ ಔರಿೋಮುದಿದ ೋನ್ACCIPHATE POWED

2404 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣACCIPHATE POWED

2405 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಯಣಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲACCIPHATE POWED

2406 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅಣಣ ACCIPHATE POWED

2407 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಾನಿ ಭಮಾACCIPHATE POWED

2408 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸ್ತಭಾಷ್ACCIPHATE POWED

2409 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄಭಲಿಿಕಜುಾನ್ACCIPHATE POWED

2410 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ACCIPHATE POWED

2411 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಅಷಮ ದ್ ಟೇಲACCIPHATE POWED

2412 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಣ್ಣಣ ರಾಮACCIPHATE POWED

2413 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಜACCIPHATE POWED

2414 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯಫಶಳರಾಜACCIPHATE POWED

2415 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿಗುಂಡ  ಪಂಖಯಗಿACCIPHATE POWED

2416 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಷಮಿೋದ್ACCIPHATE POWED

2417 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಇಸಾಮಯಿಲ ಶಬ್ACCIPHATE POWED

2418 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಷಮೂದ್ ಮಿಯಾACCIPHATE POWED

2419 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯಜೋಜ್ ಬೇಗಂACCIPHATE POWED

2420 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶ್ಯಭರಾವ್ACCIPHATE POWED

2421 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಿದ್ರರ ಭACCIPHATE POWED

2422 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಇಮಾಮಾಮ್ ಶಬ್ACCIPHATE POWED

2423 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳಷಮಿೋದ್ ಮಿಯಾACCIPHATE POWED

2424 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಜಖನಾನ ಥ್ACCIPHATE POWED

2425 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಹುಸೄನ್ ಬಿೋACCIPHATE POWED

2426 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಹುಸೄನ್ ಸಾಬ್ACCIPHATE POWED

2427 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಹಮ ಡಾಭಮಾACCIPHATE POWED

2428 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗುಂಡACCIPHATE POWED

2429 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಜಖದೇವಿACCIPHATE POWED

2430 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಗಡು ಶಬ್ACCIPHATE POWED

2431 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯ ಖಮುACCIPHATE POWED

2432 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಖಾಜಾಶ್ಯ ದವೇಾಶ್ACCIPHATE POWED



2433 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖದೇವಿACCIPHATE POWED

2434 2018-19 J£ï J¥ï J¸À JªÀÄ ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಕಸಿ ಬ್ಯಯಿACCIPHATE POWED

2435 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಱಕ್ಿ ಮ ಪುತರ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2436

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ  . 

ಶ್ಯಂತವಿೋ

ಯಪ್ಪ
¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2437 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಸ್ತಕರಾಬಿ
¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2438

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಯಣಭಮ  

ಗಂ 

ಯಣಗೌಡ
¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2439 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಔಾಸೄ ೋಟೆಹೂಳಣಣ  ಯಣ  ಪೂಜಾರಿ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2440 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2441 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಅಶೇೋಕ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2442 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಚಂದಭಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2443 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2444 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಭೋಭಣಣ  ಔರೆ  ಜಮಾದ್ರಯ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2445 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಖಾಜಾಮಾ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2446 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ದಶತ ಗಿಯ ಚನಕಟೆ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2447 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ವಿಾ ನಾಥ ಉದಗಿ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2448 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ತುಭಕೂ

ರು ನಿಂಖಣಣ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2449 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಮಾಲ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2450 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಭಷದೇಳ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2451 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಔಡಫ ಭಱಿಭಮ  ಅಱಿಗಿ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2452 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ದಂಡಗುಂ

ಡ್ ಯಣಫಶ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2453

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಸೂಯಜ 

ತಂದೆ 

ಟ್ಟಔಭ 

ರಾಠೊೋಡ
¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2454 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ ದೇಳಕಿ
¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2455 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಅಮೃತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2456 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಪಂರ್ಚಕ್ಷ್ರಿ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2457 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಗುರುಫಶಮಾ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2458 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಸಿದದ ರಾಭ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2459 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಲುಕ ಂ

ಡ ಱಕ್ಿ ಮ ಪುತರ  ಫಶಣಣ  ತಲವಾಯ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2460
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ರಾಭಚಂ

ದರ  ತಂ 

ಖನು
¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2461 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಉದಮಕುಮಾರ್¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

2462 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಗೌಯಬ್ಯಯಿ ಎಸ್ ಪ್ಪಸೇೋಡ್ಡJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2463 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಶಿಳಪುತರ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2464 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಫಶಳರಾಜJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2465 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಶಿಳಫಶಮಾ  ಹರೇಭಠJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2466

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ವಿಯಣಗೌ

ಡಾ ತಂ 

ಅನಂತರೆ

ಡ್ಡಡ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2467 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಮುಲಾಕ  ಟೇಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2468

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ವಿಠಱ ತಂ 

ಖಣೇ 

ಚವಾಾ ಣ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2469 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಪಕುರ ದಿದ ೋನ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2470 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಫಶಳರಾಜJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2471 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗಾಡೇಔರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2472 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಅಮಿೋಯಬಿೋJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2473 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ರೇಳಣಸಿದದ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2474 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಕೃಷಾಣ ರೆ

ಡ್ಡಡ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2475 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಯಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2476

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಸೇಭ

ಲಿಾ  ತಂ 

ಶಂಔಯ 

ಚವಾಾ ಭ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2477

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಅಂಫರ ಭಮ

 ಗಂ 

ಲಿಂಗಾರೆ

ಡ್ಡಡ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2478

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಪೋಯಸಾ 

ತಂ. 

ಖಾನೆಸಾ 

ಪಂಜರಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2479 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಸಿದದ   ಭೋಭಣಣ  ಉಪ್ಪ ರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2480
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಶಿರ ೋದೇವಿ 

ಗಂ 

ಬಂಡ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2481 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಅಚಾನಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2482 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಸಿದಧ ರಾಭ ಎಲ ಪೂಜಾರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2483 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ) ಕಲಭಮ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2484 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಶಿಳಪುತರ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2485
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಸಿದದ   

ತಂ 

ನಾಖ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2486 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಗುಯಲಿಂಖJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2487 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ ಭಱಿಭಮ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2488

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಚನನ ಫಶ

  ತಂ 

ಸಿದದ   

ಕುಂಬ್ಯಯ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl



2489 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬ್ಯಱಕ ಲ ಮಾಲಿಂಖರಾಮJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2490 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ ಶಯಬ್ಯಯಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2491 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಸೇೋನಿಬ್ಯ

ಯಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2492 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಚಂದರ ಮಾJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2493 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಭೋಮಾಶ್ಯJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2494 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ಮಱಿ  ಮಱ  ಳಯಗಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2495
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಹೋರೂ 

ತಂದೆ 

ಪೋಮು
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2496 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಯಣಫಶJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2497 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಮುತತ   ಹಣ್ನೂರುJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2498 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಬ್ಯಬು ಎಸ್ ರಾಥೋಡ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2499 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಶಂಔರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2500 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಚಂದರ ಕಂತ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2501 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ರುದರ ಗೌಡ ಗೌಡ ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2502 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ವಿಠಲ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2503 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಶಿರ ೋಮಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2504 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಯಣಫಶJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2505 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ನಿೋಱಕಂಠ ರಾವ್ ಸಾತಲಿಂಖ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2506 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರುಚಂದು JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2507
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಭಹೆಮೂ

ದ್ರಬಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2508 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಭಹದೇ

ವಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2509 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫನಷಟ್ಟಟ ಭಱಿಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2510 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ ಚಂದಭಮ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2511 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ರ ಕ ಗುರು  ದಡಡ ಭನಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2512 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಷಬಿೋಬ್ ಜಾನ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2513

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಅಬುದ ಱ 

ಅಜೋಜ 

ತಂ 

ಭಹಬೂ

ಫ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2514
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಫಶಣ್ಣಣ  

ತಂ.ಭಱಿ

ಣ್ಣಣ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2515 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ) ಷಣಮಂತ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2516 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ದಿಲಿೋಪ್ಪ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2517 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಸೆಡ್ಡಂಗ್ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಪೂಜಾರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2518
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಗುಂಡ  

ತಂ 

ಫಶ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2519 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಶಿರ ೋಮಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2520 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಕಶಿೋಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2521 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಫಶೄಟ್ಟಟ  ಸ್ತಭಾವ ಗುಯJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2522

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಹಂ

ಮಾಮ  ಗಂ 

ಶಿಳಲಿಂಖ

ಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2523 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ ಪ್ಪಳಾತಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2524

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ರ ಶ್ಯಂತ 

ತಂದೆ 

ಫನನ   

ಮಣಿಣ  .
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2525 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಚಂದಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2526 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಶೆಲಾ ಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2527 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ಗಂಗಾಧರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2528 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ ಶವಿತ್ತ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2529 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2530 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಯಣಫಶJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2531 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಚನನ ಭಱಿ  ಎನ್ ಮುಲಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2532 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ರುದರ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2533 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಮೄಹತ ಬಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2534 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಭಹಫಬ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2535 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಔಡಫ ಯಮಾ ರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2536 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಭೋಮಾಶ್ಯJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2537

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ ತಂ 

ರೇಳಣಗೌ

ಡ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2538 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ದುಂಡಭಮ  ಜಮಾದ್ರಯJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2539
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಶಿರ ೋಮಂತ 

ತಂ 

ಈಯಣಣ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2540 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಭಱಔ  ಭಔಕ ಣಣJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2541 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಮೇೋನ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2542 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಸಂಖಭಮ  ಫಡಾಳ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2543 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2544 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಶಿಳ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2545 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಇಂಖಲಗಿ ಜನ ಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2546 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಫಶವಂತರಾಮJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2547 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಯಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl



2548 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಶಿವಾನಂದ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2549 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸೇಂತಿ ಯಣಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2550
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಸಾಮಫ

ಣ್ಣಣ  ತಂ 

ಅಮೃ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2551 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಫಶವಂತ್ ರೇJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2552 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಯಣಫಶJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2553 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಶಿರ ೋದೇವಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2554 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಖಾಾ ಭಣಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2555 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಧನರಾಜ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2556 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಭೋಭಶಂಔಯ ಭಲಿಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2557 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಫಶಳರಾಜJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2558 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2559 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಭಱಔಣಣ  ಸೇೋಡ್ಡJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2560

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಚನನ ಪ್ಪ

ಗೌಡ ತಂ. 

ಬಖಣ್ಣಣ ಗೌ

ಡ ಭಯಡ್ಡ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2561 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ ಷಣಮಂತ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2562 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಶಿಳಯಣ  ರು ಶಔಕ ರೆಗಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2563 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಭಡ್ಡವಾಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2564 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶಿಳರಾಜ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2565

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಗೋಪಚಂ

ದ 

ತಂ.ಗುರಿೋ

ಲಾಱ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2566 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಅನುಸೂಯಾJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2567
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ನಾಖಯತನ  

ಗಂ 

ಭರೆ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2568

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಬಿೋಯ  

ತಂ. 

ತಭಮ ಣಣ  

ಕುರುಬುಯ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2569 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಖಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2570 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಸಿದದ ರಾಭJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2571 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ಭಾಖಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2572 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಖಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2573 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಭಾಖಣಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2574 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಫಶಳರಾಜ ಫಶೄಟ್ಟಟJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2575 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ನಿಂಖ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2576 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಚಿನನ   ಳಡಡ ರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2577 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ನಿಂಖಣಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2578
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಚೋಔಲಾ 

ತಂ ಗಂಗು
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2579 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಗುಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2580 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯ

ಯಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2581 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಔಶೄ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2582 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) AMBAVVAJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2583 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ದತತ ನಗೌಡ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2584 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದೇಳಪುಯ ಫಶಳರಾಜ ಸಿ ಬ್ಯಫಲೇಾ ಯJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2585 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಮಂಖಳಾಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2586 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಭಱ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2587
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಈಯಣ್ಣ 

ಬ್ಯಱದಂ

ಡಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2588 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಕುಟಬ್ SABJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2589 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಕುಪಂದರ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2590 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಯಣಭಮ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2591 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಷನುಮಂತ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2592 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಭಱಿ  ಜ ಪೂಜಾರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2593 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ) ಭಶ್ಯಔ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2594 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಂಗ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2595 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಮುಕತ  ಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2596
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಱಚಮ ಣ್ಣಣ  

ದುಖಾಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2597 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಭಹಂತಮಾJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2598 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಶಿಳಪುತರ   ರ್ಚಮ  ಔಲಿಳಿ್ಳJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2599 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಸಿದದ ಣಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2600 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ನಾಥು ಗಂಗಾರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2601 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಭದಿೋನಾ

ಬೇಗಂ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2602 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ ದ್ರಮ  .
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2603 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಫಶಳರಾಜ ಪೂಜಾರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2604 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2605
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

CHAM 

ಆನೂರ್ 

ಯು ಫಶವಂತ್ತರ ಮJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2606 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಪುತರ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl



2607

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಶಿಳಶಂಔಯ

 ತಂ 

ದುಖಾಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2608 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಔಲಾಳತಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2609 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ನಿೋಱಭ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2610 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಸಿದದ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2611

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಹುಸನ

ಬ್ಯಶ್ಯ ತಂ 

ಖಫೂಯಸಾ

ಫ ತುನುನ ಯ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2612 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಪೋಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2613 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಸಿದ್ರರ ಭ ಬಿೋಯ  ಪೂಜಾರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2614 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ತುಲಾಶ ಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2615 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಆದಿತಾ  ಕುಂಬ್ಯಯJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2616
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ನಿಜ  

ತಂದೆ 

ಈಯಣಣ  .
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2617 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಷನಮಂತ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2618 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚನನ  ಭಱಿ  ಔಬುನ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2619 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ) ಮೇೋನ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2620 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಅಮೃತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2621 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಯಮಶ್ ರಾಮು ಜಾಧವ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2622 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಗುಂಡ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2623

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಗೋವಿಂದ

 

ಅಲಿಯಾಶ

 ಶಂಔಯ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2624 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಜಗುಗ  ಖುಬ್ಯ ರಾಥೋಡ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2625 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಬ್ಯಬುಲಾಲ ಅಸಿಂಖಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2626
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ದುಖಾಪ್ಪ

 ತಂ 

ಶಿಳಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2627 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಗುಯಣಣ  ಎಸ್ ಬ್ಯಾ ಟಗರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2628 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಶಲಿೋಂ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2629 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಚಂದರ ಶ್ಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2630 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಗೋಪ್ಪಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2631
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಶಿಳಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  ತಂ. 

ಭಱಿಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2632 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಬಿೋಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2633 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸ್ತಱಾ ಳಿ್ಳ ಹಯಖ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2634

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ನಾಖಭಮ  

ಗಂ 

ಅಮೃಮಾ  

ಸಾಾ ಮಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2635

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಅಯಾಾ 

 ತಂ. 

ಷಣಮ ಂತ್ತ 

ಷರಿಜನ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2636 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಶಿಳಲಿಂಖJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2637
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

CHAM 

ಆನೂರ್ 

ಯು ಸಂಖಣಣ  ಬ್ಯಬುರಾವ್ ಅಱಮಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2638 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶಿಳರಾಜ್ ಉದಗಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2639 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಗುಂಡಳಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2640 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಫಶಪ್ಪ  

ಶಿಳಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2641 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ನಾಭದೇವ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2642 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಗುರುಪ್ಪದ

ಮಾ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2643 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಷನಮಂತ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2644 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ರಾಜಕುಮಾರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2645 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಶ್ಯಂತಬ್ಯಯಿ ಚವಾಾ ಣ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2646 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸ್ತಱಾ ಳಿ್ಳ ಶಕಿನಾ ಬಿೋJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2647 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ನಾಖರಾಜ್ ಫಶೄಟ್ಟಟJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2648 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಸ್ತರೇಶ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2649 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಚಂದಳಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2650 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಅನಿೋಟಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2651 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ನಿಂಖ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2652 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ಫಱವಂತರಾಮJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2653 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪ ದುಂಡ  ಸೇೋಡ್ಡJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2654 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಶಿರ ೋಮಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2655 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಕಭರ್ ಇಸಿಾಂJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2656 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2657 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಗುರುನ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2658 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಭಹಂತಳಾJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2659

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಭರೆವಾಾ  

ಗಂ 

ಸಂಜೋಳ


JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2660

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಮೇನ  

ತಂ 

ರಾಂಭ

ಚಂದರ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2661 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಈಯಣಣ  .
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl



2662 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಇಂದಿರಾಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2663 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2664 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಗುಲಾಮ್ ಸಾಬ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2665 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಶಿಔಲಾ ಎಂ ಖೇಮಿಜJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2666 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಭೌಯಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2667 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಸೇೋಭಶಕರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2668 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಕೃ.ಭಾ.ಜ.

ನಿ.ನಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2669 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಅಮೃತ್ ಔಲುಫ ಗಿಾJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2670

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಯಣ

ಗೌಡ 

ತಂ.ನಾಖ

 ಗೌಡ 

ಪೂ;ಪ್ಪ;
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2671

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಶಿಳಲಿಂಖ

ಯಾಾ  ತಂ 

ಯಣ

ಯಾಾ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2672 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭಱಗ್ 

(ಎನ್) ಸ್ತಶಲಾಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2673 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಕಶೂರಾಮJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2674 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ನಿಜಗುಣ  ಫಣಗಾಯJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2675 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ರೂಳತಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2676 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶಿರ ೋಮಾನೆತ ಾೋ ಬೇಸೄಟ್ಟಟJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2677 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ ಶಯಶಾ ತಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2678 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಚೌಡ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2679 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ರಾಭಲಿಂ

ಖ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2680 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಮೇೋಷನಸಿಂಗ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2681 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಶಿಳ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2682 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಅಬುದ ಲ ಸಾಬ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2683 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಅಶೇೋಕ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2684 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಗುರು  ಶಂಔಯ  ಉಪ್ಪ ರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2685 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಮಾನ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2686 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು NAVAB JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2687 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಸ್ತತತ ನ್ ಬಿಐJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2688 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2689 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2690 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಫಶಳರಾಜJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2691 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಫಶಳರಾಜJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2692 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಭಾಖಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2693 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ರ ಭು JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2694

2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಗೌಯಭಮ  

ಗಂ 

ರೇಳಣಸಿ

ದದಯಾಾ  

ಸಾಥ ಳಯಭ

ಠ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2695 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶಿರ ೋದೇವಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2696 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಫಶಳನ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2697
2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

CHAM 

ಆನೂರ್ 

ಯು ಸಿದದ ರಾಭ ಎಸ್ ಫಖಲಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2698 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಶಿಳರಾಮJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2699

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಫಶಣ್ಣ 

ಯಣಪ್ಪ  

ಕುರುಫರು
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2700 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ರಾಜಶಿರ ೋ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2701

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಭಕಬೂ

ಱ ಅಷಮ ದ 

ತಂ 

ಭಹಬೂ

ಫ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2702 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಸಿದದ ಣಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2703 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಮಱಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2704 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಶೇೋಭಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2705 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಭಱ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2706 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2707 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಲುಕ ಂ

ಡ ಭಱಿ  ಹುಗಾಯJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2708 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಚಂದರ ಕಂತ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2709 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫನಷಟ್ಟಟ ಗೌಡ ಗೌಡ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2710 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಸಂತೋಷ್ ರಾಂಡಾಲ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2711 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಬಿೋಯ  ಗುರುಶ್ಯಂತJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2712 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಔಲಾಾ ಣಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2713 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಔಡಫ ರೇಳಣಸಿದದJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2714 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಪುಟಾಲಾ ಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2715 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಭಜಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2716 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ವಿದ್ರಾ ಸಾಖರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2717 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಭದಿೋನಾ 

ಬೇಗಂ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2718

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ದ್ರಾ ಳಭಮ

 ಗಂ 

ಭೋಭರಾ

ಮ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2719 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ ಫಶಮಾ  .
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl



2720 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಮೄಷಬೂಬ್ ಅಬುದ ಲ ಕದರ್ ಶಖ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2721 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಶಿಳಯಣ

ಮಾಮ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2722 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಔಾಸೄ ೋಟೆ ರುಕೇಮ ದಿದ ೋನ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2723 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಶಿರ ೋಧರ್ ಕ್ೄ ೋತರJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2724 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಗೌರಾ ಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2725 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಮೇೋತಿರಾಭJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2726 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ದತತ   ಉದಗಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2727 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಹಳನನ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2728 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಜಾ ೋತಿರ ಕಶ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2729 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಮಱಿಭಮ  ಪೂಜಾರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2730 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2731 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಸಂತೋಷ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2732 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಱಕ್ಿ ಮ ಪುತರ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2733 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಭಹದೇವಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2734 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಅಪ್ಪ ರಾವ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2735 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಸ್ತಧಾಔರ್ ಜ ಇನನ ಷ್ಣಟJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2736 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಫಶಣಣ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2737 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2738 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2739 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶತಿೋಶ್ ಸಾಥಿಿಂಖ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2740 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಫಶಳರಾಜ ಸಿದ್ರಧ ರೂ J ಜಳಲಕೇೋಟ್ಟJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2741 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಚಂದರ ಕಂತ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2742 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಸಿದದ ರಾಭJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2743 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ವಿೋಯಬದರ   ಎಂ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2744 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಕಶಿಬ್ಯಯಿ ಸಿದದ   ಚಂಡಔಳತJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2745 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಗಂಖ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2746 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಶರುಬ್ಯಯಿ ಕೄ ಔಟ್ಟಟ ಭನಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2747 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಭಹಂತJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2748 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಬ್ಯಬು JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2749 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಔಾಸೄ ೋಟೆ ರಾಜಶಕರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2750 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಬ್ಯಭಲಿಂಖJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2751 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಶ್ಯಾ ಭರಾಮJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2752 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಈಯಣಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2753
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಶಔಯಾಾ 

ತಂ ಯಮಾ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2754 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಪೋಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2755 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಭಹತ್ ರಾವ್ ಕುಱಔಣಿಾJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2756 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಭಹದೇ

ವಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2757 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಎಸ್ ಫಡಾಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2758

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಸಾಫವಾಾ  

ಗಂ 

ಚಂದಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2759 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಗುಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2760 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶಿಳಲಿಂಖ  ನಂದಯಗಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2761 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಷನಮಂತ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2762 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ) ಸ್ತರೇ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2763

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಯಣಕು

ಮಾಯ 

ತಂ. 

ಗುಯಣಸಾ

ಹು
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2764 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಮಾದೇವಿ ಎಂ ಗಂಗಾಳತಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2765 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಯಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2766 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರುಮೃತುಂಜಮ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2767 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಚಂದರ ಕಂತ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2768
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಭೋಭಮಾ

 ತಂ 

ಈಯಣಣ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2769 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಚನನ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2770 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ IMAM SABJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2771

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಭಱಿಣ್ಣಣ  

ತಂದೆ 

ಲಿಂಖ  

ಪೂಜಾರಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2772 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಹಕು 

ತಂ. ದೇವು
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2773

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ 

ಫಶಳರಾಜ

ಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2774 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ಫಶಳಣಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2775 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಯಣ ಗೌಡ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2776 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಶಿರ ೋಪ್ಪದ್ ಮುತತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2777 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಭಡೆಪ್ಪ  ಕುಂಬ್ಯಯJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2778 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಯತನ ಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2779 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಫಶಳರಾಜJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl



2780 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ರಾಭರಾ

ಳ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2781 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ದುಂಡ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2782 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಗುರುಪ್ಪದ

ಮಾ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2783 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ ಪ್ಪಳಾತಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2784 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಸಂಖಣಣ  ಕೄ ರೋಡಗಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2785 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಗುಯಣಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2786 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2787 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2788 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಗಂಗಾಧಯಮಾJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2789

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಚಂದರ ಭ

ಪ್ಪ  ತಂ. 

ಧೂಲಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2790
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ 

ಭಱಿಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2791

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಯಂಔ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ದ್ರಾ ಳಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2792 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ರುದರ  

ಭೂಮಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2793 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಯಣ  ಸಿದ್ರರ ಭ  ಔಲಿ್ಲರುJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2794 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಮಱಿಳಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2795 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ ಜಟೆಟ 
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2796 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಮಱಿಳಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2797 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಫಶಲಿಂಖJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2798 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭಱಗ್ 

(ಎನ್) ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2799 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ಚೌಡ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2800

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಸೇೋಭ

ಲಾ 

ತಂ.ಱಕುಕ  

ಱಮಾಣಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2801 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ದೌಱತರಾವ್ ಬ್ಯಭನಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2802

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂ. 

ಶಿಳಶಂಔರ

ಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2803 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ಔರೆ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2804 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹಂಫಲ

ಔಲ ಬಿಲಿು JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2805 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಸ್ತಭಾಚ ಂದರJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2806 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯ

ಯಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2807 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಔಱಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2808 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರುಸೇೋಭಶಕರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ಚೆಲ್ಗ ೋರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2809

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಶ್ಯಂತಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂಡ 

ಬ್ಯಸ್ತ 

ಲಂಬ್ಯಣಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2810
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಭಹೆಮೂ

ದ್ರಬಿ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2811 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ಭಱಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2812 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಸೇೋಭಣಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2813 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಈಯಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2814

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಭಱಿಪ್ಪ  

ತಂ 

ಸಿದ್ರರ ಭ

ಪ್ಪ
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2815 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಖಂಡ  .
JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2816 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಗುರುನಾ ಜಮಾದ್ರರ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2817 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ರೇಳಣಸಿದದ  ಫಡಾಳ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2818 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಸಿದದ ಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

2819 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಕುಂಬ್ಯರ್C¹¥sÉl

2820 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ನಾಖ C¹¥sÉl

2821 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಭಹದೇಳ  ರೇಳಣಸಿದದ   ಜಮಾದ್ರಯC¹¥sÉl

2822

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಭರೆ  

ತಂ 

ದುಖಾಪ್ಪ
C¹¥sÉl

2823 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಚನಫಶ C¹¥sÉl

2824

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಅಭರೇ 

ತಂ 

ನಿೋಱ  

U/G
C¹¥sÉl

2825 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಸಿದದ ರಾಭC¹¥sÉl

2826 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಕಲ C¹¥sÉl

2827 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಸಿದದ ರಾಭC¹¥sÉl

2828 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಸಂಜಮಕುಮಾಯC¹¥sÉl

2829 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಮಾಮಭಮC¹¥sÉl

2830 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಆನಂದ  ಎಸ್ ಫದಡಾಲC¹¥sÉl

2831
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

CHAM 

ಆನೂರ್ 

ಯು ಅಮೇೋಗಸಿದದ  ಪೂಜಾರಿC¹¥sÉl

2832 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸ್ತಱಾ ಳಿ್ಳ ಶರೂಬ್ಯಯಿC¹¥sÉl

2833 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಭಹಂತ

ಮಾ  .
C¹¥sÉl

2834

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಸೇೋಭ

ಲಾ 

ತಂ.ಲು

ಮಾಡಾ
C¹¥sÉl



2835 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಶ್ಯಂತ C¹¥sÉl

2836 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಸಿದದ  C¹¥sÉl

2837 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಬ್ಯಬು C¹¥sÉl

2838

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಯಮ 

ತಂ 

ಭಱಿ  

ಗೌಡಗಾಂ

ಳ
C¹¥sÉl

2839 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಸಿದ್ರದ ಂಗೋವಾಡ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲC¹¥sÉl

2840 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಗುಂಡೇರಿ C¹¥sÉl

2841 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಯಣಗೌಡC¹¥sÉl

2842

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ತ್ತಮಭಮ

 ಗಂ, 

ಗೌಡ  

ಕರ್ಚಪೂ

ಯ
C¹¥sÉl

2843 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಸಿದದ  C¹¥sÉl

2844 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ನಾಖಮಾ C¹¥sÉl

2845 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಯಣಗೌಡC¹¥sÉl

2846 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಮೇಡ್ಡನ್ ಸಾಬ್C¹¥sÉl

2847 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಖಾಜಾಸಾಬ್C¹¥sÉl

2848 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಭಹನಂದC¹¥sÉl

2849 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಸೇೋಭ

ಲಿಂಖ
C¹¥sÉl

2850 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಸ್ತಭಾಷಾ ದಡಡ ಭನಿC¹¥sÉl

2851 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಬಿಮಾಶ್ಯ C¹¥sÉl

2852 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದೇಳಪುಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿC¹¥sÉl

2853 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ನಾಗಶ್ C¹¥sÉl

2854 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶ್ಯಂತ  ಭಲಿಿಕಜುಾನ್C¹¥sÉl

2855
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಭೊೋಜು 

ತಂ, ಱರ್ಚಾ
C¹¥sÉl

2856 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಮಱಿ C¹¥sÉl

2857 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿC¹¥sÉl

2858 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಭಱಣಣ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲC¹¥sÉl

2859 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಶಿಳರಾಜ್ ಪಲಿೋಸ್್ಪ್ಪಟ್ಟೋಲC¹¥sÉl

2860

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ನಿಂಖಪ್ಪ  

ತಂ. ಶಣಣ  

ಷಣಮಂತ
C¹¥sÉl

2861 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಉಶಮಾನ್C¹¥sÉl

2862 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಶೄಂಔರ ಭಮ
C¹¥sÉl

2863 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ಱಲಿತ್ತ C¹¥sÉl

2864 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಇಂಖಲಗಿ ಭಹದೇವಿC¹¥sÉl

2865 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಷಸಿೋನಾ C¹¥sÉl

2866
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಠಾಔರು 

ತಂ 

ಭೋಭಲಾ
C¹¥sÉl

2867 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಫಶಳರಾಜC¹¥sÉl

2868 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಚನನ ಭಱಿC¹¥sÉl

2869 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ರಾಮು C¹¥sÉl

2870 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಇಂಖಲಗಿ ಭಹದೇವಿ ಔಲಶನ್C¹¥sÉl

2871 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸೇಂತಿ ಸಂಖಭನಾಥ ಜಭಖಂಡ್ಡC¹¥sÉl

2872 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಭಹನಂದ ಮೇೋರೆC¹¥sÉl

2873 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಭೋಭ ಕಿಯಣC¹¥sÉl

2874 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಪೋಯ C¹¥sÉl

2875 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಭಷದೇಳ  ಮತಿC¹¥sÉl

2876 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಭಱಿ C¹¥sÉl

2877 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಸಿದದ ರಾಭC¹¥sÉl

2878 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಔಲಾಾ ಣಿ C¹¥sÉl

2879 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಫಶಳಣಣ C¹¥sÉl

2880 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಯಣಭಮ C¹¥sÉl

2881 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ದೇಳ C¹¥sÉl

2882 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಷರಿಚ ಂದರ  ಕಿರು ರಾಥೋಡ್C¹¥sÉl

2883 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಡೌಱಟರೇ C¹¥sÉl

2884 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಗುರುಶ್ಯಂತ್ ಔರೆ  ಜಮಾದ್ರಯC¹¥sÉl

2885 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಗುರುಪ್ಪದ

ಮಾ
C¹¥sÉl

2886 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ವಿಜಮಱ

ಕ್ಿ ಮ ೋ
C¹¥sÉl

2887 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಔಡಫ ಗೋಮು ರೇಖು ಜಾಧವ್C¹¥sÉl

2888 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ ನದ್ರಫ್C¹¥sÉl

2889
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಱಚುಚ  ತಂ 

ರಾಮಾ
C¹¥sÉl

2890 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಖಾಜ  ಭಷದೇಳ  ಜಮಾದ್ರಯC¹¥sÉl

2891 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ ದಯಥ .
C¹¥sÉl

2892
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ವಿಾ ನಾಥ 

ತಂ. 

ಗುರುಣಣ
C¹¥sÉl

2893 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಭಱ  ಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿC¹¥sÉl



2894 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಯಣಫಶC¹¥sÉl

2895 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶಿರ ೋಮಂತರಾವ್ ಎಸ್ ಯಡಡ ಡ್ಡಗC¹¥sÉl

2896

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಇಮಾಭ

ಸಾಫ 

ತಂದೆ 

ಖಾಜಾ 

ಹುಸನ .
C¹¥sÉl

2897

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಶಿರ ೋಪ್ಪದ 

ತಂ 

ಅಂಬ್ಯರಾ

ಮ 

ಕುಱಔಣಿಾ
C¹¥sÉl

2898

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ರಾಕ 

ತಂ 

ಜಖದಿೋ 

ರಾಠೊೋಡ
C¹¥sÉl

2899 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಜಮುನಾಬ್ಯಯಿ ಸ್ತಭಾಷ್ ಶಿಂಧೆC¹¥sÉl

2900
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಯಣ್ಣ 

ತಂದೆ 

ಫದುದ
C¹¥sÉl

2901 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಷಣಮಂತ್ತರ ಮC¹¥sÉl

2902 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಮೇನ C¹¥sÉl

2903 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಚಂದರ ಕಂತ್C¹¥sÉl

2904

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ 

ಚಂದರ

ಯಾಾ  

ಪೂಜಾರಿ
C¹¥sÉl

2905 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಚಂಡ C¹¥sÉl

2906 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಸಾತಲಿಂಖC¹¥sÉl

2907 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಶಿಕಂತ್C¹¥sÉl

2908 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಭೋಭರಾಮC¹¥sÉl

2909 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಗುರುಮಾ  ಬಿ ಭಠC¹¥sÉl

2910 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಯಾಱಭಮ C¹¥sÉl

2911 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸೇಂತಿ ಶಿಳಫಶ C¹¥sÉl

2912 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಯಣ  ಎಸ್ ದಡಮ ನಿC¹¥sÉl

2913 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ದ್ರಮ ಳತಿ 

.
C¹¥sÉl

2914 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಷಣಮಂತಿ

 .
C¹¥sÉl

2915 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಫಶಲಿಂಖC¹¥sÉl

2916 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಚಂದರ ಕಂತ್C¹¥sÉl

2917 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ ಖಣೇ .
C¹¥sÉl

2918 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಚಿದ್ರನಂದ್C¹¥sÉl

2919 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸೇಂತಿ ಷನಮಂತ್C¹¥sÉl

2920 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಒಂಕರ್ C¹¥sÉl

2921 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಭನೋಷರ್ ಇನನ ಷ್ಣಟC¹¥sÉl

2922
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ದೇವಿಂದರ

  ತಂ 

ಈಯಣಣ
C¹¥sÉl

2923

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಖಂಡಪ್ಪ

 ತಂ 

ಭರೆಪ್ಪ  

ಮಾದಯ
C¹¥sÉl

2924 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಚಂದಭಮ C¹¥sÉl

2925 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭಱಗ್ 

(ಎನ್) ಭಱಿಣಣ ಗೌಡC¹¥sÉl

2926 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಫಶಭಮ C¹¥sÉl

2927

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಯಫ

ಯಾಾ  ತಂ 

ಫಶಯಾಾ  

ಸಾಾ ಮಿ
C¹¥sÉl

2928 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ನಿೋಲಾಶಿರ ೋ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲC¹¥sÉl

2929 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಸಂತೋಷ್ ಸೇೋಡ್ಡE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2930

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಚನನ ಫಶ

ಪ್ಪ  

ಶಿಳಲಿಂಖ

ಪ್ಪ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2931 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಸಂಖ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2932 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಅನಾನ ರೆ ಗುರು  ಭಲಿಿಕಜುಾನ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2933 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಔಡಫ ಕುಪಂದರ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2934 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ರ ವಿೋಣ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2935 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಚನನ  E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2936 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಸಾಮಫಣಣE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2937 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶಿಳಯಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2938 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಚಂದ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2939 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ) ದುಖಾ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2940 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ ರಾಜು .
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2941 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಚಂದರ ಕಂತ ಕುಂಬ್ಯರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2942 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಯಣಫಶE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2943 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸೇಂತಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2944 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಔಾಸೄ ೋಟೆ ದಯಾನಂದ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2945 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಭಱಕ ಭಮ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2946 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಯಣಭಮ  ಔಬ್ಯನೆE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2947 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ಚಂದಕೇೋಟೆE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2948 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಸಂಜೋಳಕುಮಾಯE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2949 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ದತತ  E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2950

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಶಿದ್ರರ ಭ

ಯಾಾ  

ತಂ.ಕಡ

ಯಾಾ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ



2951 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಅಂಫಳಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2952 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಶ್ಯಂತ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2953 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಔಾಸೄ ೋಟೆ ಬಿಫ ೋರ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2954 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಸ್ತಭಾವ ಚಂದರE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2955 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ ಜಂಫಮಾ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2956 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಶಿಳಲಿಂಖE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2957 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದೇಳಪುಯ ಚಂದರ ಶ್ಯ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2958 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ದೇವಿಂದರ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2959 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಶಿಳನಖಯ ಭಹದೇಳ ಸಾಮಫಣಣ  ಜಮಾದ್ರಯE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2960 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸೇಂತಿ ಚಿದ್ರನಂದ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2961 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಸಾಮಫಣಣE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2962 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಮುಮಾತ ಜ್ ಬಿ ಡ್ಡ ಭಕಂದರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2963

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ರಾಚಯಾಾ

 ತಂ 

ಸಂಖಯಾಾ

 ಸಾಾ ಮಿ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2964 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಭನೋಷರ್ ಗೌಡE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2965 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಮಾರುತಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2966 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಫಶಣಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2967 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಜಾ ೋತಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2968 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶಿಔಲಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2969 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಭೋಯಣಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2970

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ನಾಖರೆಡ್ಡಡ  

ತಂ. 

ಚನನ ಫಶ

ಪ್ಪ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2971 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಫಶಳರಾಜ ನಾಸಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2972 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಕಭಣಣ  ಔಟ್ಟಟ ಮಾನ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2973 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ಪ್ಪಂಡು E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2974

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ದಡಡ  

ಸಾಮಫ

ಣಣ  ತಂ, 

ಸಾಮಫ

ಣಣ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2975 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಗಂಗಾಬ್ಯಯಿ ಪಲಿೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2976 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಗುರುಫಶಮಾE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2977

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಯಣ  

ತಂ 

ಲಿಂಗಾರೆ

ಡ್ಡಡ  

ಕೇಯಳಿ್ಳ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2978 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಶಿಳನಖಯ ಸೇೋಭನಾಥE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2979 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ನಿೋಱಕಂಠE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2980 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಬಿೋಯ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2981 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಶಿವಾನಂದ್ ಕುಂಬ್ಯರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2982 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಫಶಣಣ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2983 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸೇಂತಿ ಶಂಔರ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2984 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ ಸಾಮುಹಔ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2985 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಸಿದದ ಭಮ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2986 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಠಾಕುರು 

ತಂ ನಾನು
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2987 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಭಱಕ ಭಮ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2988
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಯಣ  

ತಂ 

ರೇಳಣ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2989 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಮಱಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2990 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಭಾಗಶ್ ಉದಗಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2991 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಱಕ್ಿ ಮ ಪುತರ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2992 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ನಬಿಲಾಲE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2993

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಸ್ತಭಾಚ ಂ

ದರ  ತಂ 

ಈಯಣ್ಣಣ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2994 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ದುಖಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2995 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಸಿದದ ರಾಭE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2996
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ
ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಜೋವಂಣ 

ತಂ.ಚಂದ


E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2997

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಎಮ್ 

ಜನಾಾಧನ

ರೆಡ್ಡಡ  ತಂ 

ವಂಔಟರೆ

ಡ್ಡಡ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2998 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಸೆಫಾನ್ SABE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

2999

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಫಶಯಾಾ  

ತಂ 

ಗುರುಸಾಾ

ಮಿ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3000 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3001 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಅಮೃತರಾವ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3002 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಹನನ  E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3003 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಫಯಖಱಸಿದದE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3004 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಭಱಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3005 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಮೌಲಾಲಿ ಸಿಂದಗಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3006 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಸಿದದ  E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ



3007 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಸಿದದ ರಾಭ ಭಷದೇಳ  ಉಂಡ್ಡE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3008 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಮೇದಿದ ೋನ್ ಟೇಲE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3009 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಎಲ ಮೆಂದಗಿಾE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3010 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ನಿಭಾಱ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3011 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಮಱಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3012 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಯಣ್ ಕುಮಾರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3013 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಹಯಖ  ಪೂಜಾರಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3014
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ರೇಳ  

ತಂ.ರಾಭ


E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3015 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸೇಂತಿ ಗುಂಡೇರಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3016 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಷಣಮಂತರಾಯ್ ಫಡದ್ರಲE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3017 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಸಿದದ ರಾಭ ಔಱಿ  ರಾಂಪುಯE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3018 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಮಱಿ  ಪೂಜಾರಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3019 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಷರಿಚ ಂದರ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3020 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ನಿಖ  ಔರೆ  ಜಮಾದ್ರಯE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3021 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಭಱಔಣಣ  ಭಲಿಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3022 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಹೋಯಖ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3023 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಸಾಮಫನನ ಂE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3024
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಚೆನಾನ ರೆ

ಡ್ಡಡ  ತಂ 

ಭಾಖಣ್ಣಣ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3025 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಶಿಳಔಾಶ್ ಬಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3026 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಚನನ ವಿೋರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3027 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಭೋಭರಾಮE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3028 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3029

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಭಷಮ ದಯ

ಫಿೋಕ್ ತಂ 

ಭಔಬೂ

ಱ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3030 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ದುಂಡ  ಪ ಜಮಾದ ರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3031 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಪ್ಪಳಾತ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3032 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ಶೇೋಭಾ ನಾಖನಸೂರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3033 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ವಿರುಪ್ಪಕ್ಷ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3034 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಷಶನಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3035 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಬ್ಯಭಡೆE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3036 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಷಣಮಂತರಾಮE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3037 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಭೋಭರಾಮE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3038 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದೇಳಪುಯ ಭೋಮಾ ಶಂಔರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3039 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಹುಚಚ  E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3040

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ವಿಜಮಕು

ಮಾರಿ ಗಂ 

ರಾಜಯತನ ಂ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3041 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ನಸಿೋಯ 

ಪ್ಪಶ್ಯ .
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3042 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ನಬಿಸಾಬ್ ನದ್ರಫಾE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3043 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಶ್ಯಂತಮಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3044 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಔಡಫ ದತುತ  ಬೆಳಿ್ಳಔಟ್ಟಟE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3045 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಫಶಣಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3046 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಗಂಗಾಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3047 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ದಳಱ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3048 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ರ ಮಾ ಯE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3049 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಸಿಕಂದಯಸಾಬ್ ಮೇಲಾಸಾಬ್ ನಡಾಫ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3050
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಫಶಭಮ  

ಗಂ. 

ಸಿದದ ಭಣ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3051 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3052 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಶಿರ ೋಮಂತ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3053 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಶಿವಾಜ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3054 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಭಶ್ಯಔಬಿ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3055 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ಫಶಳರಾಜE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3056 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಫಶಳರಾಜE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3057
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಹ  

ತಂ 

ಯಣ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3058

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ದೇವಿಂದರ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ಬಿೋಯಪ್ಪ  

ಮುರಾಲ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3059 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3060 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಲುಕ ಂ

ಡ ಜಬ್ಯಫ ರ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3061 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಭಲಿ್ೋ  ಶ್ಯಂತ  ಔಲಶೄಟ್ಟಟE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3062 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಜಟೆಟ   ಯಣ  ಔಲಿ್ಲರುE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3063

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಮಾಲ

ಮಾಮ  ಗಂ 

ನಾಖಪ್ಪ  

ಗಂಖಬೂ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3064

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಚಂದಪ್ಪ

 ತಂ. 

ನಾಖಪ್ಪ  

ಅಲಿಿಪೂಯ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3065 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಫಶಭಮ  ಶಿಳಲಿಂಖE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3066 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಶಿಳಪುತರ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ



3067 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಯಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3068 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಗುರುಲಿಂಖE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3069 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಭೋಭರಾಮ ಚಿಂಡೆE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3070 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸ್ತಱಾ ಳಿ್ಳ ಅಱ ಣಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3071 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಭಭತ್ತ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3072 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಮಾತೋಶಿರ ೋE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3073 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಔಭವಾಾ

ಡ್ಡ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3074 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಗೋವಿಂದರಾವ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3075 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಔಡಫ ನಿಭಾಱ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3076 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಮಾರುತಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3077 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಭಹಂತE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3078 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಅಶೇೋಕ್ ಬುಕಕE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3079 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಶಂಔಯರಾವ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3080 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಕೃಷಾಣ ರೆ

ಡ್ಡಡ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3081 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಸಾರು ಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3082 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಮಱಿ  ಸಿದದ   ಚಂದಔಳತE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3083 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಔಭಱ

ಭಮ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3084 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ಪ್ಪಳಾತಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3085 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಫಶಳರಾಜ

 .
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3086 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಖಾಜ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3087 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಚಂದಣಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3088
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ರಾಭಚಂ

ದರ  ತಂ 

ಖನು
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3089 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಱಡಾಮ ಬಿ ನಡಾಫ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3090 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಶಿಳ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3091

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಚನನ  ಗೌ

ಡ ತಂ. 

ಬಖಣ್ಣಣ ಗೌ

ಡ ಭಯಡ್ಡ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3092 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಮಱಿಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3093 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಶತ್ತವಿೋಯE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3094
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಹರಿಮಣಣ

 ತಂ 

ಈಯಣಣ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3095 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಔನಾಾ ಕುಮಾರಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3096 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3097 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಸೆಫಾನ್ ಶಬ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3098 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲಿ್ಲರು ಗಭನಾ ಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3099 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾಭಚಂದರ  ಳಡಡ ರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3100 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಸ್ತಖಲಾಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3101 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ತುಕರಾಂE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3102 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ) ಫಶಭಮ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3103 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಅಂಬ್ಯಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3104 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3105
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಯಂಔ  

ತಂ 

ಬಂಡ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3106 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3107 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ನಿಂಖಭಮ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3108
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ
ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಗೌತಮ್ 

ಅಲಿಿಪೂಯ 

.
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3109 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಮಾಲಿಔ  ದಡಡ ಭನಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3110 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಭಹೋಫಬ್ ಸಾಬ್ ನದ್ರಫ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3111 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫನಷಟ್ಟಟ ಅಣ್ಣಣ  ರಾವ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3112 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸೇಂತಿ ಯಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3113 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3114
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ತಿಣಣ  

ತಂ 

ಭಱಿ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3115 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಯಮಶ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3116 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ಪ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3117 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ ಶವಿತ್ತ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3118 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ದಯಾನಂದ ಫಶಣಣ  ಜಮಾದ್ರಯE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3119 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಲಔಟಾಟ ಸಿದದ ರಾಭE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3120 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ಗಂಗಾಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3121 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಸ್ತಗರ್ 

(ಎನ್) ಯಮಶ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3122 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ನಿಱಭಮ  ನಿಂಖಣಣ  ಜಮಾದ್ರಯE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3123 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ನಾಗಂದರ  

.
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3124 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಫಱವಾಡ

ಗಿ ಹುಣಚ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3125 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ರುದರ  E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3126 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಶ್ಯಂತಲಿಂಖE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ



3127
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಅಮಾ ಣ 

ತಂ. 

ಫಶರೆಡ್ಡಡ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3128 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ರಾಜಂದರ  ರಾವ್ ಕುಱಔಣಿಾE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3129 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಖಾಜ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3130 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಜೋ

ಲಾ ಯಣಫಶE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3131 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಸಂತೋಷ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3132 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಿಾಪು

ಯ ವಿಜಯಾನಂದ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3133 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಷಣಿಣ ಕೄರೆ ಪುಷಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3134 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಶಿಳನಖಯ ಗಂಗಾಬ್ಯಯಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3135

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಬ್ಯಖಣಣ  

ತಂ 

ಫಶಳರಾಜ

ಪ್ಪ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3136 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಭಱಿಮಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3137 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಶಿಳಪುತರ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3138 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಇಮಾಭಸಾಬ್ ನಬಿಸಾಬ್ ಜಮಾದ್ರರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3139 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಯಣ  .
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3140 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ದಂಡಗುಂ

ಡ್ ವಿಠಲ ಎಂ ಗಾಮಕಾ ಡ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3141 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಶಿಳಯಣE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3142
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಱಚುಚ  ತಂ 

ರಾಮಾ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3143 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಮಾಕ್ ಶಬ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3144 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ) ಷಣಮಂತ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3145 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಯಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3146 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಜಖದೇವಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3147 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಕೇಂಚೂ

ರು ಔಲಳತಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3148 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಕೇೋಲಿ್ಲಯ ಯಣಭಮ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3149 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಫಶಣಣ  ಔರೆ  ಜಮಾದ್ರಯE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3150 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಶಿಳಯಣE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3151 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಬ್ಯಬುಸಾಬ್ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ಮುಲಿಾE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3152 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭಱಗ್ 

(ಎನ್) ಭರೆ  ಜಮಾದ್ರಯE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3153 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3154 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಂಪುಯ

ಷಳಿ್ಳ ಉಮಾದೇವಿE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3155 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಸಿದ್ರರ ಭ

  .
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3156 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಯಾಗಾಪು

ಯ ರಾಜು E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3157 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ರಾಭತಿೋ

ಥಾ ಸಂಖಣಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3158 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಲಗರಿ ಲಾಡಿೆಸಾಬ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3159
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಱಚಮ ಣ್ಣಣ  

ದುಗುಾ

ಪ್ಪ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3160 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಹುಲಂದ

ಗರಾ ಈಯಣಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3161 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾಾ ರ್ ಭಾಖಭಮ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3162

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಶಿಳಯಣ

  

ತಂ.ರಾಭ

ಲಿಂಖ

ಮಯಖಲ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3163 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡ್ಡ ಶಿಳಯಣE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3164

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔನಖನಷ

ಳಿ್ಳ

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ 

ಚಂದ  

ಭೋದರಾಣಿ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3165 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಕೄ) ಮೄಟಾಬೈ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3166
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ

ಲಾಡಲಾ

ಪೂಯ

ಫಶಣ್ಣಣ  

ತಂ.ಸಾಫ

ಣ್ಣಣ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3167
2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ

£Á®ªÁgÀ
ಕೇೋಲಿ್ಲಯ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂದೆ 

ತುಕಕ ಾ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3168 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸೇಂತಿ ಫಶಳಯಜ್ ಫಶಲಾಗ ಂವ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3169 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದೇಳಪುಯ ಶಳಾಶಾ ತಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3170 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಔಭಯವಾ

ಡ್ಡ

ಡೋಡಡ

 ಗೌಡ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3171 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಬ್ಯಪುನಖ

ಯ ಸಿದದ ರಾಭ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3172 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಎಂ ಇರಾಔರ್E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3173 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಭೋಭನಷ

ಳಿ್ಳ ಸಾಮಫಣಣE«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3174 2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲರು 

(ಬಿ) ಸ್ತನಿಲ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

3175

2018-19 Quality control ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ
£Á®ªÁgÀ

ಅಲಿ್ಲಯ 

(ಕೄ)

ಸ್ತಮಿೋತ್ತರ  

ಗಂ 

ದೇವಿಂದರ

ಪ್ಪ
E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

ಕ್ರ . ಸಂ. ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಹೋಬಳಿ ಗ್ರರ ಮ

ಪಲಾ

ನುಭ

ವಿಯ 

ಹೆಸರು

 
ಮತ್ತು  

ವಿಳಾ

ಸ

ಪಡೆದ ಸೌಲಭಯ

2018-19 fertlizers sdp and nfsm 



1 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಶಯಶಡ ತಿ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

2 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ನಾಖಣಣ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

3 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಶಿಳಪುತ್ತರ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಸಿದದ ಮಾ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

5 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡಬುಯ ಚಂದರ ಭ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

6 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶ ಫಶಳರಾಜಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

7 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಶೇೋಬ್ಯ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

8 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯದಭಾಣಣ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

9 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭಭರಾಳ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

10 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಔಯಂಔಭಮ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

11 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಸೄಾ ಮದ ಅಬುದ ಱ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

12 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶ ಖಾಸಿಂ ಶಾ ಮದ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

13 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶ ಫಳೆ   ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

14 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಶಿಳರಾಜ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

15 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದಭಷಭಮ ದ ಅಬ್ಯಫ ಶ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

16 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದದ ನ ಭಜದ್ರಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

17 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಶಂಔಯ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

18 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾನೋಯಬ್ಯನು ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

19 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ರ ಭು ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

20 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕುಯ ಅಯವಿಂದ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

21 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕುಯ ಭಲಿಿನಾಥ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

22 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕುಯ ಮಾಲ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

23 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ರಾಚಣಣ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

24 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭಶ್ಯಔಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

25 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಮಾಳಾಪ್ಪಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

26 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭಱಿ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

27 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭಷಮ ದಹುಸನಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

28 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಖಾಜ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

29 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭಱಿಣಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

30 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಶರೋಜಬ್ಯಯಿ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

31 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ರಂಖ   ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

32 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಗುರುನಾಥ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

33 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಅಣವಿೋಯಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

34 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಭಯಲಿಂಖ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

35 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

36 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಯಣ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

37 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಭಾಗಿಯಥಿಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

38 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಬ್ಯಬು ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

39 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಸ್ತರೇಂದರಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

40 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಭಶೇದಿದ ನ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

41 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಖೋಯಲಿಂಖ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

42 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶವಿೋಯಣಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

43 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುರು ಎನಯಶುರಾಭಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

44 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಸಿದದ ಗೌಡ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

45 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಹೈದಯಸಾಫ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

46 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಭಹಬೂಸಾಫ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

47 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಯಣಭಮಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

48 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಗಂಗಾಧಯಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

49 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಅಬುದ ಱಯವ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

50 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಚಂದರ ಶಕಯಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

51 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄ ಚನನ   ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

52 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ಸ್ತಬಶ್ಯಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

53 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ಜಾನು ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

54 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅಬುಫ ಱಸಾಫ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

55 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

56 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅಬುಫ ಱಔರಿಭ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

57 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಫಶಳರಾಜ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

58 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಸಂಖ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

59 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

60 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಗುಂಡ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

61 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ವಿಶ್ಯಱಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

62 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಯಣಫಶಪ್ಪಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

63 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯ ಚಂದರ ಕಂತ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

64 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳಷಣಮಂತರಾಮಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

65 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಮೇಸಿನ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

66 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಸಂಖಣಣ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

67 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಸಿದುದ ಮಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

68 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡಳನಕುಮಾಯ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

69 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಶಿಳಕುಮಾಯಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

70 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ದುಖಾಪ್ಪಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

71 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಇಟಾಬ್ಯಯಿ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

72 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಶಂಔಯ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

73 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಭರೆಪ್ಪ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

74 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಭಲಿಿಕಜುಾನಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

75 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಹುಶನಮಾಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

76 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಗಬುರು ತ/0 ಸೇಮಾಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

77 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಹಟೇಱ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

78 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನೂಯಸಾವಿತಿರ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

79 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದದ್ರಳಸಾಫ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

80 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಫಸ್ತಗೌಡ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

81 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶವೈಜುನಾಥ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

82 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ  ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

83 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ  ಯಣ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

84 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಫಶಳರಾಜಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

85 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಫಶಳರಾಜ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

86 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಅಣವಿೋಯಮಾ   ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

87 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಭಷಭಮ ದ ಯಸೂಱಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

88 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ನಾಗಂದರ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

89 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಭಱಿ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

90 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

91 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಗುರುರಾಜ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

92 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದನಾಗಿೋಂದರ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

93 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಫಶಳರಾಜ   ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

94 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಭಱಿಣಣ   ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

95 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಶಯಅಲಿಿಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

96 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ  ಸಾಮಫಣಣ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

97 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ  ಭೋಭಣಣ    ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

98 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಮಱಿ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

99 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಕುಮಾಯ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

100 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಕಲ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

101 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಭರೆ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

102 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಶಂಔಯ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

103 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಗುಂಡಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ



104 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಭೋಭಶಂಔಯಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

105 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ಗಂಖಭಮ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

106 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಶಿಳಯಣಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

107 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಮಾರುತಿಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

108 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾನಾಖರೆಡ್ಡಡಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

109 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭಹತಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

110 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಸಾಫಣಣ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

111 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭೋಭರಾಮಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

112 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯ ಭರೆ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

113 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯ ಫಶ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

114 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಸಿದದ ಮಾ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

115 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯವಿಾ ನಾಥಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

116 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಮಾರುತಿಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

117 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಫಶಳರಾಜಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

118 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಮೇಷಮ ದ ಪ್ಪವಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

119 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಬ್ಯಬುರಾಳಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

120 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಸಿದದ ಣಣ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

121 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಇಂದರ ಭಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

122 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭಹದೇಳಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

123 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಷಣಮಂತಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

124 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾದ್ರಮ ಭಳತಿಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

125 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಖಂಡ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

126 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾನಾಖಭಮ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

127 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ನಿಂಖಣಣ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

128 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಚೆನನ  ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

129 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಖ ಎನ ದೇಳ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

130 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತುನುನ ಯಅಲಿಾಟೇಱಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

131 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಖ ಎನ ಶಿಳಪುತರ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

132 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿಧಭಾರಾಮರೈಜಬಿಮಭ

133 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಯಣ ರೈಜಬಿಮಭ

134 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಜಖದೇಳರೈಜಬಿಮಭ

135 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಶ್ಯಂತಭಮರೈಜಬಿಮಭ

136 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಗುಯ ಎನಗುಡುಬ್ಯಯಿರೈಜಬಿಮಭ

137 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾನಾಖ ರೈಜಬಿಮಭ

138 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಮೇನರೈಜಬಿಮಭ

139 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭಱಕ  ರೈಜಬಿಮಭ

140 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಭಹಬಫಸಾಫರೈಜಬಿಮಭ

141 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ತೋಟರೈಜಬಿಮಭ

142 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭಷಭಮ ದ ಭಹತ ಫರೈಜಬಿಮಭ

143 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾರೇಳಣಸಿದದ ರೈಜಬಿಮಭ

144 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿರಾಜಕುಮಾಯ ರೈಜಬಿಮಭ

145 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಮುನೇರೈಜಬಿಮಭ

146 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಶಿಳಯಣರೈಜಬಿಮಭ

147 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಸೇಭಶೄಕಯರೈಜಬಿಮಭ

148 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಭಕೇಫ ಱ ಟೇಱರೈಜಬಿಮಭ

149 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡಬುಯ ಶಕುಬ್ಯಯಿರೈಜಬಿಮಭ

150 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಅಬುದ ಱ ಯಜಾಔರೈಜಬಿಮಭ

151 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಶತತ ಯ ಮಿಯಾ ಯಶಿೋದರೈಜಬಿಮಭ

152 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯ ಶಿಳ  ರೈಜಬಿಮಭ

153 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯ ಯಶಿೋದ ರೈಜಬಿಮಭ

154 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಭಹೆಬುಫ ಟೇಱರೈಜಬಿಮಭ

155 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯಭರೇಭಮರೈಜಬಿಮಭ

156 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತನಶನಷಳ್ಳ ಎಶಸಾತುಬ್ಯಯಿ ರೈಜಬಿಮಭ

157 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಉಸಾಮ ನ ಟೇಱರೈಜಬಿಮಭ

158 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಬಿೋಯಣಣ  ರೈಜಬಿಮಭ

159 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಷನಿಫಾಬಿ ರೈಜಬಿಮಭ

160 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄಱಕ್ಿ ಮ ಕಂತ ರೈಜಬಿಮಭ

161 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯ ಭಱಿ  ರೈಜಬಿಮಭ

162 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಱಕುಂದತ್ತಮರೈಜಬಿಮಭ

163 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸ್ತಗುಯ ಎನ ಶಿರ ಮಂತರೈಜಬಿಮಭ

164 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಯಣ ರೈಜಬಿಮಭ

165 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಭಷಭಮ ದ ಯುಸ್ತಪರೈಜಬಿಮಭ

166 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಜಬ್ಯಫ ಯಮಿಯಾಾರೈಜಬಿಮಭ

167 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಖ ಎನಶಿಳರೆಡದಡ್ಡಢ  ರೈಜಬಿಮಭ

168 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄ ಕಸ್ತ ರೈಜಬಿಮಭ

169 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನುಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣಣ  ರೈಜಬಿಮಭ

170 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಭಱಿಣಣ ರೈಜಬಿಮಭ

171 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಱಕುದಿ ಅಮಾ   ರೈಜಬಿಮಭ

172 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಬಯತೇ ರೈಜಬಿಮಭ

173 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಫಱಭೋಭ ರೈಜಬಿಮಭ

174 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾದೇಳರಾಜರೈಜಬಿಮಭ

175 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನುಯಮೇನರೈಜಬಿಮಭ

176 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಭಹದೇಳರೈಜಬಿಮಭ

177 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಈಯಣಣ ರೈಜಬಿಮಭ

178 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೄವಾನಖಯ ಜಟಟ ಪ್ಪರೈಜಬಿಮಭ

179 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಷಮಿೋದರೈಜಬಿಮಭ

180 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ದೇವಿಂದರ  ರೈಜಬಿಮಭ

181 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಹುಣಚರೈಜಬಿಮಭ

182 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಸಿದದ  ರೈಜಬಿಮಭ

183 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನುಯಶಿರ ಕಂತರಾಳ ರೈಜಬಿಮಭ

184 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ಫಶಪ್ಪ ರೈಜಬಿಮಭ

185 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ತಿ ಣ್ಣಣ ರೈಜಬಿಮಭ

186 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಚಂದಮಾಮರೈಜಬಿಮಭ

187 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನುಯಅಔತ ಯಮಿಯಾ ರೈಜಬಿಮಭ

188 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿ ರ ಕ ಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

189 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿಭೋಭರಾಮಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

190 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕುಯ ರಾಣೋಜ ಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

191 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄ ಪ್ಪಳಾತಿ ಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

192 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಭೋಭಬ್ಯಯಿ ಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

193 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿಭಲಿಿಕಜಾನಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

194 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ಸಿದದ ಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

195 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೇಱಕುಂದ ಈಯ  ಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

196 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಪ್ಪಳಾತಿಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

197 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುರು ಎನಭಷಮ ದಅಱಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

198 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುರು ಎನರಾಜಸಾಫಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

199 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔಯವಾಡ್ಡಹಯಷಪ್ಪಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

200 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಯಣಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

201 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಫಶಭಮಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

202 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಸಾಮಫಣಣಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

203 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಭಱಔಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

204 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡೆಷಳಿ್ಳವಿನೋದಕುಮಾಯಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

205 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡೆಷಳಿ್ಳಇಯಫಾನ ಟ್ಟೋಱಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

206 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿಮುಜಾಹದಿದ ನಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ



207 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಅಬುಫ ಱಯವುಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

208 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾರಾಭಣ್ಣಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

209 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಮಾಯತಡಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

210 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಬೆಳಿೆಪ್ಪಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

211 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ ಶಂಔಯಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

212 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯಔಯಫಶಪ್ಪಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

213 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯಬಿಫ ಯಟೇಱಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

214 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಯಮಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

215 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಶಿವಾನಂದಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

216 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಬ್ಯಬುಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

217 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡಬೂಯನಾಖಣಗೌಡಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

218 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುರು ಎನವಿರುಪ್ಪಕ್ಿಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

219 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೂಱಕುಂದಶಿಳಕುಮಾಯಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

220 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ವಿಠಱಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

221 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳಜನಾದಾನಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

222 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ದೌಱಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

223 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಗೋವಿಂದಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

224 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ರಾಭರಾಳಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

225 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಶಿಳರಾಭಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

226 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನೂಯಚಂದಭಮಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

227 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಉಸಾಕ ನ ಟೇಱಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

228 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಬಿೋಯಣಣಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

229 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಷನಿಫಾಬಿಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

230 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄಱಕ್ಷ್ಮ ಕಂತಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

231 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಭಱಿಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

232 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೂಱಕುಂದತ್ತಮಎನ ಪ ಕೄ ಕಂಸಿಾಯಾ

233 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುಯ ಎನಶಿರ ೋಮಂತ ಬರಾಔಸ

234 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಯಣಪ್ಪ ಬರಾಔಸ

235 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಭಷಮ ಭದ ಯುಸೂಪಬರಾಔಸ

236 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಜಬ್ಯಫ ಯಮಿಯಾಾಬರಾಔಸ

237 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄ ಕಸ್ತ ಬರಾಔಸ

238 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬರಾಔಸ

239 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೂಱಕುಂದಅಮಾ  ಬರಾಔಸ

240 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಬಯತೇ ಬರಾಔಸ

241 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಫಱಭೋಭ ಬರಾಔಸ

242 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾದೇಳರಾಜ ಬರಾಔಸ

243 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನೂಯಮೇನೆ ಬರಾಔಸ

244 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಭಹದೇಳಬರಾಔಸ

245 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಈಯಣ್ಣಣ ಬರಾಔಸ

246 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯ ಜಟೆಟ ಪ್ಪ ಬರಾಔಸ

247 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಷಮಿೋದ ಬರಾಔಸ

248 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ದೇವಿಂದರ ಬರಾಔಸ

249 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಹುಣಚ ಬರಾಔಸ

250 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಸಿದದ  ಬರಾಔಸ

251 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿರ ೋಕಂತ ಬರಾಔಸ

252 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಫಶ ಬರಾಔಸ

253 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ತಿ ಣಣ ಬರಾಔಸ

254 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಚಂದಭಮ ಬರಾಔಸ

255 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಅಔತ ಯಮಿಯಾಬರಾಔಸ

256 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ರ ಕ ಬರಾಔಸ

257 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಭೋಭರಾಮಬರಾಔಸ

258 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ರಾಣೋಜ ಬರಾಔಸ

259 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬರಾಔಸ

260 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನಬರಾಔಸ

261 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕೂಱಕುಂದ ಈಯ ಬರಾಔಸ

262 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ರ ದಿೋ ಬರಾಔಸ

263 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಪ್ಪಳಾತಿ
ಬರಾಔಸ

264 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಲಖ ಎನ ಶಿಳರೆಡ್ಡಡ ಬರಾಔಸ

265 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಭಱಿಣಣ ಬರಾಔಸ

266 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹೋನಗುಂಟಾಭಭಬ್ಯಯಿ ಬರಾಔಸ

267 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯಜಮಿೋಯ ಟ್ಟೋಱಬರಾಔಸ

268 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯವಿಠಱರಾಳಬರಾಔಸ

269 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳಭಭಮ ದಆಸಿಪಬರಾಔಸ

270 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬರಾಔಸ

271 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬರಾಔಸ

272 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಎಂಆರ್ ಅಲಿಾ  ಟೆಲಬರಾಔಸ

273 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಪ್ಪಂಡುರಂಖಬರಾಔಸ

274 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಷನಮಂತ್ಬರಾಔಸ

275 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಪ್ಪಳಾತಿ ಬರಾಔಸ

276 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುUSMANALI ಬರಾಔಸ

277 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಜಟೆಟ ಪ್ಪ ಹುಗಾನಜಸ ಂ

278 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯತ್ತರಾಬ್ಯಯಿ ಜಸ ಂ

279 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾದ್ರಾ ಳ  ಎಸ್ ತಲವಾಯಜಸ ಂ

280 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಪ್ಪಳಾತಿ ಜಸ ಂ

281 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ರಾಜು ಜಸ ಂ

282 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ರಾಜು ಜಸ ಂ

283 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಮವಂತ್ ಜಸ ಂ

284 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಜಟೆ ಜಸ ಂ

285 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಬ್ಯಶಾ ರಾಜ್ ಜಸ ಂ

286 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾದ್ರಾ ಳ  ಎಸ್ ತಲವಾಯಜಸ ಂ

287 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಶಿಳಯಣ ಜಸ ಂ

288 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಗೌಯಭಮ ಜಸ ಂ

289 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಅಲಿಾಟೆಲ ಜಸ ಂ

290 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಮೄಹೆಬೂಬ್ ಟೆಲಜಸ ಂ

291 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾನಸಿೋಂಬ್ಯಖಭಮ ಜಸ ಂ

292 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಭಲಾಱಣಣ ಜಸ ಂ

293 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಮೄಹೆಬೂಬ್ ಟೆಲಜಸ ಂ

294 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಜಸ ಂ

295 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಪ್ಪಳಾತಿ ಜಸ ಂ

296 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಕಿನ್ ಜಸ ಂ

297 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಶುಬಚ ಂದರ ಜಸ ಂ

298 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಶಂಔರ ಪ್ಪ ಜಸ ಂ

299 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾರ್ಚಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲಜಸ ಂ

300 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಜಸ ಂ

301 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಧಭಾರಾಮ ಜಸ ಂ

302 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಧಭಾರೇ ಜಸ ಂ

303 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಜಸ ಂ

304 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಮವಂತ್ ಜಸ ಂ

305 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುವಿಜಮಕುಮಾರ್ಜಸ ಂ

306 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಲಿಸ ಂಗ್ ಜಸ ಂ

307 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ದಯಥ ಜಸ ಂ

308 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಕಿನ್ ಜಸ ಂ

309 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಔಭಲಾಬ್ಯಯಿಜಸ ಂ



310 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಆನೆ ಜಸ ಂ

311 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ದೇಳಕಿ ಜಸ ಂ

312 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಫಶಳರಾಜ ಜಸ ಂ

313 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಟಾರ ನ್ಸ ್ಪರ್ ಆಜಸ ಂ

314 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಅನನ ರಾವ್ ಜಸ ಂ

315 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುವಿಜಮಕಂತ್ ಜಸ ಂ

316 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಚಂದರ ಕಂತ ಜಸ ಂ

317 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಷನಮ ಂತರ ಮಾ ಜಸ ಂ

318 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಬ್ಯಬುಮಿಯಾ ಜಸ ಂ

319 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ವಿೋನಡ್ ಜಸ ಂ

320 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಅಮೃತ ಜಸ ಂ

321 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಜಟೆ ಜಸ ಂ

322 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಚನನ  ಗೌಡ ಜಸ ಂ

323 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿಳಯಣ ಜಸ ಂ

324 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶ್ಯನ್ ಗೌಡ ಜಸ ಂ

325 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಭಷಭದ್ ಟೆಲಜಸ ಂ

326 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಹರಾಬ್ಯಯಿ ಜಸ ಂ

327 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಚಂದರ್ ಜಾಧವ್ಜಸ ಂ

328 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಗೋಬುಫ ರು ಜಸ ಂ

329 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಫಶಳರಾಜ ರಾಭಗುಂಡ್ಜಸ ಂ

330 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಭೋಂಬ್ಯಯಿ ಜಸ ಂ

331 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯನಾರಾಮಣ ಜಸ ಂ

332 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ರಾಳತಿ ಜಸ ಂ

333 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಶುಬ್ಯಂಖಾನ್ ಜಸ ಂ

334 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಶಿಳಯಣ ಜಸ ಂ

335 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಶಿಳಯಣ ಜಸ ಂ

336 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ಈಯಣಣ  ಧೂಲಜಸ ಂ

337 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ದೇಳನಂದ ಜಸ ಂ

338 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ನಾಖಣಣ  ಜಸ ಂ

339 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ನಿಂಖಣಣ ಜಸ ಂ

340 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಡಾ ಚಂದರ ಕಂತ್ಜಸ ಂ

341 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಚಂದರ ಕಂತ್ ಜಸ ಂ

342 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಸಿದದ ಭಮ ಜಸ ಂ

343 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಮಾಶ್ಯಕ್ ಟೇಲಜಸ ಂ

344 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಸಿದದ ಭಮ ಜಸ ಂ

345 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಮಾಶ್ಯಕ್ ಟೇಲಜಸ ಂ

346 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಬ್ಯಬುರಾವ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

347 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾವಂಔಟೇಶ್ ಎಸೄಕಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

348 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

349 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ನಾಗಶ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

350 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುವಿೋಯಬದರ ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

351 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಕಲಸಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

352 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿಕಂತ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

353 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಚನನ ಫಶಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

354 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಗುಂಡೆಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

355 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

356 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

357 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಭೋಭರಾಮಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

358 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಬ್ಯಬುರಾವ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

359 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಭಹೇಬೂಬ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

360 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

361 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಕಿನ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

362 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಮಾಶ್ಯಕ್ ಟೇಲಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

363 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

364 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ಈಯಣಣ  ಧೂಲಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

365 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಬಂಡೆಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

366 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುನಿೋಱಭಮಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

367 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುದೇವಿಬ್ಯಯಿಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

368 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋಭತಿ. ಭಹದೇವಿ ಧೂಲಾಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

369 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ನಾಖಣಣ  ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

370 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಅನಾ ಬಿೋಾಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

371 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಸಿದದ ಣಣಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

372 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಭಹಂತಮಾಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

373 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ಉಮಶ್ ಚನನ ವ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

374 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಫಶಳರಾಜ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

375 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಫಶಳರಾಜಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

376 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಔಭಲಾಬ್ಯಯಿಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

377 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾರ್ಚಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

378 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಭೋಮಿಸ ಂಗ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

379 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿಳಲಿಂಖಪ್ಪಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

380 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ನಿಂಖಣಣ  ಇಯನ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

381 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಶುಬಚ ಂದರಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

382 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಡಾ ಚಂದರ ಕಂತ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

383 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುನಾನಾಸಾಹೇಬ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

384 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

385 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಸ್ತಧಿೋರ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

386 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ಉಮಶ್ ಚನನ ವ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

387 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯಶೇೋಬ್ಯ  ಬ್ಯಯಿಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

388 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಗೌಯಭಮಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

389 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಂಔರ್ ರಾಜುಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

390 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುಶಿರ ೋ ರಾಜು ಭೊೋಜು ಇಲಿಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

391 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ತುಱಜರಂಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

392 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರು ಖಂಡುಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

393 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ತಿ ಭಮಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

394 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಾಂಕೂರುರಾಭನಿವಾಸ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

395 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸಳನಖಯ ಜೈರಾಬಿಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

396 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂರುಜುಡೆಬ್ಯ ಬೇಗಂಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

397 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂರುಗೋರಿಬಿಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

398 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂರುಶುಕುಸಾಾಬ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

399 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂರುಬ್ಯಬುರಾವ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

400 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳನಾಶರಿನ್ ಬೇಗಂಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

401 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಸಂತೋವಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

402 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಅಶೇೋಔಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

403 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಲಾ ಕೄ ವಿಜಮನಾದಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

404 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಯಾಸಿೋನ್ಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

405 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಸಿದದ ಭಮಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

406 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳಯಣಮಾ  ಸಾಾ ಮಿಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

407 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಮುತತ ಗಾ, ಮುತತ ಗಾ, ಮುತತ ಗಾಮಾಕ್ ಟೇಲಳಮಿಾಕಂಪಶಟ

408 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಹೋಯಖಣಣ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

409 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೂನಗುಂಟಾDasthagir patelಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

410 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಶಿಳರಾಜ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

411 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಕೇಳಿ್ಳಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

412 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ಕಂಟೆ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ



413 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯಲಾಲ್ ಟೇಲಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

414 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ನಾಖಭಮ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

415 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೂನಗುಂಟಾಶಂಔರ್ ಬಿ ರಾಥೋಡ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

416 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಕುಂದನೂರು, ಕುಂದನೂರು, ಹೂನಗುಂಟಾಖಾಜಾ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

417 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಭಧುಭತಿ ಮೆತಿರಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

418 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಷಯಾಾ ಳ್ಳಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

419 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯRajashekarಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

420 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಹಂತಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

421 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಗುರುಫಶ  ಔಣಕಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

422 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರ ಶ್ಯಂತ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

423 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೂನಗುಂಟಾಭಹನಂದ ಶಿಳಯಣ  ಔಣಕಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

424 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೂನಗುಂಟಾಶಂಔಯಬ್ಯಬು ಎಸ್ ಔನಕಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

425 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ASHOK ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

426 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಅಬುದ ಲ ಖಣಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

427 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಯಣ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

428 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲವಿಷ್ಣಣ ದ್ರಸ್ ಮಂತಿರಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

429 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಷನಮಂತ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

430 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ನಿೋಱಭಮ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

431 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯ ನಿಮೄಮ ಭಮ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

432 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ನಿೋಱಕಂಠಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

433 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂರು ಜತೇಂದರ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

434 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂರು SANGEETAಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

435 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂರು ಶಿಳಪುತರ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

436 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂರುಭೋಮ್ ಬ್ಯಯಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

437 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭದರಿ ದುಂಡಭಮಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

438 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಯದ್ರಲಚಂದರ ಶಕರ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

439 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳನಾರಾಮಣ ಸಿಂಗ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

440 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಷನಮಂತ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

441 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ BASAMMAಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

442 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ BASAVARAJಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

443 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ SHARANAPPAಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

444 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ರ ಭು ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

445 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಂಡೋತಿ ನಿೋಱಭಮ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

446 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಪುತರ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

447 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯ, ಸೆಮದ್ ಅಷಮ ದ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

448 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರಾಜಭಮ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

449 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಯಣ  ಔಣಕಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

450 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಯಳಾ ಬ್ಯಯಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

451 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

452 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಫಶಳರಾಜಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

453 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಯೋಗಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

454 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಮಂತರ ಜಠಮಾಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

455 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

456 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

457 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

458 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅಶೇೋಕ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

459 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಯಣಭಮ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

460 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಫಶಳಕುಮಾರ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

461 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಂಔರ್ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

462 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯKrishnappaಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

463 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಜಖದೇವಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

464 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಮಾರುತಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

465 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯದ್ರಮ ಳತಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

466 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರಾಭಚಂದರಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

467 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಷಮ ದ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

468 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಲಾಲಾಬ್ಯಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

469 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯRatnamma r makondiಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

470 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರೇಳಣಸಿದದ ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

471 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಔಲಾಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

472 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅಶಿಾ ನಿ ಕುಮಾರ್ಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

473 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿಜಂಔ ಶಲ್ ೋಟ

474 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಶಂಔರ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

475 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸೇೋಭಶಕರ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

476 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯEgannaಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

477 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯSharanappaಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

478 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಯವಿೋಂದರ ಕುಮಾರ್ ಗುತತ ೋದ್ರರ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

479 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಕಶಿೋಬ್ಯಯಿಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

480 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಶಂಔಯವಾಡ್ಡಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

481 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಯಣ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

482 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶ್ಯಭರಾಮಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

483 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಕುಮಾರ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

484 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಿದದ ಲಿಂಖಭಮಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

485 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಂಡೋತಿ ಹಜಾಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

486 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ದಂಡೋತಿ ಗೌಡಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

487 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ಭಱಕ ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

488 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ ಸ್ತಬದರ ಭಮಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

489 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂರುಮೇಷಭಮ ದ್ ಆರಿಫ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

490 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂರುಖಾಜಾ ಟೇಲಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

491 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಿರೋಜಾಬ್ಯದBASAVARAJಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

492 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೂನಗುಂಟಾರಾಜಾ ರಿಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

493 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಚಂದಭಮಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

494 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಱಕಂಬ ಔಲಾಳತಿಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

495 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಱಕಂಬ LABLE SABಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

496 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಱಕಂಬHASEENA BANUಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

497 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ (ಕೄ)ಖಾಜಾ ಹುಸನ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

498 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಮೇಷಭಮ ದ್ ದಶತ ಗಿೋರ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

499 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ವಿಠಲಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

500 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಸಿೋತ್ತ ಬ್ಯಯಿಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

501 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾಚಂದರ ಶಕರ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

502 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಚಂದರಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

503 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಬ್ಯಬುರಾವ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

504 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಂಖವಂತ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

505 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಯಶಾ ತಿಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

506 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ರೇಳಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

507 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ಜೈಶಿೋಲಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

508 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ಭಹದೇಳಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

509 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ 

(ಕೄ)
ದತತ ತ್ತರ ಮ

ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

510 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ಭಲಿಿನಾಥಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

511 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ 

(ಕೄ)
ಚಂದಭಮ

ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

512 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ನಿಂಖಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

513 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂ

ರು

ಯವಿ
ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

514 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಅನಿಲ ರಾಥೋಡ್ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ



515 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಜಮಾನ ಬ್ಯಯಿಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

516 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ಭಹದೇವಿಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

517 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ 

(ಕೄ)
ಸ್ತನಿಲ
ಆಗಾಾನಿಔ ಮಾಾ ನುರೆ

518 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುವಿಜಮಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

519 2018-19
NFSM

ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂ

ರು

ಚನನ ಭಮ
ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

520 2018-19
NFSM

ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ
ಮೇಷಭಮ ದ್ ಇಬ್ಯರ ಹಂ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

521 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂ

ರು

ನಾಖರಾಜ್
ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

522 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂರು ಸಿದದ  ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

523 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂರುಭಹಱಕ್ಿ ಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

524 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಫಿರೋಜಾಬ್ಯದಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

525 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹೂನಗುಂಟಾಯಣಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

526 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುತತ ಗಾ ಅಜೋಜ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

527 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಱಕಂಬ ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

528 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಱಕಂಬ ವಿೋಯಣಣ  ಟ್ಟಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

529 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಱಕಂಬ ಱಲಿತಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

530 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ (ಕೄ)ಬೇಬಿ ಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

531 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

532 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಪುಷಾ  ಕುಱಔಣಿಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

533 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಶಿರ ೋಕಂತ ಕುಱಔಣಿಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

534 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಭಕೂಫ ಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

535 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ ಔಯಫಶಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

536 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡೇಷಳಿ್ಳ ಸಿದದ ಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

537 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳಶಂಔರ್ ಜಾಪುಯಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

538 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಜಖನಾನ ಥ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

539 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ಮಾಕ್ ಟೇಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

540 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರ್ದಶತ ಗಿರ್ ಟೇಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

541 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರ್ಶಿಳರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

542 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಂಗುಂಟ ಶಿಳರಾಜ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

543 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮುಟಾಗ ಶ್ಯಹೋನ್ ಬೇಗಂಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

544 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಕಸಿರೇಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

545 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳತಿರುಮಾಲ ಎಚ್ ದೇಳಔರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

546 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿಡ್ಡಹಲ ಸಿದ್ರರ ಮ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

547 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಳ್ಳದಹಲಸೆಮದ್ ಹುಸನ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

548 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾ ಫಶಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

549 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ಅನುಷಾ ಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

550 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾತುಾರ್ಗುಂಡೇರಾವ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

551 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲದಿಲಾಱ ಈಯಣಣ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

552 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲದಿಲಾಱ ವಿಯಣಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

553 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡೇಷಳಿ್ಳ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

554 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಶಿಳ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

555 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ ಬೋಜಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

556 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ ಜಹೂರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

557 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ಸ್ತಶಿಲೇಂದರ  ಕುಱಔಣಿಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

558 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ದಿೋಔರಾಜ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

559 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹಬ್ಯದ್ ನಿಂಖ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

560 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡೇಷಳಿ್ಳಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

561 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳಶಿಳರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

562 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಶೆಮಾರಾವ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

563 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಬ್ಯದಭೋಮಾಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

564 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

565 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯವಾಲಿಮ ಕ್ ಶಿಳ ವಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

566 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಹೋಯಖಣಣಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

567 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಯಣಮಾ  ಸಾಾ ಮಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

568 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

569 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಯದ್ ಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

570 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಕೇಳಿ್ಳಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

571 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಡ್ಡವಾಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

572 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಶಂಔರ್ ರಾಭರಾವ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

573 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಎಂಡ್ಡ ಗುಲಾಂ ಮೆನುದಿದ ೋನ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

574 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಯಣಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

575 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಕಂಟೆಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

576 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾನಾಖ  ಭಹದೇಳ  ಕುಂಬ್ಯಯಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

577 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಔಪ್ಪಳಾತಿ ಕುಂಬ್ಯಯಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

578 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸೆಮದ್ ನೂರುಲಿಾ  ಹುಸನಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

579 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಕಶಿೋರಾಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

580 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರಾಭಣಣಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

581 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಮಱಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

582 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

583 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶರ ಶ್ಯಂತ್ ಎಲ ಭತುಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

584 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಿದದ  ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

585 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

586 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾ ಖೋರುಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

587 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಶಿಳಯೋಗಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

588 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶದುಯಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

589 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

590 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಉಮಾಜ ಳಲು ವಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

591 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

592 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯತ್ತರಾಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

593 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯತಭಮ ನ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

594 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯನಾಖಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

595 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

596 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಪ್ಪಱಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

597 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಫಶಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

598 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಭಱಕ  ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

599 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಕಿಯಣಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

600 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿವುಪುತರಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

601 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಹಜ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

602 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಬ್ಯದಯವಿರಾಜ್ ಹೆಖಗಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

603 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಶಳಾಶಾ ತಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

604 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಗುಂಡಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

605 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಕೄರೆಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

606 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸ್ತನಿೋತ್ತಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

607 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರಾಭಚಂದರಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

608 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಿದದ ಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

609 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶವಣಣ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

610 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾ ಖಾಜಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

611 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

612 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭರೆವಾಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

613 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯಲಾಾ ಡಲ ಟೇಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

614 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅಂಫಳಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

615 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರ ಹಿದ್ರರ್ಚಮಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ



616 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಂಔರ್ ಬಿ ರಾಥೋಡ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

617 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯಭಹೇಮೂದ್ ಟೇಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

618 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಲಾಲಾಬ್ಯಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

619 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಮಱಿಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

620 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಅಬುದ ಲ ಸಾಬ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

621 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶರಂಖ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

622 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಹೋರಾಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

623 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯ ತೇಜು ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

624 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಯಣಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

625 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಗೋಪ್ಪಲ ರಾಥೋಡ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

626 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಹೇಮೂದ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

627 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶರಾಭಚಂದರಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

628 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯದ್ರಮ ಳತಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

629 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ಮಾರುತಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

630 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಜಖದೇವಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

631 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಅಲಿದ ಹಲ ಕೃವಣ  ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

632 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಯೋಗಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

633 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

634 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

635 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಮಂತರ ಜಠಮಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

636 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭರಿಲಿಂಗ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

637 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

638 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

639 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಭಲಿಿಕಜುಾನ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

640 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಯಣಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

641 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯಶಿಳಯೋಖಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

642 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯಫಶಳಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

643 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

644 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಶಂಔರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

645 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಭಹಂತಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

646 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯಶಿಳಯಣ  ಔಣಕಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

647 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯಗುರುಫಶ  ಔಣಕಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

648 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಂಔಯಬ್ಯಬು ಎಸ್ ಔನಕಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

649 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಭಹನಂದ ಶಿಳಯಣ  ಔಣಕಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

650 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರ ಶ್ಯಂತ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

651 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರಾಜಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

652 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಷಬ್ಯದ ಫಶಳರಾಜಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

653 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

654 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಶಯಳಾ ಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

655 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಭಲಿಿಕಜುಾನ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

656 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಸ್ತಭಾಷ್ ರಾಥೋಡ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

657 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

658 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಗೌಡ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

659 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಹಜಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

660 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

661 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡ್ಡಷಳಿ್ಳ ಶ್ಯಭರಾಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

662 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಿದದ ಲಿಂಖಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

663 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ಶಂಔಯವಾಡ್ಡಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

664 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಕಶಿೋಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

665 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಯವಿೋಂದರ ಕುಮಾರ್ ಗುತತ ೋದ್ರರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

666 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಯಣಫಶಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

667 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಷನುಮಂತ ರಾವ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

668 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಯಣ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

669 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಈಖಣಣ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

670 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯಸೇೋಭಶಕರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

671 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔಯವಾ

ಡ್ಡ

ಶಿಳಶಂಔರ್
ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

672 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶಂಔಯವಾ

ಡ್ಡ

ಬೋಜ
ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

673 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಷಳಿ್ಳ
ಯತನ ಭಮ  ಆರ್ ಮಾಕೇಂಡ್ಡ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

674 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಷಳಿ್ಳ
ರೇಳಣಸಿದದ 

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

675 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಷಳಿ್ಳ
ಶಿಔಲಾ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

676 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಷಳಿ್ಳ
ಅಶಿಾ ನಿ ಕುಮಾರ್

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

677 2018-19
NFSM

ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಷಳಿ್ಳ
ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

678 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಷಳಿ್ಳ
ಜಾ ೋತಿ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

679 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಷಳಿ್ಳ
ಜಖದೇಳ  ಹೂಲಿ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

680 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಷಳಿ್ಳ
ಸಿದದ ರಾಭ ಶೄಟ್ಟಟ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

681 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಟಾನಿಸ ನಾ

ಳಿ್ಳ

ಸಿದದ ಲಿಂಖ ಶೄಟ್ಟಟ
ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

682 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಟಾನಿಸ ನಾ

ಳಿ್ಳ

ಯಣಫಶ
ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

683 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಟಾನಿಸ ನಾ

ಳಿ್ಳ

ಸಾವಿತಿರ
ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

684 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

685 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ರೇಣ್ಣಕಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

686 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಭಹೇಬೂಬ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

687 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು USMANಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

688 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಸ್ತಲೋಚನಾನಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

689 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ಹಜಔರಿೋಂಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

690 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರು ಜಾ ೋತಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

691 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂರುಮೄಷಬೂಬ್ ಬಿೋಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

692 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ
ಚಂದರ್ ರಾಥೋಡ್

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

693 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ
ಳಸಂತ್ ರಾಥೋಡ್

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

694 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ
ಜಟೆಟ 

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

695 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ
ರ ಳಣ ಕುಮಾರ್

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

696 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ
ಅಲಿಮಾಬಿ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

697 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ
ನಿಂಖಭಮ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

698 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ
ಷನಮಂತ್

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

699 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ
ಫಶಳರಾಜ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

700 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಲಾ 

(ಕೄ)
ಫಶಳರಾಜ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

701 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಲಾ 

(ಕೄ)
ಸಾಫಣಣ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

702 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಲಾ 

(ಕೄ)
ಅಬೇಡಾ ಬಿೋ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

703 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನೂ

ರು

ಸೆಮದ್ ನೈಭತುಲಿಾ  ಹುಸನ್
ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

704 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ರ್ಚಭನೂ

ರು

ಲಾಲಾಫ
ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

705 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡಬೂರು
ಸಂತೋಷ್

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

706 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡಬೂರು
ಗುಂಡರಾವ್

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ



707 2018-19
NFSM

ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಔಡಬೂರು
ಭಹದೇವಿ

ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

708 2018-19 NFSM ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯೆಖಾಲ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

709 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯೆಖಾಲ ಸಂತೋಷ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

710 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯೆಖಾಲ ಅಮೃತ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

711 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯೆಖಾಲ ಅಮೃತ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

712 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯೆಖಾಲಸೂಮಾಕಂತ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

713 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯೆಖಾಲ AMBUಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

714 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯೆಖಾಲಱಲಿತ್ತ ಮೇೋಷನ್ ರಾಥೋಡ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

715 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯೆಖಾಲಮೇೋಷನ್ ರಾಥೋಡ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

716 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಯೆಖಾಲಮೇಷಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

717 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಭಲಿಿನಾಥಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

718 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಜಖನಾನ ಥಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

719 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸೇೋನಾ ಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

720 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಲೋಹತ್ ಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

721 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಸಯೆಡ್ ಗೌಸಿಡ್ಡನ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

722 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

723 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸಿದದ ಣಣ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

724 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯವಿಧಿಮ ಳಭಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

725 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಹನನ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

726 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಯಣಗೌಡಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

727 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಆನಂದ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

728 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದತೋನಶನಷಳಿ್ಳ  ಎಶಚಂದರ ಶಕರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

729 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯರಾಭಲಿಂಗ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

730 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯನಾಖರಾಜ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

731 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಅರುಂಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

732 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಸೇೋಮುಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

733 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯವಿಭಲಾಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

734 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಫಶಳರಾಜ ವಿ ಮುಖಳ್ಳಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

735 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುರು ಎನಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

736 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಷಜ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

737 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಯಮಾ ಯಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

738 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಗುರುಮಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

739 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱಚಂದರ ಕಂತ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

740 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಶ್ಯಂತಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

741 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾಬ್ಯಬು ಮಿಯಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

742 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಸ್ತರೇಶ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

743 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄರುಪಿ್ಪ  ನಾಮಕ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

744 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಮೇಷಭಮ ದ್ ಟೇಲ ಹೋರೋರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

745 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಗೋವಿಂಡ್ ರಾಥೋಡ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

746 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

747 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

748 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಔಯಫಶಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

749 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಬ್ಯಬು ಬಿ ನಾಮಕ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

750 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ನಾರಾಮಣ ದೇವಿು  ರಾಥೋಡ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

751 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

752 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ವಿಷ್ಣಣ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

753 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

754 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

755 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯ ನಿಂಖಣಣ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

756 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಱಲಿತ್ತಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

757 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ದಯತ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

758 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದಹನಗುಂಟಾನಿಂಖಣಣ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

759 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಭಱಿಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

760 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ASHOKಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

761 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ದೌಱತ್ತ ರಾಜ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

762 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

763 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱ ದತತ ತ್ತರ ಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

764 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಪುಷಾ  ಕುಱಔಣಿಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

765 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಸ್ತಶಿಲೇಂದರ  ಕುಱಔಣಿಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

766 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಸೆಮದ್ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಅನಾ ರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

767 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄಅಜಜ್ ಭಮಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

768 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಬ್ಯಬುರಾವ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

769 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಚಂದರ ಶಕರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

770 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಫಶಳರಾಜಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

771 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯವಿಷ್ಣಣ ದ್ರಸ್ ಮಂತಿರಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

772 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯ ಯವಿ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

773 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಮೇಷಭಮ ದ್ ಭಸಾತ ನ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

774 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಗಂಖಣಣ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

775 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭಱಿನಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

776 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ರ ಭುರಾಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

777 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ಯವಿ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

778 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಚಿದ್ರನಂದ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

779 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯ ಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿ ಶಿಂಧೆಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

780 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಔಱಿ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

781 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಅಔಕ ನಾಖಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

782 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಫಶಸ ಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

783 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಸಿದ್ರರ ಭಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

784 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸೂಗುರು ಎನಯಜನಿ ಯಮಶ್ ಕುಱಔಣಿಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

785 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭನೋಷರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

786 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಸ್ತರೇಶ್ ಕೄ ಕುಱಔಣಿಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

787 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಕಶಿೋರಾಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

788 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಯಖಱನಾಖಭಮ  ಪೂಜಾರಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

789 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಂಕೂಯ ಔಲಾಳತಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

790 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಅಬುದ ಲ ಅಲಿೋಂಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

791 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ನಿೋಱಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

792 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಗೋಳಾ ಕೄಭಱಕ ಣಣ  ಶಂಔಯವಾಡ್ಡಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

793 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಅನುಸೂಯಾಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

794 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದಅಬುದ ಲ ಖಪರ್ ಸಾಬ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

795 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಡ್ಡ ಎಸ್ ಶಂಔರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

796 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಯಣ ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

797 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದದೇಳನತಖನೂಯಶಿಳಯಣಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

798 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಕುಂದನೂಯಪ್ಪಳಾತಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

799 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಶಿಳಯೋಗಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

800 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಭಯತೂಯ ಭಾಗಿೋಯತಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

801 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಮಾಱಖತಿತ  ಸ್ತರೇಶ್ ವಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

802 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಶ್ಯಹಬ್ಯದ ಚನನ ಭಮಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

803 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಗುರುನಾಥಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

804 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಸವಾನಖಯ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

805 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳ ಖಣೇಶ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

806 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಇಂಖಲಗಿ ಸ್ತರೇಶ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

807 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ಹನಗುಂಟಾಶಿರ ೋಕಂತ್ ಕಿರಂಗಿಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

808 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಷಬ್ಯದ ತಯನಳಿ್ಳಅನಿಲ ಕುಮಾರ್ಎಭ ಎನ ಲಿಕಿಾ ಡ

809 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯಮಶ್ BORAX

810 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಸ್ತಭಾಷ್ BORAX



811 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಸ್ತಭಾಷ್ BORAX

812 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶ್ಯಭರಾವ್BORAX

813 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಇಂದುಬ್ಯಯಿBORAX

814 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಔರ್ BORAX

815 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತೇಜು BORAX

816 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಶಜಜ ನ್BORAX

817 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿBORAX

818 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯದ್ರನಬ್ಯಯಿBORAX

819 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಕೂಫ ಲಾಸ ಬ್BORAX

820 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಎಂಡ್ಡ ಅಜರ್ ಅಷಮ ದ್BORAX

821 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭೋಭರಾಮBORAX

822 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಭಚಂದರBORAX

823 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿಳಕುಮಾರ್BORAX

824 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಫಲಿರಾಭ BORAX

825 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಹೇಭಲಾ BORAX

826 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸೇೋನಾ ಬ್ಯಯಿBORAX

827 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶ್ಯಭಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

828 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಭಕಬ್ಯಯಿBORAX

829 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಕಿನ್ BORAX

830 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪು ಜಾಧವ್BORAX

831 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಪನು BORAX

832 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅಮಿರುದಿದ ನBORAX

833 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್BORAX

834 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಖನುನ BORAX

835 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿBORAX

836 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ರ ಕಶ್ ರಾಥೋಡ್BORAX

837 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಷಸಿಬ್ಯಯಿBORAX

838 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಅಂಬೋಜBORAX

839 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶ್ಯಭರಾಮBORAX

840 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಕಿನ್ BORAX

841 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಬಂಡ್ಡಖ BORAX

842 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಕತ್ತಱ BORAX

843 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್BORAX

844 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ BORAX

845 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸಂತೋಷ್BORAX

846 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭನೋಷರ್BORAX

847 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

848 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಜಖನಾನ ಥ್ BORAX

849 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ BORAX

850 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಷನುಮಂತ ಶಿಳರಾಮ ಮಲBORAX

851 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶ್ಯಭರಾವ್BORAX

852 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಸ್ತಭಾಷ್ BORAX

853 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

854 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಂದರ ಬ್ಯಯಿBORAX

855 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಛಾಯಾ BORAX

856 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಿರ ೋಕಂತ್ BORAX

857 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದರ ತಿ BORAX

858 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮಾರೆ BORAX

859 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಪ್ಪಳಾತಿ BORAX

860 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯತುಲಾಜಾ ಬ್ಯಯಿBORAX

861 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿಳ BORAX

862 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅಂಫಣಣ BORAX

863 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಾಮಫಣಣBORAX

864 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ BORAX

865 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪ್ಪಲBORAX

866 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

867 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಜಖನಾನ ಥ್ BORAX

868 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಕಶಿನಾಥ್BORAX

869 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾದೇವೇಂದರ BORAX

870 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸ್ತನಿೋತ್ತ BORAX

871 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಡ್ಡಲಿೋಪ್ಪ BORAX

872 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಮೇೋಷನ್ BORAX

873 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾವಿಜಮಕುಮಾರ್BORAX

874 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸೂಮಾಕಂತ್BORAX

875 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶಿರ ೋದೇವಿ BORAX

876 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜಮರಾಭBORAX

877 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭನು BORAX

878 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಲಾಲು ರಾಥೋಡ್BORAX

879 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯನಾಖ BORAX

880 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಹದೇವಿBORAX

881 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಭಣಣ BORAX

882 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿBORAX

883 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಭಮ ಳಾ BORAX

884 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಕಭಣಣ BORAX

885 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಿೋಱಭಮ BORAX

886 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

887 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶಿಳಯಣBORAX

888 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಸ್ತರೇಶ್ BORAX

889 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮೇೋಷನ್ BORAX

890 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಬಂಡ  ಔಟ್ಟಟ ಭನಿBORAX

891 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಭೋಮಾಶ್ಯ BORAX

892 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಫಭಮ BORAX

893 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

894 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

895 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮಾನಸಿಂಖBORAX

896 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಿಜಮಕುಮಾಯBORAX

897 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುಂಡಭಮ BORAX

898 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಧನಿಸ ಂಗ್ BORAX

899 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಕಿನ್ BORAX

900 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ವಿಠಲ ಡ್ಡೋಪಿ್ಪ  ರಾಥೋಡ್BORAX

901 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮಱಿಭಮ BORAX

902 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಷರಿಚ ಂದರ್BORAX

903 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಪ್ಪಂಡು BORAX

904 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಆಕ BORAX

905 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯದ್ರಮು BORAX

906 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸ್ತರೇಶ್ BORAX

907 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಧಳಜ BORAX

908 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಂಔರ್ BORAX

909 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸೇೋಭಲಾBORAX

910 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸ್ತಭಾಷಾ BORAX

911 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜಂದರ BORAX

912 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಱಲಿತ್ತ BORAX

913 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಶ್ BORAX

914 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಫದಲಿಬ್ಯಯಿBORAX

915 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮಾಣಿಕ್ BORAX

916 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳರಾಮ್BORAX

917 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಶಿಳಕುಮಾರ್BORAX

918 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಜೈಸಿಂಗ್ BORAX

919 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

920 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಱಿಭಮ BORAX

921 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಗೋಪ್ಪಲBORAX

922 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭೋಭಸಿಂಗ್BORAX

923 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯದಿಲಿೋಪ್ಪ BORAX

924 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿರ ೋಕಂತ್ BORAX

925 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶBORAX

926 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

927 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭಱಕ ಭಮ BORAX

928 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿBORAX



929 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱರಾಮು ಜಾಧವ್BORAX

930 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ NEMU BORAX

931 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಮೇೋತಿಲಾಲBORAX

932 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ಭೊೋಜು BORAX

933 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಗೋಪು ರಾಥೋಡ್BORAX

934 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭೊೋಜು BORAX

935 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರ ಕಶ್ BORAX

936 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜೈರಾಮ್ BORAX

937 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

938 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಭೋಭಶಂಔರ್BORAX

939 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿವುಕುಮಾಯBORAX

940 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಶಿಳಯಣBORAX

941 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಸೆದ BORAX

942 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ BORAX

943 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ SIDDU BORAX

944 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄರ ಭಾಔಯ BORAX

945 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಯಣ BORAX

946 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಷನಮಂತ್ತರ ಮBORAX

947 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯವಿಾ ನಾಥ BORAX

948 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗುಂಡ BORAX

949 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಶಿಳಪುತರ BORAX

950 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ರ ಕಶ್ BORAX

951 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶ್ಯಂತ್ತ ಹೋಲಕ ರ್BORAX

952 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅನಂತರಾಮBORAX

953 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಸ್ತಬದರ  ಬ್ಯಯಿBORAX

954 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಫಶಳಣಣ BORAX

955 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ಔಲಿಾBORAX

956 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜಶಕರ್BORAX

957 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯದೇವಿೋಂದರ   ಫನಬಿBORAX

958 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಪುಂಡಲಿಕ್ ಷಳಿ್ಳBORAX

959 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಣಫಶBORAX

960 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸಿದದ  BORAX

961 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಮಾ ಯBORAX

962 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸ್ತಧಾಔರಾವ್ ವಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

963 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಕುಂತಲಾ ಬ್ಯಯಿBORAX

964 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಗೌಸ್ ಟೇಲBORAX

965 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮೇಷಭಮ ದ್ ಯೂನುಸ್ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾ ಶಖ್BORAX

966 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಫಶಭಮ BORAX

967 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಮುಶತ ಕ್ ಅಲಿBORAX

968 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಾಖಾ ವಂತBORAX

969 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅನನ ರಾವ್BORAX

970 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತಮಂಖಱBORAX

971 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖಣಣ BORAX

972 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅಮೃತರಾವ್BORAX

973 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಿಫ ೋರ್ ಸಾಬ್BORAX

974 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಗೋದ್ರಳರಿBORAX

975 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜBORAX

976 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅಮಾ ಣಣ  ನಾಖಶೄಟ್ಟಟBORAX

977 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

978 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ BORAX

979 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಬ್ಯಬುಮಿಯಾಾBORAX

980 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಹೇಶ್ BORAX

981 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸಿದದ ಭಮ BORAX

982 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರಾಜಕುಮಾರ್BORAX

983 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರೇಳಣಸಿದದ   ಸಾತನೂರುBORAX

984 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರೇಳಣಸಿದದ BORAX

985 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಕೄರ  BORAX

986 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಖಾ ಶಿರ ೋ ಹುಗಾಯBORAX

987 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಜಖದೇವಿ ಹಡುBORAX

988 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸ್ತಫಚ ಂದರBORAX

989 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಅಷಭಮ ದಶ್ಯBORAX

990 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ನಾಖಭಮ BORAX

991 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

992 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಹನಂದಭಮBORAX

993 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭೋಭರೆಡ್ಡಡ BORAX

994 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಯಣ ರೆಡ್ಡಡBORAX

995 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಲಿವಾನ್BORAX

996 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸಂಖ BORAX

997 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಱಕ್ಿ ಮ BORAX

998 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜಮಾಲಾ BORAX

999 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಪ್ಪಲ ರೆಡ್ಡಡBORAX

1000 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡBORAX

1001 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳರಾಮ BORAX

1002 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಪಯಭಮ BORAX

1003 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರುಕಿಮ ಣಿ BORAX

1004 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಱಚುಚ BORAX

1005 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಇಬ್ಯರ ಹಂಸಾಬ್BORAX

1006 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜಮು BORAX

1007 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಷನುಮಂತ್ ರಾವ್BORAX

1008 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬುರಾವ್BORAX

1009 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಫಶ  ಎನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್BORAX

1010 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಶಿಳರಾಜ್ BORAX

1011 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ನಿೋಱಕಂಠ BORAX

1012 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜBORAX

1013 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿBORAX

1014 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿರ ೋಮಂತ್ BORAX

1015 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಾಜಕುಮಾಯBORAX

1016 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ BORAX

1017 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ್BORAX

1018 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚನನ  BORAX

1019 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಷಣಮಂತರಾವ್BORAX

1020 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

1021 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶವಿತ್ತ BORAX

1022 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಉಮಾಕಂತ್BORAX

1023 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ SYED MIR BORAX

1024 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸ್ತಮಿತ್ತರ BORAX

1025 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗಾಱಭಮ BORAX

1026 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮೆನಾಬ್ಯಯಿBORAX

1027 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾಥ BORAX

1028 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಜಖದೇವಿ BORAX

1029 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಜಖ BORAX

1030 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕಂತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1031 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಭಾಖಭಮBORAX

1032 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಭಮ BORAX

1033 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖಭಮ BORAX

1034 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜBORAX

1035 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಚಂದರ ಕಂತBORAX

1036 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಬ್ಯಬುಮಿಯಾಾBORAX

1037 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಮಾ ಯ ಮೇಳೇಕರಿBORAX

1038 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಶಕ ಚಂದBORAX

1039 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಪಕಿೋಯಮಾ BORAX

1040 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಪುತಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

1041 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

1042 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನುಮಂತರಾವ್ ತಿ ಣಣ  ಸಂಖನ್BORAX

1043 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಷಣಮಂತBORAX

1044 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಫಶಳರಾಜBORAX

1045 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಉಮಶ್ BORAX

1046 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಷನಮಂತ್BORAX

1047 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜಖದೇವಿ BORAX

1048 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರಾಜಕುಮಾರ್BORAX

1049 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಣಿಔಬ್ಯಯಿBORAX

1050 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಜಖದೇವಿ BORAX



1051 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಷಜಾದ್ ಬಿೋBORAX

1052 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಳರಾಜBORAX

1053 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್BORAX

1054 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂಖಭಮ BORAX

1055 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಱಿಭಮ BORAX

1056 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರುಔಮ ಮಾ BORAX

1057 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಹದೇವಿBORAX

1058 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರಾಜಶಕರ್BORAX

1059 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಱಕ್ಿ ಮ BORAX

1060 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1061 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಔಲಾ BORAX

1062 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಷನಮಂತ್ತರ ಮBORAX

1063 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಯಣBORAX

1064 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಚೆನನ ಫಶBORAX

1065 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗುರುಲಿಂಖBORAX

1066 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿಭಲಾ ಸ್ತಭಾಷ್ ಕೇೋಲಿBORAX

1067 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಭಮ BORAX

1068 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿBORAX

1069 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ MADEPPA BORAX

1070 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿಳಲಿೋಲಾ BORAX

1071 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜಖದೇವಿ BORAX

1072 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶಚಿನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

1073 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಧೂಲ BORAX

1074 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1075 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅರುಂಕುಮಾರ್BORAX

1076 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಗಂಖಭಮ BORAX

1077 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಱಔಜBORAX

1078 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಫಶಳಯಜ್ BORAX

1079 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಿಾ ನಾಥ BORAX

1080 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯಣ BORAX

1081 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಇಮಿತ ಯಾಜ್ ಅಲಿBORAX

1082 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅನುರಾಧಾBORAX

1083 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಅಮಾ ಭಮ BORAX

1084 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಕಂತಭಮ BORAX

1085 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶದ್ರಶಿಳರಾಮBORAX

1086 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಗಂಖಭಮ BORAX

1087 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಹುಸನಾ SABBORAX

1088 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಿಜಮ್ ಟೇಲBORAX

1089 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯವಿೋಂದರ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

1090 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸೂಮಾಕಂತ್BORAX

1091 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಟಔಲ ಅನನ ಪೂಣಾBORAX

1092 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿBORAX

1093 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಿಳಯಣBORAX

1094 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಲಿಂಖBORAX

1095 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1096 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಕಶಿನಾಥ್BORAX

1097 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯತಿ ಣಣ BORAX

1098 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಯಣ BORAX

1099 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಂಖಣಣ BORAX

1100 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಕಶಿಬ್ಯಯಿBORAX

1101 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಸೂಮಾಕಂತ್ ಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

1102 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಱಿಭಮ BORAX

1103 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಜಮರಾಭBORAX

1104 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭಖಾಬುಲ ಭಮಾBORAX

1105 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜೈನೋದಿದ ೋನ್BORAX

1106 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಸ್ತರೇಖಾ BORAX

1107 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯನಜೋರ್ BORAX

1108 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಭಷಭದ್ ಪರೂಕ್BORAX

1109 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭಹಮುದ್ ಬೇಗಂBORAX

1110 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಕಿಸಾನ್ ಭನು ರಾಥೋಡ್BORAX

1111 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಕಲಿೋಲ ಪ್ಪಶ್ಯBORAX

1112 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಷರಿಚಂದರ BORAX

1113 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೌಱನ್ SABBORAX

1114 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿನನ ಭಮ BORAX

1115 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯದೇವಿಬ್ಯಯಿBORAX

1116 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಸ್ತನಿೋತ BORAX

1117 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ BORAX

1118 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯREVU BORAX

1119 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಹೋರಾ ಬ್ಯಯಿBORAX

1120 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಠಲ BORAX

1121 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್HABID ಹುಸನ್BORAX

1122 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯಣ BORAX

1123 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಜಾಾ ನಭಮ BORAX

1124 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಫನಾನ BORAX

1125 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖಣಣ BORAX

1126 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಗುರುಬ್ಯಯಿBORAX

1127 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಚಂದರ  BORAX

1128 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅನಂತರಾವ್BORAX

1129 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯKESU BORAX

1130 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯೋಗಂದರ  ಎಸ್ ಸಾನೋರ್BORAX

1131 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಣಣ BORAX

1132 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜ ಬ್ಯಯಿBORAX

1133 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿ ಭಹಂತBORAX

1134 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಹರಾಲಾಲBORAX

1135 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜBORAX

1136 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಿೋಯಶೄಟ್ಟಟ BORAX

1137 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯತ್ತರಾನಾಥ್BORAX

1138 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಗುಲಾಭನಾಬಿBORAX

1139 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

1140 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಗಿರಾಧಿ BORAX

1141 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಳನಮಾಱBORAX

1142 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಷನಮಂತರಾಮBORAX

1143 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಬ್ಯಬು ರಾಥೋಡ್BORAX

1144 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಳರಾಜBORAX

1145 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಬ್ಯಬು BORAX

1146 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮೆನೋದಿದ ೋನ್BORAX

1147 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1148 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಕದಿೋರಾ ಬಿೋBORAX

1149 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿಭಱಬ್ಯಯಿ ಸಾಶಯಗೋBORAX

1150 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಣಿಔನಾಥ್BORAX

1151 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭೊೋಜು BORAX

1152 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಂಗಿೋತ್ತ BORAX

1153 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಸ್ತರೇಶ್ ಎಸ್ ಪೄಡ್ಡಡBORAX

1154 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಗಿಂದಯBORAX

1155 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಮಂಜುನಾಥ್BORAX

1156 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸ್ತಭಾಷ್ BORAX

1157 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ರಾಭ BORAX

1158 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕುಮಾರ್ BORAX

1159 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ವಿಠಲ BORAX

1160 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಹೇಫಬ್ SABBORAX

1161 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಅನಿಲ BORAX

1162 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1163 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭೋಭರಾಮBORAX

1164 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಕತ್ತಱ BORAX

1165 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಷಶೄ BORAX

1166 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

1167 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1168 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಮಶ್ BORAX

1169 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಮೇನು BORAX

1170 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಕಸಿಂ ಬಿೋ ಕುರಿಕೇೋಟ್ಟBORAX

1171 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಚಂದರ ಮ್ BORAX

1172 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚಂದರ ಭಮ BORAX



1173 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಕೃವಣ BORAX

1174 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿBORAX

1175 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕು ಣಣ BORAX

1176 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಣ್ಣಕ BORAX

1177 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಸೂಯಾBORAX

1178 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಷನಮಂತ್BORAX

1179 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1180 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಾಖಣಣ BORAX

1181 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿರ ೋದೇವಿ ಅಖಸಿಭನಿBORAX

1182 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸೇೋಭನಾಥ ಎಂ ದೇಳಯಭನಿBORAX

1183 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

1184 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಶಲಿೋಮಾ ಬೇಗಂBORAX

1185 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಜಹೇಡಬಿೋBORAX

1186 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ತಿ ಣಣ BORAX

1187 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮBORAX

1188 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಭದೇವ್BORAX

1189 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ವಿಶ್ಯಲ BORAX

1190 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಯಮಶ್ BORAX

1191 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಔಱಿ BORAX

1192 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿ BORAX

1193 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಭಷದೇಳBORAX

1194 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾದಯಾನಂದ್BORAX

1195 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಮಶ್ BORAX

1196 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಳರಾಜBORAX

1197 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಇಸೄಮ ೈಲಾಸ ಬ್BORAX

1198 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಗಾಧರ್BORAX

1199 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಜಖನಾನ ಥ BORAX

1200 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1201 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಗುಂಡೇರಾಮBORAX

1202 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸ್ತಫಫ ಣಣ BORAX

1203 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄರಾಜಕುಮಾಯBORAX

1204 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಥಾಳರು BORAX

1205 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಖಾಶಭಮ BORAX

1206 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1207 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶ್ಯಂತ BORAX

1208 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯತುಲಾಜಬ್ಯಯಿBORAX

1209 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ BORAX

1210 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರೇಳಣಸಿದದ   ಭಕನ್BORAX

1211 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರ್ಚಲಾ BORAX

1212 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಭಮ BORAX

1213 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂಖಮಶ್BORAX

1214 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಿಭಾಱ BORAX

1215 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಶೇೋಔರ ಜ್BORAX

1216 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮಲಿಾಲಿಂಖBORAX

1217 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ BORAX

1218 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜಶಕರ್BORAX

1219 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭೋಭರಾಮBORAX

1220 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಭೋಭರಾಮBORAX

1221 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಳಸಂತ್ BORAX

1222 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಚೆಂಖಟ್ಟBORAX

1223 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋರೇಂದರ BORAX

1224 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

1225 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಳರಾಂ BORAX

1226 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಹೆಮು BORAX

1227 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಂಔರ್ BORAX

1228 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶ್ಯಕಿಲ ಅಷಭದ್BORAX

1229 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದಿೋಪ್ಪಲ BORAX

1230 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಕಭಮ BORAX

1231 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಅನವಿೋಯBORAX

1232 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯವಿೋಯಬದರ BORAX

1233 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯದೇವಿೋಂದರ BORAX

1234 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಈಯಣಣ BORAX

1235 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್BORAX

1236 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯದ್ರಮ ಳತಿ BORAX

1237 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರಾಣೋಜ BORAX

1238 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಲಿಿಕಜುಾನBORAX

1239 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಕಲು BORAX

1240 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿಶ್ಯಲ BORAX

1241 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಚಂದನಕರಾBORAX

1242 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಾಗಂದರ BORAX

1243 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಔಲಾ BORAX

1244 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಬಿಸಾಬ್ BORAX

1245 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಚೆನನ ಫಶBORAX

1246 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ BORAX

1247 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಒಔಳ್ಳBORAX

1248 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಹುಸನ್ ಖಾನ್BORAX

1249 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಪುಷಾ ಳತಿBORAX

1250 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚೂಡಾಭಣಿBORAX

1251 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶೄಟ್ಟಟ BORAX

1252 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಯಮಶ್ BORAX

1253 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಉದಮಕುಮಾಯBORAX

1254 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭೋಮಾಶಂಔರ್BORAX

1255 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿBORAX

1256 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರುದರ ಭಮBORAX

1257 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖ BORAX

1258 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖಣಣ BORAX

1259 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರಾಜಕುಮಾರ್BORAX

1260 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿBORAX

1261 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಔರುಣ್ಣ ಬ್ಯಯಿBORAX

1262 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗಂಖಭಮ  ಸಾಶಯಗೋBORAX

1263 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರಾಜಶಕರ್BORAX

1264 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಱಿಣಣ BORAX

1265 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಕು ಣಣ BORAX

1266 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸ್ತನಿಲ ಕುಮಾರ್BORAX

1267 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸಿದದ ಭಮ BORAX

1268 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ದಯಾನಂದ್ ಔದಮ್BORAX

1269 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಂಬ್ಯಜ BORAX

1270 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಎಸ್ ಯೆಚಿBORAX

1271 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶೇೋಭಾ BORAX

1272 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಹೇಶ್ BORAX

1273 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗುಂಡೇರಾವ್BORAX

1274 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಬಂಡೆ BORAX

1275 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ನಾಖಣಣ BORAX

1276 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಂತ್ ಬ್ಯಯಿBORAX

1277 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಮಾರುತಿ ಆರ್ ಚೌಹಣ್BORAX

1278 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಿಂಖ BORAX

1279 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಱವಂತ್ ರೋಲಡBORAX

1280 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಜಖನಾನ ಥ BORAX

1281 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಈಯಣಣ BORAX

1282 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಭಚಂದರBORAX

1283 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜಖನಾಥ ಮೇಲಕರಿBORAX

1284 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಳರಾಜBORAX

1285 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶ್ಯಂತಲಿಂಗ್BORAX

1286 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಣ BORAX

1287 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವಿರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ಮಾBORAX

1288 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ದೇವೇಂದರ   ಮಲBORAX

1289 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಣಭಮ BORAX

1290 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಗುಂಡ  ಕುಕುಂದಿBORAX



1291 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಬಿಸಾಬ್ ಗಿಡೆಡBORAX

1292 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಜಂದರ ಮಾBORAX

1293 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಪ್ಪಳಾತಿ BORAX

1294 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ASHOK BORAX

1295 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ಭಯಗುಟ್ಟಟBORAX

1296 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಹಬೂಬ್ SABBORAX

1297 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಮಾ  ಎಸ್BORAX

1298 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಷನಮ ಂತ್ತರ ಮBORAX

1299 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯGOVIND BORAX

1300 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯತಿದೇವಿ BORAX

1301 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄದ್ರಕು ಚವಾಾ ಣBORAX

1302 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄತಿ ಣಣ BORAX

1303 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವಿೋಯಣಣ BORAX

1304 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಅವಿನಾಶ್ BORAX

1305 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಅನನ ರಾಮBORAX

1306 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿರ ೋಕಂತ್ BORAX

1307 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ನಾಖಭಮ BORAX

1308 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಚೆನನ  ಫಶBORAX

1309 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಅಮೃತ್ BORAX

1310 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಅನಿಲ BORAX

1311 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಖಣತಿ ಲಾಲ್ಲ ಯಥೋಡ್BORAX

1312 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಂಔಯ  ಎಂ ಮೄಲ್ಕ ೋರಿBORAX

1313 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಜಂದರ BORAX

1314 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭೋಮಾಶಂಔರ್BORAX

1315 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಫನಾನ BORAX

1316 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ಗುತಿತ ದ್ರರ್BORAX

1317 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

1318 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಣಣ  ಔಱಿBORAX

1319 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹರಿಮ  ಚಂದರ   ಶಖಾಂಡ್BORAX

1320 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರೇಣ್ಣಕಬ್ಯಯಿBORAX

1321 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಕ ಣಣ BORAX

1322 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಿಂಖ BORAX

1323 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಯಮಶ್ BORAX

1324 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1325 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಜಖನಾಥ ರ್ಚಲಿಔರ್BORAX

1326 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಖಭಮ BORAX

1327 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಖರಾಜ್ BORAX

1328 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಔಲಾ BORAX

1329 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇನಹರ್BORAX

1330 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಅಫಾಶನ ಬೇಗಂBORAX

1331 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಕಲೇಡಾ ಬೇಗಂBORAX

1332 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಮೇಹ್ದದ  ಇಸಾಮಯಿಲBORAX

1333 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಖಣಿಸಾಬ್ BORAX

1334 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದ್ರರ ಭ BORAX

1335 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯದಡಡ  BORAX

1336 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಮಾಲಿಕಜುಾನ್BORAX

1337 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾದಿಲಿೋಪ್ಪ ಕುಮಾರ್BORAX

1338 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಯತಮಾ BORAX

1339 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಔಲಾಳತಿ BORAX

1340 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಷನಮಂತ್ತರ ಮBORAX

1341 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಗೌಡ BORAX

1342 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿBORAX

1343 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಳಸಂತ ಅಖಸಿಭನಿBORAX

1344 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಿದದ ಭಮ  ಅಖಸಿಭನಿBORAX

1345 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಂಕೄರ   ಷಯಸೂರುBORAX

1346 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ದಿವಾಔರ್ ಜೋಶಿBORAX

1347 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಡ್ಡ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್BORAX

1348 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಹುಲಿಗಭಮ BORAX

1349 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಫಶಭಮ BORAX

1350 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ತಿಭಮ ಮಾ BORAX

1351 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಔಲಾಳತಿ BORAX

1352 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಯಮಶ್ BORAX

1353 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಮಶ್ BORAX

1354 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರಾಜು BORAX

1355 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಪ್ಪಂಡು ಚವಾಣ್BORAX

1356 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ದೇಳರಾಮBORAX

1357 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶವಂತ BORAX

1358 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖಣಣ BORAX

1359 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿದೇವಿಬ್ಯಯಿBORAX

1360 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರ ಕಶ್ BORAX

1361 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಂಖ BORAX

1362 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಕಲಭಮ BORAX

1363 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಜುಜಬ್ಯಯಿBORAX

1364 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಮುನಿಮBORAX

1365 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸ್ತರೇಶ್ BORAX

1366 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶಿಳರಾಜ್ BORAX

1367 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅನಿಲ BORAX

1368 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶ್ಯಭರಾಮBORAX

1369 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯದೌರ ತಿ BORAX

1370 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಫಭಮ BORAX

1371 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಂಔ BORAX

1372 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಿದದ ಣಣ BORAX

1373 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಜಖದಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಂಖಳ್ಳBORAX

1374 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಯೋವದ್ರ ಬ್ಯಯಿBORAX

1375 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅನಿಱಕುಮಾರ್BORAX

1376 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿBORAX

1377 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮು BORAX

1378 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಧಾಕು BORAX

1379 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಜಭಕಬ್ಯಯಿBORAX

1380 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿದೇಳಕಿಕ BORAX

1381 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಭೋಭರಾಮBORAX

1382 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಚಂದರ ಭಮ BORAX

1383 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಾಗಿೋಯಥಿ BORAX

1384 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣBORAX

1385 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಳಸಂತ BORAX

1386 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭಣಿಔರಾವ್BORAX

1387 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರೇಳ  ಹಶಭನಿBORAX

1388 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅಭರಾಳತಿBORAX

1389 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭಮಾ BORAX

1390 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಭೋಮಾಶಂಔರ್BORAX

1391 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಜಮಾಕ ಬ್ಯಯಿBORAX

1392 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಯಭಮ BORAX

1393 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಔಲಶಭಮ BORAX

1394 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸಂಖ BORAX

1395 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಹಜ ಸಾಹೇಬ್BORAX

1396 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ಗುಂಡ  ಸಾಶಗೋಾನ್BORAX

1397 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಜಖದೇವಿ BORAX

1398 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿಫಳಿ್ಳBORAX

1399 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಮೃತರಾವ್ ಸಿಂಗBORAX

1400 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮೌನೇಾ ಯBORAX

1401 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗಂಗಬ್ಯಯಿBORAX

1402 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಷನಮಂತರಾವ್BORAX

1403 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಮುನಾBORAX

1404 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಅಜುಾನ್ BORAX

1405 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯತುಕರಾಭBORAX

1406 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನುಷಾದೇವಿBORAX

1407 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಬದರ BORAX

1408 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಚಂದರ ಕಂತBORAX

1409 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಮೇಷಭಮ ದ್ ಶಂಶುದಿದ ೋನ್BORAX

1410 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ವಿಾ ನಾಥ ಎನ್ ಳನಮಾಲಿBORAX

1411 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯಸಿದದ ರಾಜ್ ಎನ್ ಳನಮಾಲಿBORAX



1412 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸಿದದ  BORAX

1413 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಗುಣಶಕರ್BORAX

1414 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶಿರ ೋಮಂತ್ BORAX

1415 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಸಿಡ್ ಖಾನ್BORAX

1416 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಕಭಮ BORAX

1417 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ RAMABAI BORAX

1418 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಖುಬು BORAX

1419 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್BORAX

1420 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖನಾನ ಥ BORAX

1421 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶ್ಯಂತಬ್ಯಯಿBORAX

1422 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾದವ್BORAX

1423 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಕಿನ್ BORAX

1424 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಮೇೋನು BORAX

1425 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಾಭಚಂದರBORAX

1426 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1427 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಮಾ ರ್ ರೆಡ್ಡಡBORAX

1428 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸ್ತರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡBORAX

1429 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಗುಂಡ BORAX

1430 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಭಹೋಫಬ್ ಬೈಗ್BORAX

1431 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿBORAX

1432 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸಂಖಭಮ BORAX

1433 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಭಮ  ಮುಲಾಜBORAX

1434 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಗಂಗಾಧಯ BORAX

1435 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚಂದರ ಶಕರ್BORAX

1436 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಱಿಮಾ BORAX

1437 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ BORAX

1438 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಶೇೋಕ್ BORAX

1439 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿಳರಾಜ್ BORAX

1440 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ವಿಾ ನಾಥ BORAX

1441 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯಣಭಮ BORAX

1442 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜBORAX

1443 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಱಿಣಣ BORAX

1444 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಆಕ BORAX

1445 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಱಿಣಣ BORAX

1446 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಿದದ ಭಮ  ಔಲಶೄಟ್ಟಟBORAX

1447 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿBORAX

1448 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಜುಾನ್ BORAX

1449 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾಥ BORAX

1450 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ BORAX

1451 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾರಾಜಶಕರ್BORAX

1452 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಲಿ್ೋ BORAX

1453 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1454 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಘಾಱ BORAX

1455 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾತಿ ಮಾ BORAX

1456 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಚಂದರ  ರೆಡ್ಡಡBORAX

1457 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಹದೇವಿBORAX

1458 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಾಗಂದರ BORAX

1459 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವಿೋಂದರ BORAX

1460 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಖಶೄಟ್ಟಟ BORAX

1461 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸಿದದ  BORAX

1462 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಪುತಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

1463 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿBORAX

1464 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

1465 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅನನ ವಿೋಯBORAX

1466 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ನಯಶಗಂಡBORAX

1467 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಅನಿಲ BORAX

1468 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಹದೇವಿBORAX

1469 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಆನೆಮಾಮ BORAX

1470 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿರ ೋಮಂತರಾವ್BORAX

1471 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಯಣ BORAX

1472 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದ BORAX

1473 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖನಾನ ಥ BORAX

1474 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಪ್ಪಳಾತಿ BORAX

1475 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಟೋಟಭಮ BORAX

1476 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಿದದ ಣಣ  ಹಶದಡ್ಡಡBORAX

1477 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಶ್ಯದ್ ಬೇಗಂBORAX

1478 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜಖದೇವಿ BORAX

1479 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜೋರಂಬಿBORAX

1480 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಪುತರ  BORAX

1481 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದ್ರರ ಭ BORAX

1482 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಬುದ ಲ ಯಶಿೋದ್BORAX

1483 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶಿರ ೋಮಾಂತ್BORAX

1484 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಈಯಣಣ BORAX

1485 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಬಂಡಭಮ BORAX

1486 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಭೋಮಾಶ್ಯ BORAX

1487 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಭಹಂತಮಾBORAX

1488 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಫಶಳರಾಜ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

1489 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಹದೇವಿBORAX

1490 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ದೇವಿೋಂದರ BORAX

1491 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿBORAX

1492 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮೇಷಭಮ ದ್ ಗೌಸಾBORAX

1493 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಿರ ೋದೇವಿ BORAX

1494 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸಂಖಭಮ BORAX

1495 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಲಿೋಲಾ BORAX

1496 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ತಿ ಣಣ BORAX

1497 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖ BORAX

1498 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಚಂದರ ಭಮ BORAX

1499 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸಂತೋವಕುಮಾಯBORAX

1500 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸ್ತನಿಲ ಕುಮಾರ್BORAX

1501 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಮೂತಿಾBORAX

1502 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಸಂಖ BORAX

1503 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಔಫ ರ್ ಪ್ಪಶ್ಯBORAX

1504 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಾಜರ್ ಪ್ಪಶ್ಯBORAX

1505 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಫಳಾ  ಔಳಿ್ಳBORAX

1506 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಬೇಡಾ ಬೆಗಾಮBORAX

1507 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯರಾಜಶಕರ್BORAX

1508 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ನಬಿಸಾಬ್ BORAX

1509 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಮು ರಾಥೋಡ್BORAX

1510 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸ್ತಶಿೋಲಾ ಬ್ಯಯಿBORAX

1511 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1512 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಮೆಬುಬಿ BORAX

1513 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಹದೇವಿBORAX

1514 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಸ್ತಮಿತ್ತರ BORAX

1515 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಮೆನೋದಿದ ೋನ್BORAX

1516 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಯಂಔಟಭಮBORAX

1517 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಷಿಔಲ BORAX

1518 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಸಾತ ನ್ SABBORAX

1519 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಬಿಸಾಬ್ ಮುಱಿನ್BORAX

1520 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಚೆನನ ಫಶBORAX

1521 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಿದದ ಲಿಂಖBORAX

1522 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಯಶ BORAX

1523 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರೈಮಾಡ್ ಬಿೋBORAX

1524 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಷನಮಂತ್BORAX

1525 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಳರಾಜBORAX

1526 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಜಲೋಹತ್BORAX

1527 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣ BORAX

1528 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಭೋಭಶಂಔರ್BORAX

1529 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಫಶಳರಾಜBORAX

1530 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಫಶBORAX

1531 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಬಂಡ BORAX

1532 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್BORAX

1533 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಕುಮಾರ್BORAX



1534 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಯವಿೋಂದರ BORAX

1535 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ದಶತ ಮಾ BORAX

1536 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

1537 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಮಾರೆನಾನ BORAX

1538 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಪುವ ಳತಿ BORAX

1539 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿರ ೋಮಂತ್ BORAX

1540 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಖಣತಿ ರಾವ್ ಕಿತತ ದ್BORAX

1541 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಯಣಭಮ BORAX

1542 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ನಾಗಿಂದರ BORAX

1543 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಯಣBORAX

1544 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರ್ಫಾದಿದ ೋನ್BORAX

1545 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಗುರುಪ್ಪದBORAX

1546 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಮ್ ಜಾಧವ್BORAX

1547 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1548 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಅನವಿೋಯBORAX

1549 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

1550 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಪ್ಪಂಡುರಾಂಗ್BORAX

1551 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶ್ಯಮ್ ಬ್ಯಯಿBORAX

1552 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸೂಮಾಕಂತ್BORAX

1553 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಒಂರ ಕಶ್BORAX

1554 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಾಖರಾಜ್ BORAX

1555 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಟಔಲ ಫಶಳರಾಜBORAX

1556 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಳರಾಜBORAX

1557 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಮಂಜುಳಾBORAX

1558 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಬದರ ಭಮ BORAX

1559 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದಿದ ೋನ್BORAX

1560 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂBORAX

1561 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಿಮೄಮ ಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್BORAX

1562 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಭಹೇಬೂಬ್ SABBORAX

1563 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಖಾಸಿಮ್ SABBORAX

1564 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1565 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯತುಕರಾಂ BORAX

1566 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿೋಯಭಮ BORAX

1567 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಜಖನಾಥ BORAX

1568 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಾಖ BORAX

1569 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಭನಾಬ್ಯಯಿBORAX

1570 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯದೇವಿೋಂದರ BORAX

1571 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಖಾಸಿಂಬಿ BORAX

1572 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಸಂಖಣಣ  ಫಶBORAX

1573 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಗುಂಡಭಮ BORAX

1574 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಗುಂಡಭಮ BORAX

1575 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜBORAX

1576 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಮೃತ್ BORAX

1577 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ್ BORAX

1578 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ BORAX

1579 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಭಡೆ  ಆರ್BORAX

1580 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಔಭಲ ಬ್ಯಯಿBORAX

1581 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಚಚ BORAX

1582 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಔಭಲಾಔರ್BORAX

1583 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಚಂದರ ಔಲಾBORAX

1584 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿBORAX

1585 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಹುಸನ್ SABBORAX

1586 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1587 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗುರುನಾಥBORAX

1588 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ರಾಹುಲ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

1589 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರ ಭಾಳತಿ BORAX

1590 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಗೌಯಭಮ BORAX

1591 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್BORAX

1592 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಳನ BORAX

1593 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್BORAX

1594 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಷಭದ್ ಹುಸನ್BORAX

1595 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1596 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖನಾನ ಥ BORAX

1597 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿ ಸಿದದ ಣಣ BORAX

1598 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಬಿಜನ್ ಬಿೋBORAX

1599 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಕಭಮ  ಬಿಫಳಿ್ಳBORAX

1600 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯತನ ಬ್ಯಯಿBORAX

1601 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಶಿಳಪುತರ  BORAX

1602 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶತಿೋಶ್ BORAX

1603 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚಂದರ ಭಮ BORAX

1604 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ BORAX

1605 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿದ್ರದ ಭ BORAX

1606 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ವಿೋಯಬದರ BORAX

1607 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಲಾಾ ಣ್ ಬಟ್BORAX

1608 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಷನಮಂತ್BORAX

1609 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಂತೋಷ್BORAX

1610 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಱಿಣಣ BORAX

1611 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱರಾಜಶಕರ್BORAX

1612 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾರಾಭಲಿಂಗ್BORAX

1613 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖಣಣ BORAX

1614 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ತಿಭಮ ಮಾ BORAX

1615 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1616 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯದೇವಿೋಂದರ BORAX

1617 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1618 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿಳಯಣBORAX

1619 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶುಬಚ ಂದರ BORAX

1620 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗುಂಡಭಮ BORAX

1621 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಲಾಱಮಾ BORAX

1622 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಫಶಳರಾಜBORAX

1623 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಗೌಸೇದಿದ ೋನ್BORAX

1624 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಗೋಪ್ಪಱ ರಾವ್BORAX

1625 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶಿಳಕುಮಾಯBORAX

1626 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸ್ತರೇಶ್ BORAX

1627 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಗುಂಡ BORAX

1628 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ರೇಳ  ಬೆಂಕಂಡ್BORAX

1629 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ BORAX

1630 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಭನಸ್ತಯ ಬೇಗಂBORAX

1631 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿBORAX

1632 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖಭಮ BORAX

1633 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಶಯಶಾ ತಿ BORAX

1634 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄನಾಖಭಮ BORAX

1635 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಮಾರೆ BORAX

1636 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯಮಾ ಯBORAX

1637 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಮೇೋಷನ್ BORAX

1638 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಕೃವಣ BORAX

1639 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1640 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಭರಾವ್BORAX

1641 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ  ಮುಲಾಜBORAX

1642 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ದಗಿರ್ SABBORAX

1643 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ  ನಿಲ್ಲರುBORAX

1644 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗೌರಿಬ್ಯಯಿBORAX

1645 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಷಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಡBORAX

1646 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಎಯಭಮ BORAX

1647 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1648 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಷಣಮಂತBORAX

1649 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಖಾಜಪ್ಪಷಾBORAX

1650 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಯಣಭಮ BORAX

1651 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಹೂಳಣಣ BORAX

1652 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಜುಾನ್ BORAX

1653 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಷಣಮಂತBORAX

1654 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಪ್ಪಂಡುರಂಖBORAX

1655 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಷಣಮಂತBORAX



1656 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಂಗಾಯ  ಗುತತ ೋದ್ರಯBORAX

1657 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ದೇವಿೋಂದರ BORAX

1658 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಪೄರ ೋಭಸಿಂಗ್BORAX

1659 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಱಿ BORAX

1660 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗಂಗಾಧರ್BORAX

1661 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಜಖದಿೋಶ್ BORAX

1662 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ BORAX

1663 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಯಣಫಶBORAX

1664 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ದತ್ತತ ತರ ೋಮBORAX

1665 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಸಿದುದ BORAX

1666 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾರಾಚಮಾ BORAX

1667 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಕಲ BORAX

1668 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗುರುರಾಜ್BORAX

1669 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖಮಾ  ಗುತತ ೋದ್ರಯBORAX

1670 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭೋಭರಾವ್BORAX

1671 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಕಲ  ಎಸ್ ಸ್ತಂಟನ್BORAX

1672 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದದ ಣಣ BORAX

1673 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖಭಮ BORAX

1674 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಭಮ BORAX

1675 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣ BORAX

1676 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಕಿನ್ BORAX

1677 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅನಿಲ BORAX

1678 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸೆಮದ್ ಹುಸನ್ ಸಾಬ್BORAX

1679 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1680 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಪ್ಪಳಾತಿ BORAX

1681 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಿೋಯಭಮ BORAX

1682 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿರ ೋಮಂತ ರೆಡ್ಡಡBORAX

1683 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಾಖಣಣ BORAX

1684 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಸಿದದ ಮಾ BORAX

1685 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಶಯಶಾ ತಿ BORAX

1686 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಘುಡು SABBORAX

1687 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ BORAX

1688 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಕು ಣಣ BORAX

1689 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಳರಾಜBORAX

1690 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸಿದದ ಭಮ BORAX

1691 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಂಫಣಣ BORAX

1692 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1693 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಪತ್ತಂಫಮಾBORAX

1694 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗುಂಡ  ಕುಂಬ್ಯಯBORAX

1695 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಱಲಿತ್ತ BORAX

1696 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚಂದರ ಶಕರ್BORAX

1697 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಜಖನಾನ ಥ್ BORAX

1698 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಗುರುಲಿಂಖBORAX

1699 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಈಾ ಯಭಮ BORAX

1700 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಂಖ BORAX

1701 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರಾಭಲಿಂಖBORAX

1702 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಿದದ ಮಾ BORAX

1703 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರಾಖವೇಂದರBORAX

1704 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಭಮ  ಹಶಭನಿBORAX

1705 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾರಾಜಶಕರ್BORAX

1706 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಂಖ BORAX

1707 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಮಾ ರ್BORAX

1708 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖನಾನ ಥ್ BORAX

1709 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಯವಿಕಂತ್BORAX

1710 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಹನನ ಭಮ BORAX

1711 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುಂಡಮಾ  ಮಾತBORAX

1712 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಾಗಿಗ  ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1713 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗಂಗಾಧರ್BORAX

1714 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಂಔರ್ ರಾವ್BORAX

1715 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿದ್ರಾ ಧರ್BORAX

1716 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಷನಮಂತ್ತರ ಮBORAX

1717 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಿಔಲಾ ರಾಜಾಪುಯBORAX

1718 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯತಿ ಣಣ BORAX

1719 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1720 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಮಾ BORAX

1721 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿರ ೋಮಂತ್ BORAX

1722 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂತೋಷ್ಣಕಮಾರ್BORAX

1723 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಂಔರ್ BORAX

1724 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿದ್ರಾ ಸಾಖರ್BORAX

1725 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಱಿ BORAX

1726 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿBORAX

1727 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಚಂದರ ಶಕರ್BORAX

1728 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಜಖದೇವಿ BORAX

1729 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂಖಭಮ BORAX

1730 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದೇವಿೋಂದರ BORAX

1731 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಈಾ ಯಜ್ BORAX

1732 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸಿದದ ಣಣ BORAX

1733 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಿಂಖಭಮ BORAX

1734 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಅಜುಾನ್ ಪಂಚಲBORAX

1735 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮವಂತರಾವ್BORAX

1736 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಖಾತಱಭಮ BORAX

1737 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಾಚಭಮ BORAX

1738 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶುಬರ ಭಮ BORAX

1739 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಸೂಮಾಕಂತ್BORAX

1740 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರೇಳಣಸಿದದ ಮಾBORAX

1741 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿರ ೋಮಂತ್ BORAX

1742 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್BORAX

1743 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಔಲ್ಸಾಬ್ BORAX

1744 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಸೆಮದ್ ಅಷಭದ್BORAX

1745 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಮೇಷಭಮ ದ್ ಇಶ್ಯಕ್BORAX

1746 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬಂಡೆಭಮ BORAX

1747 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಅಜೋಮ್ ಟೆಲBORAX

1748 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಶಮಿನಾ ಬೇಗಂBORAX

1749 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಆಕರಾಜ್BORAX

1750 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಾಖಣಣ BORAX

1751 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಮೇಡ್ಡನಾಸ ಬ್BORAX

1752 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜBORAX

1753 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸೂಮಾಶಕರ್BORAX

1754 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಂದರ BORAX

1755 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ BORAX

1756 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಗುಂಡ BORAX

1757 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಅಶಿಾ ನಿ BORAX

1758 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಖಾ ಜೋತಿBORAX

1759 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿBORAX

1760 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱರೇಖಾ BORAX

1761 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಫಶ BORAX

1762 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಾರಿ BORAX

1763 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಹದೇವಿBORAX

1764 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಱಲಿತ್ತ BORAX

1765 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1766 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ BORAX

1767 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಗುರುಲಿಂಖBORAX

1768 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶಿಳಲಿಂಖBORAX

1769 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1770 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶುಔರ ಬಿೋ BORAX

1771 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಹದೇವಿBORAX

1772 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯತನಾಮ BORAX

1773 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖಭಮ BORAX

1774 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿ ವಿನೋದಕುಮಾಯBORAX

1775 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿೋಯಣಣ BORAX

1776 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಮುಕಿಂದBORAX

1777 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಹದೇಳBORAX



1778 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯದ್ರನಮಾ  ನಿಲ್ಲರುBORAX

1779 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳರಾಜ್ BORAX

1780 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಜಖದೇವಿ BORAX

1781 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1782 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಜಂದರ BORAX

1783 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿದದ ಣಣ BORAX

1784 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅಂಜನಾ BORAX

1785 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಉದಮ ಕುಮಾರ್BORAX

1786 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿದದ ಣಣ BORAX

1787 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತಳಣಾ BORAX

1788 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಮವಂತರಾಮBORAX

1789 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿಳರಾಜ್ BORAX

1790 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶ BORAX

1791 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸಂತೋಷ್BORAX

1792 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಿದದ ಲಿಂಖಮಾBORAX

1793 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯಣಮಾ BORAX

1794 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ನಬುಬ್ಯಯಿBORAX

1795 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯತುಲಜ BORAX

1796 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಭೋಭರೆಡ್ಡಡ BORAX

1797 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗೋಪ್ಪಲ ರೆಡ್ಡಡBORAX

1798 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್BORAX

1799 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯವಿೋಂದರ BORAX

1800 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಮೇಷಭಮ ದ್ ಸಿರಾಜದಿದ ೋನ್BORAX

1801 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಔಲಾಳತಿ BORAX

1802 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರಾಜಕುಮಾಯBORAX

1803 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಅನನ  BORAX

1804 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಗುರುಲಿಂಖBORAX

1805 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1806 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಅಮೃತರಾವ್BORAX

1807 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಖಾಾ ದಭಮ BORAX

1808 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟ BORAX

1809 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಪುಟಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

1810 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄರ ಭಾಔರ್ BORAX

1811 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಬ್ಯಬುಮಿಯಾಾBORAX

1812 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄರಾಜಶಕರ್BORAX

1813 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕಶಿನಾಥ್BORAX

1814 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1815 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಜಲಾನಿ ಟೇಲBORAX

1816 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಾಯತಿ BORAX

1817 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಔತ ರ್ ಬಿೋBORAX

1818 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1819 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅಮೃತ BORAX

1820 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತಮಾ BORAX

1821 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮೇಷಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್BORAX

1822 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಣಣ BORAX

1823 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ರ ವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್BORAX

1824 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸ್ತಧವಾನ್ ರೆಡ್ಡಡBORAX

1825 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಫಶಳರಾಜBORAX

1826 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಚೆನನ ಫಶBORAX

1827 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1828 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರಿಳಶೄಟ್ಟಟ BORAX

1829 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1830 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರುಕಿಯಾ ಬೇಗಂBORAX

1831 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಜಮಿೋರ್ ಅಷಭದ್BORAX

1832 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄರಾಮು BORAX

1833 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಿೋಯ BORAX

1834 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ನಾಖಣಣ BORAX

1835 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

1836 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶರುಬ್ಯಯಿBORAX

1837 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಕಶಿರಾಮBORAX

1838 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್BORAX

1839 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜBORAX

1840 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗಾಮತಿರ BORAX

1841 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ರೇಳಣಸಿದದ ಮಾBORAX

1842 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ರೈಟ್ಾ BORAX

1843 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಅನುರಾಧ BORAX

1844 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಕಳರೆಡ್ಡಡ BORAX

1845 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗುಂಡಭಮ BORAX

1846 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತಭಾಷ್ BORAX

1847 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅಮೃತ್ ರಾವ್BORAX

1848 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯBADE SAB BORAX

1849 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮಾಲಿಖರಾಮBORAX

1850 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಫಶBORAX

1851 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಲಾ BORAX

1852 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಂಕುಂತಲಾBORAX

1853 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣ  ಘಂಟ್ಟBORAX

1854 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುಂಡ BORAX

1855 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜುಲೇಖಾ ಬೇಗಂBORAX

1856 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರ ದಿೋಪ್ಪ BORAX

1857 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಡಾ ವಿೋಯಣಣ  ಸಾತನೂರುBORAX

1858 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಚಂದರ ಶಕರ್BORAX

1859 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯತನ ಭಮ BORAX

1860 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಬುದ ಲ ಯೂನಸ್BORAX

1861 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಕಲ BORAX

1862 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಫಶಳರಾಜ್BORAX

1863 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ  ಔಱಿBORAX

1864 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧನಂಜಮBORAX

1865 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮೇಷಭಮ ದ್ ರೂಫ್BORAX

1866 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯತನ ಭಮ BORAX

1867 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಮಾಲಿಾಂಖBORAX

1868 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಹದೇವಿBORAX

1869 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರಾಕಕುಮಾಯBORAX

1870 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರ ಕಶ್ BORAX

1871 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಯವಿೋಂದರ ಕುಮಾಯBORAX

1872 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಮೇಷಭಮ ದ್ ಜೈನುಲಾಬೆದಿದ ೋನ್BORAX

1873 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಇರಾಭಮ BORAX

1874 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮ  ನಯಸಿಗಂಡ್BORAX

1875 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಱಿಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್BORAX

1876 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಱಿಣಣ BORAX

1877 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಕಭಮ BORAX

1878 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿವೇಕನಂದBORAX

1879 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬಂಡೆ BORAX

1880 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1881 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿ ಜಮಾದ್ರಯBORAX

1882 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜಖನಾನ ಥ BORAX

1883 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ವಿನೋಡ್ BORAX

1884 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚಂದರ ಭಮ BORAX

1885 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಳಕುಮಾಯ ಗುರುಪ್ಪದ  ಅರಂಔಲBORAX

1886 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗುರು ಬ್ಯಯಿBORAX

1887 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿರಾಜದಿದ ೋನ್BORAX

1888 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜಖನಾನ ಥ BORAX

1889 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ನಾಖರಾಜ್ ಸಿದದ ಣಣ  ಧೂಲಗುಂದಿBORAX

1890 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳಮೂತಾಮಾBORAX

1891 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶಯಶಾ ತಿ ಬ್ಯಯಿBORAX

1892 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1893 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಮಾ ಣಣ  ಸಿರಿಗಂಡ್BORAX

1894 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಖಮಾ BORAX

1895 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಬ್ಯಬು ರಾವ್BORAX

1896 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಮೇನ BORAX

1897 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ನಾಖಮಾ BORAX

1898 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಫಾಟುರ  ಟೇಲBORAX

1899 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿಳರಾಮ BORAX



1900 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅನಿೋಱಕುಮಾಯBORAX

1901 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಔವಿತ್ತ ಮೇಲಕರಿBORAX

1902 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಾ ೋತಿ BORAX

1903 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಭಮ BORAX

1904 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜಖದೇವಿ ವಾಗಿಗBORAX

1905 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಂಖಮಾ  ಸಾಾ ಮಿBORAX

1906 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಶೇೋಕುಮಾಯ ಬಿ ಕುದಿರ ಔರ್BORAX

1907 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಗುಟಟ ಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಭಡಟ್ಟಟBORAX

1908 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸಿದದ  BORAX

1909 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಗ್ ಶೄಟ್ಟಟ BORAX

1910 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅಬುದ ಲ ಯಹೋಮಾನ್BORAX

1911 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಉಭರ್ ಪ್ಪಶ್ಯBORAX

1912 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದ್ರಮ ಳತಿ ಮುಲಿಗಿBORAX

1913 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸ್ತಮಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿ ಕಂಬ್ಯಯBORAX

1914 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಅಲಿಾವುದಿದ ೋನ್BORAX

1915 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಬಂದ BORAX

1916 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅನಿೋಱಕುಮಾಯBORAX

1917 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯರಾಭಚಂದರ BORAX

1918 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್BORAX

1919 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೂಪ್ಪ BORAX

1920 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಿಳಯಣBORAX

1921 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಿಠಲ BORAX

1922 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಗಂಖಭಮ BORAX

1923 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗುಂಡಭಮ BORAX

1924 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

1925 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯಣಫಶBORAX

1926 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಿದದ ಮಾ BORAX

1927 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಿಜಗುಣಮಾBORAX

1928 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಹಯಣಣ BORAX

1929 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಿದದ  BORAX

1930 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಮಾ ರ್BORAX

1931 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಜೈಶಿರ ೋ BORAX

1932 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿBORAX

1933 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಿಾ ನಾಥ್BORAX

1934 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ ಮಾBORAX

1935 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಾಖರೆಡ್ಡಡ BORAX

1936 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಂಖ BORAX

1937 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಮ BORAX

1938 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಳಯಣBORAX

1939 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಱಿಮಾ BORAX

1940 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಡೌಱಟ್ ಬಿBORAX

1941 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಶಫನಾನ BORAX

1942 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಫಾತೂರ ಸಾಬ್BORAX

1943 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಲಿ್ೋ BORAX

1944 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ತಿ ಣಣ BORAX

1945 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಔವಿತ್ತ BORAX

1946 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಜಖದವಿ ತಱನೂರುBORAX

1947 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿಳಯಣರೆಡ್ಡಡBORAX

1948 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಪುವ ಳತಿ BORAX

1949 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶ್ಯಂತಕುಮಾಯBORAX

1950 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಯಣ BORAX

1951 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭೋಮಾಬ್ಯಯಿBORAX

1952 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಯಶಮಾ BORAX

1953 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶುಬಚ ಂದರ BORAX

1954 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಯಶಾ ತಿ BORAX

1955 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗುಂಡಭಮ BORAX

1956 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಚಂದರ ಶಕರ್BORAX

1957 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಕತ್ತಱ BORAX

1958 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡBORAX

1959 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಲಿಂಖರೆಡ್ಡಡBORAX

1960 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯಣಭಮ BORAX

1961 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿನಾಥ ರೆಡ್ಡಡBORAX

1962 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿಳಯಣBORAX

1963 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭರೆ BORAX

1964 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅನನ ಪೂಣಾBORAX

1965 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಣಭಮ BORAX

1966 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಂತ್ ಕುಮಾರ್BORAX

1967 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಂತೋಷ್BORAX

1968 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಮಫಣಣBORAX

1969 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಲಿಂಖಫಶವ್BORAX

1970 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರಾಭಲಿಂಖರೆಡ್ಡಡBORAX

1971 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ನಿೋಱಕಂಠ BORAX

1972 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಅಂಫಣಣ BORAX

1973 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಗುನೆಾ ೋಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಮಾಲಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

1974 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದದ ಲಿಂಖರೆಡ್ಡಡBORAX

1975 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಶಿಳಯಣBORAX

1976 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಚಂದರ ಔಲಾBORAX

1977 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಯವಿೋಂದರ ರೆಡ್ಡಡ  ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

1978 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಾಖಭಮ BORAX

1979 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾವಿಠಲ BORAX

1980 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿರ ೋಮಂತ್ BORAX

1981 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭೋಭರಾಮBORAX

1982 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಮಶ್ BORAX

1983 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಹೇಮಾಳತಿBORAX

1984 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿಳರಾಜ್ BORAX

1985 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚಂದರ ಶಕರ್BORAX

1986 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜಖದೇವಿ BORAX

1987 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರೇ BORAX

1988 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಚಂದರ ಕಂತBORAX

1989 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭೋಭ ಶಂಔರ್BORAX

1990 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಭಮ BORAX

1991 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಗುಂಡಭಮ BORAX

1992 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಲಿಿನಾಥBORAX

1993 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿBORAX

1994 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾದೇಳರಾಜ್BORAX

1995 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಫಶಳರಾಜBORAX

1996 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಉದಮಕುಮಾಯBORAX

1997 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

1998 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಣ BORAX

1999 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಚನಫಶಭಮBORAX

2000 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜಜಾ ಬ್ಯಯಿBORAX

2001 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗೌಯಭಮ BORAX

2002 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಆನೆಮಾಮ BORAX

2003 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡBORAX

2004 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಶಿಳಯಣBORAX

2005 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ರೆಡ್ಡಡBORAX

2006 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಮೇೋಷನ್ ರೆಡ್ಡಡBORAX

2007 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಹನಂದBORAX

2008 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸ್ತಜಾತ BORAX

2009 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯತನ ಬ್ಯಯಿBORAX

2010 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮಲಿಾಲಿಂಗ್BORAX

2011 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಷನಮಂತ್BORAX

2012 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಿದದ  BORAX

2013 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಂಔರ್ ರಾವ್BORAX

2014 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸ್ತಭಾಷ್ BORAX

2015 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿನಾಥBORAX

2016 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಱಔ BORAX



2017 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ  BORAX

2018 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಚಂದರ ಕಂತBORAX

2019 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವೈಶ್ಯಲಾ BORAX

2020 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳರಾಮ BORAX

2021 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ವಿಠಲ BORAX

2022 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಮಲಿಾಲಿಂಗ್BORAX

2023 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಚನನ ಭಮ BORAX

2024 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ಕುಮಾರ್BORAX

2025 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿದದ ರಾಭ BORAX

2026 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಯಮಶ್ BORAX

2027 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಮಶ್ BORAX

2028 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸ್ತಭಾಷ್ BORAX

2029 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧನಂಜಮಾBORAX

2030 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಶಿಳಭಮ BORAX

2031 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ್ ಫಲಗಾಯBORAX

2032 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ್ಚಂದ್ ಬೇಗ್ ಕಟಔBORAX

2033 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತು ದ್BORAX

2034 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಗುರುರಾಜ್BORAX

2035 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಅಮೃತ್ BORAX

2036 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ಅಮೇಖಸಿದದBORAX

2037 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಕಲ BORAX

2038 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಣಭಮ BORAX

2039 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಳರಾಜ ಹುಡ್ಡಗಿBORAX

2040 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಾಖಭಮ BORAX

2041 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಿದ್ರಾ  ಸಾಖಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

2042 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ವಿಕಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲBORAX

2043 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇವೇಂದರ BORAX

2044 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

2045 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯನಾಖಣಣ BORAX

2046 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಖಭಮ BORAX

2047 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಣಿಔ BORAX

2048 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

2049 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಭಲಿಿಕಜುಾನBORAX

2050 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಜಖನಾಥ BORAX

2051 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯಸಿದದ ಣಣ BORAX

2052 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚಂದಭಮ BORAX

2053 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಗುಂಡ BORAX

2054 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಜತ BORAX

2055 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಿದದ ಣಣ BORAX

2056 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಫಶಳರಾಜBORAX

2057 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಜಖನಾನ ಥ BORAX

2058 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಜಗಂತ್ BORAX

2059 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಫಶBORAX

2060 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅನನ ರಾಮBORAX

2061 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಹಲಿಂಖBORAX

2062 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಬಿ ಯಾಾಔBORAX

2063 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಮಶ್ ರೈಔBORAX

2064 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

2065 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಾಜಶಕರ್BORAX

2066 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಶಫನಾನ BORAX

2067 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

2068 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

2069 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮಂಜುನಾಥ್BORAX

2070 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಗುಂಡ BORAX

2071 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಅರುಣಕುಮಾರ್BORAX

2072 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ವಿಾ ನಾಥ BORAX

2073 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಮಾ ಯBORAX

2074 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳಲಿಂಖBORAX

2075 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಕಂತ್ BORAX

2076 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖರೆಡ್ಡಡ BORAX

2077 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯವಿೋಂದರ BORAX

2078 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಮಲಿಾಲಿಂಗ್BORAX

2079 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಷನಮಂತರಾವ್BORAX

2080 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಫಶಳನ BORAX

2081 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗಂಖಭಮ BORAX

2082 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

2083 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಚಂದರ ಶಕರ್BORAX

2084 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸೆದದ  BORAX

2085 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶ್ಯಮ್ ರಾವ್BORAX

2086 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರಾಚಣಣ BORAX

2087 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಿರ ೋದೇವಿ BORAX

2088 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಿದದ ಣಣ  ಪ್ಪಂರ್ಚಲBORAX

2089 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹೇಂದರ ಕುಮಾಯ ಮಂಖಱಗಿBORAX

2090 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮೃತ BORAX

2091 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಱಿಭಮ BORAX

2092 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಚಂದರ ಕಂತ್BORAX

2093 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಲಾಲ ಟೇಲBORAX

2094 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಚಂದರ ಔಲಾBORAX

2095 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸ್ತಲೋಚನBORAX

2096 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣಭಮ BORAX

2097 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ BORAX

2098 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್BORAX

2099 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಭಯ BORAX

2100 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಖ BORAX

2101 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಮಾರುತಿ BORAX

2102 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಉಮಶ್ BORAX

2103 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣBORAX

2104 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿBORAX

2105 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಕೃವಣ ಕುಮಾಯಔಱಗಿBORAX

2106 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಮೇಷಭಮ ದ್ ಸಾದಿಕ್ ಮಿಯಾನ್BORAX

2107 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ನಾಖ BORAX

2108 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸ್ತಮಿತ್ತರ BORAX

2109 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಖೈರುನ್ ಬಿೋBORAX

2110 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜಾನಿ ಮಿಯಾನ್BORAX

2111 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರೇಣ್ಣಕ BORAX

2112 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಭಮ BORAX

2113 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಇಂದು ಬ್ಯಯಿBORAX

2114 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಯಣಭಮ BORAX

2115 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ವಿಾ ನಾಥ್BORAX

2116 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಧನಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಟ್ಟBORAX

2117 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದಿೋಶ್ BORAX

2118 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಷರಿೋಾ ರ್ BORAX

2119 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭೋಭರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್BORAX

2120 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

2121 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಶ್ಯಕ್ ಟೇಲBORAX

2122 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗುಂಡ BORAX

2123 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಚಂದರ ಶಕರ್BORAX

2124 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಸಿದದ ಣಣ BORAX

2125 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅನನ ರಾಮBORAX

2126 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಗಿಂದರ BORAX

2127 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಡ BORAX

2128 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಾಖಭಮ BORAX

2129 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಪೄರ ೋಭಳತಿ BORAX

2130 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

2131 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿದ್ರಾ ಳತಿ BORAX

2132 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯತಿ  ರೆಡ್ಡಡ BORAX

2133 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮುಶತ ಫಾ BORAX

2134 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತBORAX

2135 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ MD ಗೌಸ್ BORAX

2136 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಂಶೇೋದಿದ ೋನ್BORAX

2137 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ವಿೋಯಮಾ BORAX

2138 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿೋಯಮಾ BORAX



2139 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಂಔರ್ BORAX

2140 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಫಾಟುರ  ಟೇಲBORAX

2141 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದಶತ ಗಿೋರ್ ಸಾಬ್BORAX

2142 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್BORAX

2143 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗೌಯಭಮ BORAX

2144 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶೆನಾಜ್ ಬೇಗಂBORAX

2145 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲBORAX

2146 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ BORAX

2147 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ASHOK BORAX

2148 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಚನನ  BORAX

2149 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಕಲಭಮ BORAX

2150 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರೇಳಣಸಿದದ BORAX

2151 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಸಿರ್ ಟೇಲBORAX

2152 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಹುಸನ್ ಟೇಲBORAX

2153 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಉತತ ಮ್ BORAX

2154 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ನೂರ್ ಭಷಭಮ ದ್BORAX

2155 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಶುಬಚಂದರ BORAX

2156 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಖಳಮಾ  ಸಾಾ ಮಿBORAX

2157 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ವಿೋಯಮಾ BORAX

2158 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಫಾಶಮಿೋಾಮBORAX

2159 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಂಖಭಮ BORAX

2160 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಮಂಜುನಾಥ್BORAX

2161 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಮಶಂಔರ್BORAX

2162 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಾಗಂದರ BORAX

2163 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸೇೋಭಶಕರ್BORAX

2164 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದಯಥ ವಾಗಿಗBORAX

2165 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಱಿ BORAX

2166 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಜಕುಮಾರ್BORAX

2167 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಬಂಡೆ BORAX

2168 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅನನ ರಾವ್BORAX

2169 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣಮಂಗಂಡ ಸಂತೋಷ್BORAX

2170 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂತ್ ಕುಮಾರ್BORAX

2171 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಮೃತರಾವ್BORAX

2172 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ BORAX

2173 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ BORAX

2174 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿಔಲಾ BORAX

2175 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

2176 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಫಶಳರಾಜBORAX

2177 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯಣ BORAX

2178 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಾಖ BORAX

2179 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯವಿೋಂದರ BORAX

2180 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಗಿರೆ BORAX

2181 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಶ್ಯಕ್ ಟೆಲBORAX

2182 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಬಂದಪ್ಪ BORAX

2183 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜಮಶಿರ ೋ ರಟ್ಟಟBORAX

2184 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸ್ತಭಾಚ ಂದರ  ರಟ್ಟಟBORAX

2185 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖಭಮ BORAX

2186 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔವಿತ್ತ ಚಂದಂಕಯBORAX

2187 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಷದೇಳBORAX

2188 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಇಂದಭಮ BORAX

2189 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖಣಣ BORAX

2190 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯವಿಚಂದರ BORAX

2191 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭಱಿ BORAX

2192 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶ್ಯಂತ BORAX

2193 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ರ ಕಶ್ BORAX

2194 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾರಾಚಮಾ BORAX

2195 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಟಔಲ ಫಶಳರಾಜBORAX

2196 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಳರಾಜBORAX

2197 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಗುಂಡ BORAX

2198 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ BORAX

2199 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಭಮ BORAX

2200 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಔಲಾಾ ನ BORAX

2201 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್BORAX

2202 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿBORAX

2203 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸೂಮಾಕಂತ್BORAX

2204 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರಾಜಔಸಾಬ್BORAX

2205 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಫಿರೋಜಾಮಿಯಾBORAX

2206 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿಳಲಿಂಖBORAX

2207 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಸ್ತಬದ್ರರ  ಬ್ಯಯಿBORAX

2208 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶಿಳರಾಂ BORAX

2209 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜಕುಮಾರ್BORAX

2210 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯರೇಳಣಸಿದದ   ಶತಖ ೋಡ್BORAX

2211 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯನಾಖಣಣ BORAX

2212 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ನಾಖಣಣ BORAX

2213 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಯಣಭಮ BORAX

2214 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಾಖಣಣ BORAX

2215 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಇರಾಭಮ BORAX

2216 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಚಂದರ  BORAX

2217 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ್ BORAX

2218 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದೇಳಔಭಮ BORAX

2219 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್BORAX

2220 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಚನನ ಫಶBORAX

2221 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್BORAX

2222 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಮಾಯಾದೇವಿBORAX

2223 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಪ್ಪಳಾತಿ BORAX

2224 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್BORAX

2225 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಫಶಭಮ BORAX

2226 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿBORAX

2227 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗುರುಸಿದದ ಮಾBORAX

2228 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಖುಫಣಣ BORAX

2229 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅರುಣಕುಮಾಯBORAX

2230 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ದೇವಿಂದರ BORAX

2231 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ತ್ತರಾ ಬಿೋ BORAX

2232 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಮಶ್ BORAX

2233 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಫಶBORAX

2234 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖನಾಥರೆಡ್ಡಡBORAX

2235 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್BORAX

2236 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಭಲಾಬ್ಯಯಿBORAX

2237 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿ ದೌಱ BORAX

2238 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಚಂದರ ಶಕರ್BORAX

2239 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಾ ೋತಿ BORAX

2240 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಱಿ  ದಿಗಾಗ ಂವ್BORAX

2241 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಗೋಯಔನಾಥ್ ಡ್ಡ ಶ್ಯಖಾಪುಯBORAX

2242 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಹನಂದBORAX

2243 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಾಖಭಮ BORAX

2244 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಡ BORAX

2245 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅನವಿೋಯ  ಬ್ಯಭನಳಿ್ಳBORAX

2246 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿBORAX

2247 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳಶಂಔಯಮಾ  ಬೈಯಭಡಗಿBORAX

2248 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಬ್ಯಬು ಟೇಲBORAX

2249 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳಯಣBORAX

2250 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶ BORAX

2251 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯವಿೋಂದರ BORAX

2252 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಫಶಳರಾಜBORAX

2253 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜು BORAX

2254 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಚಂದಪ್ಪವBORAX

2255 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಈಯ BORAX

2256 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶೇೋಭಾ BORAX

2257 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ವಿೋಯಣಣ  ಸಿಯಗಂಡ್BORAX

2258 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮBORAX

2259 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ವಿೋಯಣಣ BORAX

2260 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಉಮಾದೇವಿBORAX



2261 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಈಯಮಾ BORAX

2262 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಈಯಭಮ BORAX

2263 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ವಿೋಯಣಣ BORAX

2264 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ನಿಭಾಲಾ BORAX

2265 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಸಿದದ  BORAX

2266 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಬ್ಯಬುರಾವ್BORAX

2267 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಾಖಲಿಂಖBORAX

2268 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಮಾರುತಿ BORAX

2269 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಹುಸನ್ ಬಿೋBORAX

2270 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಭಲಿಿನಾಥBORAX

2271 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮು BORAX

2272 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಷರಿಚ ಂದರ BORAX

2273 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಗುಂಡ  ಔಲಿಡ ಫಟ್ಟಟBORAX

2274 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಈಯಣಣ  ಹೌಶೄಟ್ಟಟBORAX

2275 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿBORAX

2276 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜೋಜಾಬ್ಯಯಿBORAX

2277 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಚಂದು BORAX

2278 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಪರು BORAX

2279 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿಬ್ಯಯಿBORAX

2280 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿೋಱಕಂಠ BORAX

2281 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱ BORAX

2282 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಫನಾನ BORAX

2283 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಲಿು BORAX

2284 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ದೇವಿೋಂದರ GYPSUM

2285 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಖಪ್ಪತ GYPSUM

2286 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿGYPSUM

2287 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚಿೋನಾ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2288 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯರೂಪಿ್ಪ GYPSUM

2289 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಈಯಣಣ GYPSUM

2290 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2291 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭನೋಷರ್GYPSUM

2292 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಕಭಮ GYPSUM

2293 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಯಮಶ್ GYPSUM

2294 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2295 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄರಾಣ GYPSUM

2296 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋಷನ್ GYPSUM

2297 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಮಱಿ GYPSUM

2298 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಮಿಲಿಂದ್ GYPSUM

2299 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಿಱಭಮ GYPSUM

2300 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸ್ತಶಿೋಲಾ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2301 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಗುಂಡಭಮ GYPSUM

2302 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋಭಲಾGYPSUM

2303 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸ್ತನಿೋಲ ಕುಮಾರ್GYPSUM

2304 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಭನಿಬೈ GYPSUM

2305 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಉಮಾಲ GYPSUM

2306 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಪ್ಪಳಾತಿ GYPSUM

2307 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಹುಶನ GYPSUM

2308 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಿೋಱಭಮ GYPSUM

2309 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಱಔ GYPSUM

2310 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2311 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಭಮ GYPSUM

2312 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುರುನಾಥGYPSUM

2313 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿಠಲ GYPSUM

2314 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಂಜತ್ GYPSUM

2315 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶೇೋಭಾದೇವಿGYPSUM

2316 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ GYPSUM

2317 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರ ಕಶ್ GYPSUM

2318 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸ್ತರೇಶ್ GYPSUM

2319 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ JIVLA GYPSUM

2320 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿಾ ನಾಥ್GYPSUM

2321 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಾಮು GYPSUM

2322 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಈಾ ಯ GYPSUM

2323 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಬದರ  GYPSUM

2324 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಭಲಿಿನಾಥGYPSUM

2325 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಈಯಣಣ GYPSUM

2326 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಖಭಮ GYPSUM

2327 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣGYPSUM

2328 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದೇಳಭಮ GYPSUM

2329 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿರ ೋಮಂತ್ GYPSUM

2330 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯಶುರಾಭGYPSUM

2331 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಮಾ  ಸಾಾ ಮಿGYPSUM

2332 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಯಣಫಶGYPSUM

2333 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಹೆಫಬ್ GYPSUM

2334 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶ್ಯಂತ GYPSUM

2335 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗುರುಲಿಂಖಮಾ  ಮುಳ್ಳಗಿGYPSUM

2336 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅರುಂಕುಮಾರ್GYPSUM

2337 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಿರ ೋಧರ್ GYPSUM

2338 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯತನ ಭಮ GYPSUM

2339 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಿಳಪುತರ GYPSUM

2340 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಐಸಾಕ್ ಟೆಲGYPSUM

2341 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಈಯಣಣ GYPSUM

2342 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರ ಕಶ್ GYPSUM

2343 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಖೈರುಬಿ GYPSUM

2344 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅನಂತಮಾGYPSUM

2345 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿಳರಾಜ್ ಆರ್ ಚಿದಿರGYPSUM

2346 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶರ್ ಖಾನ್GYPSUM

2347 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಚಿದರಿGYPSUM

2348 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2349 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ GYPSUM

2350 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣ GYPSUM

2351 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶತಿೋ GYPSUM

2352 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದೇವಿಂದರ   ಮೆಶನೂರುGYPSUM

2353 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯRAM RAO GYPSUM

2354 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದೇವಿಕ GYPSUM

2355 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜ ಶಕರ್GYPSUM

2356 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅನನ ರಾಮGYPSUM

2357 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರಾಜಂದರ GYPSUM

2358 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿGYPSUM

2359 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರಾಧಿಕ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2360 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ GYPSUM

2361 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಎಂ ಡ್ಡ ಶಲಿೋಂGYPSUM

2362 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಳರಾಮ್GYPSUM

2363 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚಿಔಕ  ಗುರುನಂಜಾ ಯGYPSUM

2364 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಲಾಸಿಂಗ್ GYPSUM

2365 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿGYPSUM

2366 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅನಸ್ತಬ್ಯಯಿGYPSUM

2367 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಅಔರ ಭಪ್ಪವ ಹೇಳುGYPSUM

2368 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಬಿೋಯಣಣ GYPSUM

2369 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಾಗಿೋಯಥಿ GYPSUM

2370 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಮೃತ್ GYPSUM

2371 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿGYPSUM

2372 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿಕಂತ್ GYPSUM

2373 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಲಾಾ ಣಿ GYPSUM

2374 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಉಲಿಾಸ್ ಕುಮಾರ್GYPSUM

2375 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ರ ಕಶ್ GYPSUM

2376 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖನಾನ ಥ್GYPSUM

2377 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಹೋಂದರ ಕುಮಾರ್GYPSUM

2378 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಸಾತ ನ GYPSUM

2379 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಯವಿೋಂದರ GYPSUM

2380 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿವಾರೆಡ್ಡಡ GYPSUM



2381 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯವಂಔಟ ರಾವ್ ಸೂಮಾವಂಶಿGYPSUM

2382 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ GYPSUM

2383 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಶಕರ್GYPSUM

2384 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಫಶಳರಾಜGYPSUM

2385 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಿದದ ಣಣ GYPSUM

2386 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2387 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅಮೃತರಾವ್GYPSUM

2388 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಯಶಾ ತಿ GYPSUM

2389 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಬ್ಯಬುರಾವ್GYPSUM

2390 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅನನ ಪುಯ GYPSUM

2391 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರೇಳಣಸಿದದ GYPSUM

2392 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಿಳ GYPSUM

2393 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿರ ೋನಿವಾಶ GYPSUM

2394 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಣಭಮ GYPSUM

2395 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವಿೋಯಸಂಖಭಮGYPSUM

2396 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸೆಮದ್ ಅಜೋಜ್GYPSUM

2397 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸ್ತಬದ್ರರ GYPSUM

2398 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಮಂತGYPSUM

2399 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮGYPSUM

2400 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸೇೋಭಶಕರ್GYPSUM

2401 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಚೆಚ ೋಾ ಯGYPSUM

2402 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರ ಭು GYPSUM

2403 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಗಿೋಂದರ GYPSUM

2404 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಣಾ  ಭಡ್ಡವಾಲGYPSUM

2405 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಭಹದೇವಿ ಫಶಳರಾಜ ಶರ್GYPSUM

2406 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಔಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್GYPSUM

2407 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶತಿೋಚ ಂದರ  ಎಸ್ ಸೂಱಪಟ್GYPSUM

2408 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭಱಿ GYPSUM

2409 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸ್ತಳಯಣ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2410 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ GYPSUM

2411 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರೇಳಣಸಿದದ GYPSUM

2412 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಯಣ GYPSUM

2413 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರೋವನಾಲಿGYPSUM

2414 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿಳಲಿಂಖGYPSUM

2415 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್GYPSUM

2416 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಂಖಮಾ  ಸಾಾ ಮಿGYPSUM

2417 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಮ ಮುಭಾಂಡGYPSUM

2418 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ದೇವಿಕ GYPSUM

2419 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮಿೋನಾಕ್ಿಬ್ಯಯಿGYPSUM

2420 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯರೇಣ್ಣಕ GYPSUM

2421 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಶಿಳಕುಮಾರ್GYPSUM

2422 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೆನೋದಿದ ೋನ್GYPSUM

2423 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳ GYPSUM

2424 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಿೋಱಭಮ GYPSUM

2425 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ರ್GYPSUM

2426 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿರ ೋಮಂತ ರಾಮGYPSUM

2427 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗಮು ನಾಮಕ್GYPSUM

2428 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರೇಳ GYPSUM

2429 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸೂಮಾಕಂತ್GYPSUM

2430 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಂಔಯ GYPSUM

2431 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಈಯಮಾ GYPSUM

2432 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಾ ನಾಥ್GYPSUM

2433 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಣಣ GYPSUM

2434 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶ್ಯಂತಕುಮಾರ್GYPSUM

2435 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಅಔಕ ಭಮ GYPSUM

2436 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸಂತೋಷ್GYPSUM

2437 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಯಣಭಮ GYPSUM

2438 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಳ GYPSUM

2439 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಶಿಳರಾಮ್GYPSUM

2440 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಯಘುನಾಥ್GYPSUM

2441 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಿದದ ಲಿಂಖGYPSUM

2442 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭಱಿ GYPSUM

2443 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶಿರ ೋಧರ್ GYPSUM

2444 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸ್ತಶಿೋಲಾ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2445 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಲಿಿನಾಥGYPSUM

2446 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣಫಶGYPSUM

2447 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಶಂಕುಂತಲಾGYPSUM

2448 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯNABI ಟೆಲGYPSUM

2449 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್GYPSUM

2450 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರೇಳಣಸಿದದ GYPSUM

2451 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದ್ರರ ಭ GYPSUM

2452 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸ್ತಖಲಾ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2453 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಪ್ಪಳಾತಿಬ್ಯಯಿGYPSUM

2454 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2455 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ನಾಖಣಣ GYPSUM

2456 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ GYPSUM

2457 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಾವಿತರ ಭಮ GYPSUM

2458 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡGYPSUM

2459 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಮಾಲಿಖರಾಮGYPSUM

2460 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅಪ್ಪ ರಾವ್GYPSUM

2461 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ MEGU GYPSUM

2462 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತಭಾಚ ಂದರ  ರಟ್ಟಟGYPSUM

2463 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜಮಶಿರ ೋ ರಟ್ಟಟGYPSUM

2464 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಾಭಚಂದರGYPSUM

2465 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಷನಮಂತ್ ರಾಮGYPSUM

2466 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚಂದರ ಶಕರ್GYPSUM

2467 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಧನಾಸಿಂಗ್GYPSUM

2468 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ GYPSUM

2469 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶ್ಯಭಬ್ಯಯಿGYPSUM

2470 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಮಿತ್ತಬ್ಯಯಿGYPSUM

2471 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗೋಪ್ಪಱ ರಾವ್GYPSUM

2472 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚಂದರ  GYPSUM

2473 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಜಕುಮಾರ್GYPSUM

2474 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶ್ಯಂಟಿ್ಟಂಗ್GYPSUM

2475 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಾಖಣಣ GYPSUM

2476 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿಕಂತ್ GYPSUM

2477 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭಱಿಭಮ GYPSUM

2478 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಫಶಳರಾಜGYPSUM

2479 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭೋಮ ಮುಭಾಂಡGYPSUM

2480 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಮೇೋನು GYPSUM

2481 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿವಾನಂದ್GYPSUM

2482 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಮೇೋಷನ್ GYPSUM

2483 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮೆನಾಬ್ಯಯಿGYPSUM

2484 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಱಕುಕ GYPSUM

2485 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಱಕುಕ GYPSUM

2486 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಔಲಾಾ ಣ್ ಬಟ್GYPSUM

2487 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ದಿೋಸಿಂಗ್GYPSUM

2488 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಸಾತ ನ GYPSUM

2489 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ದಿೋಸಿಂಗ್GYPSUM

2490 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್GYPSUM

2491 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯತನ ಭಮ GYPSUM

2492 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಕೂಫ ಲಾಸ ಬ್GYPSUM

2493 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಕೂಫ ಲಾಸ ಬ್GYPSUM

2494 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಶಿಳರಾಜ್ GYPSUM

2495 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಚಿಔಕ  ಗುರುನಂಜಾ ಯGYPSUM

2496 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶತಿೋಶ್ ರೆಡ್ಡಡGYPSUM

2497 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱದೇವಾಜ GYPSUM

2498 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸೇೋಭಲಾGYPSUM



2499 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಖಂಡೇರಾವ್GYPSUM

2500 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ಶೇೋಭಾಳತಿGYPSUM

2501 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಸ್ತರೇಖಾ GYPSUM

2502 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಮಾ ರ್ ರೆಡ್ಡಡGYPSUM

2503 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗೋಪು ಜಾಧವ್GYPSUM

2504 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಲಾಬ್ಯಯಿGYPSUM

2505 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಂಔರ್ GYPSUM

2506 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಅಮೃತ GYPSUM

2507 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ GYPSUM

2508 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಯಮಾ ರ್GYPSUM

2509 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಅಂಜನಾ GYPSUM

2510 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ   ಶತಖ ೋಡ್GYPSUM

2511 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2512 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄವಿಕಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲGYPSUM

2513 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ದೇವೇಂದರ GYPSUM

2514 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ದ್ರನಮಾ  ನಿಲ್ಲರುGYPSUM

2515 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯಪ್ಪಟ್ಟಾ GYPSUM

2516 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿಳಯಣಯಡ್ಡಡGYPSUM

2517 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಯವಾಜ GYPSUM

2518 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶೇೋಭಾ GYPSUM

2519 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭೋಮು GYPSUM

2520 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿGYPSUM

2521 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄವಿಷ್ಣಣ ಕಂತ್GYPSUM

2522 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಖುಫಣಣ GYPSUM

2523 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ GYPSUM

2524 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಮು GYPSUM

2525 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಕೃವಣ  GYPSUM

2526 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಷರಿಚ ಂದರ್GYPSUM

2527 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಕತ್ತಱ GYPSUM

2528 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಮೇೋನು GYPSUM

2529 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಿದ್ರಾ  ಸಾಖಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲGYPSUM

2530 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಅಭಯ GYPSUM

2531 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸ್ತಭಾಷ್ GYPSUM

2532 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಸಿದದ ಣಣ GYPSUM

2533 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ GYPSUM

2534 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಯಮಿತ್ತ GYPSUM

2535 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಗುರುನಾಥGYPSUM

2536 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಚಂದರ ಶ್ಯ GYPSUM

2537 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಯಸಿಂಗ್ GYPSUM

2538 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿGYPSUM

2539 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚೂಡಾಭಣಿGYPSUM

2540 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚಂದರ ಮ್ GYPSUM

2541 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಣಣ GYPSUM

2542 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡGYPSUM

2543 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯಣ GYPSUM

2544 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಷಭಮ ದ್ ಗುಱಮ್ ಹುಸನ್GYPSUM

2545 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಗಿಂದರ್GYPSUM

2546 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖ GYPSUM

2547 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಱಿಭಮ GYPSUM

2548 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಚಂದರ ಭಮ GYPSUM

2549 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್GYPSUM

2550 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಔತ ರ್ ಬಿೋGYPSUM

2551 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿGYPSUM

2552 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜತ GYPSUM

2553 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭನಮ ಥ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲGYPSUM

2554 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರ ಕಶ್ ರಾಥೋಡ್GYPSUM

2555 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಹೋರಾ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2556 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅನಿಲ ಕುಮಾರ್GYPSUM

2557 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರಾಮು GYPSUM

2558 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸ್ತನಿೋಲ ಕುಮಾರ್GYPSUM

2559 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾವಿಾ ನಾಥ್GYPSUM

2560 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಹದೇವಿGYPSUM

2561 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಾಗಿೋಂದರ GYPSUM

2562 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸ್ತಯತ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2563 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇಭಲಾ GYPSUM

2564 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಠಾಕರು GYPSUM

2565 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗಾಂಗುಬ್ಯಯಿGYPSUM

2566 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗಂಖಭಮ GYPSUM

2567 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಡ್ಡದ್ರದ ರೆGYPSUM

2568 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಎಸ್ತ ಯಭಮGYPSUM

2569 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭನಿಬೈ GYPSUM

2570 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಿದದ  GYPSUM

2571 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಷಸಿಬ್ಯಯಿGYPSUM

2572 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾವಿದ್ರಾ ಧಯ GYPSUM

2573 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಾಖಣಣ GYPSUM

2574 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗನಿ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2575 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಱಿಣಣ GYPSUM

2576 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶೄಟ್ಟಟ  ಭೋಭನಳಿ್ಳGYPSUM

2577 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಮು ರಾಥೋಡ್GYPSUM

2578 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಮೆನೋದಿದ ೋನ್GYPSUM

2579 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಜಖನಾಥ GYPSUM

2580 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಉತತ ಮ್ GYPSUM

2581 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರೆಡ್ಡಡ GYPSUM

2582 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿಳರುದರ GYPSUM

2583 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳರುದರ GYPSUM

2584 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ GYPSUM

2585 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಣಸಿದದ GYPSUM

2586 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶದ್ರಶಿಳ GYPSUM

2587 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶದ್ರಶಿಳ GYPSUM

2588 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶದ್ರಶಿಳ GYPSUM

2589 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರೇಳಣಸಿದದ GYPSUM

2590 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರ್ಚಂಡ್ ಬಿGYPSUM

2591 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ರ್ಚಂಡ್ ಬಿGYPSUM

2592 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಕುಂತಲಾGYPSUM

2593 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮಂಜುನಾಥ್GYPSUM

2594 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮಂಜುನಾಥ್GYPSUM

2595 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಣಣ GYPSUM

2596 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವಿೋಯಣಣ GYPSUM

2597 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಜಖನಾನ ಥ್GYPSUM

2598 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜಖನಾನ ಥ್GYPSUM

2599 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಾನಿ ಮಿಯಾನ್GYPSUM

2600 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮಾಲಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2601 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮಾಲಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2602 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಮುಶತ ಫಾ GYPSUM

2603 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಗುಂಡೇರಾವ್GYPSUM

2604 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಗುಂಡೇರಾವ್GYPSUM

2605 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣ GYPSUM

2606 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಯಣ GYPSUM

2607 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣ GYPSUM

2608 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯಣ GYPSUM

2609 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರಾಜಶಕರ್GYPSUM

2610 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ GYPSUM

2611 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಫಶಳರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲGYPSUM

2612 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಯಣಭಮ GYPSUM

2613 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಜಶಕರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲGYPSUM

2614 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಯವಿಂದ್GYPSUM

2615 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯವಿೋಂದರ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲGYPSUM

2616 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಗೌಸೇದಿದ ೋನ್GYPSUM

2617 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಹೆಬೂಬ್GYPSUM

2618 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಧಯಾನಂದ್GYPSUM

2619 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯರಾಜಂದರ GYPSUM

2620 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳಮೂತಾಮಾGYPSUM



2621 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಹೇಂದರ ಕುಮಾಯ ಮಂಖಱಗಿGYPSUM

2622 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಈಾ ಯಭಮ GYPSUM

2623 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಿೋರೇಂದರ GYPSUM

2624 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಱಿಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್GYPSUM

2625 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2626 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರಾಚಮಾ GYPSUM

2627 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಳರಾಜ ಹುಡ್ಡಗಿGYPSUM

2628 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿರ ೋಮಂತ್ GYPSUM

2629 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಪ್ಪಳಾತಿ GYPSUM

2630 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳಯಣGYPSUM

2631 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಯತನ ಭಮ GYPSUM

2632 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಪೄರ ೋಭಳತಿ GYPSUM

2633 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗುರುರ ಸಾದ್GYPSUM

2634 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸ್ತರೇಖಾ GYPSUM

2635 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಶ್ಯಮ್ ರಾವ್GYPSUM

2636 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್GYPSUM

2637 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡGYPSUM

2638 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ನಿಭಾಲಾ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2639 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಂಜೋಳಕುಮಾಯGYPSUM

2640 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸ್ತರೇಶ್ ಕುಮಾರ್GYPSUM

2641 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಮಾ ಯGYPSUM

2642 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅನವಿಯ GYPSUM

2643 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಭಹೇಶ್ GYPSUM

2644 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಭೊೋಜಣಣ GYPSUM

2645 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಂಕುಶ್ GYPSUM

2646 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಯಮಶ್ GYPSUM

2647 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಖಯಡ್ಡಡ GYPSUM

2648 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಹದೇವಿGYPSUM

2649 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಜಕುಮಾಯGYPSUM

2650 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಯಶರೆಡ್ಡಡ GYPSUM

2651 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಾಜು ರೆಡ್ಡಡ GYPSUM

2652 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿಔಲಾ GYPSUM

2653 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಚಂದರ ಔಲಾGYPSUM

2654 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಫಶಳಯಜ್ GYPSUM

2655 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಪಯಾಜ್ GYPSUM

2656 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚಂದು GYPSUM

2657 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಮಿೋರ್ ಮಿಯಾGYPSUM

2658 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2659 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿಳ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಡGYPSUM

2660 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ನಿಂಖ GYPSUM

2661 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಔಲಾಳತಿ GYPSUM

2662 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಔಲಾಳತಿ GYPSUM

2663 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಫಶಿಮಿಾಮನ್GYPSUM

2664 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಿಣಣ GYPSUM

2665 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಱಿಣಣ GYPSUM

2666 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ದಯಥ ವಾಗಿಗGYPSUM

2667 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭೋಮಾಶ್ಯGYPSUM

2668 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜಖದೇವಿ ವಾಗಿಗGYPSUM

2669 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚೇತಂಕುಮಾರ್GYPSUM

2670 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಯಣ  ಮುಲಾಜGYPSUM

2671 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರಾಜಕುಮಾರ್GYPSUM

2672 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಮಾ GYPSUM

2673 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱನಾಖಭಮ GYPSUM

2674 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಜಖನಾನ ಥ GYPSUM

2675 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸೂಮಾಕಂತ್GYPSUM

2676 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ಜಖದೇವಿ GYPSUM

2677 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄದ್ರಳಲ SABGYPSUM

2678 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಣಿಔ GYPSUM

2679 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಿಂಫಳಾ GYPSUM

2680 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜಖದೇವಿ GYPSUM

2681 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದೇವಿೋಂದರ GYPSUM

2682 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಣಗೌಡGYPSUM

2683 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಭಮ GYPSUM

2684 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಶಿಳರುದರ GYPSUM

2685 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಔಱಿ  ಗಣಗಿGYPSUM

2686 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂತೋವಕುಮಾಯGYPSUM

2687 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಮಾಕಂತ್GYPSUM

2688 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಶಿಳಲಿೋಲಾGYPSUM

2689 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ನಿಱಭಮ GYPSUM

2690 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಭಱಕ ಜ GYPSUM

2691 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯಅಂಜನದೇವಿGYPSUM

2692 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚಂದರ ಮಾ GYPSUM

2693 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಫಶಳಯಜ್ GYPSUM

2694 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ನಾಗಂದರ   ಪಲಿೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲGYPSUM

2695 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಚೇಂದರ GYPSUM

2696 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಖಳಮಾ  ಸಾಾ ಮಿGYPSUM

2697 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಫಿರೋಜಾಮಿಯಾGYPSUM

2698 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಷಣಮಂತರಾವ್GYPSUM

2699 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷನಮಂತ್ ರಾವ್ ಸಿರಿಗೋಂಡ್GYPSUM

2700 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿರ ೋಮಂತ್ ರಾವ್GYPSUM

2701 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಂಔರ್ ರಾವ್GYPSUM

2702 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದದ ಣಣ GYPSUM

2703 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖಣಣ GYPSUM

2704 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಯದ್ರಬ್ಯಯಿGYPSUM

2705 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಿೋಯಣಣ GYPSUM

2706 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿGYPSUM

2707 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಭೋಭರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್GYPSUM

2708 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ನಿಮೄಮ ಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್GYPSUM

2709 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಭರುದಿದ ೋನ್GYPSUM

2710 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ತಿ ಣಣ GYPSUM

2711 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಕದಿೋರಾ ಬಿೋGYPSUM

2712 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಫಾಟುರ  ಟೇಲGYPSUM

2713 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2714 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ವಿಾ ನಾಥ್GYPSUM

2715 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2716 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ದಯಾಸಾಖರ್GYPSUM

2717 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಖ GYPSUM

2718 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಷಮ ದ್ ಅಲಿGYPSUM

2719 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಕಮಿೋರ್ ಟೇಲGYPSUM

2720 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಮೇೋಷನ್ ಕುಮಾರ್GYPSUM

2721 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಫಶಳನ GYPSUM

2722 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಂಖಭಮ GYPSUM

2723 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಭೋಮ ಮುಭಾಂಡGYPSUM

2724 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸಾಂಫಣಣ GYPSUM

2725 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಿಳಲಿೋಲಾGYPSUM

2726 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿGYPSUM

2727 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಂಕೄರ  GYPSUM

2728 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಾಗಿೋಂದರ GYPSUM

2729 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ರಾವ್GYPSUM

2730 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶೄಟ್ಟಟ GYPSUM

2731 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಔಭಲಾಬ್ಯಯಿGYPSUM

2732 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರ ಕಶ್ GYPSUM

2733 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸೆಡಿ್ಡಂಗ್ GYPSUM

2734 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭೊೋಜು GYPSUM

2735 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2736 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿವಾಜ GYPSUM

2737 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದೇವಾಜ GYPSUM

2738 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮGYPSUM

2739 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ GYPSUM

2740 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಾಯತ್ತಬ್ಯಯಿ ಫಶಳಯಜ್GYPSUM

2741 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಾಯತ್ತಬ್ಯಯಿ ಫಶಳಯಜ್GYPSUM

2742 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಬದರ  GYPSUM



2743 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ GYPSUM

2744 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಹನಂದಭಮGYPSUM

2745 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಹೇಶ್ GYPSUM

2746 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಚಂದು ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2747 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಅನನ ವಿೋಯGYPSUM

2748 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸ್ತರೇಶ್ GYPSUM

2749 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾರಾಮು ರಾಥೋಡ್GYPSUM

2750 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗಿರಿಜಾ ದೇವಿGYPSUM

2751 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಜಖ GYPSUM

2752 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷರಿಲಾಲ GYPSUM

2753 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಲಾಾ ಣರಾವ್GYPSUM

2754 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಉತತ ಮ್ GYPSUM

2755 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯದೇವಿಡಾಸ್ ಪ್ಪಳರ್GYPSUM

2756 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2757 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಿ ಣಣ  ಭಱಿ  ಹಶಳಿ್ಳGYPSUM

2758 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸಿದದ  GYPSUM

2759 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಂಕೄರ  GYPSUM

2760 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಭಮ GYPSUM

2761 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾ GYPSUM

2762 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಹೋರು GYPSUM

2763 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಸಿದದ  GYPSUM

2764 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶವಿತ್ತ ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2765 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭೊೋಜು GYPSUM

2766 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಭೋಮ್ ಸಿಂಗ್GYPSUM

2767 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಮೇೋನು GYPSUM

2768 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಂಜು ರಾಥೋಡ್GYPSUM

2769 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರೂಪ್ಪ ಸಿಂಗ್GYPSUM

2770 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಜಶಕರ್GYPSUM

2771 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶೇೋಭಾಳತಿGYPSUM

2772 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಖಶೄಟ್ಟಟ GYPSUM

2773 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರೇಳಣಸಿದದ   ಸಾತನೂರುGYPSUM

2774 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಔವಿತ್ತ ಚಂದಂಕಯGYPSUM

2775 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಈಯಣಣ GYPSUM

2776 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ GYPSUM

2777 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸೂಮಾಕಂತ್GYPSUM

2778 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವೈಜನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಡGYPSUM

2779 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಱಲಿತ್ತ GYPSUM

2780 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಅನನ ವಿೋಯGYPSUM

2781 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಚಂದರ ಮಾ GYPSUM

2782 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಯಮಾ ಯ ಮೇಳೇಕರಿGYPSUM

2783 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಜೋಮ್ ಟೆಲGYPSUM

2784 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಖಳಮಾ  ಸಾಾ ಮಿGYPSUM

2785 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶೆನಾಜ್ ಬೇಗಂGYPSUM

2786 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹಲಿಂಖGYPSUM

2787 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಧಭಾರಾಜ್ ಬಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲGYPSUM

2788 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಅಮಿೋರ್ ಮಿಯಾGYPSUM

2789 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಿಳ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಡGYPSUM

2790 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ದೇವಿೋಂದರ GYPSUM

2791 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿದೇವಾಜ GYPSUM

2792 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಬದರ  GYPSUM

2793 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಲಿಾಳತಿ GYPSUM

2794 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಭೋಮ ಮುಭಾಂಡGYPSUM

2795 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಸಿದದ ಣಣ GYPSUM

2796 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಖಾಾ ದಭಮ GYPSUM

2797 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜಖದಿೋಶ್ GYPSUM

2798 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಳರಾಜGYPSUM

2799 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಂಔಯ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲGYPSUM

2800 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭೋಯ GYPSUM

2801 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರುಔಕಮೇಡ್ಡನ್GYPSUM

2802 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಎಂಡ್ಡ ಆಯುಬ್ ಟೇಲGYPSUM

2803 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಭಣಣ GYPSUM

2804 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಕಿನ್ GYPSUM

2805 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚಂದು ಬ್ಯಯಿGYPSUM

2806 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತರೇಶ್ GYPSUM

2807 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್GYPSUM

2808 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಷರಿಲಾಲ GYPSUM

2809 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಉತತ ಮ್ GYPSUM

2810 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಾಂಫಣಣ GYPSUM

2811 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಬು GYPSUM

2812 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್GYPSUM

2813 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಾಮಫಣಣGYPSUM

2814 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿGYPSUM

2815 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಣಭಮ GYPSUM

2816 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಫದಲಿಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2817 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗುಂಡ ZINC SULPHATE

2818 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗುಂಡಭಮ ZINC SULPHATE

2819 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡZINC SULPHATE

2820 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಷಶನ್ ಟೇಲZINC SULPHATE

2821 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಎಶರು ZINC SULPHATE

2822 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಜಮಾಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2823 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರಾಮಾಜ ZINC SULPHATE

2824 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭೊೋಜು ZINC SULPHATE

2825 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಳರಾಂ ZINC SULPHATE

2826 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಧಭಾ ZINC SULPHATE

2827 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಗೋಪು ರಾಥೋಡ್ZINC SULPHATE

2828 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ನಾಖಣಣ ZINC SULPHATE

2829 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2830 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಛಾಯಾ ZINC SULPHATE

2831 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರೇಳ ZINC SULPHATE

2832 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಈಾ ರ್ ರೆಡ್ಡಡZINC SULPHATE

2833 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಕಂಟ ZINC SULPHATE

2834 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗೌಯಭಮ ZINC SULPHATE

2835 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಟಔಲ ಸಾಫಣಣ ZINC SULPHATE

2836 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಮೃತ ZINC SULPHATE

2837 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಷನಮಂತ್ZINC SULPHATE

2838 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಂದರ ಕುಮಾಯZINC SULPHATE

2839 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ NEMU ZINC SULPHATE

2840 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಹುಣಚ ZINC SULPHATE

2841 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯವಿ ZINC SULPHATE

2842 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಮಱಿಭಮ ZINC SULPHATE

2843 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರಾಭಕ ಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2844 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಗೌಯಭಮ ZINC SULPHATE

2845 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಪುಷಾ ಳತಿZINC SULPHATE

2846 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ZINC SULPHATE

2847 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯರಾಜಕುಮಾರ್ZINC SULPHATE

2848 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಲಾಲ ಅಷಮ ದ್ ಸಾಬ್ZINC SULPHATE

2849 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದೇವಿಬ್ಯಯಿ ಜಖನಾನ ಥ್ ರಾಥೋಡ್ZINC SULPHATE

2850 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಔಲಿು ZINC SULPHATE

2851 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಗೋಪ್ಪಲZINC SULPHATE

2852 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಭಱಿಭಮ ZINC SULPHATE

2853 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಹುಂಚ ZINC SULPHATE

2854 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಜಖದೇಳZINC SULPHATE

2855 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಚೆನನ ಫಶZINC SULPHATE

2856 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಱಿಭಮ ZINC SULPHATE

2857 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಕುಮಾಯZINC SULPHATE

2858 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ZINC SULPHATE

2859 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಶಂಔರ್ ZINC SULPHATE

2860 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಫಶಳರಾಜZINC SULPHATE

2861 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ ZINC SULPHATE

2862 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಿರ ೋದೇವಿ ZINC SULPHATE

2863 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2864 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ ZINC SULPHATE



2865 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸೂಮಾಕಂತ್ZINC SULPHATE

2866 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮಾದೇವಿ ZINC SULPHATE

2867 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಱಿಣಣ ZINC SULPHATE

2868 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಮಱಿಭಮ ZINC SULPHATE

2869 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜಶಕರ್ZINC SULPHATE

2870 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಭಱಿಣಣ ZINC SULPHATE

2871 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಚಂದರ ಶಕರ್ZINC SULPHATE

2872 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯತನ ಭಮ ZINC SULPHATE

2873 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶ್ಯಮ್ ರಾವ್ZINC SULPHATE

2874 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಳರಾಜZINC SULPHATE

2875 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭರಾವ್ZINC SULPHATE

2876 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶ್ಯಭರಾವ್ZINC SULPHATE

2877 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿ ಭಱಿಭಮ ZINC SULPHATE

2878 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಾಖ ZINC SULPHATE

2879 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರ ಭಾಔರ್ ತು ದ್ZINC SULPHATE

2880 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಹುಲ ಆರ್ ಗಂಖಶಿರ ೋZINC SULPHATE

2881 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಗೌಯಭಮ ZINC SULPHATE

2882 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಭೋಭಶಂಔಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲZINC SULPHATE

2883 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಫಶಭಮ ZINC SULPHATE

2884 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಸಿಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2885 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತನಿೋಲ ಕುಮಾರ್ZINC SULPHATE

2886 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ರ ಕಶ್ ರಾಥೋಡ್ZINC SULPHATE

2887 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಹೇಮುಡಾZINC SULPHATE

2888 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಮಶ್ ZINC SULPHATE

2889 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ನಜೋಮ್ ಟೇಲZINC SULPHATE

2890 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ನಯಶಯಡ್ಡಡ ZINC SULPHATE

2891 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಮಶ್ ZINC SULPHATE

2892 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸ್ತರೇಶ್ ZINC SULPHATE

2893 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡZINC SULPHATE

2894 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಯಣಭಮ ZINC SULPHATE

2895 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಱಿಭಮ ZINC SULPHATE

2896 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಪೄರ ೋಭಳತಿ ZINC SULPHATE

2897 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಯತನ ಭಮ ZINC SULPHATE

2898 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಗುಡು SAB ZINC SULPHATE

2899 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶಿರ ೋದೇವಿ ZINC SULPHATE

2900 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2901 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರೇಳಣಸಿದದ ZINC SULPHATE

2902 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಗಿಂದರ ZINC SULPHATE

2903 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ವಿೋರೇಂದರ ZINC SULPHATE

2904 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಹನನ  ಕುಮಾರ್ZINC SULPHATE

2905 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಈಾ ಯಭಮ ZINC SULPHATE

2906 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಕಶಿೋರಾಮZINC SULPHATE

2907 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿಳಕುಮಾರ್ZINC SULPHATE

2908 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ವಿನೋದಕುಮಾಯZINC SULPHATE

2909 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಅನನ ರಾವ್ZINC SULPHATE

2910 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಮಂಜುನಾಥ್ZINC SULPHATE

2911 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶುಶಿಲಾಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2912 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಯಣರೆಡ್ಡಡZINC SULPHATE

2913 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಕು ಣಣ ZINC SULPHATE

2914 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2915 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಜೈಶಿರ ೋ ZINC SULPHATE

2916 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚಿತರ ಶಕರ್ZINC SULPHATE

2917 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಬ್ಯಬು ZINC SULPHATE

2918 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ನಾಖಭಮ ZINC SULPHATE

2919 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ZINC SULPHATE

2920 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಚಂದರ ZINC SULPHATE

2921 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಕುಮಾಯZINC SULPHATE

2922 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅಭಯನಾಥ್ZINC SULPHATE

2923 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದತ್ತತ ತರ ೋಮZINC SULPHATE

2924 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಶೄರಿಔರ್ZINC SULPHATE

2925 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜೋರಾಂಬಿೋZINC SULPHATE

2926 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಮೇಡ್ಡನಾಸ ಬ್ZINC SULPHATE

2927 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ನಾಖಭಮ ZINC SULPHATE

2928 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯನಾಖಣಣ ZINC SULPHATE

2929 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄರೇಳಣಸಿದದ ZINC SULPHATE

2930 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಶಿಳಕಂಠಭಮZINC SULPHATE

2931 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಪಯ ZINC SULPHATE

2932 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖಭಮ  ತಱಭನಿZINC SULPHATE

2933 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಸಿದದ ಣಣ ZINC SULPHATE

2934 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರಾಜಮ ಬೇಗಂZINC SULPHATE

2935 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄNABI ಟೆಲZINC SULPHATE

2936 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನಿಲ ZINC SULPHATE

2937 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಅನಾ ರ್ ಬಿೋZINC SULPHATE

2938 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಿೋಱಕಂಠರಾವ್ZINC SULPHATE

2939 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಱಿ ZINC SULPHATE

2940 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಕೌಶರ್ ಬೇಗಂZINC SULPHATE

2941 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಅಷಭಮ ದ್ ಟೇಲZINC SULPHATE

2942 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಷ್ಣ್ ZINC SULPHATE

2943 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗಂಖಭಮ ZINC SULPHATE

2944 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಔಲಾಾ ಣ್ ಬಟ್ZINC SULPHATE

2945 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಸಂಜೋವ್ ರೆಡ್ಡಡZINC SULPHATE

2946 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾವಿೋರೇಶ್ ZINC SULPHATE

2947 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಸಿದ್ರರ ಮಾ ಯZINC SULPHATE

2948 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾದಗಿರ್ SABZINC SULPHATE

2949 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಂಖಮಾ  ಸಾಾ ಮಿZINC SULPHATE

2950 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2951 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಾವಿತರ ಭಮ ZINC SULPHATE

2952 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಭರೆಡ್ಡಡ ZINC SULPHATE

2953 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂಜೋಳರೆಡ್ಡಡZINC SULPHATE

2954 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅನಿೋಱಕುಮಾಯZINC SULPHATE

2955 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಳನಜ ತಂಖಳ್ಳZINC SULPHATE

2956 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮಂದ್ರಕಿನಿ ಬಿ ತಂಖಳ್ಳZINC SULPHATE

2957 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜಶ್ ತಂಗಿಿZINC SULPHATE

2958 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಸೂತ ರಿಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2959 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಪ್ಪಾ ರಿೋಬಿೋ ZINC SULPHATE

2960 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚೂಡಾಭಣಿZINC SULPHATE

2961 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ MOHD ಸಲಂZINC SULPHATE

2962 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಿಂಖ ZINC SULPHATE

2963 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಖನನ ಭಮ ZINC SULPHATE

2964 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಸಿದದ ಣಣ ZINC SULPHATE

2965 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಅಂಫಣಣ ZINC SULPHATE

2966 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶಕರ್ZINC SULPHATE

2967 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಭ ZINC SULPHATE

2968 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸ್ತನಿಲ ರಾಥೋಡ್ZINC SULPHATE

2969 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಾಲಿ ಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2970 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿಳರಾಮ್ZINC SULPHATE

2971 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಚಾನಾ ತಂಖಳ್ಳZINC SULPHATE

2972 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಫನಾನ ZINC SULPHATE

2973 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಷಭದ್ ಹುಸನ್ZINC SULPHATE

2974 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಿಭಾಲಾ ZINC SULPHATE

2975 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಯವಿೋಂದರ  ಟೆಂಗಿಿZINC SULPHATE

2976 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಮೇೋಷನ್ ZINC SULPHATE

2977 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅಔಕ  ನಾಖಭಮZINC SULPHATE

2978 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಏಔನಾಥ ಎನ್ ರಾಥೋಡ್ZINC SULPHATE

2979 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅಬುದ ಲ ಯಶಿೋದ್ZINC SULPHATE

2980 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಕುಸ್ತಭಬ್ಯಯಿ ರಾಥೋಡ್ZINC SULPHATE

2981 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯದೇಳಕಿ ZINC SULPHATE

2982 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್ZINC SULPHATE

2983 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಯಣ ZINC SULPHATE

2984 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಮಾ ಯZINC SULPHATE

2985 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಿದದ ಣಣ ZINC SULPHATE

2986 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶಿಳಕುಮಾಯZINC SULPHATE



2987 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮೌನೇಾ ಯZINC SULPHATE

2988 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಧನಿ ಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

2989 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸ್ತಬದರ ಭಮ ZINC SULPHATE

2990 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಳಯಣZINC SULPHATE

2991 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಮೇಖಸಿದದZINC SULPHATE

2992 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರ ಭು ZINC SULPHATE

2993 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಇಸಾಮಯಿಲZINC SULPHATE

2994 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯKESU ZINC SULPHATE

2995 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರೋವನಾಲಿZINC SULPHATE

2996 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಈಯಣಣ ZINC SULPHATE

2997 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯನಾಖಭಮ ZINC SULPHATE

2998 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜ್ ಶಕರ್ZINC SULPHATE

2999 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಯಣಮಾ ZINC SULPHATE

3000 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗಿಂದರ ZINC SULPHATE

3001 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗೋರಿ ಬಿೋ ZINC SULPHATE

3002 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದದ ಣಣ ZINC SULPHATE

3003 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರೇಳಣಸಿದದ ZINC SULPHATE

3004 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬ್ಯಬು ಖಾನ್ZINC SULPHATE

3005 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಫಶಳರಾಜZINC SULPHATE

3006 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಕ ಚಂದZINC SULPHATE

3007 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸೇೋನಾ ಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

3008 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಿಳಕುಮಾಯZINC SULPHATE

3009 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಮಾಲಾ ZINC SULPHATE

3010 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರೇಳಣಸಿದದ ZINC SULPHATE

3011 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗುರುನಾಥZINC SULPHATE

3012 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಫಶಳರಾಜ್ZINC SULPHATE

3013 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮಾಣಿಕ್ ZINC SULPHATE

3014 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಖಭಮ ZINC SULPHATE

3015 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸೂಮಾಕಂತ್ ಚಂದರ ಕಂತ್ZINC SULPHATE

3016 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಷನಮಂತ್ZINC SULPHATE

3017 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಚಂದು ZINC SULPHATE

3018 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಕಶಿನಾಥ್ZINC SULPHATE

3019 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಪಂಡರಿನಾಥ್ZINC SULPHATE

3020 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಣಫಶ  ಎನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ZINC SULPHATE

3021 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಅರುಣ್ಣ ಬ್ಯಯಿZINC SULPHATE

3022 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉಮಾದೇವಿZINC SULPHATE

3023 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಯಸಿಂಗ್ ಕುಮಾರ್ZINC SULPHATE

3024 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯಣಗೌಡ ಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲZINC SULPHATE

3025 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಿಳಯಣಯಡ್ಡಡZINC SULPHATE

3026 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಆಂಬಿರ ಶ್ ZINC SULPHATE

3027 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಎಸ್ತ ಯಭಮ ZINC SULPHATE

3028 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸೇೋಭಶಕರ್ZINC SULPHATE

3029 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಷ ZINC SULPHATE

3030 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಾಫಮಾ ZINC SULPHATE

3031 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರ ಕಶ್ ZINC SULPHATE

3032 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿಕಜುಾನ್ZINC SULPHATE

3033 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಿದದ ಣಣ ZINC SULPHATE

3034 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಠಾಕರು ZINC SULPHATE

3035 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶುಬಚ ಂದರ ZINC SULPHATE

3036 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಗಂಗಾರಂ ZINC SULPHATE

3037 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗುರುನಾಥZINC SULPHATE

3038 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಭಮ ZINC SULPHATE

3039 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಮಱಿಭಮ ZINC SULPHATE

3040 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಱಕುಕ ZINC SULPHATE

3041 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭನು ZINC SULPHATE

3042 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಮು MAGNESIUM SULPHATE

3043 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಧನಾಸಿಂಗ್MAGNESIUM SULPHATE

3044 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭನೋಷರ್MAGNESIUM SULPHATE

3045 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄತುಲಾಜಾ ಬ್ಯಯಿMAGNESIUM SULPHATE

3046 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಫಶ MAGNESIUM SULPHATE

3047 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವಿದ್ರಾ ಸಾಖರ್MAGNESIUM SULPHATE

3048 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ MAGNESIUM SULPHATE

3049 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿಳ MAGNESIUM SULPHATE

3050 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ವಿಠಠ ಲ ನಾಖ  ಸಾಟಗಿMAGNESIUM SULPHATE

3051 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಯವಾಜ MAGNESIUM SULPHATE

3052 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ನಿನ ಬ್ಯಯಿMAGNESIUM SULPHATE

3053 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶ್ಯಂತ MAGNESIUM SULPHATE

3054 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಹುಸನ್ ಟೇಲMAGNESIUM SULPHATE

3055 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶೄಟ್ಟಟ MAGNESIUM SULPHATE

3056 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಔಱಿ  ಗಣಗಿMAGNESIUM SULPHATE

3057 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ MAGNESIUM SULPHATE

3058 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಬ್ಯಬುರಾವ್MAGNESIUM SULPHATE

3059 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಮ ೃತಿ ಸ್ತಖಮಾ  ಹರೇಭಠMAGNESIUM SULPHATE

3060 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯನಿಂಬೆನ MAGNESIUM SULPHATE

3061 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ತುಲಜ MAGNESIUM SULPHATE

3062 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಮಿೋನ ಬೇಗಂMAGNESIUM SULPHATE

3063 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೌಱನ್ ಸಾಬ್MAGNESIUM SULPHATE

3064 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಷಭಮ ದ್ ಅಲಿMAGNESIUM SULPHATE

3065 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಭಯ MAGNESIUM SULPHATE

3066 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಱಿ MAGNESIUM SULPHATE

3067 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚನನ ಭಮ MAGNESIUM SULPHATE

3068 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅನನ ರಾವ್MAGNESIUM SULPHATE

3069 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಶವಂತರಾಮMAGNESIUM SULPHATE

3070 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭದ MAGNESIUM SULPHATE

3071 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಶಳರಾಜMAGNESIUM SULPHATE

3072 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತನಿೋಲ ಕುಮಾರ್MAGNESIUM SULPHATE

3073 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಳಣಾ MAGNESIUM SULPHATE

3074 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಗುರುಲಿಂಖMAGNESIUM SULPHATE

3075 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಶಿಳ MAGNESIUM SULPHATE

3076 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರಾಜಕುಮಾರ್MAGNESIUM SULPHATE

3077 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಕಶಿನಾಥ್MAGNESIUM SULPHATE

3078 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಪಂಡರಿನಾಥ್MAGNESIUM SULPHATE

3079 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯನಯಸಿಂಗ್ ಕುಮಾರ್MAGNESIUM SULPHATE

3080 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಆಂಬಿರ ಶ್ MAGNESIUM SULPHATE

3081 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಎಸ್ತ ಯಭಮMAGNESIUM SULPHATE

3082 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಷ MAGNESIUM SULPHATE

3083 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರ ಕಶ್ MAGNESIUM SULPHATE

3084 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ MAGNESIUM SULPHATE

3085 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶುಬಚ ಂದರMAGNESIUM SULPHATE

3086 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮೌಱನ್ ಸಾಬ್MAGNESIUM SULPHATE

3087 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯನಜೋರ್ MAGNESIUM SULPHATE

3088 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಷಭದ್ ಪರೂಕ್MAGNESIUM SULPHATE

3089 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಾಖಾ ವಂತMAGNESIUM SULPHATE

3090 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಷನಭಠ MAGNESIUM SULPHATE

3091 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್MAGNESIUM SULPHATE

3092 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಉದಯ್ ಕುಮಾರ್MAGNESIUM SULPHATE

3093 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಅಜುಾನ್ MAGNESIUM SULPHATE

3094 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಜಕುಮಾಯMAGNESIUM SULPHATE

3095 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶರ್ ಖಾನ್MAGNESIUM SULPHATE

3096 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಚಂದರ ಔಲಾMAGNESIUM SULPHATE

3097 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಱಔ MAGNESIUM SULPHATE

3098 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಾಖಣಣ MAGNESIUM SULPHATE

3099 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಕೃವಣ ಮಾ MAGNESIUM SULPHATE

3100 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕಸ್ತ ರಾಥೋಡ್MAGNESIUM SULPHATE

3101 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿMAGNESIUM SULPHATE

3102 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಹೆಮು MAGNESIUM SULPHATE

3103 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಮಿತ್ತ MAGNESIUM SULPHATE



3104 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭೋಮು MAGNESIUM SULPHATE

3105 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಖುಬು MAGNESIUM SULPHATE

3106 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರ ಕಶ್ MAGNESIUM SULPHATE

3107 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ರಾಕಶ್ MAGNESIUM SULPHATE

3108 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಗುಡುಸಾಬ್MAGNESIUM SULPHATE

3109 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರುದರ ಮಾ PSB LIQUID

3110 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಾಗಿೋಯಥಿ PSB LIQUID

3111 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದೇವಿೋಂದರ PSB LIQUID

3112 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯನಾಭದೇವ್ ತುಕರಾಂ ರಾಥೋಡ್PSB LIQUID

3113 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಜಮುನಾಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3114 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಗಿಂದರ PSB LIQUID

3115 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಂಔಟರಾವ್ ಕುಱಔಣಿಾPSB LIQUID

3116 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಜೈವಂತ PSB LIQUID

3117 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಖಂಡೋಜPSB LIQUID

3118 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಷಭಮ ದ್ ಗುಱಮ್ ಹುಸನ್PSB LIQUID

3119 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PSB LIQUID

3120 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗುರುಲಿಂಖPSB LIQUID

3121 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿೋಱಭಮ PSB LIQUID

3122 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸಂಖಣಣ PSB LIQUID

3123 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3124 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಂಔರ್ PSB LIQUID

3125 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ವಿಾ ನಾಥ PSB LIQUID

3126 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಜಾ ೋತಿ PSB LIQUID

3127 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರುಕಿಯಾ ಬೇಗಂPSB LIQUID

3128 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  PSB LIQUID

3129 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿದದ ಣಣ PSB LIQUID

3130 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿಳಯಣPSB LIQUID

3131 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಱಲಿತಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3132 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಉದಮಕುಮಾಯPSB LIQUID

3133 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಿಭಾಱ PSB LIQUID

3134 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಶಿರ ೋಕುಮಾರ್PSB LIQUID

3135 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಫಶಳರಾಜPSB LIQUID

3136 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ PSB LIQUID

3137 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಣಫಶPSB LIQUID

3138 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶಂಕುಂತಲಾPSB LIQUID

3139 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಘುನಾಥ್PSB LIQUID

3140 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ರಾಚಭಮ PSB LIQUID

3141 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಱಕ್ಿ ಮ  ಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3142 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಣ PSB LIQUID

3143 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಳರಾಜPSB LIQUID

3144 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಷಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಡPSB LIQUID

3145 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರ ಭಾಔರ್ ಪಲಿೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲPSB LIQUID

3146 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಣಗೌಡPSB LIQUID

3147 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಷಣಮಂತ್ತರ ಮPSB LIQUID

3148 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಕಲಭಮ PSB LIQUID

3149 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯವೇದರ ರ ಕಶ್PSB LIQUID

3150 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳನಿತ್ತ PSB LIQUID

3151 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3152 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಸಂಖಭಮ PSB LIQUID

3153 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ನಾಖಣಣ PSB LIQUID

3154 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಖೈರುನ್ ಬಿೋPSB LIQUID

3155 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯದೇವಿೋಂದರ PSB LIQUID

3156 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚಂದರ ಮ್ PSB LIQUID

3157 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3158 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3159 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಕಿನ್ PSB LIQUID

3160 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅಶೇೋಕ್ ನಾಱಕ ಭಮ ನPSB LIQUID

3161 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಗಂಗಾಧರ್PSB LIQUID

3162 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಪತ್ತಭರೆಡ್ಡಡPSB LIQUID

3163 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3164 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖನಾಥ PSB LIQUID

3165 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಹೋರಾ ಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3166 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸ್ತಭಾಚ ಂದರ  ರಟ್ಟಟPSB LIQUID

3167 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಾರಾನಮಾPSB LIQUID

3168 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ರೇಳ PSB LIQUID

3169 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಱಿಣಣ PSB LIQUID

3170 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ನಿಭಾಱ PSB LIQUID

3171 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PSB LIQUID

3172 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱರಾಭಕಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3173 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶೇೋಭಾ PSB LIQUID

3174 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಶತಿೋಶ್ PSB LIQUID

3175 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಅಂಜನಾ PSB LIQUID

3176 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಹುಸನಾ ಸಾಬ್PSB LIQUID

3177 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶ್ಯಭರಾಮPSB LIQUID

3178 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸೇೋಭಶಕರ್PSB LIQUID

3179 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್PSB LIQUID

3180 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಱಿಭಮ PSB LIQUID

3181 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನವಿೋಯPSB LIQUID

3182 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿರ ೋಮಂತ ರಾಮPSB LIQUID

3183 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಂಖನ PSB LIQUID

3184 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಫಫ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ (ಹೆಬ್ಯಫ ಲ)PSB LIQUID

3185 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಮಱಿಭಮ PSB LIQUID

3186 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಬುರಾವ್PSB LIQUID

3187 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಷನುಮಂತ್PSB LIQUID

3188 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಫಶಳರಾಜPSB LIQUID

3189 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3190 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಾಗಿಂದರ PSB LIQUID

3191 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರೇಳಣಸಿದದ PSB LIQUID

3192 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿೋಯಬದರ PSB LIQUID

3193 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬದರ  PSB LIQUID

3194 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಯಭಮ PSB LIQUID

3195 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಔಲಾಳತಿ PSB LIQUID

3196 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಾವಿತ್ತರ ಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3197 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭೋಭರಾಮPSB LIQUID

3198 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರಾಜಕುಮಾರ್PSB LIQUID

3199 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಯಣಫಶPSB LIQUID

3200 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಮಶ್ PSB LIQUID

3201 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಚೆನನ ಫಶPSB LIQUID

3202 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗಂಗಾರಂ PSB LIQUID

3203 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮೇೋಟ್ಟರಾಮ್PSB LIQUID

3204 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಗಂಖಭಮ PSB LIQUID

3205 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ರಾಜಶಕರ್PSB LIQUID

3206 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಬಂಡೆ PSB LIQUID

3207 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಕ್ PSB LIQUID

3208 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚನನ ಫಶPSB LIQUID

3209 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭನಮ ಥ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲPSB LIQUID

3210 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಖಣತಿ ಲಾಲ್ಲ ಯಥೋಡ್PSB LIQUID

3211 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3212 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾMEGU PSB LIQUID

3213 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾನಾಖಣಣ PSB LIQUID

3214 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಜಭಕಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3215 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಫಾತಿಮಾ ಬಿೋPSB LIQUID

3216 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ PSB LIQUID

3217 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಆನವಿೋಯಮಾPSB LIQUID

3218 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಭಹದೇವಿPSB LIQUID

3219 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಶಿಳಯಚಚ PSB LIQUID

3220 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅನಿವಿಯಭಮ  ಗಣಗಿPSB LIQUID

3221 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಷದೇಳPSB LIQUID

3222 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಯಶಾ ತಿ PSB LIQUID

3223 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದೇವೇಂದರ PSB LIQUID

3224 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್PSB LIQUID

3225 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರು ಬ್ಯಯಿPSB LIQUID



3226 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿಕಜುಾನ್PSB LIQUID

3227 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಕಲ PSB LIQUID

3228 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಔಱಿ PSB LIQUID

3229 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ PSB LIQUID

3230 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿದದ  PSB LIQUID

3231 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ವಿಠಲ PSB LIQUID

3232 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಫಶಭಮ  ಮುಳ್ಳಗಿPSB LIQUID

3233 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸೇೋಭನಾಥ ಎಂ ದೇಳಯಭನಿPSB LIQUID

3234 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಉಮಾಲ PSB LIQUID

3235 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋದ್ರಳರಿPSB LIQUID

3236 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಈಯಣಣ PSB LIQUID

3237 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಿದದ  PSB LIQUID

3238 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕಶೂರಂ PSB LIQUID

3239 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಮಾ PSB LIQUID

3240 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರೇಳ PSB LIQUID

3241 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಖಾಶಭಮ PSB LIQUID

3242 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಚಬುಫ ಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3243 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿPSB LIQUID

3244 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಷನಾನ ದPSB LIQUID

3245 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಚಂದಭಮ PSB LIQUID

3246 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯರೇಳಣಸಿದದ PSB LIQUID

3247 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಳರಾಜPSB LIQUID

3248 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅಪ್ಪ ರಾವ್PSB LIQUID

3249 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿಳರಾಜ್ PSB LIQUID

3250 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕನುಗಂಡ್ ಶಿರ ೋಮಂತ್PSB LIQUID

3251 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಶಕಭಮ PSB LIQUID

3252 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಫಶಳರಾಜPSB LIQUID

3253 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಭಶೄಟ್ಟಟ RAHIZOBIUM

3254 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಜಖದೇವಿ RAHIZOBIUM

3255 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತರೇಶ್ RAHIZOBIUM

3256 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಗಮು ನಾಮಕ್RAHIZOBIUM

3257 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಕಂತ್RAHIZOBIUM

3258 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಉದಮಕುಮಾಯ ಪ್ಪಖಡ್ಡRAHIZOBIUM

3259 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ನಿೋಱಕಂಠ ಖಡ್ಡRAHIZOBIUM

3260 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್RAHIZOBIUM

3261 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರೇಳಣಸಿದದ RAHIZOBIUM

3262 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜು RAHIZOBIUM

3263 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಇಂದ್ರರ ಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3264 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3265 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಾರಾಮಣ್RAHIZOBIUM

3266 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಹನಿಂಖRAHIZOBIUM

3267 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಬೆಂಡಕ ಂಡ್RAHIZOBIUM

3268 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಪರು RAHIZOBIUM

3269 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತಭಾಷಾ RAHIZOBIUM

3270 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖ RAHIZOBIUM

3271 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅಔತ ರ್ ಬಿೋRAHIZOBIUM

3272 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಱನ್ ಬೇಗಂRAHIZOBIUM

3273 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯಣ RAHIZOBIUM

3274 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದದ ಭಮ RAHIZOBIUM

3275 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ RAHIZOBIUM

3276 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿೋಯಮಾ RAHIZOBIUM

3277 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಡ್ಡದ್ರದ ರೆRAHIZOBIUM

3278 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮಾರ್RAHIZOBIUM

3279 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರೇಣ್ಣಕ RAHIZOBIUM

3280 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಕತ್ತಱ RAHIZOBIUM

3281 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3282 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರ ಕಶ್ RAHIZOBIUM

3283 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯದವಾಲ ಸಾಬ್RAHIZOBIUM

3284 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ನಾಖಭಮ RAHIZOBIUM

3285 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಮಾಭಮ RAHIZOBIUM

3286 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಮಾಯಭಮ RAHIZOBIUM

3287 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಪುತರ  RAHIZOBIUM

3288 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭೋಭರಾವ್RAHIZOBIUM

3289 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಉದಮ ಕುಮಾರ್RAHIZOBIUM

3290 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿದದ  RAHIZOBIUM

3291 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಸ್ತರೇಶ್ RAHIZOBIUM

3292 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಫಶಳರಾಜRAHIZOBIUM

3293 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3294 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶಂಔರ್ RAHIZOBIUM

3295 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಷರಿಚ ಂದರ RAHIZOBIUM

3296 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಜಖನಾಥ RAHIZOBIUM

3297 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ GUPU RAHIZOBIUM

3298 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಯಹೋಭದ್ ಬಿೋRAHIZOBIUM

3299 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಟಔಲ ಸಂಖಣಣ  ಧೂಲಗುಂಡ್ಡRAHIZOBIUM

3300 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಳರಾಜRAHIZOBIUM

3301 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಮಾರೆ RAHIZOBIUM

3302 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಸಾತ ನಬಿ RAHIZOBIUM

3303 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಱಿಣಣ RAHIZOBIUM

3304 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಱಕ್ಿ ಮ  ಎಲ ಜಾಧವ್RAHIZOBIUM

3305 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್RAHIZOBIUM

3306 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಪ್ಪಳಾತಿ RAHIZOBIUM

3307 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಮರಾಭ ಭನು ಯಥೋಡ್RAHIZOBIUM

3308 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಬ್ಯಫಮಾ RAHIZOBIUM

3309 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಯಶುರಾಭRAHIZOBIUM

3310 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಹೇಭಲಾ RAHIZOBIUM

3311 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಶಕರ್ RAHIZOBIUM

3312 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರೇಣ್ಣಕಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3313 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭನೋಷರ್RAHIZOBIUM

3314 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಭಱಿಭಮ RAHIZOBIUM

3315 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಫಶವಂತ ರೆಡ್ಡಡRAHIZOBIUM

3316 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಶಿಳಯಣ  ಷಟ್ಟಟRAHIZOBIUM

3317 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಬ್ಯಬುರಾವ್RAHIZOBIUM

3318 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಾಖಭಮ RAHIZOBIUM

3319 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಈಯಣಣ RAHIZOBIUM

3320 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯತುಕರಾಂ RAHIZOBIUM

3321 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಣಾ  ಯಾಚRAHIZOBIUM

3322 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳನ RAHIZOBIUM

3323 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ರ ಶ್ಯಂತ್ ರೆಡ್ಡಡRAHIZOBIUM

3324 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯನಾರಾಮಣRAHIZOBIUM

3325 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಲಿಾಖಾನ್RAHIZOBIUM

3326 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯನಾಗಿಂದರ RAHIZOBIUM

3327 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಸಿದದ  RAHIZOBIUM

3328 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಶಿನಾಥ್RAHIZOBIUM

3329 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸಂಖಭಮ RAHIZOBIUM

3330 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸ್ತಭಾಷ್ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲRAHIZOBIUM

3331 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಹೇಭಲಾ RAHIZOBIUM

3332 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಫಶಳರಾಜRAHIZOBIUM

3333 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶರ್ ಖಾನ್RAHIZOBIUM

3334 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ವಿಭಲಾಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3335 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭೋಭರಾಮRAHIZOBIUM

3336 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಭಚಂದರRAHIZOBIUM

3337 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಱ RAHIZOBIUM

3338 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಪುರು RAHIZOBIUM

3339 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಯಥ RAHIZOBIUM

3340 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮೆನಾಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3341 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿ ಷಣಮಂತRAHIZOBIUM

3342 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸೂಮಾಕಂತ ಎನೂಾರುRAHIZOBIUM

3343 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಣಣ RAHIZOBIUM

3344 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿಕಜುಾನ್RAHIZOBIUM

3345 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಶಿಳಲಿಂಖRAHIZOBIUM

3346 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಬಯಭಮಾ RAHIZOBIUM

3347 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರ ಕಶ್ RAHIZOBIUM



3348 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಹದೇವಿRAHIZOBIUM

3349 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚಂಡ್ಡಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3350 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಹೇಂದರ್RAHIZOBIUM

3351 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ DEVICHANDRAHIZOBIUM

3352 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತಫಫ ಣಣ RAHIZOBIUM

3353 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿತ್ತರಾಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3354 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶ್ಯಭಲಾಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3355 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶಂಔರ್ RAHIZOBIUM

3356 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಯತನ ಭಮ RAHIZOBIUM

3357 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯತುಲಾಜಭಮRAHIZOBIUM

3358 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಉಭಲಾ RAHIZOBIUM

3359 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಚಿೋನಾ ಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3360 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3361 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಶ್ಯಭರಾವ್RAHIZOBIUM

3362 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಮಂಜುನಾಥ್RAHIZOBIUM

3363 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಗುಂಡಭಮ RAHIZOBIUM

3364 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಭಲಿಿನಾಥRAHIZOBIUM

3365 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಾಖ RAHIZOBIUM

3366 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಭದೇವ್RAHIZOBIUM

3367 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ನಿತಿೋನ್ ಬಿ RAHIZOBIUM

3368 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್RAHIZOBIUM

3369 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಗುಂಡಭಮ RAHIZOBIUM

3370 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಎಱಿಭಮ RAHIZOBIUM

3371 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರ್ಚಲಾ RAHIZOBIUM

3372 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ RAHIZOBIUM

3373 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಖಜಂದರ RAHIZOBIUM

3374 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಖಮು RAHIZOBIUM

3375 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧನಿಸ ಂಗ್ RAHIZOBIUM

3376 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಕಿನ್ RAHIZOBIUM

3377 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಗೋಪು ಜಾಧವ್RAHIZOBIUM

3378 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಶಿರ ೋಮಂತ್ RAHIZOBIUM

3379 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಶೇೋಭಾದೇವಿRAHIZOBIUM

3380 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸಿದದ ಭಮ RAHIZOBIUM

3381 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಫಶ RAHIZOBIUM

3382 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಬದರ  RAHIZOBIUM

3383 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣ  ಮೆಸೂರುRAHIZOBIUM

3384 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭೋಭಮಾ RAHIZOBIUM

3385 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್RAHIZOBIUM

3386 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಱಿ RAHIZOBIUM

3387 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3388 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್RAHIZOBIUM

3389 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರುಕಿಮ ಣಿ RAHIZOBIUM

3390 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ವಿನೋದ RAHIZOBIUM

3391 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಿಜಮಕುಮಾರ್RAHIZOBIUM

3392 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಸೇೋಭಲಾRAHIZOBIUM

3393 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಅಯವಿಂದ್RAHIZOBIUM

3394 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಯಣಭಮ RAHIZOBIUM

3395 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಕಿನ್ ಚಳನ್RAHIZOBIUM

3396 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಧಮುಾ RAHIZOBIUM

3397 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಔಸಾನು RAHIZOBIUM

3398 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸಿದದ ಣಣ RAHIZOBIUM

3399 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄದೇಳಜ RAHIZOBIUM

3400 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧಳಜ ಶಂಔರ್ ಚವಾಣ್RAHIZOBIUM

3401 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3402 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿಳ RAHIZOBIUM

3403 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬ್ಯಬು RAHIZOBIUM

3404 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳರಾಮ RAHIZOBIUM

3405 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶಿಔಲಾ RAHIZOBIUM

3406 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ RAHIZOBIUM

3407 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾವಿಜಮ ಕುಮಾರ್RAHIZOBIUM

3408 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ನಾಖಮಾ RAHIZOBIUM

3409 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಶಿಳಮಾ  ಸಾಾ ಮಿRAHIZOBIUM

3410 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಬ್ಯಬು ಬೈಗ್RAHIZOBIUM

3411 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಱಲಿತ್ತಬ್ಯಯಿRAHIZOBIUM

3412 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಯತನ ಭಮ RAHIZOBIUM

3413 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸನಾತಿ RAHIZOBIUM

3414 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗುಂಡಭಮ RAHIZOBIUM

3415 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅನಾನ ರೆ RAHIZOBIUM

3416 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಕಂತ್RAHIZOBIUM

3417 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಉಮಶ್ RAHIZOBIUM

3418 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಚೆನನ  ಫಶRAHIZOBIUM

3419 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮಾರುತಿ RAHIZOBIUM

3420 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿರ ೋದೇವಿ RAHIZOBIUM

3421 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಾಫಣಣ RAHIZOBIUM

3422 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಳರಾಜ ಚಿಗೋಣಿRAHIZOBIUM

3423 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣಫಶRAHIZOBIUM

3424 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅನಂತರೆಡ್ಡಡRAHIZOBIUM

3425 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಕುಮಾಯRAHIZOBIUM

3426 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅನವಿೋಯಮಾRAHIZOBIUM

3427 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭರೆ RAHIZOBIUM

3428 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಭಹೇಶ್ RAHIZOBIUM

3429 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಶತಾ ನಾರಾಮಣ ಳನಮ ಲಿRAHIZOBIUM

3430 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಂಡುರಾಂಗ್RAHIZOBIUM

3431 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಮಶ್RAHIZOBIUM

3432 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣ RAHIZOBIUM

3433 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಲಾ M N LIQDID

3434 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಖಣಣ M N LIQDID

3435 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಣ್ಣಣ ರಾವ್M N LIQDID

3436 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ದೇವಿೋಂದರ M N LIQDID

3437 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿರ ೋದೇವಿ M N LIQDID

3438 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಗಂಖಭಮ M N LIQDID

3439 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿಳಯಣM N LIQDID

3440 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರೇಳಣಸಿದದ   ಸಾತನೂರುM N LIQDID

3441 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಔವಿತ್ತ ಚಂದಂಕಯM N LIQDID

3442 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಿಭಾಲಾ ದೇವಿM N LIQDID

3443 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಉಮಶ್ M N LIQDID

3444 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3445 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಂಖಭಮ M N LIQDID

3446 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಯಣ M N LIQDID

3447 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಂಔರ್ ರಾವ್M N LIQDID

3448 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗಂಖಭಮ M N LIQDID

3449 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸೇೋಭಶಕರ್M N LIQDID

3450 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರುದರ ಮಾ M N LIQDID

3451 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರ ಕರೆಡ್ಡಡM N LIQDID

3452 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶ್ಯಭರಾವ್M N LIQDID

3453 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ನಯಶಣಣ M N LIQDID

3454 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣಗೌಡM N LIQDID

3455 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಮಿಿಂಗ್M N LIQDID

3456 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಭಮ M N LIQDID

3457 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಫಶಳಯಜ್M N LIQDID

3458 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದದ ಭಮ M N LIQDID

3459 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್M N LIQDID

3460 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚಂದರ ಕಂತ್M N LIQDID

3461 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗುರುಲಿಂಖM N LIQDID

3462 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಪುಟಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3463 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಬ್ಯಷ್ಣ ಮಿಯಾM N LIQDID

3464 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಷ್ಣ ಮಿಯಾM N LIQDID

3465 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುಂಡ M N LIQDID

3466 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಾವಿತಿರ  ಪೄಡ್ಡಡM N LIQDID

3467 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಜಖದೇವಿ M N LIQDID

3468 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್M N LIQDID

3469 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್M N LIQDID



3470 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸಂಜೋಳರೆಡ್ಡಡM N LIQDID

3471 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಕುಂತಲಾM N LIQDID

3472 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಸಾಯಿಫನನM N LIQDID

3473 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚನನ  M N LIQDID

3474 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗೌಡ M N LIQDID

3475 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶುಬಚಂದರM N LIQDID

3476 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಕಂತ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲM N LIQDID

3477 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಆನವಿೋಯಮಾM N LIQDID

3478 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ರುದರ ಮುನಿM N LIQDID

3479 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3480 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಹೇಶ್ M N LIQDID

3481 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಱಲಿತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3482 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಖಣತಿ M N LIQDID

3483 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3484 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಗುಂಡಭಮ M N LIQDID

3485 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಸಿದದ ಭಮ M N LIQDID

3486 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ DATTU M N LIQDID

3487 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉಮಶ್ M N LIQDID

3488 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಬದರ  M N LIQDID

3489 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ದೇವಿಡಾಸ್ ಪ್ಪಳರ್M N LIQDID

3490 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭೋಭರಾವ್M N LIQDID

3491 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕೃವಣ ಮಾ M N LIQDID

3492 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ನಿಂಖಮಾ M N LIQDID

3493 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅನುಸೂಮM N LIQDID

3494 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಗೋಪ್ಪಲ ರೆಡ್ಡಡM N LIQDID

3495 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಿದದ ಣಣ M N LIQDID

3496 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ದೇಳನಂದ್ ಎನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲM N LIQDID

3497 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಖಣಣ M N LIQDID

3498 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಖಭಮ M N LIQDID

3499 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಪ್ಪಳಾತಿ M N LIQDID

3500 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಪುತಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3501 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರ ಭು ರಾವ್M N LIQDID

3502 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬ್ಯಥಾ M N LIQDID

3503 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಷಣಮಂತM N LIQDID

3504 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಂತ್ ಕುಮಾರ್M N LIQDID

3505 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖನಾನ ಥ್M N LIQDID

3506 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿನಾಥM N LIQDID

3507 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದದ  M N LIQDID

3508 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿ ಎಸ್ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲM N LIQDID

3509 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಶಿಳರಾಜ್ M N LIQDID

3510 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3511 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಱಿಣಣ M N LIQDID

3512 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಯಶಾ ತಿ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3513 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್M N LIQDID

3514 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶ್ಯಭರಾಮM N LIQDID

3515 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶತಾ ಭಮ M N LIQDID

3516 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರಾಭಚಂದರ M N LIQDID

3517 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸಂಖಭಹೇಶ್M N LIQDID

3518 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ವಿೋಯಶೄಟ್ಟಟ M N LIQDID

3519 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ತಿ ಣಣ M N LIQDID

3520 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಾಖ M N LIQDID

3521 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಯಣM N LIQDID

3522 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್M N LIQDID

3523 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಹುಸನ್ ಟೇಲM N LIQDID

3524 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಸಂಖ M N LIQDID

3525 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಫಶಭಮ M N LIQDID

3526 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಭಶೄಟ್ಟಟ M N LIQDID

3527 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮM N LIQDID

3528 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯಣ M N LIQDID

3529 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಖಾಾ ದಭಮ M N LIQDID

3530 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಷನಮಂತ್M N LIQDID

3531 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3532 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3533 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಚನನ ಭಮ M N LIQDID

3534 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅಂಫಣಣ M N LIQDID

3535 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿರ ೋಮಂತ್ M N LIQDID

3536 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಮಾ ರ್M N LIQDID

3537 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳ M N LIQDID

3538 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಕಭಮ M N LIQDID

3539 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ರೇಳಣಸಿದದ ಮಾM N LIQDID

3540 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಫಶಭಮ M N LIQDID

3541 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಯಣ  ಹುಗಾಯM N LIQDID

3542 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅನಿೋಲ ಕುಮಾರ್M N LIQDID

3543 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಶಿಳ ಕುಮಾರ್M N LIQDID

3544 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಭಕುಕ M N LIQDID

3545 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಂಜುಕುಮಾಯM N LIQDID

3546 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸಂಜುಕುಮಾಯM N LIQDID

3547 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಸ್ತಶಿೋಱ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3548 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಆನಂದ M N LIQDID

3549 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಱಲಿತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3550 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಪುತಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3551 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಅಭಯ M N LIQDID

3552 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯನಯಶ M N LIQDID

3553 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಪುಷಾ ಳತಿM N LIQDID

3554 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸೇೋಭಶಕರ್M N LIQDID

3555 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನೂರಂದM N LIQDID

3556 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರ ಭಾಔರ್ M N LIQDID

3557 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಕಶಿನಾಥ್M N LIQDID

3558 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅಜಮ್ ಖಾನ್M N LIQDID

3559 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ನಿಂಖಭಮ M N LIQDID

3560 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ವಿೋಯಣಣ M N LIQDID

3561 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣ M N LIQDID

3562 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಗುಜಜ ಭಮ M N LIQDID

3563 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಗುಜಜ ಭಮ M N LIQDID

3564 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಕಲಿಂಖ M N LIQDID

3565 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಕತ್ತಱ M N LIQDID

3566 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮಂಖಳಾ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3567 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿಕಜುಾನ್M N LIQDID

3568 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಪ್ಪಂಡು ಚವಾಣ್M N LIQDID

3569 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯವಾಜ M N LIQDID

3570 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಭಮ ಳಾ M N LIQDID

3571 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಸಿೋತ್ತರಾಂM N LIQDID

3572 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಸಿೋತ್ತರಾಂM N LIQDID

3573 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಱಿಭಮ M N LIQDID

3574 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಜಮರಾಭM N LIQDID

3575 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅನೆನ ಮಾಮ M N LIQDID

3576 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯತಿ ಣಣ M N LIQDID

3577 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಕಶಿನಾಥ ದುತತ ಯಗಿM N LIQDID

3578 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3579 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3580 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಯಣ M N LIQDID

3581 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ದೇವಿೋಂದರ M N LIQDID

3582 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶುಬಚ ಂದರM N LIQDID

3583 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿಾ ನಾಥ್M N LIQDID

3584 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸ್ತಮಿತ್ತರ  ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3585 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾವಿಡಸ್ M N LIQDID

3586 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಮಾಣಣ M N LIQDID



3587 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿಲಾ M N LIQDID

3588 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಔಲಾ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3589 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಗಂಖಭಮ M N LIQDID

3590 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿಳರಾಮM N LIQDID

3591 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭೋಮಾಶಂಔರ್M N LIQDID

3592 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ  M N LIQDID

3593 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಶುಕರ ಬಿ M N LIQDID

3594 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭಱಿಣಣ M N LIQDID

3595 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಔಭಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3596 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅನಿತ್ತ M N LIQDID

3597 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಚಾನಾದೇವಿM N LIQDID

3598 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಶ್ಯಭಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3599 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಯಹೋಭತ್್ಬಿೋM N LIQDID

3600 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ M N LIQDID

3601 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಶಿಳ M N LIQDID

3602 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಸಿದದ ಣಣ M N LIQDID

3603 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಬಯಭಮಾ M N LIQDID

3604 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ರ ತಿಬ್ M N LIQDID

3605 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಗುರುಲಿಂಖ  ಬಿ.ಭಡ್ಡವಾಳ್M N LIQDID

3606 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಬ್ಯಬು M N LIQDID

3607 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3608 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಾಗಂದರ M N LIQDID

3609 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ವಿೋಯಣಣ M N LIQDID

3610 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಜೈಸಿಂಗ್ M N LIQDID

3611 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಉಮಾಕಂತ್M N LIQDID

3612 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಯಮಶ್ M N LIQDID

3613 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3614 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಲಿಾಂಖM N LIQDID

3615 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿೋತ್ತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3616 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಗುಂಡೇರಾವ್M N LIQDID

3617 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಶ್ಯಭರಾಯ್M N LIQDID

3618 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಸಂತೋಷ್M N LIQDID

3619 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯಗೌರಿಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3620 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭೋಭರಾಮM N LIQDID

3621 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ತುಲಜ M N LIQDID

3622 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಸಿದ್ರರ ಮಾ ಯM N LIQDID

3623 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಗುಂಡಭಮ M N LIQDID

3624 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯವಿೋಯಣಣ M N LIQDID

3625 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄರಾಜಶಕರ್M N LIQDID

3626 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯತೇಜ M N LIQDID

3627 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೌಯಭಮ M N LIQDID

3628 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3629 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸಿದ್ರದ ಥಾಕುಮಾಯ ಸಾಖರ್M N LIQDID

3630 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣ M N LIQDID

3631 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಣಭಮ M N LIQDID

3632 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ವಿಾ ನಾಥ M N LIQDID

3633 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರ ಕಶ್ M N LIQDID

3634 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಕತ್ತಱ M N LIQDID

3635 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸಂತೋಷ್ಣಕಮಾರ್M N LIQDID

3636 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶಕಣಣ M N LIQDID

3637 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಕಕುಮಾಯM N LIQDID

3638 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯರಾಭಚಂದರM N LIQDID

3639 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಮಂಜುನಾಥ್M N LIQDID

3640 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3641 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗೋಪ್ಪಲM N LIQDID

3642 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ನಯಶಭಮ M N LIQDID

3643 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸೇೋನಾ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3644 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಸಿದದ ಲಿಂಖM N LIQDID

3645 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮಾಲಾ M N LIQDID

3646 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸ್ತಶಿೋಲಾ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3647 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರಾಜ M N LIQDID

3648 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯಣಫಶM N LIQDID

3649 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಂಕುಂತಲಾM N LIQDID

3650 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಚನನ ಭಮ M N LIQDID

3651 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದಶತ ಮಾ M N LIQDID

3652 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖ M N LIQDID

3653 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಔಭಲಾ M N LIQDID

3654 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯತನ  M N LIQDID

3655 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಶಿಳರಾಜ್ M N LIQDID

3656 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄಶಿಳಶಂಔಯಮಾM N LIQDID

3657 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಿಳಶಂಔಯಮಾM N LIQDID

3658 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶಿವಾನಂದ್M N LIQDID

3659 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಚಂದರ ಕಂತ್M N LIQDID

3660 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಪಯಭಮ M N LIQDID

3661 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಯಣಭಮ M N LIQDID

3662 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭಱಿಭಮ M N LIQDID

3663 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಬದರ  M N LIQDID

3664 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸೂಮಾಕಂತ್M N LIQDID

3665 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಯಣಕುಮಾಯM N LIQDID

3666 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಿವಾಶೄಟೆಟ M N LIQDID

3667 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್M N LIQDID

3668 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಬಿೋರ್ ಭಮಾM N LIQDID

3669 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಕಿನ್ M N LIQDID

3670 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯತಸಿಿಮ್ ಬೇಗಂM N LIQDID

3671 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಱಗುತಿ೯ ಶುಬಚಂದರM N LIQDID

3672 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅನನ ರಾವ್M N LIQDID

3673 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ M N LIQDID

3674 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರಾಣ M N LIQDID

3675 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ  M N LIQDID

3676 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಶವಂತರಾವ್M N LIQDID

3677 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಿಳಯಣM N LIQDID

3678 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಜು M N LIQDID

3679 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸ್ತಭಾಷ್ ಚೌದಿರM N LIQDID

3680 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3681 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್M N LIQDID

3682 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಿಯಾಜಮ ಮM N LIQDID

3683 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಪ್ಪಶ್ಯಬಿ M N LIQDID

3684 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಪ್ಪಶ್ಯಬಿ M N LIQDID

3685 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಶಿರ ೋಕಂತ್ ತಂಗಿಿM N LIQDID

3686 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್M N LIQDID

3687 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಗುಂಡಭಮ M N LIQDID

3688 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಫಶಣಣ M N LIQDID

3689 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಕೃವಣ  M N LIQDID

3690 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡೋಣ್ಣಣ ಯಅನಿಲ M N LIQDID

3691 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3692 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಅಔಫ ರ್ ಪ್ಪಶ್ಯM N LIQDID

3693 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಜೋರಂಬಿM N LIQDID

3694 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಾಜರ್ ಪ್ಪಶ್ಯM N LIQDID

3695 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅನನ  M N LIQDID

3696 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದೇವಿೋಂದರ M N LIQDID

3697 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೇಡಸೂಯಜಖದೇವಿ M N LIQDID

3698 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಷನಮಂತ್ತರ ಮM N LIQDID

3699 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಷನಮಂತ್ತರ ಮM N LIQDID

3700 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಱಿಣಣ M N LIQDID

3701 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3702 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಳಹೋದ್ ಖಾನ್M N LIQDID

3703 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭಹೋಫಬ್ ಬೈಗ್M N LIQDID

3704 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3705 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಧಭಾ M N LIQDID

3706 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶಿಳರಾಮM N LIQDID

3707 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗೋಪ್ಪಱ ರಾವ್M N LIQDID

3708 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿM N LIQDID



3709 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಮಾರುತಿ ಶಗಾಂಳಕ ರ್M N LIQDID

3710 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶದ್ರಶಿಳ M N LIQDID

3711 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಮಶ್ M N LIQDID

3712 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮುನಿೋರಾ ಬೇಗಂM N LIQDID

3713 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಭಮ M N LIQDID

3714 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮುನಿೋರಾ ಬೇಗಂM N LIQDID

3715 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಷನಮಂತ್ತರ ಮM N LIQDID

3716 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಷನಮಂತ್ತರ ಮM N LIQDID

3717 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಮೆನೋದಿದ ೋನ್M N LIQDID

3718 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಪ್ಪಳಾತಿ M N LIQDID

3719 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸೂಮಾಕಂತ್M N LIQDID

3720 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಱಿಭಮ M N LIQDID

3721 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಿೋಱಭಮ M N LIQDID

3722 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸಿೋತ್ತರಾಂM N LIQDID

3723 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಿೋತ್ತರಾಂM N LIQDID

3724 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯMEGU M N LIQDID

3725 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮುಶತ ಫಾ M N LIQDID

3726 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವಿೋಯಸಂಖM N LIQDID

3727 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ವಿೋಯಸಂಖM N LIQDID

3728 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್M N LIQDID

3729 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿವಾನಂದ್ ಡ್ಡ ಎಚ್M N LIQDID

3730 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಪುಟಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3731 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತಭಮ M N LIQDID

3732 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ನಾಖಣಣ M N LIQDID

3733 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಫಲಿರಾಭM N LIQDID

3734 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚುನುನ  ಮಿಯಾM N LIQDID

3735 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯತನ ಭಮ M N LIQDID

3736 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸಿದದ  M N LIQDID

3737 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಚಂದರ  M N LIQDID

3738 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ  M N LIQDID

3739 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭಲಿಿನಾಥM N LIQDID

3740 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಷಭತಬಿೋM N LIQDID

3741 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮೇೋಟ್ಟಲಾಲM N LIQDID

3742 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಷಣಮಂತರಾವ್ ಕುಱಔಣಿಾM N LIQDID

3743 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶುಬಚ ಂದರM N LIQDID

3744 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಪ್ಪಳಾತಿ M N LIQDID

3745 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಮಾಯಭಮ M N LIQDID

3746 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಯಭಮ M N LIQDID

3747 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3748 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱನಾಖರಾಜ್M N LIQDID

3749 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಡೌಲಾ SABM N LIQDID

3750 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ರಾಜಾ ರಿ M N LIQDID

3751 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಯಸೂಲ ಮಿಯಾM N LIQDID

3752 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭನೋಷರ್M N LIQDID

3753 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಚಂದು M N LIQDID

3754 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಗೋಪ್ಪಲM N LIQDID

3755 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಚಿೋನಾ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3756 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3757 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಗಶ್ M N LIQDID

3758 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಯಣಗೌಡM N LIQDID

3759 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಧಭಾರಾಜ್ ಬಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲM N LIQDID

3760 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಶಳರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲM N LIQDID

3761 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗಂಖಭಮ M N LIQDID

3762 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄರಾಜಕುಮಾರ್M N LIQDID

3763 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಧನಶೄಟ್ಟಟ M N LIQDID

3764 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ರಾಜಂದರ M N LIQDID

3765 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯಶ್ಯಭರಾವ್M N LIQDID

3766 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ದೇವಿೋಂದರ M N LIQDID

3767 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ರ ಕಶ್ M N LIQDID

3768 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಬದಿದ ೋನ್ ಗಿಡೆಡM N LIQDID

3769 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಬಂಡ್ಡಖ M N LIQDID

3770 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯNABI ಟೆಲM N LIQDID

3771 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄರಾಜಮ ಬೇಗಂM N LIQDID

3772 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಇಬ್ಯರ ಹಂ ಟೇಲM N LIQDID

3773 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಖಣಣ  ಫಶM N LIQDID

3774 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮೆನೋದಿದ ೋನ್M N LIQDID

3775 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಷರಿಚ ಂದರ M N LIQDID

3776 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜಂದರ M N LIQDID

3777 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಪೃಥಿಾ ರಾಜ್M N LIQDID

3778 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3779 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮಾದೇವಿ M N LIQDID

3780 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಹುಸನ್ SABM N LIQDID

3781 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಲಾಂಬಿM N LIQDID

3782 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶ್ಯಭರಾಮM N LIQDID

3783 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ವಿೋಯಣಣ M N LIQDID

3784 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ M N LIQDID

3785 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ M N LIQDID

3786 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯಣ M N LIQDID

3787 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಂಖಭಮ M N LIQDID

3788 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿದೇವಿಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3789 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಣಣ M N LIQDID

3790 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶತಿೋಚ ಂದರ  ಎಸ್ ಸೂಱಪಟ್M N LIQDID

3791 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜೋಳಕುಮಾಯM N LIQDID

3792 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅನನ  M N LIQDID

3793 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯವಿೋಯಬದರ M N LIQDID

3794 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಷಣಮಂತM N LIQDID

3795 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್M N LIQDID

3796 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಪ್ಪಳಾತಿ M N LIQDID

3797 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಗುಯನಾಥ M N LIQDID

3798 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಕ M N LIQDID

3799 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಚಂದರ ಕಂತ್M N LIQDID

3800 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಖಜಂದರ M N LIQDID

3801 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಫಶ M N LIQDID

3802 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಮಾರುತಿ M N LIQDID

3803 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಸಾಫಣಣ M N LIQDID

3804 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಸಾಫಣಣ M N LIQDID

3805 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಅಜತ್ ಕುಱಔಣಿಾM N LIQDID

3806 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್M N LIQDID

3807 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಅಶೇೋಕ್ ರಾವ್M N LIQDID

3808 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಫಶವಂತ M N LIQDID

3809 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಳರಾಂ ಸಿಂಗ್M N LIQDID

3810 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ದೇವಿೋಂದರ M N LIQDID

3811 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ನಾಖಣಣ M N LIQDID

3812 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳರಾಜಕುಮಾರ್M N LIQDID

3813 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿಳಶ್ಯಂತ M N LIQDID

3814 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಸಿದದ ಲಿಂಖM N LIQDID

3815 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ವಿದ್ರಾ ಳತಿM N LIQDID

3816 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಱಲಿತ್ತ M N LIQDID

3817 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಭಸಾತ ನ M N LIQDID

3818 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಆನವಿೋಯಮಾM N LIQDID

3819 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ M N LIQDID

3820 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಷನಮಂತರಾವ್M N LIQDID

3821 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗೋದ್ರಳರಿM N LIQDID

3822 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಚಭಮ M N LIQDID

3823 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಭಮ M N LIQDID

3824 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯವಿೋಂದರ M N LIQDID

3825 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಮೃತ ಕೇಡದೂರುM N LIQDID

3826 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶ್ಯಬದಿದ ೋನ್M N LIQDID

3827 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದಶತ ಗಿೋರ್ ಸಾಬ್M N LIQDID

3828 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿರಾಜದಿದ ೋನ್M N LIQDID

3829 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಔವಿತ್ತ M N LIQDID

3830 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯವಿಠಠ ಲ ಪೋಯ  ಬಂದ್ರಗರ್M N LIQDID



3831 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ನಿೋಱಕಂಠM N LIQDID

3832 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಬಿಫ ೋರ್ ಭಮಾM N LIQDID

3833 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3834 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಯಣಭಮ M N LIQDID

3835 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಭೋಮಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3836 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ M N LIQDID

3837 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3838 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ  ತಂಖಳ್ಳM N LIQDID

3839 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುರುದೇವಿM N LIQDID

3840 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಚಂದರ ಔಲಾM N LIQDID

3841 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿರ ೋಕಂತ್ M N LIQDID

3842 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಯಶಾ ತಿ M N LIQDID

3843 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ತಿ ಣಣ M N LIQDID

3844 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಫಶಭಮ M N LIQDID

3845 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಜಖದೇವಿ M N LIQDID

3846 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯನಾಖಣಣ M N LIQDID

3847 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್ ನಯಶಗಂಡM N LIQDID

3848 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಿದದ ಣಣ M N LIQDID

3849 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3850 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಚೇಂದರ M N LIQDID

3851 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯದನು M N LIQDID

3852 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರ್ಚಳಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3853 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಅಜುಾನ್ ಪಂಚಲM N LIQDID

3854 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖಲಿಂಖM N LIQDID

3855 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾರಾಜಶಕರ್M N LIQDID

3856 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಿಭಾಲಾ M N LIQDID

3857 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯವಿೋಯಣಣ M N LIQDID

3858 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಮ್M N LIQDID

3859 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಱಿಣಣ M N LIQDID

3860 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಉಮಾದೇವಿM N LIQDID

3861 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದಪ್ಪವM N LIQDID

3862 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಯಶಾ ತಿ M N LIQDID

3863 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸಿದದ  M N LIQDID

3864 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಆಬೇಡ ಬೇಗಂM N LIQDID

3865 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸ್ತಮಂಖಱM N LIQDID

3866 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಚಂಡಬಿೋ M N LIQDID

3867 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಕುಫ ಲ M N LIQDID

3868 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದೌಱ M N LIQDID

3869 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯರ ಕಶ್ M N LIQDID

3870 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3871 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸ್ತಭಱತ್ತM N LIQDID

3872 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸಿದದ ರಾಭM N LIQDID

3873 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಂಔರ್ M N LIQDID

3874 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಗುಟಟ ಮಾ  ಸಾಾ ಮಿ ಭಡಟ್ಟಟM N LIQDID

3875 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶಿಳಶಂಔರ್ ಕೇವಾಾರ್M N LIQDID

3876 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಗೌರಿಶಂಔರ್M N LIQDID

3877 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ರಾಜಲೋಹತ್M N LIQDID

3878 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಪಂಡರಿನಾಥ್M N LIQDID

3879 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಹದೇವಿM N LIQDID

3880 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖಭಮ M N LIQDID

3881 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅಜುಾನ್ M N LIQDID

3882 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ವಿಟಲ ರಾವ್M N LIQDID

3883 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಜಖನಾನ ಥ್M N LIQDID

3884 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಭಱಿ M N LIQDID

3885 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಮಶಿರ ೋ ರಟ್ಟಟM N LIQDID

3886 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಜಖದಿೋಶ್ M N LIQDID

3887 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಫಶಳರಾಜM N LIQDID

3888 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡM N LIQDID

3889 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಜಖದೇವಿ M N LIQDID

3890 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಔವಿತ್ತ M N LIQDID

3891 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯರಾಭರೆಡ್ಡಡ M N LIQDID

3892 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಸಾವಿತರ ಭಮM N LIQDID

3893 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಷಣಮಂತM N LIQDID

3894 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ವಿಜಮಱಕ್ಿ ಮM N LIQDID

3895 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾನಾಖಭಮ M N LIQDID

3896 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭೋಮಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3897 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಸಂಜುಕುಮಾಯM N LIQDID

3898 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯದ್ರಮ ಳತಿ M N LIQDID

3899 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಯಣ M N LIQDID

3900 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರೇಳಣಸಿದದ M N LIQDID

3901 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಹುನು M N LIQDID

3902 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಂಫಣಣ  ಭಡಿ್ಡM N LIQDID

3903 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಕಿನ್ M N LIQDID

3904 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಭಮ M N LIQDID

3905 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಕಿಕ  ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3906 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಳಸ್ತರಂ M N LIQDID

3907 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಚೆನನ ಫಶM N LIQDID

3908 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಭಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3909 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಬಂಡ  ಔಟ್ಟಟ ಭನಿM N LIQDID

3910 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಪ್ಪಂಡುರಾಂಗ್M N LIQDID

3911 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಠಱರಾವ್M N LIQDID

3912 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಜಖ M N LIQDID

3913 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ರುದರ  M N LIQDID

3914 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸೇೋನಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3915 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶ್ಯಭರಾಮM N LIQDID

3916 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯವಿ M N LIQDID

3917 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಅಮೃತ M N LIQDID

3918 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಜಖದೇವಿ M N LIQDID

3919 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯವಿೋಂದರ M N LIQDID

3920 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭೋಮು M N LIQDID

3921 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಳಸಂತ್ M N LIQDID

3922 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುಂಡ M N LIQDID

3923 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಕಂತ್M N LIQDID

3924 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿ ಮಘು M N LIQDID

3925 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಭಹದೇವಿM N LIQDID

3926 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಿಱಭಮ M N LIQDID

3927 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಯುಳರಾಜ್M N LIQDID

3928 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಗಾಂಗುಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3929 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜಖನಾನ ಥ M N LIQDID

3930 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ದೇಳಣಣ M N LIQDID

3931 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ M N LIQDID

3932 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಹುಸೄನ್ ಸಾಬ್M N LIQDID

3933 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸೆಮದ್ ಅಜೋಜ್M N LIQDID

3934 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿನಾಖಭಮ M N LIQDID

3935 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರಾಚಭಮ M N LIQDID

3936 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತಬದ್ರರ M N LIQDID

3937 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ನಿಂಖಣಣ M N LIQDID

3938 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಹಜಲಾಲM N LIQDID

3939 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಉಭರ್ ಪ್ಪಶ್ಯM N LIQDID

3940 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರೇಳಣಸಿದದ   ದಮೂಮ ರುM N LIQDID

3941 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಜಖದೇವಿ M N LIQDID

3942 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಅಮೃತರಾವ್M N LIQDID

3943 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಿೋತ್ತರಾಂ ಹರಿಮ ಚವಾಾ ಣM N LIQDID

3944 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಮಶ್ M N LIQDID

3945 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಜಖನಾಥ M N LIQDID

3946 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದದ ಭಮ M N LIQDID

3947 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಶಕರ್ M N LIQDID

3948 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಗಂಖಭಮ M N LIQDID

3949 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಯಣಭಮ M N LIQDID

3950 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರೇಳಣಸಿದದ M N LIQDID

3951 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್M N LIQDID

3952 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸಂಖಭಮ M N LIQDID



3953 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಶಂಔರ್ M N LIQDID

3954 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಶಷಿಔಲ M N LIQDID

3955 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಗಿಂದರ್M N LIQDID

3956 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಗಂಗಾಧಯ M N LIQDID

3957 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಇಸಾಮಯಿಲ ಸಾಬ್M N LIQDID

3958 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮM N LIQDID

3959 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಸ್ತರೇಶ್ M N LIQDID

3960 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅನಿೋಱಕುಮಾಯM N LIQDID

3961 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ದೇಳರಾಮM N LIQDID

3962 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಮಾರೆನಾನ M N LIQDID

3963 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಶಿಔಲಾ M N LIQDID

3964 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮೌನೇಾ ಯM N LIQDID

3965 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರ ಕಶ್ M N LIQDID

3966 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಱಲಾಬಿ M N LIQDID

3967 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3968 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯದೇಳಭಮ M N LIQDID

3969 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಸಂತೋಷ್M N LIQDID

3970 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಷನುಮಂತM N LIQDID

3971 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅಣ್ಣಣ ರಾವ್M N LIQDID

3972 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ನಾಖ M N LIQDID

3973 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಂಔರ್ M N LIQDID

3974 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಳಲಿಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3975 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯನಾಖವೇಣಿ M N LIQDID

3976 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತನಿೋತ M N LIQDID

3977 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ REVATIBAI M N LIQDID

3978 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಮೇೋಷನ್ M N LIQDID

3979 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ದಿೋಪ್ಪಲ M N LIQDID

3980 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಪಐಟ್ಟಯುM N LIQDID

3981 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಶ್ಯಂತ್ತ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3982 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಗಾಮತಿರ M N LIQDID

3983 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಯದ್ರ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

3984 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್M N LIQDID

3985 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಮೇೋಟ್ಟರಾಮ್M N LIQDID

3986 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರ ವಿೋಣ್ M N LIQDID

3987 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ JIMABAI M N LIQDID

3988 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತನಿೋತ್ತ M N LIQDID

3989 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಅಮೃತ್ ಮೆಶನ್M N LIQDID

3990 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭಱಿಭಮ M N LIQDID

3991 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತರೇಶ್ M N LIQDID

3992 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱರಾಹುಲ M N LIQDID

3993 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯವಿೋಂದರ M N LIQDID

3994 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಗೋಪ್ಪಲM N LIQDID

3995 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ಅಯವಿಂದ್M N LIQDID

3996 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಔಭಲೇಶ್ ಹಯಸಿಂಗ್ ಚೌಹಣ್M N LIQDID

3997 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸೆದ M N LIQDID

3998 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳರಾಭ ಪ್ಪಶುಾರಂ ಚೌಹಣ್M N LIQDID

3999 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶೇೋಭಾ ಭೋಮಿಸ ಂಗ್ ಚವಾಣ್M N LIQDID

4000 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳರಾಂ M N LIQDID

4001 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಧಮಿಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4002 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಂದರ ಶ್ಯ M N LIQDID

4003 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಳಸಂತ್ M N LIQDID

4004 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಮಂಗುಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4005 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಜಖದೇವಿ M N LIQDID

4006 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ M N LIQDID

4007 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄದೌರ ತಿ M N LIQDID

4008 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಮಾಲಿಟ M N LIQDID

4009 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಮಾರೆ M N LIQDID

4010 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯಱಕ್ಷ್ಮ ಣ M N LIQDID

4011 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ದೇಳಭಮ M N LIQDID

4012 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ನಾರಾಮಣ್M N LIQDID

4013 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ರೇಳಣಸಿದದ M N LIQDID

4014 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯರಾಮು M N LIQDID

4015 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯದ್ರಮು M N LIQDID

4016 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄNAMU M N LIQDID

4017 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಬ್ಯಱವಂತ್ ರೋಲಡM N LIQDID

4018 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಮ್ M N LIQDID

4019 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶ್ಯಂತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4020 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯದಯಥ M N LIQDID

4021 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಱಲಿತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4022 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4023 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಸ್ತಮಿತ್ತರ M N LIQDID

4024 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಬ್ಯಫರ್ ಶ್ಯM N LIQDID

4025 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಸ್ತಲೇಭನ್ ಹM N LIQDID

4026 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಭೋಮಿಸ ಂಗ್M N LIQDID

4027 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4028 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತರೇಶ್ M N LIQDID

4029 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಱಲಿತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4030 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಅಮೃತರಾವ್M N LIQDID

4031 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಔಲಾಾ ಣರಾವ್M N LIQDID

4032 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಹೇಬೂಬ್ SABM N LIQDID

4033 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಹೇಶ್ M N LIQDID

4034 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭೋಮಾಶಂಔರ್M N LIQDID

4035 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ M N LIQDID

4036 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಧಳಜ M N LIQDID

4037 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಱಿಭಮ M N LIQDID

4038 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯUSMAN SABM N LIQDID

4039 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖಣಣ M N LIQDID

4040 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅಂಬೆರ ೋಶ್ M N LIQDID

4041 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಅಂಫಳಾ M N LIQDID

4042 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಜಖದೇವಿ M N LIQDID

4043 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿರಾದ್ರರ್M N LIQDID

4044 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಶಕರ್M N LIQDID

4045 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸೇೋಭಶಕರ್M N LIQDID

4046 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಲಭಮ M N LIQDID

4047 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ನಾಖರಾಜ್ ಸಿದದ ಣಣ  ಧೂಲಗುಂದಿM N LIQDID

4048 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯದೇವಿಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4049 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಔಭಲಾ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4050 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ದವಿೋಂದರ M N LIQDID

4051 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಅರಿಫಿಮ ಮ M N LIQDID

4052 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಯಣಭಮ M N LIQDID

4053 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಳಜೋಯ ಬಿಐM N LIQDID

4054 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಸಂಖಭಮ M N LIQDID

4055 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸ್ತರೇಖಾ M N LIQDID

4056 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯದಿಱಾ ಡಬಿೋ M N LIQDID

4057 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಜಖದಿೋಶ್ M N LIQDID

4058 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಾನಿಮಿಯಾಾM N LIQDID

4059 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಖಾಜಾ ಟೇಲM N LIQDID

4060 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಭಷಬೂಬ್ ಬೈಗ್M N LIQDID

4061 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಸ್ತಜಾಾ ನಭಮM N LIQDID

4062 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಭಣಿಔರಾವ್M N LIQDID

4063 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಔಱಿ M N LIQDID

4064 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಯಣ M N LIQDID

4065 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಮಾಲಭಮ M N LIQDID

4066 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಚನನ  M N LIQDID

4067 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಬೂದಿದ ೋನ್M N LIQDID

4068 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಧಭಾರಾಜ್M N LIQDID

4069 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿಠಲ M N LIQDID

4070 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಇಂದುಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4071 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯ ಳಜೋರ್ ದಿಾ M N LIQDID

4072 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯನಾಖಣಣ M N LIQDID

4073 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತ್ತರಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4074 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಜಖನಾನ ಥ್M N LIQDID



4075 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಫಶಳರಾಜ್M N LIQDID

4076 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾಣಿಔರೆಡ್ಡಡM N LIQDID

4077 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭೋಭರೆಡ್ಡಡ M N LIQDID

4078 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಭಲಿಿಕಜುಾನ್M N LIQDID

4079 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ವಡಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4080 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಅಷಮ ದ್ ಪ್ಪಶ್ಯM N LIQDID

4081 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಲಿಿಕಜುಾನ್M N LIQDID

4082 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ನಿಜಗುಣಮಾM N LIQDID

4083 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ರೇಳಣಸಿದದ M N LIQDID

4084 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅನನ ರಾವ್M N LIQDID

4085 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಅಬುದ ಲ ನಬಿM N LIQDID

4086 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಪೋತ್ತಂಫರಾಮM N LIQDID

4087 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4088 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಖಾಜಪ್ಪಷಾM N LIQDID

4089 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔನನ ಡಗಿ RAM ಸೄಟ್ಟಟ M N LIQDID

4090 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯನಾಖಭಮ M N LIQDID

4091 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಸಂಫಣಣ M N LIQDID

4092 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶಕಣಣ M N LIQDID

4093 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಕ M N LIQDID

4094 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಗುಣಶಕರ್M N LIQDID

4095 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4096 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಂಶೇೋದಿದ ೋನ್M N LIQDID

4097 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್M N LIQDID

4098 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅಶೇೋಕ್ M N LIQDID

4099 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಯುಳರಾಜ್M N LIQDID

4100 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಚಂದರ ಶಕರ್M N LIQDID

4101 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ನಿನ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4102 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಫಶಳರಾಜM N LIQDID

4103 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಮೇೋನು M N LIQDID

4104 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಿಳ M N LIQDID

4105 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯರಾಜಶಕರ್M N LIQDID

4106 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಲಖ ಕೄ ಗಿೋತ್ತ M N LIQDID

4107 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶ್ಯಭುಲಿಂಖಮಾM N LIQDID

4108 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಭಱಿ M N LIQDID

4109 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿದ್ರಕು ಚವಾಾ ಣM N LIQDID

4110 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸ್ತಶಿೋಱಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4111 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡ್ಡಲಿೋಪ್ಪ M N LIQDID

4112 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4113 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಱಕುಕ M N LIQDID

4114 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಭನು M N LIQDID

4115 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಷಣಮಂತM N LIQDID

4116 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭೋಭರಾಮM N LIQDID

4117 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮುತತ ಣಣ  ಟೆಟ ೋದ್ರಯM N LIQDID

4118 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾರಾಭಣಣ  ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4119 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄGOPU M N LIQDID

4120 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಪನು M N LIQDID

4121 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿರೇಖು M N LIQDID

4122 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಗುರುನಾಥM N LIQDID

4123 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಸಂಗಿೋತ ಎಸ್ ರಾಥೋಡ್M N LIQDID

4124 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಮಭಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4125 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಱಿಭಮ M N LIQDID

4126 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಸ್ತಳಣಾ M N LIQDID

4127 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ KESU M N LIQDID

4128 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಜಭಕಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4129 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಭಲಿಿಕಜುಾನ್M N LIQDID

4130 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4131 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶಿಳಯಣM N LIQDID

4132 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯDILIP M N LIQDID

4133 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯAMBU BAI M N LIQDID

4134 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಗಂಖಭಮ M N LIQDID

4135 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ತಿ ಣಣ M N LIQDID

4136 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಅಜುಾನ್ ಸಿಂಗ್M N LIQDID

4137 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಭೋಭಸಿಂಗ್M N LIQDID

4138 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ದೇಳಭಮ M N LIQDID

4139 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯINDRBAI M N LIQDID

4140 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಕಂಟ M N LIQDID

4141 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಿದ್ರದ ಭ M N LIQDID

4142 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ರುಕಿಮ ಣಿ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4143 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಉಮಾಲ M N LIQDID

4144 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ TOPU M N LIQDID

4145 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಬ್ಯಬು M N LIQDID

4146 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ GOVIND M N LIQDID

4147 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಭಣಿಕ್ M N LIQDID

4148 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ JIVLA M N LIQDID

4149 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಕಭಣಣ M N LIQDID

4150 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಔವಿತ್ತ M N LIQDID

4151 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯHOBU M N LIQDID

4152 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಯಣಭಮ M N LIQDID

4153 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ವಿದ್ರಾ ಸಾಖರ್M N LIQDID

4154 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಶೇೋಔನಖಯಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4155 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಷಜದಬಿೋM N LIQDID

4156 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ದೇಪ್ಪಂಡೆM N LIQDID

4157 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱತೇಜಭಮ M N LIQDID

4158 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಅಫಫ ಸಾಲಿM N LIQDID

4159 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಚಂದರ ಔಲಾM N LIQDID

4160 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಗಾಗ ಘಾಱ M N LIQDID

4161 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಮಾವಔ ಬಿೋM N LIQDID

4162 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱನಾಖಭಮ M N LIQDID

4163 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಕೆಲಾಶ್ M N LIQDID

4164 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಟೋಟಭಮM N LIQDID

4165 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಷಶನಾಾ M N LIQDID

4166 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಿಸಿಮ ಲಿಾಬಿM N LIQDID

4167 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಫಶಳರಾಜM N LIQDID

4168 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಯವಾಯಅಮೃತ M N LIQDID

4169 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಧೋಂಡ್ಡಬ್ಯ ಯಣೋಜರಾವ್ ಶಿಂಧೆM N LIQDID

4170 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ನಾಖಣಣ M N LIQDID

4171 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4172 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ನಿಂಖ M N LIQDID

4173 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಭಸಾತ ನ್ SABM N LIQDID

4174 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಯವಾಯಫಶಳರಾಜM N LIQDID

4175 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಭಸಾತ ನ್ ಟೇಲM N LIQDID

4176 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ಚಂದರ ಕಂತ್M N LIQDID

4177 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಾಱಷಳಿ್ಳ ಜಲಾನಿ M N LIQDID

4178 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇೋಡದುಯಬಂಡಭಮ  ಸಾಶಯಗೋM N LIQDID

4179 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಸಿದದ ಣಣ M N LIQDID

4180 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄಯಣ  ಸಾಶಯಗೋನ್M N LIQDID

4181 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯನಾಖ M N LIQDID

4182 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗುರುಲಿಂಖM N LIQDID

4183 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭೋಭರಾವ್M N LIQDID

4184 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭಱಿಮಾ  ಹರೇಭಠM N LIQDID

4185 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶ್ಯಲಿವಾನ್M N LIQDID

4186 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅನಂತರಾಮM N LIQDID

4187 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶಿಳಪುತರ M N LIQDID

4188 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಹೋರಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4189 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಱಿಣಣ M N LIQDID

4190 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱಭಱಿ M N LIQDID

4191 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಫಶಳಯಜ್M N LIQDID

4192 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಅನಸ್ತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4193 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯಬೇಬಿ M N LIQDID

4194 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಕಲ M N LIQDID

4195 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಯತನ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4196 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಯಣ M N LIQDID



4197 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ್ M N LIQDID

4198 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಖುಷಿಾದ್ M N LIQDID

4199 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಔಸೂತ ರಿ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4200 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಶಿಳಪುತರ M N LIQDID

4201 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಜಖದಿೋಶ್ M N LIQDID

4202 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕೇಡದುಯಶಿರ ೋಶೆಲ M N LIQDID

4203 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಶ್ಯಯದ್ರಬ್ಯಯಿ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲM N LIQDID

4204 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಭಱಗಣ ಫಶಳರಾಜ ಮಾಲಿಪ್ಪಟ್ಟೋಲM N LIQDID

4205 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಣಔಱ ಶಿಳ ಕುಮಾರ್M N LIQDID

4206 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಎಚ್ಷಣಮಂತM N LIQDID

4207 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಾವಿನಸೂಯಅಂಬಿಕ M N LIQDID

4208 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಚಂದರ ಕಂತM N LIQDID

4209 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಡಣ್ಣಣ ಯಗುಂಡ  ಪಂಖಯಗಿM N LIQDID

4210 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹುಲಗರಾಯವಿ M N LIQDID

4211 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಕಳರೆಡ್ಡಡ M N LIQDID

4212 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಅಕುಕ  ಬ್ಯಯಿೋM N LIQDID

4213 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಔಣಸೂಯ ಗುಂಡಭಮ M N LIQDID

4214 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸೂಗುಯ ಕೄಶ್ಯಂತಲಿಂಗ್M N LIQDID

4215 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸ್ತಭಾಷ್ ಶಖಾರ್M N LIQDID

4216 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಫಣಬಿ ರ್ಚಂದ್ ಪ್ಪಶ್ಯM N LIQDID

4217 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಸಂಜೋಳರೆಡ್ಡಡM N LIQDID

4218 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶಿಳಯಣM N LIQDID

4219 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ರೇಣ್ಣಕ M N LIQDID

4220 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಗೋಟುಯ ಯಮಶ್ M N LIQDID

4221 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಯಣಭಮ M N LIQDID

4222 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಅಭಯ M N LIQDID

4223 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ರಾಭಕಿ ಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4224 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರೇಳಗಿಗ ಭೋಭರಾಮM N LIQDID

4225 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಶಂಔರ್ M N LIQDID

4226 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄರಾಜಾ ರಿ M N LIQDID

4227 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಅಯಜಂಫಗಾಪುತಲಾಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4228 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿಮೆಸ್ತನ್ ರ ಕM N LIQDID

4229 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬಯತನೂಯಭೋಭರಾಮ ಎನ್ ತಂಖಳ್ಳM N LIQDID

4230 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯನಾಖರಾಜ್M N LIQDID

4231 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಚಂದರ ಕಂತ್M N LIQDID

4232 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಶ್ಯಂತ M N LIQDID

4233 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಮಂಖಱಗಿ ಶಿಕಂತ್M N LIQDID

4234 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ರಾಜಾಪೂಯಭಧುಭತಿM N LIQDID

4235 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ತಂಖಳ್ಳ ಶ್ಯಂತ್ತಬ್ಯಯಿM N LIQDID

4236 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಳಟಳಟ್ಟ ಲಿಂಖಫಶಳM N LIQDID

4237 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಕಂದಗಲಅಮೃತ್ M N LIQDID

4238 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಹೆರೂಯ ಕೄಯಣ್ಣ M N LIQDID

4239 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಶಿಳಯಣM N LIQDID

4240 2018-19 SDP ಔಱಬುಯಗಿ ಕಲಗಿ ಕಲಗಿ ಸಂಜಮನಖಯಔಲಾಳತಿ M N LIQDID

4241

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ರ ಲಾದರಾ

ಳ ತಂ 

ಔಭಲಾಔ

ರಾಳ ಬರಾನ

4242

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಪ್ಪಾ ರಿಬೇ

ಗಂ ಗಂ 

ರುಕುಕ ಂ

ಟೇಱ ಬರಾನ

4243
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಸ್ತನಿೋತ್ತ 

ಗಂಡ 

ಅಮೃತ ಬರಾನ

4244

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಲಿಯಾಕತ

 ತಂ 

ಖಾಸಿಂಸಾ

ಫ ಬರಾನ

4245

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸಿದದ ಣಣ  

ತಂ, 

ಶಿಳಲಿಂಖ

  

ಷಡದ ಬರಾನ

4246

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ದೇವಿಂದರ

  ತಂ 

ಶಿಳಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  

ಷಡದ ಬರಾನ

4247

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸಾಮಫ

ಣಣ  ತಂ, 

ಹನನ   

ಕಾ ಣಿನ ಬರಾನ

4248

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಬ್ಯಬು 

ತಂ. 

ದಡಡ ಯ

ಣ  

ಹರಿಕುರು

ಫ ಬರಾನ

4249

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಸಿದದ ಲಿಂಖ

ಯಾಾ  ತಂ 

ಶಿಳಯಣ

ಯಾಾ ಬರಾನ

4250

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಭಹೇಬೂ

ಫ ಟೇಱ 

ತಂದೆ 

ಅಜೋಭ 

ಟೇಱ 

ಸಾ.ತೋಂ

ಚಿ 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತತ

ಪೂಯ 

ಜ.ಔಱಬು

ಯಗಿ ಬರಾನ

4251

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಅಶೇೋಔ 

ತಂದೆ 

ಭಱಿಣ್ಣಣ  

ಸಾತಖೇಡ 

. ಬರಾನ

4252

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಫಶಿೋಯಮಿ

ಯಾಾ  ತಂ 

ನಬಿಸಾಫ ಬರಾನ

4253

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಶತಿ ತಂ 

ಶದ್ರಶಿಳ

ರಾಳ 

ಹೆಡಗುಂಪಬರಾನ

4254

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಯವಿ ತಂದೆ 

ರಾಮ  

ನಾಯಿ

ಕೇೋಡ್ಡ . ಬರಾನ

4255

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಶಿವಾನಂದ

 ತಂ 

ಯಣಮಾ  

ಭಠತಿ ಬರಾನ

4256

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ರೇಳಣಸಿ

ದದ   ತಂ 

ಬಿೋಯ  

ಪುಜಾರಿ ಬರಾನ

4257

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂ 

ಚನನ ಫಶಸ

 ಬರಾನ

4258

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ವೈಜನಾಥ 

ತಂ 

ಭೋಭರಾ

ಮ ಬರಾನ



4259

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ರ ಭಾಔಯ 

ತಂ 

ಅಣವಿೋಯ

 ಬರಾನ

4260

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಖಾಜಾ

ಟೇಱ ತಂ. 

ಮೇೋದಿನ

ಟೇಱ ಬರಾನ

4261

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ದೇಳರಾಳ 

ತಂ, 

ಭಡೆಪ್ಪ  

ಪ|ಪ್ಪ| ಬರಾನ

4262

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ 

ಬಔಕ ಪ್ಪ  

ಬಯಭಶೄ

ಟ್ಟಟ ಬರಾನ

4263

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಯಣಭಮ  

ಗಂ 

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ ಬರಾನ

4264

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಭಹದೇ

ವಿ ಗಂ. 

ಸಂಜೋಳ

ಪ್ಪ ಬರಾನ

4265

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ವಿಾ ನಾಥ 

ತಂದೆ 

ವಿೋರಂತ

ಮಾ  

ಶ್ಯಸಿತ ಾೋ . ಬರಾನ

4266

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ದೇವಂದರ

ಕುಮಾಯ 

ತಂ 

ಚನನ ವಿೋಯ

ಯಾಾ ಬರಾನ

4267

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂ 

ಸಿದದ ಣ್ಣಣ  

ಬೇನಕಿನ

ಳಿ್ಳ ಬರಾನ

4268

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಭಲಿಿಕ

ಜೂಾನ 

ತಂದೆ 

ನಿಂಖ  

ಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ

4269

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಯಮ 

ತಂ 

ಯಮಾ

ಯರಾಳ 

ಪ್ಪಟೇಱ ಬರಾನ

4270

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸಂಜಳಕು

ಮಾಯ 

ತಂ, 

ಫಶಣಣ ಬರಾನ

4271

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಅಣ್ಣಣ ರಾ

ಳ ತಂ 

ನಾಭದೇ

ಳ ಬರಾನ

4272
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಭೋಭರಾ

ಳ ಬರಾನ

4273

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಚಂದರ ಶ್ಯ 

ತಂದೆ 

ಭಲಿ್ೋ

 ಬರಾನ

4274
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ದ್ರಾ ನಭಮ  

ಗಂ 

ಯಣ ಬರಾನ

4275

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಭಹೇ 

ತಂದೆ 

ಚಂದರ ಪ್ಪ

 ಸಿರಿಭನ . ಬರಾನ

4276

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಚನನ ಭಮ  

ಗಂ 

ದಂಡ

 ಬರಾನ

4277

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ರಾಜುಕು

ಮಾಯ ತಂ 

ಚಂದ್ರರ ಭ

 ಬರಾನ

4278
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಸಿದದ   

ತಂ.ಬಿೋಯ

 ಬರಾನ

4279
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಈಯಭಮ  

ಗಂ 

ಶಿಳರಾಮ ಬರಾನ

4280

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಭಹೇ 

ತಂ 

ರಾಭಲಿಂ

ಖ ಬರಾನ

4281

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಶಿರ ೋಶೆಲ 

ತಂ 

ಸೂಮಾ

ಕಂತ 

ಸಾಾ ಧಿ ಬರಾನ

4282

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಶಿಳರಾಮ 

ತಂ.ಸಂಫ

ಣ್ಣಣ  

ಷರಿಜನ ಬರಾನ

4283

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಗುಂಡಭಮ

 ಗಂ 

ಸಿದ್ರರ ಭ 

ದಡಡ ಭ

ನಿ ಬರಾನ

4284
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ ಭಚೇಂದರ ಬರಾನ

4285

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಸಿದ್ರರ ಭ

ಪ್ಪ  . ತಂ. 

ಯಣಪ್ಪ  

ಷಡದ ಬರಾನ

4286

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಹನನ   

ತಂದೆ 

ನಾಖ  

ಮಾಲಗಿ . ಬರಾನ

4287

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಶಿರ ೋಮಂತ 

ತಂ 

ಶಿಳರಾಮ 

ತಲವಾಯ ಬರಾನ

4288

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಭಱಿಭಮ  

ತಂ 

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  

ಧನಖರ್ ಬರಾನ

4289

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಅಜಭ 

ಪ್ಪಟೇಱ 

ತಂ 

ಖಾಜಾ 

ಪ್ಪಟೇಱ ಬರಾನ

4290

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ. 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ   

ನಿೋಲಿ ಬರಾನ

4291

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಫಶಮಾಮ  

ಗಂಡ 

ಮಱಿಪ್ಪ  

ಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ



4292
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂ 

ಶಿಳಪ್ಪ ಬರಾನ

4293

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಶಿರ ೋದೇವಿ 

ಗಂ 

ಗಂಖಣಣ  

ಖಚಿಚ ನಭ

ನಿ ಬರಾನ

4294

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಖಾಜಾ

ಟೇಱ ತಂ. 

ಪತುತ ಟೇ

ಱ ಬರಾನ

4295

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಶ್ಯಂತ್ತ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ. 

ಲಾಱಸಿಂಖ ಬರಾನ

4296
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಷಣಮಂ

ತ್ತರ ಮ ಬರಾನ

4297

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶಿಳಯೋ

ಗಿ ತಂದೆ 

ಪೋಯಪ್ಪ  

ತೋಟನ

ಳಿ್ಳ  . ಬರಾನ

4298

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಶಿರ ೋಭಭ

ರಾಮ 

ತಂದೆ 

ಸಾಮಫಣಬರಾನ

4299
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಯುಳರಾ

ಜ ತಂ. 

ನಾಖಪ್ಪ ಬರಾನ

4300
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ ಶೇೋಭಾ ಬರಾನ

4301

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ದೇವಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂಡ 

ವಿಜಮಕು

ಮಾಯ 

ಚವಾಾ ಣ 

ಸಾ.ಶಣ್ಣಣ

ಯ 

ತ್ತ.ಜ.ಔಱ

ಬುಯಗಿ ಬರಾನ

4302

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಮುಕುಂದ

ರಾಳ 

ತಂ.ಬ್ಯಬು

ರಾಳ ಬರಾನ

4303

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ತಂ 

ನೂರೂ 

ರಾಠೊಡ ಬರಾನ

4304

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ರ ಕ 

ತಂ 

ಚಂದರ ಶ್ಯ 

ಕಶಯಟಗಿ ಬರಾನ

4305

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ತಂ.ಅಜುಾ

ನ ಬರಾನ

4306

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ  

ತಂ 

ರಾಭಣ್ಣಣ  

ಗೋಱಿಯ ಬರಾನ

4307

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ.ದೇಳ

  

ತಲವಾಯ ಬರಾನ

4308

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಸಿದದ ಪ್ಪ  

ತಂ 

ನಾಖಣಣ  

ಸಾಳತಖೇ

ಡ ಬರಾನ

4309

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಱಲಿೋತ್ತ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ಚಂದರ ಶ್ಯ 

ಸಿದದ ಗೋ

ಲ ಬರಾನ

4310
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಶಿಳರಾಭ 

ತಂ. 

ಗಮು ಬರಾನ

4311

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಅಂಬ್ಯರಾ

ಮ 

ನಾಗಿೋಂದರ

  

ಷಡದ ಬರಾನ

4312
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ ಶಿರ ೋದೇವಿ . ಜಂಕ್

4313
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಅನನ ಪೂ

ಣಾ ಗಂ 

ಕಂತ ಜಂಕ್

4314

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ವಿಜಮಕು

ಮಾಯ 

.ತಂ 

ಅಣಫಶ

  

ನಿಂಖದೆ ಜಂಕ್

4315

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಔಭಲಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ರಾಜಣಣ  

ಕಶಿ ಜಂಕ್

4316

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶಿಳಯಣ

  ತಂ, 

ಶಂಕೄರ   

ಷಡದ ಜಂಕ್

4317

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಯಣಗೌಡ

 ತಂ 

ಫಶವಂತ

ರಾಳ 

ಮಾ.ಪ್ಪ. ಜಂಕ್

4318

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಸಾಬಿೋರಾ

ಬೇಗಂ 

ಗಂ.ಅಜೋ

ಭಟೇಱ ಜಂಕ್

4319

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ 

ಭಱಕ ಪ್ಪ  

ವಾಲಿಕಯ ಜಂಕ್

4320

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಚನನ ಫಶ

  

ತಂ.ಸಿದ್ರರ

ಭ ಜಂಕ್

4321

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ದೇಳಕಿ 

ಗಂ, 

ನಿಂಖ  

ಕುಶನೂಯ ಜಂಕ್

4322

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಯವಿೋಂದರ  

ತಂ, 

ಔರ ಷಾಣ ನಾ

ಥರಾಳ 

ಆಔಡೆ ಜಂಕ್

4323

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂ 

ಪಕಿೋಯ ಜಂಕ್



4324

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಸ್ತಕುಕ ಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ದಮ ಣ್ಣಣ  

ರ್ಚಂಬ್ಯಯ ಜಂಕ್

4325

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಕಪ್ಪ  

ತಂ 

ಸಾಮಫ

ಣ್ಣಣ  

ದಡಡ ಭ

ನಿ ಜಂಕ್

4326

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ರಾಜಶಕ

ಯ ತಂ. 

ಯಣ  

ಮಂಖಱಗಿ ಜಂಕ್

4327
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ನಿಂಖ  

ತಂ, 

ಶಿಳ ಜಂಕ್

4328

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಈಯಣಣ  

ತಂ 

ಸಂಖ  

ಸಿರೂಯ ಜಂಕ್

4329

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಯಮ 

ತಂದೆ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಮಲವಂತ

ಗಿ ಜಂಕ್

4330
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಫಶಭಮ  

ಗಂ ಫಶ ಜಂಕ್

4331

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಶಿಳಕುಮಾ

ಯ ತಂ 

ಶಿಳಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  

ಹೂನಬ್ಯ ಜಂಕ್

4332

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಗಂಖಭಮ  

ಗಂ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ನಾಟ್ಟಕಯ ಜಂಕ್

4333

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಪ್ಪಳಾತಿ 

ಗಂ 

ಶಿಳಯಣ

  

ಚಂದನಕ

ರಿ ಜಂಕ್

4334
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಚತುರ  

ತಂ.ಟೋ

ಪು ಜಂಕ್

4335

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಅಶಿಾ ನಿ 

ತಂ 

ಸಿದದ ನಗೌ

ಡ ಜಂಕ್

4336
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂ 

ಕತಱ ಜಂಕ್

4337
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ನಿಜಗುಣ

ಮಾ  ತಂ . 

ಯಫಮಾ ಜಂಕ್

4338
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ದೇವಿದ್ರಶ 

ತಂ, 

ಥಾಳರು ಜಂಕ್

4339
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ರೇಳಪ್ಪ  

ತಂ 

ಶಿಳರಾಮ ಜಂಕ್

4340
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸಂಖಣಣ  

ತಂ, 

ತಿ ಣಣ ಜಂಕ್

4341

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಭಱಔ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ಅಣಪ್ಪ  

ಹಂದಿನಭ

ನಿ ಜಂಕ್

4342

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಕುಂತ

ಲಾ ಗಂಡ 

ಗಂಖಣಣ  

ಬಯಭಶ

ಟ್ಟಟ  

ಸಾ.ಬೇಲ

ಗುಂಪ್ಪ 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತತ

ಪೂಯ ಜಂಕ್

4343

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಚಂದರ ಶ್ಯಾ  

ತಂದೆ 

ಮಾಥಾಾಂ

ಡಪ್ಪ ಜಂಕ್

4344

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಸಿದದ ಣಣ  

ತಂ 

ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಂಕ್

4345

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಯಣ  

ತಂದೆ 

ನಿಂಖ  

ಪೂಜಾರಿ ಜಂಕ್

4346

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಆಱಭರಾ

ಜ ತಂ 

ಶಕ 

ಗುಡುಸಾಫ ಜಂಕ್

4347
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಶಂಔಯ 

ತಂ 

ಥಾಳರು ಜಂಕ್

4348

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಯಣಭಮ  

ಗಂ 

ಚಂದರ ಭ

ಱಿ ಜಂಕ್

4349

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಷಣಮಂತ

ರಾಮ 

ತಂ.ಯಣ

 ಜಂಕ್

4350

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ರಾಮು 

ತಂ ಕಸ್ತ 

ರಾಠೊೋಡ ಜಂಕ್

4351

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಅನಿೋತ್ತ 

ಗಂ 

ರಾಜಶಕ

ಯ ಜಂಕ್

4352

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ನಿಂಖಭಮ  

ಗಂ 

ಭೋಯಪ್ಪ  

ಪೂಜಾರಿ ಜಂಕ್

4353

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ 

ಶಿಳಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  

ಷಡದ ಜಂಕ್

4354

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶ್ಯಂತ್ತ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ, 

ದೇಳ  

ದಡಮ ನಿ ಜಂಕ್

4355

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಭಲಿ್ೋಶಿ 

ತಂ 

ರುದರ ಪ್ಪ  

ಕೇರೆ ಜಂಕ್



4356

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ವಿಜಮಕು

ಮಾಯ 

ತಂ. 

ಶಿಳಪುತರ

 ಜಂಕ್

4357

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ನಸಿೋಭಬೇ

ಗಂ ಗಂಡ 

ಮೇೋಜಭ

ಜಾನಿ ಜಂಕ್

4358

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಅಳಾ ಭಮ  

ಗಂಡ 

ಭೋಭಶ್ಯ 

ನಡುವಿನ

ಕರಿ ಜಂಕ್

4359

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಔಯಫಶ

ಮಾಮ  ಗಂ, 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ  ಜಂಕ್

4360

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಭಹೇ 

ತಂದೆ 

ರಾಜಂದರ  

ಸಾ : 

ಗುಱಫ

ಗಾಾ ಜಂಕ್

4361

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ ತಂ 

ಕಶಿರಾಮ

 ಕೇೋಯಬ್ಯ ಜಂಕ್

4362
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಸಾಮಫ

ಣಣ  ತಂ 

ತಿ ಣಣ ಜಂಕ್

4363
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ನಾಖಣಣ  

ತಂ 

ರಾಭಣಣ ಜಂಕ್

4364

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಸಿದದ   

ತಂ. 

ಬಿೋಯ  

ಭತಿತ ನಭ

ಡು ಜಂಕ್

4365

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಶಿಳರಾಜ 

ತಂ 

ಕ  

U/G ಜಂಕ್

4366

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ನಾಖಭಮ  

ಗಂ 

ಮೆಲಾರಿ 

ಪೂಜಾರಿ ಜಂಕ್

4367

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಭಱಿಭಮ  

ಗಂ 

ವಿೋಯಬದರ

ಮಾ  

ಮಱಗೋ

ಡ ಜಂಕ್

4368

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ

ಖಾಸಿಭ 

ಟೇಱ 

ತಂದೆ 

ಭಶ್ಯಕ 

ಟೇಱ 

ರ್ಚಂದ 

ಖಾನ ಜಂಕ್

4369
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಭಿಱಪ್ಪ  

ತಂ. 

ನಿಂಖ ಜಂಕ್

4370

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಶಿಳರಾಜ 

ತಂ 

ಧಭಾಪ್ಪ

 ಧನಖಯ ಜಂಕ್

4371

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ರಾಜಶಕ

ಯ ತಂ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ನಾಟ್ಟಕಯ ಜಂಕ್

4372
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ತಂ. ನೇಜು ಜಂಕ್

4373
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ವಿಾ ರಾಜ 

ತಂ 

ದೇಳಪ್ಪ ಜಂಕ್

4374

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಱಕ್ಿ ಮ ಕಂ

ತ ತಂ 

ನಿಂಖಶೄಟೆಟ

ಪ್ಪ ಜಂಕ್

4375

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಶೇೋಭಾ 

ಗಂ 

ನಾಖಣ್ಣಣ  

ಸಂಗೋಲ

ಗಿ ಜಂಕ್

4376

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ವಿಾ ನಾಥ 

ತಂ 

ಗುಂಡ

ಯಾಾ ಜಂಕ್

4377
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಸಿದದ ಣಣ  

ತಂ. 

ಶಿಳರಾಮ ಜಂಕ್

4378

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಯಮಾ

ಯ ತಂ 

ಶಂಭುಲಿಂ

ಖಯಾಾ ಜಂಕ್

4379
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಜಖನಾಥ 

ತಂ 

ಯಣಪ್ಪ ಜಂಕ್

4380

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಚೆನನ ಫಶ

ಯಾಾ  ತಂ 

ಅಣವಿೋಯ

ಯಾಾ ಜಂಕ್

4381

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಅಂಜನಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ತಂ 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ ಜಂಕ್

4382
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ದೇಳರಾ

ಮ ತಂ 

ಸಾಫಣಣ ಜಂಕ್

4383
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಭಱಿಣಣ  

ತಂ 

ಭಾಖಣಣ ಜಂಕ್

4384

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಔಭಲಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ಶಿವಾನಂದ

 ಹರೇಭಠ ಜಂಕ್

4385

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಲಿಯಾಕತ

ಅಲಿ ತಂ 

ಅಲಿಿಸಾಫ ಜಂಕ್

4386
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ಸಾಫಣ್ಣಣ ಜಂಕ್

4387

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಶ್ಯಯದ್ರ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ. 

ಭಲಿಿನಾಥ ಜಂಕ್



4388

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ. 

ಯಣಪ್ಪ  

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಜಂಕ್

4389

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಅನನ ಪೂ

ಣಾ ಗಂ 

ಹಯಖ  

ಔಱಬುಗಿಾ ಜಂಕ್

4390

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂದೆ 

ಅಣ್ಣಣ ರಾ

ಳ ಜಂಕ್

4391

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಶಿಳ  

ತಂ 

ಮಱಿ  

ಪೂಜಾರಿ ಜಂಕ್

4392

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಅಲಿಾವು

ದಿದ ೋನ 

ಟೇಱ 

ತಂ. 

ಖಾಜಾ 

ಟೇಱ ಜಂಕ್

4393

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಶಿಳಪುತರ

  ತಂದೆ 

ಭಱಿ  

ಆಲ್ಲಯ . ಜಂಕ್

4394

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ರೇಳಣಸಿ

ದದ   ತಂ 

ಬಿೋಯ  

ಪೂಜಾರಿ ಜಂಕ್

4395

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ದೇವಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ವಿಜಮಕು

ಮಾಯ ಜಂಕ್

4396
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಫಶಪ್ಪ  

ತಂ 

ಈಯಪ್ಪ ಜಂಕ್

4397
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಕುಂತ

ಲಾ ಗಂ 

ನಾಖಣಣ ಜಂಕ್

4398
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶಿರ ೋಶೆಱ 

ತಂ 

ಭಾಖ ಜಂಕ್

4399

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಅಣ್ಣಣ ರಾ

ಳ 

ತಂ.ಷಣ

ಮಂತರಾ

ಳ ಜಂಕ್

4400

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಜಾವಿೋದ

ಮಿಯಾಾ  

ತಂ 

ಗುಲಾಭ

ಸಾಫ 

ಇನಾಭ

ದ್ರಯ ಜಂಕ್

4401
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಅಂಫಣ 

ತಂ 

ಬ್ಯಫಣ ಜಂಕ್

4402
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಬ್ಯಬುರಾ

ಳ ತಂ 

ಭೋಭಶ್ಯ ಜಂಕ್

4403

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಅಷಮ ದ

ಟೇಱ ತಂ 

ಗೌಶಟೇ

ಱ ಜಂಕ್

4404

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಯಣಗೌಡ

 ತಂ. 

ಶ್ಯಭರಾ

ಳ ಜಂಕ್

4405

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಶತಿ ತಂ 

ಶದ್ರಶಿಳ

ರಾಳ 

ಹೆಡಗುಂಪ ಜಂಕ್

4406
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ವಂಔಟ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ಸಿದಪ್ಪ ಜಂಕ್

4407

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಸ್ತಧಾಔಯ 

ತಂದೆ 

ಗುರುನಾಥ

 . ಜಂಕ್

4408

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ನಿೋಶ್ಯಂತ 

ತಂ 

ನಾಖಣಣ  

ಸಂಗೋಳಿ್ಳ ಜಂಕ್

4409

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಬ್ಯಬುರಾ

ಳ ತಂ 

ಳಯಣ

ಪ್ಪ  

ಬಿರೇದ್ರಯ ಜಂಕ್

4410

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  ತಂ, 

ಭಱಿಪ್ಪ  

ಗಿಯಣಿ ಜಂಕ್

4411

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಕಶಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂಡ 

ಭರೇ ಜಂಕ್

4412

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಔರ ವಣ ಯಾಾ

 

ತಂ.ಗೋ

ವಿಂದಪ್ಪ ಜಂಕ್

4413
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಸಂತೋಷಿ

ಕುಮಾರಿ ಜಂಕ್

4414

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಶಿಳಯಣ 

ತಂ 

ಷದಖಱ

 ಜಂಕ್

4415

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಷಣಭಳಾ

 ಗಂ 

ಭಱಕಜ

 ಜಂಕ್

4416
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ ಸ್ತರೇ ಜಂಕ್

4417

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಸ್ತಮಿತ್ತರ  

ಗಂಡ 

ಭಱಿ  

ಷಡದ ಜಂಕ್

4418

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಭಱಿಭಮ  

ಗಂಡ 

ದೇವಿಂದರ

 ಜಂಕ್

4419

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸೂಮಾ

ಕಂತ 

ತಂ, 

ಸಾಫಣಣ ಜಂಕ್

4420

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಗುಂಡಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ಸ್ತಭಾಚ ಂ

ದರ ಜಂಕ್

4421

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಜಖದೇವಿ 

ಗಂ 

ಗುರುಲಿಂಖ

ಪ್ಪ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ



4422
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಈಾ ಯಪ್ಪ

 ತಂ 

ಭಱಕ ಪ್ಪ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4423

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ

ಭಹಬೂ

ಫಸಾಫ 

ತಂ 

ರುಔಮ ದಿದ ೋನ

ಸಾಫ 

ಮುಲಿಾ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4424

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ತುಲಸಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂಡ 

ಹೇಭಲಾ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4425
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶಿಳರುದರ

  ತಂದೆ 

ಭಱಕ  ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4426

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಈಯಣ್ಣಣ  

ತಂದೆ 

ಮುರೆಖ

ಪ್ಪ  . ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4427

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ. 

ನಾಖ  

ಕೇೋಣಿಳ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4428

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಷಣಮಂತ

 ತಂ 

ಚಂದರ ಪ್ಪ

 

ಶಿಳಮೂ

ತಿಾ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4429

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ಸಿದದ ಪ್ಪ  

ಬೇನಕಿನ

ಳಿ್ಳ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4430

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಔವಿತ್ತಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಮಾನಸಿಂ

ಖ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4431

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ವಿಷ್ಣಣ ಳ

ಧಾನ 

ತಂದೆ 

ಭಲಿ್ೋಶಿ 

ರಾಠೊೋಡ 

. ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4432

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಭಷಮ ದ

ಯುಸ್ತಪ

ಮಿಯಾಾ  

ತಂ. 

ಖಾಜಾ

ಟೇಱ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4433

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ವಿಜಮಱ

ಕ್ಿ ಮ ೋ ಗಂಡ 

ಗುರುದೇಳ 

ಭಠತಿ . ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4434

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಅಣ್ಣಣ ಪ್ಪ

 ತಂದೆ 

ಪೋಯಪ್ಪ  

ದಿಗಾಗ ಂಳ . ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4435

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಮೇೋಷನ 

ಮೆನಯ 

u/g 

ಷರಿಚ ಂದರ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4436

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಯಮಾದೇ

ವಿ ಗಂ 

ರಾಜಕು

ಮಾಯ 

ಮಾಯಡಗಿ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4437

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಕು. ನಿಕಿಱ 

ತಂ 

ರಾಭಚಂ

ದರ ರಾಳ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4438

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ನಾಖಣ್ಣಣ  

ತಂ 

ರಾಭಣ್ಣಣ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4439

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಮಾಣಿಔ 

ತಂದೆ 

ಚಂದುರ  

ಚವಾಾ ಣ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4440

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಷಣಮಂತ

ರಾಳ ತಂ. 

ಭೋಭರಾ

ಳ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4441

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ

ಖಪೂಯ 

ಟೇಱ 

ತಂ 

ಖಾಜಾ

ಟೇಱ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4442

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಸ್ತಭಾಚ ಂ

ದ್ರರ  ತಂ 

ಭೋಭರಾ

ಳ ಸಿಂಗ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4443

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಅಬುದ ಱ

ವಾಹೇದ 

ತಂ.ಹುಸ

ನಟೇಱ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4444

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಯಣ  

ತಂ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ನಾಟ್ಟಕಯ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4445

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಘೌಶಬಿ 

ಗಂ 

ಹಟೇ

ಱ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4446

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಕೌಶಯಬೇ

ಗಂ ಗಂಡ 

ಅಔಫ ಯ

ಟೇಱ 

ಮಾಲಿಬಿ

ರಾದ್ರಯ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4447
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಅಣಣ ಪ್ಪ  

ಪೋಯಪ್ಪ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4448

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶಿಳಯಣ

  ತಂದೆ 

ಮಾಲ  

ಫಯಗಾಲಿ . ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4449

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಅಂಬ್ಯರಾ

ಮ ತಂ. 

ಬಿೋಯಪ್ಪ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4450
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ದೇವಿಂದರ

  ತಂ 

ಸೆದ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4451

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಸಿದದ ಲಿಂಖ

  ತಂ 

ನಾಗಂದರ

  

ಔನನ ಡಗಿ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4452

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ 

ಫಶ  

ದಂಡನ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ



4453

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಭಱಿ  

ತಂ 

ಶಿಳರಾಮ 

ಔದದ ಯಗಿ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4454
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಶಂಔಯ 

ತಂ.ಗನುನ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4455

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ವಿಜಮಕು

ಮಾಯ ತಂ 

ಅಣಫಶ

ಪ್ಪ  

ನಿಂಖದೆ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4456

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ತಂದೆ 

ಷರಿಚ ಂದರ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4457

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ

ಶಿಳಯಣ

  ತಂ. 

ರಾಜಂದರ

ಪ್ಪ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4458

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಭಱಿಪ್ಪ  

ತಂ 

ಭಱಕ ಪ್ಪ  

ಹೋಶಭ

ನಿ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4459

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಯತನ ಳಾ  

ಗಂ. 

ಭೋಭರಾ

ಮ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4460

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಜಖದೇವಿ 

ಗಂ, 

ಬ್ಯಬುರಾ

ಳ ಫಣಕಿಕ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4461
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಮೆನೋ

ದಿದ ನ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4462

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂ 

ಗುಯಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  

ಪೂಲಿಶ 

ಪ್ಪಟೇಱ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4463

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ರಾಮಪ್ಪ

 ತಂ 

ನಿಂಖಪ್ಪ  

ಅಲಿ್ಲಯ ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4464

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಗೌಶಮಿ

ಯಾಾ  

ತಂದೆ 

ಖಾಜಾಮಿ

ಯಾಾ  . ಎರೆಹುಳು ಗಫಫ ಯ

4465
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಗೋವಿಂದ

 ತಂ 

ಲಾಲು ಜಸ ಮ್

4466

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಅಂಬ್ಯಜ

ರಾಳ ತಂ 

ಱಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ

ಳ ಜಸ ಮ್

4467

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಗೋಪ್ಪಱ 

ತಂ.ಶಂಔರೆ

ಪ್ಪ ಜಸ ಮ್

4468

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂಡ 

ದೇಳ  . ಜಸ ಮ್

4469

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಶಕಭಮ  

ಗಂ 

ಭಱಕಜ

ಪ್ಪ ಜಸ ಮ್

4470

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ನಾಖಣ್ಣಣ  

ತಂ 

ಅಮೃತ

 ಸಂಗೋಲ ಜಸ ಮ್

4471

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಶವೇಾಾ ಯ

 ತಂದೆ 

ವಿಾ ನಾಥ 

. ಜಸ ಮ್

4472

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ 

ತಂ.ಯಣ

ಪ್ಪ ಜಸ ಮ್

4473

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಸ್ತಭಾವ 

ತಂ 

ಶದ್ರಶಿಳ

ರಾಳ 

ಹೆಡಗುಂಪ ಜಸ ಮ್

4474

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಭಷದಿದ ನ 

ಸಾಫ ತಂ 

ಮಿರಾಂಸಾ

ಫ ಮುಲಿಾ ಜಸ ಮ್

4475
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಖಾಜಾಮಿ

ಯಾಾ ಜಸ ಮ್

4476
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಭಶ್ಯಔಬಿೋ

 ಗಂ 

ನನಿೋಸಾಫ ಜಸ ಮ್

4477

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂ 

ಗುಯಲಿಂಖ

ಪ್ಪ ಜಸ ಮ್

4478

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಸಂಖಪ್ಪ  

ತಂ 

ಶ್ಯಂತಲಿಂ

ಖಪ್ಪ ಜಸ ಮ್

4479
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ತಿ ಣಣ  

ತಂ.ಚಂದರ

 ಜಸ ಮ್

4480
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಸಿದ್ರರ ಭ

  ತಂ 

ಮುತತ  ಜಸ ಮ್

4481
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಔಭಲಾ 

ಗಂಡ 

ಶಿರ ೋನಿವಾಶ ಜಸ ಮ್

4482

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಫಶವಂತ

ರಾಮ 

ತಂದೆ 

ಭಲಿ್ೋ

ಪ್ಪ  

ಹೂಗಾಯ . ಜಸ ಮ್

4483

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ದಶತ ಗಿೋಯ 

ತಂ 

ಭಷಮ ದ

ಸಾಫ ಜಸ ಮ್

4484

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ವಿರೇ 

ತಂ 

ಸಿದ್ರರ ಭ

ಯಾಾ  

ಸಾಾ ಮಿ ಜಸ ಮ್

4485

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಮಲಿಾ

ಲಿಂಖ ತಂ 

ಮೆಲಾರಿ 

ಗುಡಗಂ

ಡ ಜಸ ಮ್



4486

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ನಾಭದೇ

ಳ 

ತಂ.ರಾಮು

 ರಾಠೊೋಡ ಜಸ ಮ್

4487
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಶಿಳಯಣ

  ತಂ. 

ಹಯಖಪ್ಪ ಜಸ ಮ್

4488

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಸಿದಪ್ಪ  

ತಂ 

ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಸ ಮ್

4489

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಸೂಯಾಾ

ಕಂತ ತಂ 

ಅ ಣ್ಣಣ  

ನಾಮಕೇ

ಡ್ಡ ಜಸ ಮ್

4490

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಅಂಬಿಕ 

ಗಂ 

ಜಖ  

ಭಹ

ಗಾಂಳ ಜಸ ಮ್

4491

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಯಣಫಶ

  ತಂದೆ 

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ ಜಸ ಮ್

4492
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಶಿಳರಾಮ 

ತಂ 

ಭಱಕ  ಜಸ ಮ್

4493

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ರುದದ ಪ್ಪ  

ತಂ 

ರೇಳಶೄಟೆಟ

ಪ್ಪ  ಸಿೋರಿ ಜಸ ಮ್

4494
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಭಱಿ  

ತಂದೆ 

ಶಿರ ೋಮಂತ ಜಸ ಮ್

4495

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಸಿದದ ಲಿಂಖ 

ತಂ 

ದೇವಿಂದರ

  

ತಲವಾಯ ಜಸ ಮ್

4496

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಗಂಗಾಧಯ 

ತಂ. 

ವಿೋಯಬದರ

 ಜಸ ಮ್

4497

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸಾಫಣಣ  

ತಂ. 

ಹನನ   

ಕಾ ಣಿನ ಜಸ ಮ್

4498

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ವಿರೇ 

ತಂ 

ರಾಚಣಣ  

ಉಪ ನ ಜಸ ಮ್

4499

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ರೇಳಣಣ ಸಿ

ದದ ಪ್ಪ  

ತಂದೆ 

ಭಯಖಪ್ಪ ಜಸ ಮ್

4500
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ರುಕುಮಾ

ಳತಿ ಗಂ 

ಬ್ಯಬು ಜಸ ಮ್

4501

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಯತನ ಮಾಮ  

ಗಂ 

ಸಾಮಫ

ಣ್ಣಣ  

ನಾಮಕೇ

ಡ್ಡ ಜಸ ಮ್

4502

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಯಣ  

ತಂ, 

ಪೋಯ  

ಖಂಡೆರ

ಗೋಲ ಜಸ ಮ್

4503

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಶ್ಯಂತ್ತ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂಡ 

ಷಣಮಂತ ಜಸ ಮ್

4504
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ 

ಫಶ ಜಸ ಮ್

4505
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ವಿಾ ನಾಥ 

ತಂ 

ಯಣ ಜಸ ಮ್

4506
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಭರೆ  

ತಂ 

ಮಱಿ ಜಸ ಮ್

4507

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ.ಸಿದದ

ಪ್ಪ ಜಸ ಮ್

4508

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಕೃವಣ ಪ್ಪ  

ತಂ. 

ತಿಭಮ ಣ

ಪ್ಪ ಜಸ ಮ್

4509

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ತಂ ಖುಬು 

ಲಂಬ್ಯಣಿ ಜಸ ಮ್

4510

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ದತ್ತತ ತರ ೋ

ಮ ತಂದೆ 

ಭರೇಪ್ಪ  

ಔದದ ಯಗಿ . ಜಸ ಮ್

4511

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಈಯಣಣ  

ತಂ 

ಶಿಳಕುಮಾ

ಯ @ 

ಶಿಳಪ್ಪ  

ಔಱಶಟ್ಟಟ ಜಸ ಮ್

4512

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಸೆಮದ 

ತಶಳಯ 

ಹುಸನ 

ತಂದೆ 

ಸೆಮದ 

ಖಾಜಾ 

ಹುಸನ ಜಸ ಮ್

4513

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಯಭಣಿಬ್ಯ

ಯಿ .ಗಂ. 

ಥಾನು ಜಸ ಮ್

4514

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಅಪ್ಪ ರಾ

ಮ ತಂ 

ಯಣಫಶ

 ಜಸ ಮ್

4515

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಜೈನಾಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಚುಡು 

ಚವಾಾ ಣ ಜಸ ಮ್

4516

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಬಿಫ ಯಲಿ 

ತಂ. 

ಬಂದಗಿಸಾ

ಫ ಜಸ ಮ್

4517
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಭಸಾತ ನ

  ತಂ 

ಗುಂಡ ಜಸ ಮ್

4518
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಈಯಣ್ಣಣ  

ತಂದೆ 

ಭಱಕ  ಜಸ ಮ್



4519

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಸಾಮಫ

ಣ್ಣಣ  ತಂ. 

ಮುಯಖ

ಪ್ಪ  

ಷರಿಜನ ಜಸ ಮ್

4520
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ) ಧೂಲ ಜಸ ಮ್

4521

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಸ್ತಮಿತ್ತರ

ಬ್ಯಯಿ 

ತಂ 

ನಾಖಣಣ ಜಸ ಮ್

4522
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಶಿರ ೋದೇವಿ 

ಗಂಡ 

ಶಂಔಯ . ಜಸ ಮ್

4523

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಭಶ್ಯಾ ಔ

ಸಾಫ 

ತಂ.ನಬಿ

ಸಾಫ 

ಮುಲಿಾ ಜಸ ಮ್

4524

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶಿಳಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  ತಂ. 

ಶಿಳರಾಮ 

ಷಜಾಭ ಜಸ ಮ್

4525
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಭಱಿಮಾ  

ತಂ.ನಾಖ

ಯಾಾ ಜಸ ಮ್

4526

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಭಱಿಮಾಮ

 

ಗಂ.ಭೋಭ

ಶಂಔಯ 

ಕಲಗಿ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4527
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಅಂಫಳಾ  

ಗಂ 

ನಿಂಖಪ್ಪ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4528

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಸಿದದ ಲಿಂಖ 

ಅಜುಾನ

ಪ್ಪ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4529

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂ. 

ಸಿದದ ಣ್ಣಣ . 

ಷಡದ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4530

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಉಮಾ

ಕಂತ ತಂ 

ಭೋಭರಾ

ಳ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4531

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂದೆ 

ಸಾಫಣಣ  . ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4532
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಯಣ  

ತಂ, 

ಗುಂಡ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4533

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಸಂತೋವ

 ತಂ 

ಗಮು 

ಚವಾಾ ಣ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4534
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ರಾಜಶಕ

ಯ . ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4535

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಗುರುಶ್ಯಂ

ತ ತಂ 

ನಿಜಲಿಂಖ

ಪ್ಪ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4536
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ ತಂ 

ಕಶಿನಾಥ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4537

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಸ್ತಭಾಚ ಂ

ದರ  ತಂ 

ಅಣ್ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4538
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಕಿನ ತಂ 

ಱಔಮು ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4539

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಜಮಶಿರ ೋ 

ಗಂಡ 

ನಾಭದೇ

ಳ ಜಾಧಳ 

. ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4540
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ತಿಪು ಬ್ಯ

ಯಿ ತಂ 

ಶಂಔಯ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4541

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಸ್ತಲೋಚ

ನಾ ಗಂ 

ಅಶೇೋಔ

ಕುಮಾಯ 

ಗುತತ ೋದ್ರಯ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4542

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ತ್ತಹೇಯ

ಮಿಯಾಾ  

ತಂ 

ಅಬುದ ಱ

ಸಾಫ ಖಸೄತ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4543
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಜಖದೇಳ 

ತಂಭೋಭ

ರಾಮ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4544

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಯತನ ಭಮ  

ಗಂ 

ಸೂಮಾ

ಕಂತ 

ಭಂಗಾಯ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4545

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಗುಂಡ  

ತಂ. 

ಭಱಿ  

ಪೂಜಾರಿ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4546
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಅಂಫಳಾ  

ಗಂ 

ಭೋಭಶ್ಯಾ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4547

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಯಮ 

ತಂ 

ಶ್ಯಭರಾ

ಮ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4548

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಸಿದದ ಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ವಿಾ ನಾಥ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4549

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಕೃವಣ ಪ್ಪ  

ತಂದೆ 

ಭೋಭಶ್ಯ 

ಫಡ್ಡಗಯ . ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4550
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಫಶಭಮ  

ಗಂ 

ವಿಾ ನಾಥ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4551

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಷರಿೋ 

ತಂದೆ 

ಯಮ 

ರಾಭ

ಗೋಂಡ . ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4552
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭಱಿ  

ತಂ, 

ಒಂಯಡ್ಡಡ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4553

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ವಿರುಪ್ಪಕ್ಿ

 

ಎಭ.ಖಡಡ

ದ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4554

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ರ ಕ 

ತಂ 

ಚನನ ಫಶ

ಪ್ಪ  

ಕುಂಬ್ಯಯ ಎನ್್ ಪ ಕೄ



4555

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಲಾಱಅಹ್ದ

ಭದ 

ಭಹಬುಫ

ಸಾಫ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4556

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ರೇಳಣಸಿ

ದದ   ತಂ, 

ಸಾಫಣಣ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4557

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಗಂಗಾಂಬಿ

ಕ ಗಂ 

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4558

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ರಂಖಭಮ  

ಗಂ 

ರಾಮಪ್ಪ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4559

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂ 

ಚಂದ್ರರ ಭ

 ಅಣಿ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4560
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ನಾಗ 

ತಂ 

ಸಂಖಪ್ಪ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4561
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಬಿೋಯಪ್ಪ  

ತಂ.ಭೋಭ

ಶ್ಯ ಎನ್್ ಪ ಕೄ

4562

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಸಿದದ ಣಣ  

ತಂ 

ಭಹರು

ದರ  ಪ್ಪರ ಮ್

4563

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಬಂಡಪ್ಪ

 ತಂ. 

ರ ಭುಲಿಂ

ಖ 

ಕುಂಬ್ಯಯ ಪ್ಪರ ಮ್

4564

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಶ್ಯಂತಗೌ

ಡ ತಂದೆ 

ಯಣ  

ಪೋಲಿಸ್ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ . ಪ್ಪರ ಮ್

4565
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಸ್ತಮಿತ್ತರ

ಬ್ಯಯಿ ಪ್ಪರ ಮ್

4566

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಕಲ  

ತಂದೆ 

ಮೇೋನ  

ಫಡ್ಡಗಯ . ಪ್ಪರ ಮ್

4567
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಶಿಳಯಣ

  ತಂ 

ಅಮೃತ ಪ್ಪರ ಮ್

4568 2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ ಚನನ   . ಪ್ಪರ ಮ್

4569

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಶಿಳರಾಜ 

ತಂ 

ಭಲಿ್ೋ

ಪ್ಪ ಪ್ಪರ ಮ್

4570

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭೋಭರಾ

ಮ. ತಂ. 

ಯಣ  

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಪ್ಪರ ಮ್

4571

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ತ್ತರಾಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಷಣಮಂತ

 ತಲವಾಯ ಪ್ಪರ ಮ್

4572
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಶಿಳರಾಜ 

ಗುರುಲಿಂಖ

ಪ್ಪ ಪ್ಪರ ಮ್

4573

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಯಮಾ

ಯ ತಂ 

ಭೋಭರಾ

ಳ 

ಬೆನಕಿನ

ಳಿ್ಳ ಪ್ಪರ ಮ್

4574

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಯಮ 

ತಂದೆ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಮಲವಂತ

ಗಿ ಪ್ಪರ ಮ್

4575

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಶೇೋಭಾ 

ಗಂ 

ಮುನಿೋಂ

ದರ  ತಟ್ಟಟ ನ ಪ್ಪರ ಮ್

4576

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಜಖದೇವಿ 

ಗಂ 

ಕ  

ಜಮಾದ್ರ

ಯ ಪ್ಪರ ಮ್

4577

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಚಂದಭಮ .

 ಗಂ. 

ಭೋಯ  

ಪೂಜಾರಿ ಪ್ಪರ ಮ್

4578

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಸಿದದ ಪ್ಪ  

ತಂ 

ಫಶಳರಾಜಪ್ಪರ ಮ್

4579

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಸಾಫಮಾಮ

 ಗಂ 

ಮಾಣಣ  

ತಂಚಿ ಪ್ಪರ ಮ್

4580

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಅಂಫವಾಾ

 ಗಂ. 

ಭೋಭಶ್ಯಾ  

ದಂಡ್ಡನ ಪ್ಪರ ಮ್

4581

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ರಾಜು ತಂ 

ನಿೋಲು 

ರಾಠೊೋಡ ಪ್ಪರ ಮ್

4582

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಭಹೆಬೂ

ಫ ಟೇಱ 

ತಂದೆ 

ಅಜೋಭ 

ಟೇಱ . ಪ್ಪರ ಮ್

4583

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಭಱಿಣ್ಣಣ  

ತಂ 

ರಾಮಪ್ಪ ಪ್ಪರ ಮ್

4584

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಚಂದರ ಶ್ಯಾ  

ತಂ 

ತಿ ಣ್ಣಣ  

ಕಂಠಿಕಯ ಪ್ಪರ ಮ್

4585

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭಷಮ ದ 

ಜಾಕಿೋಯ 

ಭಷಮ ದ

ಟೇಱ 

ಮುಲಿಾ ಪ್ಪರ ಮ್

4586

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಶ್ಯಂತ್ತ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ. 

ರುಔಕಯಾಾ ಪ್ಪರ ಮ್

4587
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಸೆಮದ 

ಹಯಮತು

ಲಿಾಖಾದಿರ ಪ್ಪರ ಮ್

4588

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಪಔರೋ

ದಿದ ನ ತಂ, 

ಹುಸನಸಾ

ಫ ಪ್ಪರ ಮ್

4589
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಗುಯರಾಜ 

ತಂ 

ಕ ಪ್ಪರ ಮ್



4590

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ. 

ಸೇೋಭ

ಣಣ ಪ್ಪರ ಮ್

4591 2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ ಳನ . ಪ್ಪರ ಮ್

4592

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ  

ತಂದೆ 

ನಿಂಖಪ್ಪ ಪ್ಪರ ಮ್

4593

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ದೇವಿಂದರ

  ತಂ 

ಶಿಳಯಣ

  ಕಲಗಿ ಪ್ಪರ ಮ್

4594

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಉಮಾದೇ

ವಿ ಗಂ 

ಶದ್ರಶಿಳ

ರಾಳ 

ಹೆಡಗುಂಪ ಪ್ಪರ ಮ್

4595

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಯಮ 

ತಂದೆ 

ಯಣಮಾ  

. ಪ್ಪರ ಮ್

4596
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ ಸಿದದ ಮಾಮ  . ಪ್ಪರ ಮ್

4597
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಸಿದದ ಣ್ಣ 

ತಂ 

ಗುಂಡ ಪ್ಪರ ಮ್

4598

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ರಾಜಶಕ

ಯ ತಂ 

ಜಖಗಳ

ಪ್ಪ ಪ್ಪರ ಮ್

4599
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ವಿಠಱ ತಂ 

ಲೋಕು ಪ್ಪರ ಮ್

4600

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಮೌಲಾನ

ಸಾಫ ತಂ 

ಪಕಿೋಯಸಾ

ಫ ಪ್ಪರ ಮ್

4601

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಶಿರ ೋದೇವಿ 

ಗಂ 

ಶಿಳಯಣ

  

ಕಲನೂಯ ಪ್ಪರ ಮ್

4602

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಮಲಿಾ

ಲಿಂಖ ತಂ, 

ಸಾಫಣಣ  

ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಪ್ಪರ ಮ್

4603

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಭನೋಷ

ಯ ತಂ 

ಭಱಕಜ

 ಪ್ಪರ ಮ್

4604
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಭಱಿಪ್ಪ  

ತಂ. 

ಯಣಪ್ಪ ಪ್ಪರ ಮ್

4605

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಅಲಿಾಪು

ದಿದ ೋನ್ 

ಟೇಱ 

ತಂ 

ಖಾಜಾ 

ಟೇಱ ಪ್ಪರ ಮ್

4606

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಸಿದಪ್ಪ  

ತಂ 

ಗುಂಡಪ್ಪ ಪ್ಪರ ಮ್

4607

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ತಿ ಣಣ  

ತಂ 

ನಿಂಖ  

ಔಟ್ಟಟ ಭನಿ ಪ್ಪರ ಮ್

4608 2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ ಜಖಣಣ ಪ್ಪರ ಮ್

4609

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಶಿಳಯಣ

  ತಂ. 

ಸ್ತಫಫ ಣ್ಣಣ  

ರ್ಚಂಫಯ ಪ್ಪರ ಮ್

4610

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ರ ಕ 

ತಂ 

ಸಿದ್ರರ ಭ 

ದಡಡ ಭ

ನಿ ಪ್ಪರ ಮ್

4611

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಶ್ಯಭರಾ

ಮ ತಂ 

ರಾಭಶೄಟ್ಟಟ

 ಷಲಿದ ಪ್ಪರ ಮ್

4612

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ನಾಖಣ್ಣಣ  

ತಂ 

ರಾಭಣ್ಣಣ ಪ್ಪರ ಮ್

4613

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಷಣಮಂತ

ರಾಮ 

ತಂದೆ 

ಭೋಭ ಪ್ಪರ ಮ್

4614

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ರ ಕ 

ತಂ 

ಈಯಯಾಾ  

ಔಲಾಱ ಪ್ಪರ ಮ್

4615

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಶಂಔಯ 

ತಂ. 

ಶಿಳಯಣ

 ಪ್ಪರ ಮ್

4616

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ನಿಂಖಪ್ಪ  

ತಂ 

ಚಂದ್ರರ ಭ

 ಅಣಿ ಪ್ಪರ ಮ್

4617

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ದ್ರನಮಾ  

ತಂ 

ಸೇೋಭ

ಮಾ  

ಹರೇಭಠ ಪ್ಪರ ಮ್

4618
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ 

ಗುಂಡ ಪ್ಪರ ಮ್

4619

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂ 

ಗುಯಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  

ಪೂಲಿಶ 

ಪ್ಪಟೇಱ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4620

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಸೇೋಭ

ಣಣ  

ಮಾಂಖ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4621

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಸೆಮದ

ಟೇಱ ತಂ. 

ಇಮಾಭ

ಟೇಱ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4622
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ ವಿಾ ನಾಥ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4623

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಸ್ತಮಾ

ಕಂತ ತಂ 

ಱಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ

ಳ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4624
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಶಿಳಯಣ

  ತಂ 

ಅಮೃತ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ



4625

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಔಭಲಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ರಾಜಂದರ

 ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4626

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಅಂಬ್ಯರಾ

ಮ 

ತಂ.ದೇಳ

ಪ್ಪ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4627

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಗಿೋರೆಪ್ಪ  

ತಂ 

ಶಿಳಪ್ಪ  

ಸೂಖಯ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4628

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸಿದದ ಪ್ಪ  

ತಂ 

ವಿೋಯಸಂಖ

ಪ್ಪ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4629

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಅಂಜನಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ನಾಗಂದರ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4630

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಸಾಫಣ್ಣಣ  

ತಂ. 

ಪೋಯಪ್ಪ  

ನಾಟ್ಟೋಕಯ

 . ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4631

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಔಭಱಬ್ಯ

ಯಿ 

ಗಂ,ಔರೆ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4632
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಫಶಣಣ  

ತಂ, 

ತಿ ಣಣ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4633

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಶ್ಯಂತ್ತ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ಪೋಯಪ್ಪ  

ನಾಟ್ಟಕಯ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4634

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ನಾಭದೇ

ಳ ತಂ 

ಸಜು 

ಅಲಿಯಾಶ

 ಕಿನ 

ರಾಠೊೋಡ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4635

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಭಹದೇ

ಳ ತಂ. 

ಯಂಔ

ಪ್ಪ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4636

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಅರುಣಕು

ಮಾಯ 

ತಂ, 

ಭಹದೇ

ಳ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4637

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಱಕ್ಷ್ಯಾಾ  

ತಂ 

ಧಭಾ

ಯಾಾ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4638

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಅನಿೋಱಕು

ಮಾಯ ತಂ 

ಶಿಳರಾಮ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4639

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸ್ತರೇ 

ತಂ, 

ಭಹಂತ

  

ಶಜಜ ನಶೄ

ಟ್ಟಟ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4640
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಮೇನು 

ತಂ. ಟ್ಟೋಕು ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4641
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಕ  

ತಂ. 

ನಾಖ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4642

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಶಂಔಯ 

ತಂ. 

ಜೋತ

ಪ್ಪ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4643
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಚಂದರ ಶ್ಯಾ  

ತಂದೆ 

ಘಾಲಪ್ಪ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4644

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಯಣ  

ತಂ 

ಫಶಳರಾಜ

 ಬಿರಾದ್ರಯ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4645

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಸಿದದ ಭಮ  

ಗಂ 

ನಾಖಣಣ  

ತಲವಾಯ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4646

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಸಂಖಣಣ  

ತಂ. 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ   

ನಿೋಲಿ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4647

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಅಭರ ತರಾ

ಳ ತಂ 

ಅಮಾ   

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4648

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಮಾರುತಿ 

ತಂ.ಸಾಫ

ಣ್ಣಣ  

ದಡಮ ನಿ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4649

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭೋಭರಾ

ಮ. ತಂ. 

ಯಣ  

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4650

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಚಂದರ

ಕಂತ ತಂ 

ತಿ ಣ್ಣಣ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4651
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಱಲಿೋತ್ತ

ಬ್ಯಯಿ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4652

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಗೌಡಪ್ಪ  

ತಂದೆ 

ಶಂಕೄರ ಪ್ಪ  

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4653

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಸಂತೋವ

 ತಂ 

ಸಂಖಣ 

U/G 

ಸಂಖಣ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4654

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಗುಂಡಪ್ಪ

 ತಂದೆ 

ಕಶಿರಾಮ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4655

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಶ್ಯಯದ್ರ 

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂಡ 

ನಾಭದೇ

ಳ ವಾಯ 

ಸಾ.ಬೆಣಣ

ಂ ಯ (ಬಿ) 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತತ

ಪೂಯ 

ಜ.ಔಱಬು

ಯಗಿ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ



4656

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಗುಂಡಭಮ

 ಗಂ 

ಸಾಫಣಣ  

ಪೋರಂ

ಗೋಱ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4657

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಅಶೇೋಔ 

ತಂ 

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  

ಪ"ಪ್ಪ" ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4658

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸ್ತಶಿೋಲಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ಫಶವಂತ

ರಾಮ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4659
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಗೌಯಭಮ  

ತಂ. 

ಸೆಫಣ್ಣಣ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4660

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಜಖದೇವಿ 

ಗಂ 

ಯಣ

ಯಾಾ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4661

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಮಾನಸಿಂ

ಖ ತಂದೆ 

ಖೇಮು 

ವಾಯ . ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4662
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಫಶವಂತ

ರಾಳ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4663

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ನೇತ್ತಜ 

ತಂದೆ 

ಭೋಭಸಿಂ

ಗ್ ವಾಯ 

. ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4664

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಮಱಪ್ಪ

 ತಂ. 

ತಿಭಮ ಣ

ಪ್ಪ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4665

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಖಾಜಾ

ಟೇಱ ತಂ, 

ನಬಿಟೇ

ಱ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4666

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಪೄರ ಮಿೋಳಾ 

ಗಂ 

ಸಂತರಾ

ಳ ಸಿಂದೆ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4667

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭಹದೇ

ವಿ ಗಂ 

ಭಲಿ್ೋ

ಪ್ಪ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4668

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ತಂ.ದೇಳ

  

ಷರಿಜನ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4669

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಥಾನು 

ತಂ, 

ಹೋರು 

ರಾಠೊೋಡ ಪ ಎಸ್್ ಬಿ

4670

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಪೋಯ  

ತಂ. 

ಭಱಿಪ್ಪ  

ಕೇಡದೂ

ಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4671

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಯಣ  

ತಂ, 

ಶಿಳ  

ಕೌರಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4672

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸ್ತಭಾವ 

ತಂ 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ  ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4673
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಪ್ಪಯಭಮ  

ಗಂ 

ಚಂದರ ಶ್ಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4674

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಭಶ್ಯಔ

ಟೇಱ ತಂ. 

ಭಔಬೂ

ಱಟೇಱ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4675

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಯಜಾಔಮಿ

ಯಾ ತಂ. 

ಉಸಾಮ ನ

ಸಾಫ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4676
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಕಸ್ತ ತಂ 

ಭೋಮು ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4677

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಶಿಳಭಮ  

ಗಂ. 

ಗುಂಡಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4678

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಶಿಳಕುಮಾ

ಯ ತಂ 

ಈಾ ಯಮಾ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4679

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಗುರುಪ್ಪದ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ಚಂದ್ರರ ಭ

ಪ್ಪ  ಸಿಂಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4680
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಅಶೇೋಔ 

ತಂದೆ 

ಭಱಕ  ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4681

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಮಾಣಿಔ

ಪ್ಪ  

ತಂ.ಯಣ

ಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4682

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ರಾಜೋಂದರ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ಔಱಿ  

ದಂಡೋತಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4683
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಅಬುದ ಱ 

ತಂ.ಖಾಜಾ

ಸಾಫ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4684

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಚೆನನ ಫಶ

  

ತಂ.ಸಿದ್ರರ

ಭ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4685

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ ತಂ 

ಭಹಂತೇ

ಾ ಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4686

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಸಿದ್ರದ ಲಿಂ

ಖಪ್ಪ  

ಭಱಕಜ

ಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4687

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಚಂದ್ರರ ಭ

 ತಂ 

ಸೆದಪ್ಪ  

ದಂಡೋತಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4688

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಭಷಮ ದ

ಮೇಬೆಂ

ಜಾನಿ 

ತಂ.ಗೌಶ

ಟೇಱ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4689
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ ದ್ರಾ ಳಭಮ ರೈಜೋಬಿಎಮ್



4690

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಸಿದದ ಣಣ  

ತಂ 

ನಾಗಿಂದರ

  

ಬಿರಾದ್ರಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4691

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಪ್ಪಳಾತಿ 

ಗಂ 

ಸಿದದ ಣಣ  

ಶಜಜ ನ 

ಶೄಟ್ಟಟ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4692

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಬ್ಯವಾ

ಟೇಱ 

ತಂ.ಅಮಿೋ

ಯಟೇಱ 

7-13 ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4693
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಪೋಯಸಾಫ 

ತಂ 

ನಬಿಸಾಫ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4694
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭಾಗಿಯಥಿ

ಬ್ಯಯಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4695

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂ 

ಗುಯಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  

ಪೂಲಿಶ 

ಪ್ಪಟೇಱ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4696

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಸಾಫಣಣ  

ತಂ 

ದ್ರಾ ಳಣಣ  

ತಲವಾಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4697
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ ಗಂಖಣಣ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4698
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಚನನ   

ತಂ 

ಚಂದರ ಶ್ಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4699
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಶಿವಾಕಂ

ತಭಮ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4700

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಕಂತಪ್ಪ

 ತಂ 

ಚನನ ಫಶ

ಪ್ಪ  

ಕುಂಬ್ಯಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4701

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಱಕ್ಿ ಮ ೋಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಷಣಮಂತ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4702

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭೋಭರಾ

ಮ. ತಂ. 

ಯಣ  

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4703

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಯಮ 

ತಂ 

ನಾಖಣಣ  

ಉಳಿಾ ಖಡ್ಡಡ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4704
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ ಶಿರ ೋನಾಥ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4705

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಗೋಪ್ಪಱ 

ತಂ.ಶ್ಯಂತ

 ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4706
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಭಱಿ  

ತಂ 

ತುಔಕ  ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4707

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ 

ತಂ.ಫಶ

ವಂತರಾ

ಮ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4708

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಜಖದೇವಿ 

ಗಂ 

ತಿ ಣಣ  

ಪೂಜಾರಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4709

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಅಬುದ ಱಯ

ಜಾಔ ತಂ 

ಪಕಿೋಯಸಾ

ಫ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4710
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಯತನ ಭಮ  

ಗಂ 

ಱಔಕ ಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4711

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಕಶಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಹಶಭ

ನಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4712

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಸ್ತಶಿಲಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ರಾಭಶೄಟ್ಟಟ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4713
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಸಿದದ ಣ್ಣ 

ತಂ 

ಗುಂಡ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4714

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಯಣ  

ತಂ 

ಸಿದದ   

ದ್ರಾ ಭ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4715

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಫದರುನಿನ

ಸಾ ಬೇಗಂ 

ಗಂಡ 

ಅಬುದ ಱಷ

ಮಿೋದ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4716

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಜಖದೇಳ

ಪ್ಪ  

ತಂದೆ 

ನಾಖ  

ಕಱಬ್ಯ . ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4717
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಶಿವಾನಂದ

 ತಂ. 

ಅಣ್ಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4718
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಜಟೆಟ ಪ್ಪ  

ತಂ. 

ಪೋಯಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4719
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ ಭಲಿ್ೋಶಿ . ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4720

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಭಹೇ 

ತಂ 

ಯಣಮಾ  

ಬಿದಿಭನಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4721

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಮಂಜುನಾ

ಥ ತಂದೆ 

ನಿಂಖ  

ಪೂಜಾರಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4722
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಸಿದದ   

ತಂ.ಯಣ

ಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4723

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಮಾಣಿಔ

ಪ್ಪ  

ತಂ.ಯಣ

ಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4724

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಷಶನ

ಟೇಱ 

ಯಹಮಾನ 

ಟೇಱ ರೈಜೋಬಿಎಮ್



4725

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಷಶನ

ಟೇಱ ತಂ 

ನಬಿೋಟೇ

ಱ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4726

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ದೇವಿಂದರ

  ತಂ 

ಷಯಾಾ ಲ

  

ಕೇೋಯಬ್ಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4727

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಯಸೇಱ 

ಖಾನ ತಂ 

ಇಬ್ಯರ ಹಂ 

ಖಾನ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4728

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಯುನುಶ

ಮಿಯಾ 

ತಂ 

ಮೌಲಾನ 

ಸಾಫ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4729

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಶಿಳಕುಮಾ

ಯ ತಂದೆ 

ಔಲಾಾ ಣ

ರಾಳ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4730
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ಸಿದದ ಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4731
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಶಿರ ೋಮಂತ 

ತಂ.ಭೋಭ

ಶ್ಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4732

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸಿದದ ರಾಭ

ಪ್ಪ  

ತಂದೆ 

ಚಂದರ ಶ್ಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4733

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಭಹೇ 

ತಂದೆ 

ಯಣಮಾ  

. ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4734

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ 

ತಂ.ಫಶ

ವಂತರಾ

ಮ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4735

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಔಭಲಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ಶಿಳರಾಮ 

ತಲವಾಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4736
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ ಲಿಯಾಕತ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4737

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಶ್ಯಭರಾ

ಮ 

ತಂ.ರಾಭ

ಶೄಟ್ಟಟ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4738
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಭರೇಪ್ಪ  

ತಂ, 

ಮಱಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4739

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಫಶಣಣ  

ತಂ 

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ನಾಯಿಕೇ

ಡ್ಡ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4740
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ವಿೋಯಬದರ

  ತಂ 

ಧೂಲ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4741

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಗೌಡ  

ತಂ 

ಧನಶಕಯ

 ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4742
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಔಭಲಾ 

ತಂದೆ 

ಭರೇಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4743

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಚಂದರ

ಕಂತ ತಂ 

ಯಣಪ್ಪ  

ಫಣಣ ಕಿಕ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4744

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಭೋಭಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಯಣಪ್ಪ  

ದೇಳಯಭ

ನಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4745
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಶ್ಯಭರಾ

ಳ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4746
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ ದ್ರಾ ಳಭಮ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4747

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಶಿಔರೇಾ ಯ 

ತಂ 

ಗುಂಡ  

ಉಪ ನ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4748
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಮೇಶಪ್ಪ

 ತಂ 

ಹಯಖಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4749

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಅಂಬ್ಯದ್ರ

ಶ ತಂ 

ಪುಂಡಲಿೋ

ಔರಾಳ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4750

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಚನನ ಫಶಸ

  ತಂ 

ಸಿದ್ರರ ಭ

 ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4751
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಭಱಕ   

ತಂ, 

ಔರೆ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4752
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಗಂಗಾದಯ 

ತಂ. 

ರಾಭಣಣ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4753

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಅವಿನಾ 

ತಂ 

ಭಲಿ್ೋ

 ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4754

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ

ಷಶನ 

ಟೇಱ 

ತಂ ತುರ  

ಟೇಱ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4755
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಶಿರ ೋಮಂತ 

ತಂ. 

ತಭಮ ಣ್ಣಣ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4756
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಹೋರು 

ತಂ.ರಾಭ

ಚಂದರ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4757

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭೋಮಾಶಂ

ಔಯ ತಂ 

ಷಣಮಂತ

ರಾಮ 

ನೆಲೋಗಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4758

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಯಣ  

ತಂ. 

ದೇಳಗಂ

ಡ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4759
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಕಶಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಭಱಿಪ್ಪ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4760

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ ತಂ 

ಸಿದದ ಣ್ಣಣ  

ಬೇನಕಿನ

ಳಿ್ಳ ರೈಜೋಬಿಎಮ್



4761
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ

ನಾಖಣಣ  

ತಂ 

ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4762

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಅನನ ಪೂ

ಣ್ಣಾ 

ಗಂ.ಸಿದದ

  

ಕಂಠಿಔಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4763

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ರಾಭಣಣ  

ತಂ 

ಯಣ  

ಭೊೋವಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4764

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಮಂಜುನಾ

ಥ ತಂದೆ 

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4765
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ನಾಖಣಣ  

ಸಾಫಣಣ  

ಬ್ಯಲಔ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4766
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ನಾಖಣ್ಣಣ  

ತಂ 

ಭೋಭಶ್ಯಾ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4767
2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಷನುನ  

ತಂ. 

ನಾಮು ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4768

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶಿಳಕುಮಾ

ಯ ತಂ, 

ಚಂದರ ಶ್ಯ 

ಸಿದದ ಗೋ

ಲ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4769

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ  

ಪುಜಾರಿ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4770

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ದೇವಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ನೂರು 

ರಾಠೊೋಡ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4771

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಯಮ 

ತಂ 

ನಾಖಣಣ  

ಉಳಿಾ ಖಡ್ಡಡ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4772

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ 

ತಂ.ಫಶ

ವಂತರಾ

ಮ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4773

2018-19 SDP ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಸೂಮಾ

ಕಂತ 

ತಂದೆ 

ದೇಳಪ್ಪ  

ತಲವಾಯ ರೈಜೋಬಿಎಮ್

4774

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಗೌಯಮಾಮ  

ಗಂ 

ಕಶಿನಾಥ 

ಜಮಾದ್ರ

ಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4775
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ರಾಜಂದರ

ಪ್ಪ  

ದಂಡತಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4776

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಕಿೋತಿಾಱ

ತ್ತ ತಂದೆ 

ಯಣ  

ಸಾಶನೂಯ

 (ಗಂಡ 

ರ ಭು 

ನಿಶಿಟ ) . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4777

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಲೋಕ 

ತಂ 

ಅಮೃತ 

ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯ

ಯಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4778

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಗುಡುಟೇ

ಱ ತಂ 

ನಂದಟೇ

ಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4779
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಸಿದದ ಭಮ  

ತಂ 

ನಾಖಶೄಟ್ಟಟ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4780

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಆಶಿಶ್ 

ತಂದೆ 

ವಿಜಮದ

ಯಥ 

ಸಂಖನ . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4781

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಶಿಳಯಣ

ಯಾಾ  ತಂ 

ಅಮಾ 

ಮಾ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4782
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಯಮ 

ತಂ.ಶಂಔಯ

ರಾಳ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4783
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಖಣತಿ 

ತಂ.ಖೋರು ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4784

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಭಱಿಣಣ  

ತಂ 

ಫಶಣಣ  

ಕಂದಗೋ

ಲ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4785
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಅಮೃತರಾ

ಳ ತಂ 

ಮಾಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4786

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ಸಿದ್ರರ ಭ 

ತಂ 

ಶಿಳಪ್ಪ  

ಸಂಗಾವಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4787

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಅಬೂದ ಱಯ

ವುಪ ತಂ 

ಇಬ್ಯರ ಹಭ

ಸಾಫ 

ಚೌದಿರ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4788

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಷಣಮಂತ

 

ನಾಯಿ

ಕೇೋಡ್ಡ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4789

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಫಶಲಿಂಖ

ಭಮ  ಗಂಡ 

ರುಶುರಾ

ಭ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4790

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ

ಬಿೋಯಣ್ಣಣ  

ತಂ 

ಚಂದ್ರರ ಭ

 ಕಂಠಿಕಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4791

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸ್ತಸಿಲಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ನಿೋಱಕಂಠ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4792

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಜಖನಾನ ಥ 

ತಂ 

ಷಣಮಂತ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್



4793

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ದೇಳಣ್ಣಣ  

ತಂ 

ಮಾಲಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4794

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಸ್ತಜಾತ್ತ 

ತಂದೆ 

ಅಮೃತರಾ

ಳ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4795 2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ ನಾಖ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4796

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಔಭಲಾ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂಡ 

ರುಔಕ ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4797

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ತ್ತಹೇಯ

ಟೇಱ 

ತಂ.ಭಹ

ಬೂಫ

ಟೇಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4798

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಬಂಡಭಮ  

ಗಂ 

ಸ್ತಭಾವ 

ಕಂಠಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4799

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ನಾಖಣಣ  

ತಂ, 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಹೂಗಾಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4800

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಅನಿಱಕು

ಮಾಯ ತಂ 

ಅನಂತರಾ

ಭ 

ಗುತತ ೋದ್ರಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4801

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ರಾಜಕು

ಮಾಯ 

ತಂ. 

ಶ್ಯಷಜರಾ

ಳ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4802

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಯುಸ್ತಪ 

ಟೇಱ 

ತಂ 

ಇಮಾಭ

ಟೇಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4803
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಯಣ  

ರೇಳ  

ಷರಿಜನ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4804
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ರೇಖಾ 

ಗಂಡ 

ಬಯತ . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4805

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಕೌಶಯಬೇ

ಗಂ ಗಂ 

ಖಾಜಾ

ಟೇಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4806

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂ, 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ  ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4807
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಯಣಫಶ

  ತಂ. 

ಗೌಡ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4808

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಷಣಮಂತ

ರಾಮ 

ತಂ ಶಣಣ  

ಭರೇಪ್ಪ  

ಸಂಖನ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4809

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಅಜೋದ

ಟೇಱ ತಂ. 

ಭಶ್ಯಕ

ಟೇಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4810

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ರಾಜಶಕ

ಯ ತಂ 

ವಿಾ ನಾಥ 

ಕುಂಬ್ಯಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4811
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಸ್ತಫಫ ಣ್ಣಣ  

ತಂ. 

ಬ್ಯಫಣ್ಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4812

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಅನಿಱ 

ತಂ ಕಸ್ತ 

ರಾಠೊೋಡ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4813

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಕಂಚನಾ 

ತಂ 

ದಿ.ಕಶಿರಾ

ಮ 

U/Gತ್ತಯಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4814

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂ 

ಗುಯಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  

ಪೂಲಿಶ 

ಪ್ಪಟೇಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4815

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ವಿಾ ನಾಥ 

ತಂ. 

ಭಱಕಜ

ಪ್ಪ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4816
2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ದೇಳರಾಜ 

ತಂ ವಿಠಱ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4817

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭಱಿಪ್ಪ  

ತಂ 

ಪೋಯಪ್ಪ  

ಹಶಳಿ್ಳ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4818

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಲಾಱಬಿ 

ಗಂ.ಖಫೂಯ

ಮಿಯಾಾ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4819

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ನಾಖಣ್ಣಣ  

ತಂದೆ 

ಅಣವಿೋಯ

ಪ್ಪ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4820

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಶಂಕುತ

ಲಾಬ್ಯಯಿ

 

ಗಂ.ನಾಖ

ಣ್ಣಣ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4821

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಅಣಿವಿೋಯ

  ತಂದೆ 

ಗುರುಲಿಂಖ

  ಇಳಣಿ 

. ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4822

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ

ಇಸ್ತಮಿ

ಮಾ  ತಂ 

ಸಾಹೇಫ 

ಟೇಱ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4823

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ನಾಖಮಾ  

ತಂ 

ವಿೋಯಬದರ

ಮಾ  

ಮಱಗೋ

ಡ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4824

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ.ನಾಖ

ಪ್ಪ ಸೂಡಮೇನಾಸ್



4825

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ವಿಾ ನಾಥ 

ತಂದೆ 

ವಿೋರಂತ

ಮಾ  

ಶ್ಯಸಿತ ಾ 

ಸಾ.ಸಾಳ

ತ್್ಖೇಡ 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತತ

ಪೂಯ 

ಜ.ಔಱಬು

ಯಗಿ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4826
2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಷಣಮಂತ

 ತಂ. 

ಸಾಫಣಣ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4827

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಯಮ 

ತಂ 

ಶಂಔಯರಾ

ಳ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4828

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಕಿೋನ ತಂ 

ದೇಳಲಾ 

ಜಾಧಳ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4829

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಯಮ 

ತಂ 

ಶಂಔಯರಾ

ಳ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4830

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಆಶ್ಯ 

ಬೇಗಂ 

ಗಂಡ 

ಭಹೇಬೂ

ಫ ಟೇಱ 

. ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4831

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ರಾಮು 

ತಂದೆ 

ಱಚುಚ  

ನಾಮಔ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4832

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಪ್ಪಳಾತಿ

ಬ್ಯಯಿ ತ 

ಗಂ,ಷಣ

ಮಂತರಾ

ಳ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4833

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಪುತಳಾಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ. 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಮಾ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4834

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ದ್ರಾ ಳಣಣ  

ತಂದೆ 

ವಿಾ ನಾಥ 

ದಿಡ್ಡಡ ಭನಿ 

. ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4835

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಸಾಯಿಫ

ಣ್ಣಣ  

ತಂ.ನಾಖ

ಪ್ಪ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4836

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಯುಸೂಪ

 ಮಿಯಾಾ  

ತಂದೆ 

ಅಹೆಮ ದ 

ಮಿಯಾಾ  

ಭಯಳಿ್ಳ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

4837

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಮಂಜುನಾ

ಧ ತಂದೆ 

ಗುರುನಾಧ

.ಸಾ.ಭಱ

ಖೇಡ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4838

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ  

ತಂ. 

ಫಶಳಣ

ಪ್ಪ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4839

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಭಕುಫ ಱ

ಟೇಱ ತಂ 

ಗೌಶಟೇ

ಱ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4840

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಹೋರು 

ತಂದೆ 

ರಾಭಚಂ

ದರ  

ಜಾಧಳ . ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4841

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಈಯಣ್ಣಣ  

ತಂ 

ಭಲಿ್ೋಶಿ 

ಔಡಬೂಯ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4842

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಶ್ಯಭರಾ

ಳ ತಂ 

ರಾಭಶೄಟ್ಟಟ

 ಷಲಿದ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4843

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಅಬೂದ ಱಯ

ವುಪ ತಂ 

ಇಬ್ಯರ ಹಭ

ಸಾಫ 

ಚೌದಿರ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4844

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಚಂದಭಮ .

 ಗಂ. 

ಭೋಯ  

ಪೂಜಾರಿ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4845
2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ದೇಳರಾಜ 

ತಂ ವಿಠಱ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4846

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂ. 

ತಿ ಣಣ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4847

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಷರಿಚ ಂದರ

 ತಂ 

ಶಿಳರಾಮ 

ಮಾನಔಯ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4848

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಯಚ ಂದರ  

ತಂ 

ಅಣ್ಣಣ ರಾ

ಮ ಷಲಿದ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4849

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಅಬುದ ಱ

ಹುಸನ 

ತಂ, 

ಇಸಾಮಯಿ

ಱಸಾಫ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4850
2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ ಸಾಫಭಮ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4851

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ  

ತಂದೆ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಪೂಜಾರಿ 

ಸಾ.ತೋನ

ಶನಷಳಿ್ಳ  

(ಟ್ಟ) ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ

4852

2018-19 QC ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಸ್ತಜಾತ 

ಗಂಡ 

ಉಮಾ

ಕಂತ 

ಮುಖಲನ

ಗಾಂಳ ಟೆರ ೈಕೇಡಮಾಾ



4853
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಹೇಮಾಳ

ತಿ . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4854
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಬ್ಯಬುರಾ

ಳ ತಂ 

ಸಿದದ ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4855
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂದೆ 

ಭಱಕ  ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4856
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ನಿಂಖಪ್ಪ  

ತಂ. 

ತಿ ಣ್ಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4857

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಭಱಿಭಮ  

ಗಂ 

ಭೋಭಣಣ  

ತಲಕರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4858
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಭಱಕ   

ತಂ 

ತಿ ಣ್ಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4859
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಯವಿ ತಂ 

ಚಂದರ ಣ್ಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4860
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ) ಅಶಿಾ ನಿ . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4861

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಅಲಿಾವೋ

ದಿದ ೋನ 

ಟೇಱ 

ತಂ.ಖಾಜ

ಟೇಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4862

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಮಲಿಾ

ಲಿಂಖ ತಂ 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4863

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಭಹನಂ

ದ ಗಂಡ 

ವಿೋರುಪ್ಪ

ಕ್ಿ  ಖಡಡ ದ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4864

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಸಾಫಣ್ಣಣ  

ತಂ.ಪೋಯ

ಪ್ಪ  

ಗೋಡ್ಡ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4865

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಗಂಗಾಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಸಂಖನಫಶ

ಪ್ಪ  

ಪ್ಪಳಾ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4866
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಯಮಾ

ಯ ತಂ 

ಬಂಡಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4867

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ರಾಜಶಕ

ಯ ತಂ. 

ತಿ ಣಣ  

ಸಾತಖೇಡ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4868
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಕಭಮ  

ಗಂ 

ಶಿರ ೋಮಂತ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4869

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಸೄನ ೋಹ 

ಗಂ 

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ 

ಉಜಾಜ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4870

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ದ್ರಾ ಳ  

ತಂ 

ಶಿಳಪ್ಪ  

ಸಿದದ ಗೋ

ಲ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4871
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಭಹೇ 

ತಂ 

ಗದೆದ ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4872

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಯತನ ಮಾಮ  

ಗಂ.ಸಾಮ

ಫಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4873
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಸ್ತರೇ 

ತಂ 

ದ್ರಭಲಾ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4874

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಶಿಳರಾಮ 

ತಂ 

ಯಣ  

ಪೂಜಾರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4875
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಚಂದ್ರರ ಭ

 ತಂ. 

ಸೆದ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4876

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಜಮರಾ

ಭ ತಂ 

ಡೋಂಖ

ರು 

ರಾಠೊೋಡ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4877

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಸಿದ್ರರ ಭ

ಪ್ಪ  

ತಂ.ವಿೋಯ

ಬದರ ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4878

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭೋಮಾಶಂ

ಔಯ ತಂ 

ಷಣಮಂತ

ರಾಮ 

ನೆಲೋಗಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4879

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ನಿೋಱಕಂಟೆ

  ತಂ. 

ಸಿದದ   

ನಿೋಲಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4880

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಆಸಿೋಫ್ 

ತಂ 

ಲಿಯಾಔ

ತ್ ಅಲಿ 

ಮುಲಿಾ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4881

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ವಿಜಮಕು

ಮಾಯ ತಂ 

ವಾಭನ

ರಾಳ 

ಮಾನೆ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4882

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಉತತ ರಾಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಹುಳ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4883
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಱಕ್ಿ ಮ ಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಸಾಫಣ್ಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4884

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಸಂಫಣಣ  

ತಂ. 

ಸಿದದ ಣಣ  

ಮುಲಿಭ

ನಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4885
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ವಂಔಟೇ 

ತಂ 

ಯಣಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4886

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಶಿಳರಾಮ 

ತಂ. 

ಸಂಫಣಣ  

ಹಶಭ

ನಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4887

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಪಯಾಜ

ಟೇಱ 

ತಂದೆ 

ಭಷಮ ದ 

ಅಔಫ ಯ 

ಟೇಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್



4888

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭಶ್ಯದ

ಬೇಗಂ ಗಂ 

ಅಬುದ ಱಯ

ಸಿೋದ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4889

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಅಬುದ ಱ

ವಾಹದ 

ತಂ.ಹುಸ

ನ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4890

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಚಂದಭಮ .

 ಗಂ. 

ಭೋಯ  

ಪೂಜಾರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4891

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಸಿದದ ಣ್ಣಣ  

ತಂ 

ನಾಗಂದರ

ಪ್ಪ  

R/Oಔನನ ಡ

ಗಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4892

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ  

ತಂ.ಸಂಖ

ಪ್ಪ  

ಬೆಕಿಕ ನಾಲ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4893

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ 

ಭಹಂತ

ಪ್ಪ  

ಚಿತ್ತತ ಪೂಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4894

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಸಿದದ ಲಿಂಖ

  ತಂ 

ನಾಗಂದಿರ

  

ಬಿರಾದ್ರಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4895

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂದೆ 

ಭರೆಪ್ಪ  

ತಲಕರಿ . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4896

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಭೋಭರಾ

ಮ ತಂ 

ಭಱಕ ಪ್ಪ  

ವಾಲಿಕಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4897

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಭಫ ೋಯ 

ಆಷಮ ದ 

ತಂ. 

ಬಂದಗಿಸಾ

ಫ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4898

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶಿಳಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  

ರೇಳಗಂ

ಡ  

ಬೇಲ್ಲಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4899

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಯಮ 

ತಂ, 

ಥಾಳರು 

ಲಂಬ್ಯಣಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4900
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ರ ಕ 

ತಂ 

ಱಕ್ಷ್ಮ ಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4901

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಭಱಿಣಣ  

ತಂ 

ಶಿಳರಾಮ 

ಬಿರಂಜ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4902
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಸಿದದ   

ತಂ 

ಬಿೋಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4903
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ) ಕಂಟೆಭಮ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4904
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಶಿರ ೋದೇವಿ 

ಗಂಡ 

ಫನನ  ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4905

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಭಱಿಭಮ  

ಗಂ 

ಅಣವಿೋಯ

  

ಪೂಜಾರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4906

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಅಮೃತ 

ತಂ. 

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  

ವಾಲಿಕಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4907

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂದೆ 

ತಿ ಣ್ಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4908

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ರಾಜಱಕ್ಿ ಮ

 ಗಂ 

ಶಿರ ೋನಿವಾಶ

ರಾಳ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4909

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಮಲಿಾ

ಲಿಂಖ 

ತಂದೆ 

ಯುಳರಾ

ಜ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4910

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಅಬೂದ ಱ

ನಬಿೋಸಾಫ 

ತಂ, 

ಭ.ಭಸಾತ

ನಸಾಫ 

ಕೇಯವಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4911

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಅಮಾ ಣ್ಣಣ

 ತಂ 

ಕುಪಂದರ

ರಾಳ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4912

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಔಸೂತ ರಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ 

ಭಱಿಣಣ

ಗೌಡ 

ಪೋಲಿಶ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4913

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಭಹದೇ

ವಿ ಗಂ 

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  

ಷರಿಜನ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4914
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಸಿದ್ರರ ಭ 

ತಂ. 

ಕಭಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4915
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ರಾಜಪ್ಪ  

ತಂ 

ಅಮೃತ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4916

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಶಿರ ೋದೇವಿ 

ಗಂ 

ಮವಂತ

ರಾಳ 

ಔದದ ಯಗಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4917

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ದ್ರಮ ಳತಿ 

ಗಂ 

ರ ಕ 

ಚವಾಾ ಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4918

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಫಶಣಣ  

ತಂ 

ಸಂಫಣಣ  

ಮಾಾ ಕರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4919

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭಕುತ ಂಬಿೋ

 ಗಂ 

ಭಹಬೂ

ಫಸಾಫ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್



4920

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಯಮ 

ತಂ 

ಶಂಔಯರಾ

ಳ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4921

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಮೇೋಷನ 

ಮೆನಯ 

u/g 

ಷರಿಚ ಂದರ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4922

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಚಂದರ ಶ

ಕಯ ತಂ 

ಸಿದದ ಣ್ಣಣ  

ಬೇನಕಿನ

ಳಿ್ಳ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4923

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಕೌಶಯಬೇ

ಗಂ ಗಂ 

ಸಿೋರಾಜಪ

ಟಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4924

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಕಮಾಮ  

ಗಂಡ 

ರಾಚಮಾ  

ಭಠತಿ . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4925
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಯಮಾ

ಯ ತಂ. 

ಕಭಣ್ಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4926

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ 

ಸಂಖನಫಶ

ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4927

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಬ್ಯಬುರಾ

ಳ ತಂ 

ಚಂದರ ಭ

  

ತಲವಾಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4928

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಯಮ 

ತಂದೆ 

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  

ಇಳಣಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4929

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಭಹದೇ

ವಿ ಗಂ. 

ಫಶಳರಾಜ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4930

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಷದನೂಯ

ಶಿರ ೋದೇವಿ 

ಗಂಡ 

ಶಂಔಯ 

ತೇಱಕ ಯ . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4931

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ 

ಸಂಖನಫಶ

ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4932

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಲಗುಂ

ಪ್ಪ

ರೇಳಣಸಿ

ದದ   

ತಂದೆ 

ಗುರುಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  

ಕುಂಬ್ಯಯ . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4933

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಫಶಪ್ಪ  

ತಂ, 

ಮಾಲಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4934

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭತಿತ ಮು

ಡ

ಮುನಿೋಂ

ದರ  ತಂ 

ಗುಂಡ  

ತಟ್ಟಟ ನ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4935

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ  

ತಂದೆ 

ಭೋಯಪ್ಪ  

ಪೂಜಾರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4936
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ ಜಮಭಮ  . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4937

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಜಭನು

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ತ್ತರಾಸಿಂಖ

 ರಾಠೂಡ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4938
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಭಱಿ  

ತಂ, 

ನಿಂಖ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4939

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಸ್ತಮಾ

ಕಂತ ತಂ 

ನಿಂಖಶೄಟಟ

ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4940
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಪ್ಪಂಡು 

ತಂ.ಗ

ಮುಮ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4941

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಯಣಪ್ಪ  

ತಂ 

ಚಂದ್ರರ ಭ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4942

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂ 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ  ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4943

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಯಚ ಂದರ  

ತಂ 

ಅಣ್ಣಣ ರಾ

ಮ ಷಲಿದ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4944
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಶಿಳಕುಮಾ

ಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4945
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಅಣ  

ತಂ 

ಣಯಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4946

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಭಹನಖ

ಯ

ಭಾಯತಿ 

ಗಂಡ 

ರ ಭಾಔಯ 

ಕುಱಔಣಿಾ 

. ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4947

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂ 

ಸಿದದ ಣ್ಣಣ  

ಬೇನಕಿನ

ಳಿ್ಳ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4948
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಶ್ಯಂತ್ತ

ಬ್ಯಯಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4949

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ನಾಖಣಣ  

ತಂ 

ಶ್ಯಂತಪ್ಪ

 

ಚಂದನಕ

ರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4950
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಕಶಿಬ್ಯ

ಯಿ ಗಂ. 

ಮೇಷನ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4951

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಔಱಿಪ್ಪ  

ತಂ 

ಷಣಮಂತ

 ಪೂಜಾರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4952
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ ಯವಿಂದರ  . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4953
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಶವೇಾಾ ಯ

 ತಂ 

ವಿಾ ನಾಥ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್



4954

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಖಾಜಾಮಿ

ಯಾಾ  ತಂ 

ಲಾಳೆಸಾಫ

 ಚೌಧರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4955

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಷಣಮಂತ

 ತಂ. 

ಪೋಯಪ್ಪ  

ನಾಟ್ಟಕಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4956

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಗುಲ

ನಾಗಾಂಳ

ಬಯತ 

ತಂದೆ 

ರ ತ್ತ

ಸಿಂಖ . ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4957

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಮುಟಾ

ಶಿೋಳಯಣ

  ತಂದೆ 

ಶಂಔರ  ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4958

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕಟಭದೆ

ಳಯಷಳಿ್ಳ

ಸಂಖಮಾಮ

 ಗಂ. 

ಅಮಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4959

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಪ್ಪಳಾತಿ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ, 

ಸಾಫಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4960

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ರೇಳಣಸಿ

ದದ   

ತಂದೆ 

ಔಯಫಶಸ

 ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4961

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಭಱಿಭಮ  

ಗಂ. 

ಶಿಳರಾಮ 

ಹಶಭ

ನಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4962

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ತ್ತಹೇಯ 

ಟೇಱ 

ತಂ. 

ಭಹಬೂ

ಫ ಟೇಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4963

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ಭಹದೇ

ವಿ ಗಂ 

ದೇವಿಂದರ

ಪ್ಪ  

ತಲವಾಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4964
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಜೈಭೋಭ 

ತಂ, 

ಸ್ತಫಫ ಣ್ಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4965

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಜೋಳನ

ಮಾಯಡಗಿ

ಪೂಣಿಾ

ಮಾ ಗಂಡ 

ಶವೇಾಾ ಯ

 

ಸಾ.ಸಾಳ

ತ್್ಖೇಡ 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತತ

ಪೂಯ 

ಜ.ಔಱಬು

ಯಗಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4966

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಶ್ಯಂತಭಮ

 ಗಂ. 

ಶಿಳಲಿಂಖ

ಪ್ಪ  

ಬೆಲ್ಲಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4967
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಭಱಿಪ್ಪ  

ತಂ 

ಯಣಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4968

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ಭಔಬುಱ 

ತಂ 

ಅನಸಾಯ 

ಟ್ಟೋಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4969
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಅಶೇೋಔ 

ತಂ.ಮೆ

ಲಾರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4970

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಭಱಕೂಡ

ಫಶಳರಾಜ

 

ತಂ.ನಿೋಱ

ಕಂಠ  

ನಿೋಲಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4971
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಬೆಣ್ಣಣ ಯ(

ಬಿ)

ದೇವಿಂದರ

 ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4972

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಗುಣಶಕ

ಯ ತಂ 

ಭಱಕಜ

ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4973
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಸ್ತಜಾತ 

ಗಂ ಈಾ ಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4974

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಶ್ಯಂತ್ತ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ಚಂದರ

ಕಂತ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4975

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ತಿ ಣಣ  

ತಂ, 

ಭಲಿ್ೋ

  

ಭತಿತ ಮು

ಡ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4976
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಭಱಿ  

ತಂ.ಚಂದರ

ಶ್ಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4977
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಯವಿ ತಂ 

ಯಣಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4978
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಭಱಕಜ

ಪ್ಪ  ತಂ. 

ದೇಳಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4979

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಫಶಳರಾಜ

 ತಂ 

ಭಹಂತ

ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4980

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಸಂದೇ 

ತಂ 

ತಿ ಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4981
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಭಱಿಪ್ಪ  

ತಂ 

ಯಣಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4982

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ತುಲಜ

ಮಾಮ  ಗಂ, 

ಭಱಿ  

ಬುಳಿಾ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4983

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ಮಾ ಂತ

ರಾಮ 

ತಂಮಾಣಿ

ಔಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4984

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ತೋಂಚಿ

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  ತಂ 

ಸಿದದ ಲಿಂಖ

ಪ್ಪ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4985

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಭಲಿ್ೋ

ಪ್ಪ  

ಹುಶನ

ಪ್ಪ  

ಹೆಂಡ್ಡ 

ಭತಿತ ಮು

ಡ್ಡ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್



4986

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಕೇೋಯವಾ

ಯ

ರೇಳಣಸಿ

ದದ ಪ್ಪ  

ತಂದೆ 

ಅಣ್ಪ್ಪ  

ಪುಜಾರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4987

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ಕುಂತಱ

ಬ್ಯಯಿ 

ಗಂ 

ಶಿಳಯಣ

ಪ್ಪ  

ಪ"ಪ್ಪ" ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4988
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಇಳಣಿ

ಭಱಿಣ್ಣಣ  

ತಂ. 

ಶಿಳರಾಮ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4989

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಭಲಿಿನಾಥ

 

ತಂ.ರುದರ

 ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4990

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಸ್ತಜಾತ 

ಗಂಡ 

ಉಮಾ

ಕಂತ 

ಮುಖಲನ

ಗಾಂಳ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4991

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಇಂದನಔ

ಱಿ

ನಬಿಲಾಱ 

ತಂ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಸಾ.ಇಂದ

ನಔಲ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4992

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಅಣ್ಣಣ ರಾ

ಳ ತಂ, 

ಫಶಾ ಂತ

ರಾಳ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4993

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಭಹೇ 

ತಂ 

ತೋಟ

ಪ್ಪ  ಲಾಳ್ಳ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4994

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮಾಡಬೂ

ಲ

ನಾಖಣ್ಣಣ  

ತಂ 

ರಾಭಣ್ಣಣ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4995

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಔಱಗುತಿಾ

ಅನಿೋತ್ತ 

ಗಂ 

ಶಿಳರಾಮ 

ಪೂಜಾರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4996
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ತ್ತರಾಬ್ಯ

ಯಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4997
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಚಂದರ ಶ್ಯ 

ತಂ, 

ಸೆದ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4998

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ತಂ 

ಭಾಖ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

4999

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಸಾಳತಖೇ

ಡ

ಸಂತೋವ

 ತಂ 

ಕಶಿನಾಧ 

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5000

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಗುಡುಟೇ

ಱ 

ತಂ.ನದಿ

ಭಟೇಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5001

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಔಭಔನೂ

ಯ

ವಿಜಮಱ

ಕ್ಿ ಮ ೋ ಗಂ 

ಯಣಫಶ

  

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5002

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಯಮ 

ತಂದೆ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಮಲವಂತ

ಗಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5003

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ತೋನಶನ

ಷಳಿ್ಳ (ಟ್ಟ)

ಭೋಭರಾ

ಳ ತಂ 

ರೇಳಣಸಿ

ದದ   

ಪೂಜಾರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5004

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಗುಂಡಗು

ತಿಾ

ಹುಳ  

ತಂ 

ಭಲಿ್ೋಶಿ 

ಪೂಜಾರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5005

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಷಣಮಂತ

ರಾಮ 

ತಂ.ಯಣ

 ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5006

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಜಖದೇಳ

ಪ್ಪ  ತಂ. 

ಶಿಳರಾಮ 

ಪ&quot;

ಪ್ಪಟ್ಟೋಱ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5007

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ

ಗಂಡಪ್ಪ  

ತಂ 

ನಿಂಖಪ್ಪ  

ಹುಲಗರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5008

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ ನಿಪ್ಪ ಣಿ

ಸಿದದ ಭಮ  

ಗಂ 

ಭಲಿಿಕ

ಜುಾನ 

ಬಿರಾದಯ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5009
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ ಸಂಗಾವಿ

ಅಣ  

ತಂ.ಪಯ

 ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5010

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಪೄಠಸಿರೂ

ಯ

ಅಣಿವಿೋಯ

  ತಂದೆ 

ಗುರುಲಿಂಖ

  ಇಳಣಿ 

. ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5011
2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಚಿತ್ತತ ಪುಯ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಹಂಪ್ಪ

ಪೂಯ ಕಭಮ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್

5012

2018-19 NFSM ಗುಱಫಗಾಾ ಕಲಗಿ ಗುಂಡಗುತಿಾ

ಮುಛಖೇ

ಡ

ಭೋಭಣಣ  

ತಂ 

ಸಾಫಣಣ  

ತಲಕರಿ ಂ ಮ್್ ಎನ್್ ಲಿಕಿಾ ಡ್



ಕ್ರ  ಸಂ ತಾಲ್ಲೂ ಕ್ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ರರ ಮ ¸Ë®§å ¥ÀqÉzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁµÀ ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Áà QgÀtV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
2 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
3 PÀ®§ÄgÀV ¥ÉÊUÀA§gÀ ªÀiË¯Á° ºÉÃgÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
4 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀªÀÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà £À¢¹tÆßgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
5 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Àà ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
6 PÀ®§ÄgÀV «£ÉÆÃzÀPÀÄªÀiÁgÀ ªÉÆÃºÀ£ÀZÀAzÀæ QgÀtV »nÖ£À VgÀtÂÚ
7 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà QgÀtV »nÖ£À VgÀtÂÚ
8 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀtÚ ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà QgÀtV »nÖ£À VgÀtÂÚ
9 PÀ®§ÄgÀV ¨sÁUÀtÚ UÀÄAqÀ¥Áà £À¢¹tÆßgÀ »nÖ£À VgÀtÂÚ
10 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄtZÀ¥Àà vÀA PÀÈµÀÚ¥Àà RtzÁ¼À SÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ ªÀÄ²£À
11 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV ZÁ¥À PÀlÖgï 
12 PÀ®§ÄgÀV gÁeÉÃ±Àéj ªÀiÁzsÀ« UÀtd®SÉÃqÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
13 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄgÀ£ÁxÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¸ÉÆAvÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
14 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉÃ±À ¸ÀzÁ²ªÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
15 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ¹zÀæªÀÄAiÀiÁå w¼ÀUÀÆ¼À ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
16 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA UÀAUÀ¥Áà ¸ÀgÀqÀV (©) ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï
17 PÀ®§ÄgÀV À¸ÀAvÉÆÃµÀ FgÀtÚ ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
18 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå QgÀtV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
19 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥ÀÀà vÀA ±ÀAPÉæ¥Àà QgÀtV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
20 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉ§Ä§¸Á§ vÀA gÀÄPÀä£ï ¥ÁuÉUÁAªÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
21 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ vÀA gÀÄzÀæ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
22 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÉgÁªÀ vÀA §¸ÀªÀt¥Àà ºÀÄt¹ºÀqÀV® ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
23 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÊAiÀÄzÀ¹gÁd C£ÀªÁgÀ UË¸À¥ÀmÉÃ¯ï w¼ÀUÀÆ¼À ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
24 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¨ÉÆÃ¼ÉªÁqÀ mÁåPÀÖgï 
25 PÀ®§ÄgÀV CPÀÖgÀ̧ Á§ vÀA ZÁAzÀ¸Á§ ºÀgÀ¸ÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
26 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd dA§UÁ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
27 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ±ÀgÀt¥Áà ElUÁ © ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
28 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£Àß§¸À¥Àà vÀA ¸ÀA§uÁÚ ºÀgÀ¸ÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
29 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀArvÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀlÖt ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
30 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ZÀAzÀæ±Áå PÉÃj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
31 PÀ®§ÄgÀV gÀvÀßªÀÄä UÀA w¥ÀàuÁÚ fÃªÀtV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
32 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁtÂPÀ vÀA mÉÆÃ¥ÀÄ vÀqÀPÀ¯ï ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
33 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¹A§tÚ ºÉÆÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
34 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà vÀA ªÀÄgÀUÀ¥Àà £ÀÁªÀzÀV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
35 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀæPÁ±À vÀA ±ÁåªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¨ÉÃ®ÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
36 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà vÀA «ÃgÀuÁÚ ¨ÉÃ®ÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
37 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ºÀtPÀAoÀgÁ ºÉÃgÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
38 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäPÁAvÀ vÀA ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà UÀgÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
39 PÀ®§ÄgÀV gÀÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¨Á§ÄgÁªÀ fÃªÀtV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
40 PÀ®§ÄgÀV gÁdtÚ vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
41 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉ¥Àà vÀA ²æÃªÀÄAvÀ ºÉÆÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
42 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd vÀA ¥ÀzÀätÚ ¥ÀlÖt ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
43 PÀ®§ÄgÀV vÁgÀ¨Á¬Ä UÀA ±ÀAPÀgÉ RtzÁ¼À ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
44 PÀ®§ÄgÀV UÀÉÆÃ¦£ÁxÀ vÀA mÉÆÃPÀÄ ªÀÄgÀªÀÄAa SÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ ªÀÄ²£À
45 PÀ®§ÄgÀV CA§ÄgÁAiÀÄ vÀA ZÀAzÀæ¥Àà ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ gÁ²ªÀÄ²£À
46 PÀ®§ÄgÀV ¨ÉÆÃ£ÁdgÁªÀ vÀA CgÀÄt QgÀtV gÁ²ªÀÄ²£À
47 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀÁuÉUÁAªÀ gÁ²ªÀÄ²£À
48 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁªÀÄ qÁPÀÄ ZÀªÁít QtÂÚ ¸ÀgÀ¥ÉÆÃ¸À gÁ²ªÀÄ²£À
49 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀA zÉÃªÀ¥Àà fÃªÀtV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
50 PÀ®§ÄgÀV CA§gÁAiÀÄ vÀA «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Áà zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
51 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÀPÀAa jÃdgï 
52 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Áà vÀA ªÀÄÄgÀUÉ¥Áà ªÀÄºÁUÁAªÀ jÃdgï 
53 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¨ÉÆÃ¼ÉªÁqÀ jÃdgï 
54 PÀ®§ÄgÀV FgÀªÀÄä UÀA §¸ÀtÚ ªÀÄºÁUÁAªÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
55 PÀ®§ÄgÀV zÀvÀÛ¥Áà vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀlÖt ZÁ¥À PÀlÖgï 
56 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀArvÀ vÀA±ÀAPÀgÀ ¥ÀlÖt ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
57 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® PÀgÀ§¸À¥Áà ©üÃªÀÄ½î jÃdgï 
58 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ©üÃªÀÄ½î jÃdgï 
59 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæ±Áå gÁªÀÅvÀ¥Àà ºÀÄt¹ºÀqÀV® jÃdgï 
60 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¥Áà ºÀÄt¹ºÀqÀV® jÃdgï 
61 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À ¹zÀÝ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀ gÁ²ªÀÄ²£À
62 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃzÁªÀj CuÁÚ¥Áà ªÀÄºÁUÁAªÀ gÁ²ªÀÄ²£À
63 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ RvÀ®¥Áà PÀÄjPÉÆÃmÁ gÁ²ªÀÄ²£À
64 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Áà ®PÀëöät ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) gÁ²ªÀÄ²£À
65 PÀ®§ÄgÀV ªÀ¸ÀAvÀ oÁPÀÆgÀ vÀÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
66 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Áà §¸À¥Áà £ÀAzÀÆgÀ (©) »nÖ£À VgÀtÂ
67 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ®PÀëöätgÁªÀ PÀqÀtÂ PÀÆjUÉ 
68 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄtÚ ªÀÄ®è¥Àà ºÉÆ£Àß½î gÁ²ªÀÄ²£À
69 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀAiÀiÁå AiÀÄAPÀAiÀiÁå ¨sÀÆAiÀiÁgÀ rÃ¸É¯ï ¥ÀA¥À
70 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä ®ZÀÄÑ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV gÁ²ªÀÄ²£À
71 PÀ®§ÄgÀV vÀÄ¼Àd¥Àà vÀA §¸À¥Àà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ EAd£ï
72 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃºÀ£À ZÀAzÀÄæ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV EAd£ï
73 PÀ®§ÄgÀV £ÁªÀÄzÉÃªÀ PÀ£À¸ÀÄ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV EAd£ï
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74 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ w¥Ààtß ¥ÀlÖt EAd£ï
75 PÀ®§ÄgÀV £ÀÆgÀ¹AUÀ vÀA ºÀj±ÀÑAzÀæ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
76 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA §¸Àtß ¹AzÀV (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
77 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ZÀAzÀÀæ±Á ºÉÆÃ¼ÀPÀÄAzÁ gÁ²ªÀÄ²£À
78 PÀ®§ÄgÀV ºÀÆªÀªÀiÁä §¸ÀuÁÚ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) gÁ²ªÀÄ²£À
79 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁgÁzÁ¨Á¬Ä ªÀÄ¯ÉèÃ±À PÀÄªÀÄ¹ gÁ²ªÀÄ²£À
80 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉªÀÄä UÀA vÀÄ¼Àd¥Áà ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î gÁ²ªÀÄ²£À
81 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ¥Á¼Á gÁ²ªÀÄ²£À
82 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ vÀA ªÀiÁ£À¹AUÀ £ÀAzÀÆgÀ (©) jÃdgï 
83 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA CuÁÚgÁAiÀÄ ¹AzÀV (©) jÃdgï 
84 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Áà ¹AzÀV (©) jÃdgï 
85 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©üÃªÀÄ½îÃ jÃdgï 
86 PÀ®§ÄgÀV ºÀjÃ±À vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Áà §§¯ÁzÀ (J¸ï) jÃdgï 
87 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¤Ã®gÁd vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà CAPÀ®UÁ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
88 PÀ®§ÄgÀV ¨Á®ZÀAzÀæ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ CªÀgÁzÀ (©) gÁ²ªÀÄ²£À
89 PÀ®§ÄgÀV UÀÉÆÃ¥Á® vÀA PÀÈµÁÚf fÃªÀtV gÁ²ªÀÄ²£À
90 PÀ®§ÄgÀV gÀÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA¨sÉÆÃdÄ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ gÁ²ªÀÄ²£À
91 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀA £ÉÃvÁ¨Á¬Ä ºÀÄt¹ºÀqÀV® gÁ²ªÀÄ²£À
92 PÀ®§ÄgÀV ºÀ¼Éî¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PËªÀ®UÁ (©) gÁ²ªÀÄ²£À
93 PÀ®§ÄgÀV ZÉÆÃPÀ¯Á vÀA ZÀAzÀÄæ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV EAd£ï
94 PÀ®§ÄgÀV ®PQëöä PÁA§¼É ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀA¥À ¸ÉÃmï 
95 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀQÃ£Á©Ã ªÁªÀ®¸Á§ ¥ÀlÖt ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
96 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA AiÀÄªÀÄ£À¥Áà £ÀqÀÄ«ºÀ½î ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
97 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÀÄzÀæ vÀA ¦ÃgÀ¥Àà PÀÄªÀÄ¹ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
98 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄ¤ÃgÀ̧ Á§ vÀA EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ©üÃªÀÄ½îÃ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
99 PÀ®§ÄgÀV Ct¥Àà vÀA E¸ÁäAiÀÄ®¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
100 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtÂ vÀA zsÀªÀÄðtÚ ¥ÀlÖt ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
101 PÀ®§ÄgÀV vÀÄ¼Àd¥ÀÀà vÀA ªÀÄ®è¥Áà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ »nÖ£À VgÀtÂ
102 PÀ®§ÄgÀV ®PQëöä¨Á¬Ä §¸ÀtÚ ºÀqÀVºÁgÀÄw ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
103 PÀ®§ÄgÀV ¨ÉÊ®¥Àà vÀA ²ªÀ¥Áà eÉÆÃUÀÄgÀÄ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
104 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄªÀé zÀÄAqÀ¥Àà ¨sÀÉÆÃ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
105 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¨ÉÆÃ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
106 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀÀæ¥Áà ¤AUÀ¥Áà £ÁªÀzÀV  gÉÆÃmÁªÉÃlgï
107 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ mÉÆÃPÀ¯Á ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV £ÉÃV®Ä
108 PÀ®§ÄgÀV gÁºÀÄ® vÀÄPÁgÁªÀÄ RtzÁ¼À £ÉÃV®Ä
109 PÀ®§ÄgÀV ªÉAPÀl GªÀÄ¯Á ¸ÉÆAvÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
110 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁµÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄgÀªÀÄAa ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
111 PÀ®§ÄgÀV ZÁA¢¨Á¬Ä ºÀjZÀAzÀæ PÀªÀ£À½î ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
112 PÀ®§ÄgÀV UÀÄdÓ¨Á¬Ä UÉÆÃ¦£ÁxÀ ªÀÄgÀªÀÄAa ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
113 PÀ®§ÄgÀV gÀÁdÄ PÀ£À¸ÀÄ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
114 PÀ®§ÄgÀV ZÁA¢¨Á¬Ä ªÁ®Ä ªÀÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
115 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀÉæªÀÄä ºÀÄ¯ÉÃ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) gÉÆÃmÁªÉÃlgï
116 PÀ®§ÄgÀV £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ²Ã¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄgÀªÀÄAa gÉÆÃmÁªÉÃlgï
117 PÀ®§ÄgÀV vÁgÁZÀAzÀæ UÉÃtÄ £ÀªÀ¤ºÁ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï 
118 PÀ®§ÄgÀV ¥ÉæÃªÀÄ¹AUÀ UÉÃµÀÄ PÉÃgÀÆgÀ ZÁ¥À PÀlÖgï 
119 PÀ®§ÄgÀV C§ÄÝ®¸Á§ jAiÀiÁd¸Á§ PÀªÀ£À½î ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
120 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀtÚ vÀA ºÉÆ£Àß¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï
121 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Áà Eaf£Á¼À ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï
122 PÀ®§ÄgÀV gÁt¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà CªÀgÁzÀ (©) ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï
123 PÀ®§ÄgÀV eÁ¥sÀgÀ¸Á§ vÀA E¨Áæ»¸Á§ ©üÃªÀÄ½î ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
124 PÀ®§ÄgÀV «£ÉÆÃzÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA §æºÀäeÁÕ¤ ¸ÀtÆÚgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï 
125 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄw vÉÃdªÀÄä UÀA ²ªÁ£ÀAzÀ CAvÀ£Á¼À gÉÆÃlj nÃ®gï 
126 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà ElUÁ © ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
127 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀÀégÀ vÀA ¤AUÀ¥Àà PÉ¸ÀgÀlV ¥ÀªÀgÀ nÃ®gï
128 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ ±ÉÊ®eÁ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
129 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ vÀA UÉÃªÀÄÄ ªÀÄºÁUÁAªÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
130 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
131 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä ªÀÄ®è¥Àà «ÄtdV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
132 PÀ®§ÄgÀV GªÉÄÃ±À ±ÁAvÀÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
133 PÀ®§ÄgÀV PÀgÀ§¸À¥Àà ²ªÁ£ÀAzÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ gÁ²ªÀÄ²£À
134 PÀ®§ÄgÀV FgÀªÀÄ UÀA ²ªÁ£ÀAzÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ gÁ²ªÀÄ²£À
135 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ¨sÉÆÃd¥Áà CAPÀ®UÁ gÉÆÃmÁªÉÃlgÀ
136 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÀ¥Àà vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¨ÉÃ®ÆgÀ gÁ²ªÀÄ²£À
137 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÁà PÁ¸À¥Áà PÀÄªÀÄ¹ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
138 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀwÃ±ÀPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÁ¼Á gÉÆÃlmÁªÉÃlgï
139 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®Ì¥Áà vÀA ¦ÃgÀ¥Áà ¨sÀÆ¸ÀtV gÉÆÃmÁªÉÃlgï
140 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä «ÃoÀ® ºÀqÀVºÁgÀÄw gÉÆÃmÁªÉÃlgï
141 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀiÁðgÁd SÉÃªÀÄÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) gÉÆÃmÁªÉÃlgï
142 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¥ÀÄ£ÁgÁªÀÄ ªÀÄgÀªÀÄAa gÁ²ªÀÄ²£À
143 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄ£ÀÄß vÀA RÄ§Ä ªÀÄgÀªÀÄAa gÁ²ªÀÄ²£À
144 PÀ®§ÄgÀV vÀÉÃdªÀÄä UÀA ²ªÁ£ÀAzÀ CAvÀ¥À£Á¼À gÉÆÃlj nÃ®gï 
145 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÀÄ¸À£ÀÆgÀ gÉÆÃlj nÃ®gï 
146 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀA µÀtÆäR¥Áà D®UÀÆqÀ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï
147 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAvÀ vÀA PÀ®è¥Áà zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
148 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA ªÀiÁ¼À¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¥ÀªÀgÀ nÃ®gï
149 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ ®PÀëöät dfÃªÀtV gÁ²ªÀÄ²£À
150 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÀÄ vÀA ±ÉAPÉæ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï



151 PÀ®§ÄgÀV «£ÉÆÃzÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA §æºÀäeÁÕ¤ ¸ÀtÆÚgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï 
152 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàªÀiÁä UÀA UÀÄgÀ¥Áà NPÀ½ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï
153 PÀ®§ÄgÀV §¸Àt vÀA ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Áà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
154 PÀ®§ÄgÀV gÀÁt¥Áà ¹zÀÝ¥Áà CªÀgÁzÀ (©) ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
155 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁUÀ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà Eaf£Á¼À ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
156 PÀ®§ÄgÀV ®°vÁ¨Á¬Ä gÀªÉÄÃ±À PÀÄªÀÄ¹ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
157 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ £ÁgÁAiÀÄt ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
158 PÀ®§ÄgÀV ±ÀA§Ä°AUÀ¥Àà vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä
159 PÀ®§ÄgÀV ¨ÉÃ©¨Á¬Ä UÀA eÉÊgÁªÀÄ ¥ÀÁuÉUÁAªÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
160 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ CqÉ¥Áà ºÁUÀgÀV »nÖ£À VgÀuÉ
161 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀÀæ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁzÀgÀ̧ À£ÀºÀ½î »nÖ£À VgÀtÂ
162 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ ZÀAzÀægÀ ªÀiÁzÀgÀ̧ À£ÀºÀ½î »nÖ£À VgÀtÂ
163 PÀ®§ÄgÀV zsÀÆ¼À¥Áà wÃxÀ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
164 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ ¹zÀÝ¥Áà SÁeÁPÉÆÃl£ÀÆgÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
165 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä PÀAoÉ¥Áà ¦ÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ £ÉÃV®Ä
166 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀlÖt £ÉÃV®Ä
167 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà ªÀiÁ®UÀwÛ £ÉÃV®Ä
168 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁÝgÀÆqsÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ £ÉÃV®Ä
169 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ gÁZÀ¥Àà UÉÆ§âgÀªÁr ¸ÉàçÃAiÀÄgï 
170 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï 
171 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Áà ±ÀgÀt¥Áá ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï 
172 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀA ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå £ÀÁUÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
173 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
174 PÀ®§ÄgÀV ¨sÉÆÃdtÚ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀVºÁgÀÄw gÉÆÃmÁªÉÃlgÀ
175 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÀªÀiÁä UÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄ¼À¤ »nÖ£À VgÀtÂ
176 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà ºÉÆ£ÀÀß½î gÉÆÃmÁªÉÃlgï
177 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Áà NPÀ½ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
178 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Áà vÀA £ÁUÀ¥Áà zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï 
179 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ vÀA AiÀÄ±ÀévÀ¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
180 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà CAPÀ®UÁ »nÖ£À VgÀtÂ
181 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄw ±ÀªÀÄ±ÁzÀ¨ÉUÀA AiÀÄÄ¸ÀÄ¥À PÀ¥À£ÀÆgÀ r¸ÉÃ¯ï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
182 PÀ®§ÄgÀV gÀÄzÀæ¥Àà ¹ ¥ÁnÃ¯ï §§¯ÁzÀ (J¸ï) gÉÆÃlj nÃ®gï 
183 PÀ®§ÄgÀV EA¢gÁ¨Á¬Ä UÀA ©ÃgÀ¥Áà PÀÄgÀPÉÆÃmÁ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
184 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà PÀÄ¸À£ÀÆgÀ r¸ÉÃ¯ï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
185 PÀ®§ÄgÀV «gÀuÁÚ gÉÃªÀ¥Áà RtzÁ¼À »nÖ£À VgÀtÂ
186 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£ÀßªÀiÁä UÀA ªÉÊd£ÁxÀ £ÁUÀÆgÀ gÁ²ªÀÄ²£À
187 PÀ®§ÄgÀV «PÁ¸À vÀA ªÉÊd£ÁxÀ £ÁUÀÆgÀ gÁ²ªÀÄ²£À
188 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀtd®SÉÃqÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
189 PÀ®§ÄgÀV zÀÉÃ«AzÀæ¥Áà vÀA ±ÁåªÀÄgÁªÀ PËªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï 
190 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ ©üÃªÀÄ£Á¼À gÉÆÃmÁªÉÃlgï
191 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀëöät vÀA vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸ÉÆÃAvÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
192 PÀ®§ÄgÀV £¤Ã®PÀAoÀ vÀA CtÚ¥Áà vÁªÀgÀUÉÃgÁ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
193 PÀ®§ÄgÀV ¥Á¥ÀAiÀiÁå vÀA ¸Á§AiÀiÁå ¨ÉÃ®ÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ £ÉÃV®Ä
194 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÁà vÀA §AqÉ¥Áà AiÀÄAPÀa ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
195 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁªÀ £ÀÁªÀzÀV (©) ©ÃvÀÆÛªÀ PÀÆjUÉ
196 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆ¢£À¸Á§ vÀA ¸ÀÄgÀd¸Á§ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
197 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝtÚ vÀA ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
198 PÀ®§ÄgÀV C«ÄÃgÀSÁ£À vÀA ªÀÄÄ£À¸ÀSÁ£À UÀgÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
199 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ vÀA ¦ÃgÀÄ «ÄtdV ©vÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
200 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA vÀÄ¼Àd¥Áà £ÁªÀzÀV  ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
201 PÀ®§ÄgÀV «oÀ®gÁªÀ vÀA ªÀiÁgÀÄw vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
202 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ¹zÀÝuÁß ¸ÀÁªÀ¼ÀV (©) ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
203 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄ®è¥Àà ºÀÁUÀgÀV gÉÆÃmÁªÉÃlgï
204 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁæªÀÄ¥Áà dUÀ£ÁxÀ ªÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
205 PÀ®§ÄgÀV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀA ®PÀëöät QgÀtV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
206 PÀ®§ÄgÀV gÀÁªÀÄZÀAzÀÀæ vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà QgÀtV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
207 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁªÀ vÀA ¸ÉÆÃªÀÄÄ ZÀªÁít ¸ÉÆAvÀ gÁ²ªÀÄ²£À
208 PÀ®§ÄgÀV EAzÀÄ¨Á¬Ä UÀA ªÀÄ®èPÁdÄð£À ºÀÄt¹ºÀqÀV® ¥ÀªÀgï nÃ®ègï
209 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À vÀA UÀÄgÀÄ£ÁxÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¥ÀA¥À ¸ÉÃmï 
210 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®°è£ÁxÀ vÀA ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) gÁ²ªÀÄ²£À
211 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁµÀ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå PËªÀ®UÁ (©) £ÉÃV®Ä
212 PÀ®§ÄgÀV §®gÁªÀÄ vÀA ªÁ®Ä ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV ©ÃvÀÄÛªÀ £ÉÃV®Ä
213 PÀ®§ÄgÀV eÉÊ©üÃªÀÄ vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ºÉgÀÆgÀ (©) gÉÆÃmÁªÉÃlgï 
214 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA «oÀ® UÉÆ§âgÀªÁr ©ÃvÀÄÛªÀ £ÉÃV®Ä
215 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀ¥Áà vÀA ªÀÄgÉ¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
216 PÀ®§ÄgÀV ªÁªÀÄ£À vÀA ±ÀAPÀgÀ £ÀªÀ¤ºÁ¼À ©ÃvÀÄÛªÀ £ÉÃV®Ä
217 PÀ®§ÄgÀV CA§gÁAiÀÄ vÀA ±ÀgÀt¥Áà ºÀqÀVºÁgÀÄw gÉÆÃmÁªÉÃlgï
218 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå PÉÃj¨sÀÆ¸ÀUÁ »nÖ£À VgÀtÂ
219 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ±ÀéAvÀ vÀA ±ÀgÀt¥Áà ElUÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï 
220 PÀ®§ÄgÀV azÀA§gÁAiÀÄ vÀA PÁ²£ÁxÀ ¥ÀlÖt gÁ²ªÀÄ²£À
221 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA £ÁUÀtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä
222 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄ.¤ ¥Àæ. UÀÄgÀ¥ÁzÀ°AUÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ §§¯ÁzÀ (LPÉ) PÀÀæ±Àgï 
223 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà D®UÀÆqÀ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï
224 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÄtZÀ¥Áà RtzÁ¼À »nÖ£ï VgÀtÂ
225 PÀ®§ÄgÀV C§§ÄÝ®gÀ»ÃªÀÄ vÀA ªÀÄºÀäzÀC° PÉÃj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
226 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ®PÀAmÉ ¦ÃgÀ¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
227 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà vÀA vÀÄPÀÌ¥Áà PÀ¥À£ÀÆgÀ »nÖ£À VgÀtÂ



228 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ gÀÄzÀæ¥Àà PÉÃgj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ »nÖ£À VgÀtÂÃ
229 PÀ®§ÄgÀV vÁgÀÁ¨Á¬Ä £ÁVÃAzÀæ¥Áà PÉÃgj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ ±Á«UÉ ªÀÄ²£À
230 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAUÀuÁÚ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) gÁ²ªÀÄ²£À
231 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Àà §¸ÀªÀuÁÚ¥Áà vÀqÀPÀ¯ï £ÉÃV®Ä
232 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtAiÀiÁå ªÉAPÀAiÀiÁå ºÀqÀVºÁgÀÄw £ÉÃV®Ä
233 PÀ®§ÄgÀV gÀ«ZÀAzÀæ ZÀAzÀæ±Áå §£ÀÆßgÀ £ÉÃV®Ä
234 PÀ®§ÄgÀV ¨sÀgÀvÀPÀÄªÀiÁgÀ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ElUÁ (PÉ) ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
235 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄtZÀ¥ÀÀà vÀªÀÄäuÁÚ RtzÁ¼À gÉÆÃmÁªÉÃlgï
236 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtgÁªÀ ²æÃPÁAvÀ CµÀ×V ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
237 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨É¼É¥Áà QgÀtV £ÉÃV®Ä
238 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¸ÀAUÀuÁÚ £ÀqÀÄ«ºÀ½î ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
239 PÀ®§ÄgÀV FgÀAiÀiÁå ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ªÀÄ¼À¸Á¥ÀÄgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
240 PÀ®§ÄgÀV PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ªÀÄºÁAvÀ¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ±Á«UÉ ªÀÄ²£À
241 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ PÀ§Äâ PÀmÁªÀÅ AiÀÄAvÀæ
242 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀÀëöä¥ÀÄvÀæ ZÀAzÀæ±Áå dA§UÁ (©) £ÉÃV®Ä
243 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£ÀÀß§¸À¥Àà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÁªÀ¼ÀV (©) £ÉÃV®Ä
244 PÀ®§ÄgÀV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ CtÚ¥Áà QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ £ÉÃV®Ä
245 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉÃ±À ºÀtªÀÄAvÀ §§¯ÁzÀ (LPÉ) »nÖ£À VgÀtÂ
246 PÀ®§ÄgÀV «£ÉÆÃzÀ ²ªÀAiÀiÁå ¸ÁªÀ¼ÀV (©) gÁ²ªÀÄ²£À
247 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁ£ÀAzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©üÃªÀÄ½î gÉÆmÁªÉÃlgï
248 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà zsÀÆ¼À¥Áà ¨sÀÆ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
249 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄQ±À£À zÀvÀÛvÁæAiÀÄ vÀÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgÀ
250 PÀ®§ÄgÀV «PÁ¸À gÁªÀÄQ±À£ï vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ §æ±ï PÀlgï
251 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ¨sÀÉ¼ÀUÀÆ¥Á (PÉ) r¸ÉÃ¯ï ¥ÀA¥À ¸ÉÃmï
252 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀDj¥sÀ ªÉÄÊ§Æ§¥ÀmÉÃ¯ï PÀUÀÎ£ÀªÀÄr mÁæöåPÀÀÖgï 
253 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÁzÉÃªÀ¥Àà §AqÉ¥Áà AiÀÄAPÀa mÁæöåPÀÖgï 
254 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄº»äÃ§Æ¸Á§ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV £ÉÃV®Ä
255 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄº»äÃ§Æ§ gÀÄPÀÌªÀÄÄ¢Ã£ï RtzÁ¼À gÉÆÃmÁªÉÃlgï
256 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀvÉåÃAzÀæ£ÁxÀ AiÀÄ±ÀéªÀAvÀgÁAiÀÄ CªÀgÁzÀ (PÉ) gÉÆÃmÁªÉÃlgï
257 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀÄ zÀÄgÀ¥Àw £ÀAzÀÆgÀ © £ÉÃV®Ä
258 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥ÀÁà ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀtÆÚgÀ £ÉÃV®Ä
259 PÀ®§ÄgÀV PÀÆ±Á®zÉÃªÀ zÁzÀgÁªÀ ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
260 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¤AUÀ¥Áà PÉ¸ÀgÀlV mÁæöåPÀÖgÀ 
261 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
262 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
263 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
264 PÀ®§ÄgÀV gÁZÀtÚ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
265 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄºÁ¤AUÀ¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
266 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà §¸ÀtÚ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
267 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät zÉÃ«AzÀæ¥Àà PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
268 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À ±ÀgÀt¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
269 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàuÁÚ ²ªÀ°AUÀ ©üÃªÀÄ½î ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
270 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀ C§ÄÝ¯ï ªÁ»ÃzÀ C§ÄÝ ºÀ«ÄÃzï ©üÃªÀÄ½î ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
271 PÀ®§ÄgÀV gÀÁdÄ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
272 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÀÄzÀÀæ w¥ÀàtÚ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
273 PÀ®§ÄgÀV PÀgÀ§¸À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
274 PÀ®§ÄgÀV agÀAfÃ« £ÀgÀ¸À¥Àà PÀÉgÉ̈ sÉÆÃ¸ÀUÁ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
275 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÉÃfgÁAiÀÄ ºÀÄt¹ºÀqÀV® ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
276 PÀ®§ÄgÀV §²ÃgÀ CºÀäzÀ ²Ã¯ÁgÉÆÃ¢Ý£ï ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
277 PÀ®§ÄgÀV R¢ÃgÀ ±À©âgÀ¥ÀmÉÃ¯ï PÉÆ¼ÀÆîgÀ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
278 PÀ®§ÄgÀV gÀvÁß¨Á¬Ä ±ÀAPÀgÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
279 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀzÁ£ÀAzÀ w¥ÀàtÚ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
280 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
281 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀæPÁ±À «oÀ×¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
282 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà ¯ÁqÀ¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
283 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ gÁt¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
284 PÀ®§ÄgÀV zsÀÆ¼À¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
285 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà £ÁVÃAzÀæ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
286 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è¥Àà PÉj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
287 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
288 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£À ¥ÀmÉÃ® ªÀÄºÀäzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
289 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±Áå CAiÀÄå¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
290 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
291 PÀ®§ÄgÀV zÀÉÃ«AzÀæ ªÉÄÊ¯Áj ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
292 PÀ®§ÄgÀV ©ÃgÀuÁÚ PÀ®è¥Àà ¹AzÀV ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
293 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà ²ªÀÅPÀÄªÀiÁgÀ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
294 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄ½î ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
295 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ±ÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
296 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Àà ²ªÀuÁÚ §§¯ÁzÀ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
297 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
298 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£ÀßªÀiÁä zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
299 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
300 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà gÁuÉÆÃf PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
301 PÀ®§ÄgÀV CA§gÉÃ±À PÀ¯ÁåtgÁªÀ ±ÀgÀt²gÀ̧ ÀV ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
302 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ±ÀgÀt¥Àà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
303 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀAiÀÄå PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
304 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæPÁAvÀ ©üÃªÀÄ¸ÉÃ£ÀgÁªÀ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï



305 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd £ÁVÃAzÀæ¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
306 PÀ®§ÄgÀV ªÀeÁ¨Á¬Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
307 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ §¸ÀªÀgÁd PÉÆ¼ÀÆîgÀ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
308 PÀ®§ÄgÀV ±ÀQ¯ï C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ã£À C§ÄÝ® RAiÀÄÄA ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
309 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À ZÀAzÀ¥Àà ºÀÄt¹ºÀqÀV® ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
310 PÀ®§ÄgÀV E±ÁPÀ ¥ÀmÉÃ® £À©¸Á¨sÀ ©üÃªÀÄ½î ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
311 PÀ®§ÄgÀV CºÉäzÀ ¥ÀmÉÃ® UÀÄqÀÄ¥ÀmÉÃ¯ï ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
312 PÀ®§ÄgÀV ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ §¸À¥Àà ¹AzsÀV ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
313 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¦ÃgÀ¥Àà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
314 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÁAvÀ¥Àà UÀÄgÀuÁÚ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
315 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄgÀuÁÚ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
316 PÀ®§ÄgÀV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
317 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥ÀÀà ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
318 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ UÀÄgÀ¥Áà ºÁqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
319 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ £ÁVÃAzÀæ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
320 PÀ®§ÄgÀV C¥ÁàgÁAiÀÄ «ÃgÀ§¸À¥Àà PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
321 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀUËqÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
322 PÀ®§ÄgÀV UËqÀ¥ÀàUËqÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
323 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
324 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
325 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà £ÁVÃAzÀæ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
326 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
327 PÀ®§ÄgÀV ¨Á®AiÀÄå ©üÃªÀÄAiÀÄå ±ÀgÀt²gÀ̧ ÀV ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
328 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
329 PÀ®§ÄgÀV ¤ªÀÄð¯Á §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄ¼À¤ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
330 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀÄgÀuÁÚ ªÀÄ¼À¤ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
331 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ°AUÀ¥Àà ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
332 PÀ®§ÄgÀV FgÀªÀiÁä ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
333 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
334 PÀ®§ÄgÀV GªÀiÁzÉÃ« ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
335 PÀ®§ÄgÀV zÀvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹AUÀ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
336 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®ªÀiÁä ®PÀëöät §§¯ÁzÀ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
337 PÀ®§ÄgÀV ®PQëöäÃ¨Á¬Ä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ©üÃªÀÄ½î ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
338 PÀ®§ÄgÀV ¸¹ÃvÁ¨Á¬Ä ªÀiÁgÀÄw ºÀÄt¹ºÀqÀV® ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
339 PÀ®§ÄgÀV gÁdeÁ¥ÀmÉÃ¯ï vÀA. ªÀÄºÉ§Æ§ ¥ÀmÉÃ¯ï ¹AzsÀV ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
340 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà ¤AUÀ¥Àà ±ÀgÀt²gÀ̧ ÀV ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
341 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀÄ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV(PÉ) ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
342 PÀ®§ÄgÀV «oÀ×® eÉÊgÁªÀÄ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
343 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ¼À¥Àà ±ÁªÀÄgÁªÀ ±ÀgÀt²gÀ̧ ÀV ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
344 PÀ®§ÄgÀV ®PQëöäÃ¨Á¬Ä CA¨ÁgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
345 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
346 PÀ®§ÄgÀV ¸Àa£À C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
347 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« ¨Á§ÄgÁªÀ PÀÉgÉ̈ sÉÆÃ¸ÀUÁ ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
348 PÀ®§ÄgÀV ¦ügÉÆÃd C°¸Á§ ¸ÁªÀ¼ÀV ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
349 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁßxÀ ¦ÃgÀ¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
350 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd zÉÃ«AzÀæ¥Àà ©üÃªÀÄ½î ¨Áålj ¸ÉàÃAiÀÄgï
351 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà ±ÀAPÀæ¥Àà ²gÀt¹gÀ̧ ÀV ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
352 PÀ®§ÄgÀV UÀÄdÓªÀiÁä ²ªÁ£ÀAzÀ ²gÀt¹gÀ̧ ÀV ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
353 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Áà ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
354 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Àà ¦ÃgÀ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
355 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
356 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀÄ¹AUÀ ªÀiÁ£À¹AUï ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
357 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà PÁ²gÁAiÀÄ ºÀvÀUÀÄAzÁ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
358 PÀ®§ÄgÀV UÀÄqÀÄ¸Á§ ºÀ¤Ã¥sÀ¸Á§ ©üÃªÀÄ½î ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
359 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Áà ªÉÄÊ¯Áj AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
360 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
361 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁzÁ¸À ¤AUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ½î ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
362 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ±ÀgÀt§¸À¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
363 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁAvÀ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄuÁÚ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
364 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
365 PÀ®§ÄgÀV eÉÊvÀÄ£À©Ã ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
366 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®PÀAoÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà §§¯ÁzÀ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
367 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£À ¯ÁqÉèÃ ¥ÀmÉÃ¯ï ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
368 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
369 PÀ®§ÄgÀV ±ÁvÀ°AUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
370 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝuÁÚ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
371 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÁd ±ÁAvÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
372 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ¤AUÀ¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
373 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ±ÉÊ® ©üÃªÀÄ±Áå ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
374 PÀ®§ÄgÀV ¢UÀA§gÀ zÁªÉÆÃf ºÀvÀUÀÄAzÁ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
375 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÀÄå ªÀiÁ°PÀAiÀiÁå AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
376 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀiÁä ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
377 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄvÀ°¨ÉÃUÀA SÁzÀgÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
378 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©üÃªÀÄ½î ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
379 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀuÁÚ ±ÀAPÀgÉ¥Àà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
380 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀ®è¥Àà ¥ÀlÖt ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
381 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥ÀÀà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï



382 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Àà §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
383 PÀ®§ÄgÀV VjªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
384 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ CA§uÁÚ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
385 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà §¸À°AUÀ¥Àà PÀqÀtÂ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
386 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÀÉÆÃUÀ¥Àà ºÀtAvÁæAiÀÄ PÀqÀtÂ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
387 PÀ®§ÄgÀV zÀ±ÀgÀxÀ £ÁUÀ¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
388 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥ÀÀà ¨É¼Àî¥Àà PÀÉÆ¼ÀÆîgÀ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
389 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¥Àà CuÁÚgÁAiÀÄ PÀqÀtÂ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
390 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀiÁä PÁ²gÁAiÀÄ ªÀÄ¼À¤ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
391 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä w¥ÀàtÚ PÀqÀtÂ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
392 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁåj¨ÉÃUÀA ºÀ¸À£À¥ÀmÉÃ¯ï ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
393 PÀ®§ÄgÀV SÁ¹A ¥ÀmÉÃ¯ï §ÄgÁ£À ¥ÀmÉÃ¯ï PÉÆ¼ÀÆîgÀ ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
394 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÀà ºÉÊAiÀiÁ¼À¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
395 PÀ®§ÄgÀV ªÉÄÊ¯Áj ©ÃgÀ¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV ¥ÀªÀgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
396 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀuÁÚ ºÀtªÀÄAvÀ UÉÆ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
397 PÀ®§ÄgÀV w¥ÁàgÉrØ £ÁUÀgÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
398 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Áà ¦ÃgÀ¥Áà ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
399 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd PÁ±À¥Áà PÀÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
400 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä ¥ÉÃªÀiÁ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
401 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃ¥ÀÄ UÉÆ«AzÀ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
402 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀiÁä CªÀÄÈvÀ NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
403 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀ ºÀ¤Ã¥À £À©¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
404 PÀ®§ÄgÀV ªÀÉAPÀl ²ªÀ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
405 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ®ªÀiÁä £ÁgÁAiÀÄt ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
406 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ §AqÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
407 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄuÁÚ ªÀÄ®è¥Áà ºÉÆ£Àß½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
408 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄiÁtÂPÀ¥Áà ©üÃªÀÄgÉrØ PÀ®ªÀÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
409 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà CtÚ¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
410 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ CªÀÄÈvÀ¥Áà ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
411 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®ªÀiÁä CtÚ¥Áà ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
412 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ®¯Á¨Á¬Ä PÀÈµÁÚ PÀ®ªÀÄÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
413 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
414 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä UÉÃªÀÄÄ PÀ®ªÀÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
415 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà ¸ÉÆAvÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
416 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÀÄ ¹vÀÄ gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
417 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝgÉrØ gÁdgÉrØ CAvÁ¥À£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
418 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UÀÄAqÁgÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
419 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ªÀÄ¯ÁègÉrØ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
420 PÀ®§ÄgÀV vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÀAzÀ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
421 PÀ®§ÄgÀV EAzÁæ¨Á¬Ä gÁeÁ ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
422 PÀ®§ÄgÀV UÉÃªÀÄÄ GªÀÄ¯Á ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
423 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¸Á¬Ä§uÁÚ UÉÆ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
424 PÀ®§ÄgÀV ±²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
425 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁgÀzÁ¨Á¬Ä §¸À¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
426 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À ®PÀëöät ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
427 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÀæ¨sÀÄ gÁªÀÄÄ CAvÁ¥À£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
428 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ¸À vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
429 PÀ®§ÄgÀV §PÁÌgÉrØ UÀÄAqÁgÉrØ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
430 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät gÁd¥Áà ¸ÉÆAvÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
431 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁgÀÄw gÁd¥Áà ºÉÆ£Àß½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
432 PÀ®§ÄgÀV ¨sÉÆÃdÄ GªÀÄ¯Á ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
433 PÀ®§ÄgÀV ªÉAPÀl £ÁgÁAiÀÄt ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
434 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÉrØ UÀÄAqÁgÉrØ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
435 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä gÀÆ¥Áè£ÁAiÀÄPÀ CAvÁ¥À£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
436 PÀ®§ÄgÀV ¨sÉÆÃdÄgÁd zsÁªÀÄ¯Á PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
437 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÉÃªÀiÁ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
438 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà UÉÆ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
439 PÀ®§ÄgÀV UÉÃªÀÄÄ ¨ÁZÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
440 PÀ®§ÄgÀV UÉÃªÀÄÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀË£À½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
441 PÀ®§ÄgÀV eÉÊ£Á¨Á¬Ä ¥ÉÆÃªÀÄÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
442 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥ÀÆtðzÉÃ« ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
443 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄ£À¹ ¥ÉÃªÀÄÄ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
444 PÀ®§ÄgÀV CtzÀÄ UÉÃªÀiÁ gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
445 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ £ÁUÀuÁÚ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
446 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ ¦ÃgÀ¥Áà ¨ÉÃ®ÆgÀ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
447 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄÄ zÁªÀÄÄ gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
448 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À £ÁªÀÄzÉÃªÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
449 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¥Áà UÀAUÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
450 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdÄ ¸ÉÃªÀÅ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
451 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÁgÁªÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀÄ PÀ®ªÀÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
452 PÀ®§ÄgÀV £ÀgÀ¹AUÀgÉrØ «oÀ®gÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
453 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ CA§uÁÚ NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
454 PÀ®§ÄgÀV UÀÉÆ«AzÀ gÉÃªÀÅ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
455 PÀ®§ÄgÀV PÉÃ±ÀªÀ £Á£ÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
456 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd qÉÆAUÀgÀ¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
457 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄiÁtÂPÀ ºÀtªÀÄAvÀ £ÉÃ¼ÀPÀÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
458 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà ¤AUÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï



459 PÀ®§ÄgÀV UÀ¥sÀÆgÀ̈ ÉÃUÀ gÀºÀªÀiÁ£À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
460 PÀ®§ÄgÀV UÀÄqÀÄ¥ÀmÉÃ® ºÀÄ¸ÉÃ£À¥ÀmÉÃ® £ÀªÀ¤ºÁ¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
461 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Áà RAqÀ¥Áà ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
462 PÀ®§ÄgÀV ªÉÄÃWÀgÁd ±ÀAPÉæ¥Áà ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
463 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀÄ¸À£À¥Áà QtÂÚ̧ ÀgÀ¥ÉÆÃ¸À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
464 PÀ®§ÄgÀV ¥sÀÄ®¹AUÀ qÁPÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
465 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄ ªÀÄ¸ÁÛ£À¥Áà ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
466 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà CtÚ¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
467 PÀ®§ÄgÀV gÁdgÉrØ £ÁUÀgÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
468 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ®gÉrØ ¸Á¬ÄgÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
469 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁAvÀ¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
470 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ CªÀÄÈvÀ¥Áà ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
471 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ£ÁxÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
472 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
473 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd UÀÄAqÀ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
474 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
475 PÀ®§ÄgÀV zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ±ÀgÀt¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
476 PÀ®§ÄgÀV FgÀuÁÚ ±ÀAPÀgÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
477 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® ¨sÀªÀ£É¥Áà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
478 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄgÁªÀÄ UÉÃªÀÄÄ gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
479 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdÄ ¨Á£ÀÄ ¸ÉÆAvÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
480 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ±ÀAPÀgÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
481 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁµÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
482 PÀ®§ÄgÀV GªÉÄÃ±À gÁoÉÆÃqÀ PÀË£À½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
483 PÀ®§ÄgÀV ¨Á¸ÀÄ PÉÃ¸ÀÄ £ÉÃ¼ÀPÀÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
484 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà QtÂÚ̧ ÀgÀ¥ÉÆÃ¸ï ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
485 PÀ®§ÄgÀV £ÀgÀ¸À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
486 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ UÀAUÁgÁªÀÄ PË£À½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
487 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà zÉÃªÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
488 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄgÀÄ vÉÆÃ¼ÀÄ PË£À½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
489 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ QtÂÚ̧ ÀgÀ¥ÉÆÃ¸ï ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
490 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄgÀÄ eÉÃªÀÄ¯Á PË£À½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
491 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd CuÁÚgÁAiÀÄ NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
492 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁUÉÃAzÀæ C¥ÁàgÁªÀ £ÉÃ¼ÀPÀÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
493 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Áà «ÃgÀuÁÚ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
494 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ±ÉmÉÖ¥Áà CuÁÚ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
495 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀ¥Àà UÀÄAqÀ¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
496 PÀ®§ÄgÀV gÁduÁÚ ªÀiÁtÂPÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
497 PÀ®§ÄgÀV Nd¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
498 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥ÀÁà ²ªÀ¥Áà ¥ÀlªÁzÁ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
499 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯ÁPÀgÀ ±ÀAPÀgÀ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
500 PÀ®§ÄgÀV avÁæ±ÉÃRgÀ gÁd¥Áà ºÉÆ£Àß½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
501 PÀ®§ÄgÀV oÁPÀÄæ £ÁªÀÄÄ £ÉÃ¼ÀPÀÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
502 PÀ®§ÄgÀV ±ÁåªÀÄ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÄgÁtÂPÀ PË£À½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
503 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀiÁð ¥ÉÃªÀÄÄ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
504 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ ®UÀ±ÉnÖ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
505 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Áà ®UÀ±ÉnÖ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
506 PÀ®§ÄgÀV GªÉÄÃ±À ±ÀAPÀgÀ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
507 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà £ÁUÀ¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
508 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ¸ÉÆªÀÄuÁÚ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
509 PÀ®§ÄgÀV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©üÃªÀÄgÁªÀ NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
510 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄiÁ£ÀÄ ¥sÀvÀÄÛ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
511 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Áà ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
512 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ PÁ£ÀÄ ¸ÉÆAvÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
513 PÀ®§ÄgÀV zsÀ£À¹AUÀ ©üÃªÀÄ¯Á ªÀÄgÀªÀÄAa ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
514 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀzÁäªÀw ºÀtªÀÄAvÀ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
515 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd CtÚ¥Áà gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
516 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥ÀÀà ºÀgÀUÀ¥Àà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
517 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÁ¨Á¬Ä PÁ²£ÁxÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
518 PÀ®§ÄgÀV £ÀgÀ¸¹AUÀgÁªÀ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄgÀªÀÄAa ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
519 PÀ®§ÄgÀV ªÉAPÀlgÉrØ ªÀÄ¯ÁègÉrØ ªÀqÀUÉÃgÁ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
520 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÀUÉ¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
521 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁgÀÄw vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
522 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ¹zÀÝ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
523 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ UÀÄAqÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
524 PÀ®§ÄgÀV G¯Áȩ̀ ÀgÉrØ §¸ÀªÀgÁd UÉÆ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
525 PÀ®§ÄgÀV ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄgÀUÀÄwÛ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
526 PÀ®§ÄgÀV PÀ¦Ã®zÉÃªÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
527 PÀ®§ÄgÀV FgÀuÁÚ UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Áà CAvÁ¥À£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
528 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÀ ªÉÊd£ÁxÀ ¸ÉÆAvÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
529 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁßxÀ ©üÃªÀÄ±Á UÉÆ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
530 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝgÉÆqÀ gÀÄzÀæªÀÄ¤ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
531 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀ ¨sÉÆÃdÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
532 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¯ÁègÉrØ UÉÆ«AzÀgÉrØ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
533 PÀ®§ÄgÀV ©ÃgÀ¥Áà w¥ÀàuÁÚ UÉÆ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
534 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀÄ®è¥Àà UÉÆ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
535 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÉæ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï



536 PÀ®§ÄgÀV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ CtÚ¥Áà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
537 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸ÀAPÀæAiÀiÁå CAvÁ¥À£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
538 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtgÁªÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
539 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ UÀÄqÀÄ¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
540 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÀUÉ¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
541 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtUËqÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
542 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Áà §¸ÀªÀt¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
543 PÀ®§ÄgÀV C¥ÁàgÁªÀ UÀÄAqÀ¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
544 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà ©üÃªÀÄ±Á NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
545 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀæPÁ±À §¸ÀªÀuÉ¥Á qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
546 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁæªÀÄ¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
547 PÀ®§ÄgÀV ±ÁåªÀÄgÁªÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
548 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
549 PÀ®§ÄgÀV PÀ¦Ã®zÉÃªÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
550 PÀ®§ÄgÀV gÀ»ÃªÀÄ¥Á±Á ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
551 PÀ®§ÄgÀV CqÉ¥Áà §AqÉ¥Áà ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
552 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà PÁ±É¥Áà ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
553 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
554 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà ¹zÀÝuÁÚ NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
555 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃ£ÀÄ zÉÃªÀ¯Á gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
556 PÀ®§ÄgÀV «£ÉÆÃzÀ PÀÄªÀiÁgÀ ±À²PÀÄªÀiÁgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
557 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀ EA¨Áæ» §ÄgÁ£À¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
558 PÀ®§ÄgÀV vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
559 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝtÚ / ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
560 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà / vÀÄPÀÌ¥Àà UÀgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
561 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀtÚ / §AqÉ¥Àà UÀgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
562 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ / zÁªÀÄÄ®Ä ¥ÁuÉUÁAªÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
563 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À / §¸ÀªÀt¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
564 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà / ¨ÉÊ®¥Àà ªÀÄ¤AiÀiÁ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
565 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀgÁªÀ / £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ UÀgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
566 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäÃPÁAvÀ / £ÁUÀtÚ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
567 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀtÚ / FgÀ¥Àà UÀgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
568 PÀ®§ÄgÀV FgÀ¥Àà / UÀÄAqÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
569 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä / §AqÉ¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
570 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀ¥Àà / ²ªÀ¥Àà QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
571 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀ / ¯Á¯É¸Á§ QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
572 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥Àà / ¸ÁAiÀÄ§tÚ  «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
573 PÀ®§ÄgÀV ¨ÉÊ®¥Àà / ¤AUÀ¥Àà  «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
574 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ / ¦ÃgÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
575 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÁAvÉÃ±À / ¨Á§ÄgÁªÀ £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
576 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥Àà / ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ  «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
577 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄgÁªÀÄ / ªÉÄÃWÀÄ  «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
578 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÁAiÀÄ§tÚ / ¨sÁUÀtÚ  ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
579 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÁd / ªÀÄ®è¥Àà ElUÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
580 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät / gÁªÀÄZÀAzÀæ eÉÆÃUÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
581 PÀ®§ÄgÀV dmÉÖ¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀ  «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
582 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉ¥Àà / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
583 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀtÚ / UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
584 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ  «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
585 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥Àà / ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
586 PÀ®§ÄgÀV C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ / PÁ±À¥Àà ¥ÁuÉUÁAªÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
587 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ»§Æ§¸Á§ / SÁeÁ¸Á§  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
588 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄÄ / ¯Á®Ä £ÁAiÀÄPÀ RtzÁ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
589 PÀ®§ÄgÀV ¹AUÉÆÃr / ¦ÃgÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
590 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ / CªÀétÚ  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
591 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / PÀ®è¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
592 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / UÀÄAqÀtÚ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
593 PÀ®§ÄgÀV ¹AUÉÆÃr / gÁAiÀÄ¥Àà  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
594 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉ¥ÀÀà / ¸ÀAUÀtÚ  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
595 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà / ZÀAzÁæªÀÄ  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
596 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±Áå / ±ÀgÀt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
597 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / ±ÀgÀt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
598 PÀ®§ÄgÀV CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ / ±ÀgÀt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
599 PÀ®§ÄgÀV UÀÄqÀÄ¸Á§ / ªÀÄÄPÀÄÛªÀÄ¸Á§  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
600 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà / ªÀÄgÉ¥Àà  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
601 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀÄ¨Á¬Ä / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î ¸ÉàçÃAiÀÄgï
602 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉªÀÄä / ¸ÁAiÀÄ§tÚ  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
603 PÀ®§ÄgÀV ¸ÁºÉÃ§UËqÀ / ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
604 PÀ®§ÄgÀV  ²ªÀgÁAiÀÄ / AiÀÄ®è¥Àà  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
605 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀzÁ²ªÀ / §¸À°AUÀ¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½î ¸ÉàçÃAiÀÄgï
606 PÀ®§ÄgÀV gÁZÀtÚ / ±ÀgÀt¥Àà  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
607 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀëöät / PÁ¼À¥Àà ªÀÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
608 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÉÃRgÀ / UÀÄgÀÄ£ÁxÀ RtzÁ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
609 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀtÚ / CA§tÚ §¼ÀªÁqÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
610 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ / ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
611 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝtÚ  / w¥ÀàtÚ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
612 PÀ®§ÄgÀV gÀÄzÀæUËqÀ / CuÁÚgÁªÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á PÉ ¸ÉàçÃAiÀÄgï



613 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À / gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
614 PÀ®§ÄgÀV gÁuÉÆÃf / gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
615 PÀ®§ÄgÀV zÀÉÃ«AzÀæ¥Àà / ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¥ÁuÉUÁAªÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
616 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÁAvÀªÀÄä / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
617 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀtÚ / ±ÀgÀt¥Àà ElUÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
618 PÀ®§ÄgÀV ZÁAzÀ¸Á§ / SÁeÁ¸Á§ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
619 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä / gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
620 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝtÚ / UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
621 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À / ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
622 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£Àß§¸À¥Àà / ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà  PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
623 PÀ®§ÄgÀV UÀÉÆÃ¦£ÁxÀ / ¨Á§Ä RtzÁ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
624 PÀ®§ÄgÀV ZÁAzÀ¸Á§ / SÁeÁ¸Á§ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
625 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃV / zsÀÆ¼À¥Àà ElUÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
626 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀzÀätÚ / ²ªÀgÁAiÀÄ ¥ÁuÉUÁAªÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
627 PÀ®§ÄgÀV F±ÀÀégÁd / ZÀAzÀæ±Áå vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
628 PÀ®§ÄgÀV eÁ¥sÀgÀ¸Á§ / C§ÄÝ®¸Á§ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
629 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà / «ÃgÀtÚ ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
630 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀ¥ÀÀà / eÉmÉÖ¥Àà QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
631 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀÀæ¥Àà / gÁt¥ÀÚ  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
632 PÀ®§ÄgÀV ©Ã©£À© / ¯Á® CºÀäzÀ  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
633 PÀ®§ÄgÀV ªÀiË¯Á¸Á§ / ªÀÄ»§Æ§¸Á§  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
634 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄrªÁ¼À¥Àà / azÁ£ÀAzÀ PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
635 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ / ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
636 PÀ®§ÄgÀV CAiÀÄåªÀÄä / ¸ÁAiÀÄ§tÚ  ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
637 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà / ²ªÀgÁAiÀÄ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt ¸ÉàçÃAiÀÄgï
638 PÀ®§ÄgÀV zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄgÁªÀ / £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
639 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥Àà / ©üÃªÀÄ±Áå ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
640 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà / UÀÄAqÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
641 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ»§Æ§¸Á§ / ºÀ©§¸Á§ ªÀÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
642 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ®è¥Àà / gÁt¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
643 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀAiÀÄå / ¸ÀÄ¨sÁ¸À §¸ÀªÀ¥ÀlÖt ¸ÉàçÃAiÀÄgï
644 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ / zÉÃ«AzÀæ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î ¸ÉàçÃAiÀÄgï
645 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥ÀÀà / ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
646 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ / FgÀtÚ ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
647 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ / ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
648 PÀ®§ÄgÀV F±À¥Àà / FgÀtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
649 PÀ®§ÄgÀV SÁ¹A¸Á§ / C§ÄÝ®¸Á§ ªÀÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
650 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃ±À / ©üÃªÀÄgÁªÀ £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
651 PÀ®§ÄgÀV zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á§ / ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
652 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀ / ZÀAzÀ¥Àà  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
653 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀ / ±ÉÃR¥Àà ªÀÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
654 PÀ®§ÄgÀV PÀ®è¥Àà/ ±ÉÃR¥Àà ªÀÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
655 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ¼À¥Àà / ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
656 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ   QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
657 PÀ®§ÄgÀV zsÀÆ¼À¥Àà / ©üÃªÀÄ±Áå  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
658 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ / ¸ÁAiÀÄ§tÚ QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
659 PÀ®§ÄgÀV ಗುರುಶಾಂತಮ್ಮಾ  ರುದರ ಪ್ಪಾ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
660 PÀ®§ÄgÀV ಮಸ್ತಾ ನಸ್ತಬ ಖಾಜಾಸ್ತಬ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
661 PÀ®§ÄgÀV ಮುಸಾ ಫಾ ಮಸ್ತಾ ನಸ್ತಬ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
662 PÀ®§ÄgÀV Cಜಿಮೋದಿ್ದ ನ ವಮಶೋದಿ್ದ ನ ಜಿೋಣಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
663 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ರ ಕಾವ ಚಂದರ ಶ ನಾದಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
664 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದರ ಶ ಹಣಮಂತರಾಯ ಗೋಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
665 PÀ®§ÄgÀV ಸುಬಾವಚ ಾಂದರ  ದೇಪ್ಪಾ  ಹರಕಂಚಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
666 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಬೋರಪ್ಪಾ  ಗೋಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
667 PÀ®§ÄgÀV ಖೋರು ಪೂರು ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
668 PÀ®§ÄgÀV ಸೂಯðಕಾಾಂತ ಚಂದರ ಶ ದಸ್ತಾ ಪೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
669 PÀ®§ÄgÀV ವರಣಮ್ಮಾ  ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗೋಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
670 PÀ®§ÄgÀV ಶಂಬುಲಾಂಗ ಶಿವರಣಪ್ಪಾ  ಬೂಶುಣಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
671 PÀ®§ÄgÀV ಸಂಬಣ್ನಾ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
672 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದ್ರರ ಮ ಘಾಳಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
673 PÀ®§ÄgÀV ಶರದ್ರಬಾಯಿ ಮೋತಿರಾಮ ತಡಕ್ಲ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
674 PÀ®§ÄgÀV ಸರಸವ ತಿ ಅಾಂಬಾರಾಯ ಕುರಿಕೋಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
675 PÀ®§ÄgÀV ಹಣಮಂತ ಹೂಣ್ನಾ ಬೇಳಕೋಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
676 PÀ®§ÄgÀV ರಾಜಶೇಕ್ರ ಶಾಂತಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
677 PÀ®§ÄgÀV ಮಲೂ ಣ್ನಾ  ಶಂಕ್ರರ ಪ್ಪಾ  ಏರಿ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
678 PÀ®§ÄgÀV ರಾಮಚಂದರ  ಶಿವರಣಪ್ಪಾ  ಅಾಂಕ್ಲಗ್ರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
679 PÀ®§ÄgÀV ಗೋಪ್ಪಲ ಸ್ತಬಯಯ ಜಿೋಣಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
680 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ರ ವಿೋಣ ಅಾಂಬಾರಾಯ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
681 PÀ®§ÄgÀV ಚನಾ ಮ್ಮಾ ಅಾಂಬಾರಾಯ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
682 PÀ®§ÄgÀV ಅಣಾ ಪ್ಪಾ  ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗೋಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
683 PÀ®§ÄgÀV ಅರವಿಾಂದ ಗೋಪ್ಪಲ ಮೋರೆ ಜಿೋಣಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
684 PÀ®§ÄgÀV ರೇಣಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಗುಾಂಡಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
685 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿ್ದ  ಅಮರ ತರಾ ತಡಕ್ಲ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
686 PÀ®§ÄgÀV ಹಣಮಂತ ನಾಗಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
687 PÀ®§ÄgÀV ರೇಣಸಿದಿಪ್ಪಾ  ರಾಮಚಂದರ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
688 PÀ®§ÄgÀV ಗುರುಮೂತಿð ಬಸರಾಜ ಶಸಿಾ ರೋ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
689 PÀ®§ÄgÀV ವಿಜಯಕುಮ್ಮರ ಬಲಗುಾಂದ್ದ ನಾದಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï



690 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕ್ಠ್ಠ ಳಿ್ಳ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
691 PÀ®§ÄgÀV ಬಾಬುರಾ ಅಣ್ನಾ ರಾ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
692 PÀ®§ÄgÀV ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ವಿವವ ನಾಥ ತಡಕ್ಲ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
693 PÀ®§ÄgÀV ದ್ರರ ಪ್ದ್ದ ಶಿರಾಯ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
694 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರ ೋಮಂತ ಶಿವರಣಪ್ಪಾ  ಬೇಳಕೋಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
695 PÀ®§ÄgÀV ಕಾಶಿನಾಥ ಭೋಮಣ್ನಾ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
696 PÀ®§ÄgÀV ರಾಮಚಂದರ  ಭೋಜು ಬೆಳಕೋಟಾ ಬೇಳಕೋಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
697 PÀ®§ÄgÀV ಮ್ಮರುತಿ ಜೇಮಸಿಾಂಗ ದಸ್ತಾ ಪೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
698 PÀ®§ÄgÀV ರವಿಚಂದರ  ಸಿಾಂಗೆ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
699 PÀ®§ÄgÀV ರೇಣಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಅಣಾ ಪ್ಪಾ  ಜಿೋಣಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
700 PÀ®§ÄgÀV ಬಸಣ್ನಾ  ಶಿಲಾಂಗಪ್ಪಾ  ಗೋಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
701 PÀ®§ÄgÀV ಮಲಕಾಜಪ್ಾ  ಮುರಗೆಪ್ಪಾ  ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
702 PÀ®§ÄgÀV ಮೋನಪ್ಪಾ  ಅಣಾ ಪ್ಪಾ  ಹರಕಂಚಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
703 PÀ®§ÄgÀV ಹಾಲಪ್ಪಾ  ಈರಪ್ಪಾ ಹೋಳಕುಾಂದ್ರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
704 PÀ®§ÄgÀV ವಿೋರಣ್ನಾ  ಶಿಮೂತೆðಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
705 PÀ®§ÄgÀV ಮಲಕ್ಪ್ಪಾ  ಅಣ್ನಾ ರಾ ಸಿರಡೋಣ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
706 PÀ®§ÄgÀV ರತಾ ಮ್ಮಾ  ತಿಪ್ಾ ಣ್ನಾ ಜಿೋಣಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
707 PÀ®§ÄgÀV ಗುರುಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಬಸಣಾ ಪ್ಪಾ  ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
708 PÀ®§ÄgÀV ಜರಿನಾಬೇಗಂ ನಬಲಾಲ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
709 PÀ®§ÄgÀV ಕಾವಪ್ಪಾ  ರೇಣಸಿದಿಪ್ಪಾ  ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
710 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ವರಣಪ್ಪಾ  ಶಿರಗ್ರಪೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
711 PÀ®§ÄgÀV ಹಪಿಸ್ತಬ ಮುಕುಾ ಮಸ್ತಬ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
712 PÀ®§ÄgÀV ಕಾಶಿನಾಥ ಸ್ತವಂತ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
713 PÀ®§ÄgÀV ಪಿೋರುಸಿಾಂಗ ಪ್ರ ತಾಪ್ಸಿಾಂಗ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
714 PÀ®§ÄgÀV ದೇವಿಾಂದರ ಪ್ಪಾ  ನಾಗಪ್ಪಾ  ದಸ್ತಾ ಪೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
715 PÀ®§ÄgÀV ತುಳಸಿರಾಮ ನಾಗಪ್ಪಾ  ನಾದಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
716 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ರಮೇವವ ರ ಶಿಲಾಂಗಪ್ಪಾ  ನಾದಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
717 PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾರುದರ ಪ್ಪಾ  ಕ್ಲಾಯ ಣಪ್ಪಾ  ಹರಕಂಚಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
718 PÀ®§ÄgÀV ಅಜಿೋಜಪ್ಟೇಲ Eಮ್ಮಮಪ್ಟೇಲ ಬೇಳಕೋಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
719 PÀ®§ÄgÀV ಹಣಮಂತರಾಯ ಗುಾಂಡಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
720 PÀ®§ÄgÀV ಭೋಮಶ ರೇಣಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
721 PÀ®§ÄgÀV ದೇವಿಾಂದರ ಪ್ಪಾ  ಶಾಂತಪ್ಪಾ  ಬೇಳಕೋಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
722 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದ್ರರ ಮಪ್ಪಾ  ಗುರಶಾಂತಾಾ  ಕುರಿಕೋಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
723 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿಮ್ಮಾ  ಬಸರಾಜ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
724 PÀ®§ÄgÀV ಹಣಮಂತ ವರಣಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
725 PÀ®§ÄgÀV ಜಗನಾಾ ಥ ಸದ್ರಶಿ ದಸ್ತಾ ಪೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
726 PÀ®§ÄgÀV ಮನುಾ  ಬಕುು ಗಗಿ ಕ್ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
727 PÀ®§ÄgÀV ಪಿೋರಪ್ಪಾ  ಶಿವರಣ್ನಾ  ಬೇಳಕೋಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
728 PÀ®§ÄgÀV ಮ್ಮಣಿಕ್ ಕಾವಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
729 PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾದೇ ಬಸಣಾ ದಸ್ತಾ ಪೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
730 PÀ®§ÄgÀV ಬೋರಪ್ಪಾ  ಪಿೋರಪ್ಪಾ  ಜಿೋಣಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
731 PÀ®§ÄgÀV ಶಂಕ್ರ ರೇವು ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
732 PÀ®§ÄgÀV ಮಲೂ ಣ್ನಾ  ರೇಣಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
733 PÀ®§ÄgÀV ದವರತ ಶಿರಾಜ ಜಿೋಣಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
734 PÀ®§ÄgÀV ಇಮ್ಮನ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
735 PÀ®§ÄgÀV Cಶೋಕ್ ಹಣಮಯಯ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
736 PÀ®§ÄgÀV ಜಗದೇವಿ ಮಲೂ ಕಾಜುðನ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
737 PÀ®§ÄgÀV ಗುರುಪ್ಪದಲಾಂಗ ಶಿಯೋಗಿಗಳು ಬಬಲಾದ ಐ ಕ್ರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
738 PÀ®§ÄgÀV ರೇಣಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಶೇವಣ್ನಾ ಕ್ಗಗ ನಮಡಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
739 PÀ®§ÄgÀV ರುದರ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಸಣಾ ಪ್ಪಾ  ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
740 PÀ®§ÄgÀV ಖಾಜಾಹುಸೇನಿ ಮೋರಾಸ್ತಬ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
741 PÀ®§ÄgÀV ಶೇಕ್ಮೆಹೆಬೂಬ ಶಬುದಿ್ದನ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
742 PÀ®§ÄgÀV ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಭೋಮಶ ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
743 PÀ®§ÄgÀV ಸಲಾವುದಿ್ದ ನಪ್ಟೇಲ ಹಸನಪ್ಟೇಲ ನಾಗೂರ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
744 PÀ®§ÄgÀV ಸರದ್ರನಂದ ಶಂಕ್ರರ ಪ್ಪಾ  ಮಹಾಗ್ರಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
745 PÀ®§ÄgÀV ಬಸರಾಜ ವರಣಪ್ಪಾ  ಗೋಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
746 PÀ®§ÄgÀV ಪುಷ್ಪಾ ತಿ ವರಣಪ್ಪಾ  ನಾದಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
747 PÀ®§ÄgÀV vÁgÁ¨Á¬Ä UÀA UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà gÁeÁ¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
748 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
749 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£Àß§¸ÀªÀÄä «gÀtÚUËqÀ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
750 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä UÀA CtÚgÁAiÀÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
751 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA ZÀ£Àß¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
752 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èd¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Áà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
753 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöä¥ÀÆgÀ vÀA §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
754 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà PÉ¸ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
755 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« vÀA ZÀ£Àß¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
756 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ£À¹AUÀ vÀA ªÀÄtPÉÆqÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
757 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA dUÀzÉÃªÀ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
758 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA §¸ÀªÀtÚ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
759 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
760 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtªÀÄä vÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
761 PÀ®§ÄgÀV ©gÀ¥Àà vÀA ¦ÃgÀ¥Àà zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
762 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Áà vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà §§¯ÁzÀ LPÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
763 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¨sÀÆµÀt vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀqÀPÀ¯ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
764 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À vÀA ªÀÄ®è¥Àà ¹gÀqÉÆt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
765 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
766 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁßxÀ vÀA ±ÀAPÀgÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



767 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ªÀÄ®è¥Áà ¹gÀqÉÆt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
768 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
769 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÁAiÀÄ§tÚ vÀA UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
770 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀA ±ÀAPÀgÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
771 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀ¸Àéw UÀA CA§uÁÚ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
772 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
773 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd dUÀzÉÃªÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
774 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁZÀ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
775 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ ¨sÀÆdgÁdÄ ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
776 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà §¸ÀtÚ ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
777 PÀ®§ÄgÀV PÀ®è¥Àà FgÀ±ÀégÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
778 PÀ®§ÄgÀV CA©jÃ±À ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
779 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
780 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
781 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw F±ÀégÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
782 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£ÀÀß§¸ÀAiÀÄå ¹zÀÝ§¸ÀAiÀÄå ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
783 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä ¹zÀÝ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
784 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä £ÁUÀtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
785 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
786 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄvÀ¼Á ¸ÀÄ¨sÁµÀ ¹AzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
787 PÀ®§ÄgÀV gÀvÀßªÀÄä «ÃgÀuÁß fÃªÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
788 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄ®Qëöä ¹zÀÝ¥Àà fÃªÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
789 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀ¥Àà §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
790 PÀ®§ÄgÀV ¨sÀUÀªÀAvÀ CA§tÚ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
791 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀëöät ©üÃªÀÄ¹AUÀ ¥ÁtÂUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
792 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¤ÃvÁ FgÀuÁÚ eÉÆÃUÀÄgÀÄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
793 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàtÚ ©üÃªÀÄ±Áå ¦ÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
794 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄzÁ¨Á¬Ä ²ªÀAiÉÆÃV PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
795 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸Àà ±ÀAPÉæ¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
796 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
797 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁvÁ¼À ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
798 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ±ÉÊvÀ CuÁÚgÁªÀ «ÄtdV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
799 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁdÄ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
800 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝªÀÄä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
801 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtUËqÀ vÀA ZÀ£Àß§¸À¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
802 PÀ®§ÄgÀV ¥sÀvÀÄæ¸Á§ vÀA UÀÄqÀÄ¸Á§ ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
803 PÀ®§ÄgÀV CA§Ä UÀA ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
804 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀºÀ¤¥sÀ £À©¸Á§ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
805 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÀÝ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà £À¢¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
806 PÀ®§ÄgÀV «±Àé£ÁxÀ vÀA §¸ÀªÀt¥Àà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
807 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀ̈ sÀzÀæAiÀiÁå gÁZÀAiÀÄå «ÄtdV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
808 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®±ÉnÖ ©ÃgÀ¥Àà ¥ÁtÂUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
809 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Àà ²ªÀ¥Àà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
810 PÀ®§ÄgÀV Ct«ÃgÀ¥Àà ²ªÀ§¸À¥Àà £ÀqÀÄ«ºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
811 PÀ®§ÄgÀV ¨sÀÆvÁ¼À ªÀÄ®è¥Àà w¼ÀUÀÆ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
812 PÀ®§ÄgÀV gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀtÚ¥Àà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
813 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀÆ¸ÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
814 PÀ®§ÄgÀV SÁ¹A¸Á§ vÀA ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ AiÀÄAPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
815 PÀ®§ÄgÀV C£ÀégÀ° vÀA ¤eÁªÀÄ¸Á§ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
816 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA PÀ®è¥Àà ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
817 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
818 PÀ®§ÄgÀV £À©¸Á§ vÀA ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
819 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÀ¨Á¬Ä UÀA CªÉÃV eÉÆÃUÀÄgÀÄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
820 PÀ®§ÄgÀV CªÀÉÆÃUÀ UÀA ¹zÁæ¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀÄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
821 PÀ®§ÄgÀV E¨Áæ»A vÀA ¯ÁqÉȩ̀ Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
822 PÀ®§ÄgÀV PÀÁ±ÀªÀÄä UÀA ±ÉÃµÁæ¥Àà UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
823 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄgÁd vÀA UÉÆÃ«AzÀgÁªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
824 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀA PÀgÀ§¸À¥Àà fÃªÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
825 PÀ®§ÄgÀV CPÀâgÀ̧ Á§ C§ÄÝ¯ï Cfd £ÁUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
826 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À CAPÀ®UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
827 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀ̈ sÀzÀÀæ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
828 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁªÀðw UÀA ªÀÄ°è£ÁxÀ ¨sÀÆ¸ÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
829 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀA ZÀAzÀæ±Áå ¹gÀqÉÆt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
830 PÀ®§ÄgÀV £ÀÆgÀ̈ Á¨ÉUÀA vÀA ±ÉÃ§CºÀäzÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
831 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀA ªÀÄ®Ìd¥Áà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
832 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA «oÀ® ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
833 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄeÁ¤«ÄAiÀiÁå vÀA ªÀÄ.SÁ¹¸Á§ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
834 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA CA§gÁAiÀÄ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
835 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀÄä UÀA ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¹ÃgÀqÉÆÃt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
836 PÀ®§ÄgÀV ¤ªÀÄð®¨Á¬Ä ²æÃªÀÄAvÀ PÉ¸ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
837 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ §¸ÀªÀuÉ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
838 PÀ®§ÄgÀV gÀÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄ®ÌtÚ zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
839 PÀ®§ÄgÀV CA§tÚ ©üÃªÀÄ±Áå £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
840 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ±ÀAPÉæ¥Àà zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
841 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ CuÁÚgÁªÀ PÉ¸ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
842 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà ±ÁAvÀ¥Àà PÉ¸ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
843 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀªÀiÁä ²ªÀ°AUÀ¥Áà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



844 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀ §¸ÀªÀgÁd £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
845 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÀæ¨sÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
846 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁªÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÉ¸ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
847 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
848 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ §AqÉ¥Áà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
849 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ §AqÉ¥Áà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
850 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝªÀÄä ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
851 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ°AUÀ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
852 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Àà ²ªÀ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
853 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
854 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝtÚ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
855 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
856 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà C¥ÁàgÁªÀ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
857 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀÆ¨Á¬Ä ZÀ£Àß¥Àà ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
858 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Àà PÀgÉ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
859 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
860 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ±À §¸ÀªÀt¥Àà gÁd£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
861 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥ÀÀà PÀ®¥Àà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
862 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀ ¸ÀAUÀtß NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
863 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁxÀÄj £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ElUÁ C vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
864 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæªÀÄä VÃgÉ¥Àà dA§UÁ © vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
865 PÀ®§ÄgÀV £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ ElUÁ C vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
866 PÀ®§ÄgÀV ¤ªÀÉÃ¢vÁ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ElUÁ C vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
867 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd §¸À¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
868 PÀ®§ÄgÀV zÀ±ÀgÀxÀ ªÀiÁ¼À¥Àà CeÁvÀ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
869 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ²ªÁ£ÀAzÀ ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
870 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
871 PÀ®§ÄgÀV ºÀtÄªÀiÁAvÀ ±ÀASÉæ¥Áà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
872 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÁæ¸ÁzÀ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑtzÀæ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
873 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁUÉÃAzÀæ¥Àà ZÀAzÀæ±Áå ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
874 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¸ÁAiÀÄ§tß UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
875 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ UÀÄAqÀ¥Àà §§¯ÁzÀ LPÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
876 PÀ®§ÄgÀV ¸À«vÁ CdÄð£À §§¯ÁzÀ LPÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
877 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ gÁªÀÄAiÀiÁå ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
878 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥ÀÀà ¦ÃgÀ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
879 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ¥ÀªÀÄä UÀA ZÀ£Àß¥Àà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
880 PÀ®§ÄgÀV gÀÄQätÂ ±ÀgÀt¥Àà UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
881 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀA¥ÀvÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ²ªÀ¥Àà ¸ÀÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
882 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥Àà UÀA ºÀAiÀiÁå¼À¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
883 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ«Ãt vÀA UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ CeÁzÀ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
884 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
885 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¨Á¬Ä ¦ÃvÀÄÛ zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
886 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA vÀÄPÀgÁªÀÄ zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
887 PÀ®§ÄgÀV deÉÊgÁªÀÄ vÀA UÀtÄÚ £ÀAzÀÆgÀ(©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
888 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA ¥Á¥ÀAiÀiÁå ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
889 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ±ÀAPÀæ¥À ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
890 PÀ®§ÄgÀV gÁd±Àéj UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
891 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA UÀÄgÀ¥Àà ºÀqÀVºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
892 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÀªÀÄä  UÀA ªÀÄ®è¥Àà ºÀqÀVºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
893 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA §¸ÀªÀt¥Áà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
894 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
895 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±Áå vÀA ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
896 PÀ®§ÄgÀV gÀ«AzÀæ PÉgÀ§¸À¥Áà zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
897 PÀ®§ÄgÀV PÀgÉªÀÄä ©üÃªÀÄ±Áå PÀȨ́ ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
898 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¸ÀÄzÀ° ªÀÄPÀ¸Áå¼À C° ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
899 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄzÉÃªÀ vÀA w¥ÀàtÚ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
900 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöä¨Á¬Ä UÀA ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
901 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ¸É£À¸Á§ vÀA ¨Á§¸Á§ ªÀÉÄÊ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
902 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®ªÀÄä UÀA ²ªÀgÁAiÀÄ eÉÆÃUÀgÀÄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
903 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA CtÚgÁAiÀÄ «ÄtdV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
904 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä UÀA ±ÀAPÉæ¥Àà ¥ÀÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
905 PÀ®§ÄgÀV £À©¸Á§ vÀA gÀÄºÀªÀÄ¢£À¸Á§ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
906 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁ°AUÀªÀÄä §¸ÀAiÀiÁå ¨sÀÆAiÀiÁgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
907 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉUÉ¥Àà ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
908 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃ« ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
909 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà ±ÀAPÉæ¥Àà UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
910 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ°AUÀ¥Áà UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
911 PÀ®§ÄgÀV CA§¨Á¬Ä UÀA UÀÄgÀ¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀÄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
912 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉ¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
913 PÀ®§ÄgÀV ªÉÄÊzÀ£À¥ÀmÉÃ¯ï vÀA gÀ»ªÀÄ¥ÀmÉÃ¯ï ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
914 PÀ®§ÄgÀV PÉ±ÀªÀgÁªÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
915 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼À CtÚgÁªÀ CAPÀ®UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
916 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
917 PÀ®§ÄgÀV £ÉÃvÁf ªÀÄºÁzÉÃªÀ ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
918 PÀ®§ÄgÀV «ÄeÁð¥ÀmÉÃ® vÀA SÁeÁ¸Á§ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
919 PÀ®§ÄgÀV R¹ªÀÄ¸Á§ ±ÀºÀ¨sÉÆÃ¢£À PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
920 PÀ®§ÄgÀV vÁ£Áf vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



921 PÀ®§ÄgÀV zÉ«ÃAzÀæ vÀA ±ÀgÀt¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
922 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà vÀA ªÀÄ®è¥Áà ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
923 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¥ÀgÀªÁ¤ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
924 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA ±ÀgÀt¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
925 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ£ÀAzÀ vÀA ±ÀgÀt¥Áà CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
926 PÀ®§ÄgÀV EAzÀÄ¨Á¬Ä UÀA £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
927 PÀ®§ÄgÀV jeÁé£À¨ÉUÀA UÀA «ÄlÄÖ¥ÀmÉÃ¯ï ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
928 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ®PÀAmÉÃgÁAiÀiÁå vÀA AiÀÄAPÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
929 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
930 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¥Áà ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ¥ÁtÂUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
931 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
932 PÀ®§ÄgÀV ZÀA¢æPÁ UÀA ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
933 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ §¸ÀuÁÚ QgÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
934 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA zÉÃªÀ¥Àà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
935 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄªÀÄt¨Á¬Ä UÀA ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
936 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀ±ÉnÖ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
937 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Áà ºÀÄ®PÀAoÉgÁAiÀÄ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
938 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ®è¥Àà vÀA PÉgÀt¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
939 PÀ®§ÄgÀV UÉÆ«AzÀ vÀA «oÉÆÃ¨Á ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
940 PÀ®§ÄgÀV §AUÁgÉªÀÄä UÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
941 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀÄðgÁd vÀA PÀAoÉ¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
942 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
943 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀA FgÀtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
944 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥Àà vÀA «oÀ® ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
945 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀA dUÀ£ÁxÀ ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
946 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA ¨Á§ÄgÁªÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
947 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA ±ÀÁåªÀÄgÁªÀ PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
948 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀgÀ¦üÃPÀ vÀA gÀÄPÀä¢Ý£À PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
949 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÉÃ±Àéj vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
950 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀtÚ vÀA gÉÃªÀ¥Àà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
951 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÀæPÁ±À vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
952 PÀ®§ÄgÀV ªÉÄÊ¯ÁPÀd¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà PÀËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
953 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Áà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
954 PÀ®§ÄgÀV £À½¤ UÀA ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ ¦ÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
955 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀA «ÃgÀtÚ ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
956 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ gÁZÀ¥Àà ¦ügÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
957 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
958 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄÄä UÀA £ÁgÁAiÀÄtÚgÁªÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
959 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀgÁªÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
960 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ²ªÀ±ÀAPÉæ¥Àà ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
961 PÀ®§ÄgÀV avÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ¹zÀÝ¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
962 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÀÉÃRgÀ vÀA ªÀÄ®è¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
963 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èttÚ vÀA gÉÃªÀ¥Àà ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
964 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÀ© vÀA ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
965 PÀ®§ÄgÀV avÀ®¥Áà vÀA UÀÄgÀ¥Áà eÉÆÃUÀÄgÀÄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
966 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀtÚ vÀA zÉÃªÀgÁAiÀÄ CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
967 PÀ®§ÄgÀV ºÀ¹£À¨Á£ÀÄ UÀA gÀÄPÀÄA¥ÀmÉÃ¯ï RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
968 PÀ®§ÄgÀV ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀA UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
969 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA «ÃgÀtÚ ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
970 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÀªÀÄÄä UÀA ªÀÄºÉÃ±ÀPÀÄªÀiÁgÀ w¼ÀUÀÆ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
971 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉÃ±ÀPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
972 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ «ÃgÀuÁÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
973 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
974 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÁ±À¥Àà UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
975 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ ©üÃªÀÄ±Áå NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
976 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀªÀÄäuÁÚ NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
977 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÊeÁ©£Á ¸ÀÄ¯ÁÛ£À ªÀÄºÀäzÀgÀ»ªÀiÁ£À ºÁUÀgÀUÀÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
978 PÀ®§ÄgÀV C§ÄÝ® gÀºÀªÀiÁ£À ªÀÄºÀägÀ¦üPÀ ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
979 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ¯ÉÃSÁ UÀA UÀAUÁzsÀgÀ CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
980 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Àà CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
981 PÀ®§ÄgÀV ¤A©ªÀé ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
982 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ §AqÉ¥Àà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
983 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄPÀAgÀ §AqÉ¥Àà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
984 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw ±ÀAPÉæ¥Àà ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
985 PÀ®§ÄgÀV gÀÄPÀÄätÂ WÁ¼É¥Àà ¨sÀÆAiÀiÁgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
986 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
987 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§¥ÀmÉÃ® ¹zÀÝuÁÚUËqÀ ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
988 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁxÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
989 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
990 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À ²ªÀ±ÀgÀtà¥À CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
991 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ¼À¥Àà vÀA ±ÉÃR¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
992 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
993 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁæªÀÄ¥Àà vÀA ZÀAzÀæªÀÄ¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
994 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀA ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
995 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀªÀÄiÁä UÀA UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁtÂUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
996 PÀ®§ÄgÀV zÀ¸ÁÛVgÀ¸Á§ vÀA ¯Á®¸Á§ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
997 PÀ®§ÄgÀV ¸ÁAiÀÄ§t vÀA eÉÊ¨ÉÃ¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



998 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀÀà vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
999 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÉæ¥Àà vÀA ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1000 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁUÀ¥Áà vÀA §¸À¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1001 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA w¥ÀàtÚ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1002 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀëöät vÀA ¯ÉÆÃPÀÄ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1003 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÉæ¥ÀÀà vÀA ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1004 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ¹zÀÝtÚ £À¢¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1005 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÉgÁªÀ vÀA ªÉAPÀlgÁªÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1006 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀÄä UÀA ²ªÀÀ¥Áà PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1007 PÀ®§ÄgÀV ºÉÆ£ÀßªÀÄä UÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1008 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¯ÁízÀ vÀA eÉÊwxÀð ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1009 PÀ®§ÄgÀV eÁºÉzÀ© UÀA ªÀÄäºÀªÀÄzÀG¸Áä£À© ±ÀgÀt¹gÀ̧ ÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1010 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀ§¸Àé£À°è ¯ÁqÉȩ̀ Á§ ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1011 PÀ®§ÄgÀV gÀÁd±ÉÃRgÀ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1012 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¹zÁæªÀÄà¥À ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1013 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1014 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀªÀÄiÁä §¸À°AUÀAiÀiÁå ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1015 PÀ®§ÄgÀV zsÀ£ÀgÁd §¸ÀªÀgÁd ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1016 PÀ®§ÄgÀV CAdAiÀiÁå ¤AUÀ¥Áà §§¯ÁzÀ LPÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1017 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà CtÚ¥Áà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1018 PÀ®§ÄgÀV gÁWÀªÉÃAzÀægÁªÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1019 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥ÀÀà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ eÉÆÃUÀÄgÀÄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1020 PÀ®§ÄgÀV gÁeÉÃAzÀæ §¸ÀtÚ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1021 PÀ®§ÄgÀV §AqÉ¥Àà ªÀÄqÉØ¥Áà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1022 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®®è¥Àà UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1023 PÀ®§ÄgÀV «±Àé£ÁxÀ vÀA gÁªÀÄgÁªÀ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1024 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹gÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1025 PÀ®§ÄgÀV ¸À¯ÁªÉÇÃ¢Ý£À gÀ»ºÉÆÃ£À¥ÀmÉÃ¯ï £À¢¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1026 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA §¸À¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1027 PÀ®§ÄgÀV «t±À vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¥¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1028 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁªÀðw UÀA £ÁUÀ¥Àà w¼ÀUÀÆ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1029 PÀ®§ÄgÀV GªÉÄÃ±À vÀA CA§uÁÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1030 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀ¥Àà PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1031 PÀ®§ÄgÀV «±ÀÀé£ÁxÀ vÀA ªÀÄ°è£ÁxÀ ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1032 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà zsÀªÀÄðgÁd ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1033 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥ÀÀà ²ªÀgÁAiÀÄ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1034 PÀ®§ÄgÀV FgÀtÚ ¥Àæ¨sÀÄ CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1035 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉÃ±À vÀA UÀÄAqÀ¥Àà ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1036 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀÄðtÚ vÀA ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1037 PÀ®§ÄgÀV zÉÆqÀØ¥Àà vÀA §¸À¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1038 PÀ®§ÄgÀV PÀAmÉ¥Àà vÀA zsÀªÀÄðgÁd ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1039 PÀ®§ÄgÀV ºÀ¹£ÀÁ¨ÉÃUÀA UÀA CzÀªÀÄC° ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1040 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §¸ÀªÀ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1041 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §¸ÀªÀ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1042 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ¨Á¬Ä UÀA ºÀÄ°PÀAoÀgÁAiÀÄ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1043 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝªÀÄä UÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1044 PÀ®§ÄgÀV gÀÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1045 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀ±ÉÃQ® vÀA «ÄlÄÖ¥ÀmÉÃ® ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1046 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1047 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1048 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1049 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA ZÀAzÀæ±Áå £À¢¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1050 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA ªÀiÁgÀÄw PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1051 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà vÀA ZÀAzÀæ±Áå ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1052 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀÀëöät vÀA ±ÀgÀt¥Àà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1053 PÀ®§ÄgÀV ¨ÉÊ®¥Àà vÀA AiÀÄ®è¥Áà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1054 PÀ®§ÄgÀV FgÀªÀÄä UÀA ¤AUÀAiÀiÁå PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1055 PÀ®§ÄgÀV C«£Á±À vÀA dUÀzÉÃªÀ¥Àà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1056 PÀ®§ÄgÀV EAzÀÄªÀÄw UÀA ¸ÀÆgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1057 PÀ®§ÄgÀV CzÀªÀÄ C° ±ÀåªÀÄ¸ÀÄ¢£ï ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1058 PÀ®§ÄgÀV vÀªÀÄätÚ ºÀÄtZÀ¥Áà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1059 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀAvÀ¥Àà gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1060 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA PÀAoÉ¥Àà ¥¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1061 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀ vÀA §¸ÀªÀtÚ¥Áà £À¢¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1062 PÀ®§ÄgÀV §¸À¥Àà vÀA ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ¥ÁtÂUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1063 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄgÉ¥Áà ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1064 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA vÀÄPÀgÁªÀÄ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1065 PÀ®§ÄgÀV TÃgÀÄ vÀA UéªÀÄÄ ElUÁ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1066 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA §AqÉ¥Àà vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1067 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝtUËqÀ ±ÀgÀtUËqÀ «ÄtdV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1068 PÀ®§ÄgÀV AiÀiÁ¹ä£À¨ÉUÀA UÀA ªÀÄºÀäzÀ«ÄAiÀÄ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1069 PÀ®§ÄgÀV CuÁÚgÁAiÀÄ vÀA gÁuÉÆÃf ºÀÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1070 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ £À¢¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1071 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA ¸ÁAiÀÄ§uÁß £À¢¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1072 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1073 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄzÀÝtÚ vÀA ¹zÀÝtß ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1074 PÀ®§ÄgÀV PÀÈµÀÚ ªÀiÁtÂÃPÀgÁªÀ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1075 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ²ªÀ¥Áà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1076 PÀ®§ÄgÀV ¸Á§ªÀé UÀA ±ÀgÀt§¸À¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1077 PÀ®§ÄgÀV CA§tÚ vÀA ¥ÀvÀÄæ¹AUÀ zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1078 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA £ÁUÀ¥Àà ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1079 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1080 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀAvÀÀægÁAiÀÄ ©üÃªÀÄ±Áå ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1081 PÀ®§ÄgÀV gÀÄPÀÉÆäÃ¢£À ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1082 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉªÀÄä UÀA ¦ÃgÀ¥Áà ºÀqÀV®ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1083 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA CtÚ¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1084 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw UÀA §¸ÀªÀgÁd UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1085 PÀ®§ÄgÀV ±À«Ä£À¨ÉUÀA UÀA ªÀiÁ¹£À¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1086 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1087 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ²ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå ¢£À¹ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1088 PÀ®§ÄgÀV ²æÃPÁAvÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1089 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁAiÀÄ dªÀÄ¯Á PÀÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1090 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæªÀÄä UÀA ¨Á§ÄgÀ¥Àà ¢£À¹ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1091 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀæPÁ±À vÀA UÀÄAqÀ¥Àà ¸ÀÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1092 PÀ®§ÄgÀV UÉÆ«AzÀ vÀA vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1093 PÀ®§ÄgÀV ®°vÁ¨Á¬Ä UÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1094 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÁzÉÃªÀ UÀA ©üÃªÀÄgÁªÀ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1095 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ §AqÉ¥Àà zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1096 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀÄiÁðt ºÁ®¥Àà CeÁzÀ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1097 PÀ®§ÄgÀV ªÉÄÊ¯ÁzÀæ CzÀgÀ¨ÁAiÀÄ ªÀÄ.¤¨ÁªÉÆÃ¢£À ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1098 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Àà vÀA ªÀiÁ¼À¥Àà CeÁzÀ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1099 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÀÉ¥Àà vÀA ±ÀAPÉæ¥Áà zsÀªÀÄð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1100 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀA £ÁUÀ¥Àà CeÁzÀ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1101 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1102 PÀ®§ÄgÀV §¹gÀCºÀäzÀ vÀA gÀºÉªÀiÁ£À¸Á§ £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1103 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1104 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥Àà vÀA ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1105 PÀ®§ÄgÀV C£ÀÄ¸ÀÆ¨Á¬Ä UÀA ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1106 PÀ®§ÄgÀV C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ vÀA §D¨Á¸ÁºÉÃ§ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1107 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀÄ¨Á¬Ä UÀA ªÀÄ®Ìd¥Áà ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1108 PÀ®§ÄgÀV UÀÄ¯ÁªÀÄzÀ¸ÀÛVj vÀA SÁeÁ¥ÀmÉÃ® ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1109 PÀ®§ÄgÀV UÀËgÀªÀÄä UÀA C¥ÀàtÚ ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1110 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà w¼ÀUÀÆ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1111 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸ÉÆÃªÀÄ¯Á ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1112 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀÄÄä UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1113 PÀ®§ÄgÀV «±Àé£ÁxÀ vÀA ²ªÀªÀÄÆwð «ÄtdV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1114 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1115 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝttÚ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1116 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ«ÃgÀ vÀA PÀ¯Áåt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1117 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1118 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Àà vÀA ¦ÃgÀ¥Áà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1119 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA ±ÀgÀt¥Àà ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1120 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1121 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±Áå ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1122 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀA ¨ÉÊ®¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1123 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàªÀé UÀA CdÄð£À ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1124 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÀæ¨sÁPÀgÀgÁªÀ vÀA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1125 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäPÁAvÀ vÀA ¤Ã®PÀAoÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1126 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA §¸ÀtÚ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1127 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄ®PÀ¥Àà PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1128 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA zÉÃªÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1129 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄeÁÕ£ÀªÀÄä UÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1130 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä UÀA zÉÃªÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1131 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£ÀßªÀi®¥Àà vÀA §¸ÀtÚ ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1132 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1133 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA FgÀuÁÚ ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1134 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±Áå vÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1135 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄ²æÃ UÀA ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1136 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄ°AUÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1137 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1138 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀtÚ vÀA ZÀAzÀæ¥Àà ºÀÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1139 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ¥ÀÀà vÀA zÉÃªÀAiÀiÁå ElUÁ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1140 PÀ®§ÄgÀV gÀºÉªÀiÁ£À¥ÀmÉÃ® vÀA C£À¸ÀgÀ¥ÀmÉÃ® ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1141 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÁAvÀUËqÀ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà UÉÃgÀÆgÀ © vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1142 PÀ®§ÄgÀV VjeÁ¨Á¬Ä UÀA ªÀÄÄvÀÛtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1143 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁ£ÀAzÀ vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà UÀgÀÆgÀ © vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1144 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃ« UÀA gÁd±ÉÃRgÀ UÀgÀÆgÀ © vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1145 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥ÀÀà vÀA §¸ÀªÀtÚ¥Àà vÀqÀPÀ¯ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1146 PÀ®§ÄgÀV PÉxÁgÀ£ÁxÀ vÀA ²ªÀPÀAoÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1147 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ vÀA SÁ¢gÀ¸Á§ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1148 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ°AUÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀÆ¸ÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1149 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä UÀA ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1150 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀgÉrØ vÀA w¥ÀàtÚgÉrØ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1151 PÀ®§ÄgÀV gÀÁdtÚ vÀA UÀÄAqÀ¥Àà ¹gÀqÉÆÃt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1152 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯Áåt¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Áà zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1153 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀÀæ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà £ÁªÀzÀV © vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1154 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀÉÃAzÀæ¥Àà vÀA gÁZÉÆÃmÉ¥Àà £ÁUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1155 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃzÁªÀj UÀA ºÀÄZÀÑtß ¨sÀÆ¸ÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1156 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÀæ¨sÀÄgÉrØ vÀA AiÀÄAPÀÌgÉrØ PÀoÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1157 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ±ÀAPÀgÉ¥Àà PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1158 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ«ÄÃ¼Á UÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1159 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1160 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1161 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁgÀÄw vÀA ±ÀAPÀgÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1162 PÀ®§ÄgÀV §AqÉ¥ÀÀà vÀA ZÀAzÀæ±Áå £ÁUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1163 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀ¸Àéw UÀA ±ÀA§Ä°AUÀAiÀiÁå ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1164 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtªÀÄä UÀA UÀÄAqÀ¥Àà PÀtÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1165 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1166 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÁ±À¥Áà CeÁzÀ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1167 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå ¸ÀÁªÀ¼ÀV © vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1168 PÀ®§ÄgÀV ©ÃgÀ¥Àà vÀA w¥ÀàtÚ UÀÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1169 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ±Áå ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1170 PÀ®§ÄgÀV ®°vÁ¨Á¬Ä UÀA «oÀ® £ÀÁUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1171 PÀ®§ÄgÀV UÀt¥Àw vÀA PÀ®è¥Áà ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1172 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtÂ vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1173 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀ¥Àà vÀA ±ÀAPÀgÀgÁªÀ AiÀÄAPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1174 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ vÀA ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1175 PÀ®§ÄgÀV °AUÀgÁd vÀA CtÚgÁªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1176 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Àà vÀA ªÀÄrªÁ®¥Àà ¹gÀUÁ¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1177 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÁzÉÃª« UÀA ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ AiÀÄPÀÌAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1178 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1179 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ±ÀªÀAvÀ¥Àà vÀA §AqÉ¥Áà §§¯ÁzÀ LPÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1180 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀA§tÚ vÀA ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ £ÁUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1181 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁtÂPÀ¥Àà vÀA AiÀÄ®PÁgÉrØ PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1182 PÀ®§ÄgÀV ¥sÁwªÀÄ© UÀA E¸Áä¬Ä®¸Á§ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1183 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä UÀA ±ÀAPÉæ¥Àà ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1184 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå vÀA ZÀ£ÀßªÀÄä ¨sÀÆ¸ÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1185 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ¥Àà vÀA §¸ÀªÀtÚ¥Áà vÀqÀPÀ¯ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1186 PÀ®§ÄgÀV «zÁåªÀw UÀA CA§gÁAiÀÄ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1187 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1188 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ vÀA w¥ÀàtÚgÉrØ ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1189 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ»§Ä§¥ÀmÉÃ® vÀA G¸Àä£À¥ÀmÉÃ® ¹gÀUÁ¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1190 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀUË¸À vÀA ªÀÄ»§Ä§¸Á§ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1191 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ²ªÁ£ÀAzÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1192 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄªÀÄÆwð vÀA §¸ÀªÀgÁd ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1193 PÀ®§ÄgÀV gÀÁd±ÉÃRgÀ vÀA ¹zÁæ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1194 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀtÚ vÀA PÀgÀ§¸À¥Àà PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1195 PÀ®§ÄgÀV ²ÃªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1196 PÀ®§ÄgÀV gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1197 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ»§Æ© UÀA SÁeÁ¥ÀmÉÃ¯ï ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1198 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀvÀÄæ© UÀA ªÀÄºÀäzÀ¥ÀmÉÃ® PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1199 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA ¤AUÀ¥Àà ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1200 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA §¸À¥Áà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1201 PÀ®§ÄgÀV vÀÄPÀÌ¥Àà vÀA PÀ®è¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1202 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ±Áå ElUÁ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1203 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ vÀA «oÀ® £ÁAiÀÄPÀ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj

Details of District-wise Farmer Suicide case 2018-19

1 2 3 4

1 gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄÄ:qÉÆÃUÀgÀUÁAªÀ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

2 £ÁUÀgÉrØ vÀA.ªÉAPÁgÉrØ
UÁæ|| PÀ®ÆäqÀ

PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

4 gÁd±ÉÃRgÀ vÀA. ±ÀgÀt¥Áà 
UÁæ || CAPÀ®UÁ

PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

5 ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà,UÁæ|| eÉÆÃUÀÄgÀ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

6 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr UÁæªÀÄ || ºÀgÀPÀAa PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

7 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ® UÁæªÀÄ || PÀtÆÚgÀ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

8 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà UÀÄqÀÄzÀ
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

9 ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀA zÉÆqÀ¥Áà UÀÆqÀÆgÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

2018-19 PÀÀÈ¶ E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ ¸Ë®§å ¥ÀqÉzÀ gÉÊvÀgÀ AiÀiÁ¢.

PÀæ.¸ÀA gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À vÁ®ÆPÀÄ f¯Éè



PÀæ.¸ÀA ªÀµÀð AiÉÆÃd£É ಜಿಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಹೋಬಳ್ಳ

1 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
4 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
5 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

6 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
7 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
8 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
9 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

10 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
11 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ

12 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

13 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©ü)

14 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

15 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©ü)

16 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©ü)

17 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

18 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©ü)

19 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

20 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

21 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

22 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

23 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

24 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

25 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

26 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

27 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

28 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

29 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

30 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

31 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

32 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

33 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

34 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

35 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
36 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

37 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
38 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

39 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

40 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

41 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

42 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

43 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

44 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

45 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

46 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

47 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

48 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

49 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

50 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

51 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

52 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©)

53 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

54 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

55 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

56 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

57 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

58 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

59 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

60 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
61 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

62 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

63 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

64 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

65 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

66 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

67 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©)

68 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©)

69 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

70 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

71 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

72 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

73 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

74 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

75 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ



76 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

77 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

78 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

79 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

80 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

81 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

82 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

83 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

84 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

85 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

86 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

87 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

88 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

89 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

90 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

91 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

92 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

93 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)

94 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

95 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)

96 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

97 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

98 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

99 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

100 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

101 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

102 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

103 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

104 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

105 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

106 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

107 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

108 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

109 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

110 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

111 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

112 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

113 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

114 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

115 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

116 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

117 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

118 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

119 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

120 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

121 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

122 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

123 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

124 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

125 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

126 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

127 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

128 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

129 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

130 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

131 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

132 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

133 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

134 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

135 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

136 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

137 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

138 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 

139 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

140 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

141 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

142 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

143 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

144 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

145 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

146 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

147 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

148 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

149 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

150 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

151 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

152 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV



153 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

154 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

155 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

156 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

157 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

158 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

159 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 

160 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

161 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

162 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

163 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

164 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

165 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

166 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

167 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

168 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

169 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

170 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

171 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

172 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

173 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

174 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

175 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

176 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

177 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

178 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

179 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

180 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

181 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

182 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

183 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

184 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

185 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

186 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

187 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

188 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

189 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

190 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

191 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

192 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

193 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

194 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

195 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

196 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

197 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

198 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

199 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

200 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

201 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

202 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

203 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

204 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

205 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

206 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

207 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

208 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

209 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

210 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

211 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

212 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

213 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

214 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

215 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

216 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

217 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)

218 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

219 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)

220 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

221 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

222 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

223 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

224 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

225 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

226 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

227 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

228 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

229 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 



230 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

231 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

232 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

233 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

234 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

235 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

236 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

237 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

238 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

239 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

240 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

241 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

242 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

243 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

244 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

245 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

246 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

247 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

248 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

249 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

250 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

251 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

252 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

253 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

254 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

255 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

256 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

257 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

258 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

259 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

260 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

261 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

262 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

263 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

264 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

265 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

266 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

267 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

268 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

270 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

271 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

272 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

273 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

274 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

275 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

276 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

277 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

278 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

279 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

280 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

281 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

282 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

283 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

284 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV eÁ¥sÀgÀ¨ÁzÀ

285 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

286 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

287 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

288 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

289 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

290 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

291 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

292 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

293 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

294 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

295 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

296 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

297 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

298 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

299 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

300 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

301 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 

302 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

303 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

304 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

305 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

306 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

307 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



308 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

309 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

310 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

311 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

312 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

313 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

314 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

315 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

316 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

317 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

318 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

319 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

320 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

321 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

322 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

323 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

324 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

325 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

326 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

327 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

328 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

329 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

330 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

331 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

332 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

333 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

334 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

335 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

336 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

337 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

338 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

339 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

340 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

341 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

342 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

343 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

344 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

345 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

346 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

347 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

348 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

349 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

350 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

351 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

352 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

353 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)

354 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

355 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

356 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

357 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

358 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

359 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

360 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

361 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

362 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

363 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

364 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

365 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

366 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

367 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

368 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

369 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

370 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

371 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

372 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

373 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

374 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

375 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

376 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

377 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

378 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

379 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

380 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

381 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

382 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

383 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

384 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



385 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

386 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)  

387 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

388 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

389 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

390 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

391 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

392 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

393 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

394 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

395 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

396 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

397 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

398 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  

399 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

400 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

401 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

402 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

403 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

404 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

405 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

406 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

407 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

408 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

409 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

410 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

411 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

412 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

413 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

414 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

415 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

416 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

417 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

418 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

419 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

420 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

421 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

422 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

423 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

424 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

425 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

426 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

427 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

428 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

429 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

430 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

431 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

432 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

433 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)

434 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

435 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

436 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

437 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

438 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

439 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

440 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

441 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

442 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

443 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

444 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

445 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

446 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

447 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

448 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

449 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

450 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

451 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

452 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

453 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

454 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

455 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

456 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

457 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

458 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

459 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

460 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

461 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



462 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

463 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

464 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

465 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

466 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

467 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

468 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

469 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

470 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

471 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

472 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

473 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

474 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

475 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

476 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  

477 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

478 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

479 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

480 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

481 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

482 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)  

483 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

484 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

485 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

486 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

487 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

488 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

489 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

490 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

491 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

492 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

493 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

494 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

495 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

496 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

497 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

498 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

499 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

500 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

501 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

502 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

503 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

504 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

505 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

506 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

507 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

508 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

509 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

510 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

511 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

512 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

513 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

514 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

515 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

516 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

517 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

518 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

519 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

520 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

521 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

522 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

523 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

524 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

525 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

526 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

527 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

528 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

529 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

530 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
531 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
532 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

533 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
534 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

535 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

536 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

537 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

538 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



539 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

540 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

541 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

542 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

543 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

544 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

545 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

546 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

547 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

548 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 

549 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

550 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

551 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

552 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

553 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  

554 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

555 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

556 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

557 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

558 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

559 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

560 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 

561 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

562 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

563 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

564 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt  

565 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

566 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

567 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

568 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

569 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

570 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

571 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

572 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

573 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

574 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

575 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

576 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

577 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

578 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

579 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

580 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

581 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

582 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

583 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

584 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

585 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

586 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ 

587 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

588 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

589 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

590 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

591 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)

592 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

593 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

594 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CAvÀ£Á¼À

595 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

596 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

597 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

598 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

599 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

600 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

601 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

602 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

603 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

604 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

605 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

606 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

607 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

608 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

609 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

610 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

611 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

612 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

613 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

614 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

615 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



616 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

617 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

618 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

619 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

620 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

621 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

622 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

623 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

624 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

625 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

626 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

627 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

628 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

629 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

630 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

631 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

632 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

633 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

634 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

635 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

636 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

637 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

638 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

639 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

640 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

641 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

642 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

643 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

644 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

645 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

646 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

647 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

648 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

649 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

650 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

651 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

652 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

653 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  

654 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

655 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

656 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

657 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

658 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

659 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

660 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

661 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

662 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)

663 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

664 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

665 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

666 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

667 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

668 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

669 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

670 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

671 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

672 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

673 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

674 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

675 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

676 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)

677 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

678 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

679 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

680 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

681 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

682 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

683 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

684 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

685 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

686 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

687 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

688 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

689 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

690 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

691 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

692 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



693 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

694 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

695 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

696 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

697 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

698 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

699 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

700 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

701 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

702 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

703 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

704 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

705 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

706 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

707 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

708 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

709 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

710 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

711 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

712 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

713 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

714 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

715 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

716 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

717 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

718 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

719 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

720 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

721 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

722 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

723 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

724 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

725 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

726 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

727 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

728 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

729 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

730 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

731 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

732 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

733 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

734 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

735 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

736 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

737 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

738 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

739 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

740 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

741 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

742 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

743 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

744 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

745 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

746 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

747 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

748 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

749 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

750 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

751 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

752 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

753 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

754 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

755 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

756 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

757 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

758 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

759 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

760 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

761 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

762 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

763 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

764 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

765 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

766 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

767 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

768 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

769 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



770 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

771 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

772 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

773 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

774 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

775 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

776 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

777 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
778 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
779 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
780 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
781 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
782 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
783 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
784 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
785 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 
786 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
787 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

788 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

789 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

790 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

791 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

792 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

793 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

794 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

795 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

796 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

797 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

798 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

799 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

800 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

801 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

802 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

803 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

804 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

805 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

806 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

807 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

808 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

809 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

810 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

811 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

812 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

813 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

814 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

815 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

816 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

817 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

818 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

819 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

820 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

821 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

822 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

823 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

824 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

825 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

826 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

827 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

828 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

829 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

830 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

831 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

832 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

833 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

834 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

835 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

836 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

837 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

838 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

839 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

840 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

841 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

842 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

843 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

844 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

845 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

846 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 



847 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

848 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

849 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

850 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

851 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

852 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

853 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

854 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

855 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

856 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

857 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

858 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

859 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

860 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

861 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 

862 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

863 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

864 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

865 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

866 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

867 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

868 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

869 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

870 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

871 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

872 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

873 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

874 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

875 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

876 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

877 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

878 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

879 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

880 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

881 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

882 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

883 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

884 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

885 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

886 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

887 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

888 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

889 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

890 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

891 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

892 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

893 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

894 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

895 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

896 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

897 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

898 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

899 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

900 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

901 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

902 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

903 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

904 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

905 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

906 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

907 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

908 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

909 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

910 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

911 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

912 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

913 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

914 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

915 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

916 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

917 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

918 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

919 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

920 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

921 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

922 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

923 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



924 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

925 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

926 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

927 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

928 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

929 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

930 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

931 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

932 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

933 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

934 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

935 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

936 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

937 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

938 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

939 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

940 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

941 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

942 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

943 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

944 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

945 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

946 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

947 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

948 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

949 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

950 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

951 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

952 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

953 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

954 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

955 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

956 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

957 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

958 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

959 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

960 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

961 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

962 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

963 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

964 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

965 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

966 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

967 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

968 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
969 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
970 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
971 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
972 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
973 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

974 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

975 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

976 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

977 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

978 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

979 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

980 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

981 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

982 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

983 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

984 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

985 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

986 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

987 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

988 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

989 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

990 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
991 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
992 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
993 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
994 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
995 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
996 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
997 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

998 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

999 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1000 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



1001 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1002 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1003 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1004 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1005 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1006 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1007 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1008 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1009 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1010 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1011 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1012 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1013 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1014 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1015 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1016 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1017 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1018 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1019 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1020 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1021 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1022 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1023 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1024 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1025 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1026 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1027 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1028 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1029 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1030 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1031 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1032 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1033 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1034 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1035 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1036 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1037 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1038 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1039 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1040 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1041 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1042 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1043 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1044 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1045 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1046 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1047 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1048 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1049 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1050 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1051 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1052 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1053 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1054 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1055 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1056 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1057 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1058 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1059 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1060 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1061 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1062 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1063 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1064 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1065 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1066 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1067 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1068 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1069 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1070 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1071 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1072 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1073 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1074 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1075 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1076 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1077 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



1078 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1079 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1080 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1081 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1082 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1083 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1084 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1085 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1086 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1087 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1088 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1089 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1090 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1091 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1092 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1093 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1094 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1095 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1096 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1097 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1098 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1099 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1100 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1101 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1102 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1103 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1104 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1105 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1106 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1107 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1108 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1109 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1110 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1111 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1112 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1113 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1114 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1115 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1116 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1117 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1118 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1119 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1120 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1121 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1122 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1123 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1124 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1125 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1126 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1127 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1128 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1129 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1130 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1131 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1132 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1133 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1134 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1135 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1136 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1137 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1138 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1139 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1140 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1141 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1142 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1143 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1144 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1145 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1146 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1147 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1148 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1149 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1150 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1151 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1152 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1153 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1154 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



1155 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1156 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1157 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1158 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1159 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1160 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1161 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1162 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1163 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1164 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1165 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1166 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1167 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1168 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1169 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1170 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1171 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1172 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1173 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1174 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1175 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1176 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1177 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1178 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1179 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1180 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1181 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1182 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1183 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)  

1184 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1185 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1186 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1187 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1188 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1189 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1190 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1191 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1192 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1193 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1194 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1195 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1196 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1197 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1198 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1199 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1200 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1201 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1202 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1203 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1204 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1205 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1206 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1207 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1208 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1209 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1210 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1211 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1212 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1213 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1214 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1215 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1216 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1217 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1218 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1219 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1220 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1221 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1222 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1223 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1224 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1225 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1226 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1227 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1228 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1229 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1230 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1231 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



1232 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1233 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1234 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1235 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1236 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1237 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1238 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1239 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1240 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1241 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1242 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1243 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1244 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1245 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1246 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1247 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1248 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1249 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1250 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1251 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1252 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1253 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1254 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1255 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1256 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1257 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1258 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1259 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1260 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1261 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1262 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1263 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1264 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1265 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1266 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1267 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1268 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1269 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1270 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1271 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1272 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1273 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1274 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1275 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1276 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1277 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1278 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1279 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1280 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1281 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1282 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1283 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 

1284 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1285 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1286 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1287 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1288 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1289 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1290 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1291 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1292 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1293 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1294 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1295 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1296 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1297 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1298 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1299 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1300 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1301 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1302 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1303 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1304 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)  
1305 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
1306 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
1307 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1308 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 



1309 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1310 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1311 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1312 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1313 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1314 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1315 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1316 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1317 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1318 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1319 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1320 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1321 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1322 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
1323 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1324 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1325 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
1326 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1327 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
1328 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1329 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1330 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1331 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1332 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1333 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1334 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1335 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1336 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1337 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1338 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1339 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1340 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1341 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1342 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1343 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1344 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1345 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV   ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1346 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1347 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1348 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1349 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1350 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1351 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1352 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1353 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1354 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1355 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1356 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1357 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV   ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1358 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1359 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1360 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1361 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1362 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1363 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1364 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1365 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1366 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1367 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1368 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1369 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1370 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1371 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1372 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1373 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1374 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1375 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1376 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1377 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1378 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1379 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1380 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1381 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1382 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1383 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1384 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1385 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



1386 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1387 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1388 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1389 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1390 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1391 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1392 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1393 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1394 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1395 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1396 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1397 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1398 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1399 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1400 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1401 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1402 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1403 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1404 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1405 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
1406 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
1407 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1408 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1409 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1410 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1411 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1412 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1413 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1414 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1415 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1416 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1417 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1418 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1419 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1420 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1421 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1422 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1423 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1424 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1425 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1426 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1427 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1428 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1429 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1430 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1431 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1432 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1433 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1434 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1435 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1436 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1437 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1438 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1439 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1440 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1441 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1442 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1443 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1444 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1445 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1446 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1447 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1448 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1449 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1450 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1451 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1452 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1453 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1454 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1455 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1456 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1457 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1458 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1459 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1460 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1461 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1462 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



1463 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1464 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1465 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1466 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1467 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1468 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1469 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1470 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1471 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1472 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1473 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1474 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1475 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1476 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1477 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1478 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1479 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1480 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1481 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1482 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1483 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1484 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1485 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1486 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1487 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1488 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1489 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1490 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1491 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1492 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1493 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1494 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1495 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1496 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV dA§UÁ
1497 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1498 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1499 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1500 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1501 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1502 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1503 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1504 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1505 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1506 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1507 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1508 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1509 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1510 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1511 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1512 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1513 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1514 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1515 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1516 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1517 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1518 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1519 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1520 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1521 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1522 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1523 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1524 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1525 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1526 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1527 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1528 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1529 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1530 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1531 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1532 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1533 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1534 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1535 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1536 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1537 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1538 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1539 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ



1540 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1541 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1542 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1543 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1544 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1545 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1546 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1547 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1548 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1549 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1550 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1551 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

1552 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1553 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1554 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1555 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1556 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1557 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1558 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1559 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1560 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1561 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1562 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1563 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1564 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1565 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1566 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1567 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1568 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1569 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1570 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1571 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1572 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1573 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1574 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1575 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1576 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1577 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1578 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1579 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1580 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1581 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1582 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1583 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1584 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1585 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1586 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1587 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1588 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1589 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1590 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1591 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1592 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1593 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1594 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1595 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1596 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1597 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1598 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1599 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1600 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1601 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1602 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1603 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1604 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1605 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1606 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1607 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1608 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1609 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1610 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1611 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1612 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1613 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1614 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1615 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1616 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಕ್ಲಬುರಗಿ 



1617 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1618 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1619 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1620 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1621 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1622 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1623 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1624 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1625 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1626 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1627 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1628 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1629 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1630 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1631 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1632 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1633 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1634 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1635 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1636 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1637 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1638 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1639 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1640 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1641 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
1642 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1643 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1644 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1645 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1646 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1647 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1648 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1649 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1650 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1651 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1652 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1653 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1654 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1655 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1656 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1657 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1658 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1659 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1660 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1661 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1662 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1663 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1664 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1665 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1666 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1667 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 

1668 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1669 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1670 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1671 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಕ್ಲಬುರಗಿ 

1672 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಕ್ಲಬುರಗಿ 

1673 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1674 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1675 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1676 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1677 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1678 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1679 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1680 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1681 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1682 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1683 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1684 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1685 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1686 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1687 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1688 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1689 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1690 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

1691 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

1692 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1693 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 



1694 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

1695 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1696 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1697 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1698 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1699 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1700 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1701 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1702 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1703 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1704 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1705 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1706 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1707 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1708 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1709 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1710 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1711 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1712 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1713 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1714 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1715 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1716 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1717 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1718 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1719 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1720 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
1721 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1722 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
1723 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
1724 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
1725 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1726 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
1727 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1728 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1729 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1730 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1731 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1732 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1733 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1734 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1735 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1736 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1737 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1738 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1739 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1740 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1741 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1742 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1743 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1744 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1745 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1746 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1747 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1748 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1749 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1750 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1751 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1752 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1753 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1754 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1755 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1756 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1757 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1758 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1759 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1760 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1761 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1762 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1763 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1764 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1765 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1766 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1767 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1768 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1769 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1770 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



1771 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1772 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1773 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1774 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1775 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1776 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1777 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1778 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1779 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1780 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1781 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1782 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1783 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1784 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1785 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1786 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1787 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1788 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1789 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1790 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1791 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1792 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1793 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1794 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1795 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1796 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1797 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1798 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1799 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1800 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1801 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1802 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1803 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1804 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1805 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1806 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1807 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1808 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1809 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1810 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1811 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1812 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1813 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1814 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1815 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1816 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1817 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1818 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1819 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1820 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1821 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1822 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1823 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1824 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1825 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1826 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1827 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1828 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1829 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1830 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1831 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1832 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1833 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1834 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1835 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1836 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1837 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1838 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1839 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1840 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1841 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1842 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1843 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1844 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1845 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1846 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1847 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



1848 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1849 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1850 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1851 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1852 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1853 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1854 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1855 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1856 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1857 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1858 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1859 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1860 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1861 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1862 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1863 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1864 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1865 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1866 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
1867 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1868 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1869 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1870 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1871 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1872 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1873 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1874 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1875 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1876 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1877 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1878 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1879 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1880 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1881 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1882 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1883 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1884 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1885 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1886 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1887 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1888 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1889 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1890 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1891 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1892 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1893 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1894 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1895 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1896 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1897 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1898 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1899 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1900 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1901 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1902 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1903 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1904 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1905 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1906 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1907 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1908 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1909 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1910 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1911 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1912 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1913 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1914 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1915 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1916 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1917 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1918 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1919 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

1920 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1921 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1922 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1923 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1924 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



1925 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1926 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1927 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1928 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1929 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1930 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1931 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1932 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1933 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1934 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1935 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

1936 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1937 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1938 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1939 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1940 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1941 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

1942 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1943 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1944 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1945 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1946 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1947 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
1948 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
1949 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1950 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1951 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
1952 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1953 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1954 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1955 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1956 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1957 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1958 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1959 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
1960 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1961 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1962 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1963 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1964 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1965 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1966 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1967 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1968 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1969 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1970 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1971 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1972 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1973 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1974 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1975 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1976 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1977 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1978 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1979 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1980 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1981 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1982 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1983 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1984 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1985 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1986 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1987 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1988 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1989 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1990 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1991 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1992 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1993 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1994 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1995 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1996 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1997 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1998 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1999 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2000 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2001 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



2002 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2003 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2004 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2005 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2006 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2007 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2008 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2009 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2010 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2011 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2012 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2013 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2014 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2015 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2016 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2017 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2018 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2019 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2020 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2021 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2022 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2023 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 
2024 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2025 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2026 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2027 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2028 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2029 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2030 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2031 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2032 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2033 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2034 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2035 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2036 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2037 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2038 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2039 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2040 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2041 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2042 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2043 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2044 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2045 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2046 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2047 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2048 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2049 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2050 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2051 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2052 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2053 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2054 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2055 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2056 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2057 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2058 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2059 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2060 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2061 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2062 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2063 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2064 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2065 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ 
2066 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2067 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2068 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2069 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  
2070 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  
2071 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 
2072 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 
2073 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2074 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2075 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2076 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2077 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2078 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



2079 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2080 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2081 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2082 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2083 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2084 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2085 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2086 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2087 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2088 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2089 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2090 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV   ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2091 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2092 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2093 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2094 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2095 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2096 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2097 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2098 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2099 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2100 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2101 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2102 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV   ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2103 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2104 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2105 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2106 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2107 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2108 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2109 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV   ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2110 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2111 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2112 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2113 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2114 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2115 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2116 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2117 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2118 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2119 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2120 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2121 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2122 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2123 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2124 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2125 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2126 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2127 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2128 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2129 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2130 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2131 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2132 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2133 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2134 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2135 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2136 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2137 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2138 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2139 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2140 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2141 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2142 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2143 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2144 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2145 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2146 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2147 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2148 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2149 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2150 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2151 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2152 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2153 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  CªÀgÁzÀ (©) 

2154 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2155 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



2156 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2157 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2158 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2159 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2160 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2161 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2162 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2163 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2164 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2165 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2166 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2167 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2168 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2169 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2170 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2171 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2172 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2173 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2174 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2175 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2176 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2177 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2178 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2179 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2180 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2181 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2182 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2183 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2184 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2185 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2186 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2187 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2188 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2189 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2190 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2191 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2192 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2193 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2194 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2195 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2196 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2197 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2198 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2199 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2200 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2201 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2202 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2203 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2204 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2205 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2206 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2207 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2208 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2209 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2210 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2211 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2212 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2213 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2214 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2215 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2216 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2217 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2218 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2219 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2220 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2221 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2222 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2223 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2224 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2225 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2226 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2227 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2228 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2229 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2230 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2231 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2232 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ



2233 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2234 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2235 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2236 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2237 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2238 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2239 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2240 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2241 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2242 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2243 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2244 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2245 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2246 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2247 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2248 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2249 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2250 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2251 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2252 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2253 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2254 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2255 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2256 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2257 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2258 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2259 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2260 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2261 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2262 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2263 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2264 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2265 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2266 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2267 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2268 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2269 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2270 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2271 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2272 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2273 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2274 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2275 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2276 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2277 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2278 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2279 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2280 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2281 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2282 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2283 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2284 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2285 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2286 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2287 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2288 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2289 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2290 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2291 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2292 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2293 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2294 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

2295 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2296 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2297 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2298 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2299 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2300 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2301 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2302 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2303 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2304 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2305 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2306 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2307 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2308 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2309 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



2310 2018-19 ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2311 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2312 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2313 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2314 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2315 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2316 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2317 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2318 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2319 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2320 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2321 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2322 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2323 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2324 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2325 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2326 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2327 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2328 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2329 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2330 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2331 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2332 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2333 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2334 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2335 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2336 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2337 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2338 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2339 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2340 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2341 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2342 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2343 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2344 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2345 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2346 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2347 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2348 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2349 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2350 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2351 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2352 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2353 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2354 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2355 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2356 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2357 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2358 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2359 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2360 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2361 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2362 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2363 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2364 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2365 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2366 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2367 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2368 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2369 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2370 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2371 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2372 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2373 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2374 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2375 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2376 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2377 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2378 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2379 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2380 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2381 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2382 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2383 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2384 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2385 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2386 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ



2387 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2388 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2389 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2390 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2391 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2392 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2393 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2394 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2395 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2396 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2397 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2398 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2399 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2400 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2401 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2402 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2403 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2404 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2405 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2406 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2407 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2408 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2409 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2410 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2411 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2412 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2413 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2414 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2415 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2416 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2417 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2418 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2419 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2420 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2421 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2422 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2423 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÀÁUÀgÀUÀÄAqÀV
2424 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2425 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2426 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  
2427 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  
2428 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2429 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2430 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2431 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2432 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2433 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2434 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2435 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2436 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2437 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2438 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2439 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2440 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2441 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2442 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2443 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2444 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2445 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2446 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2447 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2448 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2449 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2450 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2451 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2452 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2453 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2454 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2455 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2456 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2457 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2458 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2459 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2460 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2461 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2462 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2463 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



2464 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2465 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2466 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2467 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2468 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2469 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2470 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ) 
2471 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2472 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2473 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2474 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2475 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2476 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2477 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2478 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2479 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2480 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2481 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2482 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2483 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2484 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2485 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2486 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2487 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2488 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2489 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2490 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2491 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2492 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2493 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2494 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2495 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2496 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2497 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2498 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2499 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2500 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2501 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2502 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2503 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2504 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2505 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2506 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2507 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2508 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2509 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2510 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2511 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2512 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2513 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2514 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2515 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2516 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2517 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2518 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2519 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2520 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2521 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2522 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2523 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2524 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2525 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2526 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2527 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2528 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2529 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2530 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2531 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2532 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2533 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2534 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2535 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2536 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2537 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2538 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2539 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2540 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



2541 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2542 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2543 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2544 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2545 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2546 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2547 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2548 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2549 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2550 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2551 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2552 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2553 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2554 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2555 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2556 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2557 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2558 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2559 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2560 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2561 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2562 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2563 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2564 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2565 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2566 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2567 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2568 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2569 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2570 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2571 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2572 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2573 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2574 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 

2575 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2576 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2577 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2578 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2579 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2580 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2581 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2582 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2583 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2584 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2585 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2586 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2587 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2588 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2589 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2590 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2591 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2592 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2593 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2594 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2595 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2596 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2597 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2598 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2599 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2600 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2601 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2602 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2603 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2604 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2605 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2606 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2607 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2608 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  CªÀgÁzÀ (©) 

2609 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2610 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2611 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2612 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2613 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2614 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

2615 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2616 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2617 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV   ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



2618 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2619 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2620 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2621 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2622 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2623 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2624 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2625 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2626 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2627 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2628 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2629 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2630 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2631 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2632 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2633 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2634 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2635 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2636 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2637 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2638 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2639 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2640 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2641 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2642 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2643 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2644 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2645 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2646 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2647 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2648 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2649 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2650 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2651 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2652 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2653 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2654 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2655 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2656 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2657 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2658 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2659 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2660 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2661 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2662 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2663 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2664 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2665 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2666 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2667 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2668 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2669 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2670 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2671 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 
2672 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2673 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2674 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2675 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2676 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2677 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2678 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2679 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2680 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2681 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2682 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2683 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2684 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

2685 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2686 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2687 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಕ್ಲಬುರಗಿ 

2688 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2689 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2690 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2691 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2692 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2693 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2694 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV



2695 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2696 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2697 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2698 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2699 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2700 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2701 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2702 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2703 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2704 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2705 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2706 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2707 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2708 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2709 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2710 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2711 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2712 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2713 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2714 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2715 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2716 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2717 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2718 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀgÀUÀÁ
2719 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2720 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2721 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2722 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2723 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2724 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2725 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2726 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2727 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2728 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2729 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2730 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2731 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2732 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2733 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2734 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2735 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2736 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2737 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2738 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2739 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  
2740 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  
2741 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  
2742 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2743 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2744 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2745 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2746 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 

2747 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2748 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2749 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2750 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2751 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2752 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2753 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2754 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2755 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2756 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2757 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2758 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV 

2759 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2760 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2761 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2762 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2763 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2764 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2765 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2766 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2767 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2768 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2769 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2770 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2771 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 



2772 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2773 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2774 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2775 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2776 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2777 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2778 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2779 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2780 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2781 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2782 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2783 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2784 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2785 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2786 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2787 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2788 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2789 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2790 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2791 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2792 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2793 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2794 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2795 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2796 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2797 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2798 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2799 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2800 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2801 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2802 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2803 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2804 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2805 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2806 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2807 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

2808 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2809 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2810 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2811 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2812 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2813 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2814 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2815 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2816 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

2817 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2818 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2819 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2820 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2821 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2822 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2823 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2824 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2825 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2826 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2827 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2828 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2829 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2830 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2831 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV QtÂÚ̧ ÀgÀ¥ÉÆÃ¸À

2832 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2833 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2834 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2835 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2836 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2837 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2838 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2839 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಕ್ಲಬುರಗಿ 

2840 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಕ್ಲಬುರಗಿ 

2841 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2842 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2843 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2844 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2845 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

2846 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2847 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2848 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



2849 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2850 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀllÖt
2851 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2852 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2853 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2854 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2855 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2856 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2857 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2858 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2859 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2860 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2861 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2862 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2863 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2864 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
2865 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2866 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2867 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2868 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2869 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2870 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2871 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2872 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2873 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2874 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2875 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2876 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2877 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2878 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2879 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2880 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2881 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2882 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2883 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2884 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2885 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2886 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2887 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2888 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¸PÀ®§ÄgÀV
2889 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2890 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2891 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2892 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2893 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2894 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2895 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2896 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2897 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2898 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2899 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2900 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2901 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2902 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2903 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2904 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2905 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2906 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2907 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2908 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2909 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2910 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2911 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2912 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
2913 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2914 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2915 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2916 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2917 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2918 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2919 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2920 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2921 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2922 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2923 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2924 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2925 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ



2926 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2927 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2928 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2929 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2930 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2931 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2932 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2933 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2934 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2935 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2936 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
2937 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2938 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2939 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
2940 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2941 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2942 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2943 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2944 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2945 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2946 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2947 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2948 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2949 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2950 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2951 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2952 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2953 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2954 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ) 
2955 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 
2956 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2957 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2958 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2959 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2960 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2961 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2962 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2963 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2964 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2965 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2966 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2967 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2968 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2969 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2970 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2971 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2972 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2973 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
2974 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2975 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2976 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2977 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ªÀÄºÁUÁAªÀ
2978 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
2979 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2980 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2981 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2982 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2983 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2984 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2985 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
2986 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2987 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
2988 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2989 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2990 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2991 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2992 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2993 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

2994 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2995 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2996 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2997 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2998 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

2999 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3000 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3001 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3002 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



3003 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3004 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3005 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3006 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3007 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3008 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3009 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3010 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3011 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3012 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3013 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3014 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3015 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3016 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3017 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3018 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3019 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3020 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3021 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3022 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3023 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3024 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3025 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3026 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3027 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3028 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3029 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3030 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3031 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3032 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3033 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3034 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3035 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3036 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3037 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3038 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3039 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3040 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3041 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3042 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3043 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3044 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3045 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3046 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3047 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3048 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3049 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3050 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3051 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3052 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3053 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3054 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3055 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
3057 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
3058 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3059 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3060 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3061 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3062 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3063 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3064 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3065 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3066 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3067 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3068 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3069 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3070 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3071 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3072 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3073 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3074 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3075 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3076 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3077 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3078 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3079 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3080 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



3081 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3082 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3083 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3084 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
3085 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
3086 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3087 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3088 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3089 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3090 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3091 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3092 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3093 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3094 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3095 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3096 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3097 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3098 2018-19 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaŅ̃ ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3099 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3100 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3101 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3102 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ) 
3103 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3104 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3105 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3106 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3107 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3108 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3109 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3110 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3111 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3112 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3113 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3114 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3115 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3116 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3117 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3118 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3119 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3120 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3121 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3122 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3123 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3124 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3125 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3126 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3127 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3128 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3129 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3130 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3131 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3132 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3133 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3134 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3135 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3136 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3137 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3138 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3139 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3140 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3141 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3142 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3143 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3144 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3145 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3146 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3147 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3148 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3149 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3150 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3151 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3152 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3153 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3154 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3155 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3156 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3157 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 



3158 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3159 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3160 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3161 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3162 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3163 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3164 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3165 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3166 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3167 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3168 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3169 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3170 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3171 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3172 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3173 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3174 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3175 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3176 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3177 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
3178 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3179 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3180 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3181 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3182 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3183 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3184 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3185 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3186 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3187 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3188 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3189 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3190 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3191 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3192 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3193 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3194 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3195 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3196 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3197 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3198 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3199 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3200 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3201 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3202 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3203 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3204 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3205 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3206 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3207 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3208 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3209 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3210 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3211 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3212 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3213 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3214 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 
3215 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3216 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3217 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3218 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3219 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3220 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3221 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3222 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3223 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3224 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3225 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3226 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3227 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3228 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3229 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3230 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3231 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3232 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3233 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3234 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



3235 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3236 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3237 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3238 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3239 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3240 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3241 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3242 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3243 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3244 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3245 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3246 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3247 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3248 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3249 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3250 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3251 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3252 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3253 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3254 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3255 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3256 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3257 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3258 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3259 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3260 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3261 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3262 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3263 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3264 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3265 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3266 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3267 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3268 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3269 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3270 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3271 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3272 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3273 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3274 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3275 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3276 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3277 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3278 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3279 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3280 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3281 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3282 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3283 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3284 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3285 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3286 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3287 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3288 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3289 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3290 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3291 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3292 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3293 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3294 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3295 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3296 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3297 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3298 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3299 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3300 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3301 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3302 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3303 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3304 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3305 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3306 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3307 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3308 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3309 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3310 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3311 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



3312 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3313 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3314 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

3315 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3316 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3317 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3318 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

3319 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3320 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3321 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3322 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3323 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3324 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3325 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3326 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3327 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3328 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3329 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3330 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3331 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3332 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3333 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3334 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3335 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3336 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3337 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3338 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3339 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3340 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3341 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3342 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3343 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3344 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3345 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3346 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3347 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3348 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3349 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3350 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3351 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3352 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3353 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3354 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3355 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3356 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3357 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3358 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3359 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3360 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3361 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3362 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 
3363 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3364 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3365 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3366 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3367 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3368 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3369 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3370 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3371 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3372 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3373 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3374 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3375 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3376 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3377 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3378 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3379 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3380 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3381 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3382 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3383 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3384 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3385 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV   ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3386 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3387 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3388 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ



3389 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3390 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3391 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3392 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3393 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3394 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3395 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3396 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3397 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3398 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3399 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3400 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3401 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3402 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3403 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3404 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3405 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3406 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3407 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3408 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3409 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3410 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3411 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3412 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3413 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3414 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3415 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3416 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3417 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3418 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3419 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3420 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3421 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3422 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3423 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3424 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3425 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3426 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3427 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3428 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3429 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3430 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3431 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3432 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3433 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3434 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3435 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3436 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3437 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3438 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3439 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3440 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3441 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3442 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3443 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3444 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3445 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3446 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3447 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3448 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3449 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3450 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3451 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3452 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3453 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3454 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3455 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3456 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3457 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3458 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3459 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3460 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3461 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

3462 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV



3463 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3464 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3465 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3466 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3467 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3468 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3469 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3470 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3471 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3472 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3473 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3474 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3475 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3476 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3477 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3478 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3479 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3480 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3481 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ

3482 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3483 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3484 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3485 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3486 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ

3487 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥ÀlÖt



3488 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ

3489 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ

3490 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3491 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ

3492 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

3493 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3494 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3495 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3496 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥ÀlÖt

3497 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3498 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3499 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3500 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3501 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3502 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3503 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3504 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3505 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3506 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3507 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3508 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3509 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3510 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  
3511 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3512 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3513 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3514 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3515 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3516 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3517 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3518 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3519 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3520 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3521 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)
3522 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3523 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3524 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3525 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3526 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3527 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3528 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3529 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3530 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3531 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ



3532 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3533 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3534 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ

3535 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3536 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3537 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3538 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3539 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3540 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3541 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3542 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3543 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3544 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3545 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ

3546 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3547 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3548 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3549 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3550 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3551 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3552 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3553 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3554 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3555 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 



3556 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

3557 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV 

3558 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3559 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3560 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

3561 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

3562 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3563 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3564 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3565 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3566 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3567 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3568 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3569 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3570 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3571 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3572 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3573 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

CªÀgÁzÀ (©) 

3574 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
CªÀgÁzÀ (©) 

3575 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

CªÀgÁzÀ (©) 

3576 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

CªÀgÁzÀ (©) 

3577 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV 

3578 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV 

3579 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3580 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3581 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3582 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3583 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3584 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3585 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

3586 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3587 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3588 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3589 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3590 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3591 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3592 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3593 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3594 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

3595 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV



3596 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

3597 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3598 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3599 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3600 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3601 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3602 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3603 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt 

3604 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt 

3605 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

3606 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

3607 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3608 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3609 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3610 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3611 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3612 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3613 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

3614 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3615 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3616 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3617 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3618 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3619 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3620 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3621 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3622 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3623 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3624 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3625 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3626 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3627 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3628 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV



3629 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3630 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3631 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3632 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3633 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3634 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3635 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3636 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3637 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3638 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3639 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3640 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3641 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3642 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3643 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3644 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3645 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3646 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3647 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3648 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3649 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3650 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3651 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3652 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3653 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3654 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

3655 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3656 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3657 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



3658 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3659 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3660 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3661 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3662 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3663 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3664 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3665 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3666 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3667 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3668 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3669 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3670 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3671 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3672 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3673 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3674 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3675 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3676 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3677 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3678 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3679 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3680 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3681 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3682 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3683 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



3684 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3685 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3686 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3687 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3688 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3689 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3690 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3691 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3692 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3693 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3694 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3695 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3696 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3697 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3698 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3699 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3700 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3701 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3702 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3703 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3704 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3705 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3706 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



3707 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3708 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥ÀlÖt

3709 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3710 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3711 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3712 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3713 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3714 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3715 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3716 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3717 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3718 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3719 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3720 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3721 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3722 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3723 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3724 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

3725 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3726 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3727 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ 

3728 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3729 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3730 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3731 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3732 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3733 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

3734 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

3735 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  

3736 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀÄªÀÄ¸Á¥ÀÆgÀ

3737 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

3738 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3739 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3740 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3741 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



3742 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3743 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3744 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3745 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3746 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3747 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3748 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3749 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3750 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3751 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3752 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3753 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3754 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3755 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3756 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3757 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3758 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3759 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV  

3760 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3761 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3762 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3763 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3764 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3765 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3766 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3767 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3768 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
3769 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3770 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3771 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3772 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
3773 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3774 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3775 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3776 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3777 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3778 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



3779 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
3780 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3781 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3782 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3783 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3784 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3785 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3786 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3787 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3788 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
3789 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3790 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3791 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3792 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3793 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3794 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3795 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3796 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3797 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3798 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
3799 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3800 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3801 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3802 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3803 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3804 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
3805 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

3806 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3807 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3808 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3809 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3810 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

3811 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3812 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3813 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

3814 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

3815 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)  

3816 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3817 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

3818 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3819 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3820 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3821 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3822 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¹gÀUÁ¥ÀÄgÀ

3823 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3824 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3825 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3826 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3827 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



3828 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3829 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3830 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3831 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3832 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3833 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3834 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3835 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

CªÀgÁzÀ (©) 
PÉ

3836 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3837 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3838 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

3839 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

3840 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3841 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3842 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3843 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3844 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3845 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3846 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3847 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3848 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3849 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3850 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3851 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3852 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3853 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3854 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



3855 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3856 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3857 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3858 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3859 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3860 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3861 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3862 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3863 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3864 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3865 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3866 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3867 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3868 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3869 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3870 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3871 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3872 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3873 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3874 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
CªÀgÁzÀ (©)É

3875 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3876 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3877 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3878 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



3879 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3880 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3881 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3882 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3883 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3884 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3885 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3886 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3887 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3888 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt 

3889 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3890 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3891 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3892 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3893 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3894 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3895 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3896 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3897 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3898 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3899 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3900 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3901 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3902 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ



3903 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3904 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3905 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3906 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

3907 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3908 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3909 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

3910 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3911 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3912 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3913 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3914 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3915 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3916 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3917 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3918 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3919 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3920 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3921 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3922 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3923 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3924 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



3925 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3926 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3927 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3928 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3929 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3930 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3931 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3932 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3933 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3934 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3935 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3936 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3937 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3938 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3939 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3940 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3941 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3942 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3943 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3944 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3945 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3946 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3947 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3948 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

CªÀgÁzÀ (©)É



3949 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3950 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3951 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3952 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3953 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3954 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3955 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3956 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3957 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3958 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3959 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3960 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3961 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3962 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3963 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3964 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3965 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3966 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3967 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3968 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3969 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3970 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ



3971 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3972 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3973 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3974 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

3975 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

3976 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3977 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

3978 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3979 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3980 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ

3981 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3982 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ 

3983 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3984 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3985 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3986 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3987 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3988 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3989 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3990 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

3991 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3992 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ

3993 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

3994 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



3995 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3996 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3997 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3998 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

3999 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4000 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4001 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4002 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4003 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4004 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4005 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4006 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4007 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ªÀÄºÁUÁAªÀ

4008 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

4009 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

4010 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

4011 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥ÀlÖt

4012 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4013 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV 

4014 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
CªÀgÁzÀ (©) 

4015 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4016 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

4017 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥ÀlÖt

4018 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

4019 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

4020 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

4021 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV 



4022 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

4023 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

4024 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

CªÀgÁzÀ (©)

4025 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
CªÀgÁzÀ (©) 

4026 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
CªÀgÁzÀ (©) 

4027 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4028 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4029 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV 

4030 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

4031 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

4032 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

4033 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV 

4034 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
CªÀgÁzÀ (©) 

4035 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4036 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
CªÀgÁzÀ (©) 

4037 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4038 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4039 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
PÀ®§ÄgÀV

4040 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4041 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4042 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

4043 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

ªÀÄºÁUÁAªÀ

4044 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4045 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4046 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4047 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4048 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4049 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¸ÀgÀqÀV

4050 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¸ÀgÀqÀV



4051 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4052 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4053 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4054 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4055 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4056 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4057 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4058 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4059 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4060 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4061 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4062 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4063 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4064 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4065 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4066 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4067 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4068 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4069 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4070 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4071 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4072 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4073 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4074 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4075 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4076 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4077 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4078 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4079 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4080 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4081 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4082 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4083 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4084 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4085 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4086 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಮಹಾಗ್ರಾಂ

4087 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4088 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4089 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

4090 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4091 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

4092 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4093 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4094 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4095 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4096 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4097 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4098 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4099 2018-19 PÀÈ¶ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

4100 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

4101 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4102 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4103 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4104 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4105 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4106 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4107 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4108 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4109 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4110 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4111 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
4112 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4113 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4114 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4115 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4116 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4117 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ



4118 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4119 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4120 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4121 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4122 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4123 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4124 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4125 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4126 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4127 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4128 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4129 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4130 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

4131 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4132 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
4133 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
4134 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4135 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4136 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4137 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4138 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4139 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4140 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4141 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4142 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4143 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4144 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4145 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4146 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4147 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4148 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4149 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4150 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4151 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4152 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4153 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4154 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4155 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4156 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4157 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4158 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4159 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4160 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4161 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4162 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4163 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4164 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4165 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4166 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4167 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4168 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4169 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4170 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4171 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4172 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4173 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4174 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4175 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4176 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4177 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4178 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4179 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4180 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

4181 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4182 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4183 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4184 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4185 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4186 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4187 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
4188 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
4189 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
4190 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
4191 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
4192 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
4193 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
4194 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



4195 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4196 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4197 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4198 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4199 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4200 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4201 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4202 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4203 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4204 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4205 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

4206 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4207 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4208 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4209 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4210 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4211 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4212 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4213 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4214 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4215 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4216 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4217 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4218 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4219 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
4220 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
4221 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
4222 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
4223 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
4224 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
4225 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
4226 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
4227 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt
4228 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ
4229 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4230 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4231 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4232 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4233 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4234 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4235 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4236 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4237 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4238 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4239 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4240 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4241 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4242 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4243 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4244 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4245 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4246 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4247 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4248 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4249 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4250 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4251 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
4252 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 
4253 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ
4254 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
4255 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ
4256 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4257 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4258 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4259 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4260 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4261 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4262 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4263 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4264 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4265 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4266 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4267 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4268 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4269 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4270 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4271 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt



4272 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4273 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4274 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4275 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4276 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4277 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

4278 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4279 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4280 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

4281 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ) 

4282 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ 

4283 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4284 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4285 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

4286 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4287 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4288 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©)  

4289 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

4290 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4291 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4292 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ (©) 

4293 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4294 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt 

4295 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4296 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4297 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

4298 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ

4299 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4300 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4301 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
4302 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4303 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4304 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4305 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4306 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt

4307 2018-19 J£ï.J¥sï.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ

KBY

1 C±ÉÆÃPÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

2
zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ CtÚ¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

3 ¸ÀAUÀ¥Àà gÀÄzÀæªÀÄÄ¤ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

4
dUÀzÉÃ« ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà UÉÆ§ÄâgÀªÁr

5 ²ªÁ£ÀAzÀ CtÚ¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

6
¹zÁÝgÀÆqsÀ gÀÄzÀæªÀÄÄ¤ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

7 ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä PÀgÀ§¸À¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

8
©üÃªÀÄ±Á UÀÄAqÀ¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

9 ±ÀgÀt§¸À¥Àà gÀÄzÀæªÀÄÄ¤ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

10
gÀvÀßªÀÄä PÀ®è¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

11 ±ÀÁAvÁ¨Á¬Ä UËqÀ¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

12
¸ÀAvÉÆÃµÀ ®ZÀªÀÄÄ±ÉnÖ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ

13 £ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ ºÉÆ§Ä ¢£À¹ PÉ

14
gÀÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÉÆÃwgÁªÀÄ PÀ®ªÀÄÆqÀ

15 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ¸ÀÄgÉÃ±À ¢£À¹ PÉ

16
£ÀÁªÀÄzÉÃªÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ PÀ®ªÀÄÆqÀ

17 ±ÁªÀÄ¨Á¬Ä UÉÆÃ¥Á® ¢£À¹ PÉ

18
É̈ÆÃdÄ ¥ÁAqÀÄ ¨ÁZÀ£Á¼À

19 CdÄð£Á £ÁUÀ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀªÁr

20
¹zÀÝ¥Àà ¸Á¬Ä§tÚ UÉÆ§ÄâgÀªÁr

21 §¸ÀªÀgÁd UÀÄAqÀ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀªÁr

22
¸ÀÄgÉÃ±À ±ÀgÀt¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ

23 ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà UÉÆ§ÄâgÀªÁr

24
®ZÀªÀÄgÉrØ ¦ÃgÁgÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ

25 gÉÃªÀªÀÄä ZÀAzÁæªÀÄ UÉÆ§ÄâgÀªÁr

26
¥ÉæÃªÀÄ¹AUÀ ±ÀAPÀgÀ ¢£À¹ PÉ

27 ¹zÀÁÝgÀÆqsÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

28
«±Àé£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

29 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ



30
¥ÁAqÀÄ £ÁªÀÄÄ ¢£À¹ PÉ

31 ±ÀæªÀtPÀÄªÀiÁgÀ gÀÆ¥À¯Á ¸ÉÆAvÀ

32
EAzÁæ¨Á¬Ä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

33 ¨Á§Ä ¥ÀmÉÃ® gÀÄPÀÄªÀÄ ¥ÀmÉÃ® ºÉÆ£Àß½î

34
dUÀzÉÃ« zsÀÆ¼À¥Àà ºÉÆ£Àß½î

35 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ºÉÆ£Àß½î

36
PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ¥ÀmÉÃ® QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

37 ºÁ£ï É̈UÀA ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ UÉÆ§ÄâgÀªÁr

38
ªÀÄºÁzÉÃ« ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ºÀÉÆ£Àß½î

39 ®PÀëöät ZÀ£Àß§¸À¥Àà UÉÆ§ÄâgÀªÁr

40
dUÀÄ¨Á¬Ä ¸ÀÄ s̈Á±À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ

41 ªÀÄAUÀ®¨Á¬Ä ²ªÀgÁªÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

42
£ÁUÀ±ÉlÖ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¤Ã®SÉÃqÀ

43 CªÀÄÈvÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¤Ã®SÉÃqÀ

44
«£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Àà ¤Ã®SÉÃqÀ

45 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà gÁªÀÄ±ÉÃlÖ¥Àà ¤Ã®SÉÃqÀ

46
gÁdPÀÄªÀiÁgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

47 ¹zÁæªÀÄAiÀÄÄå gÁZÀAiÀÄå UÉÆ§ÄâgÀªÁr

48
ªÉÆÃºÀ£ÀgÁªÀ CuÉ¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

49 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ

50
ªÀÄ¯ÁègÉrØ ºÁ¸ÀgÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ

51 ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ¤Ã®SÉÃqÀ

52
«oÁ¨Á¬Ä ªÀÄ£ÉÆºÀgÀgÁªÀ qÉÆgÀdA§UÁ

53 UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà qÉÆgÀdA§UÁ

54
gÁdeÉÃAzÀæ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁZÀ£Á¼À

55 ¨Á§ÄgÉrØ UÀÄAqÁgÉrØ ¢£À¹ PÉ

56
¸ÀÄgÉÃ±À ±ÀgÀt¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ

57 ¢UÀA§gÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ qÉÆgÀdA§UÁ

58
CA¨ÁgÁAiÀÄ ±ÁªÀÄgÁªÀ qÉÆgÀdA§UÁ

59 ¨Á¸ÀÄ ¸ÀÄ s̈Á±À ¢£À¹ PÉ

60
®°vÁ¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd qÉÆgÀdA§UÁ

61 §¸ÀªÀgÁd ±ÀAPÀæ¥Àà qÉÆgÀdA§UÁ

62
¥ÀªÀ£ÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀAUÀtÚ qÉÆgÀdA§UÁ

63 ¸ÀÄ s̈ÀzÀæ¨Á¬Ä £ÁUÀ¥Àà qÉÆgÀdA§UÁ

64
«zÁåªÀw ±ÀAPÀæ¥Àà qÉÆgÀdA§UÁ

65 CA¨ÁgÁAiÀÄ §¸ÀªÀt¥Àà qÉÆgÀdA§UÁ

66
PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä PÀAoÉÃ¥Àà qÉÆgÀdA§UÁ

67 ¹zÀÝttÚ ZÀAzÁgÁªÀÄ qÉÆgÀdA§UÁ

68
ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£À £À¸ÀÄ¢Ý£À qÉÆgÀdA§UÁ

69 É̈ÆÃ¥ÀÄ qÉÆgÀdA§UÁ

70
ºÀÉÃªÀÄ°¨Á¬Ä qÉÆgÀdA§UÁ

71 ¸ÉÆÃ£À¨Á¬Ä qÉÆgÀdA§UÁ

72
gÉÃtÆPÁ¸Á§ ©üÃAgÁªÀ ¤Ã®SÉÃqÀ

73 gÀªÀÄPÁ¨Á¬Ä ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄgÀUÀÄwÛ

74
gÀªÀÄPÁ¨Á¬Ä ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ¢£À¹ PÉ

75 UÀÄgÀ¥Àà FgÀ¥Àà qÉÆgÀdA§UÁ

76
CA§tÚ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà qÉÆgÀdA§UÁ

77 ¨Á§ÄgÉrØ UÀÄAqÁgÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ

78
¸ÀÄ s̈ÀÁ±À gÁªÀÄzÁ¸À ¢£À¹ PÉ

79 ¸ÉÆÃ£ÀÁ¨Á¬Ä £ÁªÀÄzÉÃªÀ ¢£À¹ PÉ

80
WÀªÀÄ£Á¨Á¬Ä PÁªÀÄÄ ¢£À¹ PÉ

81 ¹zÀÝ¥ÀÀà ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ qÉÆgÀdA§UÁ

82
PÀgÀ§¸À¥Àà ±ÀAPÀgÀ±ÉnÖ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ

83 ªÀÄAUÀ®¯Á¨Á¬Ä gÉÃªÀÅ qÉÆgÀdA§UÁ

84
CA§¨ÁgÁAiÀÄ CtÚ¥Àà ¤Ã®SÉÃqÀ

85 dmÉÖ¥Àà ºÀqÉ¥Àà ¤Ã®SÉÃqÀ

86
§¸ÀªÀgÁd ©üÃªÀÄgÁªÀ ºÀÉÆ£Àß½î

87 UÉÆÃzÁªÀj VjgÁd UÉÆ§ÄâgÀªÁr

88
zÀvÁÛgÁªÀ UÉÆÃ«AzÀgÁªÀ ¤Ã®SÉÃqÀ

89 ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁtÂPÀ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀªÁr

90
PÀ¯ÁåtgÁªÀ «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ¤Ã®SÉÃqÀ



91 ¸ÀÄ s̈ÀzÀÀæ¨Á¬Ä «±Àé£ÁxÀ ¤Ã®SÉÃqÀ

92
¹zÁæªÀÄ¥Àà CªÀÄÈvÀ¥Àà UÉÆ§ÄâgÀªÁr

93 ¹ÃvÀªÀÄä ¥ÁnÃ® qÉÆgÀdA§UÁ

94
«ÃgÀtÚ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà qÉÆgÀdA§UÁ

95 ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ

96
¥ÀÀæ s̈ÀÄ UÀÄgÀ¥Àà ªÀgÀ£Á¼À

97 ¹zÁæªÀÄAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå UÉÆ§ÄâgÀªÁr

98
§¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®è¥sÀà ºÁUÀgÀUÁ

99 ¥ÁªÀðw ¨Á§ÄgÁªÀ GzÀ£ÀÆgÀ

100
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà gÀÄPÉÌ¥Àà GzÀ£ÀÆgÀ

101 UË¸À ¥ÀmÉÃ® ºÁUÀgÀUÁ

102
¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ºÁUÀgÀUÁ

103 ªÉÄÃWÀgÁd ±ÀgÉt¥Àà PÀÄªÀÄ¹

104
C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ C§ÄÝ® UÀtÂ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

105 £ÁUÀtÚ ±ÀA s̈ÀÄ°AUÀ¥Àà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ

106
PÉÃ±ÀªÀgÁªÀ ²ªÀtÚ PÀÄªÀÄ¹

107 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà PÀÄªÀÄ¹

108
¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄºÁzÉÃªÀ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

109 ¥Àæ±ÁAvÀ «PÀæªÀÄ ªÀiÁ®UÀwÛ

110
²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CuÁÚgÁAiÀÄ ºÀgÀ¸ÀÆgÀ

111 ¸ÀAUÀtÚ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ

112
ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£À SÁeÁ¸Á§ ºÀgÀ¸ÀÆgÀ

113 SÁ¹ÃA ¸Á§ ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ ºÀgÀ¸ÀÆgÀ

114
ªÀÄºÁzÉÃªÀ »jUÉ¥Àà É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

115 ²æÃªÀÄAvÀ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄªÀÄ¹

116
FgÀtÚ ©üÃgÀtÚ PÀÄªÀÄ¹

117 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄªÀÄ¹

118
AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄ®è¥Àà PÀÄªÀÄ¹

119 gÁuÉÆÃf ¹zÁæªÀÄ¥Àà dA§UÁ ©

120
²ªÀgÁd ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ dA§UÁ ©

121 ªÀÄºÀzÉÃ« UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà dA§UÁ ©

122
ªÀÄºÀÁ£ÀAzÀ ²æÃ¥Àw dA§UÁ ©

123 ¸ÀÄUÀ̄ Á¨Á¬Ä ªÀÄºÁzÉÃªÀ dA§UÁ ©

124
®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ±ÀgÀt¥Àà dA§UÁ ©

125 gÉÃtÄPÁ ²æÃªÀÄAvÀ dA§UÁ ©

126
®PÀQëöäÃ ¹zÀÝtÚ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

127 £ÁUÀªÀÄä CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀÄªÀÄ¹

128
ªÀiË¯Á¸Á§ ¯ÁqÉȩ̀ Á§ dA§UÁ ©

129 ²ªÀgÁd ®PÀët¥Àà dA§UÁ ©

130
UÁAiÀÄwæ £ÁUÀgÁd dA§UÁ ©

131 ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ dUÀ£ÁßxÀ dA§UÁ ©

132
²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà ¸Á¬Ä§tÚ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

133 ªÀÄºÁzÉÃ« zÀ±ÀgÀxÀ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

134
»ÃgÁ¨Á¬Ä «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ dA§UÁ ©

135 ªÀÄºÁzÉÃ« ª«ÃgÀ̧ ÀAUÀ¥Àà dA§UÁ ©

136
D±Á ®vÁ CuÁÚgÁªÀ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

137 ¸ÀAdAiÀÄ «±Àé£ÁxÀ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

138
zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÁAvÀ¥Àà dA§UÁ ©

139 C«ÄvÀPÀÄªÀiÁgÀ CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

140
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà CµÀÖUÁ

141 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ²ªÀgÁAiÀÄ dA§UÁ ©

142
gÀÄPÀät¥Àà ©üÃªÀÄ±Á dA§UÁ ©

143 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄ±Á PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

144
±ÀgÀt§¸À¥Àà ±ÁAvÀ¥Àà dA§UÁ ©

145 £ÁUÀ¥Àà PÉÃvÀ¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

146
±ÀgÀt§¸À¥Àà £ÁUÀ¥Àà PÀÄªÀÄ¹

147 PÀ¸ÀÀÆÛj¨Á¬Ä ²ªÀtÚ PÀÄªÀÄ¹

148
±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ElUÁ C

149 ªÀÄÄgÀÄUÉÃ±À gÁd±ÉÃRgÀ ElUÁ C

150
ºÀÁ®¥Àà zÀÆ¼À¥Àà PÀÄªÀÄ¹

151 D£ÀAzsÀgÁªÀ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ



152
gÀÉÃªÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÀÄªÀÄ¹

153 ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥ÀArvÀ PÀÄªÀÄ¹

154
«oÀ® CA¨ÁgÁAiÀÄ CªÀgÁzÀ ©

155 ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

156
±ÁAvÀ¥ÀÀà PÁ¼À¥Àà UÀtd®SÉÃqÀ

157 £ÁUÀ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà UÀtd®SÉÃqÀ

158
CfÃvÀPÀÄªÀiÁgÀ ²ªÀtÚ UÀtd®SÉÃqÀ

159 £ÁUÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

160
zÉÃ±ÀªÀÄÄR¥Àà ªÀÄ®è¥Àà PÀÄªÀÄ¹

161 gÁdÄ ¤AUÀ¥Àà PÀÄªÀÄ¹

162
ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ®Ì¥Àà É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

163 ¸ÀÄUÀ̄ Á¨Á¬Ä ªÀÉÄÊ¯Áj PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

164
¥ÁªÀðw §AqÉ¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

165 ¥ÀArvÀ ZÀAzÀ¥Àà dA§UÁ ©

166
²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄ±Á PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

167 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

168
±ÀgÀt¥Àà s̈ÀzÀgÀ¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

169 CuÁÚgÁAiÀÄ ªÀÄ¸ÁÛ£À¥Àà É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

170
®°vÁ¨Á¬Ä s̈ÀÆ¥Á® vÉUÀ£ÀÆgÀ

171 ©üÃgÀ¥Àà »jUÉ¥Àà UÀtd®SÉÃqÀ

172
ªÀÄªÀÄvÁ GªÉÄÃ±À UÀtd®SÉÃqÀ

173 dUÀ¢Ã±À ¸ÀÄ§âtÚ PÀÄªÀÄ¹

174
²ªÀAiÀÉÆÃUÀ¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

175 ¹zÀÝAiÀÄå PÉÃAZÀAiÀÄå É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

176
£ÀAzÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

177 ©ÃgÀ¥Àà ©jUÉ¥Àà UÀtd®SÉÃqÀ

178
C§ÄÝ® ºÀQÃA C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ªÀiÁ®UÀwÛ

179 ±ÁAvÀAiÀÄå ®ZÀªÀÄAiÀÄå É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

180
gÉÃªÀt¹zÀÝ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

181 PÁ²gÁAiÀÄ ¦ÃgÀ¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

182
gÁdeÉÃAzÀÀæ CA É̈ÆÃf ªÀÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ

183 ±ÁAvÀ¥Àà CA§tÚ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

184
GµÁ¨Á¬Ä zÁªÉÆÃzÀgÀ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

185 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

186
£ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á§tÚ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ

187 C©üÃµÉPÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ CµÀÖUÁ

188
¥ÀÉÆÃ¥Á¨Á¬Ä PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

189 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

190
²ÃªÀAiÉÆÃV ±ÉÃR¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ ©

191 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ ©

192
®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ®è¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

193 C©üÃµÉPÀ §¸ÀªÀgÁd §¸ÀªÀ¥ÀlÖt

194
±ÀgÀt¥Àà CAiÀÄå¥Àà ElUÁ PÉ

195 ¸ÀÄgÉÃ±À zÉÆr¨Á ElUÁ PÉ

196
ºÀÄ¯ÉÃ¥Áà §¸ÀtÚ PÀªÀ®UÁ ©

197 ±ÀgÀt¥ÀÀà §¸ÀtÚ PÀªÀ®UÁ ©

198
ªÀÄºÁzÉÃ« ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

199 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà azÁ£ÀAzÀ PÀªÀ®UÁ ©

200
±ÀgÀtªÀÄä ªÀiÁgÀÄw PÀªÀ®UÁ ©

201 ²æÃ±ÉÊ® PÀ¯Áåt¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

202
¤Ã®PÀAoÀ §¸ÀtÚ PÀªÀ®UÁ ©

203 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀ

204
CdAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄºÁAvÀAiÀÄå PÀªÀ®UÁ ©

205 £ÁUÀtÚ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

206
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ¹zÀÝ¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀ

207 PÉÆmÉ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

208
¹zÁæªÀÄ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà RtzÁ¼À

209 eÉqÉØ¥Àà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

210
²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ PÀ®è¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ

211 ZÀAzÀæPÀ¯Á ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ

212
¸ÀAUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ±Á PÀªÀ®UÁ ©



213 ±ÉÃRgÀ¥Àà ºÀÄ¯Éè¥Àà ºÀÉÃgÀÆgÀ ©

214
«oÀ® ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

215 §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAUÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

216
§ÆvÁ½ ªÀÄ®è¥Àà ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

217 PÀ®è¥ÀÀà UÀÄgÀ¥Àà ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

218
²ªÀ¥Àà ¸Á¬Ä§tÚ É̈¼ÀUÀÄA¥Á PÉ

219 ¸ÀAvÉÆÃµÀ §¸ÀªÀt¥Àà QgÀtV

220
«gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸ÀÄ§âtÚ QgÀtV

221 §¸ÀªÀgÁd ±ÀAPÀæ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

222
ªÀiÁ¼À¥Àà ±ÉÃR¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ ©

223 ªÀÄ®èªÀÄä s̈ÁgÀvÀ PÀªÀ®UÁ ©

224
§¸ÀªÀAvÀ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

225 zÀ®vÀgÁAiÀÄ zÀÄAqÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

226
®PÀÀëöät CuÁÚgÁAiÀÄ PÀªÀ®UÁ ©

227 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

228
²ªÀ¥ÀÄvÀÀæ ºÀÄ¯É¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

229 zÀ±ÀgÀxÀ ±ÁAvÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

230
PÁ²gÁAiÀÄ CuÁÚgÁAiÀÄ PÀªÀ®UÁ ©

231 ªÀiÁgÀÄw ¸ÀAUÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

232
±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà ¨Á§ÄgÁAiÀÄ PÀªÀ®UÁ ©

233 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¤AUÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

234
¸Á¬Ä§tÚ ºÀtªÀÄAvÀ PÀªÀ®UÁ ©

235 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä AiÀÄAPÀtÚ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î

236
±ÀAPÀæ¥ÀÀà dmÉÖ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

237 AiÀÄ®¯Áè°AUÀ zÀvÀÛ¥Àà PÀªÀ®UÁ ©

238
¥ÀªÀ£ÀPÀÄªÀiÁgÀ ©üÃªÀÄ±Á PÀªÀ®UÁ ©

239 ¥ÀzÁäªÀw ¸ÀgÀqÀV ©

240
©üÃªÀÄ±Á gÁªÀÄtÚ £ÁªÀzÀV

241 ©üÃªÀÄ±Á gÁªÀÄtÚ £ÁªÀzÀV

242
ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà UÀÄAqÀ¥Àà £ÁªÀzÀV

243 C±ÉÆÃPÀ ºÀtªÀÄAiÀÄå £ÁUÀÆgÀ

244
²ªÀ°AUÀAiÀÄå §¸ÀªÀgÁd PÀlÖ½î

245 ¨Á§ÄgÁªÀ PÁ²gÁAiÀÄ s̈ÀÆ¸ÀtV

246
CA¨ÁgÀAiÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀtÆÚgÀ

247 gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Àà gÁªÀÄtÚ CAPÀ®UÁ

248
²ªÁ£ÀAzÀ PÀªÀÄ¯ÁPÀgÀ vÀqÀPÀ¯ï

249 ¸ÀAvÉÆµÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀqÀPÀ¯ï

250
C£Àß¥ÀÆtð ±ÀAPÀæ¥Àà PÀtÆÚgÀ

251 ²æªÀÄAvÀ¥Àà §¸ÀªÀt¥Àà vÀqÀPÀ¯ï

252
gÉÃªÀt¹zÀÝAiÀÄå ±ÀAPÀæAiÀÄå vÀqÀPÀ¯ï

253 ¹zÀÝttÚ UÀÄAqÀ¥Àà §§¯ÁzÀ LPÉ

254
CA§ªÀé CtÚ¥Àà PÀUÀÎ£ÀªÀÄr

255 §¸ÀªÀuÉ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ PÀUÀÎ£ÀªÀÄr

256
¨Á§ÄgÁAiÀÄ PÁ²gÁAiÀÄ s̈ÀÆ¸ÀtV

257 ªÀÄ®èªÀÄÄä UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà UÉÆÃV PÉ

258
²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄgÀÄUÀ¥Àà zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

259 ¸ÀÄ s̈ÀzÀæ¨Á¬Ä ±ÀAPÀgÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ

260
CgÀ«AzÀ PÀ¯ÁåtÂ PÀÄjPÉÆÃmÁ

261 ¸ÀwÃµÀ ©üÃªÀÄ±Á PÀÄjPÉÆÃmÁ

262
²ªÀgÁd ¹AUÀ UÀAUÁgÁªÀÄ vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

263 CA¨ÁgÁAiÀÄ ZÀAzÀæ±Á ªÀÄ¼À¤

264
C¥ÁàgÁAiÀÄ §¸ÀªÀt¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

265 ²ªÀAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

266
vÁgÁ¨Á¬Ä gÁeÉÃAzÀæ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

267 ªÀÄºÁzÉÃ« «oÀ® ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

268
²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ PÉ

269 CA¨ÁgÁAiÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

270
ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

271 §®gÁªÀÄ ±ÉÃ±ÀVjgÁªÀ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

272
C§ÄÝ® ªÀÄºÀäzÀ C° PÉÃj É̈Æ¸ÀUÁ

273 jºÁ£Á É̈ÃUÀA CfÃd PÁqÀ£Á¼À



274
UÀAUÀªÀÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀÄ¼À¤

275 ªÉÆÃ¢£À¸Á§ ¸ÀÆgÀvÀ¸Á§ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

276
¹zÀÝ¥Àà É̈¼É¥Àà ªÀÄ¼À¤

277 ²ªÀgÁAiÀÄ ¸Á¬Ä§tÚ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

278
zsÀÆ¼À¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖt

279 ¸ÀÄgÉÃ±À ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV PÉ

280
¦ÃgÀ¥Àà ²ªÀgÁAiÀÄ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV PÉ

281 CdÄð£À ¦ÃgÀ¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV PÉ

282
zÀ¸ÀÛAiÀÄå ±ÁAvÀAiÀÄå AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV PÉ

283 UÀÄAqÀ¥Àà UÉÃªÀÄ¹AUÀ PÁqÀ£Á¼À

284
ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀÄUÀ ¹AzÀV ©

285 ¸ÀgÀÆ¨Á¬Ä ¥ÀªÀðvÀ¥Àà ªÀÄ¼À¤

286
±ÁAvÀ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

287 ±ÀgÀt¥Àà ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

288
ªÀÄ°è£ÁxÀ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

289 azÁ£ÀAzÀ ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

290
±ÀgÀtªÀÄä UÀÄgÀ¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

291 PÁ²gÁAiÀÄ ªÀÄ®±ÉnÖ ©üÃªÀÄ½î

292
¸ÀÄUÀ̄ Á¨Á¬Ä gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖt

293 £ÁUÀtÚ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt

294
Ct«ÃgÀ¥Áà ªÀÄ®±ÉnÖ ©üÃªÀÄ½î

295 D£ÀAzÀgÁªÀ ªÀiÁzÀÄgÁªÀ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV PÉ

296
¸ÀÄ¤ÃvÁ ®QëöäÃPÁAvÀ ¥ÀlÖt

297 ¥ÀArvÀgÁªÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¸ÁªÀ¼ÀV ©

298
PÀ®è¥Àà ²RgÉrØ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV PÉ

299 gÁeÉÃ±Àéj ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½

300
feÁ¨Á¬Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½

301 ZÀÁAzÀ¸Á§ ªÀÄ±ÁPÀ¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½

302
±ÀgÀtªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½

303 ZÀAzÀæPÁAvÀ zÉÃ«AzÀæ¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½

304
zÀÄAqÀªÀÄä ¦ÃgÀªÀÄä ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½

305 §¸ÀtÚ ªÀÄ®PÀ¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½

306
CA¨ÁgÁAiÀÄ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

307 gÀÄPÀÄªÀÄ ¥ÀmÉÃ® PÁqÀ£Á¼À

308
PÀAoÀ¥Áà CtÚ¥Àà ºÀqÀVÃ®ºÁgÀÄw

309 ¹zÀÀÝ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV PÉ

310
gÀ«±ÀAPÀgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄ½î

311 CuÁÚgÁAiÀÄ ºÀtäAvÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt

312
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV ©

313 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©üÃªÀÄ½î

314 eÉÆåÃw¨Á¬Ä gÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ ºÀqÀVÃ®ºÁgÀÄw

315 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ PÀqÀtÂ

316 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄ¯Áè̈ Á¢ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ PÉ

317 PÁªÉÃj ¥Àæ s̈ÀÄ°AUÀ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

318 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ¼À¤

319 gÀ«±ÀAPÀgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄ½î

320 £ÁUÀtÚ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ ªÀÄ¼À¤

321 ±ÀgÀtAiÀÄå gÀÄzÀæAiÀÄå PÀqÀtÂ

322 CgÀ«AzÀ s̈ÉÆÃdgÁAiÀÄ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ PÉ

323 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ FgÀtÚ ªÀÄ¼À¤

324 ±ÀAPÀæ¥Àà ©üÃªÀÄ±Á ±ÀgÀt ¹gÀ¸ÀV

325 ¸ÀAUÀªÀÄä CªÀÄÈvÀ¥Àà ¥ÀlÖt

326 ²ªÀAiÀÉÆÃUÀ¥Àà ¦ÃgÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ

327 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ²ªÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ

328 CA¨ÁgÁAiÀÄ ¦ÃgÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ

329 ¸ÀgÀÄ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

330 ²æÃzÉÃ« ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÀlÖt

331 ªÀÄºÀªÀÄäzÀ ºÀ¤Ã¥sÀ UÀÄqÀÄ¸Á§ ©üÃªÀÄ½î

332 ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ CºÀäzÀC° ©üÃªÀÄ½î

333 dUÀzÉÃªÀ¥Àà PÁ²gÁAiÀÄ ºÀvÀUÀÄAzÁ

334 gÀÄPÀÀät¥Àà CA§tÚ ©üÃªÀÄ½î



335 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀqÀtÂ

336 ªÀÄ®°è£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

337 ±ÀA§Ä°AUÀ¥Àà gÀÄzÀæAiÀÄå PÀqÀtÂ

338 ©üÃªÀÄiÁ±ÀAPÀgÀ zÉÃªÀ¥Àà PÀqÀtÂ

339 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀqÀtÂ

340 «zÁå¸ÁUÀgÀ ±ÀA§Ä°AUÀAiÀÄå PÀqÀtÂ

341 ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑAzÀæ UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½

342 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

343 ªÀÄ®°èPÁdÄð£À ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑAzÀæ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

344 ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ±Á ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

345 ¤Ã®ªÀÄä §¸ÀªÀgÁd ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ PÉ

346 ¤®ªÀÄä PÀ¯ÁåtgÁªÀ PÀqÀtÂ

347 gÀªÉÄÃ±À ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

348 ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà PÀqÀtÂ

349 E°AiÀiÁ¸À C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgÀ ºÀvÀUÀÄAzÁ

350 ±ÁAvÀÁ¨Á¬Ä ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ

351 ±ÀgÀtUËqÀ «±Àé£ÁxÀ PÀÉj É̈ÆÃ¸ÀUÁ

352 ZÀ£Àß¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà ±ÀgÀt ¹gÀ¸ÀV

353 §gÀUÁ®¹zÀÝ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §§¯ÁzÀ J¸ï

354 SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀiË¯Á¸Á§ ¸ÁªÀ¼ÀV ©

355 ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÁeÉAzÀæ ¹AzÀV ©

356 PÁ²gÁAiÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §§¯ÁzÀ J¸ï

357 «oÀ×® ¸ÉÆÃªÀÄ®Ä ºÀqÀVÃ®ºÁgÀÄw

358 ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ¸ÁªÀ¼ÀV ©

359 ²ªÀ°AUÀ¥Àà ±ÉlÖ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV ©

360 ¨Á§ÄgÁªÀ zÉÃªÀ¥Àà PÉj É̈ÆÃ¸ÀUÁ

361 ±ÀgÀtªÀÄä zÁ£À¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV ©

362 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà zÁ£À¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV ©

363 ²ªÁ£ÀAzÀ gÉÃªÀt¹zÁæªÀÄ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ PÉ

364 ¸ÀAvÉÆÃµÀ UÀÄAqÀ¥Àà ºÀqÀVÃ®ºÁgÀÄw

365 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ §¸ÀtÚ ±ÀgÀt ¹gÀ¸ÀV

366 zÉÃ«AzÀæ ¸Á¬Ä§tÚ ºÀqÀVÃ®ºÁgÀÄw

367 ¹zÀÝtÚ ®PÁÌ¸ÀA ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©

368 ±ÀAPÀÀæ¥Àà ¦ÃgÀ¥Àà ªÀÄ¼À¤

369 ²æÃPÁAvÀ ªÀÄ®ètÚ DeÁzÀ¥ÀÆgÀ

370 ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà ±ÀAPÀgÀ DeÁzÀ¥ÀÆgÀ

371 ±ÀgÀtAiÀÄÄå ¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå G¥À¼ÁAªÀ

372 CA¨ÁgÁAiÀÄ ¹zÀÁæªÀÄ¥Àà DeÁzÀ¥ÀÆgÀ

373 ²ªÀAiÀÉÆÃUÀ «ÃgÀ̧ ÀAUÀ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ PÉ

374 PÁ²gÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ £ÀAzÀÆgÀ PÉ

375 zÀvÀÛ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀgÁAiÀÄ PÉ¸ÀgÀlV

376 ZÀAzÀæPÀÁAvÀ CuÉ¥Àà ºÁUÀgÀUÁ

377 ¸ÀÄgÉÃ±À ¨Á§Ä s̈ÀgÀtÂ £ÀAzÀÆgÀ PÉ

378 ºÀÉÃ«Ä¨Á¬Ä Q±À£À £ÀAzÀÆgÀ PÉ

379 ¢Ã°¥ÀgÁªÀÄÄ £ÀAzÀÆgÀ PÉ

380 £ÁªÀÄzÉÃªÀ WÀ£Áß £ÀAzÀÆgÀ PÉ

381 vÁ£Áf ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÁ

382 ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ DeÁzÀ¥ÀÆgÀ

383 ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ®PÀëöät DeÁzÀ¥ÀÆgÀ

384 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄºÁAvÀUËqÀ £ÀAzÀÆgÀ PÉ

385 ¥sÀvÀÄægÁdÄ £ÀAzÀÆgÀ PÉ

386 C§Ä CÀ©ÃzÀ ºÁUÀgÀUÁ



PÀÈ. ¸ÀA. ¥sÀ¯Á£ÀÄ s̈À«UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ UáæªÀÄ AiÉÆÃd£É 

1 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ  §¸ÀªÀgÀd CªÀgÁzÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

2 ZÀ£ÀßªÀÄä FgÀ¥Àà AiÀÄ¼ÀªÁgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

3 FgÀªÀÄä ¸ÀÆUÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

4 ¹zÀÝªÀÄä ±ÀgÀtªÀÄä ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

5 §¸ÀªÀgÁd dUÀ±ÉnÖ PÉ®ÆègÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

6 §¸ÀªÀgÁd AiÀÄ®è¥Àà PÉ®ÆègÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

7 ¹zÀÀÝ°AUÀAiÀÄå PÀtÀðAiÀÄå DAzÉÆÃ¯Á PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

8 ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä  ¤AUÀtÚ ªÀiÁzÀj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

9 §¸À£ÀgÁd ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ªÀÄ¯Áè © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

10 ªÀ¸ÀAvÀ UÉÆÃ«AzÀ ©gÁ¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

11 «±ÀéQgÀt ¸ÀÄgÉÃ±À UÀAªÁígÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

12 ¨Á¥ÀÄUËqÀ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ UÀAªÁígÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

13 ªÀÉÄºÀ§Æ§¥ÀmÉÃ® ZÁAzÉ¥ÀmÉÃ® ªÀÄÄqÀ¨Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

14 «ÃgÉÃ±À ²ªÀ°AUÀ¥Àà £Àj É̈ÆÃ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

15 zÉÃªÀªÀÄä UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

16 ¥ÀªÀÀðvÀgÉrØ  UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

17 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ¤Ã®PÀAoÀAiÀÄå ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

18 ±ÁAvÀUËqÀ ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

19 ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £Àj É̈ÆÃ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

20 ªÀÄ®ètÚ ¸ÀAUÀtÚ £Àj É̈ÆÃ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

21 ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ªÀÄ¯ÉèÃ² ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

22 £ÁUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

23 ªÉÄºÀ§Æ§¸Á§ ºÀf¸Á§ aUÀgÀ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

24 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

25 ±ÁAvÀUËqÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

26 ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

27 ±ÀgÀt¥Àà §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ £Àj É̈ÆÃ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

28 ¹zÀÝ¥Àà CªÉÆÃWÀ¥Àà PÉÆqÀa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

29 ªÀÄ®èªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

30 ±À©Ãgï SÁeÁ¸Á§ PÉÆqÀa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

31 ®PÀët ¸ÁAiÀÄ§tÚ AiÀÄ¼ÀªÁgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

32 ZÁAzÀ¸Á§ SÁeÁ¸Á§ PÉÆqÀa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

33 gÀÄPÀÄA¥ÀmÉÃ® ªÀÄºÀäªÀÄzÀ¥ÀmÉÃ® AiÀÄ¼ÀªÁgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

34 ¹zÀÝ¥ÀÀà zÁåªÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

35 ¤Ã®PÀAoÁæAiÀÄUËqÀ ©gÁ¼À PÉ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

36 §¸À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

37 §¸ÀªÀgÁd ¤AUÀtÚ DAzÉÆÃ¯Á PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

38 ¤AUÀ¥Àà ¤A¨ÉtÚ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

39 £ÁUÀªÀÄä ¸ÉåzÀ¥Àà AiÀÄ¼ÀªÁgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

40 vÁºÉÃgÀ¨ÉÃUÀªÀÄä ¸ÁAiÉÆ¢ÝÃ£ï UÀAªÁígÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

41 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÉÆqÀa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

42 ±ÀgÀt¥Àà ©ÃgÀ¥Àà aUÀgÀ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

43 PÀgÀtªÀÄä ¤AUÀtß DAzÉÆÃ¯Á PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

44 ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±ÀUËqÀ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

45 zÁåªÀ¥Àà PÁªÀÄtÚ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå
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46 UËgÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

47 ¹zÀÝtÚ vÀªÀÄätã ±ÁSÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

48 AiÀÄ®èªÀÄä ±ÉÃR¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

49 ±ÁAvÀ¥Áà  £ÁUÀ¥Áà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

50 ¸ÉåAiÀÄzï Cj¥sÀÄ¸ÉÃ£ï DAzÉÆÃ¯Á PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

51 §¸À°AUÀAiÀÄå  ZÀAzÀæªÀÄäAiÀÄå DAzÉÆÃ¯Á PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

52 ªÀiÁ£ÀªÀÄä ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

53 ªÀÄªÀÄvÁfÃ ¨ÉÃUÀªÀÄä ¥ÀjÃzÁì§ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

54 ±ÀgÀtªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀ PÉ®ÆègÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

55 CAiÀÄåtÚUËqÀ UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ CªÀgÁzÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

56 ¸ÀAUÀtÚUËqÀ CªÀgÁzÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

57 ªÉÄºÀ§Æ§¸Á§ ªÀÄ¸ÁÛ£Áì§ CªÀgÁzÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

58 ²ªÀ±ÀgÀtÚ¥Àà CªÀgÁzÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

59 ¤Ã®ªÀÄä ¨Á¥ÀÄUËqÀ CªÀgÁzÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

60 ©ÃgÀ¥Àà eÉlÖ¥Àà CªÀgÁzÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

61 «±ÀÀé£ÁxÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ CªÀgÁzÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

62 §¸À¥ÀÀàUËqÀ UÀAªÁígÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

63 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd AiÀÄ¼ÀªÁgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

64 «ÃgÀtÚ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀAªÁígÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

65 ªÉÄå£ÉÆÃ¢ÝÃ£ï C«ÄÃ£Áì̈ ï DAzÉÆÃ¯Á PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

66 äCA§tÚ ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆÃwÛÃ£ÀªÀÄä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

67 ºÀtªÀÄAgvÀ CAiÀÄå¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

68 ªÀÄgÉªÀÄä ²ªÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

69 ©üÃªÀÄªÀé ©üÃªÀÄ¥Àà ªÀZÀðºÀ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

70 ªÀÄiË£ÉÃ±À F±ÀégÀ¥Àà OgÁzÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

71 ±ÀAPÀgÀ Uàt¥Àw ©gÁ¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

72 ªÀÄgÉ¥Àà ©üÃªÀÄ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

73 ¹zÀÝ¥Àà ¦ÃgÀ¥Àà PÉÆqÀa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

74 ±ÀgÀtªÀÄä ®ZÀÑ¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

75 PÀ¯ÁåtªÀÄä  ±ÀgÀt¥Àà DAzÉÆÃ¯Á PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

76 §¸À¥Àà UÀÄgÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

77 ¸ÀgÀ¸Àéw ±ÀgÀt¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

78 ZÀ£Àß¥Àà  gÀvÀß¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

79 UÁ¬Äwæ UÉÆÃ¥ÀtÚ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

80 ®PÀët ¨ÁªÀÄªÀAvÁæAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

81 ªÀiÁ£À±À¥Áà zÉÃ«AzÀæ¥Àà £ÀjÃ¨ÉÆÃ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

82 ¸ÀÄ§âtÚ §¸ÀtÚ PÉÆqÀa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

83 ZÀAzÀ¥Àà zÉÆqÀØªÀÄgÉ¥Àà gÁdªÁ® PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

84 ¹zÁæªÀÄ w¥ÀàtÚ PÉÆqÀa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

85 ®QëÃ¨Á¬Ä ªÀÄ¢æÃQ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

86 ¤AUÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Ä¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

87 CA©PÁ UÀÄAqÀ¥Áà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



88 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÉAPÀ¥Àà ©gÁ¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

89 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå DAzÉÆÃ¯Á PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

90 ±ÀgÀtªÀÄä ¸ÀAfÃªÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

91 ¤AUÀ¥Àà £ÁUÀ¥Áà PÉÆqÀa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

92 FgÀ¥Àà  ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

93 ±ÀgÀt¥ Àà©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

94 ²ÃªÀ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

95 £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁ£À¥Àà PÉÆqÀa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

96 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ©üÃ£ªÀÄgÁAiÀÄ PÉÆqÀa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

97 ±ÀgÀtªÀÄä ä ±ÁAvÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

98 ±ÁAvÀ¥Áà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

99 ¸ÀÄ§âªÀé ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

100 zÀvÀÛtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ UÀAªÁígÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

101 ಅಪ್ಪ  ಸಾಫ. ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

102 ಇಮಾಭ ಟೇಲ. ಭಹೇಬೂಫ ಟೇಲ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

103 ಶಿಪುತಯ ಯ್ಯಮ .ರಾಚಮಮ ಶಿೀಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

104 ಸನುಮಂತಯ ಯ್ಯ. ಮುರುಗೆಂದಯ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

105 ಫಷನಗೌಡ. ಸಭರಾಮ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

106 ಮಭನಮಮ . ವಯಣಮಮ ಕಕಂಡಕಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

107 ನಿಲಕಂಠ. ಶೆಂತಗೌಡ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

108 ಭೀಭರಾಮ. ಸಿದ್ರಯ ಭ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

109 ಶಿಲೆಂಗಪ್ಪ . ಫಷಸ ಪ್ಪ ತಿ ಣಣ ಳ ಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

110 ಭಲಲ ಣಣ  ಗೌಡ. ಗುರುಲೆಂಗ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

111 ವಿವವ ರಾಧಮ . ಈಯಣಣ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

112 ಶಿಫಷಭಭ . ವಯಣ ಭದದಪಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

113 ಸಿದದ ಭಭ . ಗುಯಪ್ಪ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

114 ಶಿವುಬಾಯಿ. ಶಂಕಯಗೌಡ ಅೆಂಫಯಕೄಹೆಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

115 ಶೇಕಭಭ .  ಐಮಣಣ ಭಯಡಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

116 ಯಮಾನಂದ. ನಂದ ಮಲಗೊಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

117 ಭೀಭಶೇಖಯ.ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

118 ಫಷರಾಜ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

119 ಫಷ  ಭಡಿವಾಳ ಭಯಡಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

120 ಲಾಣಮ  ಗೌಡ ಗೌಡ ರಾವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

121 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಫಷರಾಜ್ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

122 ಶಂಕಯ   ಸಾಮಫಣಣ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

123 ಮೂತಿದ ಅರ್ಜದನ ಸಗಯಗಾ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

124 ಸಿದಯ ಭವ . ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

125 ಕಾಶಿನಾಥ.  ಈಯಣಣ  ಗೌಡ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

126 ವಯಣಫಷಸ  .  ದೇವಿೆಂದಯ ಪ್ಪ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

127 ಮಾನ . ಈಯ ಬಿಲವಾಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

128 ಕಾಶಿಭ ಬಿ.  ಅಮೀನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

129 ಸನದು ಸಾಫ.  ಮೇದಿನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

130 ದೊಡಡ   ಗೌಡ. ಭಲಲ ನಾಥ ಗೌಡ ಮಲಗೊಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

131 ದೊಡಡ   ಗೌಡ.  ಫಷಣಣ  ಗೌಡ ಮಲಗೊಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

132 ವಯಣ . ಜಟ್ಟ ೀ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

133 ಮಮುನ . ಈಯ ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

134 ಶಿ . ಹನನ  ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

135 ಗೊಲಾಲ ಲ . ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

136 ದೇವಿೆಂದಯ  . ಮಾಹಾದೇ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

137 ಭಹಾದೇವಿ. ಭೀಭರಾಮ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

138 ಶಂಕಯ  . ಸಂಗ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

139 ಭೀಭರಾಮ.  ಅೆಂಫಣಣ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

140 ಭಡಿವಾಳ . ಭಹಾಲೆಂಗ ಭಲಲ ಬಾದ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

141 ಈಯ . ಭಲಲ  ಷತಖೇಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



142 ಶಿ . ದೊಡಡ  ಷತಖೇಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

143 ಶಿರಾಮ. ಗುರುಶೆಂತಯ್ಯಮ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

144 ವಯಣ . ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ನಂದಿಹಾಲ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

145 ಲಲೀತಭಭ . ವಯಣ ಗೌಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

146 ಭಸಭ ದ ಟೇಲ . ಅಸಭ ದ ಟೇಲ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

147 ನಾಗ . ಸೈದ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

148 ರಾಜಶೇಖಯ. ಫಷನಪ್ಪ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

149 ಭರೇ . ಆನಂದ ಸಿದನಾಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

150 ಗೌಯಭಭ . ಸೈದ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

151 ನಾಗಭಭ . ಬಾಬು ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

152 ಯಸುರಾಭ. ಭರೇ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

153 ಭೀಭರಾಮ. ಈಯ ಫಲಫಟ್ಟಟ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

154 ಸೀಭಶೇಖಯ. ವಯಣ ಫಲಫಟ್ಟಟ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

155 ವಯಣ . ಐಮ ಫಲಫಟ್ಟಟ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

156 ಧಭದರಾಜ.  ಫಷಣಣ  ಗೌಡ ಫಲಫಟ್ಟಟ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

157 ಸನಮಂತ್ರಯ ಮ. ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಫಲಫಟ್ಟಟ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

158 ಆನಂದ . ಭಯಲೆಂಗ ಫಲಫಟ್ಟಟ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

159 ರ್ಜಬದ್ರ ಬಗಂ.  ಖಾಜಾ ಟೇಲ ಕಚುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

160 ನಾವಾಫ ಸಾಫ. ಹುಸೇನ ಸಾಫ ಕಚುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

161 ಸೈಮದ ನಝಮಾ ಖಧೀರಿ.  ಮೆಬೂಫ ಟೇಲ ಕಚುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

162 ಮೆಬೂಫ ಟೇಲ.  ಫಡೆಟೇಲ ಕಚುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

163 ಉಜಿ್ಜ ಯ ಟೇಲ. ಇಸ್ಭ ೈಲ ಟೇಲ ಕಚುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

164 ಬಾಬು ಟೇಲ . ದೌಲತ ಟೇಲ ಕಚುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

165 ಮಮುನವ . ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

166 ಮಾೆಂತಭಭ . ನಿೆಂಗ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

167 ಸಿದದ ಭಭ . ಭಲಲ  ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

168 ಜಮಶಿಯ ೀ. ಗೊಲಾಲ ಲ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

169 ವಯಣಲೆಂಗ . ಭಲಕ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

170 ಭಲಲ  . ರಾಜಣಣ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

171 ಸಸಿನಾ ಬಿೀ. ಕಾಸಿೆಂ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

172 ಕಾಸಿೆಂ ಬಿೀ. ಮೆದ್ರನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

173 ಕಾಸಿೆಂ ಸಾಫ . ಸೈಮದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

174 ಗುರುಪ್ಪದ . ನಾಗಣಣ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

175 ಅಲಭ ಬಿೀ.  ಅಸಭ ದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

176 ಅಭಲ . ಭೀಭಣಣ ಬಿಲವಾಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

177 ಭಲಲ  . ದಂಡ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

178 ಸಾಫಮಮ . ಅಭಲಮಮ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

179 ಶಂಕಯ  . ಶಿೀ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

180 ಮಾಹಾದೇವಿ. ಅಭಲಯ್ಯಮ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

181 ಹನನ  . ಮೆಲಾಯಯ್ಯಮ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

182 ಫಷರಾಜ ಗೌಡ ಅನಜಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

183 ಸಿದ್ರಯ ಭ. ಅಭಭ ಣಣ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

184 ಸಿದದ ಲೆಂಗ. ಸಿದ್ರಯ ಭ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

185 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಗೌಡ. ದ್ರಮ   ಗೌಡ ಅನಜಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

186 ಮಾಹಾದೇವಿ. ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

187 ಗೊೀದ್ರಬಾಯಿ. ಹೈಯ್ಯಳ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

188 ಫಷಸ ಮಮ . ತಿ ಯ್ಯಮ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

189 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ. ಫಷರಾಜ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

190 ಮಾಹಾದೇ . ಗೊೀಳಿಲ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

191 ಅಜಮ . ಜಗನಾನ ಥ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

192 ಹುಡಚಪ್ಪ . ಷಕಯ  ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

193 ಶಂಕೄಯ ಭಭ . ಫಷರಾಜ ಗೌಡ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

194 ಸಣಮಂತಯ ಮ. ಭಡಿವಾಳ ಅನಜಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

195 ಸಿದದ ಭಭ . ಶಿೀವಯಣ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

196 ಹೈಮಳ . ದೆ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

197 ಗುಯಣಣ . ಸಿದದ ಣಣ ಅನಜಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

198 ಫಷರಾಜ. ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

199 ಗೌಯಭಭ . ಶಿ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

200 ವಯಣ . ದೇ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

201 ಬಂದೆ . ರಾಚ ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

202 ಅನಿೀತ್ರ. ಸನುಮಂತ್ರಯ ಮ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

203 ಫಷಸ  . ಕಾೆಂತ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



204 ಶಿಣಣ . ಭಲಲ ನಾಥ ಜಳಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

205 ಭಲಲ  . ಜಟ್ಟ  ಬಿಲವಾಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

206 ಸೈಮಮ ದ ಸಾಫ. ಅಮೀಯ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

207 ಸಫೀ ಸಾಫ. ಅಮೀಯ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

208 ಗೌಡಪ್ಪ  ಗೌಡ. ನಿೆಂಗ  ಗೌಡ. ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

209 ಸನುಮಂತ್ರಯ ಮ. ಶಿರಾಮ ಗೌಡ ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

210 ಗೊಲಾಲ ಲ . ಷಕಯ   ಗೌಡ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

211 ಶಿಲೆಂಗ . ಗುರುಲೆಂಗ ಅಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

212 ಸನಮಂತ. ಸೈದ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

213 ಅಸಭ ದ ಸಾಫ. ಸೈಮದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

214 ಮೆನುದಿದ ನ. ಷಬಿಯಲ ಭಲಲ ಬಾದ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

215 ಖಾಜಾ ಸಾಫ. ಹುಸೇನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

216 ದೆವಿೀೆಂದಯ  ಗೌಡ. ಭಲಲ ರೆಡೆಡ   ಗೌಡ ಭಲಲ ಬಾದ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

217 ದೌಲ ಸಾಫ ರುಕ್ಮಭ ದಿದ ನ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

218 ನಾಗರೆದೆದ   ಗೌಡ. ಭಹಾದೇ  ಗೌಡ ಭಲಲ ಬಾದ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

219 ಗುಯ  ಗೌಡ. ಭಲ್ಲ ೀವ  ಗೌಡ ಫಲಫಟ್ಟಟ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

220 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ. ಭೀಭ ಶಿವೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

221 ಭನ . ಶಿ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

222 ನಗ . ಶಿ ಸಿದನಾಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

223 ಪಿೀಯ . ಭರೆ ಮಲಗೊಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

224 ಸಿದದ  . ಶಿ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

225 ಶಿವಾನಂದ. ಸರಿವಚ ೆಂದಯ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

226 ಸಿದದ ಣಣ . ಶಂಕೄಯ ೀ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

227 ಫಷವ . ಕಲಲ  ಸಗಯಗಾ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

228 ದನಸಿೆಂಗ. ಬೇರ್ಜ ಅೆಂಫಯಖೇಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

229 ಭಲಲ  .ಫಷಸ  ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

230 ಶಿೀರಾಭ. ಸುಯಜ ಕೊನ್ನನ ಯ ಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

231 ಸಿೀತ್ರ ದೇವಿ. ನಾನು ಕೊನ್ನನ ಯ ಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

232 ಕಿಯ ೀಶಣ  . ಕಾಸು ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

233 ವಾಲು. ರಾಮು ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

234 ಜಮಲ ಬಾಯಿ. ಪಿೀಟು ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

235 ಸೈದ . ಅರ್ಜದನ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

236 ಚಂದಯ  . ಷಕೄಯ  ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

237 ಅಮೇಗಿ. ಫಷ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

238 ಸುಬದಯ ಭಭ . ಶೆಂತ ನಂದಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

239 ಸೀಭಲೆಂಗ . ಭರೇ ಮಲಗೊಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

240 ಶೆಂತಭಭ . ಭಲಲ  ನಗಯಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

241 ಸಭಲಬಾಯಿ. ಗನುನ ಕೊನ್ನನ ಯ ಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

242 ಪಿೀಯ . ಫಷ ಫಲಫಟ್ಟ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

243 ಭಹಾದೇ . ಭರೇ ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

244 ಭಾಗಭಭ . ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಸಗಯಗಾ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

245 ಸಿದದ  . ಈಯ ಭಯಡಗಿ ಸೈನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

246 ವಯಣ  . ಭಲಲ  ಅೆಂಫಯಖೇಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

247 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ . ಫಷ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

248 ಸಿದ್ರಯ ಭ. ರಾಜೇೆಂದಯ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

249 ಸೈದ . ಈಯ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

250 ಸಾಫವ . ವಯಣ ಸಲಗಡಲ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

251 ಉದು. ಷಕ್ಮಯ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

252 ಭಾಗಭಭ . ಭೀಭರಾಮ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

253 ದ್ರಮ ಭಭ . ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

254 ಗೊಳಿಲ  . ಭೀಮು ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

255 ಭರೆ . ಭಲಲ  ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

256 ಶಿಪುತಯ . ನಿೆಂಗ ಗೊಫಫ ಯವಾಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

257 ದಂರ್ಜ.  ಸರುನಾಮಕ ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

258 ದುೆಂಡ . ಭಲಲ  ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

259 ಸಿದದ  . ಶಿ ಭಯಡಗಿ ಸೈನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

260 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ. ಶಿ ಭಯಡಗಿ ಸೈನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

261 ವಯಣ . ಅಮಮ  ಕೊನ್ನನ ಯ ಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

262 ಸೈದದ  . ವಯಣ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

263 ತ್ರಮಭಭ . ಸನಮಂತ್ರಯ ಮ ಶಿಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

264 ಫಷಭಭ . ತಿ ಣಣ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

265 ಫಷರಾಜ. ಚಂದ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

266 ವಯಣ . ಅಡಿವೆ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



267 ನಿೀಲಭಭ . ಸನುಮಂತ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

268 ಸಿದ್ರಯ ಭ . ಅಮಣಣ ಕಡ್ಯಮ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

269 ಭೀಭಬಾಯಿ. ತಿರುತಿ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

270 ಈಯಣಣ . ಸೈದದ  ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

271 ಫಷರಾಜ. ಫಗ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

272 ಸುರೇವ. ಸಿದದ ಣಣ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

273 ಫಲವಂತ. ಮೄಲ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

274 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ್ ದೇರಾಮ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

275 ಅನ್ರಯ  ಬೄಮಾಾ ಜೆಗಿದ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

276 ಗುರುಬಾಯಿ ಶೆಂತಮಮ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

277 ಸುಬಾಶ್ ಭಲಲ ಣಣ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

278 ತಿರುತಿ ಭನ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

279 ನಿೀಲಮ್ಮಭ  ಭಲಲ  ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

280 ಉಸಾಭ ನ್ ಫಷವಂತರಾಮ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

281 ಭೀಭರಾಮ ಅಪ ೀಜ್ಜ ರೆನ್ನರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

282 ಹನನ   ಸಿದದ  ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

283 ಶಭಬಾಯಿ ವಿಯಬದಯ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

284 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಶೆಂತ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

285 ಭಹಂತೇಶ್ ವಯಣ ರ್ಜಗಿದ ಜ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

286 ಶಿಯ ೀದೇವಿ ಕಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

287 ವಯಣ  ಶಭರಾಮ ಕೊೀಲಕೂರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

288 ಯ ದಿೀ ಕ್ಮಮಾರ್ ಯ ಹಾಲ ದ್ ರ್ಜಗಿದ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

289 ನಿೆಂಗ  ಜೆಟ್ಟ  ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

290 ಪಿಯ  ರಾಮ ರೆನ್ನರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

291 ಸನಮಂತಯ  ಸಿದದ ಣಣ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

292 ಭಲಲ ನಗೌಡ ವಯಣಾಗೌಡ ಚನ್ನನ ರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

293 ನಿೆಂಗಣಣ  ಗೌಡ್ ವಯಣಾಗೌಡ ಚನ್ನನ ರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

294 ಭಸಭಭ ದ್ ದ್ರಲಸಾಬ್ ಫಟನಲ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

295 ಕಾೆಂತ  ವಯಣ ಜೆಗಿದ ಬೌ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

296 ಫಷಭಭ  ನಾಗ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

297 ಸುಭಾವಚ ೆಂದರ್ ಶಿವನದ ಸಯವಾಲ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

298 ದಯ್ಯನಂದ ಶಿವನದ ಸಯವಾಲ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

299 ವಯಣ  ನಿೆಂಗ ಗನಾಲ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

300 ಫಶಿಭಯ್ಯ ದ್ರವಾಲ ಸ ಬ್ ಚನ್ನನ ರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

301 ಗಂಗಭಭ  ಸಿದದ  ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

302 ನಿೆಂಗಪ  ಸಮಲ ಹಾಮ ೆಂಡನುರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

303 ಬಾಷರಾಜ್ ಶೆಂತನ್ ಗನನ ಲ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

304 ಭಲ್ಲ ೀವಪ್ ಸಿದ್ರದ ಣಣ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

305 ಸುಬಾಶಚಂದಯ  ಫಷಣಣ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

306 ಶಿವಯಣ  ಯ ದ್ರನ್ ಯಷನಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

307 ಫಷರಾಜ್ ಸಿದಯ ಭ ಚನ್ನನ ರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

308 ಜೆಟ್ಟ   ಮಲ್್ರಾಪ್ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

309 ಗುೆಂಡಭಭ  ಚನನ  ಸನ್ನದರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

310 ವಯಣಭಭ  ವಯಣ ಚನ್ನನ ರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

311 ಸುರೇಶ್ ಭಹಾದೇ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

312 ಶಿಲೆಂಗ  ಯ ಭಾಕರ್ ಸರಾವಾಲ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

313 ಭೀಭರಾಮ ಸಿದದ  ಸರಾವಾಲ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

314 ಶಿಯ ೀಮಂತ್ಯ ೀ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

315 ಕಭಲಬಾಯಿ ಯ ಭಾಕರ್ ಸರಾವಾಲ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

316 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಆೆಂಫಯ ಟ್ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

317 ರೆಸಮಾನಸಾಬ್ ಲಾಲಾಭದ್ ರಾಡೆದೇವಾಡಿಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

318 ದೇಕಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಕಾಷಯಬೇೀಸಾಗ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

319 ಹುಸ್ನಿ ಬಿ ಖಜಾಸಾಬ್ ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

320 ಮಾರೆ  ನಿೆಂಗ ಕೊೀಲಕೂರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

321 ರೇಣಸಿದದ  ನಾಗ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

322 ಭೀಭರಾಮ ನಾಗ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

323 ಸಫೀಜಾ ಹುಸೇನಿ ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

324 ಸರಿವಚ ೆಂದಯ  ತುಳುರ್ಜ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

325 ಕಭಲಬಾಯಿ ದಿೀಲು ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

326 ದ್ರದರಾಮ್ಮ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

327 ನಿಲಭಭ  ಗುೆಂಡೇರಾವ್ ಕೊೀಲಕೂರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

328 ಇೆಂದಿರಾಬಾಯಿ ಬಿಭರಾಯ್ ಸರಾವಾಲ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

329 ಗೌಯಭಭ  ಸಿದದ ಣಣ ಜೇಗಿದ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

330 ಖಜಾಸಾಬ್ ವಬೇೀದಿದ ೀನ್ ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



331 ಖಾಸಿಭಸಾಬ್ ದ್ರಲಸಾಬ್ ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

332 ಲಾಲಸಾಬ್ ಸಷನಸಾಬ್ ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

333 ಪ್ಪದತಿ ಸಿದದ  ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

334 ನಾಭದೇ ಬೇೀಪು ರೇನ್ನರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

335 ಗೊೀಪ್ಪಲ್ ದೇರಾಮ ಸಯವಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

336 ತುಕಾರಂ ಸೇವು ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

337 ವಿವವ ನಾಥ ದಿೀಲು ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

338 ಉಮಶ್ ದಮಾಲು ಗುಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

339 ದ್ರಲಾತರಾಮ ತುಲರ್ಜ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

340 ಸೀಮು ರಾಮು ಗುಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

341 ಡ್ಯಕ್ಮ ದಿೀಲು ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

342 ಕೃಶಣ  ಸಿದದ  ಗುಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

343 ಸಾಫಭಭ  ಗುಯ ಹಂಚನಲ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

344 ಗುರುಲೆಂಗ್ ಶಿ ಗುಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

345 ಭಾಗಭಭ  ಯಭಣಣ ಗುಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

346 ದಮ ಭಭ  ಭಯಲ ಗುಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

347 ರೇವು ಚಂದುಯ ಗುಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

348 ನಾಗಭಭ  ರೇಣಸಿದದ  ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

349 ಈಯಭಭ  ಭೀಭಮಮ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

350 ಶಿವಯಣ  ಬಾಲವಂಟ ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

351 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ್ ವಯಣ ಫಟ್ನನ ಲ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

352 ಯಂಕ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

353 ಭಲಲ   ಇಯ ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

354 ಭೀಭಯಯ್ ಸನಮಂತ್ ಕಲಾಲ  ಹಂಗಯಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

355 ಸುಕ್ಮಮಾರ್ ಸುಧೀರ್ ಮಾನ್ನರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

356 ಚೌಲಬಾಯಿ ಧಂರ್ಜ ಗುಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

357 ಭೂತ್ರಲ ಬಾಲವಂತ ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

358 ಶಿಭ ಭೀಭರಾಮ ಸಯನ್ನರು PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

359 ನಿೆಂಗ  ಜೆಟ್ಟ  ಸನಾನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

360 ಈವವ ರ್ ಸಿತು ರೇನ್ನರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

361 ಗೇನು ಸಿತು ರೇನ್ನರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

362 ಜೈರಾಮ್ಮ ಷಕ್ಮ ರೇನ್ನರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

363 ಜಮಾಲಾಬಾಯಿ ಹೈಬು ರೇನ್ನರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

364 ಶಣ್ಮಭ ಕ  ಅೆಂಫಣಣ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

365 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸೀಭಸಿೆಂಗ್ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

366 ದ್ರದರಾಮ್ಮ ಸೀಭಸಿೆಂಗ್ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

367 ನಾಗ  ವಯಣ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

368 ಬಿೀಭರಾಮ ಮಲಲ ಪ್ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

369 ಸಂಜ್ಜೀ  ಭಲಲ  ಸನ್ನದರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

370 ಗುೆಂಡ ಶಿ ಮುತತ ಕೊೀಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

371 ದೇಕಿ ಭಭರಾಮ ಜನಿವಾರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

372 ಸಲಲ   ದೇ ಸಯನ್ನರು PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

373 ಯಮಶ್ ಸಂಜ್ಜೀ ಸಯನ್ನರು PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

374 ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

375 ¥ÉæÃªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

376 ¤AUÀAiÀÄå gÀÄzÀæAiÀÄå »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

377 ¸ÀÄªÀtð PÀgÀ§¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

378 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ²æÃªÀÄAvÀ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

379 C¤Ã¯ï ¨sÁUÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

380 ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄªÀÄä£À¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

381 UÉÆÃ®AiÀÄå ZÀ£ÀßªÀÄ®èAiÀÄå £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

382 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

383 UÀÄgÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄAvÁæAiÀÄ £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

384 ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£ï ºÀÄ¸ÉÃ£À¥ÁmÉÃ¯ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

385 ¦ÃgÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

386 d£ÀßvÀ©Ã EªÀiÁªÀÄ¸Á¨ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

387 £À©¸Á¨ï gÁeÉÃ¸Á¨ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

388 ¸Á§Ä¢ÝÃ£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ¥ÀmÉÃ¯ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

389 UÀÉÆ¯Áè®¥Àà ¥ÁAiÀÄtÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

390 PÀgÉ¥Àà ¸Á¬Ä§uÁÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

391 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀªÀgÁd £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

392 UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ©üÃªÀÄ±Á ElUÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

393 zÁåªÀ¥Àà §¸À¥Àà ElUÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

394 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀÄl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



395 zË®vÁæAiÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ ¨ÉÆÃ¸ÁÎ © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

396 AiÀÄ®è¥Àà ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ¨ÉÆÃ¸ÁÎ © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

397 CªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §®ÄAzÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

398 ±ÀgÀt¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà §®ÄAzÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

399 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ©ÃgÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

400 ¥Àæ¨sÀÆ ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

401 gÁd±ÉÃRgï ±ÀgÀt¥Àà £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

402 «oÀ¯ï dAiÀÄ¥Àà ElUÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

403 ¤AUÀ¥Àà ¤A¨ÉtÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

404 ²ªÀtÚ ¥ÁAiÀÄtÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

405 ¤AUÀªÀÄä ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

406 ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ UÉÆ®è®¥Àà £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

407 ¸Á«wæ ¨sÁUÀªÀAvÁæAiÀÄ £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

408 CªÀÄÈvÀ zÀÄAqÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

409 CtÚgÁAiÀÄ ªÀÄ®ètÚ £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

410 ªÀÄ®Ì¥Àà ªÀÄÄvÀÛ¥Àà £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

411 £ÀÁUÀªÀÄä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

412 ¤AUÀtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

413 ªÀiÁtÂPÀªÀÄä ±ÀgÀt§¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

414 CªÀéªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà £ÉAzÀ®V PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

415 ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

416 zÀvÀÛ¥Àà ²ªÀ¥Àà ElUÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

417 UÉÆ®è®¥Àà §¸ÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

418 £ÀgÀ¸À¥Àà §¸ÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

419 UÀÄgÀ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

420 ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á¨ï dgÀlV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

421 ¹zÀÀÝtÚ ±ÀAPÀægÀ¥Àà dgÀlV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

422 ºÀ£ÀAvÁæAiÀÄ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

423 §¸ÀªÀgÁd ¸ÁºÉÃ§UËqÀ PÀÄl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

424 ºÀÁfªÀÄ®AUÀ £À©¸Á§ zÉÃ¸À£ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

425 §¸À¥Àà PÀ®è¥Àà §®ÄèAqÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

426 ¥ÀÉæÃªÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀgÀ£Á¼À PÉ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

427 ªÀÄ°è£ÁxÀ ¨ÉÊ®¥Àà ºÀgÀ£Á¼À PÉ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

428 ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀÄ®Ìd¥Àà CAPÀ®UÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

429 £ÁUÀ¥Àà CªÀétÚ CAPÀ®UÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

430 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà CAPÀ®UÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

431 ²æÃ±ÉÊ® ±ÀgÀt¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

432 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ §¸ÀtÚ §®ÄèAqÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

433 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §®ÄèAqÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

434 UÀÄgÀÄUÀÄqÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ PÀ®ÆègÀ PÉ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

435 gÉÃªÀªÀÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

436 ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÉÆ®è®¥Àà ªÀÄÄ®ºÀ½î r PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

437 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä zÁåªÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

438 ¸ÀÄ¢ÃAzÀæ ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

439 ¥ÀæPÁ±À UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

440 ±ÀAPÀÀæ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

441 §¸Àì¥Àà ¤AUÀ¥ï £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

442 gÁªÀÄtÚUËqÀ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

443 ªÀÄ®ètÚUËqÀ ¤AUÀtÚUËqÀ AiÀÄAPÀAa PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

444 ±ÁAiÀÄgÀ ªÀÄ»Ã§Æ§ ¥ÀmÉÃ¯ï gÀAd£ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

445 §¸À¥ÀÀà ¹zÁæªÀÄ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

446 ¸ÁºÉÃ§ SÁ¹ÃªÀiï ¥ÀmÉÃ¯ï »¥ÀàgÀV.J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

447 ²ªÀgÁAiÀÄ ®PÀÌ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

448 AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄAiÀiÁgï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

449 ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁUÀ¥Àà »¥ÀàgÀV.J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

450 ²æÃªÀÄAvÀ §¸ÀtÚ §¯ÉÆèArÎ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

451 C§ÄÝ¯ï¸Á¨ï ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£ï ªÀÄ®ºÀ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

452 ¸Á¬Ä§tÚ ²ªÀ¥Àà ªÀÄAiÀiÁgï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

453 zÀ¸ÀÛVgÀ ¥ÀmÉÃ¯ï gÁ»ÃªÀÄ¥ÀmÉÃ¯ï gÀAd£ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

454 ¸ÉÆªÀÄ°AUÀUËqÀ UÀÄgÀÄ°AUÀUËqÀ §A¢£Á¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

455 ºÀ£ÀAvÁæAiÀÄ ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄiÁvÀÄ£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

456 zÀvÀÀÛ¥Àà dAUÀ¥Àà gÀAd£ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

457 ±ÀAPÀgÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

458 ¨sgÀvï zsÀªÀÄÄð ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



459 ¨Á§Ä ¦ÃPÀÄ §rßºÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

460 ªÉÄÊ£Á¨Á¬Ä ¨Á§Ä »¥ÀàgÀUÁ.J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

461 ªÀiÁgÉªÀé ±ÀgÀt¥Àà gÀAd£ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

462 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ zÉÃªÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ.J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

463 ±ÀgÀt¥Àà ®PÀÌ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

464 gÁªÀÄ¸Áé«Ä ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄAiÀÄÆgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

465 ±ÀgÀt¥ÀÀà ¸Á¬Ä§uÁÚ PÀÄl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

466 ¹zÀÝ¥Àà ¤AUÀ¥Àà zÉÃ¸À£ÀVÎ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

467 gÁªÀÄÄ SÁ§Ä ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

468 ZÀ£Àß¥Àà ªÀÄgÉ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ.J¸ï.J£ï. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

469 ¥ÀgÀªÉÄÃ² ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

470 ¸ÀÄgÉÃ±À »gÁ¹AUï ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

471 UÀAUÁgÁªÀiï gÁªÀÄfÃ PÀÄgÀ£À½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

472 ªÀÄ£ÀÄ QgÀÄ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

473 ¥ÀÆ®¹AUï AiÀÄ±ÀªÀAvÀ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

474 ¸ÀAvÉÆÃµÀ »ÃgÀ¹AUï ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

475 ªÀÄºÁzÉÃ« ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

476 ¸ÀÄ¨sÁ±À gÁªÀÄÄ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

477 ªÀÄºÁAvÀ¨Á¬Ä dA¨sÀÄ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

478 ZÀÁAzÀ©Ã ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄqÉªÁ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

479 dA¨sÀÆ gÉÆÃªÀÄPÉÆqÀ gÀAd£ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

480 ¸ÀgÀzsÁgÀ ©üÃªÀÄ¹AUï gÀAd£ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

481 ಗೌಯಭಭ  ಭೀಭರೆ ಕಾಚಪುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

482 ಸಂಕತ ಸುರೇವ ಭಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

483 ಭಡಿವಾಳ  ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ಕಾಚಪುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

484 ಧಭದರಾಮ ಭೀಭರಾಮ ಕಾಚಪುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

485 ಸಿದಧ   ಭೀಭವಮ ಮಡ್ಯಯ ಮ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

486 ಸಂಗಣಣ  ಫಷಣಣ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

487 ಅಮೇೀಗ  ಮುತತ  ಮಾನಸಿಹುಣಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

488 ±ÀgÀt¥Àà «ÃgÀ s̈ÀzÀæ¥Àà ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

489 UÀAUÀªÀÄä ²ªÀAiÀÄå ±ÁR¥ÀÄgÀ J¸ï.ªÉÊ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

490 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀqÀUÉÆÃ®Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

491 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ §¸À¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

492 ZÀ£Àß§¸À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

493 ¥ÁªÀðw ²æÃ±ÉÊ® ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

494 ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

495 ªÀÄ®è¥Àà §¸À°AUÀ¥Àà PÀÉÆAqÀUÀÄ½ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

496 C§ÄÝ¯ï £À© fvÁ£ï ©Ã ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

497 ±ÀAPÉæ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

498 ªÀÄ®ètÚ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà PÁZÀ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

499 §¸ÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

500 eÉÊ§Ä£Á© ªÀÄÌ§Ä® ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

501 §¸ÀªÀgÁeï ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÀAUÀgÁUÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

502 ªÀÄ®èªÀÄä gÁdÄUËqÀ ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

503 s̈ÁUÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁdUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

504 ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

505 ±ÀgÀtUËqÀ ¤AUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

506 ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀ®è¥Àà AiÀÄvÀ£Á¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

507 ¥ÉæÃªÀÄUËqÀ ¸ÁºÀ¨ÉUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

508 ¤A¨ÉtÚ CªÉÆÃUÀ¥Àà ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

509 ªÀÄ®è¥ÀÀà ¤A¨ÉtÚ ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

510 ±ÁAvÀªÀÄä ±ÀgÀtUËqÀ ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

511 ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

512 ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà gÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

513 zÀÆ®¥ÀàUËqÀsÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

514 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä §¸À¥Àà ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



515 ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀÄ®ètÚ ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

516 gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀÄAqÀÄgÁªï ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

517 UÀÉÆÃ®¥ÀàUËqÀ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

518 ªÀÄ¯ÁAUÀ¸ï ºÀÄ£ï¸Á¸ï ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

519 ±ÀgÀt¥ÀÀà zÀÄAqÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

520 ¸ÀÁºÉÃ§UËqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

521 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

522 PÀÉÃ±À¥ÀàUËqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

523 FgÀAiÀÄå PÀ®èAiÀÄå PÉÆAqÀUÀÄ½ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

524 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

525 ªÀÄºÁzÉÃ« ±ÁAvÀUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

526 ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀ®è¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

527 ¥ÉæÃªÀÄUËqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

528 ªÀiÁ®¥Àà §¸À¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

529 ¤AUÀ¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

530 ºÉÆ£Àß¥Àà £ÀrUÉÃgÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

531 ªÀiÁ®¥Àà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

532 gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

533 ªÀÄ®è¥Àà £ÀrUÉÃgÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

534 §¸À£ÀUËqÀ FgÀ¥ÀàUËqÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

535 ¤AUÀ¥Àà ¹zÀÞ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

536 zÉÊªÀ¥Àà vÉÆÃl¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

537 ©üÃªÀÄtÚ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

538 ªÉÄÊ¯ÁgÀ°AUÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

539 ¹zÀÞ£ÀUËqÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

540 ZÀAzÀæªÀÄä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ©¯Áð »¸Áì PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

541 UÀÄgÀtÚ §¸ÀtÚ PÀZÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

542 £ÁUÀ£ÀUËqÀ gÉÃªÀtÚ¹zÀÞ¥ÀàUËqÀ PÀZÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

543 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ FgÀUÀAmÉ¥Àà ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

544 ªÀÄÄgÉUÀªÀÄä ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀZÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

545 ±ÀAPÀgÀUËqÀ ZÀ£Àß§¸À¥ÀàUËqÀ CRAqÀºÀ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

546 zÁ£ÀªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

547 PÉAZÀ¥Àà ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

548 ²ªÀ¥ÀÀà ¹zÀÞ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

549 gÉÃªÀt¹zÀÞ¥Àà ²ªÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

550 §¸ÀªÀgÁeï £Á£ÁUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

551 ²æÃ±ÉÊ® £Á£ÁUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

552 CªÉÆÃV ©üÃªÀÄ±Àå AiÀÄvÀ£Á¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

553 ¹zÀÀÞªÀÄä UÀÄgÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

554 §¸ªÀÄä UÉÆÃ®¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

555 w¥ÀàtÚUËqÀ ¹zÀÞ¥ÀàUËqÀ PÀqÀUÉÆÃ®Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

556 gÁZÀAiÀÄå ±ÀgÀ§AiÀÄå ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

557 ªÀÄ®èªÀÄä ±ÀgÀ§tÚ ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

558 §¸ÀªÀgÁeï gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

559 ¹zÀÞ¥Àà ©ÃgÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

560 CA©PÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

561 ¹zÀÞgÁªÀÄ ªÀÄÆvÀð¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

562 ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà UÉÆÃ®¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

563 «gÀÆ¥ÁQë ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð»¸Áì PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

564 ªÀÄrªÁ¼À¥ÀàUËqÀ zÉÆqÀØ¥ÀàUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

565 ªÀiÁ£ÀAvÀUËqÀ ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð»¸Áì PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



566 PÀªÀÄ®¨Á¬Ä £ÀgÀ¹AUÀgÁªï PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

567 ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà ¤AUÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

568 ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ PÀqÀPÉÆ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

569 UÀÉÆÃ®¥ÀÀà ZÀ£Àß§¸À¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

570 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ ºÀ¼Éî¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

571 ZÀ£ÀÀß§¸À¥ÀàUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

572 ¥Àæ s̈ÀÄUËqÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

573 §¸ÀªÀgÁeï ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà PÀtªÉÄÃ±ÀégÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

574 PÀÁªÀÄtÚ ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

575 ¹zÀÞ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

576 UÉÆÃ®¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

577 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ²æÃ±ÉÊ®UËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

578 ¸ÀÁºÉÃ§UËqÀ zÉÊªÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

579 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ zÉÊªÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

580 UÉÆÃ®¥Àà gÀÄzÀæUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

581 ¹zÀÞªÀÄä UÉÆÃ®¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

582 F±ÀégÀ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

583 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ zÉÆAr§ ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

584 ªÀÄ»§Ä§° ªÀÄºÀäzï ¸Á¨ï ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

585 ±ÁA s̈À²ªÀAiÀÄå ªÀÄ®èAiÀÄå C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

586 ¹zÀÞgÁªÀÄ ¹zÀÞ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

587 zsÁåªÀÄªÀé ¸ÀAUÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

588 ªÀÄrªÁ¼À¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

589 ¸ÀAUÀtÚUËqÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

590 gÁAiÀÄ¥Àà ²ªÀ§¸À¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

591 ¸ÀAvÉÆÃµÀ gÁªÀÄgÁªï PÀZÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

592 ZÀAzÀæPÁAvï ¸ÁºÉÃ¨ï Uëqï AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

593 UÉÆÃ®¥Àà ¸ÁºÉÃ§UËqÀ AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

594 UÀÄgÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

595 zÉÆqÀØ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀgÀ£Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

596 ªÀÄ®èªÀÄä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

597 §¸ÀªÀÄä PÀ¯ÁåtgÁªï ºÀgÀ£Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

598 ZÀ£ÀÀßªÀÄ®è¥Àà ¤AUÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

599 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¤AUÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

600 ±ÀgÀt¥Àà CqÀ¥Àà PÀ¸ÀgÀ¨ÉÆÃ¸ÀÌ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

601 w¥ÀÀàtÚ CªÉÆÃUÀå¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

602 ¯ÁqÉè¥ÀmÉÃ¯ï ªÀÄ»§Æ§¥ÀmÉÃ¯ï ¸ÀÉÊzÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

603 §¸À°AUÀAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

604 «gÀÆ¥ÁPÀëAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

605 gÀvÀß£À¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

606 J®è¥Àà ¹zÀÞ¥Àà ±ÁR¥ÀÄgÀ J¸ï.ªÉÊ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

607 gÀÁAiÀÄªÀÄä zÀÄAqÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

608 gÀÄzÀæUËqÀ zÀªÀ®AvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

609 ¨ÉÆÃgÀªÀÄä ªÀÄºÁAvÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

610 ±ÀgÀt¥Àà ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

611 ªÀiÁAvÀ¥Àà §¸ÀªÀªÀAvÀgÁAiÀÄ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

612 C±ÉÆÃPÀ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

613 PÁªÀÄtÚ AiÀÄªÀÄÄ£À¥Àà ¨ÉtÆÚgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

614 UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¨ÉtÆÚgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

615 ²ªÀ°Ã¯Á £ÁUÀtÚ ¨ÉtÆÚgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

616 §¸ÀªÀgÁd UËqÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



617 vÁgÁ¨Á¬Ä ¨Á¥ÀÄUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

618 ¸ÀÄ§âgÁªï PÀÈµÀÚgÁªï PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

619 ¤AUtÚUËqÀ UÉÆÃ®¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

620 ¥ÀArvï §¸ÀtÚ ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

621 ±ÀAPÀÀæ¥Àà CAiÀÄå¥Àà ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

622 C¤vÁ §¸ÀªÀgÁeï ºÀgÀ£Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

623 ¸ÀÄgÉÃ±ï ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

624 §¸ÀªÀgÁeï UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

625 PÀ¯Áåt¥Àà UÉÆÃ®¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

626 ªÀÄ®è¥Àà gÉÃªÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

627 CªÀÄ®¥Àà J®è¥Àà ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

628 AiÀÄ±ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ UÉÆÃ®¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

629 ¸ÁºÉÃ¨ï¯Á¯ï £À©Ã¸Á¨ï ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

630 zËªÀ®¸Á¨ï £À©Ã¸Á¨ï ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

631 zÉÆqÀÀØ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

632 ²ªÀ¥Àà ¹zÀÞ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

633 ±ÁAvÀ¨ÁV §¸À¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

634 ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀAUÀtÚ ºÀAUÀgÁUÀ PÉ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

635 eÉÊvÀÄ© £À©Ã¸Á¨ï ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

636 PÀÄvÀÄâ¢ÝÃ£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï¸Á§ ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

637 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄ®Ì¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

638 EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï ªÀÄ®Ì¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

639 £ÁUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

640 ªÀÄ®ètÚUËqÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

641 ¯Á¯ÉÃ¥ÀmÉÃ¯ï SÁ¢Ãgï¥ÀmÉÃ¯ï PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

642 £ÀrUÉÃgÁ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

643 ªÀÄ®è¥Àà PÀ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

644 ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

645 ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ±ÁAvÀUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

646 ©AzÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

647 ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

648 zÉÃ«AzÀæAiÀÄå CAiÀÄå¥ÀAiÀÄå C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

649 ¤AUÀtÚ ¥ÀgÀÄvÀ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

650 gÁeÉÃAzÀæ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀqÀUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

651 ¹zÀÞªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ºÀAUÀgÁUÀ PÉ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

652 ªÀÄ®èAiÀÄå §¸À¥ÀàAiÀÄå C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

653 ¹zÀÞtÚ gÉÃªÀ¥Àà ©¯Áð PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

654 ¤AUÀ¥Àà PÀ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

655 CtÚAiÀÄå £ÁUÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

656 FgÀAiÄå ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå ªÀqÀUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

657 ¸ÀÄ s̈Áµï ¦qÀØ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

658 ¸ÀAUÀtÚUËqÀ ªÀÄ¯ÉèÃ¥ÀàUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

659 ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉÃªÀt¹zÀÞ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

660 ¹zÀÞªÀÄä ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð »¸Áì PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

661 ªÀiÁ£À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

662 ¥ÀªÀqÉ¥Àà gÉÃªÀ¥Àà ©¯Áð »¸Áì PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

663 PÀ®è¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

664 ¤Ã®ªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

665 ¹zÀÞgÁªÀÄ¥ÀÀà ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

666 ±ÀgÀtUËqÀ PÀ¯ÁåtgÁAiÀÄ ºÀgÀ£Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

667 s̈ÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¹zÀÞ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



668 w¥ÀàtÚ ¤AUÀtÚ AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

669 ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä ¤AUÀtÚ AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

670 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ CªÉÆÃUÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

671 zÉÆqÀØ¥ÀÀà ²ªÀ¥ÀàUËqÀ L£À¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

672 ±ÁgÀzÀ¨Á¬Ä °AUÀ£ÀUËqÀ AiÀÄvÀ£Á¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

673 ¹zÀÞ£ÀUËqÀ zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

674 PÉAZÀgÁAiÀÄ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

675 §®ªÀAvÀ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

676 ±ÉÃRgÀ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

677 FgÀtÚ UÀqÀUÉ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

678 °AUÀ£ÀUËqÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

679 PÀ®è¥Àà ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà AiÀÄvÀ£Á¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

680 C£Àß¥ÀÆtð ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

681 ±ÁAvÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

682 ¸Á§ªÀé zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

683 ¹zÀÞ¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

684 ¸ÀÄ¤ÃvÁ ®Pàëöäuï AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

685 ±À²PÀ¯Á zÀAqÀ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

686 ºÀÁ¯É¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

687 ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁºÉÃ§UËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

688 ¥ÀæPÁ±ï UÉÆÃ®¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

689 ±ÁAvÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ PÀqÀPÉÆÃ¼À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

690 zÉÃ£ÀÄ xÁªÀÅgÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

691 UËgÀªÀé ©üÃªÀÄ¥Àà ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

692 AiÀÄAPÀªÀé gÁªÀÄAiÀÄå CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

693 £ÁUÀ°AUÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

694 ¸ÀvÀåªÀÄä ªÀÄ®Ì¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

695 ®Pàëöäuï TÃgÀÄ C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

696 PÀÈµÀÚ¥Àà s̈ÉÆÃdÄ C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

697 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

698 zsÀ£À¹AUï zÉÃªÀÅ C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

699 FgÀ¥Àà ¸Á§tÚ ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

700 UÀÄgÀtÚ UÉÆÃ®¥Àà PÀZÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

701 ªÀÄgÉUÉ¥Àà ±ÁAvÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

702 ±ÀgÀtªÀÄä ¨Á§Ä PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

703 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¹zÀÞ¥Àà ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

704 w¥ÀàtÚ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

705 £ÁUÀªÀÄä ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

706 zÉÃªÀQ ZÀ£Àß¥Àà ªÀÄ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

707 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

708 «oÀ® gÁªÀÄZÀAzÀæ AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

709 gÀÆ¥À¹AUï «oÀ® AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

710 ±ÀAPÀgÀ ®ÄA§Ä AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

711 ªÀÄgÉªÀÄä ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

712 ±ÀAPÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

713 zÉÆqÀØ¥Àà ºÁ®¥Àà CRAqÀºÀ½î PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

714 eÉÊgÁªÀiï  UÀÄAqÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

715 ¸ÀÉÆÃªÀÄ¨Á¬Ä ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ªÀ¸ÁÛj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

716 «£ÉÆÃzï «oÀ® AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

717 gÀÁªÀÄZÀAzÀæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ AiÀÄqÁæ«Ä PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

718 PÀÉAZÀ¥Àà ²ªªÀÄä ªÀÄÁUÀtUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



719 ©üÃªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

720 §¸ÀªÀgÁeï ®Pàëöäuï ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

721 PÀªÀÄ®¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ£Áxï ©¯Áð»¸Áì PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

722 ¸Á§ªÀé ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà PÀ®ªÀÄgÀV PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

723 s̈ÉÆÃdÄ PÀÈµÀÚ C¯Áè¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

724 ªÀÄgÉªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

725 §®ªÀÄä PÀÈµÀÚ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

726 §¸ÀªÀÄä w¥ÀàtÚ ºÀgÀ£Á¼À © PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

727 UÀAUÀªÀÄä ªÀÄrªÁ¼À¥Àà PÉÆqÀPÀ¯ïè PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

728 ªÀÄgÉUÀªÀÄä ¹zÀÞ¥Àà PÀZÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

729 £ÀAzÀ£ïUËqÀ ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

730 ¤AUÀtÚ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

731 UÀÉÆÃ¥ÀtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

732 FgÀUÀAmÉ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

733 zÉÆqÀØ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀZÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

734 ¹zÀÞ¥Àà ©üÃªÀÄ±À¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

735 ¹zÀÁæªÀÄ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀZÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

736 AiÀÄAPÀ¥Àà §¸À¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

737 ¹zÁæªÀÄ¥Àà §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄUËqÀ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

738 §®ªÀAvÀ ªÉÄ®¥Àà EeÉÃj PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

739 zÉÆqÀÀØªÀÄä ªÀÄºÁAvÀ¥Àà PÀZÁ¥ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

740 ಶೆಂತಭಗೌತಿ ನಿನಗಿೆಂಗೌಡ ಸಲಿಡ್ಯಲ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

741 ಭಸಭದ್ ಹುಸ್ನ್ ಕೊನಿಭ ೀಸಾದಬ್ ಸಿಗಾಥದಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

742 ಮುನನ ಟ್ಲಾ ಷಯಿೀದ್್ಟೇಲ್ ಮಲಾವ ರ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

743 ಯಹೀಮಾನಸ ಬ್ ಕದಿಸಾದಬ್ ಸಿಗಾಥದಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

744 ಕೊನಿಭ ೀಸಾದಬ್ ಬಾಮ ೆಂಡ್್ಗಿಸಾಬ್ ಸಿಗಾಥದಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

745 ಜಗ  ಷಮಫಣಣ ಸಲಗಡ್ಯಲ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

746 ಸಂಗನನ ಗೌಡ ರಾಭನನ ಗೌಡ ಸಲಗಡ್ಯಲ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

747 ಸಣಮಂತ ಭೀಭರಾಮ ಬಿರಾಳ ಕೄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

748 ಸಿದದ ವ  ಷಮಫಣಣ ಕೊಡ್ಯಚಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

749 ಸಿದದ   ವಯಣ ಕೊಡ್ಯಚಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

750 ಷಫವ  ರಾಭಸಾವ ಮ ಕೊಡ್ಯಚಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

751 ಬಾಬುರಾಯ್ಯ ಶೆಂತಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ (ಬಿ) PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

752 ಮಭನಮಮ  ರಾಭಮಮ  ಗೊಫವಾದಡಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

753 ಗಂಗಮಮ   ರುದಯ ಮಮ ಮಲಗೂಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

754 ಗಿೀತ್ರ ಸುರೆಶ್ ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

755 ಗೊಲಳಿ್ಳ   ನಿೆಂಗ  ಹಂಗಯಗಾ (ಬಿ) PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

756 ಭಹಾೆಂತೇವ ಫಷಸ ಣಣ  ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

757 ಚಂದಯ ಭಾಗಭಭ  ಈಯ  ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

758 ಫಷಮಮ   ವಯಣಮಮ  ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

759 ಈಯಭಭ  ರಾಜಶೇಖಯ ಹಂಗಯಗಾ (ಬಿ) PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

760 ದೇವಿೆಂದಯ   ಗೂಲಳ್ಳಲ   ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

761 ಫಷರಾಜ ಭಲಕ   ಹಂಗಯಗಾ (ಬಿ) PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

762 ಫಷಭಭ  ಸಭನಗೌಡ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

763 ಸಂಗನಗೌಡ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

764 ತಿ ಣಣ  ಸನಮಂತ್ ಶಿಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

765 ಅಭರೇವ ಸಭನಗೌಡ ಶಿಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

766 ಲಲೇಟೇಲ  ಕರಿಭಟೇಲ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

767 ಸಿದದ ಫಷ ಶಿಯ ೀಮಂತ್ರಯ ಮ ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

768 ವಬೂದಿನ್  ಚೆಂದಸಾಫ ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

769 ವಯಣಭಭ  ವಯಣ  ಫಲಫಟ್ಟಟ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

770 ಶಿರಾಜ ಶೆಂತಗೌಡ ಫಲಫಟ್ಟಟ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

771 ವಯಣ  ಸಂಗನನ ಗೌಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

772 ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ಫಷ  ಅೆಂಫಯಖೇಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

773 ವವುಪುತಯ  ಸನಮಂತ್ರಯ ಮ ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

774 ಶಿನಂದ ವಿೀಯಫದಯ   ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

775 ಗುಯಣಣ ಗೌಡ ಗೊಲಳಿ ಗೌಡ ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

776 ಗೌಡ ಗೌಡ  ಭಲಕ ಗೌಡ ಜಭಖಂಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



777 ಶಿಯೂಗಿ  ಈಯಗ  ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

778 ನಾಗಭಭ  ಭಲಲ   ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

779 ಯವಿೀೆಂದಯ   ವಯಣ  ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

780 ಲಷ್ಭ ೀ ಈಯಣಣ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

781 ಈಯ   ವಾಲು ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

782 ಸಿದದ   ಇಯ ಮಾಯಡಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

783 ಭಲಮಮ   ಮಂದನಮಮ  ಅೆಂಫಯಖೇಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

784 ವಿಜಏಕ್ಮಮಾಯ  ಶಂಕರ್ ಕೂನುನ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

785 ಸನಮಂತ ಭರೇ ಶಿಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

786 ಶೆಂತ  ತನು ಕೂನುನ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

787 ವಿವವ ನಾಥ  ತಿ ಣಣ ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

788 ಸೈದ  ಭಲಾಲ ರಿ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

789 ತಿ ಣಣ  ಫಷ ಆಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

790 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ  ನಿೆಂಗ ನಂದಿಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

791 ಹುಸೇನ  ಬಿೀಭಸಾ ಯವಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

792 ವಯಣ   ಬಿೀಭ ಶಿಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

793 ಶಿ   ಬಾಲ ಅೆಂಫಯಖೇಡ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

794 ಬಂಗರೇವಾವ    ಭಲಲ  ಬಿಲವಾಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

795 ಅಮಮ   ಸಂಗ  ಫದಯ ಭಾವಿ ಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

796 ಶಂತಬಾಯಿ  ಭನಸಿೆಂಗ್ ಫದಯ ಭಾವಿ ಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

797 «±Àé£ÁxÀ/gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¸ÀÆ£Àß PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

798 AiÀÄ¯Áè°AUÀ/ºÁ®¥Àà ºÀgÀ£ÀÄgÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

799 £ÁUÀtUËqÀ/gÉªÀt¹zÀÝ¥Àà ¸ÀÆ£Àß PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

800 ¤AUÀ¥Àà/gÉÃªÀ¥Àà ¸ÀÆ£Àß PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

801 ¤Ã®PÀAl¥Àà/eÉÃmÉÖ¥Àà ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

802 ಫಷ /ರಾಚ ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

803 ನಿೆಂಬೄಣಣ /ಫಯಭಣಣ ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

804 ನಿೆಂಗಭ/ತಿ ಣಣ ರೆನ್ನಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

805  ಅಲಾಲ ಫಕ್ಷ್/ಭಹಬುಫಸಾಫ ಸಯನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

806 ರೆಣಸಿದದ  / ಗುಯಲೆಂಗ ಸನನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

807 ರಾಜಶೇಖಯ /ಭಭರಾಮ ಮುತತ ಕೊಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

808 ಶಿಲೆಂಗ /ಗುಯ ಕಾಯಬೇಷಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

809 ಶಂಕಯಲೆಂಗ  /ಗುಯ ಕಾಯಬೇಷಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

810 ಸಿದದ   /ನಯಷ ಕಾಯಬೇಷಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

811 ತುಯ  ಟ್ಲ/ ಚೆಂದಟ್ಲ ಕಾಯಬೇಷಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

812 ಗನುನ /ಸಿೀತು ಕಾಯಬೇಷಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

813 ಬಾಬು/ಸರಿಚಂದಯ ಕಾಯಬೇಷಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

814 ದತ್ರತ ತ್ಯ ಯ್ಯ /ಗುರುನಾಥ ಕೊಲುಲ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

815 ಯ ಕಾವ /ಯ ಹಾಲ ದ eÉÃªÀVð PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

816 ಭಕಬುಲ ಟೇಲ /ಹುಸ್ನ ಟೇಲ ಕಾಯಬೇಷಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

817 ಈಷವ ಯ /ಬಾಬುರಾ ಸಯನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

818 ಭಭರಾಮ/ ಫಷಣಣ ಸಯನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

819 ಬಾಪುಗೌಡ/ ಫಷವಂತರಾಮ ಮುತತ ಕೊಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

820 ನಿೆಂಗಭಭ / ಬಾಪುಗೌ ಮುತತ ಕೊಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

821 ಶಂಕಯಫಷ / ಕಲಲ  ಚನುನ ಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

822 ಕ್ಮಸುಮಾತಿ/ ಶಿಣಣ ಮುತತ ಕೊಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

823 ಶಿವಯಣ  ಶಿಲೆಂಗ ಸನನ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

824 ಸಂಗ  ಭರೆಪ್ ಸಯವಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

825    ಚನನ  ಗೌಡ      ಶಿವಯಣ ಗೌಡ ಯಂಕಂಚಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

826  ಶಿವಯಣ     ಸೀಭರಾಮ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

827  ಸಾಹೇಫಗೌಡ  ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

828   ಈಯಣಣ     ಫಷವಂತ್ರಯ ಮ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

829  ದತತ      ಶಂಕೄಯ  ಜೇಯಟಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

830 ಕಾಶಿನಾಥ  ಶೆಂತ ಮಂಡೇವಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

831  ದೇವಿೆಂದಯ    ಭಡಿವಾಳ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

832 ವಯಣಫಷ   ಸುಬದ್ರಯ ಭೀಷಗಾ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

833  ಸುರೇವ   ಸಿದದ  ಮಂಡೇವಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

834 ಭಲಲ ಭಭ    ಚನನ  ಗೌಡ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

835  ಶಿಯ ೀಶೈಲ  ಸಿದದ  ಜೇಯಟಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

836 ರೇಣಸಿದದ    ರಾವುತ ಜೇಯಟಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

837 ವಯಣ   ಫಷ ಜೇಯಟಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

838 ಅಮೀಯಟೇಲ  ಸಾಹೇಫಟೇಲ ರಂಜನಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



839  ಶಿಯೀಗ   ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

840 ಭಹಾದೇ   ಭಡಿವಾಳ ಯಂಕಂಚಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

841 ಫಷರಾಝ  ಶಿ ಕಲೂಲ ಯ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

842 ಮಲಲ    ಸಿದದ ಣಣ ಯ್ಯತನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

843 ಮಾಮಭಭ   ರಾಭಣಣ ಯ್ಯತನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

844 ಭೀಭರಾಮ  ನಿೆಂಗ ಬಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

845 ರೇಖಾ  ಚನನ  ಜೇಯಟಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

846 ಫಷರಾಜ ಸಿದ್ರಯ ಭ ಮೂಲಸಳಿ್ಳ  ಡಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

847 ಭಹಾೆಂತಮಮ   ಸಿದದ ಮಮ ಬಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

848 ಭೀಭರಾಮ ಭೂತ್ರಳ್ಳ ಕಯಗೂೆಂಡ ಅೆಂಕಲಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

849 ಶಂಕಯ   ಭೂತ್ರಳ್ಳ ಕಯಗೂೆಂಡ ಅೆಂಕಲಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

850 ನಯಷ  ಫಷ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

851 ಧಭದಣಣ   ಶಂಕೄಯ  ಬಿಲಾಲ ಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

852 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ  ಕಲಲ  ಯ್ಯತನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

853 ಮಕಕ    ಜಟ್ಟ  ಯ್ಯತನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

854 ವಯಣ   ಭಲಕ ಯ್ಯತನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

855 ಫಷ   ಭಲಕಾಜ ಬಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

856 ಶಿಯೀಗ   ಭಲಕಾಜ ಸಯನಾಳ ಕೄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

857 ದೇ   ಭೀಭರಾಮ ನಾರಾಮಣಪುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

858 ಭಹಬುಫಟೇಲ  ಸುಬಾನಟೇಲ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

859 ವಿಜಮಲಕ್ಿ ಭ ೀ  ಷದ್ರಶಿಗೌಡ ಕ್ಮಯನಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

860 ಶಿಕ್ಮಮಾಯ  ಗುರುನಾಥ ಬಿಲಾಲ ಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

861 ಸಷನಸಾಫ  ಹುಸ್ನಿಸಾಫ ಯ್ಯತನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

862 ರುದಯ ಗೌಡ  ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ಕಲೂಲ ಯ ಕೄ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

863 ವಯಣಗೌಡ  ನಿೆಂಗನಗೌಡ ಯಂಕಂಚಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

864 ಯ ವಿೀಣಕ್ಮಮಾಯ ಫಷಮಮ ಜೇಯಟಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

865 ಸಿದದ ಭಭ   ಭಲಲ  ಅೆಂಕಲಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

866 ಕರೆ   ಕಾಭಣಣ ಯ್ಯತನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

867 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ಯ ಭುಲೆಂಗ ಕಲೂಲ ಯ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

868 ನಂದ  ನಿೆಂಗ ಬಲೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

869 ಗುರುಬಾಯಿ  ಭಲಲ  ಇಟಗಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

870 ವಯಣಫಷ  ಗೊೀಲಾಲ ಳ ಜೇಯಟಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

871 ವಿವವ ಯ   ಕಲಲ  ಯ್ಯತನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

872 ಕರೆ  ನಿೆಂಗ ಯ್ಯತನುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

873 ಫಷಣಣ   ಈಯ ಜೇಯಟಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

874 ಅಣಾಣ ರಾ  ಅಭಯ ಜೇಯಟಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

875   ರೇವು  ಸೇವು ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

876 ಮೇೀತಿರಾಭ  ಧಮುದ ಮಂಡೇವಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

877 ತೇರ್ಜ  ಖೇಮು ಮಂಡೇವಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

878 ಸೀಮು ಲಾಲನಾಮಕ ಮಂಡೇವಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

879 ಭಹಾೆಂತ  ಹಯಗಪ್ಪ ಮಾಹುಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

880  ರೇಖು  ಷಕ್ಮಯ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

881 ಷದ್ರನಂದ  ರಾಭಕೊೀತಿ ಫಡನಿಹಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

882 ರಾಮು  ಸೀಮು ರಂಜಣಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

883 ಶಂಕಯಲಾಲ ಪುೆಂಡಲಕ ಫಡನಿಹಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

884 ಸರಿವಚ ೆಂದಯ   ತುಳಜಾರಾಭ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

885  ರಾರ್ಜ ಖುಬು ಮಂಡೇವಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

886 ಸಿೀತ್ರಬಾಯಿ ಅಮೇೀಘೆ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

887 ನಾಗಣಣ ಗೌಡ ಚಂದಯ ಶ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

888 ದ್ರಲಾಸಾಫ   ನಬಿೀಸಾಫ ಸೈದ್ರಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

889 ಫಷರಾಜ ಶಿೀವಯಣ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

890 ಮಂರ್ಜನಾಥ   ಸಾಮಫಣಣ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

891 ದತುತ ಗೌಡ   ರುದಯ ಗೌಡ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

892 ರೇಣಸಿದದ   ರಾವೂತ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

893 ಬಗವಂತರಾ  ಭಹಾೆಂತ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

894 ವಿಜಮ  ಅಶಕ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ಮಾನಸಿಣಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

895 ಸಣಮಂತರಾಯ್ಯ  ರೇ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

896 ಅಮಮ ಣಗೌಡ   ಪ್ಯ ೀಭಗೌಡ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

897 ಗುರುಲೆಂಗಯ್ಯಮ   ರುದಯ ಯ್ಯಮ  ಮಾನಸಿಣಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

898 ನಿೀೆಂಗಣಣ  ರಾಚ ಗೌಡ ಯ್ಯಡ್ಯಯ ಮೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

899 ಸಿದದ ರಾಭ ಯ್ಯಮ  ಫಷಲೆಂಗಯ್ಯಮ ಯ್ಯಡ್ಯಯ ಮೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

900 ಸಣಮಂತರಾಯ್ಯ  ದೇವಿೆಂದಯ  ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



901 ಸಿೀೆಂಧುಬಾಯಿ ರಾಭಚಂದಯ   ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

902 ಗುರುನಾಥರೇಡಿಡ ೀ  ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ ಡಿೀಗೇರಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

903 ಭಡಿೀಡ್ಯಳ   ಮಾೆಂತ ಕ್ಮಳಗೇರಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

904 ಈಯಯ್ಯಮ  ಅಯ್ಯಮ  ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

905 ಫಷ  ಗಣಸಿದದಯ್ಯಮ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

906 ಸುಭಾವಚಂದಯ  ಯಮಾನಂದ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

907 ಫಷವೇವ ವಾಡಯ್ಯಮ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

908 ನಿೀೆಂಗಭಭ  ಗೊೀದುತ್ರಯಿ ಗುರುಬಾಲ ಗೌಡ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

909 ಘನಸಿೀದದಯ್ಯಮ ಅಯ್ಯಮ  ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

910 ಲಲೀತ್ರ ಈಯಯ್ಯಮ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

911 ಮವವಂತ ಭಹಾದೇ ಗೌಡ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

912 ಭಭ  ಮಾಳ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

913 ಭಾಯ ತಿೀ  ವಾಡಯ್ಯಮ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

914  ಕಲಲ     ವಯಣ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

915 ಯ ಕಾವ ಸಳೆ   Halleppa ಡಿೀಗೇರಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

916 ಷಯ ಫೀದಿದ ೀನ ಗಲಾಭ ದಷತ ಗಿೀಯ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

917 ಅಶಕ ಸಾಲೆಂಗ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

918 ಖಾದಯ ಪ್ಪಶ ದಷತ ಗಿೀಯಸಾಫ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

919 ಅಪ್ಪ ಸಾಫ ಫಷವಂತರಾಯ್ಯ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

920 ಕಾಲ ಸಾಫ ಲಾಲೇಸಾಫ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

921 ರಾಚಯ್ಯಮ   ಫಷಯ್ಯಮ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

922 ಶಂಕ್ಮತಲಾ ಶಿಮೂತಿೀದ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

923 ಶಿಯ ೀದೇವಿೀ ಶಿಯ ೀ ಶೈಲ ಯ್ಯಡ್ಯಯ ಮೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

924 ಸಿೀದದ ವ  ನಿೆಂಗ ಭಳಿ್ಳೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

925 ಭೀಭಯ್ಯಮ  ಕೂತುಬೇೀದಿದ ನ ಭಳಿ್ಳೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

926 ಶಂಕಯಗೌಡ ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ ಕ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

927 ಭಭಣಣ  ಈಯಣಣ ಗೌಡ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

928 ಗೌಡ ಗೌಡ  ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ ಕ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

929 ಶಿೀವಾನಂದ ಚನಣ ಯ್ಯಮ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

930 ದೇಕೄಕ ೀಭಭ   ದೇವಿೆಂದಯ  ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

931 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಚನನ ಫಷ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

932 ಚಂದಯ ಶೆಖಯ rಚನನ ಫಷ ಕ್ಮಳಗೇರಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

933 ವಯಣ   ಸಿದದ ಣಣ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

934 ಚಂದದ ಣಣ   ಫಷಲೆಂಗ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

935 ಚಿೀನನ  ಗೌಡ ಲಕ್ಷ್ಭಣಗೌಡ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

936 ಗುರುಸಿೀದದ   ಶಿರಾಮ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

937 ಮಾೆಂತ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

938 ನಾಗಭಭ  ಶೇಕ ಮಾನಸಿಣಗಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

939 ಜಮಶಿಯ ೀ  ಸಂಗಣಣ ಮೂಗಾನ್ನಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

940 ಶಿವಯಣ  ಫಲವಂತ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

941 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ   ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಡಿೀಗೇರಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

942 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ಮಾನ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

943 ಕಲಾಮ ಣೀ ಸಾಯಿೀಫಣಣ ಬಿೀರಾಳ ಹೀಸಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

944 ಷರೀಜ್ಜನಿೀ ಅಮೇೀಗೌಡ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

945 ಭಹೀಬೂಸಾಫ ಅಬುದ ಲ ಖಾದಯ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

946 ಚನನ ಫಷ ಫಲವಂತ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

947 ಚಂದ್ರಯ ಭ ಶಿ ಬಿೀರಾಳ ಹೀಸಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

948 ಶಸಜಾನ ಇಮಾಭ ಸಾಫ ಭಳಿ್ಳೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

949 ಲೀೆಂಗರಾಜ ಭೀಭರಾಯ್ಯ ಐನಾಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

950 ನಿೀಲಭಭ  ಜಗದೇ ಮೂಗಾನ್ನಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

951 ಭಲಲ ೀನಾಥ ರಾಭ ಮೂಗಾನ್ನಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

952 ದೇವಿೀಕಾ ಶಿೀವಯಣ ಮೂಗಾನ್ನಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

953 ಸಂಗ   ರಾಭ ಮೂಗಾನ್ನಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

954 ಸಿೀದದ   ಭಲ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

955 ಸಣಮಂತ್ರರಾಮ ಗುಯಣಣ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

956 ಭಲಕಕ ಣಣ  ಭೀಭರಾಯ್ಯ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

957 ಶಂಕಯ ಗೌಡ  ರುದಯ ಗೌಡ ಶಕಾಪೂಯ  ೆಷ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

958 ಬಗಂವಂತರಾಯ್ಯ  ಚಿೀನನ  ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

959 ರೇಣಸಿೀದದ    ವಯಣ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

960 ರಾಭ ಭಲಲ ೀಕಾದರ್ಜನ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

961 ವಿವವ ನಾಥ  ನಿೆಂಗ ಡಿೀಗೇರಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

962 ವಶಿೀಕಲಾ ದಂಡಪ್ಪಶು ಕ್ಮಳಗೇರಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå



963 ಶಿೀವಾನಂದ ಈಯಗಂಟ ಡಿೀಗೇರಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

964 ಶಿೀಶಂಕಯ  ಈಯಗಂಟ ಡಿೀಗೇರಾ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

965 ಶಂಕಯಗೌಡ ಸಣಮಂತರಾಯ್ಯ ಗೌಡ ಯ್ಯತತ ನಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

966 ಸಂಗಭಭ  ಸಂಗ ಯ್ಯತತ ನಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

967 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿೀ ಸಿೀದ್ರಯ ಭ ಯ್ಯತತ ನಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

968 ಮುದ ಗೌಡ ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ಯ್ಯತತ ನಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

969 ಸಣಮಂತರಾಮ  ಗುರುಲೆಂಗ ಗೌಡ ಯ್ಯತತ ನಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

970 ಮಾೆಂತ  ಸೈಫಣಣ ಯ್ಯಡ್ಯಯ ಮೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

971 ವಯಣ   ಸಂಗ ತೇಗಳಬಾಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

972 ಸುಜಾತ್ರ  ರುದಯ ಗೌಡ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

973 ಖಾಜಾಟೇಲ ಸೈಮದ ಟೇಲ ಸೈದ್ರಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

974 ಯಫೀಕ ಟೇಲ  ಇಮಾಭ ಟೇಲ ಸೈದ್ರಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

975 ಸೈಮದ ಟೇಲ ಅಮೀನ ಟೇಲ ಸೈದ್ರಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

976 ಮಸಬೂಫ ಟೇಲ ಸೈಮದ ಟೇಲ ಸೈದ್ರಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

977 ಶಿವೂಬಾಯಿ ಗೊೀದುತ್ರಯಿ ರಾಜಶೆಖಯಗೌಡ ಅಖಂಡ ಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

978 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ  ರಾಜಶೆಖಯಗೌಡ ಅಖಂಡ ಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

979  ರಾಜಶೆಖಯ ನಿೀೆಂಗ ಅಖಂಡ ಸಳಿ್ಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

980 ನಾಗ  ಕಾಭಣಣ ಬನ್ನಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

981 ಸಣಮಂತರಾಯ್ಯಗೌಡ ವಯಣಗೌಡ ಬನ್ನಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

982 ಕಿವನ್ ಯ್ಯಡ್ಯಯ ಮೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

983 ಭಯಳ  ಉದದ  ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

984 ದಲ  ನಿೆಂಗ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

985 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ  ರಾಷ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

986 ಕಭಲಾಕಯ ಬಿೀಭಲು ಯ್ಯಡ್ಯಯ ಮೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

987 ಲಶಭ ಣ ಲಾಲಸಿೆಂಗ್ ಯ್ಯಡ್ಯಯ ಮೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

988 ಧರು ನಯಸಿೆಂಗ್ ಯ್ಯಡ್ಯಯ ಮೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

989 ಗುಯ  ಲುಭಬುಫ ಯ್ಯಡ್ಯಯ ಮೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

990 ಶಿಲೆಂಗ   ಭೀಭ ಸಯನಾಳ ಬಿ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

991 ಸಿದಯ ಭ  ಸನಮಂತ್ರಯ ಮ ಕಡಕೂಳ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

992 ಯ ದಿೀ ತಿ ಣಣ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

993 ಸಳಿೆ  ಚಂದ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

994 ವಯಣ  ಭಯಳಿ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

995 ಸನಮಂತ ಪ್ಪಮ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

996 ತ್ರಮವಾವ  ತಿ ಣಣ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

997 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ಬಿೀಭರಾಮ ಯ್ಯಡ್ಯಯ ಮೀ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

998 ನಿೆಂಗಣಣ  ಅಣಣ ರಾಮ ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

999 ಸಿದದ ಣಣ   ನಾಗಣಣ  ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

1000 ಮಭನ  ಯಂಕ  ಸುೆಂಫಡ PÀÈ¶ ¨sÁUÀå

1001 ¸ÁAiÀÄ§tÚ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀÄ½î »¥ÀàgÀV J¸ï. J£ï gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1002 ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà PÉgÀÆgÀ ªÀ¸ÁÛj gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1003 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA. ¦ÃgÀ¥Àà §Æl£Á¼À ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1004 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ±ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ.¥Án® UÀÆqÀÄgÀ J¸À J£À gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1005 gÀ« ZÀAzÀæ±Á ºÀgÀªÁ¼À gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1006 ¨sÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ  vÀAzÉ gÉªÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ , SÉÆ£À¹gÀV gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1007 ²ªÀ±ÀAPÀgÉÃ¥Àà vÀA/ ZÀ£Àß §¸À¥Àà ¢ªÁt, ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ J¸ï.J gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1009 £Á£ÁUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀUËqÀ ¥ÁnÃ®, AiÀÄ®UÉÆqÀ gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1010 UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ® AiÀÄ®UÉÆqÀ gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1011 ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ vÀAzÉ zÀªÀ®¸Á § E£ÁªÀÄzÁgÀ, £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1012 ªÉÆÃºÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀÄ®Ä ZÀªÁt ªÀÄAzÉªÁ® gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1013 FgÀtÐ ¨sÀÆvÁ½Ã, »VÎ£Á¼À gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1014 ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Áà, ªÀÄAzÉªÁ® gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1015 ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ vÀAzÉ ±ÀºÁ§Ä¢ÝÃ£À d¯Á® ªÀÄAzÉªÁ® gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1016 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà UÀÄeÁÓ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1017 zÉÃ«AzÀæ vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1018 §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛ¥ÀàUÉÆÃ¼À gÉÃªÀ£ÀÆgÀ gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1019 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁdtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ §¼ÀÆîAqÀV gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1020 ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà £ÁPÀªÀÄ£ï CAzÉÆÃ¯Á gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1021 ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ §UÀ®ÆgÀ ªÀÄAzÉªÁ® gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå



1022 ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÀ½î ªÀÄAzÉªÁ® gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1023 ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§tÚ £ÁlPÁgÀ ªÀÄAzÉªÁ® gÉÊvÀ DvÀä ºÀvÀå

1024 ಸಿದದ ರಾಭ ಭಯೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1025 ಶೆಂತಗೌಡ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1026 ದ್ರಸಾತ ಗಿೀರಿಸಾಫ ಅೆಂಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1027 ಗಂಗಭಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1028 ಅಣವಿೀಯ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1029 ನಾಗರಾಜ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1030 ಸಾತಣಣ ಗೌಡ ಕೊೀಳಕೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1031 ಚನನ ಭಲಲ  ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1032 ರೇಣಸಿದದ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1033 ಶಿಯ ೀ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1034 ತಿ ಣಣ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1035 ಸಿದದ  ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1036 ಭೀಭಮಮ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1037 ನಾಗರಾಜ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1038 ಸುಭಾಶವವ ೆಂದಯ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1039 ಲಕ್ಿ ಭ ಕಾೆಂತ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1040 ಹಾಲ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1041 ಗುರುಲೆಂಗ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1042 ಸಂಜ್ಜೀ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1043 ಅೆಂಫಯ ಭ ಮಾಗಣಗೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1044 ನಿೆಂಗಣ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1045 ಶಿೀಕಾೆಂತ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1046 ಸಂತೀಶ ದುಭಭ ದಿಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1047 ರಾಜೇೆಂದಯ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1048 ಭಹಾೆಂತ ಗುಡೂಯ ( SA ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1049 ವಯಣಫಷ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1050 ಮನಾಕ್ಿ ಭ ೀ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1051 ಇಸಾಭ ಮಲ್ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1052 ಶಿರಾಮ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1053 ಗೊಲಾಲ ಳಪ್ಪ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1054 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1055 ಸಣಮಂತ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1056 ನಿೀಲಭಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1057 ರೈಸಭತಬಿ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1058 ಮೆಹಬೂಫಸಾಫ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1059 ಬಗಂಬಿ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1060 ರಾಮ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1061 ದಷತ ಗಿಯಸಾಫ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1062 ಫಷಲೆಂಗ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1063 ದಲತರಾಜ ಗುಡೂಯ ( SA ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1064 ರಾಜಾಸಾಫ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1065 ಚನನ  ಮಾಗಣಗೇಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1066 ಮೌಲಾಸಾಫ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1067 ಸಿದದ ಪ್ಪ ಮಾಗಣಗೇಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1068 ಬಾಬು ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1069 ತಿ ಣಣ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1070 ಪ್ಪಮ ರಾಬಗಂ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1071 ವಯಣಫಷ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1072 ಅಣ್ಣ ೀ ಜೇಗಿದ ( ಬಿ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1073 ಅಮೀಯಅಲ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1074 ಶಂಕಯಲೆಂಗ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1075 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1076 ಈಯಮಮ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1077 ಶಿವಯಣ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1078 ಸಿದದ ಲೆಂಗಮಮ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1079 ಸುಲ್ಮಾನ ಕ್ಮಭಭ ನ ಸಿಯಸಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1080 ಫಲವಂತ ಗೂಡೂಯ (SA ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1081 ಮಾಣಕಮಾಭ ಗೂಡೂಯ (SA ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1082 ಶಿಣಣ ಹ ಯಗಾ (SN ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1083 ಸುರೇವಸಿೆಂಗ್ ಕ್ಮಭಭ ನ ಸಿಯಸಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1084 ನಾನಾಗೌಡ ಕ್ಮಭಭ ನ ಸಿಯಸಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1085 ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಹ ಯಗಾ (SN ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1086 ಫಷಭಭ ನಂದಿಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1087 ಯ ಕಾವ ಕ್ಮಭಭ ನ ಸಿಯಸಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1088 ಶಿಯ ೀಮಂತ ಕ್ಮಭಭ ನ ಸಿಯಸಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1089 ಶಿಯ ೀಶೈಲ ಕ್ಮಭಭ ನ ಸಿಯಸಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1090 ಭಡಿವಾಳ ಗೂಡೂಯ (SA ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1091 ಫಷಲೆಂಗಪ್ಪ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1092 ಫಷರಾಜ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1093 ಚನನ ಫಷ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1094 ವಯಣ ಮೇನಫಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1095 ಭೀಭಣಣ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1096 ಭಲಕ ಜ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1097 ಸುಭಾಶ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1098 ಗುರುಪುತಯ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1099 ಶಿಕ್ಮಮಾಯ ಹ ಯಗಾ (SN ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1100 ಸಾಗಯ ಹ ಯಗಾ (SN ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1101 ಭಲಮಮ ಕಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1102 ಕೃಶಣ  ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1103 ಭೀಭರಾಮ ಮುದ್ರಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1104 ಸಣಮಂತ ಗಂವಾಾ ರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1105 ವಯಣ ಬಿರಾಳ್ಳ (ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1106 ರಾಭನಗೌಡ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1107 ನಿೆಂಗ ಕೊಡತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1108 ನಿೆಂಗ ಕೊಡತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1109 ಗುಯ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1110 ಶಿಯ ೀದೇವಿ ಭಲಾಲ  ( ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1111 ರೇಣಸಿದದ  ಬೇೀಲರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1112 ಬಾಗಣ ಬೇೀಲರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1113 ಭಡಿವಾಳ ಬೇೀಲರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1114 ಫಷ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1115 ವಿಠಲ ಬೇೀಲರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1116 ಪ್ಯ ೀಭಕ್ಮಮಾಯ ಸಯನಾಳ ( ಕೄ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1117 ಅವ ಣಣ ನಾರಾಮಣಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1118 ಸಿದದ ರಾಭವ ಸಯನಾಳ ( ಕೄ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1119 ಗಣತಿ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1120 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1121 ನಿೀಲಕಂಠ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1122 ಮೆಸಬೂಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1123 ನಿೆಂಫಣಣ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1124 ಶಿರಾಜ ಮುತತ ಖೊಡ್ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1125 ಕಾಶಿಭಸಾಫ ರಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1126 ವಯಣ ರಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1127 ದೇವಿೆಂದಯ  ಗೊೀಗಿಹಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1128 ರೀವನಬಿ ರಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1129 ಭನಸ್ತಯ ಟೇಲ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1130 ಮೆಸಬೂಫ ಟೇಲ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1131 ಈವವ ಯ ಮುತತ ಖೊಡ್ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1132 ಅರ್ಜದನ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1133 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ರಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1134 ದೇವಿೆಂದಯ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1135 ದೇವಿೆಂದಯ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1136 ಚೆಂದ ಸಾಫ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1137 ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ಗೂಡೂಯ (SA ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1138 ಅಣಣ ರಾಮಮ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1139 ಫಷರಾಜ ಅಲರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1140 ಸುರೇವ ಯ್ಯನಾಗುೆಂದಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1141 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲೂಲ ಯ ( ಕೄ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1142 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1143 ಫಷಭಭ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1144 ಷಯಷವ ತಿ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1145 ಫಷರಾಜ ಗೂಡೂಯ (SA ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1146 ನಾಗರಾಜ ಸನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1147 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1148 ಕಲಾತಿ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1149 ಲಕ್ಿ ಭ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1150 ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1151 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಸನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1152 ಭರೆ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಿಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1153 ಸುಭಾಶ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1154 ಮಾವ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1155 ಚಲಬಾಯಿ ಗುಡೂಯ ( SA ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1156 ಭರೆ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1157 ಮೆಲಾಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1158 ಸ್ತಮದಕಾೆಂತ ಕೊಳಿಕೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1159 ಪುೆಂಡಲಕ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1160 ಕಲಲ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1161 ರೇವು ಗುಡೂಯ ( SA ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1162 ಬಜನು ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1163 ಗೊಲಭಭ ಕಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1164 ಈಯ ಹ ಯಗಾ (SN ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1165 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಕಲೂಯ ( ಬಿ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1166 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಕಲೂಯ ( ಬಿ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1167 ಕನನ ಮಮ ಕಲೂಯ ( ಬಿ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1168 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲೂಯ ( ಬಿ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1169 ಭಲಕ ಣ ಕಲೂಯ ( ಬಿ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1170 ಸಂತೀಶ ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1171 ಸುಭಾಶ ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1172 ಶಂಕಯಲಾಲ ಫದಿನಿಹಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1173 ಶಂಕಯ ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1174 ನಾಗ ಮೇೀಲರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1175 ಶಂಕಯ ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1176 ಬಾಬು ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1177 ಲಕ್ಿ ಭ ಬಾಯಿ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1178 ಶಂಕರು ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1179 ಸರಿಚಂದಯ ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1180 ಫಷಭಭ ಹಂಗಯಗಾ ( ಕೄ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1181 ಕಾೆಂತಭಭ ಹಾಲಗಡಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1182 ನಾಗಯ ೀೆಂದಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1183 ಕಲಾತಿ ಹಂಗಯಗಾ ( ಕೄ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1184 ಬಿೀಭಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ ( ಕೄ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1185 ಫಷವಂತ್ರಯ ಮ ಹಂಗಯಗಾ ( ಕೄ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1186 ವಯಣಭಭ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1187 ವೆೆಂಕಟ್ವ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1188 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1189 ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1190 ಸಿದದ ಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1191 ಭಡಿವಾಳ ಭಲಾಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1192 ಯಮಾದೇವಿ ಭಲಾಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1193 ಸಣಮಂತ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1194 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1195 ಶಂಕಯದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1196 ಕಾೆಂತಭಭ ಭಲಾಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1197 ಶೇಖ ಭಲಾಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1198 ನಿೆಂಗ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1199 ಜಗದೇವಿ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1200 ಭಹಾೆಂತ ಗೊೀಫಫ ಯವಾಡಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1201 ಈಯಭಭ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1202 ಸನಭವ ಗೊೀಫಫ ಯವಾಡಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1203 ಕಾಶಿನಾಥ ಕಾಯಭೀಷಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1204 ವಯಣಫಷ ಗೊೀಫಫ ಯವಾಡಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1205 ಅಮೃತ ಮಂದಯವಾಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1206 ಸೈಫಣಣ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1207 ಭಲಲ ಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1208 ತಿ ಣಣ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1209 ಭರೆ ಮಂದಯವಾಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1210 ವಯಣ ಮಂದಯವಾಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1211 ಚೆಂದಿಬಾಯಿ ರೇವುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1212 ಭಲಲ ಪ್ಪ ಮಂದಯವಾಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1213 ತುಳಜಾರಾಜ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1214 ಉಮಾಬಾಯಿ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1215 ತ್ರಮಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1216 ಬಂಗಾಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1217 ಭಹಾದೇ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1218 ನಾಗಭಭ ಮಂದಯವಾಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1219 ಸೈದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1220 ಭಹಾೆಂತ ಕಡಕೊಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1221 ಶಂಕಯ ಖಂದಡೆಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1222 ಶಂಕಯ ಖಂದಡೆಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1223 ಫಷರಾಜ ಗೊೀೆಂಡೆಯವಾಡಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1224 ಭಡಿವಾಳ ಕಡಕೊಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1225 ಭಹಾದೇ ಶಕಾಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1226 ಸಂತೀಶ ಖಂದಡೆಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1227 ಮಲಲ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1228 ನಥು ಖಂದಡೆಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1229 ಶಿಕ್ಮಮಾಯ ಖಂದಡೆಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1230 ಶಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1231 ಲಕ್ಿ ಭ ಬಾಯಿ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1232 ಭಹಾೆಂತ ಕಡೆಕಲಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1233 ಗುರುವ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1234 ಯಭಹಾನಂದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1235 ಶಿವಾನಂದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1236 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಜಮವಾರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1237 ಸುಭಾಶ ಖಂದಡೆಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1238 ಗೊೀಪು ಖಂದಡೆಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1239 ರಾಭಚಂದಯ ಖಂದಡೆಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1240 ವಯಣಭಭ  ಅಖಂಡಳಿ್ಳ  ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1241 ಸುಫಣಣ  ಹಂಗಯಗಾ ( ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1242 ಶೆಂತ ಹಂಗಯಗಾ ( ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1243 ಪ್ಪೆಂಡು ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1244 ಸಾಫವ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1245 ಭಲಲ  ಕಾಚೂರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1246 ಸಂಗಪ್ಪ  ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1247 ಶಿಲೀಲಾ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1248 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1249 ಶಂಭೀಜ್ಜ ನಿೀಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1250 ಭಡಿವಾಳಪ್ಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1251 ಅಶೀಕ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1252 ಶೆಂತಬಾಯಿ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1253 ಸುರೇವ ಗುಗಿ ಹಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1254 ಸೀಭಲು ಕಾಖಾೆಂಟಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1255 ಭಹಾೆಂತೇವ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1256 ಅೆಂಜನಾಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1257 ಈವವ ಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1258 ಭೀಮು ಗುಗಿ ಹಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1259 ಕಸುತ ರಿಬಾಯಿ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1260 ಅಭರೇವ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1261 ರಾಜಕ್ಮಮಾಯ ಚದನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1262 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1263 ಕಿೀರು ಹ ಯಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1264 ಭಲಲ  ಕಾಖಾೆಂಟಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1265 ಗಂಗಾಧಯ ಮಂಗಳೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1266 ಶಂಕಯ ಗೂಡೂಯ (SA) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1267 ಶಂಕಯಮಮ ಸಾಥಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1268 ಅಮೃತಬಾಯಿ ನಿೀಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1269 ಕೃಶಣ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1270 ವಯಣಫಷಪ್ಪ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1271 ನಾಗಪ್ಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1272 ರಾಮು ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1273 ಭಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕ್ಮಭಭ ನಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1274 ವಯಣ ಜಂಫರಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1275 ಯಂಕಮಮ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1276 ಶಿಣಾಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1277 ಭರೇಭಭ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1278 ಮಭನಪ್ಪ ಸಾಥಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1279 ಮುತತ  ಜಳಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1280 ಷರಿೀತ್ರ ಗುಡೂರು (SA) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1281 ಫಷಪ್ಪ ಮಾಣಶಿಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1282 ಸಂಗಣಾಣ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1283 ನಾಗಭಭ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1284 ಲಕ್ಷ್ಭ ಬಾಯಿ ಅರಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1285 ಬಾಬುರಾಮ ಅರಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1286 ಭಾಗಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1287 ಮಭನಪ್ಪ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1288 ಗೊೀಲಾಲ ಳ ಕ್ಮಯಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1289 ಜೇಟ್ಟ  ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1290 ಮುರಿಗವ ಮಾಗಣಗರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1291 ಅಸಭ ದಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1292 ಭಸಭ ದಫಾರುಕ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1293 ನಯಷ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1294 ಭಹಬೂಫಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1295 ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1296 ಲಲ ಮಾಬಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1297 ಷರುಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1298 ವಿವವ ನಾಥ ಗನಳಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1299 ಖಾಸಿೆಂಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1300 ಭರೇ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1301 ಸಿದದ  ಮಂದಯ ವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1302 ಣಣ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1303 ಜ್ಯಮ ತಿಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1304 ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1305 ಭಕ್ಮತ ಜ್ಜ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1306 ಮಾಹಾದೇವಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1307 ಫಷಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1308 ಈಯಣಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1309 ಗೇಣ್ಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1310 ಭರೆಭಭ ಕೂಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1311 ಯಶುರಾಭ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1312 ನಿೀಲಕಂಠ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1313 ಗೊೀವು ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1314 ವಯಣಪ್ಪ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1315 ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1316 ಶೆಟ್ಟ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1317 ಅಲಾಲ ಬಾಕಸ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1318 ಶಿವು ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1319 ಅಭರೇವ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1320 ಷತಮ ಭಭ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1321 ಶಿಮಾಭ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1322 ಶಂಕಯ  ನಿಯಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1323 ನಾನು ಕೊಣ್ಮಣ ರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1324 ಯವಿ ಕೊಣ್ಮಣ ರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1325 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಕೊಣ್ಮಣ ರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1326 ಶಿರಾಭ ಕೊಣ್ಮಣ ರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1327 ಭರೇ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1328 ಸಿದದ ಭಭ ಮುಯಡಗಿ (SM) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1329 ಬಾಬು ಫಣಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1330 ದೊಡಡ  ಭಲಾಲ  (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1331 ನಿಜಲೆಂಗ ಗೌಡ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1332 ಭಹಾದೇಪ್ಪ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1333 ಭಲಲ ಮಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1334 ಶೆಂತಗೌಡ ಸಾಥಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1335 ಭಹಾೆಂತಮಮ ಮಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1336 ಇಯನಗೌಡ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1337 ಸೇಪಿಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1338 ದ್ರಮ  ನಿಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1339 ಕೃಶಣ  ಅರಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1340 ಭರೇಪ್ಪ  ಜೇಗಿದ (ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1341 ದೇವಿೆಂದಯ ಪ್ಪ  ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1342 ಸಂಗಪ್ಪ  ಕಲುಲ ರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1343 ಶಿಪ್ಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1344 ನಿಭದಲಾ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1345 ಭಲಲ ನಾಥ ಮಂದೆವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1346 ಶಿಪ್ಪ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1347 ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1348 ಪ್ಪತ್ರಳವ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1349 ಶಿವಯಣ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1350 ಭಲ್ಲ ವ ನಯಭಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1351 ಅಬುದ ಲ್ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1352 ಕೆಂಚಭಭ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1353 ವಯಣಭಭ  ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1354 ಹನನ  ಗೌಡ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1355 ಸಿದದ ಲೆಂಗೌಡ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1356 ಅೆಂಬೃತ ರಾ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1357 ಈಯಣಣ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1358 ಈಷಣಾಣ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1359 ಗೊೀವಿೆಂದರಾಜ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1360 ದನಿಬಾಯಿ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1361 ಅಯ್ಯಮ ಪ್ಪ ಮಾಯಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1362 ಶಂಕಯ ಪ್ಪ ಜಮಂಖಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1363 ಮೇೀತಿರಾಭ ಕೊೀಣಣ ರು ತ್ರೆಂಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1364 ಸಣಮಂತ ಜನಿೀವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1365 ಯಂಕಪ್ಪ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1366 ನಿೆಂಗಪ್ಪ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1367 ಸಿದದ  ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1368 ವಯಣಭಭ  ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1369 ಯಮವ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1370 ಬಿೀಭಪ್ಪ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1371 ಬಾಗಭಭ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1372 ಲಕ್ಷ್ಭ ಬಾಯಿ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1373 ಕಸುತ ರಿಬಾಯಿ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1374 ದಭ ಭಭ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1375 ಮಾನು ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1376 ಸಣಭವ ಅಭಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1377 ನಿೆಂಗಪ್ಪ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1378 ರಾಭ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1379 ನಿೆಂಗಪ್ಪ ಹಂಗಯಗಾ ( ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1380 ಶಿಪುತಯ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1381 ಭೀಭರಾಮ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1382 ಭರೆಭಭ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1383 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1384 ನಿೆಂಗಪ್ಪ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1385 ಯಂಕಪ್ಪ ಫಣಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1386 ಚಂದಯ ಭ ಅಭಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1387 ಭಲಲ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1388 ಫಷಲೆಂಗ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1389 ಭಭ ಅಭಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1390 ಗೌತಭ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1391 ಸರಿವಚ ೆಂದಯ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1392 ಶಿವಾನಂದ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1393 ಸಿದದ  ಕಾಕಂಡಕಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1394 ಯವಿ ಅಭಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1395 ಚಂದಭಭ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1396 ಭರೆ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1397 ನಾಗಪ್ಪ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1398 ಭಲಲ  ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1399 ಭಹಾದೇಪ್ಪ ಕೊಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1400 ಸಿದದ  ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1401 ಶೆಂತಭಭ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1402 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1403 ತಿ ಭಭ ಕೄಲೂಲ ರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1404 ಫಷಭಭ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1405 ವಯಣ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1406 ಈಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1407 ಸಾಮಫಣಣ ಗುಡೂರು (SA) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1408 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1409 ಷವಿತ್ರ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1410 ವಾಲಬಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1411 ಷಕಕ ಯಬಾಯಿ ಗೂಗಿಹಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1412 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1413 ಅಶೀಕ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1414 ಪ್ಯ ೀಭಬಾಯಿ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1415 ದೇವಿೆಂದಯ ಯ್ಯಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1416 ಸುರೇವ ಮಂದೆವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1417 ಮಾೆಂತೇವ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1418 ಮಾಳ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1419 ಲುಲ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1420 ಬಿಲುಲ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1421 ಭೀಭರಾಮ ಮುಯಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1422 ನಯಷಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1423 ಶಿಪ್ಪ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1424 ನಿಲಭಭ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1425 ರೇಣಸಿದದ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1426 ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1427 ಸಷನಬಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1428 ಖಾಸಿೆಂ ಅಲ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1429 ಭಸಭ ದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1430 ಶೆಂತಬಾಯಿ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1431 ಸಷನಸಾಫ ಗೂಡೂಯ (SA) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1432 ಭೀಭರಾಮ ಮುತಕೊಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1433 ಧಭದರಾಮ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1434 ಷಯಷವ ತಿ ಬುಟನಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1435 ಇೆಂದಯ ಬಾಯಿ ಕೊನಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1436 ಭಹಬೂಫ ಗೂಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1437 ನಾನಾಗೌಡ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1438 ಸಿದದ ಣಣ ಹೀನಾನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1439 ಸಂಗ ಮುಯಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1440 ಜೈನಾಬಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1441 ಫಷಣಣ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1442 ಗುಯಮಮ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1443 ಶಂಕಯಲೆಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1444 ಅನನ ಪೂಣದ ಸೀನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1445 ಭೀಯಭಭ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1446 ಸಂಜ್ಜೀ ಕೊೀಳಕೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1447 ತಿ ಣಣ ಕೊೀಳಕೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1448 ಭಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1449 ಫಷರಾಜ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1450 ಭಲಲ ಭಭ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1451 ಫಷಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1452 ಈಯಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1453 ಭರೆಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1454 ಕಭಲಬಾಯಿ ಕನಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1455 ಸಣಭಮಮ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1456 ಅನುಸ್ತಬಾಯಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1457 ಶಂಕೄಯ ೀಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1458 ಅಭಯಮಾಭ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1459 ಮೂಲಾಸಾಫ ತ್ಲಗಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1460 ರಾಮಗುೆಂಡಪ್ಪ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1461 ನಾನಗೌಡ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1462 ಭಹಾದೇವಿ ಡಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1463 ಫಷವಂತಯ ರಾಮ ಗೌಡ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1464 ಮಲಾಲ ಲೆಂಗ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1465 ಸಿರಾಜ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1466 ಖಾದಯ ಬಾಶ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1467 ಬಾಫ ಸಾಫ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1468 ಭಸಭ ಭದ ಸನಿಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1469 ಭಹೇಬೂಫಸಾಫ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1470 ಚೆಂದಪ್ಪಶ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1471 ಶಬುದಿದ ನ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1472 ಸೀಮು ಅಲಾಲ ಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1473 ಬಿಷಭ ಲಾಲ ಹಾಗಯಗಾ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1474 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1475 ಚನನ ಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1476 ಥಾರು ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1477 ಸುಷಲಬಾಯಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1478 ಹೇಭಲಬಾಯಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1479 ಯಶುರಾಭ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1480 ಬಾನು ನಾನು ಅಲಾಲ ಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1481 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಜಂಬಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1482 ಕರೇಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1483 ರಾರ್ಜ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1484 ಭಲಪ್ಪ ಹಂಚನಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1485 ಗೇಮು ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1486 ಫಷರಾಜ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1487 ಕೌಷಯಬಾನು ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1488 ನಂದಪ್ಪ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1489 ಮಲಪ್ಪ  ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1490 ಫಷಮಾಭ ಮತ್ರನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1491 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1492 ವಿವವ ನಾಥ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1493 ಭಹೇಬೂಫಅಲ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1494 ಫಗವಂತರಾಮ ತೇಲಗಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1495 ಭಡಿವಾಳ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1496 ವಯಣ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1497 ವಯಣಗೌಡ ಬಿರಾದಯ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1498 ಮಾನ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1499 ಚಂದಯ ಶ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1500 ಯ ವಿಣಕ್ಮಮಾಯ ಸಗಯಗಾ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1501 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ತ್ಲಗಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1502 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1503 ಹುಷನಪ್ಪ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1504 ಶೆಂತಪ್ಪ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1505 ಭಹಾಗುೆಂಡಪ್ಪ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1506 ಹುಸೇನ ಟೇಲ್ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1507 ಈಯಪ್ಪ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1508 ಕಂಟೇಪ್ಪ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1509 ಫಷಪ್ಪ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1510 ಫಷಮಾಭ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1511 ಶಿವಾನಂದ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1512 ಖಾಜಟೇಲ್ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1513 ರಾಮಣಣ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1514 ಕಲಲ ಪ್ಪ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1515 ಮುದಕಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1516 ನಿೆಂಗಮಮ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1517 ಯಮವ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1518 ಸುರೇವಕ್ಮಮಾಯ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1519 ಶಿಯ ೀಮಂತರಾಮ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1520 ಚಿದ್ರನಂದ ಮಾಣಶಿಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1521 ಭಲಮಾಭ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1522 ಈಯ ಗೌಡ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1523 ವಶಿಕಲಾ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1524 ಭಹಾೆಂತ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1525 ಬಿೀಯ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1526 ರೇಣಸಿದದ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1527 ಯಮವ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1528 ರೇಣಸಿದದ ಪ್ಪ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1529 ರಾತ್ತ ಪ್ಪ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1530 ಭಲ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1531 ಹುಷನ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1532 ಮುಕತ ಭಟೇಲ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1533 ಸಾಯಿಫಣಣ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1534 ಸಣಮಂತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1535 ಶೆಂತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1536 ಭೀಭಣಣ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1537 ಯ ಸಾದ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1538 ಫಷಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1539 ಸಣಮಂತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1540 ದೇವಿೆಂದಯ ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1541 ದುೆಂಡ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1542 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1543 ಯ ಭುಲೆಂಗ ಕಲೂಲ ಯ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1544 ಶಿಯ ೀಕಾೆಂತ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1545 ಭಾಯತಕ್ಮಮಾಯ ಫಳಿೂೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1546 ಬಗವಂತ್ರಯ ಮ ಫಳಿೂೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1547 ಭೀಭಣಣ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1548 ಫಷರಾಜ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1549 ಸಾವಿತಿಯ ಕೊಳಕೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1550 ಭಲಲ  ಫಳಿೂ ೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1551 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಫಳಿೂೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1552 ಫಷಪ್ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1553 ವಯಣಭಭ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1554 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1555 ನಿೆಂಗಣಣ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1556 ಭಲಲ ರೆಡಿಡ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1557 ಭೀಭಬಾಯಿ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1558 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1559 ದೇವಿೆಂದಯ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1560 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1561 ಭಹೆಬೂಫ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1562 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1563 ವಿವವ ರಾಧಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1564 ಸಷನಟೇಲ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1565 ಅಶೀಕ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1566 ಶಿಯ ೀಮಂತ್ರಯ ಮ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1567 ಹುಲಗಮಮ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1568 ಸಸಿೀನಬಗಂ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1569 ಶೆಂತಮಮ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1570 ಷಜಿಾದಟೇಲ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1571 ಭಹಾದೇವಿ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1572 ಭಲಲ ಮಮ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1573 ಹೀರಾಟೇಲ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1574 ಶಿೀಲೆಂಗಮಮ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1575 ಚಿನುನ  ಟೇಲ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1576 ಷಫಮಮ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1577 ಫಡೇಟೇಲ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1578 ರುಕ್ಮೆಂಟೇಲ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1579 ಖಜ್ಯಯ ಟೇಲ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1580 ಗುೆಂಡ ಗೌಡ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1581 ಫಷಲಗಮಮ ಕ್ಮಕನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1582 ನಾಗಣಣ ಭಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1583 ನಿೆಂಗ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1584 ಕಾಭಣಣ ಬೄಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1585 ಗುಯಫಷ ಬೄಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1586 ನಾಗ ಬೄಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1587 ಶಿಲೀಲಾ ಬೄಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1588 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮಗೌಡ ಬೄಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1589 ಫಷಭಭ ಸಯನಾಳ (ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1590 ರಾಭಚಂದಯ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1591 ಬೂತ್ರಳ್ಳ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1592 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಕೊಣಶಿಯವಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1593 ಅಶೀಕ ಕೊಣಶಿಯವಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1594 ಭಡಿವಾಳಭಭ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1595 ಅನನ ಪೂಣದ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1596 ಭನನ ಭಭ ಹಾಲಗಡುಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1597 ಸಿದದ  ಕೊಣಶಿಯವಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1598 ಚನನ ಭಲಲ ಪ್ ಸಯನಾಳ (ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1599 ಕೄೆಂಚಮಮ ಕೊಣಶಿಯವಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1600 ಭಹಾೆಂತ ಕೊಣಶಿಯವಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1601 ಸಂತೀವ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1602 ಸಾಫಮಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1603 ಅಜಮ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1604 ಸಿದದ  ಮಾಯಡಗಿ S M ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1605 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1606 ದಂಡ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1607 ಸೈದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1608 ಭರೇ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1609 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಮಾಯಡಗಿ S M ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1610 ಸೈಮದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1611 ಖಾಜಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1612 ಶಂಕ್ಮಯ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡುಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1613 ಸಾಬವ ಸಾತ ರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1614 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ಹ ಯಗಾ S N ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1615 ಶಿ ಹ ಯಗಾ S N ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1616 ಅನಿೀತ್ರ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1617 ಫಷಲೆಂಗಮಮ ಕ್ಮಕನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1618 ಸುಫವ ಹಾಲಗಡುಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1619 ಸಂತೀವ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1620 ವಯಣ ಕೊಣಶಿಯವಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1621 ಭರೆಭಭ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1622 ಕಲಲ  ಕೊಣಶಿಯವಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1623 ಫಲವಂತ ಕೊಣಶಿಯವಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1624 ಭಹಬೂಫ ಔರಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1625 ಫಷರಾಜ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1626 ಭಲಲ ನಾಥ ಸಯನಾಳ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1627 ದತತ  ರಂಜಣಣ ಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1628 ವಯಣಗೌಡ ನಂದೆದ ೀಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1629 ದೇಕಕ ಭಭ ಭಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1630 ಕಾಭಣಣ ನಾಗಯಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1631 ವಯಣ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1632 ಸಿದದ ಣಣ ಕೊೆಂಡಗೂಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1633 ಮೆಹಬೂಫ ಕೊೆಂಡಗೂಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1634 ಸಂತೀಶ ಕೊೆಂಡಗೂಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1635 ಶಿಪುತಯ ಕೊಲಾಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1636 ಸಂಗಭಭ ತುಲಫಗಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1637 ಫಷಣಣ ತುಲಫಗಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1638 ಲಾಲಭಸಭ ದ ನೇದಂಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1639 ಶಿವಯಣಮಮ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1640 ದೇಣ ಚಿಗಯಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1641 ಕಲಮ ಣ ಬಿರಾಳ  ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1642 ಬಿಭಣಣ ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1643 ಫಷಮ್ಮಭ ಕೊೆಂಡಗೂಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1644 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಕೊೆಂಡಗೂಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1645 ಸಿದ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1646 ಭಲಲ  ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1647 ಶಿಣಗೌಡ ಕೊೆಂಡಗೂಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1648 ವಯಣಫಷ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1649 ಕಲಾತಿ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1650 ಭಲಲ  ಕೊೆಂಡಗೂಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1651 ಶೇಖಸಾಫ ಮಂದೆವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1652 ಸೀಭಶೇಖಯ ಕೊೆಂಡಗೂಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1653 ಶಂಕೄಯ  ಕೊೆಂಡಗೂಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1654 ಬಾದಶ ಭಣಶಿನಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1655 ತಿ ಣ ಯ್ಯನಗುೆಂತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1656 ವಿಜಮಕ್ಮಮಾಯ ಯ್ಯನಗುೆಂತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1657 ಫಷರಾಜ ಕೊೆಂಡಗೂಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1658 ಗಂಗಧಯ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1659 ಯವಿೆಂದಯ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1660 ಭಲಲ ಮಮ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1661 ಭಹಾದೇವಿ ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1662 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕೊಲಾಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1663 ಸೈಮದ ಸಾದಿಕ್ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1664 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1665 ಭಲಲ  ಭಲಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1666 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಭಲಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1667 ಲಕ್ಿೀಪುತಯ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1668 ಅಶೀಕಗೌಡ ಆಲಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1669 ಕಂಠೆ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1670 ಅೆಂಬೇೀಜ್ಜ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1671 ಭಲಲ ನಾಥ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1672 ಸಂಗ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1673 ಲಕ್ಿ ಭ ೀ ಫಳಿು ಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1674 ಕಾಭಣಣ ನ್ರಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1675 ಅಮಮ ಣಣ ಫಳಿು ಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1676 ಭಹಬೂಫ ಫಳಿು ಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1677 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1678 ಯಮಾನಂದ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1679 ಅೆಂಫದ್ರಷ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1680 ಚಂದಯ ಕಲಾ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1681 ಗುರುಲೆಂಗ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1682 ಶಿಕ್ಮಮಾಯ ಫಳಿು ಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1683 ಬಂದಗಿ ಸಾಫ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1684 ರಾಜಹೇಭದ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1685 ಫಷರಾಜ ಕೊಲಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1686 ಸೈಮದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1687 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಮುತತ ಕೊಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1688 ಶಿರಾಜ ಕೊಳಕೊಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1689 ಗುರುಲೆಂಗ ಫಳಿು ಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1690 ವಯಣ ನ್ರಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1691 ಹುಸೇನ ಸಾಫ ಫಳಿು ಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1692  ಭಹಬೂಫ ಅಲ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1693 ಅಣಣ ರಾಮ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1694 ನಾಗಣಣ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1695 ನಾನಾಗೌಡ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1696 ಮಮುನಪ್ಪ ಹಾಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1697 ಅಣಣ ರಾಮ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1698 ಅಶೀಕ ಸಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1699 ಫಷಮಾಭ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1700 ಫಷರಾಜ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1701 ಭಲಪ್ಪ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1702 ಭಲಲ ಣಣ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1703 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1704 ಹನನ ಪ್ಪ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1705 ದೇವಿೆಂದಯ ಪ್ಪ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1706 ಶೇಖಪ್ಪ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1707 ಬಿೀಡುರಾಮ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1708 ಗೊಲಲ ಪ್ಪ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1709 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1710 ಫಷರಾಜ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1711 ನಿೆಂಗಣಣ ಗೌಡ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1712 ಶಿವುಕ್ಮಮಾಯ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1713 ರಾಭಣಗೌಡ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1714 ಕಲಲ ಭಭ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1715 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1716 ಯಹಭಣ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1717 ಸಾಯಿಫಣಣ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1718 ನಿೆಂಗಪ್ಪ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1719 ಸಿದ್ರಯ ಭಪ್ಪ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1720 ನಿೆಂಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1721 ಪ್ಪದತಿ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1722 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1723 ಶೇಖಬಾಯಿ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1724 ಭಲಕಸಾಫ ಫಳಿು ಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1725 ಶಿಲೆಂಗಭಭ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1726 ದುೆಂಡಪ್ಪ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1727 ಸಂಗಪ್ಪ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1728 ಭರೆಮಾಭ ನಿಯಲಕೊಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1729 ಷಸಜಾದಬಗಂ ಕಾಷಯಬೇಷಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1730 ಭೀಭಶ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1731 ಅೆಂಬುಬಾಯಿ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1732 ಸಿದದ ಪ್ಪ ಮುೆಂಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1733 ಶಿವಾನಂದ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1734 ದಲಭಲಲ ಕ ಭಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1735 ಬೌಯಭಭ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1736 ಭಡಿವಾಳ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1737 ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1738 ಭಲಕರಿಸಿದದ ಭರಾದಗನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1739 ಲಗಭವಾಡಿ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1740 ಯ ಭುಗೌಡ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1741 ಸಂಗನಗೌಡ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1742 ಗುರುಬಾಯಿ ಭಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1743 ಕರಿಗೌಡ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1744 ನಿೆಂಗನಗೌಡ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1745 ಬಾಲಾಶಂಕಯ ಭರಾದಗನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1746 ಗಿರಿಭಲಲ  ಗೌಡ ಭಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1747 ಮಲಲ ಭಭ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1748 ಭಲಕ ಣಣ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1749 ಫಷರಾಜ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1750 ಸಿದದ ಲೆಂಗೇವವ ಯ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1751 ಮೆದುನಸಾಫ ಭಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1752 ಷಚಿನಕ್ಮಮಾಯ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1753 ಭಲಯ್ಯನ ಭರಾದಗನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1754 ಸಂಗಭಭ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1755 ನಿೆಂಗ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1756 ಯಮವ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1757 ಭಲಲ ಣಾಣ ಕಲೂಲ ಯ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1758 ಕರಿೆಂಬಾಯಿ ಭರಾದಗನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1759 ಭಲಲ ಮಮ ಭರಾದಗನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1760 ದಭದಮಮ ಮುಯಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1761 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1762 ಶಿ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1763 ಮುತತ  ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1764 ಸಿದದ   ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1765 ನಿೆಂಗ ಕ್ಮರುಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1766 ಭಡಿವಾಳ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1767 ಭೀಭನಗೌಡ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1768 ವಯಣ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1769 ಕೄೆಂಚ ಅಕಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1770 ಲಾಲಭಸಭ ದ ಭಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1771 ಭಾಗಭಭ ಭಯಗನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1772 ಸಾತತ ವ ನ್ರದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1773 ತಟನಗೌಡ ಅಯನಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1774 ಷಣಣ ದೇವಿೆಂದಯ  ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1775 ವಯಣಗೌಡ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1776 ಶಿವಯಣ  ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1777 ಅೆಂಫಣಾಣ ಹ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1778 ಮಂರ್ಜನಾಥ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1779 ಶಿಯ ೀಶೈಲ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1780 ಫಷವಂತರಾಮಗೌಡ ಕೊಳಕೊಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1781 ನಿೀಲಭಭ ಕೊಳಕೊಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1782 ವಿೀರೇವ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1783 ಸಿದದ ಲೆಂಗ ಕಲೂಲ ರು(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1784 ಶೆಂತಬಾಯಿ ಕಲೂಲ ರು(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1785 ಗುಯ ಹ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1786 ಉಸಾಭನಗನಿ ರಂಜಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1787 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1788 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಕಾೆಂತ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1789 ಭಲಲ ನಾಥ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1790 ನಿೆಂಗಣಣ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1791 ಕಂಡ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1792 ಮೆಬೂಫಸಾಫ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1793 ವಿವವ ನಾಥ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1794 ಗುರುಲೆಂಗ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1795 ವಿೀರೇವ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1796 ಭಹಾದೇವಿ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1797 ವಿವವ ನಾಥ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1798 ನಿೆಂಗಭಭ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1799 ಶಿಲೆಂಗಭಭ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1800 ಶೆಂತರಾಜ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1801 ಈಯಣಣ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1802 ಶಿಲೆಂಗಭಭ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1803 ವಯಣಭಭ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1804 ಭರಿಲೆಂಗ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1805 ಭರೆಭಭ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1806 ಶಿಕ್ಮಮಾಯ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1807 ಶಿಣಣ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1808 ಶಿವಯಣ  ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1809 ಸನುಮಂತರಾಮಮ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1810 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1811 ಭಲಲ  ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1812 ಭೀಭರಾಮ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1813 ಭಂಗಿಯಥಿ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1814 ಮೆಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1815 ಸಿದ್ರಯ ಭಪ್ಪ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1816 ಕಲಾತಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1817 ಶಂಕಯ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1818 ಭೀಭಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1819 ನಾಗಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1820 ಫಷಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1821 ಅಡಿವೆಭಭ ಹ ಯಗಾ ಷ ನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1822 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1823 ಯವಿೀೆಂದಯ ಹ ಯಗಾ ಕೊೀಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1824 ಈಯಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1825 ಸಾಯಿಫಣಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1826 ರುಶುರಾಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1827 ಅಭಲಮಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1828 ನಾಗ ಭಲಹಾಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1829 ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1830 ಸಾಯಿಫಣಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1831 ಸಂಗ ಆಲಗಡಿಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1832 ಭಾಗಭಭ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1833 ಶಿಲೆಂಗಭಭ ನ್ರಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1834 ಭೀಯ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1835 ರೇಣಣ ಸಿದದ ಪ್ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1836 ವಯಣಗೌಡ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1837 ಸೀಭರಾಮ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1838 ಶಿಲೆಂಗ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1839 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1840 ಸಿದದ ಭಭ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1841 ದೌಲತರಾಮ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1842 ಶಂಕಯ  ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1843 ಗೌಡಭಭ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1844 ವಯಣಫಷ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1845 ನಿೆಂಗಭಭ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1846 ಸಿದ್ರಯ ಭ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1847 ಸಿದದ ಭಭ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1848 ಫಷರಾಜ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1849 ಪ್ಪದತಿ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1850 ತಿರುತಿ ಮುತತ ಕೊಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1851 ಶಿಣಣ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1852 ಅನನ ಪೂಣದ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1853 ಮೆನುದಿದ ನ್ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1854 ಫಷರಾಜ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1855 ರಾಭಶೇಟ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1856 ಫಷರಾಜ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1857 ಅಣಣ ರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1858 ನಿೆಂಬೄನಗೌಡ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1859 ಕರಿಫಷ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1860 ಭದ ಕೊೀಲೂರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1861 ಭೀಭರಾಮ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1862 ವಯಣಮಮ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1863 ರಾಜಶೇಖಯ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1864 ವಿದ್ರಮ ಧಯ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1865 ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1866 ವಯಣ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1867 ರೇ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1868 ಯವಿೀೆಂದಯ ಗೌಡ ಕೊಡಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1869 ವಯಣಫಷ ಕೊಡಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1870 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1871 ಭೀಭರಾಮ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1872 ನಾಗಣಣ ಸಯಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1873 ದೇಕಭಭ ಅೆಂಫಯಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1874 ಶೆಂತ್ರಯ ಸಾದ ಯಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1875 ಭಲಲ ನಾಥ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1876 ಭೀಭನಗೌಡ ಅೆಂಫಯಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1877  ಆನಂದಕ್ಮಮಾಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1878 ಶಂಕಯಲೆಂಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1879 ಚೇತನಾ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1880 ರಾಬಿಯ್ಯಬಗಂ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1881 ಶಿಶಂಕಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1882 ಸೀಭಲೆಂಗ ಅೆಂಫಯಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1883 ಭಲಲ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1884 ಯವಿಕ್ಮಮಾಯ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1885 ಭಲಲ ಣಣ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1886 ಅಭರೇವ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1887 ಸುಮತ್ರಯ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1888 ಭಲಲ ನಗೌಡ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1889 ಯವಿಚಂದಯ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1890 ಶಿಲಲಾ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1891 ಬಿಲಂರಾಜ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1892 ಭಡಿವಾಳ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1893 ಸಂತೀಶಕ್ಮಮಾಯ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1894 ವಯಣ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1895 ಅಶೀಕ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1896 ಗೊಲಾಲ ಳ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1897 ಕಲಲ ಪ್ಪ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1898 ಭಲಲ ಪ್ಪ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1899 ರಾಜಶೇಖಯ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1900 ಸಣಮಂತ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1901 ಭಹೇವ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1902 ಈಯಣಣ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1903 ಶಿ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1904 ಸಿದದ  ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1905 ಭಲಲ ಮಾಭ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1906 ನಿೆಂಗಣಣ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1907 ಸಿದದ ಣಣ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1908 ಸಿದದ  ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1909 ಶಂಕಯ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1910 ಗುರುಬಾಯಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1911 ಕೃಶಣ  ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1912 ಖಾಜಾಬಿ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1913 ಭಹಾದೇ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1914 ಭಹಾೆಂತ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1915 ಶಿಯ ೀಕಾೆಂತ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1916 ಸಂಕತ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1917 ಮೆನದಿದ ನ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1918 ಶೆಂತಬಾಯಿ ಕಲೂಲ ಯ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1919 ಗೊೀವಿೆಂದ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1920 ಪ್ಪೆಂಡುರಂಗ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1921 ಶೇಖಯ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1922 ತಿರುತಿ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1923 ನಿೆಂಗಣಣ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1924 ಈಯಮಾಭ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1925 ಶಿಯ ೀಶೈಲ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1926 ಯವಿ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1927 ಭಲಲ ಪ್ಪ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1928 ನಂದ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1929 ಶಂಕಯಲೆಂಗ ನಿೀಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1930 ಸಂತತ ಕ್ಮಮಾಯ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1931 ಶಿರಾಮ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1932 ಡೆಂಗುಯ ಅೆಂಫಯಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1933 ಯತನ ಭಭ ಅೆಂಫಯಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1934 ಶಿಯ ೀಶೈಲ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1935 ಶಿವಯಣ  ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1936 ಗುರುಲೆಂಗ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1937 ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1938 ನಾಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1939 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1940 ಭಯಭಭ ಅರಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1941 ಲಚಚ ಣಾಣ  ಅೆಂಫಯಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1942 ಭಾಗಣಣ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1943 ಕಷನು ಅೆಂಫಯಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1944 ಗಿರಿಭಲ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1945 ರಾಜಕ್ಮಮಾಯ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1946 ಅಭಲಮಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1947 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಅೆಂಫಯಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1948 ಗುರು ಗೌಡ ಅೆಂಫಯಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1949 ತ್ರಮ ಅೆಂಕಲಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1950 ಶಿಯ ೀಮಂತರಾಮ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1951 ವಯಣಗೌಡ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1952 ಕರೆಪ್ಪ ಬೄಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1953 ಫಷರಾಜ ನೇಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1954 ಲಕ್ಿ ಭ ೀ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1955 ಭೀಭರಾಮ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1956 ಭೀಯ ಮುತತ ಕೊಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1957 ಭಲಕ ಮಮ ಮುತತ ಕೊಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1958 ಫಷರಾಜ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1959 ಸೀಭಣಣ ಗೌಡ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1960 ಫಷಭಭ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1961 ವಯಣಪ್ಪ ಕ್ಮಕ್ಮಕ ನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1962 ಮಾಣಾಣ ಕೂಳಕೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1963 ಹನಾನ  ಕೊಳಕೊಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1964 ದೌಲಸಾಫ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1965 ಜಗದೇವಿ ಸಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1966 ಶಣಭ ಖ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1967 ಭರಿಲೆಂಗ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1968 ಶೇಖಹುಸೇನ ಕಾಷಯಬೇಷಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1969 ಮಾಳಮಾಭ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1970 ಗಪೂಯ ಯದೆದ ೀವಾಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1971 ಗುರುಶೆಂತ ಕೊಳಕೊಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1972 ಶಿಕ್ಮಮಾಯ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1973 ನಿೆಂಗಣಣ ಕೊಳಕೊಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1974 ವಯಣಗೌಡ ಕೊಳಕೊಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1975 ಭಲಲ  ವಾಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1976 ದೇವಿೆಂದಯ  ಗೂಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1977 ಮೄಸಬೂಫ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1978 ಶಂಕಯಮಮ ರಂಜಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1979 ಭಹಾದೇ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1980 ಹುಸೇನಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1981 ಭಸಭಭ ದ ಹುಸೇನ ಗೂಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1982 ಸಿದದ ಣಣ ನಿೀಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1983 ಜಟ್ಟ  ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1984 ಭಭತ್ರಜಬಗಂ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1985 ಅರ್ಜದನ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1986 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1987 ದೇವಿೆಂದಯ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1988 ವಯಣ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1989 ಚೆಂದಸಾಫ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1990 ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ಗೂಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1991 ಅಣಾಣ ರಾಮ ನಯಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1992 ಫಷರಾಜ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1993 ಸುರೇವ ಯ್ಯನಗುೆಂಟ್ಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1994 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1995 ಗಣತಿ ಹಾಲಘತತ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1996 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಕಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1997 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1998 ಫಷಗೊೆಂಡ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

1999 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2000 ರಾಜೇವವ ರಿ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2001 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2002 ಸಣಭವ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2003 ರಾಘೊಜ್ಜ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2004 ಭಲಕ  ಕಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2005 ತಿ ವ ಮಂದಯವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2006 ಶಿಭಭ ಗೂಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2007 ಕಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2008 ಗಂಗುಬಾಯಿ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2009 ಸುಮಂಗಲ ಮೂತಕೊಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2010 ಅಮಮ  ಬುಟ್ನನ ನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2011 ರಾಜಸಭಭ ದ ಟೇಲ ನಿಲಕೊಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2012 ಭಹಬೂಫ ಟೇಲ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2013 ನಾಸಿಭಭ  ಬಗಂ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2014 ವಯಣ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2015 ಭಹಬೂಫ ಟೇಲ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2016 ಮೄಸಬೂಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2017 ಈವವ ಯ ಮೂಧಕೂಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2018 ಖಾಸಿಭಸಾಫ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2019 ನಿೆಂಫಫ ಣಣ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2020 ಶಿರಾಜ ಮೂಢಕೊಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2021 ವಯಣ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2022 ದೇವಿೆಂದಯ  ಗೊಗಿಹಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2023 ರಶನಬಿ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2024 ಭನ್ನಸ ಯ ಟೇಲ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2025 ನ್ನರಂದ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2026 ಶಿಯ ೀ ಶಿ ಕಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2027 ಶಿಯ ೀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಫಣಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2028 ಶಿಯ ೀ ಸಂತೀಶ ಜೈನಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2029 ಸಭಲೆಂಗಮಮ ಫಣಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2030 ಶಿಯ ೀ ಜಗಲಗ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2031 ಭಸಭ ದಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2032 ಗಂಗಭಭ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2033 ಮಲಲ  ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2034 ಫಶಿೀಯಸಾಫ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2035 ಮಲಾಲ ಲೆಂಗ ಹಾಲಗಹಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2036 ಇಸಾಭ ೆಂ ಟೇಲ ಕೂಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2037 ಅಕಫ ರ್ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2038 ವಯಣಫಷ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2039 ಖಾಜಾಹುಸೇನ ಗಂವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2040 ಶಿಯ ೀ ರಾಜಣಣ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2041 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2042 ಶಿಯ ೀ ಭಹಾದೇವಿ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2043 ಶಿಯ ೀ ಸಣಭಭತ್ರಯ ಮಗೌಡ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2044 ಗ ರ್ ಸಾಫ ಹಾಲಗಹಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2045 ದ್ರಲ ಟೇಲ ಸೈದ್ರಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2046 ಮುಕ್ಮತ ೆಂಫ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2047 ಭಸಬೂಫ ಸೈದ್ರಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2048 ಳ್ಳಳೇಸಾಫ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2049 ನಾಗ ವಕಾಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2050 ಸಷನಸಾಫ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2051 ಹುಸೇನ ಟೇಲ ವಕಾಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2052 ಮಾೆಂತಪ್ಪ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2053 ವಯಣ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2054 ಭಸಭ ಷ ಬಾರಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2055 ನಾಗ ಕ್ಮಕನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2056 ಫಷರಾಜ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2057 ತ್ರಳೆಸಾಫ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2058 ಶಿಯ ೀ ಶೆಂತಬಾಯಿ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2059 ಶಿಯ ೀ ದತತ  ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2060 ಶಿಯ ೀ ಸಾಫವ ಕಾಖಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2061 ಶಿಯ ೀ ಕಷನುನ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2062 ಶಿಯ ೀ ಈಯಫಷ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2063 ಶಿಯ ೀ ಕಾೆಂತ ಕಂಖಂಡಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2064 ಶಿಯ ೀ ಸಿದ್ರಯ ಭ ಕಖಂಡಕಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2065 ಶಿಯ ೀ ಜೈಶಿಯ ೀ ಗೂಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2066 ಶಿಯ ೀ ವಯಣ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2067 ಮಾನ ಖಾಕಂಡಕಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2068 ಶಂಕರೆಪ್ಪ ಕೊನಾಹ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2069 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಮಂದಯವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2070 ಅೆಂರ್ಜಭಬಗಂ ಜೇಗಿದ ( ಕೄ ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2071 ಸಿದದ ಣಣ ಕೊಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2072 ಸಿದ್ರಯ ಭಪ್ಪ ಗೂಡೂಯ ( SN ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2073 ಈಷಣಣ ಸಯನುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2074 ಆದ ಕೊಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2075 ಅಮತ ಕೊಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2076 ಶಂಕಯಲೆಂಗ ಕಾಯಬೇಷಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2077 ಪ್ಯ ೀಭನಗೌಡ ಕೊಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2078 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2079 ಶಿಶಂಕಯ ಸಯನಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2080 ವಯಣ ಕಲುಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2081 ಕ್ಮ ಣ ಮಂದಯವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2082 ಸಂಗಮವ ಜಂಬೄರಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2083 ಭಹಾೆಂತಪ್ಪ ಕೊಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2084 ನಾಗಭಭ ಕೊಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2085 ಭಹಾದೇವಿ ಕೊಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2086 ಶಿಯ ೀದ್ರಮ  ಹಾಲಗಹಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2087 ಶಿಯ ೀ ಸಾಹೇಫಣಣ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2088 ಶಿಯ ೀ ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2089 ಶಿಯ ೀ ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2090 ಶಿಯ ೀ ಭಡಿವಾಳ ಬಿಳ್ಳವಾರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2091 ಶಿಯ  ಭಾಗಭಭ ಹಾಲಗಹಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2092 ಶಿಯ ೀ ಭಲಲ  ಕೊಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2093 ಶಿಯ ೀ ವಿೀಯಬದಯ ಮಮ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2094 ಶಿಯ ೀ ನಬಿಟೇಲ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2095 ಶಿಯ ೀ ಫಷಣಾಣ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2096 ಶಿಯ ೀ ಭಲಲ  ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2097 ಶಿಯ ೀ ಬಾಶ ಟೇಲ ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2098 ಶಿಯ ೀ ಕಾಸಿೆಂಬಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2099 ಶಿಯ ೀ ಭಲಲ  ಕೊಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2100 ಶಿಯ ೀ ಸಿದದ  ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2101 ಶಿಯ ೀ ಸಳೆ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2102 ಶಿಯ ೀ ಸಭಶೇಖಯ ಕಾಖಂಡಕಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2103 ಶಿಯ ೀ ಬಾಲ ಕಾಖಂಡಕಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2104 ಶಿಯ ೀ ಶಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2105 ಶಿಯ ೀ ದೇಪ್ಪ ಕ್ಮಖಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2106 ಶಿಯ ೀ ಗೊಲಾಲ ಳ ಕಣಣ ಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2107 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಮಲಲ ವಾವ ಶಕಾಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2108 ಶಿಯ ೀಭತಿ ನಿಲಮಾಭ ಅೆಂಫಯಖೆಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2109 ಶಿಯ ೀ ಪಿಯ ಬಬಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2110 ಶಿಯ ೀ ಷಣಣ ದೆವೇೆಂದಯ  ನರಿಬೇಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2111 ಶಿಯ ೀ ಅಣಾಣ ರಾಮ ನರಿಬೇಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2112 ಶಿಯ ೀ ರಾಜಕ್ಮಮಾಯ ನ್ರಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2113 ಶಿಯ ೀ ಗುರುರಾಜ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2114 ಶಿಯ ೀ ನಾಗಣಣ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2115 ಶಿಯ ೀಭತಿ ರೇಣ್ಮಕಾ ನರಿಬೇಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2116 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಪ್ಪದತಿ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2117 ಶಿಯ ೀ ಈಯಣಣ ನರಿಬೇಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2118 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಷರಜಾ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2119 ಶಿಯ ೀ ಪಿಯ ಬೄಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2120 ಭಹಾೆಂತಪ್ಪ ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2121 ಶಿಯ ೀ ಜಗನಾನ ಥ ಅೆಂಖಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2122 ತಿ ಣಣ ಡಗದಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2123 ಶಿಯ ೀ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಡಗದಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2124 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಫಷಮಾಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2125 ಶಿಯ ೀಭತಿ ರಾಜೇವವ ರಿ ಮಂದಯವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2126 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಗಂಗಮಾಭ ಮಂದಯವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2127 ಶಿಯ ೀ ಗುೆಂಡೇರಾಮ ಕೊಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2128 ಸುಭಾವಚ ೆಂದಯ ಕೊಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2129 ಶಿಯ ೀ ದೆ ಮುತತ ಮೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2130 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಲಕ್ಿ ಭ ಬಾಯಿ ಮುತತ ಮೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2131 ಶಿಯ ೀ ಭುತ್ರಳ್ಳ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2132 ಶಿಯ ೀ ರಾಜಶೇಖಯ ಮುತತ ಮೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2133 ಶಿಯ ೀ ಫಷವಂತ್ರಯ ಮ ಕೊಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2134 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಪ್ಪದತಿ ಕೊಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2135 ಜಗಣಣ ಗೌಡ ಕೊಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2136 ಸುಭಾಶ ಡಗದಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2137 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಅೆಂಬಾಬಾಯಿ ಭಯೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2138 ಭಲಲ  ಮಾನಶಿಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2139 ಶಿಯ ೀ ಸಿದದ  ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2140 ಸಾಹೇಫಟೇಲ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2141 ಹಾಜಯಬಿ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2142 ಭರೆ ಮಾಣಶಿಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2143 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಬಗಂಬಿ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2144 ಖಾದಯಟೇಲ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2145 ಶಿಯ ೀಭತಿ ದೌಲಬಿ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2146 ಶಿಯ ೀ ಸಾಹೇಫ ಟೇಲ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2147 ಶಿಯ ೀ ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2148 ಶಿಯ ೀ ಸೈಮದ ಭಷತ ಯ ಹುಸೇನ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2149 ಶಿಯ ೀ ಮೆನದಿದ ನ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2150 ಶಿಯ ೀ ಶೇಖಲಾಡೆಡ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2151 ಸೈಮದ್ರಹುಸೇನ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2152 ಉಮಷಲಮಾ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2153 ಗುಲಾಮ ಹುಸೇನ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2154 ಶಿಯ ೀ ಸೈಮದ ಪೈಮುದ್ರಬಗಂ ಬಿರಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2155 ಸೈಮದ ಖುಷ್ದ ಬಗಂ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2156 ಫಷರಾಜ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2157 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಮಂರ್ಜಳ್ಳ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2158 ಯಂಕಮಾಭ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2159 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಚಂದಯ ಕಲಾ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2160 ಶಿಯ ೀ ಸಿರಾಜದಿದ ನ ಆೆಂದೊೀಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2161 ಜಗನಾನ ಥ ಅೆಂಖಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2162 ಶಿಯ ೀ ಜಟ್ಟ  ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2163 ಶಿಯ ೀ ವಯಣ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2164 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಗುರುಫಷಮಾಭ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2165 ಶಿಯ ೀಶೈಲ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2166 ಶಿಯ ೀ ಫಲಪಂತರಾಯಿ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2167 ಶಿಯ ೀ ಗುಯ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2168 ಶಿಯ ೀ ದೇರಾಜ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2169 ಶಿಯ ೀ ಪ್ಯ ೀಭನಗೌಡ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2170 ಗುಯ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2171 ಶಿಯ ೀ ಫಷವಂತ್ರಯ ಮ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2172 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2173 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಲಲತ್ರಬಾಯಿ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2174 ಶಿಯ ೀ ಫಷರಾಜ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2175 ಶಿಯ ೀ ಗೊಲಾಲ ಳ ನ್ರಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2176 ಶಿಯ ೀ ಚಿದ್ರನಂದಕ್ಮಮಾಯ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2177 ಶಿಯ ೀ ಅನಸ್ತಯ್ಯ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2178 ಶಿಯ ೀ ವಿವವ ನಾಥ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2179 ಶಿಯ ೀ ಭಲಲ ನಗೌಡ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2180 ಶಿಯ ೀ ಶೆಂತಗೌಡ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2181 ಶಿಯ ೀ ಫಷರೆಡಿಡ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2182 ಶಿಯ ೀ ಸಿದದ  ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2183 ಶಿಯ ೀ ಭಲಲ ಣಣ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2184 ಶಿಯ ೀ ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2185 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಲಲತ್ರಬಾಯಿ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2186 ಶಿಯ ೀ ಮುತತ  ಕಲುಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2187 ಶಿಯ ೀ ಶಭರಾಮ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2188 ಶಿಯ ೀ ಹಂನಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2189 ಶಿಯ ಭತಿ ನಾಗಭಭ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2190 ಭಡಿವಾಳ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2191 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2192 ಅಮಮ ಣಣ ಭಲಾಲ ಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2193 ದೇವಿೆಂದಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2194 ಸುರೇವ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2195 ದೇಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2196 ಈಯಣಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2197 ಸಣಮಂತ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2198 ಅಭಲ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2199 ಭೀಭಶಂಕಯ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2200 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣರಾ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2201 ಸಿದದ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2202 ವೆೆಂಕೊೀಬಾ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2203 ಭರೆವ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2204 ಶಿವಯಣ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2205 ಸಿದದ ಣಣ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2206 ಶಂಕಯಗೌಡ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2207 ಅಕಫ ಯ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2208 ಕರೆ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2209 ಸಂಗಮವವ ಯ ಮನಗುೆಂಟ್ಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2210 ನಾಗಣಣ ಮನಗುೆಂಟ್ಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2211 ನಾಗ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2212 ಮುತತ  ಕೄಲೂಲ ಯ  ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2213 ಹೀನನ  ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2214 ಅಶೀಕ ಗಾನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2215 ಭಹಾದೇ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2216 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಟ  ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2217 ಧಭದಣಣ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2218 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2219 ವಯಣ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2220 ಸಿದದ ಫಷ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2221 ಭೀಭಬಾಯಿ ಮಂದಯವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2222 ಷಲೀೆಂ ಟೇಲ ಫಣಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2223 ವಿಜಮಲಕ್ಿ ಭ ೀ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2224 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಗುಡೂಯ ( ಎಸ್ ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2225 ಶಿಯ ೀಶೈಲಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2226 ಭಾಗಣಣ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2227 ಚಂದ್ರಯ ಭ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2228 ಸನುಮಂತ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2229 ಮೆಬೂಫ ಟೇಲ ಕೊೀಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2230 ಆನಂದ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2231 ರಂಗನಾಥ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2232 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಮನಗುೆಂಟ್ಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2233 ಈಯಣಣ ಮಂದಯವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2234 ಶಿವಯಣ ಸಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2235 ಅನಸುಬಾಯಿ ಯಂಕಂಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2236 ಶಂಕಯ ಹಾಲಘತತ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2237 ರಾಜಶೇಖಯ ಬುಟನಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2238 ಸಮೀದ್ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2239 ವಯಣ ಹೆಡಗಿನಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2240 ಶಿಲೆಂಗ ಕೄಲೂಲ ಯ  ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2241 ಸಿದದ  ಹಾಲಘತತ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2242 ಭಹಾೆಂತಣಣ ಹಾಲಘತತ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2243 ಭೀಭರಾಮ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2244 ಮೇಸಭಭ ದ ಇಬಾಯ ಹೆಂ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2245 ಸಿದದ  ಹಾಲಘತತ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2246 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2247 ದೌಯ ತಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2248  ಭೀಭರಾಮ ಬುಟನಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2249 ನಾಗೇವ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2250 ವಯಣಫಷ ಸೀನಾನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2251 ವಯಣಗೌಡ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2252 ಶಣ್ಮಭ ಖ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2253 ಗುಯರಾಜ ಕೂಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2254 ಯ್ಯಜಟೇಲ ಸಾದನಾಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2255 ಭದನಸಿೆಂಗ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2256 ಷದ್ರದ ಭಹುಸೇನ ರಂಜಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2257 ಭರೆ ಕೂಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2258 ವಯಣ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2259 ಲೀಹತ ನಿೀಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2260 ಮೆನುದಿದ ೀನ್ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2261 ಸುಲಾತ ನ ಟೇಲ ಷದನಾಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2262 ಕಾಶಿಭಟೇಲ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2263 ಸಾದಿಕಮಯ್ಯ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2264 ಸಣಮಂತ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2265 ಚನನ ಫಷ ಗುಡೂಯ ( ಎಸ್ ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2266 ವಿವವ ನಾಥ ಜೇಗಿದ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2267 ನ್ನಯ ಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2268 ವಯಣ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2269 ಕರೆಣಣ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2270 ನಾಗಭಭ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2271 ಅಖಂಡೆ ಹ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2272 ಭಹಾನಂದ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2273 ಶಿವಯಣ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2274 ನಿೆಂಬು ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2275 ಕಲಲ  ಕಯಕಿಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2276 ಸಾಮಫಣಣ ಕಡಕೊೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2277 ವಯಣಕ್ಮಮಾಯ ಫಣಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2278 ನಿೆಂಗಭಭ ಸೀನಾನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2279 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2280 ಫಷಭಭ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2281 ಭಲಕ  ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2282 ದೇರಾಜ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2283 ತಿ ಣಣ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2284 ಸಾಮಫಣಣ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2285 ಹುಲಗ ಮುಡಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2286 ಈಯ ಮಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2287 ಗಂಗಭಭ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2288 ಹಯಗ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2289 ಭಲಲ ಣ ಕಲೂಲ ಯ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2290 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಫಳಿು ೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2291 ಶಮ ಭಲಾ ಫಳಿು ೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2292 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2293 ಫಷರಾಜ ನಿಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2294 ಭಾಗಣಣ ಕೂಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2295 ಫಷರಾಜ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2296 ಫಷಣಣ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2297 ತಭಭ  ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2298 ದೇವಿೆಂದಯ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2299 ಭಲಲ ಭಭ ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2300 ಶಿಯ ೀಮಂತರಾಮ ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2301 ಸೀಭಣಣ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2302 ಸೈಮದ ಹುಸೇನ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2303 ಬಾಬುಮಯ್ಯ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2304 ಮಲಲ  ಗೌಡ ಕೊೀಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2305 ಶಂಕಯ  ಕೊೀಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2306 ಚಂದಭಭ ಹ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2307 ಭಲಲ  ಗೌಡ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2308 ಭೀಭಸೇನರಾ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2309 ಚಿದ್ರನಂದ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2310 ದತತ ತ್ರಯ ಮ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2311 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2312 ರಾಮ ಜಂಬರಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2313 ನಿೆಂಗ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2314 ಭಾಗಭಭ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2315 ಶಿರಾಮಗೌಡ ದೇಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2316 ಷದ್ರಶಿರಾ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2317 ನಿೆಂಗಭಭ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2318 ಪಿೀಯಭಭ ಕೊೀಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2319 ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ಫಣಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2320 ಸಂತೀಶಕ್ಮಮಾಯ ಕೂಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2321 ಲಕ್ಿ ಭ ಬಾಯಿ ಕೊೀಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2322 ಹೀನನ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2323 ಗಿೀತ್ರ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2324 ಭಾಗಭಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2325 ಚನನ ಫಷ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2326 ರೇಣ್ಮಕಾ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2327 ಭಹಾದೇವಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2328 ಭೀಭಮಮ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2329 ಶೆಂತ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2330 ದೇಶು ಅಲಾಲ ಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2331 ನಿೆಂಗ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2332 ಶೆಂತಿಲಾಲ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2333 ಉಮವ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2334 ಲಲತ್ರಬಾಯಿ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2335 ಷರೀಜಾಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2336 ಧನಸಿೆಂಗ್ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2337 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2338 ಶಿವುಬಾಯಿ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2339 ರುಕಭ ಬಾಯಿ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2340 ಖಂಡ ಭಲಾಲ  ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2341 ಈವವ ಯ ಅರಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2342 ಜಮಣಣ ಕಟ್ಟಟ  ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2343 ಮಭನಭಭ ಕಟ್ಟಟ  ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2344 ರಾಮ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2345 ಭರೆಭಭ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2346 ಸಂತೀಶ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2347 ತಿ ಣಣ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2348 ದ್ರನುಬಾಯಿ ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2349 ವಯಣ ಮಾಣಶಿಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2350 ಷತಮ  ಮಾಣಶಿಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2351 ಭಲಕವ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2352 ಬಾಲ ನಾರಾಮಣಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2353 ಭಲಲ  ಸೀನಾನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2354 ನಿೆಂಗಭಭ ಸೀನಾನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2355 ಗುೆಂಜ ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2356 ನಿೆಂಗಭಭ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2357 ಅಭಲ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2358 ಪಿೀಯ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2359 ಶೇಖ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2360 ಭಲಲ  ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2361 ಈಯಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2362 ಭಯಳ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2363 ತಿ ಣಣ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2364 ಮಾಡು ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2365 ಶೆಂತ್ರರಾಭ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2366 ಶೆಂತ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2367 ಭಯಲೆಂಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2368 ಗುೆಂಡ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2369 ನಾಗಭಭ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2370 ಚಂದ್ರಯ ಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2371 ಮಾಳಭಭ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2372 ಸೀಭರಾಮ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2373 ಯಶುರಾಭ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2374 ಭೀಭಬಾಯಿ ಸಯನಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2375 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಮತ್ರನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2376 ವಯಣ ಭಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2377 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಾೆಂವಾಾ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2378 ಫಷಭಭ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2379 ಗೊೀಪು ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2380 ಭಲಲ  ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2381 ನಾಗಣಣ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2382 ವಯಣ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2383 ಗೊೀಲಾಲ ಳ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2384 ಗುಯಬಾಯಿ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2385 ಭಹಾದೇ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2386 ಫಷರಾಜ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2387 ಸಾಯಿಫಣಣ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2388 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2389 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2390 ಶಂಕಯ  ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2391 ಫಷವಂತರಾಮ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2392 ದ್ರವುದ ಟೇಲ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2393 ಬಾಳಭಭ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2394 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2395 ಗೊೀಲಾಲ ಳ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2396 ಸಿದ್ರಯ ಭಮ ಹುಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2397 ಸಿದ್ರಯ ಭ ದೇಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2398 ಹದಟೇಲ ದೇಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2399 ಫಷವಂತ್ರಯ ಮ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2400 ಭಲಲ  ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2401 ದಭದರಾಮ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2402 ಶಿವಾನಂದಮ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2403 ಅಮೇೀಗಸಿದದ ಕಲೂಯ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2404 ನಾಗ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2405 ಚಂದಭಭ ಅೆಂಕಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2406 ಸಂಗಭಭ ಗೌಡತಿ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2407 ಕದ್ರಯಲೆಂಗ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2408 ಪಿೀಯ ಬಿಲಾಲ ಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2409 ಸಂಗ ಬಿಲಾಲ ಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2410 ಫಷಣಣ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2411 ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2412 ಶಿವಯಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2413 ಶಿಫಷ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2414 ನಿೆಂಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2415 ದೇಕಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2416 ಮಭನ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2417 ಶಂಕಯ  ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2418 ಶಂಕಯ ಭಭ ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2419 ಸಿದದ  ನಿಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2420 ಯಶುರಾಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2421 ಗುಯ ಹೀನಾನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2422 ವಯಣ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2423 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2424 ತುಳಜಾರಾಭ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2425 ಭಹಾದೇ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2426 ಸಿದದ ಭಭ ನಿಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2427 ಭಲಲ ಭಭ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2428 ಗುೆಂಡಭಭ ನಿಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2429 ವಯಣಭಭ ಸಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2430 ಯಂಕಣಣ ನಿಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2431 ಸಿದದ ಭಭ ಭಲಾಲ ಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2432 ಯಂಕ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2433 ಚೌಳ್ಳಬಾಯಿ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2434 ಗುರುನಾಥ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2435 ಫಷ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2436 ಕಣದ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2437 ಭಾಗ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2438 ಯಂಕ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2439 ಫಷರಾಜ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2440 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2441 ದೇವಿೆಂದಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2442 ಸಿದದ ಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2443 ಭಹಾೆಂತ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2444 ಭೀಭಣಣ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2445 ವಯಣ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2446 ನಿೆಂಗಭಭ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2447 ಶಂಕಯಲೆಂಗ ಮಂಡೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2448 ಮುರಿಗವ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2449 ಫಷಣಣ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2450 ಭಲಲ ನಾಥ ಮುರುಗನುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2451 ಫಷ ಗಾನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2452 ಜೈಬುನಬಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2453 ಸಂಗಭಭ ಮುರುಗನುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2454 ನಾನಗೌಡ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2455 ಸಿದದ ಣಣ ಹೀನಾನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2456 ಚನನ  ಜೇಗಿದ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2457 ಭೀಭರಾಮ ಜೇಗಿದ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2458 ಕಾೆಂತ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2459 ಜಗಲ್ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2460 ರಾಜಶೇಖಯ ಹಂಚನಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2461 ಸಾಹೇಫಟೇಲ ಕೊೀಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2462 ಶೆಂತಗೌಡ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2463 ಭಹೇವ ಸೀನಾನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2464 ಸಂಕಯ  ಹೀನಾನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2465 ಗೊೀಲಾಲ ಳ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2466 ಭೀಭರಾಮ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2467 ರಾಘವೇೆಂದಯ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2468 ದ್ರಮ  ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2469 ಪ್ಪದತಿ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2470 ಈಯಣಣ ಕೂಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2471 ಶಿಯ ೀನಿವಾಷ ನಿಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2472 ಭಲಲ ನಾಥ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2473 ನಾಗ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2474 ಜಾಯಟೇಲ ಕೊೀಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2475 ಖಾದಯ ಬಿ ಕೊೀಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2476 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2477 ಖಾಸಿೆಂ ಸಾಫ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2478 ಶಂಕಯ ಭಭ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2479 ಜನನ ತಬಿ ಕೊೀಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2480 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಕೄಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2481 ಫಷವಂತ್ರಯ ಮ ಕೄಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2482 ಲಾಡೆಲ ಟೇಲ ಕೊೀಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2483 ಸಿದದ  ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2484 ತ್ಜ್ಜರಾಮ ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2485 ಸಿದದ ಣಣ ಹಂಚನಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2486 ರೇಣಸಿದದ  ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2487 ಅಭರೇವ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2488 ಶಂಕಯಗೌಡ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2489 ನಿೆಂಗಣಣ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2490 ಭಲಲ  ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2491 ನಾಗಣಣ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2492 ವಯಣ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2493 ಗೊೀಲಾಲ ಳ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2494 ಗುರುಬಾಯಿ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2495 ಭಹಾದೇ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2496 ಫಷರಾಜ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2497 ಸಾಯಿಫಣಣ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2498 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2499 ಶೆಂತಭಭ ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2500 ಸಿದದ  ನಿಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2501 ಶಂಕಯ  ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2502 ಫಲವಂತರಾಮ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2503 ದ್ರದಟೇಲ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2504 ಬಾಳಭಭ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2505 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2506 ಗೊೀಲಾಲ ಳ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2507 ಸಿದ್ರಯ ಭಮಮ ಹೂಲಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2508 ಸಿದ್ರಯ ಭ ದೇಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2509 ಹದಪ್ಪಶ ದೇಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2510 ಫಷವಂತ್ರಯ ಮ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2511 ಭಲಲ  ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2512 ಶಿವಾನಂದಮಮ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2513 ಧಭದರಾಮ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2514 ಅಮೇೀಗಿಸಿದದ ಕಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2515 ನಾಗ ಮಂಡೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2516 ಚಂದ್ರಯ ಭ ಅೆಂಕಲಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2517 ಸಂಗಭಭ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2518 ಕದ್ರಯಲೆಂಗ ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2519 ಪಿೀಯ ಬಿಲಾಲ ಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2520 ಸಂಗ ಬಿಲಾಲ ಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2521 ಸೈಮದ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2522 ಬಾಬುಮಯ್ಯ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2523 ಮಲಲ  ಗೌಡ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2524 ಸಂಕಯ  ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2525 ಚಂದಭಭ ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2526 ರಾಮ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2527 ನಿೆಂಗ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2528 ಭಾಗಭಭ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2529 ಶಿರಾಮಗೌಡ ದೇಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2530 ಷದ್ರಶಿ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2531 ಭಲಲ  ಬಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2532 ಭೀಭಶೇನರಾ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2533 ಚಿದ್ರನಂದ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2534 ದತತ ತ್ರಯ ಮ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2535 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಅೆಂಕಲಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2536 ತಿಭಭ  ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2537 ಸೀಭಣಣ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2538 ದೇವಿೆಂದಯ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2539 ಭಲಲ ಭಭ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2540 ಶಿಯ ೀಮಂತ ಅೆಂಕಲಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2541 ಮಾೆಂತ ಶಖಾಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2542 ಮಲಲ ಮಮ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2543 ದಲತತ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2544 ಭೀಭಶ ಅಲಾಲ ಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2545 ಫಷರಾಜ ಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2546 ಲಕ್ಿ ಭ ಕಾೆಂತ ಸೈದ್ರಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2547 ಈಯ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2548 ಭೀಭರಾಮ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2549 ಹೀನನ  ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2550 ಶಿಲೆಂಗ ಕಡಕೊೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2551 ಮಾೆಂತೇವ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2552 ಭಹಾದೇ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2553 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2554 ಅಭರೇವ ಸುೆಂಫಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2555 ಭಲಲ  ಫಣಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2556 ಗಂಗಾಧಯ ಕೂಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2557 ಅಪ್ಪ ರಾಮ ಕೂಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2558 ಈಯಣಣ ಕಾಷದ ಬೇೀಸಿಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2559 ಫಷರಾಜ ಕೂಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2560 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2561 ಭಹಬೂಫಸಾಫ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2562 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಕೂಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2563 ಬಾಬುರಾಮ ಕೂಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2564 ಲಕಕ  ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2565 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2566 ಅಬಾಫ ಷಲ ಬುಟ್ನನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2567 ರಾಜಶಿಯ ೀ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2568 ಭರೆ ಗೌನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2569 ವಯಣ ಕಾಷಯ ಬೇೀಸಿಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2570 ನಿೆಂಗಣಣ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2571 ಪ್ಪದತಿ ಕೂಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2572 ಭಲಲ ಣಗೌಡ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2573 ಶಿವುಕ್ಮಮಾಯ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2574 ಶಂಕಯಗೌಡ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2575 ಕಿಯಣ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2576 ಕೃಶಣ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2577 ರೇಣಸಿದದ  ಸೀನಾನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2578 ದೇವಿೆಂದಯ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2579 ರೇಣಸಿದದ ಮಮ ಮುತತ ಕೂಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2580 ದೌಲತರಾಮ ನಿಯಲಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2581 ಇಸಾಭಯಿಲಸಾಫ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2582 ಫಷರಾಜ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2583 ಹುಸೇನಸಾಫ ಗಂವಾಾ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2584 ರಾಜಾಸಾಫ ಮಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2585 ಭಲಲ  ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2586 ಶಿಲೀಲಾ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2587 ಫಷರಾಜ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2588 ರಾಜಣಣ ಭಲಾಲ  ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2589 ತಿ ಭಭ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2590 ವಿವವ ರಾಧಮ ಅರಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2591 ಅಣಣ ರಾಮ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2592 ಈಯಣಣ ಅರಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2593 ದಯ್ಯನಂದ ಅರಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2594 ಕಯಣ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2595 ಸಿದದ ಣಣ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2596 ಮಲಲ ಭಭ ಹೀನಾನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2597 ಹುಸೇನಸಾಫ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2598 ಬಿೀಯ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2599 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಕೄಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2600 ಜಮಶಿಯ ೀ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2601 ದೇಣಣ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2602 ಫಷರಾಜ ಮಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2603 ಷರೀಜ್ಜನಿ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2604 ಭೀಭಬಾಯಿ ಭಲಾಲ  ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2605 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಕೂಳಕ್ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2606 ಸಾಫಭಭ ಫದಯ ಬಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2607 ಭಲಲ  ಫದಯ ಬಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2608 ದೇವಿೆಂದಯ ಪ್ಪ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2609 ದೇಭಭ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2610 ಭೀಭರಾಮ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2611 ಕೄೆಂಚ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2612 ವಯಣ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2613 ಶಂಕಯ  ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2614 ಭಲಕ  ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2615 ಗೊೀಪು ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2616 ಸಿದದ ಣಣ ಬೄಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2617 ವಯಣ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2618 ಭಲಲ  ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2619 ಭಯಲೆಂಗ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2620 ಯೀಗ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2621 ಭಡಿವಾಳ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2622 ಭಯಲೆಂಗ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2623 ದಂಡ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2624 ಶಿಯೀಗಿ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2625 ನಿೆಂಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2626 ರುಕ್ಮಭ ದಿದ ನ್ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2627 ಸೈದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2628 ದೇವಿೆಂದಯ  ಗೌಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2629 ಅಮೀನರೆಡಿಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2630 ಲಚಭಮಮ ಗೂಬುಫ ಯವಾಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2631 ಭೀಭರಾಮ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2632 ಭಹಾದೇ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2633 ಶಿಯ ೀದೇವಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2634 ಭೀಭನಗೌಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2635 ಸಿದದ ಭಭ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2636 ವಯಣಕ್ಮಮಾಯ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2637 ದ್ರಮ  ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2638 ಕಲಾಮ ಣ ಗೌಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2639 ರಾಭನಗೌಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2640 ವಯಣಗೌಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2641 ಭಲಲ ನಗೌಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2642 ವಯಣಗೌಡ ನಂದಿಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2643 ಬಾನುಬಗಂ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2644 ಅೆಂಫಲ  ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2645 ಭರೆ ಮಾಯಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2646 ಸಂಗ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2647 ಖಾದಿಯಟೇಲ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2648 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2649 ವಯಣಮಮ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2650 ಭೀಭ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2651 ಅಮೀಯಟೇಲ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2652 ಅವ ಭಭ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2653 ಫಷಲೆಂಗ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2654 ಭಲಲ  ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2655 ಗುರುಫಷ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2656 ಯ ಭು ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2657 ಸಂತೀಶ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2658 ಭಲಲ ಣಣ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2659 ಕಯಣ ಆೆಂದೊೀಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2660 ಅಶೀಕ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2661 ನಾಗ ನರಿಬೇೀಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2662 ಇೆಂದ್ರಯ ಬಾಯಿ ಕೂಡಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2663 ರಾರ್ಜ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2664 ಅಶೀಕ ಭಯೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2665 ವಯಣ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2666 ಶಿಪುತಯ  ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2667 ಭಹಾದೇವಿ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2668 ತಿ ಣಣ ಭಯೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2669 ಶಿಭಭ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2670 ಶಿರಾಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2671 ಅಮೀನ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2672 ಸಂಗ ಗುಡೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2673 ಭಹಾದೇವಿ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2674 ನಾಭದೇ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2675 ಗುೆಂಡ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2676 ವಯಣಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2677 ಸಣಭವ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2678 ಭಲಲ ಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2679 ಸಣಮಂತ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2680 ಭೀಭಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2681 ರಾಜೇವವ ರಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2682 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮಗೌಡ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2683 ಗಂಗಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2684 ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2685 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2686 ಮಭನ ಸಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2687 ಅಣಣ ರಾಮ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2688 ಅಶೀಕ ಸಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2689 ಫಷಭಭ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2690 ಫಷರಾಜ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2691 ಭಲಲ  ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2692 ಭಲಲ ಣಣ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2693 ಲಕ್ಿ ಭ ಬಾಯಿ ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2694 ಅಮಮ ಣಣ ಸೀನಾನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2695 ಈಯಣಣ ಸೀನಾನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2696 ವಯಣಗೌಡ ಸಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2697 ಮಾನು ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2698 ಚನನ ಫಷಭಭ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2699 ಸಿದದ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2700 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2701 ಯವಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2702 ಶೆಂತ ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2703 ಭರೆವ ಬಿರಾಳ ಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2704 ಫಷ ಕ್ಮಳಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2705 ತಿರುತಿ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2706 ಪುತಳ್ಳಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2707 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2708 ನಿೀಲಭಭ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2709 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2710 ರುದಯ  ಷದನಾಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2711 ಸಿೀತ್ರಬಾಯಿ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2712 ಗುರುನಾಥ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2713 ನಾಗರೆಡಿಡ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2714 ಗಂಗಭಭ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2715 ನಾಗಭಭ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2716 ಫಷಭಭ ಕಾಷಯಬೇಷಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2717 ಸುನಿಲ್ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2718 ನಾಗೇಶ್ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2719 ನಿೆಂಗಣಣ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2720 ಅಶೀಕ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2721 ರುದಯ  ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2722 ಭಲಲ ಭಭ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2723 ಅವಿನಾವ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2724 ಭಲಲ ನಾಥ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2725 ಫಷಣಗೌಡ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2726 ಭಲಲ ಭಭ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2727 ವಿೀಯಬದಯ ಮಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2728 ಭಲಲ  ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2729 ಧಭದಣಣ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2730 ಚನನ  ಗೌಡ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2731 ಜಗನಾನ ಥ ಮಯಕಂಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2732 ವಯಣ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2733 ಭಲಲ ಭಭ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2734 ಮುತತ ಣಣ ಕಲೂಲ ಯ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2735 ಅರ್ಜದನ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2736 ಜಗದಿೀವ ಹ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2737 ವಣ್ಮಭ ಖ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2738 ರಾಜಶೇಖಯ ಸಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2739 ವಯಣ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2740 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2741 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2742 ಯಮವ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2743 ಭಲಲ  ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2744 ಭಲಲ  ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2745 ಉಮಾದೇವಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2746 ಲಾಲಬಿ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2747 ಶೇಕ ವಖಾಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2748 ದೇಬಿೆಂದಯ  ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2749 ರಾವುತ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2750 ರುದಯ ಗೌಡ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2751 ಫಷವಾರಾಜ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2752 ನಾನಾಗೌಡ ತ್ಲಗಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2753 ಅಣಣ ರಾಮ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2754 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2755 ಶಿಯ ೀಶೈಲ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2756 ಫಷಭಭ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2757 ಗಂಗಭಭ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2758 ಭಲಲ  ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2759 ಶಿ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2760 ಸಳಿೆ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2761 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಷಥಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2762 ದಲ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2763 ಮಲಲ ಭಭ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2764 ಸುಚತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2765 ಸಿದದ ಣಣ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2766 ಭಲಲ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2767 ಭಯಳ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2768 ಭರೆ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2769 ಈಯಭಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2770 ಭಲಲ ಭಭ ಮಂದಯ ವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2771 ಭೀಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2772 ಭರೆಭಭ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2773 ಭಾಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2774 ವಯಣ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2775 ಭಹಾೆಂತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2776 ಭಹಾೆಂತ ಕೊಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2777 ಲಾಲು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2778 ತ್ರಲಂನಾಥ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2779 ಪಿೀಯಭಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2780 ಭರೆ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2781 ಭರೆ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2782 ಭರೆ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2783 ವಯಣ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2784 ಚಂದಯ ಶಮ ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2785 ಮಾೆಂತ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2786 ಮಭನವ ಸಾಥಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2787 ಮಾನ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2788 ವಯಣ ಕೊೀಳೂಕ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2789 ನಿೆಂಗ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2790 ಶಂಕಯ ಕೊಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2791 ದೇಸಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2792 ಫಷವಾರಾಜ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2793 ಹೀರು ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2794 ಭಾಸಿೆಂಗ್ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2795 ಚನನ   ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2796 ಭಲಲ  ಕೊಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2797 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2798 ಕಾಳ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2799 ಲಕಕ  ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2800 ಭಲಲ  ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2801 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಕಾಚೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2802 ಸಿದದ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2803 ಭಲಲ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2804 ಸಂಗಣಣ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2805 ಉಮಶ್ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2806 ಭಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2807 ಯ ಬುಗೌಡ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2808 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2809 ಭಲಲ ಭಭ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2810 ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2811 ದೇವಿೆಂದಯ  ರಾಬಂಡತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2812 ದೇವಿೆಂದಯ  ರಾಬಂಡತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2813 ಭಲಲ  ಜಳಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2814 ಮುದ ಅಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2815 ನಿೆಂಗ ಭಲಾಲ ಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2816 ಫಷವಾರಾಜ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2817 ಭೀಭರಾಮ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2818 ಭಲಲ  ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2819 ಶಂಕಯ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2820 ಯ ಭು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2821 ರುಶುರಾಭ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2822 ಲಚಚ  ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2823 ಶಿಲೆಂಗ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2824 ಭಡಿವಾಳ ತ್ಲಗಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2825 ವಿಠಠ ಲ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2826 ಸಣಮಂತ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2827 ಕಷನು ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2828 ಮಾಬುಕ್ಮಮಾಯ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2829 ಕಾವ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2830 ಚಂದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2831 ಭಾಗಮ ಭಭ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2832 ಜೀತಿಯಲೆಂಗ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2833 ಸಿದದ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2834 ಭಲ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2835 ಶಭಸುೆಂದಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2836 ಚೆಂದಿಬಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2837 ತುಕಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2838 ದೊಡಡ ಥಾರು ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2839 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2840 ಶಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2841 ಗೊೀಪ್ಪಲ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2842 ಗೊೀಪು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2843 ರೇವು ಅಭಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2844 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಕಣ್ಣಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2845 ಸರಂಬಾಯಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2846 ಸರು ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2847 ತಿಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2848 ರಾಭಚಂದಯ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2849 ಫಷವಾರಾಜ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2850 ಯಯ್ಯಮ  ಕೊೀೆಂದಗಳ್ಳಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2851 ದೊೀಡ.ಚಂದಯ ಭ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2852 ಚಂದಯ ಶೆಖಯ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2853 ಮೇೀತಿರಾಭ ಕಣ್ಣಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2854 ನಾಗ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2855 ಶಿಪ್ಪ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2856 ಸಂಜ್ಜ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2857 ಭಹಾದೇವಿ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2858 ಸಿದದ ರಾಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2859 ರಾಭನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2860 ಸುಮತ್ರಯ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2861 ಸಣಮಂತಮಮ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2862 ರಾಮಾನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2863 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2864 ರಾಭನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2865 ಭಲಲ ಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2866 ವಯಣ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2867 ಗಂಗುಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2868 ಭಹಾಲಕ್ಿ ಭ ೀ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2869 ಉತತ ಭಭ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2870 ಸಣಮಂತಯ ಯ್ಯಮ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2871 ಉಷಭ ನಸಾಫ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2872 ಸಿದದ ಣಣ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2873 ಬಿೀಫನಬಿ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2874 ಈಯ ಲಖಣಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2875 ದೇಗೌಡ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2876 ದೇವೆೆಂದಯ ಭಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2877 ಭಲಲ ಣಣ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2878 ನಿೆಂಗ ಬುಟನಾನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2879 ಭೀಭರಾಮ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2880 ಭೀಭಣಣ ಬಿಯಳಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2881 ಶಿವಾಜ್ಜ ಮುತತ ಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2882 ಉಮಾಜ್ಜ ಮುತತ ಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2883 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2884 ಅಬುದ ಲಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2885 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ ಕೊೀಳೂಕ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2886 ವಯಣಗೌಡ ಗೂನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2887 ಈಯ ಸ್ತನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2888 ವಯಣಗೌಡ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2889 ಸಿದದ ಭಭ ಸ್ತನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2890 ವಯಣ ಗೌಡ ಮುತತ ಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2891 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2892 ನಾಗಭಭ ಸ್ತನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2893 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2894 ಶಿವಯಣ್ಮ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2895 ವಯಣಗೌಡ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2896 ಶಿ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2897 ಅಮೂಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2898 ಗಿೀರಿಭಲಲ  ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2899 ದೌಲ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2900 ವಿತ್ರಯ ಬಾಯಿ ನೇಲೂಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2901 ದೇವಿೆಂದಯ  ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2902 ಫಷ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2903 ಶೆಂತಬಾಯಿ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2904 ವಯದ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2905 ಸ್ತಭಣಣ ಅಖಂಡಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2906 ಹುಣಚ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2907 ಮಾನಯ್ಯಮ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2908 ಗಂಗ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2909 ಗೂಲಾಲ ಳ ಜೇಯತಳಿ್ಳ  ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2910 ಭಲಲ ನಾಥ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2911 ಸಿೀತಭಭ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2912 ಭರೆ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2913 ನಿೆಂಗಭಭ ಅಖಂಡಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2914 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2915 ಈಯಭಭ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2916 ಅಭೀಶೇಕ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2917 ಅಮೂಗ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2918 ಲಕ್ಿ ಭ ಕಾೆಂತ ಮಂದೆವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2919 ರಾಪುತ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2920 ಹುಸೇನಿ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2921 ಕಾಳ ರಾಜಾಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2922 ಮುತತ  ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2923 ಭಲಲ  ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2924 ವಯಣಭಭ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2925 ಷಲೆಂ ಅಖಂಡಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2926 ಇಸಾಭ ಲಸಾಫ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2927 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2928 ನಿೆಂಗಣಣ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2929 ಶಿ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2930 ವಿವವ ನಾಥ ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2931 ಪಿೀಯಮಾ ನರಿಬೂಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2932 ದವಯಥ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2933 ರಾಜಶೇಖಯ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2934 ಭಹಾದೇ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2935 ಗುಯಣಗೌಡ ರಂಜಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2936 ಅಯ್ಯಮ ಭ ಷಥಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2937 ವಿರುಪ್ಪಶ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2938 ನಿೆಂಭ್ಭಬ ಣಣ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2939 ವಯತ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2940 ಶೆಂತಭಭ ಗೌಡತಿ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2941 ಲಕ್ಿ ಭ ಬಾಯಿ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2942 ಸುಗಲಾಬಿ ಕೊೀಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2943 ಸಿದದ ಭಭ ಗೌಡತಿತ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2944 ಶಿಪುತಯ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2945 ಫಷಭಭ ಕಾಷಯಬೇಷಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2946 ನಾಗರೆಡಿಡ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2947 ಗಂಗಭಭ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2948 ನಾಗಭಭ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2949 ಫಷಭಭ ಕಾಷಯಬೇಷಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2950 ಸುನಿಲ್ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2951 ನಾಗೇಶ್ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2952 ನಿೆಂಗಣಣ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2953 ಅಶೀಕ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2954 ರುದಯ  ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2955 ಭಲಲ ಭಭ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2956 ಅವಿನಾವ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2957 ಭಲಲ ನಾಥ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2958 ಫಷಣಗೌಡ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2959 ಭಲಲ ಭಭ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2960 ವಿೀಯಬದಯ ಮಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2961 ಭಲಲ  ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2962 ಧಭದಣಣ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2963 ಚನನ  ಗೌಡ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2964 ಜಗನಾನ ಥ ಮಯಕಂಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2965 ವಯಣ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2966 ಭಲಲ ಭಭ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2967 ಮುತತ ಣಣ ಕಲೂಲ ಯ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2968 ಅರ್ಜದನ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2969 ಜಗದಿೀವ ಹ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2970 ವಣ್ಮಭ ಖ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2971 ರಾಜಶೇಖಯ ಸಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2972 ವಯಣ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2973 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2974 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2975 ಯಮವ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2976 ಭಲಲ  ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2977 ಭಲಲ  ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2978 ಉಮಾದೇವಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2979 ಲಾಲಬಿ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2980 ಶೇಕ ವಖಾಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2981 ದೇಬಿೆಂದಯ  ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2982 ರಾವುತ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2983 ರುದಯ ಗೌಡ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2984 ಫಷವಾರಾಜ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2985 ನಾನಾಗೌಡ ತ್ಲಗಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2986 ಅಣಣ ರಾಮ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2987 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2988 ಶಿಯ ೀಶೈಲ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2989 ಫಷಭಭ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2990 ಗಂಗಭಭ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2991 ಭಲಲ  ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2992 ಶಿ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2993 ಸಳಿೆ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2994 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಷಥಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2995 ದಲ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2996 ಮಲಲ ಭಭ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2997 ಸುಚತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2998 ಸಿದದ ಣಣ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2999 ಭಲಲ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3000 ಭಯಳ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3001 ಭರೆ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3002 ಈಯಭಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3003 ಭಲಲ ಭಭ ಮಂದಯ ವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3004 ಭೀಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3005 ಭರೆಭಭ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3006 ಭಾಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3007 ವಯಣ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3008 ಭಹಾೆಂತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3009 ಭಹಾೆಂತ ಕೊಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3010 ಲಾಲು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3011 ತ್ರಲಂನಾಥ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3012 ಪಿೀಯಭಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3013 ಭರೆ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3014 ಭರೆ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3015 ಭರೆ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3016 ವಯಣ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3017 ಚಂದಯ ಶಮ ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3018 ಮಾೆಂತ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3019 ಮಭನವ ಸಾಥಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3020 ಮಾನ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3021 ವಯಣ ಕೊೀಳೂಕ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3022 ನಿೆಂಗ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3023 ಶಂಕಯ ಕೊಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3024 ದೇಸಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3025 ಫಷವಾರಾಜ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3026 ಹೀರು ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3027 ಭಾಸಿೆಂಗ್ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3028 ಚನನ   ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3029 ಭಲಲ  ಕೊಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3030 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3031 ಕಾಳ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3032 ಲಕಕ  ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3033 ಭಲಲ  ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3034 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಕಾಚೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3035 ಸಿದದ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3036 ಭಲಲ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3037 ಸಂಗಣಣ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3038 ಉಮಶ್ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3039 ಭಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3040 ಯ ಬುಗೌಡ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3041 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3042 ಭಲಲ ಭಭ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3043 ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3044 ದೇವಿೆಂದಯ  ರಾಬಂಡತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3045 ದೇವಿೆಂದಯ  ರಾಬಂಡತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3046 ಭಲಲ  ಜಳಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3047 ಮುದ ಅಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3048 ನಿೆಂಗ ಭಲಾಲ ಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3049 ಫಷವಾರಾಜ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3050 ಭೀಭರಾಮ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3051 ಭಲಲ  ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3052 ಶಂಕಯ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3053 ಯ ಭು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3054 ರುಶುರಾಭ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3055 ಲಚಚ  ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3056 ಶಿಲೆಂಗ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3057 ಭಡಿವಾಳ ತ್ಲಗಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3058 ವಿಠಠ ಲ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3059 ಸಣಮಂತ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3060 ಕಷನು ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3061 ಮಾಬುಕ್ಮಮಾಯ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3062 ಕಾವ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3063 ಚಂದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3064 ಭಾಗಮ ಭಭ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3065 ಜೀತಿಯಲೆಂಗ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3066 ಸಿದದ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3067 ಭಲ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3068 ಶಭಸುೆಂದಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3069 ಚೆಂದಿಬಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3070 ತುಕಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3071 ದೊಡಡ ಥಾರು ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3072 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3073 ಶಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3074 ಗೊೀಪ್ಪಲ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3075 ಗೊೀಪು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3076 ರೇವು ಅಭಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3077 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಕಣ್ಣಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3078 ಸರಂಬಾಯಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3079 ಸರು ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3080 ತಿಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3081 ರಾಭಚಂದಯ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3082 ಫಷವಾರಾಜ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3083 ಯಯ್ಯಮ  ಕೊೀೆಂದಗಳ್ಳಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3084 ದೊೀಡ.ಚಂದಯ ಭ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3085 ಚಂದಯ ಶೆಖಯ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3086 ಮೇೀತಿರಾಭ ಕಣ್ಣಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3087 ನಾಗ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3088 ಶಿಪ್ಪ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3089 ಸಂಜ್ಜ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3090 ಭಹಾದೇವಿ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3091 ಸಿದದ ರಾಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3092 ರಾಭನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3093 ಸುಮತ್ರಯ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3094 ಸಣಮಂತಮಮ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3095 ರಾಮಾನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3096 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3097 ರಾಭನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3098 ಭಲಲ ಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3099 ವಯಣ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3100 ಗಂಗುಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3101 ಭಹಾಲಕ್ಿ ಭ ೀ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3102 ಉತತ ಭಭ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3103 ಸಣಮಂತಯ ಯ್ಯಮ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3104 ಉಷಭ ನಸಾಫ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3105 ಸಿದದ ಣಣ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3106 ಬಿೀಫನಬಿ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3107 ಈಯ ಲಖಣಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3108 ದೇಗೌಡ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3109 ದೇವೆೆಂದಯ ಭಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3110 ಭಲಲ ಣಣ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3111 ನಿೆಂಗ ಬುಟನಾನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3112 ಭೀಭರಾಮ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3113 ಭೀಭಣಣ ಬಿಯಳಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3114 ಶಿವಾಜ್ಜ ಮುತತ ಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3115 ಉಮಾಜ್ಜ ಮುತತ ಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3116 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3117 ಅಬುದ ಲಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3118 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ ಕೊೀಳೂಕ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3119 ವಯಣಗೌಡ ಗೂನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3120 ಈಯ ಸ್ತನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3121 ವಯಣಗೌಡ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3122 ಸಿದದ ಭಭ ಸ್ತನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3123 ವಯಣ ಗೌಡ ಮುತತ ಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3124 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3125 ನಾಗಭಭ ಸ್ತನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3126 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3127 ಶಿವಯಣ್ಮ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3128 ವಯಣಗೌಡ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3129 ಶಿ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3130 ಅಮೂಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3131 ಗಿೀರಿಭಲಲ  ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3132 ದೌಲ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3133 ವಿತ್ರಯ ಬಾಯಿ ನೇಲೂಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3134 ದೇವಿೆಂದಯ  ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3135 ಫಷ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3136 ಶೆಂತಬಾಯಿ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3137 ವಯದ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3138 ಸ್ತಭಣಣ ಅಖಂಡಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3139 ಹುಣಚ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3140 ಮಾನಯ್ಯಮ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3141 ಗಂಗ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3142 ಗೂಲಾಲ ಳ ಜೇಯತಳಿ್ಳ  ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3143 ಭಲಲ ನಾಥ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3144 ಸಿೀತಭಭ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3145 ಭರೆ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3146 ನಿೆಂಗಭಭ ಅಖಂಡಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3147 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3148 ಈಯಭಭ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3149 ಅಭೀಶೇಕ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3150 ಅಮೂಗ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3151 ಲಕ್ಿ ಭ ಕಾೆಂತ ಮಂದೆವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3152 ರಾಪುತ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3153 ಹುಸೇನಿ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3154 ಕಾಳ ರಾಜಾಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3155 ಮುತತ  ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3156 ಭಲಲ  ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3157 ವಯಣಭಭ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3158 ಷಲೆಂ ಅಖಂಡಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3159 ಇಸಾಭ ಲಸಾಫ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3160 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3161 ನಿೆಂಗಣಣ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3162 ಶಿ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3163 ವಿವವ ನಾಥ ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3164 ಪಿೀಯಮಾ ನರಿಬೂಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3165 ದವಯಥ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3166 ರಾಜಶೇಖಯ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3167 ಭಹಾದೇ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3168 ಫಷವಾರಾಜ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3169 ಯಯ್ಯಮ  ಕೊೀೆಂದಗಳ್ಳಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3170 ದೊೀಡ.ಚಂದಯ ಭ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3171 ಚಂದಯ ಶೆಖಯ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3172 ಮೇೀತಿರಾಭ ಕಣ್ಣಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3173 ನಾಗ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3174 ಶಿಪ್ಪ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3175 ಸಂಜ್ಜ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3176 ಭಹಾದೇವಿ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3177 ಸಿದದ ರಾಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3178 ರಾಭನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3179 ಸುಮತ್ರಯ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3180 ಸಣಮಂತಮಮ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3181 ರಾಮಾನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3182 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3183 ರಾಭನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3184 ಭಲಲ ಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3185 ವಯಣ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3186 ಗಂಗುಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3187 ಭಹಾಲಕ್ಿ ಭ ೀ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3188 ಉತತ ಭಭ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3189 ಸಣಮಂತಯ ಯ್ಯಮ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3190 ಉಷಭ ನಸಾಫ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3191 ಸಿದದ ಣಣ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3192 ಬಿೀಫನಬಿ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3193 ಈಯ ಲಖಣಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3194 ಭಲಲ ಭಭ ಮಂದಯ ವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3195 ಭೀಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3196 ಭರೆಭಭ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3197 ಭಾಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3198 ವಯಣ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3199 ಭಹಾೆಂತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3200 ಭಹಾೆಂತ ಕೊಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3201 ಲಾಲು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3202 ತ್ರಲಂನಾಥ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3203 ಪಿೀಯಭಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3204 ಭರೆ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3205 ಭರೆ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3206 ಭರೆ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3207 ವಯಣ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3208 ಚಂದಯ ಶಮ ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3209 ಮಾೆಂತ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3210 ಮಭನವ ಸಾಥಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3211 ಮಾನ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3212 ವಯಣ ಕೊೀಳೂಕ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3213 ನಿೆಂಗ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3214 ಶಂಕಯ ಕೊಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3215 ದೇಸಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3216 ಫಷವಾರಾಜ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3217 ಹೀರು ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3218 ಭಾಸಿೆಂಗ್ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3219 ಚನನ   ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3220 ಭಲಲ  ಕೊಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3221 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3222 ಕಾಳ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3223 ಲಕಕ  ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3224 ಭಲಲ  ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3225 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಕಾಚೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3226 ಸಿದದ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3227 ಭಲಲ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3228 ಸಂಗಣಣ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3229 ಉಮಶ್ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3230 ಭಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3231 ಯ ಬುಗೌಡ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3232 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3233 ಭಲಲ ಭಭ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3234 ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3235 ದೇವಿೆಂದಯ  ರಾಬಂಡತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3236 ದೇವಿೆಂದಯ  ರಾಬಂಡತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3237 ಭಲಲ  ಜಳಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3238 ಮುದ ಅಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3239 ನಿೆಂಗ ಭಲಾಲ ಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3240 ಫಷವಾರಾಜ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3241 ಭೀಭರಾಮ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3242 ಭಲಲ  ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3243 ಶಂಕಯ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3244 ಯ ಭು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3245 ರುಶುರಾಭ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3246 ಲಚಚ  ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3247 ಶಿಲೆಂಗ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3248 ಭಡಿವಾಳ ತ್ಲಗಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3249 ವಿಠಠ ಲ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3250 ಸಣಮಂತ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3251 ಕಷನು ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3252 ಮಾಬುಕ್ಮಮಾಯ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3253 ಕಾವ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3254 ಚಂದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3255 ಭಾಗಮ ಭಭ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3256 ಜೀತಿಯಲೆಂಗ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3257 ಸಿದದ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3258 ಭಲ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3259 ಶಭಸುೆಂದಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3260 ಚೆಂದಿಬಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3261 ತುಕಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3262 ದೊಡಡ ಥಾರು ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3263 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3264 ಶಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3265 ಗೊೀಪ್ಪಲ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3266 ಗೊೀಪು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3267 ರೇವು ಅಭಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3268 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಕಣ್ಣಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3269 ಸರಂಬಾಯಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3270 ಸರು ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3271 ತಿಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3272 ರಾಭಚಂದಯ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3273 ಫಷವಾರಾಜ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3274 ಯಯ್ಯಮ  ಕೊೀೆಂದಗಳ್ಳಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3275 ದೊೀಡ.ಚಂದಯ ಭ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3276 ಚಂದಯ ಶೆಖಯ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3277 ಮೇೀತಿರಾಭ ಕಣ್ಣಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3278 ನಾಗ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3279 ಶಿಪ್ಪ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3280 ಸಂಜ್ಜ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3281 ಭಹಾದೇವಿ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3282 ಸಿದದ ರಾಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3283 ರಾಭನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3284 ಸುಮತ್ರಯ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3285 ಸಣಮಂತಮಮ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3286 ರಾಮಾನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3287 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3288 ರಾಭನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3289 ಭಲಲ ಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3290 ವಯಣ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3291 ಗಂಗುಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3292 ಭಹಾಲಕ್ಿ ಭ ೀ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3293 ಉತತ ಭಭ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3294 ಸಣಮಂತಯ ಯ್ಯಮ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3295 ಉಷಭ ನಸಾಫ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3296 ಸಿದದ ಣಣ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3297 ಬಿೀಫನಬಿ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3298 ಈಯ ಲಖಣಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3299 ದೇಗೌಡ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3300 ದೇವೆೆಂದಯ ಭಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3301 ಭಲಲ ಣಣ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3302 ನಿೆಂಗ ಬುಟನಾನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3303 ಭೀಭರಾಮ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3304 ಭೀಭಣಣ ಬಿಯಳಹಸಾಸ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3305 ಶಿವಾಜ್ಜ ಮುತತ ಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3306 ಉಮಾಜ್ಜ ಮುತತ ಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3307 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3308 ಅಬುದ ಲಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3309 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ ಕೊೀಳೂಕ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3310 ವಯಣಗೌಡ ಗೂನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3311 ಈಯ ಸ್ತನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3312 ವಯಣಗೌಡ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3313 ಸಿದದ ಭಭ ಸ್ತನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3314 ವಯಣ ಗೌಡ ಮುತತ ಕೊೀಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3315 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3316 ನಾಗಭಭ ಸ್ತನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3317 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3318 ಶಿವಯಣ್ಮ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3319 ವಯಣಗೌಡ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3320 ಶಿ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3321 ಅಮೂಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3322 ಗಿೀರಿಭಲಲ  ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3323 ದೌಲ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3324 ವಿತ್ರಯ ಬಾಯಿ ನೇಲೂಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3325 ದೇವಿೆಂದಯ  ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3326 ಫಷ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3327 ಶೆಂತಬಾಯಿ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3328 ವಯದ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3329 ಸ್ತಭಣಣ ಅಖಂಡಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3330 ಹುಣಚ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3331 ಮಾನಯ್ಯಮ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3332 ಗಂಗ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3333 ಗೂಲಾಲ ಳ ಜೇಯತಳಿ್ಳ  ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3334 ಭಲಲ ನಾಥ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3335 ಸಿೀತಭಭ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3336 ಭರೆ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3337 ನಿೆಂಗಭಭ ಅಖಂಡಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3338 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3339 ಈಯಭಭ ಕಾಚಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3340 ಅಭೀಶೇಕ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3341 ಅಮೂಗ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3342 ಲಕ್ಿ ಭ ಕಾೆಂತ ಮಂದೆವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3343 ರಾಪುತ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3344 ಹುಸೇನಿ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3345 ಕಾಳ ರಾಜಾಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3346 ಮುತತ  ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3347 ಭಲಲ  ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3348 ವಯಣಭಭ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3349 ಷಲೆಂ ಅಖಂಡಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3350 ಇಸಾಭ ಲಸಾಫ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3351 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3352 ನಿೆಂಗಣಣ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3353 ಶಿ ಆೆಂದೂಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3354 ವಿವವ ನಾಥ ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3355 ಪಿೀಯಮಾ ನರಿಬೂಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3356 ದವಯಥ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3357 ರಾಜಶೇಖಯ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3358 ಭಹಾದೇ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3359 ಗುಯಣಗೌಡ ರಂಜಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3360 ಅಯ್ಯಮ ಭ ಷಥಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3361 ವಿರುಪ್ಪಶ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3362 ನಿೆಂಭ್ಭಬ ಣಣ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3363 ವಯತ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3364 ಶೆಂತಭಭ ಗೌಡತಿ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3365 ಲಕ್ಿ ಭ ಬಾಯಿ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3366 ಸುಗಲಾಬಿ ಕೊೀಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3367 ಸಿದದ ಭಭ ಗೌಡತಿತ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3368 ಶಿಪುತಯ ರೇನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3369 ಫಷಭಭ ಕಾಷಯಬೇಷಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3370 ನಾಗರೆಡಿಡ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3371 ಗಂಗಭಭ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3372 ನಾಗಭಭ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3373 ಫಷಭಭ ಕಾಷಯಬೇಷಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3374 ಸುನಿಲ್ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3375 ನಾಗೇಶ್ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3376 ನಿೆಂಗಣಣ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3377 ಅಶೀಕ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3378 ರುದಯ  ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3379 ಭಲಲ ಭಭ ಮಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3380 ಅವಿನಾವ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3381 ಭಲಲ ನಾಥ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3382 ಫಷಣಗೌಡ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3383 ಭಲಲ ಭಭ ಭಲಾಲ (ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3384 ವಿೀಯಬದಯ ಮಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3385 ಭಲಲ  ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3386 ಧಭದಣಣ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3387 ಚನನ  ಗೌಡ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3388 ಜಗನಾನ ಥ ಮಯಕಂಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3389 ವಯಣ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3390 ಭಲಲ ಭಭ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3391 ಮುತತ ಣಣ ಕಲೂಲ ಯ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3392 ಅರ್ಜದನ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3393 ಜಗದಿೀವ ಹ ಯಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3394 ವಣ್ಮಭ ಖ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3395 ರಾಜಶೇಖಯ ಸಯನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3396 ವಯಣ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3397 ಸಿದ್ರಯ ಭ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3398 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3399 ಯಮವ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3400 ಭಲಲ  ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3401 ಭಲಲ  ಗೊಫಫ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3402 ಉಮಾದೇವಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3403 ಲಾಲಬಿ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3404 ಶೇಕ ವಖಾಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3405 ದೇಬಿೆಂದಯ  ಕಣಮವವ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3406 ರಾವುತ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3407 ರುದಯ ಗೌಡ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3408 ಫಷವಾರಾಜ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3409 ನಾನಾಗೌಡ ತ್ಲಗಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3410 ಅಣಣ ರಾಮ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3411 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3412 ಶಿಯ ೀಶೈಲ ಮಾಗಣಗೇರಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3413 ಫಷಭಭ ಜೇಗಿದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3414 ಗಂಗಭಭ ಚನ್ನನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3415 ಭಲಲ  ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3416 ಶಿ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3417 ಸಳಿೆ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3418 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಷಥಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3419 ದಲ ಕೂೆಂಡಗುಳ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3420 ಮಲಲ ಭಭ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3421 ಸುಚತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3422 ಸಿದದ ಣಣ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3423 ಭಲಲ  ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3424 ಭಯಳ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3425 ಭರೆ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3426 ಈಯಭಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3427 ಭಲಲ ಭಭ ಮಂದಯ ವಾಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3428 ಭೀಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3429 ಭರೆಭಭ ಹಂದನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3430 ಭಾಗ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3431 ವಯಣ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3432 ಭಹಾೆಂತ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3433 ಭಹಾೆಂತ ಕೊಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3434 ಲಾಲು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3435 ತ್ರಲಂನಾಥ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3436 ಪಿೀಯಭಭ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3437 ಭರೆ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3438 ಭರೆ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3439 ಭರೆ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3440 ವಯಣ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3441 ಚಂದಯ ಶಮ ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3442 ಮಾೆಂತ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3443 ಮಭನವ ಸಾಥಕಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3444 ಮಾನ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3445 ವಯಣ ಕೊೀಳೂಕ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3446 ನಿೆಂಗ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3447 ಶಂಕಯ ಕೊಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3448 ದೇಸಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3449 ಫಷವಾರಾಜ ಹಂಗಯಗಾ(ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3450 ಹೀರು ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3451 ಭಾಸಿೆಂಗ್ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3452 ಚನನ   ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3453 ಭಲಲ  ಕೊಣ್ಣಣ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3454 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3455 ಕಾಳ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3456 ಲಕಕ  ಜನಿವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3457 ಭಲಲ  ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3458 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಕಾಚೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3459 ಸಿದದ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3460 ಭಲಲ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3461 ಸಂಗಣಣ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3462 ಉಮಶ್ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3463 ಭಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3464 ಯ ಬುಗೌಡ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3465 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3466 ಭಲಲ ಭಭ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3467 ಭೀಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3468 ದೇವಿೆಂದಯ  ರಾಬಂಡತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3469 ದೇವಿೆಂದಯ  ರಾಬಂಡತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3470 ಭಲಲ  ಜಳಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3471 ಮುದ ಅಲೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3472 ನಿೆಂಗ ಭಲಾಲ ಬಾದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3473 ಫಷವಾರಾಜ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3474 ಭೀಭರಾಮ ಸುೆಂಫದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3475 ಭಲಲ  ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3476 ಶಂಕಯ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3477 ಯ ಭು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3478 ರುಶುರಾಭ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3479 ಲಚಚ  ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3480 ಶಿಲೆಂಗ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3481 ಭಡಿವಾಳ ತ್ಲಗಬಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3482 ವಿಠಠ ಲ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3483 ಸಣಮಂತ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3484 ಕಷನು ಅೆಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3485 ಮಾಬುಕ್ಮಮಾಯ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3486 ಕಾವ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3487 ಚಂದ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3488 ಭಾಗಮ ಭಭ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3489 ಜೀತಿಯಲೆಂಗ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3490 ಸಿದದ  ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3491 ಭಲ ಮುರುಗಾನ್ನಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3492 ಶಭಸುೆಂದಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3493 ಚೆಂದಿಬಾಯಿ ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3494 ತುಕಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3495 ದೊಡಡ ಥಾರು ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3496 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3497 ಶಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3498 ಗೊೀಪ್ಪಲ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3499 ಗೊೀಪು ಶಿಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3500 ರೇವು ಅಭಯಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3501 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಕಣ್ಣಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3502 ಸರಂಬಾಯಿ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3503 ಸರು ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3504 ತಿಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3505 ರಾಭಚಂದಯ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3506 ಫಷವಾರಾಜ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3507 ಯಯ್ಯಮ  ಕೊೀೆಂದಗಳ್ಳಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3508 ದೊೀಡ.ಚಂದಯ ಭ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3509 ಚಂದಯ ಶೆಖಯ ಫಳಫಟ್ಟಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3510 ಮೇೀತಿರಾಭ ಕಣ್ಣಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3511 ನಾಗ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3512 ಶಿಪ್ಪ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3513 ಸಂಜ್ಜ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3514 ಭಹಾದೇವಿ ಕೂಡಚಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3515 ಸಿದದ ರಾಭ ಹಾಲಗಡಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3516 ರಾಭನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3517 ಸುಮತ್ರಯ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3518 ಸಣಮಂತಮಮ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3519 ರಾಮಾನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3520 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3521 ರಾಭನಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3522 ಭಲಲ ಭಭ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3523 ವಯಣ ಭದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3524 ಗಂಗುಬಾಯಿ ಹಂಗಯಗಾ(ಕೄ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3525 ಭಹಾಲಕ್ಿ ಭ ೀ ಮಡ್ಯಯ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3526 ಉತತ ಭಭ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3527 ಸಂಜ್ಜೀಕ್ಮಮಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಸವಾದಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3528 ಭಹಾಲಕ್ಿ ಭ  ಶಿಭಲಲ  ಸವಾದಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3529 ನಾಗಭಭ  ಶಿ ರೇಣ್ಣರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3530 ಸಿದದ ಣಣ  ಭಲಕ ಣಣ ನಿೀಯಲಕೊೀಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3531 ತಿ ಣಣ  ರೇಣಸಿದದ  ಸವಾದಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3532 ತಿ ಭಭ  ಯೆಲಲ ಪ್ ನಿೀಯಲಕೊೀಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3533 ಮಲಲ   ಸಾಮಫಣಣ ನಿೀಯಲಕೊೀಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3534 ಅೆಂಫಣಣ  ಸಿದ್ರಯ ಭ ಕಾಷಯಬೇೀಸಿಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3535 ಶಂಕರ್ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಜೇಗಿದ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3536 ಕಲಲ   ನಾಗ ಸವಾದಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3537 ರುದಯ   ಚಂದಯ ಭ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3538 ಗುರುಫಷ  ಸಿದದ ಣಣ ಜನಿವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3539 ಶೇಖಭಭ  ಷಕೄಯ ೀನಗೌಡ ಸಯನ್ನರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3540 ಭಲಲ ಭಭ  ನಾಗ ರೇಣ್ಣರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3541 ಷಕೄಯ   ಸಾಹೇಬೌಡ ಸಯನ್ನರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3542 ಫಷನಗೌಡ ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ ಫಟ್ನನ ಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3543 ರಾಜಸಾಬ್ ಇಸಾಭಯಿಲಾಸ ಬ್ ಸವಾದಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3544 ಭಲಲ ಭಭ  ವಯಣ ಸಯನ್ನರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3545 ಜಗನಾನ ಥ ಶಮ ಭರಾಮ ಕೊೀಲೂಕ ರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3546 ಜಟ್ಟ   ಸಿದದ  ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3547 ಸುಗಣಣ  ಭೀಭರಾಮ ಸಯನ್ನರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3548 ಷರುಬಾಯಿ ಸ್ೆಂಕೄಯ  ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3549 ವಿವವ ನಾಥ ಆನ್ರ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3550 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಂಕೄಯ  ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3551 ಆನಂದ  ಚಂದಯ ಶ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3552 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಫಷರಾಜ ಮುಟಕ ೀಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3553 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ದೊಡಡ  ಸವಾದಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



3554 ಶೇಕ  ಸಿದದ  ಸವಾದಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3555 ಶಿಯ ೀಧರ್ ಭೀಭಣಣ ಹಂಚಿನಾಲ್ ಸಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3556 ಈಯವ  ಈಯ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3557 ಶಿಲೆಂಗ  ಧಭದಣಣ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3558 ಸಿದದ   ಲಕಕ  ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3559 ನಿೆಂಗಣಣ ಗೌಡ ವಯಣಗೌಡ ಚನ್ನನ ರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3560 ಸಣಮಂತರಾಮ ದೊಡಡ  ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3561 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ದೊಡಡ  ಮಾನ್ನರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3562 ಷತಿೀಶ್ ಸಣಮಂತರಾಮ ಸವಾದಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3563 ಶಿಪುತಯ  ದೊಡೆಡ ಲ್ಲ  ಸಯನ್ನರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3564 ಶಿವಯಣ  ಶಿಣಣ ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3565 ದ್ರನಭಭ  ಶಿಯ ೀಮಂತ್ ರೇಣ್ಣರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3566 ಮಾಳ  ಭರೆ ಗೌನಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3567 ಸೀಭಶೇಖರ್ ಫಷಣಣ  ಜೆವಾರಿ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3568 ಭಹಾೆಂತಗೌಡ ನಿೆಂಗಣಣ ಗೌಡ ನಿೀಯಲಕೊೀಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3569 ನಾಗೇೆಂದಯ  ಉೆಂಡ ನಿೀಯಲಕೊೀಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3570 ಭಹಾೆಂತೇವ ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕೊೀಲೂಕ ರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3571 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಿಯೀಗಿ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3572 ಫಷಮಮ  ಚನನ ಫಷಮಮ ಕೊೀಲೂಕ ರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3573 ವಯಣಫಷ  ಫಷಣಣ ಗೌನಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3574 ಫಷರಾಜ ಭಲಲ ನಾಥ ಕೂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3575 ದೇಭಭ  ಭೀಭಯ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3576 ಅಮೀನಸಾಬ್ ಹುಸೇನಬಾಷ ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3577 ಭಡಿವಾಳ  ಚಂದಯ ಭ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3578 ಗಣಭಭ  ರೇಣಸಿದದ  ಸವಾದಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3579 ಭಲಲ   ಸೀಭರಾಮ ಸಯನ್ನರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3580 ಫಷರಾಜ ಷಣಣ ಯೆಲಲ  ಸಯನ್ನರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3581 ನಿನನ ಭಭ  ವಯಣ ಸಯನ್ನರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3582 ವಯಣಭಭ  ರುದಯ ಭಭ ಗೌನಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3583 ವಯಣಫಷ  ಫಷವಂತರಾಮ ಯಡೆಡ ವಾಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3584 ವಯಣ  ಭೀಭರಾಮ ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3585 ನಾಗ  ಜಗಳ ಕಲಲ ಸನರಾಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3586 ಗುೆಂಡ  ಭಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3587 ರೇಣಸಿದದ  ಗೌಡ ಶೆಂತಗೌಡ ಚನ್ನನ ರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3588 ಮಮುನಬಾಯಿ ವಯಣೌಡ್ ಕಾಷಯಬೇೀಸಿಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3589 ನಿೀಲಭಭ  ಕಯಫಷ ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3590 ದಭ ಣಣ  ಶಿಲೆಂಗ ಕಾಷಯಬೇೀಸಿಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3591 ಚಂದಭಭ  ಗಂಗ ಕಲೂಲ ರು ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3592 ಶಿಲಾಬಾಯಿ ಯ ಸಾತ ನ್ರ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3593 ಲಲತ್ರಬಾಯಿ ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3594 ಧಭದಣಣ  ಚಂದಯ ಶ ಹ ರಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3595 ಫಷರಾಜ ಶಿವಯಣ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3596 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಾಬು ಹ ರಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3597 ಸುರೇಶ್ ಹರೇಸಿೆಂಗ್ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3598 ಭರೆಭಭ  ಭರೆ ಬಿಲಲ ದ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3599 ಭಾಯತ್ ಧಮುದ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3600 ಹರಾಸಿೆಂಗ್ ಲಾಲು ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3601 ಯವಿ ಸುಭಾಷ್ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3602 ಯಮಶ್ ಸುಭಾಷ್ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3603 ಸುಭಾಷ್ ಖೇಮುಲ್ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3604 ಭರೆಭಭ  ಶಿವಯಣ ನ್ರಲೀಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3605 ದತುತ  ಭನು ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3606 ಭಾಗಣಣ  ಭಡಿವಾಳ ಮತ್ನನ ರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3607 ಅಶೀಕ್ ಭರೆ  ಸಿೆಂಗೇ ಬಾಳುೆಂಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3608 ಭಲಲ ಣಣ  ಸಿದ್ರಯ ಭ ನ್ರಡಲಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3609 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ಆನಂದ್ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3610 ಕಶುಬಾಯಿ ತ್ರರಾಸಿೆಂಗ್ ಹ ರಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3611 ಸುಜಾತ್ರ ಮುಕ್ಮೆಂದ್ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3612 ದೇವಿೆಂದಯ  ಸಿದದ  ಕಲೂಲ ರು ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3613 ನಿತಿೀಶ್ ಭೀಮು ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3614 ಶಮ್ಮ ಭೀಮು ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3615 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಧಾರಾಸಿೆಂಗ್ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



3616 ತ್ರರಾಸಿೆಂಗ್ ಸೀಭಯಮಮ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3617 ವವಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3618 ಭಹಂದ್ ಗುರುನಾಥ್ ನ್ರಲೀಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3619 ಶೇಕ  ಸಿದದ  ಕಲೂಲ ರು ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3620 ಗುಯ  ಸಿದದ  ಕಲೂಲ ರು ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3621 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಶೆಂತ ಕಲೂಲ ರು ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3622 ರೇಣಸಿದದ   ಯವುತ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3623 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3624 ಪ್ಯ ೀಮಸ ೆಂಗ್ ಧಂರ್ಜ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3625 ರುದಯ ಗೌಡ ರಾಜೇೆಂದಯ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3626 ತರು ಸೀಭಲು ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3627 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಭನು ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3628 ರಾಭಕೊೀಟ್ ದಭಲು ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3629 ನಿೆಂಗ  ಸಿದದ  ಸಿದ್ರನ ಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3630 ಕಾಶಿತಿ ಭೀಭರಾಮ ನ್ರಲೀಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3631 ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ ಪಿರಾಸಾಬ್ ಮತ್ನನ ರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3632 ಸರಿಚಂದಯ  ಲಾಲು ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3633 ದ್ರಮ   ಚಂದಯ ಹಂಚಿನಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3634 ಮಭನ  ಮಲಲ  ನ್ರಡಲಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3635 ಸುಕದೇವ್ ವಯಣ ಭಯೂರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3636 ಮಾಳಭಭ  ವಯಣ ನ್ರಲೀಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3637 ಗಿರೆ  ನಾಗ ನ್ರಡಲಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3638 ಗಿರೆ  ಸಣಮಂತ್ ನ್ರಡಲಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3639 ಸನಮಂತ್ ರಾಭಮಮ ನ್ರಡಲಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3640 ವಯಣ  ಭೀಭರಾಮ ಹ ರಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3641 ಮಭನ  ಬೆಲ ರಂಜನಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3642 ದವಯತ್ ಪ್ಪೆಂಡು ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3643 ಲಕ್ಷ್ಭ ಬಾಯಿ ರಾಭಣಣ ರಂಜನಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3644 ಶಿಭಭ  ಮುತತ  ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3645 ನಿೀಲಭಭ  ವಯಣ ಭಯೂರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3646 ಡೆಪುಲ  ರಾಮುಲ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3647 ವಯಣ  ಕಲಲ  ನಾರಾಮಣಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3648 ಫಷರಾಜ ಸೀಭರಾಯ್ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3649 ಸಣಮಂತರಾಮ ಭೀಭರಾಮ ಹ ರಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3650 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸಿದದ  ಕಲೂಲ ರು ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3651 ಭೂತಲ ಅೆಂಫಣಣ ಕಲೂಲ ರು ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3652 ಭಲಲ ನಾಥ ಫಷ ಕಲೂಲ ರು ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3653 ಸಂತೀಶಕ್ಮಮಾಯ ವಯಣ ಹ ರಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3654 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಅಮಮ ಲ ಕಲೂಲ ರು ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3655 ಸುಬದಯ  ಈಯ ಭಯೂರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3656 ಭೂತಲ ಯಷ ನ್ರಲೀಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3657 ಪಿಯ ೀಮಾಸಿೆಂಗ್ ಸೀಭಲು ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3658 ವಯಣಮಮ  ಸಂಗಮಮ ಜೆಯಟಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3659 ಭಲಲ ಭಭ  ಭಲಲ ನಾಥ ಭಯೂರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3660 ಸೀಭಶೇಖರ್ ಯ ಭುರಾವ್ ನ್ರಲೀಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3661 ರೇಭಭ  ಬುೆಂಡ ನ್ರಲೀಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3662 ಭಾಗತರಾಮ ದುಡ ನ್ರಲೀಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3663 ಸಣಮಂತ ತಿಭಭ ಮಮ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3664 ಸಿೀತ್ರಬಾಯಿ ಶಂಕರ್ ಸಯನಾಳ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3665 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ನಿೆಂಗ ಬಾಳುೆಂಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3666 ಷದ್ರನಂದ ಸರಿಚಂದಯ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3667 ಶಿವಯಣ  ಪಿೀಯ ಮಂಡೇವಾಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3668 ಯ ಕಾಶ್ ರೇಣ್ಮಕಾ ಕಲೂಲ ರು ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3669 ಅಯವಿೆಂದ ಜ್ಜಭಲು ಅೆಂಕಲಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3670 ¹zÀÝªÀÄä UÀA ªÀÄ®è¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3671 FgÀtÚ vÀA PÀAoÀ¥Àà ಹ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3672 ¸ÀÄ²Ã¯Á¨Á¬Ä UÀA gÉÃªÀ¥Àà ಕಣಷಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3673 FgtÚ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ಹ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3674 zÀªÀ®¸Á§ vÀA ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ಕಡಕೊೀಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3675 §¸ÀtÚ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ಕಣಷಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3676 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA UÀÄgÀÄ±ÁA¥vÀ¥Àà ಕಣಷಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3677 PÀgÀ§¸À¥Àà vÀA ±ÀgÀtAiÀÄå ಜಂಬರಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3678 §¸À°AUÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3679 vÀªÀ®PÀ¸Á§ vÀA ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3680 §¸ÀªÀgÁd vÀA z¹zÀÝtÚ ಮಾಯಗಡಗಿ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3681 ²æÃ±ÉÊ® vÀA ®PÀëöätgÁªÀ ಮಾಯಗಡಗಿ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3682 C£Àß¥ÀÆtð¨Á¬Ä UÀA UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ಕೄಲೂಲ ಯ(ಕೄ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3683 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3684 §¸ÀªÀgÁd vÀA gÁZÀ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3685 CªÀtÚ UÀA ºÀÄ°PÀAoÀ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3686 ²æÃ±ÉÊ® vÀA §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3687 gÁeÉÃ¸Á§ vÀA ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3688 ªÀÄºÉÃ±À vÀA §¸ÀªÀgÁd ಹ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3689 ªÀÄ®Ì¥Àà vÀA ©ÃªÀÄ¥Àà ಹ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3690 ªÀÄrªÁ¼À¥ÀàUËqÀ vÀA ±ÁAvÀUËqÀ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3691 ªÀÄ»§Æ§¥Á±Á vÀA ªÀÄ»£ÉÆÃ¢Ý£ï ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3692 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄUËqÀ vÀA ¤AUÀtÚ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3693 zsÀªÀÄðgÁd vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಹ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3694 §¸ÀªÀgÁd vÀA ¹zÀÝ¥Àà ಕ್ಮಯನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3695 §¸ÀtÚ vÀA «ÃgÀtÚ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3696 ¹zÀÄÝ vÀA ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3697 ©üÃªÀÄtÚ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ಅೆಂಫಯಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3698 ªÀÄ®ètÚ vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3699 ¨Á§ÄUËqÀ vÀA ²ªÀ¥ÀàUËqÀ ಆೆಂದೊೀಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3700 CA§èªÀé UÀA FgÀ¥Àà ಆೆಂದೊೀಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3701 gÉÃªÀÅ vÀA ¸ÉÃªÀÅ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3702 zÀÁªÀdÄ vÀA ¸ÉÃªÀÅ ಗೊೀಯನಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3703 gÁªÀÄÄ vÀA ZÀAzÀÄ ಕೄಲೂಲ ಯ(ಕೄ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3704 zÀ±ÀgÀxÀ vÀA ¥sÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ ಕೄಲೂಲ ಯ(ಕೄ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3705 gÀUÀÄ£ÁxÀ vÀA gÁªÀÄ¯Á® ಕೊಹನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3706 C±ÉÆÃPÀ vÀA FgÀ¥Àà ಷಯಂಫಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3707 wxÀðªÀÄð UÀA UÀÄgÀtÚUËqÀ ಮಲಗೊೀಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3708 ±ÀÁAvÀªÀÄä UÀA zÁåªÀ¥Àà ಕ್ಮಕನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3709 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3710 ±ÀgÀtÄ vÀA C¥ÀàtUËqÀ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3711 ªÀÄ®è¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà ಬಿರಾಳಹಸಾಸ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3712 ªÀÄ®ètÚ vÀA §¸À¥Àà ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3713 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA C¥ÀàtÚ ಫಳುೆಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3714 gÀvÀÛ̈ Á¬Ä UÀA UÀAUÀÄ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3715 ²ªÀ¥Àà vÀA eÉl¥Àà ಫಳುೆಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3716 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA ZÀAzÀ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3717 AiÀÄ®è¥Àà ¤AUÀ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3718 GzÀÄ UÀAUÀÄ ರಂಜಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3719 ¤A§tÚ vÀA ±ÀAPÉæÃ¥Àà ಬಲೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3720 gÁªÀÄAiÀÄå vÀA wªÀÄäAiÀÄå ದೇಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3721 ªÀÄºÁAvÀUËqÀ vÀA §¸À£ÀUËqÀ ನ್ರಲೀಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3722 §¸À¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ನ್ರಲೀಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3723 ²æÃ±ÉÊ® vÀA ±ÀgÀt¥Àà ನ್ರಲೀಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3724 ºÀ¼Àî¥Àà vÀA §£Éß¥Àà ಹ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3725 ¤®ªÀÄä UÀA zÀÄAqÀ¥Àà ಹ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3726 ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀA UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ಹ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3727 ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA gÁd±ÉÃRgÀ ಮಾಗಣಗೇಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3728 £ÁUÀ¥Àà vÀA PÉAZÀ¥Àà ಮುತತ ಕೊೀಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3729 ªÀÄ®è¥ÀÀà vÀA ²ªÀ¥Àà ಹ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3730 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಕೂಡಲಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3731 eÉlÖÖÉØ¥Àà vÀA FgÀ¥Àà ಹ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3732 UÀÄgÀÄ£ÀUËqÀ vÀA §¸À£ÀUËqÀ ಮಡ್ಯಯ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3733 VjªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ vÀA ²ªÀ£ÀUËqÀ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3734 ¸ÀÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀA ªÉAPÀlgÁAiÀÄ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3735 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ºÀAiÀÄå¼À¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3736 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3737 ¥ÁªÀðw UÀA ªÀÄgÀ¼À¥Àà ಆಲೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3738 ¸ÀÄ¨sÁ±À vÀA ²ªÀ¥Àà ಐನಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3739 ªÀÄrªÁ¼À¥ÀÀà vÀA ªÀÄ®è¥Àà ಸಾತ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3740 §¸À£ÀUËqÀ vÀA UÀÄgÀtÚUËqÀ ಮಾಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3741 ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3742 UÀAUÀgÁªÀÄ vÀA gÁªÀÄf ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3743 ºÀ¼Àî¥Àà vÀA gÁªÀÄ¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3744 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¨ÉÊ®¥Àà ಸಯನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3745 ªÀÄºÀäz¸Á§ vÀA CºÀäzÀ¸Á§ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3746 C¯Áè̈ ÁµÀ vÀA §AzÀV¸Á§ ಜೇಯಟಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3747 eÉmÉÖ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3748 ¸ÉÆÃªÀÄ®Ä vÀA d®Äè ಭಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3749 ®PÀëöät vÀA GzÀAqÀ¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3750 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¨sÁUÀ¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3751 ZÀAzÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3752 CAiÀÄå¥Àà vÀA UÀÄgÀ¥Àà ಮೂಲಲ ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3753 §¸ÀAiÀÄå vÀA ºÀÄ¸À£ÀAiÀÄå ಕಾಷಯಬೇೀಷಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3754 PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå vÀA ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3755 ¸ÁºÉÃ§UËqÀ vÀA ¤AUÀ£ÀUËqÀ ಜೇಗಿದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3756 ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀA £ÁUÀ¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3757 ¥sÀAiÀiÁd¥ÀmÉÃ® vÀA ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® ಭಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3758 ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀA ªÉAPÀmÁæ¢ ಸೀನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3759 zËªÀ®¸Á§ vÀA EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3760 ªÀÄºÀÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA FgÀtÚ ವಕಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3761 UÀÄgÀtÚ vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಕಾಷಯಬೇೀಷಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3762 ªÀÄgÉÃ¥Àà vÀA w¥ÀàtÚ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3763 UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ಮಾಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3764 gÉÃªÀt¹zÀÝ vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà ಬಿಳವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3765 «oÀ® vÀA ºÉÆ¨Á ಸೀನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3766 Q±À£ÀgÁªÀ vÀA PÀªÀÄ®Ä ಮಾಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3767 UÀAUÀÁ¨Á¬Ä UÀA ±ÀAPÉæÃ¥Àà ಸುೆಂಫಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3768 §¸ÀªÀgÁd vÀA ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ಸುೆಂಫಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3769 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ¨Á§Ä ಸೀನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3770 gÀªÉÄÃ±À vÀA ¸ÀAeÉÃªÀ¥Àà ಸೀನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3771 w¥ÀàtÚ vÀA ¨sÉÆÃd¥Àà ಮತ್ರನ ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3772 ZÁA¥Àà¨Á¬Ä UÀA zÁgÀ¹AUï ಮತ್ರನ ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3773 ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ vÀA w¥ÀàtÚ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3774 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA zÉÆqÀØ¥Àà ಫಳಫಟ್ಟಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3775 ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄÄ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3776 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA ®PÀëöät ಆಲೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3777 ¹zÀÝªÀÄä UÀA §¸À°AUÀ¥Àà ಸಾಥಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3778 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ಸಾಥಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3779 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ¹zÀÝ¥Àà ಭಲಾಲ ಬಾದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3780 §¸ÀtÚ vÀA CªÀÄ®¥Àà ನಿೀಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3781 ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä UÀA gÁªÀÄ¥Àà ಚನುನ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3782 ±ÀAPÉæÃ¥ÀÀà vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà ಖಾದ್ರಪುಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3783 zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ±Àå ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3784 ZÁAzÀÁ¨Á¬Ä UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3785 ¥ÉæÃªÀÄ¹AUï vÀA ¯Á®Ä¥ÀªÁgÀ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3786 vÉÃdÄ vÀA eÉÃªÀÄÄ ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3787 ªÀiÁ£ÀÄ vÀA ¢¥ÀÄè ಚದನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3788 C§ÄÝ¯ïgÉÃºÀªÀiÁ£À vÀA «ÄÃgÁ¸Á§ ಮಡ್ಯಯ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3789 ¸ÀÄ¨sÁµÀ vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3790 ºÀtªÀÄªÀé UÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ಸಯನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3791 ZÀAzÀ¥ÀÀà vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà ರೇನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3792 §¸À¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ಹಾಲಗಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3793 vÀªÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ ಸಯವಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3794 UÀÄgÀÄ£ÀÁxÀ vÀA zsÀªÀÄðªÀÅ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3795 FgÀªÀÄä vÀA FgÀ¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3796 UÀÄAqÀ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ಆಲೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3797 ¹zÀÝtÚ vÀA ªÀÄ®ètÚ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3798 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ಮಾಯಡಗಿ(ಎಸ್ಎಮ್ಮ)) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3799 CªÀÄÈvÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3800 ®®Äè vÀA £ÀAzÀÄ ಆಲೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3801 ªÀÄ®èªÀÄä UÀA gÁdtÚ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3802 ±ÁªÀÄÄ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3803 ±ÀgÀt¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3804 ªÀÄ»§Æ§ vÀA ¦gÀ¸Á§ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3805 £Á£ÁUËqÀ vÀA ²ªÀ¥Àà ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3806 ªÀÄ®èªÀÄä vÀA §¸À¥Àà ಸಯನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3807 ±ÀgÀtªÀÄä vÀA ¨Á§ÄgÁªÀ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3808 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA  ¸ÀAUÀ¥Àà ಸೀನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3809 ±ÀgÀtUËqÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄUËqÀ ಕಾಷಯಬೇೀಷಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3810 CªÀÄgÉÃ±À vÀA ²æÃªÀÄAvÀ ಕಾಷಯಬೇೀಷಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3811 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ±ÀgÀt¥Àà ಸೀನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3812 zÉÃªÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ಸೀನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3813 ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ಹ ಯಗಾ(ಎಸ್ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3814 C¯ÁèªÀiÁ©Ã UÀA CºÀäzÀ¸Á§ ಮಂದೆವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3815 ¹vÁgÀ¨ÉÃUÀA UÀA ªÀÄzÀg¸Á§ ಮಂದೆವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3816 gÀÁªÀÄtÚUËqÀ vÀA ²ªÀ£ÀUËqÀ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3817 ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà vÀA ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3818 ºÀA¥ÀtÚUËqÀ vÀA §¸ÀtÚUËqÀ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3819 ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀmÉÃ® vÀA ºÀ¸À£À¥ÀmÉÃ® ಮಾಯಡಗಿ(ಎಸ್ಎಮ್ಮ)) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3820 ªÀÄ°èPÁ¥Á±À vÀA £À©¥Á±À ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3821 ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀA C©¸Á§ ಅಯದ್ರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3822 CAiÀÄÄåtÚUËqÀ vÀA ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ಸಿಗಯತಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3823 ¥ÁªÀðw UÀA ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ಮುತತ ಕೊೀಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3824 ²ªÀÅ vÀA gÁdÄ ದೇಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3825 RÄvÀ®¥Àà vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3826 gÀÁªÀÄ vÀA ±ÀAPÀÄæ ಕ್ಮಯನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3827 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ನೇದಲಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3828 FgÀttÚ vÀA CAiÀÄå¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3829 zÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA wªÀÄätÚ ಕಲೂಲ ಯ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3830 ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA ¹zÀÝ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3831 UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ಹ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3832 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA «oÀ® ಹ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3833 ¥ÀÄ®¹AUï vÀA AiÀÄ±ÀÀªÀAvÀ ಹ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3834 ¸ÀÄ¨sÁµÀ vÀA ª«oÀ® ದೇಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3835 §¸À¥Àà vÀA zÉÆqÀØ¥Àà ದೇಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3836 UÀt¥Àw vÀA «ÄlÄÖ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3837 §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ಬಿಳವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3838 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ¥ÁAiÀÄtÚ ಜೇಯಟಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3839 ¨ÁUÀªÀÄä UÀA §¸ÀtÚ ಸಾಥಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3840 ¥ÀÀæ±ÁAvÀ vÀA AiÀÄ±ÀéAvÀ ಲಕಣಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3841 CAiÀÄåªÀÄä UÀA ¹zÀÝ¥Àà ಹಾಲಗಡಡ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3842 D£ÀAzÀ vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ಫಳಫಟ್ಟಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3843 zÉÃ«AzÀÀæ vÀA £ÁUÀ¥Àà ಸಾತ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3844 PÀ¯ÁåtÂ vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3845 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà ಕೊಡಚಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3846 ¸ÉÆªÀÄ¥Àà vÀA ¹zÀÝtÚ ಕಾಷಯಬೇೀಷಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3847 ¯Á¼ÉÃ¸Á§ vÀA zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ಫಳಫಟ್ಟಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3848 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ UÉÆ¯Áè¼À¥Àà ಕೊಡಚಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3849 ¥ÉæÃªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA «±Àé£ÁxÀUËqÀ ಕೊಡಚಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3850 ¨ÁUÀªÀÄä UÀA ¹zÀÝ¥Àà ಮೂದೊೀಳ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3851 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà vÀA ZÀ£ÀßAiÀÄå ಕೊಡಚಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3852 ºÀAiÀÄå¼À¥Àà vÀA ªÀiÁ¼À¥Àà ಮೂದೊೀಳ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3853 gÁd©Ã UÀA gÁdªÀÄºÀäzÀ ಜೇಯಟಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3854 zÀAqÀ¥Àà vÀA ºÀ¼Éî¥Àà ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3855 ªÀÄ®ètÚ vÀA ±ÀAPÀÉæÃ¥Àà ಕಾಷಯಬೇೀಷಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3856 ²ªÀtÚ vÀA ºÉÆÃ£Àß¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3857 ¤AUÀtÚ vÀA ±ÀAPÉæÃ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3858 ªÀÄ®è¥Àà vÀA zÉÆqÀØ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3859 UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà ಹಾಲಗಡ್ಯಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3860 UÀÄ¥ÀÆgÀ¸Á§ vÀA CºÀäzÀ¸Á§ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3861 ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀA SÁzÀgÀ¸Á§ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3862 ¸À°ªÀÄ¥Á±À vÀA  gÀeÁPÀ¸Á§ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3863 §¸ÀªÀÄä vÀA ¤AU¥ÀàÀ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3864 ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3865 ±ÀgÀt¥Àà vÀA §¸À¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3866 ªÀÄ®è¥Àà  vÀA §¸ÀªÀgÁd ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3867 PÀÁAvÀªÀÄä UÀA ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ಕೄಲೂಲ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3868 zÉÆqÀØvÁßAiÀÄå¥Àà vÀA wªÀÄäAiÀÄå ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3869 ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3870 ¸ÀAUÀ£UËqÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ಚನ್ನನ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3871 ¨ÉÆgÀªÀÄä UÀA UÀÄgÀÄ¸Áé«Ä ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3872 PÀAoÀ¥Àà vÀA ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3873 gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ vÀA ªÀiË¯Á¸Á§ ಹಾಲಗಡ್ಯಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3874 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA «gÀtÚ ಹಾಲಗಡ್ಯಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3875 UËgÀªÀÄä UÀA zÁåªÀ¥Àà ಹಾಲಗಡ್ಯಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3876 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ©üÃªÀÄ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3877 zËªÀ®vÀgÁAiÀÄ vÀA UÀÄgÀÄ§¸À¥Ààl ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3878 ¹zÀÝtÚUËqÀ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3879 ²ªÀªÀÄä UÀA ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3880 gÁdÄ vÀA ¥ÀgÀªÀÄtÚ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3881 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ²ªÀ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3882 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA gÀÄzÀæ¥Àà ಫಳೂೆಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3883 w¥ÀÀàtÚ vÀA AiÀÄ®è¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3884 vÁgÁ¨Á¬Ä UÀA ªÀÄ®è¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3885 ¸ÉÆÃªÀÄtÚ vÀA vÀåAiÀÄ¥Àà ಹಾಲಗಾಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3886 §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄ®è¥Àà ಹಾಲಗಾಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3887 ªÀÄ®è¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà ಹಾಲಗಾಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3888 gÀÄzÀæUËqÀ vÀA UËqÀ¥ÀàUËqÀ ಆೆಂದೊೀಲಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3889 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ಗಂವಾಾ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3890 ±ÀPÀgÀ°AUÀ vÀA FgÀtÚ ಕಾಷಯಬೇೀಷಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3891 CAiÀÄå¥ÀÀà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ಮಲಗೂಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3892 CA§tÚ vÀA ¤AUÀtÚ ದೇಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3893 gÉÃªÀªÀÄä UÀA £ÀÆgÀAzÀ¥Àà ಸಲೂಲ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3894 £ÁUÀtÚ vÀA ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ಇಟಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3895 PÀªÀiÁ¯Á¨Á¬Ä UÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3896 ±ÁAvÀ¥ÀàUËqÀ vÀA UÀÄgÀÄtÚUËqÀ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3897 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA AiÀÄPÀA¥Àà ನರಿಬೇೀಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3898 §®ªÀAvÀ¥Àà vÀA gÁªÀÄÄ ನರಿಬೇೀಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3899 CAiÀÄå¥Àà vÀA ºÉÆ£ÀßPÉÃgÀ¥Àà ನರಿಬೇೀಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3900 PÀ¯ÁåtªÀé UÀA PÁ¼À¥Àà ಹ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3901 ¹zÀÝªÀÄä UÀA §¸À°AUÀ¥ÀÀà ಫಳಫಟ್ಟಟ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3902 zÉÃªÀtÚ vÀA ZÀAzÀæªÀé ಫಳಫಟ್ಟಟ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3903 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà ಸಯನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3904 ¥Àæ¨sÀÄ vÀA ºÉÃgÀÄ ಸಯನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3905 ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ vÀA SÁeÁ¸Á§ ಸಯನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3906 ¤AUÀ¥Àà vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಕ್ಮಕನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3907 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ vÀA UÉÆ«AzÀ ಕ್ಮಕನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3908 w¥ÀàªÀÄä UÀA ±ÀgÀt¥Àà ಬೄಲೂಲ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3909 ºÀ®PÀmÉ¥Àà vÀA ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ಕ್ಮಕನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3910 UÀÄgÀÄ§¸ÀªÀÄä UÀA ®PÀëöät ಸಾತ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3911 ²ªÀ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà ಕ್ಮಕನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3912 ¹zÀÝtÚ vÀA UÀÄAqÀ¥Àà ಕ್ಮಕನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3913 ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ vÀA ²ªÀtÚ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3914 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ ಕಕಿದಸಳಿ್ಳ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3915 £ÁUÀtÚ vÀt zÀgÉ¥Àà ಅಲಾಲ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3916 gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA ²ªÀtÚ ಐನಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3917 C¯Áè¥ÀmÉÃ® vÀA ªÀÄºÉÃ§Æ§¥ÀmÉÃ® ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3918 ¸ÉÃªÀÅ vÀA ¸ÀPÀgÀÄ ಮಲಗೊೀಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3919 RÄµÀ vÀA ¯Á®Ä ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3920 ¥Àæ«Ãt vÀA F±ÀégÀ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3921 C±ÉÆÃPÀ vÀA F±ÀégÀ ಭಳಿ್ಳ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3922 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä vÀA ªÀiÁ£À¥Àà ಭಳಿ್ಳ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3923 zÉÃªÀQÌ UÀA ªÀªÀÄätÚ ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3924 zÉÆqÀÀØZÀAzÀæ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3925 ¹zÀÄÝ vÀA ªÀiÁ£ÀÄ ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3926 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA ºÀåAiÀiÁ¼À¥Àà ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3927 ¸ÀÄ¤Ã® vÀA vÉÃdÄ ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3928 «£ÉÆÃzÀ vÀA ¥ÉæÃ«Ä¹AUï ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3929 ªÀÄÄPÀÄAzÀ vÀA PÁ¸ÀÄ¥ÀªÀgï ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3930 PÁ¸À¥Àà vÀA ¸ÉÊ§tÚ ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3931 ¹QAzÀgÀ vÀA ºÀjZÀAzÀæ ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3932 UÉÆÃ¦ vÀA gÁªÀÄfÃ ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3933 ±ÁgÁzÀ¨Á¬Ä UÀA vÉÃdÄ ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3934 UÀAUÁgÁªÀÄ vÀA gÁªÀÄf ರಾಜವಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3935 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ನರಿಬೇಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3936 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀA ¹zÀÝ¥Àà ಆಲೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3937 C±ÉÆÃPÀ vÀA zsÉÃ£ÀÄ ಸನನ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3938 vÁgÀ¹AUï vÀA Q±Á£À ಮಲಗೊಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3939 ±ÁAvÀ¥ÀÀà vÀA ªÀÄÄgÀUÉÃ¥Àà ಹಂಗಯಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3940 FgÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ನೇಲಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3941 ªÀÄÄzÀÝ¥ vÀA §ÆvÁ½ ತಿ ಗಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3942 C¥ÀàtÚ vÀA ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ ಚನ್ನನ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3943 ¤AUÀtÚ vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà ಜನಿವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3944 gÀ¸ÀÄ®¸Á§ vÀA UÀÄ¯ÁªÀÄºÀÄ¸ÉÃ£À ಮಾಯಡಗಿ ಎಸ್ ಎಮ್ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3945 ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ಜೇಗಿದ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3946 ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ vÀA ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ಭಳಿ್ಳ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3947 ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà vÀA UÉzÀÝ¥Àà ಅಯಳಗಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3948 ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä UÀA PÀgÉ¥Àà ಹಂಗತತ ಯಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3949 ©üªÀÄtÚ vÀA ¤AUÀ¥Àà ಕೊೀಣಸಿರಿಸಿಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3950 w¥tÚ vÀA ªÀiÁ¼À¥Àà ಐನಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3951 AiÀÄ®¥Àà vÀA ¨sÉÆvÁ½ ಐನಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3952 SÁzÀgÀ¥ÀmÉÃ® vÀA ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® ಅಯಳಗಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3953 ¤AUÀ¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ಅಯಳಗಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3954 ¤AUÀªÀÄä UÀA ¤AUÀ¥Àà ಸಾಥಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3955 vÀªÀÄätÚ vÀA ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ಮಡ್ಯಯ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3956 ªÀÄgÉÃªÀÄä UÀA ªÀÄgÉ¥Àà ಸಾತ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3957 ±ÀAPÀgÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3958 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ªÀÄgÉ¥Àà ಅಲಾಲ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3959 ¨sÀgÀvÀ vÀA zsÀªÀÄð ಅಲಾಲ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3960 ®PÀÀëöät vÀA ¨Á£ÀÄ ಜೇಗಿದ ( ಬಿ ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3961 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà ಮಾಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3962 FgÀ¥ÀÀà vÀA £ÁUÀ¥Àà ಅಲಾಲ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3963 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Ààà ಅಲಾಲ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3964 CA§è¥Àà vÀA ¸Á¬Ä§tÚ ಕ್ಮಯಳಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3965 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀA UÉÆÃ¥ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3966 ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA PÀgÀt¥Àà ಅಲಾಲ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3967 AiÀÄ¯Áè°AUÀ vÀA ©üÃªÀÄ±Á ಕಣಮಶೆವ ೀಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3968 ¹zÁÝgÀÆqÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3969 ¸ÀÄ¤Ã® vÀA ¹ÃvÁgÁªÀÄ ಮಾಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3970 ²ªÀ§¸ÀªÀÄä UÀA ±ÀgÀt¥Àà ಮಾಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3971 ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀA zÉÃªÀtÚUËqÀ ಹ ಯಗಾ ( ಎಸ್.ಎನ್ ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3972 gÀÁd¥ÀmÉÃ® vÀA EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉÃ® ಮಾಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3973 ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA »gÁ¹AUï ಸುೆಂಫಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3974 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ಮಾಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3975 ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA ªÀÄ®ètÚUËqÀ ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3976 ªÀÄ®ètÚ vÀA eÉÃlÖ¥Àà ಕಣಮಶೆವ ೀಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3977 zÀÉÃ«AzÀæ vÀA eÉÃlÖ¥Àà ಕಣಮಶೆವ ೀಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3978 zË®¸Á§ vÀA ªÉÆ¢£À¸Á§ ಕಣಮಶೆವ ೀಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3979 §¸À°AUÀAiÀÄå vÀA °AUÀAiÀÄå ಆಲೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3980 vÀÉÆmÉÃAzÀæ vÀA ±ÀgÀtAiÀÄå ಯ್ಯಳವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3981 gÀÄzÀÀæUËqÀ vÀA aAvÀ¥ÀàUËqÀ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3982 UÀÄAqÀ¥ÀÀà vÀA §¸¥Àà ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3983 zÉÃ«AzÀæ vÀA ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ ಮಾಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3984 zÉÃ«AzÀæ¥ÀÀà vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ಮಾಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3985 ¸ÁºÉÃ§¥ÀmÉÃ® vÀA zÀ¸ÀÛVÃgÀ¥ÀmÉÃ® ಮಾಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3986 §¸À£ÀUËqÀ vÀA zÉÆqÀØ¥ÀàUËqÀ ಕೊೀಣಸಿಯಷಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3987 CªÀÄÈvÀUËqÀ vÀA ±ÀAPÀgÀUËqÀ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3988 ªÀÄ®è¥Àà vÀA¹zÀ¥Àà ನ್ರಲೀಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3989 UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA gÁAiÀÄ¥Àà ಸಯವಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3990 azÁ£ÀAzÀAiÀÄå vÀA FgÀvÀAiÀÄå ಸಯವಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3991 zÀËªÀ®¸Á§ vÀA £À©¸Á§ ಚನ್ನನ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3992 ZÀ£Àß¥Àà vÀA ²æÃ±ÉÊ® ನರಿಬೇೀಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3993 UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3994 ¨Á£ÀÄ UÀA ¥sÀjÃzÀ¸Á§ ನಾರಾಮಣಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3995 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA UÀÄgÀÄ±ÁA¥vÀ¥Àà ಹುಲೂಲ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3996 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA ©üÃgÀ¥Àà ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3997 ¹zÀÝ¥ÀÀà vÀA §¸À¥Àà ಸಯನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3998 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA VgÉÃ¥Àà ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3999 eÁ£À¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà ಭದರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4000 ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà ©gÁzÁgÀ ಬಿರಾಳ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4001 §¸ÀªÀgÁd vÀA CªÀ¥ÀàUËqÀ ಆೆಂದೊೀಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4002 ZÀ£ÀÀß¥Àà vÀA gÀvÀß¥Àà ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4003 zËªÀ®vÀÁæAiÀÄ vÀA ¤AUÀ£ÀUËqÀ ಸಯನ್ನಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4004 §®ªÀAvÀÁæAiÀÄ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4005 °AUÀAiÀÄå vÀA ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4006 ¤AUÀ¥Àà vÀA §¸À¥Àà ಕಡಕೊೀಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4007 ©ÃgÀ¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà ಕಲೂಲ ಯ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4008 «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀA PÀgÀ§¸À¥Àà ಕೄಲೂಲ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4009 UÀÄgÀÄgÁd vÀA ±ÁAvÀUËqÀ ಹುಲೂಲ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4010 §¸ÀªÀgÁd vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ಅಲಾಲ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4011 §¸À¥Àà vÀA CdÄð£À¥Àà ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4012 ºÀÄdÆgÀ¥ÀmÉÃ® vÀA ¸ÉÊAiÀÄzÀ¥ÀmÉÃ® ನರಿಬೇೀಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4013 ¤AUÀtÚ vÀA gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4014 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA PÁªÀÄtÚ ಅೆಂಫಯಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4015 ¥Àæ¨sÀÄ vÀA gÀAUÀ¥Àà ಭಯೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4016 AiÀÄAPÀªÀÄä UÀA PÀ¯Áåt¥Àà ಕಡಕೊೀಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4017 CªÀÄÈvÀ vÀA ©üªÀÄ¥Àà ಅರಾದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4018 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ±ÀgÀt¥Àà ಅರಾದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4019 ±ÉÃlÄÖ vÀA eÉÃªÀÄÄ ಹಾಲಗಡ್ಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4020 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA gÀAUÀ¥Àà ಭಲಾಲ  ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4021 ªÀÄ®ètÚ vÀA dqÀzÀj ºÀgÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4022 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £ÉgÀqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4023 dqÀzÁj vÀA ªÀÄ®ÌtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4024 UÀAUÁzsÀgÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4025 ¨sÀÉÆvÁ½ vÀA ªÀÄ®ètÚ PÉÆ£Á»¥ÀàgÀUï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4026 ¸ÀÁºÉÃ§UËqÀ vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà §¼ÀÄîAqV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4027 ¸ÉÆÃªÀÄ®Ä vÀA ¯Á®Ä ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4028 PÉÃ¸ÀÄ vÀA¸ÀAPÀÄæ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4029 zÉÃ¸ÀÄ vÀA ¤A¨ÉÆÃf ºÀÄ®ÆègÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4030 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ gÀzÉÝªÁrV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4031 ¯ÁqÀ¥Àà vÀA ¨sÁUÀ¥Àà UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4032 ZÀ£Àß¥ÀÀà vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà gÀÁ¸ÀtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4033 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¨ÉÊ®¥Àà CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4034 £ÉºÀgÀÆ vÀA F±ÀégÀ eÉªÀVð ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4035 ªÀÄ®è¥Àà vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4036 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA ¸ÁºÉÃ§UËqÀ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4037 ¹zÁæªÀÄ vÀA ¤AUÀ¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4038 PÀ¸ÀÀÆÛj UÀA ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4039 gÁªÀÄ vÀA ¥ÁAqÀÄ DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4040 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA FgÀtÚ eÉªÀVð ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4041 ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà vÀA ¨Á®¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4042 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ aUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4043 ªÀÄgÀÉÃtÚ vÀA ©üªÀÄgÁAiÀÄ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4044 zÉÃªÀQÌ UÀA £ÁUÀ¥Àà UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4045 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä UÀA w¥ÀàtÚUËqÀ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4046 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4047 ¹zÀÝtÚ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4048 ªÀÄÄf§ vÀA C§ÄÝ®RAiÀÄA £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4049 zÀvÀÛ¥Àà vÀA dUÀ¥Àà aUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4050 ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀA ºÉÆ£Àß¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4051 ¥ÀÀæ¨sÁªÀw UÀA ±ÁAvÀ¥Àà DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4052 ¹zÀÝtÚ vÀA ±ÁAvÀUËqÀ eÉªÀVð ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4053 zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ vÀA C«ÄÃ£À¸Á§ »¥ÀàgÀUïJ¸ïJ£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4054 ±ÀgÀt¥Àà vÀA §¸À°AUÀ¥Àà »¥ÀàgÀUïJ¸ïJ£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4055 AiÀÄAPÀªÀÄä UÀA PÀ¯Áåt¥Àà PÉtÆÚgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4056 ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA ªÀÄÄzÉ¥Àà gÀAdtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4057 ªÀÄgÉ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4058 ±ÁºÁ§Ä¢Ý£À¥ÀmÉÃ® vÀA ¨ÁµÁ¥ÀmÉÃ® ZÀ£ÀÆßgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4059 ¸ÉÊAiÀÄzÀºÀ©§¸À§ vÀA CºÀäzÀ¸Á§ ºÁ®UÀqÀè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4060 C¯Áè¥ÀmÉÃ® vÀA ±Á§Ä¢Ý£À¥ÀmÉÃ® D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4061 «ÃgÀ¥ÀtÚUËqÀ vÀA CAiÀÄåtÚUËqÀ ºÉÆ£Áß¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4062 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà gzÉÝªÁrÎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4063 ±ÀgÀt¥Àà vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4064 gÀÄPÀäAiÀÄå vÀA gÁuÉÆÃf £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4065 §¸ÀtÚ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ §¼À§nÖ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4066 ¥sÀvÀæ¸Á§ vÀA ªÉÄÊ§Æ§¸Á§ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4067 SÁzÀgÀ¥Àl® vÀA ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® ±ÁPÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4068 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA UÀÄAqÀ¥Àà AiÀÄiÁvÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4069 ªÀÄ®ètÚ vÀA §¸ÀtÚ §¼À§nÖ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4070 CAiÀÄåtÚ vÀA §¸ÀtÚ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4071 dUÀ£ÁßxÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀ®èºÀAUÀgÁUÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4072 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4073 §¸ÀAiÀÄå vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4074 zËªÀ®vÀ vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4075 w¥ÀàtÚUËqÀ vÀA ¹zÀÝtÚUËqÀ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4076 ªÀÄ®èªÀÄä vÀA ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4077 ºÀÄAZÀ¥Àà vÀA ¨Á§tÚ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4078 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄ®®è¥Àà PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4079 UÉÆ¯Áè¼ÉÃ±À vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4080 FgÀtÚ vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4081 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4082 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA UÀÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4083 ¤AUÀ¥Àà vÀA gÁAiÀÄ¥Àà ©gÀ¼À »¸Áì ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4084 FgÀAiÀÄå vÀA CuÁÚgÁAiÀÄ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4085 §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üÃªÀÄgÁªÀ ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4086 CAiÀÄåtÚ vÀA §¸ÀtÚ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4087 ©ÃªÀÄ¨Á¬Ä UÀA w¥ÀàtÚ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4088 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä vÀA ªÀÄ®è¥Àà ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4089 £Á£ÀUËqÀ vÀA C¥ÀàtÚUËqÀ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4090 gÀÁeÉ¸Á§ vÀA ªÀÄ®ètÚ¸Á§ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4091 VjªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ vÀA ²ªÀ£ÀUËqÀ ºÀAZÁ£Á¼À J¸ï ªÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4092 ªÀÄºÁzÉÃªÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà PÀ®ÆègÀ (©) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4093 ªÀÄºÀäzÀgÀ¦ÃPÀ vÀA ¨Á§Ä«ÄAiÀÄå ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4094 PÀ©ÃgÀªÀÄºÀäzÀ vÀA CºÀäzÀ° PÉ®ÆègÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4095 gÀÄzÀæUËqÀ vÀA PÀ®è¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4096 gÀ»ªÀiÁ£À¥ÀmÉÃ® vÀA gÁd¥ÀmÉÃ® EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4097 §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4098 ªÀiÁ£ÀÄ vÀA ZÉÃPÀ®Ä UÉÆ§âgÀªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4099 ªÀÄºÀÁzÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà £ÀÁUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4100 ºÀÄ¸À£À¥Àà vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4101 ±ÉÃmÉÖ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ zÀÄªÀÄä¢æ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4102 ºÀj±ÀéAzÀæ vÀA ªÀÄºÁzÉÃ¥Àà CA§gÀSÉÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4103 «oÀ® vÀA zÁªÀÄ®Ä D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4104 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ²ªÀ¥Àà UÉÆ§âgÀªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4105 ªÀÄgÉÃ¥Àà vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ©¼À¨ÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4106 zÀÄAqÀ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4107 ªÀÄgÉÃ¥ÀÀà vÀA ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4108 ¥ÁªÀðw UÀA ªÀÄgÀÉÃ¥Àà ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4109 ªÀÄ®è¥Àà vÀA DgÀ¥Àà ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4110 ªÀÄÄPÀ§® vÀA ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4111 ªÀÄ®ètÚ vÀA ±ÀAPÀæ¥ÀÀà D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4112 ¨Á§Ä vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4113 ªÀÄºÁzÉÃ« vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4114 ¥ÁAiÀÄtÚ vÀA eÉÃlÖ¥Àà PÀÄ¼ÀUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4115 ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4116 §¸ÀªÀgÁd vÀA ±ÀgÀt¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4117 ºÀÄ¸ÀÉÃ£À¸Á§ vÀA ¯Á¼ÉÃ¸Á§ CAPÀ®V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4118 ªÉÄÊ§Æ§° vÀA C°¸Á§ DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4119 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4120 ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4121 ¹zÀÝtÚ vÀA ªÀÄ®Ì¥Àà ºÀgÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4122 EA¢gÁ¨Á¬Ä UÀA ¤AUÀ¥Àà ¸ÀÉÆ£Àß ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4123 EªÀiÁªÀÄ¸Á§ vÀA ZÁAzÀ¸Á§ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4124 «ÄgÁ¸Á§ vÀA ±À¨sÉÆ¢Ý£À v§¼À§nÖ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4125 C°¸Á§ vÀA C«ÄÃ£À¸Á§ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4126 ±ÁAvÀ¥Àà vÀA zÀvÀÛ¥Àà CAPÀ®V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4127 ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA ªÀÄ®è¥Àà CAPÀ®V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4128 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ¥Àà CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4129 ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ vÀA F±ÀégÀ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4130 ªÀiË¯Á¸Á§ vÀA ¹PÁAzÀgÀ¸Á§ ªÀ¸ÁÛj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4131 ²ªÀAiÀÄå vÀA PÀ®èAiÀÄå AiÀÄiÁ¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4132 ¢¥ÉÆè vÀA gÁªÀÄ AiÀÄiÁ¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4133 ªÉAPÀmÉÃ±À vÀA CªÀÄ®¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4134 zÀvÀÄÛ vÀA ªÀiÁ£ÀÄ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4135 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¤AUÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4136 ¹zÀÝ¥Àà vÀA CªÉÆÃUÉ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4137 ¸ÀÄ¤ÃvÁ UÀA §¸ÀªÀgÁd ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4138 gÀªÉÄÃ±À vÀA SÉÃªÀÄÄ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4139 gÉÃtÄPÁ UÀA gÀAUÀ¥Àà gÉzÉÝªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4140 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA gÁªÀÄAiÀÄå ºÀAUÀgÁUÀ (©É) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4141 ¸ÀÄ¨sÁ±À vÀA «oÀ×® ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4142 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA «oÀ×® gÁdªÁ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4143 ªÀÄ»äªÀÄzÀ vÀA CfAiÀÄ¸Á§ CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4144 ¸ÀAUÀªÀÄä UÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4145 SÁåvÀtÚ vÀA ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4146 ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA ¸ÀÄ§âgÁªÀ PÉ®ÆègÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4147 C£ÀÄgÁzsÀ UÀA ¸ÀÄ¤Ã® ºÀAa£Á¼À (J¸ï J) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4148 §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¥ÀqÀUÀºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4149 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà dªÀÄRAr ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4150 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA PÀ®è¥Àà dªÀÄRAr ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4151 ¥Á¥Á¯Á® vÀA ¯Á¼É¸Á§ gÀdAtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4152 ¤gÀAd£ÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4153 ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄÄ PÀQðºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4154 AiÀiÁ¯Áè°AUÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4155 ªÉÄÊ£Á¨Á¬Ä UÀA gÀ« ¸ÀÉÊzÀ¥ÉÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4156 ªÀiÁ£À¸À¥Àà vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà PÉÆt¹gÀ¹V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4157 PÀ®è¥Àà vÀA ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4158 ¨ÁµÁ¥ÀmÉÃ® vÀA £À©¥ÀmÉÃ® ªÀÄ¯Áè © ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4159 ZÀ£ÀÀßªÀÄä UÀA ¸ÁvÀAiÀÄå PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4160 £ÁUÀÄ vÀA UÀAUÀÄ PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4161 GªÀÄgÀ¥ÀmÉÃ® vÀA ªÁ°¥ÀmÉÃ® CRAqÀºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4162 ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀA CªÀÄÈvÀAiÀÄå CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4163 F±ÀégÀ¥Àà vÀA ¨Á§ÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4164 £ÀfÃgÀ¥Á±ÁÀ vÀA gÀeÁPÀ¸Á§ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4165 ±À²zsÀgÀ vÀA ¹zÀÝtÚ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4166 §¸ÀªÀgÁd vÀA FgÀtÚ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4167 gÁd±ÉÃRgÀ vÀA ¸ÀAUÀtÚ ©¼À¨ÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4168 ¹zÀÝ¥Àà vÀA £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀa£Á¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4169 zsÀ£ÀdÄ ºÁ®UÀqÀè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4170 ºÀPÀÌ¥Àà vÀA gÁªÀÄÄ®Ä ©¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4171 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA gÁªÀÄÄ PÀnÖ¸ÁAUÁ« ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4172 zÀvÀÛ¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄgÁªÀÄ aUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4173 ¥ÀÄ®¹AUï SÁzÀå¥ÉÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4174 ¹ÃvÀªÀÄä UÀA CªÀÄWÉÆ¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4175 zÉªÀQÌ UÀA eÉÃlÖ¥Àà §¼À§nÖ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4176 gÀÁd±ÉÃRgÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ¯Áè © ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4177 ¥ÀÀÉæÃªÀÄUËqÀ vÀA PÀÄ¥ÀàtÚ ºÁgÀªÁ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4178 £ÀÁUÀgÁd vÀA w¥ÀàtÚ gÀzÉÝªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4179 ¤AUÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4180 ¹zÀÝªÀÄä UÀA §¸À°AUÀ¥Àà SÁzÀå¥ÉÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4181 CªÀÄ®ªÀé UÀA FgÀ¥Àà ªÀZÀð£À½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4182 ®ZÀÑ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ¥Àà C¯Áè¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4183 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA zÁªÀÄtÚ §¢ßºÁ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4184 £À©¸Á§ ªÉÆ¢£À¸Á§ §¢ßºÁ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4185 ¨ÁfgÁAiÀÄ vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà §¢ßºÁ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4186 ¤A¨É¥Àà vÀA ±ÀAPÉæÃ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4187 §¸À¥ÀÀà vÀA vÀªÀÄätÚ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4188 ¸Á«wæ UÀA ¸Á§tÚ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4189 ¸Á¬Ä§tÚ vÀA ¨sÁUÀtÚ ¸ÉÆ£Àß ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4190 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4191 ¥ÀgÀvÀ¥ÀàUËqÀ vÀA CAiÀÄå¥ÀàUËqÀ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4192 PÀÁ¸À¥Àà vÀA w¥ÀàtÚ D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4193 ±ÀgÀtAiÀÄå vÀA ªÀÄ®èAiÀÄå gÀzÉÝªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4194 ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¤AUÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4195 gÀ« vÀA ±ÀgÀtUËqÀ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4196 gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA ¨Á§Ä ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4197 ¸ÉÊzÀ¥ÀÀà vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÀUÉÆ½ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4198 ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀA gÁªÀÄPÉÆmÉ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4199 CAzÀæ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà AiÀÄ¯UÉÆÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4200 zsÀÀ±ÀgÀvÀ vÀA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ AiÀÄ¯UÉÆÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4201 ¨Á§Ä vÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÀÉÃgÀqÀV J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4202 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀA ªÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ©¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4203 ºÀjAiÉ¥Àà vÀA gÀÆ¥ÀÄè PÀQðºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4204 gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Àà vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà zÀÄªÀÄä¢æ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4205 VgÉ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4206 ²ªÀ¥ÀÀà vÀA CAiÀÄå¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4207 ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA »ÃgÁ¹AUï EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4208 ¹zÀÝªÀÄä UÀA §¸À°AUÀ¥Àà D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4209 wgÀÄ¥Àw vÀA ²ªÀ¥Àà UÉÆ§§âgÀªÁrÎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4210 UÀÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA ©üªÀÄ¥Àà PÉÆt¹gÀ¹V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4211 w¥ÀÀàtÚ vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4212 ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA ±ÀAPÀgÀ UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4215 §¸ÀªÀgÁd vÀt ±ÀgÀt¥Àà UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4216 ZÀ£ÀÀß§¸À¥Àà vÀA ¤AUÀtÚ UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4217 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4219 zÀÄUÀð¥Àà vÀA ¤A§tÚ ºÀAUÀgÀUÁ © ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4220 ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀA ªÀÄ°è£ÁxÀ UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4221 ¤A§tÚ vÀA ªÀÄ®ètÚ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4222 §¸ÀªÀgÁd vÀA ±ÀÁAvÀUËqÀ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4223 C¥Àà¸Á§ vÀA ©üÃªÀÄ±Àå EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4224 ªÉAPÀmÉÃ±ÀÀÀ vÀA ®PÀëöät ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4225 §¸ÀªÀgÁd vÀA ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4226 ±ÀAPÀgÀ vÀA ¸ÀPÀæ¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4227 ¸ÉÆªÀÄ¥ÀÀà UÀA ºÀÄ¸À£À¥Àà PÀÄªÀÄä£À¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4228 ¤AUÀ¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4229 ¥ÀÀæPÁ±À vÀA AiÀÄªÀÄ£À¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4230 DzÀ¥Àà vÀA §¸ÀtÚ SÁzÀÁå¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4231 ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA eÉlÖ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4232 ªÀÄ®ètÚ vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4233 ¤®ªÀÄä UÀA ªÀÄÄvÀÛtÚ ªÀiÁt²ªÀtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4234 CAiÀÄåtÚ vÀA §¸À¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4235 FgÀ§¸À¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4236 «oÀ® vÀA §¸À¥Àà vÉ®UÀ¨Á¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4237 ZÀ£Àß§¸À¥Àà vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4238 zÉÃªÀPÀÌªÀÄä UÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà PÉ®ÆègÀÀ PÉ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4239  zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà gÀÉÃªÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4240 ©üÃªÀÄªÀé UÀA ²ª¥Àà PÉ®ÆègÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4241 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4242 FgÀtÚ vÀA zÀAqÀ¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4243 ¹zÁæªÀÄªÀé UÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ¯Áè © ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4244 ¨Á±Á¸À§ vÀA E¨Áæ»A¸Á§ UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4245 §¸À°AUÀ¥Àà vÀA ±ÁAvÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4246 ºÀAiÀÄå¼À¥ÀÀà vÀA §¸À¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4247 ®PÀÀëöätUËqÀ vÀA UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4248 ¸ÁºÉÃ§UËqÀ vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà ©¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4249 ¥Àæ¨sÀÄ£ÀAzÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4250 ¨sÉÆÃd¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4251 ²ªÀ°AUÀ  vÀA ¤gÀAd£ÀPÀÄªÀiÁgÀ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4252 ²æÃªÀÄAvÀ vÀA zË®vÁæAiÀÄ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4253 ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® vÀA ºÀ¸À£À¥ÀmÉÃ® dªÀÄRAr ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4254 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ¤AUÀ¥Àà ZÀ£ÀÆßgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4255 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀAiÀÄå vÀA §£ÀåAiÀÄå CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4256 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA FgÀtÚ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4257 ±ÀgÀtPÀÄªÀiÁgÀ vÀA eÉÃmÉ¥Àà PÉÆqÀ®V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4258 ²ªÀ¥ÀÀà vÀA VjªÀÄ®è¥Àà gÀAdtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4259 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄºÁ¤AUÀ¥Àà PÉÆqÀa ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4260 ¸ÀAUÀªÀÄä UÀA ºÀÄ°PÀAlgÁAiÀÄ ºÀÁ®UÀqÀè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4261 ¸Á«wæ vÀA ²æÃªÀÄAvÀ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4262 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAzÀæªÁqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4263 ¨ÁªÁ¥ÀmÉÃ® vÀA SÁ¹A¥ÀmÉÃ® AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4264 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¹zÀÝtÚ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4265 ©üÃgÀ¥Àà vÀA FgÀtÚ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4266 ªÀÄ®ètUËqÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄUËqÀ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4267 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀA FgÀ¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4268 zÉÃ«AzÀæ¥ÀàUËqÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4269 §¸À£ÀUËqÀ vÀA ±ÀAPÀgÀUËqÀ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4270 ¹zÀÝªÀÄä UÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¸ÀÁxÀSÉÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4271 ¨Á§ÄgÁªÀÄ vÀA eÉmÉÖ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4272 C±ÉÆÃPÀ vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4273 gÀÁdÄ vÀA ZÀAzÀÄ ªÀÄAzÀÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4274 ±ÀPÉæÃ¥ÀàUËqÀ vÀA ¸ÀAUÀtÚUËqÀ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4275 gÀÄzÀÀæ¸Áé«Ä UÀA «ÃgÀAiÀÄå ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4276 gÁeÉÃAzÀæ vÀA ZÀAzÀæ£ÁxÀ ElUÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4277 ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀA CtÚgÁAiÀÄ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4278 «±ÀéQgÀt vÀA ¸ÀÄgÉÃ±À £ÁUÀgÀºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4279 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4280 C§â¸À° vÀA ºÀ¸À£À¸Á§ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4281 ¹zÀÝªÀÄä UÀA ©üÃªÀÄ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4282 zÉÆqÀØ¥Àà vÀA §¸À¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4283 §¸ÀªÀgÁd vÀA ºÀ¼Éî¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4284 gÁt¥Àà vÀA ºÀÄ¸À£À¥Àà ElUÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4285 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ZÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4286 ¨Á§Ä vÀA SÉÃªÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4287 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥ÀÀà gÉÃªÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4288 Q±À£ÀgÁªÀ vÀA ±ÀªÀÄ®Ä £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4289 zÉÃªÀ¥Àà vÀA gÀvÀß¥Àà PÉ®ÆègÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4290 ªÀiÁ£À¥Àà vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4291 £Á£ÀÆ vÀA UÀAUÀÆ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4292 «gÉÃ±À vÀA ºÀ¼Éî¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4293 dUÀ£ÁßxÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4294 ±ÁAvÀ¥ÀÀà vÀA §¸À¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4295 §¸À£ÀUËqÀ vÀA ªÀÄ®ètUËqÀ PÀÆl£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4296 E¸Áä¬Ä¯ï vÀA SÁzÀgÀ¸Á§ D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4297 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA zÉÃ¸Á¬Ä EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4298 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA ±ÀAPÉæÃ¥Àà UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4299 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4300 ±ÀgÀtUËqÀ vÀA ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4301 ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÀÉÆ£Àß ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4302 PÀÁ²¨Á¬Ä UÀA ¸ÀÄ¨sÁµÀ ¹zÁß¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4303 ¨ÁµÁ¥ÀmÉÃ® vÀA C¯Áè¥ÀmÉÃ® AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4304 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4305 ±À²PÁAvÀ vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4306 §¸ÀªÀgÁd vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4307 VjAiÀÄ¥Àà vÀA ¨sÁUÀtÚ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4308 ªÀÄgÉÃªÀÄä UÀA VjAiÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4309 gÁd±ÉÃRgÀ vÀA FgÀtÚ DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4310 ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA ¹zÀÝtÚ ©¯ÁèqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4311 ©üÃªÀÄªÀÀé UÀA §¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4312 ±ÉÃRtÚ vÀA ¹zÀÝtÚ ©AiÀiÁð¼À PÉ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4313 ²ªÀ¥Àà vÀA ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4314 ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ªÀÄÄvÀÛ¥Àà C¯Áè¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4315 §¸ÀªÀAvÀÁæAiÀÄ vÀA ºÉÆ£Àß¥ÀàUËqÀ ©gÁ¼À »¸Àå ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4316 ¯Á¼ÉÃ¸Á§ vÀA ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4317 ªÀÄ®èªÀÄä vÀA «±Àé£ÁxÀ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4318 eÁ¥sÀgÀºÀÄ¸ÉÃ£À vÀA C«ÄÃ£À¸Á§ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4319 ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀA ¤AUÀtÚ PÉÆttÚgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4320 ©üÃªÀÄtÚ vÀA F±ÀégÀ¥Àà DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4321 AiÀiÁ¹Ã£À vÀA WÀ¤¸Á§ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4322 PÀ¯Áåt¥Àà vÀA §¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4323 ®ÀQëöäÃ¨Á¬Ä UÀA ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁºÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4324 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA ¸ÀAUÀgÉrØ DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4325 ¯Á®¥ÀmÉÃ® vÀA ºÀ¸À£À¥ÀmÉÃ® DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4326 gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA UÀÄAqÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4327 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA UÀAUÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4328 ¸ÀAUÀtÚUËqÀ vÀA £ÁUÀtÚUËqÀ PÀ®ÆègÀ PÉ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4329 ºÉÆ£ÀßªÀÄä UÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà CA§gÀSÉÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4330 ªÀÄ®è¥Àà vÀA gÁªÀÄ¥Àà £ÀAzÀºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4331 UÀ¥ÀÆgÀ vÀA CºÀäzÀ¸Á§ ªÀ¸ÁÛj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4332 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA w¥ÀàtÚ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4333 gÀªÉÄÃ±À vÀA ©üÃªÀÄÄ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4334 ºÀtªÀÄªÀé UÀA £ÁUÀ¥Àà PÁ¸ÀgÀ¨ÉÆÃ¸ÀÎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4335 CªÀétÚ vÀA ºÀÄ®PÀAl¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4336 CªÉÆÃV vÀA ©üÃªÀÄ±Áå dªÀÄRAr ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4337 ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀA §¸ÀªÀgÁd CA§gÀSÉÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4338 ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA ªÀÄ®ètÚ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4339 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥ÀÀà CRAqÀºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4340 ¸ÉÆÃªÀÄtÚ vÀA §¸ÀtÚ PÁZÀ¥ÉÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4341 ªÀÄ®èªÀÄä UÀA ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4342 ºÀAiÀÄiÁå¼À¥Àà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4343 C¥ÀÀàtUËqÀ vÀA §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄUËqÀ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4344 ¸Ë¨sÁUÀå vÀA §¸ÀªÀgÁd vÉ®UÀ¨Á¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4345 ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4346 ¹zÀÝªÀÄä UÀA £Á£ÁUËqÀ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4347 UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀA ¨sÁUÀtÚ gÀÁ¸ÀtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4348 ªÀiÁ£À¥ÀÀà vÀA zÁåªÀ¥Àà CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4349 ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀA ¸ÀAUÀ¥ÀàUËqÀ eÉªÀVð ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4350 §¸ÀªÀgÁd vÀA ¹zÀÁæªÀÄ¥Àà DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4351 ©üÃªÀÄÄ vÀA zÉÃªÀdÄ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4352 ¥ÁAqÀÄ vÀA ªÉÄÃWÀÄ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4353 ªÀÄ¯ÉèÃ±À vÀA ©üÃªÀÄ±Áå £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4354 ©üÃªÀÄ®Ä vÀA ªÀiÁ£À¥Àà DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4355 UÀÄAqÀ¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà eÉªÀVð ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4356 ¥ÀæPÁ±À vÀA PÁ¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4357 ¸ÁUÀgÀ vÀA ¥ÉæÃªÀÄ¹AUï aUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4358 ªÀÄAPÀªÀÄä UÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4359 ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4360 AiÀiÁ¹Ã£À vÀA WÀ¤¸Á§ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4361 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4362 ¸ÀÄeÁvÀ UÀA ªÀÄÄPÀÄAzÀ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4363 ಸಣಮಂತಯ ರಾಮ ತಂದೆ ಅಮಮ ಣ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4364 ಸಿದದ ಣಣ  ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ aUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4365 ರಾಜೇೆಂದಯ  ತಂದೆ ಅೆಂಫಲ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4366 ದೇಭಭ  ಗಂಡ ಫಷರಾಜ DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4367 ಈಯ  ತಂದೆ ಅಡಿವೆ eÉªÀVð ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4368 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ತಿಭಭ  »¥ÀàgÀUïJ¸ïJ£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4369 ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಮಾನ »¥ÀàgÀUïJ¸ïJ£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4370 ಹುಲಮ  ತಂದೆ ಈಯ PÉtÆÚgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4371 ಗಂಗಾರಾಭ ತಂದೆ ಥೇನು gÀAdtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4372 ಭರೆ  ತಂದೆ ವಾಲ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4373 ಕಿಸಾನ ತಂದೆ ಸಭಲ ZÀ£ÀÆßgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4374 ಸಂತೀಶ ತಂದೆ ರಾಭಜ್ಜೀ ºÁ®UÀqÀè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4375 ಶಿಪುತಯ  ತಂದೆ ಸನಮಂತ D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4376 ಶಂಕಯ   ತಂದೆ ಭೀಭರಾಮ ºÉÆ£Áß¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4377 ವಿಜಮಕ್ಮಮಾಯ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾಮ gzÉÝªÁrÎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4378 ದೇಕಿಕ  ಗಂಡ ಫಷ UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4379 ಸಿೀತ್ರದೇವಿ ಗಂಡ ನಾನುಸಿೆಂಗ್ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4380 ಭರೆಭಭ  ಗಂಡ ಯಂಕಣಣ §¼À§nÖ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4381 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ತಂದೆ ಯಂಕ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4382 ಅಮೃತ ತಂದೆ ಸಣಮಂತ ±ÁPÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4383 ಬೇೀಜ  ತಂದೆ ನಾನ AiÀÄiÁvÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4384 ಭಲಲ   ತಂದೆ ಅಮಮ  §¼À§nÖ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4385 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4386 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ಭೀಭರಾಮ PÀ®èºÀAUÀgÁUÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4387 ಶಿಪುತಯ  ತಂದೆ ರಾಭಣಣ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4388 ರಾಭ  ತಂದೆ ಗುಯ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4389 ತಿ ಣಣ  ತಂದೆ ಸಂಗ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4390 ಭಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಭ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4391 ಈಯಣಣ  ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4392 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ತಂದೆ ಶಂಕಯ  AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4393 ಸಿದದ   ತಂದೆ ಶಿ PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4394 ಮಲಲ ಭಭ  ಗಂಡ ಭರೆ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4395 ಬಾಫವ  ಗಂಡ ರಾಮ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4396 ವಯಣ  ತಂದೆ ಹುಲ್ PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4397 ಯಂಕಮಮ  ತಂದೆ ತಿಭಭ ಮಮ PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4398 ವಾಲ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಿ ಣಣ ©gÀ¼À »¸Áì ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4399 ಸಣಮಂತ ತಂದೆ ಅಮಮ  ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4400 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಭರೆ ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4401 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ತಂದೆ ಈಯ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4402 ಮಾಹಾದೇವಿ ತಂದೆ ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4403 ಭಾಗ  ತಂದೆ ನಿೆಂಗ ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4404 ಭೀಭಣಣ  ತಂದೆ ಹನನ  AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4405 ಚಂದ್ರಯ ಭ  ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4406 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ಫಷ ºÀAZÁ£Á¼À J¸ï ªÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4407 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ನಿೆಂಗ PÀ®ÆègÀ (©) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4408 ತಿ ಣಣ  ತಂದೆ ಹನುನ ನಾಮಕ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4409 ಯಮಾನಂದ ಸಣಮಂತ PÉ®ÆègÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4410 ಕಸ್ತತ ರಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4411 ವಯಣ  ತಂದೆ ನಿೆಂಗ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4412 ರ್ಜಭಭ ಣ್ಮಣ  ತಂದೆ ಭಲಲ ಣಣ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4413 ಸಂತೀಶ ತಂದೆ  ಬಾನು UÉÆ§âgÀªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4414 ಧಭದಣಣ  ತಂದೆ ಚಂದಯ ಭ ಸಿೆಂಗಮ £ÀÁUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4415 ಭೀಭಣಣ  ತಂದೆ ತಿಭಭ ಮಮ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4416 ಗುಜರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬೇೀರ್ಜ zÀÄªÀÄä¢æ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4417 ಫಷ  ತಂದೆ ಶೆಂತ CA§gÀSÉÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4418 ಸುನಿೀತ್ರ ಗಂಡ ಫಷ D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4419 ರಾರ್ಜ ತಂದೆ ಯಭಣಣ UÉÆ§âgÀªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4420 ದಿೀಲು ತಂದೆ ರಾಮು ©¼À¨ÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4421 ಗೇಮು ತಂದೆ ರಾಮು ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4422 ಅಶೀಕ ತಂದೆ ಶೆಂತಿಲಾಲ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4423 ಸಣಮಂತ ತಂದೆ ಲಚಭಮಮ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4424 ಗೊೀಪು ತಂದೆ ಲಾಲ ನಾಮಕ ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4425 ರುಶುರಾಭ ತಂದೆ ವಾಲು AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4426 ಭಲಲ   ತಂದೆ ಶಿಫಷ D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4427 ವಯನ  ತ್ರಯಿ ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4428 ಶಿವಾಜ್ಜ ತಂದೆ ಕಿವನ ಜಾದ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4429 ಥಾರು ತಂದೆ ಹೀನುನ PÀÄ¼ÀUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4430 ಗೇಮು ತಂದೆ ದೇಲು »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4431 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜ್ಜೀನು »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4432 ನಯಷಭಭ  ಗಂಡ ಮುಕ್ಮೆಂದ CAPÀ®V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4433 ಬಾನು ತಂದೆ ನಾನು DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4434 ಭೀಲು ತಂದೆ ಷಕ್ಮಕ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4435 ದೇ  ತಂದೆ ಗೊೀಲ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4436 ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾನು ºÀgÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4437 ನಾರಾಮಣ ತಂದೆ ಭಲಲ  ¸ÀÉÆ£Àß ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4438 ಷಕಿಯ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಿ ಣಣ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

4439 ಸುಮತ್ರಯ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಾಮಫಣಣ v§¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4440 ವಾಲುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾನಸಿೆಂಗ £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4441 ಮಲಲ   ತಂದೆ ಪಿೀಯ CAPÀ®V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4442 ಶೆಂತಿಲಾಲ ತಂದೆ ಪ್ಪೆಂಡು CAPÀ®V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4443 ನಾಗಭಭ  ಗಂಡ ಗೊೀಪ್ಪಲ CªÀgÁzÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4444 ರಾಮು ತಂದೆ ಬಾಬು ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4445 ಪುಲಸಿೆಂಗ ತಂದೆ ಮಷವಂತ ªÀ¸ÁÛj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4446 ಗೊೀಪಿಚಂದ ತಂದೆ ಹೀರೂ AiÀÄiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4447 ಭಾನು ತಂದೆ ಜೇಮುಲುಲ AiÀÄiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4448 ಶೇಟುಟ  ತಂದೆ ಜೇಮುಲುಲ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4449 ನಯಸಿೆಂಗ ತಂದೆ ಧಾಭಲುಲ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4450 ಭೀಭ / ಭಾಗ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4451 ನಿೀಲಭಭ /ಭೀಭರಾಮ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4452 ವಯಣಭಭ  /ಸಣಮಂತ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4453 ಅಮಮ  /ದೊಡಡ  »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4454 ಜಟ್ಟ ಭಭ /ಭಾಗ gÉzÉÝªÁrè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4455 ಗಂಗಭಭ /ಭೀಭರಾಮ ºÀAUÀgÁUÀ (©É) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4456 ಮಾನ /ಭೀಭರಾಮ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4457 ಲಕ್ಿ ಭ ೀ/ಅೆಂಫರೇವ gÁdªÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4458 ಗಿರೆ /ಭೀಭರಾಮ CªÀgÁzÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4459 ಸಿದ್ರಯ ಭ /ಭೀಭರಾಮ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4460 ವಶಿಕಾೆಂತ/ಗುರುಲೆಂಗ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4461 ದಲ /ಚಂದ್ರಯ ಭ PÉ®ÆègÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4462 ಸಾಯಿಫಣಣ /ಸಿದ್ರಯ ಭ ºÀAa£Á¼À (J¸ï J) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4463 ಗಂಗ /ಚಂದ್ರಯ ಭ ¥ÀqÀUÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4464 ನಿೆಂಗ /ಯ ಭು dªÀÄRAr ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4465 ಭಹಾದೇವಿ/ವಯಣ dªÀÄRAr ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4466 ಮಭನ /ಮಲಲ  gÀdAtV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4467 ಗೊೀಲಾಲ ಳ /ರೇ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4468 ಭಹಾೆಂತ /ರಾವುತ PÀQðºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4469 (ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ)ಭಲಲ  /ಶಿರಾಮ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4470 ಯವಿಚಂದಯ /ಭಡಿವಾಳ ¸ÀÉÊzÀ¥ÉÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4471 ತಿ ಣಣ /ಫಜಂತಿಯ PÉÆt¹gÀ¹V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4472 ದೇ /ಚಂದ್ರಯ ಭಭ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4473 ಸಾಫವ /ಸಿದ್ರಯ ಭಭ  ªÀÄ¯Áè © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4474 ಭಲಲ ಕ /ಭರೆ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4475 ವಯಣಭಭ /ದಲ PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4476 ವಯಣ /ಸ್ತಮದಕಾೆಂತ CRAqÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4477 ಕಾಳ /ನಿೆಂಗ CªÀgÁzÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4478 ಸ್ತಮದಕಾೆಂತ/ಲಕಕ  AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4479 ಶಲಾಬಾಯಿ/ಗೊೀಪು CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4480 ಫಷಭಭ /ಚನನ  EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4481 ಗೊೀಲಾಲ ಳ /ನಿೆಂಗ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4482 ಶೆಂತವ /ಸಿದದ  ©¼À¨ÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4483 ಅರೇಭಭ /ಫಷ ºÀa£Á¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4484 ಭಡಿವಾಳ /ಸಿದದ  ºÁ®UÀqÀè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4485 ಭೀಭರಾಮ/ಚೆನನ  ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4486 ಕಭಲ/ಶಿ PÀnÖ¸ÁAUÁ« ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4487 ತಿ ಣಣ /ಜಟ್ಟ  aUÀgÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4488 ಪ್ಪದತಿ/ಜಟ್ಟ  SÁzÀå¥ÉÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4489 ಭಲ್ಲ ೀಶಿ/ಶಿ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4490 ಭಲಲ  /ಚೆನನ  §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4491 ಚೆನನ  /ಭೀಭರಾಮ ªÀÄ¯Áè © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4492 ನಾಗ /ಫಷಣಣ ºÁgÀªÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4493 ದೊಡಡ ಭಭ ಫಷಣಣ gÀzÉÝªÁrè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4494 ಫಷ /ಜಟ್ಟ  EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4495 ಮವವಂತ/ಭೀಭ SÁzÀå¥ÉÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4496 ಲಕಕ ಭಭ /ಭರೆ ªÀZÀð£À½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4497 ಕಲಾಮ ಣಭಭ /ವಯಣ C¯Áè¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4498 ಭರೆ /ಹನನ  §¢ßºÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4499 ಬಾಬು/ಶಿ §¢ßºÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4500 ಭಹಾದೇವಿ/ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ §¢ßºÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4501 ವಯಣ /ಶಿ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4502 ಸಣಮಂತ/ಈಯ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4503 ಮೇೀತ್ರಬಾಯಿ/ಗೊೀಪು £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4504 ಬಾಬು/ಸರಿಚಂದಯ ¸ÉÆ£Àß ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4505 ಫಷಭಭ /ಸಿದದ  AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4506 ವಿಠಲ್/ದ್ರಭಲು »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4507 ಭೀಭಲು/ಮಾನು D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4508 ಸಿೀತ್ರಬಾಯಿ/ಲೆಂಬು ರಾಠೀಡ gÀzÉÝªÁrè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4509 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ/ಫಷರಾಜ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4510 ಅಶೀಕ/ಕಯಣ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4511 ಫಷರಾಜ/ಕಯಣ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4512 ಗಂಗಾಬಾಯಿ/ಶಂಕಯರಾಠೀಡ PÉÆAqÀUÉÆ½ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4513 ಶಿ /ಭಲಲ   ಚಮ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4514 ಮಭನಾಬಾಯಿ/ಶಭರಾ AiÀÄ¯UÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4515 (ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ) ಲಚುಚ /ಧೀರು AiÀÄ¯UÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4516 ಸಿದದ  /ದೇವಿೆಂದಯ  £ÀÉÃgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4517 ಶಭಸುೆಂದಯ/ವಯಣ ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4518 ಫಷರಾಜ/ದಿೀಲು PÀQðºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4519 ಈವವ ಯ/ಸಂಗ zÀÄªÀÄä¢æ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4520 ಸಣಮಂತ/ಗುೆಂದ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4521 ಸಂಗ /ಗುೆಂಡ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4522 ನಾಗ /ಗುೆಂಡ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4523 ಭಲಲ  /ಅಮಮ  D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4524 ರಾರ್ಜ/ವಯಣ UÉÆ§§âgÀªÁrÎ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4525 ಶಿ /ಫಷ PÉÆt¹gÀ¹V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4526 ಯಶುರಾಭ/ಷಕ್ಮಯ ನಾಮಕ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4527 ಯ ಭಾಕಯ/ನಿೆಂಗಣಣ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4528 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ/ಭೀಭಶಮ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4529 ಗಂಗಭಭ /ಯ ಭಾಕಯ UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4530 ನಿೆಂಗಣಣ /ಬುಡಡ  £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4531 ರೇಣ್ಮಕಾ/ಭಲಲ  ºÀAUÀgÀUÁ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4532 ಸಾಫವ /ಫಷ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4533 ಭಲಲ ಭಭ /ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4534 ವಯಣ /ತಿ ಣಣ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4535 ತಿ ಭಭ /ಭೀಭರಾಮ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4536 ಸಾಯಿಫಣಣ /ತಿ ಣಣ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4537 ಅಮೃತ/ಭೀಭ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4538 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ/ಭಹಾದೇ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4539 ಚನನ  /ಭರೇ PÀÄªÀÄä£À¹gÀ¸ÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4540 ಸುರೇವ/ತ್ರರಾಸಿೆಂಗ್ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4541 ದೇಕಿಕ /ಜಟ್ಟ  EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4542 ಗುರುಬಾಯಿ/ಮೌಲ SÁzÀÁå¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4543 ಜಭಕಿಬಾಯಿ/ಕಭಲಾಕಯ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4544 ಸಾಗಯ/ಪ್ಯ ೀಭಸಿೆಂಗ್ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4545 ವಿಜಮಕ್ಮಮಾಯ/ಸೀಭರಾಮ ªÀiÁt²ªÀtV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4546 ಹೀರಾಸಿೆಂಗ್/ಸೇವು ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4547 ಮಂತ್ರಬಾಯಿ/ಷಯದ್ರಯ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4548 ಯ ಕಾವ/ಕಾವ vÉ®UÀ¨Á¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4549 ಪುತಳ್ಳಬಾಯಿ/ಮಾನು D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4550 ಹೇಮಾ/ವಿಜಮಕ್ಮಮಾಯ PÉ®ÆègÀÀ PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4551 ಶಮ ಭರಾಮ/ಕೃಶಣ gÀÉÃªÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4552 ಸಣಮಂತ/ಸಿದದ  PÉ®ÆègÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4553 ಶೆಂತಭಭ /ದತತ  £ÁUÀgÀºÀ½î J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4554 ಸುನಿೀಲ ರಾಠೀಡ/ತೇರ್ಜ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4555 ಸೀಭರಾಮ/ನಿೆಂಬೇೀಜ್ಜ ªÀÄ¯Áè © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4556 ಹೀರಾಸಿೆಂಗ್/ನಾರಾಮಣ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4557 ಬಿೀಕ್ಮಕ /ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4558 ಭಹಾೆಂತ /ಭಹಾನಿೆಂಗ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4559 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ/ಶಂಕರು AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4560 ಮೆನಾಬಾಯಿ/ಯವಿ ಚವಾಾ ಣ ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4561 ಪಿೆಂಟು/ಗೊೀಪ್ಪಲ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4562 ತ್ರರಾಸಿೆಂಗ್/ರಾಭಜ್ಜ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4563 ಶಿಬಾಯಿ/ಬಿಲುಲ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4564 ಭನೀಸಯ/ಗೊೀವಿೆಂದ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4565 ಅದು ಚವಾಾ ಣ/ಕಸು dªÀÄRAr ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4566 ಗೊೀಪ್ಪಲ/ರಾಭಜ್ಜ ZÀ£ÀÆßgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4567 ವಕ್ಮೆಂತಲಾ/ಗಂಗಾರಾಭ CªÀgÁzÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4568 ಮಂಜ್ಯಳ್ಳ/ಶೆಂತ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4569 ರೆಣಸಿದದ  /ಚನನ  ಗೌಡ PÉÆqÀ®V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4570 ಸಿದದ ಣಣ  ಜೇಗಿದ/ಭಲಲ  gÀAdtV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4571 ಫಷರಾಜ/ಭಹಾದೇ PÉÆqÀa ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4572 ಶಿಲೆಂಗ /ರೇಣಸಿದದ  ºÀÁ®UÀqÀè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4573 ಕಸ್ತರಾಮ/ರೇ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4574 ಶಿಣಣ /ಭೂತ್ರಳ್ಳ ಕಲೂಲ ಯ ªÀÄAzÀæªÁqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4575 ವಿವವ ನಾಥ/ರೇ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4576 ವಯಣ /ರೇಣಸಿದದ  CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4577 ಭಹಾದೇವಿ/ಶಿಲೆಂಗ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4578 ಶೆಂತಭಭ /ನಿೆಂಗ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4579 ನಿೆಂಗ /ಸಾದ £ÁUÀgÀºÀ½î J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4580 ಫಷರಾಜ/ಭಲಲ  CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4581 ಗುರುಸಿದದ  /ಹುಲ್ಲ  CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4582 ಸುಥಿೀೆಂದಯ  ಕ್ಮಲಕಣದ/ಶಭರಾ ¸ÀÁxÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4583 ರುದಯ ಗೌಡ/ಶಂಕಯ  ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4584 ಮಲಲ  /ನಿೆಂಗ D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4585 ಜಗಲ /ನಿೆಂಗ ªÀÄAzÀÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4586 ಮುತತ ಣಣ /ರುದಯ ಗೌಡ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4587 ರುದಯ ಗೌಡ.ಶಿ.ಬಿರಾದ್ರಯ/ಶಿ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4588 ಧಭದಣಣ ElUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4589 ಕಂಠೆ /ಸಿದದ  »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4590 ಶಂಕರೆ /ಬಗವಂತ್ರಯ ಮ £ÁUÀgÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4591 ಸಿದದ ನಗೌಡ/ಅಮೃತಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4592 ಸಿದದ ಣಣ /ಶಿಯ ೀಮಂತ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4593 ತಭಭ ಣಣ ಗೌಡ/ಶಿಯ ೀಮಂತ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4594 ಲಾಳೇಸಾಫ/ಹಾಜ್ಜಸಾಫ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4595 ಶಿವಯಣ /ಗುಯಲೆಂಗ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4596 ರೇಣ್ಮಕಾ/ಗುರುಶೆಂತಮಮ ElUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4597 ಗುೆಂಡೆರಾಮ/ಫಷವಂತರಾಮ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4598 ಜಮಶಿಯ ೀ/ಸುಬಾಶಂದಯ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4599 ಫಷರಾಜ/ಮವವಂತರಾಮ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4600 ರೀವನಬಿೀ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4601 ಭಸಭ ದ ಯಷ್ಕ/ಸಷನಸಾಫ PÉ®ÆègÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4602 ಖಾದಯಬಾಶ/ಭಹುಬೂಫಸಾಫ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4603 ರಾದ್ರಬಾಯಿ/ಸನುಮಾನಸಿೆಂಗ್ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4604 ದೇವಿೆಂದಯ /ಭಲಲ  £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4605 ಮವವಂತ್ರಯ ಮ/ಭೀಭರಾಮ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4606 ದೇವಿೆಂದಯ  /ಬುದಿದ ವಂತ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4607 ವಿಜಮಲಕ್ಿ ಭ /ಲಚಭಮಮ PÀÆl£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4608 ದ್ರಲಸಾಫ/ಹುಸೇನಸಾಫ D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4609 ಸಂಗಣಣ /ಅಣಣ ರಾ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4610 ಫಷರಾಜ/ಗುಯಣಣ  ಗೊೀಗಿ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4611 ಗುೆಂಡು/ಫಷಣಣ  ಗೊೀಗಿ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4612 ದೇವಿೆಂದಯ  /ಫಷ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4613 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ/ಜಗನಾಥ ¸ÀÉÆ£Àß ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4614 ಸಿದದ ಣಣ /ನಿೆಂಗಣಣ ¹zÁß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4615 ಶಿಕ್ಮಮಾಯ/ಫಷರಾಜ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4616 ರಾಚಮಮ /ಭಹಾೆಂತಮಮ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4617 ವಯಣ /ಕರೆ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4618 ವಿವವ ನಾಥ/ಯಥನಸಿೆಂಗ್ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4619 ಸಣಮಂತ / ಗುೆಂಡ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4620 gÀ« / ºÀ£ÀªÀÄAvÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4621 ±ÀAPÀæ¥Àà / ºÉÆÃ£Àß¥Àà DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4622 gÀÉÃSÁ / ±ÀAPÀÄæ ©¯ÁèqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4623 ²ÃªÀ¥Àà / ±ÀgÀt¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4624 ş ÀÄ§âªÀÄä / ¹zÀÝ¥Àà ©AiÀiÁð¼À PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4625 zÉÃªÀQÌ / UËqÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4626 ®QëöäÃ¨Á¬Ä / ªÀÄ°èPÁgÀÄÓ£À C¯Áè¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4627 ¸Á§ªÀé / ±ÀgÀt¥Àà ©gÁ¼À »¸Àå ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4628 ತುಕಾರಾಭ  / ಲೀಕ್ಮ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4629 ಸಾಫವ   / ಅಮಮ  EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4630 ಸಿದದ ಭಭ  / ಫಷ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4631 ಅಭಲಪ್ಪ  / ಲಕಕ  PÉÆttÚgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4632 ಭಲಲ ಭಭ  / ಗುರುಲೆಂಗ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4633 ಸಿದ್ರಯ ಭ  / ಗುಯ £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4634 ಶಮ ಭಸುೆಂದಯ / ಸಣಮಂತ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4635 ಶಂಕಯ   / ಚಂದ ªÀiÁºÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4636  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಣ  / ಗುಯ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4637 ಷಣಗಭಭ  / ರಾಮು DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4638 ಶಂಕಯ / ಫಷಪ್ಪ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4639 ಸಣಮಂತ / ಸಿದದ  ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4640 ಷತಮ   / ಅಮಮ  PÀ®ÆègÀ PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4641 ಶೆಂತಭಭ  / ಸಣಮಂತ CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4642 ಕಾಳ  / ಭರೆ £ÀAzÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4643 ವಯಣ  /ಅಮಮ  ªÀ¸ÁÛj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4644 ಶೆಂತಭಭ  / ಭಡಿವಾಳ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4645 ಫಷ  / ಭಡಿವಾಳ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4646 ಫಷರಾಜ / ಸೈದಪ್ಪ PÁ¸ÀgÀ¨ÉÆÃ¸ÀÎ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4647 ಲಾಲಸಿೆಂಗ / ರುಪುಲು ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4648 ಫಷ  / ಭಲಕ  dªÀÄRAr ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4649 ಫಷಭಭ  / ಸಿದದ  CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4650 ಭಹಾೆಂತ  / ಫಷ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4651 ಭರೆ  / ತಿ ಣಣ CRAqÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4652 ತಿ ಭಭ  / ಫಷ PÁZÀ¥ÉÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4653 ನಿೆಂಗ  / ಭೀಭರಾಮ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4654 ಶಂಕಯ   / ನಿೆಂಗ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4655 ಭಹೇವಕ್ಮಮಾಯ / ಕಾಳ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4656 ಶೆಂತರಾಭ / ಧಭದ vÉ®UÀ¨Á¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4657 ಕಾಳು / ಸಂಕ್ಮಯ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4658 ಭನು / ಭಾಭಲಾ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4659 ಭನು / ಸರಿವಚ ೆಂದಯ gÀÁ¸ÀtV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4660 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ / ಗೊೀಲ CªÀgÁzÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4661 ಗೊೀಪ್ಪಲ / ಸಂಕ್ಮಯ eÉªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4662 ಶಣರಿಬಾಯಿ / ಮಾನು DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4663 ಅರುಣಾ / ಜಗನಾನ ಥ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4664 ಅಕಕ ಭಹಾದೇವಿ / ಸಿದದ ಣಣ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4665 ಶಿಲೆಂಗಭಭ  / ರೇಣಸಿದದ  £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4666 ವಯಣ  / ಗುರುಲೆಂಗ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4667 ಸಣಮಂತ / ಭೀಭಣಣ eÉªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4668 ವಯಣ  / ಮುಯಗ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4669 ಸಿದದ ಣಣ  / ಫಷವಂತ್ರಯ ಮ aUÀgÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4670 ಸಂಜೇ  / ಶಿ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4671 ಗಂಗಾಬಾಯಿ / ವಯಣ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4672 ವಯಣಗೌಡ / ಶಂಕಯಗೌಡ £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4673 ಭಡಿವಾಳ  / ಭಲಲ ಣಗೌಡ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4674 ಮೆಹಬೂಫಸಾಫ / ಭಸಭಭ ದಸಾಫ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4675 ಸಂತರಾಮ / ಭಡಿವಾಳ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4676 ದೇವಿೆಂದಯ  / ಭಡಿಳ aUÀgÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4677 ಶಿಣಣ  / ನಿೆಂಗ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4678 ವಿಜಮಕ್ಮಮಾಯ / ಭಡಿವಾಳ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4679 ಮಭನ  / ಉತತ  eÉªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4680 ವಯಣ  / ಸಿದದ  »¥ÀàgÀUïJ¸ïJ£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4681 ಫಷ  / ಹೀನನ  »¥ÀàgÀUïJ¸ïJ£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4682 ಭರೆಭಭ  / ಭೀಭರಾಮ PÉtÆÚgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4683 ಯಮಾನಂದ / ಸಣಮಂತಯ ಮ gÀAdtV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4684 ಈಯಣಣ  / ಸಣಮಂತಯ ಮ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4685 ಸಂಗಭಭ  / ಭೀಭರಾಮ ZÀ£ÀÆßgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4686 ಭಲಲ ಭಭ  / ಸಿದದ  ºÁ®UÀqÀè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4687 ಸೈದ  / ನಾಗ D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4688 ಭಹಾನಂದ /ಸೈದ ºÉÆ£Áß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4689 ಕಭಲಾಬಾಯಿ / ಗುತತ  gzÉÝªÁrÎ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4690 ಮಭನ  / ಭೀಭ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4691 ಮಾಳ  / ಸಂಗ £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4692 ಭಲಲ ಭಭ  /  ರಾಜಣಣ  §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4693 ಗುೆಂಡ  / ಖೇಮು EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4694 ಷವಿತ್ರ / ಗುೆಂಡ ±ÁPÁ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4695 ಗುೆಂಡ  / ಸಂಗ AiÀÄiÁvÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4696 ಭರೆ  / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4697 ಮಘು / ಲುಲ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4698 ಶಂಕಯ / ಬೇೀಜ PÀ®èºÀAUÀgÁUÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4699 ಸಂಗ  / ಮೆಲಾರಿ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4700 ವಯಣಭಭ  / ಶಿ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4701 ಲಾಲು / ಜೈರಾಭ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4702 ಕಭಲಭಾಯಿ / ಮಘು AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4703 ವಯಣ  / ಈಯ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4704 ಭಲಲ ಭಭ  / ಸಾಮಫಣಣ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4705 ಶಿ  / ನಿೆಂಗ PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4706 ಹಾಜ  / ಭಲಲ  ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4707 ರಾರ್ಜ / ನಿೆಂಗ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4708 ಶಯ  / ಕಾಳ PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4709 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ / ಭಲಲ  PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4710 ಗಣತಿ / ಮಟುಟ ©gÀ¼À »¸Áì ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4711 ಚಂದ  / ನಿೆಂಗ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4712 ಸುಮದಕಾೆಂತ/ ದೇವಿೆಂದಯ ಪ್ಪ ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4713 ಶಿಪುತಯ  / ಕಲಲ  AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4714 ದೇ  / ಚಂದ್ರಯ ಭ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4715 ಲಕ್ಿ ಭ ಬಾಯಿ / ದೇ ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4716 ಫಷ  / ಭಲ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4717 ಭಲಲ   / ಭೀಭವ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4718 ಧಾನಾಬಾಯಿ / ರೇಖು ºÀAZÁ£Á¼À J¸ï ªÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4719 ಸಿದದ ಣಣ  / ಶಿಯ ೀಮಂತ PÀ®ÆègÀ (©) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4720 ತಭಭ ಣಣ ಗೌಡ/ ಶಿಯ ೀಮಂತ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4721 ಲಾಳೇಸಾಫ / ಹಾಜ್ಜಸಾಫ PÉ®ÆègÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4722 ಶಿವಯಣ  / ಗುಯಲೆಂಗ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4723 ರೇಣ್ಮಕಾ / ಗುರುಶೆಂತಮಮ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4724 ಗುೆಂಡುರಾಮ / ಫಷವಂತರಾಮ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4725 ಜಮಶಿಯ ೀ / ಸುಭಾವಚಂದಯ UÉÆ§âgÀªÁrè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4726 ಫಷರಾಜ / ಮವವಂತರಾಮ £ÀÁUÀgÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4727 ರವನ ಬಿ / ಚನಹುಸೇನ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4728 ಮೇಸಭಭ ದ ಯಫಕ / ಹುಸೇನಸಾಫ zÀÄªÀÄä¢æ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4729 ಖಾದಯಬಾಶ / ಮೆಬುಫಸಾಫ CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4730 ರಾಧಾಬಾಯಿ / ಸನುಮಾನ ಸಿೆಂಗ D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4731 ದೇವಿೆಂದಯ   / ಭಲಲ  UÉÆ§âgÀªÁrè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4732 ಮವವಂತ್ರಯ ಮ / ಭೀಭರಾಮ ©¼À¨ÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4733 ದೇವೆೆಂದಯ  / ಬುಡಿವಂತ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4734 ವಿಜಮಲಕ್ಿ ಭ  / ಲಚಭಮಮ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4735 ದೌಲಸಾಫ / ಹುಸೇನಸಾಫ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4736 ಸಂಗಣಣ  / ಅಣಾಣ ರಾಮಗೌಡ ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4737 ಫಷರಾಜ / ಗುಯಣಣ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4738 ಗುೆಂಡು / ಫಷಣಣ D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4739 ದೇವಿೆಂದಯ  / ಫಷ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4740 ಲಕ್ಿ ಭ ಬಾಯಿ / ಜಗನಾಥ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4741 ಸಿದದ ಣಣ  / ನಿೆಂಗಣಣ PÀÄ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4742 ಶಿಕ್ಮಮಾಯ / ಫಷರಾಜ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4743 ರಾಚಮಮ  / ಭಹಾೆಂತಮಮ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4744 ವಯಣ  / ಕರೆ CAPÀ®V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4745 ವಿವವ ನಾಥ / ಯಥನಸಿೆಂಗ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4746 ನಿೆಂಗಭಭ  ಗಂಡ ಸುಭಾವ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4747 ಭಲಲ ಣಣ  ತಂದೆ ಫಯಭಣಣ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4748 ನಿೆಂಗಭಭ  ಗಂಡ ಸಿದ್ರಯ ಭ ºÀgÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4749 ಯಮವ ತಂದೆ ಭೀಭರಾಮ ¸ÀÉÆ£Àß ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4750 ಶಂಕಯ   ತಂದೆ ಭೀಭರಾಮ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4751 ವಯಣಫಷ  ತಂದೆ ಸಿದ್ರಯ ಭ v§¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4752 ಅಮೃತ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಯ ಭ £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4753 ಅವ ಭಭ  ಗಂಡ ವಯಣ CAPÀ®V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4754 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೆ ವಯಣ CAPÀ®V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4755 ನಿೆಂಗ  ತಂದೆ ಭೀಭರಾಮ CªÀgÁzÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4756 ಬಗವಂತರಾಮ ತಂದೆ ಗೊಲಾಲ ಳ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4757 ಅಮೃತ ತಂದೆ ಗುೆಂಡ ªÀ¸ÁÛj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4758 ಅಣಾಣ ರಾ ತಂದೆ ಅಭಯ  AiÀÄiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4759 ಶಂಕಯಲೆಂಗ ತಂದೆ ಶಿಯ ೀಮಂತರಾಮ AiÀÄiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4760 ಭೀಮಾಶಂಕಯ ತಂದೆ ಶಿ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4761 ಭೀಭ  ತಂದೆ ಸಿದದ  £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4762 ಭಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶಿ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4763 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ಸಲಲ  ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4764 ವಯಣ  ತಂದೆ ಭರೆ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4765 ಮಭನ  ತಂದೆ ನಿೆಂಗ  »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4766 ಭಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಕ gÉzÉÝªÁrè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4767 ಸಿದದ   ತಂದೆ ಮಭನ ºÀAUÀgÁUÀ (©É) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4768 ಯತ್ರನ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣಮಂತ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4769 ಲಲತ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿೀತ್ನ gÁdªÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4770 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ಸಂಗ CªÀgÁzÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4771 ಕೃಶಣ   ತಂದೆ ಫಷ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4772 ಭರೆಭಭ  ಗಂಡ ಭರೆ  ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4773 ಲಕ್ಿೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧಮುದ PÉ®ÆègÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4774 ಸಿೀತು ತಂದೆ ರಾಮು ºÀAa£Á¼À (J¸ï J) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4775 ಭಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ವಯಣ ¥ÀqÀUÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4776 ತಿ ಣಣ  ತಂದೆ ಶಿಲೆಂಗ  dªÀÄRAr ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4777 ಶೆಂತಭಭ  ಗಂಡ ಕೃಶಣ  dªÀÄRAr ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4778 ಕಲಲ   ತಂದೆ ಫಲವಂತ್ರಯ ಮ gÀdAtV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4779 ರೆವುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೈದ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4780 ಬಂಗಯಭಭ  ಗಂಡ ಕಲಲ   PÀQðºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4781 ಗುೆಂಡಭಭ  ಗಂಡ  ದೇೆಂದಯ  CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4782 ನಾಗ  ತಂದೆ ತುಕಾರಾಭ ¸ÀÉÊzÀ¥ÉÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4783 ಅೆಂಜನಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೃಶಣ  PÉÆt¹gÀ¹V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4784 ತಿ ಣಣ  ತಂದೆ ಬುದಿದ ವಂತ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4785 ತುಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನುನ ªÀÄ¯Áè © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4786 ವಿವವ ನಾಥ ತಂದೆ ವಿೀಯಪ್ಪಕ್ಷ್  PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4787 ನಿೆಂಗ  ತಂದೆ ಸಿದದ   PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4788 ಲಕ್ಿ ಭ ೀ ಗಂಡ ಸಿದದ ಣಣ  CRAqÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4789 ಭೀಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಲಲ ಣಣ  CªÀgÁzÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4790 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ಭಹಾದೇ  AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4791 ಗಂಗಭಭ  ಗಂಡ ಶೆಂತಗೌಡ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4792 ನಿೀಲಭಭ  ಗಂಡ ನಾಗ  EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4793 ಲಕಕ ವ  ಗಂಡ ನಿೆಂಗ  EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4794 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ©¼À¨ÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4795 ವಯಣ್ಮ ಉಮಾಗಿರಿ ತಂದೆ ಫಷಣಣ  ºÀa£Á¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4796 ಭಲಲ ಭಭ  ಗಂಡ ಶಿವಯಣ   ºÁ®UÀqÀè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4797 ಸೀಭರಾಮ ತಂದೆ ಸಂಗ  ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4798 ಭಕಬುಲ ತಂದೆ ಗುಲಾಭಬಾದಶಸ PÀnÖ¸ÁAUÁ« ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4799 ಸೈದ  ತಂದೆ ನಾಗ  aUÀgÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4800 ಶಂಕಯಲೆಂಗ ತಂದೆ ಮಲಲ   SÁzÀå¥ÉÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4801 ಭಹಬೂಫ ತಂದೆ ಅಜಾಸಾಫ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4802 ರುದಯ ಭಣ ಗಂಡ ಸಿದದ ಲೆಂಗಮಮ  §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4803 ರೇಭಭ  ಗಂಡ ಶಿವಯಣ  ªÀÄ¯Áè © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4804 ಗುೆಂಡುಸಾಫ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಫ ºÁgÀªÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4805 ವಯಣಗೌಡ ತಂದೆ ಜಮಣಣ ಗೌಡ gÀzÉÝªÁrè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4806 ವಿಜಮಲಕ್ಿ ಭ ೀ ಗಂಡ ಜಮ ಗೌಡ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4807 ಶೆಂತಗೌಡ ತಂದೆ ಫಷಣಣ  SÁzÀå¥ÉÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4808 ಯಶುರಾಭ ತಂದೆ ಶಿವಯಣ  ªÀZÀð£À½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4809 ಭಲಲ   ತಂದೆ ದುೆಂಡ  C¯Áè¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4810 ಸಿದದ ಭಭ  ಗಂಡ ದೇಣಣ  §¢ßºÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4811 ಹೆಗಿರಿ ತಂದೆ ಅಮೇೀಗ  §¢ßºÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4812 ಶೇಖಸಾಫ ತಂದೆ ದಷತ ಗಿೀಯಸಾಫ §¢ßºÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4813 ವಯಣ  ತಂದೆ ಶಿರಾಮ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4814 ಗುರುಪ್ಪದ  ತಂದೆ ನಾಗ  ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4815 ಶಂಕಯಲೆಂಗ ತಂದೆ ವಯಣ  £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4816 ಯ ಭುಲೆಂಗ ತಂದೆ ಭೀಮಾಶಂಕಯ ¸ÉÆ£Àß ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

Details of District-wise Farmer Suicide case 2018-19

1 2 3 4

1 ¸ÁAiÀÄ§tÚ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀÄ½î
UÁæ || »¥ÀàgÀV J¸ï. J£ï 

eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

2 ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà PÉgÀÆgÀ
UÁæ||ªÀ¸ÁÛj

eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

3 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA. ¦ÃgÀ¥Àà §Æl£Á¼À
UÁæ || ªÀÄAzÉÃªÁ®

eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

4 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ±ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁ.¥Án®
UÁæ|| UÀÆqÀÄgÀ J¸À J£À

eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

5 gÀ« ZÀAzÀæ±Á ºÀgÀªÁ¼À eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

6 s̈ÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ  vÀAzÉ gÉªÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ,SÉÆ£À¹gÀV eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

7 ²ªÀ±ÀAPÀgÉÃ¥Àà vÀA/ ZÀ£Àß §¸À¥Àà ¢ªÁt,±ÀPÁ¥ÀÆgÀ J¸ï.J eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

9 £Á£ÁUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀUËqÀ ¥ÁnÃ®,AiÀÄ®UÉÆqÀ eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

10 UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ® eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

11 ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ vÀAzÉ zÀªÀ®¸Á § E£ÁªÀÄzÁgÀ, £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

12 FgÀtÐ s̈ÀÆvÁ½Ã, »VÎ£Á¼À eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

17 ªÉÆÃºÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀÄ®Ä ZÀªÁt ªÀÄAzÉªÁ® eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

18 ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ©ügÀ¥Áà, ªÀÄAzÉªÁ® eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

19 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà UÀÄeÁÓ ¸Á: ºÀÆ®ÆègÀ eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

20 §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛ¥ÀàUÉÆÃ¼À, ¸Á: PÀ®ÆègÀ PÉ eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

21 ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà £ÁPÀªÀÄ£ï, ¸Á: ©gÁ¼À PÉ eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

22 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ §UÀ®ÆgÀ, ¸Á: ªÀÄAzÉÃªÁ® eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

23 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§tÚ £ÁlPÁgÀ, ¸Á: PÀtªÉÄÃ±ÀégÀ eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

24 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ¦gÀ¥Àà ¸Á; AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ±ÀªÀiÁð eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

25 ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀ½ªÀÄ¤ ¸Á: CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV eÉÃªÀVð PÀ®§ÄgÀV

26 UÉÆÃ«AzÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV                  ¸Á: 
eÉA¨ÉgÁ¼À

eÉÃªÀgÀV
PÀ®§ÄgÀV

27 ²æÃªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà AiÀÄ®¨sÁ                  ¸Á: 
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ

eÉÃªÀgÀV
PÀ®§ÄgÀV

28 ±ÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ FgÀAiÀÄå UÀÄrªÀÄoÀ ¸Á: ºÀÆ®ÆègÀ eÉÃªÀgÀV PÀ®§ÄgÀV

29 ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÁzÀ ¸Á: ¸ÉÆ£Àß eÉÃªÀgÀV PÀ®§ÄgÀV

30 §¸À¥Àà G¥Àð §¸ÀªÀgÁd a£ÀªÀÄ½î ¸Á: PÀ¯ÉÆègÀ PÉ eÉÃªÀgÀV PÀ®§ÄgÀV

31 zÀÉÃªÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ

¸Á.PÀnÖ¸ÀAUÀ«
eÉÃªÀgÀV

PÀ®§ÄgÀV

32 ¥ÀæPÁ±À vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà PÁ£À¥ÀÆgÀ

¸Á.AiÀÄ®UÉÆÃqÀ
AiÀÄqÁæ«Ä

PÀ®§ÄgÀV

33 §¸À¥ÀÀà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀiÁAUÀ ¸Á: £ÉÃ¯ÉÆV eÉÃªÀgÀV PÀ®§ÄgÀV

34 D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¸Á: ºÀAUÀgÀUÁ © eÉÃªÀgÀV PÀ®§ÄgÀV

35 ¥ÀæPÁ±À vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà PÁ£À¥ÀÆgÀ

¸Á.AiÀÄ®UÉÆÃqÀ

AiÀÄqÁæ«Ä

PÀ®§ÄgÀV

36 §¸À¥ÀÀà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀiÁAUÀ ¸Á: £ÉÃ¯ÉÆV eÉÃªÀgÀV PÀ®§ÄgÀV

37 D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¸Á: ºÀAUÀgÀUÁ © eÉÃªÀgÀV PÀ®§ÄgÀV

38 ¸ÀÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¸Á: PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ eÉÃªÀgÀV PÀ®§ÄgÀV

6007 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಚಂದಯ ಶೆಖಯ ನೇಗಿಲು 2 ಬಾಟಂ ರಿೀಶೆದಫಲ್

6008 ಫಷರಾಜ ಚಂದ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಬೄಲ ಡ್.36

6009 ಅಮೀನಾನಾಬಿ ಲಾಲ್ಅಸಭ ದ ಡಿೀಸ್ಲ್ ಐೆಂಡ್ ಪೇಟಯ ೀಲ್ ಸಾಟ ಟದ ಕೊೀಲಡ  10 ಎಚ್ ಪಿ 1500 ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ಮ

6010 ಭಸಭ ದ್ ಸಾಫ ಅಬಾಫ ಷಲ ಡಿೀಸ್ಲ್ ಐೆಂಡ್ ಪೇಟಯ ೀಲ್ ಸಾಟ ಟದ ಕೊೀಲಡ  10 ಎಚ್ ಪಿ 1500 ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ಮ

6011 ಚನನ ಫಷ  ಯತನ  ರರಿ ಹೈಡಯ ೀಲಕ್ ರಿರ್ಷದಫಲ್ 2ಬಾಟಂ 50 ಟೂ 60 ಎಚ್ ಪಿ  360 ಟೂ 450 ಕೄ ಜ್ಜ

6012 ಗುರುಲೆಂಗ  ಸಣಮಂತ ಹೈಡಯ ೀಲಕ್ ರಿರ್ಷದಫಲ್ 2ಬಾಟಂ 50 ಟೂ 60 ಎಚ್ ಪಿ  360 ಟೂ 450 ಕೄ ಜ್ಜ

6013 ಗುರುಬಾಯಿ ಭಲಲ  ಹೈಡಯ ೀಲಕ್ ರಿರ್ಷದಫಲ್ 2ಬಾಟಂ 50 ಟೂ 60 ಎಚ್ ಪಿ  360 ಟೂ 450 ಕೄ ಜ್ಜ

6014 ದೇಕಿ ಧಭದಣಣ ಹೈಡಯ ೀಲಕ್ ರಿರ್ಷದಫಲ್ 2ಬಾಟಂ 50 ಟೂ 60 ಎಚ್ ಪಿ  360 ಟೂ 450 ಕೄ ಜ್ಜ

6015 ಯಶುರಾಭ ಯಂಕ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಬೄಲ ಡ್.36

6016 ನಾಗರಾಜ ದೇ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6017 ರುದಯ   ಬೆಲ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6018 ಫಷಮಮ  ಭಹಾದೇಮಮ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6019 ನಾನಾಗೌಡ ಫಷರಾಜ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6020 ಕಾೆಂತಭಭ  ಭಮಾಶಂಕಯ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6021 ಭೀಮು ದೇಲು ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6022 ಸುಭಾಷ್ ಭಲಲ ಣಣ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

PÀæ.¸ÀA gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À vÁ®ÆPÀÄ f¯Éè



6023 ಗೌಡ ಗೌಡ ಶಂಕಯಗೌಡ ಪೀ ಪ್ಪ. ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6024 ಶಂಕಯಗೌಡ ನಾನಾಗೌಡ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6025 ಭಲಲ   ಸಿದದ  ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6026 ರೇಣ್ಮಕಾ ರಂಗ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6027 ಹೈಯ್ಯಮ ಳ  ಮೆಲಾರೆ  ಬಂಡ್ಯರಿ ನೈನ್ ಟೈನ್ ಸಿಡ್ ಐೆಂಡ್ ಪಟದಲೈಷರ್ ಡಿಯ ೀಲ್

6028 ನಾಗರಾಜ ಫಷರಾಜ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6029 ಸಾಮಫಣಣ  ಸಣಮಂತ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6030 ಭೀಭಶ ತಿ ಣಣ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6031 ಫಷರಾಜ ಶಿವಯಣ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6032 ಫಷ  ದೊಡಡ  ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6033 ಸಳಿೆ  ಭೀಭ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6034 ನಾಗ  ತೇಜ ಹೈಡಯ ೀಲಕ್ ರಿರ್ಷದಫಲ್ 2ಬಾಟಂ 50 ಟೂ 60 ಎಚ್ ಪಿ  360 ಟೂ 450 ಕೄ ಜ್ಜ

6035 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ನಿೆಂಗನಗೌಡ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6036 ಈಯಣಣ  ಗೊೀಲ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6037 ವಿಠಲ ದ್ರಭಲು ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6038 ಫಷವಂತ್ರಯ ಮ ಭಲಲ ಣಣ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6039 ಭರೇಭಭ  ಫಷಲೆಂ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6040 ಭರೆಭಭ  ಫಷಲೆಂಗ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6041 ಚನನ ಫಷ  ಕಯಣ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6042 ಲಚಚ   ಭೀಭ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6043 ಫಷರಾಜ ಮಾಥದೆಂ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6044 ಸಂಫಣಣ  ಚನನ ವಿೀಯ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6045 ಶೆಟ್ಟ   ಸಣಮಂತ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6046 ಭೀಮು ಭೀಲರಿ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6047 ಗುರುರಾಜ ಸಂಗಣಣ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6048 ವಯಣಪ್ಪ  ವಯಣಫಷಪ್ಪ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6049 ಕಾೆಂತ  ಬೇೀಯ  ಬಜಂತಿಯ ೀ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6050 ಫಷರಾಸಜ ಸಿದದ  ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6051 ಮಾನವ  ದೇವಿೆಂದಯ  ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6052 ಭಲಲ   ಭಹಾದೇ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6053 ಫಷಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಣ  ಗೊರಿ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6054 ಬಾಬುರಾಮ ಶಿಲೆಂಗ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6055 ಧಭದಣಣ  ಸಾಮಫಣಣ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6056 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ದೊಡಡ  ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6057 ಸುನಿೀತ್ರ ಫಷರಾಜ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6058 ಭಲಲ ನಾಥ   ನಾಗನಾಥ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6059 ಮೆನದಿದ ನ ಷಫಯಲ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6060 ಅೆಂದರೆ  ನಿೆಂಗ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6061 ಭಹಾದೇ  ದೇಸಾಯಿ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6062 ಶಿದಣಣ  ಗಿರೆ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6063 ಸಂತೀಶ ಹರಾಸಿೆಂಗ್ ಸಿೀಡ್ ಕಮ್ಮ ಪಟ್ಟದಲೈಷರ್ ದಿಯ ೀಲ್ 9 ಟೈನಸ  ರಿಜ್ಜಡ್ 280 ಕೄಜ್ಜ ವಾರ್ ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್ 35  ಎಚ್ ಪಿ ಐೆಂಡ್ ಅಫವ್

6064 ಲಕಕ ವ  ನಿೆಂಗ ಕಿಲೀದಷಕರ್ ಡಿೀಷಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಟ್ 10 ಎಚ್ ಪಿ

6065 ಭಹಾೆಂತ  ವಯಣ ಕಿಲೀದಷಕರ್ ಡಿೀಷಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಟ್ 10 ಎಚ್ ಪಿ

6066 ಗುಯ  ಗಂಗ ಟೀಲಾಮ ೆಂಡ್ 10 ಎಚ್ ಪಿ 1500   ವಾಟರ್ ಕೊೀಲ್ಡ  ಡಿೀಸ್ಲ್ ಇೆಂಜೆನ್

6067 ಯ ಮಳ್ಳ ಭೀಭಶ ರ್ ಸ್ ರೀ  ಬಾಯ ಸ್ ಪಂಪ್

6068 ಹೀನನ   ಶಂಕೄಯ   ಕೄಜ್ ವೆಲ್ ಪ್ಪಮ ಡಲ ರ್ 12/ ಡೈಸ್

6069 ಚನನ ಭಭ  ಶಿಯ ೀಶೈಲ್ ಪಿಸಟ ೀನ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಯ  ೀಮರ್

6070 ಭಲಕ   ಸಯ್ಯಮ ಳ ಟ್ಟಯ ಲ್ ಪಿಸಟ ನ್ ಪಂಪ್ 

6071 ಯಸ್ತಲ್ ಬಿ ರ್ ಸ್ ರೀ  ವಿತ್ ಸ್ಯ  ಗನ್

6072 ಅಭಭ   ಬೇಭಭ  ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಟ್ಟಯ ಲ್ ಪಿಷಟ ನ್ ಪಂಪ್

6073 ಫಷರಾಗಜ ಗುರುಲೆಂಗ ಕಿಲೀದಷಕರ್ ಡಿೀಷಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಟ್ 10 ಎಚ್ ಪಿ

6074 ಭಹಾೆಂತ  ಭಹಾದೇ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6075 ನಿೆಂಗ  ಜೆಟ್ಟ  ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6076 ತುಕಾರಾಭ ಸೀಭಲು ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6077 ಅಶೀಕ ತುಕಾರಾಭ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6078 ಭಲಲ ಕಾಯರ್ಜದನ ವಿೀಯಣಣ ರೂಟವೇಟರ್ ವಿಡ್ತ  ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೆಟರ್ 150 ಸ್ೆಂ ಮೀ ಡಿಯ ೀವೆನ್ ಬೆ ಚೈನ್ ಐೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಬೄಲ ಡ್ಸ  -36 

6079 ಯ ಭು ಭಲಲ  ಕಿಲೀದಷಕರ್ ಡಿೀಷಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಟ್ 10 ಎಚ್ ಪಿ

6080 ಖಾಮ ತ  ಗುೆಂಡ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6081 ಮೇೀಸನ ಪ್ಪೆಂಡು ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಟ್ಟಯ ಲ್ ಪಿಷಟ ನ್ ಪಂಪ್

6082 ದೇ  ಗೊೀಲ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6083 ಶಿಲೆಂಗ  ಸಿದದ  ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6084 ಯಭಣಣ  ಭಲಲ  ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6085 ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಫಷರಾಜ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6086 ಕಲಾಮ ಣ  ಭರೆ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6087 ಜಾನು ಸೀಭಲು ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6088 ಗೊೀಪು ರಾಭಜ್ಜ ಹೈಡಯ ೀಲಕ್ ರಿರ್ಷದಫಲ್ 2ಬಾಟಂ 50 ಟೂ 60 ಎಚ್ ಪಿ  360 ಟೂ 450 ಕೄ ಜ್ಜ

6089 ಸಿದದ ಣಣ  ಸಿದ್ರಯ ಭ ಕಿಲೀದಷಕರ್ ಡಿೀಷಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಟ್ 10 ಎಚ್ ಪಿ

6090 ಭಲಲ   ಸಂಗ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6091 ದೌಲತರಾಮ ಭೀಭರಾಮ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6092 ಸಿದ್ರಯ ಭ  ಫಷಲೆಂಗ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6093 ಫಷಲೆಂಗ  ವಯಣ ಕಿಲೀದಷಕರ್ ಡಿೀಷಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಟ್ 10 ಎಚ್ ಪಿ

6094 ಶಿೀತಭಭ  ಶಿಲೆಂಗ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6095 ಶೇಖ  ಸೈದ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6096 ಫಲವಂತ್ರಯ ಮ ಶಿವಯಣ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6097 ಅಡಿವೆ  ಗಿಡೆಡ  ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6098 ಶಬುದಿದ ನ್ ಭಾವಟೇಲ ರೂಟವೇಟಯ ವಿಡತ   150 ಸೇೆಂ ಮೀ

6099 ಪತುಯ  ಟೇಲ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ ರೂಟವೇಟಯ ವಿಡತ   150 ಸೇೆಂ ಮೀ



6100 ಸಯೂಯ ಟೇಲ ಸೈಮದ ಟೇಲ ರೂಟವೇಟಯ ವಿಡತ   150 ಸೇೆಂ ಮೀ

6101 ನಿೆಂಗಭಭ  ನಿೆಂಗ ಹೆಂಡ ಯಸ್ ೀಮಯ ಇೆಂಜನ್

6102 ಭಲಲ   ನಿೆಂಗ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6103 ಸೀಭಶೇಖಯ ಬಿೀಭರಾಮ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6104 ನಾಗ  ಸಾಮಫಣಣ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 

6105 ಫಷ  ಭಲಕ ಣಗೌಡ ಕಿಯ ಗ ಫಕಲ ಕೄ ಎಫ್ 709 ಎಚ್

6106 ತರಾಮ ಶಿರಾಮ ಕಿಯ ಗ ಫಕಲ ಕೄ ಎಫ್ 709 ಎಚ್

6107 ಭಲಲ   ಶಂಕಯ  ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709

6108 ಭಡಿವಾಳ  ಚಂದ ಗೌಡ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6109 ಚಿನನ   ಫಷಸ  ಕಿಯ ಗ ಫಕಲ ಕೄ ಎಫ್ 709 ಎಚ್

6110 ವಿೀರೇವ ವಯಫಷ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6111 ನಾಗಣಣ  ನಿೆಂಗಣಣ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6112 ಭಲಕ  ಫಷ ಮೇೀಟೀರೈಜಡ್  ಸ್ ರೀಮರ್ ನಾಮ ಸಾಕ 4

6113 ಚನನ ಫಷ  ಭೀಭರಾಮ ಹೆಂಡ ಯಸ್ ೀಮಯ ಇೆಂಜನ್

6114 ಭಲಲ   ಅಪ್ಪ ಸಾಫ ಹೆಂಡ ಯಸ್ ೀಮಯ ಇೆಂಜನ್

6115 ಗಿರಿಭಲಲ   ಫಷವಂತರಾಮ ಹೆಂಡ ಯಸ್ ೀಮಯ ಇೆಂಜನ್

6116 ನಿೀಲಭಭ  ಭೀಭರಾಮ ಹೆಂಡ ಯಸ್ ೀಮಯ ಇೆಂಜನ್

6117 ಸಿದ್ರಯ ಭ  ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6118 ಈಯಣಣ  ಫಲವಂತ ಹೆಂಡ ಯಸ್ ೀಮಯ ಇೆಂಜನ್

6119 ಶಿಲೆಂಗಮಮ  ರಾಭಮಮ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಟ್ಟಯ ಲ್ ಪಿಷಟ ನ್ ಪಂಪ್

6120 ಶೆಂತಮಮ  ಮಭನ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಟ್ಟಯ ಲ್ ಪಿಷಟ ನ್ ಪಂಪ್

6121 ವಯಣಭಭ  ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಟ್ಟಯ ಲ್ ಪಿಷಟ ನ್ ಪಂಪ್

6122 ರುದಯ ಗೌಡ ಫಷವಂತ್ರಯ ಮ ಹೆಂಡ ಯಸ್ ೀಮಯ ಇೆಂಜನ್

6123 ರ್ಜಭಭ ಣಣ  ಭೂತ್ರಳೆ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6124 ಶೇಖ  ಫಷ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6125 ಶೆಂತಮಮ  ಸಣಭಮಮ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6126 ಸಾಮಫಣಣ  ಶಿ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6127 ನಗೇೆಂದಯ   ಸಾಹೇಗೌಡ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6128 ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಖಾಜಾ ಟೇಲ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709

6129 ಕಲಲ   ಶಂಕಯ   ಮಾದಯ  ಲಮ ೀ ಮಾಮ ಕ್ SP-44

6130 ಈಯ  ಭಲಲ   ಲಮ ೀ ಮಾಮ ಕ್ SP-44

6131 ಮಾಳ  ಕಾಳ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6132 ಸಿದದ   ಸಾಮಫಣಣ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6133 ವಯಣ  ಸಿದ್ರಯ ಭ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6134 ಅಮಮ   ತಿಭಭ ಮಮ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6135 ಮುನಿಗೌಡ  ತಭಭ ಣಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6136 ತಿ ಭಭ  ವಯಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6137 ದೇಕಿಕ  ಶಿಯ ೀ ಬಲ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6138 ಷರುಬಾಯಿ ಕಾಳುನಾಮಕ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6139 ಲಕಭ ಣರಾ ಚಂದುರಾ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6140 ಶಿಯ ೀ ಫಷರಾಜ ಮಾನ ಕಿಲೀದಷಕರ್ ಡಿೀಷಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಟ್ 10 HP

6141 ಫಲವಂತ ಮುದಕ SAM-D(SAMSON) 4 HP 2600 RPM

6142 ಹೀರು ಹೂಬು pp equipmentts ಐೆಂಡ್ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ HDP ಪಂದ

6143 ರಾಮ  ಪ್ಪಮಣಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6144 ಅೆಂಬೇೀಜ್ಜ ದ್ರಭಲು ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6145 ಯಸುರಾಭ ಕಾವ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6146 ಕಾಳೂ ರಾಮು ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6147 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಶಿಲೆಂಗ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6148 ದೇವೆೆಂದಯ  ತಿ ಣಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6149 ಸಂಜ್ಜೀಕ್ಮಮಾಯ ದ್ರಮ  ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6150 ದೇಶದ  ಭಯಳ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE

6151 ಭೀಭಬಾಯಿ ಅೆಂಫಲ  ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6152 ಭೀಭಶ ಲಕಕ  ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6153 ಸಂಗಣಣ  ನಾಗ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6154 ಹಯಗ  ಫಷ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6155 ತಿ ಭಭ  ಬಾಬು ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಟ್ಟಯ ಲ್ ಪಿಷಟ ನ್ ಪಂಪ್

6156 ಮಲಲ   ಭೀಭರಾಮ ಫರ್ ಸ್ ರಮಯ ವಿಲಸ ಟ್ನತ ನ್

6157 ದೇ  ತಿ ಣಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6158 ಅಭಲ  ಲಕಕ  ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6159 ಕಾವ  ತಿ ಣಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6160 ಮಲಲ   ಸಾಮಫಣಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6161 ಈಯಣಣ  ಸಾಮಫಣಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6162 ಫಷರಾಜ ಅಭಲಮಮ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6163 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಸಣಮಂತ ಡಿೀಸ್ಲ್ ಐೆಂಡ್ ಪೇಟಯ ೀಲ್ ಸಾಟ ಟದ ಕೊೀಲಡ  5 HP 2200 RPM

6164 ಸಣಮಂತರಾಮ ಯಂಕಣಗೌಡ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6165 ಲಕ್ಷ್ಣ ಅಭಲಮಮ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6166 ಸಣಮಂತ ನಾಗ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6167 ಹಾಜ್ಜಭಲೆಂಗ್ ನಬಿಸಾಫ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6168 ಸೇವು ಚಂದಯ ನಾಮಕ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709

6169 ಕಭಲಬಾಯಿ ಹುಬು ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709

6170 ನಬಿಸಾಫ ಹುಸೇನಸಾಫ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6171 ಅಡಿವೆಭಭ  ಮಲಲ  ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6172 ಯವಿೆಂದಯ  ಮಲಲ  ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6173 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ಬಾಫಣಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6174 ರಿಷ್ಬಾಯಿ ಸುಭಾಶ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709

6175 ಕೄೆಂಚ  ಗುೆಂಡ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6176 ಗಂಗ  ಫಷ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709



6177 ರಾರ್ಜ ಸುಭಾಶ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709

6178 ಮಲಲ   ಭರೆ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6179 ಷದ್ರಶಿ ಅಣಣ ರಾಮಗೌಡ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6180 ಭೀಭರಾಮ ಭಹಾೆಂತ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6181 ಯಂಕಭಭ  ಕಲಾಮ ಣ ಮೇೀಟೀರೈಜಡ್  ಸ್ ರೀಮರ್ ನಾಮ ಸಾಕ 4

6182 ಸಾಮಫಣಣ  ತಿ ಣಣ ಮೇೀಟೀರೈಜಡ್  ಸ್ ರೀಮರ್ ನಾಮ ಸಾಕ 4

6183 ಕಸ್ತತ ಯಭಭ  ಈಯ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6184 ಫಷವಂತ್ರಯ ಮಗೌಡ ಹನನ  ಗೌಡ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709

6185 ಭರೆ  ಆನಂದ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಡಫಲ್ ಪಿಷಟ ನ್ ಪಂಪ್

6186 ಭಹಾದೇ  ಈಯಫಷ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಡಫಲ್ ಪಿಷಟ ನ್ ಪಂಪ್

6187 ಈಯ   ಕಾಳ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6188 ಶಿಪುತಯ   ಸಿದ್ರಯ ಮವವ ಯ PADAGILWAR PUSHPAK 35 HP ಟ್ನಯ ಕಟ ರ್

6189 ದಭ ತಿ ಫಷ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6190 ದೇಸಾಯಿಗೌಡ ಯಂಕಣಗೌಡ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6191 ಅಭಯ ತ  ತಿಭಭ ಣಣ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6192 ಭಹಾದೇ  ಧಭದಣಣ  ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6193 ಶಿಮಾನ  ಭೀಭಶಮ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709

6194 ಭೀಭರಾಮ ಜಟ್ಟ  ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709

6195 ಶಿಯ ೀದೇವಿ ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6196 ಫಷಭಭ  ಜಾನ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6197 ವಯಣಭಭ  ಚಳಗ ವೆರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ ಇೆಂಜನ್

6198 ನಾಗ  ರಾಭಣಣ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6199 ಸಿೆಂಕದರ್ ಸರಿವಚ ೆಂದಯ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6200 ಅಮಮ ಭಭ  ಭರೆ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709 H

6201 ಸಾಫಭಭ  ಭರೆ ಮೇೀಟೀರೈಜಡ್  ಸ್ ರೀಮರ್ ನಾಮ ಸಾಕ 4

6202 ಮಾನ  ನಾಗಣನ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6203 ಭಹಾದೇ  ನಾಗಣಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6204 ಗುಯ  ಬಾಬು ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709 H

6205 ಶಿಲೀಲಾ ಭಲಕ ಣಣ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6206 ದೇ  ಯತನ  ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6207 ಕಭಲಬಾಯಿ ಭಲಕ  ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6208 ಗೊಲಾಲ ಳ  ರೇ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709 H

6209 ಮಾಳ  ರಾವುತ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709 H

6210 ಭಲಕ ಣಣ  ಸಿದ್ರಯ ಭ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709 H

6211 ವೆೆಂಕ  ಲಕಭ ಣ ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6212 ಹುಲಕಂಠ  ಭಲಕ  ಅಗಿಯ ಮಟ್  AM-709 ENGINE ಪೇಟಯ ೀಲ ಹೀೆಂಡ್ಯ ಇೆಂಜೆನ್ ಸ್ ರೀ ಗನ್

6213 ಗೊೀವಿೆಂದ ರುಭಕೊೀಟ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709 H

6214 ಫಷಣಣ  ಶಿಯ ೀಮಂತರಾಮ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709 H

6215 ರೇಣಸಿದದ  ಭೀಭರಾಮ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709 H

6216 ದೇಕಿಕ  ಸಾಹೇಫಗೌಡ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ  KF 709 H

6217 ಶೇಖ  ಹೈಫತಿತ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6218 ಸಿದದ ಣಣ  ರಾಮ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ್ ಇೆಂಜನ್

6219 ಫಷರಾಜ ಭಾಗ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ್ ಇೆಂಜನ್

6220 ಭಲರೆಡೆಡ   ರಂಗನಗೌಡ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ೀಕ್ ಪೇಟಯ ೀಲ ಇೆಂಜನ್

6221 ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಚಿತ್ರಲ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ೀಕ್ ಪೇಟಯ ೀಲ ಇೆಂಜನ್

6222 ಭಡಿವಾಳ  ಭಲಲ  ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ೀಕ್ ಪೇಟಯ ೀಲ ಇೆಂಜನ್

6223 ಶಿಯೀಗ  ದತತ  ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ೀಕ್ ಪೇಟಯ ೀಲ ಇೆಂಜನ್

6224 ಸಂತೀಶ ಭಲಲ  ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ೀಕ್ ಪೇಟಯ ೀಲ ಇೆಂಜನ್

6225 ವಯಣ  ಸಾಮಫಣಣ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ೀಕ್ ಪೇಟಯ ೀಲ ಇೆಂಜನ್

6226 ನಿೆಂಗಭಭ  ನಿೆಂಗ ಹೆಂಡ ಯಸ್ ೀಮಯ ಇೆಂಜನ್

6227 ಶಂಕಯ ಮಮ  ಕ್ಮಮಾಯಸಾವ ಮ ರೆಖಾ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ್

6228 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿವಯಣ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ೀಕ್ ಪೇಟಯ ೀಲ ಇೆಂಜನ್

6229 ಯತ್ರನ ಬಾಯಿ ಭಲಕ   JAILAXMI/SONALIKA 7.5 HP 

6230 ಭರೆಭಭ  ವಯಣ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ್ ಇೆಂಜನ್

6231 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭೀಭರಾಮ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ೀಕ್ ಪೇಟಯ ೀಲ ಇೆಂಜನ್

6232 ನಿೆಂಗ  ಭೀಭರಾಮ P.P ಇಕವ ಮ ಪ್ಭ ೆಂಟ್ & ಹಾರುಜಂಟಲ HTP ಪಂಪ್

6233 ಸಂಗ  ಫಷ ಹಾರಿಜಂಟಲ್ ಡಫಲ್ ಪಿಷಟ ನ್ ಪಂಪ್

6234 ವಯಣಫಷ  ಸ್ತಗುಯ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ್ ಇೆಂಜನ್

6235 ನಿೆಂಗಭಭ  ಲ್ ಭ ಣ HTP ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ 

6236 ಕೃಶಣ ಭಭ  ಭೀಭಣಣ ನಾಮ ಪ್ಪಸ ಕ್ ರ್ ಸ್ ರೀಮರ್ ವಿತ್ 4 ಸಟ ರೀಕ್ ಇೆಂಜನ್

6237 ಸಣಮಂತ ರಾಮಗೌಡ ಗುರುಫಷ ಗೌಡ ರ್ ಸ್ ರೀ 4 ಸಟ ೀಕ್ ಪೇಟಯ ೀಲ ಇೆಂಜನ್

6238 ಕಲಾಮ ಣಕ್ಮಮಾಯ ಶಿಲೆಂಗ PDGILWAR PUSHPAK 1500 RPM ಡಿಸ್ಲ್ ಇೆಂಜೆನ್

6239 ಮೄಡಿವಾಳ  ರಾಭಣಣ ಕಿಲೀದಷಕರ್ 10 HP ಸೇೆಂಟ್ಟಯ ಪೂಗಲ ಪಂ ಸ್ಟ

6240 ಗುೆಂಡಮಮ  ಭಹಾಲೆಂಗಮಮ ಕರಸಿನಿ ಯನ್ ಪಂಪ್

6241 ಮುಕ್ಮೆಂದ ಕ್ಮಷ HPP ರ್ ಸ್ ರೀ

6242 ಜಟ್ಟ   ಭೀಭರಾಮ P.P ಇಕವ ಮ ಪ್ಭ ೆಂಟ್ & ಹಾರುಜಂಟಲ HTP ಪಂಪ್

6243 ಅಮೀನಸಾಫ ಬಂದಿಲ ಸಾಫ P.P ಇಕವ ಮ ಪ್ಭ ೆಂಟ್ & ಹಾರುಜಂಟಲ HTP ಪಂಪ್

6244 ಯ ಭಾತಿ ಸಯ್ಯಮ ಳ P.P ಇಕವ ಮ ಪ್ಭ ೆಂಟ್ & ಹಾರುಜಂಟಲ HTP ಪಂಪ್

6245 ಭೀಭರಾಮ ದೊಡಡ  ಡಿಸ್ಲ್ & ಪೇಟಯ ೀಲ ಸಾಟ ಟದ ಕರೀಸಿನ ಪಂಪ್

6246 ರೇಣ್ಣಕಾಬಾಯಿ ಸಿದದ ಮಮ ಡಿಸ್ಲ್ & ಪೇಟಯ ೀಲ ಸಾಟ ಟದ ಕರೀಸಿನ ಪಂಪ್

6247 ಸಿದ್ರಯ ಭ  ಗುಯ 18" COMMERCIAL MODEL FLOUR MILL WITH 10HP MOTAR

6248 ಸಿದದ   ಸಣಮಂತ 18" COMMERCIAL MODEL FLOUR MILL WITH 10HP MOTAR

6249 ಸಾಫವ  ಭೀಭರಾಮ ಡಿಸ್ಲ್ ಇೆಂಜನ್ ಎರ್ ಕೂಲ್ದ  10HP ಇೆಂಜನ್

6250 ಬಂಗಾಯವ  ಶಿವಯಣ ಡಿಸ್ಲ್ & ಪೇಟಯ ೀಲ ಸಾಟ ಟದ ಕರೀಸಿನ ಪಂಪ್

6251 ಶಿಯ ೀನಾಥ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಡಿಸ್ಲ್ & ಪೇಟಯ ೀಲ ಸಾಟ ಟದ ಕರೀಸಿನ ಪಂಪ್

6252 ವಯಣಮಮ  ಸಂಗಮಮ ಕಿಲೀದಷಕರ್ ಡಿಸ್ಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಟ್ 8 HP COST IRON

6253 ಭೀಭಮಮ  ಸಣಭಮಮ ಡಗಿಲಾವ ಯ ಭಲಟ ಕಾಯ ಪ್ ಥ್ರಯ ಷರ್ ಡಫಲ್ ಫ್ಲಲ  ವಿಲ್



6254 ಸಿೀವಾನಂದ ಚಂದಯ ಕಾೆಂತ ಡಿಸ್ಲ್ & ಪೇಟಯ ೀಲ ಸಾಟ ಟದ ಕರೀಸಿನ ಪಂಪ್

6255 ಗುೆಂಡ  ಕಾಳ JAILAXMI/SONALIKA 7.5 HP 

6256 ಪ್ಯ ೀಭಸಿೆಂಗ್ ರಾಭಚಂದಯ  ಚವಾಾ ಣ ಕಿಲೀದಷಕರ್ ಡಿಸ್ಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಟ್ 8 HP COST IRON

6257 ನಾಗಭಭ  ವಯಣ ಡಿಸ್ಲ್ ಇೆಂಜನ್ ಎರ್ ಕೂಲ್ದ  10HP ಇೆಂಜನ್

6258 ದೇವಿೆಂದಯ  ಗೊೀಲ  ಸರಿಜನ ಡಗಿಲಾವ ಯ ಭಲಟ ಕಾಯ ಪ್ ಥ್ರಯ ಷರ್ ಡಫಲ್ ಫ್ಲಲ  ವಿಲ್

6259 ಸಣಮಂತ ನಾಗ HHP ಡಿಸ್ಲ್ ಇೆಂಜನ್ ಲೈಟ್

6260 ದ್ರಮ   ಸಣಮಂತಿ ಭಲಟ ಕಾಯ ಪ್ ಟ್ಯ ಷರ್ ಟೈಪ್

6261 ಚಳ್ಳಬಾಯಿ ಥಂರ್ಜ ಡಿಸ್ಲ್ & ಪೇಟಯ ೀಲ ಸಾಟ ಟದ ಕರೀಸಿನ ಪಂಪ್

6262 ಸಿದದ   ಶಿ ಕಿಲೀದಷಕರ್ ಡಿಸ್ಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಟ್ 10 HP COST IRON

6263 ಸುಮದಕಾೆಂತ ದೇವಿೆಂದಯ  ಅಗಿಯ ಮಟ್ AM-709 ಇೆಂಜನ್

5697 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸುಭಾವಚ ೆಂದಯ  ಹ ಯಗಿ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5698 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇಣಸಿದದ   ದೇಗಿಲ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5699 ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ.ಫಷರಾಜ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5700 ವಿವವ ನಾಥ ತಂ/ ರೇಣಸಿದದ  ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5701 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ರೇಣಸಿದದ  ಸಯವಾಳ ತ್ರಡತಿಯ

5702 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿಲೆಂಗಪ್ಪ  ಕಡಿ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5703 ಭೀಭಶೇನರಾ  ತಂದೆ   ಗುರುರಾ   ಕ್ಮಲಕಣದ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5704 ವಕ್ಮೆಂತಲಾ ಗಂಡ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಹೂಗಾಯ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5705 ಶಿವಾನಂದ ತಂ.ಗುಯಪ್ಪ  ಮಾಕಾ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5706 ಕ್ಮಪೇೆಂದಯ   ತಂ.  ಕರೆ   ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5707 ರಾಭಚಂದಯ     /ಫಷ  ತಳವಾಯ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5708 ಭೂತ್ರಳ್ಳ ತಂದೆ ಭಡಡ   ಸಿಯಷಗಿ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5709 ರೇಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ.ಜಟ್ಟ ಪ್ಪ  ಸರಿಜನ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5710 ಭಹಬೂಫಸಾಫ ತಂ/ ಸಚಚ ಣಣ  ಪ್ಪತಯ ದ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5711 ಶಿಯ ೀಮಂತ ತಂ.  ರಾಮ  ಗಡಡ ದ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5712 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ ಭಲಲ   . ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5713 ಸಿದದ ರಾಭ  ತಂ/ ಭಡಡ ಪ್ಪ . ಸನನ ತ್ರಡತಿಯ

5714 ಸಣಮಂತ ತಂದೆ ನಿೆಂಗ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್್ಎನ್) ತ್ರಡತಿಯ

5715 ಅಮೃತ ತಂ/ಅೆಂಫಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5716 ಗಣತಿ ತಂ/ ಮಟುಟ   ಚವಾಾ ಣ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5717 ಯ ಕಾವ ತಂ.ಅಭಯ  ನಿಷ್ಠ  ದೇವಮುಖ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5718 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5719 ಭಲುಲ  ತಂ. ಡ್ಯಕ್ಮ ಲಮಾಣ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5720 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗ  ಗುಜಗೊೆಂಡ . ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5721 ಪ್ಪದತಿ ಗಂಡ ಧರೇ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5722 ರಾಭಚಂದಯ  ತಂ   ಕೄೆಂಚ   ಗಡಡ ದ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5723 ಭಸಭ ದಸೀಫ ತಂ. ಬಂದಗಿಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5724 ಸಣಮಂತ ತಂ. ಭೀಭ        ಫಜಂತಿಯ U/G ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5725 ಸೀಭರಾಮ ತಂದೆ ಕರೇಪ್ಪ  ದೇಸಾಯಿ ಕಲೂಲ ಯ ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5726 ಗುರುರಾ ತಂ.ಭೀಭಶೇನರಾ ಕ್ಮಲಕಣದ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5727 ಯವಿ  ತಂದೆ  ಫಷ   ದೊಡಭ ನಿ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5728 ಪ್ಪದತಿ ಗಂಡ ಶಂಕೄಯ ೀ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5729 ಈಯಮಮ  ತಂ/ ಸಿದ್ರಯ ಭಮಮ   ಪುರಾಣಕ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5730 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ಗಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5731 ಶಿವಯಣ    ತಂ. ಶಿಯೀಗ   ಸಡದ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5732 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಸಿದದ ಭಭ  ಗಂ/ ದಿ/ ಭಲಲ ಪ್ಪ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5733 ಗುಯಣಣ  ತಂ ಕವರಾ ಬಿರಾದ್ರಯ ಫಗಲೂಯ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5734 ವಿಷ್ಣಣ ಕಾೆಂತ  ತಂ/ ರಾಜಾರಾಭ .ಭಹೇೆಂದಯ ಕಯ. ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5735 ಹುಸೇನ ಬಾಷಾ ತಂ    ನಬಿಲಾಲ ಕಲಗಿ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5736 ಶಿಯ ೀಭತಿ ತ್ರರಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ಸಿದ್ರಯ ಭ  ಬಿೀಜಾಪೂಯ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5737 ವಯಣಫಷ  ತಂದೆ ದ್ರನ  ದನ್ನನ ಯ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5738 ಬಾಬು ತಂ ಕೃಶಣ  ವಾಯ ರಾಜವಾಳ ತ್ರಡತಿಯ

5739 ಭೀಭರಾಮ   ತಂ/ ಚಂದ್ರಯ ಭ  . ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ತ್ರಡತಿಯ

5740 ಶಿಯ ೀದೇವಿ ಗಂ/ ಅಮೀನಸಾಫ ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5741 ಶೀಭಾ ಗಂ/ ಷದೊೀಬಾ. ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5742 ಸುಭಾವ ತಂ.ಗುಯ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5743 ರಾಹುತ    ತಂ. ದತತ    ಸಡದ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5744 ಸಾಭರಾಮ ತಂ      ವಯಣ    ಫಜಂತಿ ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ತ್ರಡತಿಯ

5745 ಶಿವಯಣ ಗೌಡ ತಂ. ಗುಯಣಣ ಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5746 ನಾಗ   ತಂ. ನಿೆಂಗ  ಗಡಡ ದ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5747 ಸಿದ್ರಯ ಭಮಮ  ತಂ.ಈಯಮಮ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5748 ಭಹಾೆಂತ  ತಂ/ ಶಂಕೄಯ ೀ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5749 ಸುಭಾವಚ ೆಂದಯ  ತಂ.ನಿೆಂಗ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5750 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ. ಮಾಹಾೆಂತಗೌಡ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5751 ರೇಣಸಿದದ   ತಂ.ಭಹಾದೇಪ್ಪ  ಸಳಿ್ಳ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5752 ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ ತಂ/ ಭಶಕಸಾಫ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5753 ಕಾಭಣಣ  ತಂ.ಸಾಮಫಣಣ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5754 ಶಂಕಯ ಮಮ  ತಂ ಕಯಫಷಮಮ  ಮುಳಸಾಳಗಿ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5755 ಲಾಲಸಾಫ ತಂ.ಗುಡುಸಾಫ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5756 ಬೇೀಯಭಭ  ಗಂಡ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ  . ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ತ್ರಡತಿಯ

5757 ಸಾಯಿಫಣಣ  ತಂ ಚಂದ್ರಯ ಭ  ಕ್ಮರುಬುಯ ಗಂವಾಯ ತ್ರಡತಿಯ

5758 ದಭ ನಾಫ ತಂದೆ ಈಯಣಾಣ  ಚಮಾದ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5759 ಲಕಕ   ತಂದೆ ನಾಗ  ಗುಜಗೊೆಂಡ . ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5760 ಶಂಕಲೆಂಗ ತಂದೆ ಭೀಭರಾಮ ಬಜಂತಿಯ ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ತ್ರಡತಿಯ

5761 ಭರೆಭಭ  ಗಂ/ ವಯಣ ರಂಜಣಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5762 ಅಜ್ಜೀಜಟೇಲ  ತಂ ಸಾಹೇಫಟೇಲ ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ತ್ರಡತಿಯ



5763 ಆನಂದ ಚೆೆಂದ್ರಯ ಭಪ್ಪ ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5764 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ಬಗವಂತ್ರಯ ಮ ಡಲಕರ್ . ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5765 ಭಾಗಣಣ  ತಂದೆ ಕಾಶಿಲೆಂಗ ಗುಡಗುೆಂಟ್ಟ . ರಂಜಣಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5766 ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ.ಸಾಮಫಣಾಣ  ಕ್ಮರುಫಯ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5767 ಭಡಿವಾಳ     ತಂ ನಾಗ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5768 ದೇವಿೆಂದಯ  ಗೌಡ ತಂದೆ ಭಲ್ಲ ೀವ ಗೌಡ ಪೀಲಷ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ಬಾಮ ಡ್ಯಯ ಳ(ಡಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5769 ಚನನ   ತಂ/ ಭೀಭರಾಮ ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5770 ಭಸಭ ದ ಇಕಾಫ ಲ್ ತಂದೆ ಅಲಲ ಸಾಫ ಕಟಗಯ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5771 ರುದಯ ಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿರಾಮ  ಕಿಯಣಗಿ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5772 ಅಶೀಕ ತಂ.ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5773 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ ಶಿರುದಯ  ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5774 ವಯಣಮಮ  ಸಿದದ ಲೆಂಗಮಮ  ನಂದಯಗಿ ಇಟಗಾ ತ್ರಡತಿಯ

5775 ವಿಶಲ ತಂದೆ ಅಧೂತ ಗೊೀಣ್ . ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5776 ಅಮೀನಮಾ ಗಂ.     ಪಕೊಯ ದಿದ ೀನ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5777 ಮುತತ   ತಂದೆ ಈವವ ಯ  ನಡುವಿನಭನಿ . ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5778 ಫಷ  ತಂ   ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ     ಮಾಲ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5779 ಭಹಾದೇ  ತಂ.     ಶಂಕಯ   ಕ್ಮಯನಳಿ್ಳ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5780 ಸಿದದ   ತಂ/ ಚಂದ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5781 ಭಸಭ ದ ಯುಸ್ತಪ ತಂದೆ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ ಚೌಧರಿ . ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5782 ಸಫೀಜಾಬಗಂ ಗಂಡ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ ಚೌಧರಿ . ಗುಲಲ ಹಾಳ(ಡಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5783 ದೇವಾನಂದ ತಂ.ಸಿದ್ರಯ ಭ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5784 ಭಸಭ ದಸಾಫ ತಂ. ಬಾವಾಸಾಫ       ಇನಾಭದ್ರಯ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5785 ಸಂಕಮಾಭ  ಗಂಡ ಗುಯ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5786 ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಿ  ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ . ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5787 ಗಂಗಪ್ಪ  ತಂ.ಬುಳಿಪ್ಪ  ಪೂಜಾರಿ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5788 ಬಗವಂತರಾಮ ತಂ/ ಅಮಮ ಣಾಣ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5789 ರಾಜಶೇಖಯ  ತಂದೆ  ಶಿವಯಣ      . ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5790 ನಬಿೀಸಾಫ ತಂ.ಮರೆಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5791 ಯಮವ   ತಂ. ದತತ   ದ್ರಮ ಭಗೊೆಂಡ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5792 ಭಾಗಿಯತಿ ಗಂ.ತಿ ಣಣ ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ತ್ರಡತಿಯ

5793 ನಾಗನಗೌಡ ತಂ/ ರೇಣಸಿದದ  ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ತ್ರಡತಿಯ

5794 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ಶಿವಯಣ  ಭರೆ ಗೊಳ ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ತ್ರಡತಿಯ

5795 ಸಿದದ ಪ್ಪ .ನಯಷಪ್ಪ  ಬಲೂಯ ಗಂವಾಯ ತ್ರಡತಿಯ

5796 ನಿಜಗ    ತಂ.ನಿೆಂಗ   ಸರಿಜನ ಗಂವಾಯ ತ್ರಡತಿಯ

5797 ಭೀಯಪ್ಪ   ತಂ.ಭೂತ್ರಳ್ಳ ಕಲೂಲ ಯ ನ್ರಲೀಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5798 ರುದಯ ಗೌಡ ತಂ/ ಗುರುಲೆಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5799 ಶಿಪುತಯ   ತಂದೆ ಗುಯ  ಕೄೆಂಬಾವಿ . ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5800 ಭರೇಭಭ  ಗಂಡ ನಾಗ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5801 ಫಷರಾಜ ರಾಮ  ಮಯಗೊೀಳ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5802 ಖಲಲಪ್ಪಶಮ  ತಂ/ ಚೆಂದಪ್ಪಶಮ  ಜಸಗಿಯದ್ರಯ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5803 ಧನಂಜಮ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ತಂ ಮಾಹಂತ ಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5804 ತಿ ವ  ಗಂ.ಭಲಲ ಪ್ಪ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5805 ಉಮಾದೇವಿ ಗಂ ಸಿದ್ರಯ ಭ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5806 ಸಾಮಫಣಣ  ತಂ. ಸಣಮಂತ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5807 ಸುಗಲಾ ಗಂಡ ಫಷನಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ . ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5808 ಪ್ಯ ೀಭಣಣ ಗೌಡ  ಕ್ಮ ಣಾಣ                                                                                             ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5809 ಯ ಕಾವ   ತಂದೆ  ಸಣಮಂತರಾಮ ಕನನ ಳಿ್ಳ    .  . ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5810 ವಯಣ  ತಂ. ಮೄಲಲ     ಪ.. ಪ್ಪ. ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5811 ಹಂಮಾಭ    /ತಿ ಣಾಣ  ಎಮಭ ಗನಯ ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5812 ಸನಮಂತ  ತಂ. ಸಂಕ       ಮುದ್ರದ                                                                             ಮಂದೇವಾಲ ತ್ರಡತಿಯ

5813 ಪುಶ ಲತ್ರ ಗಂಡ ಭನೀಸಯರಾ ಕಲೂಲ ಯ(ಬಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5814 ಜನನ ತಬಿ ಗಂ. ಇಮಾಭಸಾಫ                                                                                              ಕಲೂಲ ಯ(ಬಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5815 ಪಿೀಯಸಾಫ    ಲಾಲಸಾಫ ತಂ. ಭಹಬೂಫಸಾಫ ಕೂಡಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5816 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾನಪ್ಪ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5817 ಪ್ಪತಿೀಮಾ ಗಂಡ ಭಸಭ ದ ಸನಿೀಪ ನಾಯಿಕೊೀಡಿ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5818 ಶಿಯ ೀಮಂತ ತಂ. ವಯಣ     ಫಜಂತಿಯ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5819 ಸಿದದ ಪ್ಪ   ತಂ/ ಕಾಭಣಾಣ  . ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5820 ದತತ   ತಂ  ಶಂಕಯ   ಗಡಡ ದ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5821 ದತತ   ತಂ  ಶಂಕಯ   ಗಡಡ ದ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5822 ಸಣಮಂತರಾಮ ತಂ/ ಭೀಭರಾಮ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5823 ಭಹಾೆಂತ   ತಂದೆ ಭೀಭ   ಬಜಂತಿಯ  . ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5824 ಲೀಹತ   ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಸಂಕನಯ ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5825 ಮುತತ ಣಣ  ತಂದೆ ಸಿದದ   ಬಿರಾದ್ರಯ . ಜೇಯಟಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5826 ಗುಯ  ತಂ.ಸಂಗ                                                                                              ರಂಜಣಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5827 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ತಂ.ಚಂದಯ ಶ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5828 ಚೆೆಂದ  ತಂದೆ ಚೆನನ   ದೊಡಭ ನಿ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5829 ಅಣಾಣ ರಾಮ ತಂ.ಅಭರೆ                                                                                              ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5830 ಫಷಪ್ಪ  ತಂ.ಭೀಭರಾಮ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5831 ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ.ಚಂದ್ರಯ ಭಪ್ಪ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5832 ನಬಿಯಸ್ತಲಟೇಲ ತಂ/ ಬಾಶಸಾಫ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5833 ಮಠೆಸಾಫ @ ಅಯುಫ  ತಂದೆ ಅಬುದ ಲ ಖಾದಯ  ಸಾಲೀಡಗಿ . ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5834 ರೇಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತ್ರಯಿ ದೇಮಾಭ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5835 ಖಾಜಾಸಾಫ ತಂ.ಲಾಲಸಾಫ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5836 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ದಿ/ ಶಿಶಂಕಯ ವಾಲಕಾಯ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5837 ಭಹಬೂಫಟೇಲ ತಂ.ಅಮೀಯಟೇಲ ಯ್ಯತನ್ನಯ ತ್ರಡತಿಯ

5838 ಭಸಭ ದ ಅಜ್ಜೀಭ ತಂ.ಬಾಬುಮಯ್ಯ ನೇದಲಗಿ ತ್ರಡತಿಯ

5839 ಗೌಸಿಯ್ಯಬಗಂ ಗಂಡ ಭಹೇಬೂಫಅಲ ಟೇಲ ಜಕಾತಿ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್್ಎನ್) ತ್ರಡತಿಯ



5840 ಗೌಸಿಯ್ಯಬಗಂ ಗಂಡ ಭಹೇಬೂಫಅಲ ಟೇಲ ಜಕಾತಿ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್್ಎನ್) ತ್ರಡತಿಯ

5841 ಶೈಲೇವಕ್ಮಮಾಯ  ತಂ/ ಗುರುಲೆಂಗ .ವಿಜಾಪೂಯ. ಕ್ಮಯನಳಿ್ಳ ತ್ರಡತಿಯ

5842 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ತಂ.ವಿೀಯ  ದೇವಮುಖ                                                                                  ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5843 ಬಂದೇನವಾಜ   ತಂದೆ   ಖುತಬುದಿದ ನ್ ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5844 ಕರೆ .ತಂ.ಭೂತ್ರಳ್ಳ ಫಗಲೂಯ ಇಟಗಾ ತ್ರಡತಿಯ

5845 ಶಿರಾಮ ತಂ ಸಿದದ   ಕಿಯಣಗಿ ಇಟಗಾ ತ್ರಡತಿಯ

5846 ವಯಣಗೌಡ  ತಂ/ ದಲತರಾಮ ಹೂಗಾಯ. ಇಟಗಾ ತ್ರಡತಿಯ

5847 ಭೀಭಶಮ  ಜಟ್ಟ ಪ್ಪ ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5848 ಯಮವ  ತಂ/ ದಲತರಾಮ ಹೂಗಾಯ. ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5849 ಗುಯಣಣ  ತಂದೆ ರಾಭಚಂದಯ  ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5850 ಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮ ಗುಲಲ ಹಾಳ(ಡಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5851 ರೇಣ್ಮಕಾ ಗಂಡ ಶಿಕ್ಮಮಾಯ ಗುಲಲ ಹಾಳ(ಡಿ) ತ್ರಡತಿಯ

5852 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸುಭಾವಚ ೆಂದಯ  ಹ ಯಗಿ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5853 ಶೆಂತ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇಣಸಿದದ   ದೇಗಿಲ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5854 ಸಿದದ ಣಣ  ತಂ.ಫಷರಾಜ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5855 ವಿವವ ನಾಥ ತಂ/ ರೇಣಸಿದದ  ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5856 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ರೇಣಸಿದದ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5857 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿಲೆಂಗಪ್ಪ  ಕಡಿ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5858 ಭೀಭಶೇನರಾ  ತಂದೆ   ಗುರುರಾ   ಕ್ಮಲಕಣದ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5859 ವಕ್ಮೆಂತಲಾ ಗಂಡ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ಹೂಗಾಯ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5860 ಶಿವಾನಂದ ತಂ.ಗುಯಪ್ಪ  ಮಾಕಾ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5861 ಕ್ಮಪೇೆಂದಯ   ತಂ.  ಕರೆ   ಅಯಳಗುೆಂಡಗಿ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5862 ರಾಭಚಂದಯ     /ಫಷ  ತಳವಾಯ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5863 ಭೂತ್ರಳ್ಳ ತಂದೆ ಭಡಡ   ಸಿಯಷಗಿ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5864 ರೇಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತಂ.ಜಟ್ಟ ಪ್ಪ  ಸರಿಜನ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5865 ಭಹಬೂಫಸಾಫ ತಂ/ ಸಚಚ ಣಣ  ಪ್ಪತಯ ದ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5866 ಶಿಯ ೀಮಂತ ತಂ.  ರಾಮ  ಗಡಡ ದ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5867 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ ಭಲಲ   . ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5868 ಸಿದದ ರಾಭ  ತಂ/ ಭಡಡ ಪ್ಪ . ಸನನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5869 ಸಣಮಂತ ತಂದೆ ನಿೆಂಗ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್್ಎನ್) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5870 ಅಮೃತ ತಂ/ಅೆಂಫಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5871 ಗಣತಿ ತಂ/ ಮಟುಟ   ಚವಾಾ ಣ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5872 ಯ ಕಾವ ತಂ.ಅಭಯ  ನಿಷ್ಠ  ದೇವಮುಖ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5873 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5874 ಭಲುಲ  ತಂ. ಡ್ಯಕ್ಮ ಲಮಾಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5875 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗ  ಗುಜಗೊೆಂಡ . ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5876 ಪ್ಪದತಿ ಗಂಡ ಧರೇ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5877 ರಾಭಚಂದಯ  ತಂ   ಕೄೆಂಚ   ಗಡಡ ದ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5878 ಭಸಭ ದಸೀಫ ತಂ. ಬಂದಗಿಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5879 ಸಣಮಂತ ತಂ. ಭೀಭ        ಫಜಂತಿಯ U/G ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5880 ಸೀಭರಾಮ ತಂದೆ ಕರೇಪ್ಪ  ದೇಸಾಯಿ ಕಲೂಲ ಯ ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5881 ಗುರುರಾ ತಂ.ಭೀಭಶೇನರಾ ಕ್ಮಲಕಣದ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5882 ಯವಿ  ತಂದೆ  ಫಷ   ದೊಡಭ ನಿ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5883 ಪ್ಪದತಿ ಗಂಡ ಶಂಕೄಯ ೀ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5884 ಈಯಮಮ  ತಂ/ ಸಿದ್ರಯ ಭಮಮ   ಪುರಾಣಕ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5885 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ಗಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5886 ಶಿವಯಣ    ತಂ. ಶಿಯೀಗ   ಸಡದ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5887 ಶಿಯ ೀಭತಿ ಸಿದದ ಭಭ  ಗಂ/ ದಿ/ ಭಲಲ ಪ್ಪ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5888 ಗುಯಣಣ  ತಂ ಕವರಾ ಬಿರಾದ್ರಯ ಫಗಲೂಯ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5889 ವಿಷ್ಣಣ ಕಾೆಂತ  ತಂ/ ರಾಜಾರಾಭ .ಭಹೇೆಂದಯ ಕಯ. ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5890 ಹುಸೇನ ಬಾಷಾ ತಂ    ನಬಿಲಾಲ ಕಲಗಿ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5891 ಶಿಯ ೀಭತಿ ತ್ರರಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ಸಿದ್ರಯ ಭ  ಬಿೀಜಾಪೂಯ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5892 ವಯಣಫಷ  ತಂದೆ ದ್ರನ  ದನ್ನನ ಯ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5893 ಬಾಬು ತಂ ಕೃಶಣ  ವಾಯ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5894 ಭೀಭರಾಮ   ತಂ/ ಚಂದ್ರಯ ಭ  . ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5895 ಶಿಯ ೀದೇವಿ ಗಂ/ ಅಮೀನಸಾಫ ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5896 ಶೀಭಾ ಗಂ/ ಷದೊೀಬಾ. ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5897 ಸುಭಾವ ತಂ.ಗುಯ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5898 ರಾಹುತ    ತಂ. ದತತ    ಸಡದ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5899 ಸಾಭರಾಮ ತಂ      ವಯಣ    ಫಜಂತಿ ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5900 ಶಿವಯಣ ಗೌಡ ತಂ. ಗುಯಣಣ ಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5901 ನಾಗ   ತಂ. ನಿೆಂಗ  ಗಡಡ ದ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5902 ಸಿದ್ರಯ ಭಮಮ  ತಂ.ಈಯಮಮ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5903 ಭಹಾೆಂತ  ತಂ/ ಶಂಕೄಯ ೀ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5904 ಸುಭಾವಚ ೆಂದಯ  ತಂ.ನಿೆಂಗ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5905 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ. ಮಾಹಾೆಂತಗೌಡ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



5906 ರೇಣಸಿದದ   ತಂ.ಭಹಾದೇಪ್ಪ  ಸಳಿ್ಳ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5907 ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ ತಂ/ ಭಶಕಸಾಫ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5908 ಕಾಭಣಣ  ತಂ.ಸಾಮಫಣಣ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5909 ಶಂಕಯ ಮಮ  ತಂ ಕಯಫಷಮಮ  ಮುಳಸಾಳಗಿ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5910 ಲಾಲಸಾಫ ತಂ.ಗುಡುಸಾಫ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5911 ಬೇೀಯಭಭ  ಗಂಡ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ  . ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5912 ಸಾಯಿಫಣಣ  ತಂ ಚಂದ್ರಯ ಭ  ಕ್ಮರುಬುಯ ಗಂವಾಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5913 ದಭ ನಾಫ ತಂದೆ ಈಯಣಾಣ  ಚಮಾದ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5914 ಲಕಕ   ತಂದೆ ನಾಗ  ಗುಜಗೊೆಂಡ . ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5915 ಶಂಕಲೆಂಗ ತಂದೆ ಭೀಭರಾಮ ಬಜಂತಿಯ ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5916 ಭರೆಭಭ  ಗಂ/ ವಯಣ ರಂಜಣಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5917 ಅಜ್ಜೀಜಟೇಲ  ತಂ ಸಾಹೇಫಟೇಲ ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5918 ಆನಂದ ಚೆೆಂದ್ರಯ ಭಪ್ಪ ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5919 ಭೀಭರಾಮ ತಂದೆ ಬಗವಂತ್ರಯ ಮ ಡಲಕರ್ . ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5920 ಭಾಗಣಣ  ತಂದೆ ಕಾಶಿಲೆಂಗ ಗುಡಗುೆಂಟ್ಟ . ರಂಜಣಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5921 ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ.ಸಾಮಫಣಾಣ  ಕ್ಮರುಫಯ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5922 ಭಡಿವಾಳ     ತಂ ನಾಗ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5923 ದೇವಿೆಂದಯ  ಗೌಡ ತಂದೆ ಭಲ್ಲ ೀವ ಗೌಡ ಪೀಲಷ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ಬಾಮ ಡ್ಯಯ ಳ(ಡಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5924 ಚನನ   ತಂ/ ಭೀಭರಾಮ ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5925 ಭಸಭ ದ ಇಕಾಫ ಲ್ ತಂದೆ ಅಲಲ ಸಾಫ ಕಟಗಯ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5926 ರುದಯ ಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿರಾಮ  ಕಿಯಣಗಿ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5927 ಅಶೀಕ ತಂ.ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5928 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ ಶಿರುದಯ  ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5929 ವಯಣಮಮ  ಸಿದದ ಲೆಂಗಮಮ  ನಂದಯಗಿ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5930 ವಿಶಲ ತಂದೆ ಅಧೂತ ಗೊೀಣ್ . ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5931 ಅಮೀನಮಾ ಗಂ.     ಪಕೊಯ ದಿದ ೀನ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5932 ಮುತತ   ತಂದೆ ಈವವ ಯ  ನಡುವಿನಭನಿ . ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5933 ಫಷ  ತಂ   ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ     ಮಾಲ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5934 ಭಹಾದೇ  ತಂ.     ಶಂಕಯ   ಕ್ಮಯನಳಿ್ಳ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5935 ಸಿದದ   ತಂ/ ಚಂದ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5936 ಭಸಭ ದ ಯುಸ್ತಪ ತಂದೆ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ ಚೌಧರಿ . ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5937 ಸಫೀಜಾಬಗಂ ಗಂಡ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ ಚೌಧರಿ . ಗುಲಲ ಹಾಳ(ಡಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5938 ದೇವಾನಂದ ತಂ.ಸಿದ್ರಯ ಭ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5939 ಭಸಭ ದಸಾಫ ತಂ. ಬಾವಾಸಾಫ       ಇನಾಭದ್ರಯ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5940 ಸಂಕಮಾಭ  ಗಂಡ ಗುಯ ಜೇಗಿದ(ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5941 ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಿ  ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ . ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5942 ಗಂಗಪ್ಪ  ತಂ.ಬುಳಿಪ್ಪ  ಪೂಜಾರಿ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5943 ಬಗವಂತರಾಮ ತಂ/ ಅಮಮ ಣಾಣ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5944 ರಾಜಶೇಖಯ  ತಂದೆ  ಶಿವಯಣ      . ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5945 ನಬಿೀಸಾಫ ತಂ.ಮರೆಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5946 ಯಮವ   ತಂ. ದತತ   ದ್ರಮ ಭಗೊೆಂಡ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5947 ಭಾಗಿಯತಿ ಗಂ.ತಿ ಣಣ ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5948 ನಾಗನಗೌಡ ತಂ/ ರೇಣಸಿದದ  ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5949 ಚಂದಯ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ಶಿವಯಣ  ಭರೆ ಗೊಳ ಗುಡೂಯ (ಎಸ್ ಎ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5950 ಸಿದದ ಪ್ಪ .ನಯಷಪ್ಪ  ಬಲೂಯ ಗಂವಾಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5951 ನಿಜಗ    ತಂ.ನಿೆಂಗ   ಸರಿಜನ ಗಂವಾಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5952 ಭೀಯಪ್ಪ   ತಂ.ಭೂತ್ರಳ್ಳ ಕಲೂಲ ಯ ನ್ರಲೀಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5953 ರುದಯ ಗೌಡ ತಂ/ ಗುರುಲೆಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5954 ಶಿಪುತಯ   ತಂದೆ ಗುಯ  ಕೄೆಂಬಾವಿ . ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5955 ಭರೇಭಭ  ಗಂಡ ನಾಗ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5956 ಫಷರಾಜ ರಾಮ  ಮಯಗೊೀಳ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5957 ಖಲಲಪ್ಪಶಮ  ತಂ/ ಚೆಂದಪ್ಪಶಮ  ಜಸಗಿಯದ್ರಯ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5958 ಧನಂಜಮ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ತಂ ಮಾಹಂತ ಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5959 ತಿ ವ  ಗಂ.ಭಲಲ ಪ್ಪ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5960 ಉಮಾದೇವಿ ಗಂ ಸಿದ್ರಯ ಭ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5961 ಸಾಮಫಣಣ  ತಂ. ಸಣಮಂತ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5962 ಸುಗಲಾ ಗಂಡ ಫಷನಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ . ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5963 ಪ್ಯ ೀಭಣಣ ಗೌಡ  ಕ್ಮ ಣಾಣ                                                                                             ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5964 ಯ ಕಾವ   ತಂದೆ  ಸಣಮಂತರಾಮ ಕನನ ಳಿ್ಳ    .  . ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5965 ವಯಣ  ತಂ. ಮೄಲಲ     ಪ.. ಪ್ಪ. ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5966 ಹಂಮಾಭ    /ತಿ ಣಾಣ  ಎಮಭ ಗನಯ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5967 ಸನಮಂತ  ತಂ. ಸಂಕ       ಮುದ್ರದ                                                                             ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5968 ಪುಶ ಲತ್ರ ಗಂಡ ಭನೀಸಯರಾ ಕಲೂಲ ಯ(ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5969 ಜನನ ತಬಿ ಗಂ. ಇಮಾಭಸಾಫ                                                                                              ಕಲೂಲ ಯ(ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



5970 ಪಿೀಯಸಾಫ    ಲಾಲಸಾಫ ತಂ. ಭಹಬೂಫಸಾಫ ಕೂಡಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5971 ಲಕ್ಿ ಭ ೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾನಪ್ಪ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5972 ಪ್ಪತಿೀಮಾ ಗಂಡ ಭಸಭ ದ ಸನಿೀಪ ನಾಯಿಕೊೀಡಿ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5973 ಶಿಯ ೀಮಂತ ತಂ. ವಯಣ     ಫಜಂತಿಯ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5974 ಸಿದದ ಪ್ಪ   ತಂ/ ಕಾಭಣಾಣ  . ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5975 ದತತ   ತಂ  ಶಂಕಯ   ಗಡಡ ದ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5976 ದತತ   ತಂ  ಶಂಕಯ   ಗಡಡ ದ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5977 ಸಣಮಂತರಾಮ ತಂ/ ಭೀಭರಾಮ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5978 ಭಹಾೆಂತ   ತಂದೆ ಭೀಭ   ಬಜಂತಿಯ  . ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5979 ಲೀಹತ   ತಂ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಸಂಕನಯ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5980 ಮುತತ ಣಣ  ತಂದೆ ಸಿದದ   ಬಿರಾದ್ರಯ . ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5981 ಗುಯ  ತಂ.ಸಂಗ                                                                                              ರಂಜಣಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5982 ಸಣಮಂತ್ರಯ ಮ ತಂ.ಚಂದಯ ಶ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5983 ಚೆೆಂದ  ತಂದೆ ಚೆನನ   ದೊಡಭ ನಿ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5984 ಅಣಾಣ ರಾಮ ತಂ.ಅಭರೆ                                                                                              ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5985 ಫಷಪ್ಪ  ತಂ.ಭೀಭರಾಮ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5986 ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ.ಚಂದ್ರಯ ಭಪ್ಪ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5987 ನಬಿಯಸ್ತಲಟೇಲ ತಂ/ ಬಾಶಸಾಫ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5988 ಮಠೆಸಾಫ @ ಅಯುಫ  ತಂದೆ ಅಬುದ ಲ ಖಾದಯ  ಸಾಲೀಡಗಿ . ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5989 ರೇಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ತ್ರಯಿ ದೇಮಾಭ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5990 ಖಾಜಾಸಾಫ ತಂ.ಲಾಲಸಾಫ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5991 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ದಿ/ ಶಿಶಂಕಯ ವಾಲಕಾಯ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5992 ಭಹಬೂಫಟೇಲ ತಂ.ಅಮೀಯಟೇಲ ಯ್ಯತನ್ನಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5993 ಭಸಭ ದ ಅಜ್ಜೀಭ ತಂ.ಬಾಬುಮಯ್ಯ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5994 ಗೌಸಿಯ್ಯಬಗಂ ಗಂಡ ಭಹೇಬೂಫಅಲ ಟೇಲ ಜಕಾತಿ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್್ಎನ್) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5995 ಗೌಸಿಯ್ಯಬಗಂ ಗಂಡ ಭಹೇಬೂಫಅಲ ಟೇಲ ಜಕಾತಿ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್್ಎನ್) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5996 ಶೈಲೇವಕ್ಮಮಾಯ  ತಂ/ ಗುರುಲೆಂಗ .ವಿಜಾಪೂಯ. ಕ್ಮಯನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5997 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜದನ ತಂ.ವಿೀಯ  ದೇವಮುಖ                                                                                  ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5998 ಬಂದೇನವಾಜ   ತಂದೆ   ಖುತಬುದಿದ ನ್ ಮೂಲಸಳಿ್ಳ (ಡಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5999 ಕರೆ .ತಂ.ಭೂತ್ರಳ್ಳ ಫಗಲೂಯ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

6000 ಶಿರಾಮ ತಂ ಸಿದದ   ಕಿಯಣಗಿ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

6001 ವಯಣಗೌಡ  ತಂ/ ದಲತರಾಮ ಹೂಗಾಯ. ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

6002 ಭೀಭಶಮ  ಜಟ್ಟ ಪ್ಪ ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

6003 ಯಮವ  ತಂ/ ದಲತರಾಮ ಹೂಗಾಯ. ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

6004 ಗುಯಣಣ  ತಂದೆ ರಾಭಚಂದಯ  ಭೀಸಿಾ (ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

6005 ಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮ ಗುಲಲ ಹಾಳ(ಡಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

6006 ರೇಣ್ಮಕಾ ಗಂಡ ಶಿಕ್ಮಮಾಯ ಗುಲಲ ಹಾಳ(ಡಿ) ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



ಔಯ .ಸಂ. ರೈತಯ ಹೆಷರು ಡೆದುಕೇೊಂಡ ಸೌಲಬಮ

1 ರುಔಭ ರೆಡ್ಡಡ  / ಭಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

2 ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ  / ಅನಂತಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

3 ಮಾಧವೄಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

4 ಅಶೇಕ್ / ಅಮೃತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

5 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಮೌಲಾನಾ / ಶೇಕ್ ಅಸಭ ದ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

6 ಫಷ  / ಕಿಷತ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

7 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಇಯರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

8 ಮೇಸಭಭ ದ್ ವಫಿ / ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

9 ಕಾಸಿಮಾಾ ಬ್ / ರೆಸಮಾನಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

10 ಸುಫಫ ಣ್ಣ  / ಬುಖಗ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

11 ಔವಣ್ಣ  / ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

12 ವೄೊಂಔಟ  / ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

13 ನಯಷ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

14 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ / ಭಲಲ ವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

15 ನಯಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ  / ಅನಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

16 ಅಶೇಕುಮಾರ್ / ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

17 ಆವ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

18 ಶಂಬುರೆಡ್ಡಡ  / ಸಾಹೇಬೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

19 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಷಯಿರೇಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

20 ಷಮಣ್ಣ  / ಬಂಡೆ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

21 ಚಂದಯ ಮಮ  / ಲಚಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

22 ಭಹಾದೇ  / ಬಾಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

23 ಅೊಂಜಿಲಭಭ  / ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

24 ಕಾವ  / ಭಣಿಔ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

25 ರಾಜಔಾ ಬ್ / ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

26 ಬದ್ರಯ ಕುಮಾರ್ / ಎಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

27 ಷದಾನಂದ್ / ನಾಖ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

28 ಕೃಶಣ   / ನಾಖ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

29 ಕಿಷಟ ರೆಡ್ಡಡ  / ಟಿ ನ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

30 ಅವಣ್ಣ  / ಮೇಗಾಲಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

31 ಪೊಂಟ  / ಕಿಷತ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

32 ನಯಸಿಮುಲು / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

33 ಬಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಪೊಂಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

34 ಯೆಲಲ ಭಭ  / ಸನಮಂಟು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

35 ಯ ಭಾಔರ್ / ನಾಖ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

36 ಬಾಬುಮಿಮ / ಮೄಸಬೂಬಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

37 ನಾರಾಮಣ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

38 ನಾಖಮಮ  / ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

39 ವಬ್ಬಫ ಮಿಿಯಾ / ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

40 ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಸಿಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

41 ನಯಸಿಭರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

42 ಭಹಾದೇ  ರಾಮುಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

43 ಭಹಿಪಾಲ್ / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

44 ಫಷ  / ಪೊಂಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

45 ರಾಜುರೆಡ್ಡಡ  / ಚನನ ರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

46 ರಾಭಕೃಶಣ ರೆಡ್ಡಡ  / ಭಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

47 ರಾಭರಾವ್ / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

48 ಜಿಲಾನಿ / ಶೇಕ್ ಅಸಭ ದಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

49 ನಯಷ  / ಪಕಿಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

50 ರಾಭ  / ಸನಭಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

51 ನಾಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಲಚಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

52 ನಯಸಿಮುಲು / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

53 ಫಷ  / ಬಾಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

54 ಮೇೇಸನ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

 ಯ ಶ್ನನ  ಸಂ: 648 ಗ್ರ ಅನುಬಂಧ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಲ  ಷಹಾಮಧನ ಯೇಜನ್ರಖಳಡ್ಡ ವಿವಿಧ  ಸೌಲಬಮ ಖಳನುನ  ಡೆದ ಪಲನುಬವಿಖಳ 

ವಿಯ.



55 ಅನಂತಮಮ  / ಚಿನನ  ಮುಟ್ರಟ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

56 ವೄೊಂಔಟೇಶ್ / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

57 ಚೆನನ ಭಭ  / ಅಶೇಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

58 ದಿರಾಜ್ / ವಿಠಠ ಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

59 ಫಷ  / ಭೇಭಶ್ನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

60 ನಾರಾಮಣ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಸಿಮುಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

61 ಗೇವಿೊಂದ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಸಿಮುಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

62 ಫಷ  / ಭೇಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

63 ಅನಂತ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

64 ಬಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಷಯಿಯಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

65 ಟಿ ಮಮ  / ಯಂಔ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

66 ನಾಖ  / ನಿೊಂಖ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

67 ಎಯಭಣಿ / ಶಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

68 ಲಕ್ಷ್ಭ   / ಚಂದಯ ಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

69 ವಯದಭಭ  / ಪಕಿಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

70 ಮೇಖಲ  / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

71 ಮುರುಲಿ / ಮೇಗಾಲಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

72 ಖಾಸಿಮಾಾ ಬ್ / ಭಹೇಬೂಬಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

73 ನಾಗೊಂದಯ ಭಭ  / ಸನಭಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

74 ಚಂದಭಭ  / ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

75 ಭಹಾದೇಭಭ  / ಯೆಲಲ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

76 ರಾಮು / ಟೇಪಾಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

77 ಜಖನಾಥ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

78 ಮೇೇತಿಲಾಲ್ / ಸರಿವಚ ೊಂದಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

79 ನಯಷ  / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

80 ಯವಿ / ಚಂದಯ ಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

81 ರಾಮುಲು / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

82 ಲಚಭ ರಿೇಡ್ಡಡ  / ಬ್ಬಚರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

83 ಭೇಭಣ್ಣ  / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

84 ನಯಸಿಮುಲು / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

85 ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ಡ್ಡಸೈರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

86 ನಿಲಮ ನಾಮಕ್ / ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

87 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

88 ನಾಖ  / ಈವವ ಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

89 ಫಶಿೇರಾಸಭ ದ್ / ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

90 ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ಷಯಿಯಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

91 ನಯಷ  / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

92 ಮೇಖಲ  / ಪಾಪಾಲಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

93 ಮೇೇಸನ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಸನಭರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

94 ವಯಣ್  / ರಾಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

95 ಭಲಿಲ ಔಜುಿನ್ / ಭಹಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

96 ಧನರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

97 ನಾಖ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

98 ಕಿಷತ ಭಭ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

99 ಲಾಲ  / ಯೆಲಲ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

100 ಫಷ  / ಭೇಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

101 ವಿಟಟ ಲ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

102 ವಿನೇದ್್ಕುಮಾರ್ / ವಿವವ ನಾಥ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

103 ಯಸೂಲಾಾ ಬ್ / ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಿಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

104 ವಯಣ್  / ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

105 ಭೇಭ  / ಸವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

106 ಗೇಪಾಲ್ / ಗೇವಿೊಂದ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

107 ಮೆಪಾಲ್ / ಯೆಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

108 ಚಂದಯ   / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

109 ನಯಷ  / ತಭಭ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

110 ಷಫಣ್ಣ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

111 ಅೊಂಜಲ  / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

112 ಫಸಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

113 ಮೇಖಲ  / ಔವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

114 ಸನಿಭಭ ಭಭ  / ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

115 ಸುಧಾಔರ್ / ಎಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

116 ಬಾದಮ ನಾಮಕ್ / ಧಭಿನಾಮ ಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

117 ಶಂಔನಾಿಮಕ್ / ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

118 ನಯಷ  / ಸಂಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

119 ಯತನ ಭಭ  / ಭಡೆ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

120 ಸಾವಿತಯ ಭಭ  / ವಿಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

121 ಮೇಖಲ  / ದೇವಿೊಂದಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



122 ಭಹಿಪಾಲ್ / ಯೆಲಲ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

123 ಸನಿಭಭ ಭಭ  / ಮೇಖಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

124 ರುಔಭ ರೆಡ್ಡಡ  / ಭಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

125 ನಾಖ  / ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

126 ನಯಷ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

127 ಲಾಲ  / ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

128 ಸುದವಿನರೆಡ್ಡಡ  / ನಾರಾಮಣ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

129 ಯಮಶ್ / ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

130 ಫಶಿಮಿಿಯಾ / ಮೇಸಭಭ ದಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

131 ಸವಭಭ  / ಚಂದಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

132 ಮುಟ್ರಟ   / ಹುಸೇನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

133 ಭಹಾದೇವಿ / ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

134 ಲಕ್ಷ್ಭ   / ಚಂದಯ ಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

135 ದೇವಿೊಂದಯ ಭಭ  / ನಯಸಿಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

136 ಮಾಖಿ  / ಬಾಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

137 ದಾಯಸಿೊಂಗ್ / ಗೇಪಾಲಿಾ ೊಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

138 ಭೇಭಮಮ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

139 ನಯಷಭಭ  / ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

140 ಸನಮಂತು / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

141 ಬಾಲ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

142 ಸಾಯಿಲು / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

143 ಆನಂದ್್ಕುಮಾರ್ / ಮುಟ್ರಟ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

144 ರಾಗವೊಂದಯ  / ಶಾಮುಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

145 ನಯಷಭಭ  / ಮುಔಕ ೊಂಡ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

146 ನಯಷ  / ಕಿಷತ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

147 ಲಕ್ಷ್ಭ   / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

148 ಎೊಂ ಮುಕುೊಂದ  / ಕಿಷತ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

149 ಭೇಭಮಮ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

150 ಅನಂತಮಮ  / ಮುಟ್ರಟ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

151 ನಾಖ  / ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

152 ಪಾಮಮ  / ತಮಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

153 ಅನುಜುಜಭಭ  / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

154 ಬಾಬುಮಿಮ / ಅಬುದ ಲ್ ಷತ್ತತ ರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

155 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

156 ರಾಗವೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

157 ಯವಿೇೊಂದಯ  / ಮುದದ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

158 ಫಷರಾಜ್ / ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

159 ಯಮಶ್ / ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

160 ಪಕಿಯಭಭ  / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

161 ಚಂದಯ   / ಚಂದಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

162 ರಾಭ  / ಯಂಔ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

163 ರಾಭ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

164 ಅೊಂಜಲಭ ಭ  / ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

165 ಲಕ್ಷ್ಭ   / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

166 ನಯಷ   / ತಭಭ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

167 ರಾಮುಲು / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

168 ಯಾಕಂಬ್ಬಯ  / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

169 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್? ಷಮಪ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

170 ನಾಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಲಚಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

171 ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ನಾಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

172 ನಾಗೊಂದಯ   / ರಾಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

173 ರಾಜಭಭ  / ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

174 ಯಂಔಟಭ ಭ  / ನಾಖ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

175 ಚಂದಪಾಶಾ / ಮೇಸಭಭ ದ್ ಅಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

176 ಗೇಪಾಲ್ / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

177 ಯೆಲಲ ಭಭ  / ಚಂದಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

178 ಮೇನ  / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

179 ಕದಪಾಶಾ / ಲಾಲಾಹೆಭ ಡ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

180 ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ / ಲಾಲಾಹ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

181 ಸನಭಮಮ  / ಗೇಪಾಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

182 ಲಲಮ / ಸನಭಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

183 ಯವಿೇೊಂದಯ  / ಸನಭಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

184 ನಯಷಮಮ  / ಭೇಭಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

185 ಭೇಭಶ್ನ  / ಮೇಖಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

186 ಎಯಭಣಿ / ಶಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

187 ಭಹಾದೇ  ಎಸ್ /  ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

188 ಸನಮಂತು / ದೇವಿೊಂದಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



189 ಗೇಪಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

190 ನರೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ  / ನಯಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

191 ಅೊಂಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ / ಗಂಖನಾಮ ಮಔ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

192 ಭೇಭರಾಮ / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

193 ಔಭಲಭಭ  / ಸಿದದ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

194 ವಯಣ್  / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

195 ಔವಭಭ  / ಫಷಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

196 ಮೇೇಸನ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

197 ಗಾಮ  / ಯೆಲಲ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

198 ಕಾಲಿಶ್ಕಕಮಾರ್ / ರಾಭಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

199 ನಯಸಿಸಭ ರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

200 ಲಕಿಮ ಭ  / ರಾಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

201 ದೇವಾಲ  ನಾಮಕ್ / ಬದಾಮಿ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

202 ನಯಷನಾಮಕ್ / ತುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

203 ನನಾಮಔ / ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

204 ಶಿ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

205 ಸಮಿೇದ್ರಭಯಾ / ಆಡಮಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

206 ಕಾವ  / ಸನಭಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

207 ನಯಷ  / ಬುಖಗ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

208 ಷಫಣ್ಣ  / ವಯಣ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

209 ಯಮಶ್ / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

210 ವಿೇಯರೆಡ್ಡಡ  / ಸನಭರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

211 ಫಷರಾಜ್ / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

212 ಕಜಹುಸ್ಪನ್ / ಲಾಲಾಹೆಭ ಡ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

213 ಸಿದದ   / ಭೇಭಶ್ನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

214 ಯವಿೇೊಂದಯ ಸಿೊಂಗ್ / ಅನಂತರಂ ಹಾಡು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

215 ಸೂಮಿಕಾೊಂತ್ / ಸನಮಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

216 ಲಕಿಮ ಭ ೇಕಾೊಂತ್ / ಸನಮಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

217 ಗೌಯಭಭ  / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

218 ಮುತಮ   / ಅೊಂಥಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

219 ನಯಸಿಮುಲು / ಯಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

220 ಶಿ  / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

221 ಅನಂತಮಮ  / ಮಾಿಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

222 ಗಾಮ  / ಯೆಲಲ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

223 ಕಾಲಿಶ್ಕಕಮಾರ್ / ರಾಭಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

224 ನಯಸಿಸಭ ರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

225 ಲಕಿಮ ಭ  / ರಾಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

226 ದೇವಾಲ  ನಾಮಕ್ / ಬದಾಮಿ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

227 ನಯಷನಾಮಕ್ / ತುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

228 ನನಾಮಔ / ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

229 ಶಿ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

230 ಸಮಿೇದ್ರಭಯಾ / ಆಡಮಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

231 ಕಾವ  / ಸನಭಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

232 ನಯಷ  / ಬುಖಗ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

233 ಷಫಣ್ಣ  / ವಯಣ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

234 ಯಮಶ್ / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

235 ವಿೇಯರೆಡ್ಡಡ  / ಸನಭರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

236 ಫಷರಾಜ್ / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

237 ಕಜಹುಸ್ಪನ್ / ಲಾಲಾಹೆಭ ಡ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

238 ಸಿದದ   / ಭೇಭಶ್ನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

239 ಯವಿೇೊಂದಯ ಸಿೊಂಗ್ / ಅನಂತರಂ ಹಾಡು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

240 ಸೂಮಿಕಾೊಂತ್ / ಸನಮಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

241 ಲಕಿಮ ಭ ೇಕಾೊಂತ್ / ಸನಮಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

242 ಗೌಯಭಭ  / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

243 ಮುತಮ   / ಅೊಂಥಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

244 ನಯಸಿಮುಲು / ಯಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

245 ಶಿ  / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

246 ಅನಂತಮಮ  / ಮಾಿಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

247 ದಷತ ಭಭ  / ಅನಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

248 ಗೇಪಾಲ್ / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

249 ಲೇಕಾಮನಾಮಕ್ / ಬುಖಗನಾಮ ಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

250 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಫಷರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

251 ರಾಮುಲು / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

252 ರಾಮುಲು / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

253 ಶಾೊಂತಭಭ  / ರಾಮುಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



254 ಶಂಔರ್ / ಸುಫಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

255 ಕಿಸಿಟ ಬಾಯಿ / ದೇವಿೊಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

256 ಜರಿೇನಾ ಫಯ ಖಮ್ / ಅಬುದ ಲ್ ಷಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

257 ನಯಷ  / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

258 ಮುಕುೊಂದ  ./ ವೄೊಂಔಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

259 ನಾಖ  / ಚಂದಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

260 ಔವ  / ಪಾಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

261 ಚಂದಯ   / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

262 ಷನಾನ  ಮೇಖಲ  / ಬುಖಗ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

263 ಷಕಾಯ ಮನಾಮಕ್ / ಕಿಸಾತ ಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

264 ಷಯಿರೇಡ್ಡಡ  / ಸಶ್ನಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

265 ಭೇಭರಾಮ / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

266 ಔಭಲಭಭ  / ಸಿದದ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

267 ಬುಖಗ   / ಮೇಖಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

268 ಸಂಜ  / ಮಾವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

269 ವೄೊಂಔಟ  / ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

270 ಕಿಷತ   / ಬಾಲಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

271 ಕಾಸಿಮಾಾ ಬ್ / ರೆಸಮಾನಾಾ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

272 ಮೇಖಲ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

273 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಹುಸ್ಪನ್ / ಕಜಾಸಾಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

274 ಆವ  / ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

275 ವಯಣ್ಭಭ  / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

276 ಕಾವ  / ಭಲಲ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

277 ವಯಣ್  / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

278 ವಮೄಯ ಡ್ಡಡ ? ಸಂಜಿೇವೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

279 ಅಶಿವ  ನಿ / ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

280 ಷಫನಾನ  / ಬುಖಗ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

281 ಗುೊಂಡ  / ತಿಭಭ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

282 ಟಿ ಣ್ಣ  / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

283 ನಾಖಭಭ  / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

284 ಬಾಲ  / ಸಂಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

285 ನಯಷಭಭ  / ರಾಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

286 ದುಖಿ  / ಬಾಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

287 ನಾರಾಮಣ್ / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

288 ಸನಮಂತು / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

289 ಜಖದ್ರೇಶ್ / ಗರೆನಾನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

290 ಬಾಪುಗೌಡ / ನಾರಾಮಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

291 ರಾಭಚಂದಯ  / ಭಹಾದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

292 ಅಮಿೇನ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

293 ಭೇಮ್್ಶ್ನ  / ಮೇಖಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

294 ಮಾಗಿ  / ಮಾಶ್ನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

295 ದೇ  / ಭಣಿಔ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

296 ವಭ  / ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

297 ರಾಜಿೇನ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

298 ನರೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

299 ಭಹಾದೇ  / ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

300 ಷರೇಜಭಭ  / ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

301 ಜಜಮನಾಮಕ್ / ನಿಲಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

302 ಜಗಜ ೇನರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

303 ಮುರುಗ್ರೊಂದಯ  / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

304 ನಯಸಿಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

305 ವಭ  / ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

306 ವೄೊಂಔಟ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

307 ವಯಣ್ಭಭ  / ಭಹಾದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

308 ಉಸಾಭ ನ್್ಟೇಲ್ / ಮೌಲನಾಟ್ರಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

309 ಸನಮಂತ್ / ಮೇಖಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

310 ದೇವಿೊಂದಯ   / ಮಮುನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

311 ನಾರಾಮಣ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಷಯಿರೇಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

312 ಶಾೊಂತಭಭ  / ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

313 ಚಂದಭಭ  / ಆನಂದ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

314 ವಯಣ್ಭಭ  / ಮುರುಗೊಂದಯ  ಸಾವ ಮಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

315 ಸನಮಂಟು ./ ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

316 ಮೄಸಬೂಬ್ಬಭಯಾ / ಮೌಲಾನಾಸಾಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

317 ಅನಂತರೇಡ್ಡ / ಷಯಿಯಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

318 ಬುಖಗಭಭ  / ಸನಭರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

319 ಅನಿತ್ತ / ರಾಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

320 ವಿಟಟ ಲ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



321 ರಾಭಚಂದಯ ಭಭ  / ಅನಂತಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

322 ಅನಂತಮಮ  / ಪರುಮಾಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

323 ಭೇಭಶ್ನ  / ಚನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

324 ವೄೊಂಔಟ  / ಚನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

325 ವಯಣ್  / ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

326 ಸನಮಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಸುಫಫ ರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

327 ಸುಫಫ ರೆಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

328 ಕಿಷತ   / ಬಾಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

329 ಕಜಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್ / ಲಾಲಾಹೆಭ ಡ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

330 ಸುರೇಶ್ / ಬ್ಬಚರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

331 ನಯಷರೆಡ್ಡಡ  / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

332 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

333 ಕಾವ  / ಮುಔಕ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

334 ಗೇಪಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

335 ಯಮಶ್ / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

336 ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

337 ವಯದಬಾಯಿ / ಪಂಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

338 ಚಂದಯ ಔಲ / ಯೆಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

339 ವಯಣ್  / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

340 ಭೇಭ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

341 ಚಿನನ  ನಯಷ  / ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

342 ದಿರಾಜು / ವಿಠಠ ಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

343 ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ವಿಟಟ ಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

344 ಸನಮಂತು / ಬುಖಗ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

345 ಪಾಿತಭಭ  / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

346 ದೇವಿೊಂದಯ   / ಗೇವಿೊಂದ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

347 ಚಂದಯ ಭಭ  / ದೇವಿೊಂದಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

348 ಪೇಮಾಮನಾಮಕ್ / ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

349 ನಾರಾಮಣ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

350 ಕಿಷತ ಭಭ  / ನಾರಾಮಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

351 ನಸಿಿೊಂಗ್ / ಮಾಮ ನಿಾ ೊಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

352 ಬಾಲಕೃಶಣ  / ಫಔಕ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

353 ಗಲ್ರ  / ಶಿಲಿೊಂಖ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

354 ಷಫಣ್ಣ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

355 ಕಾವ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

356 ಸನಮಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಪಾಣ್ಣ ಗೌಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

357 ನಯಷ  / ಬಾಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

358 ಬಾದಮ ನಾಮಕ್ / ಧಭಿನಾಮ ಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

359 ಅೊಂಫಣ್ಣ  / ಔವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

360 ಚಂದಯ   / ಔವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

361 ವಭಭ ಭಭ  / ಮಾವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

362 ಔಲ ಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

363 ಲಕಿಮ ಭ  / ಷಮಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

364 ಸಾಲಿಬಾಯಿ / ಪುಣ್ಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

365 ನಯಷ  / ಲಚಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

366 ಯೆಲಲಿೊಂಖಮಮ  / ಚಂದಯ ಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

367 ಭೇಭಭ ಭಭ  / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

368 ಭೇಭ  / ನಾಖ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

369 ಸನಭತ್ನ  / ಲಚಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

370 ವೄೊಂಔಟ  / ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

371 ಷಮ  / ಮೇಖಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

372 ಬಂಡೆ  / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

373 ರಂಖನಾಥ್ / ದೇಲ ನಾಮಔ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

374 ಶೇಕರ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

375 ಕಿಷತ ಮಮ  / ಯೆಲಾಲ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

376 ವೄೊಂಔಟಮಮ  / ಕಿಷತ ಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

377 ಅಔತ ಿಶಾ / ದದುಮಿಯಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

378 ಕಿಷತ   / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

379 ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

380 ಬಂಡೆ  / ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

381 ರಾವಿೊಂಗ್ / ತುಲಜ ರಾಮಿಾ ೊಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

382 ತುಲಜ ರಾಮಿಾ ೊಂಗ್ / ರಾಮಿಾ ೊಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

383 ಯಣ್ಮಭ ಲು / ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

384 ಸನಮಂತು / ಷಮಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

385 ರಾಮುಲು / ಲಚಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

386 ನಿೇಲಭಭ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

387 ಮೇಖಲಪ್ / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



388 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ / ಭೇಭಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

389 ಇರಾಭಭ  / ವಿಟಟ ಲ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

390 ರಾಭನಾಮಕ್ / ಕಿಷತ ಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

391 ಬ್ಬೇಭಲನಾಮಕ್ / ಕಿಷತ ಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

392 ಸನಭಣಾಮಕ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

393 ಬಾಲಭಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

394 ದೇವೊಂದಯ ಭಭ  / ದೇವೊಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

395 ರಾಮುನಾಮಕ್ / ಥಕಾಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

396 ಶಂಔರ್ / ದ್ರೇನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

397 ದೇವಿೊಂದಯ   / ಔರೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

398 ಗುೊಂಡಭಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

399 ಶಂಔರ್ / ಸೇಮಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

400 ಮಲಲ ಭಭ  / ದೇವಿೊಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

401 ಪಕಿಯ  / ದೇವೊಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

402 ಕಿವನ್ / ಲಚಭನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

403 ನಯಷ  / ನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

404 ಮುತತ   / ಹುಸೇನ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

405 ಶಿರಾಜ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

406 ಭಕಾಮ ನಾಮಕ್ / ಥಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

407 ಚಂದರ್ / ತಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

408 ದೇಜಮ  / ರಾಮುಲು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

409 ತುಳಸಿಬಾಯಿ / ಉಭಲಾ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

410 ಫಶಿೇರ್ / ಯಸೂಲಸಭದ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

411 ಅನಂತ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

412 ರಿಬಾಯಿ / ಚಂದನಾಿಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

413 ಶಿಯ ೇನಿಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ  / ಭಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

414 ಚಂದಯ ಸಿೊಂಗ್ / ಬಾಬುರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

415 ಪಾೊಂಡು / ದಾಸಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

416 ರೇರೆಡ್ಡಡ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

417 ಚಿರಂಜಿೇವಿರೆಡ್ಡಡ  / ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

418 ಶಿಮಮ  / ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

419 ಯ ವಿೇಣ್ಮಕಮಾರ್ / ಗುರುನಾಥರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

420 ವಿೇರೇೊಂದಯ  / ಹಿರಿಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

421 ಯಮಾಲು / ಥಕಾಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

422 ಹಿರಿಯಾ / ಪಾೊಂಡು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

423 ಕಾವ  / ಬುಖಗ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

424 ದೇಲನಾಮಕ್ / ಚಂದಾಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

425 ತುಳಸಿರಾಮ್ / ಚನಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

426 ರುಕಾಮ ನಾಮಔ / ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

427 ಗುಜಾರಿಬಾಯಿ / ಷಕಾಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

428 ಗೇಫಮಿನಾಮಔ / ಷಕಾಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

429 ಶಿಶಾಯಣ್  / ಭೇಮೄಯ ೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

430 ಕಾವ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

431 ತಔಯ ಮನಾಮಕ್ / ಮಾಣಿಕಾನ ಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

432 ನಾಖಭಭ  / ಷಫಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

433 ಶಿಯ ೇನಿಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ  / ಫಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

434 ಸನಮಂತ್ / ಮಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

435 ನಾಗೊಂದಯ   / ಪಂಡ್ಡತ್ತಯ ವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

436 ಅನನ ರಾವ್ / ವಿೇಯಬದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

437 ಸುಫಮನಾಮಕ್ / ವಿಟಟ ಲ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

438 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

439 ನಯಸಿೊಂಸಲು / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

440 ವೄೊಂಔಟೇಶ್ / ಬುದಾಧ ಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

441 ಸಾವಿತಯ ಭಭ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

442 ಗೇಪಾಲ್ / ಪಾೊಂಡು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

443 ಕಿಸಾನಾ / ಮುನಾಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

444 ಅಶೇಕ್ / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

445 ಭಹಾದೇ  / ಬುಖಗ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

446 ಸನಮಂಟ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

447 ದೇೊಂಡಮ  / ನಂದಾಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

448 ಜನಾಧಿನ್ / ಕೃಶಣ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

449 ಭೇಭಭ ಭಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

450 ಲೇಕಾಮನಾಮಕ್ / ಫದಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

451 ಷಕಾಯ ಮನಾಮಕ್ / ಕಿವಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

452 ರಾಭಚಂದಯ  / ಔವಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

453 ರಾಮುಲು / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

454 ಸಜಿಸಾಬ್ / ನಾಸಿರೇದ್ರದ ೇನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



455 ಸನಮಂತು / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

456 ರಾಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

457 ವಯಣ್  / ಮಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

458 ಸನಮಂತು / ಬ್ಬಕಾಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

459 ನಾಖಣ್ಣ  / ನಿೊಂಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

460 ನಯಸಿೊಂಗ್ / ತ್ತಯಸಿೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

461 ಸ್ಪವಿಾ ೊಂಗ್ / ದೇಜ್ಞನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

462 ಆವ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

463 ಸಿದದ ಣ್ಣ  / ಫಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

464 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ / ಚನನ ಭಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

465 ರಾಜು / ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

466 ಬುಡ್ಡಮನಾಮಕ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

467 ದೇೊಂಡಮ  / ನಂದಾಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

468 ಭೇಮಾಶಾ / ಚೇಔಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

469 ಯವಿಕುಮಾರ್ / ಶಿರಾಜ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

470 ರುಕಾಮ ನಾಮಔ / ಷಕಾಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

471 ನಯಸಿೊಂಸಲು / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

472 ನಿೇಲಭಭ  / ಅನನ ರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

473 ಅಮಮ ಣ್ಣ  / ಸೈಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

474 ಭಹಾದೇಭಭ  / ಕಿಯ ಷಟ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

475 ವೄೊಂಔಟ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

476 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್ / ಗೇಖನಾಮ ಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

477 ಶಂಔರ್ / ಭೇಭಲಾ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

478 ಕಿಸಾನ್ / ಯತ್ತನ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

479 ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ / ಹುಸೈನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

480 ಜಖನಾನ ಥ / ಅನಂತಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

481 ಜಮರಾಮ್ / ದೇಜ್ಞನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

482 ಅೊಂಜಲ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

483 ನಯಷಭಭ  / ಮಾಥಿೊಂಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

484 ಬ್ಬಚ  / ಬಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

485 ಶಿಶಾಯಣ್  / ಭೇಭರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

486 ವಯಣ್  / ಭಲಕ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

487 ನಯಷ  / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

488 ಟಿ ಮಮ  / ಯಂಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

489 ನಯಷ  / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

490 ಸೈದ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

491 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ಟಿ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

492 ಸನಮಂಟ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

493 ಟಿ ಣ್ಣ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

494 ಪಾೊಂಡ  / ಚಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

495 ಸಷನೇದ್ರದ ೇನ್ / ಷಯಾದ್ ಅಲಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

496 ಜಖನಾನ ಥ್ / ಸಂಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

497 ಕಿಯ ಷಟ ಭಭ  / ಸನಮಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

498 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

499 ಯದಾಯ ಜ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಕಿಶಟ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

500 ದೇವಾನಂದ್ / ವಿೇಬಿದಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

501 ಕಿಯ  / ಭಚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

502 ನಾರಾಮಣ್ / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

503 ಲಕಿಮ ಭ ದಾಸ್ / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

504 ನಿೊಂಖ  / ಬುಖಗ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

505 ಸುಧಾಔರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

506 ರಾಭದಾಸ್ / ರಾಮು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

507 ಯತನ ಬಾಯಿ / ಖಿರಿನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

508 ನಾರಾಮಣ್ / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

509 ಭಹಾದೇಭಭ  / ರಾಜ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

510 ನಾರಾಮಣ್ / ಚಂದು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

511 ಲಾಲಸಭದ್ / ಯಾಕುಬಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

512 ಹಿರಿಮನಾಮಕ್ / ಸುಫಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

513 ಹುಸೇನಿನಾಮಕ್ / ಭೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

514 ಜಭನಬಾಯಿ / ಹುಸ್ಪನಿನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

515 ಲಚಭ  / ಸನಮಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

516 ಅೊಂಜಲ  / ಬ್ಬಚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

517 ಮಘ್ಯಮ  / ಸೇಭಲಾ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

518 ವಯಣ್  / ಸಂಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

519 ಲಕ್ಷ್ಭ   / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

520 ಲಕಿಮ ಭ  / ಭಣಿಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

521 ಪೊಂಟಿನಾಮಕ್ / ಮಾನಿಾ ೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



522 ಶ್ನನಿಬಾಯಿ / ಅೊಂಬಾಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

523 ಕಾವ  / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

524 ಯಮಶ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

525 ತುಳಜಮ  / ಷಕಾಮಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

526 ನಿಭಿಲಾ / ಭಣಿಔರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

527 ಖಲ್ರ  / ಸಂಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

528 ಮೆನೇಡ್ಡಡ ನ್ / ಯಸೂಲಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

529 ಅನಿಲ್ / ಶೇಶ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

530 ರಾಜು / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

531 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಭೇಭಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

532 ನಿೇಲಿಬಾಯಿ / ಜಮರಾಮ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

533 ಬಾಬುಮಿಯಾ / ಭಸಬೂಫಲಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

534 ಗೌರಿಶಂಔರ್ / ಧುಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

535 ಫಷರಾಜ್ / ಧುಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

536 ನಾಖಭಭ  / ಅ ಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

537 ಸಾವಿತಿಯ ಬಾಯಿ / ಧುಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

538 ರಾಮುಲು / ಚುಔಕ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

539 ರಾಭಲಭಭ  / ನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

540 ನಂದು / ಗೇಪಾಲಾನ ಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

541 ಚುಔಕ   / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

542 ಯಮಶಾಫ ಬು / ಬಾಲಕ ೃಶಣ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

543 ಮೇಖಲ  / ಔನಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

544 ನಯಸಿೊಂಸಲು / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

545 ಔಭಲಾಬಾಯಿ / ರುಕಾಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

546 ಷದಾನಂದ್ / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

547 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

548 ಹುಸೇನ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

549 ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  / ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

550 ಔವ  / ಲಚಭ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

551 ಭೇಭ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

552 ಶಿರಾಜ್ / ಎಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

553 ಇೊಂದಯ ಭಭ  / ಶಿರಾಜ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

554 ಸುಗುನಭಭ  / ಪಂಡಾರಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

555 ಸುಶಿಲಭಭ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

556 ಕಿಯ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

557 ಚೆನನ ಫಸಾರೆಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

558 ಮಾಣಿಔ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

559 ಭೇಭ  / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

560 ಯವಿನಾಯ್ಕಕ  / ಸೇನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

561 ಭಲ್ರಲ ೇವ  / ಚಿೊಂತ್ತಲಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

562 ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

563 ಸನಮಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

564 ನಿೇಲಾಬಾಯಿ / ರಾಡು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

565 ನಯಷಭಭ  / ಚಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

566 ಯಮಾಲು / ಅಭಮಿನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

567 ಮಾಣಿಔ  / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

568 ಸಷನ  / ಯಾಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

569 ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  / ಶಿಯ ೇನಿಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

570 ಬ್ಬಚರೆಡ್ಡಡ  / ಪಾಿಥ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

571 ಫಷ  / ಸನಮಂತು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

572 ಹುಸೇನ  / ಯಾಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

573 ನಯಶಿಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

574 ಬಾಬುರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

575 ರಾಭ  / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

576 ಮಾಧವೄಯ ಡ್ಡಡ  / ನಾಖರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

577 ರಾಮುನಾಮಕ್ / ದಭಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

578 ಆನಂದ್ / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

579 ಶಿಯ ೇನಿಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ  / ಇಯರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

580 ಭಲಿಲ ಔಜುಿನ್ / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

581 ಇೊಂದಯ ಭಭ  / ಲಕಿಮ ಭ ೇದ್ರಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

582 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ / ರೇವುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

583 ಹುಷನಮಮ  / ಭಣಿಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

584 ಎಲಾಲ ರೆಡ್ಡಡ  / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

585 ಅಯವಿೊಂದಕುಮಾರ್ / ವೄೊಂಔಟಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

586 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಫಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

587 ವಿೇಶೇಿಔರ್ / ವಿೇಯಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

588 ನಯಷ  / ಬುದಧ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



589 ಗೇಧಿನರೆಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

590 ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ / ಭಹೇಬೂಬಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

591 ಸನಭ  / ಬಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

592 ಮಲಲ ಭಭ  / ಹುಸೇನ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

593 ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ಬ್ಬಚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

594 ತುಳಜಮನಾಮಕ್ / ಔವಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

595 ರಾಗವೊಂದಯ  / ಭಾಯತಿಜ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

596 ಭಾಖಮ ಭಭ  / ಬುಖಗ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

597 ಸೈರೆಡ್ಡಡ  / ಫಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

598 ಗುೊಂಡ  / ಶಿಲಿೊಂಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

599 ಯವಿಕುಮಾರ್ / ಲಕಿಮ ಭ ೇದ್ರಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

600 ಲಕಿಮ ಭ ರೆಡ್ಡಡ  / ಸಿದದ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

601 ಶಂಔರ್ / ಬೇಜಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

602 ಫಷಭಭ  / ಅನಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

603 ನಯಷ  / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

604 ಸಂಗಂಗೌಡ / ಯಘುತಿರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

605 ಅಮೃತಭಭ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

606 ಚಂದರ್ / ರಾಮುಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

607 ನಯಸಿೊಂಗ್ / ಯಮಾಲು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

608 ತುಳಸಿನಾಮಕ್ / ಬಂಡ್ಡಗಾಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

609 ಸಂಖಭಭ ಗೌಡ್ಡತ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

610 ಲಕಿಮ ಭ ೇಬಾಯಿ / ರಾಮುಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

611 ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ  / ಸನಭ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

612 ರೂಲ ನಾಮಕ್ / ಬ್ಬಭಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

613 ಮೇನ  / ಬ್ಬಚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

614 ಷನನ ಸಷನ  / ಯಾಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

615 ನಯಷ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

616 ನಾಖ  / ಸನಭ ೊಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

617 ಲಾಲ  / ಅೊಂಜಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

618 ರಾಭಚಂದರ್ / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

619 ಮೇಖಲ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

620 ಮೇಖಲ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

621 ಚೆನನ ಫಷ  / ಶಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

622 ಶಿವಯಣ್  / ಚನನ ಫಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

623 ಮಲಲ ಮಮ  / ಸಂಜಿೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

624 ಬ್ಬಚ  / ಶಿವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

625 ನಯಸಿೊಂಸಲು / ಚಿನನ ಭಭಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

626 ಮೇೇಸನ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

627 ಅೊಂಜಲಭಭ  / ಫಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

628 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಅನಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

629 ಸುಫನ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಅನಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

630 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

631 ಯಘುರೆಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

632 ದಡಡ ಫಷ  / ಲಚಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

633 ಭೇಭರಾಮ / ವೄೊಂಔಟ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

634 ಅನಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ನಾಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

635 ದೇಡಔವ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

636 ಕಜಹುಸಿಾ ಮನ್ / ಅನಾಾ ಸಾಿಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

637 ಷಫಭಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

638 ದವಯಥ್ / ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

639 ಸನಮಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಭಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

640 ಅನಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

641 ಯಘುತಿರೆಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

642 ನಾಖ  / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

643 ಸುದವಿನರೆಡ್ಡಡ  / ಸಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

644 ಸಶಿಧಿನರೆಡ್ಡಡ  / ಸನಮಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

645 ಭೇಭಚಾರಿ / ಕಿಸಾತ ಚಾರಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

646 ವಣ್ಮಗೇಪಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

647 ಶಿಯ ೇನಿಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ  / ಫಷರಾಜ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

648 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಫಷರಾಜ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

649 ವಿವವ ನಾಥ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಫಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

650 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಮೇಖಲರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

651 ಸುಜಾತ್ತ / ಅನಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

652 ಬಾಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ  / ಸೈರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

653 ಜನಾಧಿನರೆಡ್ಡಡ  / ಶಂಔಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

654 ಷವಿತ್ತ / ಬ್ಬಚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

655 ಯಘುತಿ / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



656 ಗುರುನಾಥ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ನಾಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

657 ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ  / ರೇನ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

658 ಔವಮ ನಾಮಕ್ / ಬಾಲಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

659 ಜಭಲಭಭ  / ಬಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

660 ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

661 ಔವ  / ಅವಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

662 ನಯಷ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

663 ಅೊಂಜನೇಮಲು / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

664 ಬಂಡೆಭಭ  / ರಂಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

665 ಭೇಜಮ  / ಕಿವಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

666 ಸನುಭಭ ಭಭ  / ಲಚಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

667 ಸುಬಾಯಿ / ಬಾಬುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

668 ಹೇಭಲತ್ತ / ಪೊಂಟೇಜಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

669 ಪಾೊಂಡಮ ನಾಮಕ್ / ಬ್ಬಲಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

670 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ / ಪೊಂಟೇಜಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

671 ಕಾವ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

672 ಮೇಯಿನಡ್ಡಡ ನ್ / ಮೌಲನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

673 ಚನನ ಫಷ  / ರಾಜೊಂದಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

674 ನಿೇಲಕಂತ್ತಯ ವ್ / ರಾಜೊಂದಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

675 ಭೇಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

676 ನಾಗಶ್ / ಆವರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

677 ಕಾಶಿರೆಡ್ಡಡ  / ಲಚಭಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

678 ಸರಿಮನಾಮಕ್ / ನಾನಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

679 ಮಂಜುಳ / ಫಷರಾಜ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

680 ದಡಡ   / ಗರೆ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

681 ಭಸಬೂಫಲಿ / ಯಾಸಿನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

682 ಭಹಾಬೂಫಲಿ / ಅಮಿೇನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

683 ಆವ  / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

684 ಔವಭಭ  / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

685 ಶಂಕೄಯ   / ಭಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

686 ರಾಮುಲು / ಸನಭಣಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

687 ಅಔಫ ಪಾಿಶಾ / ದದುಮಿಯಾ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

688 ಸೈರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

689 ವಿೇಯಣ್ಣ  / ಸನಭಣಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

690 ನಾರಾಮಣ್ / ಸವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

691 ಭಲಲ   / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

692 ಅಬುದ ಲಾ ತತ ರ್ ಖುರೇಷಿ / ಅನಾಾ ಸಾಿಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

693 ಸುಭಾಶಾಯ ವ್ / ಗೇಪಾಲಾಯ ವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

694 ವಿಷ್ಣಣ  / ಅನಂತಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

695 ಟಿ ರೆಡ್ಡಡ  / ಸೈರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

696 ಜಖನಾನ ಥರಾವ್ / ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

697 ಸಾವಿತಯ ಭಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

698 ನಾರಾಮಣ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

699 ಸಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ  / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

700 ಸನುಮಂತ್ / ದವಯಥ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

701 ಲಾಲಾಾ ಬ್ / ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

702 ತೇಜಮನಾಮಕ್ / ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

703 ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

704 ಬಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಸೈರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

705 ರಾಮುಲು / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

706 ಷತಮ ಭಭ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

707 ಸೈಮದ್ ಭಸೂದ್ / ಸೈಮದ್ ಅಜಿೇಜಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

708 ಬಾಲ  / ಯಾಕಂಬ್ಬಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

709 ಚಂದಸಿಿೊಂಗ್ / ಯಮಾಲು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

710 ತುಳಸಾಮನಾಮಕ್ / ಬಂಡಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

711 ಜಮಾನಿಬಾಯಿ / ಪುರೆನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

712 ಶಿನಾಮಔ / ದಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

713 ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ  / ಸನಭರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

714 ಧಮಾಲನಾಮಕ್ / ಖಿರಿನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

715 ಚಿನನ  ನಯಷ  / ಮಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

716 ರಾಮುನಾಮಕ್ / ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

717 ಭಲಿಲ ಔಜುಿನ್ / ಷಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

718 ಪೇಮಾಮನಾಮಕ್ / ರಾಮಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

719 ಷಮಭಭ  / ಕಿಷತ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

720 ನಾಖಭಭ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

721 ರಾಮುಲು / ಯಾಕಂಬ್ಬಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

722 ಸಂಜಭಭ  / ಸನಭಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



723 ಲಕಿಮ ಭ  / ವೄೊಂಔಟ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

724 ಮೇಖಲ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

725 ಅಶೇಕ್ / ಭಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

726 ಲಚಭಣ್ಣ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

727 ವಯ ಣ್ಕುಮಾರ್ / ಶಿವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

728 ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ  / ಟಿ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

729 ದಡಾಡ  ಮೇಖಲ  / ಭುಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

730 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಿೇಜ್ / ಸನಿೇಫ್ಸಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

731 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

732 ನಯಷಭಭ  / ನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

733 ಭೇಭಶ್ನ  / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

734 ಕವ  / ಇಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

735 ಫಲರಾಮ್ / ಸುಕಾಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

736 ವಶಿಧರೆಿಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

737 ಮಭರೆಡ್ಡಡ  / ಸನಭರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

738 ಕೃಶಣ ಮಮ  / ಭಣಿಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

739 ಐಯ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

740 ಸೈರೆಡ್ಡಡ  / ಬ್ಬಚರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

741 ಯಬಾಫ ನಿಸಾಬ್ / ಗುಲಮಾಯ ಸೂಲ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

742 ಯಘುತಿರೆಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

743 ಇಯರೆಡ್ಡಡ  / ಸೈರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

744 ದದುಮಿಯಾ / ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

745 ಯಮಾಲು / ಚಿನನ  ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

746 ಫಷ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

747 ಷಮ  / ಚನನ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

748 ಸೈದಲ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

749 ಭಹಿಲ್್ರೆಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

750 ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

751 ಮೇನ  / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

752 ಗೇಣ್ಣ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

753 ಫಷರಾಜ್ / ಸಿದಯ ಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

754 ಸನಮಂತ್ / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

755 ನಯಷರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

756 ಭಹಾದೇಭಭ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

757 ಮಾಣಿಔ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

758 ಭಹೇೊಂದಯ ಶ್ನನ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

759 ನಯಷ  / ಶೇಶ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

760 ಗುರುರಾಜರಾವ್ / ಜನಾಧಿರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

761 ಭೇಭಣ್ಣ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

762 ಬಖವಾನ್ / ಭಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

763 ನಾಖ  / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

764 ಷಫಣ್ಣ  / ಔರಿಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

765 ಇರಾಭಭ  / ಶಿರಾಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

766 ಸಂತೇಷ್ / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

767 ಷಮಭಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

768 ನಯಷ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

769 ಸನಭಮಮ  / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

770 ಅನುರಾಧ / ಭಹೇೊಂದಯ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

771 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ಸಿೊಂಗ್ / ಸನಮಂತಿಾ ೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

772 ಮುಯಳಿಮೇೇಸನ್ / ಶಿಯ ೇನಿಸಾಯ ವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

773 ಅನಂತಭಭ  / ಸಿದದ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

774 ಭಲಲ ಣ್ಣ  / ನಾಗೊಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

775 ಸಾಹೇಫಗೌಡ / ಸಿದದ ಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

776 ನಾರಾಮಣ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

777 ಕಿಶಟ   / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

778 ಫಷಣ್ಣ  / ಕಿಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

779 ವೄೊಂಔಟ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

780 ಯಮಶ್ / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

781 ಲಕಿಮ ಭ ೇಬಾಯಿ / ವೆಜನಾಥ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

782 ಫಷರಾಜ್ / ಭಲ್ರಕ ೇೊಂದಯ ರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

783 ರಾಜಶೇಕರ್ / ಗೇಧಿನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

784 ಪೇತಂಫಯಸಿೊಂಗ್ / ನಯಸಿೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

785 ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

786 ನಾಖ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

787 ಬೇಜ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

788 ಸನಮಂತ್ತಯ ವ್ / ಭಲ್ರಕ ೊಂದಯ ರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

789 ವಯಣ್  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



790 ಸಿದದ   / ಸನಮಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

791 ಮುತತ   / ಹುಷಾನ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

792 ವಿೇಯ  / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

793 ನಯಷ  / ಬಂಡೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

794 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ / ಶಿರಾಮ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

795 ಗೇಪಾಲ್ / ರುಮಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

796 ರುಮಾಮನಾಮಕ್ / ರಾಮಾಜಿನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

797 ಶಂಔರ್್ಗೌಡ / ಪಾಿಥ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

798 ಸಿದದ ಭಭ  / ಭೇಭರಾಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

799 ಫಷರಾಜ್ / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

800 ಫಷರಾಜ್ / ಇಯನಾನ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

801 ಶಿಯ ೇಶಿಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

802 ಭಲಲ   / ಕಿಶಟ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

803 ಶಿಯ ೇನಿಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ  / ಬ್ಬಚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

804 ಎೊಂ.ದೇವಿೊಂದಯ  / ಉಯದ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

805 ಸುರೇಶ್ / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

806 ಹಿಯನಾಮಕ್ / ಚತುಯ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

807 ನಯಷಭಭ  / ಭಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

808 ದವಯಥ್ / ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

809 ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ / ಸನಮಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

810 ಗೇಧಿನರೆಡ್ಡಡ  / ನವಾಜ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

811 ಪಾೊಂಡ  / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

812 ಸನಮಂತ್ / ದೇವೊಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

813 ಸನಮಂತ್ / ಭೇಭವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

814 ಆಶಾಮಾ / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

815 ವಯಣ್  / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

816 ಯವಿಕುಮಾರ್ / ಭೇಜ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

817 ವಯಣ್  / ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

818 ಬುಖಗಭಭ  / ಭಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

819 ಶಿಕಾೊಂತಭಭ  / ನಾಗೊಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

820 ರಂಖ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

821 ಭೇಭವ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

822 ನಷಮಿಿಯಾ / ಜಲಾಲುದ್ರದ ೇನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

823 ಸಿದದ   / ಮೇನ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

824 ಸಿದದ   / ಜಖನಾನ ಥ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

825 ನಿೇಲಭಭ  / ಭಹಾದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

826 ರಾಮುಲು / ಸನಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

827 ಅನಂತಭಭ  / ಷನಾನ  ಭೇಭರಾಯೆ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

828 ಷನಾನ  ಔವ  / ಹುಲಿಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

829 ಮಾಣಿಔಭಭ  / ಚಿನನ  ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

830 ನಾರಾಮಣ್ / ಸುಫಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

831 ಜಖನಾನ ಥ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

832 ವೄೊಂಔಟ  / ಪವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

833 ಕಿಷತ ಭಭ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

834 ನಯಷ  / ಮಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

835 ವಯಣ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಫಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

836 ಆವ  / ಬಂಡೆ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

837 ಭಹೇಬೂಫಲಿ / ಮೌಲನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

838 ಕೃಶಣ ಮಮ  / ಯಮಾಲು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

839 ದೇ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

840 ನಾಖರೆಡ್ಡಡ  / ಲಚಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

841 ನಾಖಶ್ನಟಿಟ  / ಶಂಔಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

842 ವಯಣ್ಭಭ  / ನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

843 ಗೇವಿೊಂದ  / ಭೇಭಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

844 ಷಮಭಭ  / ಲಷಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

845 ಭೇಭಲ / ಪತಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

846 ಹುಸೇನ  / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

847 ಯಮಶ್ / ಶಂಕೄಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

848 ಕಾವ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

849 ನಾರಾಮಣ್ / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

850 ದೇಭಣಿ / ಭೇಭಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

851 ಲಕ್ಷ್ಭ   / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

852 ರಾಜೊಂದಯ  / ಖಾಜಸಿೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

853 ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ನಾಖರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

854 ಯ ಭಾಔರಾವ್ / ಶಂಔರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

855 ಮಾಣಿಕ್ ಯ ಭು / ಗುೊಂಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

856 ರಾಮಶ್ನಯ ಡ್ಡಡ  / ವಿೇರೂಪಾಕ್ಷ್ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



857 ಶಂಔರಾವ್ / ಶಿಯ ೇಪಾದರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

858 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಷಫಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

859 ಪಾಿಥ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

860 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಗುೊಂಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

861 ಯ ಶಾೊಂತ್ / ಯ ಭಾಔರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

862 ಚನನ ಫಷ  / ಶಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

863 ವಯಣ್  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

864 ಭೇಭ  / ಚಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

865 ಭೇಭಣ್ಣ  / ಭಹಾದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

866 ಲಾಲಿಾ ೊಂಗ್ / ರುಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

867 ಲಿೊಂಬಾಮ ನಾಮಕ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

868 ವಯಣ್  / ಶಾೊಂತ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

869 ಸನಮಂತ  / ಶಾೊಂತ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

870 ನಯಷ  / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

871 ಫಷರಾಜ್ / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

872 ಶಾೊಂತ  / ಮೆಲಾರಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

873 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ / ಯಟ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

874 ವಿೇಯಣ್ಣ  / ರಾಚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

875 ಶಾಮ ಭ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

876 ಭೇಭ  / ಯಂಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

877 ವೄೊಂಔಟ  / ರಾಭಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

878 ರಾಮುಲುನಾಮಕ್ / ಗೇನಾಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

879 ನಾಗೊಂದಯ ರೆಡ್ಡಡ  / ಅನಥ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

880 ಫಷರಾಜ್ / ಕೃಶಣ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

881 ಬಖವಂತ್ / ಯೆಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

882 ಗೇವಿೊಂದನಾಮಕ್ / ಸೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

883 ನಾಗೊಂದಯ ಭಭ  / ನಯಸಿೊಂಸಲು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

884 ನಾರಾಮಣ್ / ಸೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

885 ಭೇಜ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

886 ಚಿನಿನ ಬಾಯಿ / ಗೇಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

887 ಷಮ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

888 ಭೇಭಲ ನಾಮಕ್ / ಯತ್ತನ ಮಕ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

889 ಚೆನನ ಮಮ  / ಚಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

890 ಅೊಂಜಮಮ  / ಸನಭ ೊಂತಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

891 ಸುರೇೊಂದಯ ರೆಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

892 ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ / ಖಾಸಿೊಂಸಾಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

893 ಭಲಲ ಮಮ  / ಖಡ್ಡಖಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

894 ರಾಜು / ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

895 ಎಸಾಯ ನಾಮಕ್ / ಮೇಖಲಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

896 ವಿಭಭ ಲಭಭ  / ಶಾೊಂತ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

897 ವಯಣ್  / ಯೆಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

898 ಚಂದ್್ಪಾಶಾ / ಶಾಬುದ್ರದ ೇನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

899 ಸನಮಂತ  / ಬಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

900 ಭೇಭಮಮ  / ನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

901 ಭೇಭವ  / ಕಿಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

902 ರಾಭಣ್ಣ  / ಭಹಾದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

903 ಷಫಣ್ಣ  / ನಿೊಂಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

904 ಸಂತೇಷ್ / ದೇಜ್ಞನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

905 ಗೇವಿೊಂದಾನ ಮಕ್ / ಲಚಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

906 ವೄೊಂಔಟೇಶ್ / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

907 ಶಿಯ ೇದೇವಿ / ಸುಫಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

908 ಅಬುದ ಲ್ ಸಮಿೇದ್ / ಅಬುದ ಲ್ ಯಸೂಲ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

909 ಪಾಿತಭಭ  / ಚಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

910 ಯಘುತಿ / ಬಂಡೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

911 ಹುನಮ ನಾಮಕ್ / ಔನಾಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

912 ಜಖದೇಭಭ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

913 ಖಿರಿನಾಮಕ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

914 ಜಖನಾನ ಥ್ / ವಿಟಟ ಲ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

915 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ನಾಗೊಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

916 ಭೇಭ  / ಭಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

917 ದೇಡಾ ಸನಮಂತ್ / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

918 ರಂಖನಾಥ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

919 ಫಷರಾಜ್ / ಚನನ ಫಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

920 ನಯಷಭಭ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

921 ನಯಸಿೊಂಸ / ಸುರೇವಬಾಬು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

922 ಇಯನಾನ  / ಗುರುದ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

923 ಫಷರಾಜ್ / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



924 ಷತಮ ಭಭ  / ಪಡಾಡ  ಆವರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

925 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಚಂದಯ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

926 ಮುಟ್ರಟ   / ವಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

927 ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್ / ಮೌಲನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

928 ಫದಯ ಣ್ಣ  / ಶಂಕೄಯ ನಾನ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

929 ಗುೊಂಡ  / ಸವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

930 ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  / ನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

931 ವಿವವ ನಾಥ್ / ಭಹಾದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

932 ಮೇಖಲ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

933 ರಾಜಶೇಕರ್ / ಬ್ಬಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

934 ಭಲ್ರಲ ೇವ  / ಔನಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

935 ಭಾಖವಂತ್ / ಪಯಮಾಳ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

936 ಮಾರೆ  / ಶಂಕೄಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

937 ರುದಯ ಮಮ  / ವಿೇಯಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

938 ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ  / ಚೆನನ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

939 ಆವ  / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

940 ಕಾಸಿಮಾಲಿ / ಪೇಸಾಿಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

941 ನಾಖಮಮ  / ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

942 ರಾಮು / ಇತಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

943 ಲೇಕಾಮನಾಮಕ್ / ಹುನಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

944 ಅಲಿಸಾಬ್ / ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

945 ಸಂತೇಷ್ / ದೇಜಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

946 ಜಮಶಿಯ ೇ / ರಾಜಶೇಕರ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

947 ಷಮಭಭ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

948 ಭಹಿಲ್್ರೆಡ್ಡಡ  / ಗಯರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

949 ಬೇನಭಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

950 ರಾಮುಲು / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

951 ಶಿಲಿೇಲಾ / ರಾಮುಲು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

952 ಶಾೊಂತ  / ಫಷವಂತರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

953 ಕಿಷತ ಭಭ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

954 ಚಂದರ್ / ಲೇಔಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

955 ಷಮ  / ಕಿಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

956 ವಣ್ಮಗೇಪಾಲ್ / ವಯಣ್ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

957 ಬುಖಗ   / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

958 ಮೌಲಾಲಿ / ಇಮಾಮಾಲಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

959 ಕಿಷತ   / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

960 ಭಲಿಲ ಔಜುಿನ್ / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

961 ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  / ಭಹಾದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

962 ಮಾಧವೄಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

963 ಮಾವಭಭ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

964 ದವಯಥ್ / ಜಮರಾಮ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

965 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಬ್ಬಚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

966 ತುಳಜಮ  / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

967 ಭಲಲ ಭಭ  / ಶಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

968 ಭೇಭವ  / ದೇವಿೊಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

969 ಸಿದದ ಮಮ  / ನಾಖಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

970 ರೆಡ್ಡಮನಾಮಕ್ / ಭೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

971 ಧೇೊಂಡಮ  / ನಂದಾಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

972 ಚನ  / ಷಮಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

973 ರಾಮು / ಹಿರಾಲಾಲ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

974 ಸೇಭಲಭಭ  / ದೇಮುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

975 ರಾಜಶೇಕರ್ / ವಿೇಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

976 ನಯಷ  / ಲಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

977 ವಯಣ್  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

978 ಜಯ   / ಅೊಂತ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

979 ಕಿಷತ   / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

980 ಷಫಣ್ಣ  / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

981 ಇಯಮಮ  / ಚನನ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

982 ರಾಮುಲು / ಚಿನನ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

983 ಜನಾಧಿನ್ / ಯಮಾಲು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

984 ಆವ  / ಕಿಷತ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

985 ಜಮನಾಮಕ್ / ನಿಲಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

986 ರುಕಿಕ ಬಾಯಿ / ನಿಲಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

987 ಪಾೊಂಡುನಾಮಕ್ / ಲಿೊಂಖನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

988 ರೇನಿಾ ದದ   / ಹುವಾ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

989 ಮಾಣಿಔ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

990 ಫಸುನಾಮಕ್ / ಭೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



991 ಫಷರಾಜ್ / ಕಿಷತ ಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

992 ರಾಜಶೇಕರ್ / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

993 ಭಹಂತ  / ಸುಫಫ ಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

994 ರೂಪುಸಿೊಂಗ್ / ಭಟುಟ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

995 ಸನಮಂತ್ / ಭೇಭವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

996 ಬ್ಬಚರೆಡ್ಡಡ  / ರಾಭಕೃಶಣ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

997 ಗೇತ್ತಬಾಯಿ / ಗುೊಂಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

998 ಸಂಖ  / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

999 ಷಮ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1000 ಭಹಾದೇಭಭ  / ಸಿದದ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1001 ತುಳಸಿರಾಮ್ / ಜನಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1002 ಆನಂದಮ ನಾಮಔ / ಧಭಿನಾಮ ಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1003 ಔನಾಮ ನಾಮಔ / ಸನಭಣಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1004 ಶಿಯ ೇಶಿಲಭಭ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1005 ಕುಪೊಂದಯ  / ಭೇಭಲಾ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1006 ನಯಸಿೊಂಸರೆಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1007 ಪೇಯ  / ಸೈದ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1008 ವಿಟಟ ಲ್ / ಮುನಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1009 ಪಯ ೇಭಲಭಭ  / ಸನಮಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1010 ದಡಡ   / ಗರೆ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1011 ವಯಣ್  / ಸಿದದ ಭಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1012 ಕಾವ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1013 ಅೊಂಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ / ಬ್ಬಕಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1014 ಷಯಷವ ತಿಬಾಯಿ / ಮೇೇಟಿಸಿೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1015 ಚಂದಯ ಭಭ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1016 ಜನಾಧಿನ್ / ರಾಮುಲು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1017 ರಾಮುಲು / ಅವಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1018 ಭಹಾದೇ  / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1019 ಸುಭಾಷಚ ೊಂದಯ  / ಫಷವಂತ್ತಯ ವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1020 ದೇಡಾ ಖಾಸಿೊಂಸಾಬ್ / ಮೇಖಲನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1021 ಯವಿೇೊಂದಯ  / ಗುೊಂಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1022 ನಯಷ  / ಭೇಭವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1023 ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ಸನಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1024 ಭಲ್ರಲ ೇವ  / ಚಿೊಂತ್ತಲಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1025 ಮೇಖಲ  / ಬುಖಗ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1026 ತಿಭಭ ವ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1027 ಯವಿರಾಜ್ / ತೇಜಿರೈ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1028 ಸಿದದ ಣ್ಣ  / ಭೇಭರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1029 ಅಬುದ ಲ್ / ಸಷನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1030 ಔವ  / ಭೇಭರಾಯ್ಕ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1031 ಯಮಶ್ / ಫಷರಾಜ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1032 ಅಬುದ ಲ್ ಖಫೂರ್ / ಭಹೇಬೂಬಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1033 ಲಿಯೇದ್ರದ ೇನ್ / ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೇಮಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1034 ಷಯಷವ ತಿ / ಸಿದದ ಲಿೊಂಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1035 ಎಯನಾನ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1036 ಮಾರೆ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1037 ಚಂದಯ   / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1038 ರಾಭನಾಮಕ್ / ಲಿೊಂಖನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1039 ಪೊಂಟಾಬಾಯಿ / ಕಿವನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1040 ಲೇಕಶ್ / ಟೇಪು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1041 ಔವ  / ಅವಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1042 ನಾರಂದ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1043 ಸನಮಂಟು / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1044 ಭಹಾದೇಭಭ  / ಭೇಮ್್ಶ್ನ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1045 ಔವ  / ಅವಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1046 ಸನುಭಭ ಭಭ  / ಲಚಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1047 ಜಭಲಭಭ  / ಬಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1048 ಅೊಂಜನಿಮಲು / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1049 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಬ್ಬಚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1050 ದಷತ ಭಭ  / ಬಂಡೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1051 ಮುರುಗ್ರೊಂದಯ  / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1052 ನಯಷ  / ಯಾಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1053 ವಯಣ್  / ಸನಮಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1054 ಗುರುಲಿೊಂಖ  / ಶಿಲಿೊಂಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1055 ವಯಣ್ಭಭ  / ಭಯಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1056 ಖಜೊಂದಯ  / ರಾಭಮೂತಿಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1057 ಭಹಾದೇ  / ಅನನ ರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1058 ಜನಾಧಿನರೆಡ್ಡಡ  / ಸನಮಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1059 ಜಖನಾನ ಥ್ / ಭೇಭಶ್ನ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1060 ಶಿರೆಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1061 ಬಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಸೈರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1062 ಯಮಶ್ / ಫಷರಾಜ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1063 ಸಿದ್ರದ  ಕಾಶಿಮ್ / ಕಾಶಿಮಾಲಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1064 ಮಿೇನಾಕಿಮ ದೇವಿ / ವಿಟಟ ಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1065 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್ / ಭೇಭಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1066 ಸಷನ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1067 ಕಾಶಿನಾಥ್ / ಷಕಾಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1068 ಷಯಷವ ತಿ / ಚನನ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1069 ಧುಲಭಭ  / ರಾಭಚಂದಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1070 ಸಂಜಿೇವ್ / ಸುರೇವಬಾಬು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1071 ಷಮ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1072 ಅನಂತಮಮ  / ಸನಭಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1073 ಭೇಜ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1074 ಮಲಲ ಮಮ  / ಸಂಜಿೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1075 ಹುಸೇನ  / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1076 ಸಾಲಿಬಾಯಿ / ಪುಣ್ಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1077 ಚಂದಯ ಔಲ / ವಿಟಟ ಲಾಯ ವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1078 ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ / ಭಲಕ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1079 ಚಾೊಂಡಮ  / ಟೇಪಾ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1080 ವಿಟಟ ಲ್ / ಹಿರಿಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1081 ಲಿೊಂಖರಾಜ್ / ಫಷರಾಜ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1082 ದೇವೊಂದಯ   / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1083 ಮಲಲ   / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1084 ಮೆನಿಬಾಯಿ / ಉಭಕಾೊಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1085 ರಾಗವೊಂದಯ  / ಶಿವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1086 ಶಿಲಿೊಂಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1087 ಕಿವನ್ / ತಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1088 ಸಷನ  / ಷಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1089 ಗೇಪಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1090 ವನಾಮ  / ಗೇಬಾಮಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1091 ವಿೇಯಬದಯ   / ಸನಮಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1092 ಬೇನಭಭ  / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1093 ಸನಮಂತ್ / ಸೈಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1094 ನಾಖ  / ಪುಟಟ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1095 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಭಣಿಔರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1096 ತುಲಜಭಭ  / ಸಿದದ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1097 ಚಿನನ ಭಭ  / ಖಣ್ಪಾತ್ತಯ ವ್` ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1098 ರೇನಿಾ ದದ   / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1099 ಜನಾಧಿನ್ / ಕಾಶಿತಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1100 ಯ ದ್ರೇಪುಕಮಾರ್ / ಫಷಣ್ಣ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1101 ಪಂಚಕ್ಷ್ರಿ / ಫಷಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1102 ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ / ಔಡಲ್ರ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1103 ರಾಜೊಂದಯ  / ವೄೊಂಔಟರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1104 ಔವಭಭ  / ಫಷಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1105 ತೇಜಶಿವ ನಿ / ಶಿಕುಮಾರೆಿಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1106 ಗೇವಿೊಂದ್ / ಮಾಣಿಔಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1107 ಸಿದಯ ಭ  / ವಭರಾವ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1108 ತೇಜ್ರಯ ೇ / ಸುಫಫ ಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1109 ಫಷರಾಜ್ / ಚನನ ಫಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1110 ನಾಗೊಂದಯ   / ಸಂಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1111 ಮೆಫಣ್ಣ  / ಶಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1112 ಭೇಭಣ್ಣ  / ಭೇಭಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1113 ಲಚಾಮನಾಮಕ್ / ಸನಮಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1114 ತಮ ನಾಮಕ್ / ಚಂದಾಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1115 ಭಲಿಲ ಔಜುಿನ್ / ಫಷರಾಜ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1116 ಮುತಮ ಭಭ  / ಷತಮ ನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1117 ಫಯ ಸಭ ಲಾೊಂಬ್ಬಕಾ / ಸಿದದ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1118 ಪಾೊಂಡುನಾಮಕ್ / ಲಿೊಂಖನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1119 ಸೇಭಲನಾಮಕ್ / ವನಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1120 ಶಿಲಿೊಂಖರೆಡ್ಡಡ  / ವಯಣ್್ಭೂಲ್್ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1121 ನಯಷರೆಡ್ಡಡ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1122 ಚನನ ಫಷ  / ಫಷರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1123 ರಾಮುಲು / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1124 ತ್ತಯಸಿೊಂಗ್ / ದೇಜ್ಞನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1125 ಹೇಭಲ / ಔವಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1126 ನಾರಾಮಣಾಮಕ್ / ಉಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1127 ರಾಮುಲು / ನಾಖಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1128 ಗೇಪಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1129 ವಯಣ್  / ಭಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1130 ದೇವಿೊಂದಯ ಭಭ  / ದೇವಿೊಂದಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1131 ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ / ಮೇಖಲನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1132 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ / ರಾಮುಲು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1133 ಯಮಶ್ / ಶಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1134 ನಾಗೊಂದಯ   / ಭೇಮ್್ವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1135 ಮಾಣಿಕಿಬಾಯಿ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1136 ಎಯನಾನ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1137 ಫಲರಾಜ್ / ಬಾಲಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1138 ಮುಯಳಿಮೇೇಸನ್ / ಲಕಿಮ ಭ ೇನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1139 ಬಾಲ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1140 ಚಂದಯ ಭಭ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1141 ದೇವಿೊಂದಯ ಭಭ  / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1142 ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ / ತ್ತಮಿನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1143 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ / ಭೇಭಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1144 ರಾಮುನಾಮಕ್ / ಭಾಸಿೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1145 ಯ ವಿೇಣ್ಮಕಮಾರ್ / ಆಶಿೇವಾಿಡಂ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1146 ಫಷಭಭ  / ಫಷರಾಜ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1147 ವಯ ಣ್ಕುಮಾರ್ / ಶಿವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1148 ಸಷನಮ ನಾಮಔ / ಲೇಕಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1149 ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ / ರಾಚೇಟಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1150 ಕಾಶಿಮಾಲಿ / ಚಿತ್ತಳಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1151 ಮಶೇದಭಭ  / ಭಲಿಲ ಔಜುಿನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1152 ನಾಗಶ್ / ರಾಚಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1153 ಔಭಲಭಭ  / ನಯಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1154 ಸಂತರಾವ್ / ಮಾಣಿಔಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1155 ಚನನ ಫಷಭಭ  / ಶಂಕೄಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1156 ವಿೇರೇೊಂದಯ  / ಯಾೊಂಔಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1157 ಬ್ಬಕಾಮನಾಮಕ್ / ಹುಫಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1158 ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ / ಲಚಭಣಾಣ ಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1159 ಶಾೊಂತಮಮ  / ಮಾಣಿಔಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1160 ದಾಮೇೇದರೆಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1161 ಫಲರಾಮ್ / ಸುಕಾಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1162 ಶಿನಾಮಕ್ / ಧಮುಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1163 ರಾಮಾಮನಾಮಕ್ / ಥಕಾಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1164 ತುಳಸಿರಾಮ್ / ಜನಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1165 ದೇೊಂಡಮ ನಾಮಕ್ / ನಂದಾಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1166 ಖಣೇಶ್ / ದುಖಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1167 ಬಾಬುನಾಮಕ್ / ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1168 ರಾಭಚಂದಯ  / ಕೄಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1169 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್ / ದಭಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1170 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ / ಬಾಫಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1171 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ / ಭಾಸಾನ ಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1172 ಚಂದಯ ಬಾಯಿ / ಬಾಫಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1173 ರಾಜುನಾಮಕ್ / ಚಿನಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1174 ನಯಸಿೊಂಗ್ / ತ್ತಯಸಿೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1175 ಬ್ಬಕಾಮನಾಮಕ್ / ಥಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1176 ಕಿವಣಾಣ ಮಕ್ / ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1177 ರಾಮುಲ  / ಜ್ರಭಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1178 ರಾಮಾಮನಾಮಕ್ / ಖನಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1179 ಜಮಿನಿಬಾಯಿ / ಪೇಮಿನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1180 ಗುೊಂಡಾಮ ನಾಮಕ್ / ದ್ರೇನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1181 ವಿೇರೇೊಂದಯ  / ಹಿರಿಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1182 ಕಿವನ್ / ತುಕಾಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1183 ಚಾಣ್ಮ ನಾಮಕ್ / ಇಟಾಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1184 ಗಮಿಾ ಬಾಯಿ / ಕಿವಣಾಣ ಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1185 ಗೇವಿೊಂದ್ / ಧಂಜಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1186 ಆವ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1187 ಶಂಔನಾಿಮಕ್ / ಕಿವಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1188 ಡಾಮ ನಿಬಾಯಿ / ನಯಸಿೊಂಗಾನ ಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1189 ರಾಭ  / ಸನುಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1190 ಮಾಣಿಕಿಬಾಯಿ / ಸೇಭನನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1191 ಕಿಸಿಟ ಬಾಯಿ / ಲಿೊಂಖನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1192 ಟಾಟ ಬಾಯಿ / ಶಂಔರ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1193 ಮೇಖಲಮ ನಾಮಕ್ / ಬಾಫನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1194 ನಿೇಲಕಂಠ / ಮಾನಿಾ ೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1195 ಔಸುತ ಬಾಿಯಿ / ಭಹಾಲಿೊಂಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1196 ಪೇಯ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1197 ರಾಭಕೃಶಣ  / ಬುಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1198 ಮೇಖಲಭಭ  / ಯಘುತಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1199 ರಾಮುನಾಮಕ್ / ಎತ್ತಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1200 ಶಿಶಾಯಣ್  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1201 ಕಾವ  / ಷಫಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1202 ಮಾಣಿಕಾಫ ಯಿ / ನಯಸಿೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1203 ಭೇಭಲನಾಮಕ್ / ಪುರಂದರ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1204 ಶಂಔರ್ / ತೇಜಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1205 ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1206 ವೄೊಂಔಟೇಶ್ / ತುಳಜಮನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1207 ಸನಮಂತ್ / ಚಂದುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1208 ಚನನ   / ಉಶ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1209 ಮೇೇತಿಲಾಲ್ / ಸರಿಚಂದಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1210 ಭೇಟಕಿಬಾಯಿ / ಧನಿಾ ೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1211 ರಾಜೊಂದಯ  / ಬ್ಬಲಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1212 ಫಷವಂತ  / ಸಾೊಂಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1213 ಸಂಜು / ಫಸುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1214 ಔವ  / ಪಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1215 ವೄೊಂಔಟಿಗ ರಿ / ಸರಿಚಂದಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1216 ನಯಷ  / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1217 ಅನಂತಭಭ  / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1218 ಮುನಾನ  / ಫಸುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1219 ಖಿರಿನಾಮಕ್ / ಲಲಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1220 ಸನಮಂತ್ / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1221 ಮಾನಮ ನಾಮಕ್ / ಫಲೂನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1222 ಹುಸೇನ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1223 ವಿಟಟ ಲ್ / ಮಾನಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1224 ಧಭಲನಾಮಕ್ / ರುಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1225 ಸಂತೇಷ್ / ಮಾಣಿಔಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1226 ಭೇಭಲನಾಮಕ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1227 ಪುಣಿಬಾಯಿ / ಮಾಣಿಔಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1228 ತುಳಜಮನಾಮಕ್ / ರುಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1229 ರೆಡ್ಡಮನಾಮಕ್ / ಭೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1230 ರಾಜುನಾಮಕ್ / ಮಾನಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1231 ಖಿರಿನಾಮಕ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1232 ದೇಲನಾಮಕ್ / ರುಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1233 ರಾಮುನಾಮಕ್ / ರುಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1234 ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ / ಭಧು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1235 ಫಷ  / ಬಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1236 ನಯಷ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1237 ಮೇಖಲ  / ಬಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1238 ಫಸುನಾಮಕ್ / ಭೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1239 ಬುಖಗ   / ಎಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1240 ಉವ  / ಚಿನನ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1241 ಮಾಣಿಔ  / ಚಿನನ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1242 ಭಹಾದೇಭಭ  / ಭೇಭವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1243 ವೄೊಂಔಟೇಶ್ / ಪಾೊಂಡಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1244 ಸಸಾಲಿಬಾಯಿ / ಅಭಮಿನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1245 ಲಮ ನಾಮಕ್ / ಹಂಔಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1246 ಸೇಭಲನಾಮಕ್ / ಲಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1247 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ಟಿ ಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1248 ಪುಲಿಾ ೊಂಗ್ / ತುಕಾಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1249 ಭೊಂಬೆ / ಲೇಕಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1250 ಸರಿಚಂದಯ  / ಲಕಾಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1251 ಕಿಯ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1252 ಮೇೇತಿಲಾಲ್ / ಹುನಾಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1253 ನಯಷ  / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1254 ಗೇವಿೊಂದ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1255 ಫಲರಾಮ್ / ಪಾೊಂಡುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1256 ಕಿವನ್ / ಲಚಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1257 ಮಲಲ   / ಸವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1258 ಮಾನಿಾ ೊಂಗ್ / ದಸಾತ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1259 ಭಹಾದೇ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1260 ನಯಸಿೊಂಸಲು / ಮಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1261 ಗೇಧಿನ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1262 ಸನಮಂತ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1263 ಬಾಡ್ಡಯನಾಮಕ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1264 ರಾಭದಾಸ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1265 ಯಮಶ್ / ಫಸುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1266 ರಾಮುನಾಮಕ್ / ಪಾೊಂಡುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1267 ಆವ  / ಲಚಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1268 ಷಫಣ್ಣ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1269 ಗೇವಿೊಂದ್ / ರಾಮು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1270 ದಭ ಬಾಯಿ / ನಯಸಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1271 ಕಿಷಣಾಣ ಮಕ್ / ದೇಜ್ಞನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1272 ಸಿಕಂದರ್ / ಗನ್ರನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1273 ಕಿವನಾಮಔ / ಕವಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1274 ಬಾಲಮ ನಾಮಕ್ / ನಯಸಿೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1275 ಸೇಭನಾಮ ಮಕ್ / ವನಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1276 ಭಲಮ ನಾಮಕ್ / ಲಮ ನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1277 ರಿಬಾಯಿ / ಮಾಣಿಔಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1278 ರುದಯ ಪ್ / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1279 ವಿಟಟ ಲ್ / ಲಚಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1280 ಔವಮ ನಾಮಔ / ನಾಖಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1281 ನಯಸಿೊಂಗ್ / ಜೇಲಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1282 ರಾಜೊಂದಯ  / ಬ್ಬಲಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1283 ಕಾವ  / ಚಂಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1284 ಶಂಔರ್ / ಸುಫಫ ಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1285 ಸಿೇತ್ತರಾಮ್ / ದೇಜ್ಞನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1286 ರಾಜು / ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1287 ಪಾೊಂಡು / ನಾನಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1288 ಪಂಡಾರಿ / ಉಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1289 ಮಾಣಿಕಿಬಾಯಿ / ಫಸು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1290 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ / ಫಷನಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1291 ರುಕಾಮ ನಾಮಔ / ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1292 ಗೇವಿೊಂದ್ / ನಯಸಿೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1293 ಯತನ ಬಾಯಿ / ದಮಿನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1294 ಲಕಿಮ ಭ ೇಬಾಯಿ / ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1295 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್ / ಭೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1296 ಮಾಣಿಕಿಬಾಯಿ / ಸೇಭನನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1297 ಕಿರಾಭಭ  / ಬುಖಗ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1298 ಸರಿಚಂದಯ  / ಹಿರಿಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1299 ಗೇಬ್ಬಯ ಮನಾಮಕ್ / ಸುಫಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1300 ಯಮಶ್ / ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1301 ಯಮಶ್ / ಕಿವನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1302 ನಾಖಭಭ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1303 ಮಾಣಿಔಮ  / ದೇಜ್ಞನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1304 ಅೊಂಜಲ  / ರಾಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1305 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಧಭಿನಾಮ ಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1306 ಲಕ್ಷ್ಭ   / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1307 ಮಾಣಿಕಾಫ ಯಿ / ರಾಮಾಜಿನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1308 ಮಾಣಿಔ  / ಸನಮಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1309 ಔವಮ ನಾಮಔ / ರಾಮಾಜಿನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1310 ಫಲರಾಮ್ / ಟೇಪಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1311 ಫದಾಮನಾಮಕ್ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1312 ಸಿೇತ್ತಮನಾಮಕ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1313 ಸುಬಾಶಾ / ತುಕಾರಂ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1314 ಚಂದರ್ / ಸಿೇತಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1315 ತುಳಜಮ  / ಶಿತಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1316 ಸುಫಮನಾಮಕ್ / ಲಚಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1317 ಷಮ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1318 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್ / ಖುಫನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1319 ಲೇಕಾಮನಾಮಕ್ / ಟೇಪಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1320 ಭೇಜ  / ದಷತ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1321 ದೇವಿಬಾಯಿ / ಸೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1322 ನಾಖ  / ಮಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1323 ಗೇನಿಬಾಯಿ / ಗೇಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1324 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ / ರೇಮಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1325 ರುಮಾಮನಾಮಕ್ / ರಾಮಾಜಿನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1326 ಆವ  / ಹುಸೇನ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1327 ಗೇಪಾಲ್ / ರೇಮಾಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1328 ನಾಖರಾಜ್ / ಐಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1329 ಯಮಾಲು / ರಾಮಾಜಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1330 ಷದಾನಂದ್ / ಇರಾನಾ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1331 ನಯಸಿೊಂಸಲು / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1332 ರುಲ ನಾಮಕ್ / ಸನಭ ನಾಮ ಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1333 ಸೈರೆಡ್ಡಡ  / ವಿಚರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1334 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1335 ಶಿಯ ೇನಿಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1336 ಶಾಯದಾ / ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1337 ಪಕಿಯ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1338 ನಯಷನಾಮಕ್ / ಗೇಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1339 ಕಿಶಟ ಮಮ  / ಪಾಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1340 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1341 ಭೇಭಭ ಭಭ  / ಫಷರಾಜ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1342 ನಾರಾಮಣ್ / ಯಂಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1343 ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ / ತುಳಜಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1344 ಮೇಡ್ಡನಾಾ ಬ್ / ಜೈನೇಡ್ಡನಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1345 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ / ಬಾಬುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1346 ಅನಂತಭಭ  / ಬಾಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1347 ವರಂಗೌಡ / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1348 ಅಯವಿೊಂದ್ / ನಾಖಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1349 ವಯಣ್  / ನಾಖಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1350 ವೄೊಂಔಟ  / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1351 ನಂದಾಮ ನಾಮಕ್ / ತ್ತಯ ಮನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1352 ನಂದ್ರಬಾಯಿ / ಸನಭಣಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1353 ಮೇೇಸನ್ / ವನಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1354 ಸಿದದ ಭಭ  / ವಯಣ್ಫಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1355 ಫಷವಂತರಾವ್ / ವಯಣ್ಫಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1356 ಲಕಿಮ ಭ  / ಶಿಯ ೇನಿಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1357 ನಯಷ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1358 ಫಷಭಭ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1359 ಶಿರಾಜ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1360 ಷಮಭಭ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1361 ರಾಜೊಂದಯ  / ಬಾಲಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1362 ಹೇಭಲನಾಮಕ್ / ಕವಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1363 ಭೇಭ  / ಆವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1364 ಶಂಔರ್ / ಗುೊಂಡನಾಮಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1365 ಕಾೊಂತಭಭ  / ಮೇಖಲ್್ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1366 ಪೊಂಟೇಜಿ / ಯ ತ್ತಪಜ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1367 ಶಿಭಭ  / ಸನಮಂತ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1368 ಮಾನಿಾ ೊಂಗ್ / ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1369 ಯವಿೇೊಂದಯ  / ಭೇಭರೈ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1370 ಮೇಖಲ  / ಚಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1371 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ / ಭೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1372 ಕಿಶಟ ಮಮ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1373 ಜಖದ್ರೇಶ್ / ವಯಣ್ಫಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1374 ಜಿೇತೇೊಂದಯ ರೆಡ್ಡಡ  / ವಯಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1375 ಕಿಶಟ   / ಲಚಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1376 ರಾಮುಲು / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1377 ನಯಷ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1378 ಕಾವಭಭ  / ಔವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1379 ಸನಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ಲಕ್ಷ್ಭ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1380 ದಭಭ ಭಭ  / ನಾಖರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1381 ವಯಣ್  / ಗುೊಂಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1382 ನಾಖಭಭ  / ಸೈಫಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1383 ಶಿಯ ೇಧರೆಿಡ್ಡಡ  / ಜನಾಧಿನರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1384 ಪೇಸಾಿಬ್ / ಷನಾನ  ಖಾಸಿಮಾಲಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1385 ಷತಮ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ  / ಜನಾಧಿನರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1386 ಜಖದ್ರೇಶ್ / ಗರೆ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1387 ಯಮಶ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1388 ರಾಗವೊಂದಯ  / ಸನಮಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1389 ಶಿಖುಸೈನ್ / ಔರಿೇಮಾಾ ಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1390 ಶಂಔಸಿಿೊಂಗ್ / ಫಲಯಭಸಿೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1391 ವಿಟಟ ಲ್ / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1392 ಶಾೊಂತ  / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1393 ಸಲಿಮಾಬೄಖಮ್ / ಜಲಾಲ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1394 ಯವಿಕುಮಾರ್ / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1395 ಶಿಕುಮಾರ್ / ನಾಖಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1396 ಯಘುತಿರೆಡ್ಡಡ  / ಗೇವಿೊಂದ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1397 ವೄೊಂಔಟಯ ಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ಹೆಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1398 ಶಂಔರ್ / ದೇಜಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1399 ಸನಮಂತ್ / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1400 ಫಷರಾಜ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಸುದವಿನರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1401 ಶಿಮಮ  / ಸಿದದ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1402 ರಾಜು / ಚೆನಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1403 ಭಾಖವಂಟು / ಪರುಮಾಳ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1404 ಫಷ  / ದಡಡ  ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1405 ಅಣಾಣ ರಾಮ / ಇಯಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1406 ರಾಭ  / ದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1407 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಚಂದಯ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1408 ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ  / ಭೇಭವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1409 ಸಿದಯ ಭ  / ರಾಜೊಂದಯ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1410 ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ  / ರಾಭಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1411 ನಯಸಿಮುಲು / ಭಣಿಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1412 ಅೊಂಫಣ್ಣ  / ರಾಭಣ್ಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1413 ಗೇಧಿನರೆಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1414 ಔವಭಭ  / ಫಷವಂತ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1415 ನಯಸಿೊಂಖಭಭ  / ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1416 ಸನಭಮಮ  / ಬಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1417 ದೇವಿೊಂದಯ ಭಭ  / ನಯಸಿೊಂಸರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1418 ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಕಿಷಟ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1419 ಶಂಔರ್ / ಗಔಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1420 ಭಲಿಲ ಔಜುಿನ್ / ಭಹಾದೇ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1421 ವೄೊಂಔಟೇಶ್ / ಭಣಿಔ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1422 ವೄೊಂಔಟಿ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1423 ಬಾಪುರೈ / ವಿೇಶ್ನಿಟಿಟ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1424 ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ  / ನಿೇಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1425 ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ವಿಷ್ಣಣ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1426 ಸಿದದ   / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1427 ಶಿಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1428 ನಯಸಿೊಂಸಲು / ನಾಖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1429 ವಿೇಯಮಮ  / ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1430 ಭೇಮೄಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1431 ಮೇಖಲ  / ನಯಷ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1432 ಶಿಯ ೇಶೈಲುಕಮಾರ್ / ಶಿಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1433 ಶಿವಾನಂದ್ / ಗುೊಂಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1434 ಷಮ  / ಚಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1435 ಬಂದಗಸಾಬ್ / ಹುಸೈನ್್ಸಾಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1436 ಭಸಭಭ ದ್ರಭಯಾ / ಇಬಾಯ ಹಿೊಂಸಾಬ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1437 ಚಂದಯ ಫಖಭಭ  / ನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1438 ಜಮಭಭ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1439 ಗುೊಂಡಭಭ  / ಸನಭರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1440 ಫನನ   / ಭೇಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1441 ರಾಭಲಭಭ  / ಪಂಡಾರಿ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1442 ನಯಷ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1443 ವಯಣ್  / ಸನಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1444 ರಿಯಾಜೇಡ್ಡಡ ನ್ / ಲಲುಲ ಮಿಯಾ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1445 ಷಮ  / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1446 ಭೇಭ  / ಚಂದಯ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1447 ಮೌಲಾನಾ / ಪಕುಯ ದ್ರದ ೇನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1448 ಯಮಾಲು / ಲಕ್ಷ್ಭ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1449 ಫಷ  / ಬ್ಬಚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1450 ಬುಖಗಮಮ  / ಖಾಸಿಭಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1451 ಇಬಾಯ ಹಿೊಂ / ಷಬಾದರ್ ಹುಸೈನ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1452 ಯವಿೇೊಂದಯ ಕುಮಾರ್ / ವಯಣ್ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1453 ತ್ತಹಿರ್್ಟೇಲ್ / ಗೌಸ್್ಪಾಟಲ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1454 ದತ್ತತ ತ್ರಯ ೇಮ / ದೇಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1455 ಫಸುನಾಮಕ್ / ಭೇಭಲನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1456 ಫಷಭಭ  / ನಾಖಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1457 ಗೇಬ್ಬಯ ಬಾಯಿ / ಚಿನಾಮ ಮನಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1458 ದಾವೂದ್್ಟೇಲ್ / ಗೌಸ್್ಪಾಟಲ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1459 ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ / ಲಲಸಭದ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1460 ಪಾಿತಭಭ  / ನಯಸಿಭಲು ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1461 ಗಂಖ  / ಆವರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1462 ಮೇಗಾಲಮ / ಚನನ ಮಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1463 ಅನಂತ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಬುಖಗ ರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1464 ಲಚಭ  / ಮಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1465 ಅೊಂಬಾಮ  / ದಮಾಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1466 ಲಕ್ಷ್ಭ   / ಷಮ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1467 ಜನಾಧಿನ್ / ದೇವಿಡ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1468 ರಾಮಾಮನಾಮಕ್ / ರಾಮ್್ಜಿನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1469 ಚನನ ಫಷಭಭ  / ಮಲಲ  ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1470 ಮಾನಮ ನಾಮಕ್ / ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1471 ನಯಸಿೊಂಗ್ / ಮಾನಿಾ ೊಂಗ್ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1472 ಮೇಖಲ  / ವಭ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1473 ಅೊಂಜನಭಭ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1474 ಮೇೇಸನ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ಭೇಜ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1475 ನಾಖ  / ಮೇಖಲ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1476 ಭಲಲ ಭಭ  / ಭೇಜ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1477 ವಯಣ್  / ಮಾವ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1478 gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ/¥ÀæPÁ±ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1479 §¸À¥Àà/©ZÀÑ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1480 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ/±ÀgÀt¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1481 «dAiÀÄ®QëöäÃ/ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1482 «dAiÀÄ®QëöäÃ/«µÀÄÚªÀzsÀð£ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1483 ªÉAPÀlªÀÄäà/gÁªÀÄZÀAzÀægÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1484 gÁd±ÉÃRgÀ/±ÀgÀt¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1485 ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ/«ÃgÁgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1486 ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä/ZÀ£Àß§¸ÀªÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1487 ¥ÀÄµÀàªÀÄä/gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1488 zÀÉÆ.ªÉÆÃ£ÀAiÀÄå/¸ÁAiÀÄ§tÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1489 ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ/D±ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1490 PÁ±À¥Àà/§AzÉ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1491 ªÀiÁtÂPÀ¥Àà/©üªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1492 ªÉAPÀl¥ÀÀà/ºÁ±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1493 E¨Áæ»A/±À©âgÀºÀÄ¸ÉÃ£À ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1494 AiÀÄ®èªÀÄä/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1495 §AzÉªÀÄä/AiÀÄ®è¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1496 ¸ÁAiÀÄ¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1497 ¥ÀÀæ¨sÁPÀgÀ/ªÉAPÀt§lÖ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1498 GªÀiÁªÉÆÃºÀ£À/®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1499 ªÀÄÄvÀÛªÀÄä/£ÀgÀ¸ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1500 £ÀgÀ¹ªÀÄÄè/¸ÁAiÀÄ§tÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1501 ¸À.D±À¥Àà/¸Á¬Ä§tÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1502 £ÀgÀ¸À¥Àà/FgÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1503 «ÃgÁªÀÄtÂ/®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1504 C±ÉÆÃPÀ/¦ÃgÀAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1505 ºÀtªÀÄAvÀ/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1506 ©üÃªÀÄgÉrØ/gÁªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1507 ZÁAzÀ©Ã/ªÉÆ.ªÀiË¯Á£À ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1508 PÀ®¥ÀvÀgÉrØ/©üÃªÉÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1509 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä/©üÃªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1510 ªÀÄ.gÀ¦üÃPÀ/ªÀÄ.ªÀÄ»§Æ§° ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1511 ªÉAPÀl¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1512 PÀÉÃ±À¥Àà/vÀªÀÄätÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1513 ZÀ£Àß§¸ÀªÀÄä/AiÀÄ®è¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1514 ¥ÀAqÀgÀ¥Àà/AiÀÄ®è¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1515 C¤Ã®/ªÉÆUÀ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1516 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä/¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1517 ºÀtªÀÄAvÀ/ºÁ±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1518 UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ/±ÀAPÀæAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1519 ªÀiË¯Á£À¸Á§/ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1520 ±ÀgÀtUËqÀ/£ÀgÀ¸ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1521 ¥ÉAqÀ¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1522 §¸ÀtÚ/¸À.ºÀtªÀÄAvÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1523 C£ÀAvÀªÀÄä/zÉÃªÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1524 §¸À¥ÀÀà/zÀ¸ÀÛ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1525 ²ªÀgÁd/§£Àß¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1526 ¨sÀÆ¥Á®gÉrØ/¨Á®gÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1527 UÀÉÆÃ¥Á®/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1528 §ÄUÁÎgÉrØ/gÁªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1529 ºÀtªÀÄAvÀ/£ÀgÀ¸À¥ÀÀà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1530 £ÀgÀ¸À¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1531 ZÀ£ÀÀßªÀÄä/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1532 gÁªÀÄgÉrØ/§¸ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1533 ²ªÁgÁªÀÄgÉrØ/«ÃgÁgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1534 zÉÆ.QµÀÖ¥Àà/£ÁUÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1535 ªÉÆUÀ®¥Àà/±ÁªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1536 gÁªÀÄÄ®Ä/D±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1537 ¨Á®gÉrØ/UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1538 gÁWÀªÉÃAzÀæ/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1539 PÁ±ÀªÀÄä/©üÃªÀÄ±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1540 zÉÆ.gÁªÀÄÄ®Ä/ºÀtªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1541 ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ/§¸ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1542 £ÀgÉÃAzÀægÉrØ/®PÀëöägÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1543 £ÀgÀ¸À¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1544 ¹zÀÝªÀÄä/ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1545 ¥ÀzÀäªÀÄä/£ÀgÀ¹ªÀÄÄè ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1546 ¤AUÀ¥Àà/£ÁUÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1547 wªÀÄä¥Àà/¨sÉÆÃd¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1548 ªÉAPÀlgÉrØ/§¸ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1549 gÁªÀÄÄ®Ä/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1550 C£ÀAvÀgÉrØ/§ÄUÁÎgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1551 SÁeÁªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£À/SÁ¹AC° ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1552 ¨Á®¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1553 £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1554 ²ªÀ±ÀgÀt/©üÃªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1555 £ÀgÀ¸À¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1556 gÁªÀÄÄ®Ä/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1557 ¸ÀÁ«vÀæªÀÄä.ºÀÄ¸ÉÃ£ÀAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1558 zÉÃ¸À¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1559 £ÀgÀ¸À¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1560 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1561 ªÉÆUÀ®¥Àà/§ÄUÀÎ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1562 §AzÉ¥Àà/¸ÁAiÀÄ£Àß ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1563 £ÀgÀ¸À¥Àà/ZÀÄPÀÌ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1564 AiÀÄ®è¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1565 zÁ£À¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1566 ±ÁAvÀ¥Àà/ºÀtªÀÄAvÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1567 ¨Á®¥Àà/©ZïÑ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1568 ®ZÀ¥Àà/vÀªÀÄä¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1569 gÀÄPÁå/»ÃgÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1570 ¤Ã¯Á¨Á¬Ä/gÁqÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1571 gÀÁqÀÄ/»ÃgÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1572 QµÀÖ£ÁAiÀÄPÀ/zÉÃªÀeÁå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1573 dªÀÄPÁ¨Á¬Ä/zÉÃªÀeÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1574 ZÀAzÀgÀ/zÉÃªÀf ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1575 ªÉAPÀlVj/ºÀj±ÀÑAzÀæ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1576 UÉÆ«AzÀ£ÁAiÀÄPÀ/®ZÀªÀÄ£À£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1577 ©üÃªÀÄ±Á/UÉÆÃ¨Áæöå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1578 ZÀÁA¢¨Á¬Ä/UÉÆÃ¨Áæöå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1579 «ÄÃgÁ¨Á¬Ä/eÉÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1580 £ÀgÀ¹AUÀ/xÁªÀAiÀÄð£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1581 ZÀ£ÀßªÀÄä/QµÀÖ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1582 C±ÉÆÃPÀ/¨Á®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1583 gÁªÀÄÄ®Ä/®PÀëöä¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1584 §ÄUÀÎ¥Àà/§AzÉ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1585 PÉÆÃ£ÀªÀÄä/w¥ÀàtÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1586 ZÀAzÀÀæ¥Àà/ªÉÆUÀ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1587 w¥ÀàtÚ/¨Á®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1588 £ÀgÀ¸À¥Àà/¨ÉÃvÁ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1589 ®PÀëöä¥Àà/ºÀÄ¸À£ÉÃ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1590 ¨Á®å£ÁAiÀÄPÀ/©üÃªÀÄ¹AUÀ ZÀªÁí£À ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1591 ºÀtªÀÄAvÀ/gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1592 ®PÀÀëöät/zÉÃªÀeÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1593 ªÀiÁtÂPÀ£ÁAiÀÄPÀ/¥ÀvÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1594 ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ/UÉÆUÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1595 QÃ¶Ö¨Á¬Ä/°AUÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1596 £ÀgÀ¹AUÀ£ÁAiÀÄPÀ/gÁªÀÄÄè£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1597 ¥ÀÁjÃ¨Á¬Ä/¤Ã¯Áå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1598 ®QëöäÃ¨Á¬Ä/«oÀ×®ZÀªÁí£À ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1599 ®ZÀÀå£ÁAiÀÄPÀ/©üÃªÀiÁèAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1600 CgÀ«AzÀPÀÄªÀiÁgÀ/ªÉAPÀlAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1601 ªÀiÁtÂPÀ¥ÀÀæ¨sÀÄ/ZÀAzÀæAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1602 ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£À/UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1603 §AzÉ¥Àà/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1604 ©üÃªÀÄ¥Àà/D±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1605 £ÀgÀ¸ÀgÉrØ/¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1606 ºÀtªÀÄ¥Àà/ªÉÆUÀ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1607 QµÀÀÖ¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1608 £ÀgÀ¸À¥Àà/ªÉAPÀl¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1609 zÀvÀÛvÉæÃAiÀÄgÉrØ/ªÀiÁ®gÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1610 ±ÀgÀt¥Àà/¸Á§tÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1611 ºÀÄ¸É£À¥Àà/¨Á®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1612 ªÉAPÀl¥Àà/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1613 gÁªÀÄZÀAzÀæ/©üÃªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1614 dUÀÎ£ÁxÀgÉrØ/²ªÀ°AUÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1615 C£ÀAvÀgÉrØ/±ÀgÀt¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1616 ¸ÁAiÀÄ¥ÀÀà/ªÉÆUÀ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1617 ªÀiÁtÂPÀgÉrØ/£ÀgÀ¸ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1618 UÀÉÆÃj¨ÉÃUÀA/¤eÁªÉÆ¢Ý£À ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1619 ®°vÀªÀÄä/QµÀÖ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1620 ®PÀÀëöäªÀÄä/vÀªÀÄägÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1621 ©üÃªÀÄ±À¥Àà/D±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1622 ªÉAPÀl¥Àà/¨Á®AiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1623 ªÉAPÀmÉÃ±À/±ÉÃµÁVjgÁªÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1624 ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ/ªÀÄ®ègÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1625 ZÀAzÀæAiÀÄå/©üÃªÀÄAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1626 gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä/«ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1627 agÀAf«gÉrØ/UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1628 ¸ÀgÀ¸Àéw/gÁªÀÄAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1629 £ÀgÀ¸À¥Àà/©üÃªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1630 £ÀÁUÀ¥Àà/ªÉÆUÀ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1631 ®ZÀä¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1632 ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£À/ºÀtªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1633 UÉÆÃªÀzsÀð£ÀgÉrØ/C£ÀAvÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1634 C±ÉÆÃPÀgÉrØ/£ÀgÀ¸ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1635 ªÉÆUÀ®¥Àà/D±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1636 ±ÉÃµÀtÚ/¯Á®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1637 £ÀgÀ¸À¥ÀÀà/D±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1638 PÁ±ÀªÀÄä/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1639 ±ÀgÀt¥Àà/¨Á§Ä ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1640 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà/±ÁªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1641 £ÀgÀ¸ÀgÉrØ/gÁªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1642 gÁªÀÄgÉrØ/AiÀÄ®ègÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1643 ºÀtªÀÄ¥Àà/D±À£Àß ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1644 ¥ÁªÀðvÀªÀÄä/£ÀgÀ¹ªÀÄÄè ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1645 ªÉAPÀlªÀÄä/©üÃªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1646 ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ/dUÀ£ÁßxÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1647 gÁªÀÄ®ªÀÄä/gÁeÉÃAzsÀæ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1648 ¸Á§tÚ/ZÀAzÀætÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1649 ¥ÁAqÀÄ£ÁAiÀÄPÀ/¨Á¯Áå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1650 ªÀÉÆÃºÀ£À/±Átå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1651 UÉÆÃª«AzÀ/®ZÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1652 ®ZÁå£ÁAiÀÄPÀ/zÉÃªÀeÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1653 UÉÆÃª«AzÀ/¸ÉÆÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1654 ®ZÁå£ÁAiÀÄPÀ/gÉqÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1655 £ÁgÁAiÀÄt/¢Ã¥Áè£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1656 ªÀÄÄ£Àå£ÁAiÀÄPÀ/gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1657 ®PÀëöät/¨Á¯Áå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1658 CA¨Áæöå£ÁAiÀÄPÀ/¸ÉÆÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1659 PÀªÀÄ®ªÀÄä/«oÀ×® ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1660 zÉÃªÀeÁ£ÁAiÀÄPÀ/ºÀtªÀÄå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1661 ®PÀÀëöät£ÁAiÀÄPÀ/gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1662 ®PÀÀëöä¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1663 PÀÁ²£ÁxÀ/©üÃªÀÄ±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1664 £ÀgÀ¸À¥Àà/©üÃªÀÄ±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1665 PÀÁ²£ÁxÀ/©üÃªÀÄ±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1666 §¸ÀªÀÄä/C£ÀAvÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1667 C£ÀAvÀgÉrØ/§ÄUÁÎgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1668 D±ÀgÉrØ/VjAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1669 C£ÀAvÀªÀÄä/¸ÀtÚ gÁªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1670 PÁ±À¥Àà/ªÉÆUÀ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1671 ¤AUÀ¥Àà/ªÉÆUÀ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1672 £ÀgÀ¸À¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1673 £ÀgÀ¸ÀgÉrØ/§ÄUÀÎgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1674 ªÉÆUÀ®¥Àà/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1675 £ÁUÀªÀÄä/ªÉÆUÀ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1676 ²ªÀ°Ã¯Á/gÁªÀÄÄè ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1677 ¨ÉÆÃ£ÀßªÀÄä/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1678 £ÀgÀ¸À¥Àà/FgÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1679 PÁ±À¥Àà/D±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1680 ¨Á®¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1681 §¸À¥Àà/¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1682 ¨sÉÆÃd¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1683 PÁ±À¥Àà/©üÃªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1684 dUÀAiÀÄå/ºÀÄ¸À£ÀAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1685 gÁªÀÄÄè/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1686 SÁeÁªÉÄÊ£ÉÆÃ¢ÝÃ£ï/SÁ¹AC° ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1687 £ÁUÀªÀÄä/¸Á§tÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1688 F±ÀégÀªÀÄä/ªÉÃAPÀlgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1689 ªÉÃAPÀªÀÄä/©üÃªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1690 ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ/©üÃªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1691 ¨Á®¥Àà/w¥ÀàtÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1692 ZÀAzÀæ¥Àà/ZÀAzÀtÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1693 ¸Á§tÚ/ZÀAzÀtÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1694 £ÀgÀ¸À¥Àà/©üÃªÀÄ±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1695 ¸ÁAiÀÄ¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1696 ªÉÆUÀ®¥Àà/£ÁUÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1697 dUÀ£ÁxÀgÉrØ/²ªÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1698 ªÀÄ°èPÁdÄð£À/¸ÀAUÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1699 ªÉAPÀmÉÃ±À/±ÀAPÀæAiÀiÁå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1700 ºÀtªÀÄAvÀÄ/AiÀÄ®è¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1701 §¸ÀªÀgÁd/zÉÃªÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1702 «ªÀÄ®ªÀÄä/§ÄUÀÎ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1703 ¸Á¬Ä§tÚ/±ÀgÀt¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1704 ²æÃzsÀgÀgÉrØ/¸ÀÄ¨sÁgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1705 dUÀ£ÁxÀ/²ªÀ°AUÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1706 ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ/ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1707 ¸ÀtÚºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà/®PÀëöä¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1708 ºÀtªÀÄAvÀ/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1709 ±À²zsÀgÀgÉrØ/¥ÀævÁ¥ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1710 «£ÉÆÃzÀ/£ÁgÁAiÀÄt ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1711 «dAiÀÄ®Qëöä/ªÉAPÀlgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1712 ªÉAPÀlgÉrØ/ºÉÃªÀiÁgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1713 ºÉÃªÀiÁgÉrØ/¹zÀÝ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1714 ªÉAPÀlgÉrØ/ºÉÃªÀiÁgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1715 ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÉrØ/§¸ÀªÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1716 ¸Á«vÀæªÀÄä/§¸ÀªÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1717 w¥ÀàªÀÄä/gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1718 ±ÁAvÀAiÀÄå/¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1719 ªÀÄ®è¥Àà/QµÀÖ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1720 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä/ªÀÄ®è¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1721 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ/±ÀgÀt¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1722 ªÀÄ°èPÁdÄð£À/dUÀ£ÁxÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1723 £ÀÁUÁå/ªÁ¯Áå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1724 zsÀ£À¹AUÀ/¸ÉÆÃªÀiÁè ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1725 PÁ¼Áå£ÁAiÀÄPÀ/vÀÄPÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1726 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ/¦ü°£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1727 ºÀtªÀiÁå/ºÉÃªÀiÁè ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1728 CtzÁå£ÁAiÀÄPÀ/zsÀªÀiÁð£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1729 UÀÆ¤¨Á¬Ä/mÉÆÃ¥Áå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1730 ¨Á§ÄgÁªÀ/gÁªÀÄ¯Á£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1731 «±Àé£ÁxÀgÉrØ/¨sÁ¥ÀÄUËqÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1732 ¥ÀÁªÀðw/±ÀAPÀgÀUËqÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1733 ªÉÄÊ§Æ§°/ªÀiË¯Á£À¸Á§ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1734 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1735 PÀÈµÀÚAiÀÄå/ZÀAzÀæAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1736 ºÀtªÀÄ¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1737 ¨ÉÆÃ£ÀªÀÄä/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1738 gÀªÉÄÃ±À/ªÀÄ®èAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1739 ªÉÆUÀ®¥Àà/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1740 ¨ÉÆÃd¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1741 gÀÁªÀÄÄ®Ä/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1742 ªÀÄÄgÀÄ½ªÉÆÃºÀ£À/®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1743 £ÀgÀ¸À¥Àà/ZÀÄPÀÌ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1744 £ÀgÀ¸À¥ÀÀà/gÁªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1745 ºÀtªÀÄAvÀÄ/D±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1746 ²ªÁ°Ã¯Á/gÁªÀÄÄ®Ä ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1747 C£ÀAvÀgÉr/§ÄUÀÎgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1748 §¸ÀªÀÄä/C£ÀAvÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1749 £ÀgÀ¸ÀgÉrØ/gÁªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1750 ¥ÀæPÁ±ÀgÉrØ/gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1751 ¥ÀÄµÀàªÀÄä/gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1752 ¸ÁAiÀÄ¥Àà/D±À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1753 ²ªÀªÀÄä/ªÉÆUÀ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1754 gÁWÀªÉÃAzÀæ/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1755 ªÀÄ.E¨Áæ»A/¸ÀzÁÝgÀºÀÄ¸ÉÃ£À ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1756 gÁªÀÄÄè/¥sÀvÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1757 ¸À.w¥ÀàtÚ/©üÃªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1758 ºÀtªÀÄAvÀ/¨Á®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1759 UÀAUÀ¥Àà/©üÃªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1760 ®PÀëöät/gÁªÀÄf£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1761 £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1762 ZÀAzÀæ¥Àà/©ÃgÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1763 ¥Àæ§PÀgÀgÁªÀ/±ÀAPÀgÀgÁªÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1764 PÀªÀÄ®PÀgÀgÁªÀ/zÉÃ«zÁ¸ÀgÁªÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1765 ±ÀAPÀæ¥Àà/§¸ÀªÀt¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1766 gÁeÉÃAzÀæPÀÄªÀiÁgÀ/zÉÃ«AzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1767 ªÀiÁ¤PÀ¥Àæ§Ä/UÀÄAqÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1768 ºÀtªÀÄAvÀ/£ÁUÉÃ±À ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1769 ±ÀÁAvÀ®/dUÀ£ÁxÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1770 ºÀtªÀÄå£ÁAiÀÄPÀ/vÁgÁ¹AUï ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1771 ªÀÄÄgÀUÉÃAzÀæ/®PÀëöät ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1772 ªÀÄiÁ¸ÀÄªÀÄ/®PÀëöät ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1773 £ÁUÉÃAzÀæªÀÄä/£ÀgÀ¹ªÀÄÄè ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1774 w¥ÀàAiÀÄå/¸ÀtÚ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1775 eÉlÖ¥Àà/§¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1776 £ÀÁUÀ¥Àà/£ÁUÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1777 £ÀgÀ¸AºÀ®Ä/¥ÀgÀªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1778 ²æÃªÀÄw F±ÀªÀÄä/¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1779 ²æÃªÀÄw ªÀÄgÉªÀÄä/gÁªÀÄAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1780 «ÃgÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå/±ÀAPÀæAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1781 ºÀ¸Á£Áß£ÁAiÀÄPÀ/¯ÉÆÃPÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1782 nÃPÁgÁªÀÄÄ/ºÀÄªÀiÁä£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1783 ¯ÉÆÃPÁå£ÁAiÀÄPÀ/ºÀÄªÀiÁè ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1784 ¯ÉÆÃPÁå£ÁAiÀÄPÀ/ºÀÄ£Áå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1785 w¥ÀàªÀÄä/©üÃªÀÄ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1786 ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà/§¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1787 ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ/±ÀgÀt¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1788 §¸À¥Àà/w¥ÀàtÚ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1789 ªÉÆÃ£À¥Àà/ªÉÆUÀ®¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1790 £ÀgÀ¸À¥Àà/©üÃªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1791 ªÉÄÃWÁå£ÁAiÀÄPÀ/¥sÀvÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1792 ¸À.±ÁªÀÄ¥Àà/§AzÉ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1793 AiÀÄAPÀ¥Àà/J®è¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1794 J®èªÀÄä/ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್



1795 ¥Á¥ÀtÚ/CªÀÄAw ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1796 ¸ÀÁAiÀÄ¥Àà/D±À£Àß ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1797 w¥ÀàtÚ/©üÃªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1798 ºÀgÁå£ÁAiÀÄPÀ/PÁ±Àå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1799 PÉÃ±Áå£ÁAiÀÄPÀ/PÁªÀÄå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1800 ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ/eÉÃªÀÄè£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1801 gÁªÀÄÄè/ºÀtªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1802 ¥ÀAqÀj£ÁxÀ/¥ÀQgÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1803 ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà/JgÀ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1804 ¸ÉÃªÁ£ÁAiÀÄPÀ/¨ÉÆÃ¥Áå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1805 ¹ÃvÁ£ÁAiÀÄPÀ/¸ÉÆÃªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1806 gÀWÀÄ¥Àw/§AzÉ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1807 ²ªÀ¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1808 QµÀÖ¥Àà/ªÀÄ®è¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1809 gÀÁªÀÄÄ®Ä/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1810 ¸ÀÄzÀ±Àð£ÀgÉrØ/©üÃªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1811 ¸À.ªÉAPÀlgÉrØ/§¸ÀgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1812 gÁªÀÄÄ®Ä/D±À£Àß ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1813 ªÉÆUÀ®¥Àà/£ÀgÀ¸ÀªÀÄä ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1814 ¸À.ªÉÆUÀ®¥Àà/ªÀÄ®è¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1815 ¹zÀÝ¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1816 ªÉÆUÀ®¥ÀÀà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1817 ªÉAPÀl¥Àà/AiÀÄ®è¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1818 UÉÆÃªÀzÀð£ÀgÉrØ/gÁªÀÄgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1819 gÁªÀÄ¥Àà/zÉÃ«AzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1820 gÀWÀÄ¥ÀwgÉrØ/gÁªÀÄPÀÈµÀÚgÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1821 ¹zÀÀÝªÀÄä/ªÉAPÀlAiÀÄå ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1822 ZÀAzÀgÀ/gÁªÀÄÄè ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1823 gÀÄPÁå£ÁAiÀÄPÀ/UÉÆ§æöå£ÁAiÀÄPÀ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1824 ¸ÁAiÀÄ¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1825 AiÀÄiÁzÀ¥Àà/gÁªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1826 ºÀtªÀÄ¥Àà/gÁªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1827 £ÀgÀ¸À¥Àà/ªÉAPÀl¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1828 ºÀtªÀÄ¥Àà/§ÄUÀÎ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1829 ªÉAPÀlgÉrØ/ªÉÆUÀ®gÉrØ ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1830 ªÀiÁtÂPÀ¥Àà/©üÃªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1831 C£ÀAvÀ¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1832 PÁ±À¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1833 gÁªÀÄªÀÄä/§ÄUÀÎ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1834 CAiÀÄåªÀÄä/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1835 §ÄUÀÎ¥Àà/ZÀAzÀæ¥Àà ಸಿ ೇಕೄಲ ರ್

1836 ವಬ್ಬಫ ೇರ್ ಪಾಷಾ / ಮೇಸಭಭ ದ್ ಹುಸ್ಪನ್ ಕೂರಿಗ್ರ

1837 ಮಾವಔಾ ಬ್ / ಲಾಲಾಮಾದ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1838 ಬೆಯ  / ಭಲಲ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1839 ವಯಣಾಗೌಡ / ಭಲಲ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1840 ಸಾಯಿಲು / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1841 ಬಖವಂತ / ಯಘುತಿ ಕೂರಿಗ್ರ

1842 ಅಶೇಕ್ ಸಯಲಮ / ಷಫನಾನ  ಸಯಲಮ ಕೂರಿಗ್ರ

1843 ವಯಣ್  / ಭಡೆ ಥ್ರಯ ಶರ್
1844 ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ / ಲಮ  ನಾಮಔ ಕೂರಿಗ್ರ

1845 ಮೇೇತಿಲಾಲ್ / ಸರಿವಚ ೊಂದಯ ಕೂರಿಗ್ರ

1846 ಶಾಮ್ ಬಾಯಿ / ಮಾರುದಯ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1847 ದಯಾನಿಮಲ್ / ದೇಸುೊಂದರ್ ತಡಡ ಭಣಿ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1848 ಮೇೇಸನ್ / ಸನುಮಂತ ಥ್ರಯ ಶರ್
1849 ಗುರುನಾಥ್ / ಭೇಭವ  ದಡಡ ಭಣಿ ಥ್ರಯ ಶರ್
1850 ನಂದಮ  ನಾಮಕ್ / ಷನಾಮ  ನಾಮಕ್ ರಟವಾಟರ್
1851 ವಯಣ್  / ಔಲವ ಥ್ರಯ ಶರ್
1852 ಶಂಔಯ  / ಸಾೊಂಫಣ್ಣ ಥ್ರಯ ಶರ್
1853 ಸನಮಂತ್ / ಷಫಣ್ಣ ರಟವಾಟರ್
1854 ಕುನಾಮ  ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ / ಹಾರೈಸಿೊಂಗ್ ರಾಥೇಡ್ ರಟವಾಟರ್
1855 ಕಾವ  / ಷಮ ಥ್ರಯ ಶರ್
1856 ಭಲ್ರಲ ೇವ  / ಸವ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1857 ಭೇಭರಾಮ / ಸನಮಂತ್ ಫಯ ಷ್ ಔಟಟ ರ್
1858 ರಾಮುಲು / ವಭ ಫಯ ಷ್ ಔಟಟ ರ್
1859 ಶಿವಯಣ್  / ಫಷವಂತ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1860 ಯಮಶ್ / ಸನಭ ೊಂತ್ತಯ ವ್ ದೇಡಭಣಿ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1861 ಸುಶಿಲಭಭ  / ಔವ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್



1862 ರಾಜು / ತುಲಾಜಮ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1863 ಬಾಫಣ್ಣ  / ಫಷ  ಮುಲಿಭಣಿ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1864 ದೇಡ ನಾಖ  / ಫಷವಂತ  ಸಂಖವಿ ಥ್ರಯ ಶರ್
1865 ಚಂದಯ ಣ್ಣ  / ರಾಭಣ್ಣ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1866 ಫಷಭಭ  / ಷಫಣ್ಣ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1867 ಮಾರೆ  / ಶಿರಾಮ ರಟವಾಟರ್
1868 ವಿಟಟ ಲ್ ಜಾದವ್ / ಕಾಶಾ ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1869 ಶಾೊಂತ  / ಶಿ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1870 ವಯಣ್  / ಚನ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1871 ನಯಷ  / ಮಾಣಿಔ  ಗೇವಿಡೇಲ್ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1872 ಸನುಮಂತ್ / ಸನಮಂತ್ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1873 ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ / ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಥ್ರಯ ಶರ್
1874 ಫಷರಾಜ್ / ಸೈಫಣ್ಣ ಥ್ರಯ ಶರ್
1875 ಅಶೇಕ್ / ಭೇಭರಾಮ 25 ಪಟಿ ಎಚ್ಪ ರೆಗ್ರ
1876 ಯಾೊಂಔಮ  / ಔವಮ ನಾಮಔ ಥ್ರಯ ಶರ್
1877 ಔಮಿಲಿ ಬಾಯಿ / ಸೂಮಿ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಥ್ರಯ ಶರ್
1878 ಜಖನಾನ ಥ / ಶಾೊಂತ 25 ಪಟಿ ಎಚ್ಪ ರೆಗ್ರ
1879 ಕಿವನ್ / ಸರಿಷಾ ಚಂದಯ ಥ್ರಯ ಶರ್
1880 ಫಷರಾಜ್ / ರುದಯ ಣ್ಣ ರಟವಾಟರ್
1881 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ / ಅೊಂಬೃತ ಡ್ಡಸ್ಪಾ ಲ್ / ಪಟಯ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್ಖಳು
1882 ಖುತಿಜಾ ಬಗಂ / ಎೊಂಡ್ಡ ಯಫಿೇಕ್ ಚಾಫ್ ಔಟಟ ರ್
1883 ಮಾರೆ  / ಸಿದದ   ಫಯ ಷ್ ಔಟಟ ರ್
1884 ಮಾಲಭಭ  / ಔವ ಚಾಫ್ ಔಟಟ ರ್
1885 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ಟಿ ಣ್ಣ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1886 ಭೇಭವ  / ಚಂಡ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1887 ರಾಭಲಿೊಂಖ  / ಭೇಭಣ್ಣ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1888 ಸಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ / ಚವಾಣ್ ಕಿವನ್ ರಟವಾಟರ್
1889 ನಾಖಭಭ  / ಸಷನ ಡ್ಡಸ್ಪಾ ಲ್ / ಪಟಯ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್ಖಳು
1890 ರೈಸ್ ಪಾಷಾ ಪೇಜಿಡ್ / ಜಿೇರ್ ಪಾಷಾ ಪೇರಾಜಡೆ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1891 ಚನನ   / ಚಂಡ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1892 ಷಮಫಣ್ಣ  ರಾೊಂಪುರ್ / ವಯಣ್  ರಾೊಂಪುರ್ ಕೂರಿಗ್ರ

1893 ಫಷರಾಜ್ / ಚನನ ಫಷ ಡ್ಡಸ್ಪಾ ಲ್ / ಪಟಯ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್ಖಳು
1894 ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಅದ್ರಕಿ / ವಭ  ಅಡಕಿ ಕೂರಿಗ್ರ

1895 ಸಷನ  / ದಮ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1896 ಜಲಾಲ್ ಷಬ್ / ಮೄಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಕೂರಿಗ್ರ

1897 ಯಮಶ್ / ಫಷರಾಜ್ ನಾಮಕ್ ರಟವಾಟರ್
1898 ಎಯ  / ದೇವಿೊಂದಯ   ಕೇಟಗ ಕೂರಿಗ್ರ

1899 ಶಿರಾಮ / ಲೇಔ ಕೂರಿಗ್ರ

1900 ಚಂದಯ  ಶೇಕರ್ / ಸನಮಂಟು ಚಾಫ್ ಔಟಟ ರ್
1901 ಸನಮಂತ್ / ಚಂದ ಕೂರಿಗ್ರ

1902 ಭಹಾದೇವಿ / ಚಂದಯ ರೆಡ್ಡಡ ಥ್ರಯ ಶರ್
1903 ಸುರೇಶ್ / ಷಮ 25 ಪಟಿ ಎಚ್ಪ ರೆಗ್ರ
1904 ಫಸಾ   / ಬ್ಬಚ ರಟವಾಟರ್
1905 ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ / ಭಯಲಿೊಂಖ ಕೂರಿಗ್ರ

1906 ಸಿದಾಯ ಭ / ಚಂದ ರಟವಾಟರ್
1907 ಸನಮಾಮ ನಾಮಔ / ವಾಚಮ  ನಾಮಔ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1908 ಯಮಶ್ / ವಯಣ್  ಪೂಜಾರಿ ಕೂರಿಗ್ರ

1909 ದೇ  / ಔವ ಥ್ರಯ ಶರ್
1910 ಗಂಖಭಭ  / ಷತಮ ನಾರಾಮಣ್ ಕೂರಿಗ್ರ

1911 ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ / ಭೇಮಾಲ  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗ್ರ

1912 ಪಂಡಾರಿ / ಉಮಾಲ  ನಾಮಕ್ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1913 ಮಾನಮ  ನಾಮಔ / ರಾಮು nAYaka ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1914 ಗೇವಿೊಂದ್ ನಾಮಕ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1915 ಸಂಜು / ಎನ್ ಫಸುನಾಮಕ್ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1916 ನಿೊಂಖ  / ಭಹಾದೇ ಥ್ರಯ ಶರ್
1917 ಭೇಭಣ್ಣ  / ಔಶಾ ಕೂರಿಗ್ರ

1918 ಕಾಶಿರಾಮ / ದೇವಿೊಂದಯ  ಕೂರಿಗ್ರ

1919 ಫಷಭಭ  / ಔವ ಕೂರಿಗ್ರ

1920 ಬುಡಾಮ  ನಾಮಕ್ ಶೇಶಮ  ನಾಮಔ ಥ್ರಯ ಶರ್
1921 ಸನುಭ  ಭೇಭ ಥ್ರಯ ಶರ್
1922 ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಥ್ರಯ ಶರ್
1923 ಲಿೊಂಗಾಮ  ನಾಮಔ ಕಿಶಟ  ನಾಮಕ್ ರಟವಾಟರ್
1924 ಶಿಶಾಯಣ್  ಮಲಲ   ಕಾಚಿಖಡ್ ಥ್ರಯ ಶರ್
1925 ರಾಜ್್ಕುಮಾರ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಥ್ರಯ ಶರ್
1926 ಮುನಾನ  ಚಾನ್ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ ರಟವಾಟರ್
1927 ಯಮಶ್ ಷಮ ರಟವಾಟರ್
1928 ಗೇವಿೊಂದ್ ಉಮಾಕ ೊಂತ್ ಥ್ರಯ ಶರ್



1929 ಸಿದದ   ಕಾಶಿರಾಮ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1930 ದೇವಿೊಂದಯ   ಎಯಣ್ಣ ಥ್ರಯ ಶರ್
1931 ಭಹಾದೇವ್ ಸುಜಿ  ಮೆತಿಯ  ಸುಜಿ ರಟವಾಟರ್
1932 ಬ್ಬಕಾಮ  ನಾಮಔ ಥಕಿಯ ಯಾ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ರಟವಾಟರ್
1933 ನಾನಾಮ  ಸುಭಾಮ  ನಾಮಕ್ ಥ್ರಯ ಶರ್
1934 ವಯಣ್  ಸನಮಂತ ಟಿಲಲ ರ್
1935 ಭೇಭ  ಮಾಲಾ ಫಷ ರಟವಾಟರ್
1936 ಷಫವ  ಫಷಣ್ಣ ಥ್ರಯ ಶರ್
1937 ಷಫಣ್ಣ  ಭಲಮ ಟಿಲಲ ರ್
1938 ಮಂಜಮನಾಮಕ್ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಥ್ರಯ ಶರ್
1939 ಚನನ   ಯುಎಷಹ ಪಾ ಥ್ರಯ ಶರ್
1940 ದೇದಾಸ್ ನಾರಾಮಣ್ ಥ್ರಯ ಶರ್
1941 ಚಂದಯ ಭಭ  ತಿ ಣ್ಣ ಥ್ರಯ ಶರ್
1942 ಲಕಿಮ ಭ  ವೄೊಂಔಟ ರಟವಾಟರ್
1943 ಫಷವಂತ  ಸಂಖವಿ ಸಾೊಂಫಣ್ಣ  ಸಂಖವಿ 25 ಪಟಿ ಎಚ್ಪ ರೆಗ್ರ
1944 ಷಫಣ್ಣ  ಬಾಲ ಕೂರಿಗ್ರ

1945 ಸಾಯಿಲು ಮುಟ್ರಟ  25 ಪಟಿ ಎಚ್ಪ ರೆಗ್ರ
1946 ಶಿಯ ೇಶೈಲ್ ಭೇಭಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ

1947 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಲಚಭ  ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
1948 ಸವಮಮ  ಚಂದಯ ಮಮ ಕೂರಿಗ್ರ
1949 ಸಿದಯ ಭರೆಡ್ಡಡ  ಫಷ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
1950 ಬಂಡೇ  ವಭ ಕೂರಿಗ್ರ
1951 ಸನಭಮಮ  ಷನನ  ಭೇಭಮಮ ಕೂರಿಗ್ರ
1952 ರಾಜಶೇಕರ್ ವಿೇಯ  ಷಜಜ ನ್್ಶ್ನಟಿಟ ಕೂರಿಗ್ರ
1953 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ ಅಮಮ ಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
1954 ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ರೇನಸಿದದ  ಕೂರಿಗ್ರ
1955 ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ  ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
1956 ಷತಮ ಸಿಲ ರೆಡ್ಡಡ  ಫಷ ಕೂರಿಗ್ರ
1957 ಖಂಡ  ಅಮಮ  ಕೂರಿಗ್ರ
1958 ಅಲಲ ಭ ಯ ಭು ಸೇಭಶೇಕರ್ ಬಂಡ್ಡ ಕೂರಿಗ್ರ
1959 ಚನನ  ಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್ ಶಿವಯಣ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1960 ಶಿರಾಮ ಭಣಿಔ ಕೂರಿಗ್ರ
1961 ಸನಭ ೊಂತ್ರಯ ೇ ನಾಗೊಂದಯ   ಷಕಿಯ ಕೂರಿಗ್ರ
1962 ಶಾೊಂತಭಭ  ಇಯ ಕೂರಿಗ್ರ
1963 ದೇವಿೊಂದಯ   ಟಿ ಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
1964 ಮೆಲಾರಿ ದೇವಿೊಂದಯ   ಬ್ಬಫಫ ಳಿಿ ಕೂರಿಗ್ರ
1965 ನಾಗೊಂದಯ   ಸಂಖ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1966 ವಯಣ್  ರುಡ್ನನ ರ್ ಶಂಔಯ ಕೂರಿಗ್ರ
1967 ವಭರಾವ್ ಮಾಣಿಔ ಕೂರಿಗ್ರ
1968 ಗೌಡ  ಶಿರಾವ್ ಪಲಿೇಸ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1969 ಗುೊಂಡೇರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಅನನ ರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1970 ಶಿರೆಡ್ಡಡ  ಫಷ ರೆಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
1971 ಎಯನಾನ  ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1972 ಸಿದದ ಣ್ಣ  ಫಷರಾಜ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1973 ಯ ತ್ತಪ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಸಂಜಿೇವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
1974 ಇಮಾಮ್ ಶಾಬ್ ಇಬಾಯ ಹಿೊಂ ಶಾಬ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1975 ಫಷರಾಜ್ ಐಯ  ಇೊಂಜ್ರಲಿ ಕೂರಿಗ್ರ
1976 ವಭರಾಮ ಚನನ  ಕೂರಿಗ್ರ
1977 ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಡ  ಗುರುನಾಥ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
1978 ಚನಾನ  ರೆಡ್ಡಡ  ವಯಣ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1979 ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ  ರೇನ ಕೂರಿಗ್ರ
1980 ಗೇರಿಬ್ಬ ಬುರಾನ್ ಷಬ್ ಲಡಾಫ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1981 ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನಮಮ  ಶಿಮಮ ಕೂರಿಗ್ರ
1982 ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಪರೇಜಿ ಭರಾಠಾ ಕೂರಿಗ್ರ
1983 ಫಷಾ ಭಭ  ವಯಣ್  ಪಾಟಿೇಲ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1984 ಫಷರಾಜ್ ಔಲ ಕೂರಿಗ್ರ
1985 ಶಿವಯಣ್ಪ್ ಸನಮಂತ್ತಯ ವ್ ತಡಪಾಲ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1986 ರಾಜಶ್ ಫಷರಾಜ್ ನಾಗೇೊಂಡ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1987 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಲಕ್ಷ್ಭ  ರೆಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
1988 ಸಿದದ   ನಿಭಖ ಕೂರಿಗ್ರ
1989 ಮಲಲ   ನ್ರಲವಾಣಿ ನಯಷ  ನ್ರಲವಾಣಿ ಕೂರಿಗ್ರ
1990 ಭೇಭಮಿ ಭಲಲ   ಹಷಭಣಿ ಕೂರಿಗ್ರ
1991 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಭಣಿಔ ಕೂರಿಗ್ರ
1992 ನಿೇಲಭಭ  ಸಂಖಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
1993 ಸಂಖಣ್ಣ  ಭಡೆನೇರ್ ನಿೊಂಖ  ಭಡೆನೇರ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1994 ಸಂಖಣ್ಣ  ಅಮಮ ಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
1995 ಸಿದದ ಣ್ಣ  ಬ್ಬರಾದಾರ್ ನಿೇಲಕಂಠ ರಾವ್ ಕೂರಿಗ್ರ



1996 ವಿೇಯಕ್ಷ್ಭಭ  ಫಷರಾಜ ಕೂರಿಗ್ರ
1997 ಭಹಾದೇ  ಸನಮಂತ್ ಕೂರಿಗ್ರ
1998 ಭಹಿೇಬೂಬ್ ಅಲಿ ಕಾಸಿಮ್ ಅಲಿ ಕೂರಿಗ್ರ
1999 ನಹಿೇಮುದ್ರದ ೇನ್ ನಬ್ಬಸಾಬ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2000 ದೇವಿೊಂದಯ   ಗೌಡ  ಮಾಲಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2001 ಶೇಬತಿ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2002 ಅಶೇಕ್ ಮೇಖಲ ಕೂರಿಗ್ರ
2003 ಔವ  ದೇ ಕೂರಿಗ್ರ
2004 ಔಲಲ   ಔವ ಟಿಲಲ ರ್
2005 ಯಭದಾಶ್ ವಾರ್ ಪೇರು ವಾರ್ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
2006 ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಸರಿವಚ ೊಂದಯ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
2007 ಧಭಿರಾಜ್ ಸರಿವಚ ೊಂದಯ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
2008 ಕಿಶಟ ಭಭ  ಸನಭರೆಡ್ಡಡ ರಟವಾಟರ್
2009 ವಿೇಯಣ್ಣ  ಟಾಕಿನ್ ನಾಖಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2010 ಸಮಿೇದ್ ಮಿಯಾ ಆಡಮ್ ಷಬ್ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2011 ದೇವಿೊಂದಯ   ಔವ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
2012 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಔ ಭೇಭಲ ನಾಮಔ ಕೂರಿಗ್ರ
2013 ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬಂಗಾಯ  ತಡಡ ಭಣಿ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
2014 ರುಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಗೇಮ  ನಾಮಔ ಕೂರಿಗ್ರ
2015 ಭಹಂತೇಶ್ ಸುತ್ತರ್ ಷಫಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2016 ವಭಭ ಭಭ  ಮಾವ  ಬಾಮ ಡೆೊಂಲಿಲ ಕೂರಿಗ್ರ
2017 ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಭಾವಿೊಂಗ್ ಟಿಲಲ ರ್
2018 ಪೇಯ  ಶಿನ ದಂಡೇತಿ ಕೂರಿಗ್ರ
2019 ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ  ಫಷರೆಡ್ಡಡ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
2020 ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ  ವಸನ ಗೌಡ್ ರಟವಾಟರ್
2021 ವಿೇರೇೊಂದಯ  ಹಿರಿಮನಾಮಕ್ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2022 ನಯಷ  ಎಲ ಕೂರಿಗ್ರ
2023 ವಿಜಯ್ಕ ಲಕಿಮ ಭ  ವಯಣ್ ಗೌಡ್ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
2024 ಶಂಔಲಿಿೊಂಖಭಭ  ದಾನ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
2025 ದುಖಿ  ಮಲಲ  ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2026 ಸನಮಂತು ಚಾನ್ ಉಭಕಾೊಂತ್ ಚಾನ್ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2027 ಆಕಾಶ್ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಚೆನನ ಕಿಕ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2028 ಧಭಿ ರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಶಿವಯಣ್  ಪಾಟಿೇಲ್ ಥ್ರಯ ಶರ್
2029 ಎರಾಭಭ  ನಯಷ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2030ಘೇಮು ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಮಿಥು ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
2031 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ರುಮಾಮ ನಾಮಕ್ ರಟವಾಟರ್
2032 ಸಿದದ ಮಮ  ವಣ್ಮಭ ಕಮಮ ಟಾಯ ಮ ಔಟ ರ್  ಭಲಚ ರ್
2033 ಸನುಮಂಟು ದಾನ ಥ್ರಯ ಶರ್
2034 ಫಷ  ವೄೊಂಔ  ಖಡ್ಡಡ ಭಣಿ ಥ್ರಯ ಶರ್
2035 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಅಮಿೇರ್ ಖುಸುಯ  ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ಡ್ಡಸ್ಪಾ ಲ್ / ಪಟಯ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್ಖಳು
2036 ಟಿ ಣ್ಣ  ಚಂದಯ  ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2037 ಧಮಾಲ  ನಾಮಕ್ ಖಿರಾ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಥ್ರಯ ಶರ್
2038 ಜಖದೇವಿ ಭೇಭಣ್ಣ ಡ್ಡಸ್ಪಾ ಲ್ / ಪಟಯ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್ಖಳು
2039 ಔವ  ಮಾರೆ ಥ್ರಯ ಶರ್
2040 ಶಿಭಭ  ಶಂಔಯ ಕೂರಿಗ್ರ
2041 ರಾಮಶ್ನಯ ಡ್ಡಡ  ವಿರೂಪಾಕೄಮ ರಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2042 ಭೇಮಾಶಂಔರ್ ಗುೊಂಡ  ಹಸಾಭ ನಿ ಡ್ಡಸ್ಪಾ ಲ್ / ಪಟಯ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್ಖಳು
2043 ಸಂಖಮಶ್ ದಮಣ್ಣ 25 ಪಟಿ ಎಚ್ಪ ರೆಗ್ರ
2044 ಅೊಂಜನದೇವಿ ಔಲಾಮ ಣ್  ಬೇಭನ ಲಿಲ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2045 ವಯಣ್  ವಿೇಶ್ನಿಟಿಟ  ಪ ಟೇಲ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2046 ವಯಣ್  ದೇ  ಮಂಖಲಿಗ ಕೂರಿಗ್ರ
2047 ಫಷರಾಜ್ ರಾಭಚಂದಯ  ಕೂರಿಗ್ರ
2048 ದಭ ಭಭ  ತಮಿಭ ರೆಡ್ಡಡ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2049 ಶಿರೆಡ್ಡಡ  ಸೇಭನತರೆಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2050 ವಭರಾವ್ ಗರೆ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2051 ಫಷರಾಜ್ ಡಲಾಲ  ಸಿದದ   ಡಲಾಲ ಎೊಂ.ಬ್ಬ. ನೇಗಲು
2052 ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಸಿದದ  ಕೂರಿಗ್ರ
2053 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2054 ನಾಖಣ್ಣ  ಬ್ಬಯ  ಡ್ಡಬ್ಬಲ ಕೂರಿಗ್ರ
2055 ಸಬ್ಬೇಬ್ ಔಲಿೇಮ್ ಷಬ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2056 ಮೇಖಲ  ಭೇಭ ಕೂರಿಗ್ರ
2057 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ರೇನಿಾ ದದ  ರ್ ಟಿಲಲ ರ್
2058 ನಯಸಿೊಂಗ್ ರಾಮುಲು ರಟವಾಟರ್
2059 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಪರೇ ಒನರ್
2060 ನಾಖಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ   ಥ್ರಯ ಶರ್
2061 ದೇಜಾ ನಾಮಕ್ ಚಂದಯ  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗ್ರ



Details of District-wise Farmer 
Suicide case 2018-19

1 2 3 4
1 ªÀiÁuÉªÀÄä UÀA. ºÀ¸À£À¥Àà UÀdÓ°

¸Á|| ²¯ÁgÀPÉÆÃl
¸ÉÃqÀA PÀ®§ÄgÀV

gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

2 ¹zÀÝuÁÚ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: CAUÀ£ÀºÀ½î ¸ÉÃqÀA PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

3 ±ÀgÀt¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà, UÀÄAqÀ½î © ¸ÉÃqÀA PÀ®§ÄgÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÉå

KBY

1 gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ/¥ÀæPÁ±ÀgÉrØ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

2 §¸À¥Àà/©ZÀÑ¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

3 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ/±ÀgÀt¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

4 gÀÁªÀÄgÉrØ/§¸ÀgÉrØ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

5 «dAiÀÄ®QëöäÃ/ªÀiÁtÂPÀ¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

6 «dAiÀÄ®QëöäÃ/«µÀÄÚªÀzsÀð£ÀgÉrØ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

7 ªÉAPÀl¥Àà/gÁªÀÄZÀAzÀægÉrØ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

8 gÁd±ÉÃRgÀ/±ÀgÀt¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

9 ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ/«ÃgÁgÉrØ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

10 ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä/ZÀ£Àß§¸ÀªÀgÉrØ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

11 ¥ÀÄµÀàªÀÄä/gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

12 zÀÉÆ.ªÉÆÃ£ÀAiÀÄå/¸ÁAiÀÄ§tÚ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

13 ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ/D±ÀgÉrØ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

14 PÁ±À¥Àà/§AzÉ¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

15 ªÀiÁtÂPÀ¥Àà/©üªÀÄ¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

16 ªÉAPÀl¥ÀÀà/ºÁ±À¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

17 E¨Áæ»A/±À©âgÀºÀÄ¸ÉÃ£À AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

18 ªÀÄ®èªÀÄä/£ÀgÀ¸À¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

19 §AzÉ¥Àà/AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

20 ¸ÁAiÀÄ¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

21 ¥ÀÀæ¨sÁPÀgÀ/ªÉAPÀt§lÖ §ÄgÀUÀ¥À°è

22 GªÀiÁªÉÆÃºÀ£À/®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt PÁ£ÁUÀqÀØ

23 ªÀÄÄvÀÛªÀÄä/£ÀgÀ¸ÀgÉrØ PÁ£ÁUÀqÀØ

24 £ÀgÀ¹ªÀÄÄè/¸ÁAiÀÄ§tÚ PÁ£ÁUÀqÀØ

25 ¸À.D±À¥Àà/¸Á¬Ä§tÚ PÁ£ÁUÀqÀØ

26 £ÀgÀ¸À¥Àà/FgÀ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

27 «ÃgÁªÀÄtÂ/®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt PÁ£ÁUÀqÀØ

28 C±ÉÆÃPÀ/¦ÃgÀAiÀÄå PÁ£ÁUÀqÀØ

29 ºÀtªÀÄAvÀ/£ÀgÀ¸À¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

30 ©üÃªÀÄgÉrØ/gÁªÀÄ¥Àà ±Á¨Ád¥ÀÆgÀ

31 ZÁAzÀ©Ã/ªÉÆ.ªÀiË¯Á£À PÁ£ÁUÀqÀØ

32 PÀ®¥ÀvÀgÉrØ/©üÃªÉÄgÉrØ ±Á¨Ád¥ÀÆgÀ

33 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä/©üÃªÀÄ¥Àà ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

34 ªÀÄ.gÀ¦üÃPÀ/ªÀÄ.ªÀÄ»§Æ§° £ÁqÉÃ¥À°è

35 ªÉAPÀl¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà ªÀÉÆÃvÀPÀ¥À°è

36 PÀÉÃ±À¥Àà/vÀªÀÄätÚ ªÀÉÄÃzÀPÀ

37 ZÀ£Àß§¸À¥Àà/AiÀÄ®è¥Àà PÉÆÃvÁÛ¥À°è

38 ¥ÀAqÀgÀ¥Àà/AiÀÄ®è¥Àà PÉÆÃvÁÛ¥À°è

39 C¤Ã®/ªÉÆUÀ®¥Àà PÉÆÃvÁÛ¥À°è

40 £ÀgÀ¸À¥ÀÀà/¸ÁAiÀÄ¥Àà PÉÆÃvÁÛ¥À°è

41 ºÀtªÀÄAvÀ/ºÁ±À¥Àà PÉÆÃvÁÛ¥À°è

42 UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ/±ÀAPÀæAiÀÄå RAqÉgÁAiÀÄ£À¥À°è

43 ªÀiË¯Á£À̧ Á§/ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ £ÁqÉÃ¥À°è

44 ±ÀgÀtUËqÀ/£ÀgÀ¸ÀgÉrØ ªÀÉÄÃzÀPÀ

45 ¥ÉAqÀ¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÉÄÃzÀPÀ

46 §¸ÀtÚ/¸À.ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

f¯ÉèPÀæ.¸ÀA gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À vÁ®ÆPÀÄ



47 C£ÀAvÀªÀÄä/zÉÃªÀ¥Àà ªÀÉÄÃzÀPÀ

48 ªÉÆUÀ®¥Àà/±ÁªÀÄ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

49 §¸À¥ÀÀà/zÀ¸ÀÛ¥Àà PÉÆÃvÁÛ¥À°è

50 zÉÆ.QµÀÖ¥Àà/£ÁUÀ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

51 ²ªÀgÁd/§£Àß¥Àà ªÀÉÄÃzÀPÀ

52 ¨sÀÆ¥Á®gÉrØ/¨Á®gÉrØ UÀÄAvÁw¥ÀqÀ¥À°è

53 UÀÉÆÃ¥Á®/ZÀAzÀæ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

54 ©üÃªÀÄ¥Àà/D±ÀtÚ PÁ£ÁUÀqÀØ

55 §ÄUÁÎgÉrØ/gÁªÀÄgÉrØ PÁ£ÁUÀqÀØ

56 ºÀtªÀÄAvÀ/£ÀgÀ¸À¥ÀÀà PÁ£ÁUÀqÀØ

57 £ÀgÀ¸À¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

58 §AzÉ¥ÀÀà/ZÀAzÀæ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

59 ZÀ£ÀÀßªÀÄä/£ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÉÄÃzÀPÀ

60 gÁªÀÄgÉrØ/§¸ÀgÉrØ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

61 ²ªÁgÁªÀÄgÉrØ/«ÃgÁgÉrØ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

62 zÉÆ.QµÀÖ¥Àà/£ÁUÀ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

63 ªÉÆUÀ®¥Àà/±ÁªÀÄ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

64 gÁªÀÄÄ®Ä/D±À¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

65 ¨Á®gÉrØ/UÉÆÃ¥Á®gÉrØ §ÄgÀUÀ¥À°è

66 gÁWÀªÉÃAzÀæ/£ÀgÀ¸À¥Àà vÉÆ®ªÀiÁ«Är

67 PÁ±À¥ÀÀà/©üÃªÀÄ±À¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

68 zÉÆ.gÁªÀÄÄ®Ä/ºÀtªÀÄ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

69 ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ/§¸ÀgÉrØ PÁ£ÁUÀqÀØ

70 £ÀgÉÃAzÀægÉrØ/®PÀëöägÉrØ PÁ£ÁUÀqÀØ

71 £ÀgÀ¸À¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà £ÀgÉlè¥ÁqÀ

72 ¹zÀÝªÀÄä/ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

73 ¥ÀzÀäªÀÄä/£ÀgÀ¹ªÀÄÄè PÁ£ÁUÀqÀØ

74 ¤AUÀ¥Àà/£ÁUÀ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

75 wªÀÄä¥Àà/¨sÉÆÃd¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

76 ªÉAPÀlgÉrØ/§¸ÀgÉrØ eÁPÀ£À¥À°è

77 gÁªÀÄÄ®Ä/£ÀgÀ¸À¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

78 C£ÀAvÀgÉrØ/§ÄUÁÎgÉrØ PÁ£ÁUÀqÀØ

79 SÁeÁªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£À/SÁ¹AC° PÁ£ÁUÀqÀØ

80 ¨Á®¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

81 £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

82 ²ªÀ±ÀgÀt/©üÃªÀÄgÉrØ PÁ£ÁUÀqÀØ

83 £ÀgÀ¸À¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

84 gÁªÀÄÄ®Ä/ZÀAzÀæ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

85 ¸ÀÁ«vÀæªÀÄä.ºÀÄ¸ÉÃ£ÀAiÀÄå PÁ£ÁUÀqÀØ

86 zÉÃ¸À¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà ¥ÁPÁ®

87 £ÀgÀ¸À¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà §ÄgÀUÀ¥À°è

88 £ÀgÀ¸À¥ÀÀà/£ÀgÀ¸À¥Àà §ÄgÀUÀ¥À°è

89 ªÉÆUÀ®¥Àà/§ÄUÀÎ¥Àà §ÄgÀUÀ¥À°è

90 §AzÉ¥Àà/¸ÁAiÀÄ£Àß §ÄgÀUÀ¥À°è

91 £ÀgÀ¸À¥Àà/ZÀÄPÀÌ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

92 AiÀÄ®è¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

93 zÁ£À¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà §ÄgÀUÀ¥À°è

94 ±ÁAvÀ¥Àà/ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÁPÀ®

95 ¨Á®¥Àà/©ZïÑ¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

96 ®ZÀ¥Àà/vÀªÀÄä¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

97 gÀÄPÁå/»ÃgÁå£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

98 ¤Ã¯Á¨Á¬Ä/gÁqÀÄ£ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃvÀÛ¥À°è

99 gÀÁqÀÄ/»ÃgÁå£ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃvÀÛ¥À°è

100 QµÀÖ£ÁAiÀÄPÀ/zÉÃªÀeÁå ªÀÉAPÀl¥ÀÆgÀ

101 dªÀÄPÁ¨Á¬Ä/zÉÃªÀeÁå£ÁAiÀÄPÀ ªÉAPÀl¥ÀÆgÀ

102 ZÀAzÀgÀ/zÉÃªÀf ªÉAPÀl¥ÀÆgÀ



103 ªÉAPÀlVj/ºÀj±ÀÑAzÀæ ªÉAPÀl¥ÀÆgÀ

104 UÉÆ«AzÀ£ÁAiÀÄPÀ/®ZÀªÀÄ£À£ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃvÀÛ¥À°è vÁAqÀ

105 ©üÃªÀÄ±Á/UÉÆÃ¨Áæöå£ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃvÀÛ¥À°è vÁAqÀ

106 ZÀÁA¢¨Á¬Ä/UÉÆÃ¨Áæöå£ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃvÀÛ¥À°è vÁAqÀ

107 «ÄÃgÁ¨Á¬Ä/eÉÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃvÀÛ¥À°è vÁAqÀ

108 £ÀgÀ¹AUÀ/xÁªÀAiÀÄð£ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃvÀÛ¥À°è vÁAqÀ

109 ZÀ£ÀßªÀÄä/QµÀÖ¥Àà ªÀÉÄÃzÀPÀ

110 C±ÉÆÃPÀ/¨Á®¥Àà ªÀÉÄÃzÀPÀ

111 gÁªÀÄÄ®Ä/®PÀëöä¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

112 §ÄUÀÎ¥Àà/§AzÉ¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

113 PÉÆÃ£ÀªÀÄä/w¥ÀàtÚ AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

114 ZÀAzÀÀæ¥Àà/ªÉÆUÀ®¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

115 w¥ÀàtÚ/¨Á®¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

116 £ÀgÀ¸À¥Àà/¨ÉÃvÁ®¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

117 ®PÀëöä¥Àà/ºÀÄ¸À£ÉÃ¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

118 ¨Á®å£ÁAiÀÄPÀ/©üÃªÀÄ¹AUÀ ZÀªÁí£À ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

119 ºÀtªÀÄAvÀ/gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

120 ®PÀÀëöät/zÉÃªÀeÁå£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

121 ªÀiÁtÂPÀ£ÁAiÀÄPÀ/¥ÀvÁå£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

122 ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ/UÉÆUÁå£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

123 QÃ¶Ö¨Á¬Ä/°AUÁå£ÁAiÀÄPÀ £ÀÁqÉÃ¥À°è

124 £ÀgÀ¹AUÀ£ÁAiÀÄPÀ/gÁªÀÄÄè£ÁAiÀÄPÀ £ÁqÉÃ¥À°è

125 ¥ÀÁjÃ¨Á¬Ä/¤Ã¯Áå£ÁAiÀÄPÀ PÉÆvÀÛ¥À°èvÁAqÀ

126 ®QëöäÃ¨Á¬Ä/«oÀ×®ZÀªÁí£À PÉÆvÀÛ¥À°èvÁAqÀ

127 ®ZÀÀå£ÁAiÀÄPÀ/©üÃªÀiÁèAiÀÄPÀ £ÁqÉÃ¥À°è

128 CgÀ«AzÀPÀÄªÀiÁgÀ/ªÉAPÀlAiÀÄå ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ

129 ªÀiÁtÂPÀ¥ÀÀæ¨sÀÄ/ZÀAzÀæAiÀÄå ªÀÉÆÃvÀPÀ¥À°è

130 ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£À/UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ £ÁqÉÃ¥À°è

131 §AzÉ¥Àà/ZÀAzÀæ¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

132 ©üÃªÀÄ¥Àà/D±À¥Àà PÁ£ÁUÀqÀØ

133 £ÀgÀ¸ÀgÉrØ/¸ÁAiÀÄ¥Àà ªÀÉÄÃzÀPÀ

134 ºÀtªÀÄ¥Àà/ªÉÆUÀ®¥Àà ªÀÉÄÃzÀPÀ

135 QµÀÀÖ¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà ªÀÉÄÃzÀPÀ

136 £ÀgÀ¸À¥Àà/ªÉAPÀl¥Àà ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À

137 zÀvÀÛvÉæÃAiÀÄgÉrØ/ªÀiÁ®gÉrØ §£ÀÆßgÀ

138 ±ÀgÀt¥Àà/¸Á§tÚ ¯ÉÆÃºÀqÀ

139 D±À¥Àà/¸Á¬Ä¨tÚ PÁ£ÁUÀqÀØ

140 ®ZÀ¥ÀÀà/wªÀÄä¥Àà AiÀiÁ£ÁUÀÄA¢

141 ºÀÄ¸É£À¥Àà/¨Á®¥Àà ¯ÉÆÃºÀqÀ

142 ªÉAPÀl¥Àà/ZÀAzÀæ¥Àà ºÉÊAiÀiÁ¼À

143 gÁªÀÄZÀAzÀæ/©üÃªÀÄ¥Àà PÉÆvÀÀÛ¥À°è

144 dUÀÎ£ÁxÀgÉrØ/²ªÀ°AUÀgÉrØ DqÀQ

145 C£ÀAvÀgÉrØ/±ÀgÀt¥Àà ªÉAPÀl¥ÀÆgÀ

146 ¸ÁAiÀÄ¥ÀÀà/ªÉÆUÀ®¥Àà ªÉAPÀl¥ÀÆgÀ

147 ªÀiÁtÂPÀgÉrØ/£ÀgÀ¸ÀgÉrØ ªÀÄzÀ£Á

148 UÀÉÆÃj¨ÉÃUÀA/¤eÁªÉÆ¢Ý£À UÀÁqÀzÁ£À

149 ®°vÀªÀÄä/QµÀÖ¥Àà ªÉAPÀl¥ÀÆgÀ

150 ®PÀÀëöäªÀÄä/vÀªÀÄägÉrØ PÉÆvÀÛ¥À°è

151 ©üÃªÀÄ±À¥Àà/D±À¥Àà PÉÆvÀÛ¥À°è

ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲೆ್ಲ ತಾಲೂಕು
ಹೋಬ

ಳಿ
ರೈತರ ಹೆಸರು

ಡೆದುಕೊಂಡ 

ಸೌಲಭ್ಯ

1 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲೆಿ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ ಡೆದ ರೈತರ ವಿವರ.



3 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

6 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

7 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

8 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫನನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

9 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

10 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

11 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

12 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

13 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

14 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

15 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಔಕ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

16 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

17 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

18 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಕಿಭ ಣಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

19 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಶ್ನಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

20 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

21 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

22 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

23 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅೊಂಫರಿೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

24 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

25 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

26 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

27 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

28 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

29 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

30 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

31 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

32 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

33 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

34 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

35 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮ ಶಿಯ ೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

36 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

37 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

38 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಭಿಲ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

39 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

40 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

41 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಂಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

42 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಕಿೇರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

43 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

44 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

45 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

46 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



47 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

48 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

49 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

50 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

51 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

52 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

53 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

54 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

55 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

56 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

57 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

58 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಸಿಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

59 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

60 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

61 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

62 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

63 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

64 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

65 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಲಿೊಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

66 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಮಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

67 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದು ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

68 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಿೊಂತ್ತಲಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

69 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಲಾಜಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

70 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

71 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

72 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

73 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

74 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

75 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಠಲನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

76 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

77 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

78 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

79 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ  ಏಳೂರು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

80 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಠಲನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

81 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

82 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

83 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

84 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

85 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

86 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

87 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

88 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

89 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹೇಮಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

90 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ IMAM SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



91 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆನಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

92 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶೇಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

93 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಶಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

94 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

95 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ IMAM SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

96 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

97 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

98 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

99 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಂಜಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ಭಲಲ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅೊಂಬ್ಬಕಾ ವಿವವ ನಾಥ ಜಮಾದಾರ್ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಭಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ  ಭಧುಗು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತಮ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖನಾಡ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಮ ೇತಿ ಎಸ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಕಿೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ SAYD SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಭಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭನ್ರಮಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯ ಕಾಶ್ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫದಾಯ ಸುಲಾತ ನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷರೇಜಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹೈದರ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಿೊಂಗಾರೆಡ್ಡಡ  ಬ್ಬ ಶೇರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಹೇಫರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಂಡ್ಡಗ ಸಾಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ಇಮಾಮ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುಪಾಲ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೇೊಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಾನಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಜಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ AMBAVVA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭೇಮಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಗೇತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬುಜಜ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸರಿನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೆ ಬ್ಬ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೇಗುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಿೊಂಬಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿಮಾಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ  ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿಭಭ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೇಖಳಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕದೇರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಟಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಜಾತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆೊಂಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಚಾಭಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳUSHAPPA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯ ಕಾಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನಿಫ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರುನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಶಾಲಕ್ಷ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬಂಡೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಫಫ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಉದಯ್ಕ ಆಚಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನ್ರನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಷತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಬ್ಬಕಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮ ೇತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುಯಗೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಯಡ್ಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿೇಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇನಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯ ಕಾಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಬೌವಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಲಸಾಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂಜಿೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಿರಂಜಿೇವಿ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇಣ್ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನಿಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಭಲತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್  ಮಾಲಿಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆೊಂಜನೇಮ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆಮಿೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಿೊಂಬಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಲಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಶಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜಶಿಯ ೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೈದಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರುಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷದಾನಂದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಲ್ರಲ ೇವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಭಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬುಖಗ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದಾಭ ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರುದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಷತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದ್ರೇವವ ರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಷತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಾಟಿಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಕೃಶಣ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಬೂಬ್ ಭಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ  ಜಮಾದಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಿಸಾತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಜನಾದಿನ ದಡಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಖನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ  ಕುೊಂಬಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇಭಶೇಕಯಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬುಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ   ಗೌಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಔಲುಫ ಗಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖ  ತಿ ಣ್ಣ  ಜಔನ ಳಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಲಾತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿಭಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔವಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೌಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಾಚ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲೇಔಮ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಮಿನ್ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಧನ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೌಸಿಯಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ ಸಾವ ಮಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ ಗೇಧಿನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾೊಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಧಾಮಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಿೇಮಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಯತಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಷಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಥೇಡ್ ಫದ್ರಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಾಧಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಜಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ೇಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಯವಿೊಂದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈವವ ಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿಕಿೊಂದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಲಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಸಿತ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಥಾಕಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಣ್ಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ ಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಾಮ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಮ ನಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜುಬೆದಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾಷಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಶಿೇರ್ ಅಸಭ ದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಅನಸುಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜನಾಧಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಾನಕಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುವ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಉಮಾಲ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೆಡ್ಡಡ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತಿನ ೇ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಷಿಟ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದ್ರಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರುಕಿಕ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸ್ಟ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇತಿಲಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಮಾಮ ನಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿವವ ನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿೊಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಮಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಿೇವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾವ  ಮಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ  ಗೇಗ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಾಗಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಫಫ ಮಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಣ್ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಟಟ ಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯತನ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇಶೈಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ  ಲಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಿಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೆಫ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಕಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಭಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇನಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಭಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನಿಕಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ತರಾೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಸಾತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ AMBI BAI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಮಿಾ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಬಾಯ ಹಿೊಂ ಶಾಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹೇಭಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಟುಕಿಸಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಖಜಿೇನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇವಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಲಾಜಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಶಿಧರ್ ವೆದಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿೇರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿನೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳುಸಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ  ಕೄ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ನಯಸಿ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದವಯಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದವಯಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾೊಂತಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔಮ ನಿಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಭರಾಮ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾೊಂತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೆಡಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಮಿಲ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಣ್ಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಬದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಷನಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮುನಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿದಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಮಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇನಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಭಲಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಾಯಿಫಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಶಾಥ್ಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಬಾರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿರಿಮ ನಾಯೆಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭನಿಕಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಭಮನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಮವ ದಡಡ ಭನಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಜಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಮಮ  ದಡಡ ಭನಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನಾನ  ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಣಿಕಾಫ ಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಲಾಜ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಶೈಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜಯ್ಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಶಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಖಯಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲೇಔ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸರಿ ಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುಕಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಿಭಭ ನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲಭಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಸೇಭಲ್ ರಾಥೇಡ್ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಜಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಗಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲೇಔ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಸಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಭಾಷಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫದಯ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಸೂಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೂಪ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾವ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಶಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹಿೇರಾಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುಟಾಲಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಿೇಯಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪೈರಿಮಾ ಬ್ಬೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿರುತಿ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಸನರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ  ನಾಯಿಕ ನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂಡ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭವ  ನಂದ್ರಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ವಣ್ಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ೇಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮ್ ಸಿೊಂಗ್ ಯಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೂಮಿಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಠಾಕಾಮಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫನಸಿಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೌನೇವವ ರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಚಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಇಲಾಲ ಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಭಿದಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಷತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದು ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಭ ನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾೊಂಡು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಿೊಂಚಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಸು ರಾಠೇಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶೇಶ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನೂಮಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಮವವ ಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುರುಗೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎರು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಥಮಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇರು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುಗಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತ್ತಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಜಾಧವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಶಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹಿರು ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಾೊಂಖಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವನಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸರಿಚಂದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕೃಶಣ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಾ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಷತ ಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷರೇಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

845 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

846 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

847 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

848 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

849 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

850 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

851 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವವ ರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

852 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

853 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನಭಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

854 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

855 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಂಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

856 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

857 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

858 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

859 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

860 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

861 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

862 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

863 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

864 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

865 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷದಾನಂದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

866 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

867 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

868 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಮು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

869 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಕೇನೇರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

870 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

871 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

872 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

873 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

874 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

875 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

876 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

877 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಪುತಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

878 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

879 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಗ ಮಾಳಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

880 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

881 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

882 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



883 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

884 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

885 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

886 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

887 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

888 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

889 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

890 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

891 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

892 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

893 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

894 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

895 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

896 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

897 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ  ಮೄಟಿಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

898 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಡುಗ ನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

899 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಲ್ರಲ ೇವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

900 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆಡಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

901 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

902 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ ಮಿತಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

903 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲ್ರಲ ೇವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

904 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

905 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

906 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುಖಿಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

907 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

908 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

909 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜವವ ರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

910 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

911 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಗುಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

912 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

913 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

914 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

915 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

916 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಳಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

917 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

918 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಉಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

919 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

920 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

921 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಕಂಠ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

922 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

923 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಶಿೇರ್ ಅಸಭ ದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

924 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫ್ಸರೂಕ್ ಅಸಭದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

925 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

926 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೂಮಿಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



927 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

928 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

929 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

930 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭ ೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

931 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

932 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಬದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

933 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

934 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

935 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

936 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

937 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

938 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಣಿಔಮ ನಿಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

939 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸಿೊಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

940 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

941 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

942 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

943 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

944 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

945 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

946 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

947 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

948 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಡುವಿನ್ ಸಾಯುಫ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

949 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

950 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

951 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

952 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

953 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಭು ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

954 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

955 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

956 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇಭಶೇಕರ್ ಸಣ್ಮಂತರಾವ್ ಭಾೊಂಜಿಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

957 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

958 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

959 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

960 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

961 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

962 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭನೇಸರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

963 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

964 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

965 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

966 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

967 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

968 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

969 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

970 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



971 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

972 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಮಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

973 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲ್ರಲ ೇವಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

974 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

975 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

976 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

977 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

978 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

979 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

980 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬುರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

981 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುೊಂಡಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

982 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

983 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

984 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

985 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

986 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

987 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಭು ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

988 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

989 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

990 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಯಷವ ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

991 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

992 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬಾ ಟ್ರಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

993 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

994 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೈಮದ್ ಲಾಮಕ್ ಟ್ರಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

995 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯೂನಸ್ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

996 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಅಷಲ ೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

997 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

998 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

999 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ತ್ರಲಕೂರು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1000 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಭನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1001 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1002 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1003 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1004 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1005 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ  ಪಾಔಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1006 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1007 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1008 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1009 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಮ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1010 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1011 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗುಜರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1012 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಫಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1013 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಭಮಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1014 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೆಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1015 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1016 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅೊಂಬ್ಬ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1017 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಾಶಿನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1018 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1019 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭನಿಕಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1020 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1021 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1022 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನಾಭ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1023 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೇೇಸನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1024 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1025 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1026 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಆವ  ಮುತ್ತಮ ಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1027 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳತುಳುಸಿರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1028 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮುಲಾಲ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1029 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1030 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1031 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1032 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1033 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬುಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1034 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿಠಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1035 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷ  ಜಟಟ ಪೇಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1036 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1037 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಭನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1038 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಜಾಜಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1039 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1040 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿಟಟ ಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1041 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1042 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇಭಭ  ಶಾಮು ತಳರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1043 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಆೊಂಜಿಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1044 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಂಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1045 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1046 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1047 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1048 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಾಖಮ ಲತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1049 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1050 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1051 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಜ್ರಮಾಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1052 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅನಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1053 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಹಿಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1054 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯವಿ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1055 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1056 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1057 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಭ ಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1058 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯೇಖ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1059 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1060 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1061 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1062 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುಪಾಲ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1063 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1064 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1065 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನಮಂತು ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1066 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹೇಮಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1067 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1068 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1069 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1070 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1071 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಕಿಯ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1072 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳತುಲಾಜಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1073 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1074 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1075 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳತುಳಸಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1076 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳತಭಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1077 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬುಥಾಕಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1078 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದಾಮಾಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1079 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1080 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1081 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1082 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1083 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1084 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1085 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1086 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1087 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1088 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1089 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1090 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1091 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಗಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1092 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1093 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1094 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಣಿಔ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1095 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟಿ ರಾಠೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1096 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1097 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1098 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1099 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಮರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಭಾಷಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ GOVIND ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕೇೊಂಥ್ರಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಾ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಷ್ಣ ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಂಡಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ  ಭದನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಷರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖದಂಫ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖದಂಫ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಯೂಮ ಮ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಿನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುಖಿಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಣ್ಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ RAM ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭನ್ರಮಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಬುಜಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಬುದ ಲ್ ಔರಿೇೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೇಖಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುಕುೊಂದಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಭು ಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಅಯಳಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಲಭನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೌನೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಜಾತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶ್ಕಬಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ  ಮೄಟಿಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಲಿಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿಭಿಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈವವ ಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲ್ರಲ ೇವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಖಣ್ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಲಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವದವಾಮ ಷರು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರುನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅನಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸರಿೇಶ್ ಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಹಿೇರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳತುಳಸಿ RAM ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಈಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಶ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಾೊಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂದರ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಷತಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇವಿದಾಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಜಂಪಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯಮಾಮ  ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಾಲೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳತುಲಾಚಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅೊಂಜಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಾಮ  ಮುಟಿಟ ಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸುಶಿೇಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಾಳಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನಭಭಭ  ಚಟಟ ಲಿಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕೄ ವೄೊಂಔಟರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಿಯ ೇಶೈಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಷಫ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಂತ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದಡಡ ಗೇಧಿನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಂಗ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಭಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಿೇಲನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಬಾಯ ಮ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿೇತ್ತರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಮಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್  ಮತಿಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇ  ಕುದರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಭನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೂಪಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಠ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಿನನ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ನಾಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಿೊಂಬಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದವಯಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ AMBI BAI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಖಾದ್ರಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷರೇಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಶೇಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿನು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಶಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹಿೇರಾಲಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಾನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜಶೇಕರ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಾವಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೂಪ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲೇಔ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಸಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾವ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳುಸಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನವಿೇನಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸರಿನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿಠಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಚಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಿವನ್ ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಜಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬ್ಬ ಜಿ ಅಭಲಾಿಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬುಖಗ   ಎಡಲ ಕಾಡ್ಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭದನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಚಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಕಿೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಕ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಣ್ರಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಲೇಭನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚೆನನ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪೊಂಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಫಯ ಹಾೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಳಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಳಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿಭಿಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಸಿೊಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭನಿಕಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾಗೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಷಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಶೈಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರುಕಿಕ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಗರಾಜ ರಾಟೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಖಿೇಯ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಜಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಂಡರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಿವಾಜಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಭು ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯತನ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಿೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ RAM ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಲ್ರಲ ೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಿೇತ್ತರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೇೇಸನ್ ರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಜೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಿಲಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಬು ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಆವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಶಾಲಕ್ಷ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಹೇಬ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಖಾಸಿೊಂ ಅಲಿಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶ್ಕಕಿಯ ಯಾಬಗುೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಬಾನಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಹಿನ್ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸಭದ್ ಅಲಿವರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಹಿದಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ BADE SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಉಭಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯಮಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾೊಂಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಯ ೇತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಣಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಶಾಪ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುಖಿಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇರೇೊಂದಯ ಕುಮಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಸಿೇಮಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಸೂಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯವಿೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಕ್ಷ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಕುಕುಕ ೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಾ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಯಡ್ಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗುನಾಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಣಿಕ್ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಔಭಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸುರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಕುಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಂಔರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಚಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಾಟಿಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೇಗಾಲ ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅಭರಾಮ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುತತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಿಷವ ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುತತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾರೆಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಂಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಾನಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯೆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಭಭ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೈಮದ್ ಹಾಜಿ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನ್ರನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್  ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯವಿೇೊಂದಯ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾಿತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುೊಂಡ್ನರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಬ್ಬಫ ೇರ್ ಅಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಮ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಆಯುಬ್ ಶೈಖ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪರಿೇದ್ ಭಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಮಮ  ಸಾವ ಮಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಂಜುಳಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಳಿಿ ಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಕುಮಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನವಿೇತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಖಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆೊಂಜನೇಮ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮ್ ರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷರೇಜನಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನನ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಶೇನ್ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಲಾತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆನಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಾಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರುಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭರೆಡ್ಡಡ  ಶಾೊಂತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನನ ಪೂಣ್ಿಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಮ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಂಜುಳಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಶೇಧಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಂಔಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಗವೊಂದಯ  ವಿ ಕುಲಔಣಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆಶಿೇದ್ರಿ ಕಾಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಜಾಾ ನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇಭನಾಥರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಖಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿದಾಮ ಧರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಿಥಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಲಿಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೇಣ್ಸಿದದ   ಎೊಂಳಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುೊಂಡಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅವ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡಡ  ದೇಸಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನರೆಡ್ಡಡ  ದೇಸಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚೆನನ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗೇತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್  ರೇಭಣಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪ. ಬ್ಬರಾದಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಾನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಖಭಭ  ದಂಡೇತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿಭಿಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಶೈಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಾೊಂಕಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಮಿಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಷಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಂದಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚನನ ಫಷಾ   ಪ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಲಿಫ ೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಹಿರೇಭತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಫಷ ಲಿೊಂಖಮಮ  ಹಿರೇಭಠಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಶಿಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂಜಿೇವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವಿೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಣ್ಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬದಯ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಲರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದಾಯ ಭ  ತಲಕಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಶ್ನರಿಕಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಮವವ ಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿೇಹಾನ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಶೈಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತವಿೇಯ  ಮಾಗಾಿಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಶಾವ ರಾಧಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಶೈಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯವಿೇೊಂದಯ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಯ್ಕ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್ ಜಮಾದಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಭಭ  ನಾಖಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕಂಠಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂಜುಳಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಭಭ ವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂಜುಳಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಿೇವಚ ೊಂದಯ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹೈದರ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ ಬಂಡ್ಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಾಮ ದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬಾಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಂಔರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯ ಕಾಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖಮೂತಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗುನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಭಟಿಟ ಮಾಡು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಮೇಧೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದಾಿರ್ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖುಷಿಿದ್ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದರ್ ಜಿೇಲಾನಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಕಾಫ ಲ್ ಮಿಯಾನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಮೂದ್ ಮಿಯಾನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಇಬಾಯ ಹಿೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುರಾಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಂಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಣ್ಣ  ಕೇಯಫ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾಮುಡಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಹೇಬ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶೇರ್ ಅಲಿಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷರೇಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ SADIQ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷರೇಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾಲಿೊಂಖಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಾಲ ಫಔಸ್ಪ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೌಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಜನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1845 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1846 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1847 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1848 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1849 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1850 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1851 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1852 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1853 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನಾಮಕ್ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1854 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1855 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1856 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1857 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೂರ್ ಪಾಶಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1858 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಮ್ ಡ್ಡ ಅಬುದ ಲಾಲ  ಎಸ್ಎಬ್ಬ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1859 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1860 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವಿಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1861 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯೇಗ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1862 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1863 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಶಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1864 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1865 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1866 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1867 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1868 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1869 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಕಾೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1870 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1871 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1872 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ   ಜುನಿಗ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1873 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1874 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1875 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಧೇಜಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1876 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1877 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1878 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಕಿಯ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1879 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಿಭಭ ನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1880 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬೆಚ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1881 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1882 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1883 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1884 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1885 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1886 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1887 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1888 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1889 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇನಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1890 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1891 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ನಾಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1892 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1893 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನಭಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1894 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1895 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಿೊಂಗಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1896 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಸಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1897 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1898 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪುನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1899 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1900 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದ್ರೇವಾಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1901 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1902 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಸಲಾಮ  ದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1903 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1904 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1905 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1906 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯ ಕಾಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1907 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1908 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1909 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1910 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1911 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1912 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1913 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1914 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1915 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನಿಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1916 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1917 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1918 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1919 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1920 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1921 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1922 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1923 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1924 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಗಾಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1925 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಗಾಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1926 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಭಾಷಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1927 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1928 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1929 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಯಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1930 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1931 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಶೇನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1932 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1933 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತ್ತರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1934 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1935 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1936 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಮಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1937 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಗಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1938 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುಗ್ರಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1939 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುಕಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1940 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1941 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷದಾಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1942 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1943 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೆಫ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1944 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1945 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1946 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1947 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1948 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1949 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1950 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1951 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯ ವಿೇಣಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1952 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎೊಂ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1953 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಟಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1954 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1955 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಔರಿೇೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1956 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1957 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1958 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1959 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1960 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1961 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1962 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ MAMATA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1963 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1964 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1965 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1966 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುರುಗೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1967 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1968 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1969 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1970 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1971 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1972 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1973 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1974 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸಭ ದ ಯಫಿೇಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1975 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲೇಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1976 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲೇಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1977 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ  ಯಾದವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1978 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ  ಯಾದವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1979 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1980 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1981 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



1982 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1983 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1984 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲ್ರಲ ೇವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1985 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1986 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1987 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1988 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1989 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1990 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1991 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1992 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಠಲರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1993 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1994 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1995 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1996 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಗರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1997 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಗರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1998 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

1999 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2000 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2001 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2002 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2003 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2004 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2005 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2006 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2007 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭಿರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2008 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆನಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2009 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2010 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆನಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2011 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಲಾಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2012 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಿೇನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2013 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2014 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2015 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2016 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾವಿತಿಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2017 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಮಾಲಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2018 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2019 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2020 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2021 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2022 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2023 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2024 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಾಧಯ ಸಾವ ಮಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2025 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2026 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಿರಾಸಾಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2027 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2028 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2029 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2030 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2031 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂದ್ರೇ ಸಂಖವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2032 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಶೇಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2033 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2034 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2035 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುಯಗೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2036 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಣ್ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2037 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2038 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2039 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುರುಗೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2040 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2041 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಸಂಗಾವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2042 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2043 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಮುನಮುದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2044 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2045 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಲ್ ಬ್ಬ ಶೇರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2046 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಒೊಂ ಯ ಕಾವ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2047 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶ್ನವ ೇತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2048 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2049 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ  ಮಾಲೆ್ರಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2050 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2051 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2052 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಬಾದಲಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2053 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಮಾಯಭಔಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2054 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2055 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2056 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಷಜಜ ನ್ ಶ್ನಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2057 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  ಷಜಜ ನಶ್ನಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2058 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2059 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗೊಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2060 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2061 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷವಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2062 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2063 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2064 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2065 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2066 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2067 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2068 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಬುದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2069 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದ್ರದ ೇವವ ಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2070 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2071 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2072 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2073 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2074 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2075 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2076 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಿೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2077 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2078 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2079 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2080 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚನನ ಫಷಾ   ಪ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2081 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಾವಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2082 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಶಿಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2083 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಶಿಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2084 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2085 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿಮಾಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2086 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮಾಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2087 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2088 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೂಪ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2089 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2090 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗೊಂದಯ  ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2091 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಮೂತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2092 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2093 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ಕ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2094 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2095 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2096 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2097 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2098 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವವ ರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2099 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಯಾಬು ನಾಟೇಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿೊಂಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ ರೆಡ್ಡಡ  ದೇವಮುಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭದಶ್ ವಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಜಾತ ಅಲೂಲ ರು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಉಮಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಲಸಾಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮೃತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮೃತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೌಭಾಖಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔವಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲ್ರಲ ೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಪುತಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ಸೇಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇೊಂದಯ  ವಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಸಲಾಮ  ದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಹಷಪಟ್ರ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಖವಂತ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗ್ರಭನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗ್ರಭನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿೇಹಾನ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲೇಕಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷರೇಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಶೇಧಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಶೇಧಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಿಟುಟ ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಭಲತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾೊಂತಸಾವ ಮಿ ಭಠತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಾಯತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಮಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜವವ ರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಬದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಬದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶೇಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗ್ರಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾವ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯ ತ್ತಪ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾೊಂತಸಾವ ಮಿ ಭಠತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ೇಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ   ಮುಚಖೇದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಪಾಷಾ ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಾಲ ವುದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಕೇಡಡ ೇರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕತ್ತಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೂರುಮೂತಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭಿಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುೊಂಡ  ಬ್ಬರಾದಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಬುರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಚಿನನ ದಂಖಡ್ಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂದ್ರೇ ಸಂಖವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಶೇಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುಯಗೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಣ್ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುರುಗೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಸಂಗಾವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಮುನಮುದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಲ್ ಬ್ಬ ಶೇರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಒೊಂ ಯ ಕಾವ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶ್ನವ ೇತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ  ಮಾಲೆ್ರಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಬಾದಲಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಮಾಯಭಔಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಷಜಜ ನ್ ಶ್ನಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  ಷಜಜ ನಶ್ನಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗೊಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷವಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಬುದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದ್ರದ ೇವವ ಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಿೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚನನ ಫಷಾ   ಪ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಾವಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಶಿಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಶಿಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿಮಾಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮಾಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೂಪ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗೊಂದಯ  ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಮೂತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ಕ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವವ ರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಯಾಬು ನಾಟೇಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿೊಂಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ ರೆಡ್ಡಡ  ದೇವಮುಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭದಶ್ ವಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಜಾತ ಅಲೂಲ ರು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಉಮಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಲಸಾಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮೃತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮೃತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೌಭಾಖಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔವಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲ್ರಲ ೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಪುತಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ಸೇಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇೊಂದಯ  ವಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಸಲಾಮ  ದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಹಷಪಟ್ರ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಖವಂತ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗ್ರಭನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗ್ರಭನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿೇಹಾನ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲೇಕಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷರೇಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಶೇಧಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಶೇಧಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಿಟುಟ ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಭಲತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾೊಂತಸಾವ ಮಿ ಭಠತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಾಯತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಮಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜವವ ರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಬದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಬದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶೇಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗ್ರಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾವ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯ ತ್ತಪ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾೊಂತಸಾವ ಮಿ ಭಠತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ೇಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ   ಮುಚಖೇದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಪಾಷಾ ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಾಲ ವುದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಕೇಡಡ ೇರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕತ್ತಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೂರುಮೂತಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭಿಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುೊಂಡ  ಬ್ಬರಾದಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಬುರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಚಿನನ ದಂಖಡ್ಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಾಹಿೊಂ ಸಾಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಫಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಮ ಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿೇಯಬದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಔಕ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಫಫ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಿಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬ್ಬೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ಅಮೃತ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾಷಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಂಡಾರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಖವಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಠಲನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿಭಭ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬ್ಬಚಚ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಲಾಜಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಖಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಲಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಭಾಷ್ ಸಿದಾಯ ಭ  ಕೄೊಂಭಾವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಶಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜೈತುನ್ ಬ್ಬೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಲಿಮಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದು ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಲಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಮಮ  ದಡಡ ಭನಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಸೇಭಲ್ ರಾಥೇಡ್ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಾಯ್ಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಲಿಡೇರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮ್ ಸಿೊಂಗ್ ಯಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಠಾಕಾಮಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಭ ನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಸು ರಾಠೇಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿಪಾ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಮಿಲಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಿಬೂಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬ್ಬಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ  ಕೄ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿೇತ್ತರಾೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಚಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚೆನನ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಕಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇದಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔವಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಕಿೇಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಂಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫೈಷಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುಖಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಧಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಿೇಲ  ಪೂಜಾರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ MD ಖಾಸಿೊಂ ಅಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಿೇಮ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುರುಗೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔರಿಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುೊಂದಂಔರ್ ಯಮವವ ರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಾ ನ್ ರಾವ್ ಹಿತ್ತಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ GAMSI BAI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತ್ತಸರ್ ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯ ಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಾಕಿರ್ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಾಜಿ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಾಜಿ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತ್ತಯಾಬ್ ಮಿಯಾನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಾಜಾಮೆನದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನೂಜಿಹಾನ್ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಉನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿಭಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸುಮಿತ್ತಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶೇಣಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅನಿಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬಾಳು ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸೇವಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೂಮಿಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಿ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಕಿೇಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೇತ್ತೊಂಫಯ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಶೇಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮೃತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಯನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಫಫ ಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಶ್ನಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಈಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಯಳಿ ಮೇೇಸನ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಫಿೇಜಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಾಮ ೊಂಔಟೇವ ನಯಷ  ಕೇೇಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಜಿೇಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ೊಂಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ IBRHIMSAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಷತ ಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಜನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಸಿರಂ ಯಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬ ಸಂಖವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೈಫನನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಮು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಿೇರ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಕಿಭ ಣಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫವ  ಕಾಯಬಾದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಭ  ಜಮಾದಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನಂದಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಾಗಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಾಮಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸರಿಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿೇಲಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಯ ೇಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಷನಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮುನಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುನಂದಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2845 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2846 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2847 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2848 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2849 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2850 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಚ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2851 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2852 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2853 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2854 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2855 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2856 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2857 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2858 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇತಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2859 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆಮಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2860 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸರಿಚಂದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2861 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2862 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2863 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿೊಂದ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2864 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2865 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2866 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2867 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2868 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2869 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2870 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2871 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2872 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2873 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಮಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2874 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2875 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಮಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2876 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2877 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2878 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2879 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಮಿಲ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2880 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಭದ್ ಟ್ರಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2881 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2882 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2883 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಫಫ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2884 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2885 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2886 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಫದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2887 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಿಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2888 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2889 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2890 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಥಸರಾಟ್ರಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2891 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುರಾನ್ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2892 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2893 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2894 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2895 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2896 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇಶೈಲ್ ಪ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2897 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2898 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2899 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2900 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2901 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2902 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಫಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2903 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲ್ರಲ ೇಶ್ ನಾಖ  ಪೂಜಾರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2904 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ IRAPPA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2905 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಕಾತ ಖಾಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2906 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆನಯಕನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2907 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಸಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2908 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2909 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2910 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2911 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2912 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭಭಭ  ದಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2913 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2914 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2915 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2916 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2917 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಿಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2918 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಾಯಿಫಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2919 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2920 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2921 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2922 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2923 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2924 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬ್ಬಚಚ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2925 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2926 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2927 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೌಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2928 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಖಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2929 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2930 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2931 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2932 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2933 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2934 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2935 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2936 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2937 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ  ಲಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2938 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2939 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2940 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2941 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2942 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2943 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2944 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಯಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2945 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಯಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2946 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2947 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2948 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2949 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2950 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2951 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2952 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2953 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜೈನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2954 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2955 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2956 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2957 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದು ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2958 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2959 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಿೊಂಬ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2960 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹಿರೇ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2961 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2962 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬ್ಬಜಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2963 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫದರಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2964 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾೊಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2965 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಕಿಯ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2966 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2967 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2968 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2969 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2970 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2971 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2972 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2973 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಷೊದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2974 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಶೇಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2975 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2976 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2977 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2978 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಹೇಫರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2979 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2980 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಯಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2981 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಯಿಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2982 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2983 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2984 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



2985 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೈಜಾದ್ರ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2986 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2987 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಿೇನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2988 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2989 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಕೃಶಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2990 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2991 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇರಾಭನಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2992 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಣ್ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2993 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾಖ  ಲಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2994 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2995 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಾಣಿಕಾಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2996 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2997 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಲಿೇಲಾಾ ನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2998 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಮಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

2999 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3000 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಕೃಶಣ   ಪಂಚಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3001 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3002 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಷತಮ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3003 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಕಿೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3004 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3005 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಒೊಂಯ ಕಾಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3006 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಪುತಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3007 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3008 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3009 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3010 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3011 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3012 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3013 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖದ್ರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3014 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯ ಕಾಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3015 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3016 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೌಲನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3017 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಸಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3018 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3019 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3020 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3021 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3022 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೌಲಾಾ ಹೇಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3023 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಾದಿನರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3024 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3025 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3026 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3027 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಷಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3028 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಿೇಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3029 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3030 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದತ್ತತ ತ್ರಯ ೇಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3031 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3032 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3033 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3034 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3035 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3036 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಗೌಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3037 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಯ್ಕ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3038 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಂಥಗೌಡ ಪ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3039 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಖಯಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3040 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅೊಂಬುದಾಸ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3041 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅಭರಾಮ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3042 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬೄಕುಕ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3043 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3044 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3045 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3046 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3047 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂದಯಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3048 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂದಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3049 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3050 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3051 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3052 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗುಜಜ ರ್ ರಾಭದಾಸ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3053 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3054 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3055 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3056 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3057 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನುಮಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3058 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸರಿವಚ ೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3059 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಹೇಭಲಾ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3060 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಹುಸೇನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3061 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3062 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಇದಯ ಭಭ  ಪರಂಗ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3063 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಜಮಿಲ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3064 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಜಿಮಾನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3065 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕೄ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3066 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3067 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಾಶಿನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3068 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಔಶಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3069 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕವನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3070 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3071 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕೃಶಣ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3072 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಾಲ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3073 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3074 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕಿಮ ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3075 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3076 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಥೇಡ್ ಫದ್ರಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3077 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಂಖನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3078 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಣಿಕಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3079 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೇಗುಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3080 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3081 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3082 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3083 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಾೊಂಡಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3084 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3085 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3086 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3087 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3088 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಾತ್ತಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3089 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಷಿಟ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3090 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುರುಪುತಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3091 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಭಕೃಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3092 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3093 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನ್ ಜಯ್ಕ ರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3094 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3095 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3096 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3097 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3098 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3099 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಂಖ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯವಿಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರುಕಿಭ ಣಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರುಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರುಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರೂಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳತಿಭಭ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳತುಳಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳತುಲಾಜಮ  ಯಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿೇರೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟಗರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿೇರೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿಠಠ ಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯಾೊಂಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮ್ ಕೃಶಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಲ್ರಲ ೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಿೊಂಖಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಾರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇವೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇೊಂಡಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಿವನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಚಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೇಖಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಔವಮ  ನಾಯ್ಕಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಉಲಾನಾಯ್ಕಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನಭಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಫಷ  ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳGOPI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮುಟ್ರಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬುಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಂಔಯನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಿೇರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಲಾಜಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳRAMI BAI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳತುಳಸಿ RAM ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಸ್ಟ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪುರುಶರಾಭ ಯಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇವಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾೊಂಡಾರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಿಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿೇರಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಮಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಕಿಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯವ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರುಪಾಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇನಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಷಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ AMBAVVA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಭಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜನಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇತಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾೊಂತಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತಿನ ೇ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಟ್ರಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಾನಕಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಗೇತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಕೃಶಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನನ ಪೂಣ್ಿಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತಮ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಮಾ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಜಂತಿಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿೇಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಗೇತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾೊಂಡುಯಖ ಹಿತ್ತಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಉಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾೊಂತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದಾಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಖವಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನನ  ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇಣ್ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆನಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚೆನನ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಪಾಲಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ IRAPPA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಖವಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನ್ ಗ್ರಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬ್ಬಚಚ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಾಾ ನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾಮ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭ ೊಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಧಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಈವವ ಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲ  ಮಾವೂರು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಕಾಫಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷದಾನಂದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬ್ಬಜನ್ ಬ್ಬ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಕಿೇರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಾಔಲಿ ನಯಸಿಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭ ೊಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿೊಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪರೇಜಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ASHOK ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯ ಕಾಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಶಾವ ರಾಧಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗೊಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಏಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾಮ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಳಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ GOVIND ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಕಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖೈರು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಔಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನವಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯ ಕಾಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುರುಪುತಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಯಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾನಂದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಭನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿೇಲಕಂಠ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇಣ್ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿರಿಮನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಯಭಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬ್ಬಚಚ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖದೇವಿ ವಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೈನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲೂ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಧಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಕ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಭ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಭ  ಔ ಕಾಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕುರುಭಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಕಾರಾೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಷಕ ರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸುೊಂದಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡೆ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಾಕಿೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭನ್ರನ ೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗ್ರಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬುಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇಜ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾಖಭಣಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗೊಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಲಜರಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇನಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನೇಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಫಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷವಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾತಿವ ಕೄಯ ಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ASHOK ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಸಿೊಂ ಬ್ಬೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭ ೊಂತ್ ರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಖನ ಮನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುರುಪಾದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುರುಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಮ ಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ASHOK ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಕ್ ಇಮಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಗವೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶಿ ವಿವವ ನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಖಯಡ್ಡಡ  ಪೇಚಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭದಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಟೇಲ್ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಿ ವಿಠಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಶೇಧಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಕಿಸಾತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಚ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಲ ನಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪರಿೇದ್ ಬಾಬಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಕ್ ಪಾಶಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಹಾಬೇದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜುಬೆದಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಔಕ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಔಕ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಯಳಿೇಧಯ ದೇವಪಾೊಂಡೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾಮೇೇಧರ್ ದೇವಪಾೊಂಡೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಸೇನ ಗೇವಿೊಂದರಾವ್ ದೇವಪಾೊಂಡೆಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗರಿ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸಮೂದ್ ಭಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎೊಂಔಟಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಣ್ರಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಾದಿನ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖದ್ರೇಶ್ ಗೌಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮೃತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೈ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಯ ೇಮಿಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಣ್ಿಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಲಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಕ್ ಇಮಾಮಾಸ್ಫ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖದೇವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾಲ ಲಿೊಂಖಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡ ರೆಡ್ಡಡ  ಪ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಗೌಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಷರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಮಮ  ಸಾವ ಮಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೊಂಧೂಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಮಯತ್ತನ ಔಯರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯ ಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಯಫಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಜಿೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಬ್ಬ ಲಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವವ ನಾಥ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿೇರೇೊಂದಯ  ಪಾಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಗೌಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಾಧಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ  ದೇವಮುಕ ಭಡಾನಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔವಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇೊಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮೃತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಿಷವ ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಲಾ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಬ್ಬಮ ಸುಲಾತ ನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುವಿೇರ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇೊಂದಯ  ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ನಬ್ಬ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇಕೃಶಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯ ಭಾಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಾಷನ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔರಿಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಿತ್ತಬ್ ಶಾ ದವಿಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇರಾಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾನು ಬ್ಬೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿತಿ ಸಾಥ ಯ ಭಠ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ  ಮುಔಯ ೊಂಬ್ಬ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಮುಔನಿಫ ಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಾಯಿಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅರುಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅನುಸೂಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಮೃತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮಿ ಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತ್ತಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ GOVIND ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದತ್ತತ ತ್ರಯ ೇಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಜನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ್ ಅಸಭದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ್ ಜಾಪರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಭಭ ದ್ ಶಾಫಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುಫ ಲ್ ಜಬಾಫ ರ್ ಶಾ ದಶೇಿಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಹಿೇರಾ ಬ್ಬೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಉದಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಯಕನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಕಾತ ಖಾಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾರಿತ್ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಬಾ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MASHMMA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೊಂಡುರಂಖಜಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಬೂಫಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಔಯ ಭು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IRAPPA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪರಾಮಾ ಬ್ಬ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಸಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇತಿಲಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಾಲ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಠ ಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳುಸಿರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಂಡರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಾಲ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿೇಮಿ ನಮನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಾಮ  ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಬಾಯ ಮ  ನಾಮಕ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುೊಂಜಿಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುೊಂಜಿಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಿಕ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಕಿಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಗ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಲ ನಾಥ ಸಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಲಾತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಳಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಳು ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸರಿೇಶ್ ಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜಿೇ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಲಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಚಭನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎಸ್ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ನ್ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3845 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3846 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ  ಚಿನನ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3847 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ  ಇೊಂದನಕಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3848 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3849 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3850 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಷರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3851 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3852 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3853 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3854 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3855 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಜ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3856 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3857 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3858 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔವಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3859 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ RAM ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3860 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ RAM ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3861 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3862 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3863 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದವಯಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3864 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3865 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಮಾರುಡು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3866 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇರೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3867 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಬ್ಬ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3868 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3869 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3870 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3871 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಜರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3872 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಬಾಮ  ನಾಯ್ಕಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3873 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3874 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3875 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3876 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಮ ನಿಕ್ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3877 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3878 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3879 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ   ಸುಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3880 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3881 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉವ  ದಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3882 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3883 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3884 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3885 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3886 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3887 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3888 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3889 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜೈರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3890 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3891 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ೊಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3892 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3893 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಲಾಚಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3894 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಜಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3895 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3896 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜ್ರಮಾಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3897 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3898 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3899 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3900 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆೊಂಜಿಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3901 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಜಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3902 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3903 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3904 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3905 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3906 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಧಿರಾಜು ಗೌಡ್ ಔಲಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3907 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಡಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3908 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3909 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಭಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3910 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3911 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3912 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ  ಮುಟಿಟ ಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3913 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಾಲ ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3914 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಾ   ಶಿನಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3915 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3916 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬೇೇಡಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3917 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೂಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3918 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3919 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3920 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3921 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3922 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3923 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3924 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3925 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3926 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3927 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3928 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಿೇಯ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3929 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿವಚ ೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3930 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3931 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3932 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3933 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿೊಂಗಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3934 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3935 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈಯಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3936 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಷಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3937 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3938 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3939 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದವಯತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3940 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3941 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿೊಂಬಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3942 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾೊಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3943 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬಖವಾನ್ ಸನುಮಂತ್ ರಂತೇಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3944 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷಿಟ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3945 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3946 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ನಾಯ್ಕಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3947 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೊಂಟಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3948 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಬ್ಬಯ ಯಾನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3949 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3950 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3951 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಮಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3952 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3953 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3954 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಲಿತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3955 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3956 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3957 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔಯನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3958 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3959 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3960 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3961 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾನಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3962 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ತರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3963 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3964 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3965 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3966 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಂಖನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3967 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3968 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಂಪಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3969 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾೊಂಡಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3970 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3971 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3972 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಕಿೇಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3973 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3974 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3975 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3976 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3977 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3978 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಶಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3979 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3980 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3981 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3982 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೇಹಾರು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3983 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3984 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ   ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3985 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುೊಂಡಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3986 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3987 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3988 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ MASAPPA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3989 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3990 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಕ   ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3991 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3992 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಹು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3993 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3994 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಾಲಿಬಾಯಿ ಎನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3995 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3996 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



3997 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3998 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

3999 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4000 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮ್ ಕೃಶಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4001 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4002 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4003 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4004 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4005 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲ್ರಲ ೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4006 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4007 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿೊಂಖಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4008 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4009 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4010 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಗ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4011 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4012 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿಲಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4013 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4014 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4015 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇೊಂಡಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4016 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4017 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4018 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಶಾ  ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4019 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4020 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4021 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4022 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4023 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4024 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔವಮ  ನಾಯ್ಕಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4025 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉಲಾನಾಯ್ಕಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4026 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಭಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4027 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4028 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4029 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಲಾಜಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4030 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4031 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4032 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ  ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4033 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ GOPI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4034 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಟ್ರಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4035 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4036 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔಯನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4037 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4038 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಿೇರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4039 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಿೇಬ್ಬಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4040 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಖನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4041 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಜಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4042 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4043 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4044 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4045 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4046 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4047 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ RAMI BAI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4048 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಮಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4049 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4050 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4051 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ RAM ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4052 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4053 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ್ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4054 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4055 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4056 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುರುಶರಾಭ ಯಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4057 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4058 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿದಾಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4059 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ TIKIBAI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4060 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಲಿತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4061 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4062 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಿಮಾನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4063 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4064 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿಿಸಣ್ರ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4065 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4066 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4067 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4068 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಮಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4069 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4070 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಷಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4071 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುೊಂಡಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4072 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4073 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4074 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಂಖ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4075 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4076 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೇಔಲ ಮನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4077 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4078 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4079 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚತುಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4080 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4081 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4082 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4083 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4084 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4085 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4086 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಂಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4087 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾೊಂಡುರಂಖ ಮಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4088 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4089 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4090 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4091 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4092 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4093 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4094 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4095 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4096 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4097 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4098 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿನನ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4099 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾೊಂಡಾರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಟ್ರಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಡ್ಡಯುಕಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಶಿೇಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಿಮೂದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಿಬೂಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎೊಂ ಡ್ಡ ಇಕಾಫ ಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಿಬೂಬ್ಬ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿೇಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷವ ನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮಮ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಖವೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ  ಗುತ್ರತ ೇದಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲಾಲ  ಶಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬ್ಬಚಚ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಲಿಪುಕಮಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಕೂಫ ಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಭಷೇಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮಿೇರ್ ಹುಸೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾವಿೇಯ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಭಣಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಡಾಮ  ರಾಣಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕುಷಾಿದ್ ಬ್ಬೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖನಾನ ತಯ ಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಖವಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನನ ಪುಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಕಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಔಯ ೊಂ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಮಮ  ಸಾವ ಮಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನೇಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷವಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮಿೇರ್ ಟ್ರಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಕುೊಂತಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೄ ದಾಮೇೇದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಾಔಲಿ ನಯಸಿಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುರಾನ್ ಟ್ರಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇೊಂದಯ  ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಶಿೇರ್ ಮಿಯಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಿಮುದಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಕರ್ ತಂಫನಾಯ್ಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷವಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖದೇವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವವ ನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಮಮ  ಗುತ್ರತ ೇದಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಕುೊಂದುರೆಡ್ಡಡ  ತಿಮಾಭ ಪುಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತುಿಜಲಿ ಬಾಳೆಗಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಿಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಿಮ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಿಬೂಬ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಗವೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷರೇಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಖಮ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಿಬುಬಾ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗೊಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೊಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಾಕೂಬ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಕೃಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಲಾಜಮ  ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಮಿತ್ತಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಲಚನಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬ್ಬಚಚ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಕೄಯ ೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಕಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೆನನ   ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬ್ಬಚಚ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದಾಯ ಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅವ  ನಾಖ  ಶ್ನಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಬೆಗಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಭ  ಪ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಭದಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಚಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಡು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಿಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಶಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನುಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗಭಭ  ಪರಂಗ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಶೇಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ERAPPA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಟಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷ ಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ  ಮುಟಿಟ ಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶೇಕಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಡ್ಡ ಮೇಸನರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಜಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಣಿಕೄಯ ಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ASHOK ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿೇರಾಲಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖ  ತಿ ಣ್ಣ  ಪುಲಲ ೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇನೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಾದೇವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿೇಲನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭದನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಣ್ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಧಿನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಳತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜ್ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ ಲಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ASHOK ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ERAPPA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಾಸಿೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಗವೊಂದಯ  ಸ್ಪಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೆಬುಬಾಾ ಬ್ ಪೊಂಜಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕಾಯ ವ್ ಕೇತ್ತಲ ಪುಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೇೇಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬೄಕುಕ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂಟು ಷಣ್ಣ  ಚೆನನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಬಾಮ ಖರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಖ  ಎರುಕಾಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ   ಎಡಲ ಕಾಡ್ಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬ್ಬಚಚ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸುೊಂದರ್ ನಯಷ  ಮೇೇಟಔಲಿಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉಭಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಸ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೌಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫ್ಸತಿಮಾ ಬ್ಬೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇರಾಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ೇ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಸಭ ದ್ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಉಸಾಭ ನ್ ಟ್ರಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಿನ್ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲಾಬ್ಬ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಭಭ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಷಾದ್ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಜುಿನ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೂಮಿಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷರೇಜನಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖದಂಫ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆೊಂಬೄಯ ಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜೇತಿ ಬೇೇಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತಮ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಧಾಯ ಹಾಡುತ್ತತ ರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಜುಿನ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಲಾತಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಂಡೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಾಭ ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಧಮ ೊಂ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ TIPPMMA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚೆನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೌಲಾನಾ ಬ್ಬೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇವಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿೇಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔನಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಕಿೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇರಾಭನಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಭಭ  ಶಾಮು ತಳರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭನ್ರನ ೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಸಿೇರ್ ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಔಕ ಫಳಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಲಿೊಂಖ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಕಬಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷವಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಬಾನಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮಾನುಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಚಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಜಾಕ್ ಷಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಠಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಯಷವ ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಖವಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಚಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಭರಾಯ್ಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಸಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯ ತ್ತಪ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ ರೆಡ್ಡಡ  ದೇವಮುಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಬಾದಲಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನ್ರ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ದ್ ಇಜಾಜ್ ಜಾಪರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೊಂದಯ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ದುಕಾೊಂದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ತಳವಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಂಡರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇರೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎಲಲ ಭಭ  ಡಡ ಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇಯಬದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಗೌಸ್ ಸುೊಂಡ್ಡಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೈರಿಮಾ ಬ್ಬೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಳ  ಡಂಕೂರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವೊಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ಸಂದ  ಗಲಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಭಳಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಾಲಾಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಿರಾಜಪುರಂ ದೇವೊಂಧರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ  ನಯಷ  ಬೆಯಕೇೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಉಶ  ಜುಲ್ರ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಕ ಭಭ  ಡ್ಡ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮುಲು ಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಡಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಲಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೊಂಟಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಭಸಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಧಮಾಲ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಾಲ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುನಾಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಾಲ ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ರಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಷರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಫಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲೇಔ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಾಡ್ಡಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ TIKIBAI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಹು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲ  ದಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿನೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿವಾಜಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಭಭ  ತಿಭಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವ  ತಿಭಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಹಿೇಮ್ ಬಾಷಾಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕತಲ್ ಅಸಭ ದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಶೇದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೇಣ್ಮಕಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುದದ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುತಿತ ಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಭ  ಬ್ಬ ಹೆಳಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔವಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾನಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕುೊಂತಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೂಭಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ನಬ್ಬ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಡಡ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿೇಫಬ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಶಾಬ್ಬ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ  ಔಲಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೂಮಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯ ಭಾಔರ್ ಬ್ಬ ಯಾದವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ  ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಭು ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚೆನನ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಗವೊಂದಯ  ವಿ ಕುಲಔಣಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಿನಾ ಟ್ರಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಔಲಿ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಂಔ  ಮಂತಿಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಬು ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ   ಉಪಾಲ್ ಬೇೇಯಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಲಿಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಡ್ಡಜಿ ಅನಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭವ  ನಂದ್ರಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಬಾಯ ಹಿೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಧಿನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ  ಹುಲಿಗುೊಂಡಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಶಿಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಣಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ವಪಾ  ಮಡಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ CHNDI ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಹಿರಿಮನಾಮಔ ಅಭಯನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇರೇೊಂದಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೇವಾಮ  ನಾಯ್ಕಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಭಕಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಮಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೇನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಸಿಲಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೇಖಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೂಲ್ ಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಜರಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೂಮಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಡ್ಡವಿೊಂಡರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳಭಭ  ಔನಖಡಡ  ಲಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆನಂದ ಕೄ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತೇಷ್ ಕೄ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಿಾ ೊಂಗ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜನಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಗಾಲಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಮಿನಾ ಬಗಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಲ  ಪಾಳೆಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ  ಔ ಕಾಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ  ಬಗಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದುಖನೂರು ಮಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುತ್ತಮ ಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ USENAMMA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬುಖಗಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಬಾಜಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂಗೇತ್ತ ಎನ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಖವಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭನಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿಭಭ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ RAMI BAI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಖವಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ನಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಕಾರಾೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ಮಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4845 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಾಭ ಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4846 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಚಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4847 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4848 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷನಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4849 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4850 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಿೇಫಬ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4851 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4852 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4853 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4854 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ MOHD RAFFI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4855 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4856 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4857 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಧಿನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4858 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ  ಮೆಲಾರಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4859 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4860 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4861 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4862 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಬದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4863 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4864 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4865 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ   ಪಾಮಮ  ಪದ್ರದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4866 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4867 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4868 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4869 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4870 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿೊಂಬ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4871 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4872 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಮಿತ್ತಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4873 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4874 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4875 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಭಭ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4876 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔವಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4877 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4878 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4879 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4880 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4881 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4882 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4883 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4884 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4885 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4886 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4887 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4888 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4889 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4890 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸರಿಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4891 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔನಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4892 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ASHOK ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4893 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4894 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4895 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4896 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4897 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಸಾತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4898 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4899 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾವಿತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4900 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4901 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4902 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4903 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4904 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4905 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4906 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4907 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲೇಔ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4908 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4909 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4910 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4911 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4912 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4913 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4914 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4915 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4916 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4917 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4918 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4919 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4920 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4921 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4922 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಷಾಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4923 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4924 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4925 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4926 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4927 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4928 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಶ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4929 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಔಯ ಪಾಣಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4930 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಮ ಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4931 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4932 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4933 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4934 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4935 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4936 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4937 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4938 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಕಂಬಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4939 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಶಾ  ಮೇನ್ರಪುಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4940 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4941 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4942 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿತಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4943 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4944 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4945 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4946 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಿಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4947 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇತಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4948 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇ ಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4949 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4950 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಂಡರಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4951 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4952 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4953 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ ಗಾಬಾಮಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4954 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ತಿ ಣ್ಣ  ಸರಿಜನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4955 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4956 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ಚಾವ್ನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4957 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ಚಾವ್ನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4958 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4959 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಾಗಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4960 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4961 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸಾಮ  ನಾಯ್ಕಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4962 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4963 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4964 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



4965 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4966 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4967 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4968 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಕುಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4969 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಮರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4970 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4971 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಫಯ ಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4972 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4973 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತ್ತರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4974 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿೇಲಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4975 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಬ್ಬಯ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4976 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುಕಿಭ ಣಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4977 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4978 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಬುದಾಸ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4979 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4980 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಾಡ್ಡಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4981 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಭಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4982 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4983 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4984 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4985 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4986 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4987 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಟಿೇಕಾ ರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4988 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4989 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4990 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಫಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4991 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭದಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4992 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4993 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4994 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4995 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಭಭ ಲಿ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4996 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲಾಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4997 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4998 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

4999 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5000 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5001 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಬಾಯ ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5002 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಯತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5003 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5004 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಣಿಔ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5005 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5006 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿೊಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5007 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5008 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಧಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5009 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುಔಕ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5010 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ರೇವಾಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5011 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5012 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5013 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ GOVIND ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5014 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5015 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5016 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5017 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5018 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5019 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5020 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5021 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5022 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5023 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5024 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5025 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5026 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5027 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5028 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5029 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5030 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5031 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5032 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5033 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5034 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ಲಚಚ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5035 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5036 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5037 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5038 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5039 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔವಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5040 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5041 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರುಕಿಕ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5042 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೇಜಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5043 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5044 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5045 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5046 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5047 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5048 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ಕವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5049 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5050 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5051 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5052 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5053 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5054 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಾಭ ಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5055 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5056 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಚೆನನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5057 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5058 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಜಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5059 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5060 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5061 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಯ ೇತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5062 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5063 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗೊಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5064 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಭವೃದ್ರಧ ಡ್ಡಷಲಾಗುತಿತ ದ್ರ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5065 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ  ಇತತ ಭನಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5066 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5067 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5068 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹೇಭನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5069 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5070 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5071 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5072 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5073 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5074 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5075 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ   ಕಾಳೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5076 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5077 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ   ಪಪಿಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5078 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5079 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5080 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಜಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5081 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5082 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5083 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5084 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಜಾತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5085 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಯಷವ ತಿ ಎನ್ ನಂದನಗರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5086 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಭ  ಶಿನಾಳ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5087 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಷತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5088 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5089 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಿತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5090 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5091 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5092 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5093 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಚಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5094 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5095 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5096 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5097 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5098 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5099 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಿ ರಾಠೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಧಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಾಭ ಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಧಾ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿರಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಟ್ರಟ ಲ್ ನಯಸಿೊಂಸ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆರ್ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನಾಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭದಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔವಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾೊಂಡು ಸೇಭ ಯಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾನಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾೊಂತಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತೇಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿರೇ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುಲಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔವಿತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೂರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಸಿ ರಾಮ್ ರಾಟೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಷಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ಸನಭಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫದರಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಚಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಣಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕುಕಿಕ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚೇಔಲಾ ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವನಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇದಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ಜಾಧವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯತನ ಬಾಯಿ ಜಾಧವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಭ ಲಾಲ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇತಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹೆಮಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಮುಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ BIKKIBAI ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಿನರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಚಿ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜನಾದಿನರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಗುಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಧಭಿರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಣ್ಮಭ ಕಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮ್ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಾಧರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮ್ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಶೇಕರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೂಜಾ ನಿಣಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಯುಮ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ವಿೇಯ  ನಿಣಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ತಳವಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆಕಾಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಮಕಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದುಲಾ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ದ್ ಇಜಾಜ್ ಜಾಪರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೊಂದಯ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ದುಕಾೊಂದರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ಚಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯ .ಬ್ಬ.ಶ್ನರಿಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಔ ಯ ಭು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಾಷತ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನ್ರನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುೊಂದಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ ಸಂಖವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಎೊಂ ಸಂಖವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕತ್ತಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ್ತಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೊಂಡ  ಯೆರಾಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MILIND ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿದಾಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ   ಫಖಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಿತ್ತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫನನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ  ಜೇಗ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪದದ  ಕಿಷತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವುಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಗೇತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಬಾಯ ಮ  ನಾಮಕ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎೊಂ ಅಶೇಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂಟು ಷಣ್ಣ  ಚೆನನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳುಸಿರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ಬಂಗಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಗವೊಂದಯ  ಸ್ಪಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುನಿಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇತಿಲಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇಯಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬ್ಬೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಭಮಮ  ಔಲಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ  ಚಿನನ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ  ಇೊಂದನಕಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಿೇಯ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಜಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ   ಎಡಲ ಕಾಡ್ಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಶಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಫಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೆಡಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಧಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಹು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಧಮ ೊಂ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಿಮಾನಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳುಜಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಚೆನನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಧುತ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗಭಭ  ದೇಯಲಿಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಮಾಭ ರೆಡ್ಡಡ  ರುದಾಯ ರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂದ್ರಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರುತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮ್ ವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ.ಯವಿಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುರಾನಾಾ ಬ್ ಶ್ನರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೆಪಾಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುೊಂಡ್ನರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಾಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಿೇನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಜಮ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿ ಕುಮಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇಯಬದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಾಸಿೊಂ ಅಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಭಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾೊಂಡುರಂಖ ವಿಠಲ್ ಜೇಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಖದ್ರೇವವ ರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈವವ ಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಯ ಹಾಭ ನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿೊಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಪಾಲ್ ಕುರುಪೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಷಾಮಿಯಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜಿೇ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಣ್ಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಳಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುರುಳಿ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೌಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾಗ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿೊಂಗಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಖವಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಮ ನಿಾ ೊಂಗ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚಂದಯ ಶೇಕಯ ರೆಡ್ಡಡ  ಚೆಖಪಟಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಭ  ಕುರುಬ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಟಿಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ತರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜ್ರಮಾಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಭಲಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಮಿತ್ತಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬೄಕುಕ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ರಾಮುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ  ಮುನಔನಲಿಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔನಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೇೇಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಯಮವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಶಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಮಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಆವಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅನಂತ್ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ತುಳಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಂತೇವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಔಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಗುಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಪಡ್ಡಡ  ಬಾಬು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಆವ  ಸಾಮ  ಪಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಿವವ ನಾಥ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಹಿೇರಾಲಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟಗರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವರುಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬುಖ  ತಿ ಣ್ಣ  ಪುಲಲ ೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದಡಡ  ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಂಧಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಔಲಾ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವಿೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೊಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ್ ಯ ಭು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬ ವೄೊಂಔಟೇವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಾೊಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ತೇಜ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಧನ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಗುರುಯ ಸಾದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಯಣ್ಗೌಡ ನಯಷ ರೆಡ್ಡಡ  ಖತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅನಂತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ತಭಭ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಿದದ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದೇಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಶಿರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಂಗ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭಣಿಕಿಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚನನ   ಚೆನನ   ಅಖಷರು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲಭಭ  ನಾಯಕ ೇಟಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಾಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ  ಟೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ASHOK ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ ಔಲಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಪಾಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸೈಮದ್ ಭಹಿೇಮುದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಾಗರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಿಸಾತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಔಶಾಪ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಸಿೊಂಸ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಯಮಾಮ  ನಾಮಕ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಿಠಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಂಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಜೈರಾಮ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಲಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬುಖಗಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಾಖ  ಲಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬಾಲಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮಂಜನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಪಾತ್ತಮ  ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಿವನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇೇತಮ  ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದಾಮಾಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಜಮಿಲ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ  ಬಾಯಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅಭರಾಮ ನಾಮಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ IMAM SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಎಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಡ್ಡ ಸನುಮಂತು ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ GOVINDAPP ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಜಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಔಷಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಔಪ ರಾ ನರೇೊಂಡರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಿಶಟ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮಶೇದಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳಅೊಂಜಲ  ಭೇಭ  ಪೊಂಟಭನಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬ್ಬಚಚ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಡ್ಡ.ಆರ್.ಡ್ಡ.ಸಂಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಈಯಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ERAPPA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬಾಳ  ದಡಡ ಭನಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ರಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬಾಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಖಜಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಾಖ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬುಖಗಭಭ  ಪರಂಗ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಯವಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅಶೇಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಎಪಾಯ ಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಔಟಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಮಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸನಮಂತು ಭಲ್ರ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಿಷ್ಣಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭಷ  ನಯಷ  ಮುಕಾಡ್ಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಕೄಯ ೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಾಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಭಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅೊಂಜಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಾವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷತಮ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಆವಯ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭನ್ರಮಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅವ  ನಾಖ  ಶ್ನಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ತುಲಿಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸುರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭಣಿಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಭದಾಸ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚೆನನ ಕವ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಪಾಟಿೇಲ್ ಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದೇರಾಜ್ ವಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಿಸಾತ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬುಖಗಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭಣಿಔ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಚ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಡ್ಡ ಬಸಿ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಾವಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭಸಮೂದ್ ಅಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಶಿಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಪಾಿತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಗುಲ  ನಾಯಿಕ ನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೌಲನ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳಮೇಖಲ  ತಂಖ  ಕೇೇಣಂಳಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ರಾಭ  ನಾರಾಮಣ್ ದಾಷರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ತಿರುತಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಆಶಿೇದ್ರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಿಶಟ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ASHOK ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಯಿಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳನಯಷ  ಗುೊಂಡ  ಔಡಚಲಾಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಫಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭನ್ರಮಾಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಆವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಘುದಾಭ ಬ್ಬೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಯಿರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮಾಸುಮ್ ಅಲಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅಡ್ಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬಾಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚನನ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಶ್ಕಬವಚ ೊಂದಯ ಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದೇಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪೊಂಟಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭರಾವ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿ  ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿ  ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿವವ ನಾಥ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯತನ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಲಾಮ ನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈವವ ರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಮವರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಯಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ರಾಜಳಿಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮ ಲಕಿಮ ಭ ೇ ಥೂಟಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಭು ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಯಷವ ತಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅರುಣ್ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಮಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೆಲಾರಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಧೇಲಶ್ನಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಧೇಲಶ್ನಟಿಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುೊಂಡಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುೊಂಡಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಔಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಭಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ MAMATA ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೆಮುದ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಬುರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮ್ ರಾಮ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಂದಕುಮಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಂದಕುಮಾಯ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲ್ರಲ ೇವ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಲಿೊಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಜಿಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪುಲಲ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭ ೊಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುರೇಶ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾೊಂಡುರಂಖ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಿ ವಿಠಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಶೇಧಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇನ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಾದಿನ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



5801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವವ ನಾಥ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿರುತಿ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿೊಂಡ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಗೌಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಔರಿೇೊಂ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನುಸೂಜಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುನಿೇತ್ತ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಖಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ್ SAB ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬ್ಬಫನ್ ಬ್ಬಐ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಯ  ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಸನರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೊಂದರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಹಾಬೇದ್ರದ ೇನ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆಮಿೇನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಭಭ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ

5844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಬತತ ನ್ರ ಬ್ಬೇಜ



ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲೆ್ಲ ತಾಲೂಕು
ಹೋಬ

ಳಿ
ಗ್ರರ ಮ ರೈತರ ಹೆಸರು

1 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ರಾಮುಲು

2 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ದಾಭ ತಿ / ರಾಭಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ

3 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಚಂದಯ   / ಭೇಭ

4 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಯಹಿೇಮ್

5 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಯಘುತಿ / ಲಲ ಚಭ

6 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಾಖಭಭ

7 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಮೇಖಲ

8 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜಿ ಚಂದಯ   / ಆವ

9 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಯಾಕುಬಾಬ್

10 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಷ

11 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ವಾಹಿದಾಲಿ

12 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಜಖಜಿೇನರೆಡ್ಡಡ  / ಬ್ಬಭರೆಡ್ಡಡ

13 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಷತಮ ಭಭ

14 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಪಾಿತಿ

15 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ವಯಣ್ಭಭ  / ಸಣ್ಮಂತು

16 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಶಂಔರ್ / ಗೇಬಾಯ ಮ ನಾಮಕ್

17 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಮಲಲ ಭಭ

18 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಶಾಭ

19 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ನಾಖಭಭ

20 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಂತೇಶಕುಮಾಯ

21 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಲಕ್ಷ್ಭ 

22 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಯ ಭಾಔಯ ರೆಡ್ಡಡ

23 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಮುತ್ರತ 

24 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಯ ವಿೇಣ್ / ಅನಂತರಾವ್

25 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಗೌಯಭಭ  / ಮಾಣಿಔ

26 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಶಂಔರ್

27 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಶಾಭ

28 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ರಾಜೊಂದಯ ಮಮ

29 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಷ

30 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಮುತಿಬಾಯಿ

31 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶಿಭಭ  / ಯೆೊಂಔಟ

32 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ  / ಸಣ್ಮಂತು

33 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವೄೊಂಔಟಮಮ

34 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ವಯಣ್ / ದೇವಿೊಂದಯ 

35 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಶಿರಾಜ್

36 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಲಾಲಮಮ  /ಸನಭಮಮ

37 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು/ ನಾಖ

38 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭಸದೇವ್ / ಸನಮಂತು

39 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಾಖ  / ನಯಷ

40 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ದೇವಿೊಂದಯ   /ಭಲಲ 

41 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಸಿದದ ಭಭ  / ಶಿಲಿೊಂಖ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲೆಿ  ವಿವಿಧ  ಸೌಲಭ್ಯ  ಡೆದ ರೈತರ ವಿವರ.



42 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಭೇಭಶ್ನ  / ಮುತ್ರತ 

43 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಯಷ  / ತಭಭ 

44 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ  / ವಿೇಯರೆಡ್ಡಡ

45 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಮಂಜುನಾಥ್ / ಫಷರಾಜ್

46 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಫಷ /ಭೇಭ

47 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಜಭಭ  / ಸಣ್ಮಂತ್

48 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಮುತ್ರತ   / ಹುಸೇನ

49 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಕಲಿೇಲಾಾ ನ್ / ವರಿೇಪಖಾನ್

50 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ರಾಭ

51 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ವಯಣ್  / ಕಿಷತ 

52 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸನಭ ೊಂತ್ / ಬುಖಗ 

53 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಸಿದಾಯ ಭಮಮ

54 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಶಾಭ

55 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಭಹೇಬೂಬ್ಬಭಯಾಮ

56 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವಯಣ್

57 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ವಯಣ್  / ರಾಭಚಂದಯ 

58 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ವಭಭ ಭಭ

59 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ mdarif / ಮೌಲಾನಸಾಬ್

60 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಶಾೊಂತಭಭ  / ನಯಷ

61 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಕಿಷತ ಭಭ  / ಪಕಿೇಯ

62 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ತಿ ಣ್ಣ  /ದಾನ

63 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಲಕಿಮ ಭ ನಾರಾಮಣ್

64 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಅಶೇಕ್ / ಮೇಖಳ

65 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ  / ನಯಸಿಮುಲ

66 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಾಖ

67 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಷ / ರಾಭ

68 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ವಯಣ್  /ಮಲಲ 

69 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಯಘುತಿ

70 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮೇಖಲ

71 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ನಯಷ  / ಸಾಮ

72 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ  / ಭೇಭ

73 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ನಯಷ

74 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಸವ  / ನಯಷ

75 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ಶಂಔರ್ / ಶಾೊಂತನಾಮಕ್

76 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ s m ಜಂಜನಿ / s m ಭಜರುಲಾಲ

77 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಷಣ್ಣ  ಭಲಲ 

78 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಸೇಭಲಭಭ  / ದೇವಾಲ ನಾಮಕ್

79 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಸಾಮ  / ಭೇಭ

80 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಬ್ಬಜನಿಫ  / ಬಾಬುಸಾಬ್

81 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಣ್ಭಭಭ  / ಕಿಷತ 

82 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭಲಲ ಭಭ  /ವಯಣ್

83 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಶಂಔರ್

84 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಶಿಮುಲ

85 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದನ ಚೆನನ ಭಭ  / ವಯಣ್



86 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ವಬೇದ್ರದ ೇನ್

87 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಾಖ

88 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಮುಕುೊಂದ್

89 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಭಲ

90 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ನಾರಾಮಣ್

91 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಸಣ್ಮಂತು / ವಯಣ್

92 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಷವ ನ  / ಜಖದ್ರೇಶ್

93 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಬಖವಂತ / ಯಘುತಿ

94 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಶಾೊಂತ್ತಬಾಯಿ / ಪಾೊಂಡು

95 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ರಾಮುಲು

96 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಲ

97 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಭ   /ಸಾಮ

98 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಸುಧಾಔರ್

99 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡೇಲಿಲ  (ಕೄ) ಮೆಜರ್್ಪಾಟ್ರಲ್

100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದನ ಕಿಷತ   / ರಾಭ

101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಲಲ   /ರಾಭ

102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಮೇಖಳ  / ರಾಭ

103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಿಕಾೊಂತಭಭ  / ನಾಖ

104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ವೄೊಂಔಟ

105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಯಣ್

106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಮೇಖಲ

107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಶಂಔರ್ ನಾಮಕ್ / ಫಷಮಮ ನಾಮಕ್

108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭೇಭಮಮ  /ವೄೊಂಔಟಮಮ

109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಷ

110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಾಖ

111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇೇೊಂಡೆೊಂಲಿಲ ಬಾಲಾಮ ನಾಮಕ್

112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಯಾಮ ಲ್ ನಾಖಭಭ  / ಪಕಿೇಯ

113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ವೄೊಂಔಟರಾಭರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ

114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್/ ಉನಮನ

115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಅಮೃತಭಭ  / ಪೊಂಟ

116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ  /ಸಾಮ

117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಮುತ್ರತ 

118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಔಭಲಿಬಾಯಿ /ರಾಕಾನ ಮಕ್

119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಭಭ ಭಭ

120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ USMANPATEL

121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಷಫವ

122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ / ಫಷ

123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ವಿಜಮ

124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಸುರೇಶ್/ನಯಷ

125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಯಣ್

126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ಶಿಲಿೊಂಖ  / ಧನಶ್ನಟಿಟ

127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ನಾಗಶ್ / ಚೆನನ 

128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ದೇವಿೊಂದಯ   / ಕಿಷತ 

129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಷ



130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ/ ಸೇಭನಾಥ

131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಮಮ  / ಅನಂತಮಮ

132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಮೇೇಸನ್ / ಲಲಾಮ ನಾಮಕ್

133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲುನಾಮಕ್/ ಪಾೊಂಡುನಾಮಕ್

134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಕಿವನ್ / ಸುಬಾಮ

135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಷಫನಾನ

136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ತುಳಜಮ  / ಗೇಫಯ ಮ

137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಯಣ್

138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಸುಕಭಭ

139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಮೇಖಳ / ಮೇಖಳ

140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟರಾವ್ / ಗೇವಿೊಂದರಾವ್

141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಾಖ

142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಸಾಯಿಫನನ

143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಸಂಜಿೇರೆಡ್ಡಡ

144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ತಿರುಭಲ

145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ನಯಸಿೊಂಖಭಭ

146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಸಾಮ  / ಭಲಲ 

147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಯಮಶ್ / ಕಿಷತ 

148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಬಾಫಣ್ಣ  / ನಾಖ

149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ರಾಮಿಾ ೊಂಗ್ / ಅಜುಿನ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ

150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಶ್ಕಬವಚ ೊಂದಯ

151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮೇಖಳ  / ಭಲಲ 

152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ / ಕಿಷತ 

153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ವಯಣ್

154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ರಾಚಭಭ

155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಪಾೊಂಡು / ತೇಪಾಮ

156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ / ಭೇಭ

157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಸುೊಂಔ

158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಯಷ

159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಸಿದಾಯ ಭ  / ಸಂಜ

160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜಿ ಸಣ್ಮಂತ / ಆವ

161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ವಿಟಲ್

162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ವಭಭ ಭಭ

163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ವಿಷ್ಣಣ ಧಿನ್ ರೆಡ್ಡಡ

164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಷಫನಾನ

165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಅಶೇಕ್ / ಭಸದೇ

166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಮಲಲ 

167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವೄೊಂಔಟ

168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವೄೊಂಔಟಭಭ

169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವಯಣ್  / ಶಾೊಂತ

170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಯವಿ / ಕಿವನಾಮಕ್

171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಾಖಭಭ  / ಶಿಯ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ

172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ರಾಜಭಭ  / ಭೇಭಣ್ಣ

173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ರಾಜಶೇಕರ್



174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಸಾಮ  / ನಯಷ

175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ /ಚಂದ

176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಲಾಮ ನಾಮಕ್ / ಹಾೊಂಕಾನ ಮಕ್

177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭಾಯತ  / ಆವ

178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಭಲಭಭ / ಭಹಾದೇ

179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಭಹೆಬೂಬ್ ಬ್ಬಐ

180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ನಾಖ  / ಮಾಣಿಔ

181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ನಯಷ  / ಶಾಭ

182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ರಾಮುಲು

183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ

184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ದಷತ ಭಭ  / ಅನಂತ

185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಲತ್ತ / ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ

186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಪಾಿತಿ / ನಯಸಿಮುಲು

187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಾಮ /ಮಲಲ 

188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಸೈನು / ಆವ

189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಭೇಭಣ್ಣ  / ಶಾಭ

190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಲಕ್ಷಂ

191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ನಯಷ /ಕಿಷತ 

192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ವಯಣ್  / ಕಾವ

193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಮೌಲಾನಾ

194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಭಸದೇಭಭ

195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡೇಲಿಲ  (ಕೄ) ಭಧುಸೂದನರೆಡ್ಡಡ

196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಸುಧಾಔರ್ / ಎಯ

197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಾಮ  / ನಾಖ

198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ದೇ ./ ನಾಖ

199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ವಯಣ್

200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಮುಕುೊಂದ್ /ವೄೊಂಔಟ

201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಶಿಭಭ

202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಜಿೇರೆಡ್ಡಡ  / ಬ್ಬಭರೆಡ್ಡಡ

203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ರಿ ಬಾಯಿ

204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಮಾಧರೆಡ್ಡಡ  / ನಾಖರೆಡ್ಡಡ

205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಯ ವಿೇಣ್ಕುಮಾಯ

206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಮೇಖಲ

207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್

208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ಷದಾನಂದ / ನಾಖ

209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಪಾಮಮ  / ತಭಭ 

210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಸೇಭಲಾ ಆಮಕ್

211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಾಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ

212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವೄೊಂಔಟರಾಮುಲು

213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಮೇಖಳ  /ಮಲಲ 

214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಖಾಸಿಮಾಲಿ / ಚಿತ್ತತ ಳಿ

215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಲಾಲ / ತಿಭಭ 

216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ರಾಜಾಕಾಾ ಬ್

217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಿರಾಜದ್ರದ ೇನ್



218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಶಾಭಭಭ  / ಸಣ್ಮಂತು

219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ದಾಮ ಭಭ  / ಅಸಾಮ

220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಕಾವ  / ಶಾಭ

221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಮುತತ ಭಭ  / ದೇ

222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್

223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಬುಗಾಗ ಮ ನಾಮಕ್ / ಸೇಮ ನಾಮಕ್

224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಷ /ಅಮಮ 

225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಮುಯಖ  / ಮಾವ

226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಶೇಕಯ

227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಣ್ಮಂತ್ / ಬುಖಗ 

228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವೄೊಂಔಟಲ ಕಿಮ ಭ ದೇವಿ

229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಯಣ್

230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ನಾಖಭಭ  / ಭೇಭ

231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಶಿಯ ೇಶೈಲ್

232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಭಹಿಬೂಬಾಾ ಬ್

233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಭ  /ಚಂದಯ 

234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ಖಮಿಲ ಬಾಯಿ

235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಔಮಿಲ ಬಾಯಿ / ಲಾಮ ನಾಮಕ್

236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭೇಭಣ್ಣ / ಷಫಣ್ಣ

237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಸಾವಿತಯ ಭಭ

238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಭಣಿಔ

239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ

240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ರಾಮುಲು

241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಭಭಭ  / ಸಣ್ಮಂತು

242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಷಯಷವ ತಿ

243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಾವಿತಯ ಭಭ

244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಣ್ಮಂತ್ /ಎಯ

245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ನಯಷ

246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸುಭಾಷ್ / ಫಷಣ್ಣ

247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಆವ ./ ಕಾವ

248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಬ್ಬಲಾಲ್

249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಣಿಔ

250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಕವ  / ಭೇಭಮಮ

251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಔಸಿೊಂಬ್ಬ ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್

252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಶಾಭಭ

253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ /ನಯಷ

254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವೄೊಂಔಟರಾಮುಲು

255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಸದೇಭಭ

256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಷ  / ಪಕಿೇಯ

257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್/ ಕಿವನ್

258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭೇಭ  / ಭಲಲ 

259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಶಿಲಿೊಂಖ

260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ನಾಖ  / ಮೇಖಳ

261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ವಯಣ್



262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಸಂತೇಷ್

263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ   / ನಯಷ

264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ವಕುೊಂತಲಾ

265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ರಾಜು

266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಸಾಮ

267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ

268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಯಷ  / ಆವ

269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ನಾರಾಮಣ್

270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಮೇೇಟಿಲಾಲ್

271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಟಿಟ ಬಾಯಿ /ರಾಜು

272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಯಮಶ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಾಮಭಭ

274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ನಯಸಿಮುಲು

275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭೇಭಭಭ  /ಹುಸೇನ

276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಪೈಲವ ೊಂವ / ವಬೇೇದ್ರದ ೇನ್

277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ USMANPATEL

278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಸಾಮ

279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ನಾಖಭಭ

280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಬಾಲ  / ಆವ

281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಶಾಮ ಮಾಲ ಲ್

282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಸಣ್ಭಭಭ / ಭಲಲ ಣ್ಣ

283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಲಕ್ಷ್ಭ   /ಭಲಲ 

284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಿಲಿೊಂಖ  / ಸುಖ

285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಮೌಲನಾಾ ಬ್

286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಶಿಲಿೊಂಖ / ಸಿದದ ಣ್ಣ

287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಸದೇಭಭ

288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ದೇಕಿ / ಫಷಣ್ಣ

289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಯ   / ನಾಖ

290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ತಿ ಭಭ  / ಈಯಣ್ಣ

291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಸಾಮ

292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ರಾಭ

293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮೇಖಲ

294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ  ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ

295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಮೇಾ ದ್ರದ ೇನ್

296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಲಿಮಾಬಗಂ / ಜಲಾಲ್

297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಶೇಕಯ  / ಆವ

298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ರಾಭವ

299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ರಾಭ

300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ನಾಖ

301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಮಾಮ ನಿಾ ೊಂಗ್ / ದದಮ

302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಭಸದೇ

303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಸದೇಭಭ

304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಸುಬದಯ ಭಭ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ

305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ರಾಜಾರಾಮಿಾ ೊಂಗ್



306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಫಷಣ್ಣ  / ಕಾವ

307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಮಶೇದಭಭ  /ಸೈರೆಡ್ಡಡ

308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ರಾಭಲಭಭ

309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವಿಿನ್ರಫ ೇಖಮ್

310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ

311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಮೇಖಳಭಭ  / ಯಘುತಿ

312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು / ನಯಷ

313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮುತ್ತಿಜಬಗಂ / ಮೌಲಾನಾ

314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ಷಫನಾನ

315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ದಭ ಭಭ

316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಭ  / ಬಾಳ

317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇೇೊಂಡೆೊಂಲಿಲ ಯಮಶ್ / ಕಿವನ್

318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಷಫ ಭಭ  / ಪೊಂಟ

319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ / ಭೇಭಲಾ

320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಭ  /ನಯಷ

321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ವೄೊಂಔಟ  / ಶಿ

322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಶೇಕರ್ /ವೄೊಂಔಟ

323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಅಶೇಕ್ / ಸಣ್ಭ

324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಮೇಗಾಲಮಮ

325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಔನಔಭಭ  / ಸಾಮ

326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಕಾಶ್ನಭಭ  / ಶಾಭ

327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಫಷಣ್ಣ  / ಭರೆ

328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜಿ ಸಣ್ಮಂತು / ಮಲಲ 

329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ನಯಷಭಭ  / ಲಚಾಭ

330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಶಾಭ

331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ MUMTAZBEGUM

332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಭ /ಬುಖಗ 

333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಭ /ಲಕ್ಷ್ಭ 

334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ತಿ ಣ್ಣ

335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಅನವ ರುಲಾಲ  / ಜಂಜನಿ

336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಪಾರಿಬೄಗಂ

337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಬ್ಬಫ ೇಮಿಿಮ / ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್

338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  / ವೄೊಂಔಟ

339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ  / ತಮಾಭ ರೆಡ್ಡಡ

340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದ್ರವ ಕಿಮ ೇಮ ಶಾಭ  / ಸಾಮ

341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಲಲಿತ್ತ / ದತ್ತತ ತ್ರಯ ೇಮ

342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ

343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಾಮಭಭ

344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಭಧುಸಿಧನರೆಡ್ಡಡ

345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ನಂದ್ರಬಾಯಿ / ಸನಾಭ ಮ

346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಶಿಕಾೊಂತರೆಡ್ಡಡ

347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಶಾಭಭಭ  / ಜ್ರಟಟ 

348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಅಔಕ ಭಭ  / ಸಣ್ಭ

349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಪಾಮ ರಿಬಗಂ / ಔರಿೇೊಂಸಾಬ್



350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಯಷ  / ಭೇಭ

351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಕೃಶಣ   / ಭೇಭ

352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಪಕಿೇಯ  / ಯೆೊಂಔ

353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಯಾಮ ಲ್ ದೇ  / ನಯಷ

354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಭಹೆಬೂಬಾಾ ಬ್

355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಾಖಮಮ

356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ದಾನ  / ಮಲಲ 

357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ತುಳಜಾರಂ

358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡೇಲಿಲ  (ಕೄ) ನಯಷರೆಡ್ಡಡ

359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಯೆೊಂಔಟಭಭ  / ಜಖನಾಥರೆಡ್ಡಡ

360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಭಯವಾಡ್ಡ ಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ

361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಫ್ಸರೂಔಸಭ ದ್ /ಪಕಿೇಯಸಭ ದ್

362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಬಾಲ / ಯಾಕಾೊಂಬ್ಬಯ

363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ದಭ ಭಭ

364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ವಿಠಲ

365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಚಂದಯ   / ಸನಭ

366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಮುರುಳುಧರ್ ರಾವ್ / ಗೇವಿೊಂದರಾವ್

367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಮುತತ  / ಸಣ್ಭ

368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಸಾಮ

369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ದಭ ಭಭ

370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ಮುತತ   / ನಯಷ

371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್

372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಪೊಂಟ

373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಾಮ  / ಫಷ

374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಮಜಮಲ ಕಿಮ ಭ  / ಖವಿೇೊಂದಯ 

375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ದಡಡ ಕಾವ / ಲಚಭ

376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವೄೊಂಔಟ

377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್

378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಭಹೇಬೂಬ್

379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸುರೇಶ್ / ಬ್ಬಚಾಯಡ್ಡಡ

380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಯಘುತ್ರಯ ಡ್ಡಡ  / ತಿ ಣ್ಣ

381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಸೇಭಲಾನಾಮಕ್ / ಲಮ  ನಾಮಕ್

382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಫಷ  / ಕಿಷತ 

383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭಲಲ   / ಸನಭ

384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ MASHEPPA

385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಭಣಿಔ

386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ಈವವ ಯ  / ಸಾಮಫಣ್ಣ

387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ಷಫಣ್ಣ / ಚಂದ

388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಿೇಯಯಡ್ಡಡ

389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಸಿದಾಯ ಭಮಮ

390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ರೇವುನಾಮಕ್ / ಸರಿವಚ ೊಂದಯ

391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ / ಶಿಲಿೊಂಖ

392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಷರೆಡ್ಡಡ  / ಸಣ್ಭರೆಡ್ಡಡ

393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ಭಲಲ 



394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಷಜಿದಾಬಗುೊಂ

395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ನಯಷಭಭ / ಭೇಭ

396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ / ಮೇೇಸನಾಮಕ್

397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ವಯಣ್

398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಮಂಖಭಭ

399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭೇಭರಾಮ / ವೄೊಂಔಟ

400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶಾಬ್ಬರ್

401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಂಖಭಭ  ./ ಬದಯ 

402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಶಾಭ

403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಮಲಲ 

404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಶಾಭ  /ಕಾವ

405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಯ ತ್ತಪಯ ಡ್ಡಡ

406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭನಳಿಿ ಅನಂತಮಮ  / ಚಂದಯ ಮಮ

407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವೄೊಂಔಟ  / ಬಾಳ

408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ವಾಲನಾಮಕ್

409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ರಾಜಾರಾಮಿಾ ೊಂಗ್

410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಫಷಭಭ  / ತಿ ಣ್ಣ

411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಸೌಭಾಖಮ ಭಭ

412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಶಾೊಂತಭಭ

413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಮಶೇದಭಭ

414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ರಾಮುಲು

415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ರಾಮುಲು

416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ರಾಭ

417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು / ಯಾಕಾೊಂಬ್ಬಯ

418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ನಿೇಲಭಭ / ಚೆನನ 

419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಗೇಧಿನರೆಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ

420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಯ ಭು / ಷಫಣ್ಣ

421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭೇಭಸೇನರಾವ್ / ಗೇವಿೊಂದ ರಾವ್

422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ನಯಷಮಮ ನಾಮಕ್

423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಭಲಲ 

424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಷವ ನ  / ವೄೊಂಔಟರಾಭರೆಡ್ಡಡ

425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಕಾವ  / ಷಮಮ ಣ್ಣ

426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ರೇವಿೊಂಗ್

427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವಯಣ್  / ಬುಖಗ 

428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭಸದೇಭಭ  / ರಾಭಚಂದಯ 

429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಗಮಿಲ ಬಾಯಿ / ಲಚಭ ಮ

430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಪುರುಷೊೇತತ ಮ್ / ಗೇಪಾಲರಾವ್

431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಚಂದಯ ಭಭ  / ಸಾಮ

432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ವೄೊಂಔಟರಾಭರೆಡ್ಡಡ

433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಫಷ  / ಯೆೊಂಔ

434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಾಖಭೂಷ್ರಯ ಡ್ಡಡ

435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಶಾಭ

436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಅನಂತಭಭ  / ಶಿ

437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ  ಫಷ  ಸಾಮ



438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಮಲಲ   / ಆವ

439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಶಂಔಯಭಭ

440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಣಿ / ದತ್ತತ ತ್ರಯ ೇಮ

441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಸಾಮ

442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಮಲಾಲ 

443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ರಾಮುಲು / ಗೇನಮ

444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ತುಳಜಮ

445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡೇಲಿಲ  (ಕೄ) ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ

446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಭ  /ತಿರುಭಲ್

447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ರಾಭಕೃಶಣ  / ರಂಖನಾಥ್

448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಜಶೇಕಯರೆಡ್ಡಡ  / ದೇವಿೊಂದಾಯ ರೆಡ್ಡಡ

449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಲಲ ಭಭ

450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ರಾಭಚಂದರ್

451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಪುಮಾಮ ನಾಮಕ್

452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭೇಭಮಮ  / ನಾರಾಮಣ್

453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ರಾಮುಲು

454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಅೊಂಬ್ಬಯ ಯಾನಾಮಕ್/ ಗಂಗಾಮ

455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ತುಳಜ  / ಚಂದಯ 

456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವೄೊಂಔಟಭಭ

457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಭಸದೇ  / ವಯಣ್

458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಷತಮ ಭಭ

459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬ್ಬೇ

460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಪಾೊಂಡು

461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ / ವಿಟಟ ಲ್ ನಾಮಕ್

462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಜಖನಾಥರೆಡ್ಡಡ  / ರಾಭಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ

463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭನಳಿಿ ಅೊಂಜಲಮಮ  / ಸವಮಮ

464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಮೇಖಳ  / ಈಯ

465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಟಿ ಣ್ಣ  / ನಯಷ

466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಯಸೂಲಾಾ ಬ್

467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಣಿಔಭಭ

468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಅಶೇಕ್ / ಕೇಟ್ರಟ 

469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ

470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ರಾಮುಲು / ಭಲಲ 

471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವೄೊಂಔಟಮಮ

472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಷಭಭ

473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಲಕಿಮ ಭ

474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ  / ನಯಷ

475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ಪುಣ್ಮ

476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಅನನ ಪೂಣ್ಿ / ಸಿದಾಯ ಭ

477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ರಾಭಲಭಭ

478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಷ

479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಣಿಔಭಭ

480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಸೈರೆಡ್ಡಡ  / ಸಣ್ಭರೆಡ್ಡಡ

481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವೄೊಂಔಟ



482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಷಭಭ

483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇೇೊಂಡೆೊಂಲಿಲ ಸರಿವಚ ೊಂದಯ  / ಸರಿಯಾನಾಮಕ್

484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಮೄಸಬೂಫಲಿ / ಭತುಿಜಲಿ

485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಶಿಯಡ್ಡಡ

486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ  / ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ

487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಭೇಭ  / ನಯಷ

488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಜ್ರಟಟ   / ಫಷಣ್ಣ

489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಾಖ

490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ಯೆೊಂಔಟಭಭ  / ಜಖನಾಥರೆಡ್ಡಡ

491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಜನಜನಿ

492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ / ತೇಪಾಮ

493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಯವಿಕುಮಾರ್

494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ನಾಖ  / ಆವ

495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಷಣ್ಣ ರಾಮುಲು

496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಷಮಮ

497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಕಾವ  / ಶಾಭ

498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ವಿೇಯಣ್ಣ

499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ಭಣಿಕೄಯ ಡ್ಡಡ  / ಈಯಣ್ಣ

500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ SUVABAI

501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಈಯಭಭ  / ದೇ

502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಬಾಲಭಭ  / ರಾಮುಲು

503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ರಾಭಲಭಭ

504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಮಲಲ ಭಭ

505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಾರಾಮಣ್

506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಮೄಸಬೂಬ್ /ದೌಲಾಾ ಬ್

507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಷಫನಾನ

508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ವಯಣ್

509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಸಾಕಿಯ ಮ

510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಮೇಖಲಭಭ

511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮುತ್ರತ 

512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ರಾಮುಲು

513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಶಾಭ  / ಸಣ್ಭ

514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಜಖನಾಥ / ವಿಟಟ ಲ್

515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಚಂದಯ ಭಭ  / ಭೇಭ

516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ವಾಲನಾಮಕ್

517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ದಡಡ ಮೇಖಲ  / ಬುಖಗ 

518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಯಾಕಾೊಂಬ್ಬಯ  /ರಾಭ

519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನಾಮಕ್ / ಭೇಭಲನಾಮಕ್

520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಭಲಲ 

521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಯಮಶ್ / ಸಾಮಫಣ್ಣ

522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಮುಲು / ನಯಷ

523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ರುಕಾಮ

524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಜರಿನಬಗಂ / ಅಬುದ ಲ್್ರಾವ್

525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ಶಾಭ  / ಸುಫಫ ಣ್ಣ



526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಭ 

527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಯಷ  / ಸವ

528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಶಾಭ

529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ರಾಮಾನುಜಭಭ

530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಾಖಭಭ

531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವೄೊಂಔಟಮಮ

532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಯಣ್

533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಷವಿತ್ತ

534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಮುಕುೊಂದ

535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ವಯಣ್

536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ಆವ  /ಮಲಲ 

537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಲಲ 

538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಯಮಶ್ / ದೇವಿೊಂದಯ 

539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವಿಿನ್ರಫ ೇಖಮ್

540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಾಖರಾಜ್ / ಚಂದಯ ಶೇಕರ್

541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ರಾಭಭಭ / ಸಂಜ

542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇೇೊಂಡೆೊಂಲಿಲ ಜಾನಕಿಬಾಯಿ / ಸಯಾಿನಾಮಕ್

543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸುಧಾರಾಣಿ

544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಾಗಫದ ರಭಭ  / ದೇ

545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಪೊಂಟ  / ನಯಷ

546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಯಷ

547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ರಾಮಿಾ ೊಂಗ್ / ಲಿೊಂಬಾಮ ನಾಮಕ್

548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ನಾಖಮಮ

549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸುನಿೇತ್ತ / ನಾಖ

550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವಿೇಯಕ್ಷ್

551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ವೄೊಂಔಟ

552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಸಾವಿತಯ ಭಭ

553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಭಲಿಲ ಬಾಯಿ

554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಭಯವಾಡ್ಡ ಭಲಔ

555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಭ / ಸಾಮ

556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಚಂದಯ   / ಆವ

557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ದೇವಿೊಂದಯ   / ನಯಷ

558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  / ಖವಿೇೊಂದಯ ಪಾ

559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಷ  /ರಾಭ

560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಲ

561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  / ಭೇಭಣ್ಣ

562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಸುಯಭಭ

563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಚಾವ ರ್ ಸಿದಾಯ ಮ್ / ನಯಷಣ್ಣ

564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಸುಬನರೆಡ್ಡಡ  / ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ

565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಲಕಿಮ ಭ

566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಷತಮ ಭಭ

567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ನಿೇಲಭಭ

568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಗೇಧಿನ / ಆೊಂಜಿಲ

569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಸಾಮ



570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಸಾಕಿಯ ಮನಾಮಕ್

571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ನಾರಾಮಣ್

572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭಸದೇ  / ದೇ

573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಶಿ

574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಯಮಶ್

575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಶಾಭ

576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇೇೊಂಡೆೊಂಲಿಲ ಶಂಔರ್ / ಉಮ

577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವೄೊಂಔಟರಾಭರೆಡ್ಡಡ

578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಿೇಲಾಬಾಯಿ / ಶಂಔಯನಾಮಕ್

579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವಯಣ್

580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ಷಕಾಯ ಮ ನಾಮಕ್ / ಕಿಸಾಟ ಮ ನಾಮಕ್

581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ರಾಖ  / ಷಫಣ್ಣ

582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ /ಸಾಮ

583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಮಾಣಿಔ  / ಶಂಕೄಯ 

584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ವಯಣ್

585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಷಯಷವ ತಿ

586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಹಿಬುಬಾ SAB

587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಈಯಭಭ  / ದೇ

588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಸಾಯೇದಾವ ಔಲ ನ್

589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ

590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಭೇಭಶ್ನ  / ಮೇಖಳ

591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಶಾಭ

592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಶಾಭ  / ಆವ

593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಮೆಮುಡಾಬಗಂ

594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಫಸಂತು / ಸವ

595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಪೇಮಾಿಬ್ಬ / ದೌಲಾಾ ಬ್

596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಸುಕಮಾ

597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಮೇೇಸನ್ / ನಾಖ

598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವಯಣ್

599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಮೇಾ ದ್ರದ ೇನ್ / ಮೆನದ್ರದ ೇನ್

600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಲಕ್ಷ್ಭ 

601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಿಷೇಧ / ಮಾಮ ನಿಾ ೊಂಗ್

602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ದಷತ 

603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ರಾಮುಲು / ಸನಮಂತು

604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಮೇೇನ  / ನಯಷ

605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಮಲಲ ಭಭ / ಬ್ಬಚಚ 

606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ರಾಭ  /ಭೇಭ

607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಗಾಯಿಫಭಭ / ಚಂದಯ 

608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇೇೊಂಡೆೊಂಲಿಲ ರಾಮುಲು / ಸಾಮ

609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವಯಣ್  / ಷಫಣ್ಣ

610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವಯಣ್

611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಾಖಭಭ

612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ನಯಷ  / ವಯಣ್

613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಶಾಭ  / ಎಲಲ 



614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ರುಕಿಕ ಬಾಯಿ / ನಿೇಲಮ

615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ವಿೇಯಶ್ನಟಿಟ  / ಸುಖ

616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ನಿಸಾರ್

617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ಸನಿಫ್ಸಾ ಬ್ / ನಬ್ಬಸಾಬ್

618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ MD ಸನಿೇಫ್

619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಸನಾಭ ಮ  / ತ್ತರಾಸಿೊಂಗ್

620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಭಣಿಕೄಯ ಡ್ಡಡ  / ಈಯಣ್ಣ

621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಮೇಖಳ  / ಬುಖ

622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಾಗಶ್

623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಯಣ್

624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ವಯಣ್  / ಸಣ್ಮಂತ್

625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಂಜ  / ಮಾವ

626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ತುಕಾರಾೊಂ / ಸನಾಭಮ ನಾಮಕ್

627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಪಾೊಂಡ

628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಣಿಔ

629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭೇಭಶ್ನ  / ಮೇಖಳ

630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ಯತಿನ ೇಬಾಯಿ / ಗುೊಂಡಮ

631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಣಿಔ

632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಗುರುಲಿೊಂಖ  / ಭೇಭ

633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭೇಭಹೆ  / ಟಿ ಣ್ಣ

634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ತುಕಾರಾೊಂ

635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ನಿೊಂಖ

636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಿೇತಭಭ

637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವೄೊಂಔಟ

638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಔಶಣ ಣ್ಣ  / ತಭಭ ಣ್ಣ

639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಯಷ

640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವಿನೇದುಕಮಾರ್ ಧನರಾಜ್

641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಈವವ ಯಭಭ  / ರಾಭ

642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ  / ವಯಣ್

643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಪಾಿತಭಭ

644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ನಯಷಭಭ

645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಭಯವಾಡ್ಡ ಪೊಂಟ  / ರಾಭ

646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಯಣ್

647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಲಕ್ಷ್ಭ   /ರಾಭ

648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಶಿಶಂಔರ್ / ಔರೆ

649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ನಯಷ / ಭಲಲ 

650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಸದೇ

651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ತೇಜಭಭ  / ಕಾಭಣ್ಣ

652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಯಣ್  /ಸಾಮ

653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಯ ಭು / ಸಣ್ಮಂತ್

654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಸಾಮ

655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ   / ನಾಖ

656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವೄೊಂಔಟಭಭ

657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು / ಸಾಮ



658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡೇಲಿಲ  (ಕೄ) ರಾಮುಲು

659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಾಖಣ್ಣ

660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ Mnpalli ನಯಷ /ಭೇಭ

661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಣಿಕ್

662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ವಯಣ್ಭಭ

663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವಯಣ್  / ಆಶಾ

664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಾಮಭಭ

665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ದಡಡ ಭಮಾಪ್

666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ  /ಪಂಣ್ಣ

667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇೇೊಂಡೆೊಂಲಿಲ ವೄೊಂಔಟ  / ಆವ

668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಲಲ   / ತಿ ಣ್ಣ

669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು / ಈಯ

670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಸಾಹೇಫಗೌಡ / ಸಿದದ ಣ್ಣ

671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಸುೊಂದರ್

672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ಷಫಣ್ಣ  /ನಾಖ

673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಭಾಯತಭಭ  / ವಯಣ್

674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ಭಲಲ ಭಭ  / ಶಿರಾಮ

675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಭೇಭ  / ನಯಷ

676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಣ್ಮಂತ್/ ಕಾವ

677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ  / ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ

678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಶಾಭ  / ಸಾಮ

679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಸದೇರೆಡ್ಡಡ  / ಚಂದಯ 

680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಯತನ ಭಭ

681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಗೇೊಂದಯ ಭಭ  / ನಯಸಿಮುಲು

682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ನಾಖ  / ಚಂದಯ 

683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ನಯಸಿಮುಲು

684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಾಮಭಭ  / ಲಚಭ

685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ವಯಣ್ಮ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ

686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ನಯಸಿಮಾಲು

687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭನಳಿಿ ಈಯ  / ರಾಭ

688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಾಖ  / ಹುಸೇನ

689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸನಭ   / ಲಕ್ಷ್ಭ 

690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಭ  / ಹುಸೇನ

691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ವಯಣ್

692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಲಸನಭನಳಿಿ ಬಾಲ  ./ಸನಮಂತ್

693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  /ರಾಭಕೃಶಣ

694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಮಲಲ 

695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶಿಮಮ

696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ಶಿಮಮ  / ಅಮಮ 

697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಸಾಯಿಮುಲು /ನಾಖ

698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಶಾಭರಾವ್ / ಅಡ್ಡವೄ

699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ಯಘುನಾಥರೆಡ್ಡಡ

700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ನಯಷ  / ಸಾಮ

701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಲಲ 



702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಭಹಿೇಮುದ್

703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶ್ನಜಾಡ್ಡಫ

704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ವಬ್ಬಫ ೇಯಪಾಶಾ

705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಣ್ಮಂತ್ / ಅೊಂಜಿೇಲ

706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಾಖ

707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶಂಔರ್

708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಅಮೃತಭಭ  / ವೄೊಂಔಟ

709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಾಸಿಮಿಿಮ / ಜಲಾಲ

710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ದಭ ಭಭ

711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ / ಶಿ

712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ  / ವಯಣ್

713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಷಬ್ಬಯಾಸುಲಾತ ನ್

714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ರಾಭ

715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ / ಅಜುಿನ

716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಯೆಲಲ ರೆಡ್ಡಡ

717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವಯಣ್

718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ರುಔಕ ಭಭ

719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ಭೇಭಮಮ  / ಅಮಮ 

720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇೇೊಂಡೆೊಂಲಿಲ ಬಾಬುನಾಮಕ್ / ಗುೊಂಡಾಮ ನಾಮಕ್

721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ತಿ ಣ್ಣ

722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ /ಅಬುದ ಲಾ ತತ ರ್

723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಮೇಖಲ

724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಮೇಸಭಭಧೂಸ್ಪನ್

725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಭಲಲ  / ಭೇಜ

726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವೄೊಂಔಟೇಶ್

727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶಿಮಮ

728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ಭಲಲ ಭಭ  /ಶಿ

729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಾಖ  / ಶಾೊಂತ

730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ರಾಭ

731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಆೊಂಜಿಲಮಮ  / ವಯಣ್

732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ಷಣ್ಣ  ಷಫಣ್ಣ  / ಚಂದಯ 

733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಅಮಶ್ / ನಯಷ

734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಲಲ 

735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಲಕಿಮ ಭ ನಾರಾಮಣ್

736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ yellama/ maipal

737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ನಾರಾಮಣ್

738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಗೇೊಂದಯ ಭಭ /ಸಣ್ಮಂತ್

739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಯತನ ಭಭ  /ಮಾದ್ರ

740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಫಷಣ್ಣ  / ಶಾಭ

741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಲಾಲಾಾ ಬ್ / ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್

742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಪೈರಿಬಗಂ

743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭೇಭಭಭ  / ಎಯ

744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಶಿಭಭ  /ಸಣ್ಮಂತ

745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಭಭಭ  / ರಾಭ



746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭಹಾದೇ  /ಷಫಣ್ಣ

747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಮೇೇಸನ್ / ನಾಖ

748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ರಾಮುಲು

749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಯೂಸುಫ್ / ಚಾೊಂದಸಾಬ್

750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ನಯಷ  / ತಿ ಣ್ಣ

751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಪೊಂಟ  / ನಯಷ

752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಫಷಣ್ಣ  / ಫಷರಾಜ

753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಪಾಕಿೇಯಭಭ

754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭೇಭಶ್ನ  /ಸಣ್ಭ

755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಷಫಣ್ಣ  / ನಯಷ

756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಶಾಭಪಾ ೊಂಕ್

757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಶಿವಯಣ್

758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ರಾಮುಲು

759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ MABUBSAB

760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ  / ಮಲಲ 

761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ಹಿರಿಮ / ಜ್ರಮಾಲ

762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ನಾಖ

763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ತಿಭಭ 

764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಶಾಭಮಮ ಗೌಡ

765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಶೇಕರ್ /ವೄೊಂಔಟ

766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಾಖ

767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಬಾಫಣ್ಣ  / ನಾಖ

768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ /ರಾಭ

769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ಶಿ  / ಈವವ ಯ

770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ರಾಮುಲುನಾಮಕ್

771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ಚೆನನ 

772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಚಂದಯ   / ಶಿ

773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ  / ವಯಣ್

774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಷ

775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ಶಿಭಭ  / ಶಿಮಮ

776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಾವಿತಯ ಭಭ

777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡೇಲಿಲ  (ಕೄ) ರಾಭರೆಡ್ಡಡ

778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶರಿೇಫ್್ಖಾನ್ / ಮೇದ್ರನ್್ಸಾಬ್

779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ದಭ ಭಭ

780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಸಿದದ 

781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಚನಫಷ  / ಯಘುತಿ

782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಾಮ

783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ  / ಅಷ

784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಮೆಫ  / ನಾಖಪಾ

785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಆಶ್ನಯ ಡ್ಡಡ  / ನಯಷ

786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಭಲಲ ಭಭ  / ಸಣ್ಮಂತು

787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಮೇಖಲನಾಾ ಬ್

788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವಯಣ್

789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ಅನಂತ  / ದೌಲ



790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ PQNDAPPA

791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ರಾಮುಲು

792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಲಿಯಾಕಟಾಲಿ

793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ / ವಯಣ್

794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಶಿಯ ೇಶೈಲ್ / ಮಾಣಿಔ

795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ರುಪಾಲ ನಾಮಕ್ /ಲಿೊಂಬಾಮ ನಾಮಕ್

796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮಡ

797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಷತಮ ರೆಡ್ಡಡ  / ವಿೇಯರೆಡ್ಡಡ

798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಭಲಲ 

799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಬಂಡಗಸಾಬ್ / ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್

800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಲಾಲ  /ಸಣ್ಭ

801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಷಫನಾನ

802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಾಖಭಭ

803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಸೂಮಿಕಾತ್

804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ವಯಣ್ಭಭ

805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಾಖಣ್ಣ

806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಣ್ಮಂತ / ದಾನ

807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಾಖ  /ಕಾವ

808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಣಿಔ

809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಮುಲು / ನಾಖ

810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ  ನಾಖಮಮ  / ಕವ

811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜಿ ಬೄಲ ರೆಡ್ಡಡ  / ಸೈರೆಡ್ಡಡ

812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಾಮಭಭ  / ಕಿಷತ 

813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವೄೊಂಔಟ

814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ರಾಮುಲು

815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಶಾಭ  /ಯೆಲ

816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  / ಗರಿಧರ್ ರೆಡ್ಡಡ

817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಪಾಮಮ

818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಮೇಖಲಭಭ

819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಫಷ  / ಪೊಂಟ

820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಚನನ ಭಭ  / ಕುರುಭ

821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ವೄೊಂಔಟ  / ಷಫಣ್ಣ

822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಪಾಿತಭಭ

823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಮಲಲ ಭಭ

824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ವಯಣ್

825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ  / ವಿೇಯರೆಡ್ಡಡ

826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಶಿ

827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಯಣ್  / ಮೇಖಳ

828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವೄೊಂಔಟಭಭ

829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಸುಭಾಷ್ / ಷಫಣ್ಣ

830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ದತ್ತತ ತ್ರಯ ೇಮ / ದೇವಾಲ ನಾಮಕ್

831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭನ್ರಮಾಭ

832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ರಾಭ  / ಆವ

833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಪಾಿತಭಭ



834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಯಷಭಭ

835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವೄೊಂಔಟರಾಮುಲು

836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಬಾಲರೆಡ್ಡಡ  / ಪೊಂಟ

837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಾಮಭಭ  /ಮಾಣಿಔ

838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಾರಂದಭಭ  / ಪಕಿೇಯಮಮ

839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ದಭ ಭಭ

840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮಾವ

841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಲಸನಭನಳಿಿ ನಾಖ  / ಬ್ಬಚಚ 

842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಪುಲಲ  ./ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ನಯಸಿಮುಲು

844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ಸರಿವಚ ೊಂದಯ  / ಲಿೊಂಬಾಮ

845 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಯ ಲಾಡ್ / ಮೇಖಳಮಮ

846 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಣಿಔಪಾ

847 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು/ ನಯಷ

848 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಮಾಲಿಿೊಂಖ  / ಸಾಮ

849 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಅಾ ಬಿಗಂ / ಜಂಜನಿಸಾಬ್

850 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಇೊಂದ್ರಯಭಭ  / ಅನಂತ

851 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ

852 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಪಾೊಂಡ

853 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಮೇಸಭಭ ದಲಿ

854 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ರಾಮುಲ

855 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶಾೊಂತಭಭ

856 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ರುಔಭ ರೆಡ್ಡಡ  / ಭಲಾಲ ರೆಡ್ಡಡ

857 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಭಭ  / ದೇವಿೊಂದಾಯ ರೆಡ್ಡಡ

858 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ರಾಭಭಭ

859 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವೄೊಂಔಟೇಶ್

860 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ಯಮಶ್

861 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಕಾಶ್ನ  / ಮಲಲ 

862 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಿದ್ರಲ ೊಂಖಭಭ

863 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ನಿೊಂಖ  / ನಾಖ

864 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಭಕೃಶಣ  / ಮಲಾಲ 

865 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಶಾಭ

866 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವಭಭ ಭಭ

867 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ತಿ ಣ್ಣ  / ಬದಯ 

868 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಾಖರೆಡ್ಡಡ  / ಮಲಾಲ ರೆಡ್ಡಡ

869 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ಷರೇಜನಭಭ  / ಈಯಣ್ಣ

870 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಭಭಭ / ಸಣ್ಭ

871 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಾಮ

872 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭನಳಿಿ ವಿಶಾವ ರಾದಮ  / ಸವಮಮ

873 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಔರಿೇಮಾಾ ಬ್ / ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್

874 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಭಕುಫ ಲಾಾ ಬ್ / ಉಬದುಲಾಲ ಸಾಬ್

875 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಾಗಶ್ /ನಯಷ

876 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಮೇೇಟಿಲಾಲ್

877 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ವಯಣ್



878 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಷಫನಾನ

879 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ  / ನಯಷ

880 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ಭಲಲ   / ಕಾವ

881 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್

882 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ವಯಣ್  / ಭಹಾದೇ

883 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಯಷ

884 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಗೇವಿೊಂದ್ / ಮಾಣಿಕ್ ನಾಮಕ್

885 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಸಣ್ಮಂತ್ / ಸಾಮ

886 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ನಯಷಭಭ

887 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಭಹಿಪಾಲ್

888 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಪೊಂಟ  / ಕಿಷತ 

889 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಹೇಳಿದ ಮೌಲಾನಾ / ಗುಡುಸಾಬ್

890 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡ್ಡಕ ವಣ್ಮಗೇಪಾಲ್

891 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಶಾನ

892 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್

893 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ನಿೊಂಖಭಭ  / ಈಯಣ್ಣ

894 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಅನಂತ  / ಭೇಭ

895 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ MD ಹುಸೇನ್

896 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ರಾಭ  / ನಯಷ

897 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಲಾಲ  / ರಾಭ

898 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ನಯಷ  / ಭಲಲ 

899 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಮುಟಟ ಮ   /ಸಾಮ

900 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ನಾಖಭಭ

901 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್

902 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಷ / ಆವ

903 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇೇೊಂಡೆೊಂಲಿಲ ಆವ  / ನಯಸಾ

904 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ರಾಮುಲು

905 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಮೇಖಳ  / ದೇ

906 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭಹೇವ  / ನಾಖ

907 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಮಶೇದಭಭ

908 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಾಮ

909 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಯಷಭಭ

910 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಯವಿೇೊಂದಯ  / ಸಣ್ಭಮಮ

911 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಯಭಭ  / ನಯಷ

912 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಯಣ್ಭಭ  / ಬಾಳ

913 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಪೊಂಟ

914 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಸೇನಿಬಾಯಿ

915 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಿದದ 

916 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸನಭ  /ಸಾಮ

917 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಯಾಕುಬಾಬ್

918 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ರಾಮು

919 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಲಚಾಭಭಭ  / ಎಲಲ 

920 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಿವವ ನಾಥರೆಡ್ಡಡ  / ವಿೇಯರೆಡ್ಡಡ

921 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಶಿ  / ಬ್ಬಚಚ 



922 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಷಫನಾನ

923 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಸಾಮಭಭ  / ಲಕ್ಷ್ಭ 

924 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಯಭಭ  / ನಯಷ

925 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ದೇವಿೊಂದಯ  / ದೇ

926 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ರಾಮುಲು

927 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮುಕುೊಂದ್ರಯ ಡ್ಡಡ

928 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಬುಖಗಭಭ ./ಮಾಶ್ನ

929 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ನಸಿಿೊಂಗ್ / ರಾಮುಲು

930 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭ

931 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಷಕಿನಾ / ಶ್ಕಮಿಮ

932 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ರಾಮುಲು / ಶಿ

933 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಭಹೆಬೂಬ್ ಬ್ಬಐ

934 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ / ಯಾಕಾೊಂಬ್ಬಯ

935 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ನಯಸಿೊಂಗ್

936 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಾಗೊಂದಯ ಭಭ  / ದತ್ತತ ತ್ರಯ ೇಮ

937 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ವಭಭ ಭಭ

938 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ   / ಸಾಮಣ್ಣ

939 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ನಿೇಲಭಭ  /ಭಹಾದೇಮಮ

940 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಲಿಮಔತ್ತಲಿ

941 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ಭಲ್ರಲ ೇಶ್ /ನಯಷ

942 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ತಿ ಮಮ

943 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ಪಯಸಭ ದ್

944 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ದೇಭಭ  / ಚಂದಯ 

945 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ತುಳಜಮ

946 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ನಯಸಿಮುಲು / ಫಷಣ್ಣ

947 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ರಾಭ  / ಫಷ

948 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಅಶೇಕ್ / ಈಯ

949 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಭಯವಾಡ್ಡ ಮಲಲ   / ವಯಣ್

950 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಸಾಮಫಭಭ

951 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಹಾದೇ  /ದಾನ

952 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಲಚಭ   / ಭಲಾಲ ಡ್ಡಿ

953 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಶಾಭರಾವ್

954 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಮಾಷರೆಡ್ಡಡ

955 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ  / ಭೇಭ

956 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಷಫವ  / ಫಷಣ್ಣ

957 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬ್ಬೇ

958 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ಷಫನಾನ

959 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಯ ತ್ತಪಯ ಡ್ಡಡ

960 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ವಯಣ್  / ಕಾವ

961 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ  / ವಿೇಯರೆಡ್ಡಡ

962 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಾಸಿಮ್ ಅಾ ರ್ / ಎಸ್ ಎೊಂ ಜಂಜನಿ

963 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಜಜನನಾಮಕ್ / ನಿೇಲಾಮ ನಾಮಕ್

964 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಆವ  / ನಯಷ

965 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಬುಖಗ   / ಸವ



966 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಖವಿೇೊಂದಯ   / ವಯಣ್

967 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಷಕಿಯ ಬಾಯಿ

968 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ

969 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಸುಖನಭಭ

970 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಅನಾಥ  /ತಭಭ 

971 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ರಾಭ  / ಲಚಾಭ

972 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಭಹಿಬೂಬಾಾ ಬ್ / ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್

973 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಾಮ  / ಎಲಲ 

974 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಷಫನಾನ

975 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಲಕ್ಷ್ಭ 

976 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ

977 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ವಭಭ ಭಭ

978 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ   / ಚಂದಯ ಮಮ

979 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಿದದ 

980 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ಷತಮ ಭಭ

981 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ನಯಸಿೊಂರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ

982 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ತಿ ಮಮ  ಆವ

983 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಅನನ ಪೂಣ್ಿ / ಶಾೊಂತ

984 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ದೇ ./ ನಾಖ

985 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಣಿಕಾಪ್ಾ

986 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ನಯಷ

987 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಜಾನಔಭಭ  / ಶಾಭ

988 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ರಾಭಲಭಭ  / ರಂಖನಾಥ್

989 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮೆಜಿಟ್ರಲ್ / ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್

990 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ತಿ ಭಭ  /ಈಯಣ್ಣ

991 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದನ ಶಾಭ  / ಬುಖ

992 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ರಾಮುಲು

993 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಸಿದಾಯ ಭ  / ಶಿಲಿೊಂಖ

994 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಚಂದಯ   / ಎಲಲ 

995 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಾಗಶ್ / ಸಣ್ಮಂತು

996 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಬುಖಗ   / ಲಕ್ಷ್ಭ 

997 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಕಾಶಿರಾಮ್ / ಸೇಮ ನಾಮಕ್

998 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭದಾವ ಯ ಕಾವಭಭ  / ವಯಣ್

999 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಭಹೇಶ್

1000 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಫಷರಾಜ / ಕಾವ

1001 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಯಣ್  / ಚಂದಯ 

1002 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ಶಿರಾಜ್

1003 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಶಂಕೄಯ 

1004 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಯಷ

1005 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಫಸಿಲ ೊಂಖಭಭ  / ಎಯ

1006 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ  /ಅಮೆೄ

1007 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಶಾಭ

1008 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ರಾಭಲಭಭ

1009 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ರಾಜಿಮಬಗಂ / ವಬೇದ್ರದ ೇನ್



1010 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಯವಿೇೊಂದಯ

1011 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ  / ಕಾವ

1012 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಗೇಪಾಲ್ / ಷಫಣ್ಣ

1013 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಯಣ್

1014 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮೇಸಭಭ ದೌಭ ಲಾನ

1015 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ನವಿೇನಕುಮಾರ್ / ಫಷಣ್ಣ

1016 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾೊಂತ  / ದೇ

1017 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ಸಣ್ಮಂತ / ಗೂಗಾನ ಮಕ್

1018 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಲಸನಭನಳಿಿ ನಯಷ / ಲಚಭ

1019 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ರಾಭ  / ಭಾನ

1020 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ರಂಖನಾಥ್ / ದೇವಾಲ ನಾಮಕ್

1021 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ರಾಭಚಂದಯ 

1022 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಪೇರ್್ಬೄಗ್ / ಹುಸ್ಪನ್್ಬಗ್

1023 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಬ್ಬ ಸಣ್ಮಂತು /ಸಣ್ಮಂತ

1024 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಚಂದಯ   / ಆವ

1025 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ದೇ  / ಶಾಭ

1026 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ರಾಮುಲು

1027 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡೇಲಿಲ  (ಕೄ) ರಾಭಚಂದಯ

1028 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ಕಿವನ್/ ಧಾಭಮ ನಾಮಕ್

1029 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ಲಕ್ಷ್ಭ 

1030 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ವೄೊಂಔಟ  / ನಾಷ

1031 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಭ  / ಆವ

1032 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಭೇಭಣ್ಣ / ಕಾವ

1033 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಬಾಬು / ರಾಭ

1034 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ Mnpalli ಭೇಭ  / ಚಂದ

1035 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಗೌಯಭಭ  / ನಾಖರೆಡ್ಡಡ

1036 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ಜಖದೇವಿ / ನಯಷ

1037 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಿದದ 

1038 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಸುರೇಶ್

1039 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ನಂದ

1040 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಪಕಿೇಯ  / ಭೇಭ

1041 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಮುಲು/ನಾಖ

1042 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ಶಾಭ

1043 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇೊಂಳಿಿ ರಾಭಲಭಭ

1044 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭಸದೇ  / ರಾಭ

1045 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ಭಹಾವಿೇಸಿಿೊಂಗ್ / ಅಜುಿನ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ

1046 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜಿ ರಾಜು / ಮಾಣಿಔಮ

1047 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ವಯಣ್

1048 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಭ  / ನಯಷ

1049 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಖಯ ಅನುಸೂಜಭಭ  / ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ

1050 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ರಾಮುಲು

1051 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಪೊಂಟಭಭ

1052 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಗಾಮ ಲ  / ಭೇಭ

1053 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಲಕ್ಷ್ಭ 



1054 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭೇಭ  / ನಯಷ

1055 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಯೆೊಂಔ  / ಆವ

1056 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ರಾಮುಲು / ಲಕ್ಷ್ಭ 

1057 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಸಾಮ

1058 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಸಂಗೇತ್ತ / ರುಕಾಮ ನಾಮಕ್

1059 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ತಿ ಣ್ಣ

1060 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಾಯಂ

1061 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡೇಲಿಲ  (ಕೄ) ಮೆಪಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ

1062 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ನಯಷಭಭ

1063 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಯವಿೇೊಂದಯ  /ಸಾಮ

1064 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಯದಭಭ  /ಪಾಭ ಣ್ಣ

1065 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಪಮಾಿಬ್ಬ

1066 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಯ ಕಾಶ್/ ಆವಮಮ

1067 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ  / ನಯಷರೆಡ್ಡಡ

1068 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶಿಭಭ

1069 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಕಾಭಣ್ಣ  / ಶಾಭ

1070 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಶಿಲಿೊಂಖರೆಡ್ಡಡ

1071 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಶಾೊಂತಕುಮಾಯ

1072 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಸದೇಭಭ

1073 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಶಿಯ ೇಶೈಲ್

1074 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸರ್ ನಖಯ ಮೆಬುಸಾಬ್

1075 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ನಯಷ

1076 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶ್ನಜಾಡ್ಡಫ

1077 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಆವಭಭ  / ಲಚಾಭ

1078 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಆವ  / ಮಲಲ 

1079 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಲಸನಭನಳಿಿ ಸಿದಾಯ ಭ  / ಭೇಭ

1080 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಶಾಭ

1081 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಶಾಭ

1082 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಸಾಮಣ್ಣ

1083 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೆಡರ್್ಚೆಡ್ ನಾಖ

1084 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಭೇಭಭಭ  / ಮಾಶ್ನ

1085 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ನಾಖ  / ಮೇಖಳ

1086 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಫಷರಾಜ / ಶಿ

1087 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ / ಲಚಾಭ

1088 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಬಜರಂಖಸಿೊಂಗ್ / ಫಲರಾಮಿಾ ೊಂಗ್

1089 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ನಯಷ  / ಭೇಭ

1090 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ವಯಣ್  / ನಾಖ

1091 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಯಭಮಮ

1092 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ನಯಸಿಮುಲು

1093 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಯಷ

1094 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಭಭಭ  / ಸಿದದ 

1095 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾನಖಯ ಲೇಕಾಮ  / ಬುಗಾಮ ನಾಮಕ್

1096 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ರಾಗವೊಂದಯ

1097 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಮುಲು / ನಾಖ



1098 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ

1099 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಮಾರುತಿ/ ಶಿವಯಣ್

1100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜಿ ನಯಷಭಭ / ಶಾಭ

1101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಲಕಿಮ ಭ  / ನಯಷ

1102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿೊಂಗಂಲಿಲ ನಯಸಿೊಂಖಭಭ

1103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭೇಭಭಭ  / ಭಹಾದೇ

1104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಶಾಭ

1105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ರಾಜು / ಭೇಭಲನಾಮಕ್

1106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ / ಸಿದಾಯ ಭ

1107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ರುಔಮ  / ಗೇಫಯ ಮ ನಾಮ ಕ್

1108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ವಿಟಲ್

1109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ

1110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ರಾಮುಲು / ಲಕ್ಷ್ಭ 

1111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಕ ಲ್ ಮೌಲಾನಾ / ಹಾಮ ೊಂಡ್್ಸಾಬ್

1112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಸಣ್ಮಂತು / ಮಾಣಿಔ

1113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಿಠಠ ಲನಾಥ / ಚಂದಯ ಕಾೊಂತ

1114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ರಾಮುಲು ಅನಂತಮಮ

1115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಭಣಿಕಿಬಾಯಿ / ದೇವಾಲ ನಾಮಕ್

1116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್

1117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಲಾ ಕೄ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು/ ಅಜುಿನಿಾ ೊಂಗ್

1118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಫಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ  / ಎಯ

1119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ವಿಭಲಭಭ /ಬುಖಗ 

1120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ನಯಷಭಭ

1121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಾಭ  /ಬಾಳ

1122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿನಗಂಲಿಲ ನಯಷಭಭ  / ಹುಸೇನ

1123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಶಿಣ್ಣ  / ರಾಭ

1124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ ವಯಣ್  / ನಯಷ

1125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ನಾಖ  / ಶಿಲಿೊಂಖ

1126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಸಾಯುಲ

1127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಿಲಿಲ ಮುತ್ರತ 

1128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ವಯಣ್

1129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇಲ್ರ ಶಂಔಯ

1130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂದ್ರರಾ ನಖಯ ಷಣ್ಣ ಕಿವನ್

1131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಭಸದೇಭಭ

1132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ವೄೊಂಔಟ

1133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡೇಲಿಲ  (ಕೄ) ಯವಿೇೊಂದಯ

1134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ದಾಮೇೇದರಾವ್ / ಗೇಪಾಲ್ ರಾವ್

1135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಡಾಲ ಪುಯ ಚಂದಯ   / ರಾಭ

1136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಮೄದ ೇಲಿಲ ಯತನ ಭಭ

1137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಲ ಕೌಷಬ್ಬೇಿ /ಬಾಮ ೊಂಡ್ಡಗ ಸಾಬ್

1138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಅನುಸೂಯಾ ./ ಅೊಂಜಿಲ

1139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಗಂಖಭಭ  / ವೄೊಂಔಟ

1140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಯಾಮ ಲ್ ದಷತ   /ಪಕಿೇಯ

1141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ವಯಣ್ಭಭ



1142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಮೇಖಲ

1143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇೊಂಜ್ರಲಿಲ ಶಿ  / ಸಾಮ

1144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಕಿ ಜಮುನಾಬಾಯಿ /ಹುಸೇನಾಮಕ್

1145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ಬಾಳಭಭ  / ಸಾಮ

1146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ ಕೄ ಬುಖಗ   / ಮೇಖಳ

1147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಮೆನುದ್ರದ ೇನ್

1148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ©zÀgÀZÉqÀ ರಾಭಚಂದಯ   / ನಿೊಂಬೄನ

1149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಪಾಯ ಬೄಯ ಡ್ಡಡ

1150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಔನಲಿಲ ಚಂದಯ   / ಸಂಜ

1151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೊಂತನಲಿಲ ರಾಜಾಮ ಬಗಂ

1152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಖನೂರು ವಯಣ್  / ಕಾವ

1153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ಗುೊಂಡ  ಕಾಳ

1154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಮೆಬುಬಾ ಅಲಿಲ  / ಲಾಲಾಸಾಬ್

1155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಮೆನೇಡ್ಡನ್ /ಲಾಲಸಾಬ್

1156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಸಂಗೇತ್ತ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್

1157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಭಲಲ   / ವಯಣ್

1158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಸಂಖಭಭ  / ಸಿದ

1159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಶಿಪುತಯ   / ನಾಖ

1160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ / ಗುರುರಾವ್

1161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಶಂಔಯ   / ಭಸದೇ

1162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಸಿದಣ್ಣ  / ಡಾಯ ಭರಾವ್

1163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಗಂಖದಯ  / ದೇವಿೊಂದಯ 

1164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಳಿಿ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ  / ಸಿದಾಯ ಭಮಮ

1165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಉದಮಕುಮಾರ್ / ವಿಟಾಲರಾವ್

1166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಖನೂರು ಭಹಾದೇ / ಗುರುಲಿೊಂಖ

1167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ವಿಟಟ ಬಾಯಿ / ಪೇಯ

1168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಳಿಿ ಫಷಣ್ಣ  / ಭೇಭಣ್ಣ

1169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಖನೂರು ಜಖದೇ  / ಭಹಾದೇ

1170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತತನಸಳಿಿ ನಾಖ  / ವಯಣ್

1171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ದೇವಿೇೊಂದಯ   / ಸಣ್ಮಂತ

1172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಳಿಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ  / ಬ್ಬೇಭಣ್ಣ

1173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಹಿಯಣ್  / ಈಯ

1174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಭೇಭಣ್ಣ  / ನಯಷ

1175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಗೌಶಿಯಾಬಗಂ / ಮೆಫಬ್ ಅಲಿಲ

1176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಸಿದ  / ಸಾಫಣ್ಣ

1177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ಭಲಲ ಭಭ  / ಸಾಫಣ್ಣ

1178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಚಂದಯ   / ತಿ ಣ್ಣ

1179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ಸಾಫಣ್ಣ  / ಬ್ಬೇಯ

1180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ದೇವಿೊಂದಯ   / ಶಂಔಯ 

1181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತತನಸಳಿಿ ನಾಖಭಭ  / ರೇಣ್ಸಿದದ 

1182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಖನೂರು ಮುಔತಭಭ  / ಬ್ಬಮಾವ

1183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ದೇಣ್ಣ  / ಭೇಭರಾಮ

1184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಖನೂರು ದೇವಿೊಂದಯ   / ಸಾಫಣ್ಣ

1185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಚೂರ್ ಮಾಳ  / ಈಯ



1186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಳಿಿ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ / ಯ ಮುಕ

1187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಅನುರಾಧಾ / ಗರಿಮ

1188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ತ್ತರಾಬಾಯಿ / ಡಾಯ ಭರಾವ್

1189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಪೇಯಭಭ  / ವೄೊಂಔಟರಾವ್

1190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಶಿವುಕುಮಾರ್ / ಶಿವಯಣ್ಮಮ

1191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಅಬುದುಲ್ ನಬ್ಬ / ಔರಿೇಮಾಾ ಬ್

1192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ರಾಜಭಭ  / ಫಷರಾಜ

1193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಜಖದೇವಿ / ಈಯ

1194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಳಿಿ ಭಲಲ ಭಭ  / ಸಾಫಣ್ಣ

1195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಚೂರ್ ಭಹಾದೇ / ಚಂದಯ 

1196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಸೂಮಿಕಾೊಂತ್ / ಸಿದಮಮ

1197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಗಂಖಭಭ  / ಶಿವಯಣ್  \

1198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಖನೂರು ಗುೊಂಡೆ  / ಸಿದ

1199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಶಿಲಿೇಲಾ / ಸಿದಮಮ

1200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ಶಿಯ ೇಶೈಲಕುಮಾರ್ / ಶಿಮಮ

1201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ನಿೇಲಭಭ  ಗೌಡ

1202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ನಾಖಭಭ  / ನಾಗೊಂದಯ 

1203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಪುತಯ 

1204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ವಯಫಷಭಭ  / ಚಂದಯ ಶೇಕರ್

1205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಶಾಭರಾವ್ / ಸಿದಯ ಭಭ

1206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಶಾೊಂತಭಭ  / ರಾಮ

1207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ದೇವಿೊಂದಯ   / ತಿ ಣ್ಣ

1208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಚೂರ್ ದೇವಿೊಂದಯ   / ವಯಣ್

1209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ರಾಭರಾವ್ / ಈಯ

1210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಫಲಿಲ ಶಿಯ ೇಭಠ / ಕಾಳ

1211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಖನೂರು ಜಖದೇವಿ / ಜಖನಾಥ

1212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ಸಾಫಣ್ಣ  / ದೇ

1213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಟನಳಿಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ / ದೇವಿೊಂದಯ 

1214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಖ ತಿ ಣ್ಣ  / ಕಾಳ

1215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಟನಳಿಿ ಲಕಿಮ ಭ ಕಾೊಂತ / ಮವವಂತರಾಮ

1216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಟನಳಿಿ ಭಸದೇ  / ಅಣಾಣ ರಾವ್

1217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಟನಳಿಿ ಸಿದ  / ದೇವಿೊಂದಯ 

1218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಕ ೊಂದಾ ಬ್ಬೇಭಣ್ಣ  / ಭಲಔ

1219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯನಸಳಿಿ ಲಿೊಂಖಭಭ  / ಬ್ಬೇಯಣ್ಣ

1220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಿೇನಾಹಾಫಲ್ ಯ ವಿೇಣ್ / ಹಾಷ

1221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಟನಳಿಿ ರಾಚ  / ನಾಖಶ್ನಟಿಟ

1222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಟನಳಿಿ ಫಷರಾಜ ಗೌಡ

1223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಟನಳಿಿ ಶಿಯ ೇಕಾೊಂತ್ / ಮಾಳ

1224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯನಸಳಿಿ ಗುೊಂಡ  / ಕಾಶಿರಾಮ

1225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯನಸಳಿಿ ಕಾಭಣ್ಣ  / ಗುೊಂಡ

1226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಕ ೊಂದಾ ವಯಣ್  / ನಾಗೇೊಂದಯ 

1227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಕ ೊಂದಾ ನಾಖಭಭ  / ಶಂಕೄಯ 

1228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಕ ೊಂದಾ ನಾಖಣ್ಣ  / ರೇಣ್ಣ 

1229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯನಸಳಿಿ ಜಖದೇ  / ನಾಖಣ್ಣ



1230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯನಸಳಿಿ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  / ಭಲಔ

1231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯನಸಳಿಿ ಶಿಯ ೇನಾಥ್ / ನಾಖಣ್ಣ

1232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯನಸಳಿಿ ಚಂದಯ ಭಭ  / ಫಷರಾಜ

1233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯನಸಳಿಿ ವಯಣ್  / ಅಭಯ

1234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಣ್ಷನಸಳಿಿ ಮಿೇಯಜ್ / ಇಸಾಭಯಿಲ್

1235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯನಸಳಿಿ ಯಸಿದಬ್ಬೇ / ಖಾಜಾಮಿಯಾ

1236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯನಸಳಿಿ ಕಾಳಭಭ  / ಅಮಮ 

1237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅೊಂಬೇೇಜಿರಾವ್ / ಗುರುನಾಥರಾವ್

1238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ  / ನಾಖ

1239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ  / ಸಂಖ

1240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ  / ಬ್ಬಭರೆಡ್ಡಡ

1241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫ್ಸತಿಭಭ  / ಕೆಯದ್ರದ ೇನ್

1242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದಲಿೊಂಖ / ಗುರುನಾಥ

1243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಯಲಿ ಸಾನ್ / ಕಿಸಾತ ರ್

1244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬೇೇಳಶ್ನಟಟ   / ಸಿದಾಯ ಭ

1245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ಕು ಣ್ಣ

1246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಬೇದ್ರದ ೇನ್ / ಇಮಾಮಾಸಾಬ್

1247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಿಲ್ / ರಾಮ್್ಜಿ

1248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖನಾಥ / ಭಲಲ ಣ್ಣ

1249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯಿರೆಡ್ಡಡ  / ಗುರುನಾಥ್

1250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನ್ / ಭಧುಸೂಧನ್

1251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗಂತ್ ಭೇಮಾಶಾ

1252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯೇಭೂಶಣ್ / ಫಸುಮಿಯಾ

1253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ / ಯವಿೇೊಂದಯ

1254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ  / ಜಗಂತ್

1255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಡುಶಾ / ಸುಲಾತ ನ್

1256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ   / ಮಾಣಿಕಾಯ ವ್

1257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಕಾೊಂತ್ / ಉದಮಕುಮಾರ್

1258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ / ತುಕಾರಾೊಂ

1259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಣ್ಣ  / ನಾಖ

1260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುನಭಭ  / ಫಷರಾಜ

1261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಭಣ್ಣ  / ದೇಣ್ಣ

1262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಧಯ ವನರೆಡ್ಡಡ  / ಈಯ

1263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಭಭ  / ದೇವಿೊಂದಯ 

1264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯ ಶಾೊಂತ್ / ದವಯಥ್

1265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗೇತ್ತ / ಯವಿೇೊಂದಯ

1266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಧಯ ವನರೆಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ

1267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾರ್ / ಸಿದ

1268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖ  / ವಯಣ್

1269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇೊಂದಯ  / ನಾಖಮಮ

1270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಫ ಣ್ಣ  / ರಾಭಣ್ಣ

1271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್  / ಫಷಣ್ಣ

1272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ / ಮಾಳ

1273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ರಾವ್ / ರಾಭಶಿರಾಮ್



1274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  / ನಾಖರೆಡ್ಡಡ

1275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಶೈಲಭಭ  / ರೇ

1276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ ಕುಮಾರ್ / ಅೊಂಬಾರಾವ್

1277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಮಕುಮಾರ್ / ಶಂಔಯ ಮಮ

1278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ  / ಚಂದಯ 

1279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಣ್ಣ  / ನಿಖ

1280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಕುಫ ಲ್ ಅಸಭ ದ್ / ಸಸ್ಪನಾಾ ಬ್

1281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆಣ್ಣ  / ನಾಖ

1282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲುಮಿಯಾ / ಫಸುಮಿಯಾ

1283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಿಲಕುಮಾಯ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್

1284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  / ಲೇಔ

1285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನ  / ನಾಖಭೂಶಣ್

1286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ಸಿದ  / ದೇವಿೊಂದಯ 

1287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ದವಯಥ / ಭಖಲ

1288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ಮೇೇಸನರೆಡ್ಡಡ  / ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ

1289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ಫಷಭಭ  / ಹಾಷ

1290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ಚಂದಯ ಔಲಾ / ವಿಟಾಲರಾವ್

1291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ಷಯಷವ ತಿ / ಶಂಔಯರಾವ್

1292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ ಟಿ ಷರೇಜಭಭ  / ನಾಗೇೊಂದಯ 

1293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ಗಂಖಭಭ  / ದೇವಿೊಂದಯ 

1294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ಜಖದ್ರೇಶ್ / ರಾಚಣ್ಣ

1295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ದೇಕಿ / ದೇವಿೊಂದಯ 

1296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ನಯಷ  / ನಾಗೇೊಂದಯ 

1297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ಅೊಂಜ  / ರಾಭಚದಯ 

1298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖವಿ ಟಿ ಗಾಲಿಬಾಾ ಬ್ / ಮೌಲನಾಾ ಬ್

1299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖವಿ ಟಿ ನಾಗೊಂದಯ   / ಭೇಭಣ್ಣ

1300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ಯವಿೇೊಂದಯ / ರಾಭಣ್ಣ

1301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ ಟಿ ಸುಬದಯ ಭಭ  / ಶಿಯೇಗ

1302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ ಟಿ ಯ ವನ್ / ನಯಸಿೊಂಖರಾವ್

1303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ ಟಿ ದೇವಿೊಂದಯ   / ತಿ ಣ್ಣ

1304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ ಟಿ ತೇವವಿನಿ / ಶಿಕುಮಾರ್

1305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ಸಿದಭಭ  / ಸಿದಮಮ

1306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ರೇಣ್ಸಿದ  / ವಯಣ್

1307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ ಟಿ ಶಾಭಣ್ಣ  / ನಾಖ

1308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ ಟಿ ಶಿಕುಮಾರ್ / ಸಣ್ಮಂತ

1309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ ಟಿ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ  / ಚಂದಯ 

1310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ ಟಿ ಶಿಯೇಗ / ಫಷ

1311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  / ಶಿಕುಮಾರ್

1312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ರಾಭಲಿೊಂಖ / ಫಷ

1313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ರಲೂಕ ರು ನಯಷ  / ಸಾಫಣ್ಣ

1314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಸಣ್ಮಂತ / ಬ್ಬೇಭಣ್ಣ

1315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ನಾಖ  / ಶಿ

1316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಅೊಂಬೇೇಜಿ / ಕಾವ

1317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಸಿದದ   / ಗುರುನಾಥ್



1318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಮೆಬುಫಳಿಿ  / ಭದಯಸಾಬ್

1319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ / ಭಹಾದೇ

1320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ದೇವಿೊಂದಯ 

1321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಸಿದ  / ಶಿವಯಣ್

1322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಶಾೊಂತ  / ಭೇಭಣ್ಣ

1323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ವಯಫಷ  / ಫಷವಂತ್

1324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ನಾಖ  / ಷನಖ

1325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಜಹಿೇರ್್ಖಾನ್ / ಮೆಬೂಬಾಾ ಬ್

1326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಅೊಂಫರಿೇಶ್ / ಸಂಖ

1327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಅಔಕ ನಾಖಭ / ಷಫಫ ಣ್ಣ

1328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಶಿವಯಣ್  / ನಾಖ

1329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಮಾಣಿಕಾಯ ವ್ / ಕಾೊಂಟ್ರ

1330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಔಭಲಾಬಾಯಿ / ಷಫಫ ಣ್ಣ

1331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಮಾಳಭಭ  / ಸಾಯ

1332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಭದಯಸಾಬ್

1333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ವಶಿಔಲ್ / ಶಿರಾಜ

1334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಶೈಲಜಾ / ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್

1335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಟೇಪಕ್ / ಮೆಫಬ್

1336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಶಿಯ ೇದೇವಿ / ಸಣ್ಮಂತ

1337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಔಭಲಾಬಾಯಿ / ಶಿವಾೊಂಡ

1338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಟಬುಿಲಾಕ್ / ಅಲಾಲ ವುಡ್ಡನ್

1339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ / ಯ ಶಾೊಂತ

1340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಶಿಯ ೇದೇವಿ / ದೇವಿೊಂದಯ 

1341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ನಾಖ  / ಬ್ಬೇಭಣ್ಣ

1342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ನಾಖಣ್ಣ  / ಗುರು

1343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಫಷರಾಜ / ಬ್ಬೇಭಣ್ಣ

1344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ನಜಿೇೊಂಬೄಗಂ / ಅಬುಲಾಾ ಬ್

1345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಫಷರಾಜ / ಗುರುನಾಥ

1346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಷಯಷವ ತಿ / ಜಮಾದಾಯ

1347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಸೂಮಿಕಾೊಂತ್

1348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ದತುತ ಕುಮಾರ್ / ಕಾವ

1349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಭಲಲ   / ಬ್ಬೇಭಣ್ಣ

1350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಬ್ಬೇಭಣ್ಣ  / ಯಂಔ

1351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಮೆಬೂಬ್

1352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ರಾಜುಮಾರ್ / ಸಾಯಿಫಣ್ಣ

1353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ನಾಖಭಭ  / ಚಂದಯ 

1354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಫಷರಾಜ / ಬ್ಬೇಭಣ್ಣ

1355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಗಂಖಭಭ  / ಭಲಲ 

1356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಸಾಫಣ್ಣ  / ಸಳಿಿ

1357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಚನನ ಭಭ  / ನಾಖ

1358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಫಷಲಿೊಂಖಮಮ

1359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ವಯಣ್ಭಭ  / ಸಿದಾಯ ಭ

1360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ವಯವವ ತಿ ಅಮೃತರಾವ್

1361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಮೆಬೂಬಾಾ ಬ್ / ಮೌಲನಾಾ ಬ್



1362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಭಲಲ 

1363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಭಲಣ್ಣ  / ದೇಣ್ಣ

1364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ / ಸಿದ

1365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ನಾಖಭಭ  / ವಯಣ್

1366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಶಿರಾಜ  / ಫಷ

1367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ರುದಯ ಮುನಿ / ಅಮಮ 

1368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ರೇಣ್ಸಿದ  / ಬ್ಬೇಭ

1369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಗೌಯಭಭ

1370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಜಖದ್ರೇಶ್ / ವಯಣ್ಫಷ

1371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ನಾಖ  / ಮಾಳ

1372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಚನಮಂ / ನಾಖ

1373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಭಹಾದೇವಿ / ಕಾವ

1374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಅೊಂಬುಬಾಯಿ / ನಾಗೊಂದಯ 

1375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಗಾಮ ಬುಸಾಬ್ / ಕಾಶಿಮಾಾ ಬ್

1376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಹಾಷ  / ಮಾಳ

1377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಸಂಖ

1378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಪೊಂಣ್ಣ  / ಮಾಳ

1379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಯಮಶ್ ರಾವ್ / ಮಾರುತಿರಾವ್

1380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ನಯಷ  / ಸಾಫಣ್ಣ

1381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಸುರೇೊಂದಯ / ವೄೊಂಔಟರಾವ್

1382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ವಿೇರೇೊಂದಯ  / ವೄೊಂಔಟಾವ್

1383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ನಾಸಿಭಣ್ಣ  / ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್

1384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಜಖನಾಥ / ಭೇಭಣ್ಣ

1385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಸೇಭಶೇಕರ್ / ಪೊಂಣ್ಣ

1386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಶಿಲಭಭ  / ವೄೊಂಔಟೇಶ್

1387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಸಂತೇಷ್ / ನಾಗೊಂದಯ

1388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಭಹೇಶ್ / ನಾಸಿಮುಲ

1389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಸುಗುಣ್ಭಭ  / ಕಿವಿಮಮ

1390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಭಹಾದೇವಿ / ನಾಖ

1391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ

1392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ವಯಣ್  / ಸಂಖ

1393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ನಾಗೊಂದಯ   / ಶಿವಯಣ್

1394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಔಲಾತಿ / ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ

1395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಗುೊಂಡಭಭ  / ನೂಯನಾದ

1396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಲಕಿಮ ಭ  / ಸಣ್ಮಂತ

1397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಬ್ಬಚಚ   / ರಾಮುಲು

1398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಶಿಕಂಠಭಭ  / ವಯಣ್

1399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಒೊಂಯ ಕಾಶ್ / ಶಡಶಿ

1400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ರಾವ್ / ಗುರುಬ್ಬಮಾರಾವ್

1401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಭಲಿಲ ಕಾಜುನ್ / ನಾಗೊಂದಯ

1402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಸಿದಮಮ  / ಫಷರಾಜ

1403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಜಿೇ / ಬುಗಾಜಿ

1404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಯ ಭಾತಿ / ಯ ಮುಕ

1405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಯಮಶ್ / ನಯಸಿೊಂಲು



1406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಸಣ್ಮಂತ / ಯಾಲ

1407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಲಲಿತ್ತ / ನಾಖಭೂಶಣ್

1408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ನಾಖಶ್ನಟಿಟ  / ವಿೇಯಫದಯ 

1409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ರಾಭ  / ಫಷ

1410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ  / ಯಗುತಿರೆಡ್ಡಡ

1411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಜಖದ್ರೇಶ್ / ಪಂಡರಿನಾಥ್

1412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಶಿಯ ೇಶೈಲಮಮ  / ಚಂದಾಯ ರೆಡ್ಡಡ

1413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ನಾಮ ಭತಳಿಿ  / ಮೇಸಭದ್ ಸಾಬ್

1414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ / ಬಾಗತ್

1415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಭಸದೇ  / ಪಂಡರಿ

1416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಸಣ್ಮಂತ / ವಯಣ್

1417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಖಲಿಲ ಫಸಾಬ್ / ಅಲಿಲ ಸಾಬ್

1418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಯಮಶ್ / ಭಲಲ 

1419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಬ್ಬೇಯ  / ದೇವಿೊಂದಯ 

1420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಸಸಿನಾಬಗಂ / ಮೌಲನಾಾ ಬ್

1421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಜಖನಾಥ / ಶಿವಾರೆಡ್ಡಡ

1422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಬ್ಬೇಭ  / ಸಾಫಣ್ಣ

1423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಭಹೇಶ್ /ಶಿರಾಮ

1424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ / ಶಂಔಯ ಮಮ

1425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಜಖಭಭ  / ಜಖ

1426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಶಿಯ ೇನಿವಾಶ್ / ಅೊಂಬೇೇಜಿರಾವ್

1427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಯತನ ಭಭ  / ಹಾಷ

1428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ / ಸಂಖ

1429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಸಂಖಭಭ  / ಈಯಣ್ಣ

1430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ / ಮಾರುತಿರಾವ್

1431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಜೈಶಿಯ ೇ / ರಾಜಶೇಕರ್

1432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಫಷಭಭ  / ಬ್ಬೇಭ

1433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ತುಕಾರಾೊಂ / ಅೊಂಬೇೇಜಿರಾವ್

1434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿೊಂಟಾ ಯಮಶ್ / ನಯಸಿಮುಲು

1435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಯಾಲ್ ಷತಿೇಶ್ / ಭಲಿಲ ನಾಥ್

1436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ನಿಯಭಲ / ಬ್ಬಮಾರಾವ್

1437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಅಸಲಾಮ  ದೇವಿ / ವಿೇಯಫದಯ 

1438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ನಾಖಭಭ  / ನಾಖಣ್ಣ

1439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  / ನಾಗೊಂದಯ 

1440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ವಯಣ್ಭ / ವಿವವ ನಾಥ

1441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಶಿಶಂಯ  / ದೇಣ್ಣ

1442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಫಷಭಭ  / ನಾಖಶ್ನಟಿಟ

1443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ಭಲಲ ಣ್ಣ  / ವಿೇಯಣ್ಣ

1444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ನಿೇಲಭಭ  / ರಾಚ

1445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ನಾಗೊಂದಯ   / ವಿೇಯಸಂಖ

1446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಫಷಲಿೊಂಖಭಭ  / ನಾಖ

1447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಯಣ್ತಭಭ  / ದೇವಿೊಂದಯ 

1448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬಜನಸಳಿಿ ಷಯಸಾತಿ / ಚಾನ

1449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೇೊಂಔನಸಳಿಿ ರಾಜುಮಾರ್ / ಅೊಂಬಾಯ



1450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  / ವಯಣ್

1451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ದಡಡ   / ಕುಔಮಮ

1452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಣ್ಷನಸಳಿಿ ಭಲಲ ಭಭ  / ರಾಮ

1453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಈಯಣ್ಣ  / ಶಿಮೂತಿ

1454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ಭಲಲ   / ಪೇಯ

1455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ಸಣ್ಮಂತರಾವ್ / ರಾಭಚಂದಯ 

1456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ಸುಜಾತ / ಅಪಾ ರಾವ್

1457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ನಾಖ  / ಗೌಡ

1458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ನಾಖ  / ಭರೆ

1459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಶಿಕುಮಾರ್ /ಈಯಣ್ಣ

1460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ / ಶಂಔರ್

1461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖವಿ ಎೊಂ ಭೇಭರಾಮ / ನಾಖ

1462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ನಾಗೇೊಂದಯ 

1463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ಚನನ ಫಷ  / ರಾಭಚಂದಯ 

1464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ಚಾನಭಭ  / ನಾಖ

1465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಗರಿಜಾ / ಖಣ್ತರಾವ್

1466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಶಿಯ ೇದೇವಿ / ಸುಬಚಂದಯ

1467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ಫಷರಾಜ / ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್

1468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬಜನಸಳಿಿ ಫಷರೇಜ್ / ರೇಣ್ಸಿದದ 

1469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ನಾಖ  / ಶೇಶ

1470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖವಿ ಎೊಂ ಇೊಂದಯ  / ಫಷರಾಜ

1471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ಫಷರಾಜ / ವಯಣ್

1472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಯವಿೇೊಂದಯ  / ವಿೇಯಬದಯ 

1473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ಧನನ ಭಭ  / ರೇಣ್ಣ ಮಮ

1474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ತುಔ  / ಸಿದಣ್ಣ

1475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ಭಹಾದೇವಿ / ನಯಷ

1476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬಜನಸಳಿಿ ಯಚಣ್ಣ  / ನಾಗೊಂದಯ 

1477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಜಖನಾಥ / ಭೇಭರಾಮ

1478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಣ್ಷನಸಳಿಿ ಹಾಷ  / ಮೆಲಾರಿ

1479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಜಖದೇ  / ಬ್ಬಭರಾಯ್ಕ

1480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ಶಿ  / ಗುೊಂಡ

1481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ಶಿಲಿೊಂಖ  / ಫಷರಾಜ

1482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ಈಯಭಭ  / ಸಾಯಿಫಣ್ಣ

1483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬಜನಸಳಿಿ ಸಂಖ  / ಫಷಲಿೊಂಖ

1484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ನಾಖ  / ಭರೆ

1485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೇೊಂಔನಸಳಿಿ ಸಿೇತಭಭ  / ಸಣ್ಮಂತ

1486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಣ್ಷನಸಳಿಿ ರಾಭಲಿೊಂಖ / ಶೇಶ

1487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖವಿ ಎೊಂ ಅಶೇಕ್ / ಶಿರಾಯ್ಕ

1488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ಭೇಭರಾಮ / ಚಂದಯ 

1489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬಜನಸಳಿಿ ಸಿದಣ್ಣ  / ಶಿವಯಣ್

1490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಶಂಔಯ   / ಗುೊಂಡ

1491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖವಿ ಎೊಂ ಸಂಖ  / ರಾಚ

1492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬೇಭನಸಳಿಿ ಯತನ ಭಭ  / ಭಲೇವ

1493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖವಿ ಎೊಂ ದೇಕಿ / ನಿೇಲಕಂಠರಾವ್



1494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ಈಯಭಭ  / ಮಾಳ

1495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಳಿಿ ದೇವಿೊಂದಯ   / ಗೌಡ

1496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಬೇೇಡ್ಡನ್ ಸಾಬ್ / ಮುಲಾಲ ಸಾಬ್

1497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಭ  / ಕಾವ

1498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಕ ೊಂದಾ ಭಲಲ ಭ / ವಯಣ್

1499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಸಳಿಿ ಜಖದೇವಿ / ಚನಫಷ

1500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖವಿ ಎೊಂ ಫಷರಾಜ / ಶಿವಯಣ್

1501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಖೇಡ ಸಂಗೇತ / ಕಿವನ್

1502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಳಿಿ ಭೇಮಾಶಾ / ಸೇಭಯಾ

1503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಖನೂರು ವಯಣ್ಕುಮಾರ್ / ಮುನಿಮ

1504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಂಔ  / ಚನ ದಯ 

1505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಯವಾಯ ಯಜಜ ಶಾಔರ್ / ವಿೇಯಮಮ

1506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಯವಾಯ ದ್ರನೇಶ್ / ವಯಣ್ಫಷ

1507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಟನಳಿಿ ವಯಣ್ಗೌಡ / ಭಲಲ 

1508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಟನಳಿಿ ಶಾೊಂತ್ತಬಾಯಿ / ವಯಣ್ಗೌಡ

1509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭ

1510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ ಷಫಣ್ಣ  

1511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ  

1512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೇೊಂದಯ   

1513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆನಂದ 

1514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ  

1515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ

1516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಾನಂದಭಭ  / ಮಾರುತಿ

1517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೌಭಾಖಮ ಭಭ  

1518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೌನೇಶ್ 

1519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ  

1520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ  

1521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಲಿತಭಭ  

1522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇರೇೊಂದಯ  ರ್ 

1523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಯಷವ ತಿ 

1524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪೇಯ  

1525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಭಭ  

1526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತ್ತಬಾಯಿ 

1527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಬಾಮ  

1528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ  

1529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಾಭ ಮ  

1530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ   

1531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ  

1532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತ  

1533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾವಿತಯ ಭಭ  

1534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂಖಮಶ್ 

1535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್  

1536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ  

1537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ  



1538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮಿಾ ೊಂಗ್ 

1539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಾಮ  

1540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಲಭಭ  

1541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್  

1542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಭಭ  

1543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ  

1544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸಿೊಂಖಭಭ  

1545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ  

1546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಮಮ  

1547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಷಫನಾನ

1548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಭಾಷ್ 

1549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತ  

1550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೊಂಖಭಭ  

1551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನ್ರನ  

1552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಲ  

1553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ  

1554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯೆಲ್ರಲ ೇವ  

1555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ  

1556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ  

1557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ   

1558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಲಿೊಂಖ  

1559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್  

1560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಾಮ ಣ್ಣ  

1561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದ  

1562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬ್ಬೇಭರಾಮ 

1563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಭಭ  

1564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿ  

1565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತಭಭ  

1566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ   

1567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ  

1568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ 

1569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತ್ 

1570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ 

1571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ   

1572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಲಿೊಂಖಭಭ  

1573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಸ್ ಖಂಡ  

1574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಖಂಡ  

1575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತಮಮ  

1576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿೇೊಂದಯ ಭಭ  

1577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಗೇಯಬಗುೊಂ 

1578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿೇನಿವಿಮಸ್ 

1579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕೃಶಣ ಭಭ  

1580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾನಮಮ  

1581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೆಲಾಯಲಿೊಂಖ 



1582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಣ್ಣ  

1583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ 

1584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಭಭ ಣ್ಣ  

1585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈಯಣ್ಣ  

1586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ  

1587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಚರೆಡ್ಡಡ  

1588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ  

1589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಶ್ನಯ ಡ್ಡಡ  

1590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಲರೆಡ್ಡಡ  

1591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ  

1592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄರುಪಾಕ್ಷ್ರೆಡ್ಡಡ  

1593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸಭಭ ದ್ 

1594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಸಭದ್ ಅಲಿ ಶೇರ್ 

1595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಡೇಸಾಬ್ 

1596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಸಿಮಾಬ್ಬ 

1597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಲಿಫ  

1598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈಯಣ್ಣ  

1599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಮಶ್ 

1600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ  

1601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೇಣ್ಸಿದದ  

1602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಶಿಔಲಾ 

1603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖದೇವಿ 

1604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಭುಯಡ್ಡಡ  

1605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಖಾಸಿೊಂ ಅಲಿ 

1606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ  

1607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ 

1608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ  

1609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿಲಭಭ  

1610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಯದಾಬಾಯಿ 

1611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಡಡ  

1612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ  

1613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ 

1614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್  

1615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ರೆಡ್ಡಡ  

1616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಖಯಡ್ಡಡ  

1617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಭಭ  

1618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಖಯಡ್ಡಡ  

1619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್  

1620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೇ 

1621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿರಾಮ್ 

1622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಿಲಕುಮಾಯ

1623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ೇದೇವಿ 

1624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಖಾಸಿಮ್ 

1625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೄಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ 



1626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ   

1627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಯಜ್ 

1628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಭಭ  

1629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಿೇನಾ ಬಗಂ 

1630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬುಮಿಮ 

1631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೌಲಾನಾ 

1632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಭು ರೆಡ್ಡಡ  

1633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಣ್ಣ  

1634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಯಭಭ  

1635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶ್ಕಬದಯ ಭಭ  

1636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ   

1637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮೃತ್ 

1638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ತಿ ಣ್ಣ

1639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
 ನಾಖ

1640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಯಖ

1641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕಾವ

1642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಚೆನನ ಫಷ

1643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
 ಭಯಖ

1644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಸದೇ

1645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಭಭ  

1646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭರಾವ್

1647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಣ್ಮಂತ್

1648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಅಮಮ ಣ್ಣ

1649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
 ಕಾವ

1650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ರಾಭಣ್ಣ

1651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸರಿವಚ ೊಂದಯ

1652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕಾವ

1653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸನಮಂತ್

1654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಲಕ 

1655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
 ಚಂದರ್

1656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ವಯಣ್ ನಾಮಕ್

1657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭವ

1658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭ

1659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಜಮ

1660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಾಫಣ್ಣ

1661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ದೇಣ್ಣ

1662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಹುಸೈನ

1663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಯಖ

1664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭ

1665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ದೇಜಿ ನಾಮಕ್

1666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
 ದೇವಿಜಿ

1667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕಾವ

1668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಮೇಖಲ

1669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಆವ



1670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಷಫನಾನ

1671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಲಚಚ ಣ್ಣ

1672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ತುಕಾರಾೊಂ

1673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಚಂದಯ 

1674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನಯಷ

1675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಿತಮ

1676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಚಂದಯ 

1677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಲಲ 

1678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಫಷಣ್ಣ

1679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ತಿ ಣ್ಣ

1680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಇಯನಾನ

1681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಫಷಣ್ಣ

1682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕಾವ

1683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಚಂದ

1684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭರಾವ್

1685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಣ್ಮಂತ

1686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸನಮಂತ್

1687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ತಿ ಣ್ಣ

1688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ದೇ

1689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭರಾಮ

1690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕಾವ

1691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸನಮಂತ್

1692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಚಂದ

1693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಖಂಡ

1694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸನಭಮಮ

1695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಅಶೇಕ್

1696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಶೇರ್ ಅಲಿ

1697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಮೇಣ್ಮಮ

1698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಅಮಮ 

1699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸನಭಮಮ

1700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಅಮಮ 

1701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ವಯಣ್

1702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ರಾಚರೆಡ್ಡಡ

1703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕಾವ

1704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ದೇವಿೇೊಂದಯ 

1705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಖಾಸಿಮ್ 

1706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಚಂದಯ ಣ್ಣ

1707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸನಮಂತ್

1708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಬಾಬು

1709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಹುಸೇನಾಾ ಬ್

1710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಬಾಷರೆಡ್ಡಡ

1711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ದಾನ

1712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಶಿರಾಮ

1713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಲಲ 



1714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕಾವ

1715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭರಾಮ

1716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಶಂಭುಯಡ್ಡಡ

1717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ

1718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಶ್ನಯಲಿ

1719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಶಾನಮ್

1720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಇಯನಾನ

1721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಅಲಾಲ ವುದ್ರದ ೇನ್

1722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಜಾನಿಮಿಮ

1723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಫಷಣ್ಣ

1724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಫಷರಾಜ

1725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಾಮದ್ ಅಲಿ

1726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ವಯಣ್

1727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಂಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ

1728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಸದೇ

1729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕಾವ

1730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡಡ

1731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಅಮಮ ಣ್ಣ

1732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭರಾವ್

1733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಫಷ ರೆಡ್ಡಡ

1734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
 ಅಶೇಕ್ ರೆಡ್ಡಡ

1735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ

1736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಫಷರಾಜ

1737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಬದಯ ಣ್ಣ

1738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸೇಭಣ್ಣ

1739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ   

1740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ  

1741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ 

1742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತ್ 

1743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ 

1744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ   

1745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಲಿೊಂಖಭಭ  

1746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಸ್ ಖಂಡ  

1747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಖಂಡ  

1748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತಮಮ  

1749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಶಾಮ್ ಬಾಯಿ

1750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಚಂದಯ ಶೇಕರ್

1751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಶಿ

1752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಮಶೇದಭಭ

1753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ವಿೇರೇೊಂದಯ

1754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ವಯಣ್

1755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಾವಿತಯ ಭಭ

1756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಮೇಖಳ

1757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕಾವ



1758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಲಲ 

1759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಾಯತ್್ಕುಮಾರ್

1760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಫಷರಾಜ

1761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನಯಷಮಮ

1762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭವ

1763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನಯಷ

1764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭನೇಜಕುಮಾರ್

1765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನಾಖ

1766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ರಾಭಣ್ಣ

1767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಷವಿತ್ತ

1768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕೃಶಣ 

1769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಲಲ 

1770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಷಫಣ್ಣ

1771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಬುಖಗಭಭ

1772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ

1773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಾಯಿಫಭಭ

1774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಿೇಹೆಬೄಯ ಡ್ಡಡ

1775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ

1776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಆವ

1777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ವೄೊಂಔಟರಾಭಲು

1778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ರಾಮುನಾಮಕ್

1779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ರಾಭರೆಡ್ಡಡ

1780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಉವ

1781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕೃಶಣ 

1782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ

1783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನಯಷಭಭ

1784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಬಂದ್ರಭಭ

1785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನರೇಶ್

1786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಬುಖಗ 

1787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಷಫಣ್ಣ

1788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಅೊಂಬಾದಾಸ್

1789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಹುಸೇನ

1790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ದಡಡ  ನಯಷಣ್ಣ

1791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಷಣ್ಣ  ನಯಷಣ್ಣ

1792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಮೇಖಳಮಮ

1793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭವ

1794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ತಿ ಣ್ಣ

1795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಅೊಂಜಲಭಭ

1796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ತಿ ಮಮ

1797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ದೇ

1798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನಯಷ

1799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಕಾವಭಭ

1800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭ

1801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಾಮಭಭ



1802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ

1803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ

1804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಮೇೇಸನ್

1805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ದೇಜಿ

1806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭ ಸಿೊಂಗ್

1807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಆನಂದ

1808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಮಾಬಾಯಿ

1809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನರೇಶ್

1810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಹುಸೇನ

1811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಲಲ 

1812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭೇಭ

1813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಲಾಲ

1814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಷಮಿನಬಖಭಭ

1815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಚಾೊಂದಪಾಶಾ

1816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಹುಸೇನ

1817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನಯಷಭಭ

1818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಭಲಲ 

1819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಮೇಖಳಮಮ

1820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನಾಖ

1821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ

1822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಸಂತ

1823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ನಯಷ

1824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಆವ

1825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ
ಹುಸೇನ

1826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಭಭ /ಸಾಮ

1827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮ /ನಯಷ

1828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಫನಭ ೇಸನ್/ಈಯಣ್ಣ

1829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚನನ ಫಷ /ಶಿ

1830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಂಔಯಗೌಡ/ನಯಷ

1831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸುಲೇಮಾನ್/ಖಫೂಸಾಿಬ್

1832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಮುಲು/ಮೇಖಳ

1833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಪಾೊಂಡಮಮ /ಬಾಳ

1834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಾಲಮಮ /ನಾಖಮಮ

1835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಆವ /ಯಂಔ

1836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ /ಸನಭ 

1837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಪಾಲ್/ಬಾಲಮಮ

1838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ /ರಾಭಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ

1839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ /ಸನಭ 

1840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಪೊಂಟ /ಭೇಭ

1841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭ /ಯಂಔ

1842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸೇಭ /ಸನಭ 

1843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಖನರೆಡ್ಡಡ /ರಾಭಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ

1844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಡ /ಫಷವಂತರೆಡ್ಡಡ

1845 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ /ಭೇಭ



1846 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ /ರಾಭ

1847 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭವ /ಹುಸೇನ

1848 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯಮಶ್/ಭೇಭ

1849 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ /ಭೇಭ

1850 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯವಿೇೊಂದಯ /ನಿೊಂಖ

1851 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇೇಸನರೆಡ್ಡಡ /ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ

1852 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯವಿ/ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ

1853 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಚ /ವೄೊಂಔಟಮಮ

1854 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಾಲ /ಸಾಮ

1855 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭವ /ಕಾವ

1856 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔ /ಚಂದಯ 

1857 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಪೊಂಟ /ಭೇಭ

1858 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಂದಭಭ /ಮಾಣಿಔ

1859 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಜಿಲನಿಸಾಬ್/ಗುಲಾಮಾಾ ಬ್

1860 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಸಾನ ಸಾಬ್/ಮೌಲನಾಾ ಬ್

1861 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೌಲನಾಾ ಬ್/ಸಷನಾಾ ಬ್

1862 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಮಾಶಂಔರ್/ಶಂಔಯಮಮ

1863 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್/ಯಂಔಮಮ

1864 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾಖ /ಸಾಮ

1865 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯ ಭುರೆಡ್ಡಡ /ಸಂಜಿೇರೆಡ್ಡಡ

1866 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ /ತಿಮಾಭ ರೆಡ್ಡಡ

1867 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅನಂತರೆಡ್ಡಡ /ತಿಮಾಭ ರೆಡ್ಡಡ

1868 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಣ್ಮಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ /ತಿಮಾಭ ರೆಡ್ಡಡ

1869 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ೊಂತು/ರಾಭ

1870 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾಶಿಭಲಿಲ /ಚಿತ್ತಳಿ

1871 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ /ಬುಖಗ 

1872 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕೃಶಣ /ನಯಸಿೊಂಖರಾವ್

1873 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾಖಭಭ /ನಯಸಿೊಂಲು

1874 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯಮಶ್/ಅನಂತ

1875 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅನಂತ /ಆವ

1876 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾವ /ಲಕ್ಷ್ಭ 

1877 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದಷತ ಭಭ /ಲಾಲ

1878 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾರಾಮಣ್/ಚಂದುಲಾಲ್

1879 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚನನ ಫಷ /ರಾಭಚಂದಯ ಮಮ

1880 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಜಶೇಕರ್/ರಾಭಚಂದಯ ಮಮ

1881 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔ /ಮೇಖಳ

1882 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಆವ /ಯಂಔ

1883 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭಲಭಭ /ರಾಭ

1884 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಸಿೊಂಲು/ಸಾಮ

1885 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಫಣ್ಣ /ಮೇಖಳ

1886 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಳ /ಬುಖಗ 

1887 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇವ /ಸಾಮ

1888 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಲಕ  /ಚಂದಯ 

1889 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ /ಕಿಷತ 



1890 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಷತ  /ನಾಖ

1891 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಳ /ಮಾಣಿಔ

1892 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮ /ಮೇಖಳ

1893 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ  /ಕಾವ

1894 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಹುಸೇನ /ಆವಣ್ಣ

1895 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ  /ಭೇಭ

1896 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔಭಭ /ಭೇಭ

1897 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಫಣ್ಣ /ಆವ

1898 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿಷ್ಣಣ ಧಿನರೆಡ್ಡಡ /ಬ್ಬಚಚ 

1899 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯಟರೆಡ್ಡಡ /ಭಚಾರೆಡ್ಡಡ

1900 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭವ /ಚಂದಯ 

1901 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಆವ /ಉಶ

1902 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅನಂತರೆಡ್ಡಡ /ಚಂದಯ 

1903 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಿಭಭ /ದೇ

1904 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಲಲ  /ಮಲಲ 

1905 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮ /ಮೇಖಳ

1906 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಾಭ /ಬಂಡೆ

1907 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಣ್ಮಂತು/ಸಾಮ

1908 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ /ಕಾವ

1909 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಣ್ಮಂತು/ಬುಖಗ 

1910 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಂಜುಳಾ/ಅಶೇಕ್

1911 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಖವೊಂದಯ /ನಯಸಿೊಂಲು

1912 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ /ಸಾಮ

1913 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಾಬು/ಕಾವ

1914 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಿದದ  /ರಾಭ

1915 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭ /ಬ್ಬಚಚ 

1916 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದಾಷ /ಸನಭ 

1917 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಂತರಾವ್/ಮಾಣಿಕಾಮ

1918 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  /ಅಡ್ಡ

1919 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಂಡೆ /ಸಾಮ

1920 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭಭಭ /ನಿೇಲಕಂಠ

1921 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ /ಸಾಮ

1922 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ /ಲಕ್ಷ್ಭ 

1923 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾಖ /ಸಾಮ

1924 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದೇಭಭ /ಭೇಭವ

1925 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಫಷ /ಭಲಲ 

1926 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔಭಭ /ರಾಭ

1927 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸೇನಿಬಾಯಿ/ರಾಮುನಾಮಕ್

1928 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿವನಾಮಕ್/ರಾಮುನಾಮಕ್

1929 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿಷ್ಣಣ /ಆವಣ್ಣ

1930 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕೃಶಣ /

1931 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಪಾಲ್/ರಾಮುನಾಮಕ್

1932 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ ಭಭ /ರಾಭ

1933 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೌಲನ್/ಹಿಬಾಯ ಹಿೊಂ



1934 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔಭಭ /ಆವಣ್ಣ

1935 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಆವ /ಸನಭ 

1936 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ  /ಪರಂಖ

1937 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರುಔಕ ಭಭ /ನಿೇಲಾಮ ನಾಮಕ್

1938 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಿನಾಮಕ್/ನಿಲಾಮ ನಾಮಕ್

1939 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಜಜಾಾ ನಾನಾಯ್ಕಕ /ನಿಲಾಮ ನಾಮಕ್

1940 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ಮ ನಾಮಕ್/ದೇಜಾಾ ನಕ್

1941 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಧಿನ್/ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

1942 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಾಖ /ತಿ ಣ್ಣ

1943 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸುೊಂದಯಭಭ /ನಾಖ

1944 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಗಾಮ /ಟಾಮ ನಾಮಕ್

1945 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಮುಲು/ಮಖನಾಮಕ್

1946 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ ಮ /ದೇವಾಲ ಮ

1947 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭಚಂದಯ /ಔಶಾಮ ನಾಮಕ್

1948 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲೇಔನಾಮಕ್/ಬುಡಾಮ

1949 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿಟಟ ಲ್/ಗೇವಿೊಂದ್

1950 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ತುಳಸಿರಾಮ್/ಕಿವನ್

1951 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಾಲು/ಭೇಭಸಿೊಂಗ್

1952 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್/ರಾಮ್್ಜಿ

1953 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬುಖಗಭಭ /ಭೇಭ

1954 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಜಭಕಿಬಾಯಿ/ದೇಜಾಾ ನಕ್

1955 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್/ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

1956 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕೃಶಣ /ದೇಜ್ಞ

1957 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸರಿವಚ ೊಂದಯ /ಸನಾಭ ಮ

1958 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ /ದೇಜ್ಞ

1959 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಾಬುನಾಮಕ್/ಔಶಾಮ ನಾಮಕ್

1960 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮಭಭ /ಕಿಷತ 

1961 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್/ ಸಾಮ

1962 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯಮಶ್ s/o ಸಾಮ

1963 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿವನ್ s/o ತುಕಾನಾಮಕ್

1964 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ gamsibai s/o ಕಿಸಾನ್

1965 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ತುಳಿಸಿರಂ s/o ಜನನಾಮಕ್

1966 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಕಾಬ ಯ್ಕ s/o ಲೇಔನಾಮಕ್

1967 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭಲು s/o ರಾಮಿನಾಮಕ್

1968 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಲಾ

1969 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಜು s/o

1970 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇೇಸನ್ s/o

1971 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಆವ  s/o ಸನಭ 

1972 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮುತ್ರತ ೈ  s/o ಭೇಭ

1973 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಷತ   s/o ಫಷ

1974 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ತುಳಿಸಿರಂ s/o ಜನನಾಮಕ್

1975 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಿಭಭ  s/o ಮೇಖಲ 

1976 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ   s/o ಭೇಭ

1977 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭ  s/o ನಾಖ



1978 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗಯಮಮ ನಾಮಕ್ s/o ಸಿೇತ್ತರಾೊಂ

1979 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲೇಕಾಮನಾಮಕ್ s/o ಸಮನಾಮಕ್

1980 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಮನಾಮಕ್ s/o ಔನಾನ ಯಾನ ಮಕ್

1981 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಂಜಯಾಬ ಯಿ s/o ಯಮಶ್

1982 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗರಿಭಾಯ್ಕ / ಸನಾಭಮನಾಮಕ್

1983 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶ್ಕಯ ತಿಭಾಯಿ / ಲೇಔನಾಮಕ್

1984 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಮಾಮಣ್ಕ್ / ಕಿಸಾತ ನಾಮಕ್

1985 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್ / ಫಷಮಮ ನಾಮಕ್

1986 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದ್ರಯ ಭಾಯಿ / ಫಲಾಮ ನಾಮಕ್

1987 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಿ  / ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ

1988 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅೊಂಬಾಯ ಮನಾಮಕ್/ ಡಭಲಾನ ಮಕ್

1989 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್/ ಡಭಲಾನ ಮಕ್

1990 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಿವಿನಾಮಕ್ / ಡಭಲಾನ ಮಕ್

1991 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಡಾಭಲನಾಮ ಕ್ /ಕಿರಾಣಾಮಕ್

1992 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ೊಂತು

1993 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಾಷ್ಣನಾಮಕ್ /

1994 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯತನ ಭಾಯಿ / ದನಾನ ಯಾನ ಮಕ್

1995 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅೊಂಥ  /

1996 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷಭಭ  / ನಯಷ

1997 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಷತ ಭಭ  / ಆವ

1998 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಾೊಂತಭಭ  / ಸನಭ ೊಂತು

1999 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಂಡೆ  / ಆವ

2000 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಂಜನಾಮಕ್ / ಸೇಭನಾಮಕ್

2001 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ೊಂತು / ಸಾಮಣ್ಣ

2002 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಹಾದೇಭಭ  / ಬ್ಬೊಂವ

2003 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾರಾಮಣ್ / ಕಾವ

2004 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ   / ಸಾಮ

2005 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿವವ ೊಂತ್ / ಬ್ಬಭ

2006 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅೊಂತಭಭ  /ಬ್ಬೇಭ

2007 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಾಲ  / ಆವ

2008 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾವಭ ಭ  / ಬಾಳ

2009 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಿಲಿಭಾಯಿ / ಜಮರಾಮ್

2010 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಫಲರಾಮ್ / ಫಂಡು

2011 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ  / ದಡಡ ನಯಷ

2012 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮ  / ಮೇೇನ

2013 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇವಿೊಂದ್ / ಡಾಮ ನಿಾ ೊಂಗ್

2014 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಸಿಲು / ರಾಭ

2015 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  / ಭೇಭ

2016 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ  / ತಭಭ 

2017 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ   / ಸನಭ 

2018 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ  / ಲಕ್ಷ್ಭ 

2019 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ   / ಬುಖ

2020 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಜೇಮಾಲ ಮ ನಾಮಕ್ / ಹಿೇರಾನಾಮಕ್

2021 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಂಔರ್ / ದ್ರೇನಾಮಕ್



2022 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ  / ಸನಭ 

2023 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ   / ಸನಭ 

2024 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾವ  / ಭೇಭ

2025 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅೊಂಬ್ಬಯ ಯಾನಾಮಕ್ / ಭೇಭಲಾ

2026 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾವ  / ಭೇಭ

2027 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭ  / ಕಾವ

2028 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸೇನಿಬಾಹೈ / ಲಚಾಯ್ಕ

2029 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾರಾಮಣ್ / ಚಂದು

2030 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಿರಾೊಂ / ಸೇಭಲನಾಮಕ್

2031 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭದಾಸ್ / ರಾಮು

2032 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ತುಳಿಸಿಭಾಯಿ / ರಾಭಲನಾಮಕ್

2033 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ 

2034 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಧೊಂಡಮ ನಾಮಕ್ / ನಂದ್ರನಾಮಕ್

2035 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾನಮ ನಾಮಕ್ / ರಾಮಿನಾಮಕ್

2036 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ  / ಆವ

2037 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ ಭಭ  / ಸನಭ ೊಂತು

2038 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ೊಂತು / ರಾಭ

2039 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅಶಾಭ  / ರಾಭ

2040 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ತುಳಿಸಿರಂ / ಕುೊಂಞಾನಾಮಕ್

2041 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದೊಂಡ  / ಸಾಮ

2042 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔನಾಮಕ್ / ಯನಿನ ನಾಮಕ್

2043 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ nillyanayak / gobranayak

2044 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಈಯಭಭ  / ಫಷ

2045 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವನಾನಾಿಮಕ್ / ಭೇಭಲಾ

2046 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಾಭಭಭ  / ಭೇಭ

2047 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದೇಭಭ  / ಶಾಭ

2048 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷಭಭ  / ಬಂಡೆ

2049 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಲಲ   / ಚಂದಯ 

2050 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ೊಂತು / ಅೊಂಥ

2051 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾವ  / ಲಕ್ಷ್ಭ 

2052 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಂಔರ್ / ಕಿಸಾತ ಯಾನ ಮಕ್

2053 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಿೊಂಖನಾಮಕ್ / ಕಿಸಾತ ಯಾನ ಮಕ್

2054 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಸಿತ ಭಾಯಿ / ಲಿೊಂಗಾಯಾನ ಮಕ್

2055 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ  / ತಿ ಣ್ಣ

2056 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಳಭಭ  / ಮಲಲ 

2057 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಭಭ  / ಆವ

2058 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ೊಂತು / ಮೇಖಲ 

2059 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ ನಾಮಕ್ / ಕನಾಮ ನಾಮಕ್

2060 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಂಖನಾಥ್ / ದೇವಾಲ ನಾಮಕ್

2061 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ   / ಮೇಖಲ 

2062 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮ  / ಸನಭ ೊಂತು

2063 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಸಿೊಂಸ / ರಾಭಲು

2064 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕಿಮ ಭ ಭಾಯಿ / ರಾಭಲು

2065 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭ  / ಭೇಭ



2066 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ   / ಭೇಭ

2067 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿಯಭಾಯಿ / ಜಮಾಮ ನಾಮಕ್

2068 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭ  / ಭೇಭ

2069 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ೊಂತು / ಭೇಭ

2070 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  / ರಾಭ

2071 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಮುನಾಮಕ್ / ಲಚಾಮನಾಮಕ್

2072 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚೆನನ ಭಾಯಿ / ಗೇಪಾಯಾನ ಮಕ್

2073 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ತಿಭಭ   / ರಾಭ

2074 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಜೊಂದಯ  / ರಾಮುನಾಮಕ್

2075 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಮುನಾಮಕ್ / ಅೊಂಬ್ಬಯ ಮ

2076 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ          ಸರಿೇಶ್/ ಭೇಭಲಾ

2077 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಭಭ  / ಆವ

2078 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಚಭ   / ನಯಷ

2079 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭಕಿಷತ   / ಬಾಳ

2080 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಾಲಭಭ  / ಸಾಮ

2081 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸರಿನಾಮಕ್ / ಅೊಂಬ್ಬಯ ಯಾನಾಮಕ್

2082 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ೊಂತು / ಅೊಂಬ್ಬಯ ಯಾನಾಮಕ್

2083 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯಾಲ  / ಸಾಮ

2084 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಔಭಲಭಭ  / ಲಚಭ 

2085 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಚಭ   / ಯಾಲ

2086 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಸಾನ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್

2087 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಿಲಿಭಾಯಿ / ಕಿಸಾನ್

2088 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಬಾಯ ನಾಮಕ್ / ಉನಾಮಕ್

2089 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಸಾತ ಯಾನ ಮಕ್ / ಉನಾಮಕ್

2090 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್ / ಭೇಭಲನಾಮಕ್

2091 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ   / ಸನಭ 

2092 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ೊಂತು / ಉಭಕಾೊಂತ್

2093 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಫಲರಾಮ್ / ಚಂದಯ ನಾಮಕ್

2094 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಪಾಲ್ / ಚಂದಯ ನಾಮಕ್

2095 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕಿಮ ಭ ಭಾಯಿ / ಚಂದಯ ನಾಮಕ್

2096 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಸಿೊಂಗ್ /

2097 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾಖ  / ಸನಭ 

2098 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ / ಭಧು

2099 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗುೊಂಜಾರಾಭದಾಸ್ / ಲಚಾಮ ನಾಮಕ್

2100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಜು / ಉಮಾಕಾೊಂತ್

2101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಪಾಲ್ / ಉಮಾಕಾೊಂತ್

2102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾಶಾ / ಮಾಣಿಔಮ

2103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ / ಫಷ

2104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬುಖ  / ಹಾಷ

2105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  / ಬುಖ

2106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾವೂಯ  / ಟಿ ಣ್ಣ

2107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಮುಲು / ಯಾಲ

2108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  / ಲಕ್ಷ್ಭ 

2109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಿಬಾಯಿ / ಮಾಣಿಔಮ



2110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಪುಳಮ  / ಕಶಾಮ  ನಾಮಕ್

2111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಹುವ  / ಲಕ್ಷ್ಭ 

2112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔ  / ಬ್ಬೇಭ

2113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ಣ

2114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಂತೇಷ್ / ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಾಲು / ಷತಮ  ನಾಮಕ್

2116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಜಾಮಿನಿಬಾಯಿ / ರಾಮುನಾಮಕ್

2117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಷತ   / ಬುಖ

2118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಹಾಷ

2119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಜಾಮಿನಿಬಾಯಿ / ಟಾಮ ನಾಮಕ್

2120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಟಾಮ ನಾಮಕ್ / ಚಂಡಾಮ ನಾಯ್ಕಕ

2121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಇಬಂದಯ ಭಭ  / ರಾಭ

2122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭನಾಥ / ಅನಂತ

2123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಾಲ  / ಹಾಷ

2124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ  \ ಷಣ್ಣ ಕಾಷ

2125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾವ  ಸಾಮ

2126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದೇ  ಕಾವ

2127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಆನಂದ  ಕಾವ

2128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಶ್ನ  ನಯಷ

2129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚನನ   ಉವ

2130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭ  ನಯಷ

2131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಖವಂತ  ನಯಷ

2132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಿೇಲಭಭ  ನಯಷ

2133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ತೇಜಮ  ರಾಮುಲು

2134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾಖಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ 

2135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಸಿಭಲು ಸಾಮಲ

2136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಟ  ಸರಿವಚ ೊಂದಯ

2137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾರುತಿ ಫಷ

2138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದಾನಿಬಾಯಿ ನಯಷನಾಮಕ್

2139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಆವ

2140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭನ್ರಭಭ  ಬುಯಣ್

2141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಯಣ್  ಲಕ್ಷ್ಭ 

2142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದೇವಿೊಂದಯ   ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭ ೊಂ ತಿ ಣ್ಣ

2144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭನ್ರಭಭ  ಬುಯಣ್

2145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ   ಆವಣ್ಣ

2146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚನನ ಫಷ  ಶಿಕುಮಾರ್

2147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಮು ಶಿರಾಮ

2148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಚಂದು

2149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸೂರಿಬಾಯಿ ತಿಕಾಕ ಮ

2150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ  ಆವ

2151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸರಿವಚ ೊಂದಯ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಾಮಕ್

2152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ  ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ

2153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಿರಾಭರೆಡ್ಡಡ  ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ



2154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ  ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ

2155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯಮಶ್ ಮೇಖಳ

2156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಪಾರಿಜಾತ ನಯಷರೆಡ್ಡಡ

2157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬುಜಜ ಭಭ  ಭೇಭಶ್ನ

2158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಶ್ನ  ಆವ

2159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭ  ಮೇಖಳಾಮ

2160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮ  ಸಾಮ

2161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅನಂತ  ಲಕ್ಷ್ಭ 

2162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ   ನಯಷ

2163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಿೊಂಖ  ನಯಷ

2164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ ಭಭ  ನಯಷ

2165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾಖ  ನಯಷ

2166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾಖಭಭ  ಮೇಖಳ

2167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಚಂದಯ 

2168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಳ  ಕಾಮ ಹಂದಯ 

2169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮಭಭ  ನಯಷ

2170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಾಲರೆಡ್ಡಡ  ಭೂಪಾಲರೆಡ್ಡಡ

2171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದಡಡ  ಕಿವತ  ಮಲಲ 

2172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿವತ  ಬಾಳ

2173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಸಿೊಂಗ್ ನಯಷ

2174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಣ್ಮಂತ ನಯಷ

2175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ಬಚಚ 

2176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ  ನಿೊಂಖ

2177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔಭಭ  ಭೇಭಶ್ನ

2178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಶ್ನ  ಲಕ್ಷ್ಭ 

2179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಟ  ಕಾವ

2180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಶ್ನ  ನಂದ

2181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಔಭಭ ಭಭ  ಶಾಭ

2182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾಗೊಂದಯ   ಭೇಭಶ್ನ

2183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಿೊಂಖ  ಸಾಮ

2184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಸಸಿಕಾೊಂತ್ ಯಂಔ

2185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಿದಯ ಮಶ್

2186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭ  ನಯಷ

2187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷಭಭ  ಬಾಳ

2188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾನಾದವಿಔಯ ಲಕ್ಷ್ಭ 

2189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಭಭ  ಕಾವ

2190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ವಯಣ್

2191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದಡಡ  ಭೇಭ  ಕಾಞಣ್ಣ ಮಮ

2192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ   ಸನಭ 

2193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯಮಶ್ ಭಲಲ ಮಮ

2194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಯಂಔ

2195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔಪ್ಭ , ಮಾ ದಡಡ  ನಾಷರೆಡ್ಡಡ

2196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭ  ತಿಭಭ 

2197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾವ  ಭೇಭ



2198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಷಹಾಯಭಭ  ಮೇಖಳ

2199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ೊಂತು ನಯಷ

2200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಂಔಭಭ  ನಯಷ

2201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೂಪಾಲರೆಡ್ಡಡ  ಬಾಲರೆಡ್ಡಡ

2202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಯಣ್ಭಭ  ದೇ

2203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಶ್ನ  ಲಾಲ

2204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಶ್ನ  ನಯಷ

2205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಸಾತ ರೆಡ್ಡಡ  ಸನಭ 

2206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ  ಭೇಭ

2207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅನಂತರೆಡ್ಡಡ  ಬುಗಾಗ ರೆಡ್ಡಡ

2208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಫಷಭಭ  ಅನಾಥರೆಡ್ಡಡ

2209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇೇನಭಭ  ನಯಷ

2210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶಿವಾಲ್ರಲಾ ರಾಮುಲ

2211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಮುಲು ನಯಷ

2212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮ  ತಿಭಭ 

2213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಂಖಮವ ಮೇಖಳ

2214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅನಾಥಭಭ  ಬುಡಡ 

2215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯಘುತಿ ಬಂಡೆ

2216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ರಾಭ

2217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಈಯಭಭ  ನಯಷ

2218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಆವ

2219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅಶೇಕ್ ಶಂಔಯಮಮ

2220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಜಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಷ ನಯಷಮಮ

2221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅಶೇಕ್ ಪೇಯಮಮ

2222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ನಯಷ

2223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ತಿ ಮಮ  ಭಲಲ ಮಮ

2224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಾಲರಾಜ್ ವಿೇಯಮಮ

2225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ವಿೇಯ

2226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗಾನಖ  ಆಶಾರೆಡ್ಡಡ

2227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಖಾಜಾಮೆನದ್ರದ ೇನ್ ಖಾಸಿಮಾಲಿ

2228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಷವರಾ ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್

2229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷಭಭ  ಷಣ್ಣ  ಭೇಭ

2230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  ವಿಷ್ಣಣ ಧಿನರೆಡ್ಡಡ

2231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಹಾದೇಭಭ  ಚನನ ಫಷರೆಡ್ಡಡ

2232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅನುಸೂಜಭಭ  ಚನನ ಫಷರೆಡ್ಡಡ

2233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿಷ್ಣಣ ಧಿನರೆಡ್ಡಡ  ಚನನ ಫಷರೆಡ್ಡಡ

2234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಲ್ರಲ ೇಶ್ ಸಾಮ

2235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇೇಸನರೆಡ್ಡಡ  ಕಿಷತ 

2236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭಚಂದಯ  ಭೇಭ

2237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಳ  ನಯಷಭಭ

2238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಭಭ  ಮೇೇಸನರೆಡ್ಡಡ

2239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ  ಹುಸೇನಮಮ

2240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿಷ್ಣಣ  ದೇವಿೊಂದಯ

2241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಆೊಂಜಿಲಭಭ  ಸನಭ ೊಂತ್



2242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದೇವಿಶಂಔರ್ ಭಹಾದೇ

2243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಲಚಾಮ ನಾಮಕ್

2244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾಮ ಹಂಡನಾಮಕ್ ಔವಮ

2245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದಡಡ  ಬುಖಗ   ಮಲಲ 

2246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷಭಭ  ಸಾಮ

2247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಆವಭಭ  ನಯಷ

2248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅಮೃತಭಭ  ಹುಸೇನ

2249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔ  ನಯಷ

2250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಮಾಣಿಔ

2251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭಚಾರಿ ಭೈಮಾಚಾರಿ

2252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಲಿತಭಭ  ರಾಭ

2253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಬುಖಗ 

2254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗುರುಯ ಸಾದ್ ಶಂಔಯ ಮಮ

2255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅಶೇಕ್ ಅಮೃತ

2256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಮಮ  ಪಾೊಂಡ

2257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೌಲಾ ಇಮಾಮ್

2258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದೇ  ಬಂಡೆ

2259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದುಖಿ  ಚಂದಯ 

2260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಮುಲು ಮಲಲ 

2261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಮುಲು ಸಾಮ  ಭನಾನ

2262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಡ  ಆಶಾರೆಡ್ಡಡ

2263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾರಾಮಣ್ಭಭ  ಸಾಮ

2264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮ  ಬಾಳ

2265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಳ  ಸಾಮ

2266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಿೊಂಖ  ಸಾಮ

2267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಾಲ  ವಾಲಿಔರ್

2268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದಡಡ  ನಯಷ  ಸಾಮ

2269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಶಟ   ಬಾಳ

2270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಸಾಮ

2271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿಠಠ ಲರಾವ್ ಪಾೊಂಡುರಂಖರಾವ್

2272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಹಾದೇಭಭ  ಮೇಖಳ

2273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದ  ಸಣ್ಭ

2274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ   ಕಾವ

2275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ  ನಯಷ

2276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಔಲ ತಯ ಡ್ಡಡ  ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ

2277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಖಾಸಿಮಾಲಿ ಚಿತ್ತಳಿ

2278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸನಭ ಮಮ  ನಾಖಮಮ

2279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಉಮಶ್ ಸಾಮ

2280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಫಷ  ಬಾಳ

2281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅಶೇಕ್ ಕಿಷತ ಮಮ

2282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅದ  ಸಾಮ

2283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಈಯಭಭ  ಫಷಣ್ಣ

2284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿಟಟ ಲ್ ತಿ ಣ್ಣ

2285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔಯ ಭು ಚಂದಯ ಮಮ



2286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕಾಮ ಹಂದಮಮ

2287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟೇವ ಚಂದಮಮ

2288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಷತ ಮಮ  ಕಾಮ ಹಂದಮಮ

2289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಶೇಭಾ ಮಾಣಿಔ ರಭು

2290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ  ಫಷ

2291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಔಲಿ  ಆವ

2292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಭಭ  ಸಾಮ

2293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮ  ನಯಷ

2294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಮೇೇಸನ್ ಈಯಣ್ಣ

2295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚನನ ಫಷ  ಶಿ

2296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಷಸರಂಖಗೌಡ ನಯಷ

2297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸುಲೇಮಾನ್ ಖಫೂಸಾಿಬ್

2298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ಭೇಮುಲು ಮೇಖಳ

2299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಪಾೊಂಡಮಮ  ಫಲಲ 

2300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಾಲಮಮ  ನಾಖಮಮ

2301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಆವ  ಯಂಔ

2302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಸಣ್ಭ

2303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಾಲಮಮ

2304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ  ರಾಭಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ

2305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ  ಸನಭ 

2306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಂಜ  ಭೇಭ

2307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದಡಡ  ಭೇಭ  ಔಕ 

2308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸೇಭ  ಸಣ್ಭ

2309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬಖವಾನರೆಡ್ಡಡ  ರಾಭಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ

2310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡಡ  ಫಷವಂತಯಡ್ಡಡ

2311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ  ಭೇಭ

2312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ರಾಭ

2313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೈಭಶ್ನ  ಹುಸೇನ

2314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭ  ಭೇಭಶೇಮ

2315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯಮಶ್ ಭೇಭ

2316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವೄೊಂಔಟ  ಭೇಭ

2317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯವಿೇೊಂದಯ  ನಿೊಂಖ

2318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇೇಸನರೆಡ್ಡಡ  ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ

2319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯವಿ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ

2320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಯಣ್ಭಭ  ಭೇಭ

2321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬ್ಬಚಚ ಮಮ  ವೄೊಂಔಟಮಮ

2322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಾಲ  ಸಾಮ

2323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಶ್ನ  ಕಾವ

2324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔ  ಚಂದಯ 

2325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಪೊಂಟ  ಭೇಭ

2326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಪೊಂಟಭಭ  ಮಾಣಿಔ

2327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಜಿಲಾನಿಸಾಬ್ ಗುಲಾಮಾಾ ಬ್

2328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಹುಸ್ಪನಾಾ ಬ್ ಮೌಲನಸಾಬ್

2329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೌಲಾನಾಸಾಬ್ ಹುಸೇನಸಾಬ್



2330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಮಾಶಂಔಯ ಶಂಔಯ ಮಮ

2331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಯಾಬ್ೊಂಔಮಮ

2332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾಖ  ಸಾಮ

2333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯ ಭುರೆಡ್ಡಡ  ಸಂಜಿೇರೆಡ್ಡಡ

2334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ  ತಿಮಾಭ ರೆಡ್ಡಡ

2335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅನಂತರೆಡ್ಡಡ  ತಿಮಾಭ ರೆಡ್ಡಡ

2336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ವಣ್ಮಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ  ತಿಮಾಭ ರೆಡ್ಡಡ

2337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದಡಡ  ಸಣ್ಮಂತ ರಾಭ

2338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಖಾಸಿಮಾಲಿ ಚಿತ್ತಳಿ

2339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ  ಬುಖಗ 

2340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕೃಶಣ  ನಯಸಿೊಂಖರಾವ್

2341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾಖಭಭ  ನಯಸಿಮುಲು

2342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಯಮಶ್ ಅನಂತ

2343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಅನಂತ  ಆವ

2344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಾವ  ಲಕ್ಷ್ಭ 

2345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ದಷತ ಭಭ  ಲಾಲ

2346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಚಂದಯ ಲಾಲ್

2347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಚನನ ಫಷ  ರಾಭಚಂದಯ ಮಮ

2348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಜಶೇಕರ್ ರಾಭಚಂದಯ ಮಮ

2349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮಾಣಿಔ  ಮೇಖಳ

2350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಆವ  ಯಂಔ

2351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ರಾಭಲಭಭ  ರಾಭ

2352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ನಯಷಮಮ  ಸಾಮ

2353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಷಭಫಣ್ಣ  ಮೇಖಳಮಮ

2354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಳ  ಬುಖಗ 

2355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭೇಭಶ್ನ  ಸಾಮ

2356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಭಲಕ   ಚಂದಯ 

2357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ  ಫಷ

2358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಕಿಷತ   ನಾಖ

2359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಮೇಖಳ  ಮಾಣಿಔ

2360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಸಾಮಲ  ಮೇಖಳ

2361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ   ಕಾವ

2362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಹುಸೇನ  ಆವ

2363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ
ಮುಧೇಳ ಬುಖಗ   ಭೇಭ

ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲೆ್ಲ ತಾಲೂಕು
ಹೋಬ

ಳಿ
ರೈತರ ಹೆಸರು

ಡೆದುಕೊಂಡ 

ಸೌಲಭ್ಯ

1 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಮುತತ  ಪಡೆನಾವಔ

2 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿಷ್ಣಣ ಧಿನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಬ್ಬಚಿಚ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

3 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

4 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಖಭಭ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

5 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೆಪಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಸಾಯಿರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

6 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟರಾಮುಲುಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

7 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಕಮಾಬುಖ ಪಡೆನಾವಔ

8 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಬ್ಬಅಿಬುದ ಲಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

9 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲೆಿ  ಪಿಡೆನಾಶಕ್  ಡೆದ ರೈತರ ವಿವರ.



10 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹೇಶಾಫ ಲಚಂದಯ ಪಡೆನಾವಔ

11 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬದಯ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

12 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಾಿತಭಭ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

13 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಶೇದಭಭ ಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

14 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಪಡೆನಾವಔ

15 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹೆಬೂಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

16 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಭ ಭಭಮುಕುೊಂದ ಪಡೆನಾವಔ

17 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

18 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

19 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ನಜಾಡ್ಡಫ ಅಬುದ ಲಾಜಿ ಪಡೆನಾವಔ

20 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಾಮ ಪುಮಿ ಪಡೆನಾವಔ

21 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭ ಭಣಿಔ ಪಡೆನಾವಔ

22 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

23 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಾಲಮಮ ಫಷಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

24 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೈರಿಬಗಂಔರಿೇೊಂಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

25 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫವ ಆೊಂಜಿೇಲಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

26 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇಯಣ್ಣ ನಯಸಿಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

27 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಸನಭ ಪಡೆನಾವಔ

28 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔಸಾಿಮ ಪಡೆನಾವಔ

29 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

30 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಪವ ಪಡೆನಾವಔ

31 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುಆವ ಪಡೆನಾವಔ

32 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗವನ ಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

33 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹೇಬೂಬೌಭ ಲನಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

34 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

35 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭ ಪುಲ್ರಲ  ಪಡೆನಾವಔ

36 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಕಿಯ ಬಾಯಿDEGYA ಪಡೆನಾವಔ

37 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭರಾವ್ಅಡ್ಡವೄ ಪಡೆನಾವಔ

38 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿೇೊಂದಯ ಮುದದ  ಪಡೆನಾವಔ

39 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರೇವಿೊಂಗುತ ಳಜಾರಾಭಸಿೊಂಗ್ ಪಡೆನಾವಔ

40 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

41 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ರಾಚ ಪಡೆನಾವಔ

42 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಸಶಾ ಪಡೆನಾವಔ

43 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ಭಲಲ  ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

44 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

45 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂತ ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

46 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಆಶಾ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

47 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ MABUBSABಇಸ್ಪಭ ೈಲಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

48 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಕಬವಚ ೊಂದಯ ಮಾರೆ ಪಡೆನಾವಔ

49 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷಮಮ ನಾಮಕುತ ಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

50 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ ರಾಮುಲುಲಕ್ಷ್ಭ  ಪಡೆನಾವಔ

51 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ  ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

52 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಧುಸಿಧನರೆಡ್ಡಡ ಲಕ್ಷ್ಭ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

53 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುರೇಶ್ಕಹ ಸೇನ ಪಡೆನಾವಔ

54 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೇಸಭಭ ದಲಿಪೇಯಸಭ ದ್ ಪಡೆನಾವಔ

55 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಯಣ್ಮ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪುರುಷೊೇತತ ಭ ರೆಡ್ಡಡಪಡೆನಾವಔ

56 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಕಾೊಂತರೆಡ್ಡಡ ಆೊಂಥ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

57 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

58 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಜಮತಿ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

59 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಭ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

60 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೆನೇದ್ರದ ೇನುಾ ಲಾತ ನಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

61 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔಯ ಯೆೊಂಔ ಪಡೆನಾವಔ

62 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ನದ ೇವಿೇೊಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

63 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿತಭಭ ತಿರುತ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

64 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಸಶಾ ಪಡೆನಾವಔ

65 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳMD ಸನಿೇಫ್ಎೊಂಡ್ಡ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

66 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ  ಜಖನಾಥ ಪಡೆನಾವಔ

67 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿಿನ್ರಫ ೇಖಭೆಫಿಕ್್ಬಗಂ ಪಡೆನಾವಔ

68 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿೇಮುದೌಭಲಾನಾ ಪಡೆನಾವಔ

69 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಮಮ ಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

70 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಕಿೇಯಭಭಮುತ್ರತ  ಪಡೆನಾವಔ

71 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸೇಭಲಾ ಆಮಕಾವ ಲನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

72 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಯಿಫನನ ನಯಷಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

73 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಿಿನ್ರಫ ೇಖಮೆಾಫಿಕಿಭಯಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

74 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿತಿಬಾಯಿಶಂಔರ್ ಪಡೆನಾವಔ

75 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಅಮಮ  ಪಡೆನಾವಔ

76 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುತ್ರತ  ಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ



77 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಸದೇಭಭ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

78 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔ ಶಂಔಯ  ಪಡೆನಾವಔ

79 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೌಲನಾಾ ಫಯ ಸೂಲಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

80 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

81 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

82 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಚಭಭ ಚೆನನ ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

83 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

84 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾಖಭೂಷ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

85 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದ್ರಲ ೊಂಖಭಭ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

86 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

87 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಭಭ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

88 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಔ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

89 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಭ ಭಭ ಶಿಲಿೊಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

90 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

91 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಸಶಾ ಪಡೆನಾವಔ

92 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಜಿದಾಬಗುೊಂಅಮಿೇರ್ ಪಡೆನಾವಔ

93 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

94 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

95 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಆವಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

96 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಾಯೇದಾವ ಔಲ ನಾಾ ಸಿೊಂಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

97 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾೊಂತಭಭ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

98 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಭ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

99 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುತ್ರತ  ಸಣ್ಭಪ್ಾ ಪಡೆನಾವಔ

101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭ ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಮಮ ಶಾೊಂತಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ ನಯಸಿಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಮ ಮಾಲ ಲ್RAMSING ಪಡೆನಾವಔ

106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಸನಮಂತ್ ಪಡೆನಾವಔ

107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಹಿಬುಬಾ SABಚೆಟಾಟ  SAB ಪಡೆನಾವಔ

109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯ ತ್ತಪಯ ಡ್ಡಡ ಫಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಔಮ ತುಔಮ ಪಡೆನಾವಔ

111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಾಲನಾಮಔಹ ೊಂಔಮ ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಟಲಚ ೊಂದಯ ಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಧಾಔರ್IRAPPA ಪಡೆನಾವಔ

114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔ ಭೇಯ ಪಡೆನಾವಔ

115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್ಇಬಾಯ ಹಿೊಂಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಶಿಮುಲ ಭೇಮಾಪ್ಾ ಪಡೆನಾವಔ

117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಸನಮಂತ್ ಪಡೆನಾವಔ

118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲನ ಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇ ಷಫನಾನ ಪಡೆನಾವಔ

120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕುೊಂತಲಾರಾಭಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಣ್ಣ ಅಮಮ  ಪಡೆನಾವಔ

122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷ ಸಾಮ  ಪೂಜಾರಿ ಪಡೆನಾವಔ

123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭ ರಾಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔಹಿನಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನಲ ಚಭ ಪಡೆನಾವಔ

127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮುತಿಬಾಯಿಬಾಬುನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಭ ಭಭ ನಯಸಿಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೌಭಾಖಮ ಭಭ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಬದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಸಶಾ ಪಡೆನಾವಔ

136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯ ಭಾಔಯ ರೆಡ್ಡಡ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔಪಾನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುಸನಭ ಪಡೆನಾವಔ

139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಶಿಲಿೊಂಖ ಪಡೆನಾವಔ

140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಪಾಿತಿಗೇಪಾಲನಾಯ್ಕಕ ಪಡೆನಾವಔ

142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ಲಚಭ ಪಡೆನಾವಔ

143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ



144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಲಚಭ ಪಡೆನಾವಔ

146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಸೂಲಾಾ ಬ್ಅಬುದ ಲಾಜಿ ಪಡೆನಾವಔ

147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭ ಸನಭ ಪಡೆನಾವಔ

148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಬುಖಗ  ಪಡೆನಾವಔ

149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಚಂದಯ ರಾಮು ಪಡೆನಾವಔ

151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟೇವನ ಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೊಂಟ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಣ್ಣ ಆಮ ಪಡೆನಾವಔ

155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾೊಂತಭಭ ಲಚಭ ಪಡೆನಾವಔ

156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟೇಶೆಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಷಬ್ಬಯಾಸುಲಾತ ನಭ ಹಿಮುದ್ರಭಯಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ಬಚಚ  ಪಡೆನಾವಔ

159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಭಭ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜೊಂದಯ ಮಮ ನಯಷಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಣ್ಮ ಲಲಮ ಪಡೆನಾವಔ

163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುೊಂಔ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜುಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿಮಔತ್ತಲಿEKBAL ಪಡೆನಾವಔ

167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಹೆಬೂಬ್ ಬ್ಬಐಇಬಾಯ ಹಿೊಂಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಂಜಿೇರೆಡ್ಡಡ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನಚ ೊಂದಯ ಕಾೊಂತ್ ಪಡೆನಾವಔ

171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದಾಯ ಭಮಮ ಫಷಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಣ್ಣ ಚಿನನ ಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಪಡೆನಾವಔ

175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯಾಕುಬಾಬೌಭಲಾನಾಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಭಭ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೆನುದ್ರದ ೇನ್ರಜ ೈನೇದ್ರದ ೇನ್ ಪಡೆನಾವಔ

178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಶೇಕಅಿಮಮ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಜಾರಾಮಿಾ ೊಂಗ್ಅಭಮಾನಿಾ ೊಂಗ್ ಪಡೆನಾವಔ

180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ತಿ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಸಂಜ ಪಡೆನಾವಔ

183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಮಮ ತಭಭ  ಪಡೆನಾವಔ

184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುಸನಭ ಪಡೆನಾವಔ

185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಯಷವ ತಿಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಮೇಾ ದ್ರದ ೇನ್ರಭ ೈನೇದ್ರದ ೇನ್ ಪಡೆನಾವಔ

187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಮಮ  ಆವ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಸನಭ ಪಡೆನಾವಔ

189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔಯಭಭ ಸಂದ ಪಡೆನಾವಔ

190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭ ಮುತತ  ಪಡೆನಾವಔ

192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಸದೇಭಭ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔ ಪದದ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಭಭ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇಯಯಡ್ಡಡ ದ್ರವ ಭಾಷ್ರ ಪಡೆನಾವಔ

198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುಗೇನಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಫಭಭ ಹುಸಿನ ಪಡೆನಾವಔ

201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಯಂಭಣಿಔ ಪಡೆನಾವಔ

202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔಭಭ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇಶೈಲುಭ ತತ  ಪಡೆನಾವಔ

204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ  ಯೆೊಂಔ ಪಡೆನಾವಔ

205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುಸನಮಂತ್ ಪಡೆನಾವಔ

206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಾಹಿದಾಲಿIMAMSAB ಪಡೆನಾವಔ

207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ಭಭ ಭೇಭ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿರಾಜಭ ಖಲ ಪಡೆನಾವಔ



211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಖಭಭ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಕುೊಂದ ಮುತತ  ಪಡೆನಾವಔ

213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಭಭ ಭಭ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ PQNDAPPAಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮುಲು ಅನಂತಮಮ ಅನಂತಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಕಾರಾೊಂಸನಭಮ ಪಡೆನಾವಔ

217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸೂಮಿಕಾತ್ರವ ೊಂಔಟಾವೇ ಪಡೆನಾವಔ

218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾರಿಬೄಗಂಔರಿೇೊಂಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಧುಸೂದನರೆಡ್ಡಡ ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಭಭ ಭಭ ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಾಭಮಮ ಗೌಡಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಆೊಂಟಪ್ಾ ಪಡೆನಾವಔ

224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಗವೊಂದಯ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಭ ಭಭ ಶಿಯ ೇಶೈಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ MASHEPPAರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔ ಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಕೂಭಿ ಪಡೆನಾವಔ

230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಶೆ ಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾಖ ನಯಷಮಮ  ಕಾಲಿ ಪಡೆನಾವಔ

234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಭಚಂದಯ  ಯೆೊಂಔ ಪಡೆನಾವಔ

235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಾೊಂತಕುಮಾಯಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೊಂಟಭಭ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಂತೇಶಕುಮಾಯದೇವಿೇೊಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಅನಂತಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ MD ಹುಸೇನಲ ಲಸಭ ದ್ ಪಡೆನಾವಔ

242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಿಯಾಕಟಾಲಿಈಔಫ ಲಾಸಭ ದ್ ಪಡೆನಾವಔ

243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಹಿೇಮ್USMAN ಪಡೆನಾವಔ

244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನ್ರಮಾಭ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಬ್ಬಲಾಲಪ ಕಿೇಸಾಿಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಸಣ್ಮಂತು ಪಡೆನಾವಔ

249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿವಯಣ್ ಅಭಯ ಪಡೆನಾವಔ

251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷವಿತ್ತಭಹಿಪಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟರಾಭರೆಡ್ಡಡ ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಭಭ ಭಭ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಲ ಆವ  ಪೂಜಾರಿ ಪಡೆನಾವಔ

256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿತಿಬಾಯಿಶಂಔರ್ ಪಡೆನಾವಔ

257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಯಸಭ ದಲ ಲಸಭ ದ್ ಪಡೆನಾವಔ

258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುಆವ ಪಡೆನಾವಔ

259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಮಮ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಭಭ ಭಭ ಶಿಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ ಭಭ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಕಿಯ ಮನಾಮಕಿಕ ಷತ ಮ ಪಡೆನಾವಔ

263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೄಸಬೂಬ್ ಬ್ಬೇಅಬುದ ಲಾನ ಬ್ಬ ಪಡೆನಾವಔ

264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ನಜಾಡ್ಡಫ ಅಜಿಜಿಭಯಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಚಂದಕಿಶಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲುಹಂಔಮ ಪಡೆನಾವಔ

267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ತಿ ಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಮಮ ಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರಾಜದ್ರದ ೇನಲ ಲಸಭ ದ್ ಪಡೆನಾವಔ

273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಸನಭ ಪಡೆನಾವಔ

274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳMUMTAZBEGUMಮೌಲನಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭಭಮಾವ ಪಡೆನಾವಔ



278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಹೆಬೂಬಾಾ ಬ್ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇ ಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಬುಖಗ  ಪಡೆನಾವಔ

281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿ ಬಾಯಿಸೂಮಿ ಪಡೆನಾವಔ

282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಹೇಬೂಬ್ ಬ್ಬೇಇಬಾಯ ಹಿಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಣ್ಮಗೇಪಾಲೆ್ರೇಶಗರಿರಾವ್ ಪಡೆನಾವಔ

284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಹೇಬೂಬ್ಬಭಯಾಮ ಮೌಲನಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಮುಲುಮುತ್ರತ  ಪಡೆನಾವಔ

286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ಮಾ ಬಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಲಿಲ ಬಾಯಿವಾಲನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶಾಯ ಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ಭಭ ಪಕಿೇಯ ಪಡೆನಾವಔ

290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಕುೊಂದ್ರಯ ಡ್ಡಡ ನಾಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಖನಭಭ BASAPPS ಪಡೆನಾವಔ

293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭ ಅ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮೆಮುಡಾಬಗಂಹುಸೇನಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ಭಭ ಭಸದೇ ಪಡೆನಾವಔ

297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಲಲ  ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಲಕಿಮ ಭ ನಾರಾಮಣ್ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟಮಮ ಕಿಷತ ಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿರಾಜ್ಅಡ್ಡಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಾರಾಮಣ್ಮಾ ಬಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಸಿಮುಲುಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಭಭ ಭಭ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಜಾಕಾಾ ಬ್BADESAB ಪಡೆನಾವಔ

306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಮ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷ ಸಣ್ಭಭ  ಪಡೆನಾವಔ

308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲುಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಣಿಔಭಭ ಸನಮಂತು ಪಡೆನಾವಔ

310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQಮೆಜರ್್ಪಾಟ್ರಲಭ ಸಭಭ ದಟ್ರಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶೇಕಯ ಸಶಾ ಪಡೆನಾವಔ

312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಜಾಮ ಬಗಂಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಿದಾಯ ಭಮಮ ಶಾೊಂತಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿಯ ೇಶೈಲಮ ಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಸದೇಭಭ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಿೇಯಕ್ಷ್ ಅಭಯ ಪಡೆನಾವಔ

318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಖಲ ಬುಖಗ  ಪಡೆನಾವಔ

319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ USMANPATELಮೌಲನಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲುನಾಮಕೇಗ ೇನಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾಭ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಸನಮಂತ್ ಪಡೆನಾವಔ

323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಣಿಕಾಪಾ ವ ೇಯ ಪಡೆನಾವಔ

324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಾವ ಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ದಭ ಭಭಮುಕುೊಂದ ಪಡೆನಾವಔ

326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇೇಟಿಲಾಲೂದ ಯವಾಗುತಿತ ದ್ರ ಪಡೆನಾವಔ

327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ತಿ ಣ್ಣ ಮುತ್ರತ  ಪಡೆನಾವಔ

328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಜಕುಮಾಯಸಿೊಂಗಾನ ಖ ಪಡೆನಾವಔ

329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿಲಿೊಂಖರೆಡ್ಡಡ ಬೆಚರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಸದೇಭಭ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಯಣ್ ವಿಯ ಪಡೆನಾವಔ

333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಕಾೊಂಟ ಪಡೆನಾವಔ

334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯಘುತಿರಾಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಖಲಭಭಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯಘುನಾಥರೆಡ್ಡಡ ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟರಾಮುಲುಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ತುಳಜಮ ಧನಜಮ ಪಡೆನಾವಔ

339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಸನಮಂತ್ ಪಡೆನಾವಔ

340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿ ಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಮ ಪಾಕಿೇಯ ಪಡೆನಾವಔ

342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾಭ ಮಾವ ಪಡೆನಾವಔ

343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷ ಲಚಭ ಪಡೆನಾವಔ

344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಿೊಂಖ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ



345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಭಭ ಭಭ ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾಭ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಲಲ  ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಯಣ್ ಅಮಮ   ಫಡ್ಡಗಯ ಪಡೆನಾವಔ

349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಶೇದಭಭ ಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಯಣ್ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ದಡಡ ಭಮಾಪ್ಅನಂತಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್ಇಬಾಯ ಹಿೊಂಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಖಲಭಭ ಪಾಕಿೇಯ ಪಡೆನಾವಔ

354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿಲಿೊಂಖ ಸುಖ ಪಡೆನಾವಔ

355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಸಿೊಂಖಭಭ ಭೇಭಶ್ನ ಪಡೆನಾವಔ

356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮಾನುಜಭಭ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಿಟಲ್ರಜ ಮಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸುೊಂದಕಿಿವನ್ ಪಡೆನಾವಔ

359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯವಿೇೊಂದಯ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲುಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟಮಮ ಕಿಷತ ಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿಭಭ ಅೊಂಜಿೇಲ ಪಡೆನಾವಔ

363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಯಣ್ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಯಣ್ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷತಮ ಭಭ ಸಿದದ  ಪಡೆನಾವಔ

366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಗುೊಂಡಮ ಪಡೆನಾವಔ

367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರುಔಕ ಭಭ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQಮೇಸಭಭಧೂಸ್ಪನಭ ಸಭಭ ದುಮ ಸುಫ್ಪಡೆನಾವಔ

369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಜಾರಾಮಿಾ ೊಂಗ್ಅಭಮಾನಿಾ ೊಂಗ್ ಪಡೆನಾವಔ

370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಾಖಭಭ ಅ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭಲಭಭ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಕಿಯ ಮಫದಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷತಮ ಭಭ ರಾಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಮಭಭ ಭಣಿಔ ಪಡೆನಾವಔ

376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಲಲ  ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಮಭಭ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟಮಮ ಕಿಷತ ಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಯಣ್ ತಿ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯೆಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಸಂಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇೇಟಿಲಾಲಹ ರಿವಚ ೊಂದಯ ಪಡೆನಾವಔ

382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷಭಭ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಖಲನಾಾ ಬಾಾ ಜಾಭಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಾಖಮಮ ಕವ ಪಡೆನಾವಔ

385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಮುಟ್ರಪಾ ಪಡೆನಾವಔ

386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಮ ಸನಭ ಪಡೆನಾವಔ

387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯತನ ಭಭಮುತ್ರತ  ಪಡೆನಾವಔ

388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೌಲಾನಾಚಾೊಂದಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಮ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೆನೇದ್ರದ ೇನುಗಡುಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾಭ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಿಸಾಮೌಿಲನಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯಾಕುಬಾಬೌಭ ಲನಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ಪವ ೊಂಔಟರಾಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷಯಷವ ತಿಈವವ ರ್ ಪಡೆನಾವಔ

396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲುನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪುಮಾಮ ನಾಮಕಾಯ ಮುನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪೊಂಟ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿ ಲಚಭ ಪಡೆನಾವಔ

400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯವಿಕುಮಾವಿಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಿಠಲ ಪಕಿೇಯ ಪಡೆನಾವಔ

402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಯಣ್ ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷಭಭ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲ ಅನಂತಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಪಾಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮುತ್ರತ  ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ದಭ ಭಭಮೇನ ಪಡೆನಾವಔ

408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷಮಮ ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಿೇತಭಭ ಅೊಂಜಿೇಲ ಪಡೆನಾವಔ

410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷ ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಲಲ  ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ



412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಂಕೄಯ  ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮುಕುೊಂದೆೊಂಔರ್ ಪಡೆನಾವಔ

414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷ ಲಚಭ ಪಡೆನಾವಔ

415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸುಯಭಭ ತಿ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಸಿಮುಲುಭೇಭಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷತಮ ಭಭ ಅನಂತಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಖಲ ಬುಖಗ  ಪಡೆನಾವಔ

419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾಭ ಮಾವ ಪಡೆನಾವಔ

420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಣಿಕ್ಓರುಷೊೇತತ ಮ್ ಪಡೆನಾವಔ

421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ SUVABAIಬಾಬುನಾಯ್ಕಕ ಪಡೆನಾವಔ

422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲುಆವ ಪಡೆನಾವಔ

423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾಭ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಣಿಔ ಲಾಲ ರ್ ಪಡೆನಾವಔ

425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಾಲನಾಮಔಹ ೊಂಔಮ ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಖಲ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮುತ್ರತ  ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಹಿಬೂಬಾಾ ಬಾಲ ಲಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ತಿಭಭ  ಸನಭ ಪಡೆನಾವಔ

430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲುಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಲಲ  ಲಕ್ಷ್ಭ  ಪಡೆನಾವಔ

432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಾಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ ತಿ ಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ತುಳಜಮ RAMSING ಪಡೆನಾವಔ

434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಹಿಪಾಲಾಭ ರೆ ಪಡೆನಾವಔ

435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಸದೇಭಭ ಧಭಿಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲುಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಿದದ  ಯೆೊಂಔ ಪಡೆನಾವಔ

438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸುಕಭಭ ಬುಖ ಪಡೆನಾವಔ

439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯಭಮಮ ಸಾಮಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾನ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾಭ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ತಿರುಭಲ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಸಿಮುಲುಫಷಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭವ ಅನಂತ ಪಡೆನಾವಔ

445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪಾೊಂಡ ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ತುಳಜಾರಂRAMSING ಪಡೆನಾವಔ

447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQವೄೊಂಔಟಲ ಕಿಮ ಭ ದೇವಿವೄೊಂಔಟರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಮ ಪಾಕಿೇಯ ಪಡೆನಾವಔ

450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷಣ್ಣ ಕಿವನಹ ನಾಮಿಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಸಿಮಾಲುರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪಮಾಿಬ್ಬIMAMSAB ಪಡೆನಾವಔ

453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾಭ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಲಲ ಭಭ ಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಾಖ ಹುಸೇನ ಪಡೆನಾವಔ

456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಯಣ್ ಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾಭ ಮಾವ ಪಡೆನಾವಔ

458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಾರಾಮಣ್ಮಭ ತ್ರತ  ಪಡೆನಾವಔ

459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಾರಾಮಣ್ನ ಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಸಿೊಂಗ್ಅಭಮಾನಿಾ ೊಂಗ್ ಪಡೆನಾವಔ

461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQಸೇನಿಬಾಯಿರಾಮುಲುನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯ ತ್ತಪಯ ಡ್ಡಡ ಫಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೆಬುಸಾಬುಹ ಸೇನಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಿೇಲಭಭ ಭಸದೇ ಪಡೆನಾವಔ

466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪಾಯ ಬೄಯ ಡ್ಡಡ ಸಂಜಿೇರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಯುಲ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಬೇದ್ರದ ೇನಯ ಸೂಲಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಫಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭಲಭಭ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯತನ ಭಭಮುತತ  ಪಡೆನಾವಔ

472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭಲಭಭ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಬ್ಬಫ ೇಯಪಾಶಾಮೇಸಭಭ ದಾಾ ಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟರಾಮುಲುಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ USMANPATELಮೌಲಾಟ್ರಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭ ಅನಂತಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಲಲ  ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ



479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷಫನಾನ ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯ ವಿೇಣ್ಕುಮಾಯಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಸಭಭ ದೌಭ ಲಾನಶೇಕಭದ್ ಪಡೆನಾವಔ

482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲುಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷಫನಾನ ಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪಾೊಂಡ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ತಿ ಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷತಮ ಭಭ ರಾಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪಾಿತಭಭ ಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಲಲ  ತಿಭಭ  ಪಡೆನಾವಔ

491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷಭಭ ಬ್ಬಭ ಪಡೆನಾವಔ

492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಲ ಸಸೇನ ಪಡೆನಾವಔ

493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸುಧಾರಾಣಿಭಧುಸಿಧನರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಂದ ವಿವವ ನಾಥ ಪಡೆನಾವಔ

496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಂಔಭಿಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಡ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಾಗಶ್ಅೊಂತ ಪಡೆನಾವಔ

499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಾಭಪಾ ೊಂಕಿಬ ೇಮಾಪ್ಾ ಪಡೆನಾವಔ

500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಮ ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷಣ್ಣ  ಆವ  ಅೊಂತಯ  ಪಡೆನಾವಔ

502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ದಡಡ  ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಅನಂತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಸಿೊಂಖ  ಎರುಕಾಲಿ ಪಡೆನಾವಔ

506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭೇಭಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯಮಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಾಣಿಔಮ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿಯ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭ  ಯಭ ಪಡೆನಾವಔ

515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪಾಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಿ ಪಡೆನಾವಔ

517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಷಫಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ದಡಡ  ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ದಭ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಗುೊಂಡ ಪಡೆನಾವಔ

523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಸಭ ದಾಸಜಯತ್ತಲಿ ಪಡೆನಾವಔ

525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಈಯಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸುಜಾತ ಪಡೆನಾವಔ

527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಅಶೇಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಸಿೊಂಖ  ಎರುಕಾಲಿ ಪಡೆನಾವಔ

529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಪಡೆನಾವಔ

530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಅಶೇಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಹುಸೇನ ಪಡೆನಾವಔ

532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಕಿೇಯ ಪಡೆನಾವಔ

534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇೇಸನ್ ಪಡೆನಾವಔ

535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಹುಸೇನ ಪಡೆನಾವಔ

537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿಯ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಮುಲಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭ  ಯಭ ಪಡೆನಾವಔ

541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸನುಮಂತು ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪಾಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭೇಭವ ಪಡೆನಾವಔ

544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಪಡೆನಾವಔ

545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ



546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಲಕ್ಷ್ಭ   ಗುಗ ಪಡೆನಾವಔ

547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವರ್ಫಿದ್ರದ ೇನ್ ಪಡೆನಾವಔ

549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸನಭ  ಪಡೆನಾವಔ

550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸನಭ  ಪಡೆನಾವಔ

553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಾಣಿಔಮ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪೊಂಟ  ಬಂತು ಪಡೆನಾವಔ

556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಜಮಪಾಲ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಾಫಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಆವ  ಮೆಲಾರಂ ಪಡೆನಾವಔ

562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಅನಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಪಡೆನಾವಔ

567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಸದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಪಡೆನಾವಔ

570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಯಮಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಜಮಪಾಲ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಾಖಮ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಾರಾಮಣ್ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಕವರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಚಿನನ  ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಹುನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ASHOK ಪಡೆನಾವಔ

581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪಾಿತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಗೌಯಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಆವಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಭ  ಯಭ ಪಡೆನಾವಔ

586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಾವಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಹುಸೇನ ಪಡೆನಾವಔ

588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸನಿೇಫ್ಸ ಬ್ಬೇ ಪಡೆನಾವಔ

590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಕೄ ಅಯವಿೊಂದ ಕುಮಾರ್ ಶ್ನಟಿಟ ಪಡೆನಾವಔ

591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಸಂಖ  ಷರ್ ಪಡೆನಾವಔ

592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಧಾ ಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಲಕ್ಷ್ಭ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಫಷರಾಜ್ ಪಡೆನಾವಔ

595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಹೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ASHOK ಪಡೆನಾವಔ

598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಭಮತ್ತರಿ ವಿಜಮ ಲಕಿಮ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ವಯತ್್ಕುಮಾರ್ ಪಡೆನಾವಔ

601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಫಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ USHAPPA ಪಡೆನಾವಔ

603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷ  ಕುಣಿ ಪಡೆನಾವಔ

604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಾವಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಅಮಾನ ಪಡೆನಾವಔ

606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ರಾಜಶೇಕರ್ ಪಡೆನಾವಔ

607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಚಂದ್ರಯ ಮ ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಹುನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪದದ  ಬಂದ್ರಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮಾವಭಭ ಪಡೆನಾವಔ



613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಪಾಿತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇೇಸನ್ ಪಡೆನಾವಔ

616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ನಯಸಿೊಂಲು ಪಡೆನಾವಔ

617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ DqÀQ ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆಮಿೇನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿ ಪಡೆನಾವಔ

624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡೆನಾವಔ

628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೇಣ್ಸಿದದ ಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೌಡ  ಗೌಡ್ ಪಡೆನಾವಔ

634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಔಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಮಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುೊಂಡ ಪಡೆನಾವಔ

640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎೊಂ ಪಡೆನಾವಔ

641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖ ದೇ ಪಡೆನಾವಔ

642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಜಾತ ಪಡೆನಾವಔ

644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ಪಡೆನಾವಔ

645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಪಡೆನಾವಔ

647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖದ್ರೇವ ಪಡೆನಾವಔ

648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿರಾಜ್ ಮಾಲಿಪಾಟಿೇಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಫಷಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡ್ಡಕ  ನರೇಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿನ ಪಡೆನಾವಔ

653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿೇಯಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔರಿಮ ಪಡೆನಾವಔ

657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಶೇಕಯ ಪಡೆನಾವಔ

659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಟಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ಭಸದೇ ಪಡೆನಾವಔ

663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಾರಾಭ ಸಿೊಂಗ್ ಪಡೆನಾವಔ

664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ ಪಡೆನಾವಔ

665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೌನೇಶ್ ಕೄ ಬಾಡ್ಡಖರ್ ಪಡೆನಾವಔ

666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅರುಣಾ ಪಡೆನಾವಔ

667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಡಾಮ  ರಾಣಿ ಪಡೆನಾವಔ

668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೊಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮ್ ಸಿೊಂಗ್ ಪಡೆನಾವಔ

673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಜುಿನ್ ಸಿೊಂಗ್ ಪಡೆನಾವಔ

675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಿಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಖಮ ಲಕಿಮ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ



680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭನಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನ್ರನ  ಪಡೆನಾವಔ

683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಯದಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಪಡೆನಾವಔ

687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುನೂನ ರು ಕೆಷತ  ಪಡೆನಾವಔ

688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುನೂನ ರು ಕೆಷತ  ಪಡೆನಾವಔ

690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಲ ಪಡೆನಾವಔ

693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿೊಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭ ೊಂತು ಪಡೆನಾವಔ

696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾಮ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಯಮುಲ ಪಡೆನಾವಔ

700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಲಿೊಂಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಪಡೆನಾವಔ

704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಧಾಔಯ ಪಡೆನಾವಔ

705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡೆನಾವಔ

710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎಯಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಗವೊಂದಯ ಪಡೆನಾವಔ

713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೊಂದಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು ಪಡೆನಾವಔ

718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಭ ಪಡೆನಾವಔ

721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಭ ಪಡೆನಾವಔ

722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷವಂತರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಪಡೆನಾವಔ

725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಭ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಖಮ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತ ಪಡೆನಾವಔ

732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಪಡೆನಾವಔ

733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷದಾಶಿ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತ್ತರಿ ಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೂಪ್ ಸಿೊಂಗ್ ಪಡೆನಾವಔ

738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಶ ಪಡೆನಾವಔ

740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವೊಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಪಡೆನಾವಔ

742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಾಮ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಳ ಪಡೆನಾವಔ

744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ್ ಪಡೆನಾವಔ

745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ



747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ್ SAB ಪಡೆನಾವಔ

749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಲಿಿೊಂಖ ಪಡೆನಾವಔ

750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಪಡೆನಾವಔ

751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಪಡೆನಾವಔ

752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಕುಕುಕ ೊಂದ ಪಡೆನಾವಔ

754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಸಿೊಂಸಲು ಪಡೆನಾವಔ

757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೊಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸನಭಭಭ  ಚಟಟ ಲಿಲ ಪಡೆನಾವಔ

763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅಶೇಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಸಿೊಂಸಲು ಪಡೆನಾವಔ

765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭಸದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೇದ್ ಕತಿೇಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೇದ್ ಕತಿೇಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇಭಭ  ಶಾಮು ತಳರಿ ಪಡೆನಾವಔ

769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅನಂತ ಪಡೆನಾವಔ

770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅನಂತ ಪಡೆನಾವಔ

772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅನಂತ ಪಡೆನಾವಔ

773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮುಲ ಪಡೆನಾವಔ

774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳರಾಮುಲ ಪಡೆನಾವಔ

775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇವೊಂದಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳದೇವೊಂದಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಿ ಪಡೆನಾವಔ

778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳUSHAPPA ಪಡೆನಾವಔ

779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಠಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಮೂತಿಿ ಪಡೆನಾವಔ

783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಪಡೆನಾವಔ

784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಶೇಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್  ಗೌಡ ಪಡೆನಾವಔ

786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಮ  ಪಡೆನಾವಔ

787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬುಖಗ  ಪಡೆನಾವಔ

789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಭಾಷಾ ಪಡೆನಾವಔ

790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಿನನ ಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲ ಪಡೆನಾವಔ

793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲೇಔ ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇ  ಕುದರಿ ಪಡೆನಾವಔ

796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯ ಪಡೆನಾವಔ

797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಾವಾ ಪಡೆನಾವಔ

802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳ ಪಡೆನಾವಔ

803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾರೆ ಪಡೆನಾವಔ

804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಳಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಪಡೆನಾವಔ

807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರು ಪಡೆನಾವಔ

810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶೇಶ ಪಡೆನಾವಔ

811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚನನ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಲಮ  ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ



814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಪಡೆನಾವಔ

815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಷ ಪಡೆನಾವಔ

816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಸನಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾನ ಪಡೆನಾವಔ

822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಯ ಫಷಣ್ಣ  ವಿವವ ಕಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಮಂತು ಪಡೆನಾವಔ

828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಪಡೆನಾವಔ

831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಭ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗೊಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಡೆನಾವಔ

836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೆಪಾಲ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಕಂಠ ಪಡೆನಾವಔ

841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೊಂಖ ಪಡೆನಾವಔ

843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

845 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುಕಿಭ ಣಿದೇವಿ ಪಡೆನಾವಔ

846 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಸೂಮಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

847 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಪಡೆನಾವಔ

848 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾದೇ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

849 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲ ಪಡೆನಾವಔ

850 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಪುತಯ  ಪಡೆನಾವಔ

851 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಾದ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

852 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿ ಪಡೆನಾವಔ

853 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

854 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

855 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

856 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂದಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

857 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

858 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

859 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಾಮ  ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

860 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾನ ಪಡೆನಾವಔ

861 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

862 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

863 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

864 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಪಡೆನಾವಔ

865 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಫನನ  ಯಾದವ್ ಪಡೆನಾವಔ

866 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಫನನ  ಯಾದವ್ ಪಡೆನಾವಔ

867 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜು ಪಡೆನಾವಔ

868 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

869 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

870 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ ಪಡೆನಾವಔ

871 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಪಡೆನಾವಔ

872 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಾ  ಪಡೆನಾವಔ

873 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

874 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸಿೊಂಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

875 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಸಾತ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

876 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

877 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

878 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಲಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

879 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾದೇ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

880 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ



881 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾದಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

882 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

883 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

884 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

885 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ USHANTHREDDY ಪಡೆನಾವಔ

886 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

887 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪಡೆನಾವಔ

888 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆರ್ ಜನಾದಿನ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

889 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಪಡೆನಾವಔ

890 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಡ್ಡ.ರಾಭಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

891 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

892 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

893 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿಪಾ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

894 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಪಡೆನಾವಔ

895 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಪಡೆನಾವಔ

896 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

897 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

898 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

899 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಭಭ  ಅಲಲ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

900 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

901 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಔಲಾ ಪಡೆನಾವಔ

902 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷವಿತ್ತ ಪಡೆನಾವಔ

903 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಶೇಧಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

904 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

905 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ASHOK ಪಡೆನಾವಔ

906 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

907 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

908 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಪಡೆನಾವಔ

909 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಗೇೊಂದಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

910 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿೇಲಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

911 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

912 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪುಶ  ಲತ್ತ ಪಡೆನಾವಔ

913 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

914 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

915 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಜಲ ಪಡೆನಾವಔ

916 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಚ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

917 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬುಖ ಪಡೆನಾವಔ

918 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

919 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ  ಭೇಭಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

920 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

921 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

922 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಿರಾಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

923 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬ್ಬಜನ್ ಬ್ಬೇ ಪಡೆನಾವಔ

924 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಬುದ್ರದ ೇನ್ ಪಡೆನಾವಔ

925 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಸಿಮ್ ಅಲಿ ಇಮಾಸಾಬ್ ಶೈಖ್ಪಡೆನಾವಔ

926 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

927 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

928 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

929 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡೆನಾವಔ

930 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಇಬಾಯ ಹಿೊಂ ಪಡೆನಾವಔ

931 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

932 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

933 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹಾಜಿ ಭಲಂಖ ಪಡೆನಾವಔ

934 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರು ಪಡೆನಾವಔ

935 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

936 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತ ಪಡೆನಾವಔ

937 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

938 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

939 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಣಿಕಾಫ ಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

940 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಪಡೆನಾವಔ

941 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

942 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

943 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

944 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

945 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

946 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬು ಪಡೆನಾವಔ

947 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಡಡ ಕಿಷತ  ಪಡೆನಾವಔ



948 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಖಾಜಾ ಭಹಿನದ್ರದ ೇನ್ ಪಡೆನಾವಔ

949 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬ್ಬಚಚ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

950 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

951 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಷಣ್ಣ  ಆವ  ಅೊಂತಯ  ಪಡೆನಾವಔ

952 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಯಮಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

953 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸುರೇಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

954 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

955 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

956 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಅಶೇಔ ಅವ ಪಡೆನಾವಔ

957 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬೆಚ ಪಡೆನಾವಔ

958 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

959 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

960 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

961 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಉಮಾಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

962 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಮಂಜನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

963 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

964 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಬ್ಬ ಭೇಭಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

965 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಫಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

966 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಯಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

967 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಿೇತ್ತ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

968 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸಿೇತ್ತ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

969 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಚುಔಕ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

970 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಯಾದವ್ ಪಡೆನಾವಔ

971 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ  ದಡಡ  ಷಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

972 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

973 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

974 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತು ಪಡೆನಾವಔ

975 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

976 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

977 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಪಡೆನಾವಔ

978 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

979 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ ಪಡೆನಾವಔ

980 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

981 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯಿಲು ಪಡೆನಾವಔ

982 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

983 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

984 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IRAPPA ಪಡೆನಾವಔ

985 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

986 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

987 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

988 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

989 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಕುೊಂದ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

990 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಬ್ಬೇರ್ ಖಾನ್ ಪಡೆನಾವಔ

991 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೌಲಾನಾಬ್ಬ ಪಡೆನಾವಔ

992 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಾೊಂದ್ ಪಾಶಾ ಪಡೆನಾವಔ

993 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

994 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಪಡೆನಾವಔ

995 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಪಡೆನಾವಔ

996 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

997 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

998 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

999 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

1000 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೌಲಾನಾಬ್ಬ ಪಡೆನಾವಔ

1001 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೌಲಾನಾಬ್ಬ ಪಡೆನಾವಔ

1002 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

1003 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಸೂಲ್ SAB ಪಡೆನಾವಔ

1004 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

1005 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಯಸಮಾನ್ ಪಡೆನಾವಔ

1006 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಯಿನುದ್ರದ ೇನ್ ಪಡೆನಾವಔ

1007 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

1008 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1009 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವಯ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

1010 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಬ್ಬಫ ೇರ್ ಪಾಶಾ ಪಡೆನಾವಔ

1011 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಯಸರಿ ಪಡೆನಾವಔ

1012 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

1013 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ m d ಇಕಾಫ ಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1014 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದ್ರೇಶ್ ಪಡೆನಾವಔ



1015 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1016 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಪಡೆನಾವಔ

1017 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1018 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದಾಯ ಭಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

1019 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಔಮ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1020 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ನಬ್ಬ ಮುಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

1021 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದಾಯ ಭಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

1022 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೆಜಾವ ನ ಪಡೆನಾವಔ

1023 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫದರಿಕುಮಾರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1024 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1025 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1026 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಪಡೆನಾವಔ

1027 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ವಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1028 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ ಪುಯ ಪಡೆನಾವಔ

1029 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ ಪುಯ ಪಡೆನಾವಔ

1030 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಾಯಿಫಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1031 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

1032 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನರೇಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

1033 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ ಪಡೆನಾವಔ

1034 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ TIPPMMA ಪಡೆನಾವಔ

1035 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1036 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

1037 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

1038 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಲು ಪಡೆನಾವಔ

1039 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

1040 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿೊಂಲು ಪಡೆನಾವಔ

1041 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭ  ಬೇೇಯಿನಿ ಪಡೆನಾವಔ

1042 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಹ್ದ  ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದ್ರದ ೇನ್ಪಡೆನಾವಔ

1043 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1044 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬ್ಬಮಾನ ಸಿೊಂಖ ಪಡೆನಾವಔ

1045 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ  ರೇಷಿಭ ಪಡೆನಾವಔ

1046 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಯಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1047 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

1048 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಪಡೆನಾವಔ

1049 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುಖಗ  ಪಡೆನಾವಔ

1050 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1051 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನರೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1052 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದ ಪಾಶಾ ಪಡೆನಾವಔ

1053 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

1054 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1055 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ERAPPA ಪಡೆನಾವಔ

1056 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

1057 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

1058 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದ ಪಾಶಾ ಪಡೆನಾವಔ

1059 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಟ್ರಟ  ಪಡೆನಾವಔ

1060 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನರೇಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

1061 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1062 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1063 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾವಿೇಯ ಸಿೊಂಗ್ ಪಡೆನಾವಔ

1064 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

1065 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1066 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ಕ ಲಕಿಮ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

1067 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಪಡೆನಾವಔ

1068 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1069 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಪಡೆನಾವಔ

1070 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತು ಪಡೆನಾವಔ

1071 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1072 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

1073 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನುಸೂ ಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

1074 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1075 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1076 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1077 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಭಲಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1078 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತಯ  ಪಡೆನಾವಔ

1079 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

1080 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1081 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇೊಂದಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ



1082 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1083 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

1084 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭೂಶಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1085 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1086 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇವರೆಡ್ಡಡ  ಭದ್ರನ ಪಡೆನಾವಔ

1087 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1088 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1089 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1090 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಯ ಹಾಭ ನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1091 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದಾಯ ಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1092 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

1093 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1094 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

1095 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ  ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

1096 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳುಸಿ ಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

1097 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಿತರೆಡ್ಡಡ  ಚನಾನ ರೆಡ್ಡಡ  ಖತ ಪಡೆನಾವಔ

1098 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1099 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

1100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

1101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗ್ರಮು ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭವಔ ಬ್ಬಐ ಪಡೆನಾವಔ

1103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭವಔ ಬ್ಬಐ ಪಡೆನಾವಔ

1106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

1107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭವ ಪಡೆನಾವಔ

1109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಸರುನಾಬ್ಬ ಪಡೆನಾವಔ

1110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಲರೆಡ್ಡಡ  ಗಾಮ ಟಾ ಪಡೆನಾವಔ

1111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಖಫೂರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಿೇನಾ ಬಗಂ ಪಡೆನಾವಔ

1113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಡಡ  ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

1114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಭ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಪಡೆನಾವಔ

1118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಲಿೊಂಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ   ಮಾಲಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಡಡ  ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

1121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಶಟ  ಪಡೆನಾವಔ

1122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟ  ಸನಭ  ಪಡೆನಾವಔ

1123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಭತು ಪಡೆನಾವಔ

1124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಯಮಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

1126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಠಲರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗ್ರಮು ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟಿ ಪಡೆನಾವಔ

1129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫವ ಪಡೆನಾವಔ

1130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಖಲ ಪಡೆನಾವಔ

1131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

1132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

1133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಾಡ್ಡಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

1134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷರಿತ್ತ ಜುಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ  ಉಶ  ಜುಲ್ರ ಪಡೆನಾವಔ

1136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿನು ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲಭಭ  ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

1138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

1140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

1141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

1142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

1143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷರೇಜಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ



1149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

1150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾದವ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಕೇೇಟಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

1151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾದವ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಕೇೇಟಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

1152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

1153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ K.M.Sungankar ಪಡೆನಾವಔ

1155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಔಭ ಣ್ಣ  ನಾಯಿಕ ನ್ ಪಡೆನಾವಔ

1156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರೆ ಪಡೆನಾವಔ

1157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ   ಜುಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

1160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಶಟ  ಪಡೆನಾವಔ

1161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಶಟ  ಪಡೆನಾವಔ

1162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮುಲಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅವಭಭ  ನಾಯಕ ೇಚಿ ಪಡೆನಾವಔ

1164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಕಂಬಾಯ ಪಡೆನಾವಔ

1165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ GOVIND ಪಡೆನಾವಔ

1167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕವವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಿನನ ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

1169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಂಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸರಿ ಫಮಲಂಪಟ್ರ ಪಡೆನಾವಔ

1171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿೊಂಹುಲು ಪಡೆನಾವಔ

1172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆಶಾ  ಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

1173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಪಡೆನಾವಔ

1174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ  ಇೊಂದೇಕಿ ಪಡೆನಾವಔ

1175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆಶಾ  ಬಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

1176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾತಿಿಕ್ ಔಲಾಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಂದ್ರಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಕುೊಂದ ಪಡೆನಾವಔ

1179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಕುೊಂದ ಪಡೆನಾವಔ

1180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಮಮ  ಕೇೇಭಟಿಟ ಪಡೆನಾವಔ

1181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ  ಇೊಂದನಕಿ ಪಡೆನಾವಔ

1182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಮಾಲಿಪಾಟಿೇಲ್ಪಡೆನಾವಔ

1183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ ಪಡೆನಾವಔ

1184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಂಡಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೆಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜನಾದಿನರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಬು ತಳವಾಯ ಪಡೆನಾವಔ

1188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಬು ಅವ  ತಳವಾಯ ಪಡೆನಾವಔ

1189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

1190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯ ಪಡೆನಾವಔ

1192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನುರಾಧ ಪಡೆನಾವಔ

1193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುಖಗ  ಪಡೆನಾವಔ

1194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನಿಮ ಪಡೆನಾವಔ

1195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳಮಮ  ಸಾವ ಮಿ ಪಡೆನಾವಔ

1198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾವಚ ೊಂದಯ ಪಡೆನಾವಔ

1199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

1201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಾಜಿಭಲಾೊಂಗ್ ಪಡೆನಾವಔ

1204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಮ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

1205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಸಾ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತು ಪಡೆನಾವಔ

1208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಣ್ಣ  ಭಾಖಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯ ಕಾಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

1212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಪಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

1213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಪಡೆನಾವಔ



1216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೌಭಾಖಮ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಲ   ಉಪಾಲ್ ಬೇೇಯಿನ್ ಪಡೆನಾವಔ

1218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಪಡೆನಾವಔ

1219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ ಪಡೆನಾವಔ

1221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

1223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಿಬೂಫಲಿಲ ಪಡೆನಾವಔ

1224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

1225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಗಲಲ  ಗಂಡರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಗಾಲಾ ಪಡೆನಾವಔ

1227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಖಳ ಪಡೆನಾವಔ

1228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುಖಗ  ಪಡೆನಾವಔ

1229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

1231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

1232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಔರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಚಚ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

1237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುದವಿನ್ ಪಡೆನಾವಔ

1238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಖಾ ಪಡೆನಾವಔ

1239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಲಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಲಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್ ಪಡೆನಾವಔ

1244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ ಪಡೆನಾವಔ

1245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

1246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಲಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೆಲ ಪಡೆನಾವಔ

1250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

1251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಪಡೆನಾವಔ

1252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

1253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MOJIS ಪಡೆನಾವಔ

1254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಫಷಾ   ಪ ಪಡೆನಾವಔ

1255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ  ಬ್ಬರಾದಾರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ  ಪಡೆನಾವಔ

1257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುದವಿನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಶಾಮ  ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಔ ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಶೇದಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಪಡೆನಾವಔ

1264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಿೊಂಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

1266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾ ಚಂದಯ ನನನ  ನೂಲಿ ಪಡೆನಾವಔ

1267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಳಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

1269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

1270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಪಡೆನಾವಔ

1271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

1272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

1273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದಾಯ ಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಪಡೆನಾವಔ

1275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫವ ಪಡೆನಾವಔ

1277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಟಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಿೇನಾಖಿದೇವಿ ಪಡೆನಾವಔ

1279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಜ ಪಡೆನಾವಔ

1280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

1281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಭಭ ಪಡೆನಾವಔ



1283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಪಡೆನಾವಔ

1285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಬು ಪಡೆನಾವಔ

1286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲಿೊಂಖ ಪಡೆನಾವಔ

1287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲಿೊಂಖ ಪಡೆನಾವಔ

1288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭವ ಪಡೆನಾವಔ

1289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಶೇಕರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ ಪಡೆನಾವಔ

1291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಮಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

1296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫನನ ಮಮ  ಸಾವ ಮಿ ಪಡೆನಾವಔ

1297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬು ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

1299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಳ ಪಡೆನಾವಔ

1300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬಚಚ  ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫನಮೇೇಸನ್ ಪಂಚಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾನ  ಕುಣಿ ಪಡೆನಾವಔ

1303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿತಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿಮುಲ ಪಡೆನಾವಔ

1306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಿೇರ್ ಟ್ರಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಸಾಭ ನ್ ಟ್ರಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಕಿೇಯ ಪಡೆನಾವಔ

1309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜೈತುನ್ ಬ್ಬೇ ಪಡೆನಾವಔ

1310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಿನ್ ಬಗಂ ಪಡೆನಾವಔ

1311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಿಯಾಖಾತ ಅಲಿ ಪಡೆನಾವಔ

1312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

1313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ಪಡೆನಾವಔ

1315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತು ಪೂಜಾರಿ ಪಡೆನಾವಔ

1317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ  ಕುೊಂಬಾಯ ಪಡೆನಾವಔ

1318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ ೇ ನಾರಾಮಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

1320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಂಡೆಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿವನ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಲಕೃಶಣ ಪಡೆನಾವಔ

1323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭವ ಪಡೆನಾವಔ

1324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನರೇಶ್ ಸಾಯುಲ  ಕೇೇಲಿ ಪಡೆನಾವಔ

1325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ಪಡೆನಾವಔ

1326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತು ಪಡೆನಾವಔ

1328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬಾಮ  ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತು ಪಡೆನಾವಔ

1330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಮವವ ಯ ಪಡೆನಾವಔ

1331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಕಿಕ  ಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

1332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

1335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಲರಾಮ್ ಪಡೆನಾವಔ

1336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಲರಾಮ್ ಪಡೆನಾವಔ

1337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄೊಂಔಟ ಪಡೆನಾವಔ

1338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಷತ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದ್ರರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾ ಪಡೆನಾವಔ

1343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮುಲು ಪಡೆನಾವಔ

1345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಪಡೆನಾವಔ

1346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೃಶಣ ಮಮ  ಬ್ಬಚಚ ಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

1348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಔ ಪಡೆನಾವಔ

1349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ರಾವೂಫ್ ಪಡೆನಾವಔ



1350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮುಲು ಷಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

1352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಲು ನಾಮಕ್ ಪಡೆನಾವಔ

1353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ ಪಡೆನಾವಔ

1354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುಖ ಪಡೆನಾವಔ

1355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಧಿನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಪಡೆನಾವಔ

1357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ ಪಡೆನಾವಔ

1358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಲಾಮಕ್ ಟ್ರಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

1362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಮ ನಾರಾಮಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಪಡೆನಾವಔ

1367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ರನಾೊಂಔ ಪಡೆನಾವಔ

1368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಲ  ಪಡೆನಾವಔ

1369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾಲ ಲಿೊಂಖ ಪಡೆನಾವಔ

1370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫನಶಂಔಯ ಪಡೆನಾವಔ

1371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

1374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಡೆನಾವಔ

1375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಭರೆಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಪಡೆನಾವಔ

1377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದಯಡ್ಡಡ ಪಡೆನಾವಔ

1379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಿೇಯಸಾಹೇಬ್ ಪಡೆನಾವಔ

1380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

1381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔನಔ ಪಡೆನಾವಔ

1382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಪಡೆನಾವಔ

1383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇವಿೊಂದ ಪಡೆನಾವಔ

1384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಸಾತ  ಪಡೆನಾವಔ

1385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೊಂಡಾಯ ಪಡೆನಾವಔ

1387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಪಡೆನಾವಔ

1388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮ್ ರಾವ್ ದೇವಪಾೊಂಡೆ ಪಡೆನಾವಔ

1389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದ ಪಾಶಾ ಪಡೆನಾವಔ

1390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಖಪರ್ ಪಡೆನಾವಔ

1391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣ್ಣ ಪಡೆನಾವಔ

1393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಪಾಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಡೆನಾವಔ

1395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಬ್ಬ ಲಾಲ್ ಪಡೆನಾವಔ

1396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಶ್ ಪಡೆನಾವಔ

1397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭ ಪಡೆನಾವಔ

1398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

1400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುಖಗಭಭ ಪಡೆನಾವಔ

ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲೆ್ಲ ತಾಲೂಕು
ಹೋಬ

ಳಿ
ರೈತರ ಹೆಸರು

ಡೆದುಕೊಂಡ 

ಸೌಲಭ್ಯ

1 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

3 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

4 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಉಶ  ಜುಲ್ರ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

5 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಲಚಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

6 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

7 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಭಮಮ  ಔಲಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

8 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

9 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಶ್ನಟಿಟ  ಫಳಗಾಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

10 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ MASAPPA ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

11 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲೆಿ  ಲಘುಪೋಷಕೊಂಶ ಡೆದ ರೈತರ ವಿವರ.



12 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

13 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಧಾಮಿ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

14 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಶೈಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

15 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

16 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮ್ ಸಿೊಂಗ್ ಯಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

17 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಔಕ ಫಳಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

18 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

19 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿರುತಿ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

20 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

21 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತಿನ ೇ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

22 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

23 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಯಿರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

24 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಚಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

25 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ನಾಯ್ಕಕ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

26 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

27 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಕಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

28 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತಮ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

29 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಭಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

30 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಶಿಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

31 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

32 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

33 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬೇೇನಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

34 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

35 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

36 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರುಕಿಕ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

37 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಯಾಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

38 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಭಲಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

39 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

40 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

41 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

42 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

43 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಾಲಿಬಾಯಿ ಎನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

44 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದವಯಥ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

45 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

46 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

47 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

48 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

49 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದ್ರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

50 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ  ಔನಖಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

51 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

52 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

53 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

54 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ಸೇಬು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

55 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

56 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

57 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸನಮಂತು ಭಲ್ರ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

58 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

59 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೊಂಡುರಂಖಜಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

60 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಿಬುಬಾ ಟೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

61 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

62 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಿಕಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

63 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

64 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಪ್ ಕಾಳೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

65 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

66 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

67 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಔಮ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

68 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

69 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಎಸ್ ಕಿವಟ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

70 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಿ ರಾಠೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

71 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

72 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

73 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಯೂಮ ಮ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

74 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

75 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

76 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಿಯಾಜ್ ಟೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

77 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

78 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



79 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈವವ ರ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

80 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

81 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

82 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಸಭಭ ದ್ ವರಿೇಫ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

83 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

84 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

85 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

86 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

87 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲೇಔಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

88 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸರಿೇಶ್ ಮೇಕಾಸಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

89 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತಭಭ  ಭೇಭಣ್ಣ  ನಿೊಂಗಾಪುಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

90 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಡ್ಡ ಸನುಮಂತು ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

91 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

92 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬಾಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

93 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

94 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶೇಔಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

95 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

96 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸಭಭ ದ್ ಸಜಾಯತ್ ಅಲಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

97 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

98 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತಿೇವ ಕುಲಔಣಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

99 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚೆನನ ಕವ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಜನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಮ ನಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೊಂದರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಖಮ ಲಕಿಮ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವ ಮಿ ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜನಔಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ASHOK ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಂಡ್ಡತ್ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬ್ಬಚಚ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಉಮಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಲೇಚನಾ ಮಾತನಾಡುತಿತ ದಾದ ರೆಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷವಿತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಶಾಪ್ ಅಡ್ಡವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MILIND ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ  ಕೄ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನಿಕಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಧಭಿರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಿೇಫಬ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಖಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೊಂಟಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘ್ಯಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿನಿನ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ನಬ್ಬ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುಕಿಭ ಣಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ಚಾವ್ನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚತುಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಔಶಾಪ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿದಾಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರುಕಿಕ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭಮ  ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಯಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನಾಮ  ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುರುಗೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಣಿಔ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷರೇಜಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತಿೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಎಚ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೊಂಖ  ತಳವಾಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೌಭಾಖಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಖಳಬಾಯಿ. ಔಡಫಗಾೊಂವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ರಾಭ  ನಾರಾಮಣ್ ದಾಷರಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ RAM ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಘು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖಗಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯ  ಸುಲೇಗಾೊಂವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಧಾಮಿ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಮಾಶಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಾನನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಮೆಔಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಖಮ ಲಕಿಮ ಭ  ನಾಯಕ ೇಡ್ಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನ್ರಸರು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ   ಚಿಔಕ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಸಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹೆಭರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಭಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಗವೊಂದಯ  ಸ್ಪಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಜುಿನ್ ಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಫಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೂಲಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಿಮುದಾ ಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಲಕಿಮ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಖನಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಷತ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭೂಶಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಭಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಯತನ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ  ಮುಟಿಟ ಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುನಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಿತ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೊಂದಯ  ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿಭಿಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದಾಿರ್ ಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಯಿಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಿಸಾತ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ IDAPPA ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ತೇಜ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಗುರುಯ ಸಾದ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಭಾತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಣ್ಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಮಕುಮಾಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯ ಕಾಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಚಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಟ್ರಟ ಲ್ ನಯಸಿೊಂಸ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಉವ  ದಾಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇವಿಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮುಲು ಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶೈನು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಷತ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಾಚ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಿಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಫವಚ ೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಮ ಭಭ  ಅಲಲ ಳಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗೊಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಲಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯ ತ್ತಪ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ಸಂದ  ಗಲಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಷತ ಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸಿದದ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತಮ ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾೊಂಡುರಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಮಮ  ಸಾವ ಮಿ ಮುಲಿಮಾನಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ  ಮಾಲೆ್ರಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಭಲಾಔರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಿರಾಸಾಬ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯವಿೇೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚನನ ಫಷಾ   ಪ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಭಣಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳುಸಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಪುತಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಾಚಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಲಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಭಯನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುದದ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಾಶ್ನಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಜಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಧಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಲಿೊಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನಿಕಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಖಾಜಾ ಭಹಿನದ್ರದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭನೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಔಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯಲಿೊಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖರಾಜ್ ನಿರಂಜಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಮ ಭದ್ ಬ್ಬ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಯಾಿ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಿಸಾತ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭಸದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಬದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ನಯಸಿ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗರಿೇಶ್ ಸಂಗಾಯ ಭ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಗಾಲಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾಮೇೇಧರ್ ದೇವಪಾೊಂಡೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯ ಕಾಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಚೆನನ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹೇಮಾಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿೇಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಹು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಬದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಶೇದಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಮಕಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುನಿಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಉಮಾಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭಮಮ  ಗೌಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಬಟ ಜೇಶಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನಿಕಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಲಿೊಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಭ ಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯತ್ ಕುಮಾರ್ ಷರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನಾನ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ  ಅನನ ಸಾರಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿಲಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿಭಿಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಚಂದನಕರಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮೃತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಕಂಠ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಶಿೇಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾವಿತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತೇಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಿೇರಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯಲಿೊಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಯನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಶಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಷರಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗುಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಿೇಬ್ಬಯ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಾಲ ಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ತುಲಿಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಘುತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಶೇಧಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಗಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮಿ ಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಘುದಾಭ ಬ್ಬೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಯದಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಾೊಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೌಲಾಲಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಾಸಿೇನ್ ಟೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲ  ದಾಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೇಜಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಕಾೊಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಮಿಾ ೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮ್ ಭಾತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ಲಕ್ಷ್ಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಪುತಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರುತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔವಿತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಔಮ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರುಲಿೊಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ  ಚಿನನ ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಣಿಔ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇೊಂದಯ  ವಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಫ್ಸರೂಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಣಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದುಲಾ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ಮೇಖಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಿೊಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಟಟ ಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಮ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖರಾಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ರುಡ್ನನ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆರ್ ರಾಜು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮಾಚಾರಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭನ್ರಮಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಬದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೊಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಜಾತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡಮಮ  ನಾಯ್ಕಕ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇತಮ  ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆನಂದ ಕೄ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೆಡ್ಡಡ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕುನಾಮ  ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಔಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಬಾಯ ಮ  ನಾಮಕ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ಚವಾಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔಯನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅನಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಸಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಿತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಾಲ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮಿೇರ್ ಟ್ರಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇೊಂದಯ  ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೂಜಾ ನಿಣಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಪಾಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಕಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ  ಡಾಡ ರ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನ್ರನ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಮವವ ಯ ಇೊಂಜಳಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ   ಚಿಔಕ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಖವಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಿಔಲಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗೊಂದಯ   ಗುಡಡ ದ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಬೇದ್ರದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಲಿಡೇರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಭದೇವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖನಾನ ತಯ ಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೂಲ್ ಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಯ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಮಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಸಿ ರಾಮ್ ರಾಟೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ರಭ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಬ್ಬಯ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಗ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭವ  ನಂದ್ರಗಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುಟಾಲಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಜಾತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶಿೇರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಠ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ  ಗಲಲ ರು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬದಯ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಔಲಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಸುೊಂದರ್ ನಯಷ  ಮೇೇಟಔಲಿಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೇಹಾರು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯ ವಿೇಣಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಖವಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಶಿೇರ್ ಅಸಭ ದ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾೊಂತಸಾವ ಮಿ ಭಠತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದೇಔಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಶಿೇಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಲೇವವ ಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಔ ಯ ಭು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನಿಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇರಾಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಮಂಖಲಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆಕಾಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಮ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ  ಕೇಣ್ಪೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ  ಅಡವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಧಭಿ ರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಭಭ  ತ್ತತ ಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಭಿಲಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾಲಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೇತ್ತೊಂಫಯ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಚ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇವಿೊಂದಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುಪಾಲ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಕ ಭಭ  ಡ್ಡ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಲಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಸು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಮಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲೇಔ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಮಿತಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಧ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉಮಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಅನಸುಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದಂಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ  ಬವಾನಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಮರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ  ಗೇವಿೊಂದನರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ಮಾಲಿ ಬ್ಬೇರೆದಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಕಂಠ ಔಯಣಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿತಿ ಜಿರಿಗ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬ್ಬೇಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬ್ಬಚಚ  ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜನಾದಿನರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಿಠಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಕಿಭ ಣಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಣ್ಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭಮ  ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭದಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇವ ಭಲಾ ಣಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲಿೊಂಖ  ಶ್ನಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎಲಲ ಭಭ  ಡಡ ಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳನಾರಾಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಗಾವಿನಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವನಿ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ವಿೇಯ  ನಿಣಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯ .ಬ್ಬ.ಶ್ನರಿಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಿೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷರೇಜನಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಮಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸಿೊಂಗ್ ದೇವಾಜಿ ಚಾವ ನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಖನಾನ ತಯ ಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔವಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಗವೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

845 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹೇಭನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

846 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಲ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

847 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅಶೇಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

848 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

849 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

850 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

851 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

852 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಭಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

853 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

854 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

855 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

856 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

857 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

858 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುಫ ಲ್ ಜಬಾಫ ರ್ ಶಾ ದಶೇಿಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

859 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

860 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ  ಔಲಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

861 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಂಡರಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

862 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಕೄಯ ೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

863 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

864 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

865 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

866 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

867 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಭಳಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

868 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವೊಂದಯ   ಮಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

869 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

870 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

871 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಲಾಮೂಸ್ಪನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

872 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂದಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

873 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿೇರಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



874 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

875 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿಮಾಲಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

876 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

877 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

878 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

879 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

880 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

881 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

882 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

883 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

884 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

885 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

886 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

887 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

888 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

889 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

890 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಶೇನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

891 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮಾನುಜಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

892 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣ್ಣ  ನಿೊಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

893 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

894 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

895 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

896 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

897 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

898 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

899 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

900 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

901 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

902 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

903 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

904 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗ್ರಮು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

905 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

906 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

907 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

908 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಣಿಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

909 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫದರಿಯಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

910 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

911 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

912 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

913 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

914 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

915 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಗೇತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

916 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳಗೇಪಾಲ್ ಕುರುಪೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

917 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

918 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

919 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬುಖಗಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

920 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಗಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

921 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇಯಬದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

922 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

923 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

924 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಲಿೊಂಖ  ಬೇೇಸಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

925 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲ್ರಲ ೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

926 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

927 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

928 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

929 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

930 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

931 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ನಾಟಔರಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

932 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಾಮ ಲ್ರನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

933 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಕವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

934 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

935 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೆನೇದ್ರದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

936 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನನ ಪೂಣ್ಿಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

937 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

938 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

939 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಲಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



940 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

941 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಗುಲ  ನಾಯಿಕ ನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

942 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳುಸಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

943 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಕ   ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

944 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಧನ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

945 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದರ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

946 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

947 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

948 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

949 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

950 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯ ವಿೇಣಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

951 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮಿಕಾೊಂತ್ ಬ್ಬ ಷಜಜ ೊಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

952 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

953 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

954 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲೇಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

955 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

956 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

957 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೌಭಾಖಮ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

958 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

959 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಿತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

960 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫನನ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

961 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

962 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭಿಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

963 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇೇಸನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

964 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

965 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

966 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

967 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

968 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

969 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

970 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

971 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

972 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

973 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುೊಂಡ್ನರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

974 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಟ್ರಟ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

975 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಾಭ ಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

976 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಗುಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

977 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷತಮ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

978 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

979 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

980 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶೇಕಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

981 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವನಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

982 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಧಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

983 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂಖ  ಜಔನಳಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

984 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

985 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲೇವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

986 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಯತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

987 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

988 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

989 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

990 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

991 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿೊಂಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

992 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

993 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಷಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

994 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ಚಾವ್ನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

995 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

996 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಾಲ ಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

997 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ತರಾಮ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

998 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔರೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

999 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1000 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1001 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1002 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಗೌಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1003 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1004 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಣಿ ತಭಭ ನ್ ಬೇೇಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1005 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವವ ನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1006 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1007 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1008 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1009 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1010 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ಬಂಗಾಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1011 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇಷಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1012 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ೇಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1013 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಬಾಯ ಹಿೊಂ ಷಬ್ ಜಮಾದಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1014 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1015 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಶೈಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1016 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲ್ರಲ ೇವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1017 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೇೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1018 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ  ಕುೊಂಬಾಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1019 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1020 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔವಿತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1021 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬಾಲಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1022 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1023 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1024 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1025 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1026 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಳತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1027 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1028 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1029 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1030 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ  ದಡಡ ಭನಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1031 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಭ ನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1032 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1033 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಣ್ಮಭ ಕಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1034 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1035 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇಯಬದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1036 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಪಾಿತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1037 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1038 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗೇತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1039 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸಭ ದ ಯಫಿೇಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1040 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1041 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ತರಾಮ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1042 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬುಖಗಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1043 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮ್ ವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1044 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1045 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಾಲ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1046 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಭಭ  ತಿಭಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1047 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಿೇವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1048 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಖನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1049 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1050 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1051 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಕಿಭ ಣಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1052 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1053 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1054 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1055 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1056 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1057 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1058 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1059 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ  ಕೄ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1060 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1061 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1062 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಾದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1063 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1064 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೌಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1065 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1066 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಜ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1067 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1068 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1069 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1070 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ  ನಯಷ  ಬೆಯಕೇೊಂಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1071 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1072 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1073 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1074 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔವಿತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1075 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1076 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1077 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುೊಂಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1078 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1079 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಮೄಹಾಯ ಜ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1080 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಲಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1081 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1082 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1083 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1084 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1085 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1086 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಿಕ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1087 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1088 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1089 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1090 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1091 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1092 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1093 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1094 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೈಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1095 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೃಶಣ  ಚವಾಹ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1096 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭಿರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1097 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಣ್ಣ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1098 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ಯಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1099 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನಿಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿೊಂದ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಿಔಲಾ ಹೂಗಾಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ್ ಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಟಿ ಸುಲೇಗಾನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸ್ಟ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಛಾಯಾ ಕುಲಔಣಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೂಜ ರ್ ಅಸಭದ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಮಾಮ ನಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಕರ್ ತಂಫನಾಯ್ಕ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಯಳಿ ಮೇೇಸನ್ ಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೇೇಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ GOVIND ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಜಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲಿೊಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೊಂಟಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಜಿೇರ್ ಅಸಭ ದ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಂಡಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಹು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಖಗಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಿನನ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕೄಯ ಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಪೈತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಲಾಜಮ  ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಾಭ ತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಔಷಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇ  ಕುದರಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿವಾಜಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ USENAPPA ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬುಖ  ತಿ ಣ್ಣ  ಪುಲಲ ೊಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1180 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1181 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1182 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1183 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪುತಥ ಳಿ ಬ್ಬೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1184 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿೊಂಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1185 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1186 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1187 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1188 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತ್ತ ಬಾಯಿ ಬ್ಬ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1189 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1190 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1191 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1192 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1193 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಣ್ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1194 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1195 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸಭದ್ ಅನಿಫ್ಸ ಸಾಬ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1196 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅೊಂಜಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1197 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1198 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1199 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1200 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷರೇಜಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1201 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1202 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1203 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1204 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1205 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1206 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1207 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1208 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1209 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೆಡಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1210 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1211 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1212 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1213 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸರಿಚಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1214 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1215 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1216 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಬುದಾಸ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1217 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1218 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಯವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1219 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1220 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1221 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿಭಿಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1222 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1223 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಸಯಳಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1224 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದುಖಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1225 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1226 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1227 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಪು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1228 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಾನಕಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1229 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1230 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1231 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇೇತಮ  ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1232 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1233 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾಭಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1234 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿೊಂಖಮ  ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1235 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1236 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1237 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1238 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಡ್ಡಆರ್ ದೇವಿೇೊಂದಯ   ತಿಳಕ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1239 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1240 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ರಾಭ  ಪೂಜಾರಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1241 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1242 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1243 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾಷಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1244 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1245 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1246 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1247 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1248 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅಡ್ಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1249 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1250 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1251 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1252 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1253 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1254 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1255 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿನನ ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1256 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1257 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಗಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1258 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1259 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಬದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1260 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1261 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1262 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1263 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ   ಎಡಲ ಕಾಡ್ಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1264 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1265 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1266 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1267 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1268 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಔಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1269 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1270 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1271 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಸಂಗಾವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1272 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1273 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಶಾಥ್ಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1274 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1275 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1276 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1277 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಲಿಿೊಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1278 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1279 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1280 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1281 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1282 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1283 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1284 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1285 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗರಿೇವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1286 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯ  ಸುತ್ತತ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1287 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1288 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1289 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಪುತಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1290 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪೈರಿಮಾ ಬ್ಬೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1291 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1292 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾಮ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1293 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1294 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1295 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1296 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1297 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1298 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1299 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1300 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1301 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಿಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1302 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಂಡೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1303 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1304 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1305 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದು ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1306 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1307 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1308 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1309 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1310 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1311 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಒೊಂ ಯ ಕಾವ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1312 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1313 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1314 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1315 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1316 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖಗಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1317 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1318 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1319 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾೊಂಡು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1320 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1321 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1322 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1323 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1324 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1325 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1326 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1327 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭನ್ರಮಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1328 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1329 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಲಾತಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1330 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1331 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1332 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಅವ  ನಾಖ  ಶ್ನಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1333 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1334 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1335 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1336 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1337 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1338 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಚಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1339 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1340 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1341 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1342 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಂಡರಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1343 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1344 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1345 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಧಮಿಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1346 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1347 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1348 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಆವಯ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1349 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1350 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1351 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ  ಮುತ್ತಮ ಲಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1352 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1353 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1354 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸಂತೇವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1355 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1356 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುಗ್ರಿೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1357 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದತ್ತತ ತ್ರಯ ೇಮ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1358 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಭಲಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1359 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ KISTMMA ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1360 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಡ್ಡಯುಕಾ ಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1361 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಯಂಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1362 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1363 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿವವ ನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1364 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1365 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1366 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನೇಔಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1367 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1368 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಲಿೊಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1369 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1370 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1371 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಿಷ್ಣಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1372 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದಾಮಾಲ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1373 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಚಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1374 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1375 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1376 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔವಿತ್ತಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1377 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1378 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1379 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1380 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1381 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1382 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1383 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1384 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1385 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1386 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಕಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1387 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿೇಲನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1388 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1389 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1390 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1391 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1392 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಶಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1393 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1394 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮೃತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1395 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಔರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1396 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬೆಚ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1397 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಸಿಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1398 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1399 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1400 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1401 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1402 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1403 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಿತ್ತ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1404 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1405 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ USENAMMA ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1406 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1407 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1408 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1409 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಔಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1410 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1411 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1412 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫನಸಿಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1413 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1414 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔವಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1415 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1416 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1417 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖೈರು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1418 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1419 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1420 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1421 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1422 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1423 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಯಷವ ತಿ ಎನ್ ನಂದನಗರಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1424 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1425 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಖವಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1426 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1427 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1428 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಕುೊಂದ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1429 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1430 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1431 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೇಖ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1432 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1433 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1434 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1435 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1436 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1437 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಫಯ ಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1438 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1439 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶ್ಕಬಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1440 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1441 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿೇಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1442 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1443 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1444 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಳಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1445 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1446 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದು ಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1447 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1448 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1449 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1450 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಾಭ  ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1451 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1452 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1453 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿತಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1454 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಯತಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1455 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಔಲಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1456 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1457 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದುಖನೂರು ಮಾಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1458 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1459 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1460 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1461 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭ ೊಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1462 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣ್ಣ  ಭಹಾದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1463 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿೊಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1464 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1465 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಜಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1466 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾಭ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1467 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1468 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾಲ ಲಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1469 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಧಮ ೊಂ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1470 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1471 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1472 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1473 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೈರಿಮಾ ಬ್ಬೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1474 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1475 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1476 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿೊಂಬಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1477 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಧಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1478 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1479 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1480 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1481 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1482 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಭದಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1483 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ  ಷಜಜ ನಶ್ನಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1484 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1485 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1486 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಲ ಭಭ  ರುದಯ ರಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1487 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿೇೊಂದಯ ಕುಮಾಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1488 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1489 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಜು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1490 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1491 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1492 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1493 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1494 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1495 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1496 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1497 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1498 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1499 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1500 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1501 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1502 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1503 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಣ್ಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1504 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1505 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1506 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಡ್ಡ ಮೇಸನರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1507 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಖಭಭ  ಚೆನನ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1508 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1509 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುೊಂದಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1510 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹೇಭಲ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1511 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1512 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಪುತಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1513 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1514 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1515 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1516 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1517 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಭರಾಯ್ಕ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1518 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1519 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1520 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1521 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1522 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿೇಲಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1523 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1524 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1525 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1526 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1527 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಳಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1528 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1529 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1530 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಿಮಾನಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1531 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುತತ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1532 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೌಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1533 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿೇಯಶೇಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1534 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಾಧರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1535 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಚೆನನ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1536 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1537 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1538 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾೊಂಡು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1539 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಂಜುಳಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1540 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಭಲಿಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1541 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುರಿಗ್ರ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1542 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1543 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂಜುಳಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1544 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1545 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ  ಸೇಡಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1546 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಮಾಲಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1547 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭಭಭ  ದಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1548 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1549 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಗವೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1550 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಕಂಬಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1551 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1552 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಫಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1553 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1554 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಖಪರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1555 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1556 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1557 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1558 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1559 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1560 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈರಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1561 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1562 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1563 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೌಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1564 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮಿೇನ್ರಯ ಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1565 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1566 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಮುಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1567 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1568 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂಜಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1569 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1570 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಬೇಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1571 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1572 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1573 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಾಡ್ಡಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1574 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1575 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1576 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1577 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಸಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1578 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1579 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1580 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1581 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1582 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1583 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಪ. ಬ್ಬರಾದಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1584 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1585 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1586 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿೇಲಕಂಠ ಔಯಣಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1587 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1588 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಕ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1589 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1590 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಿವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1591 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್.ಕೄ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1592 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1593 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1594 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1595 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1596 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭಣಿಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1597 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1598 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1599 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1600 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1601 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1602 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1603 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಂಗುಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1604 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಭಲಾಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1605 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1606 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1607 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1608 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1609 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1610 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1611 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇರಾಭನಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1612 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಲೇಚಭಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1613 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷವ ನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1614 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1615 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1616 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1617 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷತಮ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1618 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಹೇರಾ ಬಾನು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1619 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚೆನನ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1620 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1621 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1622 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1623 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟಪ್ ಕಾಳೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1624 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಔಶಾ  ಮೇನ್ರಪುಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1625 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1626 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1627 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1628 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1629 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಿೊಂಖರಾಜ್ ಬ್ಬರಾದಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1630 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1631 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1632 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1633 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುಗಾಿ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1634 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1635 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1636 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1637 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಾಧಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1638 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1639 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1640 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1641 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತುಳಜಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1642 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1643 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1644 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1645 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವನಿ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1646 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಶಾಕ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1647 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1648 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1649 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1650 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1651 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1652 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1653 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1654 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರೆಡಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1655 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1656 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1657 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಧಾಯ ಹಾಡುತ್ತತ ರೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1658 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1659 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1660 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1661 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜಮಿಲ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1662 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟರೆಡ್ಡಡ  ಹುಲಿಗುೊಂಡಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1663 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1664 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1665 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1666 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅಮಮ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1667 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1668 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಿಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1669 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1670 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹೇವವ ಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1671 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಯ ಭಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1672 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಪಾಲಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1673 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1674 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1675 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1676 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಈವವ ಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1677 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1678 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1679 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1680 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನವಿೇಯಮಮ  ಹಿರೇಭಠ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1681 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ERAPPA ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1682 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಔ ಯ ಭು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1683 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಿಲಾನಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1684 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1685 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಚಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1686 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾನಮ  ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1687 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭೇಭಷ  ನಯಷ  ಮುಕಾಡ್ಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1688 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1689 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1690 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1691 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಣ್ಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1692 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1693 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1694 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಬಾಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1695 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1696 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮ ಶಿಲಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1697 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1698 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಷಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1699 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲ್ರಲ ೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1700 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1701 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1702 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1703 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1704 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ  ಲಡಾಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1705 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1706 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1707 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1708 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೌಭಾಖಮ ಭಭ  ಮುಲಿಮಾನಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1709 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಖಜಿೇನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1710 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1711 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1712 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1713 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1714 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1715 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1716 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದಾಯ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1717 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1718 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1719 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣ್ಣ  ಶ್ನಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1720 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1721 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅೊಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1722 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಭಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1723 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1724 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕೃಶಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1725 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1726 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1727 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1728 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮುನಾ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1729 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1730 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1731 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಶಾಬ್ಬ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1732 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜನಾದಿನರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1733 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1734 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹೆಮಾಲಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1735 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನನ  ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1736 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1737 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1738 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1739 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1740 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1741 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1742 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1743 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಹಿೇರುದ್ರದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1744 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಕಿೇಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1745 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉಲಾನಾಯ್ಕಕ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1746 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1747 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬ್ಬಚಚ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1748 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಭು ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1749 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಲರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1750 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1751 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1752 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1753 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳುಜಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1754 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮುನಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1755 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಡಳಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1756 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1757 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾರುತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1758 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1759 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1760 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1761 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1762 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕತಲಾಪ್ ಲಂಗೇಟಿಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1763 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತೇಷ್ ಕೄ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1764 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1765 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1766 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕಾಯ ವ್ ಕೇತ್ತಲ ಪುಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1767 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1768 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುಕುಭಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1769 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯ ೇದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1770 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶೇಭಾತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1771 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಣ್ಮಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1772 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1773 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1774 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1775 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬ್ಬಚಚ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1776 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಮನಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1777 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1778 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1779 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1780 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1781 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1782 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1783 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೆಜಂತಿಮಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1784 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1785 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನರೇೊಂದಯ  ರೆಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1786 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1787 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಔಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1788 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿೊಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1789 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಕಾಸಿೇೊಂ ಭಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1790 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1791 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯ ಭು ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1792 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1793 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಶಿಔಲಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1794 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಖಯಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1795 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1796 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರುದಯ ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1797 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1798 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1799 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1800 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1801 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1802 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1803 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1804 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1805 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1806 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1807 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿಠಲ್ ಜಾದವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1808 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ RAMI BAI ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1809 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1810 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1811 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಔಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1812 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ERAPPA ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1813 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1814 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಷಜಜ ನ್ ಶ್ನಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1815 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1816 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1817 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1818 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾಳಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1819 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1820 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಬದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1821 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಿೇಲಕಂಠ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1822 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇನೇವವ ಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1823 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಮಾಭ ರೆಡ್ಡಡ  ರುದಾಯ ರಾಮ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1824 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ಗೌಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1825 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1826 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1827 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1828 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1829 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಟ್ರಟ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1830 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1831 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1832 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1833 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1834 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತೇಷ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1835 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಣ್ಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1836 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪುತಥ ಲು ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1837 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಜ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1838 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದುಖಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1839 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1840 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1841 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಮಿ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1842 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1843 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಕರ್ ಧಯಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1844 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1845 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1846 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಿಕಂಠಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1847 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1848 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1849 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜ್ರಮಾಲ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1850 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1851 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಶಿಧರ್ ವೆದಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1852 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1853 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫನನ ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1854 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1855 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1856 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುೊಂಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1857 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಭಿಲ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1858 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1859 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಣ್ಣ  ಕೇಳಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1860 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1861 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಶಂಔಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1862 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1863 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಭಭ .ಷಫವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1864 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟಲಕಿಮ ಭ  ದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1865 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಭ ಲಾಲ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1866 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1867 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲಿೊಂಖಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1868 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1869 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1870 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1871 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಔರಿಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1872 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೇಔಲ ಮನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1873 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1874 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1875 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1876 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1877 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1878 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1879 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1880 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1881 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1882 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1883 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ASHOK ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1884 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಪಾಷಾ ಮಿಯಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1885 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಔಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1886 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1887 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಲರಾಜು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1888 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾೊಂಡು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1889 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1890 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1891 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾೊಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1892 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1893 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1894 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುತಮ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1895 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1896 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1897 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1898 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1899 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1900 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲಿೊಂಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1901 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿಭಭ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1902 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1903 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭದಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1904 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾಭದೇವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1905 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಖಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1906 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿಮ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1907 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1908 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1909 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1910 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔವಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1911 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಿಕ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1912 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1913 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1914 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1915 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1916 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1917 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿವನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1918 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬ್ಬೇಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1919 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1920 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1921 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಔಯ ಭು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1922 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1923 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1924 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1925 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿಮ ಭ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1926 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1927 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇವಿೊಂದ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1928 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಕಿೇರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1929 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1930 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿೇಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1931 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಂಪಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1932 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಔಷಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1933 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಂಬು ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1934 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅೊಂಬ್ಬಕವವ ಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1935 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1936 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೇತ್ತೊಂಫಯ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1937 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1938 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1939 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1940 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1941 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾೊಂಡು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1942 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1943 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ತಿಭಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1944 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1945 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1946 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1947 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1948 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1949 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ನಿೇಲಂಗ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1950 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನನ ಪುಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1951 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1952 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ   ಮುಚಖೇದ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1953 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾೊಂಡು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1954 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮಿೇರ್ ಹುಸೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1955 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1956 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1957 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಔಕ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1958 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಕಿಯ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1959 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1960 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಾವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1961 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1962 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫನನ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1963 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1964 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತಮ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1965 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುಯನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1966 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1967 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಶಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1968 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಗವೊಂದಯ  ವಿ ಕುಲಔಣಿಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1969 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1970 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೇತನ್ ದೇಸಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1971 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1972 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1973 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1974 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿಪಾ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1975 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಸಿತ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1976 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದುಖಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1977 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಭ  ಪ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1978 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1979 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯ ಭಾಔಯ ಮುನಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1980 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖರಾಜ್ ಸುಲ್ರಗಾೊಂವ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1981 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1982 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭನ್ರನ ೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1983 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಔಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1984 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1985 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1986 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಔಕ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1987 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಬ್ಬಯ ಯಾನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1988 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1989 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಭ ದ್ ಇಬಾಯ ಹಿೊಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1990 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1991 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1992 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಭನ್ರಮಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1993 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1994 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಾಲ ವುದ್ರದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



1995 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಲಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1996 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನಫಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1997 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1998 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

1999 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇತಿಲಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2000 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2001 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2002 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಭಾಷಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2003 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2004 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿತ್ತಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2005 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಮುಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2006 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2007 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2008 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಶಿಔಲಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2009 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2010 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2011 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸಿದದ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2012 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಯಾಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2013 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸಮೂದ್ ಭಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2014 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2015 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2016 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2017 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2018 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2019 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸರಿಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2020 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ERAPPA ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2021 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2022 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2023 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2024 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2025 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಜನಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2026 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2027 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2028 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಸನುಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2029 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2030 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಾ   ಶಿನಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2031 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2032 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2033 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಲಾಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2034 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2035 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2036 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2037 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2038 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2039 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಾನಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2040 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2041 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2042 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘ್ಯಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2043 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2044 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2045 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಡಡ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2046 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಮೌಲನ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2047 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2048 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2049 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸೇನಿಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2050 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇವಿ ಷಬಾನ  ಕಾವೄಲ ಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2051 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2052 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಾಧರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2053 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಗೇವಿೊಂದ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2054 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2055 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2056 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾರಿಜಾತ ವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2057 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2058 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2059 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2060 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರೆ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



2061 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2062 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2063 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಭ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2064 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನುರಾಧ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2065 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2066 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2067 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಬುಖಗಮಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2068 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುನಿೇತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2069 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಡ್ಡಆರ್ ದೇವಿೇೊಂದಯ   ತಿಳಕ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2070 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಸ್ಪಯ ಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2071 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2072 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2073 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2074 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2075 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಜಂಖಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2076 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶಿೇರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2077 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2078 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2079 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2080 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2081 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2082 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2083 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2084 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2085 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2086 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ತರಾೊಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2087 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2088 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2089 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೆಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2090 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2091 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2092 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2093 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2094 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಖಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2095 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಖಲಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2096 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ  ಇನಿಲಿಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2097 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2098 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಪಾೊಂಡಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2099 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಿದಾಮ ಸಾಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2100 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2101 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಗೇಯಥಿ ಷಮಾಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2102 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2103 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2104 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಯಣ್ಗೌಡ ನಯಷ ರೆಡ್ಡಡ  ಖತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2105 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2106 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಲ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2107 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2108 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2109 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2110 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿೇಹಾನ ಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2111 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಲ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2112 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಿದದ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2113 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2114 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2115 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಖನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2116 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷ ಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2117 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವೊಂದಯ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2118 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವೄೊಂಔಟೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2119 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2120 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಖಗ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2121 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೆಫ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2122 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2123 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ನಯಷ  ಮೆಔಲ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2124 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸುಜಾತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2125 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಸಾತ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2126 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುೊಂಜಿಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2127 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿವಚ ೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



2128 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ಫಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2129 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2130 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಶಾೊಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2131 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿರಿ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2132 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇತ್ತ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2133 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಕುೊಂತಲಾ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2134 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2135 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2136 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವೄೊಂಔಟ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2137 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿಮ ಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2138 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2139 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಶಂಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2140 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಜನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2141 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೄ ದಾಮೇೇದರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2142 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕತಲಾಪ್ ಲಂಗೇಟಿಔರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2143 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2144 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಲಕಿಮ ಭ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2145 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2146 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2147 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಷಣ್ಣ  ಮೇಖಲ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2148 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2149 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಖ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2150 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಿಯ ೇನಿವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2151 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2152 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2153 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸನುಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2154 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇೊಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2155 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇರೇೊಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2156 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2157 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮ ೇತಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2158 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2159 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಸಾಮಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2160 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇೊಂದಯ  ಸಿೊಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2161 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಅನಂತಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2162 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಫದಯ  ನಾಮಔ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2163 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಯ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2164 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2165 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ದೇಔಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2166 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2167 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2168 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2169 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2170 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಖದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2171 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2172 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಾಲ ಕಿಶಟ ಭಭ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2173 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವೄೊಂಔಟ ರೆಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2174 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2175 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2176 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಔಕ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2177 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೆಫ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2178 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾೊಂಡುರಂಖ ವಿಠಲ್ ಜೇಶಿ ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ

2179 ಔಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕಾೊಂವ



PÀæ. À̧A gÉÊ. À̧A,PÉÃAzÀæ UáæªÀÄ ºÉ À̧gÀÄ ¸Ë® s̈Àå ¥ÀqÉzÀ ¸Ë® s̈ÀåzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

1 £ÀgÉÆÃuÁ £ÀgÉÆÃuÁ ಶಿವಾನಂದ್ M.B. Plough

2 ¤A§Uáð zÀÄvÀÛgÀUÁªÀ ರಾಜು Rotovater/Side shift rotovater

3 ಭದನಹಿಪ ಯಖ À̧gÀ À̧A¨Á ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Rotovater/Side shift rotovater

4 RdÆj dªÀ¼ÀUÁ eÉ ಔಭಲ್ ಗೋವಾಂದ್ ನಡೆ M.B. Plough

5 RdÆj £ÀAzÀUÀÆgÀ ನಾಖನಾಥ ಧೋಾಂಡಿಬಾ ಬಿರಾಜ್ದಾ ರ್ M.B. Plough

6 RdÆj vÀqÉÆÃ¼Á ಖಣತಿ M.B. Plough

7 £ÀgÉÆÃuÁ É̈Ã®ªÀÄV ಭೋಮಾಶಂಔರ್ Upto 25 PTO HP

8 £ÀgÉÆÃuÁ £ÀgÉÆÃuÁ ರುದರ ಮಯ  ಸ್ವಾ ಮಿ M.B. Plough

9 £ÀgÉÆÃuÁ É̈¼ÀªÀÄV ಗೆಮು Chaff Cutter

10 £ÀgÉÆÃuÁ PÀgÀºÀj ತಾರು Chaff Cutter

11 ¤A§Uáð PÀªÀ®UÁ ಚಿದಾನಂದ್ M.B. Plough

12 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ Chaff Cutter

13 RdÆj wÃxÀð ಮಿೋನಾಕ್ಷೀ Upto 25 PTO HP

14 RdÆj ºÉÆÃzÀ®ÆgÀ ವಜಯಾನಂದ್ Rotovater/Side shift rotovater

15 ¤A§Uáð PÀªÀ®UÁ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ Rotovater/Side shift rotovater

16 £ÀgÉÆÃuÁ É̈ÆÃzsÀ£À ಶಿವಯಣಪ Rotovater/Side shift rotovater

17 £ÀgÉÆÃuÁ É̈ÆÃzsÀ£À ಶಿವಯಣಪ Rotovater/Side shift rotovater

18 ಭದನಹಿಪ ಯಖ gÀhÄ¼ÀQ ಶಿಲಾಂಖಪ Seed cum fertilizer drill

19 ¤A§Uáð £ÀÉÃ®ÆègÀ ಶಿವಯಣಪ Seed cum fertilizer drill

20 ¤A§Uáð zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ Seed cum fertilizer drill

21 ¤A§Uáð §lÖgÀUÁ ರಾಚಪ Seed cum fertilizer drill

22 ¤A§Uáð UÉÆÃ¼Á © ಸಸೈನ್ ಷಬ್ ದಫೆದಾರ್ Seed cum fertilizer drill

23 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ¤AUÀzÀ½î ಗೌಯಬಾಯಿ Seed cum fertilizer drill

24 ¤A§Uáð ¤A§Uáð ಫಷಭಮ Chaff Cutter

25 ಭದನಹಿಪ ಯಖ CA É̈ªÁqÀ ಚಿದಾನಂದ್ Seed cum fertilizer drill

26 £ÀgÉÆÃuÁ £ÀgÉÆÃuÁ ಶಿವಾನಂದ್ Seed cum fertilizer drill

27 £ÀgÉÆÃuÁ PÉj CA§®UÁ ಶಿ ವಯಣಪ Seed cum fertilizer drill

28 D¼ÀAzÀ ºÉ§½ ಸಾಂದಯಬಾಯಿ Seed cum fertilizer drill

29 D¼ÀAzÀ ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ ಯತನ್್ಚಂದ್ ಎಾಂ ಪೂಜ್ದರಿ Seed cum fertilizer drill

30 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೋಭಾ Seed cum fertilizer drill

31 D¼ÀAzÀ ªÀÄÄ£Àß½ ಜಮಪಾಲ Seed cum fertilizer drill

32 D¼ÀAzÀ zÀÉUÁªÀ ಚಂದಭಮ Seed cum fertilizer drill

33 D¼ÀAzÀ ºÀ½î À̧®UÀgÀ ಶಿವಾನಂದ್ Seed cum fertilizer drill

34 RdÆj ¸Á¯ÉÃUÁAªÀ ವಜಮಕುಮಾರ್ Seed cum fertilizer drill

35 RdÆj ¤ÃgÀUÀÄr ಸಮಿನಾಥ್ Seed cum fertilizer drill

36 RdÆj D¼ÀAUÁ ಯವೋಾಂದರ Seed cum fertilizer drill

37 D¼ÀAzÀ É̈ÆÃ¼ÀtÂ ಸನಮಂತಪ Seed cum fertilizer drill

38 D¼ÀAzÀ PÉÆÃqÀ® ºÀAUÀgÀUÁ ನಾಖಪ M.B. Plough

39 D¼ÀAzÀ aAZÉÆÃ½ PÉ ಅಾಂಫರಾಯ್ Seed cum fertilizer drill

2019-20 £ÉÃ ¸Á°£À D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À PÀÈ¶ AiÀiÁAwæPÀgÀt WÀlPÀzÀ ¸Ë® s̈Àå ¥ÀmÉzÀ «ªÀgÀ.



40 ¤A§Uáð PÀqÀUÀAa ಕೈಲಾಸ್ Seed cum fertilizer drill

41 D¼ÀAzÀ vÀqÉÆÃ¼Á ವಯಣಫಷಪ Seed cum fertilizer drill

42 ¤A§Uáð vÀÉ®ÆègÀ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ Seed cum fertilizer drill

43 RdÆj §AUÀgÀUÁ ಖಂಡೇರೆ Seed cum fertilizer drill

44 £ÀgÉÆÃuÁ PÀgÀºÀj ಶಂಔರ್ Seed cum fertilizer drill

45 RdÆj ¸Á¯ÉÃUÁAªÀ ಭಹಾದಪ Seed cum fertilizer drill

46 ¤A§Uáð zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ ಸಿದಾಾ ರಂ Seed cum fertilizer drill

47 ¤A§Uáð zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ ಬಂಖಯ ಪೂಜ್ದರಿ Seed cum fertilizer drill

48 ¤A§Uáð s̈ÀÆ À̧£ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ್ ಮಲಶೆಟಿ್ಟ Seed cum fertilizer drill

49 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ದಯಾನಂದ ಫಷವಂತಪ  ಷಗುಭಲೆ Seed cum fertilizer drill

50 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಲೆೆರಾ ಗುಾಂಡಣಣ Seed cum fertilizer drill

51 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಷಲೆರ್ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ Seed cum fertilizer drill

52 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ಔಭಲ್ ಗೋವಾಂದ್ ನಡೆ Seed cum fertilizer drill

53 ¤A§Uáð ಬೆನಸಿರುರ್ ಸೋಮಿಲ ಾಂಗ್ ಸನಮ ಾಂತಪ  ಬಭನ ಲಲ Seed cum fertilizer drill

54 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ಯಮವಾ ಯ Seed cum fertilizer drill

55 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ರೂಪಾಲ Rotovater/Side shift rotovater

56 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಅಶೋಕ್ Seed cum fertilizer drill

57 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಚಂದರ ಔಲಾ Seed cum fertilizer drill

58 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಆನಂದೄರ ೋ
Power operated Grass/Weed Slasher 

Power Weeder/ Brush cutter

59 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಭಲಲ ಣಣ Seed cum fertilizer drill

60 D¼ÀAzÀ ವಖಾಪುಯ ಶಿಪುತರ ಪ Seed cum fertilizer drill

61 ¤A§Uáð ಧಂಗಾಪುಯ ಸಿದರ ಭಪ Seed cum fertilizer drill

62 ¤A§Uáð ಕಸಯಳಿ್ಳ ಭಲಪ Seed cum fertilizer drill

63 ¤A§Uáð ಔಡೆಾಂಚಿ ಜಖನಾಥ Seed cum fertilizer drill

64 ¤A§Uáð ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಅಪ ರಾಮ Seed cum fertilizer drill

65 ¤A§Uáð ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ನಾಂಖಪ  ಕನೇರಿ Seed cum fertilizer drill

66 ¤A§Uáð ಜವಾಲ.ಡಿ ನಾಖಪ Chaff Cutter

67 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಸನಮ ಾಂತ್ ರಾವ್ Seed cum fertilizer drill

68 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಯಮವಾ ಯ Seed cum fertilizer drill

69 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ Seed cum fertilizer drill

70 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಾಂತಬಾಯಿ Seed cum fertilizer drill

71 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಪೄರ ೋಮಾ ಭಲಲ ನಾಥ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ Seed cum fertilizer drill

72 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ರ ಭುಲಾಂಖ Seed cum fertilizer drill

73 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ವವಾ ನಾಥ್ ಪಿ Seed cum fertilizer drill

74 D¼ÀAzÀ ಕುನಸಂಖವ ಗುರುದಮ Seed cum fertilizer drill

75 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ನೋಲಕಂಠ Rotovater/Side shift rotovater

76 ¤A§Uáð ಔಡೆಾಂಚಿ ಸಿದಾಾ ರಂ Rotovater/Side shift rotovater

77 ¤A§Uáð ಭಡಿಯಾಲ್ ಶಂಔರ್ Chaff Cutter

78 ¤A§Uáð ಧಂಗಾಪುಯ ವಯಣಬಾಷಪ Chaff Cutter

79 ¤A§Uáð ಧಂಗಾಪುಯ ವಯಣಬಾಷಪ Chaff Cutter

80 ¤A§Uáð ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ಜಿಲಾನ Seed cum fertilizer drill



81 ¤A§Uáð ನಾಂಫಗಾಯ ಔಯಫಷಮಯ Seed cum fertilizer drill

82 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಶಿರ ೋನಾಥ್ Rotovater/Side shift rotovater

83 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ವಯಣಫಷಪ  ಜಿಡಿಭಣಿ Seed cum fertilizer drill

84 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅನನ ಪ  ಉರುಪ್ ಅನನ ರಾವ್ Seed cum fertilizer drill

85 RdÆj ಕಜುರಿ ವಜಮಕುಮಾರ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

86 ¤A§Uáð ಧಂಗಾಪುಯ ವಯದಾ ಬೈ
Engine operated /tractor operated 

thresher

87 RdÆj ಅಲಂಗಾ ದತತ
Engine operated /tractor operated 

thresher

88 ¤A§Uáð ಧಂಗಾಪುಯ ಭಲಲ ನನ ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

89 ¤A§Uáð ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾಖಣಣ Seed cum fertilizer drill

90 ¤A§Uáð ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಸನಭಮಯ Rotovater/Side shift rotovater

91 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಸಿದಾ ರಾಭಪ Rotovater/Side shift rotovater

92 ¤A§Uáð ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಯಪ Rotovater/Side shift rotovater

93 ¤A§Uáð ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹೇಶ್ M.B. Plough

94 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಠಠ ಲ್ ಪೂಜ್ದರಿ Rotovater/Side shift rotovater

95 D¼ÀAzÀ ವಖಾಪುಯ ನಾಖರಾಜ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

96 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ಧನು Rotovater/Side shift rotovater

97 ¤A§Uáð ಸಡಲೆ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ರಾವ್ ಸ್ವಹೇಬ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

98 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಯಶಿೋದ್ ಸ್ವಬ್ M.B. Plough

99 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಯವ Chaff Cutter

100 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ರಿಯಾಜ್ Disel/petrol run pumpsets

101 D¼ÀAzÀ ಕಡಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ಷದಾಶಿ Seed cum fertilizer drill

102 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) AMOL Disel/petrol run pumpsets

103 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸನಲ್ Disel/petrol run pumpsets

104 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ವಯಣಣ  ಬೆಲೆಲ Disel/petrol run pumpsets

105 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Disel/petrol run pumpsets

106 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ಶಾಂತಪ M.B. Plough

107 D¼ÀAzÀ ಜಿೋಸಯಳಿ್ಳ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ Chaff Cutter

108 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ Disel/petrol run pumpsets

109 D¼ÀAzÀ ರಾಜವಾಲ್ ಸರೇಶ್ Rotovater/Side shift rotovater

110 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಔಲಾಯ ಣಿ Disel/petrol run pumpsets

111 D¼ÀAzÀ ಕಡಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಗಿಲಿ
Tractor/Power tiller/Power operated 

plant protection equipments

112 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಚಂದರ ಭಾಖ
Engine operated /tractor operated 

thresher

113 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಭಲಲ ನಾಥ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

114 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನ ಚನನ ಪ Chaff Cutter

115 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನ ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ನಾಮಕೋಡಿ Chaff Cutter

116 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಬಿಲಿ ಾ ಸ್ ಬೇಗಂ Chaff Cutter

117 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ Chaff Cutter

118 D¼ÀAzÀ ಜಿೋಸಯಳಿ್ಳ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ Rotovater/Side shift rotovater

119 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ನಾಖರಾಜ್ Rotovater/Side shift rotovater

120 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಮೇಸಭಮ ದ್ ಐಜ್ದಜ್ ಅಸಮ ದ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

121 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಅಔಬ ರ್ ಅಲ
Engine operated /tractor operated 

thresher



122 ¤A§Uáð ಭೂಸೂನ ರ್ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ
Engine operated /tractor operated 

thresher

123 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ವಯದಾಬಾಯಿ
Engine operated /tractor operated 

thresher

124 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಭಹಾದವ
Engine operated /tractor operated 

thresher

125 ¤A§Uáð ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಭಸಭಮ ದ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

126 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ಭಡಿಲಪ
Engine operated /tractor operated 

thresher

127 ¤A§Uáð ಸಡಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Rotovater/Side shift rotovater

128 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಕುನ ರಾಭಚಂದರ Chaff Cutter

129 ¤A§Uáð ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಭಣಣ Rotovater/Side shift rotovater

130 ¤A§Uáð ಭೂಸೂನ ರ್ ಗುಾಂಡಪ Chaff Cutter

131 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ ಬಿರಾದರ್ Chaff Cutter

132 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಭಹೇಾಂದರ ಕುಮಾರ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

133 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಗುಾಂಡಮಯ
Engine operated /tractor operated 

thresher

134 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಬಿ) ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಸಿಾಂಗೇ Chaff Cutter

135 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Rotovater/Side shift rotovater

136 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಧಭಯಣಣ Chaff Cutter

137 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಷಲೆರ್ ಭಹಾದಮಯ M.B. Plough

138 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ಧಭಯರಾಜ್ M.B. Plough

139 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಮಂಖಳಾ
Engine operated /tractor operated 

thresher

140 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಉಮಶ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

141 ¤A§Uáð ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಅಶೋಕ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

142 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಬಾಬುರಾವ್ Upto 25 PTO HP

143 D¼ÀAzÀ ಜಿೋಸಯಳಿ್ಳ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷದ್ರರ ದ್ಾ ೋನ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

144 D¼ÀAzÀ ಭಭದಾಪುಯ ಜಕ್ಷೋರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಭದಾರ್ Seed cum fertilizer drill

145 D¼ÀAzÀ ಯೆಲನಾವಾಡೆಿ ಭಲಲ ನಾಥ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

146 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಷಲೆರ್ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ Rotovater/Side shift rotovater

147 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಸೋಭಣಣ
Engine operated /tractor operated 

thresher

148 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ನಾಖಶಂಔರ್ Rotovater/Side shift rotovater

149 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ವಾಲು Rotovater/Side shift rotovater

150 D¼ÀAzÀ ಕಡಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ಭಯಗು M.B. Plough

151 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಪಂಡಿತ್
Tractor/Power tiller/Power operated 

plant protection equipments

152 D¼ÀAzÀ ರಾಜವಾಲ್ ಶಿಭಮ Rotovater/Side shift rotovater

153 D¼ÀAzÀ ಯೆಲನಾವಾಡೆಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಪೇಲೋಷಪ ತಿಲ್ Chaff Cutter

154 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಬಿ) ಫಷಣಣ Rotovater/Side shift rotovater

155 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಅಪ ಣಣ  ಮಂಜುಲಔರ್
Power operated Grass/Weed Slasher 

Power Weeder/ Brush cutter

156 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಬಯತ್್ಬಾಯಿ ಮಂಜುಲಔರ್ Harvester/Reaper

157 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಫಾತಿಮಾಬಿ Rotovater/Side shift rotovater

158 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಔಲಾಯ ಣಯ M.B. Plough

159 D¼ÀAzÀ ಹನೂ ಳಿ್ಳ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪುತರ
Engine operated /tractor operated 

thresher

160 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ವಯಣಫಷಪ
Engine operated /tractor operated 

thresher

161 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ವಭರಾಯ್ M.B. Plough

162 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ರ ಭಾಔರ್ M.B. Plough



163 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಕುನ ಚಂದರ  ರ ಭು
Engine operated /tractor operated 

thresher

164 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಜಮಶಿರ ೋ Rotovater/Side shift rotovater

165 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಗುರುದಪ
Tractor/Power tiller/Power operated 

plant protection equipments

166 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಸತಾರ್ Rotovater/Side shift rotovater

167 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಸತಾರ್ Rotovater/Side shift rotovater

168 ¤A§Uáð ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಭಹಾದಪ
Engine operated /tractor operated 

thresher

169 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಸ್ವರುಬಾಯಿ
Tractor/Power tiller/Power operated 

plant protection equipments

170 RdÆj ಕಜುರಿ ಶಿವಾನಂದ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

171 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಅಶಿಾ ನ Upto 25 PTO HP

172 RdÆj ಅಲಂಗಾ ವೋಾಂಔಟ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

173 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಷಲೆರ್ ಶಿವಾನಂದ್ Upto 25 PTO HP

174 ¤A§Uáð ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಭಹಾಲಾಂಗ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

175 RdÆj ಮಾತಾಕ್ಷ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ರೇ Rotovater/Side shift rotovater

176 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಯಳ್ಳೋಧರ್ ಬಿರಾಜ್ದದರ್ M.B. Plough

177 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಕುನ ಶಿಫಷಪ  ಮೇೋಡ್ Chaff Cutter

178 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ಲಲತಾ
Engine operated /tractor operated 

thresher

179 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸಿದಾ ಪ
Tractor/Power tiller/Power operated 

plant protection equipments

180 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಸನಮಂತ್ ಗೋವನ್ Rotovater/Side shift rotovater

181 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ರುಔಮಾಬಾಯಿ Chaff Cutter

182 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಭೋಮಾಶಂಔರ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

183 ¤A§Uáð ದವಂತಿ ನಾಂಖಪ  ಶಿರೂರ್ Rotovater/Side shift rotovater

184 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಕುನ ಶಿರ ೋಮಂತಾರ ವ್ Rotovater/Side shift rotovater

185 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಶಿವಾನಂದ್ ರಾಡ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

186 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಡೆ್ಾಂಕ್ಷ ಶಿಲಾಂಖಪ
Tractor/Power tiller/Power operated 

plant protection equipments

187 ¤A§Uáð ಜವಾಲ.ಡಿ ವಕುಾಂತಲ
Engine operated /tractor operated 

thresher

188 ¤A§Uáð ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ಗುಾಂಡಪ  ಹನನ ಶೆಟಿ್ಟ
Engine operated /tractor operated 

thresher

189 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ದವಾಂದರ  ಲಔಿಪ  ಅಸಿ್ ೋಜ್ Rotovater/Side shift rotovater

190 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಔಲಾಯ ಣಿ ಫಷಣಣ  ಮೄಲನಾಕೆರಿ Rotovater/Side shift rotovater

191 RdÆj ನಗುಯಡಿ ಸಭಾಷ್ ಸ್ವಾಂಕಾಂಟ್ಲ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

192 ¤A§Uáð ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ಫಷಯಜ್
Tractor/Power tiller/Power operated 

plant protection equipments

193 ¤A§Uáð ಔವಾಲೆಾ ಸನಮಂತರ ಮ Rotovater/Side shift rotovater

194 ¤A§Uáð ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಶಿಪುತರ
Engine operated /tractor operated 

thresher

195 ¤A§Uáð ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಶಿಪುತರ
Engine operated /tractor operated 

thresher

196 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಸೋನುಬಾಯಿ
Engine operated /tractor operated 

thresher

197 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಜಖನಾನ ಥ Rotovater/Side shift rotovater

198 ¤A§Uáð ಭಡಿಯಾಲ್ ಫಸಂತ್ Rotovater/Side shift rotovater

199 RdÆj ಸಿರುರ್ (ಜಿ) ಶಿಲಾಂಗ್ Rotovater/Side shift rotovater

200 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಗೇಲಾಗಾಾಂವ್ ಸಿದಾಾ ರಂ ಮಾರುತಿ ಮಾನೆಔರ್ Rotovater/Side shift rotovater

201 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಗೇಲಾಗಾಾಂವ್ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ಮಂಜುಲಿರ್ Rotovater/Side shift rotovater

202 ¤A§Uáð ಭಡಿಯಾಲ್ ಭೋಮಾಶ Rotovater/Side shift rotovater

203 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಗುರುಬಾಯಿ Seed cum fertilizer drill



204 ¤A§Uáð ಔಡೆಾಂಚಿ ಸೋಭಶೇಕರ್ Seed cum fertilizer drill

205 D¼ÀAzÀ ಕಡಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ಷಚಿನ್ Upto 25 PTO HP

206 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ವಯಣಪ M.B. Plough

207 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಗುಾಂಡಪ
Engine operated /tractor operated 

thresher

208 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ M.B. Plough

209 D¼ÀAzÀ ಜಿಡೆಾ ಯಮವಾ ಯ Groundnut pod stripper/Thresher

210 ¤A§Uáð ಬಭನ್್ಸಳಿ್ಳ ಸನಮಂತಯಯ್ ಭಲತಿಲ್ Seed cum fertilizer drill

211 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ತಿೋಥಯಪ
Power operated Grass/Weed Slasher 

Power Weeder/ Brush cutter

212 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಷಲೆರ್ ಷಮಫಣಣ Rotovater/Side shift rotovater

213 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ನಾಖಭಮ M.B. Plough

214 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಸಿದಾ ರೂದ್ Upto 25 PTO HP

215 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಸೋಭಶೇಕರ್ Upto 25 PTO HP

216 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜ್್ಬಾಬಾಲ ಡ್ ರಾಜ್್ಕುಮಾರ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

217 RdÆj ಕಜುರಿ ಶಾಂತಪ
Engine operated /tractor operated 

thresher

218 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ದಷತ ಗಿೋರ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

219 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ರೇನಸಿದಾ Rotovater/Side shift rotovater

220 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಸಿದಾ ರಾಭ Chaff Cutter

221 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಮಾಣಿಕ್ ಭಡಿಮಲೆ Rotovater/Side shift rotovater

222 ¤A§Uáð ಜವಾಲ.ಡಿ ಫಷವಂತಾರ ವ್ Rotovater/Side shift rotovater

223 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ರಾಜಾಂದರ  ದವಾಂದರ  ಜಮಾದರ್ coconut frond chopper

224 RdÆj ಕಜುರಿ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ M.B. Plough

225 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಔಿಗಾಯ ಮಾಣಿಕ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

226 ¤A§Uáð ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಜಹಾಾಂಗಿೋರ್ ಮಿಯಾನ್ Rotovater/Side shift rotovater

227 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ಸಿದಾಾ ರಂ M.B. Plough

228 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಸೈಫಣಣ Rotovater/Side shift rotovater

229 RdÆj ಕಜುರಿ ಸಬಿೋಬ್ ಷಬ್ Rotovater/Side shift rotovater

230 RdÆj ನಗುಯಡಿ ಖಜ್ದನನ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

231 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಭೋಭಣಣ  ಘೋಡಕೆ M.B. Plough

232 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಶಿರ ೋಮಂತ್ M.B. Plough

233 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಗುಾಂಡಭಮ  ಸಿ ಮಾಯಿ Upto 25 PTO HP

234 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಭಹಾದವ್ ಸೋಭಣಣ  ವಾಗೆಡ ೋಲ್ M.B. Plough

235 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ವನಯಪ  ಶಿಯಯ್ ಮೆಾಂದಗಿಯ M.B. Plough

236 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ರೌತ್ರ ೋ ಭೋಮಾಶ ಅಾಂಜುತಗಿ M.B. Plough

237 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

238 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ವಜಿಕುಮಾರ್ M.B. Plough

239 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುಯ ಫಷಣಣ M.B. Plough

240 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಭಲಿಣಣ M.B. Plough

241 ¤A§Uáð ಭಡಿಯಾಲ್ ವಯಣಾ ಫಷಪ M.B. Plough

242 ¤A§Uáð ಭಡಿಯಾಲ್ ಭಲಲ ನಾಥ್ ಶಿರೇ ಬೆಲಭಗಿ M.B. Plough

243 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ವೄಾಂಔಭಮ  ಇಟ್ಖರ್ M.B. Plough

244 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ವಯಣಫಷಪ M.B. Plough



245 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಷಲೆರ್ ವೋಯಬದರ ಪ M.B. Plough

246 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಅಾಂಫರಾಮ ಸಿಾಂಗೇ
Power operated Grass/Weed Slasher 

Power Weeder/ Brush cutter

247 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಅಾಂಕುಶ್
Power operated Grass/Weed Slasher 

Power Weeder/ Brush cutter

248 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಡಾರ ಿ ಬಾಯಿ ತುಳಶಿರಾಮ್ ಶಿಾಂಡೆ
Engine operated /tractor operated 

thresher

249 RdÆj ಕಜುರಿ ಮಾರುತಿ M.B. Plough

250 RdÆj ಕಜುರಿ ಪುತಲಬಾಯಿ M.B. Plough

251 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಭಲಲ ನಾಥ್ Chaff Cutter

252 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ನೋಲಕಂಠ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ M.B. Plough

253 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಯಾಲಾಲಾಂಗ್ M.B. Plough

254 D¼ÀAzÀ ಭಭದಾಪುಯ ಜಕ್ಷೋರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಭದಾರ್ M.B. Plough

255 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ಅನಾಪ  ಫಷತತ ಪ  ವಹಾಪುರೆ M.B. Plough

256 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುಯ ಸಿದಾಾ ರಂ M.B. Plough

257 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಚಂದರ ಭಪ M.B. Plough

258 ¤A§Uáð ಬೆನಸಿರುರ್ ಫಷರಾಜ್ M.B. Plough

259 ¤A§Uáð ಭಡಿಯಾಲ್ ರ ಭು M.B. Plough

260 D¼ÀAzÀ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಯಮಶ್ Rotovater/Side shift rotovater

261 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಶಿವಾನಂದ್ M.B. Plough

262 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ವೆಶಲ
Power operated Grass/Weed Slasher 

Power Weeder/ Brush cutter

263 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಸೈಫನಾನ M.B. Plough

264 RdÆj ಗಾಯ ಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಷಕರಂ
Engine operated /tractor operated 

thresher

265 ¤A§Uáð ಭಡಿಯಾಲ್ ಸಿದಾ ಲಾಂಖ ಶಿರೂರ್ M.B. Plough

266 ¤A§Uáð ಭಡಿಯಾಲ್ ಶಿರಾಮ ಎಸ್ ವೆ M.B. Plough

267 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಸಂಖಭಮ M.B. Plough

268 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಶಿಪುತರ M.B. Plough

269 RdÆj ಅಲಂಗಾ ರ ವೋಣ್ Rotovater/Side shift rotovater

270 D¼ÀAzÀ ಕಡಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ M.B. Plough

271 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ಶಿವನಯಪ  ಬಂಡೇಪ  ನಾಖನುು ರೆ M.B. Plough

272 ¤A§Uáð ಔಡೆಾಂಚಿ ಫಷವ್ ತಿೋಥಯಮಯ  ಸ್ವಾ ಮಿ Chaff Cutter

273 D¼ÀAzÀ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮಾಯ ಕ್ಬಬ ಲ್ ಟೇಲ್ M.B. Plough

274 D¼ÀAzÀ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮಾಯ ಕ್ಬಬ ಲ್ ಟೇಲ್ M.B. Plough

275 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಸಿದಾ ರಾಭಪ M.B. Plough

276 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಶಿವಾನಂದ್ M.B. Plough

277 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಯೋಗೇಶ್
Engine operated /tractor operated 

thresher

278 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ವಯಣಫಷಪ  ಚನಫಷಪ  ಲಾಂಖಶೆಟಿ್ಟ M.B. Plough

279 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ವಲಾಸ್ M.B. Plough

280 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನ ಬಂಡೇಪ M.B. Plough

281 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ಶಂಔರ್ M.B. Plough

282 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ M.B. Plough

283 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಗಿರಿೋಶ್ M.B. Plough

284 ¤A§Uáð ಧನ್ಸರ್ ಷಯಷಾ ತಿ M.B. Plough

285 ¤A§Uáð ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ಶಾಂತಪ M.B. Plough



286 ¤A§Uáð ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ಶಿಶಂಔರ್ ಭಲಸ್ಟಿ್ಟ M.B. Plough

287 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಯಮವಾ ಯ M.B. Plough

288 ¤A§Uáð ಭೂಸೂನ ರ್ ಔಲಾಯ ಣಿ M.B. Plough

289 RdÆj ನಗುಯಡಿ ಭಹಾದವ M.B. Plough

290 RdÆj ಕಜುರಿ ಬಾಲವಂತರಾಮ M.B. Plough

291 RdÆj ಸಿರುರ್ (ಜಿ) ಜಿಲಾನ ಇಮಾಮಾು ಬ್ ಮುಲಾಲ M.B. Plough

292 ¤A§Uáð ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ಶಿವಯಣಪ M.B. Plough

293 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಶಿವನಯಪ M.B. Plough

294 ¤A§Uáð ಜವಾಲ.ಡಿ ಭಹಂತೇಶ್ M.B. Plough

295 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಧಭಯಣಣ M.B. Plough

296 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಬಿ) ದತತ ಪ M.B. Plough

297 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನ ಭಹಾದಪ M.B. Plough

298 ¤A§Uáð ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ಬಿಮಾಶ M.B. Plough

299 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ರಾಚಣಣ M.B. Plough

300 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಜೆಟಿ್ ಪ M.B. Plough

301 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಫಷಲಾಂಖಪ M.B. Plough

302 RdÆj ಕಜುರಿ ನಲಪ M.B. Plough

303 RdÆj ನಗುಯಡಿ ಚಯಾಬೈ Rotovater/Side shift rotovater

304 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಆನಂದ್ M.B. Plough

305 RdÆj ಕಜುರಿ ನೋಲಭಮ M.B. Plough

306 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ M.B. Plough

307 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಶಿರ ೋದವ M.B. Plough

308 RdÆj ತಡೋಲಾ ಪಾಾಂಡ್ರಂಗ್ M.B. Plough

309 RdÆj ಕಜುರಿ ಶಿವಯಣಪ M.B. Plough

310 RdÆj ಕಜುರಿ ನಾಖಪ M.B. Plough

311 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಅಶೋಕ್ Chaff Cutter

312 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ವೋಯಣಣ M.B. Plough

313 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ಶಿಣಣ Rotovater/Side shift rotovater

314 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ದಯಾನಂದ್ ಭಲಪ  ಧೋತ್ರ M.B. Plough

315 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಷಲೆರ್ ಚಂದಸ್ವಬ್ M.B. Plough

316 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಘೋಡಕೆ M.B. Plough

317 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ M.B. Plough

318 ¤A§Uáð ಯೆಲು ಾಂಗಿ ರೇಣುಕ M.B. Plough

319 ¤A§Uáð ಭಡಿಯಾಲ್ ಸಿದಾ ರಂ ಯ ತಿ Upto 25 PTO HP

320 D¼ÀAzÀ ಕಡಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ಕಶಿನಾಥ್ Rotovater/Side shift rotovater

321 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಈವಾ ರ್ Upto 25 PTO HP

322 ¤A§Uáð ಔಡೆಾಂಚಿ ಸನಮಂಥ್ರ ೋ Rotovater/Side shift rotovater

323 ¤A§Uáð ವೆಜ್ದಪುಯ ದಷತ ಮಯ M.B. Plough

324 ¤A§Uáð ಧಂಗಾಪುಯ ಗೌತಮ್ ಮೄಲಿೆ ರಿ Chaff Cutter

325 ¤A§Uáð ಕಸಯಳಿ್ಳ ಅಾಂಬ್ರರ ತ್ M.B. Plough

326 ¤A§Uáð ನಾಂಫಗಾಯ ಯಾಕ್ಬಬ್ ಸ್ವಬ್ Chaff Cutter



327 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಾಂತಪ  ಗುರುಲಾಂಖಪ  ಫಜ್ದರೆ M.B. Plough

328 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಸಾಂದಾರ ಬಾಯಿ M.B. Plough

329 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಲೆೆರಾ ಗುಾಂಡಣಣ M.B. Plough

330 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಡೆ್ಾಂಕ್ಷ ಸೈಫಣಣ Groundnut pod stripper/Thresher

331 ¤A§Uáð ಭೂಸೂನ ರ್ ರಾಜು ಸೇವು ರಾಥೋಡ್ Rotovater/Side shift rotovater

332 ¤A§Uáð ಔಡೆಾಂಚಿ ರೇನು ಡಡ ಪ Seed cum fertilizer drill

333 ¤A§Uáð ಬೆನಸಿರುರ್ ಪಾಯತಿ Rotovater/Side shift rotovater

334 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಅಶೋಕುಮಾರ್ Chaff Cutter

335 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಹೇಮಾಬಾಯಿ Rotovater/Side shift rotovater

336 ¤A§Uáð ಕುಡಿಿ ರ ಭುಲಾಂಗ್ Seed cum fertilizer drill

337 ¤A§Uáð ಭೂಸೂನ ರ್ ವಜಮ ಸಿಾಂಘ್ ರಾಥೋಡ್ Chaff Cutter

338 ¤A§Uáð ಭೂಸೂನ ರ್ ಲಾಂಬಾಜಿ Chaff Cutter

339 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಮುನಾನ Chaff Cutter

340 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಪೂಮಾ Rotovater/Side shift rotovater

341 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಿವಾರ ಮ್ Chaff Cutter

PÀæ. À̧A gÉÊ. À̧APÉÃAzÀæ UáæªÀÄ gÉÊvÀgÀ ºȨ́ ÀgÀÄ ¸Ë® s̈Àå ¥ÀqÉzÀ G¥ÀPÀgÀt
1 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
2 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಭಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
3 D¼ÀAzÀ ಜಿೋಸಯಳಿ್ಳ ರಾಜಾಂದರ  ಅಲುರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
4 D¼ÀAzÀ ಜಿೋಸಯಳಿ್ಳ ಭೌಯಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
5 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
6 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ನಾಗಿಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
7 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ನನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
8 RdÆj ಕಜುರಿ ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
9 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ಆನಂದರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

10 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಅಾಂಫರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
11 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಸನಮಂತಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
12 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಸಂಜಿೋವ್ ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
13 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಭಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
14 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
15 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
16 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ಗುರುರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
17 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ವವಾ ನಾಥ್ ಸಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
18 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಮಾಲಿಮಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
19 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಲಾಡಿಚ ಾಂಚೋಲ ದತತ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
20 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಹಿಟಿಾಲ್ ಸಿರುರ್ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪುತರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
21 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ಜಿಯಾವುದ್ಾ ೋನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
22 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸನಮ ಾಂತಾರ ವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
23 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಅಾಂಫರಾಮ ಹುಖರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
24 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜ್್ಬಾಬಾಲ ಡ್ ವೋಯಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
25 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಭಸಬ್ರಫಸ್ವಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
26 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ಅಮೃತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
27 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ಫಷಯಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
28 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಆಯತರಾಬಿೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
29 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ದತತ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
30 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಶಿಟಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
31 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಚಂದಸ್ವಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
32 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ರೇನಸಿದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
33 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಚಿಾಂಚೋಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
34 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಚಂದರ ಷಯ  ಷಯಸಂಬಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
35 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ವವಾ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
36 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಭಲಲ ಭಮ  ಸಲಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
37 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಿಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
38 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಖಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
39 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಅಶೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
40 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ವಯಣಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

2019-20 £ÉÃ ¸Á°£À D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀzÀ ¸Ë®¨sÀå ¥ÀmÉzÀ «ªÀgÀ.



41 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಿರ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
42 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅನನ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
43 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ರ ಕಶ್ ಜಖಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
44 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
45 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
46 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
47 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಚಿದಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
48 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಮಾರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
49 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಶಾಂಬುಲಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
50 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
51 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಅನನ ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
52 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
53 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಗಂಗಾಧರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
54 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ಔಲಲ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
55 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಬಿ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
56 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ಯವೋಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
57 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಅಪಾಪ ಸ್ವಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
58 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಭಹೇಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
59 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಸೂಮಯ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
60 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಜಖದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
61 D¼ÀAzÀ ಕುನಸಂಖವ ರೇನು ದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
62 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಭಲಲ ನಾಥ್ ಮಾಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
63 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
64 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ವಯಣಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
65 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಔಲಾಯ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
66 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಘೋಡಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
67 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಶಿಮಯ  ಸ್ವಾ ಮಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
68 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
69 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
70 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಶಿಲಾಂಖಪ  ಘೋಡಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
71 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಶಿವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
72 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ಕಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
73 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
74 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ವಯಣಪ  ಖದೄಾ ೋಪ  ಹುಖರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
75 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಲಾ ವಯಣಪ  ಕೋಲಸರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
76 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸನಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
77 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಸಖಲ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
78 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
79 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅನನ ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
80 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
81 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಔಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
82 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ಸರೇಖಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
83 D¼ÀAzÀ ಜಿೋಸಯಳಿ್ಳ ದತತ ರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
84 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
85 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಮುನಾನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
86 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಿಪುತರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
87 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಔಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
88 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೆನಲೂರು ಸಕದವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
89 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅಾಂಫಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
90 RdÆj ಔನಾಮ ಸ್ ಫಬುರ ಸನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
91 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಯಣಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
92 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸಮಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
93 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಿೋತಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
94 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಸನಮಂತಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
95 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ಅನನ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
96 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಹೌಶಬಾಯಿ ಲಾಟೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
97 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲೆುಾಂಡಾ ಯವೋಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
98 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
99 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಭಹಿೋಬ್ರಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
100 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
101 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಫವಾಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
102 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕಭನೂ ಳಿ್ಳ ಗುರುಲಾಂಖಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಷಯಡಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
103 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ರಾಜಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
104 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ವಯಣಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
105 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
106 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
107 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ರಾಭಚಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
108 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಸಿದಾಾ ರಂ ಘೋಡಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



109 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಡಲೆ ಸಿದಾಾ ರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
110 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ಫದ್ಮಾ ದ್ಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
111 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ಸೈಫಾನ್ ಬಿೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
112 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಅಪಾಪ ಸ್ವಬ್ ಎಸ್.ಔನನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
113 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಗೇಲಾಗಾಾಂವ್ ಕಶಿನಾಥ್ ಮಲಶೆಟಿ್ಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
114 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ಶಿವಯಣ್ ಶಿವೄರ ೋ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
115 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಟೆರ ಮುಖ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
116 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಿವಾಜಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
117 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ದ್ರರ  ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
118 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
119 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಔವತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
120 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಸಲೇಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
121 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಷಔಿಯಬಾಯಿ ಖಜ್ದರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
122 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಅಬುಾ ಲ್ ಜಲೋಲ್ ಸಿದ್ಾ ಕ್ಷ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
123 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲೆುಾಂಡಾ ಔಲಾಯ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
124 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಶಿಶಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
125 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ವಜು ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
126 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲೆುಾಂಡಾ ಅಾಂಬಾ ರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
127 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಹನನ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
128 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚೌದಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
129 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸೈಫಣಣ  ಫಜಂತಿರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
130 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಮೇತಿರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
131 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಶಿವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
132 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
133 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸಶಿೋಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
134 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ರೇಖಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
135 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಅಶಿಾ ನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
136 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
137 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಗೋವಾಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
138 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಶಾಂತಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
139 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಗೆಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
140 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
141 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಮಾಟ್ಯಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
142 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಉದಮಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
143 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಷವತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
144 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಅಶೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
145 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಮಂಜುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
146 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಐವಾ ಯಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
147 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಚಂದಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
148 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಬಾಬುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
149 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಔಲಾತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
150 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಮಾಣಿಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
151 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಸೋಭಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
152 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಅನವೋಯಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
153 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಯಳ್ಳೋಧರ್ ಬಿರಾಜ್ದದರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
154 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸೋನುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
155 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
156 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಸಂಜು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
157 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ರಾಮಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
158 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ಪಂಡಿತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
159 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಮುರಾಧಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
160 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಅಖಲು ಚವಾಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
161 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಲಾಂಬಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
162 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಶಿವನಯಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
163 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಅಾಂಬಾಡಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
164 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ರಾಜ್್ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
165 D¼ÀAzÀ ಕುನಸಂಖವ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
166 D¼ÀAzÀ ಹನೂ ಳಿ್ಳ ಸಿದಾರ ಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
167 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ವಶಿಕಾಂತ್ ಹಿರೆಭಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
168 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ವವಾ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
169 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ರಾಭಚಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
170 D¼ÀAzÀ ವಖಾಪುಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
171 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
172 D¼ÀAzÀ ಭಭದಾಪುಯ ವಯಣಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
173 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಗಂಗಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
174 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಬೆನಸಿರುರ್ ಧಭಯರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
175 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
176 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



177 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಸೈಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
178 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಜಮಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
179 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಹಾಜಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಲಾಯ ಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
180 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಲೆೆರಾ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
181 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಫಷನಪ  ಶಿಪ  ಗುಬಿಬ ಯಾಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
182 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಗುಲಚ ಾಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
183 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಔಪುರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
184 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಸಷ್ಮಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
185 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ತಮಭಮ  ಮಾರುತಿ ಜವಾಲಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
186 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಫಷಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
187 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಪಾಪು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
188 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಸಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
189 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಸನಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
190 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಔಲಾಯ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
191 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಲಾ ನಾಗೇಾಂದರ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
192 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
193 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಶಿರ ೋದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
194 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಜಿಜ್ದಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
195 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸ್ವರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
196 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
197 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔವಾಲೆಾ ಸೋಭಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
198 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಹುನಕಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
199 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ನಾಖಮೂತಿಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
200 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಇಟಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
201 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ದ್ಗಂಬಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
202 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಸನಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
203 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುಯ ವನೋದ್ ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
204 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾಭರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
205 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಭಹೇಶ್ ಅಭಭನುಯ  ಬಿರಾದಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
206 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಸಿದಾ ರುದ್ಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
207 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸಂಗಿೋತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
208 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಸಿೋತಾರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
209 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಧನರಾಜ್ ಫಷರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
210 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಸಿದಾ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
211 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ರಾಜಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
212 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಜಂಬುವಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
213 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
214 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ಷತಿಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
215 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ಷತಿಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
216 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಮಂಜುಳ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
217 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
218 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ತುಕರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
219 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ರೂಪಾತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
220 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ರ ಕಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
221 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಫಷವಂತಾರ ವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
222 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ಪಾಾಂಡ್ರಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
223 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಟ್ಟಪ ಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
224 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
225 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
226 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
227 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ವಠಠ ಲ್ ಅಾಂಬಾಜಿ ಶಿಾಂಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
228 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ದಾದಕೆ ಅಪ ಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
229 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಭೋಭಣಣ  ಘೋಡಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
230 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಸನಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
231 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
232 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ರಾಭಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
233 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಶಿವನಯಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
234 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಷತಿೋಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
235 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಖಂಡೇರಾವಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
236 RdÆj ಕಜುರಿ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
237 RdÆj ಕಜುರಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
238 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಫಷರಾಜ್ ಕಭಶೆಟಿ್ಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
239 RdÆj ಕಜುರಿ ವೆಜನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
240 RdÆj ಕಜುರಿ ವವಾ ನಾಥ್ ವ ಕಂಡೆ್ಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
241 RdÆj ನಗುಯಡಿ ಅಶೋಕ್ ಮುಲೇಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
242 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ನೋಲಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
243 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಗುಯದಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
244 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



245 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಶಿಪುತರ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
246 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಬಯತ್್ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
247 RdÆj ಕಜುರಿ ವೆಜುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
248 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ಪಂಡಿತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
249 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಡೆ್ಾಂಕ್ಷ ವಯದಾಬಾಯಿ ಸನಮಂತ ಮಾಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
250 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ದತತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
251 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
252 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಗೇಲಾಗಾಾಂವ್ ಸಿದಾಾ ರಂ ಮಾರುತಿ ಮಾನೆಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
253 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ದತತ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
254 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಸರಿಜನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
255 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಷತಿೋಶ್್ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
256 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಯವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
257 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
258 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಾಲಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
259 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಶನಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
260 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಅಾಂಫಾ  ಯಘುನಾಥ್ ಜೋಶಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
261 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಸಂಗಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
262 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
263 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಶಿವಾ ಶಾಂತ್ ರೆಡಿಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
264 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಅಭನಯ್ ಎಸ್ ರೆಡಿಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
265 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಔಲಾಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
266 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
267 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಭಹೇಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
268 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
269 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಟ್ಟಪ ಣಣ  ಸನಮಂತ ಭಾಷಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
270 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಮಲಸಂಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
271 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಕೇವಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
272 ನಾಂಬಾಗಾಯ ದವಂತಿ ಗುಯಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
273 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಅಾಂಬಾ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
274 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಶಿರ ೋದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
275 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಬಾಬುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
276 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಜಿೋಜ್ದಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
277 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಪಾಾಂಡ್ರಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
278 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಲಾಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
279 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ದವಯಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
280 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಯತನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
281 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲೆುಾಂಡಾ ಶಿರ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
282 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
283 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅನುಷ್ಮ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
284 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಸನಮಂತರ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
285 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಸರಿಚಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
286 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಯತನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
287 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಸನಂದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
288 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಪಕ್ಷೋಯಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
289 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಎಾಂಡಿ ಯೂಸಫುದ್ಾ ೋನ್ ಅನಾು ರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
290 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ರಾಜಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
291 RdÆj ಕಜುರಿ ಸನಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
292 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ರಾಮ್್ಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
293 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಸಂಗಿತಾ ಧನಂಜಯ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
294 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
295 RdÆj ಕಜುರಿ ಔಯಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
296 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಭೋಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
297 D¼ÀAzÀ ಯೆಲನಾವಾಡೆಿ ರುಔಿಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
298 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಶಾಂತಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
299 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಶಿರ ೋಶೈಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
300 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಪೄರ ೋಭಸ್ವಖರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
301 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಗುರುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
302 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಶಿವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
303 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಭನೋಸರ್ ಕಂಬಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
304 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ನಶಿರ ೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
305 RdÆj ನಗುಯಡಿ ಗಂಗಾರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
306 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಫಷಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
307 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಮಾರೆಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
308 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಷಲೆರ್ ಸೋಭಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
309 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ರೇನಸಿದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
310 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಷಲೆರ್ ಕೃಶಣ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
311 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
312 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಶಿರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



313 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಮಾರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
314 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಕಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
315 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಯವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
316 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಸಂಜಿೋ ಕುಮಾರ್ ಭೋಭನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
317 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಗುರುಲಾಂಖಭಮ  ಅಲುರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
318 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಭಲಶೆಟೆಪಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
319 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
320 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ನಾಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
321 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಅಮೃತರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
322 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಹಿೋಯಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
323 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
324 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಸಂಜಿೋವ್ ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
325 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಬಯತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
326 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
327 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ಗುಾಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
328 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಫಬುರ ಸನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
329 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಡೆ್ಾಂಕ್ಷ ಶಿಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
330 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಔಲಾಯ ಣಿ ಷನಾಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
331 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಿದಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
332 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ಸಿಧರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
333 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಸಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
334 RdÆj ಕಜುರಿ ಮಾಲಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
335 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಧೋಾಂಡಿಬಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
336 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಶಿವಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
337 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ಅಾಂಫರಾಯ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
338 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ವಯಣಪ  ಶಂಔರ್ ಮುಲಾಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
339 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ಆಚಲೇರಾ ಯಮವಾ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
340 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಭಲಲ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
341 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
342 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ವಭಲ್ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
343 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಶಿರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
344 D¼ÀAzÀ ಹನೂ ಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
345 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ಭಡಿಯಾಲ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
346 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ರ ಭು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
347 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಜೈ ರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
348 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಫಷಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
349 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
350 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಕಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
351 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
352 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಕುನ ಗುಾಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
353 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ರಾಭನನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
354 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸಂತೋಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
355 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಷವತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
356 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
357 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
358 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಶಾಂತಭಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
359 D¼ÀAzÀ ಜಿಡೆಾ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
360 D¼ÀAzÀ ಡೆಗಾಾಂವ್ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ತಲಕೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
361 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ಇಾಂದೂಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
362 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಭಲಿಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
363 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಗುಾಂಜೋತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
364 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಇಟಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಶ ಷನಾಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
365 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಪಾಯತಿ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
366 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
367 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಸಿದಾ ರಂ ಷನಗುಾಂಡಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
368 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಬೆನಸಿರುರ್ ಸ್ವರುಬಾಯಿ ಪಿಯಪ  ದೇೋಡಭಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
369 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ವಯಣಪ  ಮೄಲಾಂಕೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
370 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
371 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಅಪ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
372 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧನ್ಸರ್ ರಾಭರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
373 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಫಷರಾಜ್ ಪಿ ವಾಲಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
374 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಬೆನಸಿರುರ್ ಪಾಯತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
375 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ದವಯಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
376 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಫಷರಾಜ್ ಬಿಲಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
377 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
378 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಬಿಕ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
379 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ವಯಣಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
380 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಸನಮ ಾಂತರ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



381 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ನಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
382 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ರ ಭು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
383 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಲಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
384 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಲಾಡಿಚ ಾಂಚೋಲ ಶಾಂತಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
385 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಭೋಮಾಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
386 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಮಿತಾರ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
387 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಶಿಶಂತ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
388 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಶಿಲಾಂಖಪ  ನಾಟ್ಟಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
389 D¼ÀAzÀ ಕಡಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ಅಶಿಾ ನ ಆಕಶ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
390 D¼ÀAzÀ ಭಭದಾಪುಯ ಲಾಲು ಶಂಔರ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
391 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಕುನ RAMCHNDRAPPA vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
392 ನಾಂಬಾಗಾಯ ದವಂತಿ ಭಲಲ ನಾಥ್ ಚಿಾಂಚೋಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
393 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ವಯಣಾ ಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
394 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
395 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ದತತ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
396 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ವಠಾಬಾಯಿ ಹಲಿರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
397 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ಶಿರ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
398 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ಅರುಣಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
399 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಗೌಯಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
400 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಸನಮ ಾಂತ್ ನಾಂಖಪ  ತಲಕೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
401 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
402 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
403 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಸಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
404 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಅನಂತಯಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
405 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಬೆನಸಿರುರ್ ಲಾಲಸ್ವಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
406 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಶಿರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
407 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಶಿರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
408 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜ್್ಬಾಬಾಲ ಡ್ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
409 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜ್್ಬಾಬಾಲ ಡ್ ವಜಮಲಕ್ಷೀ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
410 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಗೋಪಾಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
411 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಕಶಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
412 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಇಾಂದರ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
413 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಸನಮಂತರ ಮ ಗುಾಂಡಪ  ಸಯಲಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
414 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಸಬದಾರ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
415 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ಭಾಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
416 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
417 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ಔಭಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
418 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಗುರುಪುತರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
419 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ರಾಭಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
420 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಸನಮಂತಯಮ ಔಟಿ್ಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
421 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಔಣುಣ  ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
422 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಶಾಂತಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
423 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
424 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಯವೋಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
425 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಅಾಂಫರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
426 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಅನಾನ ಸ್ವಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
427 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಪಾಯತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
428 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಸನಂದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
429 RdÆj ಚಿಟಾಲ ನಾಗೇಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
430 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಎಯನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
431 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಶಿವಾನಂದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
432 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ಟ್ಟೋಲಾ ಮುತತ ಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
433 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಶಿರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
434 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
435 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
436 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ರಾಜಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
437 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಭೋಭರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
438 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಅನರುದಾಾ  ಮಾಣಿಔರಾವ್ ಬಾಫಲುು ರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
439 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
440 RdÆj ಅಲಂಗಾ ವರ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
441 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಸಸ್ವಲ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
442 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಭಹಾದವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
443 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲೆುಾಂಡಾ ರಾಜ್್ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
444 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಚಂದ್ ಷಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
445 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಸೋಭನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
446 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
447 RdÆj ಚಿಟಾಲ ದಕ್ಷ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
448 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಸರೇಖಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



449 RdÆj ಕಜುರಿ ಇಾಂದೂಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
450 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ನೋಲಕಾಂತಮಯ  ಬಿ ಹಿರೆಭಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
451 RdÆj ಕಜುರಿ ಶಿವಯಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
452 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ರಾಮಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
453 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ಸೈಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
454 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ಔಯಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
455 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ಔಯಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
456 RdÆj ಅಲಂಗಾ ರ ವೋಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
457 RdÆj ತಡೋಲಾ ಗರಬಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
458 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
459 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಸ್ವರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
460 RdÆj ಅಲಂಗಾ ರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
461 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
462 RdÆj ನಗುಯಡಿ ಫಷರಾಜು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
463 RdÆj ಕಜುರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
464 RdÆj ನಗುಯಡಿ ಸಿಮಿಕೋರ್ ರ ಬಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
465 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಗುರುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
466 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ವವಾ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
467 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ದತತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
468 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಭಧುಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
469 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಗಮಾಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
470 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
471 RdÆj ತಡೋಲಾ ಶಿಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
472 RdÆj ತಡೋಲಾ ಪಾಾಂಡ್ರಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
473 RdÆj ತಡೋಲಾ SADEV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
474 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ದವಾಂದರ  ಧಭಯಭಣಣ  ಕಯ ಾಂಫಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
475 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ದಮ ಜಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
476 RdÆj ಕೋಟ್ನ್್ಹಿಪ ಗಾಯ ರಾಭಸರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
477 RdÆj ತಡೋಲಾ ಮಶಾ ಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
478 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ಗೋದಾರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
479 RdÆj ಕಜುರಿ ವಥೋಬಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
480 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಅನನ ಪೂಣಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
481 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಪಾಾಂಡ್ರಾಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
482 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
483 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಮಾರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
484 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಷಮಫನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
485 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಭಲಲ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
486 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
487 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
488 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಭಹಾದಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
489 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
490 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಚಿತರ  ಭದನ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
491 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಭಾಯತಿ ಭದನ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
492 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಮಿೋಟ್ರ್ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
493 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ಭಲಲ ಶಂತಮಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
494 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ರಾನೋಜಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
495 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ತುಕರಂ ಗೆಿ ೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
496 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
497 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ವೄಾಂಔಟ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
498 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಶಿರ ೋಧರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
499 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಜಖದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
500 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಅಾಂಬಾವಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
501 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಅಣಣ ರಾಮ ಸಯಲಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
502 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ವಯಣಪ  ವಾಗುಾ ಗಿಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
503 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ಔಲಪ ನಾ ಬಿೋಯದಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
504 RdÆj ಕಜುರಿ ಮಾರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
505 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ದತತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
506 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ನಾರಾಮಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
507 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಭಣಿಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
508 D¼ÀAzÀ ಕುನಸಂಖವ ಕೃಶಣ  ಮೂತಿಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
509 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನ ತುಕರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
510 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಭಸದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
511 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಸಂಜಿೋವಿುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
512 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಕೇಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
513 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಶಾಂತಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
514 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಷವತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
515 RdÆj ಕಜುರಿ ರ ಭಾತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
516 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ವಟಿಾಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



517 RdÆj ಕಜುರಿ ಫಷಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
518 RdÆj ಕಜುರಿ ಷವತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
519 RdÆj ಅಲಂಗಾ ರ ಭಾಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
520 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ರೇಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
521 RdÆj ಔನಾಮ ಸ್ ಗುಾಂಡಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
522 RdÆj ಅಲಂಗಾ ದಯಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
523 RdÆj ಅಲಂಗಾ ನಾಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
524 RdÆj ಔನಾಮ ಸ್ ಫಷಯಜ್ ಅಲಂಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
525 RdÆj ತಡೋಲಾ ವೆಶಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
526 RdÆj ತಡೋಲಾ ನಾಗುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
527 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಬಲೆಖರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
528 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಸಭಾಶರ ವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
529 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ರೇಖು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
530 RdÆj ತಿೋಥಯ ಶಿವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
531 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಫಷಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
532 RdÆj ತಿೋಥಯ ನಾಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
533 RdÆj ಚಿಟಾಲ ವಯಣಪ  ಧೋಾಂಡಿಬಾ ಸಸರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
534 RdÆj ತಡೋಲಾ ಶಿ ಗಂಗಾರಂ ಗೈಕಾ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
535 RdÆj ಕಜುರಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ವಜಮನಾಡ್ ನಡೆೆೋರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
536 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಶಂಔಯಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
537 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಶಂಔಯಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
538 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಮಶೋಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
539 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಜಖದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
540 RdÆj ಕಜುರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
541 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಸನುಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
542 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಸಿಡಡ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
543 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಮಶಾ ಾಂಟ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
544 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ಪಾಯತಿ ನಲಪ  ತಾಲೇಕೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
545 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಾಂತಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
546 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಶಿಪುತಯ ಧನಶೆಟಿ್ಟ  ಉದಯಿಿಟಿ್ಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
547 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
548 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
549 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
550 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಅನೋರ್ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
551 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಚಂದರ ಔಲ ವಲಸ್ವರ ವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
552 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಸಂತ ತುಕರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
553 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಲಕ್ಷೀ ಮ  BAI vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
554 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಷವತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
555 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ಡ್ನೆಪಾಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
556 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ದತತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
557 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಧುಲಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
558 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
559 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಭಹಿತಾಬಾು ಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
560 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಟೆೆವಾಗಿಯ ಶಿರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
561 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ರುಕೆಮ ೋಶ್ ಎಾಂ ಭಂಡಾರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
562 RdÆj ನಗುಯಡಿ ಅಾಂಬಿಕ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
563 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಷಲೆರ್ ಲಕ್ಷೀ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
564 D¼ÀAzÀ ಜಿಡೆಾ ಫಷಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
565 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಔಭಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
566 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಗಮಾಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
567 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಲಾಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
568 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ತುಕರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
569 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ರ ಭುಲಾಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
570 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಶೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
571 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
572 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಭೋಮಿೄನ್ ಮಾರುತಿ ಡೋಲಿ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
573 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
574 D¼ÀAzÀ ಕುನಸಂಖವ ಶಿರಾಯೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
575 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಮಾದರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
576 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಬಿ) ಭಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
577 ನಾಂಬಾಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಪೇಲೋಷಪ ತಿಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
578 ನಾಂಬಾಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಪೇಲೋಷಪ ತಿಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
579 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಕೇಷಯಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
580 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
581 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ಭೋಭಶ ಮಾಧರಾವ್ ಕಖಟ್ನ್ಸರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
582 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಅನನ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
583 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಎಸ್್ಎಾಂಟ್ಟ ಶೋಭಾ ಎಾಂ ಅವಟ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
584 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ಅಮೃತ್ ಫವಮಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



585 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
586 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಗಂಗು ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
587 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ನಾಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
588 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಚಂದರ ಔಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
589 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಫತತ ಖಯ ಬಾಬು ಜಲಕ್ಷ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
590 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ನೋಲಕಂಠ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
591 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಶಿಪುತರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
592 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಸಿದಾಾ ಥ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
593 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಭಹಾದವ್ ಉದನ್ಸಔಯರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
594 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಭೋಭಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
595 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಯಶುರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
596 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಆಲೂರ್ (ಬಿ) ಖಣೇಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
597 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ದತಾತ ತರ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
598 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಗುರುಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
599 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಶಿರಾಮ ಬಾಜೆನಾಾ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
600 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ದಮಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
601 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
602 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧನ್ಸರ್ ಔಲಾಯ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
603 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
604 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
605 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಭಹೇಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
606 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ಅಾಂಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
607 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
608 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಸಂಜಯ್್ಕುಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
609 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಜಮುನಾ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
610 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಔಲನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
611 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಜೈಭೋಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
612 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಬಭನ್್ಸಳಿ್ಳ ನೋಲಭಮ  ಕಟೆರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
613 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮೄಗಾಲಾ ಬಾಯಿ ಚವಾನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
614 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಲಾ ಸಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
615 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ಯಮವಾ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
616 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
617 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಲ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
618 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
619 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಬುಯಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
620 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಅನನ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
621 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ರಾಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
622 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಅಪ ರಾಮ ಮೄಲನೇಕೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
623 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಮಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
624 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ನಯಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
625 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಲಾಡಿಚ ಾಂಚೋಲ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
626 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಕಶಿ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
627 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಧೋಡಭಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
628 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ರ ಕಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
629 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
630 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಅಾಂಫಣಣ  ನಾಂಖಡಾಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
631 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮಾಡೇಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
632 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ರುಔಪ  ಎಾಂ ಎಜಿಜಿಐ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
633 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಧಯಭಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
634 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಅಜುಯನ್ ರುದರ ವಾಡಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
635 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಲಕ್ಷೀ ಮ  BAI vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
636 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ದವಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
637 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಯಮವಾ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
638 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ಔಲಾಯ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
639 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ಮೇತಿರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
640 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ದವಾಂದರ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
641 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಭಲಲ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
642 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔವಾಲೆಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪುತರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
643 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಗೋಪಿಚಂಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
644 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಆಲೂರ್ (ಬಿ) ಮಲಲ ಪ  ಮಾಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
645 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ವಯಣಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
646 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಗೌತಮ್ ಮೄಲಿೆ ರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
647 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಫತತ ಖಯ ಭಲಲ ಔಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
648 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಫತತ ಖಯ ನೋಲಭಮ  ಭದಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
649 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಲಔಿಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
650 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಔಯಫಷಪ  ಬುಡಡ ಪ  ಮೄಲನಾಕೆರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
651 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ದತತ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
652 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಟ್ಟಪ ಣಣ  ನಸಿಯಾಂಗ್ ಇಾಂಖಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



653 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ಅಮೃತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
654 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ಸಿದಾ ಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
655 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
656 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ದ್ರಬೇಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
657 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಗಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
658 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಪುಷ್ಮಪ ತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
659 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಸನಲ್ ಭೋಮು ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
660 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮೇಟ್ಬೈ ಭಮು ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
661 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಭಮು ಲೋಬು ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
662 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಲಕ್ಷೀ ಮ  BAI vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
663 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
664 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಲಲತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
665 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಸಯತಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
666 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅಾಂಫರಾಯಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
667 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
668 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಔಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
669 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ದಾಲತರ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
670 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
671 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
672 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಬಾಬುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
673 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಖವಾಾಂಡಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
674 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಲಾಡಿಚ ಾಂಚೋಲ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
675 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಮಾಡೆವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
676 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಗೇಲಾಗಾಾಂವ್ ದವಯತ್ ಕುತುನ್ಸಔಯರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
677 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಸಂಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
678 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಅಭಸಿಯಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
679 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
680 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಕೃಶಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
681 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಮಲಲ ಲಾಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
682 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ನಲಾಬಾಯಿ ಈವಾ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
683 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ನಾಖಭಮ  ಷನಾಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
684 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಬುಡಡ ಪ  ದಲಪ  ಷನಾಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
685 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
686 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
687 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಖಾನಫಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರ ಷನನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
688 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
689 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಬಭನ್್ಸಳಿ್ಳ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
690 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ದತಾತ ತರ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
691 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
692 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
693 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
694 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ವಭರಾವ್ ಹೋಲಕೆರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
695 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಚೋಕುಲ  ವಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
696 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಂಜುಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
697 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಬಭನ್್ಸಳಿ್ಳ ಪಾಯತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
698 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಬಭನ್್ಸಳಿ್ಳ ಪಾಾಂಡ್ರಾಾಂಗ್ ಕಟೆರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
699 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
700 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ವಠಠ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
701 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಶೈವನಯಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
702 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಅಾಂಫವಾಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
703 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
704 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸಂಜುಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
705 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ವಯಣಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
706 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔವಾಲೆಾ ವಜಮಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
707 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ದತತ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
708 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
709 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಾರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
710 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ರ ಭು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
711 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಲಖಮ ಣಣ  ಲಖವಪ  ದಮವಂತೆಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
712 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಅಾಂಫವಾಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
713 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ನಾಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
714 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಕ್ಷವನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
715 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ಗೌತಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
716 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಷವತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
717 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ದಯಾಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
718 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಲೆೆರಾ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
719 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಇಾಂದೂಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
720 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



721 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ವಟಿ್ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
722 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಗೌಯಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
723 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) RAM BAI vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
724 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಲಚಂದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
725 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಯವ ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
726 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ನಂದ್ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
727 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಅಶೋಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
728 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಅನಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
729 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಗುಲಾಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
730 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ಗುಲಾಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
731 D¼ÀAzÀ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
732 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
733 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ರಾಜಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
734 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಔಮಾಲ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
735 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸೋನಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
736 D¼ÀAzÀ ಹನೂ ಳಿ್ಳ ಕಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
737 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ಸಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
738 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂಟ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
739 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
740 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
741 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಔಿಗಾಯ ಶಿಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
742 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಐಆಎಯನ್ಎನ್ಎಎ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
743 RdÆj ಸಿರುರ್ (ಜಿ) ಶಿಶಂಔರ್ ಬಾಪುರಾವ್ ಕಯ ಾಂಫಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
744 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ವಯಣಬಾಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
745 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಪಿರ ೋಮಿಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
746 D¼ÀAzÀ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ರೂಪ್ ಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
747 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಖೇಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
748 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ರ ದ್ೋಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
749 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ರ ವೋಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
750 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಶಿಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
751 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ದಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
752 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಯಶುರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
753 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಶಿಶುಪಾಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
754 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
755 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಔಿಗಾಯ ವಠಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
756 D¼ÀAzÀ ಭಭದಾಪುಯ ಭಹಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
757 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ತುಕರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
758 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಯಮವಾ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
759 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಯತನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
760 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಕೃಶಣ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
761 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಆನಂದರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
762 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಫಷಯಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
763 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
764 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ಗೋವಾಂಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
765 RdÆj ಸಿರುರ್ (ಜಿ) ರಾಜಾಂದರ  ನಸಿಯಾಂಗ್ ಭಹಾಔಯರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
766 RdÆj ಸಿರುರ್ (ಜಿ) ಫಷವಂತ್ ಖಂಡ್ ಭಹಾಔಯರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
767 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ರಾಜು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
768 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಿವಾಜಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
769 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ದವಾಂದರ  ಲಔಿಪ  ಅಸಿ್ ೋಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
770 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
771 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಲೆೆರಾ ಔಭಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
772 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಯವೋಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
773 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
774 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
775 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
776 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕುಡಿಿ ರ ಭುಲಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
777 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ಭೋಮಾಶ ಡಡ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
778 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಅಮೃತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
779 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಚೌದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
780 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಡಮಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
781 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ಗುರುಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
782 ನಾಂಬಾಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ರ ಭು ಹುಸ್ವಮ ನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
783 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೌಲಾ ಪಿಯಪ  ಬಾಯ ನು ೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
784 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
785 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔವಾಲೆಾ ರಾಜಾಂದರ  ಫಜಂತಿರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
786 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ಗುರುಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
787 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಇಟಾ ಭಾಯ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
788 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಬಾಬು ಚವಾಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



789 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ AMRUT vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
790 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಸಿದಾಾ ರಂ ದವಂತಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
791 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
792 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಗೋಪಿಚಂಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
793 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಗೋಪಿಚಂಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
794 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ತೇಜು ಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
795 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
796 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
797 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಶಿಲಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
798 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ವಯಣಬಾಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
799 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
800 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅಭರ್ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
801 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
802 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
803 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅಾಂಫವಾಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
804 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ಶಿವಾಜಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
805 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಅನನ ಪೂಣಯ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
806 RdÆj ಕಜುರಿ ಶಿಪ  ವಾರಿಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
807 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಜೈ ಭೋಮಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
808 RdÆj ಸಿರುರ್ (ಜಿ) ಖಂಡ್ ಶಿರಾಮ್ ಭಹಾಔಯರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
809 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಭಲಲ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
810 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಡಾರ ಿ ಬಾಯಿ ತುಳಶಿರಾಮ್ ಶಿಾಂಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
811 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
812 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮವಾ ಾಂತ್ ಮಾಟುಟ್ಟ ಶೆರ ಾಂಗೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
813 RdÆj ಚಿಟಾಲ ರಾಮಾಲಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
814 RdÆj ತಡೋಲಾ ರಾಮ್ ಅಜುಯನ್ ಗೈಕಾ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
815 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಅಾಂಕುಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
816 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ದ್ಗಂಫಯ ರಾಮಾ ಶಿಾಂಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
817 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ರ ಲಾಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
818 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
819 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಶಾಂತಭಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
820 RdÆj ತುಗಾಾಂವ್ ಸಭನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
821 RdÆj ಚಿಟಾಲ ರಾಜಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
822 RdÆj ಚಿಟಾಲ ತಾಯಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
823 RdÆj ಚಿಟಾಲ ತಾಯಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
824 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಶಿಲಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
825 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ವಠಲಯವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
826 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಔಲಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
827 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಮಶಾ ಾಂಟ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
828 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಔಲಾಯ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
829 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಪುಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
830 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಚಂದರ ಭಾಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
831 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸಿಡಾರ ಮಾಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
832 D¼ÀAzÀ ಭಭದಾಪುಯ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
833 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ವಠಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
834 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ವನೋದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
835 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಷವತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
836 RdÆj ಕಜುರಿ ದರಾವ್ ಖಂಡಪ  ಸೂಮಯವಂಶಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
837 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
838 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಗುರುಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
839 D¼ÀAzÀ ಹನೂ ಳಿ್ಳ ಯವೋಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
840 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಭೋಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
841 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ವಲಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
842 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
843 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ಗುರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
844 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
845 D¼ÀAzÀ ಕಡಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ರಾಜು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
846 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಶಿಯೋಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
847 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ದತತ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
848 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಬಾಬುರೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
849 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ಚನನ ಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
850 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸಿದಾ ಭಮ  ರಾಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
851 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ಅಾಂಫವಾಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
852 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ತುಕರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
853 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಿವಾಜಿ ಇಾಂಖಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
854 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಭಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
855 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ಅಾಂಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
856 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಫಷಣಣ ಪ  ಸನಮಂತ್ ವಾಲಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



857 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಕೃಶಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
858 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
859 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಸೋನ್ ಟ್ಟಪ ಣಣ  ಜೋಶಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
860 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಡೆ್ಾಂಕ್ಷ ಹುವಾನಾನ  ಜೆಟೆಪ  ಮುಲಭಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
861 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ಖಣತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
862 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ರ ಭಾಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
863 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಯೆಭನಾಥ್ ವಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
864 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ರುದರ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
865 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಜಖದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
866 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ APPARAY vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
867 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೆನಲೂರು ಭನೋಸರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
868 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಬಾಬು ಕ್ಷವನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
869 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
870 D¼ÀAzÀ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
871 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಪೄರ ೋಭಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
872 RdÆj ಫಬೇವಾ ಯ ಪಾಾಂಡ್ರಾಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
873 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಶೆಲೆಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
874 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ರಾಭಚಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
875 D¼ÀAzÀ ಕುನಸಂಖವ ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
876 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಅನ್ಸನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
877 D¼ÀAzÀ ಡೆಗಾಾಂವ್ ಅಾಂಬಾಮಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
878 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
879 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ರಾಭಚಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
880 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಪುತಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
881 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಜಯಾನಂದ ರಾಮ್್ಚಂದರ  ಕಾಂಬಿೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
882 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ವಭಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
883 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಪೄರ ೋಭನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
884 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಷಷಾ ಯತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
885 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
886 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ವಟಿ್ ಲ್ ಸಿಡಾರ ಮ್ ಕಯ ಾಂಫಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
887 RdÆj ತಡೋಲಾ ಪಾಯತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
888 RdÆj ತಡೋಲಾ ಔಲಾತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕಯ ಾಂಫಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
889 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ಭನು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
890 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
891 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಕಶಿನಾಥ್ ಟೋಲು ವಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
892 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ರಾಭಚಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
893 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸಿಧು ಅಜುಯನ್ ಮುಷಫುಔಯರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
894 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ನಾಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
895 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) AMRUT vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
896 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
897 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನೋಲಭಮ  ಇನನ ಷಿ್ಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
898 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅನತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
899 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಚಂದಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
900 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಬೋಗೇಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
901 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಅನಸಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
902 RdÆj ತಡೋಲಾ ವಜಮಕುಮಾರ್ ರಾಮ್ ಗೈಕಾ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
903 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಕಾಂಡಿಬಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
904 RdÆj ತುಗಾಾಂವ್ ವಾಭನರಾವ್ ರಾಭರಾವ್ ಶಿಾಂಧೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
905 RdÆj ತಡೋಲಾ ರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
906 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಧರು ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
907 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ನೋಲು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
908 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಗೋಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
909 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೆನಲೂರು ಶಾಂತಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
910 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಭಹಾನಂದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
911 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
912 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಭೋಮಾಶ್. vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
913 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) INDUBAI vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
914 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
915 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಭೂತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
916 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಸಂಜಯ್ ಶಂಔರ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
917 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ದ್ನಔರ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
918 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಅಶೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
919 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ರಾಮಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
920 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜ್್ಬಾಬಾಲ ಡ್ ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
921 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಅಾಂಫರಾಮ ಧಭಯಣಣ  ಕಾಂಬಿೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
922 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಿರ ೋಮ್ ಸಿಾಂಘ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
923 RdÆj ಕಜುರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
924 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



925 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಚಂದಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
926 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔವಾಲೆಾ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
927 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಗುರುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
928 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಪೄರ ೋಭಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
929 D¼ÀAzÀ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಶಾಂತಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
930 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ತಾಯಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
931 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಜೆನಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
932 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ರಾಜಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
933 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೆನಲೂರು ಕೃಶಣ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
934 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ಶಾಂತಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
935 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ರಾಭಔ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
936 D¼ÀAzÀ ಜಿೋಸಯಳಿ್ಳ ರಾಮಾಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
937 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಮೇೋಸನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
938 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕಭನ್್ಸಳಿ್ಳ ಫಷನಾನ  ವತತ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
939 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಷಔಿಯಗಿ ಲಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
940 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಇಾಂದರ ಜಿೋತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
941 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ತಾಯಚಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
942 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಯಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
943 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಲಾಡಿಚ ಾಂಚೋಲ ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಟಿ್ಟ ಭಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
944 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಮಲಲ ಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
945 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಲಾಡಿಚ ಾಂಚೋಲ ಅಾಂಫರಾಮ ಕೋರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
946 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಔಭಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
947 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
948 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಔಲಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
949 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಗೋಭಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
950 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಜನಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
951 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸನತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
952 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ತಾರಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
953 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಶಾಂತಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
954 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ದೌತಿ ಶಂಔರ್ ನರುನೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
955 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಭನೋಸರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
956 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಸೈಫನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
957 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ದತತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
958 D¼ÀAzÀ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಭಸರಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
959 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಸೋಭಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
960 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಫಷಯಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
961 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಸನಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
962 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಪಾಯತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
963 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ಮಾರೆಪ  ತೋಣಣ  ತಾಲೇಕೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
964 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಅಮೃತರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
965 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ದೆಥಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
966 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ರ ಭು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
967 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಶಿಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
968 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಶಿವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
969 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
970 RdÆj ತಡೋಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
971 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ಸಭಾಷ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
972 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ಕೇಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
973 RdÆj ತಡೋಲಾ ಧನು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
974 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ನಾಯ ಚು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
975 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ವನಾಮಔ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
976 RdÆj ತಡೋಲಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
977 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
978 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಸಡಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
979 RdÆj ಸಿರುರ್ (ಜಿ) ಷಚಿನ್ ನಸಿಯಾಂಗ್ ಭಹಾಔಯರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
980 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಗುಾಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
981 RdÆj ಗಾಯ ಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಶೋಭಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
982 RdÆj ಸಿರುರ್ (ಜಿ) ಗುಾಂಡ್ ಈವಾ ರ್ ಭಹಾಔಯರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
983 RdÆj ಕಜುರಿ ಸಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
984 RdÆj ಕಜುರಿ ಮವಾ ಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
985 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಶಿ ಪುತರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
986 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಫಷಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
987 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಅಾಂಫಾ  ಭಲಔಪ  ನಗುರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
988 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಔಿಗಾಯ ಟ್ಟಪ ಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
989 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಶಿಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
990 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಸರೇಶ್ ಚೌಹಾನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
991 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಗಜರಾಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
992 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಬೆನನ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



993 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಭಹಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
994 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
995 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಭಲಲ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
996 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ನಂದಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
997 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಅಶೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
998 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಔಭಲಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
999 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔವಾಲೆಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1000 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1001 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಅಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1002 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಸ್ಟಿ್ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1003 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ವನೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1004 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಫಷಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1005 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಗುರುಶಾಂತಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಟಿ್ಟ ಭಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1006 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಸ್ವಾಂಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1007 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಭಲಲ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1008 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಬಯತ್್ಬಾಯಿ ಸನಮ ಾಂತ್ ಜಮಾದರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1009 RdÆj ಕಜುರಿ ಶಿವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1010 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ಧಭಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1011 RdÆj ಕಜುರಿ ರಾಜಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1012 RdÆj ಸಿರುರ್ (ಜಿ) ಮಾರುತಿ ಶಂಔರ್ ಭಹಾಯಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1013 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1014 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಸಂಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1015 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ಶಿವಾಜಿ ರಾಭಚಂದರ  ಚನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1016 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಬಂಡಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1017 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಗೋವಾಂದರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1018 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಬಂಡಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1019 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಭನಷ್ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1020 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಶಿವೄರ ೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1021 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಪಾಾಂಡ್ರಾಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1022 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಸ್ವಥ್ ಲನಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1023 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಶಿನಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1024 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1025 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸೈಫನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1026 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಸೈಫನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1027 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಅನಾ ಯಪ  ದಸ್ಟಿ್ಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1028 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ವಾರ್ ಬಿಯಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1029 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಅಪ ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1030 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಗೋವಾಂದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1031 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ತುಕರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1032 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ರಾಮಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1033 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಭಹಂತಪ  ನಲೂರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1034 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪುತರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1035 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ದಾತಾರ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1036 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಚನನ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1037 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1038 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1039 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಚಂದರ ಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1040 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಶಿವಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1041 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಭದರ್ ಸ್ವಹ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1042 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಟ್ಟೆರಾವ್ ಪಾಟ್ಟಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1043 RdÆj ಕಜುರಿ ಯವ ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1044 RdÆj ಕಜುರಿ ಕಫಯಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1045 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಮಾಚಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1046 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ನಾಖನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1047 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಚಿತಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1048 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಸೈಫನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1049 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಶಿಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1050 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ದಭಯಣಣ  ದಸ್ವಳ್ಳ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1051 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1052 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ನಯಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1053 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಅನಾನ  ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1054 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಪುಲಾಚ ಾಂಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1055 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಬಾಲಚ ಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1056 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1057 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಅಾಂಬಾರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1058 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಶಿವಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1059 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ದಾಲಪ  ಮೄಔಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1060 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಶಿವಾಜಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1061 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸಂಗಿೋತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1062 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1063 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1064 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಸನಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1065 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ದವಯಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1066 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಮಾನಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1067 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಷಕುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1068 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1069 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ವಠಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1070 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1071 RdÆj ನಗುಯಡಿ ಶಿವಯಣ ಶಿಣಣ  ಶಿಾಂಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1072 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ರ ದ್ೋಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1073 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಶಿರ ೋಪಾಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1074 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ವಕುಾಂತಲಾ ಮಿಷಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1075 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶೋಭಾತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1076 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಆನಂದರಾಯ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1077 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಫಷಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1078 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸಿದಾ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1079 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಇಾಂದರ  ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1080 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಗೋಪಾಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1081 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಹುಸೈನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1082 RdÆj ಕಜುರಿ ಜೈಚಂದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1083 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಷತಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1084 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಅಭಮಾನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1085 RdÆj ಕಜುರಿ ಗೋವಾಂದ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಗೈಕಾ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1086 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ವೄಾಂಔಭಮ  ಇಟ್ಖರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1087 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ವೄಾಂಔಭಮ  ಗೋಡಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1088 RdÆj ತಿೋಥಯ ಷಚಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1089 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾಣ್ ಕೋರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1090 RdÆj ಔನಾಮ ಸ್ ಸ್ವಾಾಂತ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1091 RdÆj ಕಜುರಿ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1092 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೆನಲೂರು ಸರೇಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1093 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಷವತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1094 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ರಾಜಶೇಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1095 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಯಮವಾ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1096 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಿರ ೋಮಾಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1097 RdÆj ಅಲಂಗಾ ರಾಹುಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1098 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಭೋಮಾಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1099 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಶಿಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1100 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸಮಿತಾರ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1101 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಚನಾನ  ಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1102 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1103 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ನಾಭದವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1104 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ರುಕುಮಿನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1105 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ದವಾಂದರ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1106 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಮಾ ಬೈ ಚವಾನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1107 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಗುರುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1108 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮಷಾ ಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1109 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಸೋಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1110 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1111 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಶಿವಯಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1112 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ಫಷಯಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1113 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ನಂದ್ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1114 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಸಂಗಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1115 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1116 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ರ ಭು ಎಚ್ ಬಜಂತಿರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1117 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಶಿವಯಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1118 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧನ್ಸರ್ ಕ್ಷ್ಮಾ ಲಾಂಗ್ ಧನನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1119 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಶಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1120 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1121 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧನ್ಸರ್ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1122 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಟ್ಟಪ ಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1123 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1124 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಭಣಿಔರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1125 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ರಾಜು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1126 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1127 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ಭಕಿು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1128 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಭೋಭಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1129 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಭಾಖಯ ಜಞ ೋತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1130 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಅನನ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1131 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಶಯ ಭರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1132 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಡೆನು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1133 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಯವೋಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1134 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೆನಲೂರು ಶಿರ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1135 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ರೂಶಿರ ೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1136 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ನಂದ್ನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1137 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ದವಯಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1138 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ದ್ಲೋಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1139 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ವಮಾಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1140 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಪಿರ ೋಭಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1141 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ರೋಹಿಡಾಸ್ ಅನನ ಪ  ಚಿಚ್್ಕೋಟ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1142 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಸಿಡಾರ ಮಾಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1143 RdÆj ತಡೋಲಾ ವಶಿಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1144 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಗುರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1145 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1146 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1147 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಜಿೋತೇಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1148 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಕೆೀ ೋಭಲಾಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1149 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1150 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ದಾಖಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1151 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಬಾನುದಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1152 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಶಿವಯಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1153 RdÆj ಔನಾಮ ಸ್ ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1154 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ರುಔಪ  ಸಯಲಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1155 RdÆj ಖಂಡಾಲಾ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1156 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ರ ಬತಿ ವಣುಮ ಕಪ  ವಾಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1157 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಸಲೋಚನ್ ಜಖನಾನ ಥ್ ಕಯ ಾಂಫಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1158 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಲಕತಿ ಪೄಯಪ  ಚಿಚೋಟೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1159 RdÆj ಕಜುರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1160 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1161 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಸಂಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1162 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಕುಪಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1163 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಪುತಲಬಾಯಿ ಅಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1164 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಸಗಿರ ೋವ್ ಅನನ ಪಾಪ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1165 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಅನನ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1166 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಕಾಂತ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1167 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಸೈಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1168 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಶಿಪುತರ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1169 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಶಿರ ೋನವಾಷ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1170 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಭಡಿಗಂಖ ಅನನ ಪ  ತಾಲೇಕೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1171 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಶಮಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1172 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಸಿದಾ ಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1173 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಅಪ ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1174 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) PREMA BAI vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1175 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಬಂಡಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1176 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಚವಾಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1177 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ಅಾಂಬಾರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1178 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಸಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1179 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಾಂತಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1180 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಶಂಔರ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1181 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಸಂಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1182 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಸನತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1183 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಟೆೆವಾಗಿಯ ರಾಣಿದ್ದಾರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1184 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಅನಸಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1185 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಯಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1186 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಬಾಬು ಲೋಕು ಚವಾನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1187 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ರೇನಸಿದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1188 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅನತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1189 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಸಲೇಚಾನಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1190 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕಭನ್್ಸಳಿ್ಳ ಯತನ ಬಾಯಿ ಫಷಣಣ  ಮುಾಂಡಿಾಂಕೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1191 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ವಜಮ ಸಿಾಂಘ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1192 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ವಯಣಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1193 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಸಕೇಾಂದರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1194 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಪಿಯಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1195 RdÆj ಕಜುರಿ ರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1196 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಭೋಮಾಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1197 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಸಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1198 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಫಸಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1199 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಭೋಮಾಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1200 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಅಾಂಫವಾಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1201 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜ್್ಬಾಬಾಲ ಡ್ ಷಫವಾಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1202 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1203 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ರಂಜಿತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1204 D¼ÀAzÀ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಭಹಾಲಾಂಗ್್ಪಿಪಿಎ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1205 D¼ÀAzÀ ಹನೂ ಳಿ್ಳ ಪುಲಾಚ ಾಂಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1206 D¼ÀAzÀ ಜಿಡೆಾ ಗುರುನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1207 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಗಂಖಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1208 D¼ÀAzÀ ಜಿೋಸಯಳಿ್ಳ ವಯದಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1209 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸಸಿಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1210 D¼ÀAzÀ ಜಿೋಸಯಳಿ್ಳ ತುಲಾಜಬಾಯಿ ಭಂಡಾರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1211 D¼ÀAzÀ ಕಡಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ವಠಲ್ ಷತಾತ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1212 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ನಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1213 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲೆುಾಂಡಾ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1214 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲೆುಾಂಡಾ ಕೃಶಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1215 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಗುಾಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1216 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1217 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ರಾಥೋಡ್ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1218 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ದತಾತ ತರ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1219 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಶಾಂತಬಾಯಿ ಘೋಪಾಯಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1220 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ರಾಮಗುಾಂಡಪ್ ಗೋಪಾಯಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1221 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔವಾಲೆಾ ವಯಣಫಷಪ  ಮಂಡೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1222 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1223 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ಚಂದರ ಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1224 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ಚಂದರ ಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1225 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1226 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1227 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ದವಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1228 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಮೆಲಾರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1229 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಫಷಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1230 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಭೋಜು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1231 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಅನನ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1232 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ರಾಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1233 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ವಠಲ್ ಗಾಮಔವಾಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1234 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಶಿರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1235 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1236 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ರೇಣುಕ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1237 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ರೇಣುಕ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1238 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಫಷಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1239 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಗೌತಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1240 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಕಾಂಬಿೆ  ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1241 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಪುಷ್ಮಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1242 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಮಾರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1243 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಗೌತಮಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1244 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ನಾಂಫವಾಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1245 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಖಜರಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1246 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಪುಡ್ಲ ಕ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1247 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಫಷವಂತರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1248 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಹುನಚಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1249 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಪುಲಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1250 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ರ ಭು ಎಸ್ ಡಿಯಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1251 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಬಾಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1252 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಲಔಿಪ  ಶಂಔರ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1253 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ವಥಾಲ್ ಡಿ ಹಲಿರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1254 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಸಶಿಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1255 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಫತತ ಖಯ ಸ್ವರುಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1256 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ನಾಯ ಭನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1257 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲೆುಾಂಡಾ ಸಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1258 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಸಧಾಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1259 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧನ್ಸರ್ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1260 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಮಾಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1261 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಖಜ್ದರ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1262 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಶಿಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1263 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಯಮವಾ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1264 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಗಂಖಬೈ ಈವಾ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1265 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಸಿ ಎಸ್ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1266 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ವಯಣಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1267 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಬಾಬು ಡಾಡ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1268 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮಲಲ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1269 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ವೋಯಬದರ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1270 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1271 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ನಾಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1272 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಯತನ  ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1273 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1274 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ಅಾಂಕುಶ್ ಜಖದವಪ  ಬಾಯ ನು ೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1275 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1276 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಫಷಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1277 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ಶಿರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1278 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಲೆೆರಾ ಗುಾಂಡಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1279 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಸೈಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1280 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಲೆೆರಾ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1281 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಗೌಯಬಾಯಿ ಶಿಾಂಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1282 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಔಭಲಬಾಯಿ ಭಲಔಪ  ಹಟ್ಗಿಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1283 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ರಾಗವಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1284 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮಲಲ ಪ  ಭಾಂಪುರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1285 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಸ್ವರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1286 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಶಿಲಾಂಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1287 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಭೋಮಾಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1288 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ಸಿೋತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1289 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ಭಲಲ ಕಯಜುನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1290 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ವಯಣಪ  ಮಾಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1291 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಫಷಯಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1292 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ವಯಣಪ  ಅಾಂಡಪ  ಸಜೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1293 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಟಾಯ ಾಂಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1294 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಯಮವಾ ಯ ಸಲೆಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1295 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1296 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಿರ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1297 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಾಂಪುಯ ದಯಾ ಬಾಯಿ ಸತಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1298 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಮಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1299 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ವಶಿಧರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1300 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1301 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1302 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1303 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1304 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಸನಮ ಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1305 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಅಾಂಬಾಡಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1306 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಜಖನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1307 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಅನುಷಯಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1308 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಲಔಿಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1309 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ರಾಜಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1310 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ರಾಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1311 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನ ವಯಣಪ  ಕಾಂಬಿೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1312 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಲಾಡಿಚ ಾಂಚೋಲ ಭಹಾದವ ಉದಾ ನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1313 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಮಿತಾರ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1314 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ಭೋಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1315 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ವಯಣಫಸ್ವಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1316 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ಮೇೋಸನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1317 ನಾಂಬಾಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಯಣಭಮ  ಹಷಭಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1318 ನಾಂಬಾಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಶಿಕಾಂತಭಮ  ಸಡಿಮುನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1319 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ದಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1320 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅಶೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1321 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಕಶಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1322 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ MAREPPA vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1323 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಯತನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1324 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಗಂಗಾರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1325 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ರ ದ್ೋಪಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1326 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ನಾಭದವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1327 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಭಹಾದವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1328 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಗುಜೆ್ದಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1329 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಯ ನೆಗಾಾಂವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1330 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸಂಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1331 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಸಂತೋಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1332 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ದ್ಗಂಬಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1333 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ತುಔಿಪ  ಔಟಿ್ಟ ಭಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1334 RdÆj ಕಜುರಿ ಚಂದರ ಔಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1335 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಭಲಿಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1336 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಫಡ್ಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1337 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಔಭಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1338 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ವನಾಯಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1339 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಪಾಯತಿ ಫಷಣಣ  ಸಯಲಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1340 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಲಾ ಸಿದಾಾ ರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1341 RdÆj ಕಜುರಿ ಭನೋಸರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1342 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1343 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಕ್ಷಯಣ್ ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1344 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಉದಮಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1345 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಜಿಜ್ದಬಾಯಿ ಫಷಣಣ  ರ ಷನನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1346 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ಕ್ಷೋತಿಯಕುಮಾರ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ರ ಷನನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1347 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಭಲಿಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1348 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1349 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ಜಿೋನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1350 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಅಶೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1351 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಲಾ ಸಕುಮಾಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1352 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1353 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಔಭಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1354 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1355 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1356 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ವಣುಮ ಖ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1357 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸೋಭನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1358 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಕಾಂಟು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1359 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1360 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಯಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1361 RdÆj ಕಜುರಿ ಸಾಂದಯಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1362 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಆನಂದ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಗೈಕಾ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1363 RdÆj ಗಾಯ ಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ವಶಾಂಬಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1364 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಭನು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1365 RdÆj ಕಜುರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1366 RdÆj ಕಜುರಿ ಗುರುಫಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1367 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ಖೇಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1368 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ರೋಹಿಡಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1369 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಆಲು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1370 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಖೂ ಳಿ್ಳ ಗೌಯಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1371 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಗುಾಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1372 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಫಡ್ಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1373 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಅಾಂಫರಾಯಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1374 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಸೋನಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1375 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ರ ಭುಲಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1376 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಕಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1377 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ನಕ್ಷತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1378 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಅರುಣಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1379 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಪಾಯತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1380 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಸೈದಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1381 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಅಶೋಕ್ ಫಡ್ಡ  ಚೌವಾನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1382 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಬಾಬುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1383 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಸರಿಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1384 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಕುಪಾಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1385 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಬಾಬುಯವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1386 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಶಿರಾಯೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1387 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ರಾಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1388 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ತುಲಾಜ್ದ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1389 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಡಲೆ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1390 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಸಭನ್ ಶಿರಾಮ್ ವಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1391 D¼ÀAzÀ ಹನೂ ಳಿ್ಳ ರಾಜ್್ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1392 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ವಠಠ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1393 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಅಾಂಫರಾಯ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1394 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಶಾಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1395 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕತರ್್ಬಾದ್ ಮಿಲಾಂದ್ ಪೇೋಟೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1396 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಭೋಭರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1397 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲೆುಾಂಡಾ ಭನೋಸರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1398 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಭಧುಭತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1399 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಯಮಶ್ ಅಮೃತ್ ವಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1400 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಅನಟಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1401 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1402 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸಭನ್ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1403 £ÀgÉÆÃuÁ ವಾಗಾಾ ರಿ ಪಂಡ್ರಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1404 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಭನು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1405 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ನೋಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1406 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಅಾ ಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1407 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಬಯತ್್ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1408 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಶಾಂತಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1409 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುಯ ಶಿಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1410 D¼ÀAzÀ ತಡಿಲ್ ಹುಸೇನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1411 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುಯ ಷಮಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1412 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಬಭನ್್ಸಳಿ್ಳ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1413 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1414 RdÆj ಫಬೇವಾ ಯ ವಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1415 RdÆj ಕಜುರಿ ಸಬದಾರ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1416 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಕಶಿ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1417 D¼ÀAzÀ ದು ವಾಲ ತೋಟ್ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1418 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಫಷಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1419 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ವಯಣಪ  ಮಂಜುಲಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1420 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1421 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಟ್ಟಭಮ ಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1422 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ರಾಭದಾಸ್ ತುಕರಂ ಖಂಡಾಖಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1423 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಕುನ ಶಿರ ೋಮಂತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1424 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ಪಿೋಯಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1425 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1426 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಔಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1427 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸಿಡಾರ ಮ್ ಇಾಂಖಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1428 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ರೂಪಾಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1429 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ತಭಮ ಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1430 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸೈದಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1431 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಶಾಂತಪ  ತಲಕೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1432 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಾಂತಭಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1433 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ರೇನಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1434 D¼ÀAzÀ ಭಭದಾಪುಯ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1435 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಧನು ಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1436 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಶಾಂತಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1437 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಕೃಶಣ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1438 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಗೌಯಬೈ ಇಾಂಖಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1439 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ನಾಭದವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1440 D¼ÀAzÀ ಹೆಬಿಲ ಸೈಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1441 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಯಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1442 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಖಣತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1443 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಔಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1444 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1445 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಕೆ) ಪಕ್ಷಯಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1446 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1447 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1448 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ಸಿದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1449 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಡೆ್ಾಂಕ್ಷ ಗುಾಂಡಪ  ಲಡಪ  ಸಡಿಭಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1450 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1451 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಬಖಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1452 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಅನುಸ್ವಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1453 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಶಂಔಲಯಾಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1454 RdÆj ಕಜುರಿ ಮಾಯಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1455 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ ಮಾನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1456 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಜಭಮ ವಾಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1457 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಗಿರಿಜ್ದ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1458 D¼ÀAzÀ ಚಿಾಂಚೋಲ (ಬಿ) ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಸಿಾಂಧೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1459 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಕಶಿರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1460 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಭಹಾದವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1461 RdÆj ಅಲಂಗಾ ದತತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1462 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಶಿರ ೋದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1463 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1464 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1465 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಲಾಡಿಚ ಾಂಚೋಲ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1466 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಗುಾಂಡಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1467 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1468 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1469 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಸಶಿೋಲಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1470 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಗುಾಂಡಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1471 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಅನುಸಯಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1472 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ತಾರಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1473 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಶಿಷಯನಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1474 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಇಔಿಲಿ ಜಯ ೋತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1475 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ಔಸೂತ ರಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1476 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ವಟಿೆ ಪ  ಖಡಿವಾಡಡ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1477 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ವಯಣಪ  ಕಂಫಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1478 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಯರಿ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1479 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ದ್ರಾಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1480 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಹುಚಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1481 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಅಣಾಣ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1482 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಮಾಣಿಔಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1483 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಭೋಭಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1484 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ದ್ರಾಂಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1485 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ವಯಣಪ  ಡಾಡ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1486 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಸಿದಾಾ ರಂ ಸಡಖಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1487 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಔಿಗಾಯ ಅಮೃತ್ ಕೋರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1488 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಅಾಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1489 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಡೆ್ಾಂಕ್ಷ ಭಲೆಲ ೋವಪ  ಮವವಂತಪ  ಭಡಿವಾಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1490 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಕುನ ಸನುಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1491 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಕುನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1492 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಮಾರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1493 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಅಾಂಫರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1494 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಲೆ  (ಕೆ) ಫಷಯಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1495 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಷತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1496 £ÀgÉÆÃuÁ ಸ್ವಾಂಗುಾಂದ ವಶಿಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1497 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ಲಔಿಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1498 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ರೇನಸಿದಾ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1499 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಡಲೆ ಸಂಖಭನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1500 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಿಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1501 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷವತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1502 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಲಾಂಖರಾಜ್ ಧನನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1503 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭೋಭಯವ್ ಧೋತ್ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1504 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸಜ್ದತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1505 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಶನಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1506 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ಸ್ವು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1507 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಿಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1508 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1509 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1510 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1511 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಿವಾಜಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1512 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಿಲಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1513 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭಹಾದವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1514 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಇರಾಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1515 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ಅಮೃತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1516 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸೋಭಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1517 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ರಾಭಚಂದರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1518 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಅಾಂಬೆವಾಡ್ ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1519 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಫಷರಾಜ್ ಹಷಭಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1520 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಶಿರ ೋಮಂತ ಫಜಂತಿರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1521 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ಭೋಭಣಣ  ಯಮವಾ ಯ ನಡಗೇರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1522 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ಫಷಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1523 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಬುಡ್ಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1524 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿಡಾರ ಮಾಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1525 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೆರಿಯಂಫಲೆಾ ಚಂದಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1526 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಕಸಯಳಿ್ಳ ವರೂಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1527 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಭಲನಖಯ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1528 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1529 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಷಮಫಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1530 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಸಿದಾ ಭಮ  ಬಖಣಣ  ಜ್ದಲಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1531 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಭಲಲ ಔಜುಯನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1532 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಸಜಪ ಪ  ತಭಮ ನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1533 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಸಿದರ ಭಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1534 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ಚಂದಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1535 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಜವಾಲ.ಡಿ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1536 ನಾಂಬಾಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರ್ ನಾಗೇಾಂದಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1537 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಅನನ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1538 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಫಷರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1539 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಫತತ ಖಯ ಭಖತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1540 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಾರೆಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1541 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ನಾಭದವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1542 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಸ್ವಾಾಂತಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1543 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಗೇಲಾಗಾಾಂವ್ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ಮಂಜುಲಿರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1544 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಡಲೆ ಜೈಭಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1545 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1546 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1547 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಡಲೆ ಔಭಲಾಬೈ ತಭಮ ನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1548 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮಲಲ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1549 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಭಹಾದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1550 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಧಭಯಣಣ  ಶಿಾಂಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1551 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಬಿ) ತಾಯಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1552 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹಿರೋಲ ಔಲಾಯ ಣಪ  ಅಾಂಫಣಣ  ಖಯಾಕವಾಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1553 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಸಿದಾಾ ರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1554 D¼ÀAzÀ ಕಡಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1555 RdÆj ತಡೋಲಾ ಮಿಲಾಂಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1556 RdÆj ತಡೋಲಾ ವನಾಮಔ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1557 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ದ್ಗಂಬಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1558 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಅನನ ಪ  ಶಂಔಯಪ  ಕಾಂಬಿೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1559 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಬಂದಪ  ಫಷಣಣ  ಕಾಂಬಿೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1560 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಬಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1561 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ದ್ಗಂಬಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1562 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1563 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಕೇರೂರು ದತಾತ ತರ ಮ ಸಲಾಲ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1564 D¼ÀAzÀ ಮುನೂ ಳಿ್ಳ ವಣುಮ ಖ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1565 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1566 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ರ ಭು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1567 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಹುಲಖಪ  ಡಾಡ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1568 RdÆj ತಡೋಲಾ ಟ್ಟಪ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1569 RdÆj ರುದರ ವಾಡಿ ಸನಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1570 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಚಂದರ ಔಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1571 RdÆj ಬಂಖಗಾಯ ಅಾಂಫರಾಮ ಗುರುಲಲ ಾಂಖಪ  ಕಯ ಾಂಫಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1572 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ರಾಮಾಲಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1573 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಪುಾಂಡಲಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1574 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಭೋಮಾವನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1575 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಸೇಫನನ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1576 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ದಾಮವಂತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1577 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಜಖದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1578 £ÀgÉÆÃuÁ ನರೋನಾ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1579 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಸಿದಾ ಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1580 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಔಲಲ  ರಾಭಚಂದರ  ಔಡಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1581 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಸೋನಾಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1582 D¼ÀAzÀ ಭಭದಾಪುಯ ಮೇಟ್ಟಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1583 D¼ÀAzÀ ಅಲಂಡ್ (ಗಾರ ಮಿೋಣ) ಸೋನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1584 D¼ÀAzÀ ಭಭದಾಪುಯ ರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1585 RdÆj ಸಿರುರ್ (ಜಿ) ಮುಡಿರ ಔಬೈ ಭನೋಸರ್ ಗೈಕಾ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1586 RdÆj ತಿೋಥಯ ಗಪು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1587 RdÆj ಚಿಟಾಲ ನಾಂಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1588 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಸಿಡಾರ ಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1589 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಿಾಂಚನ್ಸು ರ್ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಭೋಭನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1590 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಫುಲಾಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1591 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ SEVU vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1592 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಲಲತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1593 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಸಂಗಿೋತಾ ಬೈ ರಾಜು ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1594 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ನಾಂಫಲ್ ನಾಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1595 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಇರಾಪಾಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1596 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1597 RdÆj ಭಟಿ್ಟ ಷಔರೆವಾ ಭಲಕು ಭೂತಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1598 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಸಿಡಾರ ಮಾಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1599 RdÆj ತಡೋಲಾ ದವದಾಸ್ ಸೋನ್ ಗೈಕಾ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1600 RdÆj ತಡೋಲಾ ದ್ಲೋಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1601 ನಾಂಬಾಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1602 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ದವಪಾಾಂಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1603 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಚಂದರ ಾಂಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1604 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1605 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಕಾಂಟ್ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1606 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಫಷಯಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1607 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಸೋಭಶೇಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1608 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1609 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಅಮುರ ತ್ ಜೆವಾಗಿಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1610 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಫಷಣಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1611 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಫತತ ಖಯ ಖಡಗೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1612 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ವಯಣಫಷಪ  ಸತಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1613 RdÆj ಅನ್ಸನ ರ್ ಸಗಿರ ೋವ್ ಮಾರುತಿ ಶಿಾಂಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1614 RdÆj ಜಭಗಾ ಖಂಡಾಲಾ ಶೋಭಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1615 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಔಡೆಾಂಚಿ ಭೋಭರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1616 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಗುರುಲಾಂಖಪ  ಸದಪಾದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1617 RdÆj ಹಡ್ಲಲ ರ್ ಸಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1618 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಔಲಾಯ ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1619 D¼ÀAzÀ ಜಭಗಾ.ಜೆ ಅನನ ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1620 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಸಾಂತ್ನನ ರ್ ಗಂಗಾ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1621 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ವಯದಾಬಾಯಿ ಬಾಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1622 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಧನಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1623 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಔಡಸಿದಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1624 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಚನಾನ  ಭಲಲ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1625 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಅಲಲ ಫಕ್ಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1626 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1627 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ನಜಿಲ ಾಂಖಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1628 RdÆj ಜವಾಲೆಾ  (ಜೆ) ನಾರಾಮಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1629 RdÆj ಅಲಂಗಾ ಗುಲಾಚಂಡ್ ಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1630 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಭೋಮಾಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1631 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಧನಂಜಯ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1632 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಸಶಿೋಲಾ ಬಾಯಿ ಅಲಾಾಂಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1633 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಶಿರ ೋಖಣಿ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1634 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ಯವರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1635 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ದೇೋಾಂಡಿಬಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1636 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಲೆೆರಾ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1637 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಲೆೆರಾ ಸನಮಂತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1638 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಚಲೆೆರಾ ವಯಣಬಾಷಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1639 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಷಯಸಂಫ ವಯಣಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1640 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ನಾಂಬೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1641 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ  (ಕೆ) ತುಕರಂ ಮಾರೆಪ  ಮೄಲನಾಕೆರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1642 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಲಾಯ ಮಿಿ ು ಬಾಯ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1643 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಫಷರಾಜ್ ಶಂಔರ್ ಬಿಲಾಯ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1644 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಜಲಿ ಸಂಖಭಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1645 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ದಖಯಸಿೋರೂರ್ ಸನಮ ಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1646 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ಭಲಲ ಔಜುಯನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1647 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ಯವಚಂದರ  ಮೄಟ್ಟರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1648 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಧುಟಿ್ ಗಾಾಂವ್ ವೋಯಣಣ  ಮೄಟ್ಟರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1649 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಸನಮಂತಾರ ವ್ ನೋಲೂರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1650 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ಭಲಲ ಔಜುಯನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1651 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಎಯನಾನ  ಬಾಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1652 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಭಹಂತಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1653 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮಿನಕ್ಷೀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1654 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ನಖಪ  ಸಂತಾ ಕೌಲಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1655 ನಾಂಬಾಗಾಯ ಯೆಲು ಾಂಗಿ ರಾಜಶೇಕರ್ ದಫಡೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1656 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಮಾಥುಯಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1657 RdÆj ಷಲೆಗಾಾಂವ್ DATTU vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1658 RdÆj ಜಮೆಾ  ರುಡವಾಯಡಿ ಖಣತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1659 RdÆj ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಗುಾಂಡಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1660 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1661 ಭದನಹಿಪ ಯಖ ಮೇಘಾ (ಕೆ) ಶಾಂತಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1662 D¼ÀAzÀ ವಖಾಪುಯ ಭಲಲ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1663 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲೆ ಶುರ ತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
1664 RdÆj ಚಿಟಾಲ ಆಶೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

PÀÈ. À̧A gÀÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ UáæªÀÄ ¸Ë®§å ¥ÀqÉÃzÀ WÀlPÀzÀ «ªÀgÀ 

1 UÀÄgÀAiÀÄå vÀA/ À̧AUÀAiÀÄå J°£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

2 zÀ±ÀgÀxÀ vÀA/ ¨Á§Ä vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

3
£ÁVAzÀæ¥Àà vÀA/ 
UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà

J°£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 
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4 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ ¹zÀÝ°AUÀ J°£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

5
À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA/ 

ªÀÄ®è¥Àà
PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

6 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA/±ÀgÀt¥Áà PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

7
§ À̧ªÀgÁd vÀA/ 

gÁªÀÄZÀAzÀæ
D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

8 ±À²ÃPÁAvÀ vÀA/ ²ªÀgÁAiÀÄ vÉ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

9
¹zÁÝgÁªÀÄ vÀA/ 

C¥ÁàgÁªÀ
vÉ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

10
²ªÀgÁAiÀÄ vÀA/ 
UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà

vÉ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

11 ¸Á§AiÀÄå vÀA/ CªÀÄ®AiÀÄå ªÀÄÄ£ÀßºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

12 ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

13 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀA/ ZÀAzÁæªÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

14 ±ÉÆÃ¨sÁ UÀA/ À̧Ä¨sÁµÀ dªÀÄUÁ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

15 CªÀÄÈvÀ vÀA/ vÀÄPÀÌ¥Áà fqÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

16
À̧Ä¨sÁµÀZÀAzÀæ vÀA/ 

¨Á§ÄgÁªÀ
PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

17
PÀ À̧ÄÛgÀ¨Á¬Ä UÀA/ 

¹zÀÝ°AUÀ
±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

18 C±ÉÆÃPÀ vÀA/ gÁªÀÄ°AUÀ J¯É£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

19
±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ 

¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ
J¯É£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

20
C£ÀAvÀgÉrØ vÀA/ 

«ÃgÀAvÀgÉrØ
ªÀÄÄ£ÀßºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

21
¸ÁAiÀÄ§uÁÚ vÀA/ 

PÁ²gÁAiÀÄ
PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

22
±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ 

²ªÀ°AUÀ¥Áà 
PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

23
²ÃªÀªÀÄÆwð vÀA/ 
ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ

ªÀÄÄ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

24 ¹zÀÝ°AUÀ vÀA/ FgÀuÁÚ J¯É£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

25 ¹zÀÝuÁÚ vÀA/ ªÀÄ¯Éè±À¥Áà PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

26 dUÀ£ÁßxÀ vÀA/ ªÀiÁgÀÄw PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

27 ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA/ ±ÁAvÀ¥Áà PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

28 ±ÀgÀt¥Áà vÀA/ ªÀÄ À̧£À¥Áà ¨ÉÆÃ¼ÀtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

29 §AqÉ¥Áà vÀA/ § À̧ªÀt¥Áà ¨ÉÆÃ¼ÀtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

30 § À̧ªÀt¥Áà vÀA/ ©üªÀÄuÁÚ ¨ÉÆÃ¼ÀtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

31 £ÁUÀuÁÚ vÀA/ ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà J¯É£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

32 ¢Ã¥ÀPÀ vÀA/ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¥ÀqÀ¸ÁªÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

33 ±ÀAPÀgÀ vÀA/ £ÁªÀÄzÉÃªÀ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

34 «oÀ×® vÀA/±ÀgÀt¥Áà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

35
§AqÉ¥Áà vÀA/ 
²ªÀ¥ÁzÀ¥Áà

ºÉÆÃ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

36 ±ÀgÀtUËqÀ vÀA/¹zÀÝuÁÚ ¨ÉÆÃ¼ÀtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

37
ªÀÄºÁzÉªÀ¥Áà vÀA/ 

¹zÁæªÀÄ¥Áà
±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

38
ªÀÄºÁAvÀ¥Áà vÀA 

¹zÁæªÀÄ¥Áà
±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

39 ¥ÀzÁäªÀw UÀA/ ¢UÀA§gÀ ªÀÄÄ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

40
ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ 

²æªÀÄAvÀ
D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

41 À̧ÄªÀtð UÀA/ PÁAw¯Á® vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

42 PÉÊ¯Á À̧ vÀA/ ®PÀëöät vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



43
®Qëöä¨Á¬Ä UÀA/ 
²ªÀ±ÀgÀt¥Áà

ªÀÄÄ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

44
²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀA/ 

±ÁAvÀ¥Áà
ªÀÄÄ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

45 «oÀ×® vÀA/ ±ÀAvÀ¥Áà ¨ÉÆÃ¼ÀtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

46 ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA/ gÉªÀt¥Áà ªÀÄÄ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

47
²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀA/ 

±ÁAvÀ¥Áà
ªÀÄÄ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

48 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀA/ § À̧uÁÚ vÀqÀPÀ̄ ï PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

49
À̧Ä¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ 

ªÀÄzÀ£ÀgÁªÀ
vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

50 ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA/ PÀ®è¥Àà vÀqÀPÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

51 «±Àé£ÁxÀ vÀA/ ±ÀgÀt¥Áà ±ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

52
À̧wÃ±ÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ 
²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ

vÉ¯ÁPÀÄtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

53
¨Á§ÄgÁªÀ vÀA/ 

PÀ¯ÁåtgÁªÀ
aAZÉÆÃ½ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

54
£ÁVAzÀæ¥Áà vÀA/ 

²ªÀ°AUÀ¥Áà
¨ÉÆÃ¼ÀtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

55 À̧ÄgÀvÁ¨Á¬Ä UÀA/ SÉÃªÀÄÄ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

56
ZÀA¥Á¨Á¬Ä UÀA/ 

ªÉÆÃwgÁªÀÄ
D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

57 zÉÃ«zÁ À̧ vÀA/ ¹vÁgÁA D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

58 ¥Àæ¢Ã¥À vÀA/ PÀ¯Áåt¹AUÀ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

59 gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA/ UÀt¥Àw D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

60 gÀ« vÀA/ ªÁ®ZÀAzÀ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

61 À̧AzÉÃ±À vÀA/ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

62 zÉÊw J¸ï ¥ÁnÃ® ºÀ½î̧ À®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

63
CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀA/ 

¸ÁAiÀÄ§uÁÚ
¨ÉÆÃ¼ÀtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

64
ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ vÀA/ 

±ÉÃR C°
ºÀ½î̧ À®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

65 ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà vÀA/ ¹zÀÝuÁÚ ºÀ½î̧ À®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

66
±ÀgÀtUËqÀ vÀA/ 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À

ºÀ½î̧ À®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

67 ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ vÀA/ ©üÃªÀÄ±Á ªÀÄÄ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

68
±Á®Ä¨Á¬Ä UÀA/ 

£ÁªÀÄzÉÃªÀ
D¼ÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

69 VjeÁ UÀA/ ¹zÀÝuÁÚ J¯É£ÁªÀzÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

70 gÁZÀuÁÚ vÀA/ ©üÃªÀÄ±Á zÉÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

71
ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ 

CtÚ¥Áà
ºÉÆ£Àß½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

72 FgÀtÚ vÀA/ ªÀiÁgÀÄw dªÀÄUÁ eÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

73 CªÀÄÈvÀ vÀA/ ¹zÁæªÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

74
ZÀAzÀæ¨sÁUÁ UÀA/ 

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ
PÉÆqÀ®ºÀAUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

75 UÀÄgÀÄ±ÀgÀt vÀA/ CtÚ¥Áà ¨ÉÆÃ¼ÀtÂ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

76 ²æÃªÀÄAvÀ /zÉÆAqÀ¥Áà RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

77 ±ÁAvÀAiÀiÁå / ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

78 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà / ªÀÄ®Ìd¥Áà ¤ÃgÀUÀÄr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

79 ¢UÀA§gÀ / £ÁUÀuÁ ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

80 F±ÀégÀ / ±ÀgÀt¥Áà ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

81 ZÀAzÀæPÁAvÀ / D£ÀAzÀgÁAiÀÄ ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

82 Ct¥Áà / PÀ¯ÁåtÂ avÀ° PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

83 ¸ÀÄ¨sÁµÀ / ¥ÁnÃ® D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

84 ºÀtªÀÄAvÀ / zÉÃªÀgÁAiÀÄ ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

85 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ / ºÀtªÀÄAvÀ avÀ° PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

86 UÀÄqÀÄªÀiÁ / C¯ÁèªÀÅ¢Ý£À avÀ° PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



87 ±ÀgÀt¥Áà / UÀÄgÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

88 zsÉÆÃ¼À¥Áà / §AqÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

89 «oÀ® / UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

90 EAzÀÄ¨Á¬Ä / ZÀAzÀæPÁAvÀ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

91 PÀgÀ§¸À¥Áà / ZÀAzÀæPÁAvÀ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

92 FgÀuÁÚ / §¸ÀuÁÚ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

93 §¸ÀªÀgÁd / ²ªÀgÁd ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

94 CdAiÀÄ¥Á® / §¼ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

95 ±²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ / ©üÃªÀÄgÁªÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

96 ¹zÉÝÃ±ÀégÀ / ±ÀAPÀgÀ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

97 ²æÃPÁAvÀ / zÀvÁÛvÉÛÃAiÀÄ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

98 CªÀÄÆ® / ¤AUÀÄ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

99 ¸ÁzÀÄUÀgÀ / ¤AUÀÄ vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

100 ¨Á§Ä / gÉÃªÀt¥Áà vÀqÉÆÃ¼Á PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

101 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ / ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

102 ¤®ðªÀÄ¯Á / PÀgÀ§¸À¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

103 gÁd¥Áà / £ÁUÀuÁÚ CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

104 w¥ÀàuÁÚ / ªÀiÁzÀÄgÁAiÀÄ CtÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

105 D¢£ÁxÀ / ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

106 ¨Á§Ä / ¸ÀAvÀgÁªÀÄ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

107 zÉÃ«AzÀæ / zsÀªÀÄðuÁÚ §AUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

108 ¥ÀÆAqÀ°PÀ / w¥ÀàuÁÚ ªÀÄqÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

109 ºÀtªÀÄAvÀ / ¸ÀA¨Áf ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

110 gÀÆ¥ÉÆ / ¯Á®Ä ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

111 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ / UÀÄAqÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

112 «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä /zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

113 ªÀÄºÉÃ±À / «£ÁAiÀÄPÀ C¼ÁAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

114 ¤®PÀAoÀ / ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

115 «PÁ¸À / £ÁªÀÄzÉÃªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

116 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ / ©üªÀÄgÁªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

117 §®©üªÀÄ / Uàt¥ÀvÀgÁªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

118 ¥ÀæPÁ±À / JPÀÌAa D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

119 PÀ®à£Á / ¥ÀæªÉÆÃzÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

120 ¸ÀÄ¨sÁ±ÀgÁªÀ / AiÀÄ±ÀéAvÀgÁªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

121 ²ªÁf / ¸ÀzÁ²ªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

122 ¨sÀÆvÁ½ / ¥ÁqÀÄgÀAUÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

123 UÉÆA«AzÀ / ¸ÀAvÀgÁªÀÄ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

124 ¢°Ã¥À / C¥ÀàgÁªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

125 §®©üªÀÄ / CªÀgÁzÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

126 EAzÀÄ¨Á¬Ä / CªÀgÁzÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

127 vÀÄPÁgÁªÀÄ / ¹zÁæªÀÄ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

128 UÉÆÃA«AzÀ / ¨ÁgÀÄgÁªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

129 ªÉAPÀl / ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

130 «oÀ® / ªÉAPÀl D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

131 avÁæ¨Á¬Ä / ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

132 ªÀÄiÁzÀªÀ / D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

133 ¸ÀwÃ±À / ©üªÀÄgÁªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

134 ªÀiÁtÂPÀ / ªÀqÉ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

135 ®Qëöä¨Á¬Ä / §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

136 ²ªÁ£ÀAzÀ / D£ÀAzÀgÁªÀ dªÀÄUÁ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

137 GzÀÝ§ / CA¨Áf PÉÆÃ.»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

138 ¤Ad°AUÀ¥Àà / ²ªÀ°AUÀ¥Áà dªÀÄUÁ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

139 £ÁgÁAiÀÄt / ¦.vÁn dªÀÄUÁ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

140 §¸ÀªÀgÁd / PÀ¯Áåt¥Áà gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

141 ¸ÀÄ¨sÁµÀ / ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

142 gÉÆÃ»tÂ / ²æÃ£ÁxÀ gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

143 UÀt¥ÀvÀgÁªÀ / ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

144 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ / ¥ÀgÀªÀÄ±ÀégÀ ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

145 £ÁUÉÃAzÀæ / ©üªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

146 C¥Àà¸Á§ / gÉÃªÀ¥Àà ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

147 EAzÀÄ¨Á¬Ä / ªÉÆÃºÀ£À ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

148 °A¨Áf / «±Àé£ÁxÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



149 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà / UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

150 ±À²PÁAvÀ / §¸ÀªÀgÁd C¼ÁAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

151 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ / UÉÆÃ«AzÀgÁªÀ C¼ÁAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

152 gÀWÀÄ«ÃgÀ / ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

153 gÁZÉÃAzÀæ / ¨Á§ÄgÁªÀ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

154 PÀgÀ§¸À¥Áà / ¹zÁæªÀÄ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

155 ¸ÀAvÉÆÃµÀ / gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

156 ²ªÀ±ÁAvÀ°AUÀ / QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

157 ¥ÀæPÁ±À / ªÀiÁºÁzÉÃªÀ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

158 ¢Ã°¥ÀPÀÆªÀiÁgÀ / vÀÄPÁgÁªÀÄ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

159 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ / ²ªÀ°AUÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

160 ±ÀÁAvÀ¥Àà / ZÀAzÀæ±Á QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

161 ¹zsÀÞuÁÚ / ²ªÀgÁAiÀÄ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

162 ±ÀgÀt¥Áà / ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà C¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

163 ®°vÁ¨Á¬Ä / ¨Á¯Áf C¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

164 ªÀÄºÁzÉÃªÀ / §¸ÀuÁÚ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

165 C¥ÀÀàgÁªÀ / ±ÉÃªÀ¨Á ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

166 zÀvÀÄÛ / vÀÄPÁgÀªÀÄ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

167 ¨Á£ÀÄzÁ¸À / ¹zÁæªÀÄ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

168 ¸ÀAUÀªÀÄä / ªÀiÁºÁAvÀ¥Áà ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

169 ¸ÀÄgÀd / ¸ÉÆÃ¥Á£À dªÀÄUÁ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

170 QÈµÀÚ / vÀªÀÄäuÁÚ dªÀÄUÁ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

171 ¥ÁªÀðw / ¨Á¥ÀÄ dªÀÄUÁ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

172 ¨Á§Ä / gÉÃªÀÅ ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

173 UÉÆÃ«AzÀ / AiÀÄ±ÀéAvÀ dªÀÄUÁ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

174 ®PÀëöät / UÉÆÃ«AzÀ ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

175 «eÁ¨Á¬Ä / ¸ÀÄ¨sÁµÀ ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

176 ¢UÀA§gÀ / vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

177 RÄ¨Á / ©üªÀÄÄ ºÉÆzÀ®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

178 UÀÄAqÀ¥Áà / gÉÃªÀ¥Áà §AUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

179 vÀÄPÁgÁªÀÄ / gÁªÀÄZÀAzÀæ §AUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

180 ²ªÀ°AUÀ¥Áà / ²ªÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

181 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ / «oÉÆÃ¨Á gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

182 ²ªÁ£ÀAzÀ / ¹zÀAiÀÄå RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

183 ¥Àæ±ÁAvÀ / §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

184 D£ÀAzÀgÁAiÀÄ / §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

185 §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ / gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

186 ºÀÄZÀ¥Áà / PÁ²£ÁxÀ RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

187 C£ÀÄ¥Á/ AiÀÄ±ÀéAvÀ¥Áà RAqÁ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

188 ²æÃ¥Àw / ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

189 ¥ÀArvÀ / «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

190 PÁ²¨Á¬Ä / gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

191 ²æÃ±ÉÊ® / ªÀiÁºÀ¼ÀÄ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

192 UËgÀ¨Á¬Ä / §¸ÀuÁÚ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

193 ¹zÀÝ¥Áà / ZÀAzÀ¥Áà ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

194 AiÀÄ¯Áè°AUÀ / §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

195 D£ÀAzÀgÁAiÀÄ / F±ÀégÀ¥Áà ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

196 ±ÁAvÀÁ¨Á¬Ä / £ÁUÀuÁÚ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

197 CuÁÚgÁªÀ / ¹zÀÞ¥Áà ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

198 UÀÄeÁ¨Á¬Ä / ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

199 ¹zÀÝ¥Áà / UÀÄgÀ¥ÁzÀ¥Áà ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

200 ªÀÄºÁzÉÃªÀ / F±ÀégÀ¥Áà ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

201 §¸ÀªÀgÁd / ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

202 PÁ±À¥Áà / §¸ÀuÁÚ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

203 ¸ÉAªÀvÀ¨Á¬Ä / ¸ÉÊ§uÁÚ ¸Á É̄ÃUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

204 ¹zÀÞuÁÚ / ²ªÀgÁAiÀÄ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

205 ±ÀgÀtªÀÄä / ¹zÁgÁªÀÄ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

206 gÉÃªÀt¹zÀÞ / §¸ÀuÁÚ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

207 ¥Àæ«ÃtPÀÄªÀiÁgÀ / gÁWÀªÉÃAzÀæ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

208 «±Àé£ÁxÀ / CªÀÄÈvÀgÁªÀ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

209 ±ÁAvÀ¥Áà / ZÀAzÀæPÁAvÀ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

210 ¤®ªÀÄä / ®PÀëöät RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



211 ¥ÁªÀðw / ±ÀgÀt¥Áà §AUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

212 ²ªÀ±ÁAvÀ°AUÀ / ²ªÀZÁAiÀÄð QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

213 ±ÀÁAvÀ¥ÀÁà / FgÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

214 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ / ¹zÁÞgÁªÀÄ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

215 ²ªÀ±ÀAPÀgÀ / N¥ÀæxÁ¥À QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

216 PÀ¯ÁåtÂ / UÀÄAqÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

217 ªÀÄ®¥Áà / ¸Á¬Ä§uÁÚ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

218 PÁ²£ÁxÀ / ¸ÀgÀÆdgÁªÀ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

219 ¸ÀÄ¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ / ªÀÄ®ÌuÁÚ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

220 ZÀAzÀæPÁAvÀ / gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

221 DPÁ±À / UÉÆÃ«AzÀ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

222 ªÀÄ°èPÁdÄð£À / ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

223 ±ÀgÀt§¸À¥Áà / £ÁUÀuÁÚ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

224 ¢°è¥À / vÀÄPÁgÁªÀÄ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

225 ©ªÀÄ¥Áà / §AqÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

226 ¹zÁæªÀÄ / ±ÁAvÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

227 ¥ÀæPÁ±À / ªÀiÁºÁzÉÃªÀ QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

228 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà / UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

229 §¸ÀªÀgÁd / £ÁUÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

230 ¨Á§ÄgÁªÀ / ²ªÀ°AUÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

231 C¥ÁàgÁªÀ / ±ÁAvÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

232 gÁªÀÄZÀAzÀæ / ©ÃgÀ¥Áà QtÂÚ¸ÀÄ¯ÁÛ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

233 vÀÄ½¹gÁªÀÄ / ±ÁAvÀ¥Áà dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

234 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä / CuÁÚgÁªÀ dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

235 GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ/ ªÀiÁzÀ¥Áà dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

236 £ÁgÁAiÀÄt / ¥ÁqÀÄgÀAUÀ dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

237 ¨Á§ÄgÁªÀ / ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

238 ¥ÀPÀgÀÄ¢Ý£À / C§ÄÝ®¸Á§ gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

239 £À£ÀÄªÀiÁ/ ªÀÄªÀÄÄ¸Á§ gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

240 C¥À¸ÀgÀ«ÄAiÀiï / E¨Áæ»ªÀÄ gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

241 CdÄð£ÀgÁªÀ / eÉÃmÉÖÃ¥Áà dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

242 GzÀâªÀ / CA¨Áf PÉÆ.»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

243 ¹zÁæªÀÄ / vÀÄPÁgÁªÀÄ dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

244 ªÉAPÀl / vÀÄPÁgÁªÀÄ dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

245 ªÉÆÃºÀ£À / ®PÀëöät dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

246 ²æÃ±ÉÊ® / ¸ÀAUÀ¥Áà dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

247 ¨Á§Ä / §¸ÀªÀt¥Áà dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

248 ªÀÄ®¨Á¬Ä / ºÀjZÀAzÀæ dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

249 §£À¸ÀÆgÀ / ¨Á®ZÀAzÀæ dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

250 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä / F±ÀégÀ¥Áà gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

251 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ / ©üÃªÀÄgÁªÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

252 ªÀÄ®è¥Áà / £ÁUÀ¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

253 RAqÀ¥Áà / eÉÊ»AzÀ ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

254 ±ÀgÀt§¸À¥Áà / gÉÃªÀt¹zÀ¥Áà ªÀÄlQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

255 §¸ÀªÀgÁd / ZÀAzÀ¥Áà §AUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

256 vÀÄgÀ§µÁå / ªÀÄAPÀÄAzÁgÀ §AUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

257 ¸ÀA§uÁ ªÀÄºÁzsÉÃªÀ dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

258 ZÀAzÀ¥Áà DAzÀ¥Áà dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

259 gÁªÀÄZÀAzÀ ©ªÀÄµÁå dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

260 GvÀÛªÀÄ gÉÆÃ»zÁ¸À dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

261 PÀgÀt ªÀÄgÉÃ¥Áà dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

262 §¸ÀªÀt¥Áà ªÀÄ°PÁðdÄ£À dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

263 gÀvÀ£À ¨Á§Ä dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

264 ±ÁAvÁgÁªÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÁ dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

265 UÉÆÃ¥sÁ® PÀ¼À¸ÀÄ dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

266 UÉÆÃ«AzÀ gÉÆÃ»zÁ¸À dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

267 ®PÀëuÁ ¥ÁqÀÄAgÀAUÁ dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

268 ¸ÀA¥ÀvÀ¨Á¬Ä ¸ÀzÁ¹ªÀ dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

269 ¥Àæ±ÁAvÀ §¸À°AUÀ¥Áà dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

270 §¸ÀªÀAvÀÈDAiÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

271 ±ÀgÀt§¸À¥Áà ¨ÉÆÃd¥Áà dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

272 DtAzÀgÁªÀ §¸ÀªÀAvÀgÁO dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



273 «±Àé£ÁxÀ ²ªÀ¥ÁzÀ¥Áà dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

274 PÀÀæuÁ ¨Á§Ä RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

275 ¥ÀÀæ¨ÁªÀw UÀÆAqÉgÁªÀ PÉÆÃ.»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

276 ¸ÀÄ§æ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ PÉÆÃ.»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

277 ±²æÃ±ÉÊ® ©ªÀÄgÁªÀ dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

278 ±À²PÁAvÀ §¸ÀªÀgÁd dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

279 ¸ÀºÀzsÉÃªÀ §¸ÀuÁÚ dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

280 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä GvÀÛªÀÄ dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

281 ªÀÄ É̄É±À¥Áà ±ÀgÀt§¸À¥Áà dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

282 gÀÄPÀätÂ¨Á¬Ä gÀvÀ£Áf dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

283 ¸Àa£À AiÀÄ±ÀðªÀAvÀ dªÀÄUÀ(PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

284 ªÀÄiÁtÂÃPÀ ¨Á§Ä D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

285 ®°vÁ¨Á¬Ä ¨Á¯Áf D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

286 D±ÉÆÃPÀ §½ÃgÁªÀÄ D¼ÀAUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

287 PÁ½ÃzÁ¸À ¢AUÀA§gÀ PÉÆÃ.»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

288 ¥Àæ±ÁAvÀ ¹zÁæªÀÄ PÉÆÃ.»¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

289 ¨Á§ÄgÁªÀ  ¸ÀÄAiÀÄðªÀA¹ dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

290 ²ªÁ£ÀAzÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà dªÀÄUÀ(Dgï) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

291 GªÉÄÃ±À UÀÄAqÀ¥Áà gÀÄzÀæªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

292 §AqÀ¥Áà §¸ÀuÁ §AUÀgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

293 PÀgÀ§¸À¥Áà ²ÃªÀ±ÀgÀt¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

294 ¸ÀÄ§¨Á¸À ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

295 ªÀµÁð £ÁUÀuÁ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

296 ²ªÀ¯Á® ªÁuÉÃUÁAªÀ RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

297 PÀgÀ§¸À¥Áà ªÀÄºÁzÉ¥Áà RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

298 PÀgÀ§¸À¥Áà «oÀ×® RdÆj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

299 ªÀiÁ¥ÀtÚ / ªÀi¯ÉèÃ±À ªÀÄqÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

300 À̧gÀÄ¨Á¬Ä/ ¨sÁVgÀy ªÀÄqÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

301 ±ÀgÀt¥Áà / §AqÀ¥Áà £ÀgÉÆuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

302
gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà 
/C¥ÁàgÁAiÀÄ

aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

303 PÁ²£ÁxÀ/ §AqÀ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

304 PÁªÉÃj/ gÁZÀtÚ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

305
²ªÀ±ÀgÀt¥Áà/ 
ªÀiÁvÀðAqÀ¥Áà

aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

306 ²æÃ±ÉÊ®/§AqÀ¥Áà ªÁUÀÝj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

307 Ct¥Áà/£ÁUÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

308 EAzÀÄ¨Á¬Ä/ ±ÀgÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

309
ªÀÄÄ£Áß¨Á¬Ä/ 
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà

aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

310 ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ/±ÀgÀt¥Áà À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

311 ¹zÀÝ¥Áà/ gÁªÀÄuÁÚ UÀÄAd §§¯ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

312 À̧gÀ À̧éw/ªÀÄÆ¼À ¹zÀÝAiÀiÁå aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

313
C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ/ 

zÉÃ±ÀªÀÄÄR
«.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

314 ±À²PÀ¯Á/zÉÃ«AzÀæ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

315 ±ÁAvÀ¥Áà/ CuÁÚgÁAiÀÄ ªÁUÀÝj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

316 ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ/ ±ÀgÀt¥Áà À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

317 ²æÃ±ÉÊ® / «ÃgÀuÁÚ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

318 ®Qëöä¥ÀÄvÀæ/ ¹zÀÝuÁÚl UÀÄAd §§¯ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

319 ¤Ã®PÀAoÀ/ ªÀiÁtÂPÀ aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

320 ¸Á«wæ /§ À̧ªÀgÁd «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

321 À̧AvÉÆÃµÀ/C¥ÁàgÁªÀ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

322 À̧wÃµÀ/C¥ÁàgÁªÀ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

323
eÉÊgÁ© ªÀÄÄ¯Áè 
/gÀeÁPÀ¸Á§

«.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

324 ²ªÀgÁd /PÁ²gÁAiÀÄ ¯ÉÃAUÀn PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

325 ²æÃªÀÄAvÀ/ ªÀÄ£É¥Áà À̧AUÉÆÃ¼ÀV ¹ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

326
PÀ À̧ÆÛj¨Á¬Ä/ 
¹zÀÝªÀÄ®èAiÀiÁå

aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

327 GªÉÄÃ±À/ § À̧ªÀtÚ¥Áà UÀÄAd §§¯ÁzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



328
ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Áà/ 
À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ

dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

329 À̧AdÄ/ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

330
À̧AfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ/ 
C¥ÁàgÁªÀ

«.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

331 ±ÁAvÀ¥Áà/ ²ªÀgÁAiÀÄ ©®UÀÄA¢ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

332 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä/ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©®UÀÄA¢ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

333 PÀ À̧ÆÛgÀ¨Á¬Ä/ gÁªÀÄZÀAzÀæ aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

334 ¤AUÀAiÀiÁå/ § À̧AiÀiÁå aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

335 CuÁÚgÁAiÀÄ/ ©üÃªÀÄ±Á aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

336 gÀ«ÃAzÀæ/ G¥ÉÃAzÀæ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

337 PÁAvÀtÚ/ ZÀAzÀ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

338 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ / w¥ÁàuÁÚ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

339 zsÀÆ¼À¥Áà/ ²ªÀ¥Áà ªÁUÀÝj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

340 zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ/ ±ÀgÀt¥Áà À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

341 PÀ¯ÁåtÂ/ § À̧ªÀgÁd «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

342 gÀvÁß¨Á¬Ä/ ¨sÁUÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

343 ±ÀgÀt¥Áà/ ªÀÄ°èPÁdÄð£À «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

344 À̧¯ÁèªÀÅ¢Ý£À/ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ ¯ÉÃAUÀn PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

345 À̧AUÀ¥Áà / § À̧ªÀgÁd £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

346 UÀeÁ£ÀAzÀ /ªÀÄrªÁ¼À¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

347 ªÀÄºÁzÉÃ«/ ZÀAzÀæ±Á À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

348
À̧Ä«ÄvÁæ¨Á¬Ä/ 
ªÀÄ®PÁd¥Áà

aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

349 ªÉÄÊ¯Áj/ ²æÃªÀÄAvÀ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

350 ²ªÀ°AUÀ¥Áà/ §®ªÀAvÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

351 ²æÃ±ÉÊ®/ ¹zÁæªÀÄ¥Áà £ÀgÉÆuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

352 PÀ«gÁd/ ¹zÀÝtÚ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

353 SÉÃªÀÄ°AUÀ/ CtÚ¥Áà À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

354 gÁZÀtÚ /gÉÃªÀtÚ À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

355 À̧gÀ À̧éw/ § À̧ªÀAvÀgÁªÀ À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

356 ¤Ã®PÀAoÀ/ gÁZÀAiÀiÁå «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

357 zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ/ ªÀÄ®è¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

358 ²ªÀ°AUÀªÀiÁä/ ¹zÁæªÀÄ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

359 C¥ÁàgÁªÀ/ RAqÀ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

360
¢°Ã¥ÀPÀÄªÀiÁgÀ/ 

zÉÃ±ÀªÀÄÄR
«.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

361
UÀt¥ÀvÀgÁªÀ/ 
²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ 

¯ÉÃAUÀn PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

362 £ÁUÀ¥Áà/ ²æÃªÀÄAvÀ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

363
ªÀÄºÉÃAzÀæPÀÄªÀiÁgÀ 

/ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà
aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

364
zÉÃ«AzÀæ¥Áà/ 
ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà

dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

365 ªÀÄ®è¥Áà/ ©ÃgÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

366 À̧Ä²¯Á¨Á¬Ä/ ZÀAzÀæ±Á À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

367 ªÀiÁgÀÄw/ ±ÀgÀt¥Áà jQÌ£À D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

368 ¥ÀArvÀgÁªÀ/ ±ÀgÀt¥Áà À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

369 gÀÄzÀæ¥Áà/ ªÀÄ¯ÁÌd¥Áà £ÀgÉÆÃt PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

370 ±ÉÃR/ ºÁf ¯Á® CºÀäzÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

371 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä/ § À̧ªÀgÁd À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

372 ¥ÁªÀðw /UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

373 À̧Ä¨sÁ±À/ ±ÀgÀtAiÀiÁå aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

374 ¤Ã®ªÀÄä/ ¹zÁæªÀÄ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

375 UÀÄgÀuÁÚ/ ±ÀgÀt¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

376 FgÀuÁÚ / §AqÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



377 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ/ zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

378 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä/ FgÀuÁÚ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

379 ªÀÄ®è¥Áà /²ªÀ±ÀgÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

380 ªÀiÁzÀ¥Áà/ ZÀAzÀæ±Á À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

381 ¤AUÀªÀÄä/ w¥ÀàtÚ PÉj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

382 ZÀAzÀæPÀ̄ Á/ ¹zÀÝtÚ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

383 ªÀÄ®è¥Áà / ¦ÃgÀ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

384 UÀÄgÀÄgÁd/ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

385 PÀ¯ÁåtgÁªÀ/ C¥ÁàgÁªÀ PÀgÀºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

386 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà/ PÁ²£ÁxÀ PÀgÀºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

387 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ/ §AqÀ¥Áà PÀgÀºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

388 «ÃgÀuÁÚ/ w¥ÀàuÁÚ À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

389
±ÀPÀÄAvÀ¯Á¨Á¬Ä/ 

UÀAUÁzsÀgÀ
«.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

390 £ÁUÀªÀÄä/ ªÀÄÄgÀUÉ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

391
À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ/ 
§ À̧ªÀAvÀgÁªÀ

À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

392 ²ªÀgÁAiÀÄ/ ªÀÄzÀgÀ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

393 UÀeÁ£ÀAzÀ/ C¥ÀàgÁAiÀÄ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

394 UÀÄAqÀ¥Áà/ ¨ÁUÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

395 ¥ÉæÃªÀÄ¯Á/ ºÀtªÀÄAvÀ aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

396 ²æÃzÉÃ«/ gÀ«ÃAzÀæ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

397
²ªÀ°AUÀ¥Áà/ 
²ªÁAiÀÄ£ÀªÀÄB

£ÀgÉÆuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

398 dUÀzÉÃ«/ «oÀ® aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

399 UÀÄgÀtÚ /¹zÀÝ¥Áà PÀgÀºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

400 § À̧ªÀgÁd/ ZÀ£Àß§ À̧AiÀiÁå ¨ÉÆÃzsÀ£À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

401 PÀ¯Áåt¥Áà / ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀªÀÄ¯Á£ÀUÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

402 ©üÃªÀÄgÁªÀ/ CuÁÚgÁªÀ aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

403 ¦ÃgÀ¥Áà/ CªÀÄÈvÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

404 zÀ±ÀgÀxÀ/ ªÀÄ®è¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

405 ªÀÄºÁAvÉÃ±À/ gÀ«ÃAzÀæ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

406 À̧gÉÆÃeÁ/ ZÀAzÀæPÁAvÀ dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

407 ¨ÁªÀÅgÁªÀ/ À̧PÉÆÃf aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

408 CA¨ÁgÁAiÀÄ/ ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Áà ªÁUÀÝj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

409 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ/ § À̧tÚ ¯ÉÃAUÀn PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

410 vÀÄ¼Àd¥Áà/ ªÀÄ®è¥Áà ²æÃZÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

411 ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ/ ZÀAzÀæ±Á PÀªÀÄ¯Á£ÀUÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

412
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà/ 

§ À̧ªÀt¥Áà
PÀªÀÄ¯Á£ÀUÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

413 § À̧ªÀgÁd ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

414 «oÀ® gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀgÀºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

415 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ/ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀÄzÀªÀÄÄqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

416 ªÀfÃgÀ¸Á§/ ¨Á¯Ȩ́ Á§ dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

417 ¥sÀQÃgÀªÀÄä/ ªÀÄgÀUÀAiÀiÁå aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

418 C£Àß¥ÀÆtð/ § À̧ªÀt¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

419 zÉÃ«ÃAzÀæ¥Áà/ UÀÄAqÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

420 ²ªÀ§¸À¥Áà/ ±ÀgÀt¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

421 ²æÃªÀÄAvÀ/ ¨Á¼À¥Áà ºÉÆqÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

422 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ/ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

423
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ / 

gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà
dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

424 ¹zÀÝªÀÄ®è¥Áà/ ©üÃªÀÄ±Á aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

425
¯Á® §ºÁzÀÆÝgÀ/ 

²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà
«.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

426
Ȩ́Ê. ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£À/ 
ZÁAzÀ¸Á§

£ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

427
À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ/ 
²ªÀ±ÀgÀt¥Áà

aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



428 PÁ²gÁAiÀÄ/ CA¨ÁgÁAiÀÄ dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

429 ©üÃªÀÄgÁªÀ/ ¹zÀÝ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

430 «oÀ®/ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀªÀÄ¯Á£ÀUÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

431 GªÉÄÃ±À/ ©üÃªÀÄ Ȩ́Ã£ÀgÁªÀ ¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

432 ²æÃªÀÄAvÀ/ azÀA§gÁAiÀÄ ºÉÆqÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

433 QgÀt/ «ÃgÀtÚ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

434 £ÁUÉÃ±À/ ºÀtªÀÄAvÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

435
¥Àæ¢Ã¥ÀPÀÄªÀiÁgÀ/ 

PÀªÀÄ¯ÁPÀgÀ
²æÃZÀAzÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

436 ªÀÄ®è¥Àà./ ¤AUÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

437 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà/ SÁåªÀÄuÁÚ aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

438 ¤Ã®ªÀÄä/ ²ªÀ§¸À¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

439 À̧ÄgÉÃSÁzÉÃ«/ UÀÄAqÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

440
À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ/ 
§ À̧ªÀAvÀgÁªÀ

À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

441 ±ÀA§Ä°AUÀ/ §±Él¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

442
±ÀA¨sÀÄ°AUÀªÀiÁä/ 
UÀÄAqÉÃgÁAiÀÄ

«.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

443 £ÁUÀtÚ/ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

444 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà/ ªÀÄÄgÀUÉ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

445 UÀeÁ£ÀAzÀ/ gÁªÀÄ±ÉnÖ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

446 VgÀªÀÄ®è¥Áà/ §AqÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

447 ®PÀÌ¥Áà/gÉÃªÀ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

448
ªÀÄºÁzÉÃ«/ 
AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ

jQÌ£À D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

449 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ / «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

450
CA¨ÁgÁAiÀÄ/ 
ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà

ªÁUÀÝj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

451 gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà/ gÀvÀß¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

452 ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà/ ªÀiÁ¥ÀtÚ aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

453
dÄ¨ÉÃgÀ ¥ÀmÉÃ® /C¯Áè 

¥ÀmÉÃ®
ºÉÆqÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

454 ±ÀAPÀæAiÀiÁå/ ªÀÄ®ÌAiÀiÁå aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

455
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ/ 
gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà

dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

456 SÁåªÀÄtÚ ²ªÀ¥Àà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

457 ²æÃ±ÉÊ®/ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

458 ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä/²ªÀ°AUÀ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

459 ªÀfÃgÀ¸Á§/¨Á¯Ȩ́ Á§ dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

460 ²¯Áà/ ±ÁAvÀ«ÃgÀ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

461 UÉÆ°©/¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀÄ Ȩ́Ã£À £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

462 FgÀtÚ/ gÁAiÀÄ¥Àà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

463
±ÀgÀt§ À̧¥Áà/ 
CA¨ÁgÁAiÀÄ

ºÉÆqÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

464 £ÁUÀªÀÄä / gÀ«ÃAzÀæ aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

465 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ/ ªÀiÁzsÀªÀgÁd PÀÄzÀªÀÄÆqÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

466 «oÀ®/ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀgÀºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

467 CtÚ¥Áà/ ZÀAzÀæ±Á CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

468
¸ÁºÉÃ§ ¥ÀmÉÃ®/ ¨ÁµÁ 

¥ÀmÉÃ®
ºÉÆqÀ® PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

469
ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§/ 
ªÀÄ®AUÀ¸Á§ 

¯ÉÃAUÀn PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

470 £ÁUÀ¥Àà/ ²ªÀ¥Àà ¯ÉÃAUÀn PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

471 § À̧ªÀgÁd ±ÀgÀt¥Áà ©®UÀÄA¢ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

472
À̧ÄAzÀgÁ¨Á¬Ä/ 
CªÀÄÈvÀ¥Áà

©®UÀÄA¢ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

473 FgÀAvÀ¥Áà/ À̧zÁ²ªÀ¥Áà ©®UÀÄA¢ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



474 gÁd±ÉÃRgÀ /²ªÀ±ÀgÀt¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

475
¥sÁwªÀiÁ©/ ªÀÄºÀªÀÄäzÀ 

ºÀ¤Ã¥sÀ
£ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

476 ±À²PÀ¯Á/ ±ÀgÀtAiÀiÁå «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

477 ¥ÁªÀðw/ PÀÄ¥ÀàtÚ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

478 CA¨ÁgÁAiÀÄ / ¹zÁæªÀÄ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

479 ªÀÄºÁzÉÃªÀ/ UÀÄAqÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

480 UÀÄAqÀ¥Áà/ ªÀÄzÀ¤ aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

481 EAzÀÄ¨Á¬Ä/ ZÀAzÀæPÁAvÀ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

482 zÀvÀÛ¥Áà/ ²ªÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

483 Ȩ́ÆÃ£Á¨Á¬Ä/ ®PÀëöät £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

484 gÁªÀÄÄ/ vÉÃdÄ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

485 AiÀÄ±ÀéAvÀ/ UÀÄAqÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

486 s²æÃªÀÄAvÀ/ ºÀÄ À̧£À¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

487 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ/ § À̧¥Áà ¯ÉÃAUÀn PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

488 § À̧ªÀgÁd / À̧AUÀ¥Áà ©®UÀÄA¢ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

489 ®PÀëöät/ ±ÀAPÀgÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

490 ©üÃªÀÄ±Á/ ¦ÃgÀ¥Áà £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

491 ±ÀgÀt¥Áà/ ªÀÄÄgÀ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

492 ¥ÁªÀðw / ®PÀÌ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

493 À̧gÉÆÃeÁ/ ZÀAzÀæPÁAvÀ dªÀ¼ÀUÁ © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

494 UÀeÁ£ÀAzÀ/ C¥ÁàgÁAiÀÄ «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

495 ¢°Ã¥À/ ©üÃªÀÄ±Á ªÀÄqÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

496 CuÁÚgÁªÀ/ ®PÀÌ¥Áà PÉj CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

497 gÀªÉÄÃ±À/ ZÀAzÀ¥Áà «.PÉ. À̧®UÀgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

498 ªÀÄºÁzÉÃ«/ ZÀAzÀæ±Á À̧£ÀUÀÄAzÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

499 CdÄð£À/ ©üÃªÀÄ±Á aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

500 §¤ì̄ Á®/ UÉÆÃgÀR£ÁvÀ £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

501 ¨Á§Ä / CuÁÚgÁªÀ aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

502 ªÀÄjAiÀÄ¥Áà/ ±ÀgÀt¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

503 VjªÀÄ®è¥Áà/ ¥ÀgÀvÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

504 ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ/ À̧zÁ²ªÀ aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

505 C²é¤/ UÀÄAqÀ¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

506 PÀ À̧ÆÛgÀ¨Á¬Ä/ ±ÀgÀt¥Áà aAZÀ£À À̧ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

507
¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA/ AiÀÄ®è¥Áà 

§AUÁgÉ
ªÉÊeÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

508
gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA/ ²ªÀtÚ 

PÁV£Àj
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

509
¹zÀÝtÚ vÀA/ ©üªÀÄtÚ 

PÀÄªÀÄ¹
¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

510
À̧A¢Ã¥À vÀA/ 

ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÁnÃ®
¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

511
¤gÀAd£ï vÀA/ UÀÄgÀ¥Áà 

zÉÃªÀtUÁAªÀ
¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

512
CA§gÁAiÀÄ vÀA/ 
²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀÄÄ£Àß½î

¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

513
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ 

¹zÀÝtÚ ¥ÁnÃ®
¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

514
gÁeÉÃAzÀæ vÀA/ 
£ÉÃªÀÄZÀAzÀæ aAzÉ

PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

515
²ÃªÀgÁd vÀA/ 
ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 

PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

516
vÀÄ¼Àd¥Áà vÀA/ 
²ªÀ°AUÀ¥Áà

¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

517 ²ÃªÀÅPÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ ¹zÀÝtÚ ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

518
UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà vÀA/ 

¥Àæ§ÄzÉÃ£À
ªÀiÁqÀå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

519 ZÀvÀæ¥Áà vÀA/ UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Áà ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



520 ¥ÀArvÀ vÀA/ ©üÃªÀÄ±Á ¨ÉtÆÚgÀ ¹gÀÆgï PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

521
GªÀÄgïC° vÀA/ C£Àìgï 

C°
ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

522
¹zÁæªÀÄ¥Áà  vÀA/ 

¥Àæ§ÄzÉÃ£ÀPÀÌ
ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

523 ¹zÁæªÀÄ vÀA/ UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Áà ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

524 À̧zÀÝAiÀÄå vÀA/ ²ªÀAiÀÄå ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

525
CdÄð£À vÀA/ ©üÃªÀÄ±Á 

ªÀqÀØgÀ
ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

526
ªÀÄ®èuÁÚ vÀA/ UÀÄgÀ¥Áà 

D¼ÀAzÀ
ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

527
¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA/ ¸ÁvÀ¥Áà 

PÀªÀ®UÁ
ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

528
UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà vÀA/ 

UÀÄAqÀ¥Àà
ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

529 ¹zÁæªÀÄ vÀA/ zÉÃªÀgÁAiÀÄ ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

530
±ÀAPÀgÀ vÀA/ 
ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁªÀ

¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

531
±ÉÃRgÀ vÀA/ 
ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁªÀ

¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

532
zsÀ£À¹AUÀ vÀA/ ¥ÀÄ£ÀÄß 

gÁoÉÆÃqÀ
¯ÁqÀ aAZÉÆ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

533
ªÀiÁAvÀ¥Àà vÀA/ ±ÀAPÀgÀ 

dªÀ½
¯ÁqÀ aAZÉÆ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

534
²æÃzÉÃ« UÀA/ 
ªÀiÁzÀÄgÁAiÀÄ

¯ÁqÀ aAZÉÆ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

535 ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ AiÀÄ®è¥Àà ¯ÁqÀ aAZÉÆ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

536 £ÁUÀAiÀÄå vÀA/ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

537
§ À̧ªÀgÁd vÀA/ ¨sÀÄvÁ½ 

V®Q
ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

538
PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA/ 
UÉÆ«AzÀ gÁoÉÆqÀ

ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

539
¯Á®Ä vÀA/ ¥ÁAqÀÄ 

gÁoÉÆÃqÀ
ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

540
§ À̧tÚ vÀA/ ¥Àæ¨sÀÄ 

ªÀÄÄA¢£ÀPÉj
ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

541 ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ zÀAiÀÄ¥Àà ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

542 § À̧ªÀgÁd vÀA/ «±Àé£ÁzsÀ ¨ÉÆªÀÄ£À½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

543 dUÀzÉÃ« UÀA/ § À̧ªÀgÁd ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

544
gÁd±ÉÃRgÀ vÀA/ 

²ªÀAiÉÆV
¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

545
±ÀgÀt§ À̧¥Àà vÀA/ 
gÉªÀt¹zÀÝ¥Àà £ÀqÀUÀnÖ

¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

546
C¤®PÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ 

gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà
¨sÀÆ À̧£ÀÄgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

547 PÁ±À£ÁzsÀ vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

548 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

549 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ w¥ÀàtÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

550 ±ÀÄµÀä UÀA/ PÁ²£ÁzsÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

551 ±ÁAvÀ¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

552 ±ÀgÀtªÀÄä UÀA/ PÀ¯ÁåtÂ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

553 ±ÀgÀt§ À̧¥Àà vÀA/ ªÁ À̧¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

554 ©üÃªÀÄ±Á vÀA/ ªÁ À̧¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

555 ®PÀëöät vÀA/ dUÀ£ÁßzsÀ ¯ÁqÀ aAZÉÆ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

556 ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA/ ©üªÀÄgÁªÀ ªÀiÁqÁå¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



557 ¨sÀªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA/ ZÀAzÀ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

558 ªÀiË£ÉÃ±À vÀA/ PÉ À̧Ä PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

559 ²ªÀgÁd vÀA/ ªÀÄ¯Éè±À¥Àà UÉÆ¼Á © PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

560
C£ÀÄ À̧ÄAiÀÄ UÀA/ 

PÀ¯ÁåtgÁªÀ
¯ÁqÀ aAZÉÆ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

561
¥ÁAqÀÄ vÀA/ ªÁ À̧Ä 

£ÁAiÀÄPÀ
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

562 UÉÆ¦ZÀAzÀæ vÀA/ À̧ÄgÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

563 ±ÁAvÀ¥Àà vÀA/ w¥ÀàtÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

564 À̧AzÉÃ±À vÀA/ CªÀÄÈvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

565 ²ªÀ±ÀgÀu¥Àà vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

566 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ PÁ±À¥Àà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

567
ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ 

²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà
¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

568 À̧Ä§âtÚ vÀA/ CA§gÁAiÀÄ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

569 ¹zÀÝ¥Áà vÀA/ §AqÉ¥Áà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

570
ªÀÄºÀªÀÄäzÀ vÀA/ 
ªÀÄºÀªÀÄäzÀ ºÀÄ Ȩ́ìÃ£À 

¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

571
À̧AUÀuÁÚ vÀA/ 
UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà

¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

572
ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA/ 
ZÀAzÀæPÁAvÀ

¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

573
À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA/ 

²ªÀ±ÀgÀt¥Áà
¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

574 ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA/ ªÀiÁgÀÄw ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

575 £ÁUÀªÀÄä UÀA/ gÁZÀAiÀÄå £ÀgÉÆÃuÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

576 gÁZÀuÁÚ vÀA/ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

577 ®PÀëöät vÀA/ PÁ±À¥Àà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

578
¦A¥À®¨Á¬Ä UÀA/ 

ªÀiÁtÂPÀ
¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

579
zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀA/ 

UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà
¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

580
À̧Ä²®¨Á¬Ä UÀA/ 

PÁ²£ÁxÀ
¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

581 PÀ¯ÁåtÂ vÀA/ CA§uÁÚ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

582
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 

¨Á§ÄgÁªÀ
¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

583 ªÀÄºÁzÉÃªÀ CuÉ¥Áà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

584 CA§ªÀé w¥ÀàtÚ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

585
²ªÀgÁdPÀÄªÀiÁgÀ 
²æÃ¥ÀvÀgÁAiÀÄ

¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

586 dUÀ¢Ã±À ²ÃªÁ£ÀAzÀ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

587 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ïà CA¨ÁeÉ¥Àà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

588 gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¹zÀÝtÚ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

589 § À̧ªÀÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

590 gÉÃRÄ ¨ÉªÀ¯Á ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

591 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

592 ±ÀgÀt¥Àà ¥ÁAqÀÄ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

593 ªÀÄÄ£Áß zÉÃªÀ®Ä ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

594 gÀªÉÄÃ±À gÉRÄ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

595 gÀÆ¥Á¹AUï xÁgÀÄ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

596 feÁ¨Á¬Ä gÀÆ¥ï ¹AUï ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

597 ±ÉÆ¨sÁªÀw ªÀÄ®ètÚ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

598
SÉÃªÀÄ°AUÀÀ¥Àà 
ªÀÄºÁgÁd¥Áà

¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

599 ²ÃªÀgÁAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

600 ªÀÄ®èªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



601 ªÀÄ®ètÚ FgÀtÚ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

602 À̧AdÄ UÉÆÃ¥Á ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

603 EvÁ¨Á¬Ä §AqÉ¥Áà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

604 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀ®è¥Áà CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

605 GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ CA§gÀ¥Àà CA§®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

606
±ÀgÀt§ À̧¥Áà 
UÀÄgÀÄ±ÁªÀÄvÀ¥Áà

¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

607 ªÀÄ°èPÁdÄð£À «gÀÄ¥ÁPÀë¥Áà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

608 FgÀ¥Áà §AqÉ¥Áà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

609
PÀ¯ÁåtgÁªï 
©üÃªÀÄ Ȩ́£ÀgÁªÀ

¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

610 PÀªÀÄ¯ÁPÀgï ²ªÀgÁAiÀÄ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

611 ¨Á§Ä ªÀÄÄ¸ÁÛ£ï ¸Á¨ï ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

612 ±ËPÀvÀC° ªÁºÁzÉªï C° ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

613 ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ gÁªÀÄgÁªÀ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

614 ²ªÀgÁ¬Ä ©gÀ¥Àà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

615 UÀÄAqÀªÀÄä ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

616 £ÁUÀªÀÄä À̧ÄAiÀÄðPÁAvÀ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

617 ±ÀgÀtAiÀÄå ªÀÄqÀØAiÀÄå ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

618 À̧ÄAiÀÄðPÁAvÀ gÉªÀt¹zÀÝ¥Àà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

619 ¤Ã®ªÀÄä ¨Á§ÄgÁªÀ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

620 PÀ¯Áåt¥Àà «ÃgÀ±ÉÃmÉÖ¥Àà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

621 ®QëöäÃ¨Á¬Ä CtÚgÁªÀ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

622 À̧AUÀªÀÄä CtÚgÁAiÀÄ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

623
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 

§ À̧ªÀtÚ¥Àà 
¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

624  ZÀAzÀæ±Àå ±ÀgÀt¥Àà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

625 ²ªÀ¥Àà ©üÃªÀÄ±Àå ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

626 À̧Ä¨sÁµÀ ZÀ£Àß¥Àà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

627 «oÀ® ©üÃªÀÄ±Á ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

628 ²ªÀ°AUÀ¥Àà CtÚ¥Àà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

629 ¥Àæw¨sÁ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

630 § À̧ªÀgÁd ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

631 gÀÄPÀÄA© C¨Áâ À̧ C° ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

632 § À̧ªÀgÁd ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

633 ±ÁAvÀ¨Á¬Ä CªÀÄÈvÀ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

634 C¥ÀàtÚ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

635 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀªÀÄÆwð ¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

636 CA§gÁAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

637
À̧Ä¨sÁµÀZÀAzÀæ 

CªÀÄgÀ£ÁAiÀÄPÀ
¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

638 dAiÀÄgÁªÀÄ gÀÆ¥Á ¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

639 ªÀiÁtÂPÀ¥Àà vÀÄ¼Àd¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

640 £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

641 ®PÀÌ¥Áà gÉªÀ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

642 ªÀÄºÁzÉÃªÀ ²æÃ¥ÁzÀ ¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

643 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV PÉ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

644 ±ÀgÀt§ À̧ªÀÄä  ªÀÄZÉÃAzÀæ PÀgÁºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

645 À̧Ä¨sÁµÀZÀAzÀæ ZÀ£Àß§ À̧¥Àà PÀgÁºÀj PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

646
ªÀÄºÀªÀÄäzÀ À̧ºÉÃ¨ï 
C§ÄÝ¯ï ¸ÁºÉÃ¨ï

¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

647 ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà CtÚ¥Áà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

648 C±ÉÆÃPÀ zÉ«ÃAzÀæ¥Àà ¨É¼ÀªÀÄV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

649 CgÀÄuÁ À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

650 ¹zÁæªÀÄ¥Áà gÁªÀÄZÀAzÀæ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

651
PÀÄ À̧ÄªÀiÁªÀw 
Ȩ́ÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ

¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



652 zÉÃªÀ¯Á dUÀ£ÀÄ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

653 ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ CA§tÚ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

654
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ 
²ªÀ±ÀgÀt¥Áà

¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

655 ©gÀ¥Áà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

656 zÉªÉÃAzÀæ¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

657 ¨Á§Ä ¤AUÀ¥Áà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

658 UÀÄAqÀªÀiÁä zÉªÉÃAzÀæ¥Áà ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

659 ¹zÀÝªÀÄä ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

660 ¥Àæ¨ÁPÀgÀ ¥ÁAqÀÄgÁAiÀÄ ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

661 ®PÀëöät CA§uÁÚ UËAr ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

662 AiÀÄ®è¥Áà ZËqÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

663
©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ 
§ À̧ªÀAvÀgÁAiÀÄ

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

664 § À̧ªÀgÁd £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

665 UÀÄAqÉÃgÁªÀ ¥ÁnÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

666
À̧Ä«ÄvÁæ¨Á¬Ä 
UÀÄAqÉÃgÁªÀ

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

667
²ªÀgÁªÀÄ UÀAUÁgÁªÀÄ 

À̧ÄvÁgÀ
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

668
À̧AUÀuÁÚ ªÀiÁzÀuÁÚ 

dªÀiÁzÁgÀ
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

669 gÁªÀÅvÀ¥Áà ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

670 ±ÀgÀtªÀiÁä ±ÀgÀt¥Áà gÀhÄÄ¯Éà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

671 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

672 ¢Ã°¥À ²ªÀuÁÚ PÉÆÃgÉ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

673 EAzÀÄ¨Á¬Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

674 ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀqÀUÀAa ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

675 gÁªÀÄZÀAzÀæ ²ªÀ¥ÁzÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

676 À̧ÄgÉÃ±À ºÉÆÃdÄð ZÀªÁít ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

677 ¹eÁªÀÅ¢ÝÃ£À Ȩ́ÊAiÀÄzÀ¸Á¨ï ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

678 ¥ÀgÀ À̧¥Áà ªÀÄ®PÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

679
UÀt¥Àw ¹zÀÝªÀiÁä 

¸Á¯ÉÆÃlV
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

680 Ȩ́ÆÃªÀÄ£ÁxÀ zÀvÀÛ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

681 ²ªÁ£ÀAzÀ ±ÀgÀ§uÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

682 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

683 À̧AUÀuÁÚ § À̧ªÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

684
±ÀgÀtªÀiÁä ²ªÁ£ÀAzÀ 

zsÀÄvÀÛgÀV
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

685 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

686 ±ÀgÀt¥Áà PÀ®è¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

687 C±ÉÆÃPÀ § À̧ªÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

688 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ¤AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

689
¥Àæ¨sÁªÀw PÀ¯ÁåtÂ 

gÀÄzÉÝªÁr
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

690 ¹zÁÝgÁªÀÄ ²ªÀuÁÚ C£À¹gÉ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

691 «oÀ® § À̧uÁÚ ªÉÄÊAzÀVð ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

692 ZÀAzÀæPÁAvÀ zsÀªÀÄðuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

693
À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ 
²ªÀ°AUÀ¥Áà

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

694 d£Á¨Á¬Ä ¹zÁÝgÁªÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

695 ªÀÄºÁzÉÃ« À̧AUÀuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

696 RAqÀ¥Áà ®PÀëöät ¥ÀgÉÃtÂ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

697 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ FgÀuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

698 ²ªÀgÁd UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

699 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



700 UÀAUÁ¨Á¬Ä NªÀÄtÚ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

701 ²æÃªÀÄAvÀ ªÀÄ®PÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

702 ¤Ã®ªÀiÁä ±ÁAvÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

703 ²æÃ±ÉÊ® ¨Á§ÄgÁªÀ PÉÆÃ½ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

704 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ CuÁÚgÁ PÀtÂÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

705
dªÁºÀgÀ ¥sÀÆ®ZÀAzÀ 

±ÀºÁ
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

706
¥ÀæPÁ±À CªÀÄÈvÀgÁªÀ 

¤®ÆgÉ
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

707 ªÀÄºÁAvÀ¥Áà UÀÄgÀuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

708 dUÀ£ÁßxÀ ZÀAzÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

709 ªÀÄ®è¥Áà PÀ¯ÁåtÂ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

710 C£Àß¥ÀÆtð PÀ¯ÁåtÂ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

711 gÁd±ÉÃRgÀ ¸ÁvÀuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

712 ¥Àæ¨sÁªÀw ±ÀgÀt§ À̧¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

713 dAiÀiÁ£ÀAzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

714 ±ÀgÀtUËqÀ ¹zÁÝgÁªÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

715 vÀÄPÁgÁªÀÄ ®PÀÌ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

716 ±ÀgÀtªÀiÁä ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

717 § À̧ªÀAvÀgÁAiÀÄ ±ÁAvÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

718 C¥Áà¸Á§ CªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

719 ZÀAzÀæ±Á ªÀÄ®PÀdð¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

720 ®PÀëöät zÉÆÃAqÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

721
±ÁAvÁ¨Á¬Ä C±ÉÆÃPÀ 

¥ÁnÃ®
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

722 À̧«vÁ ¨Á§Ä zÉÆqÀØªÀÄ¤ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

723 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ²ªÀ±ÀgÀt ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

724 ¨Á§ÄgÁªÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

725 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà À̧Ä¨sÁµÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

726 ²æÃªÀÄAvÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±À ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

727 EmÁ¨Á¬Ä £ÁUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

728 ¥Àæ¢Ã¥À CªÀmÉ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

729 ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄ®PÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

730 ¹zÁæªÀÄ¥Áà ZÀ£Àß§ À̧¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

731 ²æÃªÀÄAvÀ zÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

732 PÀ¯ÁåtÂ § À̧uÁÚ ¨ÁåUÉÃ½ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

733 ®PÀëöät ªÀÄ®PÀuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

734 gÀªÉÄÃ±À «ÃgÀÆ¥ÁPÀë¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

735 ¹zÁÝgÁªÀÄ zsÀªÀÄðuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

736 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

737 UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

738 ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

739 gÁeÁ¨Á¬Ä ªÀÄ»§Æ§ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

740 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

741 D±Àæ¥À©Ã ZÁªÀÄzÀ¥ÀmÉÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

742 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

743 À̧ªÉÃð±ÀégÀ ²æÃªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

744 Ȩ́Ê¥À£ï ¥ÀmÉÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

745 ²ªÀgÁd JªÀiï UÉÆÃrPÀnÖ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

746 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ avÀæ±ÉÃRgÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

747 ¨ÁºÉÆÃ¢ÝÃ£À ¦ÃgÀeÁzÉ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

748 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ UÀt¥Àw ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

749 ºÀdgÀvÀ ¥ÀmÉÃ® ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

750 C«ÄÃgÀ©Ã ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢ÝÃ£À ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

751 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀgÀ À̧¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



752
²æÃ±ÉÊ® ZÀAzÀæPÁAvÀ 

ºÀeÁgÉ
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

753
£À¹ÃgÉÆÃ¢ÝÃ£ï 
GªÀÄgÀ¸Á§

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

754 ªÀ À̧AvÀ ¹zÀÝuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

755
¸Áé«ÄgÁªÀ ZÀ£Àß¥Áà 

¥ÁnÃ®
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

756
ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Áà ¥Àæ¨sÀÄ 

¥ÁnÃ®
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

757 PÀ¯ÁªÀw ¥ÁnÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

758 gÀÄzÀæ¥Áà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

759 ±ÁAvÀ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà d¼ÀQ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

760 ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¹zÀÝuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

761 gÁeÉÃAzÀæ zsÀªÀÄðuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

762 ²æÃ±ÉÊ® ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

763 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥ÁnÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

764 gÀWÀÄ£ÁxÀ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

765 ²ªÁ£ÀAzÀ ¹zÀÝuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

766 gÁd±ÉÃRgÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

767 ¹zÀÝgÁªÀÄ ZÀ£ÀßUÉÆÃAqÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

768 ±À²PÀ¯Á ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

769 AiÀÄ®èªÀiÁä § À̧uÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

770 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà § À̧ªÀtÚ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

771 ¸ÁvÀ°AUÀ¥Áà zÀªÀ®¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

772 zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ gÁZÀuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

773 ªÀÄºÁAvÀAiÀiÁå PÀ®èAiÀiÁå ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

774 À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

775 ªÀÄ°è£ÁxÀ UÉÆÃ«£À ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

776 PÀªÀÄ¯ÁPÀgÀ À̧gÀzÉÃ±ÀªÀÄÄR ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

777 C¥Áà¸Á§ ©üÃªÀÄ±Á ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

778 ªÀÄ°è£ÁxÀ CuÁÚgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

779 CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ gÁAiÀÄuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

780
À̧AUÀªÀÄ£ÁxÀ 

gÁAiÀÄUÉÆÃAqÀ¥Áà
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

781
À̧AdAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ 

gÁAiÀÄUÉÆÃAqÀ¥Áà
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

782 ¨Á§Ä ±ÁAvÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

783 ªÀÄ»§Æ§ gÀ À̧Æ¯ï ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

784 £ÁUÀ¥Áà À̧AvÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

785 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

786 CtÚ¥Áà ±ÀgÀt§ À̧¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

787 C£À À̧Æ¨Á¬Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

788 ¹zÁÝgÁªÀÄ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

789
PÀ¯ÁåtÂ ±ÀgÀt¥Áà 

zsÀAUÁ¥ÀÆgÉ
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

790 PÁ²gÁAiÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

791 ±ÀgÀt¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

792 AiÀÄ¯Áè°AUÀ UÀÄgÀÄ©üÃªÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

793 ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

794 gÁªÀÅ¸Á§ ¥ÁnÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

795 «±Àé£ÁxÀ ¥ÁnÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

796 ¹zÀÝ¥Áà UÀÄgÀ¥Áà PÀ®ÆègÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

797 ²ªÁf ªÉÆÃgÉ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

798 ªÀÄÄvÀÛuÁÚ ®PÀëöät ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

799 UËgÁ¨Á¬Ä ¥sÀÆ¯Áj ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

800 ®QëöäÃ¨Á¬Ä PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

801 PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

802 ±ÀAPÀgÀ ¥ÉÆÃvÉ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

803 Ȩ́ÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ PÀ®è¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



804 ²ªÀ°AUÀ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

805 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÁnÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

806 ¹zÁÝgÁªÀÄ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

807 ªÀÄºÉÃ±À ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

808 gÁd±ÉÃRgÀ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

809 £ÀfÃgÀ¸Á§ ¨sÁµÁ¸Á¨ï ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

810 ²æÃªÀÄAvÀ AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

811 FgÀuÁÚ gÁZÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

812 «oÀ® §gÀUÁ° ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

813 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ¥ÉÆÃvÉ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

814 ¥ÀAZÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

815 gÀªÉÄÃ±À ¥ÀAZÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

816 § À̧uÁÚ ¥ÀAZÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

817 gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

818 UÀÄgÀÄ©üÃªÀÄ CAPÀ®V ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

819 ZÀAzÀæPÁAvÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

820 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ PÀ®ÆègÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

821
¯ÁqÉèÃ¥ÀmÉÃ® 
ºÀÄ Ȩ́Ã£À¨sÁµÁ

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

822 gÁªÀÄzÁ À̧ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

823 ZËqÀ¥Áà gÁªÀÄÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

824 ±ÁAvÀ¥Áà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

825 zÀÄvÀ¯Á¨Á¬Ä ²æÃªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

826 § À̧uÁÚ ºÁªÀuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

827 vÀÄPÁgÁªÀÄ ¹zÀÝ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

828 £ÁUÁdÄð£À ¥ÁnÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

829 ±ÀgÀt¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

830 zÀvÀÄÛ ©üÃªÀÄ±Á ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

831 ²æÃªÀÄAvÀ À̧UÀÄªÀÄ¼É ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

832 ZÀAzÀæPÁAvÀ mÉÆÃuÉÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

833 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà ²æÃªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

834 §ªÀÄä°AUÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

835 À̧ÄUÀ¯Á¨Á¬Ä ¥ÁnÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

836 vÀAUÉÃªÀiÁä §ªÀÄä°AUÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

837 ®PÀëöät À̧UÀÄªÀÄ¼É ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

838 Ȩ́ÆÃªÀÄ£ÁvÀ »gÉÆÃ½î ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

839 ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÁnÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

840 ªÀÄ®PÀ¥Áà ¹zÀÝuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

841 § À̧uÁÚ ¹zÀÝuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

842 PÀ¯ÁåtgÁªÀ § À̧¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

843 §ÄzÀÝªÀiÁä gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

844 zÉÊvÀ¥Áà ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

845 ºÀtªÀÄAvÀ ªÁ°PÀgÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

846 Ȩ́ÊzÀ¥Áà C£À¹gÉ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

847 gÀvÁß¨Á¬Ä D¼ÀAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

848 ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÁnÃ® ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

849 ¹zÁÝxÀð ¥ÀmÉÃzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

850 ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ £ÁUÉÃAzÀæ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

851 «mÁ¨Á¬Ä ºÀÄZÀÑ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

852 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà ZÀAzÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

853 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ dUÀzÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

854 UÀqÉØÃ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

855 Ȩ́ÆÃªÀÄ°AUÀ f »gÉÆÃ½î ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

856 ²ªÀAiÀiÁå »gÉÆÃ½î ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

857 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà ºÉÃ°PÉÃj ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

858 À̧AUÀªÀiÁä ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

859 ²ªÀgÁAiÀÄ QgÀ£À½î ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

860 gÀvÁßPÀgÀ FgÀuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

861 ¹zÁÝgÁªÀÄ £ÀAzÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

862 À̧ÄgÉÃ±À ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

863 §rªÀiÁ©Ã ªÀÄºÀªÀÄäzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



864 vÁgÁ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄ±Á ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

865 gÁªÀÄÄ  ZÀªÀqÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

866 gÀvÁß¨Á¬Ä vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

867 PÀ À̧ÆÛj¨Á¬Ä ®PÀëöät ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

868 zÀªÀ®¥Áà gÉÃªÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

869 ²ªÀ°AUÀ¥Áà ±ÀgÀt§ À̧¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

870 § À̧ªÀAvÀ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

871 »ÃgÁ¨Á¬Ä ¹zÀÝuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

872 Ȩ́ÆÃ£Á¨Á¬Ä ¹zÀÝuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

873 w¥ÀàuÁÚ §AqÉÃ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

874 §AqÉÃ¥Áà w¥ÀàuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

875 ¨Á§Ä ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

876 C¥ÀuÁÚ PÀ®¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

877 ¹zÁæªÀÄ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

878 VjeÁ¨Á¬Ä § À̧ªÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

879
À̧ÄUÀ¯Á¨Á¬Ä 
gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

880 ±ÀgÀt¥Áà ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

881 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

882 gÁªÀÄÄ ZÀªÀqÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

883 dUÀzÉÃ« zÉÃ«ÃAzÀæ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

884 gÁd±ÉÃRgÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

885
²ªÁ£ÀAzÀ ZÀAzÀ¥Áà 

ªÀiÁ¼ÀUÉ
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

886 ¹zÀÝ°AUÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

887 ¹zÁÝgÁªÀÄ w¥ÀàuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

888 £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

889 ¹zÁÝgÁªÀÄ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

890 ¸ÁA¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

891 ²æÃzÉÃ« ªÀÄ°è£ÁxÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

892 UÀÄAqÀ¥Áà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

893 ®PÀëöät ¹zÀÝgÁªÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

894 ®QëöäÃPÁAvÀ § À̧uÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

895 ®PÀëöät ©üÃªÀi±Á ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

896 ±ÀgÀt¥Áà gÉÃªÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

897 ªÀÄºÁzÉÃ« ¹zÁÝgÁªÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

898 ±ÁAvÀ¥Áà § À̧uÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

899 ©üÃªÀÄ±Á zsÀªÀÄðuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

900 ²æÃªÀÄAvÀ CuÁÚgÁªÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

901 ¥ÁªÀðw ¤Ã®¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

902 UËgÁ¨Á¬Ä ªÀiÁzÀAiÀiÁå ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

903 ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ªÀiÁzÀAiÀiÁå ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

904 gÁªÀÄuÁÚ PÁ²£ÁxÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

905 £ÁUÀ¥Áà ¨Á§Ä dªÀiÁzÁgÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

906 ¹zÁÝgÁªÀÄ ©üÃªÀÄ±Á ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

907 ±ÀgÀt¥Áà ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

908 § À̧ªÀt¥Áà zsÀÆ¼À¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

909 ®QëöäÃPÁAvÀ §ªÀÄäuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

910 ZÀAzÀæPÁAvÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

911 § À̧uÁÚ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

912 ®PÀëöät ©üÃªÀÄ±Á ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

913 UÀAUÁ¨Á¬Ä ¨Á§Ä ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

914 § À̧uÁÚ ZÉÆÃ¼À¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

915
À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ 
±ÁªÀÄgÁAiÀÄ

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

916 CªÀÄÈvÀ ©üÃªÀÄ±Á ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

917 ²æÃ±ÉÊ® ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

918 § À̧AiÀiÁå ²ªÀAiÀiÁå ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

919 ²ªÀ±ÀAPÀgÀ  ZÀAzÀuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

920 gÀAUÀ¥Àw CuÁÚgÁAiÀÄ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



921    ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¤AUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

922 ¤AUÀ¥Áà ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

923 ®QëöäÃ¥ÀÄvÀæ CdÄð£À ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

924 µÀtÄäR ¸ÀÄvÁgÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

925 ¹zÁÝgÁªÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

926 ZÀAzÀæ±Á ZÀ£Àß§ À̧¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

927 § À̧ªÀt¥Áà ¤®ÆgÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

928 ²RgÀ¥Áà »gÀUÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

929 zËæ¥À¢ £ÁªÀÄzÉÃªÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

930 ¹zÀÝ¥Áà ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

931
§ À̧ªÀt¥Áà ±ÀgÀt¥Áà 

¥sÀÆ¯Áj 
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

932
UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Áà 
²ªÀ°AUÀ¥Áà 

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

933
À̧¯ÁA ¥ÀmÉÃ® ºÀÄ Ȩ́Ã£À 

¥ÀnÃ®
ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

934 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ QtÂÚ C¨Áâ À̧ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

935 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

936 eÁ¥sÀgÀ £À©Ã¸Á§ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

937 vÁgÁ¨Á¬Ä § À̧ªÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

938   Ȩ́ÆÃªÀÄ°AUÀ UÀÄgÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

939 Ȩ́ÆÃªÀÄ£ÁxÀ ZÀ£Àß§ À̧¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

940 ±ÀgÀtUËqÀ UÉÆÃ«AzÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

941 ¹zÀÝ°AUÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

942 ¯ÁAiÀÄPÀ° C£À À̧gÀ¸Á§ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

943 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¥sÀQÃgÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

944 ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

945 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

946 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥sÀQÃgÀ¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

947 ªÀÄ»§Æ§ C£À À̧gÀ¸Á§ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

948 «oÀ®gÁªÀ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

949 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä § À̧uÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

950 £ÁUÀ¥Áà ¤Ã®¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

951 gÁd±ÉÃRgÀ ¨ÉÆÃªÀÄäuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

952 ¨ÉÆÃªÀÄuÁÚ ZÀAzÀæ±Á ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

953 ²ªÀAiÀiÁå ZÀ£Àß§ À̧AiÀiÁå ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

954 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ¨sÁUÀuÁÚ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

955 Ȩ́ÆÃªÀÄ°AUÀ UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

956 UÀqÉØ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

957
¹zÀÝªÀiÁä / 

ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 
¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

958 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä / ¹zÀ¥Áà  zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

959 ²ªÀ£ÀAzÀ / ¨Á§Ä ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

960 dUÀzÉÃªÀ¥Áà / ©üÃªÀÄ±Á ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

961 ±ÁAvÀ¥Áà / £ÁUÀ¥Áà D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

962
¨Á§Ä¸Á§ / SÁ¹ªÀÄ 

dªÀiÁzÁgÀ
D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

963
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ / 

ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ
À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

964 ±ÁAvÀAiÀiÁå / UÀÄgÀAiÀiÁå D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

965 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä / CªÀÄgÀ¥Áà zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

966 PÀ¯ÁåtÂ / Ct¥Áà D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

967 gÁZÀuÁÚ D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

968 ªÀÄ®è¥Áà D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

969 À̧«vÁ / ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

970 ±ÁAvÀ¥Áà / ±ÀgÀt¥Áà D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

971 ¹zÀÝ¥Áà ¯ÁqÀ aAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

972
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ / 

ªÀÄ°èPÁdÄð£À
zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



973 £ÁVÃAzÀæ¥Áà / ±ÀgÀt¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

974
ªÀÄºÁAvÀ¥Áà / 
¹zÀÝ°AUÀ¥Áà 

D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

975 AiÀÄ®è¥Àà / £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ PÀÄqÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

976 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ / ªÀiÁgÀÄw PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

977 ±ÀgÀt¥Áà / £ÁUÀ¥Àà zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

978 ±ÉÃRgÀ / ±ÀgÀt¥Áà zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

979 £ÁUÀuÁÚ / ©üÃªÀÄuÁÚ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

980 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà / FgÀuÁÚ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

981
À̧AUÀªÀÄ£ÁxÀ / 
ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ  

PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

982 ºÀ À̧£À¸Á§ / UÀÄqÀÄ¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

983 «oÀ® / §AqÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

984
PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä / 

À̧AUÀªÀÄ£ÁxÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

985
gÀÄQäÃtÂ¨Á¬Ä / 

zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

986 § À̧ªÀiÁä / gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

987 vÀÄPÀgÁªÀÄ / ZÀAzÀ¥Áà gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

988 ±ÉÃRgÀ / ZÀ£Àß§ À̧¥Áà gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

989 ªÀÄ¯ÉèÃ±À / ²ªÀ§¸À¥Áà gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

990 ©ÃgÀuÁÚ / ²ªÀgÁAiÀÄ gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

991 ªÀÄºÁzÉÃ« / vÀÄPÀgÁªÀÄ gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

992
gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà / 
§ À̧ªÀAvÀgÁAiÀÄ 

gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

993 ±ÉÃR¥Áà / ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Áà D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

994 zÀ±ÀgÀxÀ / ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

995 § À̧ªÀt¥Áà / ±ÀAPÀgÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

996 ±ÁAvÀ¨Á¬Ä / £ÁVÃAzÀæ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

997 ²æÃzÉÃ« / ©üÃªÀÄuÁÚ D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

998 ZÀAzÀæPÁAvÀ / ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

999 ±ÀgÀt¥Àà / ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1000 ²æÃ±ÉÊ® / ±ÀgÀt§ À̧¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1001 ¹zÀÝgÁªÀÄ / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1002 ZÀ£Àß¥Áà / zÀvÀÛ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1003 ¨Á§Ä / ¹zÀÝ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1004
AiÀÄÆ¤ä£À / CAiÀÄÄ§ 

«ÄAiÀiÁ
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1005 ªÀÄ°è£ÁxÀ / FgÀuÁÚ AiÀÄ¼À À̧AV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1006 CªÀéªÀiÁä / ¹zÀÝgÁªÀÄ AiÀÄ¼À À̧AV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1007
±ÀgÀt§ À̧¥Áà / 
zÉÃ«AzÀæ¥Áà 

PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1008 gÁeÁ¸Á§ / ¥sÀQÃgÀ ¸Á§ ªÀiÁqÁt PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1009 ¹zÀÝgÀÆqsÀ / ªÀÄ®è¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1010 ±ÀgÀt§ À̧¥Àà / «oÀ® PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1011 ZÀAzÀæPÁAvÀ / zsÀÆ¼À¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1012 Ȩ́Ê¥sÀ£À¸Á§ / UÀqÀ¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1013 D£ÀAzÀgÁAiÀÄ / ¹zÀÝ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1014
zÀ¸ÁÛXÃgÀ¸Á§ / 

ºÀ À̧£À¸Á§ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1015 gÁªÀÄZÀAzÀæ / ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1016 ¹zÁÝ¥Àà / ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1017
C®ªÀÄ ©Ã / SÁzÀgÀ 

¸Á§ 
zsÀªÀÄðªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1018 ¯Á¯ÉØÃ¸Á§ / ¥sÀqÁ¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1019
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ / 

ZÀAzÀæPÁAvÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1020
ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢ÝÃ£ï / 
C¯ÁèG¢ÝÃ£ï  

zÉÃªÀAvÀV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1021 gÀÄPÀä̧ Á§ / ¥ÁµÁ ¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1022 ±ÀgÀt¥Àà / ©üÃªÀÄ±Á zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1023 ²ªÀgÁAiÀÄ / ªÀÄ®è¥Áà AiÀÄ¼À À̧AV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1024 ±ÀAPÀgÀ / ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ¨sÀÆ À̧£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1025 Q±À£À / ¥ÀÆ¥Á£À ¨sÀÆ À̧£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1026 À̧aÃ£À / ZÀAzÀæPÁAvÀ zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1027 ²ªÀgÁAiÀÄ / ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1028 £ÁUÀªÀÄä / ªÀÄ°è£ÁxÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1029 ªÀÄ®èuÁÚ / zsÀªÀÄðtÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1030 ªÀÄ°è£ÁxÀ / § À̧tÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1031 ºÀtªÀÄAvÀ / zsÀªÀÄðtÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1032 ¹zÀÝuÁÚ / § À̧tÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1033 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ / zsÀªÀÄðtÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1034
À̧Ä²Ã¯Á¨ÁAiÀÄ¬Ä / 

ªÀÄrªÁ¼À¥Àà 
§ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1035 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà / ²ªÀgÁAiÀÄ ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1036 ±ÁAvÀAiÀiÁå / gÁªÀÄAiÀiÁå À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1037 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ / ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1038 ¦ÃgÀ¥Àà / ²ªÀgÁAiÀÄ D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1039 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä / ±ÀgÀt¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1040 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä / ZÀAzÀæ±Á PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1041 ªÉÊ±Á° / zÀvÀÄÛ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1042 § À̧ªÀgÁd / AiÀÄ±ÀéAvÀgÁªÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1043 ²ªÁ£ÀAzÀ / ¤AUÀ¥Àà  UÉÆÃ¼Á (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1044 gÁeÉÃAzÀæ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1045 gÁd±ÉÃRgÀ / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1046 CtÚgÁªÀ / ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1047 À̧AUÀªÀiÁä / «oÀ® vÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1048 ±ÁAvÀ¥Áà / ²ÃvÀ¥Áà zsÀªÀÄðªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1049 ¦ÃgÀ¥Àà / ºÉÊ§wÛ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1050 gÁªÀÄZÀAzÀæ / «oÀ® PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1051 CªÀÄÈvÀ / gÁtÆf PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1052 ¥Àæ¨sÁªÀw / gÁeÉÃAzÀæ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1053 ±ÀgÀt¥Àà / ¦ügÉÆÃf PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1054 «ÄvÀÄ£À / «±Àé£ÁxÀ zsÀªÀÄðªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1055 PÀ¯ÁåtÂ / zÉÆÃAr¨ÁqÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1056 § À̧ªÀgÁd /  ¦üÃgÉÆÃf zsÀªÀÄðªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1057 gÁeÉÃAzÀæ / gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1058 ©üÃªÀÄtÚ / UÀt¥Àw PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1059 «±Àé£ÁxÀ / ²æÃªÀÄAvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1060 ±ÁAvÀ¨Á¬Ä / gÁtÆf zsÀªÀÄðªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1061 ®QëöäÃ¨Á¬Ä / «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1062 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ / ±ÀAPÀgÀ zsÀªÀÄðªÁr PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1063 C£Àß¥ÀÆtð / ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1064 § À̧ªÀgÁd / CªÀÄÈvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1065 PÁ²¨Á¬Ä / ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1066 ²ªÀ±ÀAPÀgÀ / gÁd±ÉÃRgÀ §ªÀÄäºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1067 ®PÀëöät / UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Áà gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1068 SÉÃªÀÄ°AUÀ / zÉÃªÀ¥Áà UÉÆÃ¼Á (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1069 ¤Ã®ªÀÄä / ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1070 À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ / ©üÃªÀiÁ gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1071 d£ÀvÀ ©Ã / zÀ¸ÁÛVÃgÀ gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1072 ²æÃ±ÉÊ¯ï / ¹zÀÝgÁªÀÄ gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1073 ªÀÄ°èPÁdÄð£À / «±Àé£ÁxÀ gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1074 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ / ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1075 ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ / § À̧ªÀ£À¥Àà vÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1076 ªÀÄ®è¥Àà / zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ vÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1077 ªÀÄ°è£ÁxÀ / ©üÃªÀÄ±Á zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1078 ®PÀëöät / ²ªÀgÁAiÀÄ gÀhÄ¼ÀQ (PÉ) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1079 PÀ¯ÁåtÂ / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà UÉÆÃ¼Á (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1080 ±ÀgÀtªÀiÁä / ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄ¼À À̧AV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1081 À̧avÁ£ÀAzÀ / ²æÃªÀÄAvÀ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1082 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà / ¨sÀUÀªÀAvÀ¥Àà ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1083 ±ÀgÀt§ À̧¥Áà / ¹zÀÝ¥Àà ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1084 ²æÃªÀÄAvÀ / UÀAUÀ¥Áà AiÀÄ¼À À̧Aa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1085 C±ÉÆÃPÀ / ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ AiÀÄ¼À À̧Aa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1086 ²ªÀ°AUÀ¥Àà / vÀÄPÀÌ¥Àà AiÀÄ¼À À̧Aa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1087 ®QëöäÃ¨Á¬Ä / § À̧ªÀgÁd ªÀiÁrAiÀÄ¼À PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1088
ªÀÄ°èPÁdÄð£À / 
§ À̧ªÀAvÀgÁªÀ

AiÀÄ¼À À̧AV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1089 FgÀ¥Áà / ¥sÁvÀ¥Àà vÉÃ®ÆègÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1090 «oÀ® / gÁtÆf PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1091 § À̧ªÀgÁd / w¥ÀàuÁÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1092 § À̧ªÀgÁd / ZÀAzÀæPÁAvÀ D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1093
GªÀiÁPÁAvÀ / 
£ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ 

À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1094 ¨Á§ÄgÁªÀ / «oÀ® D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1095 ±ÀgÀt§ À̧¥Àà / CtÚgÁªÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1096 ¹zÀÝtÚ / § À̧tÚ D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1097 «oÀ® / ¤AUÀ¥Àà D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1098 ªÀÄZÉÃAzÀæ / «oÀ® À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1099 PÀÈµÁÚ / ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1100 § À̧AiÀiÁå / ¥ÀAZÀAiÀiÁå À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1101 UËgÁ¨Á¬Ä / CtÚgÁªÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1102 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä / «ÃgÀuÁÚ D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1103 «±Àé£ÁxÀ / RAqÀ¥Àà D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1104 CA§ªÀé / ±ÀAPÀgÀ D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1105 PÁ²¨Á¬Ä / gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1106 C£ÀÄ À̧ÄAiÀÄ / «oÀ® À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1107
ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä / 

±ÀAPÀgÀgÁªÀ 
À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1108 FgÀuÁÚ / § À̧ªÀAvÀgÁAiÀÄ D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1109 ±ÀgÀt§ À̧¥Àà / CtÚgÁªÀ D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1110 gÉÃt¹zÀÝ¥Àà / zsÀªÀÄðtÚ ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1111 À̧Ä¨sÁ±ÀÑAzÀæ / gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1112 ¤Ã®ªÀiÁä / UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1113 gÁd±ÉÃRgÀ / PÀgÀ§¸À¥Àà §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1114 À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ / ¹zÀÝ¥Áà §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1115 UÀÄAqÉÃgÁªÀ / ±ÀgÀt§ À̧¥Àà §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1116 CtÚgÁªÀ / PÉÃ±ÀªÀgÁªÀ §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1117 ±ÀgÀt¥Àà§ À̧¥Àà / UËqÀ¥Àà §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1118 CA§gÉÃµÀ / § À̧ªÀgÁd zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1119
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ / 

©üÃªÀÄ±Á 
zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1120 gÀvÀß¨Á¬Ä / PÀgÀ§¸À¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1121
PÀgÀ§¸À¥Àà / UËqÀ¥Àà 

©gÁzÁgÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1122 ±ÁAvÀ¥Àà  PÀ®§ÄVð PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1123 À̧Ä«ÄvÀæ¨Á¬Ä / ²ªÀgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1124
²ªÀ±ÀgÀt¥Àà / ZÀAzÀæ±Á 

gÁªÀÄf 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1125
CA§gÁAiÀÄ / 
ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Áà 

PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1126 «±Àé£ÁxÀ / ±ÁAvÀ¥Áà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1127 ªÀÄ®èuÁÚ / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1128 ®PÀëöät / ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1129 ±ÀgÀt§ À̧¥Àà / CA§gÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1130 ªÀÄºÁzÉÃ« / ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1131
®°vÁ¨Á¬Ä / 

ªÀÄºÁAvÀ¥Àà 
D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1132
ºÀÄ Ȩ́Ã£À¸Á§ / 
ºÀdgÀvÀ¸Á§ 

D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1133 ªÀÄªÀÄvÁf / gÀ¦ÃPÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1134 eÉÊgÁ © / ªÀÄzÀgÀ¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1135 ºÀdgÀvÀ¸Á§ / ªÀÄzÀgÀ¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1136
ªÀÄºÀäzÀ gÀ¦ÃPÀ / 

ºÀdgÀvÀ¸Á§ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1137
À̧zÁ²ªÀ / AiÀiÁUÀ¥Àà 

©gÁzÁgÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1138 ¨Á§Ä / ºÀtªÀÄAvÀ D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1139
C£ÀÄ À̧Ä¨Á¬Ä / 
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 

PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1140 CA¨ÁgÁAiÀÄ / ¥ÀgÀÄvÀ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1141 ¹zÀÝgÀÆqsÀ / ²ªÀgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1142 À̧Ä¨sÁ±ÀÑAzÀæ / PÀgÀ§¸À¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1143 ¤Ã¯Á¨Á¬Ä / UÀt¥Àw PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1144 zÉÆÃAr¨Á / gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1145
E À̧ä¬Ä® ¸Á§ / 

¨ÁzÀgÁ¸Á§ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1146 ¤Ã®ªÀÄä / ²ªÀgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1147
¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä / 
RAqÉÆÃ¨Á 

PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1148 D£ÀAzÀ / £ÁVÃAzÀæ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1149 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ / ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1150 CAiÀÄÄ§ / gÁdå¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1151 ªÀÄºÁAvÀAiÀÄå / À̧AUÀAiÀÄå PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1152
²ªÀ°AUÀ / ¹zÁæªÀÄ¥Àà 

¥ÁnÃ® 
zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1153
¹zÁæªÀÄ¥Àà / 

§ À̧ªÀAvÀgÁAiÀÄ ¥ÁnÃ® 
zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1154 ±ÀAPÀgÀ¨Á¬Ä / ¹zÁæªÀÄ¥Àà zsÀAUÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1155 Ȩ́Ê§tÚ / ®PÀëöät ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1156 gÉÃtÄPÁ / ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀÄ¼À À̧AV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1157
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà / 
CA¨ÁgÁAiÀÄ 

ªÉÊeÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1158 gÉÃªÀªÀÄä / ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÉÊeÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1159 UÀÄAqÀªÀÄä / ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1160 gÁdÄ / ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¤A§UÁð PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1161
C¥sÁÛPÀ C° / 
¸ÁºÉÃ§¯Á® 

AiÀÄ¼À À̧AV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1162 AiÀÄ®è¥Àà / ªÀÄ®è¥Àà PÀÄqÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1163 zÉÆqÀØªÀÄä / ±ÀgÀt¥Àà PÀÄqÀQ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1164 ¤ªÀiÁð® / ±ÁAvÀÄ ªÉÊeÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1165
¤Ã®ªÀÄä / À̧zÁ²ªÀ 

¥ÁnÃ® 
ªÉÊeÁ¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1166 ±ÀgÀtªÀÄä / ¨Á§ÄgÁªÀ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1167 ZÀAzÀæPÁAvÀ / ¥ÀAqÀj£ÁxÀ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1168 dUÀzÉÃ« / UÀAUÀ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1169 ²ªÀ£ÀAzÀ / UÀAUÀ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1170
ºÁf ªÀÄ®AUÀ / SÁzÀgÀ 

¸Á§ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1171 gÀvÀß¨Á¬Ä / ±ÀAPÀgÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1172 ²ªÀªÀÄä / ¥Àæ¨sÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1173 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà / ©üÃªÀÄ±Á PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1174 ¤ªÀiÁð® / CA¨ÁgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1175 ªÀÄ°è£ÁxÀ / UÀÄAqÀgÁAiÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1176 ®PÀëöät / ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨ÉtÂÚ¹ÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1177 ±ÀgÀtªÀÄä / ªÀÄgÀUÀÄ ¨ÉtÂÚ¹ÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1178 ºÀtªÀÄAvÀ / ªÀÄgÉÃ¥Àà ¨ÉtÂÚ¹ÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1179 ±ÁAvÀ¥Àà / UËgÁ¨Á¬Ä ¨ÉtÂÚ¹ÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1180 UËgÀ¨Á¬Ä / § À̧¥Àà ¨ÉtÂÚ¹ÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1181 § À̧ªÀgÁd / ±ÀAPÀgÀ¥Àà ¨ÉtÂÚ¹ÃgÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1182 zÀvÀÛ¥Àà / ¹zÀÝtÚ AiÀÄ¼À À̧AV PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1183
«dAiÀÄ PÀÄªÀiÁgÀ / 
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 

gÀhÄ¼ÀPÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1184 § À̧AiÀÄå / ±ÀgÀtAiÀÄå gÀhÄ¼ÀPÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1185 ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥ÁnÃ® gÀhÄ¼ÀPÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1186 PÀ À̧ÆÛj¨Á¬Ä / ®PÀëöät gÀhÄ¼ÀPÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1187 ¤ªÀiÁð® / § À̧AiÀÄå gÀhÄ¼ÀPÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1188
À̧ÄgÉÃ±À¨Á§Ä / 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 

À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1189 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ / §¼ÀªÀAvÀ¥Àà À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1190 gÀvÀß¨Á¬Ä / ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1191 ¥ÀPÉÆæÃ¢ÝÃ£À / ºÀ À̧£À ¸Á§ À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1192 À̧Ä¤Ã® SÁ£Á¥ÀÆgÀ À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1193 ¨Á§Ä / PÀgÀ§¸À¥Àà À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1194 CtÚgÁªÀ CAPÀ®V D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1195 UÀÄAqÀªÀÄä / ¨Á§ÄgÁªÀ À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1196 C¥ÀàgÁAiÀÄ / À̧ÄgÀAiÀÄå À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1197
gÀÄPÀä̧ Á§ / 

C«ÄÃ£ÉÆÃ¢ÝÃ£À
À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1198 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ºÀÄ°ªÀÄ¤ À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1199 £ÁUÀªÀÄä / CA§gÁAiÀÄ À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1200 ®QëöäÃPÁAvÀ / PÁ²gÁAiÀÄ ¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1201 ªÀÄ°è£ÁxÀ / ©gÁzÁgÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1202
ªÉÊd£ÁxÀ / § À̧ªÀtÚ¥Àà 

§§¯Á¢
À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1203 ¨Á§ÄgÁªÀ / UÀÄAqÀ¥Àà À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1204 À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ / FgÀ¥Àà À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1205
UÀÄgÀÄtÚ / C¥ÀàgÁAiÀÄ 

§Ä¼Áî
À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1206 ²æÃ±ÉÊ® / À̧AUÀªÀÄ£ÁxÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1207
¨Á§ÄgÁªÀ / ±ÀAPÀgÀ 

zÉÃªÀAvÀV
PÀªÀ®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1208 ¹zÀÝªÀÄä / ±ÀAPÀgÀ PÀªÀ®UÁ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1209
UÀÄAqÉÃgÁAiÀÄ / 
AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ 

zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1210 gÀ« / UÀÄAqÉÃgÁAiÀÄ zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1211 ¥Àæ¨sÁªÀw / UÀÄAqÉÃgÁAiÀÄ zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1212
ZÀAzÀæPÁAvÀ / 
AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ 

zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1213 À̧ÄgÉÃ±À / AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1214
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ / 

UÀÄAqÉÃgÁªÀ 
zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1215 zÉÆqÀØ¥Àà / gÉÃªÀtÚ¥Àà zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1216 UÀÄgÀtÚ PÉÆgÁ½ zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1217 «oÀ® C À̧ÖV zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1218 ªÀÄºÁ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1219 FgÀªÀÄä / ¸ÁvÀtÚ zÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1220 gÀvÁß¨Á¬Ä / ¹zÁæªÀÄ¥Àà À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1221 eÉÆåÃw / À̧Ä¤Ã® PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1222
±ÁAvÀ¨Á¬Ä / 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À 

PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1223
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ / 

zÉÃ«AzÀæ¥Àà 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1224 gÁuÉÆÃf / ªÀÄ®Ì¥Àà À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1225 ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ / dÄtV §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1226 FgÀtÚ  ¥ÀlÖt §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1227 À̧AUÀªÀÄä / FgÀtÚ §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1228
£ÁUÀgÁd / CtÚgÁªÀ 

ªÀiÁ° ¥ÁnÃ® 
§ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1229 ©üÃªÀÄ±Á / ¨sÀÆvÁ½ §ªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1230
²ªÀ¥ÀÄvÀæ / §AqsÀ¥Àà 

aPÀÌ§ Ȩ́Û 
¯ÁqÀaAZÉÆÃ½ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1231 PÁ²gÁAiÀÄ / ©gÁzÁgÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1232 FgÀtÚ ©gÁzÁgÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1233 ªÀÄ°è£ÁxÀ / ±ÀAPÉæÃ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1234 ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ aAZÉÆÃ½ À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1235
C©üÃ¯ÁµÀ / 
²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ 

À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1236 § À̧ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1237 CªÀÄÈvÀ ¥ÀÆeÁj PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1238 ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1239 ²ªÀgÁd Ȩ́ÃjPÀgï À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1240 À̧AUÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw D®ÆgÀ (©) PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1241
»ÃgÁ¨Á¬Ä / ZÀAzÀæ±Á 

PÀÄA¨ÁgÀ 
zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1242 ¹zÀÝªÀÄä / ¥Àæ¨sÀÄ ªÀiÁqÁå¼À zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1243 ²ªÀ°AUÀ¥Àà / «oÀ® C À̧ÖV zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1244 ZÀ£ÀßªÀÄä / UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀægÁAiÀÄ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1245 ¢Ã¥ÀPÀ ¥ÁnÃ® D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1246 ¹zÀÝtÚ / ªÀÄÄvÀÛtÚ D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1247 ²ªÀ±ÀAPÀgÀ / zsÀªÀÄðtÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1248 ªÀÄ°èPÁdÄð£À / zsÀªÀÄðtÚ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1249 ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀmÁgÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1250 ©üÃªÀÄ±Á PÀgÀUÀgÀ D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1251 ±ÀAPÀgÀ / PÀgÀUÀgÀ D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1252 ZÀAzÀæ±Á PÀgÀUÀgÀ D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1253 FgÀtÚ ¥ÀÆeÁj PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1254 PÀ À̧ÆÛgÀ¨Á¬Ä / UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1255 «oÀ® UÀÄAqÀzÀ À̧ÄAl£ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1256
À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ / 

AiÀÄ±ÀéAvÀ §AqÀUÁgÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1257
PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä / ±ÁAvÀ¥Àà 

ªÁjPÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1258
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ / 

zÉÆAr¨Á
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1259 § À̧ªÀgÁd / ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 



1260 gÁeÉÃAzÀæ / ±ÁAvÀ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1261 «oÀ® / ¦ÃgÉÆÃf PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1262
ªÀÄ°è£ÁxÀ / «oÀ® 

§AqÀUÀgÀ
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1263 ²æÃ±ÉÊ¯ï / zÀAiÀiÁgÁªÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1264 ¨Á§ÄgÁªÀ / zÀAiÀiÁgÁªÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1265
UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä / ²ªÀ°AUÀ¥Àà 

©gÁzÁgÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1266
¨sÁVÃyð / £ÁgÁAiÀÄt 

zÉÃªÀPÀvÉ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1267
ZÀAzÀæ¨sÁUÀ / ®PÀëöät 

À̧®UÀgÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1268 ±ÁAvÀ¥Àà / ±ÀgÀt À̧§¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1269 gÁeÉÃAzÀæ / ±ÀgÀt§ À̧¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1270
zÀªÀÄAiÀiÁAw / ²ªÀgÁAiÀÄ 

zÉÃªÀPÀvÉ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1271
ZÀAzÀæPÁAvÀ / ªÀÄzÀgÀ¥Àà 

dªÀiÁzÁgÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1272
©üÃªÀÄ±Á / £ÁUÀ¥Àà 

dªÀiÁzÁgÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1273
²ªÀ¥Àà / £ÁUÀ¥Àà 

dªÀiÁzÁgÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1274
ªÀÄ®è¥Àà / ZÀAzÀæªÀiÁ 

dªÀiÁzÁgÀ 
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1275
±ÀgÀt§ À̧¥Àà / PÀÄ¥ÉÃAzÀæ 

PÉÆgÀ½
PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1276 ¤AUÀ¥Àà / £ÁUÀ¥Àà ¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½î PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1277 £ÀgÀ¹AUÀ / gÁªÀÄtÚ ¯ËmÉ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1278 ¢°Ã¥À  / gÁªÀÄtÚ ¯ËmÉ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1279
¨Á§ÄgÁªÀ  / gÁªÀÄtÚ 

¯ËmÉ 
zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1280 AiÀÄ±ÀéAvÀ / gÁªÀÄtÚ ¯ËmÉ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1281 CªÀÄÈvÀ PÉÆgÀ½ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1282 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ / CªÀÄÈvÀ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1283 SÁeÁ © / gÀÄPÀä ¸Á§ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1284
ªÀÄºÁzÉÃ« / 
À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ 

PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1285
ZÀAzÀæPÁAvÀ / 
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ

PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1286 CA¨ÁgÁAiÀÄ / ±ÁAvÀ¥Àà PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1287
CgÀ«AzÀ / ªÀÄºÁzÉÃ« 

¥ÉÆzÁgÀ 
¨ÉuÉÚ¹gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1288 ¸Á«wæ / gÀ«AzÀ ¨ÉuÉÚ¹gÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1289 ªÀÄ°è£ÁxÀ / ¹zÁgÁªÀÄ PÀqÀUÀAa PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1290 ¹zÀÝtÚ / ªÀÄ®è¥Áà D®ÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

1291 £ÀgÀ¹AUÀ / PÁªÀÄuÁ zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 

PÀæ À̧A vÁ®ÆPÀÄ ºÉÆÃ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ ¥ÀqÉzÀ Ȩ́Ê®¨sÀå
1 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಣವಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

2 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

3 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

4 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

5 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

6 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಭಣಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

7 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕನು ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

8 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

9 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ನೇವ vÁqÀ¥Àwæ
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10 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನ್ಸನ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

11 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

12 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಾಯ ನಸಿಾಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

13 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

14 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಭಶ vÁqÀ¥Àwæ

15 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಾಕು vÁqÀ¥Àwæ

16 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದವದಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

17 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

18 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೂಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

19 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಿೋಯಪ vÁqÀ¥Àwæ

20 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬೇಬಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

21 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

22 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

23 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪುತರ  ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

24 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

25 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

26 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಯ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

27 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರುಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

28 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷತಿೋಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

29 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತುಕರಾಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

30 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

31 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಾಂಫರೈ vÁqÀ¥Àwæ

32 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೃತುಯ ಾಂಜಮ vÁqÀ¥Àwæ

33 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಸದಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

34 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಿದಾನಂದ್ ಯೆಕುರಾಕೆ vÁqÀ¥Àwæ

35 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

36 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಲ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

37 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

38 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮೃತಪ vÁqÀ¥Àwæ

39 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

40 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವವಾ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

41 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಲ ನ vÁqÀ¥Àwæ

42 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಲಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

43 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮುಲಾಲ  ಭಹಿಬ್ರಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

44 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

45 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾ ಅಲ ಗುಾಂಜೋತಿ vÁqÀ¥Àwæ

46 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನುಷರ ತ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

47 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಾಂಫಾ  ಏಕುರಾಕೆ vÁqÀ¥Àwæ

48 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಮಯ ದ್ ಅಬುಾ ಲ್ ರಾಸಿಡ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

49 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಈಯಣಣ  ಫಷಣಣ  ಆಾಂಬೆರ vÁqÀ¥Àwæ

50 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಭಚಂದರ ಪ  ಕುಾಂಬಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

51 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾರ ಭಪ vÁqÀ¥Àwæ

52 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಯದಾ ಔಲಾಯ ಣ ಕುಲಔಣಿಯ vÁqÀ¥Àwæ

53 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಮವಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

54 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದರ  ಭಯಬೆ vÁqÀ¥Àwæ

55 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

56 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಪಾಪ ಸ್ವಹೇಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

57 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

58 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

59 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಾಂಬಾದಾಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

60 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಯ ೋತಿಬಾ vÁqÀ¥Àwæ

61 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

62 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಯ vÁqÀ¥Àwæ

63 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯತನ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

64 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಷಣಪ  ಗುಾಂಡ್ಲರು vÁqÀ¥Àwæ

65 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

66 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

67 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಭಾಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

68 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಉಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

69 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಾಮ ತಿ ಇಾಂಖಳೆ vÁqÀ¥Àwæ

70 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವೋಯಬದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

71 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಯತಿ vÁqÀ¥Àwæ



72 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

73 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜ್ದಞ ನಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

74 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವೋಣಾ ಯು ಕುಲಔಣಿಯ vÁqÀ¥Àwæ

75 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಹುಲ್ ಯು ಕುಲಔಣಿಯ vÁqÀ¥Àwæ

76 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಾಂಫರಿೋಶ್ ೂ ಷದೇಡಿಡ vÁqÀ¥Àwæ

77 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೈಪಾಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

78 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಂಜುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

79 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುರುಷೋತತ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

80 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

81 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

82 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

83 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

84 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಮವಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

85 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಷಣಪ  ಕಭಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

86 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಠಲ್ ಸಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

87 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

88 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಪ vÁqÀ¥Àwæ

89 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಭನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

90 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

91 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಣಿಔರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

92 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

93 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

94 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಭಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

95 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣ ದಾದಾರಾವ್ ಘುಘುಯರೆ vÁqÀ¥Àwæ

96 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

97 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ MODIN SAB vÁqÀ¥Àwæ

98 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಯ ಭಸಾಂದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

99 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಭಚಂದರ  ವಾಖಮ ರೆ vÁqÀ¥Àwæ

100 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

101 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

102 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುನನ ಪ  ಕೋಲ vÁqÀ¥Àwæ

103 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೌರಿಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

104 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಾಂಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

105 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

106 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

107 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

108 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

109 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣತಿ ನಾಂಬಾಗಿಯ vÁqÀ¥Àwæ

110 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಭನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

111 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

112 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಪಾಪ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

113 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಯತಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

114 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

115 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಬನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

116 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

117 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಾಯಬೇ vÁqÀ¥Àwæ

118 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

119 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ vÁqÀ¥Àwæ

120 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

121 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಯಾನಂದ್ ಸಳ್ಳದೇಡೆಡ vÁqÀ¥Àwæ

122 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಶೋಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

123 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

124 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೈನಾಜ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

125 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರೋಜನ ಕಯಳಿ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

126 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಘುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

127 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದ vÁqÀ¥Àwæ

128 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

129 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

130 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಮಾರ ನ್ ಅನಾ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

131 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

132 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಾ ರೂ. vÁqÀ¥Àwæ

133 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಧುಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ



134 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

135 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನನ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

136 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯತನ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

137 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವೋಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

138 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

139 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

140 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

141 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

142 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

143 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ್ವಯಿಫನನ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

144 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

145 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೆಮುನಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

146 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಜಮಲಕ್ಷೀ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

147 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹೆಬ್ರಬ್ ಅನಾು ರಿ vÁqÀ¥Àwæ

148 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಯ ನರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

149 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪೇಲೋಸ್್ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

150 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖದ್ೋಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

151 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ vÁqÀ¥Àwæ

152 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗೇಾಂದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

153 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

154 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಲ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

155 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣ ಸಿದಾ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

156 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮಿಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

157 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಜಲಾಂಖಪ  ಕಯಳಿ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

158 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಂಜುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

159 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

160 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಯಷಾ ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

161 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

162 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

163 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಾರಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

164 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೆನಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

165 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಯ vÁqÀ¥Àwæ

166 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಲಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

167 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

168 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯತನ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

169 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಾಲು ಶಂಔರ್ ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

170 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿೋತಾರಾಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

171 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

172 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಾಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

173 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸರುತ್ ಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

174 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ GAMABAI vÁqÀ¥Àwæ

175 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಘಾಭ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

176 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಜಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

177 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದವದಾಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

178 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮುತತ ಣಣ  ಸಿಾಂಗೆ vÁqÀ¥Àwæ

179 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

180 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭನೋಸರ್ vÁqÀ¥Àwæ

181 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಾದಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

182 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಯತಿ vÁqÀ¥Àwæ

183 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

184 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

185 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ರ vÁqÀ¥Àwæ

186 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

187 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

188 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಮವಾ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

189 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೋಭಾ vÁqÀ¥Àwæ

190 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

191 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಔಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

192 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶೇಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

193 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೇಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

194 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಯದ ದವಪಾಾಂಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

195 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಪ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ



196 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

197 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಕು vÁqÀ¥Àwæ

198 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

199 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

200 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಭಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

201 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಉತತ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

202 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

203 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧೂಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

204 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ SYED ಅಬುಾ ಲ್ ಯಶಿೋದ್ vÁqÀ¥Àwæ

205 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುತಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

206 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಶಿೋಲಬಾಯಿ ಸಭಾಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

207 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವವಾ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

208 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷನಪ vÁqÀ¥Àwæ

209 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

210 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

211 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

212 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

213 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಮಾದಾಯ ಕುಪೄಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

214 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಮೌಳ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

215 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕೀ ಾಂತಿಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

216 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ vÁqÀ¥Àwæ

217 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಭಾಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

218 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

219 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

220 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

221 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

222 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಕಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

223 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

224 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೆನೋದ್ಾ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

225 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಎಎಡಿಎಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

226 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಕುರ  ಪಾಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

227 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

228 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಫಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

229 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

230 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

231 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಯ ನಪ vÁqÀ¥Àwæ

232 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹುಸೇನ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

233 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭುಲಾಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

234 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

235 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹೆಬ್ರಬ್ ಸ್ವಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

236 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

237 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗಾಧರ್ vÁqÀ¥Àwæ

238 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

239 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

240 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ MD. ಗೌಷಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

241 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಆಕವ ಷಷಯಾಂಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

242 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೌರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

243 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

244 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದತುತ vÁqÀ¥Àwæ

245 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಾರುತಿ vÁqÀ¥Àwæ

246 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

247 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

248 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಗಿೋಯತಿ vÁqÀ¥Àwæ

249 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಯತ್ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

250 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಷಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

251 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವನಾಮಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

252 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದವಯಥ vÁqÀ¥Àwæ

253 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷವಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

254 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

255 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಜಮಲಕ್ಷೀ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

256 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕ್ಷಯಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

257 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ಮಂತ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ



258 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

259 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

260 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಾಂಬಿಕ vÁqÀ¥Àwæ

261 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಂಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

262 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಮಿೋಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

263 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

264 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ vÁqÀ¥Àwæ

265 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪಾಂದರ  ವಾಖಾ ಗಿಯ vÁqÀ¥Àwæ

266 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

267 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನನ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

268 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಲಾಂಖಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

269 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

270 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧತಾತ ತರ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

271 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಜಿೋಮ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

272 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾಲ vÁqÀ¥Àwæ

273 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನನ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

274 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

275 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಿರ ೋ vÁqÀ¥Àwæ

276 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಫಷಪ vÁqÀ¥Àwæ

277 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

278 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

279 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೈನುದ್ಾ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

280 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಸಿದಾ  ನಾಗೂರೆ vÁqÀ¥Àwæ

281 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

282 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ನಾಗುರೆ vÁqÀ¥Àwæ

283 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

284 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

285 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

286 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

287 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಲಾಲ ವುದ್ಾ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

288 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

289 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೋಭಾ ಗುತ್ತ ೋದಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

290 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನೋಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

291 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭು vÁqÀ¥Àwæ

292 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

293 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಆದಪ vÁqÀ¥Àwæ

294 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೋಭಾ vÁqÀ¥Àwæ

295 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

296 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ್ವಯಿಫಣಣ  ನಾಗೂರ್ vÁqÀ¥Àwæ

297 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಮರ ಕಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

298 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

299 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರುದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

300 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುತ್ತ ೋದಾರ್ ಸಭಾಷ್ ರುಕುಭಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

301 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕುಮಾರ್ ಪೇಲೋಸ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

302 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದತತ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

303 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಭಶ vÁqÀ¥Àwæ

304 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

305 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ೋಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

306 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಡೆಮರ್ vÁqÀ¥Àwæ

307 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಪೂಜ್ದರಿ vÁqÀ¥Àwæ

308 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

309 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಬಣಣ  ಡಿ.ನಾಗುರೆ vÁqÀ¥Àwæ

310 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

311 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಯ vÁqÀ¥Àwæ

312 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

313 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೌಡಪ vÁqÀ¥Àwæ

314 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಲಾಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

315 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ದ್ೋಪ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

316 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಕಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

317 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

318 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೆರಿಔರ್ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

319 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ



320 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

321 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಾದಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

322 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಲಾಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

323 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮವವಂತರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

324 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

325 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

326 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಿಪ ಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

327 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

328 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿಾಂದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

329 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

330 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

331 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಭಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

332 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮೃತ vÁqÀ¥Àwæ

333 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಮಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

334 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ೋದವ vÁqÀ¥Àwæ

335 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಜಲಾಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

336 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಧಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

337 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವೋಾಂದರ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

338 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

339 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

340 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಶಿೋಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

341 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಭಮ  ಪೂಜ್ದರಿ vÁqÀ¥Àwæ

342 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಯ್್ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

343 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಮಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

344 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

345 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

346 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾರ ಭಪ vÁqÀ¥Àwæ

347 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಸಿರಿಸಿ vÁqÀ¥Àwæ

348 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

349 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

350 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

351 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪ ಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

352 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವೋಯಬದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

353 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

354 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಂಟೆಪ vÁqÀ¥Àwæ

355 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

356 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯತಂಚಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

357 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

358 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

359 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

360 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AMBAVVA vÁqÀ¥Àwæ

361 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಫಷಪ vÁqÀ¥Àwæ

362 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನವೋಯಪ vÁqÀ¥Àwæ

363 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಉಜವಾಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

364 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂತ ರಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

365 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಾಯ ಭಲಾಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

366 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನನ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

367 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಶಿಡ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

368 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಮರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

369 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಜ್ದನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

370 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲಾಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

371 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮೃತಪ vÁqÀ¥Àwæ

372 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷತಿೋಶ್ ಶಿಪ  ಡಾಯ ಡೇಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

373 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

374 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂಡಪ vÁqÀ¥Àwæ

375 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

376 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ vÁqÀ¥Àwæ

377 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

378 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯತನ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

379 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈನ್ vÁqÀ¥Àwæ

380 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಿ ಶಿ ಬಾಭಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

381 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ



382 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

383 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಚಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

384 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಭಶೇಕಯ vÁqÀ¥Àwæ

385 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

386 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

387 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತುಳಜಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

388 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾಾಂತಪ  ಕ್ಷಣಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

389 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಿೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜ್ದರಿ vÁqÀ¥Àwæ

390 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಯಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

391 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಆನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

392 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

393 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

394 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಪುತರ vÁqÀ¥Àwæ

395 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

396 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಷೂಮಿಮ vÁqÀ¥Àwæ

397 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

398 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಪಿಲ್ ಸ್ವಬ್ ಗುಾಂಜೋತಿ vÁqÀ¥Àwæ

399 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

400 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭುಲಾಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

401 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

402 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಮೃತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

403 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನನ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

404 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಪ vÁqÀ¥Àwæ

405 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

406 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಾಂಬಾಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

407 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಬಾ vÁqÀ¥Àwæ

408 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಲಾಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

409 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಶಾಂತಾ vÁqÀ¥Àwæ

410 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

411 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

412 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಭಯಬೆ vÁqÀ¥Àwæ

413 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಭಮ  ಅಾಂಬಾರೆ vÁqÀ¥Àwæ

414 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ GODABAI vÁqÀ¥Àwæ

415 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನನ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

416 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ ಚಾಯ ರೆ vÁqÀ¥Àwæ

417 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಭಪ vÁqÀ¥Àwæ

418 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಿರೆಪ  ಕುಾಂಬಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

419 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ೋಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

420 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವೋಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

421 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷದಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

422 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಲಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

423 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

424 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದವ್ vÁqÀ¥Àwæ

425 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

426 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಭಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

427 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಮುಕ vÁqÀ¥Àwæ

428 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

429 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

430 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

431 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

432 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ್ವಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

433 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಸದಪ vÁqÀ¥Àwæ

434 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೆಲಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

435 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಔಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

436 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣತಿ vÁqÀ¥Àwæ

437 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿಾಂದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

438 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ DATTA vÁqÀ¥Àwæ

439 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವವಾ ನಾಥ ಕಭಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

440 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

441 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

442 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

443 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಭಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ



444 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಶ vÁqÀ¥Àwæ

445 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ SIDDALING vÁqÀ¥Àwæ

446 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಿಸ್ವಯಬ್ USMAN SAB LADAF vÁqÀ¥Àwæ

447 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲಲ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

448 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

449 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದವೋಾಂದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

450 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

451 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಯ  ರಾಭಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

452 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನತಾ vÁqÀ¥Àwæ

453 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

454 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತುಕರಾಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

455 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

456 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

457 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಜ್ ಪಕ್ಷೋಯಪ  ಜಮಾದಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

458 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷನಪ vÁqÀ¥Àwæ

459 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಭಲಾಔರ್ ಸತಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

460 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

461 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

462 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

463 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

464 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಮಂಗಾಲ vÁqÀ¥Àwæ

465 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧೂಳಪ vÁqÀ¥Àwæ

466 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

467 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

468 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಭಮ  ನಾಗೇಾಂದರ ಪ  ಕುಾಂಬಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

469 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಸರುದರ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

470 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಯ ಮ್ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ vÁqÀ¥Àwæ

471 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ್ವಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

472 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಮದ್ ವಫಿಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

473 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಪ  ಮಾಲ vÁqÀ¥Àwæ

474 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

475 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಾಂಬಾಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

476 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

477 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

478 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

479 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವೋಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

480 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ದಲಪ  ವಾನಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

481 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲಾಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

482 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಾ ಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

483 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

484 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

485 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲಲ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

486 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಭಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

487 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾ ಲಾಂಖಪ vÁqÀ¥Àwæ

488 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಯ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

489 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದರ  ಪೂಜ್ದರಿ vÁqÀ¥Àwæ

490 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ vÁqÀ¥Àwæ

491 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದ vÁqÀ¥Àwæ

492 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

493 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

494 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನುನ vÁqÀ¥Àwæ

495 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುತಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

496 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

497 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೄರ ೋಭಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

498 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

499 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

500 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಗಿೋತಾ vÁqÀ¥Àwæ

501 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಾರುತಿ vÁqÀ¥Àwæ

502 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ್ವಕು ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

503 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸರಿ ವಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

504 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾರುಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

505 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ



506 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

507 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನುಶಯ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

508 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನ್ಸನ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

509 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

510 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಾರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

511 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔರಿೋಮ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

512 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

513 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ vÁqÀ¥Àwæ

514 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

515 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅಶಯದ್ ಅಲ ಟೆಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

516 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗಾಧಯ vÁqÀ¥Àwæ

517 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಾಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

518 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

519 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುಶ vÁqÀ¥Àwæ

520 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಜಳೇ vÁqÀ¥Àwæ

521 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಯಸಿಾಂಖರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

522 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

523 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಯಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

524 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫುಲ್್ಚಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

525 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರೋಜೈನ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

526 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಫಷಪ vÁqÀ¥Àwæ

527 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇೋಸನ್ vÁqÀ¥Àwæ

528 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನೋತಾ ಡಿ ಜಲಿ ಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

529 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಕಬ ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

530 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕಾಂತ್ ಧೂಲೆ vÁqÀ¥Àwæ

531 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಲೆ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

532 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

533 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ vÁqÀ¥Àwæ

534 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ  ಬಿರಾದಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

535 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮುಲಾಜೆ ವಣಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

536 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷಾ ರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

537 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

538 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

539 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಂತಪ vÁqÀ¥Àwæ

540 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ ೋದವ vÁqÀ¥Àwæ

541 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ ಭುಲಾಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

542 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಭದವ್ vÁqÀ¥Àwæ

543 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ ಚಾರೆ vÁqÀ¥Àwæ

544 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

545 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗೇವರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

546 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

547 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

548 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

549 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

550 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ್ವಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

551 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡೇ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

552 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲೆಲ ೋಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

553 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವೋಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

554 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವವಾ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

555 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

556 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

557 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಮಶಿರ ೋ vÁqÀ¥Àwæ

558 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷವಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

559 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದರ ಕಾಂತ vÁqÀ¥Àwæ

560 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನೋಲಕಂಠರೇ vÁqÀ¥Àwæ

561 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು ಪಾಟ್ಟೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

562 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಈಯಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

563 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಲಾಮ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

564 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುವಯಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

565 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೆನುದ್ಾ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

566 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮ ರೇಣಸಿದ್ಾ  ಕಚಿತ vÁqÀ¥Àwæ

567 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ್ವಯಿಫನನ vÁqÀ¥Àwæ



568 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಯತಿಬಾಯಿ ಜವಾಲೆ vÁqÀ¥Àwæ

569 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

570 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖರೆಡಿಡ vÁqÀ¥Àwæ

571 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದವ್ vÁqÀ¥Àwæ

572 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷತಿೋಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

573 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನನ ನ್ ಅಸಮ ದ್ ಸಿದ್ಾ ಕ್ಷ vÁqÀ¥Àwæ

574 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪೇಲೋಸ್ ಪಟ್ಟಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

575 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಯದಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

576 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಯಿನುದ್ಾ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

577 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

578 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

579 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

580 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗೇಾಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

581 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಘುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

582 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಲಲ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

583 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಸಿದಾ ಪ vÁqÀ¥Àwæ

584 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

585 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ್ವಯಿಫನನ vÁqÀ¥Àwæ

586 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಕ್ಬಡ ಮ್ ಅನಾು ರಿ ಬೇಡರ್ ದಾರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

587 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಅನಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

588 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ ಪೂಜ್ದರಿ vÁqÀ¥Àwæ

589 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

590 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

591 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶೇಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

592 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವವಾ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

593 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

594 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವಯಣಪ vÁqÀ¥Àwæ

595 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಭಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

596 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

597 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಹಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

598 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೋವಾಂದರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

599 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ರಮ vÁqÀ¥Àwæ

600 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸ್ವಮಫಣಣ vÁqÀ¥Àwæ

601 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ಷಶೋರ್ ಬಿ ಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

602 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
603 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುಶ ಟಾಪಾಯಲನ್
604 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
605 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಭಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
606 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಸದಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
607 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಶಿಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
608 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಭಚಂದರ ಟಾಪಾಯಲನ್
609 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
610 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕಾಂಫಳೆ ಬಾಬು ಟಾಪಾಯಲನ್
611 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನಮಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
612 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಲರಾಮ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
613 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
614 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜೈನುದ್ಾ ೋನ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
615 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
616 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾದವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
617 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಮೇೋದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
618 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾದವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
619 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ SAYED SAB ಟಾಪಾಯಲನ್
620 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
621 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಿಪ ಣಣ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
622 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಮಿೋರ್ ಬಿೋ ಟಾಪಾಯಲನ್
623 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
624 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಭಾಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
625 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಭಾಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
626 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಭಾಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
627 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಬುರ ವಾನ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
628 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫುಲಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
629 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಲಭೋಮ್ ಟಾಪಾಯಲನ್



630 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
631 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಶ ಟಾಪಾಯಲನ್
632 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
633 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಾಲಕಜುಯನ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
634 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
635 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಿಥುನ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
636 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಭಾಷ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
637 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಾಜಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
638 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
639 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
640 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಯಫಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
641 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಲುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
642 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
643 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಧಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
644 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
645 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
646 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಖಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
647 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
648 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
649 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
650 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಪ  ಜ್ದಭಗೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
651 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನೋಲಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
652 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
653 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಭಲಾಂಖಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
654 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಫಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
655 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಟಾಪಾಯಲನ್
656 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಜಮಲಕ್ಷೀ ಮ  ದಯಾನಂದ ವಾಕೆಡ ಟಾಪಾಯಲನ್
657 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋವಾಜಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
658 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಯಫಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
659 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದರ ಟಾಪಾಯಲನ್
660 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಮಾಗೆ ಖಣತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
661 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮುರುಗೇಾಂದರ ಟಾಪಾಯಲನ್
662 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಭಲಾಂಗ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
663 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಯಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
664 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಶಿಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
665 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗೇಾಂದರ ಟಾಪಾಯಲನ್
666 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂದ ಟಾಪಾಯಲನ್
667 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
668 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಲಾಂಖಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
669 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
670 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಧಾಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
671 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಪಾದಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
672 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
673 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
674 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಮೂತಿಯ ಭಲಲ ಪ  ಸತಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
675 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
676 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
677 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
678 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
679 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯಮಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
680 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
681 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
682 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರುಕ್ಷಮ ಣಿಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
683 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಜನಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
684 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
685 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಸೂತ ಬಾಯಯಿ ಲಕ್ಷೀ ಮಾನ್ ಬಾಲೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
686 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವುಕುಮಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
687 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಯಾನಂದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
688 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
689 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ ಟಾಪಾಯಲನ್
690 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚೆನನ ಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
691 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅನನ ರಾಮ ಟಾಪಾಯಲನ್



692 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
693 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಯ ನಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
694 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾರ ಭ ಟಾಪಾಯಲನ್
695 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಇಾಂದ್ರಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
696 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಭಾಔರ್ ಫುಲಾರೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
697 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಯತಿಬಾಯಿ ಬಾಪು ಫನು ೋಡೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
698 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
699 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾದವ ಟಾಪಾಯಲನ್
700 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತುಕರಾಾಂ ಟಾಪಾಯಲನ್
701 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಭರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
702 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಧಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
703 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
704 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
705 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧಭಯಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
706 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅನಲಕುಮಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
707 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
708 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
709 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಭಮ  ಘೋಡಕೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
710 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷತಿೋಶ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
711 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೆಜನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
712 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
713 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತುಕರಾಾಂ ಟಾಪಾಯಲನ್
714 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಗಂಫರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
715 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷೀ ಟಾಪಾಯಲನ್
716 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮುಕತ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
717 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ರರಾಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
718 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಣಿಕ್ ರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
719 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಪಾದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
720 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
721 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
722 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
723 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
724 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗೇಾಂದರ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
725 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಯತಿ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
726 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನೋಲಕಂಠಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
727 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
728 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
729 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
730 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜುಕುಮಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
731 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಶಿಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
732 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪೄರ ೋಭನಾಥ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
733 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವವಾ ನಾಥ ತಿಪ ಣಣ  ಜೋಶಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
734 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಾಂಫಾ  ಯಘುನಾಥ ಜೋಶಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
735 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಭಾಖ ಟಾಪಾಯಲನ್
736 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
737 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭನೋಸರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
738 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಲಾಷ ಧಭಯಣಣ  ಕಾಂಫಳೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
739 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಟ್ಲ್ ಸಿದಾರ ಭ ಕಾಂಬೆಲ ಟಾಪಾಯಲನ್
740 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
741 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮವವಂತರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
742 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
743 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
744 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಭಲಾಂಖಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
745 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವವಾ ನಾಥ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
746 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
747 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತರು ಟಾಪಾಯಲನ್
748 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ ಟಾಪಾಯಲನ್
749 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋಮುಲು ಟಾಪಾಯಲನ್
750 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾದವ್ ಜಂಣಣ  ಕಾಂಫಳೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
751 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
752 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಫಷಪ  ಸಲಾತ ನಪುರೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
753 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಿಪಾಪ  ಟಾಪಾಯಲನ್



754 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
755 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
756 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಧಭಯ ಕಾಂಬೆಲ ಟಾಪಾಯಲನ್
757 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ಣಣ  ಫಷಣಣ  ಕಾಂಫಳೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
758 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಾಂಫರಾಮ ಧಭಯಣಣ  ಕಾಂಫಳೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
759 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಾಂಬುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
760 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗೇಾಂದರ  ಧಭಯ ಕಾಂಫಳೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
761 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಂಡಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
762 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಯ ನಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
763 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಲೋಚನ್ ಜಖನಾನ ಥ್ ಕಾಂಬೆಲ ಟಾಪಾಯಲನ್
764 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಣಣ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
765 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಜಯಾನಂದ ಟಾಪಾಯಲನ್
766 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಔಲಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
767 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋಪಾನ್ ತಿಪ ಣಣ  ಜೋಶಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
768 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಖಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
769 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷಯಷಾ ತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
770 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವದಾಷ ಟಾಪಾಯಲನ್
771 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಂಖಫಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
772 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
773 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಮವಾ ರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
774 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಪುತರ ಟಾಪಾಯಲನ್
775 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಲಾಂಖ ಟಾಪಾಯಲನ್
776 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಯಫಷಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
777 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
778 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
779 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
780 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
781 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾದವ ಟಾಪಾಯಲನ್
782 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ IRNNAA ಟಾಪಾಯಲನ್
783 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾದ ಟಾಪಾಯಲನ್
784 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಭಾಷ್ ಶಂಔರ್ ಭಹಾಔಯರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
785 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮವವಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
786 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸ್ವಖರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
787 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜೈರಾಜ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
788 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
789 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗೇಾಂದರ ಟಾಪಾಯಲನ್
790 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
791 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಉಮಶ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
792 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಲತಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
793 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
794 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
795 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರೂಕ್ಷ್ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
796 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಿತರ  ಸೇನಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
797 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಿತಾನಂದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
798 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧೋಾಂಡಿಬಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
799 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
800 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ASHOK ಟಾಪಾಯಲನ್
801 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
802 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
803 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ DATTU ಟಾಪಾಯಲನ್
804 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಗಿರ ೋ ಮಾರುತಿ ಶಿಾಂಧೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
805 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಭಾಷ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
806 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಯತಾಬ ಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
807 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋದಾರಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
808 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಚಂದರ ರಾವ್ ಕಭಾಯರಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
809 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
810 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
811 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಭಚಂದರ  ಬಾಪುರಾವ್ ಔಭಾಯರಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
812 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
813 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯ ೋತಿಬಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
814 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
815 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋದಾರಿ ಟಾಪಾಯಲನ್



816 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಸಿದಾರ ಭ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
817 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಿರ ೋಮಿಲಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
818 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದರ  ಷಸದವ್ ಶಿಾಂಧೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
819 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷತಿೋಶ್ ಪಂARರಿನಾಥ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
820 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಶಿವಯಣಪ  ಪೂಜ್ದರಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
821 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದವಾನಂದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
822 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸ್ವಯಿಫಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
823 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
824 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಲಾಸ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
825 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನೋಲಕುಮಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
826 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾದವ ಟಾಪಾಯಲನ್
827 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಾಂಬಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
828 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಅಾಂಫರಾಮ ಸಿಾಂಗೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
829 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಕ್ಷ್ಯ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
830 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
831 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧಭಯಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
832 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಿೋಷತಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
833 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
834 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಾನಂದ ರಾಭಚಂದರ  ಕಾಂಫಳೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
835 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನಮ ಾಂತ್ ಮಾರುತಿ ತಲಕೇರಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
836 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
837 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅನೋಲಕುಮಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಡಿಗೆಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
838 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೇದಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
839 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸ್ವಯಿಫಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
840 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾರ ಪುಲ್ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
841 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
842 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಿತಂಫರ್ ರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
843 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಚಂದರ ಶ ಜಮಾದಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
844 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ ಗಿರಾಭಲಲ ಪ  ಡಿಗೆಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
845 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ ರಾಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
846

ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ
ಬಿಸಿಮ ಲೆಲ ೋಬಿೋ ಬಾಾಂಡ್ಲಾಲ್ ಮುಜ್ದರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್

847 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಭಾತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
848 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷತಿೋಶ್ ಅನಪ  ಫಲಫಟಿ್ಟ ಟಾಪಾಯಲನ್
849 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಜ್ದತ ಟಾಪಾಯಲನ್
850 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಈಯಣಣ  ಶಿಣಣ  ಚಿಟಿ ೋಟೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
851 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
852 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಾಂಫರಾಜ್ ನಾಖನಾಥ ಮತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
853 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷವತಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
854 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಧೋರ್ ಸಭಾಷ್ ಬಾಧೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
855 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದರ  ಪುಾಂಡಲಕ್ ಕಹಿನುರೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
856 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ ಭಲಲ ಪ  ಕಟಿ್ ಗಿಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
857 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ಷಶೋರ್ ಪಾಾಂಡ್ರಂಖ ಮೆಾಂಡ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
858 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾದವ ಟಾಪಾಯಲನ್
859 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದರ  ಶಿನಾದ್ ಡೋಾಂಗೆರ ಟಾಪಾಯಲನ್
860 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸದವ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪುತರ  ಶಿೋಲು ಟಾಪಾಯಲನ್
861 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ ಮವವಂತರೆ ಭಾಲೆಖ ೋಡೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
862 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಆಕಶ್ ರುತಪ  ಇಸ್ವರಾಜಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
863 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಿಪ  ಭಡಿವಾಳಪ  ಜಮಾದಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
864 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಾಯ ಣಪ  ಖಾಜುರೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
865 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಜಮಾದಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
866 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದರ  ಮಾಧರಾವ್ ಮಾನೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
867 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೃಷಿಕೇಟ್ ಅಪ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
868 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
869 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಫಷಣಣ  ಖಾಜುರೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
870 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಖಳಬೈ ದತುತ  ತೋರಂಬೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
871 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
872 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
873 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರ ಣ ಕುಮಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
874 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಾನಂದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
875 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಜಮ ಮಾಲಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
876 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖನಾಥ ಯತನ ಜಿ ಮತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
877 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್



878 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
879 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧೂಳಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
880 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಹುಲ್ ಭೋಭಣಣ  ಕಟಿ್ ಗೆಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
881 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
882 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ದತುತ  ಬೆಳಂಬೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
883 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ದತುತ  ಬೆಳಂಬೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
884 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಔತ ಮ್ SAB ಟಾಪಾಯಲನ್
885 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಶಿರಾಮ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
886 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
887 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಕುರ ದ್ಾ ೋನ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
888 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವವಾ ನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
889 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷಣಣ  ಲಾಂಬಾಜಿ ಜಮಾದಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
890 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಫಯಷಪ  ಶಿವಯಣಪ  ಯೆನೆಗುರೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
891 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಾದವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
892 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಯ ವಜಮನಂದ್ ಹೈಚಜ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
893 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಮವಾ ಯ ಅನನ ಪ  ಪೂಜ್ದರಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
894 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಜಯತಬಿೋ ಔಭಲಸ್ವಬ್ ಮುಜ್ದರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
895 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಫಷಪ  ಭೋಭರಾ ತೋಟ್ಗೌಡ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
896 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
897 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
898 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಡಿೋಲಪ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
899 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪೄರ ೋಮಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
900 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದವೋಾಂದರ ಟಾಪಾಯಲನ್
901 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
902 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಜಮಕುಮಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
903 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
904 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಖಮವಾ ಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
905 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ ಟಾಪಾಯಲನ್
906 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೇಷಿಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
907 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಭರಾವ್ ಖಣತಿ ಬಿಯಜಾ ರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
908 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾತಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
909 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
910 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
911 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಂತಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
912 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಾಣಿಔ ರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
913 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಖಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
914 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
915 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ಷವನಾರ ವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
916 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
917 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
918 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಶುರಾಭ ಟಾಪಾಯಲನ್
919 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
920 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಪ ಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
921 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
922 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಭಚಂದರ  ಕಳೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
923 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಯಫಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
924 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತ ಟಾಪಾಯಲನ್
925 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷರುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
926 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
927 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
928 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
929 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಈವಾ ಯಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
930 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಂಖಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
931 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಪ  ಸಯಸೇಸ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
932 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನೋತಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
933 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
934 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಾರಂ ಟಾಪಾಯಲನ್
935 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಮಶಿರ ೋ ಟಾಪಾಯಲನ್
936 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಿಯಪ  ಧಯಭರೈ ಔಳಶೆಟಿ್ಟ ಟಾಪಾಯಲನ್
937 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾದವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
938 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸ್ವಮಬ ನಾನ ಟಾಪಾಯಲನ್
939 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಯ ಟಾಪಾಯಲನ್



940 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
941 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾದವ ಟಾಪಾಯಲನ್
942 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಾಧರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
943 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
944 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
945 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸ್ವತಪ  ಅಪ ರಾಮ ಗಾದೄ ಟಾಪಾಯಲನ್
946 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
947 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಿರಿಜ್ದಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
948 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಿರಿಜ್ದಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
949 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಭಸಿಾಂಗ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
950 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಫಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
951 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶನಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
952 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
953 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
954 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
955 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
956 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
957 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾಾ ಜಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
958 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಂಖಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
959 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
960 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
961 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಮವಾ ರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
962 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಜುಯನ್ ಪಾತ್ರ ಟಾಪಾಯಲನ್
963 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚೌಡಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
964 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
965 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಿಪ ಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
966 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಕಶ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
967 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
968 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
969 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಸಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
970 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
971 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಶಿಕಾಂತ ಹಿರೇಭಠ ಟಾಪಾಯಲನ್
972 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಗಂಫಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
973 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಫಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
974 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ರೇ ಟಾಪಾಯಲನ್
975 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಣಯಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
976 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
977 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
978 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
979 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ ಟಾಪಾಯಲನ್
980 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುರಂದಮಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
981 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಾಾಂದ್ ಸ್ವಬ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
982 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಮಂತಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
983 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
984 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾನ ಟಾಪಾಯಲನ್
985 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
986 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಔಲಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
987 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಯತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
988 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ ಟಾಪಾಯಲನ್
989 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವೋಾಂದರ  ಕುಾಂಬಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
990 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸರೇಶ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
991 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನೋಲಕಂಠ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
992 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
993 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ ತಳವಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
994 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಮವಾ ಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
995 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಡೌಲಪ  ಮಮಿಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
996 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಂಡೆಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
997 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
998 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹಾನಾಂಖಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
999 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1000 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಭಮ  ಜಮಾದಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1001 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಟಾಪಾಯಲನ್



1002 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1003 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1004 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೈಲಾಷ ಟಾಪಾಯಲನ್
1005 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಲಕುಲ ಕಾಂಫಳೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1006 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬು ಷಭ ಬಾನುು ಡೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1007 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1008 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಿಪ  ಟಾಪಾಯಲನ್
1009 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಉತತ ಭ ರೋಹಿದಾಸ್ ಸೂಮಯವಂಶಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1010 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೋಭಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1011 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೇವಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1012 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ನಔಯ ಮವವಂತರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1013 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1014 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷಲೋಾಂ ಟಾಪಾಯಲನ್
1015

ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ
ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ವಠಲರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್

1016 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗನಶಂ ಔಭಲಔರ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1017 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕಳ್ಳದಾಸ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1018 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಾಂಜನಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
1019 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಇಾಂದರ ಜಿೋತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1020 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಬಾನಾ ಮೆನದ್ಾ ೋನ್ ಮುಲಾಲ ಟಾಪಾಯಲನ್
1021 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೋಭಾಯಿ ಔಭಲಔರ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1022 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ಷವನ್ ಜಯ ೋತಿಬಾ ನಾಔಟೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1023 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಶಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1024 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪೂಜ್ದರಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1025 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅನಲ್ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಮುಲಗೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1026 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಹಿಯಬಾಯಿ ತುಳಸಿರಂ ನಂದಗೂರು ಟಾಪಾಯಲನ್
1027 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಘುನಾಥ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1028 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅನಂತ್ ವವಾ ನಾಥ ಅತಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1029 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಾಾಂಧಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1030 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮುಹಿಬ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1031 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಇಾಂದರ ಜಿೋತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1032 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಮಶ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1033 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಣಯಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1034 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷಯಷಾ ತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1035 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔಯರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1036 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಕುಾಂತಲಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
1037 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೌದಾಖಯ ನಾಂಗು ನಾಔಟೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1038 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1039

ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ
ಭಹೆಬ್ರಬ್ ಅಮಿರೋದ್ಾ ೋನ್ ಜಮಾದಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್

1040 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದವೋಾಂದರ ಟಾಪಾಯಲನ್
1041 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋಭಶೇಕಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1042 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1043 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ವಂಡ್ಗೆಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1044 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಶೇಕರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1045 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನಮಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1046 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಗಂಬಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1047 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1048 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಶ ಟಾಪಾಯಲನ್
1049 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1050 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷವತಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
1051 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡ್ ಈವಾ ಯ ಭಹಾಔಯರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1052 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮ್ ಶಂಔರ್ ಭಹಾಔಯರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1053 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಾರಂ ಟಾಪಾಯಲನ್
1054 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೋಭಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
1055 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಔಲಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
1056 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಗೋವಾಂದ ಜೋಮೄಡ ಟಾಪಾಯಲನ್
1057 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1058 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯ ೋತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1059 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ ಟಾಪಾಯಲನ್
1060 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದರ ಟಾಪಾಯಲನ್
1061 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋವಾಂದ ಮಾಣಿಕರ ವ್ ನಾಗಾನೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1062 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧನಪ ಟಾಪಾಯಲನ್



1063

ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ
ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಂಡೆಪ  ಚಿಚಗೋಟೆ ಟಾಪಾಯಲನ್

1064 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೋಭಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1065 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭನೋಜ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1066 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1067 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೄಾಂಔಟ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1068 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೌಯಬಾಯಿ ದಂಡಪ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1069 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಆದಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1070 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾನುದಾಸ್ ಕಾಂಫಳೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1071 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
1072 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಫಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1073 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುಟಾಲ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1074 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಈಯಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
1075 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಉಮಶ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1076 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲಾಲ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1077 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
1078 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮೇಯಿನದ್ಾ ೋನ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1079 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಿತರ ಔಲಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
1080 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಮಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1081 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಫಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1082 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖರಾಜ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1083 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1084 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಶಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1085 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಖಣೇಶ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1086 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಜಲಾಂಖಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1087 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭದಯಸ್ವಬ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1088 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಭು ಟಾಪಾಯಲನ್
1089 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1090 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮವವಂತರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1091 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
1092 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೋಯಬದರ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1093 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷಯಷಾ ತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1094 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಮಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1095 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
1096 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದತಾತ ತಾರ ಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1097 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಂತಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1098 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1099 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1100 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಾಲೆಡ ಸ್ವಬ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1101 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
1102 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಯಫಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1103 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಭಮ  ಗುತ್ತ ೋದಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1104 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1105 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಣವಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1106 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯಣಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1107 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಚಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1108 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ ಟಾಪಾಯಲನ್
1109 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಖಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1110 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
1111 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1112 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಈಯಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
1113 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಮವಾ ಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1114 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1115 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
1116 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1117 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1118 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1119 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಭಾತಿ ದತಾತ ತ್ರ ೋ ಮೂಲಗೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1120 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ ಟಾಪಾಯಲನ್
1121 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1122 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಲವಂತರಾಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1123 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಈಯಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
1124 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್



1125 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಈಯಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
1126 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಲಭಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1127 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ರುದರ ಟಾಪಾಯಲನ್
1128 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಯತಾಬ ಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1129 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದತತ ತಾರ ಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1130 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ಟಾಪಾಯಲನ್
1131 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನುಮಂತರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1132 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಾರುತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1133 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಮವಾ ರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1134 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಣಣ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1135 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1136 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಫಯಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1137 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅನಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1138 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಈಯಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
1139 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವಾನಂದ ಟಾಪಾಯಲನ್
1140 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಾಂಫಾ ಟಾಪಾಯಲನ್
1141 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1142 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನಮಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1143 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ ಭಾತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1144 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1145 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
1146 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹೇಶ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1147 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲನಾಥ ಟಾಪಾಯಲನ್
1148 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅನರುದಾ  ಮಾಣಿಕರ ವ್ ಫಫಲುು ರೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1149 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1150 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1151 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಮಶಿರ ೋ ಟಾಪಾಯಲನ್
1152 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ ಟಾಪಾಯಲನ್
1153 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೋಭಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1154 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಾಂಕುಶ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1155 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುವಯಣ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1156 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಯಫಷಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1157 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1158 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂಡಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1159 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಲೋಪ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1160 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧೋಾಂಡಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1161 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಭರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1162 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತೇಜಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1163 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭನಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1164 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔಯಶಿಾಂಗ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1165 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷಣಣ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1166 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1167 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1168 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಆಶಬಾಯಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1169 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ ಟಾಪಾಯಲನ್
1170 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಶೋಕ್ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಗುಯವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1171 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಷರಾಜ ಟಾಪಾಯಲನ್
1172 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಹುಚಚ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1173 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಮಶಿರ ೋ ಟಾಪಾಯಲನ್
1174 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಷ್ಮಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1175 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಆನಂದರಾಮ ಟಾಪಾಯಲನ್
1176 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಸಿದಾ ರಾಭಪ  ಧಾಮುರೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1177 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖನಾಥ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1178 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1179 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔಯರಾವ್ ದವಮುಕ ಟಾಪಾಯಲನ್
1180 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಿಲಗಿರಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1181 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಹೇತಾಬಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1182 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಂಡೆಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1183 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಪಾದಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1184 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಡರ ಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1185

ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ
ಸನಮಂತರಾಮ ಬಾಪೂರಾಮ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಟಾಪಾಯಲನ್

1186 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಗುರುಲಾಂಖಪ  ಜಿದ್ಾ ಗೆ ಟಾಪಾಯಲನ್



1187 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣುಕ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಬಿರಾದಾರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1188 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಟ್ಲ್ ಖಣತಿ ಭದನೆ ಟಾಪಾಯಲನ್
1189 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1190 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಾರುತಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1191 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನಮ ಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1192 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1193 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಪುರಾವ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1194 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಭಚಂದರ ಟಾಪಾಯಲನ್
1195 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಲಾತ ನ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1196 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಅಶೋಕ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1197 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ ಟಾಪಾಯಲನ್
1198 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1199 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1200 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಯಸಿಾಂಗ್ ಟಾಪಾಯಲನ್
1201 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾರ ಭಪ ಟಾಪಾಯಲನ್
1202 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಣಣ ಟಾಪಾಯಲನ್
1203 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ಟಾಪಾಯಲನ್
1204 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾ ಪ ಟಾಪಾಯಲನ್

1205 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಯಪಾಲನ

1206 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಯಪಾಲನ

1207 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಂತಾಬ ಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1208 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಡಿವಾಳ್ ತಾಯಪಾಲನ

1209 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚನನ ಭಲಲ ಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1210 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ತಾಯಪಾಲನ

1211 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಫವಾಾ ತಾಯಪಾಲನ

1212 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪಿಯಪಾಪ  ಬಾಫರೆ ತಾಯಪಾಲನ

1213 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಶ ಭಲೆಗೆ ತಾಯಪಾಲನ

1214 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬಿಭಣಾಣ ತಾಯಪಾಲನ

1215 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭರಾವ್ ತಾಯಪಾಲನ

1216 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಣಣ  ಪಕ್ಷೋಯಪ  ಪೂಜ್ದರಿ ತಾಯಪಾಲನ

1217 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುತತ ಣಾಣ ತಾಯಪಾಲನ

1218 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾರ ಭ ಕುಲಾಲಔರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1219 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಲಾಂಖ ತಾಯಪಾಲನ

1220 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1221 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಾಔಪ ತಾಯಪಾಲನ

1222 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋತಿ ತಾಯಪಾಲನ

1223 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1224 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1225 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1226 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1227 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1228 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ  ತಲಔರಿ ತಾಯಪಾಲನ

1229 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಯ ಗಿಯಭಲಪ  ದವಾಾಂತೈ ತಾಯಪಾಲನ

1230 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1231 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಮಾಮ ತಾಯಪಾಲನ

1232 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಭಮ ತಾಯಪಾಲನ

1233 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪುಷ್ಮಪ ತಿ ತಾಯಪಾಲನ

1234 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬೆಾ ತಾಯಪಾಲನ

1235 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಲಲ ಾ ತಾಯಪಾಲನ

1236 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಣಪ ತಾಯಪಾಲನ

1237 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬಾಬು ತಾಯಪಾಲನ

1238 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿತಮಾಮ ತಾಯಪಾಲನ

1239 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಮಾಮ ತಾಯಪಾಲನ

1240 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋದವ ಟನೆನ ತಾಯಪಾಲನ

1241 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಎಸ್ ತಾಯಪಾಲನ

1242 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ ಭಹಾಗಾಾಂವ್ ತಾಯಪಾಲನ

1243 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಧಭಯರಾಮ ತಾಯಪಾಲನ

1244 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೋಭಶೇಕಯ ತಾಯಪಾಲನ

1245 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಾಲಲ ಮಾ ಜಮಾದಾರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1246 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾಾಂತ ಗೌಡ ತಾಯಪಾಲನ

1247 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೋಭಣಾಣ ತಾಯಪಾಲನ



1248 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಧೋಾಂಡಪ  ಸ್ವಗುಮಾಲೆ ತಾಯಪಾಲನ

1249 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಲಾಂಖಪ ತಾಯಪಾಲನ

1250 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಂಖಭಮ ತಾಯಪಾಲನ

1251 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪುಲಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1252 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ತಾಯಪಾಲನ

1253 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಮ ತಾಯಪಾಲನ

1254 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಜಕಪುರೆ ತಾಯಪಾಲನ

1255 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1256 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಷತ ಗಿೋರ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಜಮಾದಾರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1257 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಯಪಾಲನ

1258 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮೃತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1259 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಲಾಬಿ ಜಮಾದಾರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1260 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಿನಾಕ್ಷೀ ತಾಯಪಾಲನ

1261 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1262 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರೇಷ್ಮಮ ತಾಯಪಾಲನ

1263 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಡಪ ತಾಯಪಾಲನ

1264 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮೃತ ತಾಯಪಾಲನ

1265 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷರುಬಾಯಿ ಕಚಿಚ ತಾಯಪಾಲನ

1266 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಜಂತಿರ ತಾಯಪಾಲನ

1267 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುಶಾಂತ ತಾಯಪಾಲನ

1268 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಮಾಮ ತಾಯಪಾಲನ

1269 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾರೆಪ ತಾಯಪಾಲನ

1270 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪ  ಮಾಲಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1271 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಯಪಾಲನ

1272 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಷಯ ತಾಯಪಾಲನ

1273 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಭರಾಯ್ ತಾಯಪಾಲನ

1274 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮೃತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1275 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮಶ್ ತಾಯಪಾಲನ

1276 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾಾಂತೇವ ಗುರುನಾಥ ಷನಭನ ತಾಯಪಾಲನ

1277 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1278 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಧಭಯಣಣ ತಾಯಪಾಲನ

1279 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1280 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುಶಾಂತಪ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1281 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಜರಾಜ್ ಷನಮಾನ ತಾಯಪಾಲನ

1282 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1283 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1284 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಯಪಾಲನ

1285 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಭಮ ತಾಯಪಾಲನ

1286 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಭಚಂದರ ತಾಯಪಾಲನ

1287 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔನಾಯ ಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1288 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಲತಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1289 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಭಮ ತಾಯಪಾಲನ

1290 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1291 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಫಬ ಣಾಣ ತಾಯಪಾಲನ

1292 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಶೇಲಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1293 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟ್ಟೋಲ ತಾಯಪಾಲನ

1294 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದಣಣ ತಾಯಪಾಲನ

1295 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದವ ತಾಯಪಾಲನ

1296 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ತಾಯಪಾಲನ

1297 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ಕುಭಟ್ಗಿ ತಾಯಪಾಲನ

1298 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕಶಿನಾಥ್ ತಾಯಪಾಲನ

1299 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಯಣಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1300 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ತಾಯಪಾಲನ

1301 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬಾಯಿ ಸತಾರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1302 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1303 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಯಪಾಲನ

1304 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಡೇನವಾಜ್ ಖಾದ್ಬಾಯಷ ಜಮಾದಾರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1305 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1306 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸಯಳೇಔರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1307 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಿಪ ತಾಯಪಾಲನ

1308 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖಣತಿ ತಾಯಪಾಲನ



1309 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಭಮ ನಾಂಖಪ  ಸೋ ಶಾಂತಭಲಲ ಪ  ಫಜ್ದರೆ ತಾಯಪಾಲನ

1310 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಪ  ಗುರುಲಾಂಖಪ  ಫಜೆರ ತಾಯಪಾಲನ

1311 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದವ್ ಶಿ ಸ್ವಳಗಾಯ ತಾಯಪಾಲನ

1312 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುಶಾಂತಪ ತಾಯಪಾಲನ

1313 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಫಷಪ  ಆಳಂದ ತಾಯಪಾಲನ

1314 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1315 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1316 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1317 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ತಾಯಪಾಲನ

1318 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಮ ತಾಯಪಾಲನ

1319 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಣಿಕಾಂತ ತಾಯಪಾಲನ

1320 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಯಿಫಣಣ  ಭೋಮಾಶ ಸನಭಶೆಟಿ್ಟ ತಾಯಪಾಲನ

1321 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ತಾಯಪಾಲನ

1322 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಯಪಾಲನ

1323 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭರಾವ್ ತಾಯಪಾಲನ

1324 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನೋಲಕಂಠ ತಾಯಪಾಲನ

1325 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬಾಳಪ ತಾಯಪಾಲನ

1326 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಾ ನಪ  ನಖಡ ಳಿ್ಳ ತಾಯಪಾಲನ

1327 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1328 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ತಾಯಪಾಲನ

1329 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಗಾಲ  ಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1330 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವತಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1331 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಯಪಾಲನ

1332 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗಾಜುಯನ್ ತಾಯಪಾಲನ

1333 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭನೋಸಯ ರಾಭಚಂದರ  ಇಾಂಖಳೆ ತಾಯಪಾಲನ

1334 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಭಚಂದರ ತಾಯಪಾಲನ

1335 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಕಶ್ ತಾಯಪಾಲನ

1336 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಕಾಂತ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1337 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಪ ರಾಮ ತಾಯಪಾಲನ

1338 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಯಪಾಲನ

1339 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಕಶ್ ತಾಯಪಾಲನ

1340 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1341 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಶೋಔ ತಾಯಪಾಲನ

1342 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಣಾಣ ಸ್ವಬ್ ತಾಯಪಾಲನ

1343 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮಶ್ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಮುಲಗೆ ತಾಯಪಾಲನ

1344 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1345 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1346 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರೌತ್ರ ೋ ಭೋಭವ ಅಾಂಜುಟ್ಗಿ ತಾಯಪಾಲನ

1347 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಈಯಣಣ  ಭೋಭಷ ಅಾಂಜುತಾಜಿ ತಾಯಪಾಲನ

1348 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1349 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜನಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1350 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಬೋಳಕೋಟ್ಟ ತಾಯಪಾಲನ

1351 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1352 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪಂಡಿತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1353 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1354 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಯಪಾಲನ

1355 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುಸಂತಪ ತಾಯಪಾಲನ

1356 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1357 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಭಚಂದರ ತಾಯಪಾಲನ

1358 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಾಂಖಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1359 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಭಚಂದರ ತಾಯಪಾಲನ

1360 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯತನ ಬಾಯಿ ಶಂಕು ತಾಯಪಾಲನ

1361 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷವತಾ ತಾಯಪಾಲನ

1362 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದವ ತಾಯಪಾಲನ

1363 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1364 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಜಿೋರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1365 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬಾಾಂಡ್ರಾಜ್ ಜ್ದದವ್ ತಾಯಪಾಲನ

1366 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮಶ್ ಹೆಚುಚ ತಾಯಪಾಲನ

1367 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತ್ ಬಔರೆ ತಾಯಪಾಲನ

1368 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹೆಚುಚ  ಷತಿೋಶ್ ತಾಯಪಾಲನ

1369 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದ್ಲೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋರೆ ತಾಯಪಾಲನ



1370 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಯಪಾಲನ

1371 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಯಪಾಲನ

1372 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಸಡದ ತಾಯಪಾಲನ

1373 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1374 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಣಣ  ಔಲಲ ಪ  ನಾಖನಸೂರು ತಾಯಪಾಲನ

1375 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ತಾಯಪಾಲನ

1376 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1377 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1378 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೋಭನಾಥ ನಾಖನಸರೆ ತಾಯಪಾಲನ

1379 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅನಥಾ ಮುಲಗೆ ತಾಯಪಾಲನ

1380 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ರ್ ಖಂಡಪ  ಮುನೋಳ್ಳ ತಾಯಪಾಲನ

1381 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದವ್ ಜಮಾದಾರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1382 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಮುಲಗೆ ತಾಯಪಾಲನ

1383 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಾನಂದಮಯ ತಾಯಪಾಲನ

1384 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅನನ ಪೂಣಯ ತಾಯಪಾಲನ

1385 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಫದರ  ಐರೋಡಗಿ ತಾಯಪಾಲನ

1386 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ತಿಪ ಣಣ ತಾಯಪಾಲನ

1387 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1388 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1389 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಮಾಮ ತಾಯಪಾಲನ

1390 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುನಾಥ ತಾಯಪಾಲನ

1391 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1392 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಷ್ಮಣ ತಾಯಪಾಲನ

1393 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಾತಿ ತಾಯಪಾಲನ

1394 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಧಭಯಣಣ  ಪಾದಸ್ವಳ್ಳ ತಾಯಪಾಲನ

1395 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1396 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ತಾಮಾ  ಶಿರೂರು ತಾಯಪಾಲನ

1397 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತರಾವ್ ಸಿನ್ಸನ ಯಔರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1398 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾಯಾಯ ತಾಯಪಾಲನ

1399 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಜಾಂದರ ತಾಯಪಾಲನ

1400 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಂದಕುಮಾಯ ತಾಯಪಾಲನ

1401 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಎಸ್ ತಾಯಪಾಲನ

1402 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪಾಾಂಡ್ರಾಾಂಗ್ ತಾಯಪಾಲನ

1403 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಭುಲಾಂಗ್ ಕಡೇಟ್ ತಾಯಪಾಲನ

1404 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಲ ಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1405 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1406 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಲಕೇರಿ ತಾಯಪಾಲನ

1407 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದವ ತಾಯಪಾಲನ

1408 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಭಾತಿ ರಡೆಡ ವಾಡಿ ತಾಯಪಾಲನ

1409 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅದ್ರಭ ತ ತಾಯಪಾಲನ

1410 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೋಭನಾಥ್ ತಾಯಪಾಲನ

1411 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಜಣಾಣ ತಾಯಪಾಲನ

1412 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಭರಾಯಾ ತಾಯಪಾಲನ

1413 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1414 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪಂಡಿತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1415 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1416 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತರಾಮ ಸನಭಶೆಟಿ್ಟ ತಾಯಪಾಲನ

1417 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಯಮಯ ತಾಯಪಾಲನ

1418 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1419 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ಮಂತ್ ಕಂಬಾರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1420 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಭಮ  ಪೂಜ್ದರಿ ತಾಯಪಾಲನ

1421 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ತಾಯಪಾಲನ

1422 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1423 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿರಾಜ್ ಅರಾಬ್ ತಾಯಪಾಲನ

1424 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಯಪಾಲನ

1425 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದ್ರಾಂಡಪ ತಾಯಪಾಲನ

1426 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದಣಣ  ಭಲಿಣಣ  ಖಡೆಡ ತಾಯಪಾಲನ

1427 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1428 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷಯಣ್ ತಾಯಪಾಲನ

1429 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ತಾಯಪಾಲನ

1430 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾನಂದ ತಾಯಪಾಲನ



1431 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಖಪ ತಾಯಪಾಲನ

1432 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಿನಾಕ್ಷೀ ತಾಯಪಾಲನ

1433 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಿಲಾಂದ್ ಪೇೋಟೆ ತಾಯಪಾಲನ

1434 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1435 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬೆಾಂಖಳೂರು ತಾಯಪಾಲನ

1436 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1437 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುಶಾಂತಪ ತಾಯಪಾಲನ

1438 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ಸಿನ್ಸನ ಯಔರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1439 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಯಪಾಲನ

1440 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ತಾಯಪಾಲನ

1441 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1442 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪಂಡಿತರಾವ್ ತಾಯಪಾಲನ

1443 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕಶಿನಾಥ್ ತಾಯಪಾಲನ

1444 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ತಾಯಪಾಲನ

1445 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಖಣಣ ತಾಯಪಾಲನ

1446 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚನನ ಭಮ ತಾಯಪಾಲನ

1447 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವತಲಾಂಖಪ  ಪಂಡಿತ್ ಔಲಾಜೆ ತಾಯಪಾಲನ

1448 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಔಲಾಜಿ ತಾಯಪಾಲನ

1449 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವೋರೇಾಂದರ ತಾಯಪಾಲನ

1450 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಯಿಫಣಣ ತಾಯಪಾಲನ

1451 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1452 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔವತಾ ತಾಯಪಾಲನ

1453 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬಾಬು ಡಡ ಯ ತಾಯಪಾಲನ

1454 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಜ್ದತ ತಾಯಪಾಲನ

1455 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಣಣ ಪ ತಾಯಪಾಲನ

1456 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ತಾಯಪಾಲನ

1457 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಮಾಲಪ  ಉಭಣಣ  ಫಜ್ದರೆ ತಾಯಪಾಲನ

1458 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬಿಯಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1459 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಭಾಷ್ ತಾಯಪಾಲನ

1460 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1461 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪೇೋತದಾಯ ತಾಯಪಾಲನ

1462 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಯಪಾಲನ

1463 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೂತಲ ಸಟಿ್ಟ ತಾಯಪಾಲನ

1464 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಳಪ ತಾಯಪಾಲನ

1465 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ಟಿ್ ಪ ತಾಯಪಾಲನ

1466 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಪುತರ ತಾಯಪಾಲನ

1467 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪ ತಾಯಪಾಲನ

1468 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಲಾಬ ಯಿ ಸಿದಾ ರಾಭಪ ತಾಯಪಾಲನ

1469 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1470 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಕುಮಾರ್ ತಾಯಪಾಲನ

1471 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಲಯಾಂಗ್ ತಾಯಪಾಲನ

1472 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಾಯತಾಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1473 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಣಣ ಪ ತಾಯಪಾಲನ

1474 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಯಪಾಲನ

1475 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1476 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಭರ್ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ಸ್ವಗುಭಲೆ ತಾಯಪಾಲನ

1477 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ತಾಯಪಾಲನ

1478 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಂಖನಫಷವ್ ತಾಯಪಾಲನ

1479 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಯಪಾಲನ

1480 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಮ ಶಿಲಾಂಖಪ  ಸ್ವಭನೆ ತಾಯಪಾಲನ

1481 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇರಾಬಾಯಿ ಸ್ವಮೄರ ೋ ನಲುರೆ ತಾಯಪಾಲನ

1482 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗೌಯಬಾಯಿ ತಾಯಪಾಲನ

1483 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮಾಬಾಯಿ ಶಂಔಯಲಾಂಗ್ ದೇಡಭನ ತಾಯಪಾಲನ

1484 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಯಣಪ  ಬಂಡೆಪ  ನಾಖನಸರೆ ತಾಯಪಾಲನ

1485 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬೆನಔಪ  ಸಷಟಿ್ಟ ತಾಯಪಾಲನ

1486 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಫಟಿೆ ತಾಯಪಾಲನ

1487 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಠಲ್ ತಾಯಪಾಲನ

1488 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಾಂದಯಗಿ ತಾಯಪಾಲನ

1489 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಾಂಡಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1490 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಯ ಚಿನ್ ತಾಯಪಾಲನ

1491 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಮ ತಾಯಪಾಲನ



1492 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಚಪ  ಆರ್. ಘಂಟೆ ತಾಯಪಾಲನ

1493 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷವಂತರಾವ್ ತಾಯಪಾಲನ

1494 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಂಖಪಾಪ ತಾಯಪಾಲನ

1495 ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಖದಪ ತಾಯಪಾಲನ

1496 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಆನಂದಕುರ್ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1497 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಆನಂದಕುರ್ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1498 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಇೊಂದ್ರರ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1499 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1500 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1501 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಭಕೃಶಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1502 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪುತರ ಪ  ಹುಲಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1503 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಆನವಿೋಯಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1504 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1505 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನುಸೂಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1506 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಆಸ ಯಸಾಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1507 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನಿಲ್ ಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1508 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1509 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚನನ ಭಲೂ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1510 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1511 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1512 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ
1513 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿದ್ರಯ ತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1514 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುರೇಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1515 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡಪ  ಇೊಂಡಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1516 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮುಕುೊಂದರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1517 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1518 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಜಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1519 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1520 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1521 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1522 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1523 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿೋಲಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1524 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1525 ಆಳಂದ ನರೋಣ ದೇವಿೋೊಂದರ ತಾಡಪಾಲಿನ
1526 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1527 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಆನಂದರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1528 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1529 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕೃಶಣ ಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1530 ಆಳಂದ ನರೋಣ ತುಲಾ ಬಿೋ ತಾಡಪಾಲಿನ
1531 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಮವವ ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1532 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿೋಯಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1533 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಕೊಂತಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1534 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1535 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಠತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1536 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1537 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1538 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಮಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1539 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ನಾಥ ಎಸ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1540 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1541 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಾಗೋಯಥಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1542 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚನನ ಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1543 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿಖಿತಾ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1544 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಚಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1545 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿೋರೇೊಂದರ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1546 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1547 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1548 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಹೋಯನಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1549 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಗಂದಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1550 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನನ ಪೂಣಾ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1551 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1552 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡೂರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1553 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾೊಂತಾಬಾಯಿ ಖೇಮಿೂ ೊಂಗ್ ಬುದಿ್ಧವಂತ್ತಾಡಪಾಲಿನ



1554 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜಗದ್ಧೋಶ್ ಪಿ ನೆಲ್ಲೂ ರು ತಾಡಪಾಲಿನ
1555 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾರ ದ್ರಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1556 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮವವಂತರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1557 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಉರ್ಮಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1558 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1559 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1560 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರ ಕವ ಕುಲಕರ್ಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1561 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಮಂತರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1562 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಯ್ ಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1563 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಘವೊಂದರ ತಾಡಪಾಲಿನ
1564 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷಯನಫಷಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1565 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಂಚಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1566 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಖ್ಯಯ ಲಿೊಂಗ ತಾಡಪಾಲಿನ
1567 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1568 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1569 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1570 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1571 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1572 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಫರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1573 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುರೇಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1574 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1575 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿದ್ರಯ ತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1576 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನನ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1577 ಆಳಂದ ನರೋಣ ABEDABE ತಾಡಪಾಲಿನ
1578 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಶುರಾಮ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1579 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1580 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1581 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1582 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಂಡಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1583 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಗವಂತ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1584 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1585 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುರಾಜ ಭಠ ತಾಡಪಾಲಿನ
1586 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಆನಂದರಾಯ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1587 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದದ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1588 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1589 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿೋಲಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1590 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮುಕಿೊಂದರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1591 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1592 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1593 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1594 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮೆಲಾಯಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1595 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂಗಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1596 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದದ ರಾರ್ಜ ವಿ ವಾಲಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1597 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿಲೂ ಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1598 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1599 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1600 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ
1601 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಮಲಕ್ಿ ಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1602 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಧಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1603 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1604 ಆಳಂದ ನರೋಣ ದೇವೊಂದರ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1605 ಆಳಂದ ನರೋಣ ತೂ ರ್ ಷಬ್ ಮುಲಾೂ ತಾಡಪಾಲಿನ
1606 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿೋಲಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1607 ಆಳಂದ ನರೋಣ INAYAT ಬೇಗಂ ತಾಡಪಾಲಿನ
1608 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಉದಯ್ ಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1609 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1610 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಚಿತಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1611 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಣ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1612 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜಗದೇವಿಮ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1613 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮಂಗಳೂರು ತಾಡಪಾಲಿನ
1614 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನನ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1615 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರುಕಭಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ



1616 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1617 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1618 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಭಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1619 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾನಂದ ತಾಡಪಾಲಿನ
1620 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1621 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೋಭಶೇಖರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1622 ಆಳಂದ ನರೋಣ ತಿೋಥಾಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1623 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಧಾಭ ತಾಡಪಾಲಿನ
1624 ಆಳಂದ ನರೋಣ ASHOK ತಾಡಪಾಲಿನ
1625 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1626 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಾಜಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1627 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುರ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1628 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1629 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1630 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1631 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಣಕರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1632 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಫಷಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1633 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕ್್ೋಭಲಿೊಂಗ ತಾಡಪಾಲಿನ
1634 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1635 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಖಯ ರ್ಮಲಿೊಂಗ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1636 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಶ್ನಾಥ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1637 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಾಲ್ ಸಿೊಂಗ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1638 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೈಮದ  ಮೆನೊದ್ಧದ ೋನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1639 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೋಭನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ
1640 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1641 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1642 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷತುಬಾಯಿ ಭಹಾಗೊಂವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1643 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚನನ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1644 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಾಸಿೊಂಗ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1645 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನಿೋಫ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1646 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1647 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಾಹೆದ್ ಪಾಶಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1648 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶೈಜಾಡ್ ಬಿೋ ತಾಡಪಾಲಿನ
1649 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೈಡ್ ಗುಡುಸಾಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1650 ಆಳಂದ ನರೋಣ ದತೂ ಪ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1651 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1652 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂಗಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1653 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚೆನನ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1654 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಭಲಿೊಂಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1655 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪುತರ ತಾಡಪಾಲಿನ
1656 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1657 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯವಿೋೊಂದರ ತಾಡಪಾಲಿನ
1658 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಲಾಯ ರ್ಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1659 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯವೊಂದರ ತಾಡಪಾಲಿನ
1660 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪುತರ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1661 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1662 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1663 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1664 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಕಿೋಯಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1665 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1666 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1667 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1668 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನನ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1669 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1670 ಆಳಂದ ನರೋಣ ತರುಣಶೇಖರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1671 ಆಳಂದ ನರೋಣ ತರುಣಶೇಖರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1672 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಶ್ಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1673 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಮಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1674 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಯ್ ಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1675 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಭನಿೊಂಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1676 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಿಯಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1677 ಆಳಂದ ನರೋಣ ದಯಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ



1678 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1679 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1680 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುರೇಖ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1681 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಂಡಿತರಿಯಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1682 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜ್ಯ ೋತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1683 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1684 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1685 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿೊಂಗಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1686 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನನ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1687 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1688 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ
1689 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1690 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಲಪ ನಾ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1691 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1692 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜೈ ರ ಕವ ತಾಡಪಾಲಿನ
1693 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಆನಂದಕುರ್ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1694 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಆನಂದಕುರ್ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1695 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಠಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1696 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ  ಬಿರಾಜದ್ರಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1697 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನಿಲ್ ಕುರ್ಮರ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1698 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂಗಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1699 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1700 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಟಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1701 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭರ್ಣಕರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1702 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಮೃತಪ  ರ್ಮಲಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1703 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಾಕುಬಾಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1704 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡೂರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1705 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1706 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1707 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1708 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಮವವ ಯ ತೋಟ ತಾಡಪಾಲಿನ
1709 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಲಾಯ ರ್ಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1710 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1711 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿೋಯಬದರ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1712 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭುನೇವವ ರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1713 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಕೊಂತ ಶ್ವಯಣಪ  ಕಳಶೆಟಿ್ಟ ತಾಡಪಾಲಿನ
1714 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುನಂಜಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1715 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1716 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾಲೆ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1717 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1718 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಫಷಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1719 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1720 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1721 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಪ ಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1722 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1723 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಂಗ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1724 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಿಯಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1725 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕ್್ೋಭಲಿೊಂಗ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1726 ಆಳಂದ ನರೋಣ ASHOK ತಾಡಪಾಲಿನ
1727 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುಯಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1728 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1729 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1730 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾ ದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1731 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಖೇಭಲಿೊಂಗ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1732 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1733 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1734 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರ ಭಾತಿ ಎೊಂ ಪಾಯ ಟ್ನನ ತಾಡಪಾಲಿನ
1735 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಶ್ಕಲಾ ಜ್ೋಗೂರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1736 ಆಳಂದ ನರೋಣ INDU BAI ತಾಡಪಾಲಿನ
1737 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1738 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಪಿರ ಯಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1739 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಂಕುತಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ



1740 ಆಳಂದ ನರೋಣ ದತಾೂ ತಾರ ಮರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1741 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜೈಸಿರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1742 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಲಿರಾಮ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1743 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹೇಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1744 ಆಳಂದ ನರೋಣ ದ್ಧಗಂಬಾರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1745 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕೃಷ್ಣಣ ಜಿ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1746 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವೊಂಕಟರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1747 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1748 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1749 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗರಿಜಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1750 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಸರುದರ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1751 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಧೂಳಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1752 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಫಷಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1753 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಂಡಿತರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1754 ಆಳಂದ ನರೋಣ ASHOK ತಾಡಪಾಲಿನ
1755 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂತೋಷ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1756 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಂಡಿರಿನಾಥ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1757 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮುನಾನ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1758 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಜಕುರ್ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1759 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1760 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ ತಾಡಪಾಲಿನ
1761 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದ್ರಭಲಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1762 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಣ ರಾಮ ಕಂಬಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1763 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರ್ಮರ್ಣಕ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1764 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಿವನ್ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1765 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾೊಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1766 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಸದೇಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1767 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1768 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಮುಲೆೆ ತಾಡಪಾಲಿನ
1769 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಬಿಕದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1770 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1771 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಉರ್ಮದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1772 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಲಾಯ ರ್ಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1773 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕ್್ೋಭಲಿೊಂಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1774 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವೈಜನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ
1775 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1776 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಫರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1777 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಾಲಚಂದರ ತಾಡಪಾಲಿನ
1778 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿೊಂಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1779 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನುಮಂತ್ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1780 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1781 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಖೇಮಿೂ ೊಂಗಪ  ಧೂಳಪ  ಫಸಾನ ಯಿಕ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1782 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1783 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1784 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಮಲಕ್ಿ ಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1785 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಾಬುಸಾಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1786 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಈಯಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1787 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಂಗಧರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1788 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1789 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1790 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1791 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1792 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1793 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಕುರ್ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1794 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾನಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1795 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗೊಂದರ ತಾಡಪಾಲಿನ
1796 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1797 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1798 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1799 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಿಷಮಿಲಾೂ ತಾಡಪಾಲಿನ
1800 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕೃಶಣ ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1801 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಮಿತಾರ  ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ



1802 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರು ಬಿೋ ತಾಡಪಾಲಿನ
1803 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಯಷಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1804 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಾಾತಿಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1805 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಪ  ಆರ್ ಜರ್ಮದ್ರರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1806 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಭವಟಿ್ಟ ತಾಡಪಾಲಿನ
1807 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಲಪ ನಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1808 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಾಾತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1809 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಜ್ ಭಹಾಗೊಂ ತಾಡಪಾಲಿನ
1810 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಮ ಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1811 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಿಷನರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1812 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1813 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಸೂೂ ಯಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1814 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾೊಂತಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1815 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1816 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1817 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಇೊಂದುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1818 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಾಯಿಫನನ ತಾಡಪಾಲಿನ
1819 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1820 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚೆನನ ವಿೋಯಪ  ಬುತಿೂ ತಾಡಪಾಲಿನ
1821 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಠಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1822 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಂಜಿತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1823 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಸಿದದ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1824 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1825 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋರ್ಮಶಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1826 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1827 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1828 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1829 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1830 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1831 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1832 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂತುಕರ್ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1833 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1834 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಭಾಷ್ಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1835 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ
1836 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನಿೋಫಾ ಬಿೋ ತಾಡಪಾಲಿನ
1837 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಮೃತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1838 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಖೇಭಲಿೊಂಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1839 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1840 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1841 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಮಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1842 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ಭಠತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1843 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪುತರ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1844 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1845 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ
1846 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಫರೇ ತಾಡಪಾಲಿನ
1847 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಮೃತ ತಾಡಪಾಲಿನ
1848 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1849 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1850 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪುತರ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1851 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ಭಠತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1852 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಧಾರಾರ್ಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1853 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗೊಂದರ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1854 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕವಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1855 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಚಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1856 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1857 ಆಳಂದ ನರೋಣ ದೇವೊಂದರ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1858 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1859 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಶಾೊಂತಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1860 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷಲಿೋರ್ಮ ದ್ಧವ ತಾಡಪಾಲಿನ
1861 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರುಕಮ ಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1862 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಾಯತಿ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1863 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ



1864 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಂಕಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1865 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಭಮ  ಆಲ್ಲರು ತಾಡಪಾಲಿನ
1866 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕವಿತಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1867 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಉದಮಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1868 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಶೋಕ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1869 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿೋಯಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1870 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಧೂಳಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1871 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೋಭನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ
1872 ಆಳಂದ ನರೋಣ ದೇವಿೊಂದರ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1873 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1874 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಶ್ೋರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1875 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1876 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಾಬು ತಾಡಪಾಲಿನ
1877 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋರ್ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1878 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1879 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1880 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1881 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದದ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1882 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಿರ್ಮತಾಬಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1883 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗೋಪಾಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1884 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಧತೂ ತ್ ರೇ ತಾಡಪಾಲಿನ
1885 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1886 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನನ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1887 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1888 ಆಳಂದ ನರೋಣ VITHABAI ತಾಡಪಾಲಿನ
1889 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಭಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1890 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಿ ಕಂಡೆ ತಾಡಪಾಲಿನ
1891 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಿರ ಯಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1892 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುರೇಖ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1893 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರ್ಮತಾಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1894 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1895 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋರ್ಮಶಂಕರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1896 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1897 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಆನಂದರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1898 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಂಬುಲಿೊಂಗ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1899 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೈಡ್ ಹುಸೇನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1900 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮಂಗಳ ತಾಡಪಾಲಿನ
1901 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋಭರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1902 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಕೊಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1903 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1904 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1905 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1906 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1907 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನಿತಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1908 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1909 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಕ ಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1910 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1911 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಾಬು ರಾಮ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1912 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1913 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿೋಲಕಂಠ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1914 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಧಭಾರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1915 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿೋಯಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1916 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1917 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಶೋಕ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1918 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1919 ಆಳಂದ ನರೋಣ ದೇಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1920 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುರೇೊಂದರ  ನಯನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1921 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1922 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1923 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹೇಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1924 ಆಳಂದ ನರೋಣ ASHOK ತಾಡಪಾಲಿನ
1925 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷಜ್ಾ ತಾಡಪಾಲಿನ



1926 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಾತಿರ್ಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1927 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಡೆಪ  ಕಡಂಗ ತಾಡಪಾಲಿನ
1928 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಣತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1929 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕ್್ೋಭಲಿೊಂಗಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1930 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಸೂೂ ಯಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1931 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ಶಂಕಯಪ  ಕಂಡೆುಲ್ತಾಡಪಾಲಿನ
1932 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1933 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರ್ಮಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1934 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಟಲಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1935 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1936 ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿೊಂಗಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1937 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಲೋಚನ ತಾಡಪಾಲಿನ
1938 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಶ್ಕಲಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1939 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1940 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಸದೇಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1941 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಲಾಸ್ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1942 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಮಕುರ್ಮಯ ತಾಡಪಾಲಿನ
1943 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಕ್ಿ ಮ ಪುತರ ತಾಡಪಾಲಿನ
1944 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರ ಭಾತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1945 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶುಬವಚ ೊಂದರ ತಾಡಪಾಲಿನ
1946 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1947 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಠಲರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1948 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭನೊೋಸರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1949 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1950 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1951 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಸಂತರಾವ್ ರ್ಮಧರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ತಾಡಪಾಲಿನ
1952 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಮಲಕ್ಿ ಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1953 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ
1954 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಮಕುರ್ಮರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1955 ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿೋಯಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1956 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಇರ್ಮರ್ಮ ಹುಸೇನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ
1957 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಿೋಯಪ ತಾಡಪಾಲಿನ
1958 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ
1959 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋಭಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1960 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಾಾತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1961 ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಚಣಣ ತಾಡಪಾಲಿನ
1962 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1963 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋಭಶಾ ತಾಡಪಾಲಿನ
1964 ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ
1965

D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಶುದ್ಾ ೋನ್ ತಾಡಪಾಲನ

1966
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲನ

1967
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

1968
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುವಯಣ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

1969
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಹುಸ್ನಾು ಬ್ ತಾಡಪಾಲನ

1970
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ  ಪಿ ಮಾಶಲಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

1971
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭು ಬಿ ಮಾಶಲಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

1972
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾಾ ರೂಡ ತಾಡಪಾಲನ

1973
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮವವಂತರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

1974
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

1975
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

1976
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

1977
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತೇಜಪ ತಾಡಪಾಲನ

1978
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷನಪ ತಾಡಪಾಲನ

1979
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಣಣ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

1980
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ ತಾಡಪಾಲನ

1981
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

1982
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾಯತಿಬಾಯಿ ಹಷಭನ ತಾಡಪಾಲನ

1983
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

1984
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಫರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ



1985
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಪಾದಪ ತಾಡಪಾಲನ

1986
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲನ

1987
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜೆಟ್ಟಾಂಗ್ ಮಾಯ ಾಂಗ್ ತಾಡಪಾಲನ

1988
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಪಿ ಭೋಮು ಚವಾೂ ಣ್ ತಾಡಪಾಲನ

1989
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡಪಾಲನ

1990
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ತಾಡಪಾಲನ

1991
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡಪಾಲನ

1992
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡಪಾಲನ

1993
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚೌಡಪ  ಅಾಂಔದ ತಾಡಪಾಲನ

1994
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಖಣತಿ ತಾಡಪಾಲನ

1995
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪುಾಂಡಲಕ್ ಹಳಕುಾಂದ್ ತಾಡಪಾಲನ

1996
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸದಪ ತಾಡಪಾಲನ

1997
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವ ತಾಡಪಾಲನ

1998
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡಪಾಲನ

1999
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತುಳಜ್ದರಾಮ್ ಫುಲಾರೆ ತಾಡಪಾಲನ

2000
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭಶ ತಾಡಪಾಲನ

2001
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಪಾಪ ಸ್ವಹೇಬ್ ತಾಡಪಾಲನ

2002
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2003
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದ್ ಸ್ವಫ ತಾಡಪಾಲನ

2004
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ತಾಡಪಾಲನ

2005
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಮಯ  ಕುನುಳಿ್ಳ ತಾಡಪಾಲನ

2006
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಣಣ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2007
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಠಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2008
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2009
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2010
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶೈಜ್ದದ್ ಬಿೋ ತಾಡಪಾಲನ

2011
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಯಖಲ ತಾಡಪಾಲನ

2012
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಂಡೆಪ ತಾಡಪಾಲನ

2013
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2014
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಜಲಾಂಖಪ ತಾಡಪಾಲನ

2015
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮವವಂತರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2016
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುನಾಥ ಮುನೋಳ್ಳ ತಾಡಪಾಲನ

2017
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನನ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2018
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಹೈದರ್ ಸ್ವಬ್ ಭಕಂದರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2019
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸರೇವಬಾಬು ತಾಡಪಾಲನ

2020
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2021
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2022
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ ತಾಡಪಾಲನ

2023
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲನ

2024
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸಭಮ ದ್ ತಾಡಪಾಲನ

2025
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡಪ ತಾಡಪಾಲನ

2026
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನನ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2027
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಾಂಟ್ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2028
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ ತಾಡಪಾಲನ

2029
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಂಡಿತ್ ಮುಲೇಜ್ ತಾಡಪಾಲನ

2030
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಾಂಖಳೂರು ತಾಡಪಾಲನ

2031
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2032
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲನ

2033
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಪ ತಾಡಪಾಲನ

2034
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಖಮಯ ತಾಡಪಾಲನ

2035
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರಾಮ ಮಾಶಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2036
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2037
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸದಪ ತಾಡಪಾಲನ

2038
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ



2039
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಭಯರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2040
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪ  ದ್ರಡಡ ಗಿ ತಾಡಪಾಲನ

2041
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲನ

2042
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಡಪಾಲನ

2043
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಟರನಗಿ ತಾಡಪಾಲನ

2044
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಲಾಲ ಲಾಂಗ್ ತಾಡಪಾಲನ

2045
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಶಿದವ ಚಂದರ ಶ ತಾಡಪಾಲನ

2046
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಶಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2047
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಇಸ್ವಮ ಲ್ ಬಿ ಜಮಾದಾರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2048
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2049
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಾಣಣ  ಗಾನಮುಕ್ಷ ತಾಡಪಾಲನ

2050
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಹುಸೇನ್ ಸ್ವಬ್ ಕುಡಿ ತಾಡಪಾಲನ

2051
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2052
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸರಿಚಂದರ  ರಾಠೋಡ್ ತಾಡಪಾಲನ

2053
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕಭಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2054
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಬಿಸ್ವಬ್ ಬೆಳಿ್ ೋಟ್ಟ ತಾಡಪಾಲನ

2055
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಲಾಂಖಪ ತಾಡಪಾಲನ

2056
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂತಪ  ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ ತಾಡಪಾಲನ

2057
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಭಯಣಣ  ಸ್ವಲಗಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2058
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ಓದಯ (ಧನಖಯ) ತಾಡಪಾಲನ

2059
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋಭಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2060
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲಕಂಠ ತಾಡಪಾಲನ

2061
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತಾಡಪಾಲನ

2062
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು ತಾಡಪಾಲನ

2063
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ ತಾಡಪಾಲನ

2064
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ಜಿ ಭಣೂರು ತಾಡಪಾಲನ

2065
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಠಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2066
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2067
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಯಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2068
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಇಟಾ ಬಾಯಿ ಹದಲೂರು ತಾಡಪಾಲನ

2069
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಯಖಲಸಿದಾ ತಾಡಪಾಲನ

2070
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದ್ ಸ್ವಫ ತಾಡಪಾಲನ

2071
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು ತಾಡಪಾಲನ

2072
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಡಪಾಲನ

2073
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ ತಾಡಪಾಲನ

2074
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡಪಾಲನ

2075
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರೋಡ್ ತಾಡಪಾಲನ

2076
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2077
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಖಪ  ಶಾಂತಪ  ಕೌಲಗಿ ತಾಡಪಾಲನ

2078
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಿಪ ಮಯ  ಗುತ್ತ ೋದಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2079
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮೇೋದ್ನಾು ಬ್ ತಾಡಪಾಲನ

2080
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಡಪಾಲನ

2081
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2082
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಯಖಲ ಸಿದಾ ತಾಡಪಾಲನ

2083
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಮೃತ್ ಬಜಿಯ ತಾಡಪಾಲನ

2084
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ತಾಡಪಾಲನ

2085
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಜನಾ ತಾಡಪಾಲನ

2086
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮವವಂತರೆ ತಾಡಪಾಲನ

2087
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡಪಾಲನ

2088
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಪ  ದಬಾಡೆ ತಾಡಪಾಲನ

2089
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2090
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಯ ತಾಡಪಾಲನ

2091
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣುಕ ತಾಡಪಾಲನ

2092
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೂಮಯಕಾಂತ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ರಾಭಶೆಟಿ್ಟ ತಾಡಪಾಲನ



2093
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಮಶ್ ತಾಡಪಾಲನ

2094
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2095
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಯತಿ ತಾಡಪಾಲನ

2096
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖದವ ಎಾಂ ಹಿರೇಭಠ ತಾಡಪಾಲನ

2097
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2098
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಂದಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2099
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಖಪ  ಕನೇರಿ ತಾಡಪಾಲನ

2100
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೌತಭಬುದಾ ತಾಡಪಾಲನ

2101
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನನ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2102
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಸೂಖರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2103
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಬಿಸ್ವಬ್ ಗೋಲಾ ತಾಡಪಾಲನ

2104
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2105
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಖಪ ತಾಡಪಾಲನ

2106
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸ್ವಮಫಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2107
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2108
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲನ

2109
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2110
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2111
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಪ  ಮಲಶೆಟಿ್ಟ ತಾಡಪಾಲನ

2112
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2113
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತರು ತಾಡಪಾಲನ

2114
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಂದ್ರ ತಾಡಪಾಲನ

2115
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಪುತರ ಪ  ಅರುಣೋದಮ ತಾಡಪಾಲನ

2116
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಫಾ ತಾಡಪಾಲನ

2117
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋನಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2118
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡಪಾಲನ

2119
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಶೋಕ್ ತಾಡಪಾಲನ

2120
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2121
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮವವಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2122
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2123
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವ ತಾಡಪಾಲನ

2124
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋದವ ತಾಡಪಾಲನ

2125
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2126
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಔಿಪ ತಾಡಪಾಲನ

2127
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಷಔಿ ಯಗಿ ಲಾಡಪ ತಾಡಪಾಲನ

2128
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ತಾಡಪಾಲನ

2129
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಶಿಔಲಾ ತಾಡಪಾಲನ

2130
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2131
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭವ ಡಡ ರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2132
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನನ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2133
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲನ

2134
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2135
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2136
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋಭಶೇಕರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2137
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ  ಹಾಡ್ ತಾಡಪಾಲನ

2138
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2139
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2140
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2141
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2142
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನತಾ ತಾಡಪಾಲನ

2143
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಳಷಪ ತಾಡಪಾಲನ

2144
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲೆಲ ೋಶ್ ತಾಡಪಾಲನ

2145
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸ್ವಖಯ ಭದಗುಣಕ್ಷ ತಾಡಪಾಲನ

2146
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮೄಖಪ  ನಚ್ಯ ತಾಡಪಾಲನ



2147
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುನಾಥ ತಾಡಪಾಲನ

2148
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಫವಾಾ ತಾಡಪಾಲನ

2149
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಿೋರ್ ಸ್ವಫ ತಾಡಪಾಲನ

2150
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2151
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಆನುನಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2152
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2153
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ  ಭೂಷರೆ ತಾಡಪಾಲನ

2154
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜನಕಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2155
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಪ  ಸ್ವಯಿಫಣಣ  ಕಾಂಡಗುಳ್ಳ ತಾಡಪಾಲನ

2156
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ ತಾಡಪಾಲನ

2157
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಪ ತಾಡಪಾಲನ

2158
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಚಯನಾ ತಾಡಪಾಲನ

2159
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನತಾ ತಾಡಪಾಲನ

2160
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2161
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾವಾ ರೆಡಿಡ ತಾಡಪಾಲನ

2162
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡಪಾಲನ

2163
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗವಾಂದ ತಾಡಪಾಲನ

2164
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2165
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಯದಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2166
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲನ

2167
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲನ

2168
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಭರಾವ್ ತಾಡಪಾಲನ

2169
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋದವ ತಾಡಪಾಲನ

2170
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2171
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮತಿರ  ಸ್ವಫಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2172
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2173
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2174
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2175
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪ  ಜಿೋನಗಿ ತಾಡಪಾಲನ

2176
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2177
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಾರಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2178
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯೋಗಿರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲನ

2179
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಅಪ್್ಪಿನ್ ತಾಡಪಾಲನ

2180
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಉಮಾಕಾಂತ ತಾಡಪಾಲನ

2181
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣುಕ ತಾಡಪಾಲನ

2182
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಭಾಖ ತಾಡಪಾಲನ

2183
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತುಕರಾಾಂ ತಾಡಪಾಲನ

2184
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಭಯರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2185
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲನ

2186
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ರೆಡಿಡ ತಾಡಪಾಲನ

2187
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಕಶ್ ತಾಡಪಾಲನ

2188
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2189
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲನ

2190
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಲಾಂಖಪ ತಾಡಪಾಲನ

2191
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ತಾಡಪಾಲನ

2192
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಫುಲಾರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2193
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2194
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಪುತರ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2195
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದವೋಾಂದರ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2196
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲನ

2197
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2198
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2199
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿಲೆಮಾನ ತಾಡಪಾಲನ

2200
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಭರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ತಾಡಪಾಲನ



2201
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾಖಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2202
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂಖನಫಷಮಯ ತಾಡಪಾಲನ

2203
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಭಠತಿ ತಾಡಪಾಲನ

2204
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದಮ ಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2205
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು ತಾಡಪಾಲನ

2206
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ  ಮಾರುತಿ ಜಳ್ಳಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2207
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಯತಿ ತಾಡಪಾಲನ

2208
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ತಾಡಪಾಲನ

2209
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಿೋಯಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2210
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಯಾಜ್ ಅಲ ತಾಡಪಾಲನ

2211
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಇಮಾಮಾು ಬ್ ಶೈಖಂಡ ಮುಲಾಲ ತಾಡಪಾಲನ

2212
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಕಶ್ ತಾಡಪಾಲನ

2213
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಪುತರ ತಾಡಪಾಲನ

2214
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಠಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2215
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿ ರಾಥೋಡ್ ತಾಡಪಾಲನ

2216
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುದವ್ ತಾಡಪಾಲನ

2217
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2218
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ತಾಡಪಾಲನ

2219
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2220
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಚಪ ತಾಡಪಾಲನ

2221
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ ತಾಡಪಾಲನ

2222
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈವಾ ರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2223
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2224
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2225
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಫಾ ತಾಡಪಾಲನ

2226
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದಮಯ  ಖದ್ಾ ಭತತ ತಾಡಪಾಲನ

2227
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2228
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲನ

2229
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶಯ ತಾಡಪಾಲನ

2230
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಂಡೆಪ ತಾಡಪಾಲನ

2231
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2232
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಾಂಡ್ರಂಖ ಒಲೇಕಯ ತಾಡಪಾಲನ

2233
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಭನತ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2234
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2235
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋಮ್ ಶೇಕರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2236
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಮಾಾಂತ್ ಮಾಯ ಡಿಟೋಟ್ ಡೆನೆಕ್ ತಾಡಪಾಲನ

2237
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2238
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2239
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲನ

2240
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಶಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2241
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವ ತಾಡಪಾಲನ

2242
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2243
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಉಪಿಪ ನ್ ತಾಡಪಾಲನ

2244
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2245
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2246
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಬಿರಾಶುಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2247
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2248
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಉಮಾಲು ತಾಡಪಾಲನ

2249
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಥಾರು ತಾಡಪಾಲನ

2250
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಭದವ್ ರಾಥೋಡ್ ತಾಡಪಾಲನ

2251
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಲಾಲ ಲಾಂಗ್ ತಾಡಪಾಲನ

2252
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾಠೋಡ್ ತಾಡಪಾಲನ

2253
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದಾಯ ಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2254
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ



2255
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಟಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2256
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬುಯಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2257
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭುಲಾಂಖ ತಾಡಪಾಲನ

2258
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭಪ ತಾಡಪಾಲನ

2259
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಧಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2260
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸಭಮ ದ್ ಸನೋಫ್ ತಾಡಪಾಲನ

2261
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಭಾಷ್ ತಾಡಪಾಲನ

2262
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನುಮಂತ್ ರೇ ತಾಡಪಾಲನ

2263
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಿರೆಪ ತಾಡಪಾಲನ

2264
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಭಮ ನಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2265
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾಾ ರೋದ ತಾಡಪಾಲನ

2266
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜೈಶಿರ ೋ ತಾಡಪಾಲನ

2267
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2268
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂತೋಷ್ಮಮ ತಾ ತಾಡಪಾಲನ

2269
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಮಂತಾ ತಾಡಪಾಲನ

2270
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಡಗೇರಿ ಭೂತಲ ತಾಡಪಾಲನ

2271
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ತಾಡಪಾಲನ

2272
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಿಯಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2273
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜು ತಾಡಪಾಲನ

2274
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಹಷಭನ ತಾಡಪಾಲನ

2275
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು ಹುಸ್ವಮ ನ್ ತಾಡಪಾಲನ

2276
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2277
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಾ ತಾಡಪಾಲನ

2278
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮೇೋತಿಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2279
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಜುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2280
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2281
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಠಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2282
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2283
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನಸಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2284
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಂಖಳಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2285
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಮಯ  ಭಠತಿ ತಾಡಪಾಲನ

2286
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾನಂದ ತಾಡಪಾಲನ

2287
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖದವ ತಾಡಪಾಲನ

2288
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸದಪ ತಾಡಪಾಲನ

2289
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸರೇಶ್ ತಾಡಪಾಲನ

2290
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶ ಔನನ ತಾಡಪಾಲನ

2291
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2292
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2293
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2294
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2295
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಡಪಾಲನ

2296
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುರುಸಮ್ ಬಿೋ ತಾಡಪಾಲನ

2297
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಇಲಾಹಿ ತಾಡಪಾಲನ

2298
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2299
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2300
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಡಪಾಲನ

2301
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2302
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನಫಷಪ  ಮೆದಯಗಿ ತಾಡಪಾಲನ

2303
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವ ತಾಡಪಾಲನ

2304
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುದರ ಮುನ ತಾಡಪಾಲನ

2305
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಪುತರ  ಷಲಖಯ ತಾಡಪಾಲನ

2306
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಶಿನಾಥ್ ಫಷಾ ಾಂತ್ ಸ್ವಲೆರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2307
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಣುಮ ಕಪ ತಾಡಪಾಲನ

2308
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ



2309
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2310
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2311
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ಜಲಕ್ಷ ತಾಡಪಾಲನ

2312
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2313
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧನಪ  ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2314
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಚಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2315
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಯದಾ ತಾಡಪಾಲನ

2316
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2317
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಖುಬಾಜಿ ಚವಾಣ್ ತಾಡಪಾಲನ

2318
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲನ

2319
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2320
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧನಂಜಯ್ ತಾಡಪಾಲನ

2321
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋಭಶೇಕಯಮಯ ತಾಡಪಾಲನ

2322
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಮಂಖಲ ತಾಡಪಾಲನ

2323
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಾಯಾದವ ತಾಡಪಾಲನ

2324
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷ ತಿೋಥಯಮಯ  ಸ್ವಾ ಮಿ ತಾಡಪಾಲನ

2325
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚೆನನ ವೋಯಮಯ ತಾಡಪಾಲನ

2326
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಂದ್ೋಶ್ ತಾಡಪಾಲನ

2327
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲಕಂಠರಾವ್ ಮಾಲಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2328
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2329
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2330
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಚಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2331
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ತಾಡಪಾಲನ

2332
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಟಿೆ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2333
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2334
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾಯತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2335
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ ತಾಡಪಾಲನ

2336
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಬಾದಾಸ್ ತಾಡಪಾಲನ

2337
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಮ್ ಗುರಾಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2338
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಖಾ ತಾಡಪಾಲನ

2339
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸದಪ ತಾಡಪಾಲನ

2340
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2341
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2342
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸದಪ ತಾಡಪಾಲನ

2343
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿದಾ ಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2344
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2345
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಆನಂದ್ ತಾಡಪಾಲನ

2346
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಲಾಲ ವುದ್ಾ ೋನ್ ತಾಡಪಾಲನ

2347
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2348
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಿಪ ಣಣ  ನಾಔಭನ ತಾಡಪಾಲನ

2349
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತೇಜು ಚವಾಣ್ ತಾಡಪಾಲನ

2350
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ತಾಡಪಾಲನ

2351
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೋಯಣಣ ಪ  ಮಂಖಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2352
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2353
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಫಷಾ ತಾಡಪಾಲನ

2354
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2355
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲನ

2356
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡಪಾಲನ

2357
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಾರಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2358
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಲೋಚನ ತಾಡಪಾಲನ

2359
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಸೂತ ಯಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2360
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಖಾಜುರಿ ವಯಣಫಷಪ ತಾಡಪಾಲನ

2361
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ ತಾಡಪಾಲನ

2362
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ



2363
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಲಾಂಖಪ ತಾಡಪಾಲನ

2364
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನನ ಮಯ ತಾಡಪಾಲನ

2365
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಫರಿೋಷ್ ತಾಡಪಾಲನ

2366
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಶಿಔಲಾ ತಾಡಪಾಲನ

2367
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ತಾಡಪಾಲನ

2368
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಜಮಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2369
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಔಲಾ ತಾಡಪಾಲನ

2370
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸ್ವಯಿಫಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2371
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುನಾನ ತಾಡಪಾಲನ

2372
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2373
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಶಿಔಲಾ ಮುಲೆೆ ತಾಡಪಾಲನ

2374
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾವಮಿಮ ತಾಡಪಾಲನ

2375
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಿಪ ಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2376
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಯ  ಸ್ವಾ ಮಿ ತಾಡಪಾಲನ

2377
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2378
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮವವಂತ ರೇ ತಾಡಪಾಲನ

2379
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಇಟಾಬಾಯಿ ಕನೇರಿ ತಾಡಪಾಲನ

2380
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2381
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂತೋಷ್ ತಾಡಪಾಲನ

2382
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಷಟ್ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2383
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡಪಾಲನ

2384
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋಭನಾಥ್ ತಾಡಪಾಲನ

2385
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2386
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಕ್ಷರಡಿನ್ ತಾಡಪಾಲನ

2387
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿ ಗುಾಂಜೋತಿ ತಾಡಪಾಲನ

2388
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಉಮಾಕಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2389
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಟೆಪ  ಕಯ ಾಂಬೆಲ ತಾಡಪಾಲನ

2390
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಠಲ್ ಡಿ ಹೋಳಿರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2391
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ತಾಡಪಾಲನ

2392
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡಪ ತಾಡಪಾಲನ

2393
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2394
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಲ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2395
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡಪ ತಾಡಪಾಲನ

2396
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖ ಶಿರೂರು ತಾಡಪಾಲನ

2397
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಣಾಣ ರಾಯ್ ತಾಡಪಾಲನ

2398
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂತೋಷ್ ಸಿದಾರ ಭಮಯ  ಭಠತಿ ತಾಡಪಾಲನ

2399
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ತಾಡಪಾಲನ

2400
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಮದರ ತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2401
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ತಾಡಪಾಲನ

2402
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಾನನ ತಾಡಪಾಲನ

2403
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2404
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತ ತಾಡಪಾಲನ

2405
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಾದಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2406
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಳತಿ ತಾಡಪಾಲನ

2407
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2408
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫುಲಬಾಯಿ ಖಾಯತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2409
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಜು ತಾಡಪಾಲನ

2410
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುವಯಣ್ ತಾಡಪಾಲನ

2411
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಘು ಬಿೋಡಖಯ ತಾಡಪಾಲನ

2412
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕಮಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2413
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಗಾಧರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2414
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಭಯಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2415
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಪು ತಾಡಪಾಲನ

2416
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಿಲರಾಮ್ ತಾಡಪಾಲನ



2417
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮ  ಕಂಬಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2418
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಪ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2419
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಹಾಲ ದ್ ತಾಡಪಾಲನ

2420
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋದವ ತಾಡಪಾಲನ

2421
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಾಂಡ್ರಂಖ ತಾಡಪಾಲನ

2422
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಟಿ್ ಲ್ ಸ್ವಳಾಂಕೆ ತಾಡಪಾಲನ

2423
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2424
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ  ಔಳಶೆಟಿ್ಟ ತಾಡಪಾಲನ

2425
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಫರಾಮ ಕಗುನ್ಸರು ತಾಡಪಾಲನ

2426
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಲ ಪ  ಸಣಮಂತ್ ಗುಯಗೋಳ್ ತಾಡಪಾಲನ

2427
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2428
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯುರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲನ

2429
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಖಾಸಿಾಂಸ್ವಬ್ ತಾಡಪಾಲನ

2430
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2431
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಕ್ಷೋರ್ ಹುಸೇನ ತಾಡಪಾಲನ

2432
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2433
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶೋಭಾ ತಾಡಪಾಲನ

2434
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಶಿನಾಥ ಮಾಲಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2435
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2436
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲನ

2437
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವವಾ ನಾಥ ಆಳಂಡ್ ತಾಡಪಾಲನ

2438
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲನ

2439
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಸೂಲ್ ಸ್ವಫ ತಾಡಪಾಲನ

2440
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಪಾಂದರ ತಾಡಪಾಲನ

2441
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾಫಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2442
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವ ಚಿಔಿಫಸಿತ ತಾಡಪಾಲನ

2443
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಂಗಾಯಭಮ  ಚಿಔಿಫಸಿತ ತಾಡಪಾಲನ

2444
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು ಈಯಣಣ  ಸಬಾಲ ತಾಡಪಾಲನ

2445
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ತಾಡಪಾಲನ

2446
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2447
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2448
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹೇಬ್ರಬ್ ಸ್ವಫ ತಾಡಪಾಲನ

2449
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನನ ಪ  ಕಾಂಡ್ಗುಳ್ಳ ತಾಡಪಾಲನ

2450
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾಭ ತಾಡಪಾಲನ

2451
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2452
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಸಿೋನಾ ಬಿೋ ತಾಡಪಾಲನ

2453
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ  ಭಲಲ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2454
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಲಾಂಖಪ  ಸಿದಾ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2455
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2456
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2457
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಸಿದಾ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2458
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2459
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡಾ ತಾಡಪಾಲನ

2460
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2461
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2462
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2463
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಯಲಾಂಖಪ ತಾಡಪಾಲನ

2464
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2465
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಖಣಿ ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2466
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜು ತಾಡಪಾಲನ

2467
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಮಾಶ ತಾಡಪಾಲನ

2468
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾನಾರಾಮ ಔಭನಾಳ್ಳ ತಾಡಪಾಲನ

2469
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷವಂತಾರ ಮ ತಾಡಪಾಲನ

2470
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲನ



2471
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಫಬ ಣಣ  ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2472
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪ  ಗುಾಂಡಗುತಿಯ ತಾಡಪಾಲನ

2473
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಧನಶಿರ ೋ ತಾಡಪಾಲನ

2474
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಸ್ವಲ ಬೈ ತಾಡಪಾಲನ

2475
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಂಡೆಪ  ಶಿಲಾಂಖಪ  ಧನಶಿರ ೋ ತಾಡಪಾಲನ

2476
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲನ

2477
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಾಡಪಾಲನ

2478
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2479
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಷಮಯ ದ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಲತಿೋಫ್ ತಾಡಪಾಲನ

2480
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಖಡ ಮ್ ಷಬ್ ಪಿೋಜ್ದಯಡ್ ತಾಡಪಾಲನ

2481
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾಲಾಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2482
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಂಖಳೂರು ತಾಡಪಾಲನ

2483
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಷಸಜದಬಿ ಜಮಾದಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2484
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ಜಮಾದಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2485
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2486
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಷದಾಶಿ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲನ

2487
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲನ

2488
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪ  ಕುಾಂಬಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2489
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದಯಾನಂದ್ ರಾವುತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2490
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪ  ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2491
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2492
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2493
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಮಾಶ ತಾಡಪಾಲನ

2494
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೋಯಬದರ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2495
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಕಶ್ ತಾಡಪಾಲನ

2496
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಶಿರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2497
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವ ತಾಡಪಾಲನ

2498
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2499
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾನಂದ ತಾಡಪಾಲನ

2500
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪ ತಾಡಪಾಲನ

2501
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಶಂಔಯ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ತಾಡಪಾಲನ

2502
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ ತಾಡಪಾಲನ

2503
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡಪಾಲನ

2504
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಂಡಪ  ಕೆ ವಾಖಾ ಗಿಯ ತಾಡಪಾಲನ

2505
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧನೇಶ್ ತಾಡಪಾಲನ

2506
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕವಪ ತಾಡಪಾಲನ

2507
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಿಪ ಣಣ ತಾಡಪಾಲನ

2508
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ತಾಡಪಾಲನ

2509
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ತಾಡಪಾಲನ

2510
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಣಿಔರಾವ್ ತಾಡಪಾಲನ

2511
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾರಾಮಣಯಡಿಡ ತಾಡಪಾಲನ

2512
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಕ್ಷೋರ್ ಸ್ವಫ ತಾಡಪಾಲನ

2513
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲನ

2514
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೋಯಣಣ  ಬಿೋರೇದಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2515
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂಖಭಮ  ಬಿೋರೇದಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2516
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು ತಾಡಪಾಲನ

2517
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನಭಲಲ ಮಯ ತಾಡಪಾಲನ

2518
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುವಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2519
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡಪಾಲನ

2520
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಣಯಫಷಪ ತಾಡಪಾಲನ

2521
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಾರೇಶ್ ತಾಡಪಾಲನ

2522
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯೋಗೇವ ತಾಡಪಾಲನ

2523
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮೆಲಾರಿ ತಾಡಪಾಲನ

2524
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಣಣ ತಾಡಪಾಲನ



2525
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಯ ೋತಿ ಸಂತ್ ತಾಡಪಾಲನ

2526
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2527
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2528
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಭಯರೇ ತಾಡಪಾಲನ

2529
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2530
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ  ಬಿಡಖಯ ತಾಡಪಾಲನ

2531
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಮಿೋಳಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲನ

2532
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಂಖಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2533
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2534
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತರಾಮ ತಾಡಪಾಲನ

2535
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಾಣಿಕ್ ಪಾಾಂಡೆರ ತಾಡಪಾಲನ

2536
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2537
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮೌಲಾ ಸ್ವಫ ತಾಡಪಾಲನ

2538
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ಹಷಭನ ತಾಡಪಾಲನ

2539
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2540
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬಾಶ ತಾಡಪಾಲನ

2541
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ತಾಡಪಾಲನ

2542
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಿೋಪ ತಾಡಪಾಲನ

2543
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಿಜ್ದಾ ನಾ ಬಿೋ ತಾಡಪಾಲನ

2544
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಗಾಧರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2545
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಜಮಲಕ್ಷೀ ಮ ತಾಡಪಾಲನ

2546
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಜ್ದತ ವೄಾಂಔಟೇವ ಭದಾಯ ಲಔರ್ ತಾಡಪಾಲನ

2547
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಕುಾಂಬಾಯ ತಾಡಪಾಲನ

2548
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡಭಮ ತಾಡಪಾಲನ

2549
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲನಾಥ್ ತಾಡಪಾಲನ

2550
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿಪುತರ ಪ  ಮತಿರ ತಾಡಪಾಲನ

2551
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಲಾಂಖಮಯ ತಾಡಪಾಲನ

2552
D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಶಿರೂರು ತಾಡಪಾಲನ
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D¼ÀAzÀ DvÀäºÀvÉå

3

¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀâgÀ  vÀA/ 

ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà UáæªÀÄ : RdÄj

D¼ÀAzÀ DvÀäºÀvÉå

4

«oÀ×® vÀA 

À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ 

ªÀÄrªÁ¼À UáæªÀÄ : RdÄj 

D¼ÀAzÀ DvÀäºÀvÉå

5

±ÀA§Ä°AUÀ vÀA. «ÃgÀuÁÚ 

UáæªÀÄ : «.PÉ. À̧®UÀgÀ

D¼ÀAzÀ DvÀäºÀvÉå

6

s À̧AvÉÆÃµÀ  PÀÄ¥ÀàuÁÚ  UáæªÀÄ 

:²æÃZÀAzÀ 

D¼ÀAzÀ DvÀäºÀvÉå

7

CªÀÄÈvÀ vÀA/ § À̧ªÀtÚ¥Áà Uáæ: 

¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½

D¼ÀAzÀ DvÀäºÀvÉå

8

¢. À̧AzÉÃ±À vÀA 

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÁæ: D¼ÀAzÀ 

vÁ|| D¼ÀAzsÀ

D¼ÀAzÀ DvÀäºÀvÉå

9

¢.FgÀ¥Áà G¥ïð FgÀuÁÚ 

vÀA/- ¹zÀÝgÁgÉÆÃqÀ 

¹0UÀ±ÉnÖ  UáæªÀÄ : 

ªÀiÁ.»¥ÀàgÀUÁ 

D¼ÀAzÀ DvÀäºÀvÉå

10

ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA ªÀiÁ¼À¥Áà 
WÉÆÃqÀPÉ UáæªÀÄ : 
¸ÁªÀ¼ÉÃ±ÀégÀ 

D¼ÀAzÀ DvÀäºÀvÉå



11

¢. ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA 
£ÁVÃAzÀæ¥Áà Uáæ : ¯ÁqÀ 
aAZÉÆÃ½

D¼ÀAzÀ DvÀäºÀvÉå

12

²æÃªÀÄw. dUÀzÉÃ« vÀA/- 

¸ÁAiÀÄ§tÚ £ÀgÉÆÃuÁ

D¼ÀAzÀ ಹಾವು ಔಡಿತ

13

¢. ²æÃªÀÄw.s À̧ÄªÀÄ®¨Á¬Ä 

UÀA PÀ¯ÁåtÂ vÀ¼ÀPÉÃj avÀ°

D¼ÀAzÀ ಹಾವು ಔಡಿತ

14

¢.²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ 

AiÀÄ¼À À̧AV

D¼ÀAzÀ ಹಾವು ಔಡಿತ

ಸಣಕಸ 

ಶಯ
ಜಿಲೆಲ ತಾಲ್ಲೂ ಕು  ಹೋಫಳಿ ಗರ ಭ ಕಲ

ರೈತಯ 

ಹೆಷರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮಾನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಮೇೋ

ದರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಲಾಂಬಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಛಾಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಖಾತ ರ್

 

ಅಸಭ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪೄರ ೋಮ

ಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯೋಗಿೋ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬುಾ ಲ್ 

ಯಹಿೋಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಕ್ಷವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಬೇಬಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅನೋಲಕು

ಮಾಯ 

ಫಷರಾ

ಜ 

ನಪಾಪ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಯ ನ್ 

ಸಿಾಂಗ್

SEEDS DISTRIBUTION



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಯವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಣುಣ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರುಕಮಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋಪಿ

ಚಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಕತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಯತ

ಬಾಯಿ 

ಮಂಜು

ಳಾಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ದವದಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಪೄರ ೋಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೆನಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜೈ 

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಷವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಕ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಜೆಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಖಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಸಂಗಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಔಲಪ ನಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶರು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶನುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಪಾಾಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ದವದಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಚಂದ್ರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಯತಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂಪಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಖಜರಾಬಾ

ಯಿ 

ಸನಮ ಾಂ

ತರ ೋ 

ಭೂಷ

ನ್ಸರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುರಾಜಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಘುನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಬಾಲಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುನತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗಿೋತಾಾಂಜ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಮೂ

ತಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಔಲಪ ನಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರ ತಾ 

ಕವರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜೆನಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಬಿಲುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಾ ಮಿರಾ

ವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ರೂ

OD  ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರುಕಮಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುತರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ್ರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ತೇಜು 

ಸಿಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಜಿನೇಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮಾಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ದಮ ಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶೋಬಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಇಾಂದರ ಜಿೋ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ೋಕ್ಷೀ ತ್ 

ಭಾಖಯ  ಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶೇಕರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಾತಿಮಾ

 ಬೇಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಜಮಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಾಸಿಮ ೋ

ನ್ ಬೇಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಇಕಬ ಲ್ 

ಅನಾು ರಿ 

ದವಯಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಗುಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಭನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಈಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುನೋಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಬುಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಕಸ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲೋಲಾ 

ದ್ೋಕ್ಷೀ ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಎಾಂಡಿ 

ಸಷನ್ 

ಭಕಂದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಸಂಗಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುರೇವು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚೆನನ ಫಷ

ರಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇ

ಬ್ರಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಣವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಸಮ ದಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಷರೋಜ

ನ 

ಕಯಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಲೆ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುವಶಿಔಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮುನಾಾ

ರ್ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಇಕಬ ಲ್ 

ಅಸಮ ದ್ 

ಶೈಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಕು

ಮಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೄಸತಾ

ಬ್ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಡ್ಭ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಶಕ್

 SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಭಕ್ಬಾ

ಮ್ 

ಅನಾು ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕನಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಪುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಖಾಸಿಮ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಗುಲಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಕುತಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುದೌಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಂಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಖ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಡಿ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಲೋಮಾ

 ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಗಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಫಷಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಷತಿೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಸೇವು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಾಲಚಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಮಾರುತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬುಾ ಲ್ 

ಯಹಿೋಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಲೋಮು

ದ್ಾ ೋನ್ 

ಯಾದಗಿ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಚೌಡಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುರಾಜವಾ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಖಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋವ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಿಬ್ರ

ಬ್ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಹುಸೇನ್ 

ಬಾಷ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌಯ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಯ್ 

ಲಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮಿೋ

ರಡಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಬ್ಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುನತಿೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಾತಿಮಾ

 ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಇಕಬ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಜ್ದಬ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುನಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಸಣಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಯಿ

ನುದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುರಾಜಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುರ ತಿಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಆಯೇವ 

ಬಿೋ 

ಬೇಗಂ 

ಅನಾು ರಿ 

ದವಯಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಭಣಿಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಅಶಿಾ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಲಾಲ ವು

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಇಸ್ವಮಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಈವಾ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುರ ಶಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಣ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಕ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಇಕಬ ಲ್ 

ಅನಾು ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಧಾಕು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಯ ನ

ಸಿಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಭನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಮುಜಿೋಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜ್ದಪರ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಯತುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶೇಕಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭ 

ಸಿದಾ ಣಣ  

ಫಷಗುಾಂ

ಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ ಭೋಭ 

ಫಷಗುಾಂ

ಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಟ್ಟ

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರೂಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಾೂ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಧನುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಣಔ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಲ

ಪ  

ಐಟ್ಟಎ 

ಪುರುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಇಸ್ಮ ೈಲು

್ ಬ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕನು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಧನುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಫಷಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿೋತಾ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ನಭಯ

ಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುರೇಖು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಮೌಲಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕನು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ

ಬಾಯಿ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ನಸಿೋರು

ದ್ಾ ೋನ್ 

ಷಗಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಇನಾಮ

ತ್ ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ  

ಭಹಾಾಂತ

ಪ  

ನಾಖಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್ 

ಕೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಖಾಜ್ದ 

ಅನಾು ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಬಖವಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಹಿರಾಚಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ನ್ 

ರಾವ್ 

ತಡಔಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಎಮ್ ಡಿ 

ಫಔರ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವೋಯಬದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಇಫೆತ ಔರ್ 

ಬೇಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಲಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಯವೋಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪಿರ ೋಮಿ

ಲಾಬೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುನೇಹಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಣು 

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಕೇಸ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪ ಣಣ  

ಮಂಜುಳ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುದತಾತ ರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಾಲಚ ಾಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರೋಶ

ನಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುನತಿಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಧುಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜುದ್ಾ ೋ

ನ್ 

ಅನಾು ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪರಿೋದಾ 

ಬೇಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಭಾಗಿೋಯಥಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜಿೋನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೆನು

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುನಕ್ಷತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ತಾಯಚಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಾತಿಮಾ

 ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ಶಂಔರ್ 

ಆದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಸಮಾ

ನ್ ಸ್ವಬ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಲ್ 

ಉಭನಾನ

 ರಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಿೋಮ 

ಬಿೋ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಭನ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜ್ದಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರುಖುಷಿಯದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂದವ 

ಜಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಷನನ  

ಜಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಅಳಂದ (ಗಾರ ಮಿಣ) ಮುಾಂಗಾರು

ದಲ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಮೆಲಾರಿ 

ಷಸಬಾ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಉಷ್ಮ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪೂ

ಣಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಲಾಂಖ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ಲಾಂಖಮಯ

 ಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಬಂಡೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖನಾನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣುಕ 

ಆರ್ 

ಮುಲೆೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ 

ನಾಟ್ಟಕ

ರ್ 

(ತಳವಾಯ

)

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ನಯೋ

ಕೋಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ

ಪ  

ಮುಲೆೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಪ

 ಮುಲೆೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ದವಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಬಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಪ

 ದಾನಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ತಲಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಕತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುರುಔಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುರ ಭಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಪ

 ಮೄಲಿೆ ೋರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುರಾಜವಾ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋವಾಂ

ಡ್ ರೆಡಿಡ  

ಚಂಗೋ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಡೇರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಉದಮ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಶುಬವಚ ಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಷತಿೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಭ

ಪ  

ಸ್ವಧು

ಗೋಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಡಷಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರು

ಔಳತಿ 

ನಾಟ್ಟೋಕ

ಯ 

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ Bolani ಮುಾಂಗಾರುಯವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಬಾರ ಸಮ ಪೂಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಯಾ

ದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಔಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಕತ

ಬಾಯಿ 

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್ 

ಘುಘುಯರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಚಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫರೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಗಾಮತಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪೃಥಿಾ ರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮರ

ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುರೂಟ್ಟಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಜಿೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಷತಿೋವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಯ್

 ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ತೇಜಿ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಧನಂಜ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುವಣಯಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಆಚಲೇರಿ 

ವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೃತುಯ ಾಂ

ಜಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಜಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಫಷನ

ಪ  

ಆಚಲೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಔಬ ರ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಖವಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುರಾ

ಜ್ 

ಮಂಕೋ

ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವರ್ಫಯ

ದ್ಾ ೋನ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಡೌಲಟ್

ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬಾ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ  ಕ್ಷಣಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಆಶಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಸಿೋರು

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಭಲೆಲ ೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಗುಲೂ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಹಿೋರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭದರ್ 

ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಆಕಶ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಪೂಜ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಲ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತಾರ ಮ 

ಎಸ್ 

ಕುಾಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಕುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಯ್್

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜುನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯವಕ್ಷಯ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅನಾನ ರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಬು

ಲಾಂಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲೋ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಲಾತ ನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಯತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುDASTGIR

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಳಿ್ಳಷಲಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೄಸಬ್ರ

ಬ್ SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಲಾಂಖ

ಪ  

ಗಾಮಕಾ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿೋರಾ

ಮ 

ಜಿರೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ  

ಕಾಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಆನಂದ

ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಖಳಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಲೋಮಾ 

ಇವರ ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುನೋಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೈಮದ್ 

ವಫಿಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ  

ನಾಗೂರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಅಚಯನಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಅಬುಾ ಲ್ 

ಸಭಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಭನ್ 

ಸನಮ ಾಂತರ  

ನಾಗೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೈಮದ್ 

ಅಬುಾ ಲ್ 

ವಾಹಿೋದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಪಿೋಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಜಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಜಿೋಲಾನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕಾಂ

ತಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ 

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಬೆಳಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಹೇಬೆಾ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಾಾಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೆನು

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಮಾರುತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತರ

ಮ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಜಿೋಜ್ 

ಟೆಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸಿಮಾಲ

 

ಅಬುಾ ಲ್ 

ಅಜಿೋಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಮಯ ದ್ 

ನಯಿೋ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಉದಯ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಹಾಲಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾಾ ಥ್ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಣಣ  

ಜಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುವಟ್ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜ್ದಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬುಾ ಲ್ 

ರೂಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾರ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹೆಬಿಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬುಾ ಲ್ 

ಖಪರ್ 

ಅಬುಾ ಲ್ 

ಅಜಿೋಜ್ 

ಶೈಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಕಾಂತಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾರ ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾನುದಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸಚಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಧಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಚ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಭಣುಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಯವೋಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಧಾಭಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುರ ತಿಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಜೈಭೋಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುನಭಯಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ 

ಅಪ ಣಣ  

ಡಾಯ ಡೇಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್ 

ಮುದಾ ಡ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಕೆಲವು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಹನಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮಶ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಹುಸ್ನ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುದಾನಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಧುಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಅನಲಿೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಲ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಶಲೆಬೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಉಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುASHOK

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಕವರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಬದರ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಯಾ

ನಂದ 

ಸಂಖಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಭಖ.ಜೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಭಮ  

ಆಲೂರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇಶ್ 

ವಾಡಿ

ಯಾರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭಾಔಯ 

ಷಫಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಖಭಮ  

ಷಲಖರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ್ 

ಷಲಖರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮ್ 

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ಮ 

ಆಲೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಾಂದ್ರ

ಬಾಯಿ 

ಡಿಮ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪಾಪ ರಾ

ವೇೋ 

ಜಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಲಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಆನಂದ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ 

ಅಲುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನತಾ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಗಂಗಾಧಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುವಯ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಬಾ

ಯಿ 

ಷಲಖರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಚಂದರ ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ತಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತ್ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾಯಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಯಭಮ

ದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಣಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುನಾಗೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೋಭಾ

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಮಂ

ಗಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಖಮ

ವಾ ಯ 

ರುದರ ವಾ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಭಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋದಾ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಯಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪೂ

ಣಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇವ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ 

ಪಂಡಿತ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕೌಸತ ಬ 

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯೋಗೇ

ವಾ ರ್ 

ದವಪಾಾಂ

ಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಜಿಡೆಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವನೋ

ದ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖರೆಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭರೆ

ಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚೆನನ ಮಯ

 ಸ್ವಾ ಮಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ದೇಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಮಾರೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಡೆ 

ವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಆಡಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಲಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಸ್ವಮಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಇಯಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಿಯಾ

ಬಿ 

ಮೆನ

ದ್ಾ ೋನ್ 

ಶಯಿಕ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಖಯ ಶಿರ ೋ 

ದೇಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಿೋರ್ 

ಬಿೋ 

ಕಯಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದಸ್ವ

ಬ್ 

ಭಲಕೆ್ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಮಂಟ್ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಭದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕುಪಾಂದರ

 ವಾಖಾ ಗಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಜಖನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಿಾಂಚ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಕಂಠೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಜಯ ೋತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಾಾ ಯ

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಸಲಾು

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಶಕುಮಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಕೃ

ಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ

ವ್ 

ಕಗೂನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಹುಖರ್ 

ಮಾರುತಿ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ 

ನಾಖಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ

ರಾವ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುನಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಬಾ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನವೋಯ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್ 

ಗುರುನಾ

ಥ 

ಪುಲಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುರಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಬೌಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರಿಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುರುಔಮ ನಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಮಿೋನಾಕ್ಷೀ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಡಲಹಂಖಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರುಪಿೋಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಭಮ  

ಜಭಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿಾಂದರ

ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ವೋಯಬದರ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ  

ಕಲಪ 

ಗೋಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪು

ತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್ 

ಮಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇತಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ್ರವ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ವ್ ಮನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಜ್ದದಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಭೌಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಮಂಖ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಕುಾಂತ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಖಿಲಾ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಯಭ

ಣಣ  

ಬಂಡಪ  

ಹಷಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಯ ೋತಿ

ಲಯಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಭದಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ 

ತಲಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಚತುಯಬೈ

 

ಸಬೇದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುರ ದ್ೋಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್ ಜನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಭಮ  

ಕಭಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಮ ತಿ

 ಇಾಂಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಗಂಫರ್

 ಇಾಂಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ ಸಿ 

ಮಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಸಿ 

ಭಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಜ್ದನಂ

ದ್ ಸಿ 

ಮಾಯೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದೄಾ ೋವಾ ಯ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ 

ಬಾಯಿ 

ಲಡವಂತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಪೄರ ೋಭಸ್ವ

ಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ಳಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವೋಯಬದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಿರ ಯಾಾಂ

ಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜುಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಟ್ರಾಜ್

 ರೆಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಲಾಂಖ

ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಡಿೋಲಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಷಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ೋಪಿಕ 

ದ್ನಔಯ

ರಾವ್ 

ಚೌಧರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ರೂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾರಾಮ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ ಕೋರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಣುಮ ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾರ ಕೀ ಯ

ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಿತರ  

ಭದನ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಜಖನಾನ ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಹಿೋರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಷಿರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಕುಪ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಷಣ

ಪ  

ಗುಾಂಡ್ಲ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಭಕ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುದವಯತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಚಾನಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವೋಣಾ 

ಯು 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಧನಂಜ

ಯ್ 

ಆರ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  ಖದೄಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಯತಿ 

ಭದನ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋನೇವ

 ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇಾಂ

ದರ ಕುಮಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಹುಲ್ 

ಯು 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಗವಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವದಾಯ 

ತಿ ಫಲಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ್ 

ಗುಾಂಚಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಲಾಂಖ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುASHOK

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಖಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವೋಯಬದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಷಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಜಖನಾನ ಥ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಭದ್ 

ಅಲ 

ಸಿದಾಾ ಕ್ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಜ್ದತ 

ಇಾಂಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಷಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮಶ್ 

ಎಸ್ 

ಬೆಲೂು ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಜ್ದಯ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ರೂ

OD  ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರುಕ್ಷಮ ಣಿ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾರುತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಾಂದರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಷಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಉಜಾ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಉದಮ 

ಆರ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಿಮ 

ಬೇಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಾಂದರ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಮುನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಭಣಿಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಭನ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸೈನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸ್ವದ್ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುನೇಭತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸ್ವತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೇಕ್ 

ನಸ್ವರ್ 

ಅಸಮ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜ್ದ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಟೆಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನುಷರ ತ್ 

ಬೇಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುತಾಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ದ್ೋಪ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದವಡಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಟೇಲ್ 

ಸೈಡ್ 

ಹುಸೇನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಕೆರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಮಿಲ ಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇದ್ೋನ್

 ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಮಾಮ್

 ಸ್ವಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಹಿೋರಾ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸ್ವಹೇಬಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಲೋಲಾ

ತಿ ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಯಸೂಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚತುಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಾಂದಯ

ಲಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಚಾನಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ನಾಗೇಾಂದರ

 

ಧಯಭ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭರೆಪ  

ಗುಳಿೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಲೋಪ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಭಯ

ಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಜುಶಿರ ೋ

 

ಫಷರಾ

ಜ ಬೆಳಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇ

ಬ್ರಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಧಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಗುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂಗುನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವಬಿಬ ೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಪೂಜ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಷಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ತೇಜಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಅಯವಾಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಶಪ ಲ

ತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಲಕಿವಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭನೋ

ಜಕುಮಾ

ಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಡಷಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭಶ

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಸ್ವತ ಖ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೆನೋ

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಇದಾ  

ಹಾಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಎಎಡಿ

ಎಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಹುಸೇನ್ 

ಟೆಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುದಷತ ಗಿರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರುಶೆಾ ೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಯತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಔನನ ರಾ

ಮ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದೄಾ ೋವಾ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ವಲಾಷ

ಭತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಲ್ 

ಭೋಮಾ

ಶ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಮಿತಾರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಸಂಗೋಲೆ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಪೄರ ೋಮಿ

ಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಪೇಲೋಸ್್

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುನಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಷತಿೋಶಿು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಶಖಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಫಮಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾಥ

 ಪಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಉದಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಕತ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಹುಚಚ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಮಾರುತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನು ೋ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜುನಾ

ಥ ಬಿ 

ವಾಡಶೆ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಂಡೆಪ  

ಶಿಪುತರ

ಪ  

ಭಯಡಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನೋಲ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋಪಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುವಬಿಬ ೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರಾಮಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭೌರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುದೌಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭದನರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಜನ

ಕಾಂತ್ 

ವ ಫರುಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಜಮಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಲಾಂಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಔವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನವೋಯ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಫೂರ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂ

ತೇವಾ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಖಯ ವಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ತಮಿಜ್ 

ಬಿಐ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಗಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಔ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಣಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರಾಹುಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಜೈರಾ 

ಬಿಐ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಬಿಸ್ವ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕ್ಷಯಣಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಲಾಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಜಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಕ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಕುಾಂತ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಗಿೋಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  ಎಸ್ 

ಶಿರೋಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುನಭಯಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಜವಾ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಉಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುನಭಯಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಣಪ  

ನಾಲೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಮಫ

ನನ  ಗುಖೆರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಕಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುನೋಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋದಾ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರಾಕೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ಡಾಯ ಡೆ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ನಾಖಣಣ  

ಡಾಯ ಡೇಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರೈಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಷವತಾ 

ಬಿ 

ನಾವಾಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಭನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭನೋ

ಸರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಜಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಭರಾ

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವದಾಯ 

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಉಲಾಲ ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಯವೋಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಉಲಾಲ ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಕವಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಂಖಶೆ

ಟಿ್ಟ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಯವಾಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಇರಾಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಿೋನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುವಶಿಧರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಲಾಲ ವು

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುನಭಯಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಹಿೋರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಾಳ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಣವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಸ್ವಮ ನ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಲಾಚ ಾಂ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಬಂಡೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರುಔಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ರೂ

ಡ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭನಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಷಕ್ಷನಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಾದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಕಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಗಂಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಂಡ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜುಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಜ್ದಪೂ 

ಸಿಾಂಗ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮಶಿರ ೋ 

ಭಹಾದ

 ಕ್ಷಣಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಮಂಖ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಪ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ತಿಪಾಪ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುತಾನಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಲಭೋ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಡಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮರ

ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಿರಿಜ್ದಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾತಾ

ಬಾು ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುವೋಯಭತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಸ್ವಮಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವವತಾರ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನವೋಯ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುವೋರೇಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಫಷ

ಪ  

ಮೇೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುವಠಠ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಾಂಡ್

ರಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲತಿೋಫಾ 

ಉಭರಾ

ಲ 

ಫಾಯ ನ್್

ಬಾಯ ಾಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಜಿೋರ್ 

ಅಸಮ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುದವಯತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಷ್ಮಪ 

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಕೃ

ಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಷ್ಟಣ  

ಕಚಿತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ 

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೆಹಿಮು

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿರಾಜ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಲೋಲ್ 

ಅಸಮ ದ್ 

ಷಗಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಾಹ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಟೆಲಕುಣಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿೋಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರುರಾಖು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರುರುಔಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದೇಡಡ

ಪ  ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಭಮ

 ರೆಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್ 

ಪೇಲೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್ 

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರುವೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಭಮ  

ರೆಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿಡಿಲ ಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಕಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧಯ

 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ 

ಚೌಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಾಂದರ

ಪ  ಚೌಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಯಚ

ಗೋಳ್ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರುನಾಗೇಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಕ್ಷೋಲಾ 

ಬಿಐ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಪ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಸ್ವಯಸಂ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಾಂಡಲ

ಕ್ ರೆಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಮೂ

ತಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ್ 

ವಾಔಭ

ರಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಅಳಂದ ಯೆಲನವಾಡಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಭೌಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾ

ತಾಯಾಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಷಸದವ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಧತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ 

ಗೋವಾಂ

ದ 

ಜೋಮೄಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಯವೋಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಾಬುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಖಮ

ವಾ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಷತಿೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಷಚಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿಮಂತ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುದತಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಫಯಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುವೄಾಂಔಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಜಿೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಧನರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಪಾರ ಫುಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಮಿಲ ಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಸ್ವಯ ಚಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುವೄಾಂಔಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುದತಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾರ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಶಿರ ೋಮಂತ

ರಾವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲ

ಬಾಯಿ 

ನಾಂಖಪ  

ಭೂಷನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಗಂಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುನಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ನಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಬ್ರಬಾ

ಯಿ 

ಭಸದ

ವ್ 

ಮಿಸ್ವು ಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ವಮಾಲ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಆಲಂಖ ಮುಾಂಗಾರು

ಕೇವಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸವಮಾ 

ಮಾರುತಿ 

ಭನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಮಾರುತಿ

ರಾವ್ 

ಗುಯವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಗಿರ ೋ 

ಮಾರುತಿ 

ಶಿಾಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಲೋಪ್ 

ಮಾಧ

ರಾವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್ 

ನಾಖಣಣ  

ಧುಮ ರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ವ್ 

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶುಭಾಾಂಗಿ 

ಭಾಷಿರ್ 

ಶಿಾಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಶಂಔಯರಾ

ವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖದವ 

ವಶಿಕಾಂ

ತ್ 

ಹಿರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರುರ ಲಾಧ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾಜ್ 

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ  

ದವಾಂ

ದರ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಜೈಶಿರ ೋ 

ದ್ಲೋಪ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

 

ಶಿರಾಜ್ 

ಚಂದರ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಹುಲ್ 

ಶಿರ ಮಂತ್ 

ಮುಗೆಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಲೋಪ್ 

ದ್ಗಂಫರ್

 ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತ 

ಮಾರುತಿ

ರಾವ್ 

ಗುರು 

ಅನ್ಸಔಯ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋನಾ

ಮಾ 

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ಔಭಾಯರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್ 

ಆರ್ 

ಗೋಟೂ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಅನ್ಸನ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಯ 

ಸರೇಶ್ 

ಜ್ದಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಾಔಯ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಗಿೋಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಂಬಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುದ್ಲೋಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಟಿ್ ಣಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಾಾಂದಾು

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಾಫಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಿತಂಫ

ರ್ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋದಾ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುದಾಮ ಜಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫಾ  

ಯಘುನಾ

ಥ ಜೋಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಜಮಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಕಡೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯೂಸ

ಫಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಯಾ

ನಂದ 

ರಾಭಚಂ

ದರ  

ಕಾಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಣಣ  

ಫಷಣಣ  

ಕಾಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಲಾಷ 

ಧಭಯಣಣ

 ಕಾಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಂಡೆಪ  

ಫಷಣಣ  

ಕಾಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನತೇವಕು

ಮಾಯ 

ಧಭಯರಾ

ಮ 

ಚಿಚಕೋ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಫಯಷ

ಪ  

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಯೆನೆಗುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ಪಂಡಿತ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದೇಡಡ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಭೂಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುರ ವೋಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಜೆ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವದಾಯ ಧ

ಯ 

ಫಷರಾ

ಜ 

ನಾಗೋಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಇಬಾರ ಹಿಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಚಿನ್ 

ಸಂತ

ರಾವ್ 

ಬಾಧೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜುಕು

ಮಾಯ 

ರಾಭಣಣ  

ಸಂಗೋ

ಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾಮ 

ಬಾಪೂ

ರಾಮ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಲಾಬ್ 

ಭಹೇ

ಬ್ರಬ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಔತ ಮ್ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್ 

ಅರುಣಕು

ಮಾಯ 

ಚಿಚಕೋ

ಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಕುವ 

ರಾಭಚಂ

ದರ  

ಫಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶನಮು

ಕಮಯ  

ನಲಾಖ ಾಂತ

ಮಯ  

ಸ್ವಾ ಮಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ನಾಥ 

ಸನಮಂ

ತರಾಮ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ರಾಭಣಣ  

ಸಂಗೋ

ಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮ ಾಂತ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ಶಿಣಣ  

ಚಿಟಿ ೋ

ಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ 

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಟ್ಲ್ 

ಖಣತಿ 

ಭದನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ  

ಪಾಾಂಡ್

ರಂಖ 

ಜಮಾದಾ

ಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾಥ

 ತಿಪ ಣಣ  

ಜೋಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಬಂಗೇಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಾಕೆಯಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಾ ೋಯ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಾಕೆಯಡ್ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಾಕೆಯಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೇಶರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ನರಂಜ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಂಖಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಧ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಭೌಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುತಭಮ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಶಿದಾರ ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸಮ ದ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ನ್ಸಜಯ

ಹಾನ್ 

ಬೇಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಶಕುಮಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುವೄಾಂಔಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಲರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬುಾ ಲ್ 

ಯಹಿೋಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುನನ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಕೈಲಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಲಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಾಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಆಕವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುನಾಗೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಬೆಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಯತಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ನಜಲಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಯವೋಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಚಿಟಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಂಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಘುನಾ

ಥ 

ಭಧುಔ

ರ್ 

ರಾಲಿ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋವಾಂ

ದ್ 

ರಾಲಿ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಧಾಂದರ

 

ಅನಂತಾ

ಚಾರಿ 

ರಾಲಿ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ನಔರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುವಲಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಷಕರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುವಹಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಧುಔ

ರ್ 

ವಾಂಔಟ್ 

ಜ್ದಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋವಾಂ

ದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್ 

ಭಣಿಔರಾ

ವ್ 

ಜ್ದಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುದ್ಲೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುದ್ನಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಬದರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುತಾನಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಿಬ್ರ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಕುಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಭದಾ 

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾಸರ್ 

ಭಹಾ

ಮುದ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಗಾಡೆಲ ಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಉತತ ಮ್ 

ಫಸ್ 

ಕಯ ಾಂಬೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಯದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂದಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಗಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುದ್ಲೋಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫುಲ್್ಚಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಪಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಸನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ಸಿದಾರ ಭ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಲಭೋ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಪಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫನು ಲಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುವಲಾಸ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಜಖನಾನ ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾನಾರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಅನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುರ ತಿಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಂಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುತುಕರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುದೌರ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ನಔರ್ 

ಜ್ದಞ ನಬಾ

ಡಾಗೆಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಅನಥಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಕುಮುಲ  

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಿರಾದಾ

ರ್ 

ಆನಂದ

ರಾಮ 

ಭೋಭಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಹಡಲೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಲ

ಪ  

ಧಭಯಣಣ

 

ಬಂಡಿ

ಚೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುದ್ಗಂಫರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಉತತ ಭ 

ರೋಹಿ

ದಾಸ್ 

ಸೂಮಯ

ವಂಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಕೆಳಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಭಾಶ 

ರಾಠೋ

ಡ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖನಾನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಲಾಂ

ಖ 

ಷದಾಶಿ 

ವಾಡೇಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಖ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಿೋಜ್ದಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಬಿಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋವಾಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುದ್ಗಂಫರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಸಣಮಂ

ತರಾವ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ 

ವಶಿಕಾಂ

ತ್ 

ಗಾಡೆಲ

ಗಾಾಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ರೂ

H 

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಕ್ಬಡಲಂ

ಖಯಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಖಯ 

ಫಷರಾ

ಜ 

ಸಯಸೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ  

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಕ್ಬಡಲಂ

ಖಯಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಯದಾ

ಬಾಯಿ 

ಸನಮ ಾಂತ

ರಾವ್ 

ಮುನೋ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  ಬಿ 

ಕುಾಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್ 

ಕ್ಷರುಕುಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಯ ಾಂಬು

ಲಾಂಗ್ 

ಸಂಗೋ

ಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋದವ 

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಕ್ಬಡಲಂ

ಖಯಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಣತ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಟೇಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರುಕ್ಷಮ ಣಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುನಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುರ ಶಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಯ ಸಮ ವ

ಬಿಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಭಗಾ ರುಡವಾಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುರ ಶಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಕೃಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇಖಾ 

ಡಿಗೆೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ನಬಿಸ್ವ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುರಾಜವಾ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುವೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಷಗಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಫಿೋಕ್ 

ಶಂಶೋ

ಡಿನ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸನೋಲ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ತಿರ ಶಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ್ 

ವೋಯಬದರ

ಪ  

ಆನ್ಸರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುರಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಲಾಬ್ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಶಿಡಾು

ಬ್ 

ಖಾಸಿಾಂಸ್ವ

ಬ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಭಾಷ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಬಿಯಜಾ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಬಾಲಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಜಳಗಾ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಔನಾಮ ಸ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಲಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಔನಾಮ ಸ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಿದಂಫಯ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಔನಾಮ ಸ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಔನಾಮ ಸ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇಾಂ

ದರ ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಔನಾಮ ಸ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಔನಾಮ ಸ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇಶ್ 

ವಠಠ ಲ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರುಕ್ಷಮ ಣಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಯತಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಕಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಧೂಳಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಆನಂದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಯಿ

ನದ್ಾ ೋ

ನ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶೇಔವಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಷತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಖಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನನ ಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮನ

ಬ್ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಕುಭಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔರಿೋಮಾ 

ಬೇಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಭದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುನತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಬದಾರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಣಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುವಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಿಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಲಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುನಯಸಿಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸ್ವಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿಮ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಶ್ 

ಯಮಿಮ ಾಂಗ್

 

ವಾಡಿಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯೋಗೇಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ

ನಾ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೋಭಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಖಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲೋಲಾಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಆಶಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭದರ್ 

ಎಸ್ಎಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜುಕು

ಮಾಯ 

ವಜಮ

ನಾಡ್ 

ನಾಡಗೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಜೈನುದ್ಾ ೋ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುನಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ಲಾಂಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇತಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಆನಂದ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾಲಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಜೈಚಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಧಾಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇರು

ನನ ಸ್ವ 

ಹೈದಯಸ್ವ

ಬ್ 

ನಾಂಬಾಳಿ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಣಿಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಜಮಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಬೆಾಂಖಳೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಕೆಲವು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಚಯನಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಭನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಕುರ ದ್ಾ ೋ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಆಕವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುವಯ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಖನ 

ಫಷಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುತುರ  SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುನಯಷಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತಿು ಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜು 

ದತುತ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರುನಾಗಿೋನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಕುತ ಮ್

 ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔಯರಾ

ವ್ 

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸರಿಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಮಾಣಿಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರುDATTU

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್ 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನೋಲ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ಳಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ್ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಚಿೋಾಂ

ದರ  ಧೂಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಶೇಔಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಯವೋಾಂದರ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಭಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮಶಿರ ೋ 

ಶಾಂತಪ

 ಮುಲೆೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಷಿರ್ 

ರಾಭರಾ

ವ್ ಶಿಾಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಪ

 

ಫಷನ

ಪ  

ಮುಲೆೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಲೆ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಖಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರುಕೆಲವು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕ್ಷನನ ಸಲಾತ ನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಭದಯಸ್ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭದೃ

ವನ 

ಭಾ ಷಯ 

ಶಿಯಸ್ವಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಇಷಮೆ

ಲ್ 

ಮಾಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುದ್ಲೋಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಶಾಂತ್

 

ಶಿದಾರ ಮ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಜರಾ

ವ್ 

ಸಿದಾರ ಮ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಣತಿ 

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ ಸಿಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್ 

ಸಿದಾರ ಭ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ಕಪಿೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔವತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ಮಂತ್ 

ಶಿಪ  

ಔಳಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಾ ಯಔ

ಬಾಯಿ 

ದ್ಗಂಫಯ 

ಬಿರಾಜಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಣಣ

ಪ  

ವೋಯಕ್ಷ್ 

ಔಳಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಜ್ದಞ ನೇವಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಟಾರ ಾಂಫ

ಕ್ 

ಭಸದ

ವ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ  

ಮದಾ ರಾ

ವ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭನೋ

ಸರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನೆಸರು

ಸಿಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುರಾಭಸರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜಂತಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ರ ಕವ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬಾ

ದಾಸ್ 

ತುಕರಂ 

ಬಿರಾಜ

ದಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವೄಾಂಔಟ್ 

ಎಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಾಂದರ

 ಬಾಬು 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ತಾಪಿಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಕಟ್ನ್ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಾಯ ಾಂಔತ್

 

ಬಾಬುರಾ

ವ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಡಿಯಾಳ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಗವಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಫಷಣಣ  

ಮುದಖಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಖಣೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಾಾಂದ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಗಂಭೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುದತತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ದತತ ತಾರ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುತಿಪ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಬಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಧೋಾಂಡಿ

ಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುವಲಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಯವದಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಣಣ

 ಘೋಡಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಜರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ರ್ 

ಸಿರುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಷ್ಮಪ 

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಗನುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಜ್ದಯಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುರ ಶಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಮಿನಾಕ್ಷೀ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಾಂದ್ರ 

ಇರುವೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಷ

ಹಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಲುಕ್

 SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುತಂಗೆಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಶೋ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ನಜಲಾಂಖ

ಪ  

ಘೋಡಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜವು

ಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ವೄಾಂಔಟ್

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ  

ಬಾಯಿ 

ಘೋಡಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಭಟಿ್ಟ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನತಿನ್ 

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ 

ಷವಾಯಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂAರಿೋ

ನಾಥ 

ರಾಭಚಂ

ದರ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ನ್ 

ಸಂಬಾಜಿ 

ಬಿಯಜಾ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ನಔಯ 

ಅಪಾಪ ರಾ

ವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತ್ 

ಟಾಯ ಟೇ

ರಾವ್ 

ಬೆಡದ್ರ

ಗೆಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಿೋಯಣಣ  

ರಾಭಣಣ  

ಮುಡಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾತಿ 

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ 

ಷವಾಯಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಷತಿೋಶ್ 

ಪಂARರಿ

ನಾಥ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಎಸ್ 

ಸ್ವಯ ಚಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿದಾಸ್

 

ಭೋಭಣಣ

 ಹಾಸಿಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವೋಯಬದರ

 ಎಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾರುತಿ 

ಧೋಡಿ

ರಾಮ್ 

ಮುಮೄಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಧತಾತ ತ್ರ ೋ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಷಿರ್ 

ಸಭಾಷ್ 

ಬಿಯಜಾ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಂದಗೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ದ್ೋಪ್ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಿರಾದಾ

ರ್ 

ಖಜ್ದನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಮಾಣಿಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇಖಾ 

ಹಾಲುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಜ್ದಭಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಶುಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾಮಪ

 ಪಾತ್ರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಳಟ್ಟ 

ಗಂಗಾರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಮುಳಗೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

 ಶಿಣಣ  

ಶಿಾಂಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಷವತಾ 

ಮುಲಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ  

ಖಣತ

ರಾವ್ 

ಬೆಳಮಂ

ಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದಸ್ವ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಸೂಲ್ 

ಚಾಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಕಾಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನತಾಯ ನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಚಿನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುದತಾತ ತಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಷತಾ  

ಸಂಕಾಂ

ತ್ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಫಷಣಣ  

ಮುದೆಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಖಮಿೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಾಂದಯ 

ಸಾಂದರಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಬಾಪುರಾ

ವ್ 

ಮುಲಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ನಗುಯಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಲಾು

ಬ್ 

ಚಾಾಂದ

ಸ್ವಬ್ 

ಮುಜ್ದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭಾಔ

ರ್ 

ಫುಲಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಸನಮ ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪು

ತರ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಮಾರುತಿ 

ಷಯಸೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಭಮ

 

ಖಂಡಪ  

ಸಯಳ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಬದಾರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ 

ಗುಾಂಡಪ

 

ಸಯಳ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ  

ರ ಭಾಔ

ರ್ 

ಫುಲಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ರಾವ್ 

ಬಾಳಫ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬುಾ ಲು

್ ಬ್ 

ಲೇಡಿಸ್ವ

ಬ್ 

ಮುಜ್ದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ ಎಾಂ 

ಸ್ವಹು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್ 

ಭಹಾ

ನಾಂಖಪ  

ಸ್ವಹು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ 

ಅನನ ಪ  

ಸ್ವಹು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಸ್ವಮಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇಾಂದರ

 ಸ್ವಹು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಶಿರ ೋಶೈಲ 

ಔಳಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಯತಿ 

ಯಶುರಾ

ಭ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲ

ಬಾಯಿ 

ಖಣತಿ 

ಔಬಾಯರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪು

ತರ  

ವಯಣಪ  

ಚಿಚಕೋ

ಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮ ಾಂತಾರ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಡಡ ಪ  

ಅಾಂಫಣಣ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಶಿೋದ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಮಾಮ್

 ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಇಮಾಸ್ವ

ಬ್ 

ದಲಾಂಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯನಬ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ರಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಿೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಿ ಣಣ  

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  ಕ್ಷಣಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅರುಾಂಕು

ಮಾರ್ 

ಭಲಲ ಪ  

ಕಟಿ್ ಗಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ 

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಪಾಟ್ಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ಅನನ ಪ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಭಮ ದಾ

ಷ 

ಚಾಾಂದ

ಸ್ವಬ್ 

ಮುಜ್ದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಔಳಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಮಯ  

ವೋಯಬದರ

ಮಯ  

ಸ್ವಾ ಮಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ  

ಆನಂದ

ರಾಮ 

ಸಯಳ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ 

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಡೋಾಂಗೆರ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾಔ

ರ್ 

ಅಾಂಫಣಣ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಮ

ವಾ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಷತೋಶ್ 

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್ 

ಡಿಗೆಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಕುಪಿಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ ಪಿ 

ಎಚ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮವ 

ತುಔಿಪ  

ಸಯಳ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔರುಣಾ

ಬಾಯಿ 

ಭಲಲ ನಾ

ಥ ವಾಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತಾರ ಮ 

ಚನಪ  

ಬಿಳಗುಾಂ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಭಮ  

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಅಾಂಬೇಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ್ 

ವಠಠ ಲ 

ಕಭವ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಶೋ

ದ್ಾ ೋನ್ 

ಅವರ ಫ್ 

ಖಾನಾು ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದೌರ ತ

ಬಾಯಿ 

ಭಲಪ  

ಕಭವ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಷತಿೋಶ್ 

ಅನಪ  

ಫಲಫಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಧುಔ

ರ್ 

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪ  

ಭೋಭ 

ಪೂಜ್ದರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ  

ನ್ಸರಂಡ

ಪ  

ಔಟಿ್ಟ ಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಬಂಡೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಲಮಾ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಔಳಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಾ ಾಂತ

ರಾವ್ 

ಸಿದಾ ಪ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಯ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇವಾ

ರಿ 

ನಾಗೇಾಂದರ

 ಗುಡೆಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಯ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಣ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಲಲ ಭಮ

 

ಔಭಲಾಔ

ರ್ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋದವ 

ರಾಜಾಂ

ದರ  

ಮಂಔರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರುತೇಜು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ರುದರ ವಾಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ 

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್ 

ಚಿಚಕೋ

ಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಕೃಶಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಲ್ 

ರಾವ್ 

ಎಚ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನುರೆ 

ಗುರುವಯ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಗಿೋಯಥಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಧನಂಜ

ಮ 

ಉಧರಾ

ವ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಣಿಔ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಕುಪಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

 

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಪುಷ್ಮಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾನುದಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಲಾತ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕಿಬಾ

ಯಿ 

ಭೋಭಶ 

ಘೋಡಕ್ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ್ರ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾಥ

 ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಚ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಜಮಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸ್ವಲೆಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

SAB



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಷಕಯ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರುದವಯಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯುರಾ

ಜ್ 

ವಠಠ ಲ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರುಜಖನಾನ ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಾಂಡ್

ರಂಖ 

ಮಾಟ್ಯಾಂ

ಡ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರುಲಾಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬಾ

ದಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ 

ಶಂಔಯರಾ

ವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರುಗಂಗಾರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್ 

ಬಂಡಪ  

ಚಿಕಿ ೋಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ್ 

ಈವಾ ಯ 

ಭಹಾ

ಔಯರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಘುನಾ

ಥ ಶಯ ಾಂ 

ಬಂದಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರುಖಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮಿೋನಾ 

ಖಂಡಪ  

ಬೆಲೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಶಾಂತ 

ಫಷಪ  

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಾಂದರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ಸಿರೂರು (ಜಿ) ಮುಾಂಗಾರುವೄಾಂಔಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುಧನರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುಬಖವಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುದ್ಗಂಫರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ 

ತುಳಶಿರಾ

ಮ್ 

ಜ್ದಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಕಾಂಬಿೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವದಾಯ ಧ

ರ್ 

ಪಾಾಂಡ್

ರಂಖ 

ಗಾಮಕಾ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾರುತಿ 

ವಠಠ ಲರಾ

ವ್ 

ಜ್ದಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತ 

ಷತಾಾ ಜಿ 

ಬಾಬೆರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಲಾಲ ವು

ದ್ಾ ೋನ್ 

ಭಸಭ

ದ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಎಲಲ ಹಿ 

ದಾಸಿತ ಗಿರ್

 ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುಖಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಲಭೋಾಂ 

ಜ್ದಞ ನೋ

ಫ 

ನಂದಗುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ್ 

ದೇಾಂಡಿ

ಬಾ 

ಜ್ದಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುರ ತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ 

ಅಜುಯನ್

 

ಗಾಮಕಾ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಜನಾಬಾ

ಯಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಗಾಮಕಾ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಾಂಡಿ

ಬಾ ಗಾನ 

ಜ್ದಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಕುಾಂತ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುಚಬ್ರಬೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರುಕ್ಷಮ ಾಂಬಾ

ಯಿ 

ಭಲಕು 

ಕಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುಚಬ್ರಬೈ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾಥ

 

ವೄಯ ಾಂಔಟ್

ರಾವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಪಿಲ್ 

ಭಣಿಕ್ 

ಯಸ್ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರುಧನುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಡೋಲಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪಾಪ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಧಭಯರಾ

ವ್ 

ಸಳದೇ

ಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುವಣಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುಬಖವಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ರಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭರಾ

ಜಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಂಡೆಪ  

ಶಿಾಂಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಜರಾಳ

ಲ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಷರೋಜ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುತಿರ ಶೂಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧಯ

 ಸಲೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಾಂಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ನಾಥ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

NA 

ಸ್ವಮಾ

ನಯ  MA

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುಔವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪ  

ಎಸ್ 

ಲೋಔನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತಿೋಥಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇಶ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ

ವ್ 

ಜ್ದಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ಾಂಫ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುದ್ರ ಕ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನಫಷ

ಪ  

ಅಮೃತ

ರಾವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಾದವ್

 

ಧೋಾಂದ್

ಬಾ 

ಡಯಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಶಾಂತ್

 

ವವಾ ಭಾ

ರ್ 

ಗುಾಂಜೋ

ಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಮಿನಾಕ್ಷೀ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಗಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುತಾನಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದತುತ  

ಜ್ದಞ ನ 

ದಜೆಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

DI 

ಸ್ವಮಾ

ನಯ  BAR 

KERABA 

SURVASE

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ್ಲ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಕಶ್ 

ಬಾಬುರಾ

ವ್ 

ಜ್ದಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುರುಕ್ಷಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಗಂಫಯ 

ಕೇವರಾ

ವ್ 

ಗುಾಂಜೋ

ಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಕಜುರಿ ತುಗಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಮಂಖಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಎಚ್) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ

ಪ  ಎಾಂ 

ಷನಮುಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಎಚ್) ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಎಚ್) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ಎಸ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಎಚ್) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಇಮಾ

ಮಾು ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿೋಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಹಿೋಮಾ

ನಸ್ವಬ್ 

ನದಾಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುವಠಠ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಉಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಚನಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಷದಾಶಿ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಸ್ವತಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಆನಂದ

ರಾಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಗೇಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಸಫಬ ಣಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಚಂದಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮ ಾಂತು 

ದೌಲಪ  

ಕಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪಿ 

ಆಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ  

ಸನುಮಂ

ತ 

ಜ್ದಮಿಾಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ 

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಸಳೇಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುತಿಪ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರುಅಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಲಾಲ ಪುಯ (ಜೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಮಯ  

ಹಿರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಸಿರೋ

ದ್ಾ ೋನ್ 

ಸ್ವಹೇಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಖುತಬ

ದ್ಾ ೋನ್ 

ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಜ್ದವು

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಮಾಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೆಬ್ರ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಾಸಿಾಂ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಲುಔ

ಬಾಷ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಗಾರ ಬಿ 

ಮೌಲಾಲ

 ಟೇಲ್ 

ಅಜೆು ಾಂಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಹೈದರ್್

ಪಾಟೆಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರುಜಖನಾನ ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಾರಿದ್ಾ ೋ

ನ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ 

ಶಿರ ೋಮಾಾಂ

ತ್ ಹೆಚುಚ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸಮ ದು

್ ಬ್ 

ಸ್ವಹೇ

ಬ್ರಷನ್ 

ಶಯಿಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಸ

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಹುಸೇನ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಹಾಯ ಜ್ದ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಕ್ಬಬ

ಲ್ 

ಇನಾಭ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಶಕ್

 SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಯದಾಯ

ಬಾಯಿ 

ಪಿಯಡಜೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ  

ಅಪಾಪ ರವ್

 

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಮಔ

ತಾಬಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಿಬ್ರ

ಬ್ 

ಟೇಲ್ 

ಮೌಲಾಲ

 ಟೇಲ್ 

ಅಜೆು ಣಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ  

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತಿರ

ಮ 

ಖಣತ್ 

ಇನನ ಷಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಔನೂ ಮ 

ಖಣತ್ 

ಇನನ ಷಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪ  

ರಾಭಣಣ  

ಕಯ ಾಂಬೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋಸ್ವಪ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಾಾಂದ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಹುಸೇನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬೇವಾಡ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದಭಾ

ಷ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ 

ಶಿರಾ

ಮ 

ಮೆಾಂದಯ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಳಪ  

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ನಗುಯಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್ ಶೆಲಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ 

ಬಾಯಿ 

ಸತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುವಟಿ್ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ವಠಠ ಲ್ 

ವಹಾಪುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ವಹಾಪುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಧಭಯರಾ

ಜ್ 

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಮೇನಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಲಾಂಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಂಖಪ  

ಉದಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಮಾಮ  

ಶಯಿಕ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಭಮ  

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಜಗಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವತಾಬಾ

ಯಿ ದೆ 

ತಲಔರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್ 

ಚಂದರ

ಮ್ ಶೆಲಿೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಅಾಂದಪ  

ಸಜೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಲಾಫ

ಸ್ವಬ್ 

ಭಹೇಬು

ಫಸ್ವಬ್ 

ಮಾದಯ

ವಾಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ಸನುಮಂ

ತ್ 

ನಾಯ ಮ

ಪಿೋಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲ

ಬಾಯಿ 

ವಹಾಪುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಅಾಂಬಾಜಿ 

ವಹಾಪುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಮವಾ

ಯ 

ಹೂಣಣ

 

ವಹಾಪುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾಜ 

ಫರುಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಶ

 

ಭಲಔಿ

ಣಣ  

ದ್ಾಂಡ್ರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ

ಬಾಯಿ 

ಮುದಾಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯದಶಂ

ಔಯ 

ಸ್ವಮಫ

ಣಣ  ಜಿಲೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಯ

ಜ್ 

ಗುರುಭ

ಭರಾವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಚ

ಮಯ  ಸಿ 

ಸ್ವಾ ಮಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫಣಣ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಖರ್ 

ಶಿರಾಜ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಣತಿ 

ದಲಾಲ ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜ 

ಪಾಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಶಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚೆನನ ಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಂಗಾಯ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮಶಿರ ೋ 

ಬಾಳೂ

ರಂಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಣಣ  

ಕಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರುಗಿಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರುಅಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖನಾನ ಥ

 ಪಾಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಲೆೆೋರಾ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಭತಾ

ಜಿಬ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪು

ತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ವಾರ್ 

ಕೃಶಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಅಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಫಷಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಭ

ಲಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ವಬಿಬ ೋರ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಲಸಂ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಚಂದರ ಭ

ಪ  

ಜಕಪುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾಬ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಯತಾನ ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪಾಪ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಟ್ 

ತುಕರಾ

ಭ ಸಿಾಂಗೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಔವತಾ 

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಉದಾ ನಶೆ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋ

ಮಿಲ ಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಬಾಬು 

ಕೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಫಷ

 ಎಸ್ 

ಘಂಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ದೇರ ತಿ 

ವಯಣು 

ಅನಾಸಿರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಳ

ಭಮ  

ದರೆಪ  

ಜಕಪುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಉದಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬುಾ ಲ್ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ಗುರುಫಷ

ಪ  

ಬಟಿಾ ಕ್ಷಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಹುಸೇನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ 

ಎಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶೋಔತ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಸ್ವಯ ಚಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಸನಮ ಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಗಂಗಾರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಪಕ್ಷೋಯಪ

 ನಾಖಪ  

ಚೌಗುಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಗುಾಂಡಪ

 

ಮಾಯ ನರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ತಿಪ ಣಣ  

ಯಶುರಾ

ಮ್ 

ಕಾಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಕುಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖರಾ

ಜ್ 

ಅನಾಸಿರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಗಾಯಸಿರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ 

ಧಭಯಣಣ

 ಶಿಾಂಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನನ ಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಬೌಯಭಮ  

ಚಂದರ ಶ

 ಶೇರಿಕಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾಥ

 ಸಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಷನುಮ ಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ಲಾಂಖಪ  

ಬಂಗಾಯಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಔರಾಲಾಂ

ಗ್ 

ನಾಖಪ  

ಕುಮೄಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲೆಲ ೋವ 

ಮಾರುತಿ 

ಖಜ್ದರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ 

ಜಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದರ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮಶ

 ನಗೆಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೆಮು

ನಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ವಯಣಪ  

ಕಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಆಶಿಶ್ 

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುರುದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ  

ಘೋಡಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಔ

ರಾವ್ 

ವವಾ ನಾಥ

ರಾವ್ 

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಕುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಶಂಔಯಪ

 

ದವಂತ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಡಿಆರ್ 

ಅಪಾಪ ಸ್ವ

ಹೇಬ್ 

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ 

ಮಾಣಿಕ್ 

ಬಸ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾಮಪ

 

ಕಶಿನಾಥ

 ಕಾಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಭಮ

 ಧನಪ  

ಔಡಗಂಚಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುಕೆಲವು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಕಡೆಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಠಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋದಾ

ರಿ 

ಅಶೋಔ

ಯರಾವ್ 

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುದತಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಲ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೈಲಂದರ  

ಭಣಿಔರಾ

ವ್ ಬಸ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಔಲಾಯ ಣ

ಪ  

ಮಾನಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಕವ 

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಜಲಕೋ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುಭಲೆಲ ೋವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾಥ

 

ಸೋಭನ

ಪ  

ನಾಂಫಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ ಆರ್ 

ಘಾಲೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್ 

ಗೋಡಾ

ಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ 

ಶಿಶಿರ ೋಣ

ಪ  

ನಾಂಖಶೆ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚತುಯ

ಬಾಯಿ 

ಚಂದರ ಶ

 ಖಜ್ದರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ  

ಸೋಭ

ಣಣ ಪ  

ವಾಡೆಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುವಶಿಧರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ ಜಿ 

ಉದಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ 

ಭೋಭಶಂ

ಔಯ 

ಸಣಭಶೆ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುಆಶಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಮಾಮ್

 ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಪ  

ಫಷನ

ಪ  

ರೋಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ  

ಕಭನ

ಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬುಾ ಲ್್

ಔರಿೋಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಲಾ

ಬೈಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಔಲಾ 

ಭೋಮಾ

ಶ ಮಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಯಮಯ  

ಫಷಮಯ  

ನಂದ್

ಕೋಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಯತಿ 

ಭೋಮಾ

ಶ 

ಪಾಯ ರಿಟ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾಥ

 

ವಯಣಪ  

ವಫಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾದೇೋ

ಲಪ  

ವಯಣಪ  

ವಫಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿರೋಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತ್ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್ ಎಸ್ 

ಭಹಾ

ಗಾಾಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫಾ  

ಭಲಔ

ಪ  

ನಾಗೂರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ಎಚ್ 

ಪುರಾಣೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಪ  

ಅಣಣ ಪ  

ಆಭನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ 

ಪುರಾಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ತಿನಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂ

ತೇವ 

ಭಹಾ

ಗಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಚಂದಪ  

ಕಲೋರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಯ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಭಯ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಖಣಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಔ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂ

ತೇಶ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಪ  

ಯುಕೆಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುರುನಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಕಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಳಸ್ವ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಣುಮ

ಚಚ ಾಂದರ  

ರಾಚಪ  

ಭಲೆಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬು

ತಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕಾಂ

ತ ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌಯಬಾ

ಯಿ 

ತಲಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಬೆಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತಾರ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಶುರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಚಂದಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರಾವ್ 

ಯುಕೆಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯವೋಾಂದರ  

ಶಿವಯಣ

 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಿ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲೆಲ ೋವ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜುಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಪ  

ಧಭಯಣಣ

 

ನಾಡಗೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜುನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಲಲತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುತಂಗೆಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಔಿಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ 

ಫಷಣಣ  

ಮುಾಂದ್ಾಂ

ಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಗುಯಪ  

ದ್ಕು ಾಂಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡಪ

 ಬೆಳಭಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ದ್ಔಿಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಭ

ಮ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವಠಠ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ಮಂತ್ 

ಚಂದಪ  

ಕುಭಟ್ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಪ  

ಭೋಮಾ

ಶ 

ನೆಲೂಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ವಠಠ ಲ್ 

ಜೆಾಂಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಯತಿ

ಬಾಯಿ 

ಗುಾಂಡಪ

 ನೆಲೂಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ 

ಗಿಯಭಲ

ಪ  

ದವಾಾಂ

ತೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ವಣಯಪ  

ನೆಲೂಲ ರು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಕಾಂತ 

ಸನುಮಂ

ತಪ  

ಸಡಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಬಿಾಂಜಗೇ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ 

ಚಂದರ ಶ

 ಷಯಡಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ 

ಸಡಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂತಿರ

 ಅನನ ಪ  

ಬಿಾಂಜಗೇ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಭ

ಮಾರ ವ್ 

ಅಮೃತ 

ಬೆಳಭಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದಾ  

ಫಷಣಣ  

ಸಡಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಮಫ

ಣಣ  

ಹನಪ

 ದ್ಔಿಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಖಭ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮ ಾಂತ

ರಾಮ 

ಗುಾಂಡಪ

 ನೆಲೂಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಷಯಡಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಸನಮಂ

ತರೈ 

ನೆಲೂಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಭೋಮವ 

ಷಯಡಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾರುತಿ 

ನಾಖಪ  

ಡಸ್ವ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಕೆಲವು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ 

ಪಂಡಿತ್ 

ದ್ಔಿಸಂಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾ

ಯಿ 

ಮುಾಂಡಿನ

ಕೇರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ  

ಬೆಳಭಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಅಮೃತ 

ಬೆಳಭಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ನಯಷಪ  

ಸೋಾಂಕಂ

ಫಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುರಾಜಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಇರಾಬಾ

ಯಿ 

ಸ್ವಮೄರ ೋ 

ನಲುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಕೃಶಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಭ 

ಫಷಣಣ  

ಬೈಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಜಖನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಆನಂದ

ರಾಜ್ 

ಫಷರಾ

ಜ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ರೌತ್ರ ೋ 

ಭೋಭವ 

ಅಾಂಜುಟ್

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುರುದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಾಂದರ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಭಲಿ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂದಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ  

ಚಂಡಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ್ 

ಸಭಾ

ವಚ ಾಂದರ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತಾರ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಉಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡಪ

 ಔಲಾಯ ಣಿ 

ಉದಾ ನಶೆ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಮೂಲಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಸ್ಟಿ್ ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ದಾನಪ  

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಮೂಲಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಕೃಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಮಾರುತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಯ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಭೋಮಾಶೆ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ವ 

ಸಿದಾ ಪ  

ವಾಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಣಣ  

ಭೋಮಾ

ಶ 

ಬೈಗೆಲಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಾ ಮಿರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಖನಫ

ಷವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಬೆನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪ  

ಪಕ್ಷೋಯಪ

 ಮುಸಿಲ ಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಔಲಲ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಣಿಕ್ 

ಭನಪ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ

ಸ್ವಬ್ 

ಅಫಷಳಿ್ಳ  

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಭಲಿ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಕಾಂಟ್ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ 

ಅನಾನ ರಾ

ವ್ ಘಂಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಸ್ವಾ ಮಿರಾ

ವ್ 

ಬೈಗಾಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುರಾವಾು ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಬೈಖಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೆರೂರು ಮುಾಂಗಾರುಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಂಡಪ  

ಖಾಯತೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರುಮಾರೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕತಬಾಯದ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಪ  ವ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಚಂದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಚಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಗಂಖಪ  

ಮಲಕೇ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ವ 

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಹಿಪ ಯಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೆಡೋಮೄಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಚಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಕಳಸರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಪೄರ ೋಭನಾ

ಥ 

ಬಾಬಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ 

ಬಾಬಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಅಣಣ ಪ  

ಷಲಖರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ವಯಣಪ  

ಶಕಪು

ರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಜ್ 

ನಔಿಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ ಗೌಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಗ್ 

ಕಡೇಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ತಿಪ ನ 

ತುಕರಂ 

ಗಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾಲ

 

ಔಭಲಾ

ಪುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಪೄರ ೋಭಸ್ವ

ಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬೈ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ರಡಬಾ

ಯಿ 

ವಔಪುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಭದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ  

ಫಷನ

ಪ  

ಬಾಭಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ 

ಕುಲಾಲಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಸತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರುಜೈನಾಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ಮಳಕುಾಂ

ದೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷನನ  ಅಬಾಬ ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಕುಾಂಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಕೌಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಹನಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಔವತಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಯವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾ

ಯಿ 

ವಠಲ್ 

ಸಳೇನ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಡಡ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಪ

 

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ  

ಫಜ್ದರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ್ 

ರಾವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಕುಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವತಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಹುಚಚ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಸಳ್ಳಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಮಿಿ ು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಟಾಟಾಸ್ವ

ಹೇಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಖರ ಬಾ

ಯಿ 

ಗುಯಪ  

ಉದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಫಷ

ಪ  

ಅಳಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಣಣ  

ಕೌಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಅನತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಧನಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಳ

ಭಮ  

ಫಷಣಣ

ಪ  

ಕಳಶೆ

ಟಿ್ಟ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧಯ

 

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಅಯಳ್ಳ

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲ ವ 

ಸಂಖಣಣ  

ಕಳಶೆ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌಯಬಾ

ಯಿ 

ಖಾಯ ಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುನೋಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೇೋಗ

ಸಿದಾ  

ಸಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಿೋಯಣಣ  

ಸಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೂತಲ 

ಸಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪೂ

ಣಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಟ್ಲ್ 

ಕಯ ಾಂಫ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾವ್ 

ಪೇೋತಾತ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುನೋಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಾಂದರ

 

ಗೋವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಯತಿ 

ತಲ

ನ್ಸರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಆಶಿ ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಚಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಭೋಭರಾ

ವ್ ಮಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಭ

ಲಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಶ್ 

ಬಿ 

ಡಿಗಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ಚೆನನ ಪ  

ನಾಂಖದಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೆಡೆಡ ಪ  

ಷಔಿ ರೆಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಸನಂದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪು

ತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುನೋಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪುಯ 

ಔಲಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಮಲಕೆರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಛಾಯಾ

ಬಾಯಿ 

ಬಾಬು 

ದೂಧನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರುಔಮ ಣಣ  

ಕಡಗಂಚಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಧುಔ

ರ್ 

ಕಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂತ

 ಫಜಂತಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಯಳ್ಳೋ

ಧರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ 

ಕಜುರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಭಲ್

ಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಇಔಿಲಕ್ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ 

ಫಷಯ

ಜ್ 

ಅಲಮ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ

ಬಾಯಿ 

ಮಲಮೄ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ 

ಪೇೋತದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಪ್ 

ಔಡಗಂಚಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ 

ಭಾವಔ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ವ್ 

ಸನನ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನಫಷ

ಪ  

ತಿಪ ಣಣ  

ತೋಳ

ನ್ಸರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ 

ತೋಳ

ನ್ಸರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಚೆನನ ಪ  

ಅಲಮೄರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಪ

 ಫಜ್ದರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಲಾಂಖ

 

ಕೋಲಶೆ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ತಲ

ನ್ಸರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ 

ಸಡಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ

ಮಾಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ  

ಶಿರ ೋರಾ

ಮಂತ್ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಖಪ  

ಸಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ದವಯಥ 

ಶಿಪ  

ಕಯಭಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ರೂ

OD  ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಾಜಪ  

ಭಾವಔ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಮಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ 

ಇಾಂಖಳೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಬಾ

ಯಿ 

ಜವೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಮಂಟ್ಟಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಮಂಜುಳ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಬಿಲಾ

ಲ್ 

ಹಾಯಕು

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಬಿೋಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲೋಲಾ

ತಿ 

ದತಾತ ತ್ರ ೋ 

ಪೇೋತದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ ಚಿೋತ್ರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ 

ಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ 

ಕಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ್ ಶಿ 

ಸ್ವಳಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಖಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಅರ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ಯ 

ಕೋಲೆು

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಯನಫಷ

ಪ  

ಕಳಸ್

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಜದ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಷತಯ ನ್ 

ದೇಾಂಡ

ಪ  

ಕಲಿೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ಪ  

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಬೇಔರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವೋಯಬದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಭ

ಲಲ  

ಸೋನಪ

 ಬೇಔರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ವಯಣಪ  

ಜಲಕೋ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ರೂ

 J 

ಜಲಕೋ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳಪ  

ಅಷತ ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುವಶಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಲಔಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಭ

ಲಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಮಿೋಟ್ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ  

ತೋಳ

ನ್ಸರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಡಿವೄಪ

 ಗುಳಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಖವಾನ 

ಯಣದ್ವೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

 

ಶಂಔಯಪ

 ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಾ  

ಬಿೋಯಣಣ  

ಖಾಯ ಭ

ಗೋಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖನಾ

ಥ 

ಫಷವಂತ

ರಾವ್ 

ಸರುಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಆನಂದ 

ಯಣದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿಧು 

ಅಜುಯನ್

 

ಮುಷಫು

ಔಯರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಬಾ

ಯಿ 

ಹಳ್ಳಔ

ಟಿ್ಟ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ರೂ

ಡ ಬಿ 

ಷಭತಾ 

ಜಿೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ವ್ 

ಧೋತ್ರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಖಣಣ  

ಕುಯನ್ಸ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದಪ  

ಸ್ವಮದ

ಪ  

ಔಟಿ್ಟ ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ರಾಮು 

ಫಜಂತಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಚಂದಪ  

ಭಲೆಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಯದಾ

ಬಾಯಿ 

ಸಣಮಂ

ತ 

ಮಾಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಬಾರ ಹಿಾಂ

 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್ 

ಶಿಯೋ

ಗಿ ಮಾಳಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಬೆಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಮಫ

ಣಣ  

ಲಡಪ  

ಹಾಡಿಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ  

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಫುಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸರು

ದರ  

ಶಿರಾ

ಮ ಹಿಲಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಭಮ

 ನಾಖಪ  

ಧನಖಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಗುರುಪಾ

ದಪ  

ಷನಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡಪ

 

ಮವವಂ

ತ 

ಭಡಿವಾ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ಔಲಾಯ ಣಿ 

ಭಡೆಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಾಂದರ

ಪ  

ಜಟಿೆ ಪ  

ಹಾಡಿಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರುಮಾರೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

 

ಬಾರುಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಣಣ  

ಮಾರುದರ

 

ಭಡಿವಾ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಪ  

ಫರುಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಶಿರಾ

ಮ 

ಮಳಕುಾಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಪ  

ಧನಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಕೆರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣ

ಪ  

ಶಭರಾ

ವ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದ್ೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭದೆ್ರಾಂಕ್ಷ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಅಪ ರೆ 

ಭಡಿವಾ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಚಂದಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಕಶ್ 

ಹೆಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಂಖಪ  

ತಿಭಮ ಣಣ  

ಭನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ 

ಸನುಮಂ

ತ 

ಮಲಂ

ಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ  

ಶಿವಯಣ

 

ಔಲಬುಯ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಕವ 

ಗಂಗಾಧಯ

 

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಔಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಧೋಾಂಡ

ಪ  

ಖಂಡಪ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುರ ದ್ೋಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾರ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುರೇಣುಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್ 

ರೂ

ನಾನ  

ದ್ರದಾ ಭೇ

ಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಫಣಣ  

ಖಂಡಪ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಭಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೄಸಬ್ರ

ಬ್ 

ಮುಜ್ದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇಶ್ 

ಸಿದಾ ಪ  

ಬಿೋಯಜಾ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಡೆಲ

ಮಾಶಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭರೆಪ  

ಮೄಯೆಲ ಕೇ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾರಂ

 ಕಳಪ  

ವಟಿ್ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಸ್ವತಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಭಲಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಭಕಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ 

ಶಿಪುತರ

ಪ  

ಔಲಾಜೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಾಾಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ರಾಂಡ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಫಷಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ದ್ರಾಂಡ

ಪ  ಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಮಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪ  

ಶಿಕೆಲಕೆ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೈದಾ 

ಮಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಸ್ವಬ್ 

ಬಾಷ್ಮ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮ ಾಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇೋಘಾ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಗೌಡ 

ಫಷನಂ

ತರಾ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಾ  

ಐಹಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ್ರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಹೆಚುಚ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ 

ಘೋಡಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾಥ

 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವರೂಪಾ

ಕ್ಷೀ  

ದವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ  

ಭಾಲಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಲ 

ಔಲುಬ ಗಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಲಪ  

ಸಷಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಮ್ 

ಘೋಡಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭಪ  

ಔಲಬು

ಗಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಆನಂದ್ರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖನಾಥ 

ಕುಟೂನ ಯ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ 

ಘೋಡಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದವಯತ್ 

ಕುಟುನ್ಸ

ಔಯರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಯವಾಂ

ದ್ ಮೄಟ್ಟರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಹೇಶ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಂದಾ

 ಮತಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಾಂಖ 

ಶಿಪ  

ಮತಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಕುಾಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಭಣೇಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಯತಾಬ

ಯಿ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಕೋಟುಾಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಔಲಬು

ಗಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಬಾ

ಯಿ 

ಔಲಬು

ಗಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಆಶದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾನ

 

ಭಲಿ

ಪಾಪ  

ಕುಟ್ನ್ಸ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಕಟೂನ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಲಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಹೇಬ್ 

ಪಿಯಪಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಮಿತಾರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ತುಕ

ರಾಾಂ 

ನಾಂಬಾಳಿ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸಮ ದ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಸಿೋರ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುನಾಗೇಶ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನನ  

ಫಷಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಗವಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪು

ತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭರಾ

ವ್ 

ಹೋಳ್ಳಕೇ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಔಿಪ  

ಔಟಿ್ಟ ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಮೂಲ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವತಲಾಂ

ಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ  

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಔಟಿ್ಟ ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್ 

ಗುಡಡ ೋ

ಡಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ಎಚ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ದವಂತ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಷವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಭ

ಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ 

ಬಾಬುರಾ

ವ್ 

ಫಭಮ ನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಾಭನ್ 

ರಾವ್ ಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್ 

ಕೋಲಿೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಮಯ ದ್ 

ಹಾಜಿಪಾ

ಶ 

ಸ್ವಹೇಬ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಗುರುಣಣ  

ಸಂಖಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೈದಪ  

ಯಪ  

ಕಾಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿನಾಂಖ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಖವಾನ್

 

ಅಬುಾ ಲಾ 

ಖಣಿಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ 

ಸಂಖಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪು

ರಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಶಾಂತ 

ಪುಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್ 

ಎಸ್ 

ಷನಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಣಯಪ  

ನಂದನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಪ  

ಅಾಂಫಣಣ  

ಗಾಮಔ

ವಾಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಿರೆಪ  

ನಂದನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ಥ್ಯ

 

ಪಾತಿಷ

ಲಾಗಿದೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುದಷತ ಗಿರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುವೋಯಬದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಿೋಫ

ಬ್ 

ಭಸಭ

ದ್ ಓಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್ 

ಷನಕ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಣತಿ 

ಇಔಿಲಕ್ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಾಾಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸ್ವತಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಬಂಡೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಷನಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್ ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜವಾ ರಿ

 

ಭಹಾಾಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಕೆಲವು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾರ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಿಬ್ರ

ಬ್ SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಪ

 ತಲಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೆಾ ೋತಾ 

ಯಮಶ್

ಯ 

ಸಿೋಖಯ

ಕಾಂತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಬೆಬ ೋ 

ಲಖಶೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಯದಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಗುರುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ತಿಪ ಣಣ  

ಬಿ 

ಪಾತಿಷ

ಲಾಗಿದೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಚಂದರ ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್ ರಾವ್ 

ವ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಖಳ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಾನಭಮ

 ಸಿದಾ ನ 

ಜನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಪತರು 

ನಬಿಸ್ವ

ಹೇಬ್ 

ಮುಜ್ದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ್ 

ಸಿದಾ ಣಣ  

ಸ್ವಫಷಗಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾವೂದ್

 ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಘಾಲೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಪೂತಯ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾಜಿ 

ಇಾಂಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖನಾನ ಥ

 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಇಾಂಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಲ ಪ  

ಹಳ್ಳಕೇ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಿ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬಾಲ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಂಖಪ  

ಯಪ  

ಕಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ 

ದಾರೆಪ  

ಜಕಪುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಟನೆನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾಔ

ರ್ 

ಅಮೃತ

ರಾವ್ 

ಷದಯವ

ಮುಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ  

ಸ್ವಗು 

ಪುರುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಭರ್ 

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಸ್ವಗು 

ಪುರುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿರಾ 

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಷಯಡಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಭೋಮಾ

ಶ 

ಜಕಪುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಖಣತಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ 

ಧಭಯಣಣ

 ಜಕಪುರೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಧಭಯಣಣ

 

ಮೆಾಂದಯ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ಧಭಯಣಣ

 

ಮೆಾಂದಯ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೆಾಂದಯ

ಗಿ ವಠಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್ 

ಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಕೃಶಣ ಪ  

ಸ್ವಲೆಗೋ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಲಾಂಖ

 ಶಿಪುತರ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂತ

ರಾವ್ 

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  ಸ್ವಗು 

ಪುರುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಣತಿ 

ತಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂಪಾ

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂ

ತೇವ 

ಸ್ವಗು 

ಪುರುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಠ ಲ 

ಭಲಔ

ಪ  

ತಲಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಣಣ

 

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  ತಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾಥ

 

ಗುರುನಾ

ಥಪ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡಪ

 

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ಸ್ವಗು 

ಪುರುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್ 

ಸನಮಂ

ತ್ ಸ್ವಗು 

ಪುರುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಮಯ  

ಅಡ

ಮಯ  

ಸ್ವಾ ಮಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಶಿವಯಣ

 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತಿರ  

ಶಿರ ೋತಿ 

ಜಗಾತ ಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ವ್ 

ಯಮಶ್

ಯ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಅಮೃತ 

ಟೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಪ  

ಕೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಧನಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಧೂಳಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇಶ್ 

ಖಣತಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುರೂಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬಾ

ದಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಪ  

ಸಣಮಂ

ತ ಸ್ವಗು 

ಪುರುಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಯ

ಜ್ 

ಗುರುಪಾ

ದಪ  

ಫುಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭರೆಪ  

ತಪ

ಣಣ  

ತಲಕೇರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಗಿರಿಭಲಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಂಖಪ  

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಹಂಚನಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್ 

ಫಭನಾನ  

ಟೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಕದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಣಣ  

ಪಂಡಿತ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಧರೆಪ  

ತಪ

ಣಣ  

ಜಕಪುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋದವ 

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್ 

ಟೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಿರಾನ

ಟಿ್ಟ  

ಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಚಲ

ಪ  

ಅಣಣ ರಾ

ವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಾಾಂದಾು

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಪ  

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

 

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾಥ

 

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ  

ಷಗು 

ಪುರುಶ

ರು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಬಂಡೆಪ  

ನಾಖನಸ

ರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಪೇಲೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋದವ 

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ 

ನಾಂಖದಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಯಳ್ಳೋ

ಧಯ 

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಸಡದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ 

ಬಾಯಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುತಿಪ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮ ಾಂತ

ರಾಮ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ್ 

ರಾವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔವತಾ 

ಸ್ವಾ ಮಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಾಸಿಾಂ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ್ 

ಡೋಾಂಗೆರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದಸ್ವ

ಬ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕಾಂ

ತ 

ಮುಲಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ  

ಫಟಿ್ ಕ್ಷಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋವ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಮುಲಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಮತಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭರಾ

ವ್ 

ಖಣತಿ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಲ ಬಾ

ಯಿ 

ಗುಾಂಜೋ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಾ ನಪ

 ನಖಡ ಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಮ್ 

ರಾವ್ 

ಡೋಾಂಗೆರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಾಾಂ

ತ್ 

ತುಕ

ರಾಾಂ 

ಲೋಹಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಧೋಾಂಡ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಪಿೋಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶರು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ನ್ 

ರಾವ್ 

ಬಿಜ್ದಯದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಔಿಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಧುರಿ 

ದ್ೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ ಭಡೆಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ಬುಔಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಪ  

ದಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕರ ಾಂತಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಪ  

ಶೈರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಉದಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕ್ಷಯಣ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ ಬಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಜು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಯತಿ 

ಸಷಟಿ್ಟ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬೆನಔಪ  

ಸಷಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಯ್

 ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪ  

ದಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಲೋಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ ಮಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ್ 

ಆರ್ 

ಜಿಡೆ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಮುನೋ

ಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ರ್ 

ಖಂಡಪ  

ಮುನೋ

ಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಾಂಡ್

ರಾಜ್ 

ಜ್ದದವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌಯಬಾ

ಯಿ ಶಿಾಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಣಣ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಭಲ್

ಲಪ  

ಶಿರ ೋಮಂತ

 ಚೌಧರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂತ

 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಣಿಕ್ 

ಬಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಾಂದರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋರಂಖ 

ಜ್ದದವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕ್ಷೋತಿಯಕು

ಮಾರ್ 

ಯೋಗಿ

ರಾಜ್ 

ರ ಷನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಯಘುನಾ

ಥ ಕ್ಷೀ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನನ ವೋ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುವಣಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದಪಾ

ಶ 

ಅಬುಾ ಲ್ 

ಔರಿೋಾಂ 

ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್ 

ಗೋರೆ

ಡಿಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರು 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ 

ಸ್ವನಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಗುಾಂಜೋ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಮುಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಲಾಂಖ

 ಸಲೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಕ

ನಂದ 

ಜಿಡಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ಮಲಸಂ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಕೋಗೂನ

ರ್ ಇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಶೇ

ಕಯ 

ಗುಾಂಜೋ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಟಾಬಾ

ಯಿ 

ಚಂದರ ಶ

 ಷನಾಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ  

ಬುಔಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜುಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖದವ 

ಸವಾಲಾಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಳಪ  

ಗುರುಸಿದಾ

ಪ  

ಗೋವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕಾಂ

ತ್ 

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಗೋವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಗೋವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಭಾಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಮಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುತಲಬಾ

ಯಿ 

ಫಷಯ

ಜ್ 

ಮೆದಯಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ವ 

ಷನಾದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಭಲಔ

ಪ  

ಹಟ್ಟಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಂಖರಾ

ಜ್ ಭಾಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕೆಲವು 

ಬಕಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ನಾಖನಸ

ರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಗೋವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋದವ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫಾ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  ಎ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕನನ ಫ

ಣಣ  

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ರ ಷನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ದವಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ 

ಕಳಪ  

ನಾಖಸೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಗೋವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಧೋಾಂಡಿ

ಬಾ 

ಭಲಬಾ 

ಜ್ದಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪೃಥಿಾ ರಾ

ಜ್ 

ಅನಪ  

ಜಿದ್ಾ ಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ  

ಶಂಔಯ 

ಮೆಾಂದಯ

ಗಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಟಾಲ ಬಾ

ಯಿ 

ಖಾನಾಪು

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾಜ್ 

ಘೋಡಕೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕುಲುು

ಮಾ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಯಷಪ  

ಜ್ದಧ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಟ್ಲ್ 

ಸವಾಲಾಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಮುಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಭದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಚೌಧರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ 

ಮೆಾಂದಯ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಭಮ  

ಭಠತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಗೋವನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುರೇಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್ 

ಬಂದ್

ಚೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುಯವೋಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮನಂ

ದ್ ಬುಔಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾಥ

 

ರ ಬಾಹ್ 

ಪುರಾಣಿ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮವ 

ದಖಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಭಮ  

ಭೋಭ 

ರ ಷನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಈಯಣ 

ಮುಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ  

ಭದಯ ಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖರಾ

ಜ್ 

ಜಿಡೇಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ 

ಸಷಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬುಡಡ ಪ  

ದಾಲ

ಪ  

ಷನಾಡೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಲಾಂಖ 

ಆರ್ ಎಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಖಳಾ 

ಭಡೆಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ಹುಲೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಅಲೂಯ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲತಾ 

ಸಷಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಕುಾಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಾಾಂ

ತರಾಮ 

ಕುಾಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಜವಾಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುವಯ

ಣಪ  

ಖೇಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ್ 

ಕೋಗೂನ

ರ್ ಇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ನ

ರಾವ್ 

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಜಿಡೇಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ 

ಈವಾ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಭಮ  

ಷನಾಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾಯ 

ಜ್ದದವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌಸಿಮ 

ಫಾತಿಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್ 

ತುಔಿಪ  

ಕಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ನ

ರಾವ್ 

ನಗುನುು ರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ರಖಯಾ

 

ದ್ರಖಯಪ

 

ನಂದ್ವಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ 

ಗೋವನ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಾ  

ಕಾಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪ ಶ 

ಅಸಿ್ ೋಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ 

ಕಾಂಬೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯವಚಂ

ದರ  

ಪೆಲಾಾ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಭಬೈ 

ನಾಟ್ಟಮ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ  

ಮಾಲಔ

ರಾಜುನ್ 

ಕುಾಂಬರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಫರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಹುಲೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಭೈ 

ಬುಡಾಲೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

 ಪಾರಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಚಿನ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಯ

ಜೆ ನಪ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಕ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಲಾಂಖ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದೄಾ ೋವಾ ಯ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂ

ತೇವ 

ಮುಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಸಂಬಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಲಚಂ

ದ್ 

ಕಖನ್ಸ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಟಾಲ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಭೋಮಾ

ಪುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಹೇಬ್ 

ಅಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ ಗೌಳ್ಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾಥ

 ಕೆಯಭಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮರ

ಕಶ್ 

ಸಿನ್ಸನ ಯಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಲಾಷ

ರಾವ್ 

ಸಿನ್ಸನ ಯಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನಂದಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುತಿಪ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಂಡೆಪ  

ಗೌಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ಪ  

ಕಜುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ 

ಮಾಯ ನಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ 

ರಾಭಣಣ  

ಇಔಿಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೂಯ

ಭಮ  

ಬಿಾಂಪುರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಶಕುಮಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಾಯ ಾಂಔ

ಪ  

ಅನನ ಪ  

ಕುಲಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಸ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಲ ಪ  

ಗುರುಪ  

ಭಯಬೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ವಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಸೋನಾ

ಕಾಂಬೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ಔಳವಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಾಂಡ್

ರಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಧೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಬಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಧಭಯಣಣ

 ಚಿತಾತ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ್ 

ಭಡಿವಾ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರುಖಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಲೇವಾ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ 

ಕೃಶಣ ಪಾ

 ಕೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭ 

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

 ಅನಲ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

 

ಸರಿಜನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಔಾ  

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಔಟಿ್ಟ ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುರ ದ್ೋಪ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಗೇ

ಶ್ 

ಬೋಯಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಬೋಯಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ  ಎಾಂ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಗೇ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುನಂದ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಸ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಬಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಗೇ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಷಯದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಷಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾಚ

ಪ  ಎಾಂ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುನಾಗೇಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಗೇ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಚಂದರ ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುವೋಯಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್ 

ಯಮಶ್

ಯ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಗೇ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋಜರಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಸ್ವಮಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಲಭ ೋ

ಭರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುನನ ಪ  

ವಯಣಪ  

ಚಿತಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತಾಬ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಖಲೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಖಣಣ  

ಮಾಣಿಔ

ರಾವ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರುಕ್ಷಯಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಧೋರ್ 

ಸಂಖಣಣ  

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ಭಡಿವಾ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ್ಲ

ರಾವ್ 

ಬೋಯಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಶಲ 

ಭಹೇಶ್ 

ಹಷಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಚೌಡಾಪು

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಮಲನ

ಕೇರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕರಂ 

ಭರೆಪ  

ಮಲನ

ಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಪ  

ಬುದಾ ಪ  

ಮಲನ

ಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ  ಬಾಸೆಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಬಾ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುರೇಣುಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ 

ಎಾಂಎ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವೋಯಸಂಖ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುರಾಭಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಭಮ  

ಭಲಲ ನಾ

ಥ ಕಚಿಚ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತಾರ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಾಂದರಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವತಲಾಂ

ಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ದಷತ ಗಿರ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಮಲಲ ಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಧನಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಧಭಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕೃಶಣ ಬಾ

ಯಿ 

ಟೋಖರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭನಷರ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಜುಯನ್

 

ರುದರ ವಾ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಣುಮ ಕ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಮಲಲ ಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಈವಾ ಯಪ

 ಕೋರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಡೆಪ  

ಚೌಡಾಪು

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫಣಣ  

ನಾಂಖದಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಕಾಂಟ್ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳಪ  

ತಲಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಲ ಾ  

ರಾಭಚಂ

ದರ  

ಕಡಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುದತತ

 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಬಂಡೆಪ  

ಕಚಿಚ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಖಾಯ ಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಅತ್ನತ ಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರಿಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರುದರ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲುಲ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔವತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಔ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋತಿ 

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಲಲತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಖಳಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಷವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಿೋಜ್ದಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭನಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಲುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಂಡೇರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುರುಕುಾಂಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರೂಪಿು ಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಸಮ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾಜ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಿ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಣಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔರಿೋಮ್ 

ದ್ಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಟ್ಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್ 

ಅಣಣ ರಾ

ವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜೆಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ

ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುದತಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಜಗುಬೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಧೂಳಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಲಲತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಧೂಳ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಳಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಗೌಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾಾ ರೂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಯವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವರು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುವಟಿೆ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಫಬ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಯತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಕಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಮುರುದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌಯಭಮ  

ಖದೄಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಂಡೇರಾ

ಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುದತಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋಯಕ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇವ 

ಶೆಟ್ಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಫಬ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಲಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಸ್ವರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಧೂಳಪ  

ಭಲದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಷವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸಿ

ಮಾಸ್ವ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಹುನಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುನಭಯಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಸ್ಮ ೈಲು

್ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಲಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಲಾಂಖ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಜಿ 

ರಾವ್ 

ನಮಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಚೆನನ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರಿವಚ ಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಆನಂದ

ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೄಸತಾ

ಬಾು ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಕುಪ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಕಾಂಟ್ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನನ ವೋಯ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಕವಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ತತ ರ್ 

ಷಬ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಯ ಮಾ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೄಸಬ್ರ

ಬಾು ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಂಡ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಕಾಂತ್

 ಮುಖಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಮುಗಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಕವಭಮ  

ಕುಭಸಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಹನಾನ

ಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಫಮಯ

 

ಮಾದ

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೈಡಿಾಂಗ್ 

ಮುಗಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಸಿದಾ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತಾರ ಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾತಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬೆಟೆೆ ಗಿಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಂಡೇರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಭಮ  

ಆಲೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಲಾಶೆ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ

ಪ  

ವಾಯದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಣಿಔ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಲನಾ

ಥ 

ಕೆೀ ೋಭಲಾಂ

ಖಪ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಖಪ  

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚೆನನ ಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಭಮ

 ಹಾಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಮೆಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಧೂಳಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕಾಂ

ತ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಯತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಗುಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕೆೀ ೋಭ 

ಲಾಂಖಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಖಮಂ

 

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್ 

ಷಜೆಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋತ್ರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ವಾಯದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಭೋದಾನ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡರಾ

ವ್ ಷಜೆಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಯ ಭಜಿ

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಯವೋಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಅಣಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಗುರುಬೇರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೈಕ್ 

ಅನಾ ರ್ 

ಹುಸೇನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಇನಾಮ

ತ್ ಬೇಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುದ್ಾಂಖಫಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಸಮ ದ್ 

ಇಲೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಬಿಲೆುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಖಭಮ  

ವ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಲಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಯ ಮಾ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಖಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದವಾಂ

ದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬಾ 

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭರಿಮ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಿರಿಭಲಲ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇಾಂ

ದರ ಕುಮಾ

ರ್ ಧನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಯವೋಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಮಿತಾರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಣಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣ 

ಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಗುಯಣಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನ

ಗೌಡ ಬಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಸ್ವಮಯಿ

ಲಾಖ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪಾಪ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಲಭೋ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಸಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಣಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುMAKTUM

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಲ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಖಾಯ ಲಾಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಯಫಬ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರುಕಮ

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಯನಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿಲ ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮಾ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುರೂಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ತಲಾ

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಣಿಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಾಂಡ್

ರಾಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದಮಾಮ 

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಖದ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದೇೋಾಂಡಿ

ಬಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಕಾಂಟೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಮಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಭಮ  

ಔಟಿೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಲಾಸ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಸಮ ದ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಭ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲನ್ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಪ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕತಿಯಔ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕುಪಾಾಂ

ದರ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಯಳ್ಳೋ

ಧರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಯಬಾಬ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಚಿಾಂಚನಸೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ದಗಾಾಂವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನಾದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಯ ಮಾ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ದ್ೋ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತವೋ

ಯಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತಾರ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಗುಾಂಜ್ದಬ ಬಾಲ ಡ್ ಮುಾಂಗಾರುಷಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಜಳಗಾ ಬಿ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಲೂ ಾಂಖಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಪೄರ ೋಭಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಶಿರಾ

ಮ ಕೆಯಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಲೋಪ್ 

ಮಲಿೆೋರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಆನಂದ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ಸಡದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಭ

ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ೋಲಪಿು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರುರಾಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಶಿರೈ 

ಕೆಯಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಭಮ  

ಮಾಲ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಚಣಣ  

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋವ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಮುಲೆೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಎಸ್ 

ಚಾನಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸವಾಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇಶ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರುವೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಯ ಾಂಬು

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಟ್ಪ  

ಮಾಲ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಬು

ಲಾಂಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಷಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರುಡ್ನೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರುಗಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾಯತಾಬ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರುದಾಮ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಆನಂದ್ 

ಸ್ವಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಭಲಾನಖಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಭಾ

ವಚ ಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರುಪೂಜ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ್ 

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಬದರ

ಬಾಯಿ 

ಆರ್ 

ಕಲಯಕ್ಷ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಲಲ ಪ  

ಷಜೆ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಖಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಾಂಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಮಿತಾರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಔಯಸರಿ ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಹನನ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಯದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ  

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಸ್ವಮಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಾ ರ್ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಕುಾಂಟ್ಟಕು

ರಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಹೇಬ್ 

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದಾ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಯ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರುರೇಷ್ಮಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಗಿೋಯಥಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಗಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುಮಿ

ಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರುದ್ಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಬುದ್ಾ ವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರುSURIS SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಖಾ 

ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕೆರಿ ಅಾಂಫಲಗಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಮಾಮ್

 ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಖಾನಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಫಬ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಕುಣಿಸಂಖವ ಮುಾಂಗಾರುಗುರುಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಬಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಔವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಮಾಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕೆೀ ೋಭಲಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಜೈ ಭೋಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಭರ್ 

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಾಯ ದಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನೋಫಾ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುರೇವು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಲಔಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುದವಯತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪು

ತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜುಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಷವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಭಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಅಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಉದಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧಯ

 ವಾಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಲ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಧುಭ

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಯ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಐವಾ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಅಣಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಫಬ ಣಣ  

ಧನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಪ  

ವಾಗೂಾ

ಗಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕೆೀ ೋಭಲಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಮೆಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ನಾಥ್ 

ಎಸ್ 

ವಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕೆೀ ೋಭಲಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯವೋಾಂದರ  

ಔಣಮ ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಗಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನುಷ್ಮ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಉಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುರುದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಾಂಗ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲೋಲಾ

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಯಫಿೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ದರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವೄಾಂಔಟ್

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಜ್ದಞ ನೇವಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬಾಬ ಸ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೆಬ್ರ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಭಮ  

ವ 

ಭಠತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಇಬಾರ ಹಿಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಕೃಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಚಕಿ್ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕುಲುು ಮ್

 ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಷವತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಕತ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಔ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲೇಡ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಕವಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಸನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಾಂಗಂಫ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುSHOBA

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಟಾಲ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವೋಯಬದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಕೀ ಭ

ಲಾಂಖ 

ಔಳಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಪತುರ  

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಿತಾರ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಕಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಸಿರೋ

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಷವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚೆನನ ಫಷ

 

ಔಣಭಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚೆನನ ಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಶಕ್

 ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಪಿಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಮಿತಾರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬುಾ ಲ್ 

ಯಜ್ದಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಿೋ

ಯಾಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಹೆದ್ 

ಪಾಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಜ್ದಞ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಧೂಳ

ಭಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಾಯ ಭ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಂಗು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನನ ವೋಯ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಚಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಷವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮಾಮ

ದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಲಾಜ್ದ

 ರಾಮ್ 

ಸಿಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಡಾಳ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಕೃಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಷಯನಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬಾ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ರಾವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಾಂದರಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಹುಸೇನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಭನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಲ್ 

ಸಿಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಭಕ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರುಪಿರ ಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೈಮದ್ 

ಮೇಸ

ಭಮ ದ್ 

ಹುಸೇನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ 

ಬಾಯಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವದಾಯ 

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಔಲಾ 

ಜೋಗೂ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುತತ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ನರೋನಾ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷಿ್ಟಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರುಕೃಶಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭನೋ

ಸರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ರುಕುಮೇ

ದ್ಾ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಣಿಔ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ರಿಕಿೆೋನಲೂರು ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿನುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರುಪಿೋಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬುರಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ದವವಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚೆನನ ಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಲಬ ಮಾ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಧುಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶುಬವಚ ಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಷಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಟಿ್ ಲ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರುವಣುಮ ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕೃಷ್ಮಣ ಜಿ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಗೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಜರಂಖ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಿಾಂತಾಭ

ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮೆಲಾ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರುಲಕುವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗೋಲೆ  (ಸಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪಾಪ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತಾರ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಷಯಷಾ ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಖೇಭಲಾಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ವನೋದ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಾಲ್ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಸಂಗುಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಣಿಔ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋವಾಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಲಔಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬೃ

ತಾರ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಖಣತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪೂ

ಣಯ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತಾರ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಖುಬಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುನಾಗೇಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುರ ದ್ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುರಾಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಭನಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣುಕ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋಪಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಯತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತಾರ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋಮಿನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಖಜರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಲಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ಷಳಗಿ (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ತಡಔಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಭಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಣಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಶೈಲ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಾಂದ್ರ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಲಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುಅವಫ ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಪುದ್ಾ ೋ

ನ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅರುಣ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಫಷ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೋಭಾ

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾಥ

 ಸ್ವಾ ಮಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಔ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ರೇಪ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಬಾ 

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಸ್ವಮಯಿ

ಲ್ ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಶಕ್

 ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರುಚಂದರ ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನರೋನಾ ವಾಗಾಾ ರಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್ ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ 

ಮಾದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ 

ಭಠತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಅಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಷವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಎನಾಯ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಮಯ  

ಭಠತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದಸ್ವ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮಲಲ ಪ  

ಮಾಾಂಗ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಜಿೋನಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ  

ಮಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾರುತಿ 

ಗುಾಂಡಾ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಗೌ

ಡರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಆಲೂರು (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾಮ 

ಗುಾಂಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಮಾಮ್

 ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪಾಪ ಸ್ವ

ಹೇಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಜಖನಾನ ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ 

ಮುನೋ

ಳ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯವಕು

ಮಾರ್ 

ಔನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಖಟ್ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಜಲಕ್ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಶ

 ಔನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಟಿ್ ಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭರಾ

ವ್.ಎಸ್.

ಪಾಾಂಡೆರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಭತಿ 

ಭಾಗಿೋಯಥಿ

 

ಶಭರಾ

ವ್ 

ಪಾಾಂಡೆರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಧಭಯರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಗೌಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಉಮಶ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋರಾ

ಮಂತ್ 

ಸೋಲೆಾಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪ ಯವ್

 ಬಾಬು 

ಪಾಾಂಡೆರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂಪಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಜಟೆಪ  

ಕಯ ಾಂಬೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಯಖಲ 

ಹದ

ಲೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪೂ

ಣಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬೆಣಿಣ  ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಖನ ಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಲಲಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಪಕ್ಷೋಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಫಯತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ಕ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನೇಮಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ 

ಸಿಾಂಗ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಹೌವಬಾ

ಯಿ 

ಲಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಲಾಂಖ

ಮಯ  

ಹಿರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಳಜ್ದ

ರಾಮ್ 

ಫುಲಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ  

ಕುಾಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಜಯತಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಲಿು

ಮಾಯ 

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ರಾಂಡ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಷವತಾ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಚಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋವಾಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿೋತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಜ್ದತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಲಭಮ  

ಜ್ದಖತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನಫಷ

ಪ  ಖವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಲಾಂಬಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧಯ

 

ಗುರುಸಿದಾ

ಮಯ  

ಹಿರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಮಾಲಪಾ

ಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುನೋಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ  

ಬಿರಿದಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೇಷಿಕಾಂ

ತ್ 

ಜನಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ  

ಕುಕೋಯ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಪೂಜ್ದರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಬಿಳ್ಳಗುಾಂ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಔ

ಲ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದೄ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುಮಿ

ಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ್ 

ಮುಲೇಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ್ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಲಾಂ

ಖಪ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಯಖಲಸಿ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರುಮಾದಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಮಾ

ಮಾು ಬ್ 

ಶೈಖಂಡ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕವಪ  

ಎಸ್ 

ತಡಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬೆಾಂಖಳೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬುಟಾಲ 

ನಾಯಿೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಂತಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಟಾ 

ಬಾಯಿ 

ಹಡ

ಲೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ  

ನಾಟ್ಟಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದಮಯ  

ಖದ್ಾ ಭತತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಣಣ

ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಭಾವ

ಪ  

ಔಡಗಂಚಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ತೋಟ್

ಪ  

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಔಳಷಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಕೃಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಣಣ  

ನಾಂಬೆನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಭದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಂಗಾಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಪುರ ಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧಯ

 ಸ್ವಾ ಮಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಏನಪಾಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ.ಜಿ.

ಗುಾಂಜೋ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುದೌಲತ್ರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ  ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಣಿಔರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುತಿಪ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದ್ಗಂಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಈವಾ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾರಾಮ

ಣಯಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಡಿ 

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ರೂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಲಔಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋವಾಂ

ದರ ಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸವಾಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಯ 

ಭಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಣೂಣ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಇಟಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಭಲಶೆ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಯಖಲ ಸಿ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿ 

ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಬೆರ ೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಬೆರ ೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್ 

ಪಂಡಿರ ನಾ

ಥ್ 

ದೂಧನಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿೋಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇವಾ

ರಿ 

ಚಂಖಟೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುದಮ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುಘುಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಶಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯವಚಂ

ದರ  ಮತಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ ಕೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತು 

ರಾಮ 

ಕೋಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೆಮು 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಸಿದಾ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ್ 

ಬಜಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಾಾಂ

ತರಾವ್ 

ನಾಡಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಮಯ  

ಕುನುಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮಲ

ಕ್ಷೀ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಯಗಾವ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತಾರ ಮ 

ವಾಲಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ತೇಜು 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುವಟಿ್ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಕುಪಾಂದರ

 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಾಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಲಾಬ್ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂಡಿ 

ಬಾಯಿ 

ಖುಬಾಜಿ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಬಿ 

ಔಳಶೆಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಪಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ರುಕಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಯ

ಜ್ 

ಓರಾದ 

ಧನಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾವಾಸ್ವ

ಬ್ ಕ್ಬಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಹುಸೇನ್ 

ಸ್ವಬ್ 

ಕುಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸರಿಚಂ

ದರ  

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾವಮಿ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶಂಔರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಔಲಾ 

ಮುಲೆೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಭಮ

 

ತಾಳವಾ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಜಿನೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಮೇಲಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಬಿಬಿ 

ಫಾತಿಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರುಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಧಭಯಣಣ

 

ಸ್ವಲಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಖಫೂರ್ 

ದಫೇದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಭಮ  

ಹಾಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮುಾಂಗಾರು

ಜಹಿೋರಾ 

ಬಿಐ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಾ ರ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರುರೌತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಕಶ್ 

ನಲೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಣಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ 

ಡಂಗಾಪು

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಿಬ್ರ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ್ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರಾಮ 

ನಲೂಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಣಯ

ಪ  ಖೇಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಡಲಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿರಾಪೂಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಾಂದರ

ಪ  

ನಾಡಗಿರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಭ

ಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಲ ಪ  

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಪೄರ ೋಮಿ

ಲಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮಾ

ಕಾಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ್ 

ಪೂಜ್ದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪೂ

ಣಯ ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಖಣತಿ 

ಪೇಲೋಸ್್

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸ 

ದಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ITABAI 

ಕನೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುರಾಚಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಜು 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರುತಿಪ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿತಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ

ಬಾಯಿ 

ಮಳಕೇ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಖಯದಶೆ

ಟಿ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾಮ

ಭಮ  

ಮಾರುತಿ 

ಜಳ್ಳೋಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಕಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಜಿ 

ಭಣೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರುದತಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಭಮ  

ಭಾಖಣಣ  

ಜಳ್ಳಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿಾಂದರ  

ವಯಣಪ  

ಬೈಯಮಾ

ದಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜ್ದಳ್ಳ.ಡಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಜು

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಾಧಾ

ದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಭಯ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿೋಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಷ್ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಲೋ

ಚನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋನ

ಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಗೆುರಾ

ದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಶಿಕಾಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಆಯುಬಿಮ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುವೆಶಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಸಿಾಂ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಪಿೋಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭಾತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ ಪಿರೋ

ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಿಥುನ್ 

ಮಡಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ 

ರೂ

ನ್ಸರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವವಾ ನಾಥ

 ಮಡಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ಬಂಡಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಯಾಸಿಮ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಹಾಜಿಭ

ಲಾಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದತತ  

ಪೇೋಡೋ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಷನಸ್ವ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸಭ

ದ್ ಯಫಿ 

ಗೋಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುನೇಭತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಾಾಂಡ್

ರಂಖ 

ಬಂಡಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ 

ಔಲಬು

ಗಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುರುಕ್ಷಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಣಣ ಪ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾ

ಯಿ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾರಾಮ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರೋಹಿಣಿ 

ಡೋಳ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣ 

ಫಷಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಜನಕ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಔತ ಯ 

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಖಾಜ್ದಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ 

ಕಯಳಿ್ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಅಲ 

ದೌಲಾಸ್ವ

ಬ್ ಶೈಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಟ್ 

ಜೌಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುದಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯವಚಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ಯಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದ್ೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಲ್ 

ಡಿ 

ಹೋಳಿ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುರುಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುರುಕ್ಷಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಎಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುವಶಿಔಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಜಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಆದಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಡೋನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಫಯಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನತಾಯ ನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಚಂದರ ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹೇವಾ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಷವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಾಂದರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲೋ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಯನಭಮ

 ಕೆರೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಾಂಡ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ ರೂ

 .  ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗಿಾಂದರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  ಧನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಹಾಸಿನ 

ಬಿ 

ಗೋಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಔಡಗಂಚಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಮಾದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಜಮಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಗಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಷಬೇರಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ 

ನರೋಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಾಂ

ದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ತುಲಾಜ್ದ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುಧಭಯರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಡಗಂಚಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಔಲಾಯ ಣಿ 

ಅಭರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ  

ಮಂಡಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರುನೋಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಗೇಾಂದರ

 

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ರಿವೂರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋ 

ಅಭರ್ 

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬಾಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರುಸಧಾಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರುಬೌಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರುಬಂಡೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಗೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಭಾ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರುಆನಂದ್ರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಮಯ

 ಸರಿಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷೀ  ಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರುಔಳತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ Kawalga ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಗೂನ ರ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಭಮ  

ಶಿೋಖಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋತಿರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಪೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುರೇಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋಟ್ಟ

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಾಂದರಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಹಿೋರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುರಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕೋಯಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಸಿ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಡಿಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಭಮ  

ನಾಡಗೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಡಿಿ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಡಿಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಾಂಡಲ

ಕ್ 

ಹಳ

ಕುಾಂದ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಡಿಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಡಿಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಶ

 

ಬುಯನಪು

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಡಿಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಳಭಮ  

ಪೇಲೋಸ್್

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಡಿಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಿೋಯಪ  

ಹಳ

ಕುಾಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಡಿಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋ

ಕಾಂತ್ 

ಷನೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಡಿಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುಲಾಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಕುಡಿಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಟ್ಲ್ 

ಗುಾಂಡ್ಗು

ತಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವರೂಪಾ

ಕ್ಷ್ಮಯ  

ಸ್ವಾ ಮಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಮ್ 

ಗುರಾಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಾಂ

ತಬಾಯಿ 

ಧನಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುತೇಜಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔಯ 

ಎಬಿಡಿಐ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತುರಾಮ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭನೋ

ಸರ್ 

ಜೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೋಡ್

ಬೈ 

ಅಾಂಬಾಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಭಮ  

ಅಾಂಬಾಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಹಾಷನ

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಟಿ್ ಲ್ 

ಸಯಳ

ಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಭಮ

 ಗೌರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಪ

 ಉದಾ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ 

ಭಡಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಡಚಿಾಂಚಳ್ಳ ಮುಾಂಗಾರುಆಕವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಾದಯಷನಸಳಿ್ಳ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭದಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಜುಯನ್

 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಥೋ

ಡ್ 

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್ 

ಚಂದರ ಶ

 ರಾಮಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಿಬ್ರ

ಬ್ ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಬಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಭರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಗಿ ಕೌಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ದ್ರಡಡ ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಖವಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಬಿೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಸೂತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಹುನು

ಗುಾಂದ್ 

ಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಹನನ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನರಂಜ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸೋಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಒಾಂಕಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜಶಿರ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಚಂದರ ಶೇ

ಕರ್ 

ಉಪಿಪ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಜಿಲಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಸೂಲ್ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದಷತ ಗಿೋರ್ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಬಿರಾಶು

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿನಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಾಂತಪ

 ಶಿ 

ಹೂವಂ

ಗೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ 

ಮಾಶಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರೇಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಲಬೈ 

ಹದ

ಲೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಶ

 

ಹನ

ಗೋಾಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಣಿಕ್ 

ಬಂಡಖಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಾಾಂ

ತ್ 

ಮಾಯ ಡಿ

ಟೋಟ್ 

ಡೆನೆಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭರಾ

ವ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ್ ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಿ ಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುದವಯಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿಲೆಮಾ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸಭಮ

ದ್ 

ಸನೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಮ್ 

ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೋಭಾ

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಾನಾರ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಯಔ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಭಮ  

ಸ್ವಯಸಂ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಲೋ

ಚನಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ವಠಲ 

ನಾಯಿೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಲಭೋಾಂ 

ತುಕ

ರಾಾಂ 

ಲವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ 

ಶಿಪ  

ಬಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಡಿಯಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರುಸನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುನೋಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ

ಪ  

ಬಿರಾದಾ

ಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋ ಶಿಲಾ 

ಸಡದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಉದಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುಭಲಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ 

ಫಜನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ನಾಖಪ  

ಫಜ್ದನ್ಸ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುವಾ

ಡಿ ವಾಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ 

ವಾಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಕಾಂತ 

ವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುನಾಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುನೋಲಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್ 

ಖಾಯ ಾಂಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖದ

ಪ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ  

ಗಾಡೆಲ ಗೂ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುದ್ಲಡ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಯಶಿೋದ್ 

ಮೄಸಬ್ರ

ಬ್ ಶೈಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ಎಾಂ 

ಟಿ್ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಮಂಖ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನೆಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದ್ೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅನತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುದಷತ ಗಿೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಷಮಿೋನಾ 

ಬಾನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋದ್

ನಾು ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಧಭಯರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನಾಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಔ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೆಣುಮ ಔ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುವೋಯಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ತಾರಾಭಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಮಾ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸೂಮಯ

ಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಬಂಡೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ 

ದ್ರಖಯದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮಾನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ನಾಗೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಕಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಮಾರುತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೇೋತಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಗಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಕೈಲಾಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮ್ 

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷಣಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುರ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಬುಾ ಲ್ 

ಖಾದರ್ 

ಜಿೋಲಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದವೋಾಂ

ದರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ಪ  

ಬಿ ಎಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಉಸ್ವಮ ನ್ 

ಮಿಯಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠಮಯ .

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಔವತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಗುರುನಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಮಾರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಣಣ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಕಾಂಟ್ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ತಲಾ

ಸ್ವಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಹೈದರ್ 

ಸ್ವಬ್ 

ಭಕಂದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಜನಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅವನಾ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಥಾರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗೌತಭ

ಬುದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುದಾಯ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾಾಂತ

ಪ  

ಗುಾಂಡಗು

ತಿರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಂಡಪ  

ಕೆ 

ವಾಖಾ ಗಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಜಯ್್

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಮೃತ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಿರ ೋಮಿ

ಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಲಔಿಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿೋನಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನಯಾಜ್

 ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುದಭಲು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಪುಷ್ಮಪ 

ತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಷಟ್ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ವ 

ಟೇಔರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುವೋರೇಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರೇಮಯ  

ಹಿರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಗಂಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಯೋಗೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ 

ಬಾಯಿ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಮುಕತ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಭಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಂಖನಫ

ಷಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುವಶಿಔಲಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಬಂಡೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಂ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಂಗಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುವಯ

ಣ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಕಾಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ರ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಾಂದ್ರ 

ಇರುವೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುASHOK

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದಸ್ವ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಆಶಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಪಕ್ಷೋರ

ಡಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ವಜಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಶಿೋಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಜು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುರಾಹುಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಹುಸೇನ್ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಿೋ

ಶ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುASHOK

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಪೄರ ೋಮ್ 

ಸಿಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಚನನ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಬಖವಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಅನನ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಲತಾ 

ಇಾಂಖಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯವಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅಾಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಮಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುವವಾ ರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಸ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಚಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಜಖನಾನ ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಆಡ್ಾಂಫ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಜೆಟ್ಟಾಂಗ್ 

ಮಾಯ ಾಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಧಭಯರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೌಔತ್ 

ಅಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜವಾಲ್ ಮುಾಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಟೆಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್ 

ರಾಮ 

ಪಾಾಂಡೆರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಮಂಖಳಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಸ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ಯ್ 

ತಲಾಾ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪ ರಾ

ಮ 

ಮಲನ

ಕೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಭಮ

 ಕಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಭಮ  

ಕೋರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಲಾಂ

ಖಪ  

ಹೂಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಎಯಸಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಜಖನಾನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ 

ಸಿನ್ಸನ ಯಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸರೇವ

ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಭನತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದರ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಅನಾನ ರೆ 

ಅಾಂಫರಾ

ಯ್ 

ಅಾಂಔಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಿೋಫ

ಬ್ SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುದ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರುಅಾಂಬಿಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರುಸನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಅಪ ರಾ

ಮ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಜೆಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರುವಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರುಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಆಮಿೋನ್ 

ಟೇಲ್ 

ಔಖೆನ್ 

ಭಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಭಾ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಾಂಥನ್ಸರು ಮುಾಂಗಾರುಕುಪಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ವೆಜನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಇಾಂದ್ರ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಗಂಗು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುಸಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುನಾಗೇಾಂದರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುಈಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಸಕೇಾಂದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರುಪಿಯಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸದ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ತ್ಲೂಲ ರು ಮುಾಂಗಾರು

ಜಮದರ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾ

ಲಾಂಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಮಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಗಂಖಮಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ

ಕಾಂತ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ನಭಯ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ  

ಸ್ವಾಂಗುಳಿ

ಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಶೈಜ್ದದ್ 

ಬಿೋ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಭು 

ಹುಸ್ವಮ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರುಸರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ದಷತ ಮಯ  

ಎಾಂ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜ್ದಪುಯ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಣಭಮ  

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವತಲಾಂ

ಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಪುತರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಪುತರ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಗುಾಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಮ ತಿ

 ಸಿಾಂಗೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುಾಂಡ

ಭಮ  

ಅಮೇೋಗ

ಸಿದಾ  

ಸಿರೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ನಾ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸ್ವಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಧನಂಜ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುದತತ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಹಿೋರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಾ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿರ ೋಶಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಅನುಸ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಔರೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಫಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಲಲ ಕ

ಜುಯನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಾಂತಪ

 

ಅಔಿಲ

ಕೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಸಿದಾ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಜಪ  

ತಭಮ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಕಶಿನಾಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಜಖದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಭಲಲ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚೋಳ

ಪ  

ಡಾಬಾಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಕಾಂತ್

 ಆಟ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ

ರೋದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುರಾಜು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಪೂಜ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಯ 

ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರ ಕವ 

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಭೋಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಹಾದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಭಸಭಮ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾರ ಭ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ತಿಪ ಮಯ  

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾಾ

ರೋದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಚೆನನ ಭಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರು 

ಶಾಂತಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

MD 

ಮಾಶಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿರ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಫಾತಿಮಾ

 ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಔಲಾಯ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುರ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಖಪ  

ಶಾಂತಪ

 ಕೌಲಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಲಾಂಖ

ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುದ್ೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಗಿರೆಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನೋಲಾಾಂ

ಬಿಕೆ 

ಡೆಮ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಧನಂಜ

ಮ 

ಡೆಮ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಪಾಯತಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಂ

ತಪ  

ಧೋತ್ರ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಯಸೂಲಾ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಚಂಡಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುನಾಖಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಔವಥ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚಂದರ ಔ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಲಕ್ಷೀ ಮ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ನಾನಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಸಿದಾ ಮಯ  

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುವಯಣಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರುಮಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ದಾಲಣಣ  

ಕಸಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ
ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ ಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ

ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಳಸಂಗಿ ಮುಾಂಗಾರು

ತಭಮ ನ

ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಲಿ  (ಕೆ) ಮುಾಂಗಾರುಅಮೃತ್

1 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಿಣಣ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

2 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ವಭಲಾಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

3 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

4 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭಲಲ ಪ  ಎಾಂ. ಸದದ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

5 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರಾಭದಾಸ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

6 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಸನಮಂತ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

7 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಜಿಲಾನ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

8 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಗುರುವಯಣ ಹಷಭನ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

9 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಕಶಿಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

10 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಚಂದ್ ಸ್ವಬ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

11 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಚನನ ಣಣ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

12 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭಲಲ ಭಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

13 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಷಔರ  ಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

14 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಯುರಾಜ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

15 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಪಾಯತಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

16 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಕರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

17 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಿಭಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್



18 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಕರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

19 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಚನನ ಭಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

20 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಅಮೃತ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

21 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಅವನಾಶ್ ಕುಮಾರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

22 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಮಾಶಯ ಳ ಸಂಖಣಣ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

23 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ವಯಣಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

24 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಯವಚಂದರ  ಮತಿರ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

25 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಅನನ ರಾಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

26 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ತಿಭಮ ಣಣ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

27 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಗುರುಲಾಂಖಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

28 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಷನಾು ರಿ ಸ್ವಬ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

29 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಖಾಜ್ದಬಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

30 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಫಡದಾಲ್ ಭಲಲ ನಾಥ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

31 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಫಷಣಣ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

32 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರ ಭು

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

33 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭಾಯತ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

34 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ತುಳ್ಳಸಿರಂ ಭದನೆ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

35 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಲಾಲು

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

36 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರಾಜಾಂದರ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

37 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

38 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ವೋಯಣಣ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

39 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಕಶಿೋರಾಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

40 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಿಪುತರ  ಅರುಣೋದಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

41 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಉಸ್ವಮ ನ್ ಟೆಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

42 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಗಂಗಾಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

43 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಜಖನಾನ ಥ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್



44 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಾಂತಾ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

45 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಮಾರುತಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

46 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಔಸೂತ ರಿಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

47 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭಲಲ ನಾಥ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

48 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಜಖನಾನ ಥ ಎಸ್ ಬೈಯಭಡಗಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

49 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಲಾಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

50 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ವೋಯಮಯ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

51 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಮುನೇಶ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

52 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

53 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಖಣೇಶ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

54 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭೋಭಶಂಔರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

55 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಕರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

56 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಗುರುಪಾದಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

57 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭಳಭಮ  ಪೇಲೋಸ್್ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

58 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಮವವಂತರಾಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

59 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಕರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

60 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭಹಿಬ್ರಬ್ ಸ್ವಬ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

61 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಔಲಾಯ ಣಿ ರಾಥೋಡ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

62 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಿರ ೋಮಾಾಂತರಾವ್ ನಾಡಗಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

63 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಯವಕುಮಾರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

64 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

65 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರ ಕಶ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

66 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಚಂದರ ಕಾಂತ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

67 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಪಾಯತಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

68 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಿರಾಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

69 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭಲಲ ಣಣ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್



70 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಯತನ  ಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

71 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರೇಣುಕ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

72 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರ ಕಶ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

73 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭೋಭರಾಮ ಬಿಳ್ಳಗುಾಂಡಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

74 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಸಭಾಷ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

75 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಪಾಯತಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

76 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಔಳಷಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

77 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಫಷಣಣ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

78 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಿರ ೋಶೈಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

79 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಸಿದಾ ರಾಭ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

80 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

81 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಫಷವಂತರಾಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

82 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ವಯಣಫಷಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

83 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರಾಜಶಿರ ೋ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

84 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಅಾಂಫರಾಮ ಮಾದಯ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

85 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಸಭಾಷ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

86 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಮಲಲ ಪ  ಹಿಯಕ್ಬರು

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

87 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭಸದಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

88 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಗುಾಂಡಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

89 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಭಣಿಔರಾವ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

90 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಿರ ೋಮಂತಾ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

91 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ವಯಣ ಫಷಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

92 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಗುರುಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

93 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಜಟೆಪ  ಕಯ ಾಂಬೆಲ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

94 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ನಾಡಗೇರಿ ಭೂತಲ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

95 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಅನಸೂಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್



96 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಕರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

97 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರ ಭು ಎಸ್ ಡೆಮರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

98 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಗುರುಪಾದಪ  ಆಳಂಡ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

99 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಗಂಗಾಧರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

100 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

101 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

102 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ವಯಣಫಷಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

103 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ವಠಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

104 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಷಚಿನ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

105 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ತುಳಜ್ದರಾಮ್ ಫುಲಾರೆ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

106 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಶಿಪುತರ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

107 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಮೇೋತಿರಾಮ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

108 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ರ ಬಾಲಾಂಗ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

109 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ವಯಣಭಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

110 ಅಳಂದ ನಾಂಫಗಾಯ 2019-2020 ಔಸೂತ ರಿಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

111 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಯದಾಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

112 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಸ್ವಫಮಯ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

113 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶೈಲಜ್ದ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

114 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ನಾಖಪ  ದೂಧನ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

115 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಪಾಯತಿಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

116 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಗಲಲ ಬಿಬ ೋ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

117 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಸಿದಾ ಭಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

118 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಕೆೀ ೋಭಲಾಂಗ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

119 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಹುಸ್ನ್ ದ್ಾ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

120 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಾಂತಕುಮಾರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

121 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಐವಾ ಮಯ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್



122 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಸೋಭಶೇಕರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

123 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಸದಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

124 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ವಲಾಸ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

125 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಸಭಾಷ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

126 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ವವಾ ನಾಥ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

127 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಷಯಷಾ ತಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

128 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಿರ ೋಶೈಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

129 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ರೇಣುಕ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

130 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಫಷನಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

131 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಯದಾ ಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

132 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಲಾಲ್ ಬಿಐ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

133 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಮಂಜುನಾಥ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

134 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಸನೋಲಕುಮಾಯ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

135 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಯಮಶ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

136 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಚಂದರ ಶ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

137 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಜಖದವ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

138 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಅಶೋಕ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

139 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಿಪುತರ ಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

140 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ರೇಣಸಿದಾ ಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

141 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಸಭಾಷ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

142 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ವಠಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

143 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಲಲತಾಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

144 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಅಣಣ ಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

145 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಷತಿೋಶ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

146 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಾಂತಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

147 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಷರುಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್



148 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ಜಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

149 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಅಭಯನಾಥ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

150 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಬಂಡೆಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

151 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಲಲ ಭಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

152 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಾಯತ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

153 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಅಮೃತ ಹನಾನ ಳ್ಳ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

154 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಬಾಯ ಖಷರಿ ಮಲಿೆೋರಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

155 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಪಂಚಕ್ಷ್ರಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

156 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಲಲ ಕಜುಯನ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

157 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ವಯಣಭಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

158 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಯಣಭಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

159 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಲಔಣಣ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

160 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

161 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಅನನ ರಾವ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

162 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಲಲ ಕಜುಯನ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

163 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಮೆನೋದ್ಾ ೋನ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

164 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಲಲ ಭಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

165 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಖಖನ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

166 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ರೇಣಸಿದಾ ಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

167 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಬದರ ಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

168 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಣುಮ ಕಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

169 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಣಿಔಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

170 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಿರಾಜ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

171 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ದ್ೋಲಪಿುಮಾರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

172 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಸದಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

173 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭೋಭರಾಮ ಶಿರಾಮ ಕೆಯಳಿ್ಳ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್



174 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಗುಾಂಡಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

175 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ನಾಖರಾಜ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

176 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ರಾಜಶೇಕರ್ ಭಯಡಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

177 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

178 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಅಪ ಣಣ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

179 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ನಾಗಿಾಂದರ ಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

180 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಫಷರಾಜ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

181 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಸಂಖಭಮ  ವ ಬಿರಾದಾರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

182 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ರಾಜಶೇಕರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

183 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ರಾಜಕುಮಾರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

184 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಿರ ೋನಾಥ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

185 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಸಭಾಷ್ಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

186 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಜಿೋಜ್ದಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

187 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಲಲ ಕಜುಯನ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

188 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಿರಾಜ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

189 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ತುಕರಾಾಂ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

190 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಷರೋಜನ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

191 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಅಣಣ ಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

192 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಸಣಮಂತರಾಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

193 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಆನಂದ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

194 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಿವಾನಂದ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

195 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಸಿದಾರ ಭಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

196 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ದಾಮ ತಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

197 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಬಾಬು ರಾವ್ ಷಜೆ ನ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

198 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಭಹಾದವ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

199 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಿಪುತರ ಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್



200 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ವಜಮ ಕುಮಾರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

201 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಶಂಭುಲಾಂಗ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

202 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಸಲಾತ ನ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

203 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

204 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಅಶೋಕ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

205 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಈಯಣಣ  ಶಿಣಣ  ಚಿಟಿ ೋಟೆ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

206 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಆನಂದರಾವ್ ಬಾಪೂರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

207 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಲಾಂಫರಾಜ್ ನಾಖನಾಥ ಮತ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

208 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಕ್ಷಶೋರ್ ಪಾಾಂಡ್ರಂಖ ಮೆಾಂಡ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

209 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಸಿದಾಾ ರೂಡ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

210 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಶಿರಾಮ ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

211 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಯಮವಾ ಯ ಅನನ ಪ  ಪೂಜ್ದರಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

212 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಶಾಂತಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

213 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಭಔತ ಮ್ ಸ್ವಬ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

214 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಪಕುರ ದ್ಾ ೋನ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

215 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ದಯಾನಂದ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

216 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಫಷರಾಜ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

217 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಶಿರ ೋಮಂತರಾವ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

218 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಔಲಾಯ ಣಿರಾವ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

219 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಚಂದರ ಕಾಂತ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

220 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಸಂಖಮವಾ ಯ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

221 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಮಾಣಿಔ ರಾವ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

222 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಅಣಾಣ ರಾವ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

223 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಭಲಲ ನಾಥ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

224 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಪಾಯತಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

225 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್



226 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಸಿದಾ ಭಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

227 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಶಿರ ೋಶೈಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

228 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಸನಮಂತ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

229 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಲೋಖೇಶ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

230 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ತೇಜಶಿಾ ನ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

231 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ವೄಾಂಔಟ್ ಗುಾಂಡ್ ಪೂಜ್ದರಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

232 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಚಂದರ ಕಾಂತ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

233 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಕಶಿನಾಥ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

234 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ವನಾಮಕ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

235 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ವಜಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

236 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಯಮಶ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

237 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ದ್ಗಂಬಾರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

238 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ವಔರ ಮ್ ಮಾಣಿಕರ ವ್ ಅಲಂಗೇಔರ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

239 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಷವತಾ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

240 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ವಜಮ ನವೃತಿರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

241 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ವಜಮಕುಮಾಯ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

242 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಪುಟಾಲ ಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

243 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಅನುಸೂಮ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

244 ಅಳಂದ ನರೋಣ 2019-2020 ಗುರುಬಾಯಿ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

245 ಅಳಂದ ಅಳಂದ 2019-2020 ಫಷನಪ

ಬಾಯ ಟ್ರಿ 

ಸ್ಪ ರೋಮ

ರ್

ಔರ ಭ ಸಂಖೆಯ

ಜಿಲೊ ತಾಲ್ಲಕು ಹೋಫಳಿ ರೈತಯ ಹೆಷರು

ಡೆದು

ಕೊಂಡ 

ಸೌಲಬಯ

ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಾಫಮಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

2 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶೈಲಜಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

3 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಪ  ದೂಧನಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

4 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಾಾತಿಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

5 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಲಿೂ ಬಿಬ ೋ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

6 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದದ ಭಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

7 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕ್್ೋಭಲಿೊಂಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

8 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಹುಸ್ನ್ ದ್ಧವ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

9 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾೊಂತಕುರ್ಮರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

10 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಐವವ ಮಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

11 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

12 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಸದೇಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

13 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಲಾಸ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

14 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

15 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿವವ ನಾಥ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ



16 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷಯಷವ ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

17 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

18 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣುಕ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

19 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷನಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

20 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

21 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಾಲ್ ಬಿಐ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

22 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

23 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುನಿೋಲಕುರ್ಮಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

24 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಮಶ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

25 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಶಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

26 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜಗದೇವಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

27 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಶೋಕ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

28 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪುತರ ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

29 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

30 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

31 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಠಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

32 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

33 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಣ ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

34 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷತಿೋಶ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

35 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾೊಂತಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

36 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷರುಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

37 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಜಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

38 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಭಯನಾಥ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

39 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಂಡೆಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

40 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಭಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

41 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಾಯತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

42 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಮೃತ ಹನಾನ ಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

43 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಾಯ ಗಷರಿ ಮಲೆಕ ೋರಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

44 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಂಚಕ್ಷರಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

45 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

46 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಭಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

47 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಣಭಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

48 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಕಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

49 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಕೊಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

50 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನನ ರಾವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

51 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

52 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮೆನೊೋದ್ಧದ ೋನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

53 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಭಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

54 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಗನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

55 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

56 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬದರ ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

57 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಣುಮ ಖಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

58 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭರ್ಣಕಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

59 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

60 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದ್ಧೋಲಿಪುಕರ್ಮರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

61 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಸದೇಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

62 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋಭರಾಮ ಶ್ರಾಮ ಕ್ಯಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

63 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

64 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

65 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಯಡಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

66 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

67 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಪ ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

68 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗೊಂದರ ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

69 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

70 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂಗಭಮ  ವಿ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

71 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

72 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಜಕುರ್ಮರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

73 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋನಾಥ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

74 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಭಾಷ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

75 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜಿೋಜಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

76 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

77 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

78 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ತುಕರಾೊಂ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

79 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷರೋಜನಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

80 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಣ ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

81 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

82 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಆನಂದ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

83 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

84 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದ್ರರ ಭಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

85 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದ್ರಮ ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

86 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಾಬು ರಾವ್ ಷಜಜ ನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

87 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

88 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪುತರ ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

89 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಮ ಕುರ್ಮರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

90 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಂಭುಲಿೊಂಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

91 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನುಸೂಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ

92 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ೋಮಯ



PÀæ. À̧A. f¯Áè vÁ®ÄPÀ ºÉÆ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ ಡೆದ್ಧ

ರು 

ಸೌಲ

ಭಾಯ

11 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋಭಣಣ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

12 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲೆಲ ೋವಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

13 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಲಾಂಖಪ  ಡೆನೆಕ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

14 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮೇನಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

15 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಳಕುಾಂದ್ ಅಮೃತ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

16 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಯಫಷಪ  ಓಶೆ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

17 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

18 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

19 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

20 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಂಚಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

21 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔನಾಯ ಕುಮಾರಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

22 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರಾಜ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

23 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

24 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಭನಾಥ ನರೇಗೆ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

25 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿ ಬೋರುತಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

26 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಮ್ ಎಸ್ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

27 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಶಾಂತ್ ಭೋಜರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

28 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖದಪ  ಬಿರಾದಾರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

29 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

30 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

31 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

32 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

33 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾಗಾಯ ಶಿರ ೋ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

34 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

35 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

36 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೋಯಫಷವಂತರಾವ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

37 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

38 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲ್ ಔನಾತರಾಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

39 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾರಾಮಣಯಡಿಡ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

40 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷ ಲಾಂಖಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

41 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಬಾಜಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

42 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔಯರಾವ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

43 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋನುಬಾಯಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

44 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಯತಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

45 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭಾಔರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

46 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

47 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂತ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

48 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲಕಂಠ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

49 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಫಣಣ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

50 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಭಾಶ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

51 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಂಡಿತ್ ಸೋಲಂಔರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

52 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

53 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲ್ ಔನಾತರಾಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

54 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾರಾಮಣಯಡಿಡ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

55 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷ ಲಾಂಖಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

56 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಬಾಜಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

57 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔಯರಾವ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

58 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

59 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

2019-20 ಲಘುಪೊವಕೊಂವ



60 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

61 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

62 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

63 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

64 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

65 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

66 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾಾ ರೂ .  ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

67 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

68 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

69 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

70 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

71 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಿೋಯಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

72 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಿೋಯಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

73 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಿೋಯಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

74 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿಲಘುಪೇವಕಾಂವ

75 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿಲಘುಪೇವಕಾಂವ

76 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

77 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

78 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಶಲ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

79 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಶಲ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

80 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

81 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

82 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಆನಂದ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

83 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಆನಂದ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

84 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

85 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

86 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಲಾಂಖಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

87 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

88 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

89 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

90 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

91 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

92 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

93 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

94 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

95 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

96 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ  ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

97 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ  ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

98 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

99 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

100 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

101 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

102 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ . ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

103 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ . ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

104 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

105 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

106 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

107 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

108 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡಭಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

109 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

110 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

111 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

112 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

113 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ



114 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

115 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

116 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ನಟ್ಟಔರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

117 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

118 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

119 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

120 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

121 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಆನಂದಮಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

122 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾಾ ರೂ .  ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

123 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶ ಬುಯನಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

124 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

125 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

126 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅರಾದ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

127 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅರಾದ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

128 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಣಣ  ಟ್ಟ ಭೂಷನ್ಸರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

129 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಲಾಂಖಮಯ  ಭತತಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

130 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

131 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಷನೇಶ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

132 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂತಾಳ್ಳ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

133 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

134 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ಪೇೋದಾಾ ರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

135 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

136 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಪಾಲ ತಳವಾಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

137 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶ ಬುಯನಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

138 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ  ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

139 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

140 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

141 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

142 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಯತಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

143 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

144 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಲಾಂಖಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

145 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

146 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

147 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾಯತ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

148 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

149 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

150 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ  ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

151 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ  ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

152 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

153 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

154 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ . ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

155 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

156 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

157 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

158 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

159 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಶಿೋಲಬಾಯಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

160 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಣಯಭಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

161 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

162 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಫಾ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

163 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪೄರ ೋಭತಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

164 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಜ್ದಕ್ ಮಿಯಾನ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

165 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸಭಮ ದ ಅಲ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

166 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

167 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯುರಾಜ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ



168 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

169 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

170 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

171 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

172 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

173 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅರಾದ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

174 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಿ ಹನಾನ ಳ್ಳ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

175 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಣಣ  ಟ್ಟ ಭೂಷನ್ಸರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

176 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಲಾಂಖಮಯ  ಭತತಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

177 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

178 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂತಾಳ್ಳ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

179 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಕ್ಷಾಂಡಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

180 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

181 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

182 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

183 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ಪೇೋದಾಾ ರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

184 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

185 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಪಾಲ ತಳವಾಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

186 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶ ಬುಯನಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

187 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ  ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

188 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

189 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

190 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಿೋಯಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

191 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿಲಘುಪೇವಕಾಂವ

192 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

193 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಶಲ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

194 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋನುಬಾಯಿ ಭದನ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

195 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸ್ವರು ಬಾಯಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

196 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

197 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಆನಂದ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

198 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಯತಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

199 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

200 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಲಾಂಖಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

201 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

202 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾಯತ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

203 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

204 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

205 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ  ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

206 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

207 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

208 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ . ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

209 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

210 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

211 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

212 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

213 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

214 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

215 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡಭಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

216 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

217 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

218 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

219 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

220 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

221 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಶಿೋಲಬಾಯಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ



222 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಣಯಭಮ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

223 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

224 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ ಪೂಜ್ದರಿ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

225 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

226 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

227 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲೆಲ ೋವಪ ಲಘುಪೇವಕಾಂವ

ಔರ ಭ ಸಂ ಜಿಲೆಲ ಔರ .ಸಂ
vÁ®ÄPÀ

ಹಫಳ್ಳ ಹೆಷರು ಡೆದ್ರಕೋಡ ಸೌಲಬಯ

1 ಔಲಬುಯಗಿ 1 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತ/ಶಂಔಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

2 ಔಲಬುಯಗಿ 2 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭಶಂಔಯ/ ಶಿಪುತರ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

3 ಔಲಬುಯಗಿ 3 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಲಾಂಖಪಾಪ /ಶಿರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

4 ಔಲಬುಯಗಿ 4 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಭರಾ/ಚಂದಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

5 ಔಲಬುಯಗಿ 5 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಇಮಾಭಸ್ವಫ/ಶೇಕಚಂದಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

6 ಔಲಬುಯಗಿ 6 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಪಾಪ /ಮವಾ ಾಂತರಾಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

7 ಔಲಬುಯಗಿ 7 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಾಸದ/ವವಾ ಷರಾಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

8 ಔಲಬುಯಗಿ 8 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಣಾನ ರಾ/ಸಿದಾರ ಭಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

9 ಔಲಬುಯಗಿ 9 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿನಾಂಖಪಾಪ /ಸಿದಾರ ಭಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

10 ಔಲಬುಯಗಿ 10 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಯಾಯಕಾಂತ/ಫಷಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

11 ಔಲಬುಯಗಿ 11 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಭಯಣನ /ಭೋಭಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

12 ಔಲಬುಯಗಿ 12 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಯಖಲಲ /ಭೋಭಶಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

13 ಔಲಬುಯಗಿ 13 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿನಂದ/ಧಭಯಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

14 ಔಲಬುಯಗಿ 14 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಣನ ಗುಯಪಾದಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

15 ಔಲಬುಯಗಿ 15 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತ/ಷರಿಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

16 ಔಲಬುಯಗಿ 16 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪಾಪ /ಭಲೇವಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

17 ಔಲಬುಯಗಿ 17 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದಪಾಪ  ಶಿವಯಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

18 ಔಲಬುಯಗಿ 18 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಲಾಲ ಲಾಂಖ/ನಯಷಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

19 ಔಲಬುಯಗಿ 19 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖರಾಜ/ನಯಷಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

20 ಔಲಬುಯಗಿ 20 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಬಾರಾಮ/ಮೆಲಾರಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

21 ಔಲಬುಯಗಿ 21 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಲ ಪಾಪ /ರೇಣಸಿದಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

22 ಔಲಬುಯಗಿ 22 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಫಬಾಯಿ/ಯಮವಾ ಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

23 ಔಲಬುಯಗಿ 23 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಾನ /ಧೂಳಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

24 ಔಲಬುಯಗಿ 24 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಶಿಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

25 ಔಲಬುಯಗಿ 25 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಣಾನ /ರ ಭುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

26 ಔಲಬುಯಗಿ 26 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಬಔಯ/ಗುಯಫಷಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

27 ಔಲಬುಯಗಿ 27 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪಾಪ / ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

28 ಔಲಬುಯಗಿ 28 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜು / ನಾಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

29 ಔಲಬುಯಗಿ 29 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಾಳಮಾಮ  / ಪುಾಂಡಲಔಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

30 ಔಲಬುಯಗಿ 30 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭಶಂಔಯ/ಅಾಂದಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

31 ಔಲಬುಯಗಿ 31 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

32 ಔಲಬುಯಗಿ 32 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶ/ರಾಭಚಂದರಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

33 ಔಲಬುಯಗಿ 33 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು/ಸೋಭಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

34 ಔಲಬುಯಗಿ 34 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಾನ /ಧೂಳಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

35 ಔಲಬುಯಗಿ 35 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ/ಶಿಮೇೋತ್ನಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

36 ಔಲಬುಯಗಿ 36 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂಖಪಾಪ /ಧಮೃಯರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

37 ಔಲಬುಯಗಿ 37 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪಾಪ /ಧಭಯರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

38 ಔಲಬುಯಗಿ 38 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸಮ ದಲ/ಅಫಬ ಲ್ ರೈಭನ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

39 ಔಲಬುಯಗಿ 39 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲೆಲ ೋವಪಾಪ /ದಾಯ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

40 ಔಲಬುಯಗಿ 40 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಶಿರಾಮ/ರೇಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

41 ಔಲಬುಯಗಿ 41 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದಪಾಪ /ಸಂಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ
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42 ಔಲಬುಯಗಿ 42 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವುಕುಮಾಯ/ಫಷರಾಜಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

43 ಔಲಬುಯಗಿ 43 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಭರಾ/ಚಂದಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

44 ಔಲಬುಯಗಿ 44 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಮಯಕಾಂತ/ಭಲಲ ಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

45 ಔಲಬುಯಗಿ 45 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪಾಪ /ಲಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

46 ಔಲಬುಯಗಿ 46 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಮು/ಪಾಾಂಡ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

47 ಔಲಬುಯಗಿ 47 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ /ರಾಚಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

48 ಔಲಬುಯಗಿ 48 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ /ವಯಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

49 ಔಲಬುಯಗಿ 49 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಣಾನ /ರೇಣ ಸಿದಾಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

50 ಔಲಬುಯಗಿ 50 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಿಣ/ರೇಣಸಿದಾಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

51 ಔಲಬುಯಗಿ 51 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಷವತಾ/ಕುಮಾಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

52 ಔಲಬುಯಗಿ 52 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂಜು/ಧಭಯಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

53 ಔಲಬುಯಗಿ 53 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಭಯಣನ /ಶಿಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

54 ಔಲಬುಯಗಿ 54 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಣಾನ /ಶಿಲಾಂಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

55 ಔಲಬುಯಗಿ 55 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಭಚಂದರ /ಶಂತಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

56 ಔಲಬುಯಗಿ 56 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔಯಪಾಪ /ಪಿೋಯಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

57 ಔಲಬುಯಗಿ 57 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಔಿಪಾಪ /ಮುತತ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

58 ಔಲಬುಯಗಿ 58 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಿಪ ಣಾನ /ವಯಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

59 ಔಲಬುಯಗಿ 59 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಭಲಲಯಾಯ /ಸಿದಾರ ಭಯಾಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

60 ಔಲಬುಯಗಿ 60 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಭಲಾಂಖಪಾಪ /ಶಾಂತ ಭಲಲ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

61 ಔಲಬುಯಗಿ 61 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೌಡಪಾಪ //ಶಿರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

62 ಔಲಬುಯಗಿ 62 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಜಿ/ಬಾವುಸಿಾಂಖಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

63 ಔಲಬುಯಗಿ 63 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಮವಾ ಯ/ಮಾಾಂತಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

64 ಔಲಬುಯಗಿ 64 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುತತ ಖಲಲ /ಶಿರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

65 ಔಲಬುಯಗಿ 65 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಮವ/ಸಳಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

66 ಔಲಬುಯಗಿ 66 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ಶೈಲ/ಸಿದಾ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

67 ಔಲಬುಯಗಿ 67 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಾನ /ರ ಭುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

68 ಔಲಬುಯಗಿ 68 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ರ ಭುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

69 ಔಲಬುಯಗಿ 69 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು/ಮಾಶಯ ಳಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

70 ಔಲಬುಯಗಿ 70 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು/ಮಾಶಯ ಳಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

71 ಔಲಬುಯಗಿ 71 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪಾಪ /ಫಷಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

72 ಔಲಬುಯಗಿ 72 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಿಪ ಣಾನ /ಶಭರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

73 ಔಲಬುಯಗಿ 73 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಮಾಮ /ಶಿಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

74 ಔಲಬುಯಗಿ 74 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಖಾಯ ಭಣಾನ /ಹಿರೆಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

75 ಔಲಬುಯಗಿ 75 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಭಪಾಪ /ಸಿದಾರ ಭಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

76 ಔಲಬುಯಗಿ 76 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜಯನ/ಸಣಮಂತಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

77 ಔಲಬುಯಗಿ 77 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಶೋಔ/ವೋಯಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

78 ಔಲಬುಯಗಿ 78 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದಸ್ವಫ/ಫಿೋಯಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

79 ಔಲಬುಯಗಿ 79 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದಾ ಣಾನ /ಸಿದಾರ ಭಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

80 ಔಲಬುಯಗಿ 80 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಣಾನ /ಗುರುಲಾಂಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

81 ಔಲಬುಯಗಿ 81 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಮಾಮ /ಗುರುಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

82 ಔಲಬುಯಗಿ 82 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪಾಪ /ಯಫಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

83 ಔಲಬುಯಗಿ 83 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪಾಪ /ಭಲಲ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

84 ಔಲಬುಯಗಿ 84 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ/ಚನನ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

85 ಔಲಬುಯಗಿ 85 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಮೃತ/ಭೋಭಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

86 ಔಲಬುಯಗಿ 86 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಯತಪಾಪ /ಲಔಿಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

87 ಔಲಬುಯಗಿ 87 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕಯ/ಸಿದರ ಭಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

88 ಔಲಬುಯಗಿ 88 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭರಾಮ/ಮಾಣಿಔಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

89 ಔಲಬುಯಗಿ 89 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ  /ವಯಣಫಷಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

90 ಔಲಬುಯಗಿ 90 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭಾತಿ/ರಾಜಾಂದರಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ



91 ಔಲಬುಯಗಿ 91 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಣನ ರಾ/ಶಿವಯಣಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

92 ಔಲಬುಯಗಿ 92 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದವಾಂದರ ಪಾಪ /ಪಿೋರಾಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

93 ಔಲಬುಯಗಿ 93 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಷಿೋಕಾಂತ/ರಾಚಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

94 ಔಲಬುಯಗಿ 94 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಖಬಾಯಿ/ಶಾಂತಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

95 ಔಲಬುಯಗಿ 95 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಶೋಔ/ಸಿದಾರ ಭಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

96 ಔಲಬುಯಗಿ 96 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಿೋತಾ/ಅಶೋಔಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

97 ಔಲಬುಯಗಿ 97 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಖನಲಾಂಖಪಾಪ /ಷನನ ಉಔಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

98 ಔಲಬುಯಗಿ 98 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಣಾರಾಮ/ಶಿರುದರ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

99 ಔಲಬುಯಗಿ 99 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಣಾನ /ವಠೂಬಾಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

100 ಔಲಬುಯಗಿ 100 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಸಲಸ್ವಫ/ಲಾಲಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

101 ಔಲಬುಯಗಿ 101 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಯತಿ/ಪಾಾಂಡ್ರಂಖಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

102 ಔಲಬುಯಗಿ 102 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭ/ಸಜೆುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

103 ಔಲಬುಯಗಿ 103 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಪಾಪ /ಭೋಮುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

104 ಔಲಬುಯಗಿ 104 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ /ಧಭಯರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

105 ಔಲಬುಯಗಿ 105 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪಾಪ /ನಾಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

106 ಔಲಬುಯಗಿ 106 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಬಂಡಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

107 ಔಲಬುಯಗಿ 107 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಂಡಪಾಪ /ತಭಮ ಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

108 ಔಲಬುಯಗಿ 108 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬುದಭಮ /ಮಾಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

109 ಔಲಬುಯಗಿ 109 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತ/ಸಿದಾರ ಭಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

110 ಔಲಬುಯಗಿ 110 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣ/ಧಭಯಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

111 ಔಲಬುಯಗಿ 111 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿನಂದ/ಧಭಯಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

112 ಔಲಬುಯಗಿ 112 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಕಾಂತ/ ಧಭಯಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

113 ಔಲಬುಯಗಿ 113 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ/ವಯಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

114 ಔಲಬುಯಗಿ 114 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಿಪ ಮಾಮ /ಮಲಲ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

115 ಔಲಬುಯಗಿ 115 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಿೋಯಣಾನ /ಸಿದಾ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

116 ಔಲಬುಯಗಿ 116 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲೋಹಿತ/ಭಲಔಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

117 ಔಲಬುಯಗಿ 117 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು/ಭೋಭಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

118 ಔಲಬುಯಗಿ 118 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡಪಾಪ /ರೇಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

119 ಔಲಬುಯಗಿ 119 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಾನ /ವಯಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

120 ಔಲಬುಯಗಿ 120 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಣಾನ /ಚಂದಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

121 ಔಲಬುಯಗಿ 121 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಮವ/ನಾಂಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

122 ಔಲಬುಯಗಿ 122 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಾ /ಜಟೇಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

123 ಔಲಬುಯಗಿ 123 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔಯ/ನಾಗೇವಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

124 ಔಲಬುಯಗಿ 124 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಶಿರಾಮ/ನ್ಸರುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

125 ಔಲಬುಯಗಿ 125 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲಕಂಠಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

126 ಔಲಬುಯಗಿ 126 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಯೋಖಪಾಪ /ಸಿದಾರ ಭಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

127 ಔಲಬುಯಗಿ 127 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಯಣನ /ಔಲಾಯ ಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

128 ಔಲಬುಯಗಿ 128 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪಾಪ /ಚಂದರ ಶಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

129 ಔಲಬುಯಗಿ 129 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಣನ /ಚಂದರ ಶಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

130 ಔಲಬುಯಗಿ 130 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತ/ರ ಭುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

131 ಔಲಬುಯಗಿ 131 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಟೆಾಂಗ್/ಆನಂದಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

132 ಔಲಬುಯಗಿ 132 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣರಾವು/ದತತ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

133 ಔಲಬುಯಗಿ 133 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದೂಾಂಡ್ಬಾಯಿ/ದತತ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

134 ಔಲಬುಯಗಿ 134 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖ/ರ ಭುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

135 ಔಲಬುಯಗಿ 135 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಶೋಔ/ಸಧಔಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

136 ಔಲಬುಯಗಿ 136 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಜಯನ/ಕಂಠಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

137 ಔಲಬುಯಗಿ 137 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತ/ಸಿದಾರ ಭಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

138 ಔಲಬುಯಗಿ 138 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಣನ ಮಯ ಸ್ವಡ ಮಿ/ಶಾಂತಮಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

139 ಔಲಬುಯಗಿ 139 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭಬಾಯಿ/ಅಾಂಬಾರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ



140 ಔಲಬುಯಗಿ 140 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರಾಜ ಪಾಟ್ಟಲಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

141 ಔಲಬುಯಗಿ 141 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾರ ಶಾಂತ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

142 ಔಲಬುಯಗಿ 142 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂಖಣ/ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

143 ಔಲಬುಯಗಿ 143 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ /ಫಷಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

144 ಔಲಬುಯಗಿ 144 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಚಂದರ ಶಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

145 ಔಲಬುಯಗಿ 145 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭಶ/ ಭೂತಾಳ್ಳಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

146 ಔಲಬುಯಗಿ 146 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖನಾಥ/ಭೋಜುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

147 ಔಲಬುಯಗಿ 147 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ/ದಭಯರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

148 ಔಲಬುಯಗಿ 148 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ/ಶಾಂತಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

149 ಔಲಬುಯಗಿ 149 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ /ಪಿೋಯಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

150 ಔಲಬುಯಗಿ 150 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಾಂಡ್ರಂಖ/ದತಾತಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

151 ಔಲಬುಯಗಿ 151 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂಖಭನಾಥ/ಮಾರುತಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

152 ಔಲಬುಯಗಿ 152 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಯಫಷಪಾಪ /ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

153 ಔಲಬುಯಗಿ 153 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂಖಭಮ /ಬಂಡಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

154 ಔಲಬುಯಗಿ 154 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಿೋಭಲು/ಬಿೋಕಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

155 ಔಲಬುಯಗಿ 155 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲಭಮ /ಫಷವಯೋಗೇಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

156 ಔಲಬುಯಗಿ 156 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಲಾಂಖಪಾಪ /ರಾಮುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

157 ಔಲಬುಯಗಿ 157 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಲಾಂಖಭಮ /ಶಿಲಾಂಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

158 ಔಲಬುಯಗಿ 158 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ/ಶಾಂತಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

159 ಔಲಬುಯಗಿ 159 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಣಾನ /ನಾಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

160 ಔಲಬುಯಗಿ 160 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯೋಗೇವ/ನಾಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

161 ಔಲಬುಯಗಿ 161 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂಖಣಾನ /ಚಂದಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

162 ಔಲಬುಯಗಿ 162 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಸಣಮಂತಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

163 ಔಲಬುಯಗಿ 163 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತ/ಅಾಂದಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

164 ಔಲಬುಯಗಿ 164 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಔಬುಲಾು ಫ/ಭಸ್ವತ ನಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

165 ಔಲಬುಯಗಿ 165 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪುತಲಾಬಾಯಿ/ಸಿದಾ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

166 ಔಲಬುಯಗಿ 166 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಲಸಿಾಂಖ/ಥಾರುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

167 ಔಲಬುಯಗಿ 167 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪಾಪ /ಹುಷನಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

168 ಔಲಬುಯಗಿ 168 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಣಣ /ರೇನಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

169 ಔಲಬುಯಗಿ 169 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಜು/ಭೋಮುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

170 ಔಲಬುಯಗಿ 170 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಾಲು/ವಶಾ ನಾಥಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

171 ಔಲಬುಯಗಿ 171 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಮೃತ/ಮುಔತ ಾಂಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

172 ಔಲಬುಯಗಿ 172 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಬಾಯಿ/ಭಲಿಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

173 ಔಲಬುಯಗಿ 173 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭರಾಮ/ಮಾಣಿಔಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

174 ಔಲಬುಯಗಿ 174 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ/ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

175 ಔಲಬುಯಗಿ 175 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪುಾಂಡಲಔ/ಭಲಲ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

176 ಔಲಬುಯಗಿ 176 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಲಲ ಪಾಪ /ಭಲಲ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

177 ಔಲಬುಯಗಿ 177 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದಭಮ /ಯಷಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

178 ಔಲಬುಯಗಿ 178 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾಯ/ಸಿದರ ಭಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

179 ಔಲಬುಯಗಿ 179 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸ್ವಮಫಗೌಡ/ಶಾಂತಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

180 ಔಲಬುಯಗಿ 180 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಾಂತಪಾಪ /ಸಿದರ ಭಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

181 ಔಲಬುಯಗಿ 181 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಔಬ ಲ/ಭಸಮ ದ ಹುಷನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

182 ಔಲಬುಯಗಿ 182 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪಾಪ /ಸಣಮಂತ ರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

183 ಔಲಬುಯಗಿ 183 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪಾಪ /ಸಣಮಂಥ ್ ಅಐಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

184 ಔಲಬುಯಗಿ 184 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯೋಶೂದಾಬಾಯಿ/ಪಂಡಿತಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

185 ಔಲಬುಯಗಿ 185 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮೇೋಸನ/ದತತ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

186 ಔಲಬುಯಗಿ 186 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಇಾಂದ್ರಬಾಯಿ/ಮಾರುತಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

187 ಔಲಬುಯಗಿ 187 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪಾಪ /ಮಾಳಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

188 ಔಲಬುಯಗಿ 188 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪಾಪ /ಶಿೋಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ



189 ಔಲಬುಯಗಿ 189 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಪಾಪ /ಛತತ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

190 ಔಲಬುಯಗಿ 190 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪಾಪ /ಶಿಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

191 ಔಲಬುಯಗಿ 191 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಚಣಾನ /ಫಷಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

192 ಔಲಬುಯಗಿ 192 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಉಮಾಬಾಯಿ/ಶಂಔರಾಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

193 ಔಲಬುಯಗಿ 193 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಿಪ ಣಾನ /ಫಷಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

194 ಔಲಬುಯಗಿ 194 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಷಲಾಬಾಯಿ/ಅಪ ರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

195 ಔಲಬುಯಗಿ 195 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುದತ ಯಾಯ /ಬಂಡಮಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

196 ಔಲಬುಯಗಿ 196 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಠಲ/ನಾಂಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

197 ಔಲಬುಯಗಿ 197 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಣಾನ ರಾಮ/ಅಾಂಬಾರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

198 ಔಲಬುಯಗಿ 198 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾಮ/ಅಾಂಬಾರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

199 ಔಲಬುಯಗಿ 199 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಬಾರಾಮ/ವಠಲಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

200 ಔಲಬುಯಗಿ 200 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಭಾಶಚಂದರ /ಔಲಾಯ ಣಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

201 ಔಲಬುಯಗಿ 201 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔಯ/ರಾಜುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

202 ಔಲಬುಯಗಿ 202 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪಾಪ /ಸಣಮಂತಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

203 ಔಲಬುಯಗಿ 203 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುತಣನ /ಶಿರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

204 ಔಲಬುಯಗಿ 204 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೈಪನಸ್ವಫ/ಚಂದಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

205 ಔಲಬುಯಗಿ 205 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಾಾಂದಸ್ವಫ/ಸೈಪನ್ ಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

206 ಔಲಬುಯಗಿ 206 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜಯನ/ಸ್ವಮಫಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

207 ಔಲಬುಯಗಿ 207 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶೇಕಯ/ದರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

208 ಔಲಬುಯಗಿ 208 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದರಾಮ/ಸಣಮಂತರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

209 ಔಲಬುಯಗಿ 209 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಶೋಔ ಕುಮಾಯ/ಬಾಬುರಾಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

210 ಔಲಬುಯಗಿ 210 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಷಿೋಕಾಂತ/ಕಶಿರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

211 ಔಲಬುಯಗಿ 211 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣನ /ಚಂದರ ಕಾಂತಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

212 ಔಲಬುಯಗಿ 212 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ/ವಔಯಮಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

213 ಔಲಬುಯಗಿ 213 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಜಯನ/ವಾಸ ರಾಠೋಡಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

214 ಔಲಬುಯಗಿ 214 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಪುತರ ಶಿವಯಣಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

215 ಔಲಬುಯಗಿ 215 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಭಯರಾಮ/ಸಣಮಂತಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

216 ಔಲಬುಯಗಿ 216 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು/ಸೋಭಣನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

217 ಔಲಬುಯಗಿ 217 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ/ವಯಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

218 ಔಲಬುಯಗಿ 218 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೂಮಯಕಾಂತ/ಶಿಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

219 ಔಲಬುಯಗಿ 219 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಣಾನ /ಚಂದರ ಕಾಂತಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

220 ಔಲಬುಯಗಿ 220 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ/ಧಭಯರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

221 ಔಲಬುಯಗಿ 221 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜಯನ/ಫಷಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

222 ಔಲಬುಯಗಿ 222 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ /ಸಣಮಂತಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

223 ಔಲಬುಯಗಿ 223 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭುಲಾಂಖ/ಮವಾ ಾಂತಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

224 ಔಲಬುಯಗಿ 224 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ /ಸಭಾಶಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

225 ಔಲಬುಯಗಿ 225 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭರಾಮ/ಮಾಣಿೋಔಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

226 ಔಲಬುಯಗಿ 226 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಔತ ಬಾಯಿ/ದವಾಂದರ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

227 ಔಲಬುಯಗಿ 227 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಪಾದ/ವಯಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

228 ಔಲಬುಯಗಿ 228 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಬಾತಿ/ಗುರುಪಾದಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

229 ಔಲಬುಯಗಿ 229 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪಾಪ /ಭೋಭಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

230 ಔಲಬುಯಗಿ 230 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಜವಯಬಾಷ್ಮ/ರುಕೋದ್ಾ ನ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

231 ಔಲಬುಯಗಿ 231 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಚಪಾಪ /ಗಿಯಭಲಲ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

232 ಔಲಬುಯಗಿ 232 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಣಾನ /ಫಷಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

233 ಔಲಬುಯಗಿ 233 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಾಮಮಾಮ /ಜಳ್ಳಔರ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

234 ಔಲಬುಯಗಿ 234 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಸಲಸ್ವಫ/ಭಾಷ್ಮಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

235 ಔಲಬುಯಗಿ 235 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಗಾಬಾಯಿ/ರ ಭುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

236 ಔಲಬುಯಗಿ 236 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಾಾಂದಸ್ವಫ/ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

237 ಔಲಬುಯಗಿ 237 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಾಾಂದಸ್ವಫ/ಪಿೋಯಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ



238 ಔಲಬುಯಗಿ 238 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಮಷ/ಬಾಪುರಾಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

239 ಔಲಬುಯಗಿ 239 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತುತ /ಅಪ ಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

240 ಔಲಬುಯಗಿ 240 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಹುಸೇನ/ಷತತ ಯ ಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

241 ಔಲಬುಯಗಿ 241 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಷತತ ಯಸ್ವಫ/ಹುಸೇನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

242 ಔಲಬುಯಗಿ 242 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಖಪೂಯಸ್ವಫ/ಅಬುಬ ಲ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

243 ಔಲಬುಯಗಿ 243 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಭಮ /ಸಿಲಾಂಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

244 ಔಲಬುಯಗಿ 244 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಿೋಯಣಾನ /ಸಿದಾ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

245 ಔಲಬುಯಗಿ 245 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಭಚಂದರ  ಹುಸೇನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

246 ಔಲಬುಯಗಿ 246 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತ/ಫಷಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

247 ಔಲಬುಯಗಿ 247 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುದಣಾನ /ನಭಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

248 ಔಲಬುಯಗಿ 248 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿೋಬಾಯಿ/ನಭಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

249 ಔಲಬುಯಗಿ 249 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತ/ನೋಭಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

250 ಔಲಬುಯಗಿ 250 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ /ವಠಿ ಲಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

251 ಔಲಬುಯಗಿ 251 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪಾಪ /ಅಾಂದಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

252 ಔಲಬುಯಗಿ 252 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಣಾನ /ಚಂದಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

253 ಔಲಬುಯಗಿ 253 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಶಾಂತಪಾಪ /ಗುರುಲಾಂಖಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

254 ಔಲಬುಯಗಿ 254 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ/ಭಲಿಜಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

255 ಔಲಬುಯಗಿ 255 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಭಮ /ಮಾಳಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

256 ಔಲಬುಯಗಿ 256 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪಾಪ /ಗುಯಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

257 ಔಲಬುಯಗಿ 257 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಷವತಾ/ಕುಮಾಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

258 ಔಲಬುಯಗಿ 258 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ/ಸಿದಾ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

259 ಔಲಬುಯಗಿ 259 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತರಾಮ/ಮುಔತ ಭಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

260 ಔಲಬುಯಗಿ 260 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭಶಂಔಯ/ಭಲಲ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

261 ಔಲಬುಯಗಿ 261 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪಾಪ /ರಾಚಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

262 ಔಲಬುಯಗಿ 262 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಚಲಾಂಖ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

263 ಔಲಬುಯಗಿ 263 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತ/ಶಿಲಾಂಖಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

264 ಔಲಬುಯಗಿ 264 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಕ್ಷಯಸ್ವಫ/ಯಸಲಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

265 ಔಲಬುಯಗಿ 265 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಶಣ/ಅಪಾಜಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

266 ಔಲಬುಯಗಿ 266 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭಣನ /ಭಲಲ ಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

267 ಔಲಬುಯಗಿ 267 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔಯಯಾಯ /ವೋಯಯಾಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

268 ಔಲಬುಯಗಿ 268 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ /ಸಿದಾರ ಭಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

269 ಔಲಬುಯಗಿ 269 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಭಾಶ/ಭೂತಾಳ್ಳಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

270 ಔಲಬುಯಗಿ 270 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡರಾವು/ವಯಣಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

271 ಔಲಬುಯಗಿ 271 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪಾಪ /ರಾಭಣಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

272 ಔಲಬುಯಗಿ 272 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ/ಶಂಔಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

273 ಔಲಬುಯಗಿ 273 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದರಾಭ/ಫಷವಂತಾಯವುಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

274 ಔಲಬುಯಗಿ 274 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋದವ/ಔಲಾಯ ಣಿ

275 ಔಲಬುಯಗಿ 275 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜದರ / ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

276 ಔಲಬುಯಗಿ 276 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕಯ/ಔಯಫಷಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

277 ಔಲಬುಯಗಿ 277 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಣಾನ /ಚಂದಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

278 ಔಲಬುಯಗಿ 278 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಾನ /ಫಷರಾಜಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

279 ಔಲಬುಯಗಿ 279 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ/ಶಿರ ೋಶೈಲಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

280 ಔಲಬುಯಗಿ 280 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜಯನ/ಪಾಟ್ಟೋಲ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

281 ಔಲಬುಯಗಿ 281 D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪಾಪ /ಭೋಭಣಾನಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

282 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಶಿೋಲಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

283 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫುಲ್್ಚಾಾಂಡ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

284 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಗಾಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

285 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಹಳಕುಾಂದ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

286 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಾಂಡಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ



287 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

288 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

289 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಬಿಕಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

290 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕನೇರಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

291 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚೆನನ ಫಷಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

292 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

293 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖರಾಜ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

294 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖದವಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

295 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖದವಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

296 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತುಕರಾಾಂಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

297 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖದವಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

298 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

299 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಶಿಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

300 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಶಿಔಲಾಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

301 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಂದ್ರ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

302 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಭರಾವ್.ಎಸ್.ಪಾಾಂಡೆರಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

303 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಭರಾವ್.ಎಸ್.ಪಾಾಂಡೆರಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

304 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಭರಾವ್.ಎಸ್.ಪಾಾಂಡೆರಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

305 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲಭಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

306 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಯದಾ ಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

307 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

308 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಮೃತರಾವ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

309 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮ ಾಂತರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

310 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಭಾಷ್ ತೇಜಿರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

311 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

312 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮ  ರೆಡಿಡಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

313 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಲಾಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

314 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

315 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಪ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

316 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಪ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

317 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಪ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

318 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಪ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

319 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮವವಂತಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

320 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಿೋಥಯಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

321 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭ ರೇಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

322 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭ ರೇಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

323 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಕುಾಂಬಾಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

324 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

325 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಭಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

326 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

327 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಭಮ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

328 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಜುಯನ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

329 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಭಮ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

330 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಪ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

331 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಯವಾಂದ ಬಂಡಾಗಾರಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

332 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಯವಾಂದ ಬಂಡಾಗಾರಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

333 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಯವಾಂದ ಬಂಡಾಗಾರಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

334 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

335 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಶಿಔಲಾ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ



336 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೈಡ್ ಅಲೋಮೇೋದ್ಾ ೋನ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

337 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಜುಯನ್ ಹಾಕುಯಡ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

338 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

339 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

340 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಖಡಗೆಪಾಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

341 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

342 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಯೋಗಿ ಜಿೋಪ  ಶಿಗಾಂಡಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

343 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಾರುತಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

344 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಪಾಲ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

345 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಭಶಂಔರ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

346 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ದ್ರಖಯದ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

347 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

348 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

349 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಮೃತ್ ಆಳಂಡ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

350 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಮೃತ್ ಆಳಂಡ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

351 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಪುತರ ಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

352 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದ್ ಸ್ವಫಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

353 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿಕಂದರ್ ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ ನಖಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

354 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಲಾಂಖಮಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

355 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

356 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಪ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

357 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶನಔರ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

358 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಖೇಮ್ ಲಾಂಗ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

359 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

360 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುದರ  ಗೌಡಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

361 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಕಶಿನಾಥ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

362 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಔಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

363 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋದವ ಟಿ್ ಣಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

364 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

365 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಿೋಯಪ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

366 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪೇಲೋಸ್್ಪಾಟ್ಟೋಲ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

367 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಭಾಷ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

368 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಿೋರಾಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

369 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

370 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

371 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

372 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನತಾ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

373 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮಾಲನಾಥ ಬಿರಾದಾಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

374 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖರಾಜ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

375 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

376 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೋಯಣಣ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

377 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ  ಶೇಕರ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

378 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದವವಂತರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

379 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಬೈ ಬಿರಾದಾಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

380 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಯಣಣ  ಕಂಬಾಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

381 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಠಲ್ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

382 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋದವಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

383 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಲಾು ಬ್ ನದಾಫ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

384 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ



385 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ಸ್ವಬ್ ಆಳಂಡ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

386 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬು ಸ್ವಬ್ ಆಳಂಡ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

387 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂತೋಷ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

388 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂತೋಷ್ ಆಳಂಡ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

389 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

390 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

391 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಲಾೂ ದ್ ಗುಾಂಡಾಡ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

392 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮವವಂತರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

393 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಣಣ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

394 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔರ್ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

395 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

396 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

397 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

398 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಲವಂತಪ  ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

399 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವವಾ ನಾಥ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

400 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಣಮಂತಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

401 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

402 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

403 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಷಯಬಿ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

404 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಾಜೋದ್ಾ ೋನ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

405 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

406 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಾಸಿಾಂಗ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

407 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋನಾಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

408 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

409 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

410 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔರ್ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

411 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

412 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

413 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಪಿಚಾಾಂಡ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

414 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

415 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

416 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಪ ರಾಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

417 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಔಲಾಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

418 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನುಮಂತ ಪೂಜ್ದರಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

419 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋನಾಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

420 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಧಭಯಣಣಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

421 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಯಣಫಷಪ  ಮಂಡಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

422 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಗಿಾಂದರ ಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

423 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನವೋಯಮಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

424 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

425 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭು ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

426 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

427 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖನಾಥಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

428 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಭಮ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

429 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

430 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಮಶ್ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

431 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹೇವಾ ರಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

432 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನತಾಯ ನಂದ್ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

433 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಪುತರ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ



434 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

435 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಭಲಾಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

436 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

437 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಸೂತ ರಿಬಾಯಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

438 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಂಖಣಣ ಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

439 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

440 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಣಣ  ಕುಾಂಬಾಯಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

441 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಖಣತಿ ಪಾಾಂಡೆರಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

442 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಲಾಯ ಣಿಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

443 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಂಗಾಯಭಮಕ್ಷೋಟ್ನಾವಔ

ಕರ .ಸಂ ಜಿಲೆಲ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಹೋಫಳಿ ರೈತಯ ಹೆಷರು

ಡೆದು

ಕೊಂಡ 

ಸೌಲಬಯ

1 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಭಲಔಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

2 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪ  ಅಾಂಫಣಾಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

3 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಶಂಔಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

4 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಡಪಾಪ  ಭಲಲ ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

5 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ  ಲಾಡಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

6 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಪಾಪ  ರಾಮು ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

7 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಾಜಿ ದೇೋಾಂಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

8 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಭರಾ ಖದಗೆಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

9 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗೌತಭ ಶಭರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

10 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಭಮ  ಅಾಂಫಣಾಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

11 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಮಾ  ಫಷಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

12 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಪ  ನಾಂಖಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

13 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ  ಭಭಶ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

14 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ ವಠಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

15 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೂಮಯಕಾಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

16 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖ ವಠಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

17 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಜಶಿರ  ಶಿಲಾಂಖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

18 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಫಾ  ಲಕ್ಷ್ಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

19 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಠಲ ಭಭಶ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

20 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭಲಿಣಾಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

21 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನೋಲಾಬಾಯಿ ಈವಾ ಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

22 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಭಮ  ಷಣದೄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

23 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖೋಫಣಣ  ರ ಷನನ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

24 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬುದಾ ಪಾಪ  ಷಣದೄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

25 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಾಂದ್ರಬಾಯಿ ಷಣದೄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

26 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷವತಾ ಭೋಮಾಶಂಔಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

27 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ ಶಿಲಾಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

28 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಲಾಬಾಯಿ  ದತುತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

29 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

30 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಲಲ ಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

31 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ಅಜುಯನ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

32 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ  ಅಜುಯನ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

33 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ  ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

34 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಭಲಲ  ಅಾಂಫಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

35 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ದ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

36 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

37 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲೆಲ ೋವ ಭೋಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

38 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಭಯರಾ ಅಾಂಫಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

39 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಖಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

40 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಪ  ಸಂಖಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

41 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಯ ಚಂದರ ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

42 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಠಲ  ರ ಭು ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

43 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ದಾಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

44 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಮಪ  ಅಾಂಫಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

45 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಾಂಬಾಯಿ ಗುರುಶಾಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

46 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಗುರುಶಾಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

47 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಜೆಟೆಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

48 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ದೄವ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

49 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ತುಔಿಪಾಪ  ಶಾಂತಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

50 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಭಮ  ಶಾಂತಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

51 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮೃತ ರಾಭಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

52 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಲ ಪ  ಸಿದಾರ ಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

53 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಭು ಸಿದಾರ ಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

54 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಫಣಣ  ಸಿದಾರ ಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

55 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿತಾರಾಭ ಮಾರುತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

2019-20 ನೇ ಸ್ವಲನ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ ಪಲಾನುಬವ ಟಿ್ಟ .



56 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪ  ಯಂಔಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

57 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹುಲಖಪ  ಗಯಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

58 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಭು ಯಂಔಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

59 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ತಿಭಮ ಣಾಣ   ಬಿೋಭಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

60 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಠಾಬಾಯಿ ಹುಚಚ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

61 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

62 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದೄವ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

63 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಶಿಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

64 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಭಮ  ಫಷಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

65 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಯೋಗಿ ಸಳಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

66 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಇಾಂದ್ರಬಾಯಿ ಶಿಯೋಗಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

67 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಯಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

68 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

69 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಔಿಾ  ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

70 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರುದರ ಪಾಪ  ದರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

71 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಜುಯನ ಅಪಾಪ ರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

72 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಈವಾ ಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

73 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ಭಲಔಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

74 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತ ಅಾಂದಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

75 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಭಮ  ರೇಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

76 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬಂಡೆಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

77 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ತಿಪ ಣಣ  ಬಂಡೆಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

78 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಪುತರ  ಚಂದಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

79 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬಿೋಭಶ ವಯಣಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

80 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದವಾಂದರ  ಲಾಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

81 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದೄ ಬಿೋಭಶ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

82 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶೋಭಾ ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

83 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ರಾಭಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

84 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

85 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪ  ಫಷಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

86 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಈಯಭಮ  ಫಷಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

87 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದತತ  ವಠಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

88 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಫಾ  ಶಿಲಾಂಖಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

89 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದೌರ ತಿ ಶಂಔಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

90 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಲ ಪ  ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

91 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ರಾಭಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

92 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೂಮಯಕಾಂತ ರಾಭಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

93 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ದರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

94 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪಾಯತಿ ಪಂಡಿತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

95 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

96 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಯ ಯಷಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

97 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಮಾಮ  ಭಭಶಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

98 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಕೃಶಣ  ಖಂಡ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

99 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಲ ಾ  ರಾಭಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

100 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಚಂದರ ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

101 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮೃತ ಬಿೋಭಣಾಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

102 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಣಣ  ದಲಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

103 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಮಾಮ  ರ ಕವ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

104 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಣಣ  ಲಾಡಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

105 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿಕಾಂತಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

106 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುಬಾಯಿ ಅಮೃತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

107 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಭೋಭಶ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

108 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಫಷಣಾಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

109 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಮಾಮ  ನಲಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

110 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ಚಂದಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

111 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಾಯ ಣಿ ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

112 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ತಂಗೆಮಾಮ  ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

113 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿತಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

114 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಶಿಔಲಾ ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

115 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಶಿಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

116 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಭುಲಾಂಖ ಶಿವಯಣಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

117 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಾಖಣಣ  ದೇಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

118 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಯ ಭೋಭಶ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

119 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಾಯ ಣಿ ಫಷಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

120 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿತಾಬಾಯಿ ರ ಭು ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

121 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಷಲಭಮ  ಲಔಿಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

122 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಭಲಿಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

123 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಶಿಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

124 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ತುಕರಾಭ ಭಯಗು ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

125 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತ ಬಿೋಭಶ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

126 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಶಾಂತ ಭೋಭಶ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

127 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಶ ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

128 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

129 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಲ ಾ  ರಾಭಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

130 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಬೆಾ  ದ್ರಾಂಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



131 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಣಣ  ಗುಾಂಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

132 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದೇಡಡ ಪಾಪ  ಲಔಿಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

133 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭರೆಪಾಪ  ತಿಪ ಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

134 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಔಣಣ  ಶಿಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

135 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷಯಣಕುಮಾಯ ಯೋಗಿರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

136 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷತಿಯಕುಮಾಯ ಯೋಗಿರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

137 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಉದಮಕುಮಾಯ ಯೋಗಿರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

138 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಿಜ್ದಬಾಯಿ ಫಷಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

139 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಸ್ವಪ  ಭಭಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

140 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಪುತರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

141 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕಳಪ  ಔಲಲ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

142 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ದಭಯಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

143 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಾಯ ಣಿ ಶಿರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

144 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾ ನಾಭದೄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

145 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ತಿಪ ಣಣ  ಚಂದೄಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

146 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬಂಡೆಪ  ತಿಪ ಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

147 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

148 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಸೂತ ಯಬಾಯಿ ಶಿರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

149 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಂಖಭನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

150 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

151 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ರಾಮಗಾಂಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

152 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೋಭಣಣ  ರಾಭಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

153 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ಚಂದಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

154 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಯ ಚಂದಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

155 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಪಿಯಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

156 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

157 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಸೂತ ಯಬಾಯಿ ಗಂಖಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

158 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

159 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದೄವ ಜೆತ್ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

160 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

161 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ಸೋಭಣಾಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

162 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಾಡಪಾಪ  ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

163 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ತಿಪ ಣಾಣ  ನಯಸಿಾಂಸ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

164 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಕುವ ಜಖದ್ರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

165 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪ  ಚಂದಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

166 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಣಣ  ಶಂಔಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

167 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ತಿಪ ಣಾಣ  ನಯಸಿಾಂಸ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

168 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಿಪಾಪ  ಭಹಾದ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

169 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಾಂಡಪಾಪ  ಭಡೆಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

170 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ ಭಡೆಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

171 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪ  ಭರೆಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

172 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪಂಡಿತ ಫಷಣಾಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

173 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ದತುತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

174 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೈಫಣಾಣ  ಮಾರುತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

175 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾದಪಾಪ  ಚಂದ್ರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

176 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷರುಬಾಯಿ ಶಿರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

177 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಫಣಾಣ  ಭೋಭಣಾಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

178 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ  ಅಾಂಫಣಾಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

179 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರೇಣಸಿದಾ  ರಾಜಾಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

180 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಲ ಪ  ರಾಜಾಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

181 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕ್ಷಯಣ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

182 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಠಲ ವಯಣಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

183 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವ ಚೌಡಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

184 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಯಷಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

185 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕೃಶಣ ಪ  ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

186 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂದಪ  ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

187 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾ  ಗಂಗಾರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

188 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಭಮ  ಗುಯಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

189 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಿೋನ ವೋಠಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

190 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಾ  ಗುಯಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

191 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಿೋನ ವೋಠಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

192 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತ ಶಿಣಾಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

193 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದತುತ  ಸ್ವಮಫಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

194 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಯ ಗಂಗಾರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

195 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದಭಯಣಾಣ  ಭರೆಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

196 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಯಮಾಮ  ಲಕ್ಷ್ಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

197 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ ಗಂಗಾರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

198 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ದವಾಂದರ  ತುಕರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

199 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾಯಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

200 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮೃತರಾ ಸಣಮಂತರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

201 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖಜ್ದನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

202 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕುಷಮಾತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

203 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಂಖಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

204 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಧಭಯಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

205 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಸಿೋರುದ್ಾ ೋನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



206 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

207 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪಂಡಿತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

208 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದ್ರಬಾಯಿ ಸ್ವಾ ಮಿರಾವ್ ಅಾಂಗುಟ್ಗಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

209 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

210 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

211 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

212 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

213 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖರಾಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

214 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

215 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

216 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕಭಕ್ಷೀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

217 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕಶಿನಾಥ ಗುರುಶಾಂತಪ  ಸ್ವಗುಮಾಲೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

218 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕಶಿನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

219 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

220 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಾಂಡಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

221 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಭಣಣ  ಪಂಡಿತ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

222 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

223 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

224 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಖನಾನ ಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

225 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕುಮಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

226 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

227 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

228 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

229 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

230 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಭಯಲ ಘೋಡಕೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

231 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಲ ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

232 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

233 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಶೋಔ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

234 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಖದವ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

235 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವವಾ ನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

236 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕಶಿನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

237 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಲಾಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

238 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

239 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ

ಸಿದಾರ ಭಪ  ಮಾಣಿಔರಾವ್ ಪೇಲೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

240 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

241 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಯಣಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

242 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಸನಮಂತರೈ ನೆಲೂಲ ರು ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

243 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪ  ಮುಖಳೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

244 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

245 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮೇನಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

246 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೋಭನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

247 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

248 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

249 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

250 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

251 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಶ ನಾಂಖಶೆಟಿ್ಟ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

252 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

253 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಕಶಿನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

254 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸನಂದ ಸಂಖಪ  ಬಿರಾಜದಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

255 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಆಲೂರೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

256 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

257 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಯಂತ್ ಗೋವಾಂದ್ ಶುಭೇದಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

258 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೋಭಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

259 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔವತಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

260 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಾಂಡೇ ರಾವ್ ಸಿನ್ಸನ ರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

261 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸರೇಖಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

262 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಭ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಸತಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

263 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

264 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಪುತರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

265 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಖಣತಿ ಸ್ವಲಗಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

266 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸೋಭನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

267 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಸನ ರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

268 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಭಡೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

269 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಂಖಳ ಭಡೆಡ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

270 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಮಂಡಕ್ಷಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

271 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಭಾತಿ ಭಡೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

272 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ಔಲಗಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

273 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುವಯಣ ಸಲೆಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

274 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

275 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

276 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಫಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

277 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಮಫಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

278 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

279 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಆನಂದರಾವ್ ಕಳೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

280 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಲ ಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

281 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಾಂಡೇರಾಮ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

282 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಔಸೂತ ಯಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

283 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯವಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



284 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಶಿಕಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

285 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಾಂದರ ಬಾಯಿ ಶಾಂತಪ  ಘೋಡಕೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

286 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಲಮಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

287 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂದಪ  ಧಾಂಡಪ  ಸ್ವಗುಭಲೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

288 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಟ್ಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

289 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಪರಿದ್ಾ ೋನ್ ಟೇಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

290 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಔಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

291 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದವ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

292 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

293 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

294 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಷರುಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

295 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

296 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸರೇಖಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

297 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಖದವ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

298 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

299 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

300 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮೃತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

301 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯವೋಾಂದರ  ಪಂಡಿತ್ ಜಕಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

302 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔರ್ ಶಂಕು ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

303 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಜಾಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

304 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಭಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

305 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಾಜಿ ಇಾಂಖಳೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

306 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ಭದೇೋಳಯ  ಭಡತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

307 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಬಾಪುರಾವ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

308 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗೇಾಂದರ  ಉದಗಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

309 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

310 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾನಂದ ಔಖನುರೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

311 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

312 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

313 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

314 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಭಲಲ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

315 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಯತನ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

316 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಜಿೋಜ್ದಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

317 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಸೋನಾಕಾಂಫಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

318 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭರಾವ್ ಧೋತ್ರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

319 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಭಾಔರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

320 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಟ್ನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

321 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ಹುಣಾಣ  ಜೆಟೆಪಾಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

322 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

323 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋಭಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

324 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲೆಲ ೋವಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

325 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಲಾಂಖಪ  ಡೆನೆಕ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

326 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮೇನಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

327 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಹಳಕುಾಂದ್ ಅಮೃತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

328 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔಯಫಷಪ  ಓಶೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

329 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

330 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

331 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

332 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಂಚಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

333 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಔನಾಯ ಕುಮಾರಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

334 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರಾಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

335 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

336 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಭನಾಥ ನರೇಗೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

337 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿ ಬೋರುತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

338 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಮ್ ಎಸ್ ಚಿಾಂಚೋಳ್ಳ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

339 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಶಾಂತ್ ಭೋಜರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

340 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖದಪ  ಬಿರಾದಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

341 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

342 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

343 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಭಾಷ್ ಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

344 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

345 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾಗಾಯ ಶಿರ ೋ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

346 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

347 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾದವ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

348 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೋಯಫಷವಂತರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

349 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



350 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲ್ ಔನಾತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

351 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾರಾಮಣಯಡಿಡ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

352 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷ ಲಾಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

353 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಬಾಜಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

354 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔಯರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

355 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋನುಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

356 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಯತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

357 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರ ಭಾಔರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

358 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

359 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

360 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲಕಂಠ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

361 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಫಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

362 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಭಾಶ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

363 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಂಡಿತ್ ಸೋಲಂಔರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

364 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

365 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನೋಲ್ ಔನಾತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

366 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾರಾಮಣಯಡಿಡ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

367 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷ ಲಾಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

368 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಬಾಜಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

369 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಂಔಯರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

370 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

371 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

372 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

373 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

374 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

375 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

376 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

377 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

378 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾಾ ರೂ .  ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

379 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

380 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

381 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

382 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

383 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಿೋಯಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

384 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಿೋಯಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

385 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಿೋಯಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

386 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

387 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

388 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

389 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

390 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಶಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

391 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಶಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

392 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

393 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

394 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಆನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

395 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಆನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

396 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

397 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

398 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಲಾಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

399 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

400 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

401 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

402 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

403 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



404 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

405 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

406 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

407 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

408 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

409 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

410 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

411 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

412 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

413 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

414 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ . ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

415 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ . ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

416 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

417 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

418 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

419 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

420 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

421 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

422 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

423 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

424 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

425 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

426 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

427 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

428 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ನಟ್ಟಔರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

429 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

430 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

431 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

432 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

433 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಆನಂದಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

434 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾಾ ರೂ .  ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

435 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶ ಬುಯನಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

436 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

437 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

438 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅರಾದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

439 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅರಾದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

440 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಣಣ  ಟ್ಟ ಭೂಷನ್ಸರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

441 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಲಾಂಖಮಯ  ಭತತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

442 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

443 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಷನೇಶ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

444 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂತಾಳ್ಳ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

445 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

446 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ಪೇೋದಾಾ ರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

447 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

448 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಪಾಲ ತಳವಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

449 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶ ಬುಯನಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

450 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ  ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

451 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

452 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

453 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

454 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಯತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

455 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

456 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಲಾಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

457 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಹಾಾಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



458 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

459 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾಯತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

460 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

461 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

462 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

463 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

464 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

465 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

466 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ . ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

467 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

468 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

469 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

470 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

471 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಶಿೋಲಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

472 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಣಯಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

473 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

474 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅಾಂಫಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

475 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪೄರ ೋಭತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

476 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಜ್ದಕ್ ಮಿಯಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

477 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸಭಮ ದ ಅಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

478 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

479 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯುರಾಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

480 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

481 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

482 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

483 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

484 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

485 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅರಾದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

486 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಿ ಹನಾನ ಳ್ಳ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

487 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಣಣ  ಟ್ಟ ಭೂಷನ್ಸರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

488 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುಲಾಂಖಮಯ  ಭತತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

489 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

490 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೂತಾಳ್ಳ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

491 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಮುಕ್ಷಾಂಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

492 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

493 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

494 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

495 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ಕಜುಯನ್ ಪೇೋದಾಾ ರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

496 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

497 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗೋಪಾಲ ತಳವಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

498 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಶ ಬುಯನಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

499 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಭಮ  ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

500 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

501 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

502 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಿೋಯಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

503 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

504 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚನನ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

505 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಶಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

506 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸೋನುಬಾಯಿ ಭದನ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

507 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸ್ವರು ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

508 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

509 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಆನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

510 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಪಾಯತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

511 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಲಾಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



512 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಲಾಂಖಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

513 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಶೇಕರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

514 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಾಯತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

515 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಭಾಖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

516 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

517 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

518 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

519 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

520 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರಾಜಾಂದರ . ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

521 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

522 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

523 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

524 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

525 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

526 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

527 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುಾಂಡಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

528 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

529 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

530 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

531 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾರ ಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

532 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ರೇಣಸಿದಾ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

533 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಶಿೋಲಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

534 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವಣಯಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

535 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

536 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸನಮಂತ್ ಪೂಜ್ದರಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

537 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಈಯಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

538 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತತ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

539 ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಲೆಲ ೋವಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

540 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತುಳಸಿರಾಭ/ಶೆಟಿ್ ಪ   ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

541 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಜ್ದರಾಭ /ಜ ಪಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

542 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಸಬ್ರಫ/ಖಾದಯಸ್ವಫ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

543 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

544 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಭಣಣ /ಖಂಡೆಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

545 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಖದವ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

546 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಮಶಿರ ೋ /ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

547 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದವ /ರಾಜಾಂದರ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

548 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ /ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

549 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ನಾಂಖಭಮ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

550 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಲಾಲ /ಅಣಣ ಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

551 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ  /ಸಿದಾರ ಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

552 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮೄಸಬ್ರಫ /ಮೌಲಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

553 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಗಿತಾ /ನೋಯಜಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

554 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಂಡಿತ /ಗುಯಲಾಂಖಭಮ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

555 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವೆಜನಾಥ / ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

556 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಆನಂದರಾ/ಧೂಳಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

557 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾಖಭಮ  /ಗುರುಶಾಂತಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

558 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗುರುಶಾಂತಪ /ಆನಂದರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

559 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಾಂಫವಾಾ  /ದಭಯಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

560 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ ೋಮಂತ/ಧಭಯಣಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

561 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ/ಭಭರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

562 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾರ ಭ/ಶಿಪಾದಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

563 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಭಲಔಯ / ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

564 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾರ ಭ/ಆನಂದರಾ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

565 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿವಯಣಪ /ಸಿದಾರ ಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

566 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗುಯಣಣ /ವಯಣಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

567 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷಕರಾಭ /ಬಾಬುರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

568 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ ಪ  /ರಾಭಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

569 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಭರಾ/ಔಯಫಷಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

570 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಬು /ಔಯಫಷಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

571 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ/ಭಭರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

572 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ಕಶಿನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

573 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರಾಭದಾಷ/ಶಿವಾಜಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

574 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ/ಗುಾಂಡಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

575 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ /ನಾಭದ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

576 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಾಖಣಣ  /ಸಿದಾ ಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

577 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ /ಔಯಫಷಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



578 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಶಿರಾಮ/ನಾಖಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

579 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಷದಾಶಿ/ಹುಚಚ ಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

580 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ /ಭಲೆಲ ೋವ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

581 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ /ರಾಭಲಾಂಖಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

582 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತಾರ ಮ/ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

583 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರ ಕವ /ರಾಭಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

584 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಮಶಿರ ೋ /ಶಿರ ೋಶೈಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

585 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಶಿಕಾಂತ/ಫಷವಂತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

586 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಯ ಭರಾಮ /ಪಂಡಿತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

587 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಪಾಯತಿಬಾಯಿ/ಚಂದರ ಭಪಾಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

588 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವವಾ ನಾಥ /ಚಂದರ ಭಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

589 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶೋಭಾ /ವಾಭನರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

590 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತಪ /ಔಲಾಯ ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

591 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಬಾಶಯ /ಫಲವಂತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

592 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ಭಲಔಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

593 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ದವದಾಷ/ಶಭರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

594 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯಘುವೋಯ /ಮಾಣಿೋಔರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

595 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಷಣಣ ಪ /ಶಂಔಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

596 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾಣಿಔ/ಹೇಭಣಣ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

597 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ಲಾಂಖ/ಸಬಾಶ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

598 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ /ನನಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

599 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ ೋದವ /ಭಭರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

600 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ /ತಿಪ ಣಣ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

601 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

602 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಧೂಳಪ  /ಫಾಭಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

603 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಾಂತಪ  /ಚಂದಾರ ಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

604 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಜಗುಬಾಯಿ/ಭಲಲ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

605 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಯಣಪ  /ಭಾಖಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

606 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾಣಿಔ/ಭಯಣಣ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

607 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರುತುರಾಜ /ರಾಭರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

608 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗೌರಾಬಾಯಿ/ದಂಡಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

609 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ  /ಶಾಂತಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

610 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಾರುತಿ/ದರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

611 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ /ಈಯಣಣ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

612 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರುಕ್ಷೀ ಮ ಣಿಬಾಯಿ /ತಿಳಗಳ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

613 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ/ಶಿಲಾಂಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

614 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಶೋಔ/ಗುಾಂಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

615 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಿದಾ ರಾಭ /ಶಿರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

616 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಯತಾನ ಬಾಯಿ/ಭಾನುದಾಷ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

617 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸರೇವ /ಅಪಾಪ ರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

618 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ/ಸಣಮಂತಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

619 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ /ಪಕ್ಷಯಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

620 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಶಿಪುತರ /ನಾಂಖಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

621 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಕಶಿನಾಥ /ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

622 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ತುಕರಾಭ /ನಾಂಖಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

623 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಮಾಬಾಯಿ /ಭಲೆಲ ರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

624 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದವ /ಬಂಡಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

625 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ /ಶಿಲಾಂಖಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

626 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಲಲ ನಾಥ /ಔಯಫಷಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

627 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನರೇಾಂದರ  /ಖಾದೄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

628 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಸಣಮಂತ /ಔಲಾಯ ಣಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

629 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಧಭಯರಾಮ /ಶಂಕೆರ ೋಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

630 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಆನಾಯಔಲ/ಸೂಮಯಕಾಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

631 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ವಠಲ ಫಯಖಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

632 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ನಜಲಾಂಖಪ  ಸಿದಾರ ಭಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

633 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಬಾಯತಬಾಯಿ /ಭಭಶಯ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

634 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಮೇೋಗಪ  ವಯಣಪ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

635 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಫಜರಂಖ /ಶಿರ ೋತರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

636 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಅಶೋಔ/ಗುಾಂಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

637 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಔಯಫಷಪ  ಚಂದಾರ ಶ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

638 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ರುಕ್ಷೀ ಮ ಣಿಬಾಯಿ /ಜಖನಾನ ಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

639 ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಕಜೂರಿ ಭಹಾದೄ /ಭಚಾಂದರ  ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

640 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ºÀtªÀÄAvÀ ®PÀëªÀÄt dªÀiÁzÀgÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

641 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¹ÃgÀ ¥sÀgÀzÀ¸Á§ ¸ÀÄvÁgÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

642 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄ°èPÁgÀdÄ£À ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

643 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt§¸À¥Áà ªÀÄ°èPÁgÀd¥Áà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

644 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄ®èAiÀÄå ²ªÀ±ÁAvÀAiÀÄå ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

645 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀ¯ÁåtAiÀiÁå ±ÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

646 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

647 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¹zÁæªÀÄ¥Áà ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

648 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±²æÃªÀÄAvÀ PÀ®è¥Áà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

649 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
Ct«ÃgÀ¥Áà qÁgÀtÂ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

650 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀ¯ÁªÀw ²ªÀ±ÀAPÀgÀAiÀÄå ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

651 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd PÁ±À¥Áà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

652 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀAPÀgÀ F¸Áä¬Ä¯ï ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



653 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
®ÄÎAqÉÃgÁO WÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

654 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
CtuÁgÁAiÀÄ ²ªÀÈCAiÀÄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

655 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
NªÀÄzÉ« gÁeÉÃAzÀæ ¥Á¢j ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

656 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄ°è£ÁxÀ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå PÀ®±ÉnÖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

657 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¥ÀæPÁ±À ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

658 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¥ÀÄvÀ¯Á¨Á¬Ä M£ÀÄß ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

659 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
²ªÀªÀÄä ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

660 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±Áaw£ÁxÀ UÀÄ¯Á§ ¥ÁnÃ¯ï ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

661 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀAUÁ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ PÀ®±ÉnÖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

662 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄAUÀ¼Á¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

663 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄºÁ£ÀAzÁ ¹zÁæªÀÄ PÀ®±ÉnÖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

664 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁeÉÃAzÀæ ªÀÄºÁzÉÃªÀ PÀ®±ÉnÖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

665 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÁAvÀ¥Àà ZÀAzÀæ±Á PÀ®±ÉnÖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

666 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁeÉÃAzÀÀæ ©üÃªÀÄAiÀÄå UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

667 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀ¯ÁåtPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀAUÀtÚ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

668 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
«ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä PÀgÀ§¸À¥Áà ¨É¼Éî ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

669 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
²ªÀÁ£ÀAzÀ ZÀAzÀæ±À ¨É¼Éî ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

670 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀAqÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà zsÀ£ÀUÀgÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

671 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄ®°îPÁgÀdÄ£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ£ÉÆ¼É ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

672 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁeÉÃAzÀæ §¸ÀªÀt¥Àà ªÀiÁ£ÉÆ¼É ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

673 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥Áà Ct¥Áà aªÀÄä£À ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

674 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
£ÁUÀtÚ ²æÃªÀÄAvÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

675 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

676 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¸ÀgÀÄ¨Á¬Ä ªÀÄ°è£ÁxÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

677 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁeÉÃAzÀæ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¨ÉÃ¼Éî ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

678 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¸ÀÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©üÃªÀÄ±Á ¨É¼Éî ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

679 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
dAiÀiÁ£ÀAzÀ UÀÄgÀtÚ dªÀiÁzÁIÄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

680 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄ®èAiÀÄÄå ©üÃªÀÄAiÀÄå ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

681 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
FgÀtÚ ¸Á§tÚ ¨É¼Éî ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

682 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd ²ªÀgÁAiÀÄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

683 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

684 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
G¸Áä£ï ¯Á®¸Á§ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

685 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÉÄÊ¯Á£À© PÁ²A¸À§ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

686 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁeÉÃAzÀæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

687 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

688 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¤Ã®ªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà aªÀÄä£À ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

689 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
FgÀttÚ gÁZÀ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

690 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
CªÀÄÈvÀ UÀÄgÀtÚ ©gÁzÁgÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

691 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd ¹zÁæªÀÄ¥ÀÁà ©gÁzÁgÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

692 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀÄ¥ÉÃAzÀæ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

693 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd PÁ±À¥Àà PÀ®±ÉnÖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

694 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
FgÀtÚ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

695 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥ÀÀà ºÀtªÀÄAvÀ ¹AUÉ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

696 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀAUÁ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁ¼ÀUÉ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

697 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¸ÁAiÀÄ§tÚ ªÀÄºÁzÉÃªÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

698 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀ¯ÁåtÂ zÀªÀ®¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

699 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
AiÀÄ±ÉÆÃzÁ CªÀÄvÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

700 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¤AUÀ¥Àà CtÚ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

701 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ºÀÄ¸ÉÃ¤ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

702 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
dAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¥ÀtÚ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

703 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ÂÚÃgÀtÚ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

704 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄºÉÃ±À gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

705 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ¥Án¯ï ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

706 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
®êgÀt¥Àà ªÀÄ®PÁgÀd¥Àà PÀ®±ÉnÖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

707 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
dAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀiÁ¥ÀttÚ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

708 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
«ÃgÀtÚ WÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

709 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt§¸À¥Àà ªÀÄ®PÁgÀd¥Àà PÀ®±ÉlÄÖ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

710 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä ªÀÄ®PÁgÀd¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

711 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
«ÃgÀttÚ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

712 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÉÆÃ¥Á® §¸ÀtÚ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

713 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

714 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄºÉÃAzÀæ PÀgÀ§¸À¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



715 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ CªÀÄÈvÀ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

716 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁIÄ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

717 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁd±ÉÃRgÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

718 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ CtÚ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

719 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

720 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

721 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
Q±À£ÀgÁªÀ ¨Á®ZÀAzÀægÁªÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

722 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀÄgÀtÚ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

723 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¹zÁæªÀÄ PÁ±À¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

724 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

725 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀÄgÀtÚ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

726 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
dUÀzÉÃ« £ÁUÀtÚ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

727 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸ÀªÀgÁd ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

728 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁd±ÉÃRgÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

729 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
Á£ÀAzÀgÁAiÀÄ CA¨ÁIÄDAiÀÄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

730 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁdeÉÃAzÀæ CtÚ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

731 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¸ÁAiÀÄ§ttÚ gÁAiÀÄ¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

732 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
gÁd±ÉÃRgÀ FgÀtÚ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

733 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
§¸À¥Àà zÀvÁÛ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

734 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

735 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

736 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
ªÀÄZÉÑÃAzÀæ£ÁxÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

737 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
¤AUÀ¥ÀÀà ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

738 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
FgÀtÚ CªÀÄÈvÀ¥Áà ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

739 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ
±ÀgÀt¥Àà ZÀAzÀæ±Á ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

740 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

741 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

742 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಸಿ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

743 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ಶ್ರೈ ಕ್ಯಳಿಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

744 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

745 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕುಲ್ಸಸ ಮ್ ಬಿೋ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

746 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಚಣಣ  ಭಡಿವಾಳ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

747 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಚಣಣ  ಭಡಿವಾಳ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

748 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಾಲಾ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

749 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರ್ಮರ್ಣಕಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

750 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಿೋಯಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

751 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

752 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಣ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

753 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಹೋರಾಸಿೊಂಗ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

754 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕೃಶಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

755 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ  ಶಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

756 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

757 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

758 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

759 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

760 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

761 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಪ ರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

762 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಶ್ಕುರ್ಮರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

763 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

764 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವೊಂಕಟರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

765 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

766 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಕ ಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

767 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾೊಂತಾ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

768 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜಾಾ ನೇವವ ರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

769 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜಾಾ ನೇವವ ರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

770 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

771 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಬಾಬ ಸ್ ಅಲಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

772 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

773 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಖಯ ರ್ಮಲಿೊಂಗ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

774 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮೆಲಾರಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

775 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುಣಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

776 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದೇರಾಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

777 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

778 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನುಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

779 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಫೋಕ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

780 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದೇರಾಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

781 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

782 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನಿೋಫಾ ಬಿೋ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

783 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಇಸಾಮ ಯಿಲಾಾ ನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

784 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗರಾಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

785 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

786 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



787 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

788 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಿೋಲಾತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

789 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

790 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

791 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹೆಬೂಬ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

792 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

793 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜಗದೇಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

794 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

795 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

796 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನುಷ್ಣ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

797 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಭಮ  ಆಲ್ಲರು ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

798 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಶ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

799 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

800 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪುತರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

801 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಭಮ  ವಿ ಭಠತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

802 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

803 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರ್ಮಲಾಶೆತೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

804 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯವಿೋೊಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

805 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹೊಂ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

806 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದ್ಧೋಲಿಪುಕರ್ಮರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

807 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಲಭೋಮ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

808 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಾಜಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

809 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

810 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

811 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

812 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

813 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನಮಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

814 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

815 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮೄಸಬೂಬಾಸ ಬ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

816 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋರ್ಮಶಂಕಯ ಚಕಿಕ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

817 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅವ ಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

818 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಫಷಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

819 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಭಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

820 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯವಿೋೊಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

821 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಫಷಪ  ಬಿರಾಜದ್ರಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

822
ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ

ನರೋಣ
ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ಅಣಣ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

823
ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ

ನರೋಣ
ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ಅಣಣ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

824 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಬೃತಾರ ಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

825 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

826 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

827 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಚಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

828 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

829 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಲಿೊಂಗಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

830 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

831 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

832 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕರಿೋಮ್ ದ್ಧವ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

833 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

834 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಾಣ ರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

835 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಾಣ ರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

836 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

837 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮೇೋಸನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

838 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ವಾಲಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

839 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಮಿತಾರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

840 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಣ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

841 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿೋಲಭಮ  ರ್ಮಲಿ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

842 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜೆಮು ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

843 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಈಯಭಮ  ನರೋಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

844 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಠಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

845 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಸದೇಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

846 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದ್ರರ ಭಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

847 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಣತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

848 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಣತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

849 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

850 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

851 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

852 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋಭರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

853 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಕ್ಿ ಮ ಪುತರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

854 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಕ್ಿ ಮ ಪುತರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

855 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿನುಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

856 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಇೊಂದು ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

857 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಶೋಕ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

858 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಂಕರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

859 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಭರ್ ನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

860 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪುತರ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

861 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

862 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷರುಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

863 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



864 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

865 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾೊಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

866 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜೈ ಭೋಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

867 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಂಗಧಯ ವಾಲಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

868 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

869 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಾಲ್ ಬಿೋ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

870 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋಭರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

871 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

872 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಪುತರ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

873 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಕುರ್ಮರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

874 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

875 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಣ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

876 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗೋೊಂದರ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

877 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂಗಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

878 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಲಿೊಂಗಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

879 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶೋಭಾತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

880 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

881 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದಯಾನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

882 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದಯಾನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

883 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರುಕುೊಂಬಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

884 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರುಕುೊಂಬಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

885 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಜಕುರ್ಮರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

886 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಜಕುರ್ಮರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

887 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಸಮ ದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

888 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಸಮ ದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

889 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಫಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

890 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯತನ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

891 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

892 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗರಿಭಲೂ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

893 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜಮರಾಮ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

894 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

895 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜಮರಾಮ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

896 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶೇನು ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

897 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಸದೇಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

898 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

899 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

900 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾೊಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

901 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕೊಂಟ್ನಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

902 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕೊಂಟ್ನಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

903 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಲಿತಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

904 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಲಿತಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

905 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಫರೇ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

906 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

907 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಬಿಕ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

908 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಮವವ ಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

909 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಮವವ ಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

910 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಖುಬಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

911 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಮಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

912 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಣತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

913 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದ್ಧೊಂಗಂಫರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

914 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದ್ಧೊಂಗಂಫರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

915 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋರ್ಮಶಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

916 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷಯಷವ ತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

917 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದತೂ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

918 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

919 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಣಸಿದದ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

920 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

921 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಫಷಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

922 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದ್ರಮ ತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

923 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುಯಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

924 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುಯಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

925 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

926 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಫಷಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

927 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

928 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

929 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜಗದೇವಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

930 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕತಿಾಕಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

931 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭರಿಮಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

932 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋತೆರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

933 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋತೆರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

934 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಮಂತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

935 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಲಾಯ ನಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

936 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದ್ರ SAB ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

937 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗೌಯಭಮ  ಗದ್ದದ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

938 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಫಷಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

939 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

940 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಲಾ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

941 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

942 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



943 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಜರಂಗರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

944 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷನಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

945 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದ್ರದ ರೂ .  ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

946 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯಮವವ ಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

947 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಗದ್ರರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

948 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

949 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಗದರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

950 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕ್್ೋಭಲಿೊಂಗ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

951 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

952 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಾಹೆದ್ ಪಾಶಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

953 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

954 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಾಹೆದ್ ಪಾಶಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

955 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚೆನನ ಫಷ ಕಣಭಸ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

956 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಜಾಾ ನಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

957 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

958 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

959 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

960 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

961 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವೈಜನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

962 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯವಿೋೊಂದರ  ಕಣಮ ಸ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

963 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

964 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

965 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

966 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

967 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕ್್ೋಭಲಿೊಂಗ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

968 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಫಷಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

969 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

970 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ AMBAVVA ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

971 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕವಿತಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

972 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮೇೋತಿ ರಾಮ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

973 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಮಲಕ್ಿ ಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

974 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಎಸ್ ವಾಲಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

975 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಠಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

976 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

977 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮಂಗಳಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

978 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮಂಗಳಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

979 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮಂಗಳಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

980 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಲಿತಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

981 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಂಡಿತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

982 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಶ್ನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

983 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂತುಕರ್ಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

984 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸರಿವಚ ೊಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

985 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

986 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂಗಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

987 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

988 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಸಮ ದ್ SAB ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

989 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರ್ಮಯ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

990 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕವಭಮ  ಕುಭಸಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

991 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಾಾತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

992 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

993 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

994 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

995 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

996 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

997 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಶೋಕ್ ಕುರ್ಮರ್ ಹನಾನ ಳಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

998 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾೊಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

999 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪುಲಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1000 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭರ್ಣಕಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1001 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭರ್ಣಕಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1002 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿೋಯಬದರ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1003 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿೋಯಬದರ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1004 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಳಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1005 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ASHOK ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1006 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಬಂಡಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1007 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಶಾೊಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1008 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಚಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1009 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1010 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾೊಂತಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1011 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1012 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದದ ರಾಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1013 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಂಗಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1014 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1015 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಠಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1016 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕೃಶಣ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1017 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1018 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1019 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕ್ಭಲಿೊಂಗ ಕಳಶೆಟಿ್ಟ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1020 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದ್ರರ ಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1021 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಚಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



1022 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಯ್ ಕುರ್ಮರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1023 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1024 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಉರ್ಮಮ ದೇವಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1025 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಚಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1026 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮವವಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1027 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮವವಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1028 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭೋೊಂಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1029 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಫರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1030 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1031 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನಮಂತರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1032 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂಗಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1033 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ಕುರ್ಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1034 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಫಬ ಣಣ  ಧನಿನ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1035 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸುಫಬ ಣಣ  ಧನಿನ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1036 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಧೂಳಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1037 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1038 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1039 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಬುದ್ಧದ ವಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1040 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಎಯಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1041 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸನುಭಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1042 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಲಾಯ ಣಪ  ವಾಯದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1043 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಿರ ಯಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1044 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1045 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂದಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1046 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷಯಷವ ತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1047 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುೊಂಡಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1048 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1049 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದಯಾನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1050 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಂಡಿೂ ಕ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1051 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1052 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಾಶಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1053 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ತುಲಾಜಾ ರಾಮ್ ಸಿೊಂಗ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1054 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1055 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಖ್ಯಯ ಲಿೊಂಗ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1056 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1057 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂತೋಷ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1058 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1059 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1060 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1061 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅವಫ ಕ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1062 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿಜಮಕುರ್ಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1063 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೋಭನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1064 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ತಾರಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1065 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ  ಕುೊಂಟ್ಟಕುರಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1066 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಣಮಂತರಾಯ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1067 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1068 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಬೇರೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1069 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1070 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1071 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1072 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮೇಸಿರ್ಮಸಾಬ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1073 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸೂಮಾಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1074 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಂಗು ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1075 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಂಡಿತರೇ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1076 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾೊಂತವಿೋಯಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1077 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶಾೊಂತಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1078 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಹಾದೇವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1079 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷವಿತಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1080 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1081 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಜನಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1082 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ರ ೋಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1083 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಲಿೊಂಗಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1084 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1085 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಯಣಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1086 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1087 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಿದದ ರಾಭಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1088 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿೋಯಮಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1089 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1090 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಯಣಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1091 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಿೋಲಕಂಟಪ  ರ್ಮಲಿ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1092 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅೊಂಫರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1093 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದತಾೂ ತಾರ ಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1094 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅಣಣ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1095 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿವವ ನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1096 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ದೇವಿೋೊಂದರ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1097 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಾಯತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1098 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರ್ಮರ್ಣಕಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1099 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಸಂತೋಷ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1100 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ನಾಗಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ



1101 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯತನ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1102 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ತೇಜರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1103 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರಾಭಚಂದರ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1104 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಕಳಷಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1105 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಅನನ ಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1106 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪುಲಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1107 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದ್ರ SAB ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1108 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಜರಂಗರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1109 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ವಿೋಯಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1110 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಪಾಾತಿ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1111 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ತಿಪ ಣಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1112 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1113 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಶ್ವಾಜಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1114 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ರೇಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1115 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಷಯಷವ ತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1116 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫಷನಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1117 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲೂ ಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1118 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗಂಗಭಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1119 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಗುರುಪಾದಪ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1120 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಲಿೂ ಕರ್ಜಾನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1121 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಉರ್ಮಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1122 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಮಲಾೂ ಲಿೊಂಗ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1123 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ GEMU ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1124 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಫನಿಸ ಲಾಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1125 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಚಂದರ ಕೊಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1126 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಭಸದೇಪ  ದೇವಿೋೊಂದರ ಪ  ರೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

1127 ಕಲಬುಯಗ ಆಳಂದ ನರೋಣ ಯತಂಜಿೋವಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕಾಂವಖಳ

ಔರ .ಸಂ ಜಿಲೆಲ ತಾಲೂಔ ಹೋಫಳ್ಳ ಹೆಷರು ಗಟ್ಔ

1
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಮಾಮ  ಗಂ ಫಷರಾಜ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

2
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಾಬಾಯಿ ಗಂ ಅಮೃತಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

3
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಾಂತಪಾಪ  / ನಾಖಣಾಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

4
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಲ ಭಮ  ಗಂ ಸೈಫಣಾಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

5
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಯಲಧಯ / ಯಾದರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

6
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗುರುನಾಥ / ಯಾದರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

7
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಮಯ  / ಭಲಿಮಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

8
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫುಢುಮೂಬಿ/ ಭಹಬೂಫಸಾಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

9
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದರ ಭಪ  / ಸಣಮಂತಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

10
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಮೃತ / ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

11
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಯತಿಬಾಯಿ ಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

12
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಲ ಕಜುಯನ/ ನಾಖಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

13
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದ್ಗಂಫಯ ತಂ ಸಣಮಂತರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

14
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಗಂ ನಾಖಮೂತಿಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

15
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಕುಮಾಯ/ ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

16
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾರ ಭಪಾಪ / ಬಿಭಶಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

17
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದವಾಂದರ ಪಾಪ / ರಾಭಣಾಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

18
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾನಂದ/ ಈವಾ ಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

19
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫುಢುಮೂಬಿ/ ಭಹಿಬ್ರಫಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

20
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ೋಮಂತ/ ಮಲಲ ಮಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

21
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಜನಕಾಂತ/ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

22
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ /ಮವಾ ಾಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

23
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧನಂಜಮ/ ರಾಭರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

2019-20 ನೇ ಸ್ವಲನ ಕ್ಷೋಟ್ ನಾವಔ ಪಲಾನಬವಖಳ ಟಿ್ಟ .



24
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕದ್ೋಯ/ ಅಬುಾ ಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

25
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಲಭೋಭ ಶೆಟಿೆ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

26
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯದಚಂದ ಜನರಾಜ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

27
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗುಾಂಡೆರಾಮ ಭಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

28
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾದ ರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

29
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಲ ಕಜುಯನ/ ನಾಖಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

30
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್ಷೀ ಮ  ಪುತರ  ತಂ ಪಂಡಿತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

31
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಡಿತ ತಂ ಭಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

32
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಜ ತಂ ಫಷಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

33
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಾಜಿ ತಂ ಪೄರ ೋಭಸಿಾಂಖ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

34
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧಭಯಣಾಣ  ತಂ ಶಿಣಾಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

35
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪಾಪ  ತಂ ಶಿಣಾಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

36
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಭಭಶಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

37
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಗೇಾಂದರ ಪಾಪ  ಫಷಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

38
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

39
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ತಂ ಅಪಾಪ ರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

40
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಭಶ ಅಪಾಪ ರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

41
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾ ಲಾಂಖ ರಾಚಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

42
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ ತಂ ಎಔನಾಥ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

43
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವನಾಕ್ಷೀ  ಗಂ ವಠಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

44
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯವ ತಂ ಅಶೋಔ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

45
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಸೂಲಬಿ ಗಂ ಷಹಿಫಲಾಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

46
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಚಣಾಣ  ತಂ ಕಶಿರಾಮ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

47
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷತಿವ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

48
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರುದರ ಪಾಪ  ಫಷಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

49
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಶೋಔಕುಮಾಯ ಮಾಣಿಔರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

50
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಮು ತುಕರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

51
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಿೋಸ್ವಖಯ ಉಮವ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

52
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

53
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗುಲಾಫ ತಂ ಶಿವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

54
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಮಯಕಾಂತ  ಅಡೆಪಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

55
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಶೈಲ್ ಅಣಣ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

56
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಕ್ಷೋವ ದಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

57
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ೋ ಶೈಲ ಫಷವಂತರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

58
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ್ವಾ ಮಿರಾ ತಂ ಶಂಔಯರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

59
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಂಗಾಬಾಯಿ ಶಂಔಯರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

60
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೋಜರಾಬಾಯಿ ಕೇವರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



61
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಬಿಭಣ ಪಾಟ್ಟ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

62
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತರಾಮ ದನರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

63
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜೆಾಂದರ  ಅಣಪಾ ರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

64
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷರುಬಾಯಿ ಮುಲಗೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

65
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಲ ಪಾಪ  ಚಂದಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

66
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೇಣಡಸಿದಾ  ನಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

67
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭೋಭಣಣ  ಮಾರುತಿರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

68
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತೋವ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

69
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭು ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

70
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿಬಾಯಿ ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

71
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದವ ತುಳಜು

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

72
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಜರಂಖ ಸರಿಬಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

73
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದ ಸ್ವಮಫಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

74
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ಸ್ವಫ ಗುರುಶಾಂತಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

75
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಲಾಯ ಣಿ ಮಾಯಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

76
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಔಬುಲ ನಾಫ ಭಹಿಬ್ರಫಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

77
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಶಿಔಲಾ ರಾಜು ವಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

78
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪಾಪ  ಸಿದರ ಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

79
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬುರಾ ಔಲಾಯ ಣರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

80
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ೋ ಮಂತ ವಯಣಫಷಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

81
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಫಷಮಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

82
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಮಯ  ರೆಣಸಿದಾ ಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

83
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಂಖಲಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

84
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದ್ಗಂಫಯ ಕವಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

85
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಂಔಯ ಬಂಡ್ಲ ಸರಿಜನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

86
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮವಂತರಾ ವೆಜನಾಥ ಜಿಡಖ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

87
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಲಾಲ ಫಕ್ಷ್ ಮೇದ್ನಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

88
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೂಮಯಕಾಂತ ಲಾಡಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

89
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ  ಕಕೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

90
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಹುಷನಪಾಪ  ಭಯಗು

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

91
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಭಾಶ ಭಲೆಲ ೋವಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

92
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಶೇಕಯ ಈಯಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

93
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ನಾಖಫಷಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

94
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಜಮಭಮ  ಭಹಾವೋಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

95
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ತುಕರಾಭ ವವಾಯಿಸಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

96
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಜಾ ಲ ವಲಾಸ್ವ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

97
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ಶಿರ ೋಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



98
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚನನ ಪಾಪ  ಹುಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

99
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಂಡಪಾಪ  ಸ್ವಮಫಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

100
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣ ಧಭಯಣಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

101
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಲಬಿಭ  ಫಳ್ಳರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

102
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ಗುರುಲಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

103
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗುಲಾಫ ತಂ ಶಿವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

104
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ತಂ ಶಿಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

105
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಣಾರಾ ತಂ ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

106
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸನಾಬಾಯಿ ಭಲಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

107
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಅಲ ಭಹೆಬ್ರಫ ಅಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

108
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವಾ ನಾಥ ತಂ ಫಷವಂತರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

109
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಉಲಾಲ ಷ ತಂ ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

110
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣಾಣ  ಅಾಂಬಾರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

111
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಲ ಶಾಂತಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

112
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಜಮದವ ಭೋಮಾಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

113
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಪುತರ ಪಾಪ  ಫಷಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

114
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತೋಶ ತಂ ಶಿಕ್ಷಯಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

115
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ  ತಂ ಸಿದಾ ಭಪಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

116
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಎಲಲ ಭಮ  ಗಂ ಶಿಜ್ದತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

117
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ೋಕಾಂತ ತಂ ಗವಾಂದರಾಜ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

118
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಫಣಾಣ  ತಂ ಸಿದಾ ಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

119
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಯತಿ ಗಂ ಲಕ್ಷಂಣ ಆಡೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

120
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಭಮ  ತಂ ರಾಭಣಾಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

121
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಭದ ಅಲ ತಂ ಇಮಾಭಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

122
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಬಾಶ ರುಔಮ ಮಯ  ಗುತ್ತ ೋದಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

123
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖೂಫರೆಪ  ಫಷಣಣ  ಆಲೋರೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

124
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವಾ ನಾಥ ಶಾಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

125
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಣಮಂತ ಶಾಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

126
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೋಭಲಾಂಖಪಾಪ  ರೇಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

127
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ ಫಷಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

128
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಲ ನಾಥ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

129
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪ  ದ್ರಳಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

130
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಭಭಶ ತಡಔಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

131
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭೋಭಣಣ  ಮಾರುತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

132
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂತೋಶ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

133
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಭು ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

134
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷವಂತರಾ ಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



135
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಯತಿ ನಾಖಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

136
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದ ಸ್ವಮಫಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

137
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆನಂದರಾಮ ಶಿವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

138
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ಸ್ವಫ ಗುರುಶಾಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

139
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಔಬುಲಸ್ವಫ ಭಹಿಬ್ರಫಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

140
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಂಗು ಪುನನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

141
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ೋಕಾಂತ ಗೋವಾಂದರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

142
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕೌಸಫ ದವಮುಕ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

143
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭರೆಪಾಪ  ಸಿದರ ಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

144
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗುಾಂಡೇರಾ ಪಿೋಯಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

145
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಲ ನಾಥ ಶೇಕಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

146
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಚಂದರ ಭಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

147
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಕ್ಷ್ಮ ದತಾತ ತ್ರ ಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

148
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಕೆತ ಣ ರ ಭಾಬಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

149
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ  ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

150
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಖಂಡಪಾಪ  ಅಣಣ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

151
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಂಟೆಪ  ತಂ ವಠಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

152
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಾಂತಪ  ತಂ ಅಾಂಬಾರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

153
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನ್ಸಯ ಅಸಮ ದ ರಾಜ ಅಸಮ ದ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

154
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಶಂಔರ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

155
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವೋಯಬದರ ಪಾಪ  ನಾಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

156
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಲೋತಾಬಾಯಿ ಸಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

157
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಶಿಲಾಬಾಯಿ ಭಲಲ ನಾಥ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

158
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾಾಂತಪ  ವಯಣಪ  

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

159
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಖಭಮ  ಧಭಯಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

160
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭೋಭಣಣ  ಮಾರುತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

161
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಣಣ  ಫಔು   ಬಾದಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

162
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜ್ದಾಂಫವಂತ ಸ್ವಮಫಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

163
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರಾಣಪಾಪ  ಡಡ ಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

164
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಭಯಸಿಾಂಖ ಮೇತಿರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

165
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಭಾಶ ಭಲೆಲ ೋವಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

166
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಣಣ  ರೆಡಿಡ  ತಂ ವೄಾಂಔರೆಡಿಡ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

167
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸೋಭನಾಥ ತಂ ರಾಭರೆಡಿಡ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

168
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಶಔ ಯಗನಾಥ ಡಗೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

169
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಸಂಖಣಾ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

170
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜೋತಿಲಯಾಂಖ ಗುಣವಂತ ಬೆಡಜಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

171
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ್ವಭನ ಮವಾ ಾಂತರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



172
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರ ಕವ ನಾಖಣನ  ದಾಡಗೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

173
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ದಭಯಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

174
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಲಭಮ  ರ ಭು ಪೂಜ್ದರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

175
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿನಾಥ ಸ್ವಮಫಣಣ  ಜಮಾದಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

176
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭದನ ನಾಭದ ಭಖಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

177
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಂಡಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

178
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಔಲಾ ರಾಜಕುಮಾಯ ಹನಳಿ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

179
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ೋಶೈಲ ನಾಗೆಾಂದರ  ಷಯಸಂದ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

180
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಶಂಔಯ ನಾಗಿಾಂದರ  ಷಯಸಂದ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

181
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಾರುತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

182
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾರುತಿ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

183
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಷತ ಗಿಯ ಗುಡ್ಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

184
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜೈಬ್ರನ ಬೆಗಂ  ವಭಶೋದ್ಾ ನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

185
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಮಯಕಾಂತ  ಶಿವಯಣಪ  ರಂಜರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

186
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಬುಾ ಲ ಖುದಾ ಷ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

187
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಬುದ್ರಲ ಖನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

188
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿಾಂಬಿ ಮೌಲಾಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

189
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ೋಶೈಲ ಶಂಔರೆಪ  ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

190
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಯತಿ ಶಿರ ಶೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

191
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವರಿಪಾಬಿ ಲಾಡೆಲ ಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

192
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ್ವತಪಾಪ  ಮಾರುತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

193
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಡಪ  ಮಾರುತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

194
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಇಸ್ವಮಯಿಲ ಇಬಾರ ಹಿಾಂ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

195
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಭಣಾಣ  ರಾಭಣಾಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

196
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸ್ವಮಫಣಣ   ಯಂಔಣ ರೆಡಿಡ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

197
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಂಖಪಾಪ  ಅಣಪ  ಹಿಯಣಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

198
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಆತಮ ಔಲಾ ಲಾಂಖಪಾಪ  ಹಿರಂಣಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

199
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಪಾಪ ಸ್ವಫ ರಾಭಚಂದರ  ಸತಿತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

200
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಶೆಕಯ ಭಭಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

201
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಮಂತ ಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

202
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಶೈಲ ಶಿರ ಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

203
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಚಣಣ  ಸಣಮಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

204
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಔಸೂತ ಯಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

205
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಖಯಡಿಡ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

206
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಪಾಲ ಸಿದಾ ಪ  ಯಡಿಡ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

207
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಠಠ ಲ ಯಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಯಡಿಡ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

208
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖನಾಥ ರಾಭಚಂದರ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



209
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷಚಿನ ಕುಮಾಯ ಶಿರ ೋಮಂತ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

210
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹೇವ ಶಿರ ೋಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

211
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಾಂ ಗುರುಲಾಂಖಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

212
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಮಶಿರ ೋ ರಾಜಶೇಕಯ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

213
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಷಯ ಮಂಖಳ ಸರೆವ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

214
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ  ಅನೆಪ ಜೈನಧನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

215
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮುಕತ ಯ ಇಸಪ ಅಲ ಜೈನುದ್ಾ ನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

216
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಮುರ ತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

217
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಾಯತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

218
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅವನಾವ ಸಂಬಾಜಿ ಮುಖಳೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

219
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಬಾಜಿ ಶಂಔಯ ಮುಖಳೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

220
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಸಿದಾ ಣಣ  

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

221
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸ್ವತ ನಸ್ವಫ ಇಸ್ವಮ ಲ ಸ್ವಹೆಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

222
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಬಿಬ ಯ ಪಾಟ್ಟಲ ಇಸ್ವಮ ಲ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

223
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ೋಮಂತ ಫಷಣಣ  ಬುಷನ್ಸಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

224
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಮಾರುತಿ ಜಮಾದಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

225
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ ಶಿರ ೋಮಂತ ಕಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

226
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಲ ಪಾಪ  ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

227
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯವಾಂದರ  ಭಭಶ ಮಾನೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

228
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಾಡಪ  ಲಔಪಾಪ  ಮಾನೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

229
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಾಂದರ  ಬಾಬು ಜಮಾದಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

230
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಕಳಪ  ರಂಜೆರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

231
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಮಯಕಾಂತ ಗಂಗಾರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

232
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸನಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

233
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಮು ತುಕರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

234
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸರೆಾಂದರ  ಚನನ ಭಲಲ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

235
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಯತಬಾಯಿ ಬಾಬು 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

236
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಿರಾಜ ದ್ರಾ  ಚವಾೂ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

237
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹೇಫ ಬಾಬುರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

238
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮಾಬಾಯಿ ಕಳಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

239
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಬಾಬು ಪೇಮು ರಾಠಡ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

240
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವಾ ನಾಥ ಸ್ವಯಬಾ ಭಜಕುರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

241
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣಣ  ಹಿಯಪ  ಬಿರಾದಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

242
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ೋಮಂತ ಮಲಲ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

243
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಭ ಗುರುಲಾಂಖ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

244
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಸಮ ದ ಜ್ದವೄದ ಭಸಭಾ  ಅಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

245
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಕಾಂತ ಅಣಣ ಪಾಪ  ಸಣಭವ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



246
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾದವ ಗುರುಶಾಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

247
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಮಯಕಾಂತ ಆನಂದರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

248
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದತುತ  ಭಭಶ ಕುಾಂಬಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

249
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿಕ್ಷಾಂದಯ ಖಾದಯಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

250
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ಕಾಂತ ಗುರುಲಾಂಖಪಾಪ  ಸತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

251
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವದಾಯ ದವ ಶಿರ ಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

252
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಜಶೇಕಯ ಶಿರ ೋಶೈಲ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

253
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಯಷಪಾಪ  ತಟ್ಪ  ಚಾಾಂಬಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

254
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪ  ಔಲವಟಿ್ಟ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

255
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಸರಿಬಾ ಚವಾೂ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

256
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವವಾ ನಾಥ ಫಷಣಪ  ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

257
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ಈಯಣಣ  ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

258
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಕಶಿನಾಥ ಫಷಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

259
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಯಮವ ಶಂಔರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

260
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಅಲಾಲ ಉದ್ನ ಅಭಮಾನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

261
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಭಯಲಾಬಾಯಿ ವವಾ ನಾಥ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

262
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರಾಮ ಗಿರಿಭಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

263
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಂದರ ಕಂತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

264
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಚಿಾಂತ್ಾಂಬಿರ  ಪಿಲಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

265
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಭಮ  ಫಷರಾಜ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

266
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಭಾಶ ಸ್ವಮಫಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

267
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ನಾಗೇವ ಭಭಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

268
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ದಷತ ಗಿೋಯ ಅಮಿಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

269
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪಾಪ  ಅಣವಯಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

270
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪ  ಔಲಶೇಟಿ್ಟ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

271
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಹಾಾಂತಪಾಪ  ಔಳಷಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

272
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಸನಾಜಬೇಗಂ ಮುಲಕತ ಯ ಅಸಭದ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

273
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವರಿಪ ಅನಸ್ವರಿ ಬಿನ ಅಬುಾ ಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

274
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಧನರಾಜ ಗುರುಶಾಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

275
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸರೇಖಾ ಗಂ ಧನರಾಜ ಪಾಟ್ಟಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

276
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪ  ಶಂಔಯ ಬಿರಾದಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

277
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿರ ೋದವ ವಜಮಕುಮಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

278
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾರ ಭಪಾಪ  ಆನಂದರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

279
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ರಾಭಚಂದರ  ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

280
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಶಿಣಣ  ಭಲಿಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

281
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪುತರ  ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

282
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ವಯಣಪ  ನಾಖಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



283
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜ್ದಯ ಅಲ ಹೈದಯಲ ಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

284
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶಂಔಯ ರಾಠೋಡ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

285
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪುಲಚಂದ ಪೇಮು

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

286
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಂಖಭಮ  ಯಮವಾ ಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

287
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭೋಭಶ ಯಮೄವಾ ಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

288
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಬಾಯಿ ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

289
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪಂಡಿತ ಸ್ವಫಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

290
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಫಷಣಪ  ಸ್ವಮಫಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

291
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಿದಾರ ಭಪಾಪ   ಚಂದರ ಭಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

292
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಖದಪಾಪ  ಚಂದರ ಭಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

293
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗುಾಂಡೆರಾಮ ರಾಭಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

294
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಪೂಲಾಬಾಯಿ ಮಾನಸಿಾಂಖ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

295
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಸಯತಬಾಯಿ ಖೆಭಜಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

296
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಮಾನಸಿಾಂಖ ಠಾಕುಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

297
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗುಡ್ಸ್ವಫ ಖಾದಯಸ್ವಫ ಸ್ವರುದೄ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

298
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಗುಾಂಡೆರಾಮ ಗುಯಲಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

299
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಭೋಮಾಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

300
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ ಜಹಾಾಂಗಿಯ ಅಲ ಭಹೆಬ್ರಫಸ್ವಫ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

301
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಸಮ ದ ಇಸ್ವಮಯಿಲ ಭಔಬುಲಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

302
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಸಮ ದ ಹುಸೇನ ಇಸ್ವಮಯಿಲಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

303
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಇಲಯಾಷ ಇಸ್ವಮಯಿಲಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

304
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಹಿಬ್ರಫಸ್ವಫ ದಾವೂದಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

305
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಸಮ ದ ಹುಸೇನ ಇಸ್ವಮಯಿಲಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

306
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಯಹಿೋಭತ ದಾವೂದಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

307
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಗುಾಂಡಪ  ಭಲಲ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

308
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಕಶಿಬಾಯಿ ಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

309
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಯಜಿೋಯಾ ಭಸಮ ದ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

310
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವಶಿಕಾಂತ ಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

311
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸರೇವ ಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

312
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಂಔಯ ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

313
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರ ಭಾತಿ ತುಕರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

314
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಷದಾಶಿ ತುಕರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

315
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಿವಾಜಿ ತುಕರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

316
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವಜಮಕುಮಾಯ ತುಕರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

317
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಫಲಭೋಭ ತುಕರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

318
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭೋಮಾಶಂಔಯ ನಜಲಾಂಖಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

319
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಹೇವ ಶಿರ ೋಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



320
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಷತಿೋವ ಶಿರ ೋಮಂತರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

321
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವದಾಯ ದವ ಶಿರ ೋಮಂತರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

322
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಷಚಿನಕುಮಾಯ ಶಿರ ೋಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

323
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭೋಭಬಾಯಿ ಅಶೋಔ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

324
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಲಲ ನಾಥ ಗೌಡಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

325
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವೋರೇಾಂದರ  ಚಂದ್ರರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

326
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಯಭಕಬಾಯಿ ಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

327
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಮಾನು ಸೋಭಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

328
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಜಖದಪ  ಅಪಾಪ ರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

329
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸಬಿೋಫ ಸಷನ ಅಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

330
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಬಾಬು ಪೇೋಮು

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

331
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಔಲಾಯ ಣ ರಾ ಈಯಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

332
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸಣಮಂತರಾಮ ಶಿಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

333
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಪಕ್ಷೋಯಪ  ರೇಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

334
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಯಮವಾ ಯ ರೇಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

335
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಮಿೋನಾಕ್ಷೀ  ವಠಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

336
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಜಮರಾಭ ಕೃಷ್ಮಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

337
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಬೋರಾಬಾಯಿ ಜಮರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

338
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರಾಧಾಬಾಯಿ ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

339
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಏಔನಾಥ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

340
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಏಔನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

341
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವಠಲ ಏಔನಾಥ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

342
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ನಯಸ್ವಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

343
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಮವಾ ಾಂತ ಚನನ ಭಲಲ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

344
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಔಲಪ ನಾ ನಾಭದ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

345
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ದ್ನೇವ ಖಿೋರು

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

346
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಗಮಾಬಾಯಿ ದವದಾಷ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

347
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಪಾಾಂಡ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

348
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಗುಜ್ದಬಾಯಿ ಅಮೃತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

349
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ದವದಾಷ ಸಿೋತಾರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

350
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

351
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಫಷಣಣ  ಧಭಯಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

352
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಂಔಯ ನಾಭದ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

353
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವೋಯಬದರ ಪ  ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

354
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಪಂಚಮಯ  ಸಿದಾರ ಭಮಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

355
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಿರ ೋಶೈಲ ಶಂಔಯರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

356
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಫಷರಾಜ ಔಲಲ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



357
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಗುರುಶಾಂತ ವಠೋಬಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

358
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಿವಯಣಪ  ಭೋಭಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

359
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಲಲ ಭಮ  ಫಷರಾಜ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

360
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಚತುರಾಬಾಯಿ ಫಷಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

361
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರಾಜಕುಮಾಯ ಫಷಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

362
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಖಣತಿ ಚಂದಾರ ಭಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

363
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಚಂದಾಬಾಯಿ ಮೇೋತಿರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

364
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವನೋದಕುಮಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

365
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

366
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸಣಮಂತ ರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

367
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭೋಭಶ ಯಗಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

368
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಧಾನಪ  ಚಂದಾರ ಭಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

369
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸಿದಾಾ ರಾಭ ಶಂಕೆರ ೋಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

370
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರೇಖು ಮಿೋಠು

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

371
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವಯಣಭಮ  ಚಂದರ ಕಾಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

372
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಪೄರ ೋಭಲಾಬಾಯಿ ಬಾಬುರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

373
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಿಯಾಯ  ದಾನಮಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

374
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಗಿರಿಜ್ದಬಾಯಿ ದೇಾಂಡಿಬಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

375
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ದತುತ  ಕೃಶಣ ನಾಥ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

376
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಖಣತಿ ಕೃಷ್ಮಣ  

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

377
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಹಿೋರಾಸಿಾಂಖ ಕೃಷ್ಮಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

378
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವಠಲ ಖಣತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

379
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ತಾರಾಬಾಯಿ ವಠಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

380
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಿರಾಮ ಭೋಭಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

381
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಯಜನಕಾಂತ ವಠಲರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

382
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಚಂದರ ಕಾಂತ ಭೋಭಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

383
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸಯತಾಬಾಯಿ ಖೇಭಜಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

384
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಅಮೃತ ಕಶಿರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

385
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಅಶೋಔ ರಾಭಲಾಂಖ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

386
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಫಷವಂತರಾವ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

387
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಹಾದಪ  ಸಿದಾರ ಭಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

388
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಆನಂದರಾಮ ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

389
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರೇಣಸಿದಾ ಪ  ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

390
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

391
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಅಮೃತ ಸಿದಾರ ಭಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

392
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರ ಕವ ಬಾಬುರಾ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

393
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರಾಜಾಂದರ  ಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



394
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಧಾನಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

395
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಔಲಾಯ ಣರಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

396
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಮೌಲಾಲ ಮಿೋರಾಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

397
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಿಪುತರ  ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

398
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವಠಲ ಭೋಭಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

399
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವಶಿಕಾಂತ ಶಿಣಾಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

400
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಗುಾಂಡೇರಾ ಪಿೋಯಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

401
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಲಲ ನಾಥ ಶೇಕಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

402
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಅಾಂಫವಾಾ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

403
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಚನನ ಫಷಪಾಪ  ಶಿವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

404
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಿವಯಣಪ  ತಭಮ ಣಣ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

405
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಕುಪಾಂದರ  ಕಶಿರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

406
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭನುನ  ಬಾಬು

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

407
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರಾಭಚಂದರ  ಫದ್ರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

408
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವೋಯಣಾಣ  ಫಿೋಯಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

409
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಚಂದರ ಕಾಂತ ಫಿೋಯಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

410
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವಠಲ ರಾಭಣಣ  ರೆಡಿಡ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

411
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ದವದಾಷ ಭೂಖನನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

412
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಮೇೋಹಾನಂದ ಚನನ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

413
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಯಮವಾ ಯ ಲಾಡಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

414
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಮಾಣಿಔ ಚನನ ಫಷಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

415
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಅಾಂಬಾರಾಮ ರೇಣಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

416
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಗುರುಶಾಂತಪ  ಗುರುಲಾಂಖಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

417
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವವಾ ನಾಥ ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

418
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಚಂದರ ಕಾಂತ ಭಷಣಪಾಪ  

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

419
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಬಾಬು ಮಾನು

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

420
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ನೋಲಕಂಠರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

421
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರಾಭಚಂದರ  ವೄಾಂಔಟ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

422
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಹೇವ ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

423
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ನಾಭದವ ನಾಂಖಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

424
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ದೇಾಂಡಿಬಾ ಶಿರ ೋಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

425
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಫಷರಾಜ ಸಿದಾ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

426
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಪುತರ  ಫಷಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

427
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಭಲಲ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

428
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಕ್ಷಯಣ ಉದಮಕುಮಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

429
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಂಔಯ ಗುಯಣಾಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

430
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸಂಖಮಾಮ  ಅಣಣ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



431
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಧಭಯಣಣ  ವಯಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

432
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಅಮೃತ ಧುಳಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

433
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಧಾನಪ  ಪಿೋಯಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

434
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸೋಭನಾಥ ಶಾಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

435
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವವಾ ನಾಥ ಶಾಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

436
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸಣಮಂತರಾ ಶಾಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

437
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಕಶಿನಾಥ ಶಾಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

438
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವೋಯಬದರ ಪ  ಗುಾಂಡಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

439
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಒಾಂ ರ ಕವ ವೋಯಬದರ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

440
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವಯಣಫಷಪ  ಭಷನಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

441
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವಯಣಫಷಪ  ವೋಯಬದರ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

442
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಚನನ ಭಮ  ಭಷನಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

443
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಫಷರಾಜ ಚನನ ಫಷಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

444
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಯದಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

445
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ದವಾಂದರ ಪ  ಭೋಭಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

446
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಶಿವಯಣಪ  ವಠಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

447
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ತುಕರಾಭ ನಾಭದ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

448
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ನಾಭದ ನಾಂಖಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

449
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಬಂಡಮಾಮ  ನಾಭದ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

450
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರ ದ್ೋ ಶಾಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

451
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಪಂಡಿತ ಶಾಂತಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

452
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ರುಕ್ಷಮ ೋಣಿಬಾಯಿ ಕೆೀ ೋತರ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

453
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸರೇವ ಅಪಾಪ ರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

454
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ವೄಾಂಔಟ್ ಮಾಲು

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

455
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಔಲಾತಿ ಶಿವಾಜಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

456
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಸಭಾಶಚಂದರ  ಸಣಮಂತರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

457
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಕೆೀ ೋತಾರ ಬಾಯಿ ಭದನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

458
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಭಹಾದಪ  ಸಿದಾ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

459
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಫಷರಾಜ ಸಿದಾ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

460
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಉಮಾದವ ಬಾಬುರಾವ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

461
ಔಲಬುಯಗಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ

ಬಾಬುರಾ ಆನಂದರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

462 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದೄಾ ೋವಾ ಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

463 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಶಿವಯಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

464 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತ ಶಿವಯಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

465 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಶಿವಯಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

466 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ ಸಿದಾರ ಭಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

467 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಂಖನಫಷಪ  ಸಿದಾರ ಭಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



468 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸರೇವ ಅಯಳದೂಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

469 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪ  ಅಯಳ್ಳದೂಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

470 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾಾ ರೂಡ ಅಯಳ್ಳದೂಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

471 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಸತಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

472 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಪುತರ  ಉಡಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

473 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ  ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

474 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸರೇವ ಶಿಲಾಂಖಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

475 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗಿೋಾಂದರ ಪ  ಎಷಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

476 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಗಿೋಾಂದರ /A

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

477 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಮಾಬಾಯಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

478 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಬಿಕ ಪಾಟ್ಟೋಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

479 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ಬೆಳಭಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

480 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಮಾಮ  ಬೆಳಭಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

481 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಾಂಡಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

482 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅನಂತಪಾಪ  ಸತಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

483 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಶಂಔರ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

484 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ ಭೋಭಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

485 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗೌಡಪಾಪ  ಪಾಟ್ಟೋಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

486 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ ಪಾಟ್ಟೋಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

487 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಲಾಂಖ ಬಾಷಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

488 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

489 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ತಿಪ ಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

490 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಿಪಾಪ  ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

491 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ಬಿಾಂಜಗೇರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

492 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಪಂಡಿತ ಶಂಕೆರ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

493 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪಂಡಿತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

494 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಮಯಕಾಂತ ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

495 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಕಶಿರಾಮ ಸಿದಾರ ಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

496 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಶ ಗುರುಲಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

497 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಮಾಮ  ಹುಲಕೇರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

498 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಷಮಯಕಾಂತ ನಾಗೆಾಂದರ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

499 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪ  ತಂ ಶಿೋರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

500 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಕವಪಾಪ  ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

501 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಭಾಶ ಬಂಡೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

502 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವವಾ ನಾಥ ಪಾಟ್ಟೋಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

503 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಣಣ  ಶಿಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

504 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ ಕೋಳ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



505 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾಾಂತೇವ ಷಗುಭಳೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

506 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಜ ಬಿೋಭಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

507 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಷಲಾಂ ಬಿೋ ಅಬಾಬ ಷ ಖನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

508 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಬಾಬ ಲ್ ಖನ ಬಖವಾನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

509 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಷಯಷಾ ತಿ ಫಷಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

510 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಣಣ  ಚಂದರ ಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

511 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಗುರುಬಾಳಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

512 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾರ ಭಪಾಪ  ಗುರುಬಾಳಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

513 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ವಯಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

514 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

515 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಕಖನ್ಸಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

516 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಔಸೂತ ಯಬಾಯಿ ಭಲಲಯಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

517 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಶಂತಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

518 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಜಾಂದರ  ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

519 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಠಲ ಕವಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

520 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔರ ಪಾಪ  ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

521 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔರ ಪಾಪ  ಸತಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

522 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಪುನನ ಪಾಪ  ಚಿತಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

523 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮೃತ ಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

524 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ನಯಷಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

525 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭರಾ ಶಿಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

526 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಿದಾನಂದಮಯ  ಶಿಲಾಂಖಮಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

527 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದವ ಜಮಾದಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

528 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಯ ಔಲಾಯ ಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

529 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾಾಂತಯಾಯ  ಭಠತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

530 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಣಾಣ ರಾಮ ಸಣಮಂತರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

531 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಖಣತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

532 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗೌರಾಬಾಯಿ ನಾಂಖದಳಿ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

533 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಯಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ ಝಳಕ್ಷ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

534 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಭರಾ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

535 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

536 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ  ಸ್ವಲೇಗಾಾಂ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

537 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಶೋಔ ತೋಳನ್ಸಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

538 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದ ಗೋನೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

539 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ನಾಂಬಾಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

540 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ  ಬಂಡೆಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

541 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



542 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾಳಪಾಪ  ಪೂಜ್ದರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

543 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

544 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸರೇವ ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

545 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಜೈ ಭಾಯತ/ಕೋಯಬಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

546 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಖೋಬಾ ನಾದಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

547 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಹಿರಳ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

548 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಖಲಮಾಮ  ಕೋಚಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

549 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಾನಂದ ಮುಲಗೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

550 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

551 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ ಅಣಿಹೆಲಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

552 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲೆಲ ೋವ ಷಲಗೇಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

553 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷವಂತರಾಮ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

554 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತರಾಮ ಷಯಡಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

555 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಮಾಮ  ಕಳಶೆಟಿ್ಟ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

556 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಜಖದವ ಕೋಳಶೆಟಿ್ಟ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

557 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ಬುದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

558 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷಣಣ  ಗುಬಾರ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

559 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಕಶಿನಾಥ ಬಔರೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

560 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಕುಮಾಯ ವರುಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

561 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ರುಔಿಪಾಪ  ಬಜಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

562 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುಬಾಳಪಾಪ  ಭಯಬೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

563 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದ ಚಂದರ ಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

564 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಔಸ್ವಫ ಗೋಳಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

565 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

566 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತ ಭಹಾದೄ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

567 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಈಯಪಾಪ  ಫಜ್ದರೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

568 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಪುತರ  ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

569 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಯಣಪಾಪ  ಚಂದರ ಶೇಕಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

570 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮೃತ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

571 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಾನಂದ ಭಯಬೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

572 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಾಂಡಪಾಪ  ಜಿಡಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

573 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ತೋಳನ್ಸಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

574 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ  ಅಾಂಬೇವಾಡ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

575 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ ಮಾರುತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

576 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಯಪಾಪ  ಮಾರುತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

577 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

578 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಬಾಯಿ ಬಾಮಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



579 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸೋಭಣಣ  ಮತಿರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

580 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಲಖಶೆಪ  ಮತಿರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

581 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಯಮವಾ ಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

582 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾರ ಭ ಗೆಾಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

583 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ನಾರಾಮಣ ಯಶುರಾಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

584 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಭಠ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

585 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಮಾಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

586 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಮಫಣಣ  ಗುರುಲಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

587 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಂಖಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

588 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಕಾಂತ ಬರಾಳೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

589 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂಫವಾಾ  ಭಹಾರಾಜ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

590 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಮಾಶಂಔಯ ಚಂದಾರ ಭಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

591 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮೌಲಾಸ್ವಫ ದಷತ ಗಿಯಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

592 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಮಯಕಾಂತ ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

593 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಲಾಡಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

594 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಲಖಭಣಾಣ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

595 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಖಣತಿ ಷಲುಟ್ಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

596 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಹನನ ಪಾಪ  ಫಷಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

597 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಜಾಂದರ  ಸಿದಾ ಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

598 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಯಣ ಶಂಔರೆಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

599 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷವಂತಾರ ಮ ಪಾಟ್ಟೋಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

600 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಮ ಶಿಭಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

601 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಖಣತಿ ಷಲುಟ್ಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

602 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ  ಫಜ್ದರೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

603 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಹನನ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

604 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಗವಾಂದರ  ಸ್ವತಲಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

605 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಪಾಯತಿ ಭಠತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

606 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಡ ಯ ಯಭಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

607 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಕಾಂತಯಾಯ  ಫಷಯಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

608 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಠಲ ಭೋಭರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

609 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವೄಾಂಔಟೇವ ಸ್ವಯಬಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

610 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮಾರುತಿ ನಾರಾಮಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

611 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಗುಲಾಬಾಯಿ ಷಯಡಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

612 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಚಂದರ ಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

613 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಪುತರ  ಚಲಗೇರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

614 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಮಾಮ  ನಾಖಲೇಗಾಾಂ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

615 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಧಭಯಣಾಣ  ಭಣಾಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



616 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅನೋಲ ತಳಕೇರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

617 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋರಾಭ ಭಲಿಪಾಪ  

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

618 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಮಾಶಂಔಯ ಕೋಳ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

619 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಮುಧಯಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

620 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಲಾಂಖ ಮುನಾನ ಳ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

621 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಈಯಮಾಮ  ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

622 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಧಾ ನ್ಸರಂದಯಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

623 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಈಯಮಾಮ  

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

624 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅನಂದರಾ ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

625 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ಪುತರ  ಸಿಖಯಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

626 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ರುದರ ಪಾಪ  ಚಂದರ ಶ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

627 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ ಗುಯಪಾದ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

628 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದ ರಾಭಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

629 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಕವ ಪುರಾಣಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

630 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ  ಭಲಔಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

631 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಇಾಂಟಾಬಾಯಿ ಮತಿರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

632 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ದೇತರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

633 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಣಣ  ಮಾದಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

634 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಆಳಂದ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

635 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ದವಯಥ ಶಿರ ೋಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

636 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವತಪಾಪ  ಶಿರ ೋಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

637 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ದಪಾಪ  ಭೋಭಶ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

638 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಖಣತಿ ಶೆಳಕೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

639 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಆಳಂದ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

640 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ ಸ್ವಬಾಲಾಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

641 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಔಬ್ರಲ್ ಇನಾಭದರ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

642 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಕಸಿಾಂಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

643 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬಿರಾಜದಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

644 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಔಬ ಯ ಟೇಲ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

645 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮಿೋನ ಟೇಲ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

646 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಕಜುಯನ ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

647 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಜ ಬಾಳೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

648 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಗೇವ ಬೋಯಳಿ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

649 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತ ಕಳಿ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

650 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಧಭಯರಾಮ ರೇಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

651 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ  ನಾಂಖದಳಿ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

652 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಧನಖರ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



653 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಹುಸೇನ ಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

654 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಅಮಾಣೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

655 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಾಂದಸ್ವಫ ಡಿಗೆಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

656 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ ಬೆಳಭಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

657 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಲಾಂಖ ಪೂಜ್ದರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

658 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

659 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವಾ ಯ ಹುಳಿ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

660 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಭಶ ಬಿರಾದಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

661 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅವಾ ಥ ಟೇಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

662 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಾಾಂದ ಟೇಲ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

663 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಪ  ಅಣಾಣ ರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

664 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

665 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸರೇಖಾ ಸ್ವಣಔ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

666 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುತತ ಣಣ  ಗೆದಾ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

667 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ  ಜಕಪೂಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

668 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಮ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

669 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಮ ವಯಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

670 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರಾಮ ದವಮುಕ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

671 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

672 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಪಂಡಿತ ಫಷಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

673 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಈಯಣಣ  ಮಾಡಿಯಾಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

674 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ದೇಾಂಡಪಾಪ  ಸದಲಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

675 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಬಾಬುರಾ ಅಣಣ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

676 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾಯಿ ಅಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

677 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ನಾಥ ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

678 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂದಪಾಪ  ದಾಯ ಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

679 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ರ ಕವ ಭಲಲ ಣಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

680 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗುರುನಾಥ ರಾಭಚಂದರ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

681 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗಯಕನಾಥ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

682 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸ್ವಫಣಾಣ  ಫನಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

683 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ವಠೋಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

684 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಈಯಣಣ  ಶಿರ ೋಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

685 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಣಣ  ಮಾದಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

686 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಿಬ್ರಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

687 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಪಾಪ  ಅಾಂಫಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

688 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಪಂಡಿತ ಸಳಿ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

689 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಘಂಟೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



690 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಲಾಂಖ ಮಾಣಿಔರಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

691 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಂಔಯ ಬಿಔರೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

692 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಸಿದಾ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

693 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದ ಗುರುನಾಂಖಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

694 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಮಯಕಾಂತ ಶಿಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

695 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ  ಫನಸಡೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

696 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

697 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ  ಫನಸಡೆ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

698 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಮೃತರಾಮ ಶಿರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

699 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ದತತ ಪಾಪ  ಕನುಡೆ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

700 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಶಿತರಾ ದವಮುಕ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

701 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ರಾಜಾಂದರ  ಶಂಔಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

702 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ನಾಖಪಾಪ  ಔಲಾಯ ಣಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

703 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಪಾಪ  ಮಂಜಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

704 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಫಷರಾಜ ಈಶ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

705 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಾಯತಬಾಯಿ ಔಯವಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

706 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಖಣತಿ ಇಔಿಳಕ್ಷ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

707 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಧಭಯಣಣ  ನಾಂಖಶೆಟಿ್ಟ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

708 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಭಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

709 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಫಷಪಾಪ  ಹಿರಳ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

710 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ನಲಮಾಮ  ಭಲಲ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

711 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಣಣ  ರಾವ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

712 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ರೇವ ಜಮಾದಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

713 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಥುರಾ ಶಂಔಯ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

714 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ದತಾತ ತ್ರ ಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

715 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತರಾಮ ದತಾತ ತ್ರ ಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

716 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮುಸ್ವತ ನಸ್ವಫ ಮೌಲಾಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

717 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಯಣಪಾಪ  ವಠಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

718 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಾಂತಲಾಂಖ ಮುನನ ಳಿ್ಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

719 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ  ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

720 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಬೆಯಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

721 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಲಕ್ಷೀ ಮ ೋಬಾಯಿ ಸಣಮಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

722 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ  ಸರಿಜನ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

723 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಪಕ್ಷೋರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

724 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಲಾಲಸ್ವಫ ಟೇಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

725 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಪರಿೋನ ಟೇಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

726 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಸಬ್ರಫ ಹುಸೇನ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



727 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಯ ಭರಾಮ ನಾಖಪಾಪ  

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

728 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹಾದಪಾಪ  ಈಯಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

729 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಮಂಜುನಾಥ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

730 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ವಜಮಪ  ದ್ರದನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

731 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಾಂದಪಾಪ  ಬಿರಾಜಶಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

732 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಔಲಲ ಪಾಪ  ಸಿತಾಬಾಯಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

733 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ ನಾಖರಾಜ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

734 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವ/ಮಾರುತಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

735 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಶೋಔ ಇಔಿಳಕ್ಷ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

736 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಪಾಪ ರಾಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

737 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾಾ ರಾಭ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

738 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ರಾಭ 

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

739 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿವಾನಂದ ಬಯಳ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

740 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭೋಮಾಶಂಔಯ ಸ್ವಖಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

741 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸನಫಾ ಅಬಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

742 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಪಂಡಿತ ಯಷಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

743 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅಔಫಯ ಟೇಲ ಅಮಿೋನಸ್ವಫ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

744 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಹೇವ/ಮತರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

745 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

746 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಲಾಂಖಪಾಪ  ಅಣಿಹಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

747 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋನವಾಷ ಕುಲಔಣಿಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

748 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿದೄಾ ೋವಾ ಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

749 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ದಲತರಾಮ ದ್ಔು ಾಂಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

750 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ಬೆಳಭಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

751 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿಮಾಮ  ಬೆಳಭಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

752 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಗುಾಂಡಪಾಪ  ಸಿದಾ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

753 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತರಾಮ /ದಗಿಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

754 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಅನಂತ ಸತಾಯ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

755 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಣಮಂತರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

756 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವ ಔಮಿಟ್ಗಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

757 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಸಿದಾ ಪಾಪ  ತಿಪ ಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

758 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಭಲಲ ಪಾಪ  ಔಲಲ ಪಾಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

759 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಯಮವ ಭಲಲ ಕಜುಯನ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

760 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಶಿರ ೋಮಂತ ಬಿಾಂಜಗೇರಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

761 ಗುಲಫಗಾಯ ಆಳಂದ ಮಾದನ ಹಿಪ ಯಗಾ ಕಶಿರಾಮ ಸಿದಾರ ಭ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

762
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಿದಾ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

763
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಚಂದರ ಕಾಂತ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



764
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಜಖದ್ೋಶ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

765
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನತಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

766
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಅನತಾ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

767
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದತಾತ ತ್ರ ೋಮ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

768
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಜ್ದಕ್ ಮಿಯಾನ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

769
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಯಜ್ದಕ್ ಮಿಯಾನ್

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

770
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸಭಮ ದ ಅಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

771
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸಭಮ ದ ಅಲ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

772
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುವಯಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

773
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುವಯಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

774
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಗುರುವಯಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

775
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜನಾಥ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

776
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ವೆಜನಾಥ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

777
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ನಾಖಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

778
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸ್ವಮಫಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

779
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭಸದಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

780
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

781
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದಾಯ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

782
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದಾಯ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

783
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ದಾಯ ಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

784
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಸಮಿತಾರ ಬಾಯಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

785
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಭೋಮಾಬಾಯಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

786
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಷಯಬಿ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

787
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಶಿವಯಣಪ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ

788
ಔಲಬುಯಗಿ D¼ÉAzÀ ನಾಂಫಗಾಯ ಫಷಣಣ

ಕ್ಷೋಟ್ನಾ

ವಔಖಳ



ಕ್ರ .ಸಂ ಹೆಷರು ಗ್ರರ ಭ ವಿತರಿಷಲಾದ ಉಕ್ಯಣ ರ ಮಾಣ ಶರಾ

1 ಷಚಿನ್ ಸಿದ್ದದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

2 ಸಿಡ್ಡಡ  ರೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

3 ಅರುಣಾ ಅಶೋಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

4 ಅಶೋಕ್ ರೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

5 ಪಿಂಡಾಲಿಕ್ ಭೋಯ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

6 ಸಿಡಾಯ ಮ್ ಫಷವಂತಯ ಮ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

7 ದೇಗೌಡ ನೋಲಕಂಠ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

8 ಖಂಫರ್ ಬೇೋಖ  ಪೂಜಾರಿ Bಅಿಂಔಲಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

9 ಸಿದದ   ಭೂತಾಲಿ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

10 ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ಭೈಲ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

11 ಷದಾಶಿವ್ ಬೆಲ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

12 ಸಿದದ ಣಣ  ಸಂಖಣಣ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

13 ದಷತ ಗೋರ್ ಮುನ್ನನ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

14 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

15 ಶಿಗಂಖ ನಿಂಖ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

16 ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಯಣ NAGOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

17 ಲಲಿತ ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

18 ಮೇನಭಭ  ಬಾಬುರಾವ್ ಸುತನ್ನನ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

19 ಭನೋಸರ್ ಬಾಪರಾವ್ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

20 ಮಾಲಿಂದಯ  ಶಿಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

21 ವಯಣ  ನಿಂಖಣಣ KERAKANALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

22 ಜಸರಾಬೄಖಮ್ ಫಶೇಸಾಬ್ ನ್ನಡಾಫ್ ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

23 ಫಷಯಜ್ ಸನಮಂತಯ ಮ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

24 ಧಯಭರಾಮ ಅಮೃತರಾಮ AVARAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

25 ಔಭಲಾಬಾಯ್ ಅಮೃತರಾವ್ AVARAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

26 ನ್ನಖರಾಜ್ ಭಡಿಲ ಬೆರಾಭಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

27 ಔಸ್ತತ ರಿಬೆ ನಿಂಖಣಣ ಗೌಡ ಅಿಂಔಲಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

28 ಅಪಾಯ ಶಾನ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

29 ನೋಲಕಂತಮ ಶಿವಯಣಾಮ DIKSANGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

30 ಭಹಾದೇವಿ ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

31 ಫಷವಾಲಿಿಂಗ್ ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

32 ವಯಣ  ಗುರು ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

33 ನ್ನಖಣಣ  ಭೋಭ HUVINALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

34 ಅಭಯನ್ನಥ ಸಿದದ ಭ HUVINALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

35 ಭಹಾದೇ  ಔಲಲ  ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

36 ಶಾಿಂತಬೆ ಶಿಯ ೋಮಾಿಂಟ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

37 ಡಾಮ ಶಿಿಂಗ್ ಸಸಿುಿಂಗ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

38 ವಿಥೋಭಾ ದಿಯಣಣ HUVINALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

39 ಭಹಾದೇವಿ ಶಿವಣು ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

40 ದಿಲಿೋಪ್ ಶಿವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

41 ದತತ  ಯಘು ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

42 ನ್ನಗಿಂದಯ   ನಿಂಖ ಅಿಂಔಲಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

43 ಅಿಂಫರಾಮ ನಿಂಖ ಅಿಂಔಲಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

44 ನ್ನಖಣಣ  ಶಾಿಂತ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

45 ಯ ಬಔರ್ ನಿಂಖಣಣ ಅಿಂಔಲಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

46 ಭಹಂತ  ಖಡೆ ಅಿಂಔಲಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

47 ನ್ನಖಭಭ  ಸಿದದ ರಾಭ VADDALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

48 ಬಾಲಾಜಿ ಹೆಲಸಿಿಂಗ್ HUVINALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

49 ಶಿಲಿಿಂಖ  ಔಡ ಕೇೋಖನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

50 ವಭರಾಮ ಶಿ ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

51 ಫಷಯಜ್ ಮುಟ್ಟ  ಬೆರಾಭಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

52 ಷತೋಶ್ ಗುಿಂಡ ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

53 ನ್ನಖಭಭ  ಭೋಜರಾಮ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

54 ಧಭಯಂತ ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

55 ಸನಮಂತ್ ಯ ಭು DIKSANGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

56 ಅಿಂಬುಬಾಯಿ ಸಿಡಡ  NANDARGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

57 ಸಾದಿಕ್ ಸಿಂಡ್ಡಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

58 ಸೋಿಂಡ್ಡಸಾಬ್ ಉಭಸಾುಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

59 ಷಚಿನ್ ಷತೋಷ್ಕುಮಾರ್ JEWARGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

60 ಸುರೇಶ್ ಸಿದದ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

61 ಭಹಂತೇಶ್ ನ್ನಭದೇವ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

62 ಸುದಾರಂ ನಿಂಖ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

63 ಫಷಲಿಿಂಖ  ಭಲಔ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

64 ಭಹಾದೇವ್ ನಿಂಗಾ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

65 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಲಔ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

66 ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

67 ಬೌಯಭಭ  ಸಿದದ  ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

68 ಭಲಿಲ ಕಯರ್ಜನ್ ಚಂದಯ ಮ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

69 ಭಲಲ ಮಮ  ಶಿಲಿಿಂಖಮಮ GHATTARAGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

70 ಷಲಿಮಾಬಿ ಅಸಭ ದಾಾ ಬ್ ALLAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

71 ವಿೋಯಮಮ  ಘೋಷಮಮ GHATTARAGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

72 ಭಹೋಬೂಬ್ ಮಾವಖಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

73 ರಾಕಶ್್ಕುಮಾರ್ ಬಾಷವ ಯಜ್ ಶಿವೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

74 ಧುಲ  ಶಾಿಂತ ALLAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

75 ಅಣಣ ಯ ಔಲಲ  ಶಿವೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

76 ಫಷಭಭ  ಫಷಯಜ್ ಶಿವೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

77 ಫಷಯಜ್ ಶಿರಾಯ್್ಗೌಡ ಶಿವೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

78 ಭಹಾದೇ  ಗುರುದ ಶಿವೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

79 ಶಂಔರ್ ಕಶು ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

80 ಮಾರುತ ಶೆಟ್ಟಟ  SIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

81 ಸುಯಬಾಯಿ ಮಾರುತ SIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

82 ವಿಲಾಲ ಸ್ ಪೇಮು ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

83 ಭಹೇಬೂಬ್ ನಬಿಸಾಬ್ ಉಡಚಾಣ ಸಟ್ಟಟ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

84 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಶಿಣಣ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

85 ಅನನ ರೈ ಶಿರೇ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

86 ಫಷಯಜ್ ಶಿ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1
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87 ಅಮೋನ್ನಾ ಬ್ ಸೈಪನ್ನಾ ಬ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

88 ಸಿದದ   ಭೋಮಾವಮ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

89 ಲಾವಾ ವಯಣ  ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

90 ಕಸಿತ ರಬೆ ಭಡಿವಾಲ KERAKANALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

91 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಿದದ ಣಣ ಹಿಂಚಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

92 ಮಾಮ  ಸಿಡಡ  ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

93 ಹಯಗಪಾ ಸಿಡಡ  BHAMANI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

94 ಭಲಕ ಜ  ಶಿವಯನ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

95 ಸಿಡಡ   ವಿೋಯಫದಾಯ  ಹಿಂಚಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

96 ಫಷವಂತರೇ ದಲತತ ಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

97 ನಿಂಖಣಣ  ಔಲಾಮ ಣಿ ಹಿಂಚಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

98 ಭಣಿಕ್ ಭೋಮಾಶಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

99 ಸಿದಾಬಾಯಿ ಸ್ತಮುಕಿಂತ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

100 ರಾಜಿಂದಯ  ಶಿಮಮ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

101 ಶೋಬಾ ವಿೋಯಫದಯ ಪಾ KERAKANALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

102 ಅಿಂಫರಾಮ ಶಿವಯಣ Dಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

103 ನ್ನಖಭಭ  ಭೋಭಶಂಔರ್ ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

104 ಚನನ ಫಷ  ಶಂಔಯ HAVಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

105 ಕಶಿಮಾಶಾ ರಾಭಜನ್ನಾ SIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

106 ಸುಶಿೋಲಾಬಿ ಸಿದದ  ಹಿಂಚಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

107 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಗುರುಶಾಿಂತ್ KUDIGಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

108 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಮೋನ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

109 ಶಂಔರ್ ಭೋಮಾಶಾ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

110 ಸಾವಿತಯ  ಸನುಮಂತ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

111 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭೋಮಾಶಾ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

112 ಅಮೇಗ ಚಂದಯ ಮ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

113 ಸಿದಾದ ರಂ ತುಔಕ  ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

114 ಜಮಶಿಯ ೋ ಶಾಿಂತ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

115 ಶಾಿಂತಪಾ ನ್ನಖ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

116 ಔಲಲ   ಸಿಡಡ  ಭೋಷಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

117 ಕಶಿರೆ ಹನ್ನ  MANGALORE ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

118 ರೇನಸಿದದ  ಸುಭಾಸ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

119 ಅನಸುಬಾಯಿ ಕಶಿರೈ MANGALORE ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

120 ಸಂಮುಕಔ ದ್ದಿಂಡ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

121 ಶಿ  ಸೈಫಣಣ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

122 ನಿಂಫಣಣ  ನಿಂಖ NANDARGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

123 ಜಮಶಿಯ ೋ ವಯಣ NANDARGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

124 ಷಮಮ ದ್ ಬಾಷಾ ಮೇಡಿನ್ನಾ ಬ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

125 ಸಿದದ   ಮಾರುತ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

126 ಭಸಬೂಫಸಾಬ್ ಕಸಿಮಾಾ ಬ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

127 ಚಿದಾನಂದ್ ಭೋಭಶಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

128 ಔಜ  ಸಿಡಡ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

129 ಶಂಔರ್ ಸಿದದ ಮೆ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

130 ಶಿಯ ೋಶೇಲ್ ರೇನೈಸಾಡ ಪಾ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

131 ಭಹಾದೇವಿ ಭೋಮಾಶಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

132 ವಯನಗೌಡ ಸಿದಯ ಭ ಹಿಂಚಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

133 ಶಿವಾನಂದ ರೇನಸಿದದ  ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

134 ಷತಲಿಿಂಖ  ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

135 ಚನನ ಭಭ  ರೇನಸಿದದ  ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

136 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

137 ದ್ದಿಂಡಭಭ  ಸನಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

138 ಪಾುತ ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

139
ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಭಸಭದಾ 

ಸನೋಫ್
KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

140 ದಭಣಣ  ಮುದಣಣ  ಪೂಜಾರಿ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

141 ಸಂತೋಷ ಸಿದಯ ಭ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

142 ಔರೇಪಾ  ಭೂತಾಲಿ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

143 ಅಮೇೋಗೆ  ಸಿದಾದ ರಂ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

144 ಯಫನ್ ಬಿೋ ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

145 ಜೈನ್ನಬಿ ಪಕೋಯಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

146 ಅಲಿಸಾಬ್ ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಸಾಬ್ KULLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

147 ಅನಲ್ಕಕಮಾರ್ ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

148 ವಯಣ  ಶಂಕೄಯ  KHOLಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

149 ಔರೇಪಾ  ಸಿದದ  ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

150 ಜಟ್ಟಟ   ಔರೇ ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

151 ಜಮಶಿಯ ೋ ಭಲಲ  ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

152 ಭಲಲ   ಸಿಡಾಯ ಮಾ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

153 ಭಹೋಬೂಬ್ ಖಾಸಿಮ್ ಟೇಲ್ ಮಾತೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

154 ಕುಮಾರ್ ಆಿಂಡ್ಡ ಗಾಮಕವ ಡ್ ಮಾತೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

155 ಯತನ ಬಾಯಿ ಭಲಿಲ ನ್ನಥ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

156 ಮಮುನ್ನ  ಗುರು BHATARGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

157 ಧಾರೆ  ಫಷಣಣ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

158 ಇಟಾಬೆ ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

159 ರಾಜಕುಮಾರ್ ದಿವಾಔರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

160 ಶಿರುದಯ   ಬಾಲವಂತಯ HASARGOUDI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

161 ಸಿದದ ರಾಭ  ಶೇಕ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

162 ಔವಿತಾ ಅಶೋಕ್ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

163 ಶಿ  ನ್ನಖ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

164 ಬಖಭಭ  ಬಾಬುರೈ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

165 ಖಾದಿಸಾುಬ್ ಗುಡ್ಡಸಾಬ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

166 ಯಮಶ್ ದೇವಿಿಂದಾಯ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಮಾತೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

167 ಖಪರ್್ಸಾಬ್ ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

168  ಫಶಾಸಾಬಾ ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

169 ಲಾಲಿಫ ೋ ದಷತ ಗೋರ್ ಸಾಬ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

170 ಪಕ್ರಯ ಡಿಡ  ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

171 ಯ ಕಶ್ ಸುಭಾಸ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

172 ಪಂಡ್ಡರಂಖ ಶಿ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

173 ದತುತ  ಮವವ ಿಂತ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

174 ಹುಸೈನ್ ಬಾಷಾ ಇಮಾಭಮಾಾ ಬ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

175 ಬಖಣಣ  ನ್ನಖನ್ನಥ ಜಮಾದರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

176 ನನ್ನಥ್ ಔಲಲ   ಜಮಾದರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

177 ಅನಲಕುಮಾರ್ ಭಾಖ  ನವಿ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



178 ವಯಣಫಷ  ಭಲಲ  ALLAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

179 ಸಂದಿೋಪ್ ಭಲಲ  ALLAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

180 ಅಿಂಫರಾಮ ಶಿರಾಮ GULಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

181 ವಿಜಮಲಕಾ ಭ  ಅಿಂಫರಾಮ GULಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

182 ಫಷಯಜ್ ಔಲಾಷ NANDARGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

183 ಕಿಂತ  ಹೆಖರಿಸಿದದ  NANDARGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

184 ಸುಣು ಅಿಂಡ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

185 ಸಿದಾದ ರಂ ಔಲಲ  ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

186 ಬಖ  ಔಲಲ  ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

187 ವಯಣಫಷ  ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

188 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ್ ಎಯನ್ನನ ALLAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

189 ಭಲಲ   ಬಾಪರೈ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

190 ಗುರುಶಂಟ್ಮಮ  ಗುರುಲಿಿಂಖಮಮ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

191 ನಲ  ಶಾಿಂತಭಲಲ  ALLAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

192 ಫಷಯಜ್ ಚಂದಯ ಶಾ SHIVOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

193 ಅಭಸಿಡಾಡ  ದ್ದಿಂಡ ಜಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

194 ಯತನ ಬಾಯಿ ಭಲಲ  KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

195 ಬಾಪರೆ ಭಲಲ  KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

196 ಗುರುಲಿಿಂಖ  ಶಂಔರ್ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

197 ಫಷಯಜ್ ಔಲಲ  ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

198 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ನೋಲ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

199 ದ್ದಿಂಡ  ಮುಟ್ಟ  TELLONI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

200 ಮಾಲಿನ್ನತ್ ಸಿದದ ರಾಭ ಜಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

201 ಸೈಪನ್ನಾ ಬ್ ಖಾಸಿಮಾಾ ಬ್ NANDARGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

202 ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಿವಾನಂದ್ ಸಿದಯ ಭ ಜಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

203 ಶಿ  ಶಿಲಿಿಂಖ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

204 ನ್ನಖಭಭ  ಶಿವಯ ಣ ಕುಲಾಲಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

205 ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿದಾದ ರಂ ಕುಲಾಲಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

206 ಸಲಲ ಪಾ  ಬಂಡೆ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

207 ಗುರುಶಾಿಂತ ಸುಭಾವ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

208 ಭಸದೇವಿ ಭಲಲ ೋವ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

209 ಶಿವನು  ಸಿದಯ ಭ  ಔಲಾಮ ಣಿ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

210 ಶಿವಾನಂದ್ ಸನಮಂತ್ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

211 ಷಜನ್ ಬಿೋ ಭಹೋಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

212 ಸನಮಂತಯ ಗುಿಂಡ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

213 ಲಕುಮಾರ್ ರಾಮ್ ಸ್ತಮುವಂಶಿ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

214 ಫಷಯಜ್ ಅನನ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ BATTERGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

215 ಭಲಲ ಮಮ  ಗುರಾಮ ನಂದಿಕೇೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

216 ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

217 ಗುರುನಿಂಖ  ಜಖನ್ನಥ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಮಾತೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

218 ವಯಣ  ಭೂತಾಲಿ ಹಷಮನ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

219 ಭಹೋಬೂಬ್ ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

220 ಮಟ್ಟಟ ಸಾಬ್ ದಷತ ಗೋಸಾುಬ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

221 ಸೈಫಾನ್ ಮೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

222 ಶಿವಯಣ ಔಲಲ  ಶಿಯವಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

223 ಸುರೇಶ್ ಚಿಔಕ ಲಲ ಗ ALLAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

224 ವಯಣಬಾಸು ನ್ನಖ KOGAGಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

225 ಆನಂದ್ ಶಾಹು ಉಡಚಾಣ ಸಟ್ಟಟ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

226 ಫಷ  ರೇನಾ ಡಡ  KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

227 ಆನಂದಯ ಸಂಖ ALLAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

228 ಲಾಲಾಸಾಬ್ ಫಶಾಸಾಬ್ ALLAGI K ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

229 ಜಖದೇವಿ ಸುರೇಶ್ ALLGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

230 ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಶಿರಾಯ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

231 ಸನಮಂತ್ ನಿಂಖ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

232 ರುಕಭ ನಬೆ ಶಂಔಯ Dಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

233 ಶಂಔಯಬಾಯಿ ಭಹಂತ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

234 ಭಲಔಣಣ  ಶಿಲಿಿಂಖ KERAKANALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

235 ಚಂಡ  ವಿೋಯಫದಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

236 ಯೆಲಲ   ನಿಂಖ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

237 ಸಿಡಡ   ನಿಂಖ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

238 ಗುರುದೇವ್ ದ್ದಿಂಡ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

239 ಅಮೋನ  ಷತಲಿಿಂಖ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

240 ವಿಜಮಲಕಾ ಭ  ಶಿವಯಣ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

241 ದತುತ  ಫಫನ್ನನ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

242 ಸಿದಯ ಭ  ಚಂದಯ ಶಾ ಕೇೋಖನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

243 ಲಕಾ ಭ ಬಾಯಿ ಕಶಿನ್ನಥ್ ಕೇೋಖನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

244 ನಂದಕುಮಾರ್ ಕಶಿನ್ನಥ್ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

245 ಬಿೋಯ  ಸೋಭಣಣ ANKLAGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

246 ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಯಣ CHINAMALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

247 ಚಾಿಂದಸಾಬ್ ಅಬುದ ಲಾಾ ದರ್ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

248 ಗುಿಂಡ  ಫಷವಂದಯ ಮ NILOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

249 ಸುಖಲಾಬಿ ಯಮವವ ಯ ANKLAGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

250 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿವಯಣ CHINAMALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

251 GU ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

252 ನಿಂಬೄನ್ನನ  ಜಖದೇ NILOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

253 ನ್ನಗಶ್ ಅಚುಫತಾ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

254 ಭಧುಭತ ರಾಜಕುಮಾರ್ DIGNSANG B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

255 ವಶಿಔಲಾ ದಿಗಂಫಯ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

256 ಸಂತೋಷ ನೆರೂಸಿಿಂಗ್ Dಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

257 ಭೋಮಾವ ಸನಮಂತ್ ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

258 ಭಲಲ ಭಭ  ಭಹಾದೇ BHAIRAMADAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

259 ಯ ಭುಲಿಿಂಗ್ ಭೋಭಶಾ ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

260 ಪಶ ತ ಶಿವಾನಂದ NILOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

261 ಷಮಫನ್ ಶಿಯ NILOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

262 ಭಲಲ   ಭಹಾದೇ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

263 ನಿಂಖ  ಸೋಭಣಣ ANKLAGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

264 ವಯಣಫಷ  ಯಮವವ ಯ ಕೇೋಖನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

265 ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ಸಿಡಾಯ ಮ್ ಕೇೋಖನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

266 ಅನಾ ರ್್ಸಾಬ್ ಲಾಲ್್ಸಾಬ್ CHINAMAGERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

267 ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ಸಿದಯ ಭ DIGNSANG B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

268 ವಯದಬಾಯಿ ಶಿವಾನ್ನಡ್ ALLGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



269 ಸನಮಂತ್ ಬಾಲ  ಲಕುಿಂಡೆ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

270 ರಾಹುಲ್ ಶಿವಾರ್ಜ ಬಂದಖರ್ ಉಡಚಾಣ ಸಟ್ಟಟ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

271 ಅನಲ್ ನ್ನಗಿಂದಯ ಉಡಚಾಣ ಸಟ್ಟಟ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

272 ಭಲ್ಕಲ  ಸಿಡಾಯ ಮಾ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

273 ವಯಣ  ಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

274 ಸನಮಂತ್ಯ ೋ ಶಂಔಯ DUDANAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

275 ಸೋಭಶೇಕರ್ ಮಾರುತ ALLGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

276 ಸಿದಯ ಭ  ರಾಭಚಂದಯ ಉಡಚಾಣ ಸಟ್ಟಟ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

277 ಶಿವಾಜಿ ಮುಕಿಂದಬಂದಖರ್ ಉಡಚಾಣ ಸಟ್ಟಟ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

278 ರಾಜಶೇಕರ್ ನಲಕಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

279 ಔಲಲ   ಚಂದಯ  ALLGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

280 ಸಿದಾದ ರಂ ಶಾನ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿವೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

281 ಶುಬಾಬೆ ದತತ ಉಡಚಾಣ ಸಟ್ಟಟ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

282 ರಾತ ದೋಿಂಡಿಬಾ ಉಡಚಾಣ ಸಟ್ಟಟ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

283 ಶಣ್ಮಭ ಔ  ಭೋಭರಾಯಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ Bಅಿಂಔಲಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

284 ರಾಮ್ ವನನ   ಸಟ್ಟ ಕು ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

285 ಸಿದದ ಣಣ  ಮಶಾವ ಿಂಟ್ಟಯ ೋ Bಅಿಂಔಲಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

286 ಶಿವಾನಂದ್ ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

287 ಫಷಯಜ್ ಸಂಖ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

288 ನ್ನರಾಮಣ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ALLGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

289 ಶೆವ ೋತಾ ಭಹಂತೇಶ್ ಹರೆಮಾಥ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

290 ನಲಭಭ  ಪಿಯ ALLGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

291 ನಿಂಖ  ಶಿಯೋಖ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

292 ಯ ಕವ ಶಾಿಂತ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

293 ಭಿಂಬಾಯಿ ಅಿಂದ್ದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

294 ಚಿದಾನಂದ ಔಲಲ  KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

295 ವಿಥೋಬಾ ಮುಲಾಕ  ಶಿವೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

296 ಸುರೇಶ್ ಶಾಿಂತ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

297 ಅಶಾ ಚಂದ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

298 ಜಮಶಿಯ ೋ ಆನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

299 ವಯಣಬಾಸು ನಿಂಖ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

300 ಭನ  ಇರಾನ್ನನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

301 ವಯಣ  ಬಂಡೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

302 ಇಯನ್ನನ  ಶಂಕೄಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

303 ರೇನಾ ದ ಸಿದಯ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

304 ಷಯಷವ ತ ಗುರುದ REVOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

305 ಭಲಲ ಭಭ  ಭಲಲ  REVOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

306 ಷಮೋರ್ ಯಸ್ತಲ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

307 ಮೌಲಸಾಬ್ ಕುತುಬಿನ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

308 ರುಕುಮ್ ಮೆನೋಡಿನ್ INCHAGERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

309 ರೋಶನಫ  ಯಸ್ತಲ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

310 ಸಮಂತ್ ಪಿಯ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

311 ಭಹಂತ  ಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

312 ವಿಥೋಬಾ ಜಟ್ಟಟ  DUDUNGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

313 ಎಿಂ.ಎಮ್.ಭದೋದಸಾಬ್ ಬಾಷಾ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

314 ಜಖದೇವಿ ಶಿಯ ೋಮಾಥ್ BILWAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

315 ಫಸಾರಾಜ್ ಸಿದಯ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

316 ಭೋಭಬಾಯಿ ಚಂದಯ ಶಾ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

317 ವಿನೋದ್ ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

318 ಯ ಭು ವಿೋಯಫದಯ   ಪಾಟ್ಟೋಲ್ AVARALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

319 ಸ್ನನ ಹಾ ಯ ಭು AVARDA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

320 ವಯಣಫಷ  ಸಾಮಫಣಣ  ರಿತ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

321 ಸನಮಂತ್ ಶಿವನು NANDARGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

322 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ  ಅನ್ನನ ರ ಮುಗಾಲಿ BHIRAMADGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

323 ಅಿಂಫಣಣ  ಭೋಭರಾಮ ಹುಖರ್ ಬಾದನಳಿಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

324 ವಯಣಭಭ  ಭಸದೇ  ಭಲಿತಲ್ ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

325 ಔಲಾಮ ಣಿಾ ಿಂಗ್ ನೆಹ್ರಯ ಸಿಿಂಗ್ ಧೂಬ್ Dಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

326 ಅನವ ೋಯಮಮ  ಗುರುಫಷಮಮ KERAKANALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

327 ಫಷ  ಸಿಡಡ   ಭೂಶೆಟ್ಟಟ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

328 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಸಂಖಣಣ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

329 ಗುಯಲಿಿಂಖ ವಿಶಾವ ಿಂತ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

330 ಸಂಜಿೋವ್ಕಕಮಾರ್ ಅಶೋಔ ಮೄಟೇರಿ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

331 ಶಂಔಯಲಿಿಂಗ್ ಜನಬಾ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

332 ಶಿವಾನಂದ್ ವಿವವ ಿಂತ್ ನಲಗ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

333 ಶಂಔಯಲಿಿಂಗ್ ಸಂಖಣಣ  ಬಿರಾದರ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

334 ಶಾಿಂತಾನಂದ ಶಂಔಯಲಿಿಂಗ್ ಬಿರಾದರ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

335 ಭಹಾದೇವಿ ಫಷಯಜ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

336 ನ್ನಖಭಭ  ಅಶೋಕ್ ಮೄಟ್ಟಯ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

337 ಗುಿಂಡಭಭ  ಅಶೋಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

338 ಸಿದದ   ಶಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

339 ಜಮಶಿಯ ೋ ಶಿ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

340 ಭಲ  ನಿಂಖ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

341 ಅಜಾಮೇೋದಿದ ೋನ್ ವಾಲಾಟ ಸಾಬ್ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

342 ಗೌಯಬೆ ಅನನ್ನಡ  KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

343 ಯಮಶ್ ಯವ್ಕತ DUDANAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

344 ಶಿಕಿಂತ ಸನಮಂತ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

345 ಸನುಮಂತ ಹನನ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

346 ಅಿಂಬಿಯ ಶ್ ಶಿಗೊನ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

347 ಇಯ  ವಯಣ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

348 ಶಿವಾನಂದ ಶಿಗೊಿಂಡ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

349 ರಾಜಬಾಯಿ ಪಂಚ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

350 ದತತ   ಎಯನ್ನನ ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

351 ಹೌಸಾಬೆ ಗುರುನ್ನಥ್ ಬಾದನಳಿಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

352 ಶಿವಯಣ  ಭೋಭಶಾಮ KARAಭೋಷಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

353 ಫಷವಂತಯ ಗುರುಲಿಿಂಖ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

354 ಶಿಲಾ ವಯನಗೌಡ Dಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

355 ವಯನಗೌಡ ಪಿಯ Dಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

356 ಸೈಫನ್ನನ  ಭಲಲ  ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

357 ಶಾಿಂತಮಮ  ಶಿಮಮ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

358 ದೇವಿಿಂದಯ  ಎಯನ್ನನ ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

359 ಯಮಶ್ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



360 ತುಕರಂ ಖಂಡ ಉಡಚಾಣ ಸಟ್ಟಟ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

361 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಗುರುಶಂಟ್ DUDANAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

362 ಔಸ್ತತ ರಿಬೆ ಧುಲ ALLGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

363 ಸಿದದ ಣಣ  ಸನಮಂತ್ DUDANAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

364 ಶಾಿಂತ  ಸಂಖ SONNA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

365 ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಫಷಲಿಿಂಖ BOLUNDGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

366 ಶಿವಯಣ  ವಿಠ ALLGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

367 ಮಾಮ  ಶಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

368 ಭಾಗೋಯತ ಸಿದಾದ ರಂ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

369 ವಕುಿಂತಲ ಗುರುಲಿಿಂಖ ಜಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

370 ಫಷಯಜ್ ಗೌಡ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

371 ಶಾಿಂತಬಾಯಿ ಇರಾಮ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

372 ನ್ನಖ  ಧಯಭಣಣ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

373 ಸಿದದ ರಾಭ  ಚಂದಯ ಶಾ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

374 ಶಿಯ ಭೋಮಾಶಾ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

375 ಶಿಲಿೋಲಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

376 ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಗುಡ್ಡಸಾಬ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

377 ಲಕಾ ಭ  ಖಡೆಪಾ ALLGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

378 ಗುರುಲಿಿಂಖ  ಶಾಿಂತ ALLGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

379 ಔಭಲಬಾಯಿ ವನಯ  ಭೋಷಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

380 ರಾಜಶೇಕರ್ ಗೊೋವ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

381 ಸೈಪನ್ನಾ ಬಾ ಅಲಭಾಷ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

382 ರಾರ್ಜ ಯಮವವ ಯ CHINAMAGERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

383 ಹರಾಲ್ ನೆಸರೂಸಿಿಂಗ್ Dಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

384 ಸಂತೋಷ್ಕುಮಾರ್ ಭೋಭಶಂಔರ್ CHINAMERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

385 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಗುಫುಷ CHINAMERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

386 ಟ್ಟ ಣಣ  ಚಂದಯ ಶಾ D GHANGAPUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

387 ಸಂಖಣಣ  ವಿೋಯಬದಯ  CHINAMERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

388 ನಿಂಬೄನ್ನನ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ NILOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

389 ಔಲಾತ ಶಿಲಿಿಂಖ NILOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

390 ಶಿಪತಯ  ಮುಗೆು KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

391 ಷಮಬಾನ್ನ ಫಷಣಣ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

392 ಬಾಬಾಾ  ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

393 ಸುರೇಶ್ ನೋಲಕಂಠ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

394 ಶಿಕುಮಾರ್ ರಾಮ್್ಗೌಡ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

395 ಯ ಕಶ್ ಸೈಫನ್ನನ ಶಿಯವಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

396 ಕುಲ್ಕಾ ಿಂಬಿ ಅಸಭ ದ್ ಗೌರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

397 ಭಹಾದೇವ್ ಶಿಲಿಿಂಗಾಮ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

398 ಭಹಾದೇವಿ ಸಿದದ  DIGNSANG B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

399 ಸಿದಾದ ಮ್ು ಭೋಭ DIGNSANG B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

400 ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಸಿಡಡ  BALLAUNDAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

401 ಯ ಭು ಭಔತ  MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

402 ಚೌದ  ಬಿಲಲ  ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

403 ಲೋಕಶ್ ಭಲಲ  ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

404 ಶುಶಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲಲ  ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

405 ಶಿಲಿಿಂಖ  ಲಔಕ  ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

406 ಶಾಿಂತಭಲಲ   ಭಖಥ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

407 ಭಡಿಲಲ   ಶಿ ಮಾತೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

408 ರಾರ್ಜ ಶಿವಯಣ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

409 ಬಾಲ ಶಿ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

410 ವಯನ್್ಪಾ  ವಥ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

411 ನ್ನಖ  ಭಲಲ  ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

412 ಧಯಭರೈ ಯಷ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

413 ದ್ದಯ  ಸನಮಂತ್ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

414 ವಯಣ  ಮಲಲ  BAIRAMADAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

415 ಫಷ  ವಯಣಭಭ SAGNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

416 ಬಾಬುರಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

417 ಅನನ ಪೂಣು ಸಂಖಣಣ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

418 ನ್ನಭದೇವ್ ಸಿದಯ ಭ HUVINAHALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

419 ರಾಕಶ್ ತಾಯಸಿಿಂಗ್ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

420 ಭರೇ ನಿಂಖ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

421 ರಾಭಮಮ  ಟ್ಟ ಮಮ KIRASAVALAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

422 ಶಾಿಂತ  ಮಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

423 ಷಕುಬೆ ಶಾಿಂತ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

424 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಶಿ ಬಾದನಳಿಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

425 ಸಿಡಡ   ದಲ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

426 ಸಂಬಣಣ  ಕಜ  ಸಿಿಂಖ SHIVOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

427 ರಾನ  ಭೂತಾಲಿ BHOGANHALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

428 ಗನ್ನಬಾಯ್ ಶಂಔರ್ TELLONI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

429 ಮಾರುತ ಹನನ  INGALAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

430 ಶಿರುದಯ  ಬಖಣಣ ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

431 ಲಕಾ ಭ ಬಾಯಿ ಭಹಂತ ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

432 ಬಖ  ಶಿ ಫಟ್ಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

433 ಭಲಔಣಣ  ಮವವ ಿಂತ್ AWARALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

434 ಧಯಭಣಣ  ವಯ AWARALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

435 ಸನಮಂತ್ ಶಿ KERAKANALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

436 ಯಶುರಾಮ್ ಸೈಫಣಣ KESHAPUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

437 ಲಔಕ   ಭೋಭವಯ್ ಮಕರಿ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

438 ಜೆಟ್ಟ   ಮಾರೆಪಾ  ಸಿಿಂಗೆ KUDIGNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

439 ಭಲಲ   ವಯಣ KUDIGNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

440 ಕಜ  ಚಂದಯ ಮ್ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

441 ಮಲಲ  ಲಔಕ  ಮಂಖ KESHAPUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

442 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಯಷ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

443 ಭಹಾದೇವ್ ವನಯ  GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

444 ಶಾಿಂತಬೆ ಮಭನ BHOGANHALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

445 ಬಾಲ ರಾಭ ಮಂಖ ಹಿಂಚಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

446 ಜಖದೇವಿ ಭಹಂಡೇವ್ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

447 ಭಹಂತ  ದೇ HUVINAHALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

448 ಲಾಲ  ಕಜ  ಷಜ್ು ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

449 ಷಮಫಣಣ  ನಿಂಖ INGALAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

450 ದ್ದಖು  ಸನಮಂತ SIRAVALA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



451 ದತತ   ಭೂತಾಲಿ ಭಯಾಲಿನ್ ಭಣಿ KULALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

452 ಆನಂದ್ ಬಖವಂತ್ ಹ್ರತಔರ್ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

453 ನ್ನಖ  ಗಂಖ KIRASAVALAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

454 ಪಾುತ ಶಂಔರ್ ಹಷಭಣಿ ಬಾದನಳಿಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

455 ಸಂಖ  ಫಷ  ಟ್ಟಟ ದಾರ್ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

456 ಭಲಔಭಭ  ದೇವಿಿಂದಯ ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

457 ಗುಿಂಡ  ಇರಾನ್ನನ AVARAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

458 ಷತಮ   ಕಜ  ಸ್ತಯಜ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

459 ಸನುಮಂತಾಯ ಮ ಔರೇ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

460 ಭಲಲ   ಮಲಲ   ಷಲಖರ್ SAGNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

461 ಯವಿ ಷಫನ್ನನ INGALAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

462 ಜಟ್ಟಟ   ವಯಣ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

463 ಅನತಾ ಶಂಔರ್ REVOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

464 ತುಕರಂ ಭೋಭಣಣ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

465 ಬಾಬು ಶಂಔರ್ ದೋಡಮನ ಮಾತೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

466 ನಿಂಖ  ಚಂದ  ತಲಕರಿ TELLUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

467 ಜತೋ  ದ್ದಖು ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

468 ವಿಠಠ ಲ್ ಆನಂದ್ ಜಾಧವ್ ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

469 ಕವನ್ ಷಮು ಚವಾಣ್ ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

470 ಗುಿಂಡಯಯ್ ಶಂಔರ್ ಸರಿಜನ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

471 ಮೇೋಸನ್ ಶಿಿಂಗ್ ಗೊೋಪ ಚವಾಣ್ KULALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

472 ಗೊಮು ರೇಖು ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

473 ಮಂಖಳಬಾಯಿ ಲಾಲ್ಕ ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

474 ವಯಣಭಭ  ಗಂಖರಂ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

475 ನಭುಲಾ ಮೇತರಂ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

476 ಮೇತರಾಮ್ ಫೋಮು ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

477 ಸರಿಚಂದಯ  ರಾಥೋಡ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

478 ಸಂತೋಷ ಶಾಿಂತ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

479 ಶಾಮ ಫನ್ನನ  ವಿಠಲ್ ಕಿಂಡೆ ಫಟ್ಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

480 ಇಯನ್ನನ  ಭೋಮು ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

481 ಸಿದದ ಭಭ  ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

482 ಭೋಮಾಶಾ ಷಮಫಣಣ  ಸರಿಜನ್ GULಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

483 ರಾಭಚಂದಯ  ಶಿ  ಡೊನಭಣಿ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

484 ದೋಿಂಡಿರಾಮ್ ರೇಖು ಜಾಧವ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

485 ಖಭನ್್ಬಾಯ್ ಖಿರು ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

486 ಶೋಭಾ ಅನ್ನನ ಯವ್ ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

487 ಸಿದಾದ ರಂ ಬಾಬು ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

488 ಸಿದದ   ಸಾಹೇಬ್ GHULಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

489 ಅರುಣ್ ಬಾಬು ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

490 ವಯಣಭಭ  ಬಾಬು ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

491 ಶಾಿಂತಬೆ ದೋಿಂಡಿರಾಮ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

492 ಶಂಔರ್ ಖಿರು ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

493 ದ್ದಿಂಡ  ವಯಣ  ಮೆಕೄರಿ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

494 ಮಲಲ  ಸನಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

495 ರುಕಭ ಬೆ ಶಿರುದಯ  ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

496 ಬಖಭಭ  ಯಷ KOLಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

497 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ರಾಭಚಂದಯ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

498 ಕೃಶಣ   ಕಜ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

499 ಶಿರುದಯ   ಭಡೆ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

500 ಫಷಣಣ  ಭೋಮು ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

501 ಸುರೇಶ್ ಶಿ HALYAL ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

502 ವಯಣ  ಭಯಖ ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

503 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಸಿದದ ರಾಭ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

504 ಯತನ   ಮಾಮ ಡೆ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

505 ಶಾಿಂತಬಾಯಿ ನ್ನಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

506 ಶಾಿಂತಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

507 ಸುರೇಕಿಂತ್ ಸಿದದ  BIDDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

508 ರಾರ್ಜ ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

509 ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ವಯಣ BIDDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

510 ಲಕುಕ  ಈವವ ರ್ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

511 ಗಂಗಾಧರ್ ಗುರುನ್ನನ BIDDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

512 ವಯಣ  ಸನಮಂತ BIDDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

513 ಔವಿತಾ ಶಾನ BILLWAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

514 ದ್ದಿಂಡಬೆ ಔಲಲ  ಮಾತೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

515 ಸಾರುಬಾಯಿ ಭಲಕ  ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

516 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಸಿದದ  GHATHARG ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

517 ಲಲಿತಾ ಕೃಶಣ  ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

518 ರಾಭಚಂದಯ  ಹುಚ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

519 ಬಾಬುವನು ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

520 ಗುಿಂಡ  ದೇ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

521 ಔಭಲಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

522 ಭಲಕ   ಯಷ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

523 ಸಂತ್ ನ್ನಭದೇವ್ ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

524 ಸಿದಾದ ರಂ ಭೋಭ NEELURU ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

525 ಫಷಭಭ  ಭಹಂತ SANGAPUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

526 ಶಿ  ಬಖ SONNA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

527 ಚನನ   ಬಾಬುರಾವ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

528 ದೋಿಂಡಿರಾಮ್ ಬಾವಾಶಿಿಂಗ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

529 ಟ್ಟ ಣಣ  ಮಲಲ   ಸರಿಜನ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

530 ನ್ನಖಣಣ  ಹಷಭಣಿ ಬಾದನಳಿಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

531 ಇಗಾಪಾ  ಸಿಡಡ  ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

532 ನ್ನಖಭಭ  ಟ್ಟ ಣಣ CHINAMAGERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

533 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭಲಲ  ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

534 ಭಹಂತೇವ ಶಿವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

535 ಭಹಂತ ಫಷ ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

536 ವಯಣ  ಹಯಖ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

537 ಲಕಾ ಭ ಬಾಯಿ ರಾಭಚಂದಯ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

538 ಭಹಂತೇಶ್ ಚಂದ ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

539 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಚಂದ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

540 ಫಸು ಸಿದದ ಣಣ TELLUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

541 ಭಡೆ  ದಲ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



542 ಶಿವಾಜಿ ಧೇನು ವಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

543 ಭಲಲ   ಶಿವಯಣ CHINAMAGERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

544 ಸುಖಲಬಾಯಿ ಭಲಕ ಣಣ  ಫಜಂತಯ CHINAMAGERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

545 ಸಿದದ   ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

546 ಚಂದ  ಗಂಖಭಭ KIRASAVALAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

547 ಸುರೇಶ್ ತಾರು ಜಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

548 ತರೌ ಹರು ವಾರ್ JEWARGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

549 ರಾಮು ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಜಾಧ REVOOR K ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

550 ಭಹಾದೇವಿ ಮೌಲ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

551 ಕಶಿಬಾಯಿ ಭಲಕ  KIRASAVALAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

552 ಗಂಖಬೆ ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

553 ವಯದಾಬಾಯಿ ನ್ನಖ  ಮಾಿಂಗ್ KIRASAVALAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

554 ಮಂರ್ಜಲಾ ಸುರೇಶ್ ಮಂಖ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

555 ಟ್ಟ ಣಣ  ಸಂಖ JEWARGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

556 ಮಾಲಿಿಂಖಯ ಶಂಕೄಯ  ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

557 ನ್ನಖ  ಭೂತಾಲಿ ದೋಡಭಣಿ TELLONI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

558 ರಾತ ರಾಭಚಂದಯ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

559 ಅನನ ಪೂಣು ಸಂಖ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

560 ಜನಬಾ ಜ್ಮ ೋತಬಾ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

561 ಮಲಲ   ನಂದ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

562 ಷದಿಾ ವ್ ರಾಭಚಂದಯ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

563 ಸಿದಾದ ರಂ ಶಿ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

564 ಔಭಣಣ  ಲಚ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

565 ಅಡೆವ   ಇರಾ SHIRAVAL ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

566 ಬಖ  ಶಿಸಂಖ GHATTARAG ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

567 ಶಿವಯಣ  ಶಿ GHATTARAG ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

568 ಭಲಲ   ಔಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

569 ಯ ಭು ವಯಣ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

570 ಸಿದದ   ಹುಸಾನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

571 ಭಲಲ   ಶಿವಯಣ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

572 ವಯಣ  ಭಲಔ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

573 ದತತ   ಬಖ KARAKANALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

574 ಭಹಾದೇವಿ ರಾಭಚಂದಯ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

575 ಔಸ್ತತ ಯಬೆ ಭಾಖವಂತ್ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

576 ಭೋಭಣಣ  ರಾಭಚಂದಯ DIKSANGA K ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

577 ಯ ಭಾಔರ್ ಟ್ಟ ಣಣ ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

578 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಗೊೋವಿಿಂದ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

579 ಶಿವಾನಂದ್ ಹನನ  ALAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

580 ಭಹಾದೇವಿ ಸಯಲಾಮ ALAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

581 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಸೋಭಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

582 ವಮೄಯ ೋ ಫಕ್ಷ್ಯನ  ಶಿಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

583 ಬಖ  ಯ ಭು ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

584 ಸಂಮುಖಾ  ಸಿದದ  ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

585 ಶಿ  ವಿತಾ GHATTARAG ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

586 ರೇನಾ ಡಡ   ಭೂತಾಲಿ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

587 ದತತ   ಭನ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

588 ಸಂಜಮ ತಾರು ರಾಥೋಡ್ ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

589 ತಾಯಬಾಯಿ ವಿಠಲ್ ಸಾಖನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

590 ಸಿದಾದ ರಂ ಲಖವ ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

591 ವಿಠಲ್ ರಾಮು ಭದರಾ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

592 ಯ ಕಶ್ ಹುಲ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

593 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಟ್ಟ ಣಣ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

594 ಶಾಿಂತಬೆ ಔಟ್ಟಟ ಭಣಿ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

595 ಸಿೋತಾರಾಮ್ ಖನು NEELURU ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

596 ಅಿಂಜಲಾಬಾಯಿ ಶೇಕ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

597 ಬೆಲ  ಸಂಖ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

598 ಜೆಟ್ಟ  ಲಔಕ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

599 ವಿಠಲ್ ವಯಣ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

600 ಭಲಿಲ ಿಂಗ್ ಚಂದಯ ಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

601 ಇಯನ್ನನ  ಭಔತ  MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

602 ಭಹಾಿಂತಭಭ  ರಾಭಚಂದಯ GUOLNUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

603 ಭಲಲ ಭಭ  ವಣು GHATTARAG ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

604 ಶೇಔ  ಬಖ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

605 ಭಹಂತ ನ್ನಖ GHOLNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

606 ಮಾಲಿಿಂಗಾಯ ಮ ಸಿದದ  KOLNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

607 ಪಿಯ  ಭೋಭ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

608 ಭಹಾಲಕಾ ಭ  ಸಷನ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

609 ಭಲಲ   ಲಖಶೆ ಫಟ್ಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

610 ಯಮಶ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

611 ಲೋಕು ದಮಾಲ್ಕ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

612 ದತು ಶಿವಾಫಲ್ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

613 ನಜಾಲಿಿಂಖ  ಧಯಭಣಣ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

614 ಭಲಲ ಭಭ  ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಿಂಔಲಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

615 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಮವವ ಿಂತ್ SANGಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

616 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಭಹಾದೇ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

617 ಯಮಶ್ ಆದಿವೆ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

618 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಾನು ರಾಥೋಡ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

619 ಜಟ್ಟಟ   ಮಲಲ   ಕಮ ಿಂಫಲ್ ಅರಾದ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

620 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಇರಾ KOLNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

621 ಸರಿಚಂದಯ  ಖಿರು ರಾಥೋಡ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

622 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ನಿಂಖಣಣ JEWARGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

623 ವಯದಾಬಾಯಿ ಹುಚಚ   ಫಜೆಿಂತಯ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

624 ಸುಶಿಲಾ ಸರಿಚಂದಯ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

625 ಭೋಖ  ಮಲಲ  ಬಿಲಾವ ಡ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

626 ಮಾಣಣ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

627 ಭಹೇಶ್ ಗುಯನ್ನನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

628 ಭಡಿಲ  ನ್ನಖ GHULಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

629 ಪಾುತ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ GHULಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

630 ಪಾಯ ತ ಯಷ TELLUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

631 ಗುಿಂಡ ಸಷನ REVOOR K ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

632 ಲಕಾ ಭ ಬಾಯಿ ಪಿಯ  ಮಕರಿ ಫಟ್ಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



633 ಪೇಮು ಲೋಕು ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

634 ಅಚುನ್ನ ರಾನಜಿತ್ REVOOR K ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

635 ಲಕಾ ಭ ಬಾಯಿ ಸನಮಂತ್ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

636 ಸನಮಂತ್ ಲಔಕ  ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

637 ಲಖವ  ಮಾರೆ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

638 ಸೋಭಶೇಕರ್ ಕಲಗನಭ ಣಿ ಮಲಲ  DUDDANAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

639 ರೇಖಾ ಚಿದಾನಂದ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

640 ಸನಮಂತ್ ಫಷ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

641 ಮಲಲ ವಾ ಶಿ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

642 ಹುಚ  ಭಹಾದೇವ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

643 ಮಲಲ   ಸನಮಂತ್ BHAMANI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

644 ಬಾಬು ಸಮುಲ  ರಾಥೋಡ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

645 ಭೋಭರೇ ಶಂಔಯ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

646 ಧನಭಭ  ಶಂಔಯ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

647 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಶಂಔರ್ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

648 ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಮಮುನ್ನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

649 ಶಾಿಂತಬಾಯಿ ಬಾಬು ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

650 ಹೋರು ಬಸಿಿಂಗ್ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

651 ಸಂಖಮಂತ್ ಶಿರುದಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

652 ಶಿರಾಮ ಸಿದಾದ ರಂ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

653 ಸೈದ  ವಯಣ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

654 ಶಾಿಂತಾಬಾಯ್ ಮೌಲ HASARAGUNDAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

655 ಟ್ಟ ಣಣ  ಸಜ KEEKARASAVALAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

656 ಸನಮಂತ್ ಸಾಮಫಣಣ HASARAGUNDAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

657 ಭಹಾದೇವ್ ಫಷ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

658 ರೇಣ್ಮಕ ಭಹಾದೇವ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

659 ಭಹಾದೇವ್ ಔಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

660 ಭಲಲ ಭಭ  ಔಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

661 ಲಕಾ ಭ  ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

662 ಸನಮಂತ್ ಚೌದ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

663 ನ್ನಖಭಭ  ಸನಮಂತ್ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

664 ಸಿದಾದ ರಂ ಮಾಮಂತ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

665 ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

666 ಸನಮಂತ್ ಮಲಲ  ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

667 ರಾಜಶಿಯ ೋ ಧನಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

668 ಗುರುಶಾಿಂತ್ ಬಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

669 ಚಂದಯ ಮ್ ಫಷಣಣ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

670 ಸೈಫನ್ನನ  ಶಂಔರ್ NELUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

671 ಮೄಗು ಭೋಮು ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

672 ಮೇತರಾಮ್ ಭೋಮು ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

673 ಸೈಫನ್ನನ  ಚಂದ MADAR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

674 ಫಷಣಣ  ಔಲಲ  ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

675 ದೇವಾನ್ನಿಂಡ್ ಭಲಕ  ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

676 ಗುರು  ಬಾಬು BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

677 ಶಿಕಿಂತ್ ವಯಣ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

678 ಭಹೇಶ್ ಫಷ HASARAGUNDAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

679 ಮುತ  ಫಷ HASARAGUNDAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

680 ಮೌಲಪಾ  ಮಾರೆಪಾ HASARAGUNDAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

681 ರಾನ  ಚಂದಯ ಭ HASARAGUNDAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

682 ಸುಭಾಷ ಲಾಲ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

683 ಔಲಾತ ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

684 ಕೇೋಟ್ಟ ಹೋರು ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

685 ಕುಪಿಿಂದಯ  ವಿಟ್ಟ ಲ್ ರಾಥೋಡ್ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

686 SIDALAP SIDDAPPA ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

687 ಸೋಭಲ್ಕ ಹೋರು ರಾಥೋಡ್ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

688 ವಯಣ  ನಿಂಖ ಹಾಳಗಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

689 ಗೌತಮ್ ನ್ನಖ TELLONI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

690 KHJAPPA ತುಲಾಜ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

691 ಶೋಬಾ ಆನಂದ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

692 ಔಲಲ   ಭಲಲ  KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

693 ದಾಲ  ನಿಂಖ BALUNDAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

694 ಅಿಂಬು ಕಸು ರಾಥೋಡ್ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

695 ರಾಭಚಂದಯ  ಸನಭ ಿಂತ್ BHAMANI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

696 ಯತ ಮಾಣಣ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

697 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸೋಭಣಣ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

698 ಶಿಯೋಗ ಭಯಖಮಮ REVOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

699 ಬಖ  ಶೇಔ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

700 ಜಖದೇವಿ ಗೊೋಲ  ಸಿಿಂಗೆ GHOLNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

701 ಸುಲೋಚನ್ನ ಲಔಕ  KERAKNALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

702 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಾಿಂತ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

703 ಚಂದಯ ಔಲ ಕುಭಭ  ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

704 ವಯಣ  ಶಿಲಿಿಂಖ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

705 ಸನಮಂತ ಬಾಖ AVARAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

706 ರಾಭಚಂದಯ  ಭನು ರಾಥೋಡ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

707 ಮಾಲಭಭ  ಚಿಂಡ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

708 ಸಿಡ  ನಯಷ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

709 ಮಲಭಭ  ಭೋಭಶಂಔರ್ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

710 ಪಿಯ  ಭೋಭಣಣ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

711 ಸೋಭಣಣ  ಖಡೆ ಶಿಯವಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

712 ಯವಿ ಷದಾಶಿ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

713 ಶಿಕಂಟ್ವ  ಸಂಖ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

714 ರಾಭಣಣ  ಹನ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

715 ಮಾರುತ ರೇ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

716 ಭಾಗೋಯತ ರಾಜಶೇಕರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

717 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಗಡಡ  KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

718 ತುಔಬೆ ಹುಸಾನ TELLONI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

719 ಹುಸಾನ  ಬೇೋಡ TELLONI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

720 ಜೈಭೋಮ್ ಷದಾಶಿ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

721 ಫಷಣಣ  ನ್ನಖ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

722 ಶಾಿಂತ  ಭಹಾದೇ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

723 ವಯಣ  ತುಕರಂ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



724 ಅನಲ್ಕಕಮಾರ್ ವಿವವ ಿಂತ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

725 ನಸಿುಿಂಗ್ ನ್ನಭದೇ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

726 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಣ  ನಸಿುಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

727 ಔಲ  ತುಕರಂ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

728 ಮಂಖಳಬಾಯಿ ದೇವಿಚಂದ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

729 ಲಕು ನುಸಣೆ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

730 ಕಿಂಟ್ಟ ನುಸಣೆ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

731 ಸುಭಾಸಾ ಔಜ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

732 ಕಶಿನ್ನಥ್ ನ್ನಭದೇವ್ ರಾಥೋಡ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

733 ಶಂಔಯ   ನೋಲ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

734 ವಣು  ಲೋಔ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

735 ದ್ದನ್ನ  ಶಿಯೋಖ TELLONI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

736 ಕಜ  ಲಕಾ ಭ ಬಾಯಿ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

737 ಸೋನುಬೆ ಖೇಮು KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

738 ಯಶುರಾನ್ ಷಫನ್ನನ  ಸಿಿಂಖ SHVUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

739 ಭೂತ  ತುಕರಂ TELLONI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

740 ಸಂತ ಶಂಔರ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

741 ಔಭಲಾಬೆ ಯತನಾ ಿಂಗ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

742 ಜಮಶಿಯ ೋ ಅಶೋಕ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

743 ಖಡೆ  ಗೊೋವಿಿಂದ ಶಿಯವಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

744 ಸೋಭಲ್ಕ ತೋಪ ಚವಾಣ್ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

745 ಮಂಖಳಾವೈ ಫಷಯಜ್ ಸಿಿಂಗ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

746 ವಿಠಲ್ ಸೋಭಣಣ MALABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

747 ಔಲಲ   ಮಲಲ  ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

748 ಮಾರೆಪಾ  ಹಯಖ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

749 ಆನಂದ ಔವ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

750 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ದೇಲ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

751 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ವಯಣ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

752 ಶಂಜಿಕುಮಾರ್ ವಯಣ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

753 ಯತನ ಬಾಯಿ ಶಿಣಣ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

754 ಉಮಾಲ್ಕ ಸರಿಶಂದಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

755 ತಾಯಸಿಿಂಗ್ ರಾಭಚಂದಯ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

756 ಶಿವಾನಂದ ಫಷಣಣ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

757 ರಾಭಣಣ  ತುಕ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

758 ಬಾಬು ಷಮಫಣಣ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

759 ಫಡ್ಡಡ  ಉಮಾಲ್ಕ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

760 ಮಲಿಲ ಿಂಗಾ ಡೌಲ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

761 ಭೋಮಾವಮ  ರಾಭಣಣ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

762 ಫಷಯಜ್ ಮಾರುತ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

763 ಫಷ  ಔಲಾಷ MALABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

764 ಗುಿಂಡಭಭ  ಸಿದದ  ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

765 ಪಿಂಡಾಲಿಕ್ ಸಮುಲ  ರಾಥೋಡ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

766 ಭಹಾದೇ  ಔಸಜ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

767 ಯೆಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

768 ಶಿಭಭ  ನಜಾಲಿಿಂಖ ಫಟ್ಗರಾ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

769 ಸುಲೋಚನ ಔಲಲ  ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

770 ನಿಂಖಭಭ  ಮಲಲ  GHOLNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

771 ಜಖದೇ  ಶಂಔರ್ HALLIYAL ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

772 ಯೆಲಲ   ನ್ನಖ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

773 ಸಿಡಡ   ಪಾಷು ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

774 ಶಿಯ ೋಮಂತ ಕೇೋಟ್ಟ ಫಡದಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

775 ಶಿ  ಸಿಡಾಯ ಮ್ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

776 ಸಿಡಡ   ಅಿಂಬು ಕಮ ಿಂಫಲ್ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

777 ಕೋಯ  ರಾಮು ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

778 ಕಶಿನ್ನಥ್ ನ್ನಖ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

779 ಸೋಭಮಮ  ನ್ನಖಮಮ REVOOR K ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

780 ಬೆಲ  ನ್ನಖ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

781 ಪಿಯಪಾ  ದತತ  KARBHOSAG ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

782 ಸನಮಂತ್ಯ ೋ ಯ ಭು KARBHOSAG ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

783 ಭಾಯತ ವ್ಕಜಮಕುಮಾರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

784 ಅಲಿಯಾಬಾಯಿ ಜಖ ಕಯಸಾಳಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

785 ದೇವಂದಯ  ಮಲಲ  ಕಯಸಾಳಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

786 ನ್ನಗಿಂದಯ  ವನಯ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

787 ಲಕಾ ಭ ಬಾಯಿ ರೇನಸಿದದ  GOUDGOAN ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

788 ಅರ್ಜುನ್ ವಯಣ SAGNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

789 ದೇವ್ಕಲ  ವಾಗು ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

790 ಷಮಫಣಣ  ವಿಥೋಬ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

791 ಭಹಾದೇ  ಸಿಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

792 ಫಷಪಾ  ಮಾರೆಪಾ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

793 ಕಶಿನ್ನಥ್ ನಿಂಖ HAUNOOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

794 ಶಂಔರ್ ತೇರ್ಜ ರಾಥೋಡ್ MADAR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

795 ಭೋಮಾ ಿಂಗ್ ಲೋಕು ರಾಥೋಡ್ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

796 ದ್ದಿಂಡ  ಫಷ D GHANGAPUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

797 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ವಯಣ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

798 ಶಿಯೋಗ ಭಲಕ  GOUDGOAN ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

799 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ರೇನಸಿದದ  GOUDAGOAN ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

800 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ನ್ನಖ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

801 ಔಡ  ವಯಣ HUVINAHALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

802 ಪಿಯ  ಶಿವಾಯ ಮ KEKARSAVALGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

803 ಮೆಲ  ರಾನ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

804 ಸೋಭ ಕಜ KIRSAVALI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

805 ಬುಡಡ ಭಭ  ಮಲಲ  ಕಯಸಾಳಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

806 ಯಮವವ ಯ ರಾಭಣಣ BIRAMADGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

807 ಜೆಟ್ಟಟ   ವನು ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

808 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಫಷ HASARAGUNDAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

809 ಸಂಖ  ಗುರು ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

810 ಭಾಯತಬಾಯಿ ಫಷ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

811 ಭಹಂತ  ರಾಭಣಣ ಬೆರಾಭಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

812 ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಹುಸಾನ BANKALGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

813 ಭಹಾದೇ  ಷಮಫಣಣ ಶಿವೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

814 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಶಿವೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



815 ಲಕಾ ಭ  ಬೆ ದಿಿಂಔರ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

816 ಖನ ಖ  ಸೈಫಣಣ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

817 ಕಿಂತು ಶಿರು ರಾಥೋಡ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

818 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಟ್ಟ ಣಣ JEWARGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

819 ಟ್ಟ ಣಣ  ಬಖನಾ  JEWARGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

820 ಭೋರ್ಜ ಲ್ಕಲ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

821 ಯ ಬತ ಕಜ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

822 ಕಜ  ನಲಕ ಭಣಣ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

823 ಭಲಿಂದಯ  ಔಹನ್ನಥ್ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

824 ಅಿಂಬಾಮು ನಿಂಖ ANKALGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

825 ಭೌಯಭಭ  ಸಿಡಾಡ ರ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

826 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ರೇನಾ ಡಡ NANDARGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

827 ರೇನಸಿದದ  ಯ ಭು NANDARGA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

828 ಅಶೋಕ್ ಟ್ಟ ಣಣ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

829 ಹುಚ  ದೌಲ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

830 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಹುಚ TELLONI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

831 ನ್ನಖಭಭ  ಹುಚಚ  GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

832 ಬಾಬು ಅಿಂಬುಜಿ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

833 ಸುನೋತಾ ನ್ನಗಶ್ KARJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

834 ಫಷವಂತರೇ ಲಔಕ   ಮೆಕೄರಿ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

835 ಕಜ  ಶಿ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

836 ಅಮೃತ್ ರೇನಸಿದದ  ಮೄಲಕ ರಿ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

837 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯೋಗ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

838 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ್ ಅಿಂಫಣಣ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

839 ಭಹಾದೇವಿ ಅಮೃತ್ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

840 ಸನಮಂತ್ ಗಂಖಭಭ ಕಯಸಾಳಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

841 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ್ ಸಾಮಫಣಣ CHINNAMALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

842 ದತತ   ಗಂಖ ಕಯಸಾಳಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

843 ಬಾಬುರಾವ್ ಸೋಭಣಣ HASARAGUNDAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

844 ಭಲಲ ೋವ  ಷಮಫಣಣ NILLOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

845 ಅಿಂಬಾರಿಶ್ ದತತ  BHIRAMADGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

846 ರಾಜ  ಸೈಫಣಣ HUVINAHALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

847 ಬಾಬುರಾಯ್ ಭೋಮಾಶಾ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

848 ಫಷ  ಇರಾ INGALAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

849 ಬಾಬುರಾಮ ಸನಮಂತ್ ಕಯಸಾಳಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

850 ಸನಮಂತ್ ಖಂಡ್ಡ ಕಯಸಾಳಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

851 ಸನಭ ಿಂತ್ ಲಔಕ  HUVINAHALLI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

852 ರಾಭಚಂದಯ  ಬಿ ಹೆಮಾಶಾ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

853 ವನುಭಭ  ಜಟ್ಟೋ NILLOR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

854 ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಸಿಡಡ  GADGOAV ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

855 ಲಕಾ ಭ ಯಿಬೆ ನ್ನಮು ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

856 ಮಾರೆ  ಫಷ ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

857 ಶಾಿಂತಬೆ ದತತ  ರಾಥೋಡ್ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

858 ಪಿಯ ೋಮಲಾಬಾಯಿ ನಲ್ ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

859 ಅಮೃತ್ ಶಿಯ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

860 ಭನೋಜಾ ಭಹಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

861 ಶಿಪತಾಯ ಮ ಸಿದಾದ ಲಿಿಂಖಮಮ  ಹೈರೆಮಂಟ್ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

862 ಸಂಖಣಣ  ಸನಮಂತಯ ಔಲಾಶೆಟ್ಟಟ ಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

863 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸನಮಂತ್ಯ ೋ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

864 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಸಿದದ ರಾಭ ಮಾತೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

865 ಶಿವಾನಂದ್ ವಯಣ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

866 ಫಷಯಜ್ ಸಿದದ ಣಣ JEWARGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

867 ಔಲಾಮ ಣಿ ಕಶಿನ್ನಥ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

868 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಯಮವವ ಯ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

869 ಭಂಖವಂತರಾಮ ಸನಮಂತಯ ಮ SIRASGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

870 ಸರಿೋಶ್ ಮಾಲಿಕಮ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

871 ಫಷಯಜ್ ಬಖ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

872 ಯ ಭುಲಿಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ GOBBUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

873 ವಿಜಮಲಕಾ ಭ  ಭಹಂತ ಚೌಡಾಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

874 ಸುಭಾಷ ಸನಭ ಿಂತ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

875 ಭೋಭಶಂಔರ್ ವಿಥಣಣ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

876 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಸಿದದ  ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

877 ಇರಾ  ಗುಯಣಣ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

878 ನೋಲಭಭ  ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

879 ಮಜಕುಮಾರ್ ನಿಂಖ SIRSAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

880 ಶಾಿಂತ  ಶಿರಾಮ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

881 ಸನಮ್ತ ನ  ಮಾತ್ುಿಂದಾಯ ವ್ ಸಿಯಷಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

882 ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತುಿಂದರಾವ್ ಸಿಯಷಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

883 ಶಿಯೋಗ ಟ್ಟ ಣಣ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

884 ಅಮೇೋಬಿಿ  ಸೈಫನ್ನನ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

885 ಸನಮಂತ್ ಮಾರೆ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

886 ಧುಲ  ಸಿಡಾಯ ಮ್ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

887 ಖಿಹ ಿಂಸಾಬ್ ಭದರ್ ಸಾಬ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

888 ಭಯಪಾ  ದ್ದಿಂಡ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

889 ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಬ್ ಸುಲಮಾನ್ನಾ ಬ್ GOBBUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

890 ಸನಮಂತಾಯ ಮ ನಿಂಖ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

891 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಗುರುಲಿಿಂಖ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

892 ಭಹಂತ  ಫಷಲಿಿಂಖ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

893 ಅಶೋಕ್ ನ್ನಖ TEGGALI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

894 ಆನಂದ್ ದಿವಾಔರ್ ಪೂಜಾರಿ DEVAL GHANPUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

895 ಟ್ಟ ಣಣ  ಸಲಕ ಿಂತ CHINAMGERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

896 ಶಾಿಂತಬೆ ಭಾಸು NEELUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

897 ಫಷಭಭ  ಭೋಭರಾಮ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

898 ಫಷಯಜ್ ಶಿವಯಣ SIRASAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

899 ಬಿೋಯಣಣ  ಶಿಲಿಿಂಖ BHAIRAMADGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

900 ಯವಿೋಿಂದರ್ ರುಔನ್ನನ NEELUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

901 ಕಜಮೆದನ ೋದಿದ ೋನ್ ಪಟ್ಟಯ ಸಾಬ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

902 ಭದಿೋನ್ನಬೄಖಮ್ ಲಾಲ್ ಅಸಭ ದ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

903
ಲಾಲ್ ಅಸಭ ದ್ ಇನ್ನಭದಾರ್ ಭದರ್ 

ಸಾಬ್
ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

904 ಅಯವಿಿಂದ್ ರಾಮ್್ರಾವ್ SAGಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

905 ಶಿಯ ೋಸಾಯಿ ಭೋಜ BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



906 ಸೈಬಾನ್ ಸಿಡ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

907 ಸಿದಾರಂ ರಾಚಣಣ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

908 ಸಿದಾದ ರಂ ಶಂಔಯ ಮಾತೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

909 ಫಷವಂತಯ ಜಖದೇ ಮಾತೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

910 ಅಿಂರ್ಜಮ್ ಬಗಂ ಅಫಾಟ ಬ್ ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

911 ಇಯಣಣ  ಭಲಲ ೋವ MALLABAD ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

912 ನಜಾಮುದಿದ ೋನ್ ಮೌಲಾಾ ಬ್ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

913 ಬಖ  ನ್ನಖ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

914 ಗೊೋವಿಿಂಡ್ ಹಗೆುಪಾ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

915 ಔಲ  ನಿಂಖ HUSARGUNDI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

916 ಜಖದೇವ್ ಔರೇ DIKSANG ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

917 ಖುದ್ದದ ದಿದ ೋನ್ ಖಾಸಿಮ್ ಟೇಲ್ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

918 ಶಿಪತಯ   ವಿೋಯಬದಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

919 ಕಭಮಮ  ಷಫಮಮ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

920 ವರಂಗೌಡ ಗುಫುಷ ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

921 ಸುಣು ಒಿಂಕಿಂತ್ GOUR B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

922 ಮುಮಾತ ಜ್ ಅಲಿಸಾಬ್ ಕುಲಾಲಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

923 KHJAPPA FAKEERAPPA ಅರ್ಜುಣಗ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

924 ಉಮಶ್ ಭಲಕ  ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

925 ಸನಮಂತ್ ಬಾಬು BIDಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

926 ಷಲಿೋಮ್ ಅಬುದ ಲ್ ಔಹಾದ ರ್ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

927 ಭದರ್ ಸಾಬ್ ಪಟ್ಟಯ  ಸಾಬ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

928 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ್ ರುದಯ  ಕೇೋಖನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

929 ಶಿವಾನಂದ್ ರೇನಾ ದ GUDUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

930 ಲಾಲಾಾ ಬಾಲಿಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

931 ಪಾಿಂಡ್ಡರಂಗ್ ಭೋಭರಾಮ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

932 ರಾತ ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

933 ನಬೆಸಾಬ್ ಭದನ ೋಲಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

934 ಯಮಶ್ ಭಲಕ ಜ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

935 ಖುತುಫ ದಿದ ೋನ್ ಹುಸ್ನನ್ನಾ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

936 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಭೋಮಾಶಾ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

937 ಸುರೇಶ್ ದವಯ ಥ್ ಅಿಂಬೂರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

938 ಭಹಾದೇವ್ ಭೋಭರಾಯೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

939
ಮೇಸಭಭ ದಾಾ ಬ್ ಸೋಿಂಡ್ಡ ಸಾಬ್ 

ಶೈಕ್
ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

940 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ್ ಭಲಕ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

941 ಚನನ   ಅಮೇೋಗೆ  ಯುಕೄಕಲಿ KARAJAGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

942 ಜ್ೋತಬಾ ಮವವಂತ್ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

943 ಮುಖೇಶ್ ಶಿವಾಜಿ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

944 ಸಂಖಮವ ಶಿವಯಣ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

945 ಲಕಾ ಭ ಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಯೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

946 ಭೋಭಯವ್ ಗುರುಲಿಿಂಖ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

947 ಪಿಯ  ರಾಚ ALLAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

948 ಬೌಯಭಭ  ಗುರು ALLAGI B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

949 ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ಷಮಫಣಣ NEELUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

950 ಅನನ   ಸಾಮಫಣಣ NEELUR ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

951 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಮಲಲ  CHINAMGERA ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

952 ವಯಣಫಷ  ಭಲಕ ಣಣ BHAIRAMADGI ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

953 ಷಕೋನ್ನಬಾಯಿ ಮೌಲಾಾ ಬ್ ಮುಡಿಡ ಅತನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

954 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ವಯಣ GADGOAV ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

955 ಕಜಾಬಿ ಹುಸ್ನನ್ನಾ ಬ್ DIKSANG ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

956 ನ್ನಖಭಭ  ರಾಜಶೇಕರ್ ಶಿಯ ೋಗರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

957 ಸುಖಲಬಾಯಿ ಚಂದಯ ಭ Allagi B ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

958 ಫಷರಾಜ್ ನ್ನಗಿಂದಯ ಉಡಚಾಣ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

959 ದತುತ  ಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

960 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಶಿ  ಕತುುತ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

961 ಸಿದಾದ ರಂ ಭಲಲ  ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

962 ಸುಮಂಖಲ ಅನನ ರಾಯ್ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

963 ಔಲಲ  ಭಲಲ  ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

964 ಗರಿೋಶ್ ಕೄ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಗು ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

965 ವಭರಾವ್ ತಭಭ ಣಣ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

966 ಸಿದಾದ ರಂ ದಾರೆ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

967 ಧಾರೆ  ಜಔಕ  ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

968 ಫಷರಾಜ್ ಧಾರೆ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

969 ಫಷರಾಜ್ ಭೋಭ ಮಾಶಾಳ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

970 ವಭರಾಯ್ ದತತ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

971 ಮವವ ಿಂತ್ ಔಲಲ  Deval ghanagapur ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

972 ನ್ನಭದೇವ್ ಚಿಮಾಭ ಜಿ Mಆನೂಯ ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

973 ನ್ನಭದೇವ್ ಪೇಮು ರಾಥೋಡ್ karajagi ಸಿ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

974 ಲಕಾ ಭ ೋಕಿಂತ್ ನೋಲಕಂಠ GOUDGAOV HTP SRY 1

975 ಔಲ  ಬಖಣಣ ಭದರಾ ಬಿ BATTERY SPRY 1

976 ಕುಿಂದಯ  ಶಿ  ದೋಮಾನ GOUR B BATTERY SPRY 1

977 ಶಂಔರ್ ಶಿ ಬಾದನಳಿಿ BATTERY SPRY 1

978 ದ್ದಿಂಡಭಭ  ಹರಿಯಾಮ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ BATTERY SPRY 1

979 ಮಾರುತ ಕಳಿಿಂಖ INGALGI B BATTERY SPRY 1

980 ಷದಾದ ಿಂ ಹುಸ್ನನ್ ಅಲಲ ಬಕ್ಷ್ ಬಾಗಾವ ನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ HTP SRY 1

981 ವಭಯಯ್ ರಾಭಚಂದಯ  ಸುತಾರ್ ಚಿಿಂಚೋಳಿ BLADE HARROW 1

982 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಗುರುಶಂತ  ಮುಲಜ್ DIKASANGA BLADE HARROW 1

983 ವಿಟ್ಟ ಲ್ ರಾಭಣಣ NILLOR BLADE HARROW 1

984 ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಶಿಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ BLADE HARROW 1

985 ಯ ಭುಲಿಿಂಗ್ ಯಸುರಂ NILLUR CHAFCUTTER 1

986 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ದೇ HASARAGUNDAGI CHAFCUTTER 1

987 ಶಿವಾಜಿ ಧನಸಿಿಂಗ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CHAFCUTTER 1

988 ರಾರ್ಜ ಭಹಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ CHAFCUTTER 1

989 ಸುಭಾಚಂದಯ  ಚೌಲ್ಕಕ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ CHAFCUTTER 1

990 ಶಿಯೋಗ ಮುದ್ದದ  ಬಿಲಾವ ಡ ಬಿ DIESEL PUM SET 1

991 ಭಲಔ  ಸಿಜಭದಾಯ , ಎ [[ಎ ಅಪಜಲಪೂಯ DIESEL PUM SET 1

992 ರಾರ್ಜ ಸೈಫನ್ನನ GOBBUR DIESEL PUM SET 1

993 ಶಿಯಗೆ  ಭಮಾಶಿ ANKALAGI FURROW OPERN 1

994 ಬಿೋಯ  ಭವಾಜಿ ಉಡಚಾಣ DUCK CULTIVTOR 1

995 ವಯಣ  ಗುರು UMMARAG FURROW OPERN 1

996 ಉಮಶ್ ಬಿಯನ್ನನ ಉಡಚಾಣ HATTI FURROW OPERN 1



997 ಸಂಜಯ್್ಕುಮಾರ್ ಗುರುಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ HARVESTER 1

998 ತಯ ವೇಣಿ ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ HARVESTER 1

999 ಮನಕಾ  ಅಶೋಕ್ ವಾರ್ KARAJAGI HARVESTER 1

1000 ಸಂತೋಷ ಫಷಣಣ  ಬಿರಾದರ್ ಶಿವೂಯ M B PLOUGH 1

1001 ಭಣಿಕ್ ಭೋಮಾಶಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B PLOUGH 1

1002 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ್ ದೇವಿಿಂದಯ  HAWಆನೂಯ M B PLOUGH 1

1003 ಖಂಡೊೋಬಾ ವಿಶಾವ ಿಂತ್ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ M B PLOUGH 1

1004 ವಯಣ  ಸಿಡಡ  ಫಡದಾಳ M B PLOUGH 1

1005 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಭೋಭಶಂಔರ್ BHAIRAMADAGI M B PLOUGH 1

1006 ಸೋಿಂಡ್ಡಸಾಬ್ ಅಲಿಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ M B PLOUGH 1

1007 ಭಯಣಣ  ಭಹಾದೇ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ M B PLOUGH 1

1008 ಶಾಿಂತ  ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ರೇವೂಯ ಬಿ M B PLOUGH 1

1009 ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ದಿಂಡ ಶಿಪೂಯ M B PLOUGH 1

1010 ಶಿಯ ೋಮಂತ ದೇವಂದಯ  MALLABAD M B PLOUGH 1

1011 ಫಷನಗೌಡ್ ಚಂದಯ ಭ HAVLAGA M B PLOUGH 1

1012 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಗುರುಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ M B PLOUGH 1

1013 ಮೆನೋದಿದ ೋನ್ ಫಸು ಮುಲಾಲ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ M B PLOUGH 1

1014 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ವಿಟ್ಟ ಲ್ SONA M B PLOUGH 1

1015 ಬಿೋಯ  ಔಯಗುಲಿಲ MALLABAD M B PLOUGH 1

1016 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಜಟ್ಟೋ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ M B PLOUGH 1

1017 ಇಿಂದಿಯ ಯಾಬಾಯಿ ಭಲಕ  ಹಿಂಚಗರಾ M B PLOUGH 1

1018 ಅಲಿಸಾಬ್ ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬಾ ಅಪಜಲಪೂಯ M B PLOUGH 1

1019 ನ್ನಖ  ಶಾಿಂತ ಗೌಯ ಕೄ M B PLOUGH 1

1020 ರಾಜಶೇಕರ್ ಫಷಣಣ  ಬಿರಾದರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ M B PLOUGH 1

1021 ಜಪಸಾುಬ್ ಭಾಸಾಬ್ ಉಡಚಾಣ M B PLOUGH 1

1022 ಸುನಂದ ಸಿಡಡ ಮಮ GOUDGAON M B PLOUGH 1

1023 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಶಾನಗೌಡ್ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ M B PLOUGH 1

1024 ಅಿಂಬುಬೆ ಇರಾನ್ನ AWARALLI M B PLOUGH 1

1025 ಶಿವಯಣ  ಸನಮಂತ್ VADDALLI M B PLOUGH 1

1026 ಸೈಫನ್ನನ  ಸನಮಂತ್ ಬೆರಾಭಡಗ M B PLOUGH 1

1027 ಶಿವಣು  ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ M B PLOUGH 1

1028 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ಟ ಮಮ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ M B PLOUGH 1

1029 ವಯಣ  ಶಾಿಂತ KUGNOOR M B PLOUGH 1

1030 ಶಿಶಂಔರ್ ವನಯ  HAWಆನೂಯ M B PLOUGH 1

1031 ಭೂತಾಲಿ ಪಿಯ ಅಪಜಲಪೂಯ M B PLOUGH 1

1032 ವಶಿಧರ್ ಸರಿವಚ ಿಂದಯ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ M B PLOUGH 1

1033 ಯ ಭು ಸನಮಂತ್ HASARAGUNDAGI M B PLOUGH 1

1034 ಸಿದದ   ವಣು ಬಂದಯವಾಡ M B PLOUGH 1

1035 ಶಿವಾನಂದ್ ಚಂದ SANGಆನೂಯ M B PLOUGH 1

1036 ಯ ಕಶ್ ಭೋಭರಾಮ Dಆನೂಯ M B PLOUGH 1

1037 ಲಔಕ   ಔರೇ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ M B PLOUGH 1

1038 ಸಂತೋಷ ಸಿದದ ಣಣ ಬಂದಯವಾಡ M B PLOUGH 1

1039 ಭಡಿಲ  ಚಂದಯ ಶಾ TELLUR M B PLOUGH 1

1040 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಚೋಲ ANKALGA M B PLOUGH 1

1041 ಔಲಲ ಣಣ  ಸಿದದ ಣಣ TELLUR M B PLOUGH 1

1042 ಔಲಲ ಣಣ  ಗುರುನ್ನನ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ M B PLOUGH 1

1043 ನಿಂಖಣಣ  ಗುರುನ್ನನ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ M B PLOUGH 1

1044 ಭೂತಾಲಿ ಸಿದಾದ ರಂ MALLABAD M B PLOUGH 1

1045 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭಾಖವಂತರಾವ್ GATTARGI M B PLOUGH 1

1046 ಫಷಯಜ್ ನಯಸಿಿಂಖ ಮಾಶಾಳ M B PLOUGH 1

1047 ಶಿ  ಔರೇ MALLABAD M B PLOUGH 1

1048 ಮುಟ್ಟ   ಭೋಭಶಾ TELLUR M B PLOUGH 1

1049 ಫುಲಚ ಿಂಡ್ ಕಸು ಜಾಧವ್ KARAJAGI M B PLOUGH 1

1050 ಪಂಡಿತ್ ಪೇಮು ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗು M B PLOUGH 1

1051 ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್ ಶಿಶಂಔರ್ ಅತನೂಯ M B PLOUGH 1

1052 ಕಜಾಸಾಬ್ ಬಾಷಾ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ M B PLOUGH 1

1053 ಅಮಾನುಲಾಲ  ಸನಫಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ M B PLOUGH 1

1054 ಕಜ  ದಿಂಡ JEWARGI B M B PLOUGH 1

1055 ಮಲಲ  ವಯಣ ಅತನೂಯ M B PLOUGH 1

1056 ನ್ನಖ  ಭಹಾದೇ ಅತನೂಯ M B PLOUGH 1

1057 ಪವ  ಶಿನ್ನಡ್ NILLOR M B PLOUGH 1

1058 ಕಶಿಮಾಾ ಬ್ ಗುಡ್ಡಸಾಬ್ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ M B PLOUGH 1

1059 ಕೃವನ್ ಪಾಿಂಡಿ GUDDUR M B PLOUGH 1

1060 ಷಮಫಣಣ  ಗುರು D ಗಾಣಗಾಪೂಯ M B PLOUGH 1

1061 ವನ್್ುಗೌಡ ಗುರುನ್ನನ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ M B PLOUGH 1

1062 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಔರೇಪಾ INGALAGI M B PLOUGH 1

1063 ಮಾಸಾಮ ಕ್ ಭದಾಯ ಸಾಬ್ ಬಂದಯವಾಡ M B PLOUGH 1

1064 ಫಷಯಜ್ ಗೊೋಲ ಉಡಚಾಣ HATTI M B PLOUGH 1

1065 ಮಂಖಳಬಾಯಿ ರೇವೂರ್ KARAJAGI M B PLOUGH 1

1066 ಷಹಾರಾವ್ ಸುಭಾಷ KARAJAGI M B PLOUGH 1

1067 ಶಿಯೋಗ ಪಿಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B PLOUGH 1

1068 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಾಬುರಾವ್ KARAJAGI M B PLOUGH 1

1069 ರಾರ್ಜ ಭಕಜಿಮತಟ್ಔರ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B PLOUGH 1

1070 ಗಂಖ  ಫಷಣಣ BNAKALGA M B PLOUGH 1

1071 ಔಲಲ   ಸಿಡಡ  ಹಿಂಚಗರಾ M B PLOUGH 1

1072 ಮಲಲ   ಚತಯ  GUDDUR M B PLOUGH 1

1073 ಸಿದಾದ ರಂ ಬಖವಂತರಾವ್ KODIGNOOR M B PLOUGH 1

1074 ಇಯಣಣ  ಚನಭ ಲ ಅಪಜಲಪೂಯ M B PLOUGH 1

1075 ಪಿಂಡಾಲಿಕ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಔಟ್ಟಟ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B PLOUGH 1

1076 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಮಾಶಾಳ M B PLOUGH 1

1077 ಸುರೇಶ್ ಶಿಲಿಿಂಖ ಮಾಶಾಳ M B PLOUGH 1

1078 ಔಣಣ   ದಿಂಡ KARAJAGI M B PLOUGH 1

1079 ನ್ನಖ  ಶಾಿಂತ ಮಾಶಾಳ M B PLOUGH 1

1080 ಸೈಫನ್ನನ  ಔಷ ಉಡಚಾಣ M B PLOUGH 1

1081 ಯಮವವ ಯ ಸಿದದ  KARAJAGI M B PLOUGH 1

1082 ಭಲಲ ೋಿಂದಯ  ಸೋಭಯ ಔಲಾಶೆಟ್ಟಟ ಹಿಂಚಗರಾ M B PLOUGH 1

1083 ಗುಯನ್ನನ  ಟ್ಟ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ M B PLOUGH 1

1084 ಗೌಡ ಗೌಡ ಭಲಕ  ಗೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ M B PLOUGH 1

1085 ಯವ್ಕತ  ಭಹಾದೇ ಹಿಂಚಗರಾ M B PLOUGH 1

1086 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಭೋಭಶಂಔರ್ ಗೌಯ ಕೄ M B PLOUGH 1

1087 ನಿಂಖ  ಭೂತಾಲಿ GADGOAV M B PLOUGH 1



1088 ಶಂಔರ್ ಭೂತಾಲಿ BIDಆನೂಯ M B PLOUGH 1

1089 ಸನುಮಂಥ್ಯ ೋ ಭೋಭಶಾ GOBBUR  M B PLOUGH 1

1090 ಮೇಡಿನ್ನಾ ಬ್ ಮಾವಕಾ ಬ್ ಅತನೂಯ M B PLOUGH 1

1091 ರುದಯ ಲಿಿಂಖ ಷತಮ BIDಆನೂಯ M B PLOUGH 1

1092 ಬಖವಂತ್ ರಾಚಣಣ AWARALLI M B PLOUGH 1

1093 ಶಿವಾನಂದ್ ಮುಗೆು ಭದರಾ ಬಿ M B PLOUGH 1

1094 ಸುಭಾಷ ಖನು NEELUR M B PLOUGH 1

1095 ವಯಣ  ಖಣತ KARBOSGA M B PLOUGH 1

1096 ಧಭುಣಣ  ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B PLOUGH 1

1097 ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಸಿಡಡ  ALLAGI B M B PLOUGH 1

1098 ಭಲಔ  ನಿಂಖ  ಮೄಟ್ಟಯ KARAJAGI M B PLOUGH 1

1099 ಸಂಜಯ್್ಕುಮಾರ್ ಗುರುಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ M B PLOUGH 1

1100 ಕಿಂತ  ಸಿಡಡ  ಅಪಜಲಪೂಯ M B PLOUGH 1

1101 ಭೋಭರಾಮ ಷಮಫಣಣ BATAGERI M B PLOUGH 1

1102 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಾಸಿಲ ಿಂಖ TAKALI M B PLOUGH 1

1103 ಜ್ಮ ೋತಯ ಕಶ್ ಬಾಷವ ನ ANKALGA M B PLOUGH 1

1104 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಸಿದದ ಣಣ ಬಂದಯವಾಡ M B PLOUGH 1

1105 ಸಂರ್ಜ ದಿಗಂಬಾರ್ UMMARGA M B PLOUGH 1

1106 ಸುಬವಚ ಿಂದಯ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ TAKALI M B PLOUGH 1

1107 ಔಲಾಮ ಣಿ ಚೌದ ಚಿಿಂಚೋಳಿ M B PLOUGH 1

1108 ಸನಮಂತ್ ಗರೆಪಾ ಮಾಶಾಳ M B PLOUGH 1

1109 ಭಹಾನಿಂಖ  ನೋಲ MANGALORE M B PLOUGH 1

1110 ವಿನೋದ್ದಕಮಾರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಚೌಡಾಪೂಯ POWER WEEDER 1

1111 ಭೋಖ  ನ್ನಖ BHOGANHALLI POWER WEEDER 1

1112 ಬಖಭಭ  ಭಲಔ ಆನೂಯ POWER WEEDER 1

1113 ಸಿದಾದ ರಂ ಔಲಾಮ ಣಿ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1114 ನಿಂಖಭಭ  ಜೈಭಮಾ SIDHಆನೂಯ POWER WEEDER 1

1115 ಭಲಲ   ಮಲಲ  SANGಆನೂಯ POWER WEEDER 1

1116 ಶೋಬಾ ಭಲಲ  KARAJAGI POWER WEEDER 1

1117 ಜಂಣಣ  ಭಲಲ  ಅತನೂಯ POWER WEEDER 1

1118 ಭಹಾದೇವಿ ಭಡೆ BHAIRAMADGI POWER WEEDER 1

1119 ಯತನ ಭಭ  ಸೈಫಣಣ  SHIVOOR POWER WEEDER 1

1120 ಪತಲಾ ಬೆ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಥೋಡ್ ಮಾಶಾಳ POWER WEEDER 1

1121 ಷದಾಶಿವ್ ರಾಭಚಂದಯ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1122 ಭಲಲ   ಸಿಡಡ  ಉಡಚಾಣ POWER WEEDER 1

1123 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ತಾರೂ ಚವಾಣ್ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1124 ಗುರುರಾಜ್ ನಿಂಖಣಣ HINCHAGER ರೋಟ್ರ್ 1

1125 ಎಿಂಡಿ ಹುಸೈನ್ ಎಿಂಡಿ ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಅತನೂಯ ROTAVAOTR 1

1126 ವಯಣಯ ಸಾದ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1127 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಗರೆಪಾ GOUR B ರೋಟ್ರ್ 1

1128 ಶಿಯ ೋಮಾಿಂತ್ ದೇವೇಿಂದಯ  MALLABAD ರೋಟ್ರ್ 1

1129 ಭಲ  ಮಲಲ  ಹಿಂಚಗರಾ ರೋಟ್ರ್ 1

1130 ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಶಿಮಮ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ROTOVATOR 1

1131 ಚನನ ಬಾಷಪ್ ಭಲಲ ೈಕಯರ್ಜನ್ TELLONI ರೋಟ್ರ್ 1

1132 ಫಷಯಜ್ ಅನನ ರಾವ್ AWARALLI ರೋಟ್ರ್ 1

1133 ಯಮಶ್ ಶಿ ಸಳಾಮ ಳ ರೋಟ್ರ್ 1

1134 ಬೌಯಭಭ  ಸಿದದ  DIKSANGA ರೋಟ್ರ್ 1

1135 ಯ ಭು ವಣು ರೇವೂಯ ಬಿ ರೋಟ್ರ್ 1

1136 ನಿಂಖಭಭ  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ರೋಟ್ರ್ 1

1137 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಿದದ ಣಣ NANADARGA ರೋಟ್ರ್ 1

1138 ವಶಿಕಿಂತ್ ಮಾರುತ ರೇವೂಯ ಬಿ ರೋಟ್ರ್ 1

1139 ಭಷಸಔಾ ಬ್ ಸೈಪನ್ನಾ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1140 ಷಕರಂ ಅನನ  ಉಡಚಾಣ ರೋಟ್ರ್ 1

1141 ಭೂತಾಲಿ ಸಿದಯ ಭ MALLABAD ರೋಟ್ರ್ 1

1142 ದೇಸು ಲ್ಕ ರಾಥೋಡ್ ಅತನೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1143 ಸಂತೋಷ ವೆಿಂಔಮಮ DIKSANG B ರೋಟ್ರ್ 1

1144 ವಯಣಫಷ  ನಿಂಖ SHIVOOR ರೋಟ್ರ್ 1

1145 ಫಷಯಜ್ ಶಂಕೄಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1146 ವಯಣ  ಯವ್ಕಟ್ GHATTARAGA ರೋಟ್ರ್ 1

1147 ಸಿಂಡ  ಭೋಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1148 ಸಂತೋಷ ಸಿದಯ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1149 ಸುರೇಶ್ ಅರ್ಜುನ್ ಜಮಾದರ್ ಶಿಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1150 ಅಿಂಫರಿೋಶ್ ಸಿದದ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1151 ಭಲಲ   ಗೊಲಲ ಲಲ  ಉಡಚಾಣ ರೋಟ್ರ್ 1

1152 ಸಂಖಣಣ  ಪಿೋರಾ KARAJAGI ರೋಟ್ರ್ 1

1153 ಸಂಖ  ಶಿವಣು ಶಿಯವಾಳ ರೋಟ್ರ್ 1

1154 ಗುಯಣಣ  ಅನನ ರಾಗ್ TELLUR ರೋಟ್ರ್ 1

1155 ಭಲಲ   ಶಿಪಯ MALLABAD ರೋಟ್ರ್ 1

1156 ಅಶೋಕ್ ಫಷಣಣ ಶಿಯವಾಳ ರೋಟ್ರ್ 1

1157 ಇಿಂದಿಯಬಾಯಿ ಭಲಔಗೌಡ ಹಿಂಚಗರಾ ರೋಟ್ರ್ 1

1158 ಫಷಯಜ್ ಗುಯಣಣ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ರೋಟ್ರ್ 1

1159 ಗುರುದಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಹಿಂಚಗರಾ ರೋಟ್ರ್ 1

1160 ವಯಣಬಾಸು ವಿೋರುಪೆಹ್ ಹಿಂಚಗರಾ ರೋಟ್ರ್ 1

1161 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಿಂಫಣಣ ಚೌಡಾಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1162 ಪಂಡಿತಾ ಅ ಣಣ  ಮೄಟ್ಟಯ ಉಡಚಾಣ ರೋಟ್ರ್ 1

1163 ಗೊಲಲ ಲಲ   ಹುವಾನ್ DIKSANGA K ರೋಟ್ರ್ 1

1164 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ್ ತುಲಾಜ ಮಾಶಾಳ ರೋಟ್ರ್ 1

1165 ರೆಸಮಾತ್ ಅಪಿಲ್ ಜಾಗೋಯದರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1166 ದೋಿಂಡಿಬಾ ಅರ್ಜುನ್ ಘೋಪುಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1167 ಬಾಬು ಭೂತಾಲಿ ಪೂಜಾರಿ GHATTARAG ರೋಟ್ರ್ 1

1168 ವಿಠಲ್ ರಾಭಣಣ  ಡಡ ರ್ REVOOR ರೋಟ್ರ್ 1

1169 ದಾಲ  ನಿಂಖ BALUNDAGI ರೋಟ್ರ್ 1

1170 ಫಷವಾಲಿಿಂಗ್ ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1171 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭೋಖ HARIYAL ರೋಟ್ರ್ 1

1172 ಮಾಚಿಿಂದಯ  ತಭನ್ನನ ಭೋಷಗಾ ರೋಟ್ರ್ 1

1173 ಗುರುಲಿಿಂಖ  ಭೋಭಶಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1174 ಜಔಕ   ಜ್ಮ ೋತಬಾ HIRIYAL ರೋಟ್ರ್ 1

1175 ಔಲಾಮ ಣಿ ಶಿರಾಯ್ ಆನೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1176 ಟ್ಟಪ  ದೇಸು ಚವಾನ್ ಅರ್ಜುಣಗ ರೋಟ್ರ್ 1

1177 ಭಲಲ   ಭೋಮಾಶಾ ALLAGI B ರೋಟ್ರ್ 1

1178 ಹನನ   ಭೋಭಶಾ ALAGI B ರೋಟ್ರ್ 1



1179 ಭೋಮಾಶಾ ಖಂಡ ಉಡಚಾಣ ರೋಟ್ರ್ 1

1180 ಯಾಲಿಿಂಗ್ ವಯಣ ಶಿಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1181 ಮೆನೋದಿದ ೋನ್ ಫಬಾಸಾಬ್ GATTARGI ರೋಟ್ರ್ 1

1182 ಸುಭಾಶ್ ಸಿದಾದ ಗೌಯ ಕೄ ರೋಟ್ರ್ 1

1183 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಫಷಯಜ್ ಭೋಷಗಾ ರೋಟ್ರ್ 1

1184 ತೋಟ್  ಔಲಾಷ ALLAGI B ರೋಟ್ರ್ 1

1185 ನಿಂಖ  ಸಿಡಡ  HIRIYAL ರೋಟ್ರ್ 1

1186 ನ್ನಖ  ಸೋಭಣಣ ALLAGI B ರೋಟ್ರ್ 1

1187 ಸೈಫನ್ನನ  ಕೄಿಂಚ ಶಿಯವಾಳ ರೋಟ್ರ್ 1

1188 ವಯಣಾಗೌಡ್ ಗುರುನಗೌಡ್ ಶಿಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1189 ಮಾರುತ ಅನನ  ಚೌಡಾಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1190 ಚಂದ  ಯಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1191 ವಯಣ  ಔಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ರೋಟ್ರ್ 1

1192 MHANTAVVA VITTAL ಫಳೂಗು ರೋಟ್ರ್ 1

1193 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ್ ನ್ನಗವ ನಲ್ಲಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1194 ಸಂತೋಷ ಸಾನ ತ್ ಸಿಿಂಧೆ ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1195 ಸನಮಂತ್ ಶಂಔರ್ ಮೄಟ್ಟಯ KARAJAGI ರೋಟ್ರ್ 1

1196 ದತತ   ಶಿಯೋಖ ಅತನೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1197 ಕಿಂತ  ಸಿಡಾಯ ಮಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1198 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಖರಂಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ KESHAPUR ರೋಟ್ರ್ 1

1199 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಿ SONNA ರೋಟ್ರ್ 1

1200 ಸಿದದ ರಾಭ ಶಾಿಂತ ರೇವೂಯ ಬಿ ರೋಟ್ರ್ 1

1201 ಇರಾ  ದತತ  ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ರೋಟ್ರ್ 1

1202 ರಾರ್ಜ ಕುಬಿಂದಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1203 ರುಔಮಾಬೆ ಹುಚ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1204 ಅಿಂಬು ನ್ನಭದೇವ್ ಗೌಯ ಕೄ ರೋಟ್ರ್ 1

1205 ಪಂಚ  ಜೆಟ್ಟಟ  ALLAGI K ರೋಟ್ರ್ 1

1206 ಶಿಪತಯ   ಪಿಂಡಾಲಿಕ್ NANADRAG ರೋಟ್ರ್ 1

1207 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಶಂಔರ್ GOUR B ರೋಟ್ರ್ 1

1208 ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಮಮುನ್ನ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1209 ಶಿಟಾಬೆ ಧುಲ ಫಳೂಗು ರೋಟ್ರ್ 1

1210 ಸೋಮು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ ಫಳೂಗು ರೋಟ್ರ್ 1

1211 ತುಭಔರಂ ಖ  ದೋಡಭಣಿ NANDARGA ರೋಟ್ರ್ 1

1212 ವಿಟ್ಟ ಲ್ ವಯಣ KIRASAVALAGI ರೋಟ್ರ್ 1

1213 ಮೇತರಾಮ್ ಭೋಮು ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ ರೋಟ್ರ್ 1

1214 ವಯಣ  ಭಮಾಶಾ KARAJAGI ರೋಟ್ರ್ 1

1215 ತುಕರಂ ಭೋಭಶಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1216 ಸೋನದ  ಸೋಭಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1217 ರಾಜಶೇಕರ್ ಫಷಣಣ SHIRYAL ರೋಟ್ರ್ 1

1218 ಗೌಯಬೆ ಶಿಲಿಿಂಖ ಸಳಾಮ ಳ ರೋಟ್ರ್ 1

1219 ಗೊಲಲ   ಮಾರುತ ಶಿಯವಾಳ ರೋಟ್ರ್ 1

1220 ಯೆಲಲ   ಸಿಡಡ  ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1221 ವಶಿಕಿಂತ್ ಟೋಪ KARAJAGI ರೋಟ್ರ್ 1

1222 ಸಿೋತಾರಾಮ್ ಖನು NEELUR ರೋಟ್ರ್ 1

1223 ಶಂಔಯ  ಲಾ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1224 ದತತ   ಮಾಣಣ ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1225 ಗಡ್ಡಡ  ಗೊಪ ಮಾಶಾಳ ರೋಟ್ರ್ 1

1226 ದ್ದಖು  ಸನಮಂತ್ ಅತನೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1227 ಭೋಭಣಣ  ಯ ಭು ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1228 ಜಮಭೋಮ್ ಷದಾಶಿ ಮಾಶಾಳ ರೋಟ್ರ್ 1

1229 ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಸಿಡಡ  KARAJAGI ರೋಟ್ರ್ 1

1230 ಭೋಭಣಣ  ದಾಲ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ರೋಟ್ರ್ 1

1231 ನ್ನಭದೇವ್ ಸನಮಂತ್ SHIRIYAL ರೋಟ್ರ್ 1

1232 ಭಮು ಧನಸಿಿಂಗ್ ಮಾಶಾಳ ರೋಟ್ರ್ 1

1233 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ವಿೋಯಣಣ ಬೆರಾಭಡಗ ರೋಟ್ರ್ 1

1234 ಸುಯ  ಜಖದೇ MALLABAD ರೋಟ್ರ್ 1

1235 ಹುಚ  ದೌಲ GOUR B ರೋಟ್ರ್ 1

1236 ಯಮಶ್ ಸೋಮು ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1237 ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಫಷಣಣ INGALAGI ರೋಟ್ರ್ 1

1238 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸುಭಾಷ ಫಳೂಗು ರೋಟ್ರ್ 1

1239 ಸನಮಂತ್ ಮಾರೆಪಾ ಗಾಣಗಾಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1240 ಬಖಣಣ  ಮಾರುತ ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1241 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮಶಾವ ಿಂಟ್ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1242 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಡಲಲ  ಫಳೂಗು ರೋಟ್ರ್ 1

1243 ದಾಷ  ಟ್ಟ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1244 ಸಷನ್ ಅಪಿಲ್ ಖುರ್ಷುದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೋಟ್ರ್ 1

1245 ಚಂದಯ ಮ್ ಸಿದದ ಣಣ TAKALI ರೋಟ್ರ್ 1

1246 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಸಿದಯ ಭಮಮ ಔಲ್ಲಲ ಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1247 ಷತಲಿಿಂಖ ಶಿಲಿಿಂಖ ಚಿಿಂಚೋಳಿ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1248 ಅಯವಿಿಂದ್ ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಮಾಶಾಳ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1249 ಗುರುದ  ಸಿಡಡ  KARAJAGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1250 ನಯಷ  ಬಂಡೆ ಗೊಬುಫ ಯ ಬಿ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1251 ವೇುಜ್ ಖುರ್ಷುದ್ ಅಪಿಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1252 ದತತ  ವಯಣ ಫಳೂಗು SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1253 ದಷತ ಗೋಸಾುಬ್ ಫಶಾಸಾಬ್ TELLONI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1254 ಸುಖಲಬಾಯಿ ರಾಜಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1255 ಶಿಔರಾನ ಫಷನ ಔಲ್ಲಲ ಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1256 ಷದಾಶಿವ್ ಬೆಲ GOUR B SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1257 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಪಂಚಾಮ ಉಡಚಾಣ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1258 ದಯಾನ್ನದ್ ವಯಣ KARAJAGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1259 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಸಿನಖೇದ ಮಾಶಾಳ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1260 ನಿಂಖ  ಭಲಲ  ಹಾಳಗಾ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1261 ರೇನಸಿದದ   ಶಿವಯಣ ಫಡದಾಳ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1262 ನ್ನಗಿಂದಯ   ಔಲ KARಭೋಷಗಾ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1263 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಸಿದಾದ ಮ  ನ್ನಡಿಕೇೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1264 ಖಡಗೆ  ಸೋಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1265 ಅನಲ್ಕಕ ಜಾಭ ರ್ ಶಿವಯಣ ALLAGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1266 ದಿಲಿೋಪ್ ಮಾರುಟರಾವ್ ಪಾಟ್ಟಲ್ MALADI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1267 ಅಯವಿಿಂದಿ ಅಿಂಡೇವಾಡಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1268 ವಯಣಬಾಷ  ಷಲ್ಕತಗ ALALGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1269 ಶಣ್ಮಭ ಗ  ಭಹಾರೆ BHಅಿಂಔಲಗಾ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1



1270 ನ್ನಖಣಣ  ಸಲಕ ALLAGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1271 ಎಯನ್ನನ  ಫಷನನ್ ಔಣ್ಣ ೋಲಿಲ KARAJAGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1272 ಜಖದೇ  ಉಮಾಡಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1273 ಅಿಂಬಾರಾವ್ ರಾಭಣಣ ಅರ್ಜುಣಗ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1274 ರಾಜಶೇಕರ್ ಭೋಭರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1275 ಲಔಪಾ  ಔಯ  ಪೂಜಾರಿ BILWADA SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1276 ಭಲಿಲ ಕಯರ್ಜನ್ ಗುರು  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ GHATTARAGA SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1277 ಮಲಾಲ ಲಿಿಂಗ್ ವಯನ್್ಪಾ ಶಿಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1278 SIDDAPP GATTARAGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1279 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಸಂಖ ಉಡಚಾಣ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1280 ಸಂಖ  ಭೋಭ ಶಿಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1281 ಮಾಲಿಂದಯ  ಶಿಯ ೋಶಾಯಿಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1282 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ್ ಸನಮಂತಯ NILOOR SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1283 ಇಖ  ಭಹಾದೇ HALASANGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1284 ಸಂತೋಷ ಶಿಯ ೋಶೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1285 ಅಪಾಯ ಭೋಮಾಶಾ KARAJAGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1286 ರ್ಜಿಂಜ  ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ AWARALLI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1287 ಶಿಶಂಔರ್ ಗುರುನ್ನನ ಭಣ್ಣಣ ಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1288 ಯ ಕಶ್ ಶಿಯೋಖ ಭಣ್ಣಣ ಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1289 ಯ ಭಾತ ನ್ನರಾಮಣ್ HOSU SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1290 ಮಾರುತ ಗುರು ಗಾಣಗಾಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1291 ಭಹಂತ  ನೂಯದ TEGGALLI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1292 ಭಹೇಬೂಬ್ ಗುಲಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಬಂದಯವಾಡ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1293 ಚಂದಯ ವಿಲಾಸ್ ರಾಮ್್ಬತ್ ಪೂಜಾರಿ D ಗಾಣಗಾಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1294 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಚನನ ಮ GATTARAGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1295 ಭಲಲ   ಗುಷಾುಿಂಟ್ KERKANAHALLI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1296 ಸುಭಾಷ ಶಿಡಾಬಾ ಗೌಯ ಕೄ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1297 ರಾಭಚಂದಯ  ಜಾಾ ನ ಮಾತೋಳಿ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1298 ಸಿದದ   ಭಹಾದೇ ಔಲ್ಲಲ ಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1299 ಫಾತಮಾ ಹುಸೈನ್ ಬಾಷಾ BANKALAG SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1300 ಬಖಭಭ  ದತತ ಮಾಶಾಳ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1301 ಸನಮಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1302 ಸನಭ ರಾಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1303 ಸಂಗೋತಾ ಯಶುರಾಮ್ ಮಾಿಂಗ್ BOGANALLI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1304 ಮೌಲಾಲಿ ಮುಡ್ನ ಅತನೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1305 ಸಿಡಡ ಪಾ  ಮಾರೆಪಾ ಅತನೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1306 ಶಂಔಯಗೌಡ ಫಷಣಣ ಫಟ್ಗರಾ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1307 ಫೋಡೊೋುಶಾ ಕಲಿೋಲ್ ALLAGI B SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1308 ತಭಭ ಿಂಗೌಡ ಧಯಮಾರೋ AURAD SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1309 ಭಹಂತೇಶ್ ವಿೋಯಫದಯ  ALLAGI B SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1310 ಮೌಲೈ ಮುಡಿನ್ನಾ ಬ್ ಅತನೂಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1311 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಜಲಿೋಹಾ BHANDARWAD SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1312 ಫಷಯಜ್ ಭಲಔ KARAJAGI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1313 ದಾಮು ಚು ರಾಥೋಡ್ ಫಡದಾಳ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1314 ಶಂಔಯಲಿಿಂಗ್ ಭಲಕ  GOUR B SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1315 ವಯಣ  ಭಲಲ  ಭಣ್ಣಣ ಯ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1316 ಅಿಂಫರೆ ಶಿವಯಣ ಅರ್ಜುಣಗ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1317 ತಾರು ಭನು ಭದರಾ ಬಿ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1318 ಶಿರಾಮ ಅಮಾಫಣಣ ಬಂದಯವಾಡ SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1319 ಮಾಲಿಿಂಗೆಯ ೋ ನಿಂಖ KERKANAHALLI SEED CUM FERTILIZER DRILL 1

1320 ದತತ   ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ವಾಗೊಭ ೋಡ್ ಉಡಚಾಣ ಷಣಣ  ಟಾಯ ಔಟ ರ್ 1

1321 ಗರಿಧರ್ ಬಾಬುರಾವ್ ವಾಗೊಭ ೋಡ್ ಉಡಚಾಣ HATTI ಷಣಣ  ಟಾಯ ಔಟ ರ್ 1

1322 ಶಾಿಂತಭಲಲ   ಶಂಕೄಯ  KARAJAGI THRASCH CUTTER 1

1323 ಕುಪಿಂದಯ  ನ್ನಖ TELLONI ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1324 ಸಂಜಿೋವ್ಕಕಮಾರ್ ಟ್ಟ ಣಣ GOUR B ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1325 ಜೈರಂ ನೇಮು ಮಾಶಾಳ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1326 ಸನಮಂತ್ಯ ೋ ದೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1327 ಬಖಭಭ  ಅಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1328 ಭಲಲ   ಭೋಮ್್ಶಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1329 ಲ್ಕ ದೇಸು ಚವಾನ್ ಫಳೂಗು ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1330 ಭೂತಾಲಿ ಗುರು ಅತನೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1331 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಸಿದಯ ಭ TEELUNI ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1332 ಭಡಿಲ  ಭಹಂತ ಅತನೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1333 ವಯಣಫಷ  ತ ಣಣ  ಜಮಾದರ್ JEWARGI B ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1334 ಗೌಯಬೆ ತುಕರಂ TELLUNGI ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1335 ತೋಪ ತುಕರಂ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1336 ಯಮಶ್ ಗೊಲಾಲ ಲಾ TEGHALLI ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1337 ಮೇತರಾಮ್ ಮಾಮ ನಾ ಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1338 ಹನಭಭ  ಔಲಿಲ ಿಂಖ INGALAGI ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1339 ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ಭೈಲ ಗಾಣಗಾಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1340
ಅಬುದ ಲ್ ಯಫೋಕ್ ಹೈದಸಾುಬಾ 

ಮುಲಾಲ
ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1341 ಶಿಯ ೋಶಾಯಿಲ್ ಭಲಕ  ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1342 ಭಲಿಲ ಔರ್ಜುನ್ ಶಿ ಅತನೂಯ ರಾಶಿಯಂತಯ 1

1343 ನಿಂಖ  ಬಿೋಯ ಫಡದಾಳ ಹಟ್ಟಟ ನ ಗಯಣಿ 1

1344 ಮೌಲಸಾಬ್ ಮೇಡಿನ್ನಾ ಬ್ ಅತನೂಯ ಹಟ್ಟಟ ನ ಗಯಣಿ 1

1345 ಅಶೋಔ ಸಿದದ ಣಣ NANADARGA ಹಟ್ಟಟ ನ ಗಯಣಿ 1

1346 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಭೋರ್ಜ KARAJAGI ಹಟ್ಟಟ ನ ಗಯಣಿ 1

1347 ಭಲಲ   ಗುರುಫಲ NANADARGA ಹಟ್ಟಟ ನ ಗಯಣಿ 1

1348 ಗುರಾಫಲ್ ಶಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಟ್ಟಟ ನ ಗಯಣಿ 1

1349 ಮಾಲ  ಷತಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಟ್ಟಟ ನ ಗಯಣಿ 1

1350 ನ್ನಖಬೆ ಅನನ  ದೇ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ಹಟ್ಟಟ ನ ಗಯಣಿ 1

1351 ಫಷನಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟ್ಟಲ್ ಶಿಪೂಯ ಹಟ್ಟಟ ನ ಗಯಣಿ 1

1352 ಚಂದಸಾಬ್ ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ ಹಟ್ಟಟ ನ ಗಯಣಿ 1

2019-20£ÉÃ ¸Á°£À°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¨ÁQ¬ÄgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀ «ªÀgÀ, PÀ®§ÄgÀV f¯Éè

1 2 3

1 ¢. ¸Á¬Ä§tÚ FgÀ¥Àà §Æ¢AiÀiÁ¼À, PÀgÀdV C¥sÀd®¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

PÀæ.¸ÀA gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À vÁ®ÆPÀÄ



2

¢. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ. ¸Á¬Ä§tÚ ºÀqÀV¯ï, 
©zÀ£ÀÆgÀ

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

3

¢. gÁdÄ vÀAzÉ. ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà

©gÁzÁgÀ, ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

4

ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ. ¨ÉÊ®¥Àà 

ZÀPÁæ, ¸ÁUÀ£ÀÆgÀ

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

5

¢. CdÄð£À vÀAzÉ. ©üÃªÀÄ±Áå PÁªÀÄ±ÉnÖ

¸Á: £ÀAzÀgÀUÁ

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

6

¢. À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ. J À̧¥Àà ºÀÆUÁgÀ 

¸Á: CvÀ£ÀÆgÀ

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

7

¢. ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ. s̈À À̧ªÀAvÀ¥Àà

¸Á: ©zÀ£ÀÆgÀ

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

8

¢. ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ. ±ÀgÀt¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ

¸Á:C¼ÀîV(©)

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

9 ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ® UÀÄqÉØªÁr C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಾವ್ಕ ಔಡಿತ

10 «dAiÀÄ®QëöäÃ UÀAqÀ. ¸ÀÄgÉÃ±À ºÀqÀ¥ÀzÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಾವ್ಕ ಔಡಿತ

ಸಣ

ಕ

ಸು 



ಶು

ಜಿಲಲ ತಾಲಿ್ಲಕು  ಹೋಫಳಿ ಗ್ರರ ಭ ಕಾಲ
ರೈತಯ 

ಹೆಷರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುಣು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರೇಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾರುತ

 

ಬಾಖ

ಲ್ಲರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಶೇಕ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ   

ಡಾಿಂಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತೋ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಪತಯ  

ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ತಭಭ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸನಭ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಶಂಔಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಕಿಂತು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔನ್ನಮ ಕು

ಮಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ಲಿಿಂಖ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭು

ಣಣ  

ಗುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಧಭು

ಣಣ   

ಸಾಲತಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ದಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಿವವ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ಲಿಿಂಖ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ

ರ್ಜುನ

SEEDS DISTRIBUTION



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಶೇಕ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಭ

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಕುಿಂತ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾಿಂ

ತಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಸಭ ದ 

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂಖ

ಳಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಖಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭು

ಣಣ  

ಲಾಚ

 ಕೇೋಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಷವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾನ

ಸಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ತುಲಜಾ

ರಾಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಧರೇಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತೋ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಆನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಿಜಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ತಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಯ

ಸಾದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಧಭು

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಾಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ಲಿಿಂಖ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾಯ

 ಸಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇ  

ಸಣ

ಮಂತ 

ಉಡಚ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇವ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ 

ಸಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಷವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 

ಶೇರಿಔರ್್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯತಾನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಶಾಭ  

ಭೂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದ  

ವಿೋಯಬ

ದಯ   

ಭೂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಆನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗಂಗಾಧ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಾಯ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇವಾ

ಬಾಯಿ 

ಅಿಂದ

ಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರುದಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷತೋಶ್ 

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶುಯ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶೋಭಾ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮ

ವವ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ದ್ದಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ ಔ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಫ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರುಕಭ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗೌರಿಶಂ

ಔರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔನ್ನಮ ಕು

ಮಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶೇಕ್ 

ಲಾಡೆಲ  

ಭಶಾಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾಯಿ

ನಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಹು

ಲ್ 

ಮೆಲಸಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಮುಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಭ  

ಬಾಲ

ಗೊಿಂಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮೄಸ

ಬೂಬ್ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಟ್ಟ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ತಭಭ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಷತವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತ

ವಿೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಖಮ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ರಾವ್ 

ಬಾಬಾ

ಸಾಹೇಬ್

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಬಾ

ಸಾಹೇಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್ 

ಧು

ಮಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿಂಡ್ಡ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಔ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಿವವ ನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಬು

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಭ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಇಿಂದ್ದ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಆಕಶ್ 

ನಿಂಬಾ

ಳಕ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಮದ್

 

ಮೄಹಾಯ

ರ್ಜದಿದ ೋ

ನ್ ಖಾಜಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಗವ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹ

ಬೂಬ್ 

ಪಾಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇವ 

ಹಾಲಿಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗಂಗಾಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷ

ಣಣ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಾಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷತೋಶ್ 

ಮಾಳಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಯಬಾಫ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರ್ಜಬಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿವೇಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಿಶೆವ ೋವವ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗೌರಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗೊೋವಿಿಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್

 ಎಸ್ 

ಭನಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಶಿಯ ೋಮಾಿಂ

ತ್ 

ಭನಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗೌರಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ 

 

ತುಔಕ   

ಅರೆಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿ

ದದ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಕಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಜಮಾ

ಖಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರು

ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಭ

ಮಮ  

ನಸಿಯ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲತಾ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದಾಯ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಭ

ಚಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣ

ಮಂತ 

ಲಕ್ಷ್ಭ   

ವಾಷನ್ನ

ಡ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿರಾರ್ಜ

ದಿದ ೋನ್ 

ಭನಾ

ಫಾದ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಜಯತ್ 

ಬಿಲಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೈಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ತಯ ವೇಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿಂಡ್ಡ

 ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ತಾಹೇ

ರಾ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷಹೇರಾ

ಬಾನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷಲಾಉ

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಮ ಮ್ 

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ  ಸುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಬಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಷಚಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುಖಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಇಮಾ

ಮ್ ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹ

ಬೂಬ್ 

ಭಹಾ

ಭದಾಾ

ಬ್ 

ಸಳಿಯಾ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಖಾಸಿಿಂ 

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಲ

ಮಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಕಯಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಯೂಸು

ಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮೋ

ಜಾ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ 

ಔಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಬಂಡೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಲಿತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗೌರಾನ 

ಔಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಬಾ

ದಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುಜಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್ 

ನಿಂಬಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಾಡೆಲ  

ಭವಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ದಾರೆಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇವ 

ಷಯಸಂ

ಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಪೄಯ ೋಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯವಿೋಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಷನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅರುಣ್ 

ಕುಮಾ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಸಿಂಡ

  

ಚಲವಾ

ದಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನರ್

 

ಫಾತ

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವೇು

ಜ್ 

ಅಪಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚನನ ಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಇಬಾಯ

ಹಿಂಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸನಭ ಿಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂಟಾ

ಬಾಯಿ 

ಸಿದದ   

ಸುಳೇಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಿ

ಕರ್ಜು

ನ್ ಆರ್ 

ನಿಂಬಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಭ

ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜಾವ್ಕ

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಮು

ನ್ನನ  

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮೆನೋ

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹೆ

ಬೂಬ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಔಯ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚನನ ಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಕಂತು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಟ್ಟ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಪಿಂಡ

ಲಿೋಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಿಲಾಷ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ  

ಫಷರಾ

ಜ 

ಮೆದಯ

ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರೋಶ

ನ್ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜಮದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ತಾರಾ

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಧನ್ನಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಕಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಖಾಸಿಮ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಬೄಯ ೋ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸುನಂ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಂ

ಖ  

ಔಯಜಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇವ 

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಾಷಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಫ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ದೇವಿದಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಫ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಧನಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಖಭ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಖಾಸಿಿಂ 

ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯಬಿಯಾ

 ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದಿೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಬಾ

ದಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ತಾರಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಲೋಕು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಅಮೋರ್

 ಅಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ರಿಯಾ

ರ್ಜದಿದ ೋ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 

ಅಣಣ 

 ವಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಬಿಲಾಕ

ಸ್ 

ಬಾನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ  

ಭಲಔ

  

ಮೆಲಸಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂರ್ಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಗೊೋಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ತರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ತೋಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗೂಡ್ಡ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಲಾಮ

ಡಸಿರಾ

ರ್ಜದಿದ ೋನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಿಲ

ಕ್ 

ಗಂಗಾರಾ

ಮ್ 

ಅಿಂಬುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಲಾ

ಮ್ 

ಹುಸ್ನನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮೇಸ

ಭದ್ 

ಯಫೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಬಿೋದ್ 

ಹುಸೇನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಪಯಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ನಿಂಖ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯಾಕೂ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿಂಡ್ಡ

 ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಯದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಅನತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇ

ಕರ್ 

ಜಮಾ

ದಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ತುಲಿಾ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶುಶಿಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಚಿತಯ  

ಅಪಾ

ಸಾಫ 

ಠಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಪಿಂಡ

ಲಿೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್

 

ಯವೂಫ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮೇದಿ

ನ್ನಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ನಬು

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಾತ

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂಖ

ಳಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಚೇತನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅನನ ಪೂ

ಣು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹ

ಬೂಬಿ 

ಭನ

ಯಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಸಭ

ದ್ 

ಇಶಾಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಬಬಿನ

ನ್ನಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯವಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಶೇ

ಕಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯವಿೋಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಹುಲಿಕಂ

ಠರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಿಿಂಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಯ  

ವಯಣ

 

ಸಾಲೋ

ಟ್ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾಲಔ

ವ  

ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯ ಭು

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಬೃ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ದಾಮ 

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಮೋ

ದಾ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ

ಯೋಗ

ನ ಆರ್ 

ಮಾಮ ಲ

ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ 

ಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಣ 

 

ಷಭಗಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯಾಸಿಭ ೋ

ನ್ 

ಫದೌು

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಎಿಂಡಿ 

ಮನ್ನಹ

ಜ್ 

ಅಪಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಸಾಲ ು

ನ್ 

ಅಪಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫೈಜಾನ್

 ಅಪಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಹುಷನ

  

ಅರೆಔಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರು 

ಬಾಯಿ 

ಭಠದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ತಾಹೇ

ರಾ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ದಾನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಂಖಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕಶಿೋರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿಂಡ್ಡ

 ಷಬ್ 

ಜ್ೋಗೂ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಉಮಾ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಮತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಾಲಾ 

ಭಕಂದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶೋರ್

 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಹೇಮಾ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜ್ಮ ೋತ

ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮುಸಾತ

ಪಿೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ತಸಿನ ೋಮ್

 ಕ್ರಷರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜಿೋವನ್ 

ಅಪಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗಂಗಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಮುಕೋತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿರಾಜ್ 

ಅಪಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗೊೋವಿಿಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಖಾಜಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜ 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರುದಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ದೌಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಷನ್ 

ಅಪಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಕು ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ  

ರಾಮಾ

ಜಿ 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭನೋ

ಸರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಯದಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸರಿರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಚಾಿಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರು

ಶಾಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಲಿಲ ಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯ ಭಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಕವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯ ಭಾಔ

ಯ 

ಮಾನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಗಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಧನಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂಖಳ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಕೇೋಳ

ಕೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಆನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣ್ಮಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಕ್ಷ್ಮ 

ಅಿಂಬುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚನನ ಭ

ಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷಲ್ಕದಿದ ೋ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷತವಿೋಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಮ್

ಭದ್ 

ಸೈಫಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜಾಕೋರ್ 

ಹುಸೇನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಆಶಾಲ

ತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ದೌಯ ಟ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ 

ಫಳೂಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ವವಾುಣಿ

 ಎ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಡಾ 

ಭುನೇ

ವವ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ನಶಾಿಂ

ತ್ 

ನೂಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರು

ಶಾಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೈಲಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಿಜಮ

ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಜ

  

ಫಟ್ಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದ್ದದ  

ಕೇೋರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಪಟಾಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಷಚಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾವಔ 

ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮವ 

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ

  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗಂಗಾಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಔರೆವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ನೋಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷಭ

ಥ್ು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಾಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷರೋಜಿ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಫ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಧನಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಿನಔರ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಿಂ

ಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಾಮ ಡೆಲ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಸನೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಯವಿಿಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಪತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹೇ

ಬೂಬ್ 

ಸಾಬ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಿಯಾ

ರ್ಜದಿದ ೋ

ನ್ 

ಜಹರು

ದಿದ ೋನ್ 

ಭನು

ಔುರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಮೋ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜೈಬುನನ

ಸಾ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಸಿಮ್

 ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ ಬಿ 

ಫಡಾಡ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಬಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಆಶೋ

ಕ್ 

ಮುಲ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ  

ಸೋಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಿವವ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಲಿತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕೃಶಣ  

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ವಬಿಫ ೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂಖ

ಳೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾಯಿಫ

ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಹುಸೇನ್

 SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕಶಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸ್ತಡರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೋ

ಜ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರು

ನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋನ್ನ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಕೃಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಹುಷನ

  

ಫಳಗಾ

ನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಧಮುು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಮಾ

ಶ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಭ

ದೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುಧಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಖಿಲ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಿಂದ

  

ಅರೆಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಮ ಭ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಖಭ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಲ್ಕಕ

ಮಾಯ 

ಅಲಭ ೋಲಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ 

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಸುಲಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಹುಚಚ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ  

ಅಪಿ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತ

ವಿೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್ 

ಫಷಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಖಾಜಾ 

ಪಾಶಾ 

ರ್ಜನೈದಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇವ

ಕುಮಾಯ

 ಎಿಂ 

ಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗೊೋಪಾ

ಲ್ 

ಪಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನಲಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಾಖ  

ಇಿಂಖಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಲಔ

ರ್ 

ಇಿಂಡಿ

ಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಭರಾ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾಯಿಫ

ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಕಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕುಟ್ಬ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಕುಟ್ಬು

ದಾದ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಮಮ

 

ವಯಣ

ಮಮ  

ಹರೇಭ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಡೆಮ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭ ದ್

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಲಿನ

ಬಾಯಿ 

ಪರೋ

ಹತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಣಣ  

ತಭನ್ನನ

 ಬಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ದತಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಬೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಉಮಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸೈಫಾ

ನ್ನಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಹೈದರ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ 

ಫಫಲಾ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜವವ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಜಿ

ಮಾಲಂ

ಗ್ 

ಔರಿೋಿಂ 

ಷಮಮ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ದೌಡ್ 

ಸಾಬ್ 

ಕನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ರುಖಾ

ಭದಿನ್ 

ಔರಿೋಿಂ 

ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ವಿೋಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರುಕಭ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರು

ನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೈಲಜಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೇಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಭಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಔಲಾಮ ನ

  

ನಂದಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಭ

ಚಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇ

ಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಲ 

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಬುದ ಲ್

 ನಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿಪ ಯಾ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹೇ

ಬೂಬ್ 

ಪಾಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಫೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ಎಸ್ 

ಯಾಿಂ

ಕಂಚಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜೈಬುನ

ಸಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲಯ

ಜಾಕ್ 

ಮುಜಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾತ

 

ಅಶೋ

ಕ್ 

ಹಂಚೇ

ಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ವರಿೋಫಾ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಜಿತ್ 

ಎಸ್ 

ನ್ನಕ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ದೇಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜಮು

ನ್ನ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಖಜರಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗೊೋಪಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಬಾ

ದಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾ

ನ್ನ 

ಅಲಮೄ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಾಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಆಿಂಬೄಯ ಶ್

 ಬುಲಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸೈಫಾನ್

 ಸಾಬ್್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದ್ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭನೋ

ಸರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅತಬ

ಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಪಷಾ 

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಬುದ ಲ್

 ಯಹೋಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ನಭುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಬಿಸಿಭ ಲಾಲ

 ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಖನ

ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್ 

ಜಮಾ

ದಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಜಿೋ

ವ್ ಬಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ 

ಅಶೋ

ಕ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ 

 

ಬಂಡಿ

ಡಡ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹ

ಬೂಬ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವ್ಕಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ 

ನಿಂಖ

 

ದಾನಭ

ಗುಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ (ಗಾಯ ಮಣ) ಮುಿಂಗಾರು
ಷತೋಶ್ 

ಡಾಿಂಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಯಫಷ

ಮಮ  

ಚಿಕೄಯ ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಾಲಿಔ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಔಯ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಭರಾ

ವ್ ಆರ್ 

ಜಿರೋಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ೋ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಜಯತ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುನಂ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಷಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ದಷತ ಗೋ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಕುಟಫ ೋ

ಡಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಮೇೋ

ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ೋ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ದಡಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ೋಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭನೋ

ಸರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ನೋಲ

ಭಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನೋಲ್ 

ಕುಮಾ

ರ್ 

ಚನನ ಣಣ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುಪಾ

ದಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಚನನ ನ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುರಾ

ಜ 

ರೇಣಸಿ

ದದ ಮಮ  

ಘಾಲಿಭ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಮೇೋನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭನೋ

ಸರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ ಣಣ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಾಳ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದ

ರಾವಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ನೂರ್ 

ಈಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಶಿೋಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಖ

  

ಸೋಭ

ರಾಮ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಬಾಫ ಸ್

 ಅಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಭರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ 

ಗುಯ  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ  

ಗುಯ  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಪತಯ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಷಮೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಲಾಲ  

ಫಕ್ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಡಿವೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಜಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರಿತಾ 

ಬಾಬು 

ಕಿಂಫಳೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ 

ಸಿದಧ   

ಕಿಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ತಾರಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅರೆ  

ಔಲಲ   

ಮಾಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕವ ಮ  

ಕಿಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ಶಾಿಂತ್ 

ಅಪಾನ

  

ತಾತ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾತಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಕುಪಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ದ್ದಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಮಮ

 ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಕಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಉಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಲಭೋ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಮೋನ್ನ

ಕಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ನಭು

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಭಾಷ

ಚಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುಪಾ

ದಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಅನಸ್ತ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುದೇ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುಫ

ಷಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್

 

ಯಹೋಭ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಮ್ 

ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ತೋಥು

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದಾಯ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಹನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭರಿಮ

ಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ಗೆ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂಖ

ಳೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಹನನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಹ್ರ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಔಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಸರು

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಫರಿೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಧಭು

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಿಂಡ


2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 
2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಭಭ

 

ಯುಆ

ರ್ ಎಫ್ 

ಗೋತಾ 

ಫಷರಾ

ಜ 

ಚಿಔಕ ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಜ್ೋರು

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹಯಖ

 ಫಷ  

ದೇಯ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಶೋ

ಕ್
2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ದಿರು
2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಇಿಂದ್ದ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸನು

ಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸೈಮದ್

 ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದತತ ತಾಯ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಷತಾತ ರ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಮಾನಂ

ದ 

ಶಿಚಯ

ಣ್ 

ಔಲ್ಕಯಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನರಾ

ಮಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್ ಡಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುಪಾ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿ 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಡೇಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಫನ್ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಭ

ಮಮ  

ಸಾಫ

ಮಮ  

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಕುಟ್ಬು

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದನ

ಯಾದ

ರ್ 

ಷಫಲ್ 

ಷಬ್ 

ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಸಭ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾಹೇ ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಯೂಸು

ಫ್ 

ಮರಾ

ಸಾಹೇಬ್

 ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಲಾಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಕೃಶಣ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಹಾಷನ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಳಿೆ  

ಹಂಖಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿನನ್ನ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸೈನ್ನಜ್ 

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುಪಾ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಜೈನಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯಲಿಿಂ

ಖವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಿವವ ನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಬೂ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಕದರ್ 

ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ವ  

ನಲಗ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನೂಜು

ಹಾನ್ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅನಲಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದಾಯ

ಮ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಿವವ  

ಚೇತನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಧಭು

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಾಿಂದ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹೈದಯ

ಸಾಬ್ 

ನದಾಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ೋ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ 

ಚಂದಯ ಶ್

 

ಮಾಲಿ

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗೊೋಔು

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ತೋಲಾ

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ತಾರಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಮ್ 

ಕೃಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಧಮಾು

ಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾತಲ ಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಆಿಂಬೄಯ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಷಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಹೇ

ಮಾನ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಲಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಡ್ಡಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಗಾಲ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಫ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಶಿೋಲ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದೇರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಷವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸನಭ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮೇೋಟ್ಟ

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಟ್ಟಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಾಿಂಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಬಾಯಿ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು 

ಚವಾಣ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಬಾ

ಯಿ 

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೂಪ್ 

ಸಿಿಂಗ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶಿವ ನ್ 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗಂಗಾ

ರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಜಯ್

 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದಿಖಫರ್ 

ಶಿವಯ

ಣ 

ಔಲ್ಲಲ ರು

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಭ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾಿಂಡ್ಡ 

ರಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಾಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಧನಾ ಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಆಕವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಭ

ಸಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿವೇಕ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಹೋರೂ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ದಿಂಡಿ

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ದಷತ ಗರ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂರ್ಜ

ಮ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಫಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವರಿೋಫಾ 

ಮೄಸ

ಬೂಬ್ 

ಶೈಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರೆಸಮಾ

ನ್ 

ಔಲ್ಕಫ ಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಕವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಸಿದದ   

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನೋಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಸಿಿಂಗ್ 

ಖಣತ 

ಚವಾಹ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯತನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದೌಲಾ

ಸಾಬ್ 

ನದಾಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನಲಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಕಿಂಟ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಿವವ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ನನುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಧರೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಬುದ ಲ್

 ಲತೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ತ ಣಣ  

ಕಿಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಟ್ಟಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾಮ

ನಾ ಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿತಯ  

ಯಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹರಿಮ

ಣಣ  

ಚವಾಹ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿಲ್ಕಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪ  

ಧಭು 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಧನಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಕಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫುಲಿಾ ಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಾಮ ಲಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಯಣ್ 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಾಿಂಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾರ್ಜ 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದೇವಾ

ಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್ 

ಚವಾಹ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಏರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ತುಳಸಿ

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಮಾ ಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ನರ್ಜಮು

ನನ ೋಸಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದಧ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ತಾಯನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಟ್ಟಪ  ಸಿ 

ಚನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮನಕ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್ 

ಆನದ್ದ 

ಜಾಡವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ತುಲಿಾ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಎಿಂ 

ಕೇಟ್ಟಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಂಖ 

ಎಿಂ 

ಕೇಟ್ಟಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಣಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಾರು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಥಣಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಯ ೋತ 

ಜಖನ್ನನ

ಥ 

ನೇಭಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಲಕಾ ಭ  

ಚನನ ಫಷ

  ಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಫ

ಷ  

ಕುಿಂಭಾ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಲ್ 

ಎಸ್ 

ಕಷರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಷಾ 

ತ 

ಕಷರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

  

ಕಷರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪೄಯ ೋಭಕು

ಮಾಯ 

ಪಿ 

ಚವಾಹ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಾಲಾಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಟ್ಟಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಧಮುು 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಜ

ರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮು 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಾಿಂಡ್ಡ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಿಂಡೇ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿರುಬಾ

ಯಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಬು 

ಸಿರೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಿಿಂಬು 

ಹೋರು 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಷ

ಮಮ  

ಉಖಯ ನ

ಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ   

ಮುಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ  

ಸಿರೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಭ

ನ್ನಥ 

ನಿಂಬಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ಭ

ಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ   

ಕಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಕೃಶಣ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದಿೋಶ್

 ವಿಠಠ ಲ್ 

ಉಜನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾಮ

ನಾ ಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ದೇಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಶಾಮ  

ಸಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ಭ

ಲಲ   

ಮಾಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ

ಭಭ  

ಮಾಳಿಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದಭಭ  

ತಳವಾಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ  

ನ್ನಟ್ಟಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಪಂಡಿತ್

 ಮುಖಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಹುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ವಯಣ

 

ನ್ನಟ್ಟಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ  

ಸಿರೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ  

ಕ್ರಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು

ರಾ 

ಕ್ರಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 

ಗೊಬೂಫ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷಣಣ  

ಅಡಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋಯಣಣ  

ಭಲಔ

  

ಹೇರೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ನಿಂಬೄವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾ

ಕಿಂತ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಚನನ ಭ

ಲಲ   

ಸಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಖೇಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ಪೇೋಮು

 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಲ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ವಿಟ್ಟ ಲ್ 

ಸೋನ್ನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ದಡಡ

  

ಕಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರು

ಶಾಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಟ್ಟಪ  

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 

ಚವಾಹ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌತಾ

ಬಾಯಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುಬೆ 

ವಿ 

ಛಲಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ ವ 

ಮಾತರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದಾಮು 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಕವನ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಖೇಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಕತ

ಬಾಯಿ 

ತೋಟಾ

ನ್ನಕ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಯ ಭಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ   

ಚಂಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾಮ

ನಾ ಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಮೇೋಸ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ  

ಸಡ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಲಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಡಿವೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಅನಲ್ 

ವಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಕುಯಫಟ್

ಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಿೋಯ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ಭ

ಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಗುರುಫ

ಲ  

ಪಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ 

ಚಲಿಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಣಣ  

ರಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಚ

  

ಮಾಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಪೇಮು 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾಲಾಾ

ಬ್ 

ಅಲಾಲ ವ್ಕ

ದಿದ ೋನ್ 

ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರುದಯ ಣಣ

 

ಶಂಔಯಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತ 

ಚವಾಹ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಾ

ಶಿಯ ೋ 

ಕುಯಫತ

ಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಗೌರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇವಿ

 ಫಷಣಣ  

ಕುಯಫಟ್

ಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೃತ್

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾತ

 ವಿ 

ಪೇಲಿೋ

ಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಂಡಿತ್

 

ಚಳಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ನಯಸಿಿಂ

ಗ್ 

ಭೂತಲ 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾರು

ಬಾಯಿ 

ನಯಸಿಿಂ

ಗ್ 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಧನಸಿಿಂ

ಗ್ 

ಲಚಾ

ಮು 

ಚವಾಹ

ಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮವ 

ಸಯಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಳ

  

ಸಯಾಮ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಭಟಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

 ಮಾಳಿಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಡಿವಾ

ಳ  

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ ಗಂಗಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಗೊೋಮು

 ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಭಭ

 

ಸೋನ್ನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಇಿಂದಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ  

ಮುಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಅರುಣ್ 

ಮುಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಫಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖನ್ನಥ

 

ವಿಠಠ ಲಲ

ಲ್ 

ಗಾಮ

ಕವ ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ ಎಿಂ 

ಮಾತರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಸ್

 ದೇಬಿಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಿಿಂಖರಾ

ಜ್ ಎಸ್ 

ಸನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಕತ

ಬಾಯಿ 

ಫಷಣಣ  

ಅಡಕೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ  

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಮವವಂ

ತ್ ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ 

ಔಲಿಬು

ಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಈಯಣಣ  

ನ್ನಟ್ಟಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷವಂ

ತರಾಮ 

ಷನಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಜೈಶಿಯ ೋ 

ಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಔಕ   

ದೇಬಿಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ಭ

ಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಮಾಳಿಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಮಾಲಿಸ್ನ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾ

ಬಾಯಿ 

ಮಾಲಿ

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಮಾಲಿ

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್ 

ಜಮಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಣಾಣ

ರಾಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಕತ

ಬಾಯಿ 

ತ್ಲ್ಲಲ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಿರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಎಸ್ 

ಔಲ್ಲಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮು 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಚಂಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಬು 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುತಣಣ

 

ಭನಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿೋ

ಲಾ 

ಅಟ್ನನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿನೋ

ದಕುಮಾ

ಯ ಎಸ್ 

ನಿಂಬಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ  

ಯದ್ದದ ೋವಾ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 

ಚಂಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ 

ಸ್ನಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ   

ಎಿಂ 

ಶಂಔಯಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಂದ

 

ಮಂಖ

ಲ್ಲರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ  

ಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಉಷಾ 

ಮಾಲಿಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಜಲಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಔರ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಷನ  

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಕುಿಂಭಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ 

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಭಔ

ಬಾಯಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಿೋಯಣಣ  

ಚವಾಹ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ   

ಖಬೂಫ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾರ್ಜ 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ದಿಪಾಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ ವ  

ಟಟ್ಟ

ನ್ನಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮು

ನ್ನಬಾ

ಯಿ 

ಸುಭಾಷ

 ಜಾದವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ 

ಮೇೋಸ

ನ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಖೇರು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಉದಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲ್ಕಲ  

ಚವಾಹ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಫಸು 

ಚವಾಹ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಚನನ ಭ

ಲಲ   

ಮುಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಸಿರೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂಖಳ 

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಧಭು

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

 ಮತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸನಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ   

ತೋಟ್ನ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡೇ

ರಾವ್ 

ಡಾಮ ನಾ ಿಂ

ಗ್ 

ಜಾಡವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಉಮಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

 

ಗಾಮಔ

ವಾಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೌಯಭಭ

 

ಮುಯಖ

ನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿೋರಾ

ಮ 

ಜಟ್ಟಟ   

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಯ ಭಾ

ತ 

ಮೋಟ್ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನಲಭಭ  

ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಮ

 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಭಭ

 

ಭೋಭ

ಮಮ  

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಮೋಟ್ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷ  

ಸನಮಂ

ತ್ ಡಬಿಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ   

ಮಾಲಿ

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ದವಯಥ 

ಚವಾಹ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ 

ಆಭನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜವವ

ರಿ 

ಖಾಮ ದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ತೇರ್ಜ 

ಕವನ್ 

ಜಾಡವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಂ

ದಾ 

ಷನಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ  

ಚಳಿಗೆರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾರೇ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಧೋಿಂ

ಡ್ಡ 

ಚವಾಹ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಟ್ಟಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾರ್ಜ 

ಸಯಸಿಿಂ

ಗ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಜಿೋ

 ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಭನ್ನ

ಬಾಯಿ 

ಜಖನ್ನನ

ಥ್ 

ಪಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸನು

ಮಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 

ಗುರುಪಾ

ದ  

ಮಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಚಂದ

  

ತ್ಳಿೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜ

ಯ್ 

ಕುಮಾ

ರ್ 

ಯಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನು

ಸ್ತಬಾ

ಯಿ 

ಸಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

  

ತೋಟ್ನ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಲಿಲ  

ನ್ನವ್ಕ 

ಚವಾಹ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಭಭ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಣಣ  

ಸಡ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು ಆಶಾ ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾ

ಬಾಯಿ 

ಶಂಔರ್ 

ಸಸುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿೋಿಂ

ದಯ  

ರುದಯ   

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಪಿಂ

ದಯ  

ಬಾಭನ

ತಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ಮ 

ಫಮನ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಮಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರಾವ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಭನ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು ಅನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ನಭು

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ಹುಸೇನ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಯೂ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ಧೋಿಂ

ಡಿಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ದತಾತ ತಾಯ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ಯುನು

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ರಿಯಾಜ

ದ್ದದ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ರಂಜಾ

ನ್ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಭ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಣು

 

ಚಂದ

  

ಕಯಸಾ

ಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ರೂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಭು

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ದೇಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಖನ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಸಾಹೇಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಜಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದಾಯ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

 ಲಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ನಜಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಲ 

ವಣು

 

ಕಯಷ

ಲಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಣಣ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಖಯ

ತನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾಮಫ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯತನ ವ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಟ್ಟಟ ಿಂಖ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಉತತ ಿಂ

ಬಾಯಿ 

ಭೋಭ

ರಾವ್ 

ಕಿಂಬೄಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿಯ ಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಔಕ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಷಭವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಹಾಿಂ

ತಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಹುಷನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಖದಖ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚನನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಫ

ಷ 

ಭಠತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಭ

ಚಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಶಿೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚೇತನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಷಚಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಧಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದಾಯ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯೋಗ

ನ್ನಥ 

ಆತನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನೇಮ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾರ್ಜ 

ಎಸ್ 

ಹಷ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಮ ಭ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುನಂ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಿದಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮು

ಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದ್ದಿಂಡ

  

ಭೂತಲಿ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಲ  

ಪೂಜಾರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಷಯದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭನೋ

ಸರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರುಕಭ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ 

ಕೄ 

ದೇವ

ಪಾಿಂಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮೌಲಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಬಾ

ದಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಭರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಮ ಭ

ಸುಿಂದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗರಿೋಶ್ 

ಎಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸೋನ್ನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪೇಮು 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಿಮಾಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಾಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಲಿಿಂ

ಖಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಭ

ಚಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಂಚ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸೈಮದ್

 ವಫಕ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಲ

ಬಿಾ ಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಕೂಯ ಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸೈದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇರು

ನ್ನಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಬುದ

ಲಾಕ ದರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮೇಸ

ಭದ್ 

ಉಭರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಧುಭ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚನನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನಭು

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಔಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುನೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾ

ದಶ್ 

ರೇಖು 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶುಶಿೋಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿೋಯಸಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ 

ಭೂತಲಿ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಗಾಣಣ  

ದಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಖಭ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸೇವ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಾ

ಪಿಾ ಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದಭ ಣಣ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹ

ಬೂಬಾಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಶು

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಮು

ನ್ನಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಸಿದಾದ

ರೂ B  ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುನಂ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಪಾ

ಸಾಹೇಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮೃತುಿಂ

ಜಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾಖರ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಬುದ ಲ್

 ಕದರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶೇಖ್ 

ಸಾಹೇಬ್

 ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಬಿಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮೋನ್ನ

ಕಾ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಭ

ದೇ 

ತರು 

ಚವಾಹ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಉಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷಣಣ  

ನ್ನವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಣ್ಮಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಬುಡಡ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ

 

ಭೌರಾ

ವ್ 

ತ್ಲಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಡಾ. 

ಉಪಿಂ

ದಯ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ದಾಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗಂಗಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷ

ಣಣ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಬದಾಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾನ

ರಾವ್ 

ಅಣಾಣ

ರಾವ್ 

ಹೌದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನಿಂಬೄವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ 

ತೋಳ

ನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪೇಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಭ

ಣಣ  

ಸಾಖಣಣ  

ಸಲಸಂ

ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಲಿರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗೊೋಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಧ ರಾ

ಭ 

ವಯಣ

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ಭೋಭ

ಣಣ  

ಮೆಿಂದ

ಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ 

ಬಿಿಂಜಗ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸರಿಚಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ತಭಭ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮುಕತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಲ್ 

ತರು 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗೌತಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಶಿೋಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್ 

ಅಣಾಣ

ರಾವ್ 

ಹೌದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಭ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಜಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಭ

ದೇವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ  

ಠಔಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚವಾಡ





2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಸಿೋನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಾಸಿಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಖಮ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾರ್ಜ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ಜ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸವಾ

ನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಇಿಂದ್ದ

ಭತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಷಕ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾಲಾ

ಬಾಯಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಭ

ದೇವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ 

ಭೋಭ

ರಾವ್ 

ಫಳಕುಿಂ

ದಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಿಲಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಶಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಶು

ರಾಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ರಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮು

ನ್ನ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತ್ 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಹೇಭ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನಯಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಂಚ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿೋತಾರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಉದಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಜೈ 

ಭೋಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಔಕ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪಟ್ಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಷಕುಕ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶಿಯ ೋ 

ಎಿಂ 

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಕೇೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಭತ 

ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚನನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯ ಮೇೋ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯ ವಿೋಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ತ ವ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ

ಮ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫುಲಚಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಾಿಂಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯವಿದಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಆನಂದ್

 ಠಾಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ತಪಾ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್

 

ಸಮೋ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ೋ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಮ

ತಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಿಚಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶೈಲಜಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಭಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾಮ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಫರಿೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮೇಸ

ಭದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಬುದ ಲ್

 ಸಾಬ್ 

ಸಿನೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಕೃಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸ್ತಯಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದ್ದ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಲಿಿಂ

ಖ  

ಭೋಭ

ರಾಮ 

ಟ್ಟ ಣ

ಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೋ

ಸಯ 

ಫಷಮಮ  

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮುಕತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ವಿೋ

ಯಭಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವೆಿಂಔಟೇ

ಶ್ ಡಿ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಹರೇಭ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅನಸ್ತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಹುಸೇನ್

 ಟ್ಟಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮೌಲಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಖೈರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಂ

ದಯ ಕು

ಮಾಯ 

ಷಔಕ ರೆಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದಾಲಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಾಲವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಟ್ಟಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪೇಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುರೇಶ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಮೇೋಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಕೇಯನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಇಲಿಯಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದತತ  

ಶಿಿಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರುಔಭ ಭ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾಮ ಚಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹರೂ 

ಯತನ  

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖನ್ನನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯವಿ 

ಜನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಲಕೃ

ಶಣ  ಜನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಣಿಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಳ  

ಅಿಂದ

  

ಕಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಭ

ಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಖು 

ಚನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಟ್ಟಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇವಿ

 

ಸುಭಾಷ

 ನಸಾಲಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದಾನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಯವಿಕಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಾಿಂ

ತ್ 

ಚೋಔ

ಲ್ಕ 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಮತಯ  

ಫಷಣಣ  

ಕೇೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಹು

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಯಣ್ 

ಭಾನ

ರಾವ್ 

ಭನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸೇಯ್ಡ  

ಅಾ ರ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚತುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನೋಲ್ 

ಕುಮಾ

ರ್ ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂಜೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ನಯಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸೇಡಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾ

ದಾಸ್ 

ಫಷ  

ಸಯಳೇಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಭ ಿಂತ್

 

ನ್ನಖ  

ವಾಗಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ್ಕಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ಗೊೋವಿಿಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಶ್ 

ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿಿಂಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮಶಿಯ ೋ 

ಗುರು

ಶಾಿಂತ್ 

ಮಾಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಭರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸೋನ್ನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಲಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ 

ಮಖ

 

ಯಂತ

ಭನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಳೂಯಗ ಮುಿಂಗಾರು
ದೇಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಜಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಭಲಲ  

ನಿಂಖಫ

ಷ  

ಔನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾತ

 

ಶಾಿಂತ

ಭಲಲ  

ಔನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಿದಾ

ನಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ 

ವಿಠಲ್ 

ಬಂಡಖ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಭರೆ  

ಔಳಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿ

ಯೋಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಫ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ದತತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ದೇಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ಬೇೋಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಷಚಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ 

ಷತೋಶ್ 

ಧೂಳ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷವಾಿಂ

ತರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣಸಿ

ದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಭೂತಳಿಿ

 

ಔಲ್ಲಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು
ನಭುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ವರಿೋಪಾ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಹಯಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ದಡಡ

 ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ ೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಫ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ ನ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಗ

ವೇಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಔಲಲ   

ವಹಾಪ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಿಂಡ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಅಲಾಲ  

ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಧನಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಫವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜವವ

ರಿ ಶಿ 

ಕಿಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ 

ಶಾನ  

ಕಿಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾಜೆು 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದಾದ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ದ್ದಿಂಡ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ನತಾ 

ಫಸುರಾ

ಜ ಶಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ನಿಂಬಾ

ಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಭಾಗೋಯ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು
ಪಂಡಿತ 

ತ್ಳಿೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹ

ಬೂಬ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪಯಾ

ಜ್ 

ಮಯಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲವಾಡ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸೈಫಾನ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ 

ಎಸ್ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ದೌಲತ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನನ್ನ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ದೇವಿಿಂ

ದಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ರುದಯ ಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹ

ಬೂಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಖದಖ

ಮಮ  

ಗುರು

ಮೂತು

ಮಮ  

ಹರೇಭ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ವಿೋವೆಕ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಎಸ್ 

ಗೊೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಯ ಭಾ

ತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಶು

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬಡ

ಬಿ 

ಭನ

ಯಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಬಾಯ

ಹಿಂ 

ಭಣಿ

ಯಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 ಎಿಂ 

ಫಷರಿಗ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಪೄಯ ೋಮ

ಳಾ 

ಭಲಲ 

 ಸಡಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ   

ಬಿಲಾವ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಿಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಔ

ಲಾ 

ಸುಭಾಸ್

 ಸಿಿಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ದೇವಿೋಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಕುಪಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಭಲಔ

ಣಣ  

ದೇಯ

ವಾದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ  

ಯಷ

 

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ 

ರಾಚ

ಗೊೋಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಶ್

 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್ 

ಎಸ್ 

ಗೊೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ವಿವೇಕ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಔಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಫಖವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಶಿೋಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಕಶಿೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷಣಣ  

ಕಂಬಾಯ

 ತೋಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಎಿಂ 

ಧೋನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೋತ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದಾಧ

ರೂ.



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾನಂ

ದ ಅಡಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಖಣಣ  

ಎನ್ 

ಭದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ದಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ 

ಶಿವಯ

ಣ  

ಅಡಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಣ

ಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಶಿೋಲಾ

 

ವಯಣ

 ಒಘೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಟ್ಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಶಾಭರಾ

ಯ್ 

ಫಫಲ

ವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜ್ಮ ೋತ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಫಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಾಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಮ

ತಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

ರಾಯ್ 

ಗುಯಲಿಿಂ

ಖ  

ವಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಪಾ ರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಯಣ 

ಅ ಯ 

ಗೊೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುಯ

ಸಾದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನೋತಾ

 

ಭಡಿವಾ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಗೂಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರು

ಲಿಿಂಖ

 ವಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವ್ಕರು

ದಯ  ಬಿ 

ವಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಕಳಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ದೇನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ್ದ

ಬಾಯಿ 

ಚವಾಹ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿ 

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಣಣ  

ದಡಡ

  

ದೇಯ

ನಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿರಾ

ಜ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿರಿಸೈಲ್

 ಫಷಣಣ  

ಅಡೆಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಬಯಭ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ದತಾತ ತ್ಯ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಶಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಮಮ  

ಎಸ್ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಗಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಣಣ  

ಸಿ ಕಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ 

ಭೋಭ

ಣಣ  

ಫಷರಿಗ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ವಿೋಯಬ

ದಯ   

ಸುತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಜಟ್ಟಟ   

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಔರ್ 

ರಂಖ  

ಸೋನ್ನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆಬೂ

ಬಾಾ ಬ್ 

ಔಸಿಮಾಾ

ಬ್ 

ಔಯಚಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರೇಗೌ

ಡ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ವೆಿಂಔ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಣಣ

 

ರಾಚ

ಗೊೋಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲ  

ಎಿಂ 

ಧೋನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ

  

ಚಿಿಂ

ಚೋಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್ 

ಹಬಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾನಔರ್

 

ತಔಕ ನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಂ

ದಾಬಾ

ಯಿ ಸಿ 

ಜಾಿಂಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಷಾ ನ್ 

ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಮೋನ್ನ

ಕಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಭ

ಚಂದಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ 

ಭರೆ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಚೌಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ಮಂ

ತ್ ಬಿ 

ಗೊೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಔಕ   

ಮವವಂ

ತ  

ಅಖಷರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು

ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ದಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿದಾಮ ಧ

ರ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಚಿಭಣ

ಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಔಲಾ

 ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆತಾಯ

ದೇವಿ 

ಎಸ್ 

ರಾಚ

ಗೊೋಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನಜಲಿಿಂ

ಖ  

ಧಭು

ಣಣ  

ಆಮ

ಗೊೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಯಾ

ನಂದ 

ಚವಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ದತುತ  

ಹಟ್ಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಖಜಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣ

ಮಂತ 

ಸೈದ  

ಬಜಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ 

ಎಸ್ 

ಸಿಿಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

  

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಫಜಾತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಶಿಯ ೋ 

ಭಹಾಿಂ

ತಮಮ  

ಭಠತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಫಸ್್ಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ಮ 

ಮುನ

ಲಲ ೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಇಮಾ

ಮಾಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಸನಮಂ

ತ್ ಎಸ್ 

ಜಖಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಕಯಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ನಯಷ

 

ಕಂಬಾಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಷ  

ಮೇನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ 

ನ್ನಖ  

ವಿವವ ಔಯ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ  

ಚಂದಯ

ಶಾ ರೆಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ಮಂ

ತ್ 

ಹುಷನ್ನಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆಬುಫ

ಸಾಬ್ 

ಎಲ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಿಔ

ಮಮ  

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭ ದ್

 

ಹುಸೇನ 

ಪತುಯ ಸಾ

ಬ್ 

ಟೋಟ್ಟಖ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖನ್ನ

ಥ ಡಿ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಬಾಯಿ 

ಭಹಾಿಂ

ತಮಮ  

ಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ಬಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಗಂಗಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಲಬಂ

ದ್ದ 

ಗಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಉಮಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ 

ಭಂಡ

ಮಮ  

ಹರೇಭ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಧನಷ

ಹಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಿಂತ

  

ಸನಮಂ

ತ್ 

ರಾವ್ 

ತಲಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಬು

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಗರಿಭಲ್

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖನ

ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನೇಮ

ಚಂದ್ 

ಎಿಂ 

ಫಕು

ರಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ವಿಟ್ಟ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚಳಿ ಮುಿಂಗಾರು
ಔಲಾಮ ಣಿ 

ಕುಿಂಬಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಶಾಮ  

ಭಲಲ 

 ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋಯ

ಮಮ  

ಅಲಭ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಘೋಶ

ಮಮ  

ಅಲಭ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷಭಭ  

ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಅವ ಣಣ

 ಅಯ ಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ನರ್ಜಕ

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಔಕ   

ಎಿಂ 

ನಿಂಫಯ

ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

 ಲಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

 ಕುರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಅಭಭ

ಣಿಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಔಕ   

ಬಾಬು 

ಅಭಭ

ಣಿಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಅಭಭ

ಣಿಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಕವೇರಿ 

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್ 

ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದಡಡ

 ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ದಿಲಿೋಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಹ್ರಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರಿಯಾ

ಬಗಂ 

ಬಂದಗ

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಂಡಾಗ

ಪಾಟ್ಟಲ್

 

ಇಮಾಿಂ

ಪಾಟ್ಟಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ಣಣ  

ಭಹಾ

ದೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೆ

ಬೂಬ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮ

ವವ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಾನಧ

ರ್ 

ಫಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಷದಾಶಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್ 

ಸೋಭ

ರಾಮ 

ಅಭಭ

ಣಿಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ದಯಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾಸ್

 

ಶಿ

ಯೋಗ 

ಇಸ್ತ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಮಂರ್ಜ

ಯಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಣಣ  

ಫಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಪತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ರೌತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ನಿಂಫಯ

ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಮೆಫಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ನಿಂಖ

ಭಭ  

ಚೌಯದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್ 

ಹ್ರಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಖಾದಯ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋಯಬ

ದಯ  

ಅಮೇಗ 

ಔಟ್ಟಟ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಆರಿಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅ ಣಣ

 

ಚೌರಾ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ತೈರಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಜಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಬು

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
MAMAT

A

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರುಸಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಯ ವಿೋಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಭಭ

 

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿೋತವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಉಭರಾ

ಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್

 ಸಾಬ್ 

ಲಾಲಾಾ

ಬ್ 

ಬಂಟ್

ನ್ನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭವಕ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖ  

ಶಿಸಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಣಣ  

ಜಿ ಕುರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಯದ 

ಸಳಗ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಯ ವಿೋಣ

ಕುಮಾಯ

 ಸಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಸುರಾ

ಜ 

ಮಭ

ನನ   

ಕೇೋಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿಯಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಬೇೋಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿಯಂ 

ಮೌಲಾ

ಲಿ 

ಅತಾತ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಆಸಿಫ್ 

ಕೂಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೇೋಯ

ಭಭ  

ಹುಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭೌಯಭಭ

 

ನೆಲೋಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಣಣ  

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೋಯ

ಲಿ 

ಮಾಹಹ

ಬ್ ಷಬ್ 

ನಬಿಗೊೋ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮ

ವವ ಯ ಪಿ 

ಹಂಚ

ನ್ನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇ

 ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭದಿನ್ನ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ

ಸಾಬ್ 

ಸೋಭ

ರಾಮ 

ಅಭಭ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿೋತಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭು

ರಾಮ 

ಬಖವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

 ಸಿದದ   

ಗುಡೇದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗತತ ಯಗಾ ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ಪಟ್ಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಘೋಳನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಡೌಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಬು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ವಿಜಮ

ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಲಿಿಂ

ಖರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಮೌಲಾ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

 ಎಿಂ 

ಮೆಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಬು

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾಿಂ

ತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ಭಹಾಿಂ

ತಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

 ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಜಿೋ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ದತತ   

ವಣು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ೋ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಜಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ಭಹಾಿಂ

ತಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಚ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಗುಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ಭ

ಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ಭಡಿವಾ

ಳವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ನಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಗೊಲಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಭ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ನಯಸಿಿಂಖ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು ಸಾಮದ

  ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಘೋಳನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಘೋಳನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಬದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಭಡಿವಾ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ

ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ

  

ಶಿರಾ

ಮ 

ಕೇೋಳ

ಕೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಅಡೆ

ಮಾಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಅಜಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ
ಘೋಳನೂಯ

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಂಔಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಚಿದಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಚೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಕಳಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಜೆಟ್ಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಭಾ

ವಚ ಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಕೋಯ





2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ  

ಭಲಔ

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಜಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ 

ಸುಭಾಷ

 

ಯಭಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಇಿಂದಾಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಸುಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಪೆಗಂಫ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜಾ

ಸಾಹೇಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಷಲಿೋಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ಕ

ಶ್ 

ಸುಭಾಷ

 

ಯಭಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು ಸೈಫಾನ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಯ್

 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಮಮ  

ಷತಲಿಿಂಖ

ಮಮ  

ಸಾವ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ವಯಣ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಅಿಂಬಾ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು

ದತಾತ ತಯ

ಮ 

ನ್ನರಾ

ಮಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ

ಯೋಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವೇಿಂ

ದಯ   

ಸಣ

ಮಂತ 

ಫಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ದೇವೇಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ನಿಂಖನ್ 

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಲನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಲಾಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಅಮೇಖ

ಸಿದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಕೋಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಚೋಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಭಹಾ

ದೇವಿ 

ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಖಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಕುಪಿೋಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ರಾಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಖಣೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಸೋಭ

ಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಸಭ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ವರೆ

 ಗುಯ  

ವಂಜರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಅಮೇಗ 

ಗುಯ  

ವಂಜರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಗೌಡ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಸಂಖನ್ 

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಗಂ

ಗಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ವಕುಿಂತ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ವಶಿಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಸಷನ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಮಾದ್ದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಬಾಬು 

ಭಲ್ಕಲ  

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಜನ್ನಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಸಷನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ವಿೋಣ

ಕುಮಾಯ

 ವಿ 

ಘಂಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು ಯ ದಿೋಪಕ

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಉಮಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ)

ಮುಿಂಗಾರು
ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಾಲಿಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ತೇಜಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫುಲ್್

ಚಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಮ

 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ 

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಶಾಲ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಚಚ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಬಿಲಾ

ಲ 

ಸಲಾಲ

ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದೇ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಾಣ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಬದಾಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಿಂದ

ಯಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಧೋ

ಕುುಮಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿರೇಶ್ 

ಕರು 

ರಾಥೋ

ಡ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಂಗಾಯ

ಭಭ  

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಂ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗರಿಜಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ದ್ದಿಂಡ

  

ಹಾಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಲ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೂತಳಿಿ

 

ಮಲಲ 

 

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾವಿತಾಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಿಂಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾದೇ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್ 

ಸಿದಾಯ ಭ

 ವಾಟ್ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಲಷಕ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಜ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವೇಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಷನುಭ ಕ 

ವಯಣ

 

ಅಯಿೋ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಫಷಣಣ  

ಔಟ್ಟಟ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಚಚ

  

ರಾಭ

ಚಂದಯ  

ಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ಪ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂಡಾ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅವವ ತ್ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಆಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿೋಯ  

ಸಿದದ   

ಹಷ

ಭನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನುಸಾ

ಯಿ 

ಸಿದದ   

ಹಷ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಪಿೋಯ  

ಹಷ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಯತೇ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ  

ಶಿಡ  

ಮಂಖ

ಳೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಮಮ

 

ನ್ನರಾ

ಮಣ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖನ

ಫಷಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಯಔ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಶಿಧರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನಲಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ತುಲಾ

ಜಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಪಕೋಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೋ

ಸರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ್

 ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಟ್ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಲಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದ್ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕೆಲಾಷ

ಮಮ  

ಸಿದದ ಲಿಿಂ

ಖಮಮ  

ಹರೇಭ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ 

ಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುಣು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸರಿಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದನಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖನ್ನನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೇಕಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾ

ಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ನಿಂಖ

 

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಿಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾದಿರ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೇಗ 

ಸಿ 

ಔಲ್ಲಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಿಂಟ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಲಸು

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯಸ್ತಲ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಔಯ ಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾದಿಕ್ 

ಅಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಫ

ಣಣ  

ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಟ್ಟ   

ಮಲಲ 

 

ಔಲ್ಲಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಭು

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೂಾ

ರ್ 

ಟ್ಟಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬೌಯಭಭ

 ಎಸ್ 

ಮ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇ 

ಪಾಯ ಲಲ ದ್

 

ಸ್ತಮು

ವಂಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂದಿೋ

ಪ್ 

ಫಲವಂ

ತ 

ಬಾಫರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮ್ 

ರೈ ಎನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಮ

ತಾಯ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಶಾ 

ಔಲಾಮ

ಣಿೋ 

ತ್ಖನು

ಯಿರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ನಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹ್ರ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಧೂಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಲವಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಯ್

 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೋಶ

ನ್ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಫಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿ ಎಿಂ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ

ಮಮ  

ಇಯಮಮ  

ಸಾವ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಮಾಶು

ರ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸ

ಬೂಬ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಲಿಲ  

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಡ್ಡ

ಪಾಟ್ಟಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಮೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಾಕೋರ್ 

ಭಸಮ್

ಭದಾನ

ಫ್ 

ಬಾಮ ಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಜಾ

ಮುದಿದ ೋ

ನ್ 

ಬಾಷಾ 

ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈರಾ 

ಬಾನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಾಜಿದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಜಿೋರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ ಬಿ 

ಸಿಿಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಮ

ತಾಯ ಬಾ

ಯಿ 

ಭಲಲ

ಮಮ  

ಸಾವ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮಾ

ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹ

ಬೂಬ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೋ

ಬಿು 

ಅಸಭ ದ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಸತ 

ಯಮವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಖ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಘು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಕೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಹೇರಾ

ಬಾನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೈಹಮಾ

ನ್ 

ಬಾಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದಾಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲತೋಫ್ 

ಟೇಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಅನವ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಚಚ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ದೌದ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

ಮಮ  

ಇಯಮಮ  

ಸಾಥ ಯ

ಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಖಂಬಿೋ

ರ್ 

ಭೂತಲಿ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಿೋಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲನ್ 

ಬಿೋ 

ಸೈಫಾನ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ದತತ   

ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಭತಾ

 

ಚವಾಹ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಹಯಖ

 

ಪಾಟ್ಟೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋವಿಿಂ

ದ 

ಹಯಖ

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ಣಣ  

ಕಳ  

ಧೋದಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಪನ್ನ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯತ್ 

ಗೊೋವಿಿಂ

ದ 

ಸ್ತಮು

ವಂಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆನ್ನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ತ ಣಣ

ನಯ 

ಔಲಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಸಿಿಂ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭು 

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಮ

ದಾಸಾ

ಬ್ 

ಭತುತ  

ನದಾಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಜೆಟ್ಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾ

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ರಾಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಾಕರ್ 

ಟೇಲ್ 

ಪೇೋಲಿೋ

ಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಪೄಯ ೋಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಧೂಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ 

ಧೂಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊವಿಿಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದರ್

 

ಭೂತಲಿ 

ಷಖಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ 

ಸಿದಾಯ ಭ

 ತಲಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಸಾವ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಭಭ

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಖಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪಟ್ಲಾ

ಬಾಯಿ 

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಸುಯಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಣಣ  

ನವುರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಉಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್ ಬಿ 

ಹ್ರಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಲಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶೇಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಂಗಾರೆ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭುಭಾ

ಯಿ 

ಶಿನ್ನ

ದ 

ಮೆಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಂ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋಯ 

ಫಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆನೋ

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಧನರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖನ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ 

 

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಧನ  

ಶಂಔಯ 

ಗುಡೊಡ ೋ

ಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುತತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಲಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಭಭ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಧ ರಾ

ಭ 

ಧಭು

ಣಣ  

ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ 

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ ತೇಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಬೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಖ

ಮಮ  ಎ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ ಮುಿಂಗಾರು ಕೄಿಂಚ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ತಭಭ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಜ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ

  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಜ್ಮ ೋತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿಿಂತಾ

ಭಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಪಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನವಿೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಔಯ ಮ್ 

ಜಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಯಣಣ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊಲಾಲ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಷವಿತಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆಬೂ

ಬ್ ಷಬ್ 

ನದಾಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಲ್ 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಷಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 

ಸನು

ಮಂತ್ 

ಕೇೋಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ೋವ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಲಿಕಂ

ಠರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಬದಯ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಡ್ಡ

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಥೂ

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ 

ಹನ್ನನ

ಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಕಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಚಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಧಾಕು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಶುಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಗರಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್ ಕರು 

ಚವಾಹ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ದತತ   

ಹೋರೋ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಅನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಚಚ ರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖನ್ 

ಗೌಡ್ 

ಮಾಲಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತ

ಗೌಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂ

ಬೇೋಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದಾಮ ಭ

ನಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಂ

ತಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಬಚಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದತತ   

ನ್ನಟ್ಟಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶೆಿಂಕೄಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಡಿವೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿತಯ ಲ

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಲಿಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣ

ಮಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಚ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಮ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ನಟ್ಟಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಕೄಯ ವ

 

ಜೆಟ್ಟಟ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅ ಷ

ಫಫ ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಹಾನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಶಾವ ರಾ

ಧಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ನಟ್ಟಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ

 ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಜ್ಮ ೋತ 

ಮಾಲಿ

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿ

ದದ   

ಹುಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಶು

ರಾಭ 

ಹೋಲಿ

ಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಜನ್ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಔಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿಚಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ೋಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರುಕುಮ್

 ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಧರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಪರುಶ 

್ಿಂದಯ  

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಪಿಂ

ದಯ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋದೇವಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಹಯಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಗುರುಪಾ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಯಭಭ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಾಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖ  

ಸನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಂ

ದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುತತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ೋವ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ಶಾಿಂತ್ 

ಸನಮಂ

ತ್ ಸಿಿಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೇಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಿಂದಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊಲಾಲ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಅಔಕ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಹಯಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ೋಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಸ್ತ

ಲಾ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋಯಬ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ 

ಸುತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ

 ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರುದಯ ಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫರೋ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭದನ್ನ

ಬಿ 

ರಾಜಾ

ಸಾಬ್ 

ನಡಾಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಭಸದೇ

  

ಗನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಟ್ಟಟ   

ಫಷ  

ದಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖ  

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಷಯಷವ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಣಣ  

ಔನನ  

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಲವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಆಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ 

ಯಮ

ವವ ಯ 

ಸಿಿಂಡೇಜ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಾನ

ಮಮ  

ಹರೇಭ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಕಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಫ

ಷಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜನ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡರೆ 

ಎಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದಾಯ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಅಧು

 ್ ೋತತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ   

ನ್ನ

ಯಕ ೋಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಣಣ  

ಗಂಖ  

ಶಿನಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷ

ಣಣ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಜ್ ಬಿ 

ಸಳಿಗೊೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಶಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭು

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ 

ದೇಸಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿನ್ನ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭನು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಔರೆ  

ಸಿದದ   

ಅಿಂಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಭಭ  

ವಟ್ಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಗುರೇ

ಶ್ ಬಿ 

ಶೆಟ್ಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದಾಯ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಡಿವೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಾ

ಶಿಯ ೋ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಭಭ

 

ಅಮೃತ

ರಾ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಜೈತುನ್ನ

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದಮಮ  

ನ್ನಖ

ಮಮ  

ಆಕವ

ಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಿಂ 

ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖರಾ

ಜ್ ಎಿಂ 

ಉಪಿ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದಾಯ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಟ್

  

ಈಯಣಣ  

ವಟ್ಗಾಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಜ್ 

ಯುಪಿ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾುತ

 

ಇಯತ

 ವಟ್ಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಿಿಂ

ದಯ  

ಧಯ ಭನ  

ಇನಫ ರ್ಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ  

ಶಂಔರೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಪಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹೋಯಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇ

ಕರ್ ಜೆ 

ದೇವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೇೋ

ಲ್ 

ವಟಿ್ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂಬವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ತುಳಸಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ 

ಸಿದದ ಣಣ  

ಶಿನಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುತತ

  

ಡೊಔಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಷಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಬಾಯ

ಹಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಆಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಜರಿೋನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ ಬಿ 

ಔಲ್ಲಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ  ಎ 

ಔಲ್ಲಲ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಗುರುನ್ನ

ಥ 

ತಾತ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಗಾಲವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಯಬಾ

ಯಿ 

ದೇವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾರುತ

 

ಸಿದಾಯ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಶಿಧರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೄಟಾ

ಬೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

  

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಭದಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ  

ಸುಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನವ

ಸಾುಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾವಿತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡ

ಲಿೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಖವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ  

ಗನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಬಿಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬಜಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ

 

ವಯಣಗೌ

ಡ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಗರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಜಟ್ಟಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೇೋ

ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ವಿೋಣ

ಕುಮಾಯ

 ಬಿ 

ಆಲ್ಲ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಕೄಯ 

 ಲಾಲ್ಲ 

ಹಾಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದಭ ರಾ

ಜ್ 

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಭಮ

ಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಸೋಭ

ಣಣ  

ನಭಭ

ಜಿು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಕರೆಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅಔಕ ತೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಷತಲ ಿಂಖ

  

ಭಲಲ 

 

ಯುಕೄಕ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಹಾನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಭಭ

 

ಯ ಧಾನ 

ನ್ನಖಫಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ರುಕಭ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಸಂಖಣಣ  

ಬಿಲಾಲ ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಟಾ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಡಾ 

ರಾವ್ 

ಸಾಹೇಬ್

 

ದೇವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ

  

ನಿಂಖ

 

ಹಿಂಚಗ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ 

ಅಡ

ಮಮ  

ಸಾವ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಶಿಯ ೋ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಯಷ

 

ಹಷ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ

 ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಲ್ಲಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮು

ನ್ನ SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ಸನಭ ಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ 

ನಸಿುಿಂಗ್

 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇಕ 

ನೋಲಕಂ

ಠ 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಲ್ಕ ರೆವ್ಕ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೈಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಣಚ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ

  

ಶಾಭರಾ

ವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡೂ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ





2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಗ

ವೇಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುತತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣ

ಮಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಕವೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಪಾ

ದ್ 

ಮುತತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಜು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಭಭ

 ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ದತತ ಗು

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲ್ ಬಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಕಳ  

ದಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಣಣ

 ಎಚ್ 

ಬಾಮ ಟ್ಗ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬು

ಬೆ 

ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿೋಯ  

ಗುರು

ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋದೇವಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಾಣ  

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೌಭಮ  

ರಾಗ

ವೇಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಿಂಟ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ಪೂ

ಣು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ದತತ   

ಹಷ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ನಲಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಜೆಟ್ಟಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಲೋ

ಚನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭರೆ  

ಹಷ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಲಔಕ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅರ್ಜು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಔನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೄಷಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶೂ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಮಾಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಶು

ರಾಭ 

ಹಷ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಣಣ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಜಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಲಿಿಂ

ಖ  

ಶಿಶಂಔ

ಯ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾ

ಬಾಯಿ 

ಎಸ್ 

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ರುಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ

  

ಭಔಕ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಲಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಗೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಿಂಟ್ಟ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಡ

ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂ

ಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಖತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಜಫಫ ಯ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಯಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಮಾ

ಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯಾಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧ

ಯ 

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಮಾಲಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಿಿಂ

ಖರಾಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಜಾವಿಡಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಭಭ

ಲಿಿಂಖ 

ದಡಡ

  

ಕೄಯಭಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಕಯಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಇ 

ಹಷ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

 

ಬಿೋಯ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕೇಳೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಭ ಿಂತ್

 ಔಲಲ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನೋತಾ

 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಣಿಕ್

 ಎಸ್ 

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ್

 ರಾವ್ 

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಗಿಂ

ದಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನವಿೋ

ಯಮಮ  v 

ಭಠತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಟ್ಲ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ್ 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಹೋರಾ

ಬಾಯಿ 

ಎಿಂ 

ಕೇಟ್ಟಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಿಔ

  

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾ

ತೋಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಜಿ 

ಭಲಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಷ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಮೂ

ತು 

ಹರೇಭ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಭತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೆ

ಬೂಬಿಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಅಪಾ ರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷ

ಣಣ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ರಾಮ 

ಕುಔಕ ನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೋಭಾ 

ನ್ನಖನ

ಸ್ತರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶಿಯ ೋ 

ಹೈಫರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭಾಔ

ಯ ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಭ ಿಂತ

ರಾಮ 

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಿಂದಾಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶುಬ 

.ಜಾ 

ಹಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋವಿಿಂ

ಗ್ ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಮ್ 

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ಶಾಿಂತ

  ಎಸ್ 

ಕುಭಸಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ 

ಗೌಿಂಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ  

ಶಿವಯ

ಣ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ 

ಫಷಯ

ಜ್ 

ನಿಂಬಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಸನಭ ಿಂತ್

 ಫುಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಳ

  

ಸಳಾಮ ಳ

ಸಿದದ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಮಾಶಾಮ

ಳಕ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಖಭ

ಣಣ  

ಸಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ಶಾಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖಣಣ

 

ರಾಭ

ಣಣ  

ಎಯಔರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

ವ  

ರಾಭ

ಣಣ  

ಎಯಔಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖಣಣ

 ಸಿ 

ಇಿಂಖಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾದೇ

ವಿ ಎಿಂ 

ಗಂಗಾ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ  

ಗಾಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ವಯಣ

 

ಜಮಾ

ದಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಔಲ್ಲಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖ  

ಮೆಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಿಲ ನ್ನ

ಖ  

ಫಷಣಣ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ 

ಫಷಣಣ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ 

ವಣು

 ಬುಳಿಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಡ  

ಮೆಕಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ಎಸ್ 

ನರುಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾ

ಷಾ 

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಮಾ

ತಾುಿಂಡ್

 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ ಕೄ 

ಔಟ್ಟಟ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಭ

ಣಣ  

ಔಟ್ಟಟ ಮಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಷಚಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷ  

ಜಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ವ 

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸ್ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಸಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ವಾಲಿಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ ಬಿ 

ನರುಣಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಲಭಭ

 ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ   

ಎನ್ 

ಮುಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಣಣ  

ಔರೆ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಫಡಾಡ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾಮ ಣಿ 

ಎಸ್ 

ನರುಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಣಣ  

ಔರೆ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಳು 

ಎಿಂ 

ಸಾಖನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಯ  

ಶಿ

ಗೊಿಂಡ

  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ  

ಫಷಣಣ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ಶಾಿಂತ

  

ಪಜರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಚಂದಯ  

ಮಾರುತ

 

ಗಾಡೇಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ  ಸಿ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ  

ಔರೆ  

ಪೂಜಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇ

ಕರ್ 

ಬಿೋಯಣಣ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾ

ನಂದ್ 

ಭತುತ  

ಫಷದಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಔಟ್ಟಟ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ 

 ಎಯ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್ ಎಿಂ 

ಖಡೇಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಬೌಯಭಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಶಾ 

ಔರೆ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ 

ನೋರುಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬೆ 

ಹಿಂದ್ದ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 

ಭಮ

ಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

  

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಎಸ್ 

ಔಟ್ಟಟ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿೋಯಣಣ  

ಎಸ್ 

ಜಮಾ

ದಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ  

ಎನ್ 

ಇಿಂಖಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಜೈರಾಬಿ 

ಎಿಂ 

ಠಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ ಎಚ್ 

ಭಮ

ಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ತ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ ಬಿ 

ಭಮ

ಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಔಔಪ್ 

ಬಿ 

ಭಮ

ಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 ಎಸ್ 

ದಡಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನು

ಮಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾವ್ಕಟ್

  

ಹಾಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ ಸಿ 

ತಲಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಔ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾ

ನ್ನಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ

ರಾಮ 

ಎಯಖಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಬಾ

ಯಿ 

ಸೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿಶಂ

ಔರ್ 

ಮೆಲಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ ಎಸ್ 

ಔಟ್ಟಟ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನಿಂ

ಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ  

ಅಲಫ ಣಣ

 

ಫಫಲ

ವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಧರ್ 

ಕೄಾ ೋತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ

ಭಭ  

ಎಿಂ 

ಸೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನಬಿಸಾ

ಬ್ 

ನದಾಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೄಲಲ   

ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್ 

ಅಲಫ ಣಣ

 

ಫಫಲ

ವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ಭಲಲ ೋಶ್

 

ಗಂಗಾ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ದತತ ಗೌಡ

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ವಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹ

ಬೂಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ದಷತ ಗೋ

ರ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಸಿ 

ಫಫಲ

ವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ದೇವಿೋಿಂ

ದಯ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಚಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಅಲಲ ಮೆ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೇೋ

ಗಸಿದದ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ

ಯೋಖ

  

ಚಂದಯ ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಮ ಭ

ರಾಮ 

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಫಫಲ

ವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾರ್ಜ ಕೄ 

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ 

ಬಾಯಿ 

ಶಿ

ಯೋಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮ ಟ್ಟಪ ೋ

ರ್ ಆರ್ 

ಭಕಿಂ

ದರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಲ್ 

ಎಿಂ 

ಗಾಮ

ಕವ ಡ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊಲಾಲ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ 

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾನ

ಲಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ದಿಲಿೋಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಸಿ 

ಬಾಫಲ

ವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಷುಷವ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಲಾ ನ್ 

ಬಿೋ 

ಭಕಿಂ

ದರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಯ್

 ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಜ

ನಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಜ್ ಸಿ ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಾಲಾ

ಲಿಿಂಖ 

ಎಲ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಂಖ 

ಯವ್ಕತ

  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾದೇ

ವಿ ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇಶ್ 

ದೇವಿಿಂದ

ರ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಔತ ಮ್

 ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಲಾಕ  

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂಜೂ

ರ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾರುತ

 ಮೇೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣ್ಮಕ

 ಎಸ್ 

ಇನನ ಷ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಭಭ

ನಮ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ 

ರಾಿಂಡಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ 

ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಂಖ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭು

ರಾಜ್ 

ಡಿ 

ಕುಿಂಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾದೇ

ವಿ ಡಿ 

ಕುಿಂಬಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಕುನಫ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ 

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್ 

ಸಣಮಾ

ನತಯ ಮ 

ಫಫಲ

ವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತರಿ 

ಎಸ್ ಖಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ವಿೋಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಶಾಮ  

ನವಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾ ಎಿಂ 

ಫಖಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿೋಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲ

ನ್ 

ಮೇಡಿ

ನ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

ಬೆ ಕೄ 

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಶು

ಬಾಯಿ 

ಕೄ 

ಮೆಿಂದ

ಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್ 

ಬಾಖಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇದಿ

ನ್ನಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮು

ನ್ನಬಾ

ಯಿ 

ಸುಭಾಷ

 ಶಿಿಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್

 ಟ್ಟಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾಯ 

ನವಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಕೃಶಣ ಬಾ

ಯಿ 

ಇನನ ಷ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಟೇಲ್ 

ಮಾಲಿ

ಟ್ಟಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ದೋಡಿ

ಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ

ಬಾಯಿ 

ಎಸ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ಎಸ್ 

ಇಟ್ಖಲಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ನಜಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಹೋರಾ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಮಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ

ಭಭ  

ಧಭುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೃತ 

ಕುಿಂಬಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಕಳಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮಶಿಯ ೋ 

ಆರ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಭನ್ನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ  

ಔಬಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ ರಾವ್ 

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಯಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಕುಿಂಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಚೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಫ

ಷ  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಬು 

ಡಡ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಿಂದಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ಪೂ

ಣು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಬಿಲಾ

ಲ್ 

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಅಲಿ 

ಸಿಿಂದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಷತ ಗಯ 

ಚನಕ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಷನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹ

ಬೂಬ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಭಡೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜ್ 

ಕುಮಾ

ರ್ 

ಚನನ  

ಭಲಲ 

 ಔಬುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔಜ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಷಕುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹಯಖ

 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೄಸ

ಬೂಬ್ 

ಅಬುದ ಲ್

 ಕದರ್ 

ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸನು

ಮಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಶಾ 

ಕುಿಂಬಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಮ

  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ 

ಚಿಿಂಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಪನ್ನ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ  

ಸುಟ್ಭ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಜಗುಣ

  

ಫಣಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬನ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ತೇರ್ಜ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಿಲ್ಕಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿನನ   

ಡಡ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಡಡ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

 ಡಡ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾವಕ್ 

ಷಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್ 

ಔಲಾ ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಮದ

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಟ್ಟಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ರಾಭ

ಚಂದಯ  

ಡಡ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ತುಲಾಷ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ  

ಉಡಿಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ 

ಔಬಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸರಿಚಂ

ದಯ  

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ 

ಕುಿಂಬಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರುದಯ   

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್ 

ಧೇನು 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಾನಖಾ

ನ್ 

ಸಿಿಂದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ನ್ನಸಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಬದಾಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜನ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ 

ಔಳಷನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದತುತ  

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಲ್ 

ಬಾಬು

ರಾವ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜ

ಯ್ 

ಬಾಬು 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮ

ವವ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಮು

 ರೇಖು 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಂಡೆ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಷ  

ನಲ್ಲ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸನು

ಮಂತ

ರಾಮ 

ಪಿೋಯ  

ಅಲಲ ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ  

ಅಲಲ ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದತುತ  

ಬೄಳಿಿಔ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಭು

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಅಲಿ 

ಅಬುದ ಲ್

 ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣ್ಮಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈರಾ 

ಬಾನೋ

 

ಹುಸೇನ್

 ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಅಲಿ 

ಅಲಿ 

ಷಬ್ 

ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡ

ಲಿೋಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುಿಂಡೇರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಿೋಪಾ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಔಕ 

ಗೌಡ 

ಶಿರಾ

ಮ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಎಸ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಾಮ 



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ 

 

ನಂದಯ

ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಗಿಂ

ದಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್ 

ಚಲಿೋರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖರಾ

ಜ್ 

ಫಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾಷ

 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಯಾ

ದೇವಿ 

ಪೇಲಿೋ

ಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪೄಯ ೋಮ್ 

ರಾಭ

ಚಂದಯ  

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಚಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕಶ್ 

ಪೇೋಲಿ

ಸ್್ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಾ 

ಶಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಾಧ 

ಕಶಿನ್ನ

ಥ 

ಖಣತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔರಿೋಮ್ 

ಬಿ 

ಭಕಂದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಾಧವ್ 

ಸುಭನ್

 

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಬಾಯಿ 

ಚವಾಹ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭ

ನ್ನನ  

ಮಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗಭನ್ನ

 ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನೂಜು

ಹಾನ್ 

ಬಂದಿಗ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮು 

ಭೋಮಾ ಿಂ

ಗ್ 

ಚವಾಹ

ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ 

ಶಂಔರ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ 

 ಸಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಷಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಮಯಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಯಫಸು 

ರಾಮು 

ಡಡ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮು 

ಸೋಭ

ಲ್ಕ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭನು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್ 

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಯ ಮದ

ಶಿು 

ನಿಂಬಾ

ಳಕ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜೆಟ್ಟಟ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೈಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಡ್ 

ಮೇಯಿ

ನುದಿದ ೋ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಚಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಯ್

 

ಕುಮಾ

ರ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋವಿಿಂ

ದ್ 

ಚನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗರಿಭಲ್

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖಣಣ

 ಪಳಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಶಂಔಯ 

ಭಲಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಶಿೋಲಾ

 

ಸರಿವಚ ಿಂ

ದಯ  

ಯಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸರಿ 

.ಜಾ 

ಹಂದಯ  

ಖಿೋರು 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಯತಾ

ಬಾಯಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಭ

ಣಣ  

ಡಡ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಪಿ

ನ್ನಥ್ 

ಖಣತ 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಯ್

 

ಕುಮಾ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾಡೆಲ್

 

ಮಾಶಾ

ಕ್ ಶೈಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಲಕಾ ಭ  

ಸಿದಧ ರಾ

ಭ 

ರಾಿಂಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹ

ಬೂಬ್ 

ನ್ನಕ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

ಸಾಬ್ 

ನ್ನಕ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವ್ಕಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪನಔ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್ 

ಬುಕಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಪಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಚು

ನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಲ

ಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ

ಬಾಯಿ 

ಪೇಲಿೋ

ಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತರಾಮ 

ಪಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಥು 

ಗಂಗಾರಾ

ಮ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಿಿಂ

ದಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಣಣ  

ಭಲಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ 

 

ಬಿರಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕಶ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮ

ವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ಪ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ದೌಯ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಷನ

  

ತಳೇಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂಡ

  

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲ್ಕಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಿಂದಯ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾಮ ಣಿ 

ಸಣ

ಮಂತ

  

ಪೇಲಿೋ

ಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಬ

ಷವ ಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನು

ಮಂತ 

ಏಕೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಣಣ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಖಯ 

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭರೆ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇವ 

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನೋಲ

ಕುಮಾಯ

 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರುದಯ ಗೌ

ಡ 

ಗೌಡ

ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೋ

ಸರ್ 

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಭಸದೇ

  

ಉಿಂಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಡಿ 

ಸನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣ

ಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಭಭ

ಣಣ  

ಡೌಲ

 ಸನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ

 

ಭಸದೇ

  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋರಾ

ಮಂತ್ 

ರಾಭ

ಚಂದಯ  

ಜಮಾ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ದೌಯ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕವ 

ಗುರು  

ದಡಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಯ

ಜ 

ಗೌಡದ

 ಗೌಡ್

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಯ  

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ದೇಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ಯ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

 ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಿಂ

ದಯ  

ರಾವ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರೂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಭಭ

 

ಉಭಭ

ಣಣ  ಔಣಿಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರುದಯ  

ಗೌಡ 

ಎಿಂ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಚಾಕ್ಷ್

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಉಭಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ನಡವಿ

ಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಗ

ವೇಿಂದಯ  

ಗುರುರಾ

ಜ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಜ್ಮ ೋತ 

ರಾಗ

ವೇಿಂದಯ  

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಯಭಭ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇ

ನ್ನಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಲಾತ ನ

ಸಾಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ

ಬಾಯಿ 

ಸಿದದ ಣಣ  

ಔನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಖಭ

ವ  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಣಣ

ಗೌಡ 

ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಜಬಾಫ

ಸಾುಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಮ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು  

ಫಷವಂ

ತ್ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಔ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಸು 

ಸಿದದ ಣಣ  

ಮಂರ್ಜ

ಳಕ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಔಕ ಭಭ  

ಸಾಮದ

  

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದ್ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಭುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಷಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ವಿೋಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೂತಲಿ 

ಸಿದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಯಭಭ

 ದೇವಿ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಪಜಲಪೂಯ (Rural) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ಬಿ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಉದಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗೂ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು

ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತಮಮ  

ಭಠತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಕಿಂ

ತ್ 

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಫ

ಷವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ನನ ಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ಯ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋನ್ನ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಫ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಣಣ

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಪಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ  

ಕೄರೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಭತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಪ

ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಪಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಕಭಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಾಣ

ರಾಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡ

ಲಿೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನು

ಸ್ತಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ತೇಜೆಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ಳಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದತತ  

ಭಲಔ

 

ಧಡ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕಂಠ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅಿಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಆದಿತಮ  

ಕುಿಂಬಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಹುಫ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ್ಡ 

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊಲಾಲ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಗುಿಂಡ

  

ತ್ಿಂಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಷಲಿೋಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತಾಯ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿದಾಮ ಧ

ರ್ 

ಸಿದದ ಣಣ  

ಸನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಡಿ

ನ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಯಫೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಿಿಂ

ಖರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಹಯಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರೂಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಕನ್ನ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಕೂಫ

ಲ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಟಾ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭದಿೋನ

ಸಾಬ್ 

ಹಾಜಯ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅಪಾ ರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರುಕೇಭ

ದಿದ ೋನ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರೋವ

ನ್ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಾ 

ನಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ 

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೂತಲಿ 

ಪ 

ಓರಾದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲ  

ಎಲ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿೋತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಯಣ್ 

ಔಟ್ಟಟ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಭರ್ 

ಇಸಾಲ ಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವಂ

ತ್ ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಔಲಾ

 ಎಿಂ 

ಖೇಮಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ತಭಭ ನ 

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಜರಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದಷತ ಗೋ

ರ್ 

ಅನವ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಟ್ಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಖು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಚಚ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವೆಿಂಔಟೇ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೃತ್

 ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಬಿೋಬ್ 

ಜಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಸಿೋನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೆ

ಬೂಬ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಂಡೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಷನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೋ

ನ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿಫನ್ 

ದಿವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಖಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಲಾಲ ವ್ಕ

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಭತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನಜಿೋರ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇವೂ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಸಿಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಸಜಾ

ದ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ವಿೋಣ್

 ಎಸ್ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ 

ಕಗೆು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಔಟ್ಟಟ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಭ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೃತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖಣಣ

 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಯಾ

ತ್ ದಿವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌರಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದಾಯ ಕಾ ಮ

ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್

 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೋ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೃತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಖಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಳ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಾತ

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾ

ತಾುಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೈಖ್ 

ಆಡಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭದನ್ 

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಜಟ್ಟಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲತೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಹಾನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಲಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಣಣ  

ಮುಲಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾ

ಸಾಬ್ 

ಡಿ 

ಮುಜಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭು 

ಶಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಡ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಮಾ

ಮ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹ್ರ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವೆಿಂಔಟೇ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೆ

ಬೇಫಫ  

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಫಡದಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾವಿತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮಶಿಯ ೋ 

ಕಖಂಡ

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಮ್

ಭದ್ 

ಯೂಸು

ಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಷಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೈನ್ನವ 

ಎಿಂ 

ಭಕಂದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಡ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶುಯ ತ 

ಎಿಂ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲ

ಭಭ  

ಭಲಔ

 ಗೌಡ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಭಭ

 

ಫಡಾಡ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯು

ರಾಜ್ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಮಾ

ಮ್ ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇವ

ಬಾಬು 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬುಟಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಡಡ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಹಾಿಂ

ಗೋರ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಷನ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್

 ಸಾಬ್ 

ಅನ್ನಾ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂ

ಖ 

ಫಡಾಡ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನ್ನಷ

ರ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಲಿಿಂ

ಖ  

ಎಿಂ 

ಮೇಯಟ್

ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರಿಯಾಜ್

 

ಅಸಭ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರೋಹ

ಣಿ ಪಿ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್

 

ಅಲಾಲ ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಧುಯ

ಮಮ  

ಭೋಭ

ಮಮ  

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಮಮ  

ಭೋಭ

ಮಮ  

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಾಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಷವಿತಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಮಾಲ್

 ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಚಿನ್ 

ಎನ್ 

ಅರಾ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಷಯಷವ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಶಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭನ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲವಭ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭರೆಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅಲಲ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶುಯ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಫ

ಷಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಎಿಂ ಡಿ 

ಇಸಾಭ

ಯಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣ

ಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರೋಹ

ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಟ್ು

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನ್ನಾ ಯ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಸಾಭ

ಯಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೄಸ

ಬೂಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವ್ ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆಬೂ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್

 ಯಜಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ಪೂ

ಣು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಡ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಷಲಿೋಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರೋಜಿ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋನು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಸಾಭ

ಯಿಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

 ಗುರು 

ಖನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇವಿ

 ಎಸ್ 

ಖನೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಿೋಔ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣ

ಮಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಉದಮ

ಕುಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಸಿ ಮುಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುನೋ

ರ್ 

ಅಸಭಭ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕಿಂ

ತವ  ಸಿ 

ಎಯಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಟ್ಲ್ 

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಬ್

 ಲಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಯಣಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಿಂಟ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಖು

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಯತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲನ್ 

ಬಿಐ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಬಾಯಿ 

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಗ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಮ ಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಂ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫ

ರಾಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಔರೆ  

ಅಖಂಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ್ಕಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಖೈರುಿಂ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಬಿಐ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ಣಣ  

ಎನ್ 

ಎಯಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ 

ಕುಿಂಬಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಫುಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ 

ಫಷಣಣ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅತನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು ಇತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋಯಣಣ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು ಶೆಿಂಕೄಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಔ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗೂ

ಬಾಯಿ 

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೇಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಂಗಾಯ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ದಷತ ಗರ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಅರಾದ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ತ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಿಂತ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

  ವೈ 

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತಭಭ  

ಭದದ 

 

ಜ್ೋಗೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ನ್ನಖ  

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಆಯಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತ  

ಪಾಟ್ಟೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋದೇವಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ  

ಎಚ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಣಣ  

ಹಷ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾ

ನಂದ್ 

ಫಷವಂ

ತರಾಮ 

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಬಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶಿಯ  

ಪಂಡಿತ್

 

ಶೆಿಂಡೇಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನುಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ವ್ 

ಮುಟ್ಟ

  

ಪೂಜಾರಿ

 ಫಡಾಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಫಡನ್ನಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ

 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಷಲಿೋಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋ

ಕ್ 

ಜಾಲಿಹಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಿೋಲಾನ

 

ಇನ್ನಭ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೋ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯ

ಣ  

ಶಾಿಂತ

  

ಫಟ್ಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಗರಿಜಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಔಶಿಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಉಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಕಳಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ

ಮಮ  

ಖಣಿತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಶು

ರಾಭ 

ಭರೆ  

ನೂಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಹಯಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಲಾ

ಲ್ 

ಭಹ

ಬೂಬಾಾ

ಬ್ 

ಇನ್ನಭ

ದಾರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಲಭೋ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಲಲಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಣಣ  

ಮವವಂ

ತರಾಮ

 

ಹ್ರವಿನ

ಸಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಷಕುಟಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೆಲ  

ರಾಮ

 

ಹಾಷಯ

ಗುಿಂಡಗ

ಯೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೌಯಭಭ  

ಬೆಲ  

ಸಷಯಗುಿಂ

ಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಶಿವಯಣ

  

ರಾಸುಣಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಹಯಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಭಭ  

ಮಾರುತ 

ಬಾಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾಹೇಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಸಣಮಂ

ತ್ 

ಥರಾಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಭರೆವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ನಜಮೇೋ

ನಸಾ 

ಇಮಾ

ಮಾಾ ಬ್ 

ಕಯಣಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ನೂರಿಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಭಭ  

ಮಲಲ ಲಿಿಂ

ಗ್ 

ಇಿಂಖಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಮಡಾರಾ

ಭ 

ಭೂಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೋರಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಲ

ಮಾನ್ 

ಬಾ 

ಷಬ್ 

ಷಯಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣ್ಮಕ 

ಇಿಂಖಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಸಾತ ಕ್

 ಅಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಷಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಬೂ

ಬ್ 

ಷಯಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಷದಾಶಿ 

ಅಗುನ  

ಬಾಖಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾವಮ ಕ್ 

ಸಾಬಾ 

ಗೌರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಲಿಿಂ

ಖವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಎಿಂಡಿ 

ಬಿಲಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು IMAM SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಜಹರಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಿಂದಯ

 ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಕುಟ್ಟಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಹೈದರ್ 

ಅಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಹೆಬ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ದತುತ  

ರಾಭಣಣ  

ನ್ನಖಠಾಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ   

ನಿಂಖ  

ಇಿಂಖಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿರಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಶಿೋಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾವಿಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಯಣಣ ಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಿೋಜಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಶಿೋರ್ 

ಅಸಭ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಜಾಮ ಟ್ಟಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಶಿರಾಸ

ಭದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಹೆ

ಬೂಬ್ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೋಭಾ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ರೆಹಮಾ

ನ್ನಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಯತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಸಿಿಂ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಭಭ

 ನಿಂಖ  

ಜಡಿಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ನಿಂಖ  

ಹಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭದಿೋನ್ನ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಷವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಆರೂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ

ಮೆನ

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಟ್ಟಬು

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಷಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಫಷಣಣ  

ಕೇೋಲಕ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಸಾಭ ನ್ 

ಟೇಲ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೆಬೂ

ಬಾಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ಯ ಇಯ  

ಸುತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾವ್ಕತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ದಾಭ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ 

ರಾರ್ಜ 

ಸಿಯಸಿಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ 

ನ್ನಖ  

ಭೋಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಗೊಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುತತ   

ಬಾಮ ಟ್ಗ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಂದಯವಾಡ ಮುಿಂಗಾರು

ಜ್ಮ ೋತ 

ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಜಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಖ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೂಕೇಭ

ಡಿನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ದೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಫ ಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖರಾ

ಜ್ 

ಅಲಾಲ ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಧಭುಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಕು

ಮಾರ್ 

ಮಲಸಂ

ಗ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪೄಯ ೋಭನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬ್ ಪಾಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ರ್ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಿಜಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಣಣ  

ಪೇೋತದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗರಿೋಶ್ 

ಪೇೋತದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಾಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಿಲ ಿಂಖ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ್ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲನ್ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಿೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಸನೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೈಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಸನುಮಂ

ತ 

ಚಔಯ ತು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋನ್ನ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ 

ಔಲಾಮ ಣ

ರಾವ್ 

ನ್ನಗೊೋಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನುಸ್ತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೃತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಜಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಜ್ಯ ೋಡಿ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋರೇಶ್ 

ಎಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೈಯಭಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್ 

ಲತೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಆಲಾಟ ಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಉಭನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆಮು

ದ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಮೇನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭಭ

ದ್ ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಸಾಭಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಕತ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭೋಖನ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನಜಿೋರ್ 

ಅಸಭ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಶಿೋಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್ 

ಟ್ಟ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಕುಪಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿರಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬೃತ್ 

ಚಿಔಕ ಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ನ್ನಮಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಧೂಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಯಾಲ

ಸಿದದ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಿಂತ  

ಔರಿಔಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸೈದಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಟ್ಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ರಿಯಾನ್ 

ಲಾಲಸಾ

ಬ್ 

ಕಯಣಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಷಾಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾಲಸಾ

ಬ್ 

ಹುಸೇನ

ಸಾಬ್ 

ಕಯಣಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ನಗೌ

ಡ ಇ 

ಪೇೋ. 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈದ  

ನ್ನಡಖ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಅರ್ಜುನ್

 ಎ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ರ್ಜಲ ೋಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇವಿ 

ಎಿಂ 

ಔಳಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಷ  

ಮಲಲ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಕಿಂಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶುಬವಚ ಿಂ

ದಯ  

ಬಾಬು 

ಚಿಕ್ರಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ 

ಚಿಕಕವ

ಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ ಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ 

ಪತಯ  

ಸಿಕಿಂದಯ  

ಸುತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ

ಭಭ  

ಸೈದ  

ನ್ನಡಖ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ನಮೄಭ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಸಾವಿಯ

  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಾಾ

ಬ್ 

ದಷತ ಗೋ

ಸಾುಬ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಕೃಶಣ   

ಔಣು  

ಸಳಿಿಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಬಿದನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ನಂದಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ 

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ 

ಪೇಲಿೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಅಮಮ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಭರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಧಭುಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದಾಯ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಸ

ಭಭ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭುರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಧಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸ 

ದೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಬೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ತಾರಾ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ದಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಮತಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಶೇಖಾಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದಾಯ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಾನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚಿನಭ ಲಲ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್ 

ಹನ

 ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾ 

ಕಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫುಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ್ 

ವಿ 

ಗೊೋಣೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಿಂದನ್ನ

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ ಡಿ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾರುತ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಜಿೋವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಣಣ  

ಕಂಟ್ಟ

ಗೊೋಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಜೆಟ್ಟಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನಜಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ





2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಮತಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶೋರ್ 

ಚೌಡಾಪ

ಯಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಶುರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಹುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬುಡಡ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಲಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕತುನ್ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗ್ಿಂಗು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಲ್ಕಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಟ್ಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮುಯಸರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಹುಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದಾಯ ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿನೋ

ದ್ದಕಮಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆನ್ನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾಿಂಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಷತೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಜೆಮುಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ದ್ದಖು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲ ನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಪಂಡಿತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ 

ಸಂಖಣಣ  

ಸಡದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋವಿಿಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋನವಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಯ ೋಮ

ಲಾಬೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದಿಲಿೋಪ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವ್ 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾನುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಚೌಡಾಪಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಲ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೇಶ 

ಸಾನ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಹಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಭುಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುದಾ

ಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಫ 

ಟೇಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಡ್ಡಿಂಡಿರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಗಶ್ 

ಬಟ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಲ ಬ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಸರಿದಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ದಿಗಂಫರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಟ್ಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಯಣಣ  

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಪಾದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದತುತ ಗೌಡ

 ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿೋ

ಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ನೂರಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಷದಾಶಿ 

ಪಾಿಂಡೆಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹೈಡಯಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಾಹ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಕುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ 

ಪಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂಡಕ

ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದಿಲಿೋಬ

ಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ದಿಗಂಫರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿಿಂತಾಭ

ಣಿ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ೋಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶೈಲಜಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂಗವ 

ವಯಣ  

ಕೇೋಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಯಘು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಣಣ  

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹೈದರ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಫಣಣ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಷನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಭಭ

 ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಷುಜ್ಞ 

ಕೄ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮೆಥಿಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿದದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಯ್ 

ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಲಲ

ಭ್ ಎನ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಖಜಾನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಸಪಿಜಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಶಿೋಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವಂತ

ಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಷವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದ್ದ. ಗಣಗಾಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾ 

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನಭುಲಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರುಕಭ ಣಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾಮ ಣ

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ತ್ವ ೈರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾ

ವಚ ಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಷತೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ ಣಣ  

ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಕತ ಸಾಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿರಾಜ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸ್ತಯಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಹೋರಾಲಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಾವಿತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಟ್ಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಲ  

ಎಸ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಾಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲೋಕ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ದೇಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾತ 

ಎಸ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಕಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾಸ್ 

ದಡಡ

  

ಕೇಟ್ನನ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕೄಾ ೋತಯ  

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಕೋತುಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಧುಭ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಮಾಲಿಪಾ

ಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರುದಯ   

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠಮಮ  

ಶೈವಯಣ

ಮಮ  

ನಲಂಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿನ್ನಮ

ಕ್ ಸಿ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕಶ್ 

ಟ್ಟ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಪೂಜಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಧಭು

ವಾದಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ ರಾವ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನತನ್ ವಿ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾದ ರೂ

h  ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥರೂod  ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಾಮ

 

ಜಮಾಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದಯ  ಎಸ್ 

ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಡಸಿದದ

  

ಪೇಲಿೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭು 

ದಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ದಿಔಾ ಿಂಗಾ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ್ಡ

ಬಾಯಿ 

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕುಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನಯಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಜೆಟ್ಟಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿೋಯಲಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ 

ಸಿದದ   

ಜ್ೋಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

  

ಪಾಣಿಗೌ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾಷ 

ಶಿರಾಜ್ 

ಬಂದಾಯ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮ

 ವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿನೋದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಾಮೇೋ

ಧರ್ 

ಗಲಾಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸರಿವಚ ಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮಲ

ಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಚಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಮ ನಾ ಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮಾನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋವಿಿಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಭಭ

ತಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆಬೂ

ಬಾಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುನಂದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನರಾಮ

ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಭಜಿೋತ್

 

ದೇವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದೇರಾ

ವ್ 

ಅಲಿಯಾ

ಸ್ 

ರಾಗವೇಿಂ

ದಯ ರಾವ್ 

ದೇಶ್ 

ಮುಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪಶಾ

ಬಾಯಿ 

ಡಿ ಗಲಾಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಬುದಿ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಾದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಿಲಿೋಪ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಧರ್ 

ಔಲಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುದವು

ನ್ 

ಭದಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಷಲಿೋಮ್ 

ಅತಾತ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತರಾಮ 

ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಚ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಸಾದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ದಿೋಪ್ 

ಭಣಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಫಫ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಗ್ ಜಿ 

ಮೄಟ್ಟಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಸಿಫ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆರುನ

ಸಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಖುರ್ಷುದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಹುಸೇನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಚಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಲಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಎಿಂಡಿ 

ಯಫಕ್ 

ಕುರೇಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಫೋಜಾ 

ಬಿಐ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್ 

ಿಂದ್ದ 

ವಾಡೆಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾರುತ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿೋಯಫದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿಕಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಸನಭ ಿಂತ

  

ಲಂಗೊೋ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಚ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೋಹತ್

 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಾವಿೋದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೇಖೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ತಜೂದಿ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶರಿೋಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಖ 

ಕುಲಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮನ್ 

ಅಸಭ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ವ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುನೋತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ವಿೋಣ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಾಿಂಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯ ಣ 

ಭೋಭಸಿಿಂ

ಗ್ ವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಬುಲಾ

 

ನಬಿಲಾ

ಲ್ 

ಅತಾತ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಇಫಾುನ್

 ಬಾಷಾ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಕವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಧನಭಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಾಲ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಕಿಂಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರುದಯ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಷಹೇರಾ 

ಬಾನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೈಲಜಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಲಸಭ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಭಭ  

ಜಿ 

ಔಮಾಭ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಶಿರಾ

ಮ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯವೇಿಂದಯ  

ಕುಮಾರ್ 

ಸುಫಫ ಣಣ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ 

ಭೋಭರಾ

ವ್ 

ಪೇಲಿೋಸ್ 

ಪಟ್ಟಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬಾ 

ಟ್ಟಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಜಗುಣಿ 

ಗುರುಮಮ

 

ಪರಾಣಿ

ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಕುಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

  ವಿ 

ಕೇಲ್ಲಲ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಾಿಂದ್ 

ಪಾಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಈವವ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಜಿ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂತ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಕಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ೋವ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ 

ಗುರುಸಿದ

  

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಬಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲವ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾರು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಟ್ಟ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್ 

ರೆಸಮಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಡ್ಡ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ ಕುಡಿಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಉಖಯ ಮೂ

ತು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಾನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ರ್ಜಬಡ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಷತೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾುತ 

ಶಾಿಂತವಿೋ

ಯ  

ಖರೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಯ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಹುಸೇನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ತಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಷವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಗೂಡೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿೋಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ  

ಯಭಭ

ಗೊೋಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರುದಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಲಾ

ಲೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಚಂದಯ

ಶಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲ

 ಭೈಲ  

ದ್ದುಃಕನ

ದಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ನಿಂಖ  

ತ್ತ ೋದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್ 

ಟ್ಟಟ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಖಭಭ  

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ನಲೋಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮೌಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಅಮಮ 

 

ಔಟ್ಟಟ ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಮ ಮೄಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ

ಬಾಯಿ 

ಬೆಲ  

ಸಾಲಿಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಭಭ  

ಎಸ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಲಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದಷತ ಗ

ಸಾುಬ್ 

ಸಾಮ

ದಾಾ ಬ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ ಎಿಂ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಟ್ಟಟ ಭನ

 ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ಮ 

ಭಲಔಣಣ

 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

ಭಭ  

ಚಂದಯ

ಶಾಮ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಜಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಶೇಕ  

ಟ್ಟಟ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಭಡಗ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ಎಿಂ 

ಸುತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

 ಫಷ  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಯಣ

 

ಧಭುಣಣ

 ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾಮ ಣ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಷಯಗುಿಂಡಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಶಿೋಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್ 

ನ್ನಖಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ೋವ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಉಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ತಾಮ

ಭಭ  

ರಾಮ

 ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿ 

ಕಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇವಿ 

ರೇಣಸಿ

ದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ದೇಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ 

ಶಂಕೄಯ   

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋನು 

ಚವಾಹ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಗರಿ 

ನಿಂಖ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಭಳಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಔಲಾ 

ಫಷರಾ

ಜ 

ಔಳಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಸುಭಾಷ 

ಔಳಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಲ್ 

ಅರಾ

ವ್ ಶಿಿಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಫಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸ್ತ

ಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಭನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹಾನೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಹೋರೂ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಹ್ರಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ತಾಪ್ 

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಮೌಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಔನನ ರಾ

ಮ್ 

ಸಠಮಾರಿ

 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಯತನಾ ಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾನ್ನ

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಲಷಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಯಮ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಭದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುರಾ

ಜ 

ವಯಣ  

ಗಾಣ್ಣಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಶುರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಲಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅರುಣಾ

ದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಬೇೋಧನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಾ

ಮ 

ಹ್ರವಿನ

ಸಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಬ್ 

ಗೌಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಚೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಮಂಟ್

 ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಭ

ಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯೇಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನೋಲಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಗಂಖ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಿಗಂಫಯ 

ಅಮೃತ 

ಸೋಲಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಧಭುಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಔ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಣಿಕ್ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಬ್ 

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ಯ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಉಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಕಶೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಉಖಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರುದಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಫಷ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋ ಶಾ 

ಬಾಯ  

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಶಿವಾಚಾ

ಮುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ದಷತ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕಶ್ 

ಇಲಿಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋಯಣಣ  

ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು MADEPPA

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದಿೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಯೂನಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶೇಶಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಪತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ನಭುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಷಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಿಂಯ ಕ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿೋರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಭೋ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ನಭುಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಇಬಾಯ ಹಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಚಣಣ  

ಶಿಶಂಔ

ಯ 

ಔಳಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಬಂಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಕಿಂಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಲಿಲ ಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಟ್ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ನೋಲಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾವಿಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋಯಕ್ಷ್

  

ಔಟ್ಟಟ ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಕತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇವ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಶ್ 

ಜಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು ಖಣತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಜಿನಭಗರಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ಔಯಜಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದಮಮ  

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಸಾಬ್ 

ಶೇಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಗ ದೇಬಿಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ತಲಕರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮಲ

ಕಾ ಭ  

ಔರೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ರೇಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜವವ ರಿ

 ಯ ಕವ 

ಬೇೋಳ

ಗಾಿಂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಿೋಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸನಭ ಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದೌಲತರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ   

ದೇಬಿಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಖಾಷಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾುತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾಮ 

ಪೇಲಿೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಭಭ  

ಷಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

  

ಭೋಭಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಭಭ

 ಭರೆ  

ಕಂಫಳೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾನ

ಟ್  

ಹಾಜ  

ಕಿಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದಳ  

ವಯಣ  

ಕಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೇಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಕೄಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೂತಾಳಿ 

ಶೇಕ  

ಕಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರೆಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಕುಪಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಣು  

ನ್ನಖ  

ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಗ್ 

ದೇವೇಿಂ

ದಯ   

ಕುಿಂಬಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಬಿೋಯ 

ಹುಸೇನ

ಸಾಫ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ವಯಣ  

ಕಿಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬೆಲನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರುದಯ   

ಸಂಖ  

ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಧಭುಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಕ ಣಣ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿೋಯ  

ಶಿರಾ

ಮ 

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾದರ್ 

ಬಾಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಿೋಿಂ

ದಯ   

ಬೆಲ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಔಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್ 

ಷತಾತ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಹಾಷ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಧಾಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಗವೇಿಂ

ದಯ ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾ

ಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋಸ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುತತ ಣಣ  

ಕಯಷ

ಲಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಿೋಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಮಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವೇಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕಯಷಳಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಟ್ಲಾಲ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸರಿವಚ ಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು ನಂದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ ವಿ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಶಾಲ್ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಲಭೋ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಚ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶುಬವಚ ಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮಲ

ಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಲಿೋಿಂದಯ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಕೇೋಗೂನ ರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯಣಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಭ

ನ್ನಥ 

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ನಲ್ಲರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಭಭ  

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್ 

ಬೇೋರೋ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತ  

ಮಾಲಿಪಾ

ಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ 

ಫಷರಾ

ಜ 

ಮಾಲಿಪಾ

ಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದೇಸು 

ಖಿೋರು 

ಚವಾಹ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಬೆಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಭ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ತೇರ್ಜ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಜ

ರಾಜ್ 

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದತುತ  

ಎಚ್ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫವ  

ಚಂದಯ ವ 

ಚಿನನ ಭ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಳ  

ಭಾಖಣಣ  

ದಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನಥ

 ಗುಿಂಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಣಣ  

ಕೄ 

ದಡಭ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಮ ನ

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕಯ 

ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಔಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಚನಭಲಲ

  ಪಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಮ ನ

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ರಾಭಚಂ

ದಯ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಬೇರ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಸು 

ಲಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

 

ಮಲಲ   

ಉಪಾ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರುದಯ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೆಬೂ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇವ 

ಮುಯಗೆ

  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

  

ಅಿಂಖಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ತಭಭ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋವಿಿಂ

ದಸಿಿಂಗ್ 

ಯು 

ಯಜಪೂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ತವ್ಕಯ  

ಭನು 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಣಿಕ್ 

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ತಾ 

ಗಾಮನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಲಿಿಂಖ  

ವೈ 

ಮಾಲಿ

ಯುತ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಆನವಿೋಯ

ಮಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಧನಮ ಮಮ  

ಖದಖಮಮ

 

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯತಯ

ಡಿಡ  

ಸಿದದ ಣಣ  

ಖವಂಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ ಎಸ್ 

ನಲ್ಲರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಶಿಯೋ

ಖ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಡಿಿಂಗ್ 

ಶಿಶಾಯ

  

ಯಂಕಿಂ

ಚಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

  

ಅ ರೈ 

ನಲ್ಲಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ 

ನಲ್ಲಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಶಾಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರುದಯ

ಗೌಡ 

ಕಳಿನರಾ

ವ್ ಪಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್ 

ನ್ನಖಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ  

ಮಾಲಿ

ಲಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಲಿಿಂ

ಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ತುಕರಂ 

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಸಬು

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾನುಬಾ

ಯಿ ಟ್ಟ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಾಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಗುರುಪಾ

ದ  

ಯಂಕಿಂ

ಚಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾ

ದಾಸ್ 

ದಮುಲ  

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿೋಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಮಾಲಿಪಾ

ಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋನು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ ಭಭ

 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಮಾಲಿಪಾ

ಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಕಿಂಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ದಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಘಂಟ್ಮ

  ಶಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಶೋ

ದ 

ಭಲಲ   

ಶಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖರಾ

ಜ್ 

ಮುಲಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭದಾಯ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಮಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್ 

ಯಹೋಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆನೋ

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ  

ಬಿಲಕ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಬೄನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಭ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಹೋರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಗಿಂದಯ

 ಗೌನಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಉಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇವ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಗುಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿೋ

ಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಮದ್ 

ಷಜಿದ್ 

ಅಸಭ ದ್ 

ಕವ ಡಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಮದ್ 

ಷತಾುಜ್ 

ಪಾಶಾ 

ಕವ ಡಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ನಲಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಜಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಕೃಶಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೃತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಜೈರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾಷ 

ಚಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಇಸಾಭಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಔಕ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ ಸಿ 

ಹರೇಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬಡಾ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ನಬೄನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ವತಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಕ್ಷ್ಯ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಾವಿತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ವೆಿಂಔಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ತರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಭ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಎಸ್ ರೆಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಿರಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ನೋಲ್ಲರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಂರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಚಔಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದ  

ಬಿೋಯ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊಲಾಲ ಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ದೇಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಗಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೇಖಾ 

ಪಾಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನುಾ

ಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಾಖನೂರ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಣಣ  

ಸಾಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು 

ಭೋಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ

  

ಮಾಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಇಮಾ

ಮಾಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಹ್ರಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಹುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಆಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ನಿಂಖ  

ಸಾಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಫಷ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿದದ

ಮಮ  

ಹಯಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ್ನಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಟ್ಲ್ 

ಹೋರೋ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಷನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕೇಿಂಡ

ಮಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನಥ

 

ನೋಲಕಂ

ಠ ಖದಿದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿದ್ನನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮಶಿಯ ೋ 

ಯ ಕಶ್ 

ವಾಗ

ಮೇೋಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ್ 

ನ್ನಮಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ನ್ನಮಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಣನ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ 

ಶಂಔಯ

 ನ್ನಖವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಶಂಕೄಯ   

ನ್ನಖವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೋಭಾ 

ಸಿದದ   

ನ್ನಖವಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಸಿಯಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ

  

ಚಂದ  

ನ್ನಖವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದಯ  ಬಿ 

ಹೈಯಾಳ್

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾಮ ಣ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ವಿೋಣ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಎಸ್ ಚಔಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಶಾಿಂತ್

 

ಕುಮಾರ್ 

ಎಸ್ ಚಔಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಗಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಫಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಟ್ಟ ಲ್ 

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಅನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಕಶಿ.

ಜೆಲಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೇಶಣಣ  

ಡಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾದಿಭು

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾದಿಯ

ಸಾಬ್ 

ತಔಕ ಲಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಖಭಭ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಮೆನುದಿದ

 

ಮೇೋದಿ

ನ್ನಸಾ 

ಶೈಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಜಿ 

ಭಲಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತಕಲಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಪತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಿೋಜಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಔ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭನು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ

  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾಜಿ 

ಸಿದಧ   

ಚೋಮೄು

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿರಾತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ತೇಗಿೆ ಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಮೋನ್ನಕಾ

 

ವಾಗ

ಮೇೋಡೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಲ್ 

ವಿ 

ವಾಗ

ಮೇೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಕನುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ವಿೋಯ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಮಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ಉಭಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಲಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಣು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಫು

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಣು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ನಬಿಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾಷ 

ಅಗೊಿಂ

ಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ರೋವನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ATANURA ವಾಡಸಳಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಘುರಾ

ಮ್ ಜಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಅನವ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮುಿಂಗಾರು ಯಫೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ

  

ಶಾಿಂತ

 ಹುಣಷಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಭಭ  

ದತುತ  

ಫಳೂಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಇಯಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ ಸಾ

ಬ್ 

ತಾಯಕೄ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖನ್ನನ

ಥ್ 

ಬಾಮ ಿಂಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇವವ ರಿ

 

ವಯಣಗೌ

ಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ 

ವಿಠಲ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

  

ಭಲಲ   

ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

 

ಭೋಮಾ

ಶಾ 

ಬಾಮ ಿಂಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಸು

ಬಾಯಿ 

ಭಲಲ   

ಬಾಮ ಿಂಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಭೋಮಾ

ಶಾ 

ಬಾಮ ಿಂಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ವಿೋಣ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶುಯ ತ 

ಪೇಲಿೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಾಿಂ

ಬಿಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಿೋಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಶಿೋಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಗಿಂದಯ

  

ಫಷಣಣ  

ಚಿಔಕ ಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಷತೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಚಾ

ಯಾ 

ಗುರುಲಿಿಂ

ಖಮಮ  

ತಾವೂಯ

ಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ಚಂದಯ ಭ

  

ಚಿಔಕ ಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖನ 

ಫಷಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

  

ಭುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನಥ

 ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂರ್ಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲ  

ಶಿ  

ಔಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಔಳಷ  

ಔಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

  

ಧೂಳ  

ಜಾಭ

ಗೊೋಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಲಿಿಂ

ಖ  

ಶಾಿಂತ

 ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ಸಂಖ  

ವಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ನೆಲಿಲ ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾರೇ

 

ಶಿಯ ೋಮಾಿಂ

ತ್ ಜಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ 

ಈಯಣಣ  

ಕಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಸು

ಬಾಯಿ 

ಭಸದೇ

  

ಕ್ಷ್ತಯ ಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಲಕು

ಮಾಯ 

ಶಿವಯಣ

  

ಜಭ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಭೋಮಾ

ಶಾ 

ಬಾಮ ಿಂಕ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇವವ ರಿ

 

ಅಿಂಬಾರೇ

 ಚಿಔಕ ಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಾನಭಭ  

ಶಂಔಯಗೌ

ಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಧೂಳ  

ಶಾಿಂತ

 ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ್ನಬಾ

ಯಿ 

ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ 

ಧೂಳ  

ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಇನ್ನಖರಾ

ಜ ಔಲವತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಸುಯಗೊಿಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ ಸಿ 

ಚಿಔಕ ಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಯ  

ರಾಚ  

ಅಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬೌಯಭಭ  

ಕಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಮುತತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ರು 

ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫದುಸ್ 

ಉಫ್ು 

ಪಿೋದೋು

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಆದಿತಮ  

ಗೊಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮಲ

ಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಫ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾಮ ಣಿ 

ಅಮೃತ 

ಜಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಪಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಿೋಲಾ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊಲಲ   

ದಾನ  

ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅನುಪ್ 

ಜಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅವಿನ್ನ

ಶ್ 

ವಯಣಗೌ

ಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಜಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಭಧುರಾ

ಮ 

ಜಾಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ ಣಣ  

ಆನ್ನದ

ರಾವ್ 

ಜಾಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಹಿಂದಿನಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಗೋತ 

ಗುರುರಾ

ಜ್ 

ಬುರಾನ್ 

ಪರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುರಾ

ಜ 

ಧೂಳ  

ಬುಯನ್್ಪ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ ಮಮ  

ಬಾಮ ಡಗಾಮ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಆನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಚಂದಯ ವ 

ಸುರಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಖ  

ಯವ್ಕತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭಭ

ದ 

ಸನೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಭಹಾದೇ

 ಕಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಔಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಾದ 

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭಾಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಖಡೆಡ   

ಔಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ

  

ಮತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಫ

ಗೌಡ 

ಸಿಯಔನಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಷತೋಶ್ 

ಔರೆಔಲಲ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಔರಿಔಲಲ

ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ 

ಔರಿಔಲಲ

ಭಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಡಕ್ಷ್ಯ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುರಾ

ಜ್ ಸಳಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಗಂ

ಗಾ 

ಜಖದೇ





2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ

  

ವಯನಗೌ

ಡ 

ಜಭ

ಗೊೋಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯುಖ

  

ಔಲಲ   

ಕಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖನಫ

ಷ  

ಸಳಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಯವಿಿಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕೆಲಾಸ್ 

ಯಮಶ್ 

ಸಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಹುಲ್ 

ಸಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಣಣ  

ರಾವ್ಕತ

  ಕಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಖ  

ಯವ್ಕತ  

ಕಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಭಭ

 ಚಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಣಿಔ

 

ಸುಯ

ಗೊೋಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊಲಲ   

ಜಾಭ

ಗೊೋಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಯದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜಂಬೂ 

ಸಾಬ್ 

ಮುಜಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚೌಡ  

ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಳತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ಯ 

ಸಿದದ   

ಚಟ್ಟ ಯಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬೆ 

ಯವ್ಕತ  

ಕಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ ಭಭ

 ಬಿ 

ಹರೇಕುರು

ಫಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಇರಾಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಣಣ

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣ್ಮಕ 

ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ನಲಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ ಭಭ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಂತ 

ದರೆ  

ಬೄಣೆಣ ಸಿ

ರೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾಮ ಣಿ 

ನಯಷ  

ಔಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಯಫಷ

ಮಮ  

ಹರೇಭತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖನಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಾ

ಮ 

ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫದರಿೋ

ನ್ನಥ 

ವಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ಭಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ASHOK

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ 

ಸಿದದ ಣಣ  

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ವಾವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ 

ಜಂಬಿಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

 ಸಾಲ್ಕತಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

  

ಶಾಿಂತ

 ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಭ

ಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಆಕವ 

ಅಿಂಬಾ 

ರೇ 

ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿದಾಮ  

ಯಮಶ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ದಡಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಸುಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಮಮ

 

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುರಾ

ಜ್ 

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಯ್

 

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ 

ಸಾಬ್ 

ಕೇಬೇು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಭಭ  

ಗುರುಪಾ

ದ  

ಕುಮಾಯ

ಷಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್ 

ಕುಭಷಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಶಿವಯಣ

  

ಸಾಲೋ

ಟ್ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆಬೂ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಶಾಕ್

 SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ವಿೋಯಬದಯ

  

ಬಾಮ ಡಿಖ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ವಫಕಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು ಮುಷತ ಫಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಸಯಳ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ದೇಯನ್ನ

ಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ವಯಣ  

ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ವ್ 

ತಾಯಖೇ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ 

ಶಿುಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ಬುಜಿಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇಖಾ 

ಬಿ ವಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಶೇಔಣಣ  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲನ್ನ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ  

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಬಾಮ ಿಂಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಸಿಮ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭಭ

ದ್ 

ಸನೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಾಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಗೌತಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕೃಶಣ  

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ದತತ ತಾಯ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅದ್ದಲ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಔಫ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೇೋಘಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಜ್ಮ ೋತ

ಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೇೋಘಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿವವ ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೇೋಗ

ಸಿದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿಿಂಧೂ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಜಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಂಚ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಮುಕಿಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾರ್ಜಕು

ಮಾರ್ 

ಸನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ದಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧಯ

 

ಸಂಖಮಮ  

ಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜೆಮ

ಬಾನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ನಲಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾವ ಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಸಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಟ್ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಶುರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಲಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿೋ

ಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಜಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಲಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಲಕಾ ಭ ಪತಯ

 ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಭಭ  

ಬಖವಂತ 

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ 

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ಮುಿಂಗಾರು ಅನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಖ  

ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ  

ಹರಿಮ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ್ 

ಪಾಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾವಿತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇಶ್ 

ನ್ನಯಕ ೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ೋಶಿ 

ಹರಿಮ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ

ರಾ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂರ್ಜಕು

ಮಾಯ 

ನೂಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ

ರಾ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಣಿಕ್ 

ಮಭನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಜಭ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಜ್ಮ ೋತ್

  

ಅಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳ  

ಜಭ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ರಂಜಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಕಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು  

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ 

ಕಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಷನ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಾತಮಾ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಷರೋ

ದಿದ ೋನ್ 

ಕೇಯಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ರುದಯ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬ್ ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೄಿಂಖಳೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸ್ತ

ಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಗೌಯವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಪತಲಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಿೋನ್ 

ರಾವ್ 

ಜಭ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದಡಡ ಭ

ನ 

ದೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ನೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಿಿಂದಾ

ಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಡೌಲಾಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಧೂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಹಯಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬ್ 

ಸುಬಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೇೋಯ

ಗೊೋಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ

  

ಚನನ   

ಸಾಯಸಂ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ  ಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ನಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫಣಣ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಟ್ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ನನೆಫ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಆಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೄಿಂಖಳೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾರ್ 

ಷಷುಿಂಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಾ

ನಂದ 

ಸಿದಾಯ ಭ 

ಷಷುಿಂಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಷಟ್ಟಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಪಾ

ಲ್ 

ಭಹಾದೇ

ವ್ 

ಪಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಪಂಡಿಲ ಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಕದೇ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ





2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಬಾ

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಹಯಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ 

ಶಿಣಣ ಗೌ

ಡ 

ಪೇೋಲಿೋ

ಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೇೋಯ

ಭಭ  

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ 

ಪೇೋಲಿ

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಜಾತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಈವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ ಸಾ

ಬ್ 

ಯಭಣಣ

 ಖಾತನ ಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ 

ಅರ್ಜುನ್

 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ತನುಜಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ 

ಶಿ  

ಜಾಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೌಯಭಭ  

ಈಯಣಣ  

ರ್ಜಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಗಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಠಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಳಶೆಟ್ಟಟ  

ಆನಂದ 

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಂದಾ

 ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಗೋಯಥಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಕುತ ಮಾ

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಭಭ  

ಗುರುಸಿದಧ

 

ಪೂಜಾರಿ

ಮರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾ

ಬಾಯಿ 

ಭಲಲ ೋಶಿ 

ಜಾಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಷಭಥ್ು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚತುಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೋನ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೋಭಾ 

ಹನೆನ ೋ

ಶ್ 

ಔಳಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಶಿಔಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸನಭ ಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಡಿವಾ

ಳಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಬವಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂದಲವ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಷಕರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಜಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ 

ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಮುತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮ್ 

ರಾಮ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಶಿಲಿಿಂಖ 

ಔಳಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಚಂದ  

ಹೆಖಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭುಣಣ

 ಹಯಖ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರಿಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ದತಾತ ತಾಯ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಭನ

  

ಚಂದಯ ಶಾ

 ಭಂಡಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಪಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಷಗಾ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಡಿಗಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಧಯಮ್ 

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಡಿಗಿ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ್ಕಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಡಿಗಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಾನ್

 ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಬಿಫ ೋ

ಸಾುಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೌಯಭಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ

ಭಾಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಸಿಿಂಪಿೋ

ರ್ 

ಸಚಾಮ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ 

ಮುಲಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಬಂಡೇನ

ವಾಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್ 

ಭೋಭಸಿಿಂ

ಗ್ 

ರಾಜಪತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಡಿ

ನ್ನಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆನಡಿ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಪಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ 

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗಾಳಿಫಭ

ದಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭರೆವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪೃಥಿವ ರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ನನ  ಎಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಹುಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಯತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಖಣತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿನಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪೂಜಾ 

ಯಶುರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್ ಎಿಂ 

ಥೋನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಲಾಲ ವ್ಕ

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಇಸಾಭಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಲಾಲ ವ್ಕ

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಇಮಾಮ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಗಾಲಿಬಾ

ಸಾಬ್ ವಿ 

ಚಂದಫ

ಕೇೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಾಹದಾ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಚಚ 

 

ನಜಲಿಿಂಖ

  

ಉದಮಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ನಿಂಖಣಣ  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ರಾಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಬಾನ್ನ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿಕಂದರ್

 

ಅಬುದ ಲಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಗೊಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ನಬಿಸಾಬ್

 

ಭಭಭ ದಾ

ಸಾಬ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾಲ್ 

ಅಸಭ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಬಾನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಸಭ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಷದಾುರ್ 

ಮಯಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಸನಭ ಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕದಸಾು

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ

ಭಾಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ 

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ 

ಔಲವಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಶಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಪೆಗಂಫ

ರ್ 

ಭಣ್ಣಣ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭ ದ್ 

ಹುಸೇನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾಲ್ 

ಅಸಭ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣರಾ

ವ್ ಗಂಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ  

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಷಟ್  

ಸಿದದ   

ರಿವಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಮೇಬೄನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಭಲ್

ಲ  

ಜೆಟ್ಟ   

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಕಮರು

ನ್ನಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೄಸಫ

ಬ್ 

ಮೇಸ

ಭಭ ದ್ 

ಶೈಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಈವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲವಂತ್

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಸಿದ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಯಶುರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಆಶಿಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಫಸಾಬ್ 

ಸಲ್ಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆನು

ದಿದ ೋನ್ 

ಶೆರಿಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ದಷತ ಗೋರ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ದೌಲ  

ತಲಕರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಖ 

ಸಿದದ ಲಿಿಂಖ

 ಭರಾಠೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಲಿಿಂ

ಖ 

ಸಿದದ ಲಿಿಂಖ

 ಭರಾಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಹಮಾ

ನ್ ಎಚ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಮಾ

ಮನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಣಣ  

ವಾಲಿಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

  ಮ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ವಣು  

ಮತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಣಣ  

ಭೋಭಶಾ 

ಫಟೋಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್ 

ಗುರುಲಿಿಂ

ಖ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸವಾನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಭಯಗೊಿಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ನೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ ಸಾ

ಹೇಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಜಟ್ಟಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಜಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮಂಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಣಣ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ್ 

ಗುಿಂಡ

 ಮಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನೋಲಕು

ಮಾಯ 

ಎಿಂ 

ಷರಾಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಗಿಂದಯ

 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖಭಭ

 ಭಲ  

ಆನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಾಿಂ

ತ್ 

ಮುಔ  

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ 

ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಡ್ಡಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಣಿಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾವಿತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

  

ಬಖ  

ಭರಾಠೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಹುಲ್ 

ರುದಯ   

ಮಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾಮ ಡಲ್ 

ಸಾಮ ಬ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬೆ 

ಶಿ  

ಪೂಜಾರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ  

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ್ 

ನಲ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿೋ

ಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು

ವಬಿಫ ೋರ್ 

ಹುಸೇನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಗೌಯ (ಕೄ) ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋವಿಿಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಔಕ   

ಮೇೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಹಯಖ  

ಲಔಕ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಣ ರಾ

ಮ 

ಭಣಣ

ಗೊಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಬಿಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನನ

  

ಲಔಕ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು ನಲಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಯ್ದ  

ಸಾಬ್ 

ನಬಿ 

ಸಾಬ್ 

ಬೂದಿಹಾ

ಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಹಯಖ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು ಔನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಸಾನ್ 

ಸೋಮು 

ಚವಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಷದಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಯ

ಸಾದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಶು

ಧುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಷತೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಥಾರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಎಸ್ 

ಹರೇಕುರು

ಫಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತಾಯ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾ 

ಗುರುಲಿಿಂ

ಖ  

ಬುಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನಂದಕು

ಮಾರ್ 

ಅಯ 

ಯಭಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಷಚಿನ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ತನ 

ಬಾಖಷಯ

  

ಚಂಬಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ರೋಡೇ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅರ್ಜುನ್

 

ವಯಣ  

ಹೌದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖರಾ

ಜ್ 

ದೇಸಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಧ ರಾ

ಭ 

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ  

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಪಂಡಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಮೌಲಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಲಾಿಂ 

ಷಭದಾ

ನ 

ನಬಿಲಾ

ಲ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಿಂದಯ

 ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ತ ಣಣ  

ಚಂಬಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲ  

ಶಿಲಿಿಂಖ

  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ 

ಗೌಡ  

ಬಿೋರೇದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಇತಬಾ

ಯಿ 

ಸಯಳ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖವ  

ಡಿ 

ಇಬಾಯ ಹಿಂ

ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಭತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಬೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭಾಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ದಾನ  

ಪಾಸೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ  

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಣದ

 

ಷಟ್ಟಲ ನಖ

  

ತಯ ಮುಖಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ನಲ್ಕ

ಲೋಹತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ ಎಸ್ 

ರಿವೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ ಎಸ್ 

ಬಾಲಿಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸೈನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ತುಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೆ 

ಶಿವಯಣ

 

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತ್ 

ದಿಗಂಫಯ 

ದ್ದಡಡ ಯಖ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮಶಿಯ ೋ 

ದತಾತ ತಯ

ಮ 

ಧತಾತ ಯ

ಗಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಸೈಫಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾವ್ 

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಣ   

ಔಟ್ಟಟ ಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಔನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ವನತಭಭ

 ಎಲ್ 

ಶಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಗರಿೋಶ್ ಕೄ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರೋಜ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಪಗೌ

ಡ್ ಕೄ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ ಕೄ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಬಾ

ಯ 

ಎಲ್ 

ಶಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ದ್ದಖುವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಅಭಸಿದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಮ್ 

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಸಾಭಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನ್ಾ  

ರಾಜ್ 

ಜಗುಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ನಬಿಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಿಂದ್ದಭ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ 

ಚಿಿಂಚೋ

ಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೃತ್ 

ಫಷಣಣ  

ತೋಳ

ನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಖ ಬಿ 

ಖಾಸಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಧೂಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ ಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಧಭುರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ವಿೋರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಬಿ 

ಕಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶುರಾ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

 ಕೄ 

ತೋಳ

ನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವೇಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಜ

ರಾಜ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ನೋಲವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆನೋ

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ 

ಗುಲಲ ೋ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಭಥು 

ಯವಿ 

ದಿಔಕ ಸಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಷಭಥ್ು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ಮುಿಂಗಾರು ಮೌಲಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಧರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜನಸಭ ದ್

 

ಭಾಷಾಸಾ

ಬ್ 

ಜಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿೋಯ  

ಎಚ್ 

ನ್ನಯಕ ೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿನ್ನ

ಜ 

ಭಸಭ

ದ 

ಸನಪ್ 

ಭಲಾಲ ಬಾ

ದ್ ಎ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಡಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಫಫ ಸಾ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ   

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ಹರೇಕುಯ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಷಾಸಾ

ಫ 

ಜಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಸಾಮ

ನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ಚಂದಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಅಮೋನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಔಫ ರ್ 

ಎಸ್ಎಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಷದಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಣಣ  

ಭರೆ  

ಇಬಾಯ ಹಿಂ

ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಫಷಣಣ  

ಇಬಾಯ ಹಿಂ

ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ಯ 

ನಿಂಖದಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಭಭ  

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ

  

ಫಳಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋಯಬದಯ

ಮಮ  

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿೋಿಂದಯ  

ಹಾಲಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಭೋಮಾ

ಶಾ ರಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಬದಯ  

ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಭುಲ 

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ದಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ 

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಬಿಲಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ದೃಕಶಿನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

DASTGIR 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ವಯಣ  

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ 

ತೋಪ 

ರಾಠೋಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಜಿ 

ಹನೂನ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್ 

ಬನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬಾಫ ಸ್ 

ಅಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ನಿಂಬಾಜಿ 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೋ

ಬಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ 

ಸಾಬ್ 

ಚೌಧರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಭದೇ

ವ್ ಪಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಭಭ  

ಲೋಹತ್

 ರೇವೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಎಿಂ 

ಹಯಪ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕೃಶಣ ಬಾ

ಯಿ 

ಜ್ೋಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಧರ್ 

ರಾವ್ 

ಜ್ೋಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಲಾಲ ಬಾ

ಕ್ಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೋತಾ 

ಷದಾಶಿವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮೌಲಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಸನ್ನಜ್

 ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಷನ

ಸಾಬ್ 

ಚೌಧರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯ ಔಯ

 ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗರಿಭಭ  

ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಾಬಾ

ಯಿ 

ಭೋಭಶಾ 

ವಾತರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇದಿನ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಘುಡ್ಡ

ಮಾ ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಸಿದದ   

ಧನಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಸು 

ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ  

ಅಪಾ ರಾ

ವ್ ಜಿಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಗೋಯಥಿ 

ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭಭ

ದ್ 

ಯಫೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನ್ನಥ 

ವಿೋಯಕ್ಷ್

ಮಮ  

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ವಯನ  

ಬುಮ ಯಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಲ  

ಯಾಳ

ಗೊಿಂಡ 

ಧಂಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಯಸಿಿಂಗ್ 

ನ್ನಭದೇ

ವಿ 

ಯಥೋಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಮತಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿನಮಕು

ಮಾಯ 

ಎಸ್ 

ಹಾಲಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ 

ಯಾಖ

 ಫನಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದವ  

ವಯಣ  

ಕುರಿದ

ಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬಾಾ ಬ್ 

ಮುಲಾಕ

ಸಾಬ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಶಿಯೋ

ಗ 

ಧಂಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಡಿವಿಿಂಡ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪತರುಬಿ 

ಜಪಯಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಪಯಸಾ

ಬ್ ಎಿಂ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಟೋ

ಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಗೊಿಂ

ಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫದ್ದದ  

ನ್ನಭದೇ

ವ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಎಯಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಏಯಮಮ  

ಗುರುಸಿದದ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಬಿ ಮೄಟ್ಟಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿರಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪೆಗಂಫ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬಾಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್ 

ರಾಜಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ದೇವಾಿಂ

ಗಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ 

ಬಿ 

ಕುರಿದೋ

ಧ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅರ್ಜುನ್

 ಮಾರುತ 

ಲೋನ್ನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜವವ ರಿ

 ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಲ್ 

ಚಂದಯ 

 ಶೆರಿಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಭುಲ

ಬಾಯಿ 

ಕೋಗೊುಿಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಲಿೋಿಂ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಡಾಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾವಿೋ

ಯ 

ನನನ   

ಸಾಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಂತ

ರಾಮ 

ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಪಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ 

ವಿಠಠ ಲ 

ಈವವ ಯ

ಗೊೋಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋವ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಈವವ ಯ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಶಾಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔಯ 

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ಹನಕ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಸಾಭಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ  ಬಿ 

ಕುರಿದ್ನ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔರಿೋಿಂಸಾ

ಬ್ 

ಶೇಶಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಶಂಔಯ

 

ಭಲಗನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಯ್ 

ಸಾಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ರ್ಜಲಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಬಾಯ ಹಿಂ

 

ಖಾಸಿಿಂಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಸಿೋಮಾ

ಬೄಗುಿಂ 

ಇಬಾಯ ಹಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಫಾನ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔರಿೋಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಸಭ ದ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫುನ್ನ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ ಶೇಕು 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭ

ದಾಯ ಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ 

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ಯ

ಗೊೋಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಖ  

ಬಿ ರಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಗೋತಾ 

ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಖುಬುದಿದ ೋ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಸಭ ದ್

 

ಕಶಿಿಂಸಾ

ಬ್ 

ಚೌಧರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ ರಾ

ವ್ 

ಸಿದದ   

ಭರಾಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಯ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಭರಾಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಮೃತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್ 

ಫಷರಾ

ಜ 

ಲ್ಕ ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೋ

ಜ್ 

ಫಷವ ರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾತು 

ಫಷರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಭಹಾದೇ

ವ್ 

ಲೋನ್ನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಗಂಗಾಧಯ

 ಲಾಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಹಟ್

ಗೊೋಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾದರ್ 

ಖಪೂರ್ 

ಷಬ್ 

ಚಂದನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ಯ  

ಕೋಗೊುಿಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಟಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಮಾ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಆದಶ್ು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಬಾ

ಯಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಎಯವ  

ಶಂಕೄಯ   

ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಫಾುನ್

 ಬಾಬು 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋದೇವಿ 

ಯಮಶ್ 

ಕೇಖನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತಮಮ  

ಸಿದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಭ

ನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಣಬಾ

ಯಿ 

ನೋಲಕಂ

ಠ 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ 

ಜಾದವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಆಡಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔಯ 

ಭುಯಾಮ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ನನ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್ 

ಸಮೋದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಶಿ  

ನಯಗೊೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಶಿಔಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಟ್ಟಟ  

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾದಿದ ೋ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

 ಪಿಯ  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಧನ  

ವಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭ ದ 

ಸನೋಫ್ 

ಭವಔಸಾ

ಫ ಎಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಈವವ ಯ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಜಾಾ ನಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಪಿಯ  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಡಾಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವೆಿಂಔಟೇ

ಶ್ ಎಸ್ 

ದೇವಪಾಿಂ

ಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂಖಳೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಸಡಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾ 

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಸಡಸಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಷಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಪನಭ  

ಭಸಭಭ

ದಾಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಾಪರಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕಯ 

ವಿಠಠ ಲ 

ಪಲರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಆಶಿಶ್ 

ಎಸ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ಶಿ  

ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಯಸಿಿಂಗ್ 

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ  ನ್ನವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಫ 

ಗೌಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ 

ಚಂದಯ

ಮ್ 

ಷಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔಯ 

ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭದಿೋನ್ನ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್

 ರಿವಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಾಲಿಫ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಷಲಿೋಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪೇಮು 

ತುಕರಂ 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಚಿನ್ 

ಧೋಿಂದಿ

ರಂ 

ಯಥೋಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಯ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿಕು

ಮಾರ್ 

ನಯಸಿಿಂಗ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಭಭ  

ಪಿೋಯ  

ಹುಚಚ

ಗೊೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಧೋಿಂದಿ

ರಂ 

ರಾಭಚಂ

ದಯ  

ಜಾಡವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಲ್ಕ 

ಚನನ ಫಷ

  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ 

ಶಂಔರ್ 

ಲೋನ್ನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರ್ 

ಬಿ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸೈಫಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮುನ್ನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನೋಲಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಶಿ  

ಪಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲ

ಗೊಿಂಡ 

ಶಿ  

ಫುಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಜಾವಿೋದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇಶ್ 

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

  

ಸಾಮಫ

ಣಣ  ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಸಿಯ ೋನ್್

ಬಗಂ 

ಪೆಗಂಫ

ರ್ 

ತ್ಲಣಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಚಂದಯ 

 ಶೆರೇಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕವ 

ಅ ಸಾ

ಲಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈನ್ನ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಳ  

ಭಲಲ   

ಭುಯಾಮ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ಕಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಾಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಈವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಪನ್ನಾ

ಬ್ 

ಸುಲಾತ

ನ್ನಾ ಬ್ 

ಅತಾತ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ನ್ನಡಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿುನ್ 

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಕಿಂಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇಶ್ 

ನ್ನಗೂಾ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯಣಣ  

ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ನಭುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಧಾಔ

ರ್ 

ಲ್ಕ ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲೋಹತ್

 

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಪನರು

ತಾಥ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಗೊಿಂ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಟ್ಟಯ ಮ

ಮ 

ಚಂದನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಸಾಭಯಿ

ಲ್ ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹ

ಮೂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ವಿಠಠ ಲ 

ವಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಾ   

ಆರ್ 

ಖೇಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರುಸು

ರಂ 

ಖಾಜ  

ಡಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಜಿೋಯ





2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಣಣ  

ಆರ್ 

ಫಳಗಾ

ನೂಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಅರ್ಜುನ್

 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ರಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಚ

ಮಮ  

ಈಯಮಮ  

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿಕಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಂಗಾಯ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ  

ಈಯ  

ಬುಡಾಮ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು AMBAVVA

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಫ

ಗೌಡ 

ಫಷಣಣ  

ಬಿಯಜದ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ವಯಣ  

ಹಂದಾಯ ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜ್ಮ ೋತ 

ಭಲಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಯ  s 

ಇಿಂಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮನ್ನಕಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಜಾದವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಖಣತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಧೋಿಂದಿ

ರಂ ಸು 

ಯಥೋದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

 

ನ್ನಖ  

ಮುಖಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕು ಎಿಂ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇಸು 

ಗಂಗಾರಾ

ಮ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲ  

ಮಾಳ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಣಣ   

ಸಾಮಫ

ಣಣ  ಡೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಪ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಸಾಭಯಿ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಹಾಲಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋರೇಶ್ 

ಹಾಲಳಿಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಳ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಫಫಲಾ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಉಪಿ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂಗು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಲಿಿಂಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶೆವ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾಜಿ 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ  ಬಿ 

ಅಔಕ ಲ

ಕೇೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ 

ಹನೂನ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಣು  

ನಿಂಖ  

ಹನೂನ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯುರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕಶ್ 

ಚಂದ  

ಅಲಗಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ವಯಣ  

ಹನೂನ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಲಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ದ್ದಡಡ ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಖುಬು 

ರೇವ್ಕ 

ಯಥೋ

ಡಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತ್ 

ಶಂಔರ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ಆಮೋನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಷಭ ನಖ

ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಪಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾಯ 

ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಡಿ 

ನೋಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ 

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ 

ವಾದಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ 

ಸಿೋತಾ

ರಾಿಂ 

ಚೌಹಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನೋಲ

ಕುಮಾಯ 

ವಯಣ  

ಭಲಘಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದ  

ಚೋಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫುಲಚಂ

ದ್ ಕಸು 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋತರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾವಿತಯ  

ಆರ್ 

ಫಯಾಮ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಗ್ 

ರಾಮಂ

ಗೌಡ್ 

ಭುಯಾಮ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಷದಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮರಾಸಾ

ಬ್ 

ಯಾಕೂ

ಬ್ 

ಮುಜಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಂದಿರ್ 

ಸಂತ 

ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ್ಕಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬ್ 

ಅಲಾಲ ವ್ಕ

ದಿನ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬೂಫ

ಔರ್ 

ಭಕಂದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ನಬಿಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಮಾತ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸೈಫಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಸ್ 

ಯಾಕು

ಬಾಾ ಬ್ 

ಮುಜಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹರು 

ರಾಮು 

ರಾಠೋಢ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇ  

ಶಿಯೋ

ಗ ಧನಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಯಜಗ 

ಎಿಂ ಎಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹನವ

 ಎಸ್ 

ಔಲಲ ಸ

ಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಸಿದದ

 ಗೊಫಫ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ವಾಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಗಶ್ 

ಬಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಲಾಲ ಫಕ್ಷ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ನಿಂಬಾಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠೋ

ಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಯ ಯಾ 

ಯ ಮೇೋ

ದ್ 

ದೇವಪಾಿಂ

ಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಮೇೋ

ದ್ 

ರಾಭರಾ

ವ್ 

ದೇವಪಾಿಂ

ಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ 

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ತಾಮ

ಭಭ  

ವಯಣಫಷ

  ವಾಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಲಿಿಂಖ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಳ  

ಸಿದದ ರಾ

ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಹುಲ್ 

ಚೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಶಾಲ್ 

ಕೆಲಾಷ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕೆಲಾಷ

ಮಮ  

ಭಲಮ 

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಮಮ  

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ ಿಂಗೌ

ಡ್ 

ನಿಂಖ

ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಶುರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಬಿ 

ಬೇೋರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಫಷ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನಥ

 

ಹನೂನ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನಥ

 

ಸಲಿೋಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ಕಶಿನ್ನಥ

 

ಸಳಗೊೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಮತಾಯ  

ರಾಜನ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಮೂ

ತು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್ 

ರಾಜಣಣ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುು

ಣು 

ಚೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಷವಿತಾ 

ಬಿ 

ಫಯಾಮ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ

ಭಾಷಾ 

ಅಲಾಲ ವ್ಕ

ದಿನ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋವ್ 

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಬಿಲಾ

ಲ್ 

ಅಲೌದಿ

ನ್ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಕಿಂತ

 ತೋಪ 

ರಾಠಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರುದಯ   

ಭೋಭಣಣ

 

ಚಂಬಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೋ

ಬಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾವಕ್ 

ನಬಿಸಾಬ್

 ತ್ಗೆಲಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಕುಪಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಈವವ ಯ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷ  

ನ್ನಖ  

ಔಲ್ಲಲ ರು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಫಷ  

ಔಲ್ಲಲ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ಈಯ  

ಚೋಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ 

ಈಯ  

ಚೋಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿರುಪಾ

ಕಾ  

ರಾಭಚಂ

ದಯ   

ಗಂಖನಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಈವವ ಯ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಡಕ್ಷ್ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಆಯು

ಷಾಭ ನ್ 

ಫಷಯ

ಜ್ ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಗುರುಪಾ

ದ  

ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔಣಣ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಖಮಮ  

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನುಸು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭಭ

ದ್ 

ಸನೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಫ

ಷಭ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ರುದಯ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಣ್ಮಭ ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಫೋಜಾ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಔಯ ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಸಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ 

ಬೇೋರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಸಾಭ ನ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಧಾಮ ಧ

ರ್ 

ಫಷಯ

ಜ್ 

ಕೇೋಗೂನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ 

ಔರಂದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ 

ಶಂಔಯ

 ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಭದೇ

 ಕೄ 

ನ್ನಮ

ಕೇೋಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿೋಯ  

ಎಿಂ 

ಹನ್ನನ

ಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಲ್ 

ಸಿದದ   

ಬೇರ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚೌಡ  

ವಿ 

ಬುಯಾಮ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಕ   

ವಿಟೋ

ಬಾ 

ಸಡದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಮುದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಂಡ್ಡ 

ಭನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಆಮೋನ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮನ 

ಬಿಐ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಸಿದದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಶಿ  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಶಿಲಿಿಂಖ

  

ಔಯಜಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾ 

ಸಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿಟಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಹುಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಹೇಳಿದರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಲ್ಕಾ ಿಂ

ಬಿ 

ಅಮರ್ 

ನ್ನಷರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ನ್ನಯಕ ೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ 

ಗುತ್ತ ೋದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಯನಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಷವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ವಾ

ಬಾಯಿ 

ಸುತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿರಾ 

ಅಸಭ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಭೋಮಾ

ಶಾ 

ಧನಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜವವ ರಿ

 

ಸಳಿಗೊೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸೈಫಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

 ಬಿ 

ಸೋಲಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಭೋಮಾ

ಶಾ 

ಧನಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಲಾತ ನ

ಸಾಬ್ 

ಕೇಯಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಧರೆ  

ಸಾಲಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮೋರ್ 

ಅಲಾಲ ಫ

ಕ್ಷ್ 

ಪರಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಖವಂ

ತರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಧೋಿಂ

ಡೂರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹೈದರ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔಣಣ

 ಪಿಯ  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಷಾ 

ಅಬುದ ಲ್ 

ಔರಿಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಖಂಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಯೂ

ಬ್ 

ಭಂಟ್ನೂ

ರು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ವಿವವ ನ್ನಥ

 

ಕೇಖನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡೇ

ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಖವಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌತಮ್ 

ಧಭುಣಣ

 

ಮೆಿಂದ

ಗುಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಸಾಮಫ

ನ್ನನ  

ವಾಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ವ್ 

ಶಂಔರ್ 

ಲಚಾಮ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ವಿಠಠ ಲಸಿಿಂ

ಗ್ 

ರಾಜಪ

ಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಸಾಮಫ

ನನ  

ಯಗೊಿಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬ್ 

ಖಾಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮನ್ನಕಾ  

ಸುತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ ಸಾ

ಹೇಬ್ 

ಧರೆ  

ಪಾಖುಿಂ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿಧ

  

ಭಲಲ   

ಕೇಖನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಾನ

 

ಜಪಖಾು

ನ್ 

ಠಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ  

ದ್ದಿಂಡ

  

ಹರೇಕುಯ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ ಜಿ 

ಜಡಡ ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬೆ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಶೆರಿಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜರಿೋನ್ನ 

ವಫಕ್ 

ಅಭಮಾ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಔಯ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಕಿಂಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋತರಾ

ಮ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೌಲಲಿ 

ಸಬುಫ ಸಾ

ಬ್ 

ಮುಜಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನತವಕು

ಮಾಯ 

ವಿವವ ನ್ನಥ

 

ಕೇಖನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಚಿನ್ 

ವಿವವ ನ್ನಥ

 

ಕೇಖನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖನ್ನಥ 

ಲೋನ್ನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಯಭು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೌರಾ

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರುನ್ನನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್ 

ಮೇೋನು 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಸಭ

ದಾಾ ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಯಾ

 

ಶಿರುದಯ

ಮಮ  

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾನಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇಶ್ 

ಖಣತ್ 

ಜಾಧವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

  

ಬಂಡಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿಶಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಫಷರಾ

ಜ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಲ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತ್ 

ವೇಣ್ಮ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

 

ಗುಿಂಡ

 ಜೆವೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾವ ಮ

ನ್ನಥ 

ಶಿವಯಣ

  

ಕೇಖನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾದೇ

ವಿ 

ದೇವಮು

ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಜಮಕೃ

ಶಣ  

ಬುಯಾಮ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಮಾ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದಭ ಶಿಯ ೋ 

ಶಿಯ ೋಪಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ

ಮಮ  

ಸಿದದ ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ವರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಎಸ್ 

ದವಯಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಫಬಿೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಯ ಲ್ 

ಕುದ್ದದ ಸಾ

ಬ್ 

ಚೌದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಿಂದ್ದ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ

ಮಮ  

ಹರೇಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋರಾ

ಮಂತ್ 

ಗುರುಫಷ

  

ಟ್ಟಿಂಖಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಲ್ 

ಗುರುಫಷ

  

ಟ್ಟಿಂಖಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನಿಂ

ಖ  

ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಂದಾ

 

ಭಲಲ ಮಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ನಭುಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಿಂತು 

ಎಿಂ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಯದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಳಭಭ  

ಹರೇಕುಯ

ಫತ್ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭನ್ನಡ್ 

ಹರೇಕುಯ

ಬಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಮಮ  

ಸಂಬಂಧ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಕಾ  

ಶೇಶಗರಿ 

ದೇವಪಾಿಂ

ಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಮಮ ದ್ 

ಮುನ್ನ

ಜಿಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌರಿಶಂಔ

ರ್ 

ಸುರೇಶ್ 

ಬುಧ

ವಾಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜನ  

ಲಖಭಣಣ

 ಫಳಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸ್ನಿಂಖಾ

ನ್ 

ಬಾಬು 

ಠಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಕಿಂ

ತ್ 

ಅರ್ಜುನ್

 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಿಲಾನ 

ಸೈನ್ನಾ

ಬ್ 

ದಫೇದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾಯ 

ಅಪಾ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾಟ್ನ 

ರಾಥೋ

ಡ್ 

ಅನುನ  

ಮೌಲಮ

ಮಾನ 

ಮಾಡ್ಡವ್ಕ

ದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು ಸುನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿೋ

ಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ಜಿೋತ್

 

ಬಾಬಾಸಾ

ಹೇಬ್ 

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಫ

ಗೌಡ 

ಭೋಮ್ 

ರೇ ಅಲಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಸುಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಸಿ

ದದ  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ 

ಶೇಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷಯಾಬ್ 

ಗೌಡ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಂತ

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಕೇೋನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ವ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಪತಯ

 

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮ್ 

ಸರಿಜನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆನ್ನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋಬಾ

ಯಿ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಭಸದೇ

  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಜಾನಂ

ದ್ 

ಗುರುಫ

ಲ್ 

ಜಿೋರಂಔ

ಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಯಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಂತ 

ಕಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ವ್ 

ಕಜಿ   

ಶಿಿಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಖದ್ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ 

ಸಾತಲ

ಗಾಿಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನಲಲ ಭಭ  

ಗುರುಲಿಿಂ

ಖ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಭದೇ

ವ್ 

ಮವವಂ

ತ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡೇ

ರಾವೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಈರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭಾಔಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬೇಖ

ವಾವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ   

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭುನೇ

ವವ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಬಾದಾ

ಷ ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕರಂ 

ಸೋಭ

ಣಣ  

ಷಟ್ಲಾಗಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಶಿವ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ

  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ವ್ 

ಬಖವಂತ

ರಾಮ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಾನ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಧ ರಾ

ವ್ 

ಭೋಭರಾ

ವ್ 

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕಯ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವೈಜನತ

ಥಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ ಕೇೋರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಹನನ

  

ರೋಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಮೆನು

ದಿದ ೋನ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಸಿರಾ

ಮ 

ಹನನ

  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ  

ಮಯಗಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ

  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ಮ 

ಲಖಭಣಣ

 ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಎಿಂ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾವ್ಕಟ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷಚಿನ್ 

ಶಿನ್ನಡ್

 ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ 

ಫದನಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡ

 

ಶಿಯೋ

ಗೆ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿೋಲಾ 

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ 

ಸಯಗೊೋ

ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ವ  

ಗುಯಣಣ  

ಅಿಂಔಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ಯಮಮ  

ನಂದಿಭ

ಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿದದ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತಲಿಿಂ

ಖಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಿಿಂಖರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಬೄವ  

ಭಲ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನಬಿಲಾ

ಲ್ 

ದಷತ ಗರ್ 

ಮುಜಾ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಧರೆ  

ದಾಲ 

ಭಲಕ   

ಅಿಂಔಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಿನೋ

ದ್ದಕಮಾಯ

 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಅಿಂಔಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಔಲಾ 

ಫಷಣಣ  

ಅಿಂಔಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ದಾಲ 

ಭಲಕ   

ಅಿಂಔಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನವೇದಿ

ತಾ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಅಿಂಔಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶುಕುರ್ 

ಭನ್ನಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಕುಪಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಷದ  

ಔರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಇಮಾಮ್

 ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ

ಬಾಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾಯ 

ದಿವಾಔರ್

 

ಯಾದವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಣಣ  

ನ್ನಖನ್ನ

ಥ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನನ್ನಥ 

ಔಲಲ   

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಂಡಿತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ 

ಧೂಳ  

ಅಿಂಡೆವಾ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಬಾ

ಯಿ 

ಗಂಗಾಧ

ರ್ 

ಅಜಗೊಿಂ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರಾಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಸಿದಾಯ ಭ 

ಶಿಯನ್ನಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಭಭ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿೋ

ಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲ  

ಸಿದದ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಗುರುಪಾ

ದ  

ಆಲ್ಲರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚೋಳ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫುಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಸಿನ್ನ

ಥ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ ರುದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ ಎಸ್ 

ಬೇಲ

ಗಾಿಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಳಿಕೄ

 

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಆಲ್ಲರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಆಲ್ಲರು 

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಟ್ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನೋತಾ 

ಆಲ್ಲರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ 

ಭೋಜ

  

ಔರೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್ 

ಅಲಾಲ ಪ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಧುಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ

ಭಾಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಇಯ  

ಸಂಖ  

ಔಲಾಮ ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರೋಶ

ನ್ನಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಆರಿೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಣಿಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಪೂಜಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮುನೈಿಂ 

ಸಾಯಿ

ಣಮುಲ್ಕ

ಕ್ 

ತಡಗುಿಂ

ದಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಧರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ 

ಶಿಫಲ

  ಔರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬುಟೈ

 ಭಲಲ   

ದೇಸುನಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಭಭ  

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಫಯಗಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್ 

ಫಯಗಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯಶುರಾ

ಭ 

ವಿಠಠ ಲ 

ಠಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ 

ಆಲ್ಲರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಪಾಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋತ 

ರಾಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಯಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದಧ  

ಶೆುತತ

  

ನ್ನಗೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಕೄಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಲಾಸ್ 

ಅಶೋಕ್ 

ತೇಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಸಿದದ   

ತೇಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಿೋ

ಷ 

ಔಲಲ   

ಕ್ರಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮೇದಿನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

  

ಔಣಣ   

ಸಿನೂನ ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ 

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನಥ

 

ಚಂದಯ ಶಾ

 

ಸಂಗೊೋ

ಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬಾಸಾ

ಹೇಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ದರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ  

ಬಾಫಣಣ  

ಷಪಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ವಯಣ  

ಚ ಳ

ಗಾಿಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಧ ರಾ

ಭ 

ಕೆಕಂಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

  

ವಿರೂಪಾ

ಕ್ಷ್  

ರೂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಷಕಯಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಸಿದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ದವಯಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬ್ 

ಭಶಾಖಾ 

ದದ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಯವಿಿಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌರಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನಖ  

ಚಂದಯ ಿಂ 

ಕಂಪಿಸು

ತತ ದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಭಾನು 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾಲ್ಕ

 

ಸರಿಚಂ

ದಯ  

ಚವಾಣ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇವ 

ತಂಫಕೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಡಕ್ಷ್ಯ 

ಚನನ ಫಷ

  

ತಂಫಕೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಿಂಡೆ 

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಉದಯ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಆಲ್ಲರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅನುಸ್ತ

ಯಾ 

ಚಿದಾನಂ

ದ್ ಕ್ರಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಡೆಡ   

ಬಾಸಿಿಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ 

ಬಾಸಿಿಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಜರಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಭಯ

ನ್ನಥ 

ರೇಣಸಿ

ದದ  

ನ್ನಗೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಸಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ತುಔವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಲಿಿಂಖ

  

ಭಲಲ   

ಫಯಗಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಸಂಖ  

ಬಾಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿೋಯ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖನಫ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನ್ನಥ 

ನಂದ

ಗಾಿಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಔುಿಂ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದಿೋ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್ 

ನಂದ

ಗಾಿಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌರಿೋಶಂ

ಔಯ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ದೇಶುಣಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷತೋಶ್ 

ಸಲಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷದಾನಂ

ದ್ 

ಫಯಡೊೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

 ಖಡೆಡ   

ಮಾಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಆಯತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಖ

 ಭಲಲ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನಜಿೋರ್ 

ಇಸಾಭಯಿ

ಲ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ ವ  

ಶೇಕರ್ 

ಕಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿೋಯ  

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ನ್ನಖಫಷ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ ತಾತ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಶಾಿಂತ

 

ಚಂಬಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣ್ಮಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭುನೇ

ವವ ರಿ 

ಆನಂದ್ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನೋಲ

ಕುಮಾಯ 

ಗುರು  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ

ಕುಮಾಯ 

ಗುರು  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶೇಕಭಭ  

ಭಹಾಿಂ

ತೇವ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ  

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಭಾಷಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಮೋದಾ

 ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಗುಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಾಮ ರಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ 

ದೇಸಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅನತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ

ಮೆನೋ

ದಿಧ ನ್ 

ಪಿಸಾುಬ್

 

ಮುಜಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಲಿ

ಯಂಖ

 

ಸಂಖನಫ

ಷ  

ಮಂಖಳ

ವೇಧೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಸರಿವಚ ಿಂ

ದಯ  

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶೋಭಾ 

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮಲ

ಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಮಾಣಿಕ್ 

ಗೊೋ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಗೊಿಂ

ಡ  

ಮಾಣಿಕ್ 

ಗೊೋ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಗೋಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಂಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಹುಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಖಭವ

 

ಚಂಗೊಿಂ

ಡ್ 

ನಡಿವ ಿಂಕ

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ 

ಶಿಲಿಿಂಖ

  

ರೋಜೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಣಣ  

ಭೋಮಾ

ಶಾಮ  

ಬಳೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಬಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷನಿಂಖ

 

ಭೋಮಾ

ಶಾ 

ಬೄಲ್ಲರು

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ

ವ್ 

ಆನಂದ

  

ಅಲಾಲ ಪ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮೄಸಬೂ

ಬಾಾ ಬ್ 

ಇಮಾಸಾ

ಬ್ 

ಬನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋದೇವಿ 

ಗೌವಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅನ್ನನ  ರೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಭುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಿೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್ ಜಿ 

ಮುಜ

ಗೊಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

 

ಸಿದಾಯ ಭ 

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದೇರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಗೋಯಥಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ   

ಔಲಲ   

ಮತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಬೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿೋ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಿಂಡ್ಡ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಕವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜವವ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರಾಹುಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಖಡೆಡ   

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ದವಯತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೋ

ಮುದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಧತಾತ ತ್ಯ ೋ

ಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಗೊಿಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಔವಿತಾ 

ಸನುಮಂ

ತ್ 

ಫದನಕ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಜವ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ದಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಕುಲ  

ಪಾಮದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಇಿಂದ್ದ

ಬಾಯಿ 

ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲ

ಭಭ  

ಆನಂದ 

ಭತುತ  

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರುದಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಣಣ  

ಆನಂದ

  

ಫಯಗಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನೋಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಖದ್ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಕುಲಶಾಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ಮ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಖಬು

ಲ್ 

ಹುಸೇಿಂ

ಕ 

ಠಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಜಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಷಯಷವ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಾಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಷನ 

SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ತೋಟ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶೆಟ್ಟಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿವವ ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಾಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಡಿವೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷಕೄಯ ವಾವ  

ಮಲಲ   

ಗಂಖನಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಷಯಷವ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಮತಾಯ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಗಾಭ

ಣಣ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಡಿಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷವಿತ 

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಗೌಡಖನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಾ 

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಭದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲನ್ನ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಭನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಇಬಾಯ ಹಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರಾಹುಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ವಿಠಠ ಲ್ 

ನಂದ

ಗಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿೋಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಇಯ  

ಲಮ  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ದ್ದಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲನ್ನ

ಬಿ 

ಮೌಲಾಲಿ

 

ರುಕುಭ ದಿದ ೋ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಸಿದದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಶಾಕ್

 

ಹುಸೇನ್ನಾ

ಬ್ 

ಔವಾುಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್ 

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಅಿಂಡೆವಾ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧಯ

 ವಿಠಠ ಲ 

ಹಂಜಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸೈಫಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಔ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರಾಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಎಯಗಂ

ಟಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿ 

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಿಂದರಾ

ಬಾಯಿ 

ಪೇೋತಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ  

ಫಷಣಣ  

ಮನೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಂದೇನ

ವಾಜ್ 

ಧಾಯವೇ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್ 

ಔರಿೋಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿದದ

  

ಶಿವಯಣ

 ಡೊಳಿೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಔತ  

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿೋ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನೂಜಾು 

ಆಡಮ್ 

ಧಾರಾ

ಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಎಸ್ 

ಖೇಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷಸರಾ

ಬಾನು 

ಮುಷತ ಕ್ 

ತಡಗುಿಂ

ದಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಔಕ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮುತತ   

ಲಖಭಣಣ

 

ಸನ್ನುಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕಯ 

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಸಟ್ನರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಾಮ

 ನಿಂಖ  

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಫಷ

  

ಸಂಖ  

ತಾಿಂಫಕೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷಟ್  

ಭಲಲ   

ಬೇೋರೆ

ಗಾಿಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ವಿಠಲ್ 

ನಂದಗಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಜಾತ 

ಸಿದದ   

ಅಿಂಔಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖನ್ನ

ಥ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದಯ  

ಭೋಭರಾ

ವ್ 

ವಾನಭ

ನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ್ 

ಭಧುಔ

ರ್ 

ಅಧಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಣ

  

ಸಿದದ ಲಿಿಂಖ

  

ಹಾಟ್ಟು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್ 

ಜೆ 

ನಂದ

ಗಾಿಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಆನಔಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಪಾ ವ 

ಸಿದಾಯ ಭ 

ದ್ದಗೆು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ 

ಬೇಲ

ಗಾಿಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಷತೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನಥ

 

ಚಂದಯ ಭ

  

ತೋಡಕ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಫಷಣಣ  

ಷತು ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಯಸಾಬ್

 

ಅಬುದ ಲಖ

ನ ಗೌರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋವಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದಾಮ ಣಣ

 

ಛಾಮ

 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ನ್ನಖ  

ಮುಖಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನೋಲವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕ್ರಲಗ 

ಯಮಶ್

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಶೇಕರ್ 

ಧನಮಮ  

ಸಾವ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ಯ 

ಗುರು

ಮೂತು 

ಹೆಗಿೊಿಂಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಡ  

ಶಿಗೊಿಂ

ಡ  

ಗೊೋ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಣಧಯ 

ಧಭುಣಣ

 ಜೈನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಇಯ  

ಔಳಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಗುರುಪಾ

ದ 

ಅಿಂಔಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ವಿವವ ನ್ನಥ

 

ಮುಜ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಧರೆ  

ಶಿ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷಕುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಉಡ್ಡಪಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಸಾಯ

ಬಿಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್ 

ಮಾಶಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ 

ಮಲಲ   

ನ್ನಯಕ ೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್ 

ಖಫೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಚಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಷಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಭದೇ

ವ್ 

ಸರಿಚಂ

ದಯ  

ಚವಾಹ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಮವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಹಯಬಾ

ಯಿ 

ಸನಮಂ

ತ್ ಭುವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನಥ

 ಸುತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಲ  

ಷತ   

ಬೇೋಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇವಾಬೆ 

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಶಿಯನ್ನಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮೆನವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಬಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌರಿ 

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಯತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪತಾಳ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಣತ 

ಛಾಮ

 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಸಿಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆನು

ದಿದ ೋನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಟ್ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ 

ಸನಭ ಿಂತ್ 

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ 

ಭಾಯಭ

ಣಣ  ಹಲಿಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅನಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಬೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಂದನ್ನ 

ಮಂಖಳೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಲ್ಕಸಾ

ಬ್ 

ಲಲಾಡೆ

ಸಾಬ್ 

ಗೊಫಫ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಯಮವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖನ 

ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಕ 



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಫಲ  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಫಳ  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

  

ಭಲಔ

 ಹಂಜಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಯದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಖರ್ 

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಠಔಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇಶ್ 

ರೇಣಸಿ

ದ್ದ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಧನಮಮ  

ಸಾವ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ನಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ವಕುಿಂತಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣ್ಮಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಿಂಡ್ಡ 

ಚಂದ  

ಸತತ ಯಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ್ 

ಜಖದೇವ್ 

ಸುಯವಾಸ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಔಸ್ತತ ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಖಂಡ  

ಬಂದಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ 

ಭನುಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಮ ಲ

ಕಾ ಭ  ಪಿ 

ಅಕ

ಮಾಿಂಚಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಖಣತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಖ 

ಗುರುಫಷ

 

ತಾಿಂಫಕೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ಯ ೋ

ಮ 

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕಯ 

ಔರೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ ವ  

ಶಂಔಯ   

ತಾರಾಪ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶೆಟ್ಟಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ರಾಭಣಣ  

ಸಾಲೋ

ಟ್ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಜಿಜಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿೋಿಂದಯ  

ಜಾಾ ನೇವವ

ಯ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿೋಯ  

ಶಂಔಯ 

ಕೇೋಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್ 

ಶಿವಯಣ್

 

ಮಂಖಳ

ವೇಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಟಾಲ ರಾ

ಮ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಳ  

ದ್ದಿಂಡ

  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ರೇಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗೋತಾ 

ಜಖದೇ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಂಖ 

ಭೋಯ  

ಅಟ್ಟ್

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಔಕ   

ರಾಭಚಂ

ದಯ  

ಕುಿಂಬಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್

ಯ 

ಬಿೋಯ  

ಅಟ್ಟ್

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಗೊಕುಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಪಾ

ಲ್ 

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ನ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಜೈನಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷಜನಫ  

ಕಲ್ಕಸಾ

ಬ್ 

ಮಾಮ ನುರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾವೂಬಾ

ಯಿ ತೇಲಿ 

ಪಿ ಎಸ್ 

ಐ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾದೇವಿ

 

ಗುಿಂಡಡೆ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಲ 

ವಯಣ  

ಖೇಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್ 

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಉನನ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವ  

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಕೄಿಂಭಾವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

  

ಶೆಟ್ಟ   

ಬಿರಾಜ

ದಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಶಿೋಲ್ 

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್ 

ತೋಟ್

  

ಅಜಗೊಿಂ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರೆ

 ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬ್ 

ವಾಲಿಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂದ  

ಸಂಖಣಣ  

ಸುತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷತೋಶ್ 

ಶಿಯ ಮಂತ್ 

ಬಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಸುಗಯ ೋವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ರೇಣ

  

ವಾಟ್ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಅಭರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು

ಷದಾಮ್ 

ಹುಸೇನ್ 

ಇಮಾಸಾ

ಹೇಬ್ 

ದಾಯವೇ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ಮುಿಂಗಾರು ಕುಪಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ 

ಚಲಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ ಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರಿಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಹುಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಷಚಿನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ಯ ೋ

ಮ 

ನ್ನಭ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಿಂದಯ

ಬಾಯಿ 

ನ್ನಭ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ

ಬಾಯಿ 

ನ್ನಭ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್ 

ನಭ

ಗೊಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮಾಲಾ

 ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಾಲ್ಲ 

ಸೇವ್ಕ 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸೇವ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾರು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ 

ವಹಾಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೇಗೆ

  

ಗೌಡಗೊೋ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ನಿಂಖಣಣ  

ಗಂಗಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ 

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ತೋಳ

ನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಶಿವಯಣ

  

ಹ ಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫವ  

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಹ ಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಭೂಸ್ನತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಪಿಂಡಲಿ

ಕ್ 

ಷಫಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುನೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪೆಗಂಫ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಚಂಬಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ

  

ಯ ಧಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾರಾ

ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್ 

ನ್ನಖನ್ನ

ಸ್ತರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸು 

ಪಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸ್ತ

ಯಾ 

ದೈಗೊೋಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾವಾ 

ವಯಣ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷವ ರಾ

ಜ್ 

ಗಂಖ  

ಷತಲ ಗಾನ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದೌಲ  

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್ 

ಹ ಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕಶ್ 

ಧಮುು 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತ  

ಸದಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಧರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಎಶುರು

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಗುಜಿ ನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭುರಾ

ಜ್ 

ಮಂಗೊಿಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಪಂಚ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಷವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಯಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥರಾವ್ 

ಸುತಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಾನಂ

ದ್ ಜಿದದ ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾ ಡಿ 

ನಿಂಖದಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ 

ವಿಜಮ

ಕುಮಾರ್ 

ಕುಷಖಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಧೇನು 

ಲಕು 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವೈಜನ್ನ

ಥ ರು 

ನಿಂಖದಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಗಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದ 

ಅಿಂಕುವ 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಕುವ 

ಯತನು 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕಯ 

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್ 

ಖಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಲ್ 

ಸಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫದ್ದದ  

ಉಮಾಲ್ಕ

 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ ವ  

ಬಿಜಾಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಕುಕ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ನ್ನಭದೇ

ವ್ 

ಚವಾಹ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಸಾಭಯಿ

ಲ್ ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ  

ವಿಠಠ ಲ್ 

ರೋಗಾ

ಣ್ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪೄಯ ೋಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ  

ಫಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಮೇೋತ

ಚಂದ್ 

ರಾಠೋಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋತ

ಚಂದ್ 

ಭಣ್ಮಣ  

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾವ ಮ

ನ್ನಥ 

ಭಲಲ   

ಬೆಖಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಶಿೋಲ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔವಿತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೆಟ್ಟಟ   

ಹತಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಬೂ

ಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

ಭಭ  

ಫುಲಾಭ ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಭಭ  

ಇಟ್ಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ 

ರೆವೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಮಾ 

ತುಕ

ರಾಿಂ 

ಸಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

  ಭೂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಖಿಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯ  

ಇಟ್ಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಶಭಭ  

ಸಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ಮ ಗುಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿೋತಾರಾ

ಮ್ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಾ

ನಂದ 

ಶಿಲಿಿಂಖ

  

ಭಣ್ಣರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ 

ಫಷಣಣ

  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಶಿಯ ೋಮಂತ

 ಮಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

  ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚೌಡ  

ರಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖನಫ

ಷ  

ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಿಂದಯ

 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಅರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪತಾಳ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ 

ಗಾಡೆಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾರ್ 

ಚಂದಯ ವ 

ಕುಷಖಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಭತಾ 

ಜಿದದ ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದಂಡ  

ರೇಣಸಿ

ದಧ  ದ್ದಗೆು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫದನ  

ರೇಣಸಿ

ದಧ  ದ್ದಖು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಶಾಲ್ 

ವಿಜಮ

ಕುಮಾರ್ 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಧರೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಭಣ್ಣರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಉಮಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಗಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಧಾಯ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಕದರ್ 

ಬಾಷಾ 

ಪಿರಾವಾ

ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಅಣಣ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಫಾಟ್ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ 

ಪಟ್ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚೌಡ  

ಎಲ್ 

ಫಳಖರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇಶ್ 

ಎಲ್ 

ಫಳಖರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಟಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಲಖಭವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿದಧ

ವ  

ಚೌಡ  

ಶಿಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮಭೋ

ಭ 

ಕೇನಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿ 

ಕೇನೆಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದ್ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ 

ದತಾತ ತಯ

ಮ 

ಮಾಶಾಳ 

ಇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಶಿ  

ಮಾಶಾಳ 

ಇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ದತಾತ ತಯ

ಮ 

ಮಾಶಾಳ 

ಇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಲವಂತ

 ಸಿದಧ   

ನ್ನಯಕ ೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನಥ

 ರೆವೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಟಾಲ 

ಬಾಯಿ 

ರೆವೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಭಭ  

ದಾಭ ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ 

ಮಂಜಲ

ಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ರೆವೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಚೌಡ  

ರಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಶಾಿಂತ್

 

ಭಸದೇ

ವ್ 

ನ್ನಖನಸು

ರೆ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ನ್ನಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಾಿಂಧಾರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರುದಯ ಮು

ನ ಖಣಿತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕವ 

ಚೇಳಗರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಫದಯ  

ಎಿಂ 

ನಂದಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ

  

ಬನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಪಾ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

 

ರಾಮು 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ  

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಮತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇಖಾ 

ಶಿ  

ಮ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ  

ಪಾಟೋ

ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಶಿಯಗೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಸಂಕು

ಮಾರ್ 

ಶಿಯಗೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಮ 

ಕಶಿನ್ನಥ

 ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಗೌಡಗಾಿಂ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ನ್ನ

ಥ 

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಗೌಡಗೌ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿೋಫಾನ್ 

ಸಾಹೇಫ

ಲಾಲ್ 

ಬಾಖವಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಹೇಫ

ಲಾಲ್ 

ಮುಲಕ

ಸಾಬ್ 

ಬಾಖವಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಕೂಫ

ಲ್ 

ಅಸಭ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಾ ರಾ 

ಸೈನ್ 

ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

 ಈಯ  

ಆಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ ಕೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಬೄವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಣಣ  

ಖವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಭ

ಲಲ  

ಗೌಡಗೊೋ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಹಮು

ದಿದ ೋನ್ 

ಮುಜಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖಭಭ  

ಇಟ್ಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಿವವ ನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಯ  ಬಿ 

ಕುಜಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಚನನ   

ಕುದರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖನ್ನನ ಥ

 ಹುಚಚ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಔ

ಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಯ್

 ಫಲ  

ಮಾಶಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ಫಷ

  

ಫಾಟೇಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್ 

ವಣು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಬಾ

ಯಿ 

ಭಲಲ   

ಯ ಧಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೇೋಗ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಎಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಮ

ವವ ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನಥ

 ನವಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಗಶ್ 

ದಲ

 ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ  

ನ್ನಖನ್ನ

ಸುಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ 

ಕಳ  

ಕ್ಷ್ತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಲಚಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದ

ಭಭ  

ಬಿಜಾಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಧರೆ  

ಔರಿಗುಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔ

 

ಇನ್ನಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಲ  

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಮಾಶಾಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ ರಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ  

ರಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತ್ 

ಶೆವ್ಕ 

ಚವಾಹ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಭಾಷೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ ಗಂಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

ಭಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಕೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಧರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಕುಿಂತ

ಲಾ 

ಬಾಯಿ 

ಷಲಿಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಖವ  

ವಯಣ  

ಧನಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ದ್ದಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ 

 ಹ ಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮು 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಡಷಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭುರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖರಾ

ಜ್ 

ಚಿದಾನಂ

ದ್ 

ತ್ಿಂಖಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಣಣ  

ಬಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾವಿತಯ  

ಭುಸಿತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂದವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಚಂಬಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು IRAPPA

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜೈಭಮ್ 

ಪಿಯ  

ಮುಡಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಪನ್ನ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ದಿೋಪ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಖಾ 

ಫಷಯ

ಜ್ 

ಮೇಷಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಧಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಮ ಟ್

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಡಷಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದವಯತ್ 

ಭೋಮು 

ಪಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಷಟ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಲವನ್್

ಬಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಭೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭು 

ಇಯ  

ಯಬಾಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದಿೋಶ್ 

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ ಮಮ  

ಶಿಗೊೋಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲ್ಕಲ

ಬಾಯಿ 

ಮುದನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ರಾ

ವ್ 

ಯ ಧಾನ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸರಿಚಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಕೇಳಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚೌಡ  

ಬಾರಾಭ

ಚಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ 

ಶಿಲಿಿಂಖ

  

ಹುಲಾಭ ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತ

ಮಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಫಸಾ  

ಮಂತಯ ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ 

ದೌಲ  

ಸಲಾಲ

ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ 

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಸೋಲಾ

ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೇೋಗ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ದಿೋಪ್ 

ರೂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಯಣಸಿಿಂ

ಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ಸಾಲಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ  

ಶಿಯಗೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ರಾಭಣಣ  

ಫಮ

ಕೇೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲ್ಕಲ  

ಚವಾಹ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ರೂಪಾ

ಲ್ಕ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಷತಮ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಪನಭ  

ನ್ನಡಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಧನ 

ಭೋಮಾ

ಶಾ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಲಾಲಾಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

  ಸದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮು 

ಸೋಮು 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಕತ

ಬಾಯಿ 

ಜಪ 

ಚನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮಲ

ಕಾ ಭ  

ಮಾಶಾಳ 

KAR

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಚೌಡಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ

  

ಔಣಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಡ

 

ಹನನ

  

ಸವಾಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತವ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಹನನ

  

ಸವಾಲಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಖ  

ಚನನ   

ಈವವ ಯ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಲಲಿತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಚೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫುಲ್್

ಚಾಿಂಡ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಫಷನ

  

ಉದಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಗೋತ 

ಇಥ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್

 

ದಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾಲ್ಕ

 ಪನುನ  

ಚವಾಹ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಬಾಯಿ 

ಪಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ತುಳಜ

 ಬಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭಾಔಯ 

ನವಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಧನಸಿಿಂಗ್

 ದೇವ್ 

ಚವಾಹ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಾವ ಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ಶೆಟ್ಟಟ   

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಬಾಬು 

ಜಳಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹೇಶ್ 

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಈವವ ಯ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಚೌಡವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಸಾನ್ 

ಬಾಲ್ಕ 

ಚವಾಹ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ  

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ 

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಖ 

ರಾಭತೋ

ಥು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಗೋತ 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನಫಷ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ತೋಟ್

  

ಭೋಭ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಧನಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನತಾಮ ನಂ

ದ 

ಅನನ   

ಭರಾಠೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ತಂಬಾಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶ್ 

ಅನನ   

ಭರಾಠೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶುಮ

ಮ 

ಜಾಗೋಯ

ದಾಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಕ   

ಸಾಲಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಹರೇಭಠ

 

ಭಲಲ ಮಮ

 

ಶಿಲಿಿಂಖ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವ್ 

ಸನಭ ಿಂತ್ 

ಶಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಮಶಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ  

ಜಲಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಲಿಿಂಖ

  

ಶಂಔಯ

 ಕುಷಖಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ನಂದ್ನಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಪಾಮ ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭದಿೋನ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೋತಾ 

ಫಷರಾ

ಜ ಗುಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದಾಮೇೋ

ಧರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೋ

ಸಯ 

ಪೇೋದಾದ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿದಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚೌಡ  

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಭಭ

 ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಮಾಭ

ಸಾಬ್ 

ಇಬಾಯ ಹಿಂ

ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಕವ 

ಫಷರಾ

ಜ ಕೇೋರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಜ್ಮ ೋತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಾಲ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಭಡಿವಾ

ಳ  

ಫಫಫ ನ

ಸ್ತರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ನಿಂಫಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಲಿಿಂ

ಖ 

ನ್ನಭ

ಗೊಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಷತೋಶ್ 

ಬಾಬು 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಫೋಜಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಷಾ

ಲಾಿಂ 

ಚಂದಸಾ

ಬ್ 

ನಗೆಬಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿದ

  

ಬಾಮ ಿಂಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದಿನೇಶ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇವಿ 

ಫಷಯ

ಜ್ 

ಯುಪಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನಂದ  

ರಾಮ

 

ರಾಭತೋ

ಥು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ್ 

ರಾವ್ 

ಕಷರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೂತ  

ಸಾಹೇಫ

ಣಣ  

ಕಿಂಫಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಜಕ್ 

ಗುಡಾಾ ಬ್ 

ಬಖವಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಖ  

ರೇ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಚ  

ಅತನೂ

ರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬು 

ಕೇೋಟ್ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಫಫಫ ನ

ಸ್ತರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದತತ   

ತೇಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಚನನ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಮೌಲಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇವಿ 

ಉತತ ಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನನ ವಿೋಯ

  

ಫಷ  

ಉನನ ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಬಾಳೂ

ಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ಗೌಡಗಾಿಂ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿೋಯಕ್ಷ್

ಮಮ  

ಹಾಡಿಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ ಚುಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಯ್

 

ಉಮಾಜಿ 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಭದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಮ

ಬಾಯಿ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋನ್ನ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಖಣೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭದಾ

ಸ್ 

ಹೆಮುಲ  

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿ  

ಗೊೋಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭು 

ಭೋಭವ 

ಯಫಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ   

ನವಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿನ್ನಥ 

ಗುಿಂಡ

 

ಪೇೋತಾತ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದ ಜಿ 

ನಂದಿ

ಕೇೋಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಎಸ್ 

ಸಡದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಯಬೆವಿ

ಭೂತಭ

ಠ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಧರು 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ 

ವಿಭೂತ

ಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಳವ  

ಶಿಚೇಲ

  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಔಜಾ 

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಅಿಂಔಲಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾನುಬಾ

ಯಿ 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭುರಾ

ಜ್ 

ಖಂಡೇರಾ

ವ್ 

ಇಿಂಚೂ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇೋತ

ರಂ 

ವಾಲ್ಕ 

ಯಥೋಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೄಗು 

ಚವಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮ

 

ನಂದ  

ರಾಭತೋ

ಥು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಿದಾಮ ಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಪತಯ

 

ಗುರುಲಿಿಂ

ಖ  

ಎರಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾಮ ಣಿ 

ಭೂಸಿತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲ್ 

ಕಸಾನ್ 

ಚನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಸಾನ್ 

ಧೇನು 

ಚನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲ  

ಹ ಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನಭುಲ 

ವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ತಾನ್ನಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಲಾಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಿೋರೇಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾಬೆ 

ಪನುನ  

ಪಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮಶಿಯ ೋ 

ಅ ಶಾ

ಹೇಬ್ 

ಆಲಿಗಾಿಂ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಧಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಿದಾ

ಸ್ 

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಚವಾಹ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತ್ 

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಭಭ  

ಸನುಮಂ

ತ್ ಅಲಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಔಣಣ

 ಸಿ ಎ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್ 

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್ 

ಆಲಂಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಶಂಔರೆ

 ಕುಲು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಐವವ ಮು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಭಲಕ ಣಣ  

ಕೇೋಖ

ನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಕುಿಂಬಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ಶಂಔರ್ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಕ  

ಪಿೋಯ 

ಕೇೋಖ

ನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ ಇ 

ಹಂಚನ್ನ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವೇಕ

ನಂದ 

ಫಳೂರಿಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔರೆ

 ಗೌಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಗುಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಔಲಾ 

ಸಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ 

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೂಪ 

ರಾಬುತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ  

ಅಲಗಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಶಿನಿಂಖ

  

ನ್ನಖಯಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್ 

ಶಿಯೋ

ಖ  

ನ್ನಖ

ಲಿಾಿಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಲಚ

ನ 

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ದಳವೇ 

ರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಸಭ

ದ್ 

ಖಾದಯ

ಸೋ 

ಮುಜಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಹಾಸಿನ 

ಬಗಂ 

ಠಾಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜ್ಮ ೋತ 

ಫಷರಾ

ಜ ಗೌಿಂಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇವಿ 

ಫಷಣಣ  

ರಿತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ 

ಸಿದಧ ರಾ

ಭ ವಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮವ 

ಜಖದೇ

  

ದಡಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ತೇಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಷರುಬಾ

ಯಿ 

ನಿಂಖಮಮ

 ಸಾವ ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನಭುಲಾ

 

ಸುಭಾಷ 

ವೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಸಿದದ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಭಭ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ತಾರಾಬಾ

ಯಿ 

ಜಾದವ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಗೋತಾ 

ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಂಖ 

ರಾಠೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ಭಭ  

ಸಾತ  

ಬಿಜಿ ಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾವಿತಯ  

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಸಾತಲ

ಗಾಿಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂರ್ಜಬಾ

ಯಿ 

ಉಮಾಲ್ಕ

 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬೇೋಯಗ 

ಸಿದಧ ರಾ

ಭ 

ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

 

ಸಿದಾಯ ಮ್ 

ನ್ನಖಲ

ಗಾಿಂವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಿಬಾಜಿ 

ನಲ್ಕ 

ರಾಥೋ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಣ್ಮಭ ಕ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ 

ಸಾತ  

ಸಂಗೊೋ

ಲಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಭೈಲ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

  

ಚಂದಯ ಶಿ 

ಬೇಲಭ ಿಂ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಜಮಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಬೄನ್ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಣಾಣ ರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಬೌಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ ಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಅಣಣ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಾಮ ಣಿ 

ಮಾಳ  

ಫಫಲಾ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಕಂ

ಠ 

ಪಿಂಡಲಿ

ಔ 

ಕಭಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫ

ಸು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಸಿದದ ಣಣ  

ಬೇೋಳ

ಮಂಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಭಾ 

.ಜಾ 

ಹಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಧೂಳ  

ಶಾಕಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾ 

ಪಾಶಾ 

ರ್ಜನೆಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ





2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

 

ಚಂದಯ ಶಾ

 ವಾಖದ ಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಔಲಭ ಟಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

  

ಹಾಷನ

  

ದಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ತಭಭ ಣಣ  

ಎಸ್ 

ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿೋ

ಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ವೈಜಯಂ

ತಮಾಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೋನ್ನ

 ಬಿಇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾದೇ

ವಿ ಬಿ 

ಡಗಾ

ಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿಚಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿೋ

ಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ASHOK

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಅಿಂಫರೈ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ದೇವಿಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಪತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್ 

ಡಿ 

ದಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ ಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಸಿದದ ರಾ

ಭ ಗೌರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭುರಾ

ಜ್ ಎಸ್ 

ರೆವೂರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂತ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಕ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫವ  

ಬಿೋಯಣಣ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಾ

ಯಿ 

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತ್ 

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಭಾ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು ಬಂದೇಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್ 

ರಾಭನ

ಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭದರ್ 

ಸಾಬ್ 

ಮೌಲಾ

ಸಾಬ್ 

ದಫೇದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೋರಾ

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಷತೋಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಕತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಯ್್

ಕುಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಅನನ ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಹುಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರುಕಭಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ 

ಮಭನ

  ಶಿಿಂಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಮತಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಮೋ

ಲಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಿಂಡ್ಡ

ರಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಗೊಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದತಾತ ತ್ಯ ೋ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಭಭ  

ನ್ನಭದೇ

ವ್ 

ದಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೋನ್ 

ಔಲಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಧೋಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಬಿಫ ೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ತ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಮೆಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಕಿಂತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಂತ 

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಕದೇ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅವಿನ್ನ

ಶ್ 

ಸಿದಾಯ ಭ 

ರೆಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನುಷ

ಬಾಯಿ 

ರೆಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ದಭ ಔರ್ 

ಕುಲಔ

ಣಿು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಗೋತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ  

ಡಡ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭಾಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ನನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಔಸ್ತತ ರಿ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ 

ಅನ್ನನ ಯ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಯ

ಜ್ 

ಭೋಭಶಾಮ

 ಔಪಾಸ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

  

ವಿೋಯಬದಯ

  

ಬಾಲಿಕ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ ಶೇ

ಕರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಮಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೂಮಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವಿೋಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಮಮ  

ಭಠ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಶಂಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನನಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿಕಿಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುಲಾಬ್ 

ಚಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಹೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ 

ಗೌಡ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಖೇಡಗಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಶೆಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಾವಿತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವಂತ 

ರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿಬಾ

ಯಿ 

ಅಮೇಗ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಭಭ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವೇಿಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯಗೌ

ಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ ಪತಯ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಸರಿಜನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ರಾವ್ಕತ

  

ಉಡಚಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಚನಫಷ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾತವ ವ  

ಉದಚನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಕಭಣಣ  

ಸಿದಧ   

ನ್ನಯಕ ೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ದವಯಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಶಿರುದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಮನ್ನಕಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಗೋಯಥಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ದತುತ  

ಭೋಭ 

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಕ   

ಶಿಲಿಿಂಖ 

ತ್ಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯಶುರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಗೌಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾಲ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ರಾಭಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಯಶುರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಬಂಧ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಮಲಲ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಜಟ್ಟಟ   

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಇಯಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮಲ

ಕಾ ಭ  

ದವಯತ್ 

ಖೇಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಡಭುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಬಾಬು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣ್ಮಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೋ

ಸರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ಮಂತ್ 

ಮಾಲಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಗೌ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ತುಕರಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್ 

ಫಷ  

ಖೇಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭ

ಗೊೋಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ

  

ಯಾತ

ನೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಮುತತ ಣಣ  

ಭಲಲ   

ಗೌಯಗೌಿಂ

ಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ವೋ 

ಶಣ್ಮಭ ಔ

  

ಕೇೋಲಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್ 

ಔರೆ  

ಫಡಾಳ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಗುಜಿ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ಸರಿಜನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಪಿೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ 

ಸಾಮಫ

ಣಣ  

ಖೇದಗಔ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಅ ರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ದಾನ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು ಲಔಕ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷ  

ಅಮೃತ್ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ಮುಿಂಗಾರು

ದೇವೇಿಂ

ದಯ  

ಅರ್ಜುನ್

 ಶಿಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸರಾ

ಜ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾನ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ  

ಸಂಖನ

  

ಯಭಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನೋಲಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

 

ಸಂಖನ

  

ಯಭಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕಶ್ 

ಬಿ ಕುದರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಜ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಫದಯ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಕಣಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನಥ

 ಸಂಖ  

ಕೄರೂಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಲಿಿಂಖ

ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಪಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ಫಷಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಜ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಿತಾಯ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ ಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ಅವ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ದೇಕಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

  

ಮಾಷತ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾದ

ರಾವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜಾಬಿ 

ಫಸಿಯಸಭ

ದ್ 

ಶಾಮ ಭನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿೋಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ   

ಬಖವಂತ 

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿದಾಮ ಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ದೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಕುಪಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಮಭೋ

ಮ್ 

ಹಾಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಖಾಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನಫಷ

  

ಕಯಜ್ೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಭ ಿಂತಾಯ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಶಿನ್ನ

ಥ್ ಫಖಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಬುದಿದ ೋ

ನ್ 

ಫಡೇಸಾ

ಬ್ 

ನದಾಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಷಾ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೈಯ  

ಚಿತು ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ

  ಸಿಿಂಘೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಯಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಷನ

  

ಬೇೋಡ

  

ಫನಾ ೋಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಸೈಮದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಗೌತಮ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕಬಾ

ಯಿ 

ಹುಷ  

ಫನಾ ೋಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ದಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಕೄಬಿಎ

ಎಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ದಷತ ಗೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಔಕ ಣಣ  

ಬಾಖಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ನ್ನಗೂರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ 

ಧಭುಣಣ

 ಫುಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾಿಂ

ತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಫುಲಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲಲ   

ಧಭುಣಣ

 ಉಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಧಭುಣಣ

 ಹುಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ನೂಯಜ

ಹಾನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ವ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಭದರ್ 

ಭಸಭ

ದ್ ಶೈಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಭ

ಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬೆ 

ಕಯಜ್ೋ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಗಶ್ 

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಔಜ್ೋು

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಗನ್ನ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಾಿಂಡ

  

ದಡಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಿಜಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಗುಿಂ

ದ 

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಶಿಿಂಧೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಹಾಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ

ಕಿಂತ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಚಿನ್ 

ಚಿತಾತ ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಚಿತಾತ ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಲೋ

ಚನ 

ಚಿತಾತ ಪಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂದ  

ತುಕರಂ 

ಫನಸೋ

ಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಿೋಲಕ 

ಅಬುದ ಲ್್

ಔರಿಿಂ 

ಟೇಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ಷದಾುರ್ 

ಅಮನ್ 

ನದಾಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು ಅಶೋಕ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿವವ ನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ನಭಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಉಮಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಯವಿೋಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಮೋನ್ನಕಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂಖಳಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಜಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ

 ಎಸ್ 

ಮೄತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬೇೋ

ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಫರಿೋ

ಶ್ ಮೄಟ್ಟಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣ್ಮಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೆಟ್ಟಟ   

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ಬಿರಾದಾ

ರ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನೋಲ

ಕುಮಾಯ 

ರೇಣಸಿ

ದದ   

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾದೇ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಖವ  

ಹುಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಣು 

ವಿಜಮ

ಕುಮಾಯ 

ಹುಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾರ್ 

ಎಸ್ 

ಸಖರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ 

ಕೄ ಹುಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುತತ ನೇ

ನ 

ಷತಮ ನ್ನ

ರಾಮಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಮುಯಸರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭೂಯಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಔಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಮಫ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾದ ರೂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಪತಯ  

ಸುಭಾಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂತಾನಂ

ದ್ 

ಶಂಔಯಗೌ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋಶೈಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ವೈಶಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಹುಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಕೃಶಣ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಔರ್್ 

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್ 

ಪಾಿಂಡ್ಡ 

ವಾ 

ಸಾಮಾನಮ

 ಒಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಶಿಕಿಂ

ತ್ 

ಭೋಮಾ

ಶಾ ನವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಖ 

ಔಭಯಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಲಿತಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಕಷ 

ಔಭಯಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಭಾಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಕೆಲಾಷ 

ಗುರು  

ಔಭಯಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಎಸ್ 

ಔಳಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಚಿನ್ 

ಭೂಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಷದಾಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಕಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಬಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾಯ ವಿನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ರುಕಭ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಆರಿೋಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಲಾತ ಫ್ 

ಫದಡಾ

ಲ್



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಜಾಪರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಬಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಆಿಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಕೃಶಣ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಗಾಧಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಖಂಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಘುನ್ನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಧರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಂಔಯ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಕಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

  

ಹುಚಚ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿೋ

ಔ ಶಿಯ ೋತ 

ಬಂಡಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನಜಮು

ದಿದ ನ 

ಜಮಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅವ ಕ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಚಂ

ದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ದತತ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಧರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾಿಂಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಆನಂದ 

ಶಾಹು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭಶಂ

ಔರ್ 

ಡೆರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಧ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾವಿತಯ  

ಗುರುಶಾಿಂ

ತ್ 

ಮತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತ್ 

ವಯಣ  

ಮತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಯತ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖನ್ನನ

ಥ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಯವಿಿಂ

ದ್ ಮೄಟ್ಟಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಾನಂ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಬಿೋರ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಠಾನ್ನಾ

ಬ್ 

ಮೆಹಫ

ಬ್ 

ಭನಯಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಭಜ

ನ್ 

ಭಣಿಯಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ನಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದಿೋಶ್ 

ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಣ್ಮಭ ಕ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ನಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಯ್

 

ಧೋಿಂಡ

  

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಾಬುರಾ

ವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾರುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋನ್ನ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಜಟ್ಟಟ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ನಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಬುದ ಲ್ 

ಯಜಾಕ್ 

ಶೇಖ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಿಿಂಖ

ರಾಯ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಯನಿಂ

ಖ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋವಿಿಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಶಾಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲ ನ್ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಲಭೋ

ಭ 

ವಯಣ  

ಮತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾರ್ಜ 

ಅಿಂಬೇೋ

ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಣು 

ಭೂವಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಪಾುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾರ್ಜ 

ಬಂಡಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ದತುತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಧುರೂ

ಪಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ

ಶಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಧನಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸೇನ್ 

ಭಾಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಗಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖಭಭ  

ಮೄಟ್ಟಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ 

ಅಶೋಔ 

ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಪತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಷತವ  

ಹುಚಚ 

 ಕೇೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶೋಭಾ 

ಉಮಾ

ಕಿಂತ್ 

ಅತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಮುಖೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖ  

ಸಿದಾಯ ಭ

  

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ  

ಸಚಚ ಳ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಸಾ

ಬ್ 

ಬೂದಿಹಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಧೋರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಖಂಡ್ಡ 

ಸಾಲಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುನಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ನ್ನಗಿಂದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ

ಮಯ 

ಸಾಲಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇಬಾ 

ಯೆಡೆಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಬೆರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಧೋಿಂಡಿ

ಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಸಾಭ ನ್

 

ಫಡದಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಸಣಮಂ

ತ್ 

ಕೄರೂರು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಮಾ

ಬಾಯಿ 

ಸಿದಾದ ಥು 

ಮೆದಗು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಭ

ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಜನಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನನ ಪೂ

ಣು ರು 

ಹಂಚನ್ನ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್ 

ಗೊೋವ

 

ಬಿದಾುರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖನ್ನಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಠ ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಚಚ 

 

ಭೋಭಶಾಮ

 ಕಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಸಿದದ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ದಿಲಿೋಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶುಭಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಜ್ೋತ

ಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ನಖಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶಿಯ ೋ 

ದಿಂಡಿ

ಬಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಾಯ ಭ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭಾತ

 

ನ್ನಲಕ ಭ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನುಮಂ

ತ ಮಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಮಾನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋಬಾ

ಯಿ 

ಬಂಡಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕಶ್ 

ಹಷಭ

ನ 

ಸಡದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಸಭ

ದಿೋನಸ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

  

ಬಂಡಗಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನೆಸರು 

ಡಿ 

ಹತು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಈಖ  

ಗನು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಗುಯಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭರಾ

ಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನೋಲ್ 

ಮುತತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಸುಕು 

ಮಾರುತ 

ಸಿಿಂಖಡೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತ

ಮಮ  

ಸಿದಾಯ ಭ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು DATTU

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಧರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖನ್ನನ ಥ

 

ದ್ದಿಂಡ

  

ಸಲಸಂಗ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿವಯಣ

  

ಬಿರಾದಾ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸನಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಔನ್ನಮ  

ಯಮಶ್ 

ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಚಚ 

 ಕಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಗೋತ 

ಟ್ಟ ಮೄಟ್ಟಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ತುಳಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು GODABAI

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶಿಯ ೋ 

ಎಿಂ ಮೄತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು  

ಹಂಖಯಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಷಯನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಿಯಾಜ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಚಚ 

 

ಭಹಾದೇ

 

ಅತಾತ ಯಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಅದಾಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಷತೋಶ್ 

ಸಿಿಂಗೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ  

ಔಳಶೆಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೋತಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಠಠ ಲ 

ನ್ನಖ  

ಬಂದಿಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವೈಶಾಲಿ 

ವಿಠಠ ಲ 

ಬಾಮ ಿಂಡ್್

ಗಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್ 

ಅರ್ಜುಿಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ರಾರ್ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶೋಭಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಖ 

ಫಳಿ್ಳಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಭಠತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೆಬೂ

ಬ್ 

ಭಾಷಾಸಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಯನಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುನಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ದಯಾ

ನಂದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಈಯವ  

ಖಡೆಡ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಅಯವಿಿಂದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ನ್ನಥ್ 

ಕೇೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಣಮಂ

ತರಾಮ 

ಸಿದಾಯ ಭ

  ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುನಂದಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಖಣತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ವಿಠಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ನ್ನಖ  

ಖೇಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿೋಯಣಣ  

ಎ 

ದೇಔಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಘುನ್ನ

ಥ 

ದೇಔಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭನೋ

ಸಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಾಮ ಡಲ್ 

ಸಾಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಷಕಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಔಫ ರ್ 

ಪಾಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿೋ

ಕ್ ಡಿ 

ಬಾಲ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಲ ೋವ

  

ಬಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಣು  

ಕಳೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಮಮ  

ಎಸ್ 

ಭಠತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಯಮಶ್ 

ನ್ನಖ  

ಗರಾನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಆದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದಧ ರಾ

ಭ 

ಹತು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿಕಂದರ್

 ಬಾಷಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ 

ಭೋಮಾ

ಶಂಔಯ 

ಭನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತ್ 

ವಯಣ  

ಷಯಸಂಬಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುರೇಶ್ 

ಸಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲ  

ಧೋತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನಭುಲ 

ಧೋತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಕೇೋ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ತ ಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಮಮ

 ಭಠತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಬೇೋದಿದ

ನ್ನ 

ಸುತಾತ ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿನಿಂಖ

  

ರೋಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಸಿದದ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಇಬಾಯ ಹಿಂ

 ಭಾಷಾ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಣ್ಮಭ ಕ 

ಹೆಚ್ 

ಕೇೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ  

ಎಸ್ 

ಭಂಡಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖಭಭ

 ಎಿಂ 

ಸಾಭಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾನೆ

ಪ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಭಭ  

ಔಣ್ೋಳಿಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶುಯ ತ 

ಭಲ್ಕಲ  

ಪಾಮ ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಖ 

ದ್ದಿಂಡ

  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಖ  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ಣಣ  

ಹುಷನ

  

ನ್ನಯಕ ೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾರ್ಜ 

ಮಾರುತ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕ್ಷ್  

ತಹಾವ ರಾ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ನಲ್ಕ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ದವಯಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ರಾ

ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಬುದದ  

ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಶೋಕ್ 

ಪಂಡಿಲ ಕ್ 

ಅಿಂಬಿಖ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪತಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭೋಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಿಂಡಲಿ

ಕ್ 

ನ್ನಲಬೄ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಪಾ

ಲ ಎಿಂ 

ಸಾಲಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮವವಂ

ತ ಕ್ರಟ್ಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮೇಹ್ದ  

ನಬಿಸಾಬ್

 

ಭಣಿಯಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನಸು

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುಫದಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ನ್ನಯಕ ೋ

ಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪೄಯ ೋಮಾ 

ಕೇೋಲಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ದೇಸಾಯಿ

 

ಶಿಯ ೋಮಾಿಂ

ತ್ 

ಡೊಭನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಾಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಶೇಔರ್

 

ವಯಣ  

ಕೇೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕ

ರಾಿಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಜ್ಮ ೋತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿಯ ೋದೇವಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಜಖದೇವ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಾ

ದ್ 

ಸಿದಾಯ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೈಫಾನ್ನಾ

ಬ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಭರಾ

ಮ 

ದಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಜಮ ಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಬಿೋಯ  

ಭೋಮವ 

ಸಲಸಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಖಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಆಿಂಬಿಯ ಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಈಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾಜಿ 

ರಾವಿಿ  

ಜಂಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಭವ  

ನ್ನಲಕ ಭ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಅನತಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ದತುತ  

ಕಭತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

 

ನ್ನಲಕ ಭ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾವಿತಯ  

ಶಿರಾಜ

ಕುಮಾಯ 

ಗರಿಗೌಡ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಸಿ

ದಾದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಗುರು



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾದೇ

  

ಗರಿಗೌಡ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭಲಔ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಡ

 

ಪಾಮ ದ  

ಕುಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗುರುಶಾಿಂ

ತಲ ಿಂಗ್ 

ಶಿ  

ಕುಿಂಬರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಕವ 

ಷದಾಶಿ 

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅನ್ನಸು 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ದಿಂಡಿ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಳಸಿರಂ

 ಜನಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಖುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಲಕಾ ಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಮಾಣಿಔಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾರುತ 

ಔಟ್ಟಟ  

ಖಾತಾಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಚದಯಭಾ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಶ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ  

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರುಬಿೋನ 

ಬಗಂ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ನತೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುಖಲಾ

ಬಾಯಿ 

ಪಾಲವೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಹುಚಚ ವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾಲಿಿಂಖ

ರಾಮ 

ಶಂಕೄಯ   

ಔಡಾಲ ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಜಿೋದ್ 

ಅಸಭ

ದ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಯತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ಳಾ ಮಂಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತವ

 

ಟೋಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು RAMA

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಲಿಿಂಖ

  

ಭಸಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾದೇ

ವಿ 

ಭಸಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ 

ಭಸಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ 

ಭಸಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಷಚಿನ್ 

ಭಸಾಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಾಜ  

ಫಷ  

ಬಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪೄಯ ೋಭವ

 

ಫಫಲವವ

ಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ವಯಣಭಭ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ತುಕರಂ 

ನಯಷ 

ಕೇೋಲಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಾಮ ಣಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಚವ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನಿಂಖ  

ವಯಣ  

ಮತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸ್ತಮು

ಕಿಂತ್ 

ಧೋತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾರ್ 

ಜಿ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ 



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಮುಕಿಂಡ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಚಂದಯ ಶಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಡಿತ 

ಮೄಟ್ಟಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಗವೇಿಂ

ದಯ  

ಕುಿಂಬಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಗಾಧ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಾ

ನಂದ್ 

ಶಂಔಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಬಾ

ಯಿ 

ಔಭಯಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿೋತಾಬಾ

ಯಿ 

ಮಾಣಿಔ

  

ಕೇೋಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಯದಾ

ಬಾಯಿ 

ಬಜಂತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಾ

ವ 

ಅಿಂಬಿಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಔಲಲ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣ 

ಸಿದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಿಂಬಿಖಯ

 

ಫಷವಂ

ತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಹೌಸಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತವ

 

ತಭಭ ಣಣ  

ಪೂಜಾರಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಖಂಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಗೋಯತ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸುನಂದ 

ಬಂದಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ರಾಜಶಿಯ ೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೋಮಾ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಖಂಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಾಗುಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಳ  

ಔಡಾಲ ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ ವ  

ಔಡಲಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ದ್ದಿಂಡ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಯತನ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಕುಪಿಂದಯ

 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ರೇಔರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣ್ಮ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಚನ  

ಬಖ  

ನವಿೋ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಂರ್ಜ

ಳಾ ಬಿ 

ಆಲಗೊಿಂ

ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಾಿಂತಬಾ

ಯಿ 

ಹನನ

  

ಹಾಡ್ಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಚಚ 

 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ 

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ABED 

ಪಾಶಾ 

ಭಹಬೂ

ಬ್ SAB

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್

 

ಬಿರಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಗ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಾಯಿಫ

ಣಣ  ಮ ತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಯವಿೋಿಂದಯ  

ವಿಠಠ ಲ್ 

ಬಂಡಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಖದೇವಿ 

ಜಖನ್ನನ ಥ

 ನವಿ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭೌಯಭಭ  

ಎಸ್ 

ಅಡೆವ ನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಖಮಮ  

ಭಡಿವಾ

ಳಮಮ  

ಭಠತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೇಭ ೋಗೆ

ಪಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷಯ

ಜ್ ಎಸ್ 

ಸುನಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಖಂಡ್ಡ 

ಬಂದಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ ಎಸ್ 

ಆದಿನ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಜಾವಿೋದ್ 

ಮೇಲಾ

ಸಾಬ್ 

ಫದಡಾ

ಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ರೇಖಾ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇಣಸಿ

ದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋವಿಿಂ

ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯೋ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಗೋಯಥಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದಯ  

ತಳವಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ಭುಲಿಿಂ

ಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಔರೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರೇವಂಕು

ಮಾರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ಖಭನೆ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನ್ನಖ  

ನ್ನಮ

ಕೇೋಡಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಕತ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಲ  

ಸಾಲಗಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿನ್ನಮ

ಔರಾಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೊೋಸಾ

  

ಸಂಜಿ  

ಭಟಾ ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಔಭಲಾ

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ನೋಲಬಾ

ಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ತಾಯಬಾ

ಯಿ ವೈ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಿಜಮ

ಕುಮಾಯ 

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಭನ

  

ಯಷ  

ಹಷಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗೌಯವ  

ಅರ್ಜುನ್

 

ಹನುನ

ಟ್ಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಂಔಯ

ಲಿಿಂಗ್ 

ಖೇಭಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಲಿಲ ಕ

ರ್ಜುನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಾದಯ 

ಚಂದಯ

ಕಿಂತ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಣಣ  

ದಿಖಸಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಶಕುಮಾ

ಯ 

ಔಭಯಡಿಡ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

ಮಮ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಯ ಭಾತ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಕ್ಷ್ಮಕು

ಮಾಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಲಿಿಂಖ

ಮಮ  

ಶಂಔಯ

ಮಮ  

ಹರೇಭಠ



2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಕೄರಾಫ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಅಿಂಫಣಣ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಥಗಾು 

ಖಡಿಖ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಯ ವಿೋಣ್ 

ಕುಮಾರ್ 

ಭನೋ

ಸರ್ 

ಅಥಗಾು

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಶಿಯ ೋಮಾಿಂ

ತ್ 

ದಡಡ ಭ

ನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಪಾದಶೆ

ಟ್ಟಟ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂತೋ

ಷ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪತಾಳ 

ಬಾಯಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಗಂಖವ  

ಹುಷನ

  

ಔಡಾಲ ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಖಡದ್ದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಜಿೋ

ಕುಮಾಯ 

ಸುಭಾಷ 

ಔಡಾಲ ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸಿದದ 

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮಲಲ   

ಔಡಾಲ ಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಭಹಬೂ

ಬ್ 

ಮುಲಾಲ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಭಾಗೋಯಥಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಮುಕಿಂಡ್

 ಬಂಡಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪೄಯ ೋಭನ್ನ

ಥ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಫಕ್ 

ನ್ನಧಫ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಹುಚಚ 

 ಸಂಖ  

ಸಲಸಂಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಷಯನ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಶಿವಾಜಿ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಷನ್ 

ಷಸಬ್ 

ಬಾಷಾ 

ಷಸಬ್ 

ಜಮಾದಾ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಿದದ   

ಅನನ   

ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಲಕಾ ಭ ೋ 

ಬಾಯಿ 

ದೇವೇಿಂ

ದಯ   

ಗುಿಂಡಗ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ವಯಣಫಷ

 

ಬಂದಖಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸಂಖಭ

ನ್ನಥಯ 

ಮೄತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು ಸುರೇಶ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಅಮೇೋಗ

ಸಿದದ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಫಷರಾ

ಜ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಪಂಚ

ಭಭ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ರಾಜಶೇಕ

ರ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಕಯಣ್ 

ಶಿಯೋ

ಖ  

ಮತಯ

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ
ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಸೋಪಾ

ನ್

2019-2020 ಔಲಬುಯಗ

ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉಡಚಣ ಮುಿಂಗಾರು

ಚಂದವಾ

 ಸಿ 

ಮಂದಾರಿ

ಕ್ರ .

ಸಂ
ತಾಲಿ್ಲಕು ರೈತ ಸಂಕ್ಕ ಕಿಂದರ ದ ಹೆಷರು ಸಣಕಾಸು ಶಕ ರೈತಯ ಹೆಷರು ಉಕ್ಯಣಗಳು

1 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಲಲ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

3 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮಾರೇವ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

4 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಯತನ ಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



5 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರಾರ್ಜ ಸಯಸಿಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

6 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸರಿವಚ ಿಂದಯ  ಕರು ರಾಥೋಡ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

7 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

8 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಲಕಾ ಭ ಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

9 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಚಂದಯ ಕಿಂತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

10 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

11 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಚಂದ್ದ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

12 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

13 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿಂಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

14 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಕಿಂತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

15 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

16 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

17 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

18 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

19 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಲಲ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

20 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

21 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಾಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

22 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಾಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

23 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಯಣ  ಭಮಕರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

24 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಸಿದಧ   ಕಿಂಫಳೆ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

25 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಕಂತು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

26 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಯ ಮೋಳಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

27 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

28 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಯೋಗ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

29 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಾಯತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

30 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಪಟ್ಲಾಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

31 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ದೇವಾಲ್ಕ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

32 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಲಿಿಂಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

33 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಾಯತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

34 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸುಜಾತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

35 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸೋನ್ನಬಾಯಿ ಕೇಳಿಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

36 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

37 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಚೇತನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

38 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಡಿವಾಳ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

39 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಗೊಲಲ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

40 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರಾರ್ಜ ಕೄ ದಡಡ ಭನ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

41 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರಾಮು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

42 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಸದೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

43 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

44 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರೇಣಸಿದದ ಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



45 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

46 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ದೌಲತ್ ಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

47 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ದಾಷ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

48 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮಾಮ ನಸಿಿಂಗ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

49 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ತ ಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

50 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಯ ಭಾಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

51 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಫಷಣಣ  ಚಂದಯ ಭ  ಮಾಶಾಳಕ ರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

52 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

53 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶೇಖ್ ಖುತುಬ್ ನಬಿಲಾಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

54 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಇಿಂದಯ ಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

55 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮಂಖಳ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

56 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಯಣಫಷ ಭಠತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

57 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಖದಖಮಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

58 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

59 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಬಾಲವ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

60 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಹಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

61 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

62 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅಶೋಔ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

63 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಔಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

64 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಯ ಕಶ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

65 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

66 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸುಶಿೋಲಾ ಸರಿವಚ ಿಂದಯ  ಯಥೋಡ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

67 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಮು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

68 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಷತಮ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

69 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ನಿಂಖಮಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

70 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

71 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಮಂತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

72 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

73 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಔಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

74 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಾಭರಾಮ ಚಲಿಗರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

75 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಯಣಫಷ  ಅಟ್ನನ ರು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

76 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮೆನ್ನಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

77 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

78 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಿರೇಶ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

79 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಗಂಖಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

80 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅಪಾ ರೆ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

81 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮವವಂತ್ ರೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

82 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಜಖದೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

83 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

84 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಜಖದಿೋಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



85 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

86 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

87 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೂತಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

88 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

89 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಔಭಲಾಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

90 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಕಶಿಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

91 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

92 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

93 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಿಠಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

94 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅಶೋಕ್ ಎ ಗಾಮಔವಾಡ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

95 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಜಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

96 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರಾಭಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

97 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಿೋಯಬದಯ   ಎಿಂ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

98 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಔರೆ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

99 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಂಔಯಲಿಿಂಗ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

100 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

101 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಂಖಣಣ  ಬಾಬುರಾವ್ ಅಲಮಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

102 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಯಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

103 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮುಯಗಿಂದಯ  ಭಸಾಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

104 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರಾಗವೇಿಂದಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

105 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಭರೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

106 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರೇಣಸಿದದ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

107 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸುರೇವ ಜಮಾದಾಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

108 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಜಖದೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

109 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಡೆಪಾ  ಕುಿಂಬಾಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

110 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮಲಲ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

111 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

112 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸುನೋತಾ ಬಿ ಜಾಧವ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

113 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸೋಭನ್ನಥ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

114 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ನ್ನಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

115 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020

ಸುಿಂದರಾಬಾಯಿ ದಿಂಡಿಬಾ 

ನ್ನರಾಮಣಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

116 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿರಾಜ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

117 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಾಯಿಫನನ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

118 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಿಠಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

119 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಭರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

120 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಗೊೋಔಣು ಭಕನೆ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

121 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

122 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಂಔಯಲಿಿಂಗ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

123 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಯಸ್ತಲ್ ಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

124 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅಿಂಫಣಣ  ಭಹಾದೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



125 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

126 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ದತತ ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

127 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಜಔಕ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

128 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ನೂಜುನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

129 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ರಾಭ ಕುಿಂಬಾಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

130 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶೆವ ೋತಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

131 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅನಸುಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

132 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

133 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

134 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

135 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ನಿಂಖಣಣ  ದೇಬಿಫ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

136 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿ  ಹರೋಳಿಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

137 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸುನಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

138 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಆಲಾಡಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

139 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ತಯ ಮೂತು ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

140 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಭಶಾನಔಯ ಫಖಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

141 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶುಬ ಚಂದಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

142 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಈಯಣಣ  ಸಿ ಪಂಚಿಔಟ್ಟಟ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

143 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶೌಔತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

144 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಖಾದಯಟೇಲ್ ಎಚ್ ಮಾಲಿಟ್ಟಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

145 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಯಣಫಷ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

146 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮೌಲಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

147 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸೈಫಾನ್ SAB ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

148 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅನನ ಪಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

149 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಪತಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

150 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

151 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಹಬೂಬ್ SAB ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

152 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅಬುದ ಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

153 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಸಭಭ ದ್ ಯಫ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

154 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ಲಿಿಂಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

155 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ದೇಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

156 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

157 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಭರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

158 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಬಖವಂತರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

159 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅಿಂಬುಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

160 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಾಿಂತಭಲಲ   ಗುಿಂಡಯಗ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

161 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಬುರಾನ್ನ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

162 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ರಾಭ ಭೋಭರಾಮ ಸೋಡಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

163 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮೇಡಿನ್ನಾ ಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

164 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ದಷತ ಗೋರ್ ಜೆ ಟ್ಟಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



165 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿವಯಣ ಶಾಿಂತ  ಮ ತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

166 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ನೋಲಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

167 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಗುಡ್ಡಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

168 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅನಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

169 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

170 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

171 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಔಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

172 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಜಮಾನ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

173 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಿೋಯ ಫಸು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

174 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ದಯಾನಂದ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

175 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

176 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಫಾತಮಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

177 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಧೂಳ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

178 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

179 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಭರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

180 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಿಠಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

181 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅಯಿಲಾಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

182 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಪಿಂಡಲಿೋಔ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

183 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

184 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

185 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಗರಿಭಲಲ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

186 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಗುರುಬಾಯಿ ಧೂಳ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

187 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

188 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿವಾನಂದ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

189 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮಧಾ ದೇವಪಾಿಂಡೆ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

275 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಗುರುರಾಜ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

276 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

277 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

278 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ರೇಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

279 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಾಮಫಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

280 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಫಷಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

281 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮುಟ್ಟಟ  ಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

282 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭೋಭಶಂಔಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

283 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

284 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

285 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಗುರುಪಾದ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

286 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಸಭ ದ್ ಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

287 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಶೋಔ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

288 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸುರೇಶ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

289 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಡಮಾಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



290 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಗಂಗಾಧರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

291 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಪಿಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

292 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಂತೋಷ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

293 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

295 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಯೂಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

296 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

298 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮೆಫಬ್ ಟ್ಟಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

300 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದದ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

301 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಗುರುಲಿಿಂಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

302 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಣ್ಮಭ ಕ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

303 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ದಯಾನಂದ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

304 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮವವಂತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

305 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ವನಮುಕ  ಸಾಮಫಣಣ  ಯಗೊಿಂಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

306 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಫಷಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

307 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಷಲಿೋಿಂ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

308 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಪಾಿಂಡ್ಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

309 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

310 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಸಿದದ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

311 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಖಾಸಿಿಂ ಷಬ್ ಕದರ್ ಷಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

312 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಲಲಾಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

313 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಹಬೂಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

314 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮುಖೇಶ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

315 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ರೇಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

316 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಪತಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

317 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

318 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

319 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

320 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಣಿಕ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

321 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದದ ರಾಭ ಮತಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

330 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಆಡಮ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

331 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ವಿಜಮ ಬಿ ಜಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

332 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸುರೇಶ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

333 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ವಿಕಸ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

334 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಹಾನಂದ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

335 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮಟ್ಟಟ ಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

336 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ದೇರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

337 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ನ್ನಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

338 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

339 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸುನಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

340 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಫಷಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



341 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಯಗೊೋಿಂಡ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

342 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಶೋಔ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

343 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಕುಮಾಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

344 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಕಿಂತು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

345 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ನ್ನಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

346 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

347 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಷಯಷವ ತ ಅಲಲ ಗ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

348 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ನ್ನಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

349 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಿಂಬಾದಾಷ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

350 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದದ ರಾಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

351 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಭಭ  ಟೇಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

352 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದದ ಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

353 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸುಖಳಬಾಯಿ ಸಟ್ಟ ಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

354 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಹನನ  ಗೌಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

355 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಶೋಕ್ ಜನಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

356 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

357 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಾಭರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

358 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದದ ಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

359 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಷರುಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

360 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಷರುಬಾಯಿ ಸಿದದ ರಾಭ ತಳವಾಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

361 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಂಖನಗೌಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

362 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದಾಯ ಭಮಮ  ಸಿ ಔಳಿಿಭಠ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

363 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಗುರುಶಾಿಂತ್ ನೂಲಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

364 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದದ ಭಭ  ಫಷರಾಜ ವಾಗಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

365 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಹನನ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

366 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಷದಾನಂದ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

367 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

368 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಪಿರೋಜಿ ಖಂಡ್ಡ ಗಾಡೆ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

369 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅ ರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

370 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಗೊಿಂಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

371 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಫಷ  ಶಂಔಯ ಧನಖಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

372 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಆಕಶ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

373 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ತಭಭ ಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

374 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಾವಿತಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

375 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸುಭಾಷ ಫಸಿಲ ಿಂಜಿಪಾ  ನ್ನಡಗ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

376 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಬಂಡಗಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

377 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ನಿಂಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

378 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಹಬೂ ಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

379 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅನತಾ ಜನಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

380 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಕೇೋರೆ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



381 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಾಯದಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

382 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಸದೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

383 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಳಭಭ  ಹರೇಕುಯಫತ್ಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

384 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ರುಕಭಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

385 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಹಾದೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

386 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ನ್ನಖ  ಈಖ  ಗನು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

387 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದದ ರಾಭ ಮೄತಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

388 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದದ ಭಲಲ   ಜೆಟ್ಟ   ತಳವಾಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

389 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಾಮ ಮ್ ರೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

390 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ರಾಭಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

391 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ನಿಂಬಾಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

392 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ನೋಲಮಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

393 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅವ ಕ್ ಮುಲಾಲ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

394 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಕಿಂಟ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

395 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ವಯಣಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

396 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಯ ಕವರಾವ್ ಕುಲಔಣಿು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

397 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

398 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಲಕಾ ಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

399 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

400 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಷರೋ ಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

401 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸುನಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

402 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

403 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಶಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

404 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ವಶಿಔಲಾ ಎಿಂ ಖೇಮಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

405 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಫಷಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

406 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

407 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಔಲಾತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

408 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಿಂಜಿೋಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

409 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಬಂಡೆ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

410 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

411 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದದ ವ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

412 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ನಿಂಖಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

413 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಿಂಬುಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

414 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಚನನ ಭಭ  ಭೋಮಾಶಂಔಯ ಫಯಗಾಲ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

415 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಾಹೇಬ್ ಲಾಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

416 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಔಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಈಡಿಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

417 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ನ್ನಗಿಂದಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

418 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

419 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಔಲಾತ ನ್ನಖತನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

420 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಶಾಮ ಭರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



421 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಬಾಬು ವಯಣಫಷ  ನ್ನಲಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

422 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದಧ ರಾಭ ಸನಭ ಿಂತ್ ಕೄರೂರು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

423 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಲಲ   ಶಿ ನಲ್ಲರು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

424 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

425 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಲಿಿಂಖ  ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್  ರೂಗ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

426 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಫಷಣಣ  ಪಿಂಡಲಿೋಔ ನ್ನಯಕ ೋಡಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

427 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

428 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ತುಕರಾಿಂ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

429 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

430 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಹಾಜಿಮಾಲಂಗ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

431 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ದಷತ ಗೋರ್ ಚೌಧರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

432 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ನಂದಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

433 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಜಖದೇವಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

434 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಮನ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

435 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಬಿೋಯಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

436 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಚಂದಯ  ಶಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

437 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಕೇೋಬೇೋು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

438 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭೋಭಶಂಔಯ ಗುರು  ವಂಗ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

439 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶೋಭಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

440 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮನ್ನಕಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

441 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಿಂಫಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

442 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸ್ತಮುಕಿಂತ ಬುತತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

443 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭೋಭಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

444 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸುಲೋಚನ ಎಸ್ ರಿವೂರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

445 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸುನಲ್ ಮೄತಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

446 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಹಾದೇ  ಔಲಲ   ಅಲಾಲ ಪಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

447 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

448 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಂಔಯಗೌಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

449 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ನೋಲಾಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಮುಖಳಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

450 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಜಟ್ಟಟ   ಜಮ  ದ್ದಡಡ ಗ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

451 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸುಬಾಶ್ ಕುಲು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

452 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಈಯಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

453 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಜಯಾನಂದ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

454 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಪಿಂಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

455 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ದತಾತ ತ್ಯ ೋಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

456 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ದತತ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

457 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಯ ಭು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

458 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಾತವ ವ  ಉದಚನ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

459 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭೋಟಾಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

460 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಗೌಡ ಗೌಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



461 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ರಾಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

462 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ರಾರ್ಜ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

463 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಅಬುದ ಲ್ ಸಮೋದ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

464 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಮುತತ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

465 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಶಿವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

466 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಔಫ ರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

467 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

468 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಗುರುಲಿಿಂಖಮಮ  ಶಿಮಮ  ಭಠ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

469 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಗುರುಶಾಿಂತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

470 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಲಲ ಔಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

471 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಚನಭಲಲ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

472 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸೈಫಾನ್ ಮುಲಕ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

473 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಬಾಬು ಮುಜಾರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

474 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಖಾಸಿಮಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

475 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಗುರುಶಾಿಂತ್ ಪರಾಣಿಕ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

476 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಫಷಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

477 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಇಿಂದಾಯ ಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

478 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ದೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

479 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ವಯಣಫಷ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

480 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ದತುತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

481 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

482 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಜಖದೇ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

483 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ರಾಮು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

484 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಮೇೋಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

485 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

486 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಅಯವಿಿಂದ್ ತವಾರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

487 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

488 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ದಷತ ಗೋರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

489 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

490 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

491 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

492 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಹಾಷನ ಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

493 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಸಾಮಫಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

494 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಶಿರಾಜ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

495 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಯೂನಸ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

496 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಡಿವಾಳ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

497 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಶಿವಯಣ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

498 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಮೋಬಿು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

499 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಬಾಬು ವಯಣ  ರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

500 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭಲಲ   ಬೄನೂರು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



501 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

502 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಗಾಲಿಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

503 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮಲಲ ವ  ಶೇಕರ್ ಕಂಫಳೆ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

504 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಪಂಚಾಮತ್ ಭಠತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

505 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

506 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸುಭಾಶ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

507 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ನಜಾಮುದಿದ ೋನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

508 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

509 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಪಾರು ಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

510 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

511 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಹಾಿಂತ  ರಾಭಣಣ  ನ್ನಖಠಾಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

512 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಕವೇರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

513 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಂಖಣಣ  ರಾವ್ಕತ  ಕಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

514 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಸನಮಂತರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

515 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

516 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಸಂಖಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

517 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಲಲ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

518 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಲಾಲ ಅಸಭ ದ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

519 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಯವಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

520 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಯಾದಾರಾಭ ಸಿೋತಾರಾಭ ಭೂಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

521 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಲಕ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

522 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭದರ್ ಸಾಬ್ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ದಫೇದಾರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

523 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಹ್ರಣಣ  ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

524 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದದ   ಸಿದದ   ಧನಖಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

525 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಸಿದಾಯ ಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

526 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಷತೋಶ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

527 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ವಿಠಠ ಲ ನ್ನಖ  ಬಂದಿಾರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

528 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಹೇವ ಫಷ  ಆಲ್ಲರು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

529 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ವೈಶಾಲಿ ವಿಠಠ ಲ ಬಾಮ ಿಂಡ್್ಗಾರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

530 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಜಖನ್ನನ ಥ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

531 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

532 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ನ್ನಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

533 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಾಭರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

534 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಜಟ್ಟ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

535 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

536 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಲಲ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

537 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಹುಲ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

538 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಗುರುಪಾದಮಮ  ಇಯಮಮ  ಹರೇಭಠ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

539 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

540 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಬಖವಂತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



541 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

542 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಸೇಔ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

553 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಮಂತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

555 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಿದಾಯ ಭ ಫಲ  ಅತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

578 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮಾವಕ್ ನಬಿಸಾಬ್ ತ್ಗೆಲಿಲ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

583 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

620 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ವಫಕಾ ಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

623 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಯ ಭು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

626 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್ ಚೌಧರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

639 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಹಯಖ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

642 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ದಭ ಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

645 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

647 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ರಾಜೆಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

649 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಅಫಫ ಸಾಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

655 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮೆಮುನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

659 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

662 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಬಂಡೆಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

670 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಯಬನ್ ಬಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

675 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ದಷತ ಗೋಯ ಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

683 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ರ್ಜಲಖಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

685 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಲಲಸಭ ದ್ ಕಶಿಿಂಸಾಬ್ ಚೌಧರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

686 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಔರಿೋಮ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

687 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಷಫಾನ್ ಸಾಬ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

688 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ 2019-2020 ಸಫೋಜಾ ಬಗಂ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

870 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಅಮಾನುಲಾಲ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

871 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ನಜಗುಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

879 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಹಾಿಂತಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

882 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭನೋಜ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

891 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಔಲಲ ಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

896 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ತೇಜರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

900 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಖಾದರ್ ಬಿಐ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

910 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಬಾಬುರಾವ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

913 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ವಯಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

918 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಮೆಲಾರಿ ಬೇಭಭ ನಲಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

926 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಶಿವಾನಂದ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

927 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಬಾಬು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

928 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಗುಡಡ  ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

929 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಲವಭ ನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

930 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಅಲಿಲ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

931 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಗಂಗಾಧಯ ಭಹಾಿಂತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



932 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಗೌಸದಿದ ೋನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

933 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

934 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಭಹಾಿಂತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

935 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ಣಣ  ಡಶೆಟ್ಟಟ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

936 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2019-2020 ವಯಣಫಷ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

1570 ಅಳಂದ ಅಳಂದ 2019-2020 ಚಂದಯ ಶಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

1571 ಅಳಂದ ಅಳಂದ 2019-2020 ಶಿರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

1994 ಅಳಂದ ಅಳಂದ 2019-2020 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

1995 ಅಳಂದ ಅಳಂದ 2019-2020 ಮಾಮ ನಸಿಿಂಗ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

1996 ಅಳಂದ ಅಳಂದ 2019-2020 ಭೋಮಾ ಶಂಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

1997 ಅಳಂದ ಅಳಂದ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

1998 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಚಂದಯ ಶಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

1999 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಶಂಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2000 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಸುಮತಾಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2001 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಶಿಲಿಿಂಖಮಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2002 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2003 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಲಕಾ ಭ ೋಕಿಂತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2004 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಅನನ ರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2005 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಶಂಔಯರಾವ್ ಮಾಲಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2006 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಸಯಾಲ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2007 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ದತಾತ ತಯ ಮ ಸ್ತಗೂರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2008 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಈಯಣಣ  ಸ್ತಖರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2009 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಯಮಶ್ ಎಿಂ ಟ್ಟ ನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2010 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2011 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಭಹಾನಂದ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2012 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಸಿದದ ರಾಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2013 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಸಂಗೋತಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2014 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2015 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಅಿಂಫರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2016 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2017 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಲಾಲಾಾ ಬ್ ನದಾಫ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2018 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಬಾಬು ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2019 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಬಾಬು ಸಾಬ್ ಆಳಂಡ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2020 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಸಂತೋಷ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2021 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಸಂತೋಷ ಆಳಂಡ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2022 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2023 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಯ ಲಾಹ ದ್ ಗುಿಂಡಾಡ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2024 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಫಷಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2025 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಶಂಔರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2026 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್



2027 ಅಳಂದ ನಿಂಫಗಾು 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2028 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಉಮ್್ದೇವಿ ಶಿಯ ೋಶೈಲ್್ ಅಪಾ ಿಂಡೆ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2029 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಸಿದಾಯ ಮ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2030 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2031 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಶಾಿಂತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2032 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಬಿರಾದಾರ್ ಖಜಾನನ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2033 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಸುಿಂದಯ  ಬಾಯಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2034 ಅಳಂದ ಕಜೂರಿ 2019-2020 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2035 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸನಮಂತ್ ಎಸ್ ಷತಮ ಗೊೋಳ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2036 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಮಾಳ  ಸಣಮಂತ ನ್ನಡಗರಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2037 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭೋಭರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2038 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರಾಚಮಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2039 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿವಾನಂದ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2040 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2041 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2042 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಕವ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2043 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಪಂಡಿತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2044 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರುದಯ ಗೌಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2045 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಫಲವಂತರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2046 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಗುಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2047 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಅಿಂಫರಾಮ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2048 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶೋಭಾ ನ್ನಖನಸ್ತರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2049 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಭತಾ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2050 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಯ ಮಂತ್ ಜಖಡಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2051 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸುರೇಶ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2052 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭದ್ನದ ರಾವ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2053 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸ್ತಡರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2054 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಕುಮಾಯ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2055 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2056 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ರೇಣಸಿದದ  ಫಡಾಳ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2057 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಸಿದದ ಣಣ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2058 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2059 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಯವಿ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2060 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2061 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ಭಲಲ ನ್ ರೆಡಿಡ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2062 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ನಿಂಖಭಭ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

2063 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2019-2020 ವಯಣಮಮ  ಭಠತ ಬಾಮ ಟ್ರಿ ಸ್ನ ರೋಮರ್

ಕ್ರ . ಸಂ ತಾಲುಕ್ ರೈ.ಸಂ.ಕ ರೈತನ ಹೆಷರು ಸುು

1 ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೊಯ
ಸನಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2 ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೊಯ
ನಾಗಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2019-20 ಟಾಡಲ್



3 ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೊಯ
ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

4 ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೊಯ
ಗಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

5 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದುಲ್  ಫಮಕೇೋಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

6 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಲಿತಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

7 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಮೃತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

8 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ರ್ ಪೊಲಿೋಸ್ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

9 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾದೇ್  ಶಿಯೋಗ್  ಖಾಲಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

10 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಖಾಜಾಮೆನೊೋದಿ್ಧನ್ ಪಿಸಾಕಬ್ ಮುಜಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

11 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹೈದರ್ ಲಾಡ್ಸ ್ವೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

12 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಖಾಸ್ಪಮಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

13 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಾಶಿ ನಾಥ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

14 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

15 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗೌರಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

16 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೇಣಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

17 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

18 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಮತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

19 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

20 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್  ಭಾಶಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

21 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಬ್ಬು ಬಾಕ್ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

22 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುರೇವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

23 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

24 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಸ್ಪರ ೋನ್್ಬೇಗಂ ಪೈಗಂಫರ್ ತೆಲೊಣಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

25 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕೆಲಾಷಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

26 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

27 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಆನಂದಕುಮಾಯ ಗರು್  ಬಿರಾದಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

28 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುನೋಲಕುಮಾಯ ಗರು್  ಬಿರಾದಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

29 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

30 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೂಮಕಕಾಿಂತ್ ಧೋತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

31 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚತುಯಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

32 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

33 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಿರಾ ಅಸಭದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

34 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

35 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮುಕಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

36 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಂಡಿತ ಮೄಟರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

37 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಂಗ್ರಧರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

38 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ವಿಠಲ್ ನಂದಗ್ರನ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

39 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜೇವವ ರಿ ಸಳಿಗೋಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

40 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗಭಮ  ಭಲ್  ಆನೂರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

41 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

42 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸದೇ್  ಕ್ರುತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

43 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗ್  ನಾವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

44 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾನಂದ್ ಸೂಮಕಕಾಿಂತ್ ಕ್ಟ್ು ಳಿಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

45 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಗದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

46 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಭಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

47 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಕ ಣಣ  ಗಲೆ್  ವಂಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

48 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

49 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೌಯಭಮ  ಧೂಳ್  ಫಮಕೇೋಡ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

50 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



51 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

52 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

53 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲ್  ವಯಣ್  ನಾಗಲಗವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

54 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

55 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಭಶಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

56 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ ಅಿಂಕ್ಲಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

57 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗರುಶಾಿಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

58 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

59 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಜಾಬಿ ಮೆಫಬ್ ಬೂದ್ಧಹಾಳ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

60 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

61 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

62 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದುಿಂಡ್  ಧೂಳ್  ಜಾಭಗೋಿಂಡ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

63 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

64 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಜಯ್ ಲಕಮ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

65 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ASHOK ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

66 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಾನಂದ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಷಷಕಿಂಬಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

67 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೇಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

68 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಾವಿೋದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

69 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

70 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

71 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಇಯ್  ಸಂಗ್  ಕ್ಲಾಯ ನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

72 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೈಫಾನ್ ಮುಲಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

73 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

74 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯತು ಬಾಯಿ ಸೂಮಕಕಾಿಂತ್ ಹಿ್ ಯಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

75 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಮಶಿರ ೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

76 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಂಗ್ರರೇವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

77 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಿದಾನಂದ್ ಅಲಿಾಪುಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

78 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

79 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

80 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹನು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

81 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಬ್ಬದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಶೇಖ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

82 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

83 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಟೆ್ಟ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

84 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸದೇರಾ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

85 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷವ ಿಂತರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

86 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

87 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂತ್ೋಷ್ ಶಿರ ಮಂತ್ ಕುದರೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

88 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂತ್ೋಷ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ವಾಡಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

89 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

90 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಭಾಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

91 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯತಾು ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

92 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧನ ಸ್ಪಿಂಗ್ ರ್ಪರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

93 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಗದೇವಿ ಷದಾನಂದ ಮಾಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

94 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಡಿವೆ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

95 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಈಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

96 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಯ ೋತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

97 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

98 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವತಾಬಾಯಿ ಗಣತ್ರ ಗ್ರಮಕ್ವಾಡ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



99 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋನಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

100 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಾರುತ್ರ ರೇ್  ಗಜಾಕೇೋವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

101 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

102 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಾಯತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

103 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಟೆ ಮ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

104 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

105 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಂಜುಳಾ ಮಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

106 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

107 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಖಾಜ್  ಫಷ್  ಬಜಂತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

108 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪ್ರ ೋಭವ  ಫಫಲೇವವ ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

109 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

110 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ಭು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

111 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ತುಕಾರಾಿಂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

112 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಸ್ಪಕಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

113 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜೋನ್ ರಾವ್ ಜಭಗಿಂಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

114 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಸಾನ್ ಧೇನ್ನ ಚನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

115 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

116 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

117 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಾದರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

118 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದೇವಿಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

119 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪುಿಂಡಲಿೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

120 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

121 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾವಿತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

122 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸನಾಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

123 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಲಾಮ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

124 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರಾಮ ಕಾಿಂಫಳೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

125 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಎಸ್ ಹುನಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

126 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

127 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋಭಶೇಖರ್ ಕೄಲಗಿನಭನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

128 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್  ಯಷ್  ಭಂಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

129 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

130 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

131 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

132 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದುಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

133 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಭಲ್ ಕಸಾನ್ ಚನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

134 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತವ  ಟೋಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

135 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿವವ ನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

136 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಗವಾವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

137 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಶುರಾಮ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

138 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

139 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಾಿಂತು ಎಿಂ ರಾಥೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

140 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿವವ ನಾಥ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

141 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

142 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

143 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪುಿಂಡಲಿೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

144 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಶೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

145 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಶಿಕ್ಲಾ ಸ್ಪಿಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

146 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಯದಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



147 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಂಚ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

148 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ರಾಥೋಡ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

149 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಾನೆಪ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

150 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪುಿಂಡ್  ಬಿೋಯ್  ಅಜುಕನಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

151 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾಮಫನು  ವಿಠಠ ಲ ಬಿೋದಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

152 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
AMOGEPPA ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

153 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

154 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

155 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಆದಶ್ಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

156 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾದೇವಿ ಫಯಭಣಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

157 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

158 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಘವೇಿಂದರ  ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಮಿಗಿಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

159 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

160 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದವಯಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

161 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

162 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಿ್  ಬಗ್  ಮತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

163 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಭಠತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

164 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರುದರ ಮುನ ಗಣಿತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

165 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

166 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುರೇಖಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

167 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

168 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅನತಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

169 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತ್  ಗಡೆ್ಡ ್  ಕ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

170 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

171 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಣಮಂತರಾಮ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಮತ್ರರಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

172 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಗ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭಾಷಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

173 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದಿರಾಭ ಸಾತಲಿಿಂಗ್  ಬಿರಾಜದಾಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

174 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಗವಂತ ಕಯಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

175 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮವವ ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

176 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯತು ಬಾಯಿ ಅಜುಕನ್ ಜಮಾದಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

177 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

178 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಯೋಗ್  ಯವುತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

179 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗರುಶಾಿಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

180 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

181 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾಮಫಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

182 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಜಾನಂದ್ ಗರುಫಲ್ ಜೋರಂಕ್ಲಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

183 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣು ನಾವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

184 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುರೇಖಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

185 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋಭಶೇಖರ್ ರಾಜಣಣ ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

186 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದುಿಂಡಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

187 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

188 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

189 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚನಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

190 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಶೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

191 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಚಿಿಂಚೋಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

192 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣಫಷ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

193 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

194 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸ್ಪಯಕ್ನಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



195 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ಕಾಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

196 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ರೆವೂರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

197 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಬಿಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

198 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

199 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರುದರ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

200 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗನಾಥ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

201 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಭಮ  ದಾಮ ಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

202 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಲವಂತ ಸ್ಪದಿ ್  ನಾಯಕ ೋಡಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

203 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾನಂದ್ ದತಾು ತೆರ ೋ ಮಾಶಾಲೆಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

204 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

205 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಠ ಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

206 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

207 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅರ್್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

208 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಪುತರ  ಅಲಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

209 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಶೋಕ್ ಕಾಳಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

210 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೈಪನ್ ಸಾಬ್ ಶೇಖ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

211 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸರಿ ಶಂಕ್ರ್ ರಾಥೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

212 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಗದ್ಧೋಶ್ ಭೋಮಾಶಾ ಹೌಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

213 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಣಮಂತ್ ನಾಗಣಣ  ವಾದರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

214 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಲಿಿಂಗಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

215 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

216 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಾಶಿನಾಥ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

217 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣಫಸು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

218 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಇಿಂದುಭತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

219 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫದನ್  ರೇಣಸ್ಪದಿ  ದುಗಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

220 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಣಮಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

221 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಣಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

222 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹನವ  ಎಸ್ ಕ್ಲಿಸಯಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

223 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಿಂಡಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

224 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗರುಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

225 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷಗೋಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

226 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಯಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

227 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಣುಮ ಕ್್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

228 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

229 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗೌಡ್  ಕಾಳಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

230 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅವಿನಾಶ್ ವಯಣಗೌಡ ರ್ಪಟೋಲ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

231 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ ಫಳಿ್ಳಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

232 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ರೋಡೇಜ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

233 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

234 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುರೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

235 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

236 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋಭನಾಥಮಯ  ಸ್ಪದಾರ ಭಮಯ  ಭಠತ್ರಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

237 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
IRAPPA ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

238 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿನಾಥ ಅಲೆಗ್ರನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

239 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೇ್  ಶಿಯೋಗಿ ಧನಗಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

240 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

241 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

242 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಉಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



243 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

244 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಜ ಹನೂು ರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

245 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಾಬ್ಬ ವಯಣ್  ರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

246 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
DASTGIR SAB ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

247 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಮ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

248 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

249 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾತಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

250 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದಾನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

251 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯವಿೋಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

252 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮವವ ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

253 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸದೇ್  ಫಳಗರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

254 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

255 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾನಂದ ಅಮಿೋನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

256 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

257 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದಭಮ  ದತುು  ಫಳೂಯಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

258 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿವವ ನಾಥ ಫಳೂಗಿಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

259 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ಬೆನೂರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

260 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಿೋಯ್  ಎಚ್ ನಾಯಕ ೋಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

261 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

262 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ರ್ ಲಾಕು ಯಥೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

263 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಮಶಿರ ೋ ದಡೆಭನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

264 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

265 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

266 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

267 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧರೆ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

268 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಜೋಕುಮಾಯ ವಯಣ್  ಕೇೋಟ್ಟಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

269 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೂಮಕಕಾಿಂತ ಫಷ್  ಹಿ್ ಯಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

270 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಭಾಸ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

271 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

272 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಶ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

273 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅನ್ನಷಬಾಯಿ ರೆಡೆಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

274 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದತುು  ವಾಘಮೇೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

275 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅವಿನಾಶ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ರೆಡೆಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

276 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

277 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ವಾವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

278 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯತು ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

279 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಿಯ್  ಭೋಭಣಣ  ಚಂಬಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

280 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಾದಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

281 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಭನ್  ಯಷ್  ಹಷಭನಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

282 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

283 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತಬಾಯಿ ಹನು ್  ಹಾಡುಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

284 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಈಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

285 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

286 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಗಿೋತಾ ಎಸ್ ರಾಥೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

287 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸನಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

288 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

289 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಖಾಜ್  ಜಲಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

290 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಷದಾಶಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



291 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಮ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

292 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ್ಪಿಂಡ್  ದಡಭನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

293 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

294 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾಮಫಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

295 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

296 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ತ್ರ್ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

297 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಂಜುಳಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭನ್ನಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

298 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದಯಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

299 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
RAMA ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

300 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

301 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಉಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

302 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೈಫಾನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

303 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋಭಲಿಿಂಗ ಚಂಬಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

304 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ತ್ರ್ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

305 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

306 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕ್ಕ ವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

307 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಯದಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

308 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋನಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

309 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾನಂದ್ ದಿಂಡಿಬಾ ದೈಗೋಡಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

310 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
PANNABAI ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

311 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಾಲಿಿಂಗರಾಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

312 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧಭಕರಾಜ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

313 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂತ್ೋಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

314 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಭರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

315 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನೋಲಕಂಠಮಯ  ಗರುಮೂತ್ರಕ ಬಾಯ ಡಗ್ರಯ ಳಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

316 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋಭಶಂಕ್ಯ ನೋಲಕಂಠ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

317 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

318 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಿದಾನಂದ್ ಫಷಣಣ  ಬಿಯಜದ ರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

319 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ಕಾಶ್ ಫಫಲಾದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

320 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ಧೈಗೋಡ್ಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

321 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದತಾು ತೆರ ೋಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

322 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗರುಮೂತ್ರಕ ಧೂಳ್  ರಾಜನರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

323 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಾಯಸಂಬಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

324 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗೌಯಬಾಯಿ ಅಕ್ಕ ಲಕೇೋಟ್ಟ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

325 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಬಂಗರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

326 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಎನ್ ಕಾಯಜಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

327 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

328 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶೇಖರ್ ಉಪ್ಿ ನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

329 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

330 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

331 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಗಿರಾಭಲಿ  ದೇಸಾಯಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

332 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ಶಾಿಂತ್ ಡಿ ಕುಲಕ್ಣಿಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

333 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ಭಲಿ್  ಧೂಳ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

334 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಿದಾನಂದ್ ಭೋಮಾವ ಕೇನಳಿಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

335 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹುಚಚ ್  ಸಚ್ಯಯ ಳ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

336 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣಫಷ್  ಸಾಮಫಣಣ  ರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

337 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ ವಯಣ್  ರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

338 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಬಾು ಸ್ ಅಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



339 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

340 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಪುತರ  ಬಾಬ್ಬ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

341 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

342 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಭಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

343 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಿೋಯ್  ಭೋಮಾಶಾ ರಿೋತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

344 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ತ್ರಭಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

345 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರುದರ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

346 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಠ ಲ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

347 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

348 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

349 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ಫಸ್ಾ  ಮಂತರ ಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

350 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತಬಾಯಿ ಕ್ಭಯಡೆಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

351 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

352 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಾಿಂತ್  ಚೌಡ್  ಕ್ಬಾನೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

353 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಶಿರ ೋ ನಾಗವ್  ಭಲೆಗೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

354 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಟೆ್ಟ ್  ನಾಗ್  ಜಂಫಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

355 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್  ಗೌಡಗ್ರಿಂವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

356 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಡಿಲ್ ರ್ಪಶಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

357 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಮಂತ್ ವಯನಫಷ್  ಬೇಕೄ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

358 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಯದಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

359 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜೋರ್ ಖಾನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

360 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

361 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಬಿಸಾಬ್ ಲಾಲೆೆ ಸಾಬ್ ಮುಲಿಾಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

362 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಮಾಲಿಕಾಜುಕನ್ ಬಿರಾದಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

363 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

364 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಾಿಂಟ್್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

365 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿನೊೋದ್ ಹಿಟ್ನು ರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

366 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಮಾಿಂತ್ ನಾಗ್  ಮತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

367 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ್ಪಕತ್ರ ಶಿರ ೋಮಾನ್ ಮತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

368 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಪ್ದದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

369 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಂಗ್ರಯಭಮ  ನಾಗ್  ಗಜಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

370 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

371 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅನು ರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

372 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹಾಷನಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

373 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದಾಭಮ  ಇಯ್  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

374 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾವಿೋಯ ದುಿಂಡ್  ಹೆಳಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

375 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಭಮ ನಾು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

376 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಾಿಂತು ಫಷಲಿಿಂಗ್  ಕ್ಯಜಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

377 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ ಶಾ ಸುಯಗೋಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

378 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
USMAN SAB ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

379 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುರೇಖಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

380 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಲ್ ವಯಣ್  ಫಳೂಗಿಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

381 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಗಿೋತ ಸುರೇವ ಕುಲಕ್ಣಿಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

382 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ಶಾಿಂತ್ ಪೊಲಿೋಸ್ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

383 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

384 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಹನೂು ರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

385 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೂತಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

386 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಿಂಫರೇ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



387 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಾಶಿನಾಥ ಭಲಕ್್  ಡಿಂಗರಿಟಾಟ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

388 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

389 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಒಗೆರ್್ಪ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

390 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹುಸೇನ್ ಭಾಷಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

391 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾದೇವು ಲಾಕು ರಾಥೋಡ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

392 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಕ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

393 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ನಾಯ ಕುಮಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

394 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧನಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

395 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಕುಮಾಯ ಆರ್ ಬಾಲೆಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

396 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಷಷಕಿಂಬಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

397 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

398 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲ್  ನಿಂಗ್  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

399 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

400 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಮಾಮ್  ಪೂಜಾರಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

401 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
DATTU ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

402 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

403 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

404 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

405 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂತ್ೋಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

406 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಸಂತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

407 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದೌಲ್  ಸೂಮಕಕಾಿಂತ್ ಹಿ್ ಯಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

408 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಈಯಣಣ  ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

409 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

410 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಿದಾನಂದ ಶಿ್  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

411 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ್ಪಕತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

412 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೇವುಬಾಯಿ ಭಲ್  ಕ್ಳಶೆಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

413 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧಿಂಡ್  ಸಾಮ್  ಹಿರ್ಪಕ್ಕರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

414 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಲಗಿಂಡ ಶಿ್  ಫುಲಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

415 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗಭಮ  ಜಳಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

416 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

417 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಣಕ ಭೂವಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

418 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಬೇಡ ಬೇಗಂ ಕ್ಲೆಖಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

419 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷವ ರಾಜ್ ಗಂಗ್  ಷತಿಗ್ರನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

420 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

421 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಂಡೇನವಾಜ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

422 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹಾಸ್ಪಿಂಪಿೋರ್ ಸಚ್ಯಯ ಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

423 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಿಂಬಾದಾಸ್ ಬಾಬಾಜ ಕಾಿಂಫಳೆಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

424 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

425 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೈಪನಾಸ ಬ್ ಮೇದ್ಧನಾಸ ಬ್ ದೇಯಭನಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

426 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

427 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

428 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗೋರ್ಪಲ ಕೌಲಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

429 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಯಣ್  ಭುಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

430 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋಭಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

431 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

432 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಭಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

433 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುನಂದಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

434 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಗಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



435 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾನಂದ ಲಿಿಂಗಮಯ  ಹಿರೇಭಠಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

436 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತ ನಾಗಿಂದರ  ಆಭನೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

437 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

438 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲ್ ನಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

439 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವರೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

440 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಆಕಾಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

441 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
BABEETA ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

442 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುರೇವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

443 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
DATTU ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

444 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ASHOK ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

445 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

446 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ರ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

447 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿನಾಥ ಭೋಜ್  ಕ್ರೋಟಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

448 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಸು ರ್ಪರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

449 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಖಾವ ಿಂಜಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

450 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ್ಪಕತ್ರಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

451 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

452 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅರ್್ಪ ಸಾಬ್ ತಾಯಕೄಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

453 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಾಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

454 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಠ ಲ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

455 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಜಮಾಸ ಬ್ ಕುಟುಬಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

456 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಬನ್ ಬಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

457 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಾಯ ಣಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

458 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

459 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯವಿೋಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

460 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗರುರ ಸಾದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

461 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೂಮಕಕಾಿಂತ ಸಾಮಫಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

462 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಭಕಲ ತಳವಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

463 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

464 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಾಬ್ಬರಾವ್ ನಾಸ್ಪ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

465 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿೋಯಬದರ ಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

466 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗಭಮ  ಹಿರೇಭಠ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

467 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

468 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

469 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಫಷಣಣ  ಇಬಾರ ಹಿಿಂಪುಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

470 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಷದಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

471 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಇಯಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

472 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮವವ ಯ ಚಂಡ್ ರಿೋಟ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

473 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಾಸ್ಪಮ ೋನ್ ಜನಸಭದ್ ಜೇಗಿಕಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

474 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಂಗ್  ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

475 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸದೇ್  ಶಾಿಂತ್  ಹುಣಷಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

476 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಲಿ್  ಸಾಮಫಣಣ  ಹಿರೇಕುಯಬ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

477 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಫು ಸಾಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

478 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಿಂಡ್  ಈವವ ಯಗಿಂಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

479 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೈನಾಜ ಭಸಮ ದ ಸನಪ್ ಭಲಿಫಡಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

480 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜನಸಮ ದ್ ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಜೇಗಿಕಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

481 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧರೆ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

482 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೇಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



483 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಭಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

484 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಾತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

485 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗ್  ಶೇಕ್ಣಣ  ತಳವಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

486 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಿೋತಾ ಜಗದೇ ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

487 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಉಮಿರ ಲ್ ಕುದುದ ಸಾಬ್ ಚೌದರಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

488 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸನಮಂತ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

489 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವೈಜನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

490 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷ್  ಅಮೃತ್ ಜಮಾದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

491 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಇಿಂದು ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

492 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

493 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

494 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

495 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಾಗಯ ಶಿರ ೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

496 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋರಾಮಂತ್ ಗರುಫಷ್  ಟ್ಟಿಂಗಲ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

497 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ ೋಕಾಿಂತರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

498 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಲ್ ಗರುಫಷ್  ಟ್ಟಿಂಗಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

499 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

500 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

501 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕ್ಕ ್  ರಾಭಚಂದರ  ಕುಿಂಬಾರಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

502 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾನಂದ್ ಇ ಹಂಚನಾಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

503 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿವೇಕಾನಂದ ಫಳೂರಿಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

504 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲನಾಬಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

505 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ರೆ್  ಗೌಶೆಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

506 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ASHOK ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

507 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಣಣ ್  ಕ್ಟೆ ಭನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

508 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುನಂದಾ ಭಲಿಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

509 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಳಭಮ  ಹಿರೇಕುಯಫತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

510 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋಭಮಯ  ಸಂಬಂಧ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

511 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

512 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

513 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

514 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಇಮಾಮಾ ಸಾಹೇಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

515 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ರ್ ಭಹಾದೇವ್ ಸಾಕ ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

516 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

517 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಯೋಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

518 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಜುಕುಮಾಯ ನೋರೋಣಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

519 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

520 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

521 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದಾನಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

522 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಣಣ  ಹುಷನ್  ನಾಯಕ ೋಡಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

523 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

524 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ್ಪಕತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

525 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಬಂಡಗಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

526 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಾಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

527 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಪ್ು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

528 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪುಣಣ ್  ಸಾಮಫಣಣ  ಡೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

529 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

530 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಭಾಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



531 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

532 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗರಾಜ್ ಫಷರಾಜ ಗೌಡಗ್ರಿಂವ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

533 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

534 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

535 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

536 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಿವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

537 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಾಯ ಣಿ ಗಯ್  ತಾರ್ಖಕಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

538 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಯಣ್  ವಿೋಯಬದರ ್  ಬಾಲಿಕಾಯಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

539 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಿಂಬಾದಾಷ ಖಂಡು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

540 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನೋಲಕಂಠಮಯ  ದ್ಧಗಸಂಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

541 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

542 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ ್  ಹುನು ಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

543 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದದ ್  ಹುನು ಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

544 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಬಾನಾ ಬೇಗಂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

545 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಖಾಜಾ ಭಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

546 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಾರುತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

547 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೈಫಾನಾಸ ಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

548 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಣತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

549 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾರ ಕ್ಯ್  ಮಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

550 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

551 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹಾಷನಸಾಬ್ ಚೌಧರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

552 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಸನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

553 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

554 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಖಾಜೆ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

555 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗ್  ಸುಯಗಿಂಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

556 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಜುಕನ್ ಸಡದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

557 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಂಚ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

558 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವರೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

559 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್  ವಯಣ್  ಚ್ ಳಗ್ರಿಂವ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

560 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

561 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೇಣಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

562 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಆನಂದರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

563 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೌಯಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

564 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದುಿಂಡ್  ಕ್ಣಣ ್  ಸ್ಪನೂು ರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

565 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

566 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾಯಿಬಾಗೌಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

567 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುನಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

568 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಲಾಸ್ ಅಶೋಕ್ ತೇಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

569 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ಮಿೋಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

570 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

571 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅನೋಲಕುಮಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

572 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚೌಡ್  ಶಿಮೇತಕ್  ಕುಿಂಬಾಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

573 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಶೈಲ ಗೌರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

574 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಧಾಕ್ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

575 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

576 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹನು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

577 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
GITA ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

578 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾಜ ಅಮೇಗೆ್  ಮೇಷಲಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



579 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲತ್ರೋಫ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

580 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

581 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಜಡೆ ಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

582 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಯಣ ಶಾಿಂತ್  ಯ ತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

583 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನೋಲಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

584 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಡುಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

585 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅನಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

586 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

587 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

588 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

589 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಮಾನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

590 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿೋಯ ಫಸು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

591 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದಯಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

592 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಯಭಮ ದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

593 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

594 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಮಾಲಿಸ್ಪಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

595 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸಣಮಾನತರ ಮ ಫಫಲೇವವ ಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

596 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮುಯಗಿಂದರ  ಭಸಾಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

597 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದೇವೇಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

598 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಮು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

599 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

600 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಿಂಜಲಿ ರಾಥೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

601 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಮು ಚವಾಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

602 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ತ್ರಭಮ ವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

603 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸನಭವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

604 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಿಂಜುಮ್ ಬೇಗಂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

605 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿ್  ಕುಕುನೂರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

606 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದತಾು ತೆರ ೋಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

607 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ಲಾಯ ಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

608 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಟ್ರಾಜ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

609 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

610 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ಭುದೇ ಭಲಿಮಯ  ಕ್ಯಬಂಟ್ನಾಳ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

611 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯಶಿದದ ಮಯ  ಕೄ ಹಿರೇಭಠ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

612 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

613 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಿಂತ್  ಅಭಮ ಣಿಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

614 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಜೂಲೇಖಾ ನಂದಯಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

615 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶೇಖ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

616 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜಶಿರ ೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

617 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುರೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

618 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಪಂಡಿತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

619 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಭಾಶಗೌಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

620 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಿದಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

621 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

622 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

623 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

624 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗರುಸ್ಪದದ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

625 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಲಿೋಲಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

626 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕುಲುಸ ಮ್ ಬಿೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



627 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

628 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ಲಾಯ ಣಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

629 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

630 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಗಶ್ ಉದಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

631 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದತು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

632 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಿಂಗಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

633 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

634 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಮಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

635 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

636 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಕ್ಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

637 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಭರಾಮ ಚಲಿಗರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

638 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಫಷ್  ಅಟ್ನು ರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

639 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮೆನಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

640 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

641 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿರೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

642 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿ್ಲರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

643 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರೇಣಸ್ಪದದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

644 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಾಹೇಭೂಸೇನ ಪಿಜಕಡ್ಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

645 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾಿಂತಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

646 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

647 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕುಪಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

648 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಜ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

649 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

650 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

651 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಿಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

652 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚನು ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

653 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

654 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಗೌಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

655 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಣ್ಣಕಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

656 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

657 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಜಮಾಖಾನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

658 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಲಿಾಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

659 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬಾಬ್ಬಗೌಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

660 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಹನು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

661 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಘೋಶಮಯ  ಅಲೆಮ ಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

662 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಿನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

663 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

664 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

665 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ತಸ್ಪು ಮ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

666 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

667 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿಷ್ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

668 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಮ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

669 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗರುಶಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

670 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಶಿೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

671 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ಕಾಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

672 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

673 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಲ್ ಸ್ಪಿಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

674 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗ್  ಚನು ್  ಬಿರಾಜದಾಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



675 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಮಿನೊೋದ್ಧದ ೋನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

676 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧಭಕಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

677 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ .ಎಸ್. ತಳವಾಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

678 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಣ್ಣಣ ರಾಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

679 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನೋಲಕಂಠಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

680 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

681 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದಿ ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಲೊೋನಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

682 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಯೋಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

683 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಆನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

684 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

685 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಣಣ ್  ರೇಣ್  ಅಿಂದೇವಾಡಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

686 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

687 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಶೈಲ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

688 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ಭಾತ್ರ ನಾಲಕ ಭನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

689 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾನಂದ ವಯಣ್  ಫಳಗ್ರನೂರುಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

690 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಗದೇವಿ ಎಸ್ ವಾಗದ ಗಿಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

691 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋಭಶೇಖರ್ ಸ್ಪ ರೇವೂರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

692 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾವೂತರಾಮಯ ದೇಸಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

693 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಶ್ ಗೌಡ್  ಚಕಿಂಡ್ಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

694 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಾಯತ್ರ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

695 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ಫಡಾಡಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

696 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೌಯಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

697 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ತ್ರ್ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

698 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಿೋಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

699 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗ್  ಭಲಿ್  ಗಜಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

700 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಾಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

701 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನೋಲಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

702 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

703 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

704 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಉಮವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

705 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ಷಣಣ ಮಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

706 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಾಯತ್ರೋಮ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

707 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಣಕ ಕೃಶಣ  ಶಿನಾಕಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

708 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಯಷವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

709 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

710 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಂಚ್  ತಳವಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

711 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

712 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕುಸುಭಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

713 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನೋಲಕ್ತ್ ಷಖನಾು  ಫಡಂಗರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

714 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

715 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೇಣಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

716 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಭವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

717 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುರೇಖಾ ಜನಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

718 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಜೋಕುಮಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

719 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

720 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಾಬ್ಬ ನಿಂಗ್  ಜಳಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

721 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸದೇ್  ವಿಟ್್  ಬಿರಾದಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

722 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಟ್ಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



723 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್  ಹಂಚಿನಾಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

724 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗಮಯ  ನಂದ್ಧಕೇೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

725 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹೇಬೂಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

726 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿರೂರ್ಪಕ್ಷ್್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

727 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಾತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

728 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಮಾಶಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

729 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪುಿಂಡಲಿೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

730 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷಣಣ  ರೆವೂರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

731 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಶೋಕ್ ಕ್ಭಯಡೆಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

732 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಗವಂತರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

733 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಮಶಿರ ೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

734 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಭ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

735 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ತಾರಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

736 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಲಬಾಯಿ ಛಲಗರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

737 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಮು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

738 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

739 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಭಮ  ಸಣಮಂತರಾಮ ರ್ಪಟೋಲ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

740 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತ್  ಭಲಕ್್  ಹಾಲಿಭನಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

741 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗವ್  ನಾಗನಸೂರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

742 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಣತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

743 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಲೊೋಚನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

744 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೋಶನಾಬಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

745 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವೆಿಂಕ್ಟ್್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

746 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದೇಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

747 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

748 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಭರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

749 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬಗವಂತರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

750 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

751 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗ್  ಹಿರಿಮಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

752 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದಾರ ಭ ಯಾಗ್  ಫನಶೆಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

753 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಠ ಲ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

754 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

755 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಹುಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

756 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಿಂಬ್ಬಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

757 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಿಂತಭಲಿ್  ಗಿಂಡಯಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

758 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿನಮಕುಮಾಯ ಎಸ್ ಹಾಲಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

759 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬ್ಬರಾನಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

760 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಭಾಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

761 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಭೋಭರಾಮ ಸೋಡಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

762 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದತುು  ನವಿೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

763 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

764 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮೇಡಿನಾಸ ಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

765 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

766 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ನಂದ್ಧಕೇೋಲ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

767 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

768 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದಷು ಗಿೋರ್ ಜೆ ಟ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

769 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧನರಾಜ್ ಸುಲಾು ನಪುಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

770 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
SIDDALING ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



771 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಸಭಮ ದ್ ಯಫಿ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

772 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

773 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಭಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

774 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

775 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಬ್ಬದ ಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

776 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚೌಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

777 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಿಬೂಬ್ SAB ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

778 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

779 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

780 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಭಾಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

781 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಭಚಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

782 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

783 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

784 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೂತಲಿ ನಿಂಗ್  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

785 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

786 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅನು ಪುಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

787 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದುಿಂಡವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

788 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

789 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸೈಫಾನ್ SAB ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

790 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

791 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮೌಲಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

792 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

793 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

794 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಲಿಿಂಗವವ ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

795 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಂಜುನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

796 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಖಾದಯಟೇಲ್ ಎಚ್ ಮಾಲಿಟ್ಟಲ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

797 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

798 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶೌಕ್ತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

799 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಭಾಸ್ ಜಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

800 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಈಯಣಣ  ಸ್ಪ ಪಂಚಿಕ್ಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

801 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ಧನ್  ಶಿಯವಾಳ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

802 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶುಬ ಚಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

803 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ದುಗಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

804 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾಗರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

805 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಣತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

806 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ಲಾಾ ದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

807 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯತು  ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

808 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

809 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
MODIN SAB ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

810 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಭಶಾನಕ್ಯ ಫಗಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

811 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೂಮಕಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

812 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ತ್ರರ ಮೂತ್ರಕ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

813 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಆಲಾಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

814 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ರೇಣಣ  ಹನಾು ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

815 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುನಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

816 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿ್  ಹಿರೋಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

817 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹಿಯಗ್  ಮುಟೆ್ ಣಣ  ಕ್ಣ್ಣ ೋಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

818 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಿಂಗಣಣ  ದೇಬಿು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



819 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

820 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

821 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಣಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

822 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅನಸುಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

823 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶೆವ ೋತಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

824 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಕುಿಂಬಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

825 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

826 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅರ್್ಪ ರೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

827 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮವವಂತ್ ರೇ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

828 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಜಗದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

829 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

830 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮುಕಾು ಬಾಯಿ ಫಷಣಣ  ಅಡಕೄ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

831 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಶಿೋಲಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

832 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

833 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕಮ ಮ ಪುತರ  ಮಾಲಿಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

834 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

835 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

836 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

837 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬಾಬ್ಬ ಮಿಯಾನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

838 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

839 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುನಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

840 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

841 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಈಡಿಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

842 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

843 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ ದುಿಂಡ್  ತಳವಾಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

844 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷಣಣ  ಪುಿಂಡಲಿೋಕ್ ನಾಯಕ ೋಡಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

845 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

846 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ  ಶಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

847 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗಭಮ  ಎಿಂ ಸಾಭಗಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

848 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ಗರು್  ವಂಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

849 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೂಮಕಕಾಿಂತ ಬ್ಬತ್ರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

850 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುನಲ್ ಮೄತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

851 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

852 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

853 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮೄಸಬೂಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

854 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮವವಂತರಾವ್ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

855 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸೋಭಣಣ  ದೇಬಿು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

856 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಫಷ್  ಸ್ಪರೂರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

857 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕುಪಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

858 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಗ್ರಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

859 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

860 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಯತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

861 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

862 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯಮಶ್ ಸಾಲೆಗ್ರಿಂವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

863 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸೋಭಮಯ  ಉಗರ ನಭಠ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

864 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗೌರಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

865 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಲಿಿಂಗ್  ಮಾಲಿಸ್ಪಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

866 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಾಷರೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



867 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಚಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

868 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಶಾಿಂತ್ ನೂಲಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

869 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯಹೇಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

870 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಲಿತಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

871 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹೆಬೂಬಿು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

872 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಾತಿ್ರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

873 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

874 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಸಭಮ ದ್ ವರಿೋಫ್ ಮುಲಿಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

875 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷವಂತರಾಮ ಷನಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

876 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

877 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಫಸು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

878 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

879 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಮಂತ ಕ್ಲಿಬ್ಬಗಿಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

880 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಈಯಣಣ  ನಾಟಕಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

881 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

882 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಹೈಫತಾರ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

883 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

884 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ಲಾತ್ರ ಶಾಿಂತಭಲಿ  ಕ್ನು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

885 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಣಣ ಗೌಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

886 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

887 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

888 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ಭು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

889 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

890 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಫಿಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

891 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ತ್ರ್ ಣಣ ನಯ ಕ್ಲಶೆಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

892 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಿರಿಭಲಿ್  ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

893 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ತ್ರ್ ಣಣ  ಭಡಿವಾಳ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

894 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರೌತ್  ಯಮವವ ರ್ ಸ್ಪಿಂದಗರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

895 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

896 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಭಾಷಚಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

897 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬೋಗ್  ಹಷಭನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

898 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಭರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

899 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಾಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

900 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬಾಬ್ಬ ರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

901 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಕುಮಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

902 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಂಗಮಯ  ನಂದ್ಧಕೇೋಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

903 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

904 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಿಠ್ಠ ೋಫ ಗವಂಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

905 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

906 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಗಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

907 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕುಟುಬಾಸ ಬ್ ಸ್ಪಿಂದಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

908 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ಭು ಜಮಾದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

909 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಗ್  ಭೋಭಣಣ  ಕ್ಚ್ಯಪುಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

910 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕಾಿಂತು ರಾಠ್ೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

911 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

912 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚೌಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

913 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

914 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಭಸ್ಪಿಂಗ್ ಗಣತ್ರ ಚವಾಾ ಣ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



915 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬಾಲವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

916 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಿಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

917 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

918 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ASHOK ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

919 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

920 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ಕಾಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

921 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

922 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಶಿೋಲಾ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಯಥೋಡ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

923 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಮು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

924 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಷತಯ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

925 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

926 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

927 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಕರು ರಾಥೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

928 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜು ಸಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

929 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯತು ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

930 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಾರೇವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

931 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

932 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

933 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಟಪ್ು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

934 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ತ್ರ್ ಣಣ  ಕಾಿಂಫಳೆಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

935 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮುತು ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

936 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

937 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ ವಿೋಣ ದಾನ್  ತಾಯರ್ಖಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

938 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

939 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

940 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿವವ ನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

941 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಟ್ಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

942 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

943 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

944 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

945 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

946 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗ್  ದೇಯನಾಡಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

947 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

948 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

949 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಲಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

950 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

951 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

952 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಮಯ  ನೋಲಕಂಠಮಯ  ಹಿರೇಭಠಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

953 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

954 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ಸುಯಗಿಂಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

955 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ಕ್ಳಷ್  ಕ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

956 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ಭೋಮಾಶಾ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

957 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಣಣ ಗೌಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

958 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

959 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಾಲಾಶಿರ ೋ ಎಸ್್ಟಒಎಸ್್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

960 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲ್  ಶಿ್  ಕ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

961 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾದೇವಿ ಭಧರಾಮ ಜಾಳಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

962 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



963 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಿಂಬಾರೇ ಯದ್ದ ೋವಾಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

964 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಿಂಫರೇ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

965 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಿಂಬಾ ರೇ ಸಾಮಫಣಣ  ಬ್ಬಜಾರಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

966 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಲಿಾಗಿಕ್ರ್ ಯಘುನಂದನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

967 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಆಕಾವ ಅಿಂಬಾ ರೇ ಬ್ಬಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

968 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಸಭದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

969 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಆದ್ಧತಯ  ಗಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

970 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

971 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಿನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

972 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

973 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

974 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

975 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

976 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

977 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಂದು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

978 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

979 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

980 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

981 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

982 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

983 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೇಣಸ್ಪದದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

984 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಮಿತಾರ  ವಿರೂರ್ಪಕ್ಷ್್  ವಾಲಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

985 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಕೄ ಲೊೋನಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

986 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿವವ ನಾಥ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

987 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

988 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಲಿಿಂಗ್  ಹಂಜಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

989 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಮಂತ ಕಂಟ್ಟ್  ವಿಭೂತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

990 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

991 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

992 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್  ಭಮಕರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

993 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪದಿ ್  ಕಾಿಂಫಳೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

994 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕಂತು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

995 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ಮಿೋಳಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

996 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಯಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

997 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಯೋಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

998 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಯತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

999 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1000 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದೇವಾಲು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1001 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1002 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಯತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1003 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಜಾತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1004 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕೇಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1005 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1006 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚೇತನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1007 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಡಿವಾಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1008 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1009 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜು ಕೄ ದಡೆಭನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1010 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಗಭಣಣ  ಸ್ಪಿಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1011 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಮು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1012 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1013 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಣಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1014 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರೇಣಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1015 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1016 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದೌಲತ್ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1017 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದಾಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1018 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಭಶಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1019 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಧಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1020 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1021 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶೋಭಾ ಎಲ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1022 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗರು ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1023 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1024 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅರೆ್  ಕ್ಲಿ್  ಮಾಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1025 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗೋಪು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1026 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಿಂಫವ  ನಲಗಿರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1027 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ತ್ರ್ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1028 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ತ್ರ್ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1029 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಾಯ ನಸ್ಪಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1030 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನತಾ ಫಸುರಾಜ ಶಿಿಂಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1031 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸನಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1032 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಿಂತಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1033 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1034 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1035 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಲಬಿಸ ಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1036 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಾರೆ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1037 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರೇಣಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1038 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1039 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಣಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1040 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ವಿತಾ ಶಾನ್  ಕಾಿಂಫಳೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1041 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಶಿಧರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1042 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1043 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಂತ್ೋಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1044 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಈಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1045 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1046 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಹುಲಿಕಂಠರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1047 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ರೆ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1048 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ಭಾಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1049 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷಣಣ  ಚಂದರ ಭ್  ಮಾಶಾಳಕ ರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1050 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1051 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1052 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1053 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪುಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1054 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭದ್ಧೋ ಎಸ್ ಹನಾು ಳಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1055 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭನೊೋಸರ್ ವಾಲಿಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1056 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1057 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1058 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶೆಟೆ್ಟ ್  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1059 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾವುಟ್್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1060 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಶಿೋರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿಿಂಗೋಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1061 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕ್ಕ ್  ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1062 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕೇಿಂಡಿಬಾ ರಾಮ್ ಲೊೋನಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1063 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1064 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1065 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭೋಭವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1066 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತುು ಗೌಡ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1067 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1068 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಆನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1069 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1070 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1071 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮವವ ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1072 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1073 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1074 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ್  ಶಂಕೄರ ್  ನಾಗವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1075 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹನು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1076 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಷತ್ರೋಶ್ ಅಶೋಕ್ ಬಂಡಗಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1077 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪಿ.ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1078 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚನು ಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1079 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರು ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1080 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಾಮಫಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1081 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಿಂಡರೇ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1082 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಯದಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1083 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1084 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಿಫಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1085 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1086 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಿಂಡಭಮ  ಸನ್ನಭಮಯ  ಚಿತಾು ಪುಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1087 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1088 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1089 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶೇಖ್ ಖುತುಬ್ ನಬಿಲಾಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1090 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1091 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಂಗಳ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1092 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಫಷ ಭಠತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1093 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1094 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗದಗಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1095 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1096 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಕ್್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1097 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1098 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಿದಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1099 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1100 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಿಂಡರಾವೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1101 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1102 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1103 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1104 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1105 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅರ್್ಪ ರೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1106 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಫಷ್  ಸಟ್ಗಿಂಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1107 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1108 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1109 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1110 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಾಹುಫಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1111 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಾಲಾ ಟ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1112 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಜಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1113 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಲಿವ  ಎಸ್.ಬಿಲಾಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1114 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸುರೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1115 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನೋಲಭಮ  ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಕ್ಳಶೆಟೆಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1116 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚನು ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1117 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1118 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರ ಕಾಶ್ ರಾಜಾರಾಿಂ ವಾಘಮೇೋಡ್ಡಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1119 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹುಲೆ್  ರಾಭಣಣ  ಕಯಷಲಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1120 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹೂಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1121 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಾಲುಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1122 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಲಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1123 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಿಂಫಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1124 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1125 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1126 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1127 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1128 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರೇಣಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1129 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1130 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1131 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1132 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಂಗ್ರಧರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1133 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಂಕ್ಯಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1134 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಡಾಮ ಬಿ ನಡಾಫ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1135 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1136 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಜಯ ೋತ್ರಲಕಮ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1137 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕಮ ಮ  ಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1138 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸೋಭಶೇಖರ್ ರ್ಪಟೋಲ್ ಚಲಿೆೋರಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1139 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಜೈತುನಾಬಿೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1140 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1141 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷವಂತಾರ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1142 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1143 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಯದಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1144 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಆಕಾವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1145 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1146 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1147 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1148 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರುದರ ್  ಧಭಕಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1149 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಾರುತ್ರ ಫಗಳೂರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1150 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಮುನಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1151 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಿಂಫವ  ಎಸ್ ಅಟ್ಟ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1152 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಷಮಾಮ ನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1153 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಭಮ  ದತು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1154 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಎಿಂ ಮಾತರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1155 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಭಟಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1156 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋದೇವಿ ಮಾತರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1157 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಮೃತ ಮಾತರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1158 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅನು ಪುಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1159 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1160 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1161 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುರೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಮಾದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1162 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1163 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಜೋನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1164 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1165 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಗಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1166 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ್  ಬಿಲಾವ ಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1167 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1168 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬಾಬ್ಬ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1169 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದಡೆ ್ ಗೌಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1170 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರಾಮ ಹಾಚ್ಯದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1171 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕುಪಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1172 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1173 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ್ಪಕತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1174 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಭಶಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1175 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1176 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕಾಶಿನಾಥ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1177 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ್ಪಕತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1178 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾದೇ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1179 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಭಾಷ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1180 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮವವಂತ್ ಜಾಧವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1181 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಷಲುದ್ಧದ ೋನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1182 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1183 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸನಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1184 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1185 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಂಗಣಣ  ಎನ್ ಭದರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1186 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1187 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಂತ್ೋಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1188 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1189 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕಾಶಿ ಕಯಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1190 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಧರ್ ಕೄಮ ೋತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1191 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಜಗದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1192 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜಶಿರ ೋ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ರಾಠ್ೋಡ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1193 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಿಂಗ್  ಗರು್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1194 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ರೇ್  ಬಿೋರೇದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1195 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1196 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕಮ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1197 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಿತರ ಲೇಖ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1198 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಶಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1199 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭರುರ್ಪತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1200 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1201 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾಜ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1202 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1203 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1204 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹಾಷನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1205 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾದೇವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1206 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಇಲಾಹಿಬೇಗಂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1207 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದೇವಿಿಂದರ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1208 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಭರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1209 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1210 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1211 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1212 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1213 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1214 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ರ್ಪಸೋಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1215 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1216 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1217 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ಕಾಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1218 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಭಮ  ಭಲಕ್್  ಮೆಲೇಸ್ಪ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1219 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲ್  ಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1220 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1221 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಭಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1222 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಿಂಗಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1223 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1224 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1225 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1226 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿರೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1227 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಯತ್ರೋಬಾಯಿ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ ತಳವಾಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1228 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕಮ ಮ ಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1229 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1230 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿಜಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1231 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1232 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಿನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1233 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1234 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1235 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದಾಯ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1236 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸೋಭಲಿಿಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1237 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1238 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರಾಮ ಬಿ ಭಟಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1239 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಭಾಸ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1240 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಧಭಕಣಣ  ಗಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1241 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಈಯಣಣ  ಭಲಿೆೋಶ್ ಗಂಗ್ರತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1242 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚನು ್  ಎಿಂ ಗಂಗ್ರತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1243 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ತುಲಾಜ  ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1244 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1245 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಅವೇಟ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1246 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಹುಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1247 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1248 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಭರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1249 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ಶಾಿಂತ್ ಭಲಿಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1250 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬನರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1251 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದತು ್  ಉದಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1252 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1253 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿಲಾಷರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1254 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಾಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1255 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1256 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1257 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗರುನಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1258 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1259 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1260 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಾಗ್  ಕ್ಲಿ್  ರೂಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1261 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1262 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1263 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಖಾಜ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1264 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ಭು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1265 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಶೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1266 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1267 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅ್ ರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1268 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ್  ಕೄ ಹೂಗ್ರಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1269 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದಿಂಡಿಬಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1270 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಿದಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1271 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1272 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1273 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1274 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1275 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1276 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಿಂಫರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1277 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1278 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1279 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಕುಿಂತಲಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1280 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಆಯತ್ರ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಕುರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1281 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1282 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1283 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
IRAPPA ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1284 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಾನಂದ್ ಮಂಗಳೂರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1285 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿಠಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1286 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚನು ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1287 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕಮ ಮ ಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1288 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1289 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1290 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಾಗಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1291 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರ ದ್ಧೋಪ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1292 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1293 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸೈಮದ್ ಸಜಯತಾ ಟ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1294 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಜಕ್ಕ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1295 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಯಣ ಅ್ ಯ ಗೋಲೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1296 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1297 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಿಂಗಭಮ  ಬಿ ಕ್ಲಶೆಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1298 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಂಕ್ರ್ ಗೌಡ ಪೊಲಿೋಸ್ ರ್ಪಟೋಲ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1299 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಷಯದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1300 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1301 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1302 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1303 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1304 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1305 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಜಾವುದ್ಧದ ೋನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1306 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1307 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1308 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗರುಫಷ್  ಉದಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1309 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1310 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಿಂಗಣಣ  ಜಗದ್ಧ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1311 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1312 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಭಮ  ಕುಿಂಬಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1313 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಫಷ್  ಕುಿಂಬಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1314 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮೆನೊೋದ್ಧದ ೋನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1315 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1316 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಬಷವ ಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1317 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಭಮ  ಕ್ಬಾನೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1318 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚೌಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1319 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಾಯಿಫನು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1320 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1321 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಮೃತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1322 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬಾಬ್ಬರಾವ್ ಅಿಂಫರೇ ಇಿಂಗಳಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1323 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1324 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1325 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1326 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1327 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಲಿಭಮ  ಸ್ಪದದ ್  ಸಾಲೊೋಟಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1328 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಭರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1329 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಲಿಾಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1330 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಇಿಂದು ಭತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1331 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜಕುಮಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1332 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಭಮ  ಫಡಾಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1333 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕಮ ಮ ೋಕಾಿಂತ್ ಸೋಭರಾಮ ಅಭಮ ಣಿಣಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1334 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮೇೋಡಿನ್ ಟ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1335 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಹೈಲ್ ಅಸಿಾಮ್ ಟ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1336 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮೇಹಿಸ ನ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1337 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭನೂಜ ರ್ ಅಸಭದ್ ಟ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1338 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸನಮಂತಾಚ್ಯಮಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1339 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1340 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುರೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1341 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಜಮವೆಿಂಕ್ಟಾಚ್ಯಮಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1342 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಶಾಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1343 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸನಮಂತ್ ನಟಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1344 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1345 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಿಂಫಣಣ  ಭಹಾದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1346 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಧರೆ್  ಗೌಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1347 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಲಿಾಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1348 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಣೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1349 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1350 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1351 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಷವಿತಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1352 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿವಯಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1353 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಷರುಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1354 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುನಂದಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1355 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1356 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1357 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಪಂಡಿತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1358 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸನಮಂತರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1359 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ದಾಯ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1360 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಪಿರ ೋತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1361 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1362 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಾಗಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1363 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1364 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1365 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಭರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1366 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1367 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1368 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1369 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1370 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1371 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1372 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮವವಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1373 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1374 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಮೃತ ಗರುನಾಥ ಧೂಳಭನಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1375 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1376 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾತಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1377 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕೃಶಣ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1378 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
DATTU ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1379 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಜೋ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1380 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಾಿಂತ್  ನೋರೋನಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1381 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಶಿರ ೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1382 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ANASUBAI ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1383 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1384 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1385 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಶೈಲ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1386 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಗದೇರಾ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1387 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ  ಭಾಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1388 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾಿಂತ್  ವಯಣ್  ಜಾಭಗೌಿಂಡ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1389 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಗನಾು ಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1390 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1391 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1392 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸನಮಂತಾರ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1393 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1394 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಣಣ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1395 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಜುಕಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1396 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಣತ್ರ ಎಲ್ ರಾಭನಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1397 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷಯಜ್ ಗಣತ್ರ ರಾಭನಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1398 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪುಿಂಡಲಿೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1399 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ತ್ರ್ ಣಣ  ಎಚ್ ಜಮಾದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1400 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಮಾಶಾ ಜಟೆ್ಟ ್  ರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1401 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಠ ಲ ಶಿ್  ವಕ್ಪುಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1402 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಆಯಾಷ ಅಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1403 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1404 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1405 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1406 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ್ಪದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1407 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1408 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದುಿಂಡೇಶ್ ಎಸ್ ಕ್ಮೆೄ ಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1409 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1410 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ ಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1411 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತು  ಭಲಕ್ ಧಡಭನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1412 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೂಮಕಕಾಿಂತ್ ರಾಭನಳಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1413 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1414 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಈಯಭಮ  ಜಲಾದ್ಧ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1415 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1416 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1417 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮವವ ಯ ದೇವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1418 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1419 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1420 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರ ಕಾಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1421 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹುಲಕಂಠರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1422 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1423 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1424 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಷಯಷವ ತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1425 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯತು ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1426 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೈಫಾನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1427 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಿರಿೋಶ್ ಕೄ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1428 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1429 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಾಪುಗೌಡ್ ಕೄ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1430 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಂಜುನಾಥ ಕೄ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1431 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಷರೋಜನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1432 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1433 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜೇಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1434 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1435 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಮವವ ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1436 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಶಿಮ  ಬಿ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1437 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1438 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಮಶಿರ ೋ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1439 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಕಾಸ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1440 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದತು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1441 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿರ ೋರಾಮಂತ್ ಕುದರೆಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1442 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಬಿ ಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1443 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1444 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹನು ವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1445 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧೂಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1446 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಭಾಷ್ ಪಂಡಿತರಾವ್ ದೇಸಾಯಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1447 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮೆರುನ್ ಎಿಂ ಬಾಬ್ಬರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1448 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಭರಾವ್ ವಯಣ್  ಕಂಡ್ಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1449 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮೆನೊೋದ್ಧದ ೋನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1450 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1451 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1452 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1453 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪಕಂದರ್ ಅಬ್ಬದ ಲಾಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1454 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಕಾವ ಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1455 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಆಶಿಫ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1456 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರ್ಪಕತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1457 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ UMA BAI ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1458 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1459 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1460 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರೋಹಿಣಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1461 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರಂಜತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1462 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮವವಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1463 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1464 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಮಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1465 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1466 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅರ್್ಪ ಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1467 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ಶಾಭರಾಯ್ ಫಫಲೇವವ ಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1468 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿಜಮಲಕಮ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1469 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1470 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುರೇಖಾ ಷತ್ರೋಶ್ ಮುಲೆಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1471 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1472 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1473 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಬಾು ಸ್ ಅಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1474 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮೌಲಾ SAB ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1475 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿಜಮಲಕಮ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1476 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1477 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಾಫಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1478 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಭರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1479 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾಯ ಭಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1480 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಾಗಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1481 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1482 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ನಾಗಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1483 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೂತಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1484 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರೇಣಸ್ಪದದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1485 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಸನಮ ಿಂತ್ ಹೌಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1486 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1487 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರೇಣುಕಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1488 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅನವ ರ್ ನಾಡಫ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1489 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1490 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಬಾಬ್ಬ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1491 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1492 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1493 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1494 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಂತ್ೋಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1495 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1496 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸುನಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1497 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕುಪಿಂದಾರ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1498 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಷದಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1499 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗಯಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1500 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸೈಡ್ ಫೇಡ್ಕ ಟ್ಟಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1501 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಗರುಬಾಯಿ ವಣಕ್  ಬ್ಬಳಿಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1502 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಿಟೆ್ ಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1503 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭೂತಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1504 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಂಗಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1505 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಜಯ ೋತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1506 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1507 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1508 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1509 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಹಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1510 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ರೋಡಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1511 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಉಮಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1512 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸನಮ ಿಂತರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1513 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1514 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1515 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಅಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1516 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1517 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ರಾಹುಲ್ ಮೆಲೇಶಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1518 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಯವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1519 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗ್  ಹಾಡು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1520 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1521 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕುವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1522 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಸೋಭಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1523 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಿಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1524 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಹಿೋಮಾನಾಸಾಬ್ ಉಸಾಮ ನಾಸ ಬ್ ಶೇಶಗಿರಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1525 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಷಚಿನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1526 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮವವ ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1527 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಭಲಕ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1528 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಟೆ್ ಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1529 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಧನಭಮ  ಸಾಮಫಣಣ  ಮತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1530 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದವಯಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1531 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1532 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದಯಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1533 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಮಶಿರ ೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1534 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1535 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1536 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸನ್ನಮಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1537 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಲಿಾಲಿಿಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1538 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1539 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1540 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಮಶಿರ ೋ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1541 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮೇಸಭದ್ ಕ್ರಿಿಂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1542 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್  ಸ್ಪದದ ್  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1543 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾಮಫನು  ಮತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1544 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1545 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುರೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1546 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1547 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1548 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಷತ್ರೋಶ್ ಸಲಿಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1549 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ತ್ರ್ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1550 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂತ್ೋಶಕುಮಾಯ ವಿಠಠ ಲ್ ಬಾಡಿಗರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1551 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಕ್್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1552 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಯವಿಿಂದ್ ಸ್  ಕೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1553 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗನಾಥ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1554 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1555 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮಾಲಿಕಾಜುಕನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1556 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1557 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಾಲಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1558 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗರುಫಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1559 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುಭಾಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1560 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಾನ್ನದಾಸ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1561 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹಾಸ್ಪನ ಬಾನ್ನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1562 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹನು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1563 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1564 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾದೇ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1565 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಿಂಫಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1566 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1567 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಈಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1568 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿವವ ನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1569 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಇಿಂಗಳೇವವ ಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1570 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಡಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿ ಭುಮಯ ರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1571 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕೃಶಣ  ಭಹಾದೇ ಶಿನಾಕಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1572 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1573 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಿಯಾಜಸಮ ದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1574 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1575 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರಾಜಕುಮಾಯ ಕೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1576 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷಳಿಕೄ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಆಲ್ಲರುಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1577 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಈಯಭಮ  ವಯಣ್  ಸಲಿಾಪುಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1578 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮವವ ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1579 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೇಣಸ್ಪದದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1580 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನನಾಥ ಕ್ಲಿ್  ಜಮಾದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1581 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅನ್ನಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1582 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಭಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1583 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಂಡ್ಡ ನವಾಜ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1584 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಚ್  ರು ಕೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1585 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1586 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಣಣ  ಭೋಮಾಶಾಯ  ಬೇಳೂರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1587 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಾಗಣಣ  ನಾಗನಾಥ ಜಮಾದಾಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1588 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಬಾಬ್ಬಶಾ ಶಟಿ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1589 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪಿಂಧೂಬಾಯಿ ಶಿಪುತರ  ಬೇಕೄ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1590 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1591 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1592 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚನು ಭಲಿಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1593 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಶೋಕ್ಕುಮಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1594 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾಮಫಣಣ  ಗರು್  ಕ್ರುತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1595 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷನಿಂಗ ಭೋಮಾಶಾ ಬೆಲ್ಲರುನ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1596 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಕುಮಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1597 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿಕುಮಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1598 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಭುಯಾಯ ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1599 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1600 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಈಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1601 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಬಿಲಾಲ್ ದಷು ಗಿರ್ ಮುಜಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1602 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಸಭದಾರ ಫಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1603 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1604 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲ್  ಸ್ಪದದ ್  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1605 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಾಪೂರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1606 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1607 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಖಾಸ್ಪಿಂ ಷಬ್ ಖದರ್ ಷಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1608 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1609 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1610 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1611 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯತು ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1612 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1613 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1614 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಾಾ ನೇವವ ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1615 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1616 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1617 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1618 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಅಮೃತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1619 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಭ ರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1620 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಅಡತಕ ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1621 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಠ ಲ ಎಚ್ ನಾಯಕ ೋಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1622 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಷವೇಕಶ್ ಅನಂತಾಚ್ಯಮಕ ಅಕ್ಮಂಚಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1623 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ ಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1624 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಾಡಮಯ  ಶಿಮಯ  ಹಿರೇಭಠಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1625 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಮೄನೇಸ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1626 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮವ ಚನವಿೋಯ್  ತ್ೋಳನೂರುಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1627 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಿೋಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1628 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1629 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಗಬೈ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1630 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾತಲಿಿಂಗ್  ನಜಲಿಿಂಗ್  ರ್ಪಟೋಲಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1631 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಖಾಜ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1632 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರ್ಪಕೋಸಾಕಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1633 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1634 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಹಾಲಿಿಂಗ್  ಕೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1635 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂತ್ೋಷ್ ಸಂಗಮಯ  ಹಿರೇಭಠಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1636 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ೋಳನೂರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1637 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
Itತ್ರೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1638 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಕಾಮಕ ಅತಟ್ಕ ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1639 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಯ ೋತ್ರ ಫಷರಾಜ ಗೌಿಂಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1640 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೋಭಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1641 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯವಿಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1642 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1643 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಗಿೋತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1644 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗಲಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1645 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ತುಳಷಬಾಯಿ ಭಸದೇವ್ ಸಕೄಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1646 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭೋಜ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1647 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಟೇ್  ಸಾಮಫಣಣ  ಡ್ಡಮರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1648 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗರುರ್ಪದ್  ವಾಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1649 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1650 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದಾರ ಭಮಯ  ಸ್ಪ ಕ್ಳಿಿಭಠ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1651 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಂಕ್ಯಲಿಿಂಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1652 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಾವಿತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1653 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಿಂತವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1654 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನಿಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1655 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನೋಲಕಂಠ ಶಂಕ್ಯರಾವ್ ಕೇಗನೂರುಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1656 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1657 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಜಕ್ರಾಮ ಭಾಯತ ಕೂಡಲೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1658 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಖಾಜಾ ಅಮಿೋನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1659 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಾಲ್  ಭರೆ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1660 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ರೇಣಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1661 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಫಷಣಣ  ಹಿಿಂಡಿನಭನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1662 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚಂದಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1663 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿವಯಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1664 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1665 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಣಕ್  ನಿಂಗ್  ಹನೂು ರುಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1666 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುನಂದ ಬಾಬ್ಬರಾವ್ ಮೄನೇಸ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1667 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣ್  ಮತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1668 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಕದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1669 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಅಜುಕನ್ ಕ್ಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1670 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಹಿರಿಗ್  ಜ ಠಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1671 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಮಿೋದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1672 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ನೋಲಕಂಠ ತಾು ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1673 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1674 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಚನು ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1675 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬಾಹುಫಲಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1676 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಜಯ್ ಧೋಿಂಡ್  ಹಷಭನಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1677 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸೈಪನಾಸ ಬ್ ಮೆಬೂಫಸಾಬ್ ಬೂದ್ಧಹಾಳ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1678 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಮೆಬೂಬ್ ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1679 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಾಭರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1680 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
VANABAI ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1681 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣಗೌಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1682 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸನಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1683 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುರೇಶ್ ಶೆಟೆ್ಟ ್  ಜಮಾದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1684 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ದೇವಿೋಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1685 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1686 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1687 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1688 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸ್ಪದಾರ ಭ ಎಸ್ ಮೄತ್ರರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1689 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಬೌಯಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1690 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಗೋವಿಿಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1691 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಪಂಡಿತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1692 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಬಿರಾದಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1693 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ವಿಠಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1694 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಯಮಶ್ ಲಟ್ಟ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1695 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಸಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1696 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಲಕ್ಕ ವ  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1697 ಅಪಜಲಪುಯ ಕ್ಯಜಗಿ
ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1698 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ವಯಣ್  ದುಡಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1699 ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ
ಕ್ಲಾಯ ಣಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1700 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಲಿ್  ನಿಂಗ್  ತೆು ೋದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1701 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1702 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರುದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1703 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದಾದ ಥ್ಕ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1704 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1705 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಭದೇವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1706 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪುಿಂಡಲಿೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1707 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಮಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1708 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮಶ್ ಡಬಿು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1709 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಭತಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1710 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1711 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪಿೋಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1712 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಯಭಲ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1713 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಭರಾವ್ ದಡೆಭನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1714 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಿಂಫಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1715 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪೋತಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1716 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1717 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1718 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1719 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರುನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1720 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಿೋಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1721 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಷಲೆಭಸಾಫ ಬಾಸಾಫ ನೆಲೊೋಗಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1722 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ್  ಜಮಾದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1723 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಾಲಿರ್ಪಟೋಲ್ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1724 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1725 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1726 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಿಂಫರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1727 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಲಿಾಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1728 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1729 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1730 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ರೆ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1731 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಮೃತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1732 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಿಠಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1733 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1734 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1735 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1736 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1737 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1738 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1739 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹುಚಚ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1740 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1741 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ DATTTU ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1742 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಿದಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1743 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1744 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1745 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಿಠಲರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1746 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1747 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಾಯತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1748 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1749 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1750 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಿೋಯಣಣ  ರೇಣಸ್ಪದದ ್  ಕ್ಲಿ್ಲರುಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1751 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರುರ್ಪದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1752 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮವವಂತರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1753 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕಮ ಮ ಪುತರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1754 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಶಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1755 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮವವ ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1756 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗಭೂಶಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1757 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರಾಕಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1758 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರೋಹಿತ್ ರಾಥೋಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1759 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಜ ಸಯಳಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1760 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1761 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪೋತಾರಾಿಂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1762 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1763 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಾಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1764 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸುಧಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1765 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವೈಜಂತಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1766 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1767 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರಾಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1768 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಷತ್ರೋಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1769 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮವವ ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1770 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಶೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1771 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಾರುತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1772 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮುಷು ಫಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1773 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1774 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮೇಲ್  ಸ್ಪ ಸಾಡೇಪುಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1775 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರೂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1776 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1777 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1778 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1779 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕಮ ಮ ೋಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1780 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1781 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಭರಾಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1782 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಾರುಡಿನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1783 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸೂಮಕಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1784 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1785 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕುಬೇಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1786 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1787 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಿಟ್ಲ್ ರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1788 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ತ್ಲಾಸಾಬ್ ಕ್ಶಿೋಮಾಸ ಬ್ ನಾಧಫ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1789 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಿಂಫರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1790 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1791 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತ್  ಶಿ್  ಜೋಗದ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1792 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯತು  ಸ್ಪಿಂದಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1793 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1794 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂತ್ೋಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1795 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1796 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1797 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಾವಿತ್ರರ  ಭಹಾಿಂತ್  ಜೋಗದ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1798 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1799 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರುಶಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1800 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರಾಮವವ ರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1801 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂತ್ೋಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1802 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಶಿಕ್ಲಾ ಎಿಂ ರ್ಖಮಿಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1803 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪಿೋಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1804 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚ್ಯಿಂದ್ ಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1805 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಾಯಿಫಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1806 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂತ್ೋಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1807 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1808 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಲಿಭಮ  ಫಷಮಯ  ಗತೆು ೋದಾಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1809 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1810 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸನಮಂತ್ ಎಸ್ ನಾಡಗರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1811 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭದರ್ ಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1812 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಂಡ್ಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1813 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1814 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲ್  ರೇಣಸ್ಪದದ ್  ಕ್ಲಿ್ಲರುಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1815 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದೇವಿೋಿಂದರ  ಇ ಜಮಾದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1816 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1817 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಿದಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1818 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸನ್ನಮಂತ ಸ್ಪದದ ್  ನಯಗ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1819 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1820 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಚಚ ರಂ ಉಫ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಜಪುತ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1821 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1822 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವು ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1823 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹುಲೆ್  ಜಮಾದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1824 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂಕು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1825 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭದನ್ ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1826 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರುಫಷವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1827 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1828 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ASHOK ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1829 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1830 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1831 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1832 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ SHOBA ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1833 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಈಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1834 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಶೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1835 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1836 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರ ಶಾಿಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1837 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭೋಜರಾಜ್ ಗೌಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1838 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1839 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕ್ಕ ್  ವಣಕ್  ಕ್ಲಿ್ಲರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1840 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪುಷ್ಾ ತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1841 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1842 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1843 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತಲಿಿಂಗ್  ವೈ ಮಾಲಿಯುತ್ರಲ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1844 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂಗಭನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1845 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1846 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಸಭಮ ದ್ ಸನೋಫ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1847 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1848 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಾನ್ನಬಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1849 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಾಯತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1850 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1851 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1852 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಭಕಲ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1853 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಡಿವಾಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1854 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1855 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1856 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸುನಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1857 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಈಯಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1858 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕಮ ಮ  ಲಚಚ ರಂ ರಾಜಪುತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1859 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸುಫಷಸಚಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1860 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1861 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಿಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1862 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1863 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕಮ ಮ ೋಕಾಿಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1864 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1865 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹುಣಚ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1866 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1867 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂಕುಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1868 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಾಫಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1869 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1870 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್  ಎಿಂ ಜಮಾದಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1871 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಹಿರೇಗಿಂಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1872 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭರೆವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1873 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಹಿಯಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1874 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1875 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಣಮಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1876 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಡಿವಾಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1877 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ ಉದಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1878 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹುಲೆ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1879 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1880 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1881 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರ್ಪಕತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1882 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ASHOK ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1883 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1884 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1885 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1886 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1887 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರ ಭು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1888 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ ಗೌಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1889 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಜಗದ್ಧೋಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1890 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ತ್ರ್ ವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1891 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1892 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಸದೇ್  ಫಣಗ್ರಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1893 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮಶ್ ಬಿ ಗತೆು ೋದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1894 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪೂಜಾ ಗತೆು ೋದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1895 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1896 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪಂಡಿತರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1897 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಲಿಿಂಗಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1898 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1899 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1900 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಣೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1901 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತು ರಾಜ್ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1902 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚನು ಫಷಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1903 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಷರೋಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1904 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತಭಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1905 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಾನಂದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1906 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಇರಾಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1907 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಗರುರ್ಪದ್  ಯಂಕಾಿಂಚಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1908 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಜಗದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1909 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1910 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1911 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರೇಣಸ್ಪದದ ್  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1912 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1913 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1914 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರುಭಲಿಮಯ  ಶಾಿಂತಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1915 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1916 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅನ್ನಸ ಬೌಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1917 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1918 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರ್ಪಟ್ಕಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1919 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬೈಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1920 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕಾಡಸ್ಪದದ  ಮಾದರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1921 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭೋಮಾಶಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1922 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1923 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದೇವಿೋಿಂದರ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1924 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿ್  ದೇಬಿು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1925 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1926 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂತ್ೋಷ್ ಸಣಭಮಯ  ಚಿತಾು ಪುಯಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1927 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂಗಭನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1928 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1929 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1930 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1931 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1932 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಡಿವಾಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1933 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕಾಶಿನಾಥ ಫಸುರಾಜ ಷಗ್ನು ರುಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1934 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷವಂತ್ ರೇ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1935 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪುಿಂಡಲಿೋಕ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1936 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಾಯತ್ರ ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1937 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಲಿಾಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1938 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸೋಭಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1939 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1940 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಿಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1941 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರ್ಪಕತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1942 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಇಯಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1943 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1944 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಾಲಿಿಂಗರಾಮ ಸಯಾಯ ಳಿ ಪೂಜಾರಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1945 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಯಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1946 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1947 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸೂಮಕಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1948 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವೆಿಂಕ್ಟೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1949 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ತುಕಾರಾಿಂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1950 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸುಬದರ  ಸನಮಂತ್ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1951 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1952 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1953 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1954 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹೇಶ್ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1955 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಜಮಶಿರ ೋ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1956 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಷವಿತಾ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1957 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಜೆಟೆ್ಟ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1958 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1959 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಕ್ಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1960 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1961 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾದೇವಿ ಎಸ್ ಹಿೋರೋರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1962 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭೋಮಾವಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1963 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1964 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1965 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಷತಮಯ  ಗರುಮಯ  ಭಠತ್ರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1966 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪ್ರ ೋಮ್ ಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1967 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅನು ಪುಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1968 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1969 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ ಧೋಿಂದ್ಧಬಾ ದೇಭಕಣಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1970 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



1971 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಿಂಫರೈ ಫದಡಾಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1972 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಾಚಲ್  ಗ್ರನರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1973 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂತ್ೋಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1974 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1975 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಲಾಯ ಣಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1976 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಹಿರೇಗಿಂಡಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1977 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಿಂಗ್  ಗಂಗ್  ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1978 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಿಟ್ಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1979 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಾಬ್ಬ ರ್ಪರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1980 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1981 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1982 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1983 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1984 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಶೋಧ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1985 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಯಣಣ  ಮುಲಗೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1986 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1987 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಮ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1988 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1989 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹೂಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1990 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1991 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1992 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1993 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1994 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನೋಲೇಶ್ ಗಣತ್ರ ಜೋಗಧಂಕ್ರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1995 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಉಮಾದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1996 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರು್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1997 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಲಾಯ ಣಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1998 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

1999 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಿಂಡಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2000 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರಾಭಚಂದರ  ಎಸ್ ಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2001 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸುಜಾತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2002 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಾಯತ್ರೋಮ ಡಿ ಗಂಡೇನರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2003 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಾಲೆ ರ್ಪಟೇಲ್ ಶಿರಾಜುದ್ಧದ ೋನ್ ಟೇಲ್ ಹುಲುಮ ಿಂಚಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2004 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರುದರ ್  ಗಂಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2005 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸನಮಂತ್  ಬೆಳಗಂಪಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2006 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2007 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2008 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2009 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2010 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2011 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅನ್ನಸೂಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2012 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅನಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2013 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರುದರ ಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2014 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹಂಷಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2015 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರುನಾಥ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2016 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಕ್ು ಮ್ SAB ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2017 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹಾಷನ SAB ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2018 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಿೋಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



2019 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಮ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2020 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಜುಬೇಡ ಬೇಗಂ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2021 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ANASUBAI ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2022 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಭೋರಾಮಾದ್ಧಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2023 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2024 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2025 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷಯಜ್ ಮುಗಳಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2026 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಾಬ್ಬರಾವ್ ಸುಗಂಧಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2027 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮುಯಸರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2028 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕಾನಫಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2029 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2030 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2031 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸುರೇಶ್ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2032 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಡಿವಾಳ್  ಎಿಂ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2033 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಡಿವಾಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2034 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶೆಿಂಕೄರ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2035 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2036 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಿೋಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2037 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಂಕ್ಯರಾಯ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2038 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಶಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2039 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2040 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2041 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಗಿಂಡ್  ತೆಿಂಗಳೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2042 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2043 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಿಜಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2044 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಷವಿತಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2045 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರುಶಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2046 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2047 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಡಿಲಿ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2048 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಭಕಲ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2049 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸನ್ನಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2050 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಿಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2051 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರುಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2052 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2053 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಿೋತಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2054 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2055 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2056 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯತು ಬೈ ಸ್ಪದಾದ ರಾಭ ರ್ಪಟೋಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2057 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಿೋಯ್  ಹನು ಿಂಗಿ ಜೋಗ್ನರುಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2058 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2059 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಬಿಐ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2060 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2061 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ದೇತಕ ಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2062 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಸದೇ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2063 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಾಲೆು  ಭಸಮ ದ ಹುಸೇನಸಾಫ ನೆಲೊೋಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2064 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿ್  ರಾಮ್  ತಳವಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2065 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2066 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರ ಭುಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



2067 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕಾಡಸ್ಪದದ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2068 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಧನಯ ಮಯ  ಗದಗಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2069 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2070 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2071 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಈಯಣಣ  ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2072 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕಾಶಿರಾಮ ಬಿರಾದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2073 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಈಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2074 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಚನಭಲಿ್  ಪಿ ರ್ಪಟೋಲ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2075 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2076 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2077 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2078 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2079 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಾಹೇಫಗೌಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2080 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಿಂಗಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2081 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2082 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2083 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2084 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2085 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಯಣ್  ಕೇೋಟ್ಲೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2086 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂತ್ೋಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2087 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರುದರ ್  ಶಿವಯಣ್  ಬಿರಾದಾರ್ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2088 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2089 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಟೆ್ ಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2090 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಕ್ರೂರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2091 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿಕಾಜುಕನ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2092 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಸಭದ್ ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಕ್ಸ್ಪಮ್ ಷಬ್ ನೆಲೊೋಗಿಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2093 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಲಿವ  ವಯಣ್  ಕ್ಲಿ್ಲರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2094 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2095 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2096 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಎಸ್ ಬಯಟೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2097 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಷತ್ರೋಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2098 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2099 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭೋಭಶಾಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2100 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2101 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮವವ ಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2102 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2103 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2104 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಾಳ್  ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2105 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2106 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತುು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2107 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕುಿಂದನಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2108 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವ್ ರೇ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2109 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗರುಶಾಿಂತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2110 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಿಂಗಮಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2111 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಂಕ್ಯಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2112 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚನು ಫಷಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2113 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ಲಿಿಂಗ್  ಎಿಂ ಮೇಯಟ್ಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2114 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಂಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



2115 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2116 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸುನೋತಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2117 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭೋಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2118 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಿೋರೇಿಂದರ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2119 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2120 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಶಿೋರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2121 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗೌಡ್ ಗೌಡ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2122 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2123 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕೋತಕಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2124 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸುಧಾರಾಣಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2125 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2126 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದತು ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2127 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹೆಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2128 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2129 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸುಲೇಚನ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2130 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಭನವ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2131 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2132 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಲಿವ  ಲಕ್ಕ  ಕ್ಲಿ್ಲರು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2133 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2134 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2135 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮೃದುಿಂಜಯ್ ಸ್ಪ ನೋಲಾಿಂಜ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2136 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವೋಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2137 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಿಂತ್  ಮುಲಗೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2138 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಪುತರ  ಮುಲಗೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2139 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚನು ಫಷ್  ಧಭಕವಾದ್ಧ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2140 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕಮ ಮ ೋಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2141 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2142 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2143 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2144 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕಾಳಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2145 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2146 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಂಜೋವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2147 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಣ್ಣಕಸ್ಪಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2148 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಾಬ್ಬರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2149 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2150 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2151 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಾಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2152 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರ ಕಾಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2153 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2154 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಂಕ್ರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2155 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಸಫಷ್  ಸಾಳಗಿ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2156 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಪಕೋಯ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2157 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2158 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರೂ ಬಿರಾದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2159 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸೂಮಕಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2160 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಗಿಂಡೇ ರಾವ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2161 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಕ್ಲಾಯ ಣಿ ನಗೌ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2162 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ ಮುಲಗೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



2163 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಂಡ್  ಧಭಕವಾದ್ಧ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2164 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯಮಶ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2165 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಸುಮಾ ಬಿಐ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2166 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರೇಣಸ್ಪದದ ್  ಬಿರಾದಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2167 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2168 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2169 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2170 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2171 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2172 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2173 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2174 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2175 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2176 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2177 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2178 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2179 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2180 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2181 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರಾಜು ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2182 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2183 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ನಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2184 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ತುಳಜ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2185 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲೊಕ್್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2186 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಡೌಲ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2187 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಿದಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2188 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2189 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷರಾಜ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2190 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2191 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸ್ಪದದ ರಾಭ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2192 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2193 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಆನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2194 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಹಾಷನ SAB ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2195 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2196 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಬಾಬ್ಬ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2197 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ದಡೆ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2198 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2199 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಜಗದ್ಧೋಶ್ ಮುಲಗೆ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2200 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಿನಾಥ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2201 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2202 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಜೆಟೆ್ಟ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2203 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2204 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಈಯಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2205 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಮಾಲಿಕ್್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2206 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಂಕ್ರ ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2207 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಫಷಭಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2208 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಅಮೃತ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2209 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿಣಣ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2210 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಹಾಿಂತಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್



2211 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2212 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಿಲಿಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2213 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಸಣಮಂತರಾಮ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2214 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2215 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ವಯಣಫಷ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2216 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ರೇಖಾ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2217 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಿೆೋವ್  ಗೌಡ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2218 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಡಿವಾಳ್ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2219 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಶಂಕ್ಯಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

2220 ಅಪಜಲಪುಯ
ಆತನ್ನರಾ ಭಲಕ್ಮಯ ಟಾರ್ಪಕಲಿನ್

ಔಯ .ಸಂ.vÁ®ÆPÀ 
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ಹೆಷರು ಹಾಗೂ 

ವಿಳಾಷ
PÁªÀÄUÁj ºÉ À̧gÀÄ À̧ASÉå

1 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ FgÀuÁÚ ©üÃªÀÄ±Á gÉÃªÀÇgÀ ©, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

2 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀÄPÁä¨sÁ¬Ä ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà §¼ÀÆVð, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

3 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀUÀ¥Àà §qÀzÁ¼À, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

4 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ªÀiÁgÀÄw ±ÉmÉÖ¥Àà ¹zsÀ£ÀÆgÀ, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

5 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥ÀÈyégÁd ¹zÀÝ¥Àà ¢PÀìAUÁ vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

6 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ §¸ÀtÚ ²ªÀ¥Àà §¼ÀÆVð, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

7 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ª«gÉÃ±À TÃgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ UËgÀ ©, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

8 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ªÀiÁ¼À¥Àà UÀÄgÀ¥Àà  UËgÀ ©, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

9 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ±ÉÆÃ¨sÁ D£ÀAzÀ ªÀÄtÆÚgÀ, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

10 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀÄ¼Àd¥Àà ªÀiÁ±Á¼À, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

11 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà gÁªÀÄtÚ ªÀÄtÆÚgÀ, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

12 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä ¹zÁÝgÁªÀÄ ªÀiÁ±Á¼À, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

13 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ azÁ£ÀAzÀ ¨Á¼À¥Àà ªÀiÁ±Á¼À, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

14 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ gÁdÄ ¥ÀÆeÁj eÉÃªÀVð ©, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

15 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ zÀvÀÄÛ «oÀ×® §AqÀUÁgÀ GqÀZÁt, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

16 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ zsÀgÉ¥Àà eÉÆåÃw¨sÁ GqÀZÁt, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

17 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¨sÁUÀ¥Àà ®ZÀÑ¥Àà ªÀiÁ±Á¼À, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

18 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¸ÀÄgÉÃ±À PÀ®è¥Àà gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

19 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ UÀÄgÀÄ¨sÁ¬Ä ¥ÀgÀªÀÄtÚ ²ªÀUÉÆAqÀ ªÀiÁ±Á¼À, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

20 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ UÉÆ«AzÀ PÁ¼É GqÀZÁt, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

21 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà zÀvÀÄÛ  GqÀZÁt, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

22 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ZÀAzÁæªÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁ±Á¼À, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

23 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¹zsÀ¨sÁ PÁ²£ÁxÀ ZÀªÁít rVÎ vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

24 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀvÁß¨sÁ¬Ä ºÉÆ£Àß¥Àà GqÀZÁt, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

25 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ UÀÄgÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà GqÀZÁt, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

26 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÉ¥Àà ¨sÀÆvÁ½ ¢PÀìAUÁ, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

27 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀ¸ÀÆÛj¨sÁ¬Ä zÀÆ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj D£ÀÆgÀ, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

28 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ²æÃ±ÉÊ® gÉÃªÀt¹zÀÝ §¼ÀÆVð, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

29 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Àà §¸ÀªÀt¥Àà §¼ÀÆVð, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

30 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ªÉÄºÀ§Æ§ © ªÉÆ¢£À¸Á§ PÀ®ÆègÀ, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

31 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁvÀ¥Àà PÀgÀdV, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

32 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ UÀAUÁzsÀgÀ VjªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ±Á¼À, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

33 C¥sÀd®¥ÀÆgÀ SÁd¥Àà ºÀÄ¯É¥Àà ªÀÄÄ¯ÉÎ ªÀiÁ±Á¼À, vÁ:C¥sÀd®¥ÀÆgÀPÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1

PÀæ.¸ÀA ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«AiÀÄ ºȨ́ ÀgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ºÉÆÃ§½ UÁæªÀÄ ¥ÀjPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

1 ಮುತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

2 ಭಲಲ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

3 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

4 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

5 ಶಿರಾಮಗೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

6 ಅ ರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

7 ಯಮಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

8 ಶಿಯ ೋಪಾದ್ ಮುತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

9 ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಿಂಗ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

10 ಭೋಮಾಶಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

11 ಸುಭಾಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

12 ಗುರುಶಾಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

13 ಯಮವ ಜಮಾದಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

14 ಶಿರಾಜ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

15 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

16 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

17 ವಯಣಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

18 ಅಿಂಫರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

19 ಅಿಂಫರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

20 ರುದಯ ಗೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

21 ASHOK ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

22 ಅನತಾ ಶಾಿಂತ  ನ್ನವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

23 ಶಿಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

24 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

25 ಔಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

26 ಜಔಕ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

27 ಗೊಲಾಲ ಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

28 ರೇಣಸಿದದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

2019-20 PÀÈ¶ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉCr ಕೃರ್ಷ ಹಿಂಡಖಳನುನ  ನಮುಸಿರು ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ಹೆಷರು  ಭತುತ  ವಿಳಾಷ ಹಾಗೂ ಕೃರ್ಷ ಹಿಂಡಖಳ ಸಂಖ್ಯಮ  vÁ.|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ f.|| 

PÀ®§ÄgÀV



29 ಶಾಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

30 ಜಖದೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

31 ಸುಯಭಭ  ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಾಮನ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

32 ಶಂಔ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

33 ಷವಿತಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

34 ಶಿಪತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

35 ಫುಲ್್ಚಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

36 ತೇಜಶಿಯ ೋ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

37 ಗೂಳ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

38 ಚೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

39 ಸಂಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

40 ಸುನೋತಾ ಭಡಿವಾಳ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

41 ವಯಣ  ಜಮಾದಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

42 ಅಲಾತ ಫ್ ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

43 ಭಲಲ ೋವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

44 ಶಿಣಣ  ಸಡದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಾಮನ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

45 ಗುಯಣಣ  ಗೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸವಾಲಿಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

46 ಬಾಬುರಾವ್ ಬಾಭನ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಾಮನ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

47 ಶಿಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

48 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

49 ಕೄಲವ್ಕ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

50 ಭಹಾದೇವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

51 ಚಿದಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

52 ಸಿದದ   ಶಿ ನವಿೋ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

53 ಸಿದದ   ಶಿ ನವಿೋ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

54 ಚನನ ಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

55 ಚನನ ಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

56 ಅಮೃತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

57 ಸುಬದಯ  ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

58 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

59 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

60 ಸಣಮಂತರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

61 ಗೊಲಾಲ ಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

62 ದೇವಿಿಂದಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

63 ಸಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

64 ಅಮೃತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

65 ಸನಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

66 ಗುರುಶಾಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

67 ಮಲಲ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

68 ಜ್ಮ ೋತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

69 ಶಾಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

70 ಪಂಚಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

71 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

72 ಗುರುಶಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

73 ಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

74 ರಾಭಚಂದಯ  ಮಾರುತ ಗಾಡೇಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

75 ಶಿಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

76 ಫಷವಂತಾಯ ಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

77 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

78 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

79 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

80 ಸೋಭಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

81 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

82 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

83 ಭೋಮಾಶಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

84 ದತುತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

85 ನಬಿಲಾಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

86 ನಿಂಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

87 ನಿಂಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

88 ಮಾಳ  ಸಣಮಂತ ನ್ನಡಗರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

89 ಭೋಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

90 ಯ ಭುಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

91 ಭೋಮಾಶಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

92 ಸಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

93 ಚನನ ಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

94 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

95 ಭಾಖಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಶಿಪಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

96 ಸುಯಭಭ  ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಾಮನ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

97 ಶಂಔ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

98 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

99 ಸಣಮಂತರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

100 ಅಶೋಕ್ ಬಾಖಲಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 



101 ದತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

102 ದತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

103 ಸಿದದ   ಮುಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

104 ಸಿಂಡ್ಡಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

105 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

106 ಸಿಂಡ್ಡಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

107 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸವಾಲಿಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

108 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

109 ಫಷಾ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

110 ಫಷಾ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

111 ಭಸದೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

112 ಮವವಂತ್ ಜಾಧವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

113 ಭಸದೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

114 ಸಿರಾರ್ಜದಿದ ೋನ್ ಭನಾ ಫಾದ ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

115 ಸಂತೋಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

116 ಫಲ  ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

117 ಸಿದದ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

118 PNDIT ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

119 PNDIT ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

120 ಯವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

121 ಭೋಭರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

122 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

123 ಗುರುಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

124 ಶಂಔರ್ ಫಡಾಡಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

125 ಔಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

126 ಪೇಮು ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

127 ಶಿಯ ೋಪಾದ್ ಮುತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

128 ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಿಂಗ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

129 ಭೋಮಾಶಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

130 ಸುಭಾಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

131 ಗುರುಶಾಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

132 ಗುರುಶಾಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

133 ಯಮಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

134 ಶಾಯದಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

135 ದಾಡ್ಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

136 ತೇರ್ಜ ಚವಾಣ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

137 ಚಿನನ   ಡಡ ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

138 ಬಿಲ್ಕಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

139 ಸಂತೋಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

140 ಚಿನನ   ಡಡ ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

141 AMBU ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

142 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

143 ಯಮಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

144 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

145 ಗುಿಂಡವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

146 ದತುತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

147 ದತುತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

148 ಸುಭಾಷಾ ದಡಡ ಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

149 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

150 ಮಂಖಳಾ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

151 ಜಖದೇವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಘೋಳನೂಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

152 ದತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

153 ಅಿಂಫವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಇಿಂಖಳಗ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

154 ಸುಭಾಷಾ ದಡಡ ಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

155 ಮೌತಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

156 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

157 ದತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

158 ಮೆಬೂಬ್ SAB ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

159 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

160 ಗುರುದೇವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

161 ಗುರುದೇವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

162 ಬಾಖಣಣ  ಭೋಜರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

163 ಚಂದಯ ಕಿಂತ ಗುಯ  ತಳವಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

164 ಅನನ ರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

165 ಭಲಲ ಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

166 ಹಯಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

167 ಜಖದೇವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

168 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

169 ನೂರ್ ಈಯಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

170 ಷತೋಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

171 ಪಿೋಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

172 ಕಶಿರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 



173 ಸಿದದ   ಕೄ ಹ್ರಗಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

174 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

175 ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

176 ಶಿಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

177 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

178 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

179 ದೌಲತರಾವ್ ಬಾಭನ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

180 ಯಮಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸವಾಲಿಾ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

181 ರಾರ್ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

182 ರಾರ್ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

183 ದತುತ  ಬೄಳಿಿಔಟ್ಟಟ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

184 ರೇಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

185 ವಿವವ ನ್ನಥ ಉದಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

186 ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

187 ಯಮವವ ಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

188 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

189 ಷವಿತಾ ಬಾಲವಂತ್ ಬಾಫರೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

190 MODIN SAB ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

191 ಚಂದಯ ಶೇಕಯಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

192 ನಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

193 ಚಯಣಿಿಂಗ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

194 ಚಯಣಿಿಂಗ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

195 ಸುಭಾಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

196 ಸಿದದ ಲಿಿಂಖ ಅಿಂಡೇವಾಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

197 ಸಿದದ ಲಿಿಂಖ ಅಿಂಡೇವಾಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

198 ಔಲಲ   ನಿಂಫಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

199 ಶಿರಾಜ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

200 ಶಿವಾನಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

201 ದೇ ಗೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

202 ಕಶಿಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

203 ಸಿದದ ರಾಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

204 ಭಹಾದೇ ಪಾಯ ಲಲ ದ್ ಸ್ತಮುವಂಶಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

205 ಕಶೂರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಶಾಪಯ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

206 ಸಿದದ   ಮುಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

207 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

208 ಅಶೋಕ್ ಸೋನ್ನರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

209 ಖುದಾವಂಡ ಮೋಯಸಾಬ್ ನದಾಫ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

210 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

211 ಬಾಬುಲಾಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

212 ಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

213 ಸಂದಿೋಪ್ ಫಲವಂತ ಬಾಫರೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

214 ಶಾಭರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

215 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

216 ವಿೋಯಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

217 ಸಣಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

218 ವಕುಿಂತಲಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

219 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

220 ಸಿದದ   ಗುರುಪಾದ  ಮೆಲಶಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

221 ವಿವೇಕನಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

222 ಭಹಾನಂದ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಾಮನ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

223 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

224 ಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

225 ನಭುಲಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

226 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಕುನಫ ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

227 ಜಖದೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

228 ನಿಂಖ  ಮೄಟ್ಟಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

229 ಗುರು  ಪಿಯ  ಹಷಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

230 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

231 ನಭುಲಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

232 ಶಾಿಂತಸಾಖರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

233 ಭೋಭ ಎಸ್ ದಡಭ ನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

234 ಭದ್ನದ ರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

235 ಧೇನು ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

236 MAMATA ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

237 ಗುಲಜಯ ಬಗಂ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸವಾಲಿಾ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

238 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

239 ಶೇಕ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

240 ಔಲಲ ವ  ಟಟ್ಟನ್ನಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

241 ಬಾಬು ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

242 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

243 ರುದಯ ಗೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

244 ಶಿಯ ೋಮಂತರಾವ್ ಎಸ್ ಯಡಡ ಡಿಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ



245 ಔಲಾತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

246 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

247 ಬಾಬು ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

248 ಅಮತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

249 ಅನಥಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

250 ನಖಿಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

251 ಭಾಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

252 ಭಲಲ ೋವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

253 ನ್ನಭದೇವ್ ಎಿಂ ಜಾಧವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

254 ಯ ದಿೋಪ್ ಎನ್ ಜಾಧವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

255 ಶಿಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

256 ಶಿಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

257 ಬಾಬುರಾವ್ ಸಿದಾಯ ಭ  ಔನನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

258 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

259 ಅಶೋಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

260 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

261 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

262 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

263 ಭೋಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

264 ಸಿದಾದ ರೂಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

265 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

266 ಭಹೇಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

267 ಫಷರಾಜ ಖೈಯತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

268 ಭಲಲ   ಜಮಾದಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

269 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

270 ಭೋಭಶಂಔಯ ಔಲಿಬುಗು ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

271 ಭೋಭಶಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

272 ಫಷರಾಜ ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

273 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

274 ನಿಂಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

275 ಶಿವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

276 ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

277 ಸಂತೋಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

278 ಶಾಯದಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

279 ಸಿದದ ರಾಭ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

280 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

281 ಫನನ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

282 ದತತ   ಭಲಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

283 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

284 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

285 ಶಿಲವಂತಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

286 ಅಿಂಫರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

287 ಮೇಸಭಭ ದ್ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

288 ಸಿದಾದ ರಾಿಂ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

289 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ನ ಭಯಾಲಿನ್ನಭಣಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

290 ಸಿದಾಯ ಮ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

291 ಸಿದನಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

292 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

293 ಸಿದದ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

294 ವಮಾಶುರ್ ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

295 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

296 ರಾವೂಟ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

297 ಸ್ತಮುಕಿಂತ ಎಸ್ ಗುತ್ತ ೋದಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

298 ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

299 ಬಖವಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

300 ಶಿರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

301 ಬಾಬುರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

302 ಬಾಬುಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

303 ಸಾಮಫಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

304 ಅಶೋಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

305 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

306 ಅಿಂಬಾ ರೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

307 ಭೋಭರೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

308 ಪಾುತ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

309 ಭಲಲ ೋವ  ಕಭಣಣ  ಮೆಿಂದಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

310 ಅಲಾಲ ಟ್ಟಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

311 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

312 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

313 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

314 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

315 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

316 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ



317 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

318 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

319 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

320 MODIN SAB ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

321 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

322 ಯಮವವ ಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

323 ಅಶೋಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

324 ಚಂದಯ ಶೇಕಯಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

325 ಫಷನಿಂಖಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

326 ರಾಜಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

327 ಅಶೋಕ್ ಬುಕಕ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

328 ಅಿಂಫರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

329 ಆಯತ ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಕುರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

330 ಭಾಯತೇಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

331 AMOGI ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ EªÀiÁqÀPÉÆÃgÉÆÃ¥ÀAiÀÄqÀ

332 ವಿೋಯಣಣ  ಭಲಔ  ಹೇರೂರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

333 ಗೊೋವಿಿಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

334 ಕಳಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

335 ಯಮವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

336 ಕಳಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

337 ಭೋಟಾಲಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

338 ಶಂಔಯ ಎಸ್ ಶಿಪಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

339 ವಯಣಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

340 ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

341 ಅ ರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

342 ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

343 ಷಯದಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

344 ಸಿದದ ಲಿಿಂಖ ಅಿಂಡೇವಾಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

345 ಚಂದಯ ಶೇಕಯಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

346 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

347 ಔಲಲ   ನಿಂಫಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

348 ಯವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

349 ಅ ರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

350 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

351 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

352 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

353 ಯವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

354 ಲಕಾ ಭ  ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

355 ಆಕವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

356 ಗೊೋವಿಿಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

357 ವಿೋಯಣಣ  ಭಲಔ  ಹೇರೂರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

358 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

359 ವಯಣ  ಜಮಾದಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫನಸಟ್ಟಟ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

360 ಶಂಔರ್ ಫಡಾಡಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

361 ಗೊಲಾಲ ಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

362 ಕಿಂಟ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

363 ಗಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

364 ನೂಮ ರೋದಿದ ೋನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

365 ಷಲ್ಕದಿದ ೋನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

366 ಶಂಔಯ ಎಸ್ ಶಿಪಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

367 ರೇಣಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

368 ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

369 ಸೋಭನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

370 ನಬಿಲಾಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

371 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

372 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

373 ಸಿದದ ರಾಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

374 ಭಲಲ ೋವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

375 ಮಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

376 ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

377 ಭೋಟಾಲಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

378 ಕಳಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

379 ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

380 ಸಂತೋಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

381 ಯಮವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

382 ಸಷನ್ನಾ ಬ್ ಲಡಾಲಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

383 ಶಾಭಶದಿದ ೋನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

384 ವಯಣಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

385 ಫಷನಿಂಖಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

386 ಶಿಪತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

387 ಅನನ ರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

388 ಅಮೃತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À



389 ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

390 ಅ ರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

391 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

392 ಭಲಲ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

393 ಶಾಯದಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

394 ಭೋಮಾಶಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

395 ದ್ದಿಂಡ  ಭೋಭಶಾಮ  ಗೊೋಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

396 ಶಿಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

397 ಭೋಭರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

398 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

399 ಈಯಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

400 ಯಮಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

401 ಈಯಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

402 ಈಯಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

403 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

404 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

405 ಹಯಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

406 ಶಿವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

407 ಶಿವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

408 ಸನಭಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

409 ಸನಭಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

410 ಚಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

411 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

412 ಅನಸುಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗುಡೆಡ ವಾಡಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

413 ಶಾಯದಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

414 ಚಂದ್ದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

415 ದಳ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

416 ಭಲಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

417 ನ್ನಖಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅರ್ಜುಿಂಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

418 ಬುಡಡ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

419 ಖೇಮು ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

420 ದೇಕ ನೋಲಕಂಠ ರಾಠೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

421 ನೋಲಕಂಠ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

422 ಭಹಾನಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

423 ದಾಡ್ಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

424 ದಾಡ್ಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

425 ಭಲಲ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

426 ದ್ದಿಂಡ  ಭೋಭಶಾಮ  ಗೊೋಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

427 ಶಿರಾಮಗೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

428 ಶಿರಾಮಗೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

429 ಜಖದಿೋಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

430 ಜಖದಿೋಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

431 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

432 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

433 ರಾಜಶೇಕರ್ ಸನಭ ಿಂತ್ ಹೌಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

434 ರಾಜಶೇಕರ್ ಸನಭ ಿಂತ್ ಹೌಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

435 ಧರೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

436 ಧರೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

437 ಯವಿಕಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

438 ಯವಿಕಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

439 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

440 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

441 ಸಂತೋಷ ಔಮಾನಳಿಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕುಲಾಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

442 ಶಿಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

443 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಸನಭ ಿಂತ  ಹೌಡೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

444 ತುಕರಾಿಂ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

445 ಚಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

446 ಸಂತೋಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

447 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

448 ಫಷರಾಜ ನಟ್ಟಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

449 ಬಾಬುರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

450 ರಾಜಶೇಕರ್ ಜಿಿಂಡೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

451 ಯವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

452 ಪಿಂಡಲಿೋಔ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

453 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

454 ಭಲ  ಔಯಗೊೋಳಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

455 ಭಲ  ಔಯಗೊೋಳಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

456 ಸಿದದ ರಾಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

457 ಭೋಯ  ವಯಣ  ಸಾಲೋಟ್ಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

458 ಫಷರಾಜ ಸಿ ಬಾಫಲವವ ಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಮಾತೋಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

459 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

460 ಫಷಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 



461 ವಿಲಾಸ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

462 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

463 ಕವೇರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

464 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

465 ಭಣ್ಮಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

466 ಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

467 ಸಾಖರ್ ಚವಾಣ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

468 ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

469 ಯಶುರಾಮ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

470 ಅಡಿವೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಆನೂರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

471 SEVU ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

472 ಭಹಾಲಕಾ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

473 ಅಚುನ್ನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

474 ಶಿವಾನಂದ್ ಗಾಣಣ  ದಡಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

475 ಶಾಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

476 ಸಂಜಮ ಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

477 ಶೋಭಾ ಎಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

478 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

479 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

480 ಯ ಶಾಿಂತ್ ಭಲಲ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

481 ನಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ತ್ಲ್ಲಲ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

482 ಬಿೋಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಟ್ಗರಾ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

483 ಬಾಲಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

484 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಹಿಂಚಿೋರಾ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

485 ಅಶೋಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

486 ದೇವಿಿಂದಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

487 ದೇವಿಿಂದಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಿಿಂಚೋಳಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

488 ಭಲಲ ನ್ ರೆಡಿಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಲ್ಲರುಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

489 ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

490 ಶಿರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

491 ಹುಲಿಕಂಠರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

492 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

493 ಶಂಔ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

494 ಯತನ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

495 ಹುಚಚ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

496 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

497 ಗುಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

498 ಲಕಾ ಭ ೋಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

499 ನಿಂಖ  ಗುರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಕಲ್ಲರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

500 ಭರೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

501 ಯಶುರಾಭ ಶಂಔಯ ಮಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸಳಿಯಾಳ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

502 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

503 ಕವೇರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಔುನಸಳಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

504 ಶಾಿಂತ  ಮಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಫಡದಾಲ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

505 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಗೌರ್ (ಕೄ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

506 ಆಿಂಜನೇಮಕುಮಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಣ್ಣಣ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

507 ಯಫೋಕ್ ಅಸಭ ದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

508 ಶಿಯ ಮಂತ್ ಬಿ ಕುಿಂಬಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

509 ಅಜಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

510 ಅಜಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

511 ಕಳ  ಭಾಖಣಣ  ದಡಡ ಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

512 ಕಳ  ಭಾಖಣಣ  ದಡಡ ಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

513 ಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

514 ಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

515 ಚನನ ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

516 ಚಿದಾನಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

517 ಲಔಕ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

518 ಯಮವವ ಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

519 ಪಾಲಕುತು ರಾಭಕೃಶಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚಿನಭ ಲಲ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

520 ನ್ನಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

521 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

522 ಈಯಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

523 ಕುಪಿಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

524 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

525 ರೇಣಸಿದದ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

526 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

527 ವಿಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

528 ಸಿದಾದ ಥ್ು ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

529 ಈಯಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಿಡೂನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

530 ಬಿೋಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

531 ಮುಷತ ಫಾ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

532 ರಾಜಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ತಕಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 



533 ಸಣಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

534 ಔಲಾತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

535 ಗುಡಡ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

536 ಭಾಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

537 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

538 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

539 ಔಲಿನಯವ ಚನಭಲಲ   ಪೇೋ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

540 ಯಮವವ ಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

541 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

542 ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

543 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

544 ಜೈನ ಬಿಐ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

545 ಸಸಿೋನ್ನ ಬಿೋ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

546 ಯವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

547 ದತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

548 ಫಷಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

549 ಸುರೇಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

550 ದಷತ ಗರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

551 ಅಲಾಲ ವ್ಕದಿದ ೋನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

552 ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

553 ಶಿವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

554 ಗುಲಾಬ್ SAB ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

555 ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಂಔಮು ಭಠ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

556 ಶಾಯದಾ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

557 ಕೃಶಣ   ಶೆಿಂಡೇಜ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

558 ಈಯಣಣ  ಭೋಭಯ ಹುಗಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

559 ಯಮಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

560 ವಯಣಭಭ  ಎಸ್ ಸಾಲಿಮಾನ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

561 ನಿಂಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

562 ಹೇಳಿದರುಬಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಿಡೂನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

563 ಶೇಕ  ಭೂತಾಲಿ ನ್ನಯಕ ೋಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

564 ಅಔಫ ರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ತಕಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

565 ಭಡಿವಾಳ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

566 ದಷತ ಗೋರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

567 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

568 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

569 ಭಹಾದೇವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಷಗೂನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

570 ಘಾಲ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ತಕಲಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

571 ಶಾಿಂತಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

572 ಸಿದದ ರಾಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

573 ಗುರುಪಾದ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

574 ಔಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

575 ಭಡಿವಾಳ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

576 ಅಿಂಫಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ತೇಖಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

577 ಜಖದೇವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

578 ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

579 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

580 ವಯಣಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

581 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

582 ಆಿಂಜನೇಮಕುಮಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಣ್ಣಣ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

583 ಫಷರಾಜ ಸಡದ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

584 ಪಿಐಆರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

585 ಶಾಿಂತ  ವೈ ಮಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

586 ಮೌಲಾ ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

587 ಭೋಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

588 ಭೋಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

589 ರಾಭಚಂದಯ  ಮಾರುತ ಗಾಡೇಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

590 ರಾಭಚಂದಯ  ಮಾರುತ ಗಾಡೇಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

591 ಚನನ ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

592 ಭಹಾಿಂತಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

593 ಶಿರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಣ್ಣಣ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

594 ಸೋಭವಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಷಗೂನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

595 ನಜಿೋರ್ ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

596 SIDDALING ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

597 SIDDALING ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

598 ಬಿೋಯ  ಹನನ ಿಂಗ ಜ್ೋಗೂರು ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಿಡೂನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

599 ನಯಷಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಉಮಗಾು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

600 ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಬಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

601 ಚಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

602 ವಿಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

603 ವಿಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

604 ವಿಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 



605 ನ್ನಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

606 ನ್ನಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

607 ಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

608 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

609 ಶಿರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

610 ಶಿರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

611 ರಾಭಚಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

612 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

613 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

614 ಶಿವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

615 ಶಿವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

616 ಬಾಬುರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಷುಳಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

617 ಶುಬವಚ ಿಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

618 ಲಕಾ ಭ ೋಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

619 ನಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

620 ಲಔಕ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

621 ಸಿದದ ಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

622 ಈಯಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

623 ಆಿಂಜನೇಮಕುಮಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಣ್ಣಣ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

624 ಆಿಂಜನೇಮಕುಮಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಣ್ಣಣ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

625 ಯಫೋಕ್ ಅಸಭ ದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

626 ರಾಜಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

627 ರಾಜಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

628 SIDDALING ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

629 SIDDALING ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

630 ಭಹಬೂಬ್ ಷಬ್ ನದಾಫ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಿದ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

631 ಭಹಬೂಬ್ ಷಬ್ ನದಾಫ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಿದ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

632 ಯತನ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

633 ಯತನ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

634 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

635 ಫಷಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

636 ಕುಬಿಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

637 ಕುಬಿಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

638 ರಾಜಿಂದಯ  ಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

639 ಭೋಭರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

640 ಭೋಭರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

641 ಸಂಖಭನ್ನಥ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

642 ಸಂಖಭನ್ನಥ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

643 ಕಶಿರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

644 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

645 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

646 ಬಿೋಯ  ಹನನ ಿಂಗ ಜ್ೋಗೂರು ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಿಡೂನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

647 ಚನನ ಫಷ  ಮುಲಗೆ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

648 ಚನನ ಫಷ  ಮುಲಗೆ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಕೄ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

649 ಅಜಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

650 ಅಜಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

651 ಸಿದದ ಣಣ  ಸಾಖಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಿದ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

652 ಸಿದದ ಲಿಿಂಖಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಿದ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

653 ಸಿದದ ಲಿಿಂಖಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಿದ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

654 ಅಮೃತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

655 ಅಮೃತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

656 ಶುಬವಚ ಿಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

657 ಹನನ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

658 ಭೋಭರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಡಾಪಯಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚೌಡಾಪಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

659 ಭೋಭರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಡಾಪಯಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚೌಡಾಪಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

660 ಸುರೇಖಾ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

661 ಭಭತಾಜ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

662 ಮೆನ್ನ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

663 ಮೆನ್ನ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

664 ಸುಮಂಖಲಾ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

665 ಸುಮಂಖಲಾ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

666 ಸನಮಂತರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಉಮಗಾು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

667 ಸನಮಂತರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಉಮಗಾು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

668 ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ವಾಡಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

669 ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ವಾಡಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

670 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

671 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

672 ಶಿಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

673 ರಾರ್ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

674 ರಾರ್ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

675 ನ್ನಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

676 ಸಾಯಿಫನನ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 



677 ಸಾಯಿಫನನ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

678 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಚನಭಲಲ   ಪಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

679 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಚನಭಲಲ   ಪಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

680 ನಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

681 ನಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

682 ಯಫೋಕ್ ಅಸಭ ದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

683 ಫಳಲ್ ಭಹಬುಫಸಾಬ್ ಇನ್ನಭದಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

684 ಫಳಲ್ ಭಹಬುಫಸಾಬ್ ಇನ್ನಭದಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

685 ಕುಪಿಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

686 ಕುಪಿಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ EªÀiÁ£ÉÃn£À ¨ÉAeÉÆÃJmï 

687 ಫಡಮಬಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

688 ಫಡಮಬಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

689 ಅಬುದ ಲ್ ಲತೋಫ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

690 ಅಬುದ ಲ್ ಲತೋಫ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

691 ಸನಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

692 ಸನಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

693 ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

694 ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

695 ಲಕಾ ಭ ೋಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

696 ಲಕಾ ಭ ೋಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

697 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

698 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

699 ಲಕಾ ಭ ೋಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

700 ಗಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

701 ಗಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

702 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

703 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

704 ರಾಭಚಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

705 ರಾಭಚಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

706 ರಾಭಚಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

707 ಸನುಮಂತ ದ್ದಿಂಡೆ  ಮಲ್ಕಕ ಿಂಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

708 ಸನುಮಂತ ದ್ದಿಂಡೆ  ಮಲ್ಕಕ ಿಂಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

709 ಸನುಮಂತ ದ್ದಿಂಡೆ  ಮಲ್ಕಕ ಿಂಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

710 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

711 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

712 ಅಬುದ ಲ್ ಲತೋಫ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

713 ಭಸದೇ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಔಭೋುಷಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

714 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ವಾಡಸಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

715 ಬಿರಾದಾರ್ ಚನನ ಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

716 ಬಿರಾದಾರ್ ಚನನ ಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

717 ಭಲಔ  ಗೌಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

718 ಶಿಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

719 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

720 ಸಂಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

721 ಸಂಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

722 ಭೋಭರಾಮ ಕುಿಂಬಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

723 ಹುಲ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚಿನಭ ಲಲ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

724 ಹುಲ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚಿನಭ ಲಲ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

725 ಶಿಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

726 ಸನುಮಂತ ದ್ದಿಂಡೆ  ಮಲ್ಕಕ ಿಂಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

727 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

728 ಸುಮೋತ್ ಆರ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಉಮಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

729 ದತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

730 ದತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

731 ನಿಂಖಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

732 ಸುರೇಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

733 ನ್ನಗಿಂದಯ  ಮೆಲ  ಸಲಔತು ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

734 ನ್ನಗಿಂದಯ  ಮೆಲ  ಸಲಔತು ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

735 ಶಾಿಂತಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

736 ಅಬುದ ಲ್ ಲತೋಫ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

737 ಅಬುದ ಲ್ ಲತೋಫ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

738 ನಿಂಖಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

739 ನಿಂಖಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

740 ಸಾಹೇಫಗೌಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

741 ಸಾಹೇಫಗೌಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

742 ಫಷಣಣ  ಅಖಂಡೆ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

743 ಫಷಣಣ  ಅಖಂಡೆ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

744 ಭೋಮ್ ಕಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಔಭೋುಷಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

745 ಭೋಮ್ ಕಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಔಭೋುಷಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

746 ಶಿಕಿಂತಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

747 ನೋಲಕಂಠ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

748 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚಿನಭ ಲಲ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À



749 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚಿನಭ ಲಲ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

750 ಔಭಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

751 ಔಭಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

752 ಗುಿಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

753 ಗುಿಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

754 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

755 ಕಳಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

756 ಪಾುತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

757 ಶೋಭಾತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

758 ಹಯಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

759 ಕಳಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

760 ಶಿಯ ೋಮಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

761 ಭಲಲ ಭಭ  ಸಿನೂನ ಯಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

762 ಶಿಯ ೋಮಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

763 ರಾರ್ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

764 ಅವ ಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

765 ವಯಣಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

766 ಭಲಲ ಭಭ  ಸಿನೂನ ಯಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

767 ಅವ ಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

768 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

769 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

770 ವಯಣಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

771 ಸುಭಾವಚ ಿಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

772 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

773 ರಾರ್ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

774 ಅಲ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

775 ತಾರಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಯದ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

776 ತಾರಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಯದ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

777 ಮುಕುಿಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚೌಡಾಪಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

778 ಮುಕುಿಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚೌಡಾಪಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

779 ನೋಲಕಂಠ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

780 ನೋಲಕಂಠ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

781 ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

782 ಭಸದೇ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಔಭೋುಷಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

783 ಭೋಮ್ ಕಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಔಭೋುಷಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

784 ಪಾುತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

785 ನ್ನಖಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಷಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

786 ಶೋಭಾತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

787 ಅಲ ಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

788 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

789 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

790 ಹಯಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

791 ಶೋಭಾತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

792 ಭದನ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

793 ಯತನ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

794 ಶಿರುದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

795 ಅಮೃತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

796 ಆಯತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

797 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

798 ಯಫೋಕ್ ಅಸಭ ದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

799 ರಾಜಿಂದಯ  ಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

800 ಭೋಭರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

801 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

802 ಅಡ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೈಯಭಡಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

803 ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

804 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

805 ಫಳಲ್ ಭಹಬುಫಸಾಬ್ ಇನ್ನಭದಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

806 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

807 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

808 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಕ್ರದಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

809 ಶಿಲಿಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಔಭೋುಷಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

810 ಸುಯಭಭ ದೇವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಯದ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

811 ನಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

812 ಚಂದಯ ಭಾಖ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

813 ಶಿವಾನಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

814 ಶಿವಾನಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

815 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

816 ಗೋತಾ ಎ ಎಸ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

817 ಶಿಲಿಿಂಖ  ಕ್ರಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

818 ಚಿದಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

819 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

820 ಪಾುತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ



821 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

822 ಭಲಔ  ಯವ  ನೂಲ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

823 ಭಲಔ  ಯವ  ನೂಲ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

824 ಚಂದಯ ಕಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಜಿನಭಗರಾ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

825 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಹ್ರವಿನಸಳಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

826 ಭಲಲ   ರಾಮ  ತಳವಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

827 ಭಲಲ   ರಾಮ  ತಳವಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

828 ಅಶೋಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

829 ಅಶೋಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

830 ದೇವಿೋಿಂದಯ  ವಿಠಲ ಹಷಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

831 ದೇವಿೋಿಂದಯ  ವಿಠಲ ಹಷಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

832 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಲಲ ೋವ  ಕಕಂಡಿಕ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

833 ಗೋತಾ ಎ ಎಸ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

834 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

835 ಭೋಮಾಶಂಔರ್ ಮವವಂತರಾಮ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

836 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

837 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

838 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ವಾಡಸಳಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

839 ಶೇಕ  ಭೂತಾಲಿ ನ್ನಯಕ ೋಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

840 ಶೇಕ  ಭೂತಾಲಿ ನ್ನಯಕ ೋಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

841 ಶಿಭಭ  ಸಂಖಣಣ  ವಾಲಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

842 ರಾಜಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೂಡೂರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

843 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

844 ರಾಭಚಂದಯ  ಮಾರುತ ಗಾಡೇಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

845 DATTU ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

846 ಹುಲ  ಸಣಮಂತ ವಾಗಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಿಡೂನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

847 ವಿಠಲ್ ಪಾಿಂಡೆಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

848 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೈಯಭಡಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

849 ಔಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

850 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

851 ಸನಮಂತರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಉಮಗಾು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

852 ವಿಠಲ್ ಪಾಿಂಡೆಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

853 ನ್ನಗಿಂದಯ  ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

854 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಬಿ ಮೇೋಟ್ಗ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

855 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಭಲಲ ೋವ  ಕಕಂಡಿಕ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

856 ಶಿವಯಣ  ಶಿರಾಮ ಸಡದ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

857 ಬಾಬು ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ತಕಲಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

858 ಸಂತೋಷ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಭದಾಯ  (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

859 ಭೋಮಾಶಾ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ತಕಲಿ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

860 ಚಿದಾನಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚಿನಭ ಲಲ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

861 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚೌಡಾಪಯ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

862 ಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

863 ಭೋಮಾಶಾ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

864 ಛತುಯ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚೌಡಾಪಯ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

865 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚೌಡಾಪಯ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

866 ವಯಣ್ಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಷುಳಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

867 ಫಷರಾಜ ಚಂದಯ ಶಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಷಯಗುಿಂಡಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

868 ಶಾಿಂತಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

869 ಫಷಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಚಿನಭ ಲಲ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

870 ರಾರ್ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

871 ಸಂಜಿೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಉಮಗಾು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

872 ಯ ಭು ಶಾಿಂತ  ಔಳಶೆಟ್ಟಟ ಅಪಜಲಪೂಯ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಿಂಔಲಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

873 ಆದಶ್ು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

874 ಶಿವಾಜಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

875 ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

876 ರುಕಭಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

877 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

878 ಶಾಲಾಯಿ ಪೇೋಭಲ್ ಜಾಧವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

879 ಫದ್ದದ  ನ್ನಭದೇವ್ ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

880 ಭಹಾದೇವ್ಕ ಲಾಕು ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

881 ಯಮಶ್ ಲಾಕು ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

882 ಠಾಕೂರ್ ಹೋರು ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

883 ಕವನ್ ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

884 ಮೇೋಸನ್ ಬಾಬು ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

885 ಷತೋಶ್ ಬಾಬು ಯಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

886 ಧೂಳ  ಶಾಿಂತ  ಬುಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

887 ಭಹಬೂಬ್ ಭಶಾಖಾ ದದ ಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

888 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

889 ರಾಖೇವಕುಮಾಯ ಶಿಯಶಾಮ ಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

890 ಫಷಭಭ  ಶಿಯಶಾಮ ಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

891 ಭಹಾದೇ  ಗುಜಂತಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

892 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À



893 ಮೇದಿನ್ನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

894 ಶೆಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

895 ರೇಣಸಿದದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

896 ಸಿದದ   ತುಳಜ  ಬಜಂತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

897 ರಾಜಕುಮಾಯ ರಾಠೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

898 ಯಣಬಾಯಿ ನೋಲಕಂಠ ಜಾಧವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

899 ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

900 ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

901 ಖಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

902 ಅರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಡಿಗಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

903 ಗುರುನ್ನನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

904 ಫಷರಾಜ ಭೋಭಶಂಔಯ ಬಿಿಂಗೊೋಲಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

905 ಹುಚಚ   ನ್ನಖ  ಔಣ್ೋಳಿಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

906 ಲಕಾ ಭ  ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

907 ನಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

908 ರೇಣಸಿದದ   ತುಕೇಕ ಿಂಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

909 ಬಾಬು ಭಲಕ   ಗುಜಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

910 ಐರಿಶ್ ರುದಯ   ಸಲಾಲ ಪಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

911 ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಕಯಜ್ೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

912 ಲಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

913 ಯ ಭುಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

914 ಕಶಿ ನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

915 ಯೋಗತಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

916 ಭನಂದ್ ಭೋಭರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

917 ರಾರ್ಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

918 IMAMBU ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

919 ಮಂಗಾಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

920 ವಿಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

921 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಫಯಡೊೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

922 ಬೌಯಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

923 ಬಾಷಾಬ್ ದಿಟ್ಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

924 ಮೆಬೂಬ್ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

925 ಗುರುಸಿದದ   ಶಿವಯಣ ಡೊಳಿೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

926 ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

927 ಯ ಭಾಔಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

928 ಶಾಲಬೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

929 ಶಿಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

930 ಶಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

931 ವಯಣಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

932 ಸಿದದ ರಾಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

933 ಭಲಕ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

934 ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಸಾಬ್ ಖಾಜಿೋಭಾಯಿ ಜಮಾದಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

935 ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

936 ಶಾಿಂತ  ಶಂಔಯ  ತಳವಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

937 ಚನನ ಫಷ  ಗುರು  ಕರುತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

938 ವಯಣಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

939 ಮಾಲಿಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

940 ಭಸದೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

941 ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

942 ಸೈಫಾನ್ SAB ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

943 ಶಿಲಿಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

944 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

945 ಭಹಾಿಂತ  ಸಾಮಫಣಣ  ಔಟ್ಟಟ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

946 ಶಾಿಂತ  ರಾಭಚಂದಯ  ಯ ಚಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

947 ನ್ನಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

948 ಭಸಭ ದ್ ಅಲಿ ಅಮನ್ನಸಾಬ್ ನ್ನಕದಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

949 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ರೂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

950 ಭಲ  ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

951 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

952 ಸಂಗೋತಾ ರೋಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

953 ಗುರು  ಮೄಟ್ಟಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

954 ನತಾುಃ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

955 ಸಾವಿತಯ  ಅಔಕ ಲಕೇೋಟ್ಟ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

956 ನೋಲಾ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

957 ಸುಧೋರ್ ಕುಲಔಣಿು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

958 ನಭುಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

959 ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

960 ಗೊಲಲ   ಜಾಭಗೊೋಿಂಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

961 ಫಷರಾಜ ಗುರುಲಿಿಂಖ  ಮೇಷಲಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

962 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

963 ಖಾಸಿಿಂ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

964 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À



965 ಇಸಾಭಯಿಲ್ ಅಬುದ ಲಕ ರಿಿಂ ಭಕಿಂದರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

966 ಯತನ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

967 ಚಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

968 ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

969 ರಾಜಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

970 ಯ ದಿೋಪ್ ರೂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

971 ಭಲಲ ಔಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

972 ಭಹಬೂಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

973 ಭಹಾಿಂತ  ಶಂಔಯ  ನಟ್ಟಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

974 ಸಿದದ   ಸಾಯಸಂಬಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

975 ಸಿದದ ರಾಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

976 ವಿವವ ನ್ನಥ ಶಿವಯಣ  ಹ ಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

977 ದವಯತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

978 ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಭಾಷಾ ಜಮಾದಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

979 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

980 ಸಿದಾಯ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

981 ರೇಣಸಿದದ   ಸಿದದ ಲಿಿಂಖ  ಹಯಟ್ಟ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

982 ಬಾಬು ರಾಭಣಣ  ಫಮಕೇೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

983 ಶಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

984 ಧರೆ  ಸಾಲಗಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

985 ಭೋಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

986 ಭಹೇಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

987 ಗಂಖಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

988 ಸುಭಾಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

989 ಔಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

990 ಷತವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

991 ಭಡಿವಾಳ  ಸಾಯಿಫಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

992 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

993 ಶಾಬುಡಿನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

994 ಲಚಚ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

995 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

996 ಆನಂದ್ ಎಸ್ ರಿವೂರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

997 ಮಾದೇವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

998 ಔವಿತಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

999 ಖದ್ದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1000 ಸಿದದ ಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1001 ದತತ   ಭಲಲ   ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1002 NITIN ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1003 ಬಿೋಯ  ವಿಠಠ ಲ ಬಾಬಾಲ ಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1004ನಂದಾಬಾಯಿ ಪಲಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1005ಮೇಹ್ದ  ನಬಿಸಾಬ್ ಭಣಿಯಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1006ಪಾಿಂಡ್ಡರಾಿಂಗ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1007ಹಾಷನ SAB ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1008 LAL SAB ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1009 ಫಷರಾಜ ಫುಲಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1010 ಷರುಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1011 ಧಭುಣಣ  ಹುಗಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1012 ಔನ್ನಮ  ಕುಮಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1013ಸುರೇಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1014ತುಕರಾಿಂ ಕಿಂಬೄಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1015 ಭೋಮಾಶಾ ಪಲಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1016ಸಾಮಫವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1017ಬಾಬು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1018 ಶಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1019ರಾಜಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1020ಸುಕದೇವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1021 ಫಷಲಿಿಂಖಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1022ಶಂಔಯಬಾಯಿ ಸಿದದ   ಹ್ರಗಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1023ಲಾಡೆಲಮಾಶಾಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1024 ಪೄಯ ೋಭಬಾಯಿ ಮೇೋತಯಮ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1025 ಶಿವಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1026 ವಯಣ  ಎಸ್ ನಟ್ಟಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1027 ಔಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1028ನ್ನಖ ಸಿದಾಯ ಭ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1029 ಜಮಶಿಯ ೋ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1030ಧೂಳ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1031ದೇ  ಸಿದದ   ರಿವಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1032 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1033ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1034ಮೆಬೂಬ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1035ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಭಯಟ್ನರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1036 ಸಿದದ ರಾಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À



1037 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1038 ಯಫೋಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1039 ಭೋಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1040 ವಯಣವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1041 ಶಿವಾನಂದ ಹ ಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1042ಗಂಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಸಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1043ಗಂಗಾಬೆ ತುಳಜ  ಅಔಕ ಲಕೇೋಟ್ಟ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1044 ಪಿರೋಜಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1045 ಫಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1046 ಫಷರಾಜ ಎಿಂ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1047ಭಲನ್ನಬಿ ಮೌಲಾಲಿ ರುಕುಭ ದಿದ ೋನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1048 ಸಿದದ ಭಲಲ   ಜೆಟ್ಟ   ತಳವಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1049ಭಭತಾಜ್ ಮಾಯಟ್ನರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1050 ಯ ಭು ತುಕರಂ ಜಮಾದಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1051 ವಯಣಗೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1052ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಭೂಷನೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1053 ಶಿಲಾ  ಭಹೇಶ್ ರಡಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1054ರುಕಭ ಣಿಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1055 ಅಬುದ ಲ್ ಸಮೋದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1056 ಸಿದಧ ರಾಭ ಔಯಫಷ  ಗಂಗೊಿಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1057 ಅವ ಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1058ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1059 ಭೋಮಾಶಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1060ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಧೋತಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1061 ಭೋಭರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1062ಭಲಿಲ ನ್ನಥಜಟ್ಟಟ   ತಳವಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1063 ಜೆಟ್ಟ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1064ನ್ನಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1065 ಶಿಯೋಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1066 ಶಿವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1067 ಪಿರಾ ಅಸಭದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1068 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1069 USHA ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1070 ಶಿರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1071ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1072 ಔಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1073 ಕಶೋರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1074 ಲಕಾ ಭ ಬೆ ಹುಚಚ   ನ್ನರಾಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1075 ಚನನ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1076ಭಹಾದೇ ಬಿ ಸೋಲಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1077 ಅಿಂಬುರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1078 VITHABAI ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1079 ಫಷರಾಜ ದೇಯ ವಾಖದ ಗು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1080 ವಯಣಬಾಯಿ ವಳ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1081 ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ ಅಬುದ ಲಾಸಾಬ್ ಔಸಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1082ಭಹಾಿಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1083 ಫಷವಾತಯ ಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1084ಸುರೇಖಾ ಅನಲಕುಮಾಯ ಆಲ್ಲರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1085ದಾನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1086 ಜಖದೇವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1087ಡೌಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1088 ನಲಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1089ಕಶಿಬಾಯಿ ಧಭುರಾಮ ಗುಜಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1090ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1091ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1092 MODIN SAB ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1093ಕ್ರಷಯಬಾನು ಧಾಯವೇಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1094 ಆಮೋನ್ ಟ್ಟಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1095 ದತತ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1096ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1097 IRAPPA ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1098ಸಂತೋಷ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1099ಪಂಡಿತ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಫಯಗಾಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1100 ಜಖನ್ನನ ಥ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1101 ಷಚಿನ್ ಸಂಜವಾಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1102 ಶಿವಾಜಿ ಪಿಂಡಲಿಔ ಕಳೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1103 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1104 ANASUBAI ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1105 ಫಷಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1106 ಸನಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1107ಸಾವಿತಯ  ಸಂತೋಷ ಬಂದಖಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1108 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À



1109ಪತಲಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1110 DATTU ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1111ಕಶಿಬಾಯಿ ಕೃಶಣ   ರಾಠೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1112 ಔಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1113ಮಾದಯ ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1114 ಔಲಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಸಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1115ಶಾಲಾಯಿ ಪೇೋಭಲ್ ಜಾಧವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1116ಖಾಜ  ಇಟ್ಗಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1117ಸ್ತಮುಕಿಂತ್ ಬಾಿಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1118ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1119 ಸನಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1120 ಲಕಾ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1121ನ್ನಖಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1122 ಯವಿಶಂಔಯ ಭಲಕ   ನಂದಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1123ಮಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1124ಪಾುತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1125ಧೂಳ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭೋಸಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1126 ಶಿವಾಜಿ ಲಾಕು ಯಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1127 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ ಷಸದೇವ್ ಬಂದಿಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1128 ಜಖದಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1129ಸೈಪನ್ನಭ ಅಲಿಲ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1130 ಸಿದದ ರಾಭ ಭಹಾದೇ ಚೌಲಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1131ಮಶೋದಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1132 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1133ದೇವಿೋಿಂದಯ  ದತುತ  ಫಯಭಣಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1134ಮಾಶಾಕ್ ಅಬಾಫ ಸ್ ಶೇಖ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1135ಚಂಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1136 ಗುರುಪಾದಮಮ  ಸಿದದ ಮಮ  ಸಾವ ಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1137ಕಭತ್ ಶಿಜಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1138ಭಾಖಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಬೄಳುಿಂಡಿಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1139ರಾಜಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1140ಸೈದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1141ಸಾಮಫನನ  ವಿಠಠ ಲ ಬಿೋದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1142 ಆದಶ್ು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1143 ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1144ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1145 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1146 ಶಿವಾಜಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1147ಥಾರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಬಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1148ಭಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1149 ಪಿೋಯ  ಸಾಭಖಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1150ಸಂತೋಷ ತೋಪ ರಾಠೋಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1151 ವಯಣಗೌಡ ವಿಠಲ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1152ತುಕರಾಿಂ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1153 ಶಿಮೂತು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1154ಸಾಯಿಫಣಣ  ಬಿ ಕುರಿದ್ನಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1155ಭಲಔಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1156 ಸಿದದ ರಾಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1157ತೇಜಸ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1158ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಹನೂನ ರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1159 ಶಿರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1160 ನೋಲಕಂಠ್ ಬಿ ರಿತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1161 ಜನಸಭ ದ್ ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಜಗು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1162 ಪಿೋಯ  ಎಚ್ ನ್ನಯಕ ೋಡಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1163ಸೈನ್ನಜ ಭಸಭ ದ ಸನಪ್ ಭಲಲ ಫಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1164 ಗುರು  ಭಲಕ ಜ  ಭಸಾಲಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1165 ಕೃಶಣ   ಅಲಗಾನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1166ಬೇೋಯಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1167 ಫಷಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1168 ಭೋಭಶಂಔಯ ಪಿಯ  ನ್ನಟ್ಟೋಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1169ಸುಣು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1170ದಾಮ ಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1171ರೇ  ಶಿಯೋಗ ಧನಖಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1172 ಕೆಲಾಷಮಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1173 ಶಿಮಮ  ದಿಔಕ ಸಂಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1174 ಲಲಿತಾ ಅಲಗಾನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1175 ವಬಿಫ ೋಸಾುಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1176ಖಾಜ  ಹರಿಮಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1177 ಶಿಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1178 ವಿಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1179ಭಸರಾಜ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1180ಮಲಲ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À



1181 ಷಲಿೋಿಂ ಮುಲಾಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1182 ಡಾಭಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1183 ಬಖವಂತರಾಮ ವಿಠಠ ಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1184 ಯ ಕಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1185 ಫಷರಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1186 ಸಿದದ ವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1187 ಸಿದಾಯ ಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1188ಸಾಯಿಫಣಣ  ಮಾಯನಿಂಖ  ಫಳಗರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1189 ಷದಾಶಿ ಮಾರುತ ಭನೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1190ಭಸದೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1191 ವಿಠಠ ಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1192ಸಾಮಫಣಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1193ಮಾಶಾಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1194ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1195 ವಯಣ  ಶಂಔಯ  ಭಲಗನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1196ಶೋಭಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1197 ಭೋಭಶಂಔರ್ ಹನೂನ ರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1198 ವಿಠಲ್ ವಯಣ  ಫಳೂಗು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1199ಗಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1200ಸಂಖಮಮ  ಭಠ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1201 ಇಬಾಯ ಹಿಂ ಖಾಸಿಿಂಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1202ಸೈಫುನಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1203 ನಿಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1204 ಯಮಾನಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಬಿ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1205 ವಯಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1206 ಗುರುಸಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಸೋನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1207 ಅನನ ಪೂಣು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1208ಭಲಕ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಅಲಿಿ  (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1209 ಅನನ ಪೂಣು ಸಂಗೊೋಲಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1210ಭೂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1211ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಬಿ ಹುಖರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1212 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1213ಸೈಪನ್ ಚಂದಕೇೋಟ್ಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1214ಮಾಶಾಕ್ ಹುಸೇನ್ನಾ ಬ್ ಔವಾುಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1215ಹ್ರ  ಲಖಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1216ಮಾಲಿಕರ್ಜುನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1217 ಶಿಲಾ  ಭಹೇಶ್ ರಡಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1218ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1219 ಸಿದದ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1220ಸುರೇಶ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1221ಶಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1222ಶಾಭರಾಮ ಲಖಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1223 ಜಖದೇವಿ ಭೂಷನೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1224 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1225 ಸಿದದ ರಾಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಂಖಳೂರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1226ಭದರ್ ಭಸಭದ್ ಶೈಖ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1227 ಗುರುಬಾಯಿ ಚೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಕೄ) ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1228 ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1229 ಆದಶ್ು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1230ನ್ನಖ  ದಡಡ ಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1231 ನೋಲಕಂಠ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1232ಸಂತೋಷ ತೋಪ ರಾಠೋಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1233 ಜಮಾಲಾ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1234ವಾಲ್ಲ ಸೇವ್ಕ ಯಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1235 SEVU ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1236ಪಾರು ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1237ಮಂಖಳಾ ಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1238 ಯಶುರಾಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1239 ಕೃಶಣ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1240ರಾಮಾಬಾಯಿ ಸಿದಾದ ಥು ಮೆದಗು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1241 ಯಮಶ್ ನಿಂಬಾಜಿ ಜಾಧವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1242ಚೌಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1243ಭಲಬಾಯಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1244 ಶಿವಾಜಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1245 ಆದಶ್ು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1246 ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1247ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1248ಸಾಮಫನನ  ವಿಠಠ ಲ ಬಿೋದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು ¥ÉÆæÃ¥sÉÃ£ÉÆÃ¥sÁ¸À

1249ದಾನಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1250 ಔನನ  ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಹರಿಮಲ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1251 ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಂಔಲಗಾ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1252ಮಾಮಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ



1253 GOVIND ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1254ಮಲಲ ಭಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1255ಮಂಖಳೂರು ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಕೇಡಗೂನ ರು qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1256ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ಔಭಯಡಿಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1257ತುಕರಂ ಚಂದ  ದಡಡ ಭನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ದ್ದಡಂಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1258ಭಾಯತೋಮ ದಂಡ್ಡ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1259 ಅರ್ಜುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1260 ಶಿವಾಜಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ qÉÊPÉÆèÃgÉÊqÀ

1261 ಸನಮಂತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1262 ಅಶೋಕ್ ಖಂಡ್ಡ ಸಾಲಗಾಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1263 ಸಿದಧ ರಾಭ ಶಿಪತಯ  ಪೂಜಾರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1264ರಾಭಚಂದಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಉದಚ ನ್ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1265 ಚನನ   ಚೋಯಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಔಯಜಗ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1266ಖಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಭಣ್ಣಣ ರು mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1267 ಬಖವಂತ ರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿವೂರು mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1268 ಶಿಯ ೋಶೈಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1269ಸಾಖರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ನಂದಗಾು mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1270ಮೇೋಸನ್ ಬಾಬು ರಾಥೋಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1271ಚಂದ್ SAB ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಶಿಯವಾಳ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1272ಭಾಯತ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಮಾಶಾಲ್ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1273ರೇಣಔವ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಜಯಗ ಕೄ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1274 ಸಿದದ ರಾಭ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

1275 ASPAAKA ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗ ಟ್ಟಲಲ ೋನ mÉæöÊPÉÆÃqÀªÀiÁð

PÀæ.¸ÀA ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ºÉÆÃ§½ ¥ÀjPÀgÀ ¥ÀæªÀiÁt

1 ವಯಣ  ಭಮಕರಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ f¥ÀìA 100

2 ಮಂಖಳಾ ಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 100

3 ತಾರಾಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 100

4 ಮಾರುತ ಫಖಳೂರು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 150

5 ಭಸದೇ  ಈವವ ಯಗೊಿಂಡ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಾಶಾಲ್ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 20

6 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಂದಗಾು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 20

7 ಸಿದದ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಣ್ಣಣ ರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 20

8 ಫಷರಾಜ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭೋಸಿಾ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 20

9 UNNAPPA C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಉದಚ ನ್ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 20

10 ಜಮಾಲಾಸಾಬ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಔಯಜಗ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 20

11 ಔಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಟ್ಟಲಲ ೋನ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 20

12 ಈಯಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಣ್ಣಣ ರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 20

13 ಧೂಳ  ಫಣಗಾಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಉದಚ ನ್ f¥ÀìA 20

14 ಅಯವಿಿಂದ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಉದಚ ನ್ f¥ÀìA 20

15 ವಯಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಅಲಿಿ  (ಬಿ) f¥ÀìA 20

16 ಭಹೋಫಬ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಔಯಜಗ f¥ÀìA 20

17 ಸುಣು ಯವಾಸ್ಫ  ಅತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಶಿವೂರು f¥ÀìA 10

18 ಸಿದದ ಬಾಯಿ ಶಂಔರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಔಯಜಗ f¥ÀìA 20

19 ಭೋಮು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಾಶಾಲ್ f¥ÀìA 10

20 ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್ ಹಾಡ್ಡ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಜಯಗ ಕೄ f¥ÀìA 20

21 ಸಿದದ   ಜಮಾದಾಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕೇಡಗೂನ ರು f¥ÀìA 20

22 ವಿಠಲ್ ಭಹಾಿಂತ  ಮಾಲಿಪಾಟ್ಟೋಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ನಂದಗಾು f¥ÀìA 20

23 ಸುಲಬಾಯಿ ಛಲಗರಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಾಶಾಲ್ f¥ÀìA 20

24 ಸಂಖ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಉದಚ ನ್ f¥ÀìA 20

25 ವಯಣಫಷ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಾಶಾಲ್ f¥ÀìA 20

26 ಬಾಲಾ ಸಾಹೇಬ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಣ್ಣಣ ರು f¥ÀìA 20

27 ತಾರಾಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಭಣ್ಣಣ ರು f¥ÀìA 20

28 ಸುಬದಾಯ ಬಾಯಿ ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಖಡೇದ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಮಾಶಾಲ್ f¥ÀìA 20

29 ಶಂಔಯಗೌಡ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಕೇಡಗೂನ ರು f¥ÀìA 20

30 ಫಷರಾಜ ಚಂದಯ ಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ PÀgÀdV ಔಯಜಗ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 20

31 ಶಿಯ ೋಕಿಂತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 2

32 ಫಸು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 13

33 ನ್ನಖ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಆಯಸಳಿಿ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 7

34 ನ್ನಖಮೂತು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೊಬೂಫ ರ್ (ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 6

35 ಫಳಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 8

36 ಹುಲ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 5

37 ರಾಜವವ ರಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 4

38 ಸಿದಾಯ ಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೂಡೂರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 3

39 ವಯಣಫಷ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 7

40 ಸುರೇಶ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 8

41 ಪಾುತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ನೋಲ್ಲರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 10

42 ಫಷರಾಜ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 5

43 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 9

44 ಕವ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಭೋಖನ ಳಿಿ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 6

45 ಬೌಯಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 5

46 ಅ ರಾಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 4

47 ಸಿದದ ಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 7

48 ಜೈನ್ನಬಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಬಂದರ್್ವಾಡ್ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 4



49 ಬಾಬುರಾವ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಡಿ.ಘಂಗಾಪಯ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 5

50 ಗುರು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಇಿಂಖಳಗ (ಬಿ) ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 4

51 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಿಯಗ ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 5

52 ಭಹಬೂಬ್ ಬಿೋ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ®WÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀA±À 5

53 ಶಿಕುಮಾರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

54 ಶಿಕುಮಾರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

55 ದೇವಿೋಿಂದಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

56 ದೇವಿೋಿಂದಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

57 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದಯ ಕಿಂತ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

58 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದಯ ಕಿಂತ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

59 MALEPPA C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

60 MALEPPA C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

61 MALEPPA C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

62 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು ¸Ét§Ä 2

63 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು ¸Ét§Ä 2

64 ಶಿಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

65 ಶಿಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

66 ಷವಿತಾ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¸Ét§Ä 2

67 ಷವಿತಾ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¸Ét§Ä 2

68 ಗಾಮತಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

69 ಭೋಭರಾಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಸಳಿಯಾಳ್ ¸Ét§Ä 2

70 ಚನನ ಭಭ  ವಯಣ  ವಾಲಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

71 ಭಹೇಶ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 1

72 ಅ ರಾಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

73 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

74 ಸಿದದ ಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜುಿಂಗ ¸Ét§Ä 2

75 ಜಖದಿೋಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ f¥ÀìA 2

76 ಭಹಾಿಂತವ  ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ f¥ÀìA 3

77 ಶಿಯ ೋಶಿಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ f¥ÀìA 2

78 ಭೌಯಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ f¥ÀìA 2

79 ಫಷವಂತಾಯ ಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¸Ét§Ä 2

80 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಚಿನಭಲಿಲ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¸Ét§Ä 3

81 ಷವಿತಾ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¸Ét§Ä 2

82 ಶಿಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 1

83 ಷರೂಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಮಾತೋಲಿ ¸Ét§Ä 3

84 ಔನ್ನಮ  ಕುಮಾಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

85 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ಜಮಾದಾಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಶಿಪಯ ¸Ét§Ä 3

86 ಸಿದದ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ ¸Ét§Ä 2

87 ಸುಶಿೋಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

88 ಸುಶಿೋಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

89 ಸಂತೋಷ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

90 ಭಡಿವಾಳಮಮ  ಹರೇಭಠ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

91 ಭಡಿವಾಳಮಮ  ಹರೇಭಠ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

92 ವಿೋಯಮಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

93 ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

94 ಸುರೇವ ಜಮಾದಾಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಶಿಪಯ ¸Ét§Ä 2

95 ರೇಣಸಿದದ  ಫಷ  ಔಳಶೆಟ್ಟಟ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

96 ನ್ನಗವ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

97 ರೋಶನ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

98 ರೇಣಸಿದದ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

99 ಅಿಂಬಾರೇ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 3

100 ವಯಣಫಷ  ಫಷಣಣ  ಔಳಶೆಟ್ಟಟ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 3

101 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕಳಶೆಟ್ಟಟ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

102 ಅಶಿವ ನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

103 ಶಿಯ ೋಶಿಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

104 ರೇಣಸಿದದ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

105 ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 3

106 ಸಿಂಡ್ಡಸಾಬ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 1

107 ನಿಂಬೄವ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ ¸Ét§Ä 2

108 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೇವೂರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

109 ಯಮವವ ಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಕುಲಾಲಿ ¸Ét§Ä 1

110 ಯಮಶ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

111 ಬಾಬು SAB C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಕುಲಾಲಿ ¸Ét§Ä 2

112 ಔಭಲ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

113 ಭಾಖಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¸Ét§Ä 3

114 ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

115 ರಾಜಶೇಕರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

116 ರಾಭಚಂದಯ  ಮಾರುತ ಗಾಡೇಔರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ¸Ét§Ä 2

117 ಗಂಗಾಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

118 ಫಷರಾಜ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

119 ವಿೋರೇಶ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಸಳಿಯಾಳ್ ¸Ét§Ä 1

120 ಸಿದದ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2



121 ಸಣಮಂತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

122 ಸಿದದ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

123 ನಯಷ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¸Ét§Ä 3

124 ಯಸ್ತಲಾ ಬಿೋ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¸Ét§Ä 2

125 ಜಮಶಿಯ ೋ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 1

126 ಬಾಬು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 1

127 AMOGI C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 1

128 ಜೆಟ್ಟ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 1

129 ಜೆಟ್ಟ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

130 ಖಾದಿರ್ SAB C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 3

131 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 1

132 ಅಮೇಗ ಸಿ ಔಲ್ಲಲ ರು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

133 ಮಲಲ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಾಮನ ¸Ét§Ä 3

134 ಕಿಂಟ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 1

135 ಕುಲಸುಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

136 ಯಸ್ತಲ್ SAB C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 3

137 ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 1

138 ಭಲಲ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 1

139 ಶಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 3

140 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

141 ರೇಣಸಿದದ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 3

142 ಭೋಮಾಶಾ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಕೇಳೂನ ರು ¸Ét§Ä 3

143 ಫಷರಾಜ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 1

144 ಯಮಶ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

145 ಷತೋಶ್ ಮಾಳಗೆ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

146 ಗುರುಶಾಿಂತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ ¸Ét§Ä 3

147 ಶಿವಯಣ  ಶೆಟ್ಟಟ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ ¸Ét§Ä 2

148 ಯ ಶಾಿಂತ್ ಶೆಟ್ಟಟ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ ¸Ét§Ä 2

149 ದಯಾನಂದ ಸ್ನಟ್ಟಟ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ ¸Ét§Ä 2

150 ಮಜಾು ಷಯಿೋದ್ ಬೆಗ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

151 ದಾನಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

152 ಯ ದಿೋಪ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

153 ಅಿಂಬಾದಾಸ್ ಫಷ  ಸಯಳೇಔರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 3

154 ಷಲಿೋಿಂ ಬಂಡೇನಜ್ ಮಾತೋಲಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ ¸Ét§Ä 2

155 ಭಾಖಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗಟ್ಟಟ ೋಗಾು ¸Ét§Ä 2

156 ASHOK C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

157 ನಿಂಫಣಣ  ನಿಂಖ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

158 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 4

159 ಭಹಾದೇವ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

160 ವಯಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 3

161 ಫಷಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

162 ಫಷರಾಜ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಮಾತೋಲಿ ¸Ét§Ä 2

163 ಫಷರಾಜ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

164 ವಯಣವ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

165 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

166 ಭಲಲ ಭಭ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¸Ét§Ä 2

167 ಹಯಖ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¸Ét§Ä 3

168 ಶಾಿಂತಬಾಯಿ ಸಿದಾಯ ಭ  ಇಟ್ಖಲಿಲ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಮಾತೋಲಿ ¸Ét§Ä 2

169 ಫಾತಮಾ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¸Ét§Ä 3

170 ಲಕಾ ಭ ಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಕಲ್ಲರು ¸Ét§Ä 2

171 ಚಂದಯ ಕಿಂತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

172 ಸುಲೋಚನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

173 ಅಣಾಣ ರಾಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ ¸Ét§Ä 2

174 ಯ ಭಾತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

175 ಅರ್ಜುನ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¸Ét§Ä 3

176 ಬಾಟ್ಟಲ್ ಎಿಂ ಟ್ಟಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಮಾತೋಲಿ ¸Ét§Ä 2

177 ವಯಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¸Ét§Ä 3

178 ಶಂಔರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

179 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

180 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

181 ನಂದಾದೇವಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಕಲ್ಲರು ¸Ét§Ä 2

182 ಯವಿಚಂದಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¸Ét§Ä 3

183 ಸಿದಧ ರಾಭ ಜಗು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

184 ರಾಭಚಂದಯ  ಮಾಲಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜುಿಂಗ ¸Ét§Ä 3

185 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜುಿಂಗ ¸Ét§Ä 3

186 ವಿೋಯಬದಯ   ಸೋಬಾನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

187 ಚಂದ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 1

188 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ ¸Ét§Ä 2

189 ಹುಸೇನ್ SAB C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

190 ನ್ನಖಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ ¸Ét§Ä 3

191 ಸಂತೋಷ ಕವರಾವ್ ನ್ನಮಕ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

192 ಚಂದಯ ವ ಮಾತರಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ ¸Ét§Ä 2



193 ಮಲಲ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

194 ಹನ್ನನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

195 ಔಲಾಮ ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ ಫಷ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

196 ಫಷರಾಜ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

197 ಅಮೃತ ಗುರುನ್ನಥ ಧೂಳಭನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

198 ಪಾುತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

199 ಗುರುನ್ನಥ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

200 ಔಲಾತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

201 ಫಷರಾಜ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜುಿಂಗ f¥ÀìA 2

202 ಇಿಂದ್ದಭತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ f¥ÀìA 3

203 ವಯಣಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) f¥ÀìA 2

204 ಅಿಂಫರಿೋಷ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ f¥ÀìA 2

205 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ f¥ÀìA 2

206 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ f¥ÀìA 3

207 ಶಾಿಂತಮಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ f¥ÀìA 2

208 ಪಾಿಂಡ್ಡರಂಖ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) f¥ÀìA 2

209 ವಯಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) f¥ÀìA 2

210 ರಾಭಚಂದಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 3

211 ಚನನ ಫಷ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

212 ಶಿವಾನಂದ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

213 ಭಹಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¸Ét§Ä 2

214 ಸಾವಿತಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ ¸Ét§Ä 2

215 ಸುನಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಜಯಗ ಬಿ ¸Ét§Ä 2

216 ಸುಭಾಷ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

217 ಗುರುಶಾಿಂತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

218 ಯ ಭಾ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¸Ét§Ä 3

219 ಚಂದಯ ಮ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

220 ನ್ನನಗೌಡ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¸Ét§Ä 1

221 ಔಲಾಮ ಣಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¸Ét§Ä 4

222 ರಾಭಜನ್ ಸಾಬ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

223 ಸಿದದ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

224 ಗುರುಶಾಿಂತ  ಶಿ  ಜಿಡಿಡ ಭನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

225 ಜಮಶಿಯ ೋ ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

226 ಶಾಿಂತ  ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

227 ುತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

228 ಯೂನಸ್ ಸಾಬ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ ¸Ét§Ä 2

229 ಭೋಭಬಾಯಿ ಹೆಚ್ ಮ ತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

230 ಗೊಲಾಲ ಲ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಸಳಿಯಾಳ್ ¸Ét§Ä 1

231 ರಾಜಕುಮಾರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

232 ಗೂಡ್ಡ ಷಬ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

233 ಸುಲೋಚನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

234 ಫಷನ ಗೌಡ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಶಿಪಯ ¸Ét§Ä 2

235 ಭಡಿವಾಳ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಘೋಳನೂಯ ¸Ét§Ä 2

236 ಸಿದದ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಿಂಚಿೋರಾ ¸Ét§Ä 2

237 ಬಾಬು SAB C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಕುಲಾಲಿ ¸Ét§Ä 2

238 ಗುರುನಿಂಖ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಮಾತೋಲಿ ¸Ét§Ä 2

239 ಅಿಂಫವ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

240 ವಯಣಗೌಡ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಕುಲಾಲಿ ¸Ét§Ä 2

241 ಭಲಲ ಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ¸Ét§Ä 2

242 ಜಖದೇವಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಕುಲಾಲಿ ¸Ét§Ä 2

243 ವಯಣಫಷ  ನಲ್ಲರು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

244 ಗಂಗಾಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

245 ಗೊಲಾಲ ಲ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಸಳಿಯಾಳ್ ¸Ét§Ä 1

246 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜುನ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

247 ಇಮಾಮ್ ಪಾಮಯಾ ಮುಲಾಲ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

248 ಆಶಾ ಬಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಾಮನ ¸Ét§Ä 2

249 ಆಶಾ ಬಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಾಮನ ¸Ét§Ä 2

250 ಯತನ  ಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

251 ಶಿವಯಣ  ಗನೂರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಾಮನ ¸Ét§Ä 2

252 ಚಂದ್ದಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

253 ಚಂದ್ದಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

254 ಸಿದದ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಾಮನ ¸Ét§Ä 2

255 ಸಿದದ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಾಮನ ¸Ét§Ä 2

256 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

257 ಫಷಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಿಂಚಿೋರಾ f¥ÀìA 2

258 ಭಲಲ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 1

259 ವಿವವ ನ್ನಥ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 2

260 ಶಿವಾನಂದ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 2

261 ಅಮುಲ್ಕಕಮಾಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 1

262 ಭೋಮಾಶಂಔಯ ಚಳಗರಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ f¥ÀìA 2

263 ಬಾಬುರಾಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ f¥ÀìA 2

264 ಶಾಭರಾವ್ ಆರ್ ಜಿರೋಲಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ f¥ÀìA 2



265 ಶಾಭರಾವ್ ಆರ್ ಜಿರೋಲಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ f¥ÀìA 2

266 ರಾಜಶೇಕರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

267 ಫದ್ದದ  ನ್ನಭದೇವ್ ರಾಥೋಡ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಔಯಜಗ ¸Ét§Ä 50

268 ನೋಲಕಂಠ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಔಯಜಗ ¸Ét§Ä 50

269 ವಿೋಯಸಂಖ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ದ್ದಡಂಗ ¸Ét§Ä 25

270 ಶಿವಾಜಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಔಯಜಗ ¸Ét§Ä 50

271 ಶಿಪತಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

272 ಭೋಭರಾಮ ಹ್ರಗಾಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಾಮನ ¸Ét§Ä 2

273 ಶಂಔಯಗೌಡ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಶಿಪಯ ¸Ét§Ä 2

274 ಮವವಂತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ ¸Ét§Ä 25

275 ಕಶಿರಾಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 40

276 ಭಲಔಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 40

277 ಭಲಔಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ದಿಔಾ ಿಂಖ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 10

278 ಶಿನಿಂಖಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಸಿಯಗ ¸Ét§Ä 50

279 ಶಂಔರ್ ಹಷಭನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಉಮಗಾು ¸Ét§Ä 40

280 ವಯಣಭಭ  ಯ ಭುಲಿಿಂಖ ಇಟ್ಗ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಕಔಷುವಾಲಿಿ ¸Ét§Ä 24

281 ಶಿಪತಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಫದನ ಳಿಿ ¸Ét§Ä 50

282 ಮಾಳ  ಸಣಮಂತ ನ್ನಡಗರಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ¸Ét§Ä 100

283 ನಿಂಖಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ ¸Ét§Ä 100

284 ಗೊಲಾಲ ಲ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಸಳಿಯಾಳ್ ¸Ét§Ä 100

285 ಭೋಮಾಶಾ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಕಲ್ಲರು ¸Ét§Ä 100

286 ರೇಣಸಿದದ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ ¸Ét§Ä 100

287 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಸಳಿಯಾಳ್ ¸Ét§Ä 100

288 ಜಔಕ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 100

289 ವಿವವ ನ್ನಥ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ ¸Ét§Ä 100

290 ಔಲಲ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 100

291 ಸೋಭಶೇಕರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 100

292 ವಿವವ ನ್ನಥ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ ¸Ét§Ä 50

293 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಸಳಿಯಾಳ್ ¸Ét§Ä 100

294 ಶಾಿಂತಾ ಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಸಳಿಯಾಳ್ ¸Ét§Ä 100

295 ಶಿರಾಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 100

296 ಚಂದಯ ಕಿಂತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 100

297 ಅಮೃತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫನಸಟ್ಟಟ ¸Ét§Ä 100

298 ಗುಯಣ ಅ ಯ ಗೊೋಲ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ¸Ét§Ä 100

299 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 100

300 ಕಭಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 100

301 ಶೋಭಾ ಎಲ್ ಸಿಿಂಗ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ¸Ét§Ä 100

302 ಸಿದದ ಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¸Ét§Ä 24

303 ಪಿರಾಸಾಬ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¸Ét§Ä 26

304 ಬಿಿಂದ್ದಗೌಡ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¸Ét§Ä 25

305 ಸುನಂದಾ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಚೌಡಾಪಯ ¸Ét§Ä 50

306 ಗುಿಂಡಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಚಿನಭ ಲಲ ¸Ét§Ä 25

307 ಅಮಾನುಲಾಲ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಅಟ್ನನ ರು ¸Ét§Ä 25

308 ಚಂದಯ ಶೇಕರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ಸನೂರು ¸Ét§Ä 25

309 ಅಬುದ ಲಾಕ ಡರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

310 ವಿದಾಮ ಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

311 ಅಬುದ ಲಾಕ ಡರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

312 ದಿನೇಶ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ತ್ಲ್ಲಲ ರು ¸Ét§Ä 2

313 ಮಾರುತ ಚವಾಣ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜುಿಂಗ ¸Ét§Ä 2

314 ಸಿದಾಯ ಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 3

315 ಸಿದದ ಬಾ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

316 ನೆಸರು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

317 ಅಿಂಜಲಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) ¸Ét§Ä 2

318 ಅನವಿೋಯಮಮ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 2

319 ಭನೂಾ ರ್ ಟ್ಟಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

320 ಶಿಯ ೋಧರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ ¸Ét§Ä 3

321 ಕಶಿಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) ¸Ét§Ä 2

322 ಎಿಂಡಿ ಹಾಶಿಮ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) ¸Ét§Ä 2

323 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕಳ  ದಡಭನ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಔಔುನಸಳಿಿ f¥ÀìA 100

324 ಇಬಾಯ ಹಿಂ SAB C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) f¥ÀìA 100

325 ಅಮೃತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ f¥ÀìA 100

326 ಸಿದದ ಣಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಮಾತೋಲಿ f¥ÀìA 100

327 ಸಂರ್ಜ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ f¥ÀìA 100

328 ಸನಮಂತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ f¥ÀìA 200

329 ಯವಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) f¥ÀìA 150

330 ಗುಿಂಡಭಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 150

331 ವಯಣ  ಡಿ ಫಖಲಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಮಾತೋಲಿ f¥ÀìA 200

332 ಸುಯಭಭ  ಪೂಜಾರಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಾಮನ f¥ÀìA 200

333 ನಿಂಖಣಣ  ಜಖದಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ f¥ÀìA 200

334 ಔಲಲ   ನಿಂಬಾಗು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) f¥ÀìA 200

335 ಭೂತಲಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ f¥ÀìA 200

336 ಅಮೃತ ಮಾತರಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ f¥ÀìA 200



337 ಫಷರಾಜ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 200

338 ಚಂದಯ ಕಿಂತ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) f¥ÀìA 200

339 ಸಿದದ ರಾಭ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) f¥ÀìA 100

340 ಕಶಿನ್ನಥ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ತ್ಲ್ಲಲ ರು f¥ÀìA 100

341 ಖಜಾನಂದ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ f¥ÀìA 150

342 ಹುಚಚ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) f¥ÀìA 150

343 ಪಂಡಿತ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಲ್ಲರುಗ f¥ÀìA 150

344 ವಿವವ ನ್ನಥ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ f¥ÀìA 150

345 ಭೋಮಾಶ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 150

346 ಪಾರುಬಾಯಿ ನಯಸಿಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ f¥ÀìA 150

347 ಔಭಲಾಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಸವಾಲಿಾ f¥ÀìA 150

348 RAMABAI C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 150

349 ಶಿಯ ೋಶೈಲ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಕೄ) f¥ÀìA 200

350 ನಿಂಖ  ಗುರು C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಕಲ್ಲರು f¥ÀìA 200

351 DESU C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 200

352 ವಿವವ ನ್ನಥ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ f¥ÀìA 150

353 ಶಂಔರ್ ಸಿಂಡ  ಚಲವಾದಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 200

354 ಉದಮಕುಮಾರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಅಪಜಲಪಯ (ಗಾಯ ಮೋಣ) f¥ÀìA 200

355 ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) f¥ÀìA 200

356 ಭಲಲ  C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ f¥ÀìA 200

357 ನಿಂಖ  ಮಂಖ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ f¥ÀìA 200

358 ಗುರುಫಷ  ಕುಿಂಭಾರ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ f¥ÀìA 100

359 ಲಕಾ ಭ ಪತಯ  ಮಾಲಿಗ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಫಡದಾಲ್ f¥ÀìA 100

360 ಶಿವಾನಂದ ಅಡಕ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ f¥ÀìA 100

361 ನ್ನಖ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ರೆವೂರ್ (ಬಿ) f¥ÀìA 100

362 ಕಶಿನ್ನಥ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ತ್ಲ್ಲಲ ರು f¥ÀìA 100

363 ಕುಪಿಂದಯ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) f¥ÀìA 100

364 ಮಲ  ಸಿದಾಯ ಭ  ಉಿಂಡಿ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಶಿಪಯ f¥ÀìA 100

365 ಕಶಿನ್ನಥ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ತ್ಲ್ಲಲ ರು f¥ÀìA 100

366 ಭಣಿಔರಾವ್ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆನೂರ್ f¥ÀìA 100

367 LOAXMIBAI TUKARAM ಔಲಶೆಟ್ಟಟ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ f¥ÀìA 100

368 ವಯಣ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಗೌರ್ (ಬಿ) f¥ÀìA 100

369 ವಯಣಫಷ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಚಿಿಂಚೋಳಿ f¥ÀìA 100



Sl.No RSK Item 

1 ಸುಲೆಪೇಟ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ 

ಗಂಗನಲಿ್ಲ

ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

2 ಸುಲೆಪೇಟ ವಯಣಭಮ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

3 ಸುಲೆಪೇಟ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

4 ಸುಲೆಪೇಟ ಜಮೀರ್ ಟೇಲ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

5 ಸುಲೆಪೇಟ ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

6 ಸುಲೆಪೇಟ ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

7 ಸುಲೆಪೇಟ ನ್ನಗಪ  ದೇಸಾಯಿ ರಟೊವಿಟರ್್

8 ಸುಲೆಪೇಟ ತ್ತಳಜಪ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

9 ಸುಲೆಪೇಟ ತ್ತಳಜಪ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

10 ಸುಲೆಪೇಟ ಮೇೀತಿರಾಮ್ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

11 ಸುಲೆಪೇಟ ಮೇೀತಿರಾಮ್ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

12 ಸುಲೆಪೇಟ ವೈಜಿನ್ನಥ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

13 ಸುಲೆಪೇಟ ವೈಜಿನ್ನಥ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

14 ಸುಲೆಪೇಟ ಮಾರೇಮಾ ರಟೊವಿಟರ್್

15 ಸುಲೆಪೇಟ ಮಾರೇಮಾ ರಟೊವಿಟರ್್

16 ಸುಲೆಪೇಟ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

17 ಸುಲೆಪೇಟ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

18 ಸುಲೆಪೇಟ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

19 ಸುಲೆಪೇಟ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

20 ಸುಲೆಪೇಟ ರ ಸಲಾದ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

21 ಸುಲೆಪೇಟ ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಪ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

22 ಸುಲೆಪೇಟ ಶುಬನ್ ರೆಡ್ಡಡ ರಟೊವಿಟರ್್

23 ಸುಲೆಪೇಟ ಶುಬನ್ ರೆಡ್ಡಡ ರಟೊವಿಟರ್್

24 ಸುಲೆಪೇಟ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾೀಂತ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

25 ಸುಲೆಪೇಟ ಭಹಾದೇವಿ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

26 ಸುಲೆಪೇಟ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

27 ಸುಲೆಪೇಟ ರ ಕಾಶ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

28 ಸುಲೆಪೇಟ ವರ್ವುಣಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

29 ಸುಲೆಪೇಟ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

30 ಸುಲೆಪೇಟ ಭಲಿಭಮ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

31 ಸುಲೆಪೇಟ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

32 ಸುಲೆಪೇಟ ಸನಮಂತ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

33 ಸುಲೆಪೇಟ ಭಕಾಸುದ್್ಟೇಲ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

34 ಸುಲೆಪೇಟ ಭಕಾಸುದ್್ಟೇಲ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

35 ಸುಲೆಪೇಟ ಫಷರಾಜ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

36 ಸುಲೆಪೇಟ ಫಷರಾಜ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

37 ಸುಲೆಪೇಟ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಜಾ 

ಮಯ್ಯಾ

ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

38 ಸುಲೆಪೇಟ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

39 ಸುಲೆಪೇಟ ನ್ನರಾಮಣ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

40 ಸುಲೆಪೇಟ ಸನೀಫ್ ಸಾಬ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

41 ಸುಲೆಪೇಟ ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

42 ಸುಲೆಪೇಟ ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

43 ಸುಲೆಪೇಟ ವೈಜನ್ನಥ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

44 ಸುಲೆಪೇಟ ಖಾಸಿೀಂ ಸಾಬ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

45 ಸುಲೆಪೇಟ ರ ಭು ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

46 ಸುಲೆಪೇಟ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

47 ಸುಲೆಪೇಟ ವಯಚ್ಚ ೀಂದ್ರ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

48 ಸುಲೆಪೇಟ ರಾಜಶೇಖರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ವೀಂಕಟಭಮ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇೀತಿ ಬಾಯಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

51 ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಾಳಪ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಾಳಪ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

53 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಂಕರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

55 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಂಕರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

56 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಾಬು ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

58 ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಾಬು ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

59 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೈಮದ್ ಅಸಭದ್ 

ಹುಸೇನ

ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

60 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜೆಮಿಾ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

61 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜೆಮಿಾ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

62 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

63 ಚೀಂಚೀಳಿ ಯವಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

2019-20 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕೃಷಿ ಯಂತಿರ ಕಾಯಣ



64 ಚೀಂಚೀಳಿ ಯವಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

65 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

66 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

67 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಣತಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

68 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಣತಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

69 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧನ್ನಾ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

70 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧನ್ನಾ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

71 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಾಾ ಮದಾಸ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

72 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಾಾ ಮದಾಸ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

73 ಚೀಂಚೀಳಿ ಯಮಶ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

74 ಚೀಂಚೀಳಿ ಯಮಶ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

75 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸುನಲ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

76 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸುನಲ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

77 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಣಮಂತ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

78 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಣಮಂತ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

79 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

80 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

81 ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಜನ್ ಸಿೀಂಗ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

82 ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಜನ್ ಸಿೀಂಗ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

83 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜೈ ಸಿೀಂಗ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

84 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜೈ ಸಿೀಂಗ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

85 ಚೀಂಚೀಳಿ ಡಾ ಅೀಂಜನಮಾ  

ಬುಡಗಜಂಗಂ

ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

86 ಚೀಂಚೀಳಿ ಡಾ ಅೀಂಜನಮಾ  

ಬುಡಗಜಂಗಂ

ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

87 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನರಾಮಣ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

88 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನರಾಮಣ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

89 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಾಯಿಫನಾ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

90 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಾಯಿಫನಾ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

91 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀನ್ನ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

92 ಚೀಂಚೀಳಿ ತ್ತಕಾರಾೀಂ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

93 ಚೀಂಚೀಳಿ ತ್ತಕಾರಾೀಂ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

94 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪಿ ಜಗಜಿೀನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

95 ಚೀಂಚೀಳಿ ಖುಬು ಸಿೀಂಗ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

96 ಚೀಂಚೀಳಿ ಖುಬು ಸಿೀಂಗ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

97 ಚೀಂಚೀಳಿ ರೇರ್ವ ಸಿೀಂಗ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

98 ಚೀಂಚೀಳಿ ರೇರ್ವ ಸಿೀಂಗ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

99 ಚೀಂಚೀಳಿ ರ ಭಾಕರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

100 ಚೀಂಚೀಳಿ ವೀಂಕಟೇಮ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

101 ಚೀಂಚೀಳಿ ವೀಂಕಟೇಮ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

102 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾರುತಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

103 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾರುತಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

104 ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಾಚು ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

105 ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಾಚು ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

106 ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಜಭಣಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

107 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭರೀನ ಬಾಯಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

108 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭರೀನ ಬಾಯಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

109 ಚೀಂಚೀಳಿ ರ ಭಾಕರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

110 ಚೀಂಚೀಳಿ ರ ಭಾಕರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

111 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಮಸಿೀಂಗ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

112 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಮಸಿೀಂಗ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

113 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿಗೊಲಿ  ಮೇೀಸನ್ 

ರಾಜ್

ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

114 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗು ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

115 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪಾುತಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

116 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪಾುತಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

117 ಚೀಂಚೀಳಿ ಈವಾ ರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

118 ಚೀಂಚೀಳಿ ಘಾಳಭಮ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

119 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಕಾನ ಬಾಯಿ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

120 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಗನ್ನಾ ಥ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

121 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೂಮುಶೇಖರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

122 ಚೀಂಚೀಳಿ ವಿೀಯ ರೆಡ್ಡಡ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

123 ಚೀಂಚೀಳಿ ಷತಿೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

124 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜೈರಾಮ್ ಜಾದ್ವ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

125 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜೈರಾಮ್ ಜಾದ್ವ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

126 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇೀಸನ್ ಚ್ರ್ವಾ ಣ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

127 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇೀಸನ್ ಚ್ರ್ವಾ ಣ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

128 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಯವಿೀಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್



129 ಚೀಂಚೀಳಿ ಟಿೊಲಿ  ಚಂದ್ರ  ಕಲಾ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

130 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಮೃತ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

131 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಮೃತ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

132 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

133 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾಭರಾವ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

134 ಚೀಂಚೀಳಿ ತ್ರು ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

135 ಚೀಂಚೀಳಿ ತ್ರು ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

136 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚ್ತ್ತರ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

137 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚ್ತ್ತರ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

138 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಲಕ್್ಷ ಮ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

139 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಲಕ್್ಷ ಮ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

140 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜಾಪರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

141 ಚೀಂಚೀಳಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

142 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

143 ಚೀಂಚೀಳಿ ರೈಸಾ ಬಗಂ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

144 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇರಾಜ್ ಡ್ಡಷಲ್್ ಇೀಂಜಿನ್್

145 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಮೀರಾ ಬೀ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

146 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಮೀರಾ ಬೀ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

147 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗೊೀಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ರಟೊವಿಟರ್್

148 ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

149 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಮಕ್ಷಣಿ ಅೀಂಜಣಣ ರಟೊವಿಟರ್್

150 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶುಮಮ ಕೇಬಾು ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

151 ಚೀಂಚೀಳಿ ವೀಂಕಟೇಶ್ ರಟೊವಿಟರ್್

152 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅರುಣಾ ಷಣಣ  ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್

153 ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಡಭಮ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

154 ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಡಭಮ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

155 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕ್ಷಯಣ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

156 ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಭಣಣ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

157 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪಾೀಂಡು ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

158 ಚೀಂಚೀಳಿ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ 

ಜೊನ್ನಾ ಲ್

ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

159 ಚೀಂಚೀಳಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

160 ಚೀಂಚೀಳಿ ಘಮ್ಮಮ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

161 ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

162 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೆನೀದ್ದ ೀನ್ ಶಾ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

163 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಶೆಟಟ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

164 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾಭಶದ್ದ ೀನ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

165 ಚೀಂಚೀಳಿ ತ್ತಕಪ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

166 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

167 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಹೇಶ್ ಸೇಲಾು ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

168 ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

169 ಚೀಂಚೀಳಿ ಖೀರುನ್ನಮಕ್ 

ರ್ವರ್

ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

170 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗೊಬುರ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

171 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದ್ರರ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

172 KODLI ಫಷಭಮ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

173 KODLI ಫಷಭಮ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

174 KODLI ಭಕು ಮ್ ಟೇಲ್ ರಟೊವಿಟರ್್

175 KODLI ನ್ನಗರಾಜ್ ರಟೊವಿಟರ್್

176 KODLI ನ್ನಗರಾಜ್ ರಟೊವಿಟರ್್

177 KODLI ಶೇಖರ್ ರಟೊವಿಟರ್್

178 KODLI ಶೇಖರ್ ರಟೊವಿಟರ್್

179 KODLI ಮಾಾ ನಸ ೀಂಗ್ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

180 KODLI ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

181 KODLI ಫಷರಾಜ ಪಾಾ ಟ ಷಣಣ  ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್

182 KODLI ಧಭುರಾವ್ ಹುಲಿು  ಕತ್ು ರಿಸು ಯಂತ್ರ

183 AINAPURA ಫಳಸುವುದ್ರ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

184 AINAPURA ಫಳಸುವುದ್ರ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

185 AINAPURA ಬಾಬು ಕುಡುೀಂಬೆೄ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ



186 AINAPURA ಅೀಂಬು ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

187 AINAPURA ಅೀಂಬು ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

188 AINAPURA ಗೊೀವಿೀಂದ್ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

189 AINAPURA ಗೊೀವಿೀಂದ್ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

190 AINAPURA ರಾಭಮಾ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

191 AINAPURA ರಾಭಮಾ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

192 AINAPURA ಜಿೀಲಾನ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

193 AINAPURA ಸುಜಾಾ ನಭಮ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

194 AINAPURA ವಿಠಲ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

195 AINAPURA ವಿಠಲ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

196 AINAPURA ಫಷರಾಜ ರಟೊವಿಟರ್್

197 AINAPURA ಶಾಭರಾವ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

198 AINAPURA ಶಾೀಂತಿ ಬಾಯಿ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

199 AINAPURA ಶಾೀಂತಿ ಬಾಯಿ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

200 AINAPURA ಗಣತಿ ರಟೊವಿಟರ್್

201 AINAPURA ಗಣತಿ ರಟೊವಿಟರ್್

202 AINAPURA ನ್ನರಾಮಣ್ 

ಲಾಲುನ್ನಮಕ್ 

ರಾಥೀಡ್

ರಾಶಿಯಂತ್ರ

203 AINAPURA ನ್ನರಾಮಣ್ 

ಲಾಲುನ್ನಮಕ್ 

ರಾಥೀಡ್

ರಾಶಿಯಂತ್ರ

204 AINAPURA ಅೀಂಫಣಣ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

205 AINAPURA ಅೀಂಫಣಣ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

206 AINAPURA ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  

ಶೇರಿಕಾಯ

ರಾಶಿಯಂತ್ರ

207 AINAPURA ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  

ಶೇರಿಕಾಯ

ರಾಶಿಯಂತ್ರ

208 AINAPURA ಚ್ನಾ ಫಷಪ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

209 AINAPURA ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

210 AINAPURA ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡ್ಡಡ ರಟೊವಿಟರ್್

211 AINAPURA ಸಂಗಭನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ  

ಶೇರಿಕಾಯ

ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

212 AINAPURA ಸನ್ನಮಂತ್ರಾವ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

213 AINAPURA ಬಗವಂತ್ ರಾವ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

214 AINAPURA ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ 

ಪಾಟೀಲ್

ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

215 AINAPURA ವಣುಪ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

216 AINAPURA ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

217 AINAPURA ಜಗನ್ನಾ ಥ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

218 AINAPURA ಧಭುಣಣ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

219 AINAPURA ಅಮೃತ್ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

220 SULEPETA ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

221 SULEPETA ತ್ತಳಜಪ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

222 SULEPETA ಮೇೀತಿರಾಮ್ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

223 SULEPETA ವೈಜಿನ್ನಥ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

224 SULEPETA ಮಾರೇಮಾ ರಟೊವಿಟರ್್

225 SULEPETA ನೀಲಾಬಾಯಿ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

226 SULEPETA ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

227 SULEPETA ಶುಬನ್ ರೆಡ್ಡಡ ರಟೊವಿಟರ್್

228 SULEPETA ಭಕಾಸುದ್್ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

229 SULEPETA ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

230 CHINCHOLI ಮೇೀತಿ ಬಾಯಿ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

231 CHINCHOLI ಬಾಳಪ ರಟೊವಿಟರ್್

232 CHINCHOLI ಶಂಕರ್ ರಟೊವಿಟರ್್

233 CHINCHOLI ಬಾಬು ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

234 CHINCHOLI ಜೆಮಿಾ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

235 CHINCHOLI ಯವಿ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

236 CHINCHOLI ಶೆಟಟ  ಅಲ್ಲಯ್ಯಸ್್ 

ರಾಭಶೆಟಟ

ರಾಶಿಯಂತ್ರ

237 CHINCHOLI ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪ ರಟೊವಿಟರ್್

238 CHINCHOLI ಗಣತಿ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್್

239 CHINCHOLI ಧನ್ನಾ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

240 CHINCHOLI ಸಾಾ ಮದಾಸ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ



241 CHINCHOLI ಯಮಶ್ ರಟೊವಿಟರ್್

242 CHINCHOLI ಸುನಲ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

243 CHINCHOLI ಸಣಮಂತ್ ರಟೊವಿಟರ್್

244 CHINCHOLI ಜಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

245 CHINCHOLI ಬಜನ್ ಸಿೀಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

246 CHINCHOLI ಜೈ ಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

247 CHINCHOLI ಡಾ ಅೀಂಜನಮಾ  

ಬುಡಗಜಂಗಂ

ಹುಲಿು  ಕತ್ು ರಿಸು ಯಂತ್ರ

248 CHINCHOLI ನ್ನರಾಮಣ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

249 CHINCHOLI ಸಾಯಿಫನಾ ರಟೊವಿಟರ್್

250 CHINCHOLI ತ್ತಕಾರಾೀಂ ರಟೊವಿಟರ್್

251 CHINCHOLI ಖುಬು ಸಿೀಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

252 CHINCHOLI ರೇರ್ವ ಸಿೀಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

253 CHINCHOLI ವೀಂಕಟೇಮ ರಟೊವಿಟರ್್

254 CHINCHOLI ಮಾರುತಿ ಹುಲಿು  ಕತ್ು ರಿಸು ಯಂತ್ರ

255 CHINCHOLI ಬಾಚು ರಟೊವಿಟರ್್

256 CHINCHOLI ಭರೀನ ಬಾಯಿ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

257 CHINCHOLI ರ ಭಾಕರ್ ಹುಲಿು  ಕತ್ು ರಿಸು ಯಂತ್ರ

258 CHINCHOLI ಜಮಸಿೀಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

259 CHINCHOLI ಪಾುತಿ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

260 CHINCHOLI ಜೈರಾಮ್ ಜಾದ್ವ್ ರಟೊವಿಟರ್್

261 CHINCHOLI ಮೇೀಸನ್ ಚ್ರ್ವಾ ಣ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

262 CHINCHOLI ಅಮೃತ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

263 CHINCHOLI ತ್ರು ರಾಶಿಯಂತ್ರ

264 CHINCHOLI ಚ್ತ್ತರ ರಟೊವಿಟರ್್

265 CHINCHOLI ನ್ನಗಲಕ್್ಷ ಮ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

266 CHINCHOLI ಅಮೀರಾ ಬೀ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್್ ಚಾಲ್ಲತ್ ನೇಗಿಲು

267 CHINCHOLI ರಾಡಭಮ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

268 KODLI ಫಷಭಮ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

269 KODLI ನ್ನಗರಾಜ್ ರಟೊವಿಟರ್್

270 KODLI ಶೇಖರ್ ರಟೊವಿಟರ್್

271 AINAPURA ಫಳಸುವುದ್ರ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

272 AINAPURA ಅೀಂಬು ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

273 AINAPURA ಗೊೀವಿೀಂದ್ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

274 AINAPURA ರಾಭಮಾ ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

275 AINAPURA ವಿಠಲ್ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

276 AINAPURA ಶಾೀಂತಿ ಬಾಯಿ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

277 AINAPURA ಗಣತಿ ರಟೊವಿಟರ್್

278 AINAPURA ನ್ನರಾಮಣ್ 

ಲಾಲುನ್ನಮಕ್ 

ರಾಥೀಡ್

ರಾಶಿಯಂತ್ರ

279 AINAPURA ಅೀಂಫಣಣ ರಾಶಿಯಂತ್ರ

280 AINAPURA ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  

ಶೇರಿಕಾಯ

ರಾಶಿಯಂತ್ರ

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಂಕರ್ ಶಿಪ  

ತ್ಡಾಲಾಪುಯ

ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಷರಾಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮ್ಮಲಿ್ಲ  ಚತ್ರ  ಶೇಖರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ರಾವ್ 

ಮಾಲಾಸ

ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಭಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಲಿಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಷರಾಜ ಕಟಟ ಭನ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

23 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಮರ ಕಾಶ್ 

ಗೊೀಸುಲ್

ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಶೀಕ್ ಗೊೀಸುಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಷಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಿದ್ದ ವಿೀಯಪ  ಪುನ್ನಾ ಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

27 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm
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28 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅನಾ ರ್ ಟೇಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

29 ಚೀಂಚೀಳಿ ದ್ರಿಯ್ಯ ಟೇಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

30 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾೀಂತ್ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

34 ಚೀಂಚೀಳಿ ಈವಾ ಯಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

43 ಚೀಂಚೀಳಿ ಖುಸಿೀುದ್ ಬಗಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ನಯಷ ರೆಡ್ಡಡ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ 

ಘಾಟಿ್ಗ

ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

71 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಕರ ೀಂ ಪಾಶಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

72 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗರಾಜ್ ಶಿತ್ಕ ರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

73 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

74 ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಭಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

81 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀನರ್ವಸ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

127 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಾಗಿೀಯತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1 ಕೇೀಡಿ್ಡ ನ್ನಗರಾಜ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

8 ಕೇೀಡಿ್ಡ ಯವಿೀೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

10 ಕೇೀಡಿ್ಡ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜಾಪರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

12 ಕೇೀಡಿ್ಡ ಅಬಾಾ ಸ್ ಅಲ್ಲ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

14 ಕೇೀಡಿ್ಡ ಗುಲಾೀಂ ಮ್ಮಷು ಫಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

17 ಕೇೀಡಿ್ಡ ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

20 ಕೇೀಡಿ್ಡ ವಿಠಲರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

31 ಕೇೀಡಿ್ಡ ಅಬುದ ಲ್ ಗಫೂರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

33 ಕೇೀಡಿ್ಡ ಶಿರಾಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

35 ಕೇೀಡಿ್ಡ ರ ಮೇೀದ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

37 ಕೇೀಡಿ್ಡ ಆನಂದ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

39 ಕೇೀಡಿ್ಡ ವಕುೀಂತ್ಲಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

42 ಕೇೀಡಿ್ಡ ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

45 ಐನ್ನಪುಯ ಮಾರುತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

46 ಐನ್ನಪುಯ ಕವಿರಾಜ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

48 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೈಮದ್ ನ್ನಾ ಭತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಘವೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

56 ಸುಲೆಪೇಟ ಸಂಗನಫಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

60 ಸುಲೆಪೇಟ ಕಾೀಂತೆಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

62 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

64 ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಗಂ ಬೀ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

66 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾಯದಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

68 ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಕಕ ಪ  ಎಡುಲಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

70 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಬುದ ಲ್ ಖಯೂಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

75 ಸುಲೆಪೇಟ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

78 ಸುಲೆಪೇಟ ನ್ನರಾಮಣ್ ರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

79 ಸುಲೆಪೇಟ ರ ತಾ ರೆಡ್ಡಡ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

82 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅೀಂಜನಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

83 ಸುಲೆಪೇಟ ಚಂದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

86 ಸುಲೆಪೇಟ ನಯಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

88 ಚೀಂಚೀಳಿ ಉಮಾಕಾೀಂತ್ 

ಗುೀಂಡಪ  

ತಿಭಮ ನ್ನಮಕ್

ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

89 ಸುಲೆಪೇಟ ಶಂಭು ಲ್ಲೀಂಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

92 ಚೀಂಚೀಳಿ ನೀಲಕಂಠ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

94 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿಪ ಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

96 ಸುಲೆಪೇಟ ಅಸಮ ದ್ ಟೇಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

97 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಣಮಂತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

99 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

102 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಮಾಶಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

103 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅೀಂತ್ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

105 ಚೀಂಚೀಳಿ ದಾಸಿಿ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

108 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

110 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೀಂಟಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

112 ಐನ್ನಪುಯ ರೂಪಿಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

114 ಸುಲೆಪೇಟ ಸಿದ್ದ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

116 ಸುಲೆಪೇಟ ಶಿ ರೆಡ್ಡಡ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

117 ಸುಲೆಪೇಟ ವೀಂಕಟೇಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

120 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸರಿವಚ ೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

122 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

124 ಐನ್ನಪುಯ ಭಭತಾಜ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



125 ಸುಲೆಪೇಟ ರ ಭುರೆಡ್ಡಡ ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

129 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

130 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿದಾಸ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

133 ಐನ್ನಪುಯ ಮಾಣಿಕ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

134 ಐನ್ನಪುಯ ಮಘು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

137 ಐನ್ನಪುಯ ಸೇವು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

139 ಐನ್ನಪುಯ ಸುರೇಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

140 ಐನ್ನಪುಯ ಟಕಾರು ರಾಥೀಡ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

143 ಐನ್ನಪುಯ ತಿಯಷಕ ರಿಸುವುದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

144 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇೀಟರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

146 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

148 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

151 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಲೀಚ್ನ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

152 ಐನ್ನಪುಯ ಈವಾ ರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

155 ಐನ್ನಪುಯ ಗೌಯಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

157 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಮ್ ಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

159 ಐನ್ನಪುಯ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

161 ಐನ್ನಪುಯ ಸಿೀತಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

163 ಐನ್ನಪುಯ ರುಪಿಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

164 ಐನ್ನಪುಯ ಖೈರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

167 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

168 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀನರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

170 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

172 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಕಾಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

175 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀವಿೀಂದ್ ರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

177 ಐನ್ನಪುಯ ಕಲಿಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

179 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷರಾಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

180 ಐನ್ನಪುಯ ತೇರ್ಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

183 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

185 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರ ೀನ್ನ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

186 ಐನ್ನಪುಯ ತೊಳರಾಭ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

188 ಐನ್ನಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

191 ಐನ್ನಪುಯ ದೇಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

192 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾೀಂತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

195 ಐನ್ನಪುಯ ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

196 ಐನ್ನಪುಯ ಅೀಂಬರ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

198 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇೀತಿಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

201 ಐನ್ನಪುಯ ಭಾಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

203 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

205 ಐನ್ನಪುಯ ರಿಬಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

207 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

209 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

211 ಐನ್ನಪುಯ ರೇಖು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

212 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

215 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

217 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಬುರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

219 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾಯಿಫನಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

221 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಧಾಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

223 ಐನ್ನಪುಯ ಅರ್ಜುನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

225 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಬು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

226 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

229 ಐನ್ನಪುಯ ಧನಸ ೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

230 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

232 ಐನ್ನಪುಯ ಸೀನ್ನಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

235 ಐನ್ನಪುಯ ವಯಣಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

236 ಐನ್ನಪುಯ ತಾರಾ ಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

238 ಐನ್ನಪುಯ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

240 ಐನ್ನಪುಯ ಭಾಯತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

243 ಐನ್ನಪುಯ ತಾರಾ ಹಾಡುತಾು ರೆ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

245 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

246 ಐನ್ನಪುಯ ಫನಕ್ಷ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

248 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

251 ಐನ್ನಪುಯ ಸುರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

253 ಐನ್ನಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

255 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

257 ಐನ್ನಪುಯ ಭಾಯತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

259 ಐನ್ನಪುಯ ಸಂಫಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

260 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಳಸಿರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



263 ಐನ್ನಪುಯ ಷತಿೀಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

264 ಐನ್ನಪುಯ ಫಕಕ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

266 ಐನ್ನಪುಯ ಬಕುಕ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

269 ಐನ್ನಪುಯ ಮಾರುತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

270 ಐನ್ನಪುಯ ಫಕಕ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

273 ಐನ್ನಪುಯ ಪುಟಟ ರಾಜ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

274 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷರಾಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

277 ಐನ್ನಪುಯ ಜೈರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

278 ಐನ್ನಪುಯ ನಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

281 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

282 ಐನ್ನಪುಯ ಯಶುರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

284 ಐನ್ನಪುಯ ಟೊೀಪು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

286 ಐನ್ನಪುಯ ಖೈರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

288 ಐನ್ನಪುಯ ದೇಸುರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

291 ಐನ್ನಪುಯ ಘಭಸಿ ಬಾಯಿೀ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

292 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

295 ಐನ್ನಪುಯ ಧಮು ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

297 ಐನ್ನಪುಯ ಯಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

298 ಐನ್ನಪುಯ ಮವವಂತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

300 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನರಾಮಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

302 ಐನ್ನಪುಯ ಸಿೀತಾರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

305 ಐನ್ನಪುಯ ಪುಲುಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

307 ಐನ್ನಪುಯ ಯಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

309 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಭರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

310 ಐನ್ನಪುಯ ಅರ್ಜುನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

313 ಐನ್ನಪುಯ ಮಾಯಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

315 ಐನ್ನಪುಯ ಈವಾ ರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

316 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಬು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

319 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

321 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

323 ಐನ್ನಪುಯ ಸನಮಂತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

324 ಐನ್ನಪುಯ ಸಿದ್ದ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

327 ಐನ್ನಪುಯ ಪಾೀಂಡು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

328 ಐನ್ನಪುಯ ಕ್ಷವನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

331 ಐನ್ನಪುಯ ಬದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

333 ಐನ್ನಪುಯ ತಿಪ ಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

334 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತ್ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

336 ಐನ್ನಪುಯ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

339 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

341 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಬು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

342 ಐನ್ನಪುಯ ಸಿೀತಾರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

345 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

346 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಳಜಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

349 ಐನ್ನಪುಯ ವಯಣಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

351 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

353 ಐನ್ನಪುಯ ಅಯವಿೀಂದ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

354 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

356 ಐನ್ನಪುಯ ಪಾೀಂಡು ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

359 ಐನ್ನಪುಯ ಕಸು ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

360 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ್ ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

362 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗದ್ೀಶ್ ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

364 ಐನ್ನಪುಯ ಕ್ಷವನ್ ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

366 ಐನ್ನಪುಯ ಕರುಣಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

368 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

371 ಐನ್ನಪುಯ ಸೀಭಕ್ಷ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

372 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷರಾಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

375 ಐನ್ನಪುಯ ಇವಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

376 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಿೀೀಂದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

379 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗನ್ನಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

381 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಜಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

382 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಭರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

384 ಐನ್ನಪುಯ ಲಚುಚ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

387 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಮ್ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

389 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

390 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಭರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

392 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

394 ಐನ್ನಪುಯ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

397 ಐನ್ನಪುಯ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



398 ಐನ್ನಪುಯ ವಯಣಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

400 ಐನ್ನಪುಯ ಪಂಡ್ಡತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

402 ಐನ್ನಪುಯ ಲಲ್ಲತಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

404 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ನ್ನಮಕ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

406 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

408 ಐನ್ನಪುಯ ಮಕುಮಾಯ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

410 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

413 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಮಾಶಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

415 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗದೇವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

417 ಐನ್ನಪುಯ ಫಕಕ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

419 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಮ್ ರಾವ್ ಕಾಭಾುರಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

421 ಐನ್ನಪುಯ ಷವಿತಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

423 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿದಾಸ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

424 ಐನ್ನಪುಯ ಪಿೀಂಕ್ಷ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

427 ಐನ್ನಪುಯ ಕಷಲ್ಲಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

429 ಐನ್ನಪುಯ ಭನ್ನ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

430 ಐನ್ನಪುಯ ಮಲಿಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

432 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

434 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

436 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

439 ಐನ್ನಪುಯ ಆರ್ ಯವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

440 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

443 ಐನ್ನಪುಯ ಘಾಲಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

445 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

446 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

448 ಐನ್ನಪುಯ ಕಲಾಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

450 ಐನ್ನಪುಯ ಧಾರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 63mm

452 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿಪುತ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

454 ಐನ್ನಪುಯ ಧಾಜಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

456 ಐನ್ನಪುಯ ಚಾತ್ತರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

459 ಐನ್ನಪುಯ ಬಕುಕ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

461 ಐನ್ನಪುಯ ಭರೀನ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

463 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

464 ಐನ್ನಪುಯ ರೇಖು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

466 ಐನ್ನಪುಯ ದ್ರಲಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

469 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

470 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರ್ವಜಿ ಭನ್ನ 

ಯಥೀಡ್

ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

473 ಐನ್ನಪುಯ ಹೆಮ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

475 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷರಾಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

477 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

478 ಐನ್ನಪುಯ ಈಯಪಾಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

481 ಐನ್ನಪುಯ ಸೀಭಲಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

483 ಐನ್ನಪುಯ ಮ್ಮಕುಮ್ಡ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

485 ಐನ್ನಪುಯ ರುಕಾಮಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

487 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾಾ ಮ್ ರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

488 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಮ್ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

491 ಐನ್ನಪುಯ ಮಮ್ಮನ್ನಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

492 ಐನ್ನಪುಯ ಮಂಗಳಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

495 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

496 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾಶಿರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

498 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

500 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

503 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾವಿತಾರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

505 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

506 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

509 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

511 ಐನ್ನಪುಯ ಯವಿೀೀಂದ್ರ  ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

512 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗದೇವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

515 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

517 ಐನ್ನಪುಯ ತೇರ್ಜಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

519 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

520 ಐನ್ನಪುಯ ಪಾೀಂಡು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

522 ಐನ್ನಪುಯ ಫದ್ರದ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

525 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭರಾವ್ 

ರಾಥೀಡ್

ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

527 ಐನ್ನಪುಯ ಖತ್ಲಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



529 ಐನ್ನಪುಯ ಚ್ಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

530 ಐನ್ನಪುಯ ನೀಲಕಂಠ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

533 ಐನ್ನಪುಯ ಅಮೃತ್ರಾವ್ ದ್ವುಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

535 ಐನ್ನಪುಯ ಅರ್ಜುನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

536 ಐನ್ನಪುಯ ಅನಾ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

538 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನನೂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

540 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

542 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಳಸಿರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

545 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಧಾಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

546 ಐನ್ನಪುಯ ಈವಾ ರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

549 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

551 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಜಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

552 ಐನ್ನಪುಯ ಧಾರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

555 ಐನ್ನಪುಯ ಈವಾ ರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

557 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

559 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

561 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಫಾ ಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

562 ಐನ್ನಪುಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

565 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

567 ಐನ್ನಪುಯ ಅನ್ನಷಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

568 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿಡಾಸ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

571 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾಶಿರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

572 ಐನ್ನಪುಯ ಲಾಲಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

574 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವೀಂದ್ರ  ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

576 ಐನ್ನಪುಯ ಸನಮಂತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

579 ಐನ್ನಪುಯ ಥಾರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

581 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರಾಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

583 ಐನ್ನಪುಯ ಉಮಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

585 ಐನ್ನಪುಯ ಮ್ಮತಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

587 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭಶಾಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

589 ಐನ್ನಪುಯ ಕಲಿಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

591 ಐನ್ನಪುಯ ಕ್ಷವನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

592 ಐನ್ನಪುಯ ಸೇನ್ನಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

594 ಐನ್ನಪುಯ ಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

597 ಐನ್ನಪುಯ ಯಶುರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

599 ಐನ್ನಪುಯ ನೀಲಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

601 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಭು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

603 ಐನ್ನಪುಯ ರಿಬಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

605 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

606 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊಫರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

608 ಐನ್ನಪುಯ ಲ್ಲೀಂಬು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

610 ಐನ್ನಪುಯ ಸಂಗಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

612 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಜೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

614 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

617 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

619 ಐನ್ನಪುಯ ವಿೀರೇೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

620 ಐನ್ನಪುಯ ಮೀರಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

622 ಐನ್ನಪುಯ ಅೀಂಜಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

624 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಭು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

626 ಐನ್ನಪುಯ ಪಾೀಂಡು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

629 ಐನ್ನಪುಯ ಬಕುಕ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

630 ಐನ್ನಪುಯ ನಮ್ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

633 ಐನ್ನಪುಯ ಅೀಂಜಲಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

635 ಐನ್ನಪುಯ ಲಾಚು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

637 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

638 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇೀಸನ್ ರಾಥೀಡ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

641 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

643 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

644 ಐನ್ನಪುಯ ವಯಣಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

646 ಐನ್ನಪುಯ ಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

649 ಐನ್ನಪುಯ ಮಲಿಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

651 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಭರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

653 ಐನ್ನಪುಯ ಗುೀಂಡು ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

654 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇತಿಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

657 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

659 ಐನ್ನಪುಯ ಜೈಚಂದ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



661 ಐನ್ನಪುಯ ಅನ್ನವಯ್ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

663 ಐನ್ನಪುಯ ದೇರ್ವಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

665 ಐನ್ನಪುಯ ಖಮ್ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

666 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗವಾ ರಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

668 ಐನ್ನಪುಯ ಥರಾ ಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

671 ಐನ್ನಪುಯ ಸೀಭಲಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

672 ಐನ್ನಪುಯ ಮಾರುತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

675 ಐನ್ನಪುಯ ದ್ರರ ತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

676 ಐನ್ನಪುಯ ಜೈನ್ನಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

679 ಐನ್ನಪುಯ ಭಕುಕ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

681 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

682 ಐನ್ನಪುಯ ಡಾಕು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

684 ಐನ್ನಪುಯ ಮಂಕ್ಷಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

687 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

689 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

691 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಭಲಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

692 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

695 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಲಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

697 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

699 ಐನ್ನಪುಯ ಪುನ್ನ ಹಾಡುತಾು ರೆ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

701 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನರಾಮಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

703 ಐನ್ನಪುಯ ಅಶೀಕ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

705 ಐನ್ನಪುಯ ಸುರೇಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

707 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀರ್ಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

708 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

711 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭ ಹಾಡುತಾು ನ್ನ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

713 ಐನ್ನಪುಯ ಧಮ್ಮು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

714 ಐನ್ನಪುಯ ಧಮ್ಮು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

716 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಮಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

719 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕುಕ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

721 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಕ್ಷ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

722 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ  ಶೇಖರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

724 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

726 ಐನ್ನಪುಯ ಘನಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

729 ಐನ್ನಪುಯ ಅೀಂಜಲಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

730 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

733 ಐನ್ನಪುಯ ಬಚ್ಚ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

735 ಐನ್ನಪುಯ ಫಕಕ ಪ  ಕಡಮಂಚ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

736 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

738 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

740 ಐನ್ನಪುಯ ಪುಣಕ್ಷ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

742 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

744 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

746 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾಸು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

749 ಐನ್ನಪುಯ ರಾರ್ಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

750 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

753 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

754 ಐನ್ನಪುಯ ರಂಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

756 ಐನ್ನಪುಯ ಹೀರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

759 ಐನ್ನಪುಯ ಸಂಜಿೀವ್ ಗಾೀಂಧಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

761 ಐನ್ನಪುಯ ಮಾರುತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

762 ಐನ್ನಪುಯ ರೂಕಲಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

764 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗದೇವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

767 ಐನ್ನಪುಯ ಯಂಕಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

768 ಐನ್ನಪುಯ ಖೈರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

771 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

772 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಶಿೀಲಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

774 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

777 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

779 ಐನ್ನಪುಯ ಗಾಮಿಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

781 ಐನ್ನಪುಯ ಧಮ್ಮು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

782 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಷಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

785 ಐನ್ನಪುಯ ದೇಜಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

787 ಐನ್ನಪುಯ ಭನ್ನಮಾಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

788 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಭು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

790 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಶೆಟಟ  ರ್ವಯ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

793 ಐನ್ನಪುಯ ಕ್ಷೀರಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

794 ಐನ್ನಪುಯ ರ್ವಚು ಚ್ರ್ವಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



797 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

798 ಐನ್ನಪುಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

800 ಐನ್ನಪುಯ ಗಾೀಂಗಿಿ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

802 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

804 ಐನ್ನಪುಯ ರುಪಿಿ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

806 ಐನ್ನಪುಯ ಪಾೀಂಡು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

809 ಐನ್ನಪುಯ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

811 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

813 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂಗುನ್ನ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

815 ಐನ್ನಪುಯ ರಾರ್ಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

816 ಐನ್ನಪುಯ ಬಂಡೆಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

819 ಐನ್ನಪುಯ ಆರ್.ಮಂಗಳಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

820 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಚ್ರ್ವಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

823 ಐನ್ನಪುಯ ಭಣಿಕಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

824 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

827 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀರ್ಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

828 ಐನ್ನಪುಯ ಟೊೀಪಿನ್ನಥ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

830 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

832 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

835 ಐನ್ನಪುಯ ದ್ವಯಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

837 ಐನ್ನಪುಯ ದ್ರರ ತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

838 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

840 ಐನ್ನಪುಯ ಥಾರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

842 ಐನ್ನಪುಯ ನೀಲಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

844 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ರ್ವರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

846 ಐನ್ನಪುಯ ಅಸಿಾ ಮ ದ್ಮ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

847 ಐನ್ನಪುಯ ಪಿಚ್ಚ ಯಗಡ್ಡ ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

849 ಐನ್ನಪುಯ ಬಗರಿ ವೀಂಕಟೇವಾ ಯ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

852 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

853 ಐನ್ನಪುಯ ಭಕುಕ ಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

856 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕಯಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

858 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾವಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

859 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

862 ಐನ್ನಪುಯ ಗಂಗು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

863 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಜಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

866 ಐನ್ನಪುಯ ಸೀನ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

867 ಐನ್ನಪುಯ ಜೈ ಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

869 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

871 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕಯರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

874 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

876 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

877 ಐನ್ನಪುಯ ಗುಜಜ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

879 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರ ೀನ್ನ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

881 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

884 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

885 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

887 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಟಟ ಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

890 ಐನ್ನಪುಯ ಕಸು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

891 ಐನ್ನಪುಯ ಜಮಾಕಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

894 ಐನ್ನಪುಯ ಘೇಮ್ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

896 ಐನ್ನಪುಯ ಕಸು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

898 ಐನ್ನಪುಯ ಮೌಲಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

899 ಐನ್ನಪುಯ ದೇಜಿ ನ್ನಮಕ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

901 ಐನ್ನಪುಯ ಸರಿ ಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

904 ಐನ್ನಪುಯ ಸಂರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

905 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇೀಸನಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

908 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

909 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಬದ್ರ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

912 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

914 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

916 ಐನ್ನಪುಯ ಮಂಗಲಿು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

917 ಐನ್ನಪುಯ ನೀಲಕಂಠ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

920 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಬುರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

922 ಐನ್ನಪುಯ ಹರೇಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

923 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

925 ಐನ್ನಪುಯ ಪೂನ್ನ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



927 ಐನ್ನಪುಯ ಫದ್ಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

929 ಐನ್ನಪುಯ ಭನ್ನಮಾಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

931 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಚು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

932 ಐನ್ನಪುಯ ಹರಾಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

934 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನರಾಮಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

936 ಐನ್ನಪುಯ ಬಕುಕ  ಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

939 ಐನ್ನಪುಯ ಪೂರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

941 ಐನ್ನಪುಯ ಖೈರುಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

942 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

944 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಸಿಮ್ಮಲು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

947 ಐನ್ನಪುಯ ದ್ವಯತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

948 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ದ್ವುಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

950 ಐನ್ನಪುಯ ರುಕ್ಷಕ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

953 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

954 ಐನ್ನಪುಯ ಅನ್ನಷಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

956 ಐನ್ನಪುಯ ಮಶೀದಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

958 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

960 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

963 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

965 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

967 ಐನ್ನಪುಯ ಕಣು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

968 ಐನ್ನಪುಯ ತಿಪ ಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

971 ಐನ್ನಪುಯ ಅೀಂಫಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

972 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಲಭೀಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

975 ಐನ್ನಪುಯ ಪೊಮ್ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

976 ಐನ್ನಪುಯ ನಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

979 ಐನ್ನಪುಯ ಜೈನ್ನಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

980 ಐನ್ನಪುಯ ಯತ್ತಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

982 ಐನ್ನಪುಯ ವಿನೀಡ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

985 ಐನ್ನಪುಯ ಡ್ಡವಿೀಂಡರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

987 ಐನ್ನಪುಯ ಅನೀಲಕುಮಾಯ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

988 ಐನ್ನಪುಯ ರಾರ್ಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

990 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

993 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

995 ಐನ್ನಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

996 ಐನ್ನಪುಯ ಇರಾಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

999 ಐನ್ನಪುಯ ಜೈಭೀಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1001 ಐನ್ನಪುಯ ಷತ್ಾ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1002 ಐನ್ನಪುಯ ಹುನ್ನಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1004 ಐನ್ನಪುಯ ಭಲಕ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1007 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಮತಾರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1009 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1010 ಐನ್ನಪುಯ ಈವಪಾಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1012 ಐನ್ನಪುಯ ವಮಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1015 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಫಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1016 ಐನ್ನಪುಯ ಭಸದೇವಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1018 ಐನ್ನಪುಯ ಫಕಕ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1020 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1022 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1024 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1027 ಐನ್ನಪುಯ ಭಣಿಕಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1028 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಮಿ್ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1030 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಲ್ಲೀಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1032 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1035 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಫಣಣ  ಗುಲಿುೀಂಜಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1037 ಐನ್ನಪುಯ ಯತ್ಾ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1038 ಐನ್ನಪುಯ ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1040 ಐನ್ನಪುಯ ಯೆವಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1042 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1045 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿನ್ನಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1047 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1049 ಐನ್ನಪುಯ ಅಬುದ ಲ್ ನಬ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1050 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1053 ಐನ್ನಪುಯ ದ್ವಯಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1055 ಐನ್ನಪುಯ ಬ.ನಯಸಿಮ್ಮಲು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1057 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1059 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾಶಿನ್ನಥ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



1060 ಐನ್ನಪುಯ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1062 ಐನ್ನಪುಯ ಭಾಗಿೀಯಥಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1064 ಐನ್ನಪುಯ ಮಾಾ ನ್ನಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1067 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1069 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಮ್ಮಲು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1070 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1072 ಐನ್ನಪುಯ ಫಾತಿಮಾ ಬೀ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1074 ಐನ್ನಪುಯ ಗಿರೆಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1075 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಠಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1076 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭರಾಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1077 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನೀಫ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1078 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾಯಿರೆಡ್ಡಡ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1080 ಐನ್ನಪುಯ ಈವಾ ಯಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1081 ಐನ್ನಪುಯ ಜಮಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1083 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇಗಲಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1085 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1087 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1090 ಐನ್ನಪುಯ ಫಕಕ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1091 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1093 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1096 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಬು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1098 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1100 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1101 ಐನ್ನಪುಯ ಜಿಮಮಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1104 ಐನ್ನಪುಯ ಯವಿಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1106 ಐನ್ನಪುಯ ಮಲಿಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1108 ಐನ್ನಪುಯ ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1109 ಐನ್ನಪುಯ ಯವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1112 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾಮಪ  ಕಡಮಾೀಂಚ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1114 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1115 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿಡಾಸ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1118 ಐನ್ನಪುಯ ಹನಾ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1119 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇಗಲಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1122 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಮ್ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1123 ಐನ್ನಪುಯ ಭಕುಕ  ರಾಥೀಡ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1125 ಐನ್ನಪುಯ ಕುಶಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1127 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1129 ಐನ್ನಪುಯ ಫಲರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1132 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿದಾಸ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1134 ಐನ್ನಪುಯ ಜೈನ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1135 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1137 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಭರಾವ್ 

ಹಷಭನ

ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1140 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಭದೇವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1141 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾಸಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1144 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಥೀಡ್ ಮೇೀಟ 

ಬಾಯಿ

ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1146 ಐನ್ನಪುಯ ಲ್ಲೀಂಬಾಜಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1147 ಐನ್ನಪುಯ ಪಾೀಂಡುರಂಗ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1150 ಐನ್ನಪುಯ ಫಕಕ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1151 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಸಿಮ್ಮಲು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1154 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಕಾಶಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1155 ಐನ್ನಪುಯ ಮೀರಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1158 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1160 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಭರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1161 ಐನ್ನಪುಯ ಸಂಗಾರ ಭ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1164 ಐನ್ನಪುಯ ರೆಡ್ಡಡ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1166 ಐನ್ನಪುಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1168 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1170 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭಶಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1171 ಐನ್ನಪುಯ ಹೀರಾ ಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1174 ಐನ್ನಪುಯ ತಿಪ ಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1176 ಐನ್ನಪುಯ ತಾರಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1177 ಐನ್ನಪುಯ ಕ್ಷವನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1180 ಐನ್ನಪುಯ ಪಿೀಯಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1181 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



1184 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಳಸಿರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1186 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇೀಸನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1187 ಐನ್ನಪುಯ ವಿೀರೇವ ಕಡಮಂಚ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1189 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1192 ಐನ್ನಪುಯ ಕ್ಷವನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1193 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1196 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1197 ಐನ್ನಪುಯ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1200 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾಶಿನ್ನಥ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1201 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಬು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1203 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1206 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾೀಂತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1208 ಐನ್ನಪುಯ ಡೇವಿಡು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1209 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1212 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಸಿಮ್ಮಲು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1213 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾವಿತಿರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1215 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಲಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1217 ಐನ್ನಪುಯ ಪಂಟಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1219 ಐನ್ನಪುಯ ಯಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1222 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾವಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1224 ಐನ್ನಪುಯ ಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1226 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1228 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1230 ಐನ್ನಪುಯ ಸಿದ್ದ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1231 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭಶಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1234 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಕಾಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1235 ಐನ್ನಪುಯ ದ್ವಯಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1238 ಐನ್ನಪುಯ ಕುಭಮ ಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1240 ಐನ್ನಪುಯ ಪರ ೀಮ್ ಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1242 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಳಜಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1243 ಐನ್ನಪುಯ ರಾರ್ಜ ರಾಠೀಡ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1245 ಐನ್ನಪುಯ ಈಯಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1247 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾಯಿಫನಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1249 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1251 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1253 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿಡಾಸ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1256 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1257 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಸಿೀಂಲು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1260 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1261 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಭಾಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1263 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1265 ಐನ್ನಪುಯ ರುಕ್ಷಕ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1268 ಐನ್ನಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1269 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1271 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇಗಳಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1273 ಐನ್ನಪುಯ ಸಜಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1276 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಮ್ಮ ದೇರಿ್ವ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1278 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1280 ಐನ್ನಪುಯ ಹುಸೈನಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1282 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1283 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗನ್ನಾ ಥ ಮೄತಿರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1285 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1287 ಐನ್ನಪುಯ ಮಾರೆಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1290 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭಶಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1291 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1293 ಐನ್ನಪುಯ ಭಹಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1295 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1298 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1300 ಐನ್ನಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1301 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1304 ಐನ್ನಪುಯ ಸುೀಂದ್ರ್ ರಾಜ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1305 ಐನ್ನಪುಯ ರೆಡ್ಡಡ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1308 ಐನ್ನಪುಯ ಖರಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1310 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಸಿಮ್ಮಲು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1311 ಐನ್ನಪುಯ ವಯಚ್ಚ ೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1313 ಐನ್ನಪುಯ ಖತ್ಲಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1314 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1317 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಮಷಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



1318 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇೀಸನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1321 ಐನ್ನಪುಯ ಸಂಗಾರ ಭ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1323 ಐನ್ನಪುಯ ಪರ ೀಮ್ ಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1325 ಐನ್ನಪುಯ ಪುಲಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1327 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಭಾಷ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1329 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1330 ಐನ್ನಪುಯ ಭಣುಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1333 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿಡಾಸ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1334 ಐನ್ನಪುಯ ಷಕುಕ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1336 ಐನ್ನಪುಯ ಪಾೀಂಡು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1338 ಐನ್ನಪುಯ ಪರ ೀಮ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1340 ಐನ್ನಪುಯ ಭಣುಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1343 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1344 ಐನ್ನಪುಯ ದ್ವಯಥ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1346 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1349 ಐನ್ನಪುಯ ರೂಪೇಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1351 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭವಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1352 ಐನ್ನಪುಯ ಮಲಿಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1354 ಐನ್ನಪುಯ ಯತ್ಾ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1357 ಐನ್ನಪುಯ ರ್ವಚು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1359 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1360 ಐನ್ನಪುಯ ಖಾಜಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1362 ಐನ್ನಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1365 ಐನ್ನಪುಯ ಅನ್ನಷಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1367 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1369 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1371 ಐನ್ನಪುಯ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ದ್ಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1372 ಐನ್ನಪುಯ ಫಳಸುವುದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1374 ಐನ್ನಪುಯ ಉಮಿ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1376 ಐನ್ನಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1379 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1380 ಐನ್ನಪುಯ ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1382 ಐನ್ನಪುಯ ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1385 ಐನ್ನಪುಯ ಬೇೀರ್ಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1386 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1388 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಬದ್ರ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1390 ಐನ್ನಪುಯ ಸೀನ್ನ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1392 ಐನ್ನಪುಯ ತೇರ್ಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1394 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1395 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇತಿಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1398 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1399 ಐನ್ನಪುಯ ಪುೀಂಡಲ್ಲೀಕ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1401 ಐನ್ನಪುಯ ಸಂರ್ಜನ್ನಥ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1404 ಐನ್ನಪುಯ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1405 ಐನ್ನಪುಯ ಸಂತೊೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1407 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಣು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1409 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1411 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1413 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1415 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1417 ಐನ್ನಪುಯ ಪಾೀಂಡು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1420 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ರು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1421 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1424 ಐನ್ನಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1425 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾಾ ದ್ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1427 ಐನ್ನಪುಯ ಷಲ್ಲಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1429 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂಲ್ಲಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1431 ಐನ್ನಪುಯ ಭಣಿಕ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1433 ಐನ್ನಪುಯ ಹೆಮ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1435 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1436 ಐನ್ನಪುಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

1438 ಐನ್ನಪುಯ ಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1440 ಐನ್ನಪುಯ ತ್ಭಮ ಪ ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

1443 ಐನ್ನಪುಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1444 ಐನ್ನಪುಯ ಯವಿೀೀಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1446 ಐನ್ನಪುಯ ಶೇಖಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1447 ಐನ್ನಪುಯ ಅಶೀಕ್ ಆಕೄು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



1450 ಐನ್ನಪುಯ ಇರಾಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1451 ಐನ್ನಪುಯ ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1453 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1456 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭವಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1457 ಐನ್ನಪುಯ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1460 ಐನ್ನಪುಯ ಎೀಂಡ್ಡ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1461 ಐನ್ನಪುಯ ಅೀಂಬಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1462 ಐನ್ನಪುಯ ಷಯಷಾ ತಿ ಭಲಾಕ ಪುಯ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1464 ಐನ್ನಪುಯ ಭನ್ನ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1465 ಐನ್ನಪುಯ ಗುರು ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1467 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷರಾಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1468 ಐನ್ನಪುಯ ಪಾುತೆಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1470 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1471 ಐನ್ನಪುಯ ಗುೀಂಡಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1474 ಐನ್ನಪುಯ ಅಶಕ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1476 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1478 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1480 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1482 ಐನ್ನಪುಯ ಲೀಕು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1484 ಐನ್ನಪುಯ ಅಶೀಕ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1486 ಐನ್ನಪುಯ ಕೃಶಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1487 ಐನ್ನಪುಯ ಬಕುಕ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1489 ಐನ್ನಪುಯ ಗುೀಂಡಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1492 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭಣಿಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1494 ಐನ್ನಪುಯ ದ್ವಯಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1495 ಐನ್ನಪುಯ ಮಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1497 ಐನ್ನಪುಯ ಮಡಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1499 ಐನ್ನಪುಯ ಷತ್ಾ ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1502 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಭನ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1504 ಐನ್ನಪುಯ ಅೀಂರ್ಜನ್ನ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1506 ಐನ್ನಪುಯ ರುಕಾಮ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1507 ಐನ್ನಪುಯ ಷತಿ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1510 ಐನ್ನಪುಯ ಸನಭಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1511 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1514 ಐನ್ನಪುಯ ಜೈ ರಾಮ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1516 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1517 ಐನ್ನಪುಯ ಹಾಸಿಕ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1519 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಹಿಾದ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1522 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಸಿೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1524 ಐನ್ನಪುಯ ಪೊಮ್ಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1525 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1528 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇೀಸನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1529 ಐನ್ನಪುಯ ಬಾಲಮಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1532 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

1533 ಐನ್ನಪುಯ ಸರಿ ಚಂದ್ ಸನ ನೀರಾರಿ 1.2mX0.6m

1535 ಐನ್ನಪುಯ ಸೀಭಲಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1537 ಐನ್ನಪುಯ ಸಿೀತಾರಾೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1539 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿಲ್ಲೀಂಗಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1542 ಐನ್ನಪುಯ ವಿೀಯಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1543 ಐನ್ನಪುಯ ಚಂದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1546 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1547 ಐನ್ನಪುಯ ಮಂರ್ಜಳಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1550 ಐನ್ನಪುಯ ದೇವಿದಾಸ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1552 ಐನ್ನಪುಯ ಜಮಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1553 ಐನ್ನಪುಯ ಯುರಾಜ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1554 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಮ್ಮಲಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1556 ಐನ್ನಪುಯ ಜಗದೇವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1557 ಐನ್ನಪುಯ ಪುಲಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1560 ಐನ್ನಪುಯ ರ್ವಸುದೇ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1561 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಮ್ ಶೆಟಟ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1563 ಐನ್ನಪುಯ ತಿಯಷಕ ರಿಸುವುದ್ರ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1566 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಭರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1567 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿವಯಣಪ  ಮೌಮು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1569 ಐನ್ನಪುಯ ಕಭಲಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1571 ಐನ್ನಪುಯ ಬ.ನಯಷಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1574 ಐನ್ನಪುಯ ಅೀಂಜಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm



1575 ಐನ್ನಪುಯ ಷಫನ್ನಾ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1577 ಐನ್ನಪುಯ ತಿಪ ಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1579 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷರಾಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1581 ಐನ್ನಪುಯ ಪಾುೀಂತ್ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1583 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1584 ಐನ್ನಪುಯ ಶೈಲಸಾಕುಮಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1586 ಐನ್ನಪುಯ ಗಿಲಿ್ಲ  ಮೇಗಳಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1589 ಐನ್ನಪುಯ ಭಣಿಕ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1591 ಐನ್ನಪುಯ ದ್ನ್ನ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1593 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತ್ಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1594 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಭರಾವ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1596 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1598 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1601 ಐನ್ನಪುಯ ರಾಮ್ಮಲು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1602 ಐನ್ನಪುಯ ಕಾೀಂತ್ತ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1605 ಐನ್ನಪುಯ SEVU ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1607 ಐನ್ನಪುಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1608 ಐನ್ನಪುಯ ಭಲಿಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1609 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1611 ಐನ್ನಪುಯ ಯವಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1614 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಮ್ಮಖ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1616 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಭು ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1617 ಐನ್ನಪುಯ ಬೀಫನ್ ಬೀ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1620 ಐನ್ನಪುಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1621 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾಫಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1622 ಐನ್ನಪುಯ ಭಲಿಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1623 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1625 ಐನ್ನಪುಯ ಮೇೀಸನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1626 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1629 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಎಸ್ ಪಾರ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1630 ಐನ್ನಪುಯ ರೂಪಿಸ ೀಂಗ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1632 ಐನ್ನಪುಯ ಬನಾ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1634 ಐನ್ನಪುಯ ಅಮೃತ್ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1636 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಕಾಶ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1639 ಐನ್ನಪುಯ ಗೊೀಪಾಲ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1640 ಐನ್ನಪುಯ ಭಲಿಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1642 ಐನ್ನಪುಯ ವಯಭಮ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1644 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1646 ಐನ್ನಪುಯ ಯವಿರಾಜ್ ರಾಥೀಡ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1648 ಐನ್ನಪುಯ ಜಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1650 ಐನ್ನಪುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1653 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷರಾಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1654 ಐನ್ನಪುಯ ಯಮಾಾ  ಎೀಂ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1657 ಐನ್ನಪುಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1658 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1660 ಐನ್ನಪುಯ ಸಿದ್ದ ಪ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1662 ಐನ್ನಪುಯ ಫಷರಾಜ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1664 ಐನ್ನಪುಯ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1666 ಐನ್ನಪುಯ ಭನಕ್ಷಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1668 ಐನ್ನಪುಯ ಓಭನ್ನಥ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1671 ಚೀಂಚೀಳಿ ರುಕ್ಷಕ  ಬಾಯಿ ತ್ತೀಂತ್ತರು ನೀರಾರಿ 75mm

1 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಣಿಕಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

2 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

3 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

4 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

5 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

6 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶೆೀಂಕರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

7 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

8 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

9 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



10 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಭತಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

11 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ತ್ತಳಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

12 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಮ್ಮಕುೀಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

13 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭೀಭರಾವ್ ಸಡದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

14 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸಮೀದ್ ಟ್ಗಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

15 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸುನೀತಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

16 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

17 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

18 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

19 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಿಲ್ಲೀಂಗಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

20 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಹಾನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

21 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

22 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನ್ನಗರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

23 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

24 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನ್ನಗನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

25 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

26 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

27 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

28 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

29 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸಿದಾರ ಭಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

30 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭನೀಜ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

31 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸನಮಂತ್ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

32 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸಂತೊೀಷ್ಕಕ ಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

33 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸಜಿಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

34 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

35 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಗಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

36 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

37 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ದಾಮ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

38 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರ ಕಾಶ್ ಬಾಬು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

39 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

40 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

41 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಿಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

42 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

43 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಫಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

44 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

45 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಾಗಿೀಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

46 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

47 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಹಾನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

48 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶುಮಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

49 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸೂಮುಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

50 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಅಜಿಮ್ಮದ್ದ ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

51 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸನೀಫ್ ಖಾನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



52 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

53 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

54 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

55 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ದೇಕ್ಷ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

56 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

57 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸನಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

58 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಬಾಬು ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

59 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 MD. ಗೌಸ್ ಮೇಹಯುದ್ದ ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

60 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸನೀಫಾ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

61 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 RAM ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

62 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

63 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರಾಜರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

64 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಯವಿೀೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

65 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಕಾಶಿನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

66 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

67 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

68 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಿಠಲರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

69 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಯವಿೀೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

70 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುರು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

71 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುನೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

72 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

73 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

74 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

75 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದೇಜಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

76 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

77 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಲರಾಮ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

78 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಲರಾಮ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

79 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಾಬು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

80 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

81 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 DEVALIBAI ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

82 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದೇಜಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

83 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದ್ತಾು ತೆರ ೀಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

84 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚ್ಲ್ಲಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

85 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚ್ಲ್ಲಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

86 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

87 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ  ಬಾಬು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

88 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭೂರಿಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

89 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಕುಕ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

90 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭೀಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

91 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಕುಕ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

92 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಾಗಾ ಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

93 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಚುಚ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



94 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಾಬು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

95 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅನ್ನಸೂಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

96 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಂಗೆಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

97 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕಲಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

98 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

99 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

100 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಕಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

101 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನ್ನಗರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

102 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ERAPPA ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

103 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಂಡ್ಡೀಗೆಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

104 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಪಂಡರಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

105 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಾೀಂದ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

106 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಾೀಂದ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

107 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

108 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

109 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವೀಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

110 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

111 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರ ಮೀಳಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

112 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕೇರುನ್ ಭಲಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

113 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

114 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಭರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

115 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

116 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

117 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮಾದೆಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

118 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

119 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಈಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

120 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದಾಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

121 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

122 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

123 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

124 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

125 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಹೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

126 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರ ೀನರ್ವಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

127 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸೈದ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

128 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

129 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

130 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

131 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜೊಾ ೀತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

132 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದಾಮೇೀದ್ಯ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

133 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಲ್ಲೀಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

134 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಣಣ  ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

135 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅನಾ ೀಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



136 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

137 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದ್ವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

138 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

139 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತ್ಭಮ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

140 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಖಾಸಿೀಂ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

141 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದಾಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

142 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶುಕರ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

143 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದ್ಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

144 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವೀಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

145 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಯಸಿೀಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

146 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

147 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

148 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

149 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಾವಿತ್ರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

150 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಾಮಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

151 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

152 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಮಾ ಕೇೀಟ ವಿಜಮಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

153 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

154 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

155 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಪುಷಾಪ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

156 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕುಪೇೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

157 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಯಷಪ  ಹಾವಪ  ಸುಲಗೆಮಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

158 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

159 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

160 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕನ್ಸ  ಫಾತಿಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

161 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

162 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

163 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

164 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

165 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಮೃತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

166 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂಜಿೀರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

167 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

168 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

169 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 MD ಖಾದ್ೀರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

170 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಭಚಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

171 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

172 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

173 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

174 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

175 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

176 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತೊೀತ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

177 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತ್ತಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



178 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗುೀಂಡಪ  ರ್ವಲ್ಲಕಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

179 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರ ಭಾಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

180 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

181 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

182 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚ್ನಾ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

183 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರ ೀನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

184 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚ್ನಾ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

185 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರ ೀನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

186 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೂಬ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

187 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವೈಜನ್ನಥ ದಾದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

188 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವೈಜನ್ನಥ ದಾದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

189 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೂಬ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

190 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮೇಯಿನ್ನದ್ದ ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

191 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

192 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮೇಯಿನ್ನದ್ದ ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

193 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

194 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಯಸಿೀಂಸಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

195 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

196 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಯಸಿೀಂಸಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

197 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸೀಭನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

198 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

199 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸೀಭನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

200 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

201 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಸದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

202 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

203 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಸದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

204 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

205 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುಧಾಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

206 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

207 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುಧಾಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

208 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಕಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

209 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಖಾಜಾ ಮನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

210 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಾಾ ೀಂಡ್ಡೀಪ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

211 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಖಾಜಾ ಮನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

212 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

213 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೌಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

214 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

215 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಭಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

216 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಷಯಷಾ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

217 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಷಯಷಾ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

218 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಾಬುರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

219 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿಶಂಕಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



220 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

221 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಾಲ್ಲಾ ೀ ನ್ನಯ್ಕ ೀಡ್ಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

222 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಬುದ ಲ್ ಭಜಿೀದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

223 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಾಲ್ಲಾ ೀ ನ್ನಯ್ಕ ೀಡ್ಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

224 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀುನ್ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

225 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮೇಗಲಪ  ತ್ಳರ್ವಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

226 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

227 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮೇಗಲಪ  ತ್ಳರ್ವಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

228 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕವಿತಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

229 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅೀಂಬೄರ ಶ್ ಷಜಜ ನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

230 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅೀಂಬೄರ ಶ್ ಷಜಜ ನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

231 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

232 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೌಸ್ ಟ್ಗಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

233 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

234 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೊಟಿಲಿ್ಲ  ಅೀಂಬಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

235 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿಶಂಕಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

236 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೊಟಿಲಿ್ಲ  ಅೀಂಬಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

237 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

238 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀುನ್ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

239 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

240 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

241 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುಲೀಚ್ನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

242 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೀಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

243 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

244 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೀಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

245 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

246 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

247 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

248 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಮಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

249 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

250 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

251 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

252 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

253 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಲಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

254 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವೀಂಕಟಪ  ಭಡ್ಡರ್ವಳ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

255 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಲಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

256 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

257 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

258 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಚ್ಚ ೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

259 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

260 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

261 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



262 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

263 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ASHOK ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

264 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ASHOK ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

265 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣ ಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

266 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

267 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

268 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

269 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

270 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

271 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

272 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

273 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

274 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

275 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಪಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

276 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

277 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

278 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

279 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

280 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

281 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸೀನ್ನ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

282 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

283 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗಫೂಸಾುಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

284 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

285 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗಫೂಸಾುಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

286 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗಫೂಸಾುಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

287 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗಫೂಸಾುಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

288 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

289 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗಫೂಸಾುಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

290 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಷತಿೀಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

291 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

292 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಶಾಾ ಕ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

293 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

294 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಇರಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

295 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

296 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಎಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

297 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

298 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕತ್ನ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

299 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಎಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

300 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

301 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಕು ಮ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

302 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಘವೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

303 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದಾರ ಭಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



304 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

305 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚ್ನಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

306 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿಶಾಾ ರಾಧಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

307 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚ್ನಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

308 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಸೂು ರಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

309 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

310 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅನಾ ರ್ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

311 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅೀಂಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

312 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

313 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

314 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

315 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

316 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾವೂರ್ ವಿೀಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

317 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅನಂತ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

318 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

319 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅನಂತ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

320 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

321 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾವೂರ್ ವಿೀಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

322 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮಾರುತಿರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

323 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೊೀವಿೀಂಡ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

324 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೊೀವಿೀಂಡ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

325 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ERAPPA ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

326 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

327 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಾೀಂದ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

328 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯಹೀಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

329 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯವಿೀೀಂದ್ರ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

330 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಭಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

331 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೊೀವಿೀಂಧಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

332 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮೇಗಳಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

333 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅನಂತ್ ಚಾರಿ ಜೊೀಶಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

334 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣುಕಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

335 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಣಿಕಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

336 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಾಲಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

337 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

338 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಮ್ ವಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

339 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರ ಮೀಳಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

340 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

341 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸನ್ನಮಂತ್ ಹುಗಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

342 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

343 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

344 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶುಬವಚ ೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

345 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯವಿ ರ ಕಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



346 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

347 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

348 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿೀಯಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

349 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾಮ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

350 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

351 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಘಭನಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

352 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರ್ವಭನರಾವ್ ಕಲಷಕ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

353 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಹಾೀಂತ್ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

354 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫರ ಹಾಮ ನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

355 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದೇವಿಡಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

356 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

357 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲೀಕು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

358 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮಂಗಿಿ  ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

359 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

360 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

361 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರೇಖು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

362 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸೀಭಕ್ಷ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

363 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

364 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗಾೀಂಗಿಿ  ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

365 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಕಾನ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

366 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಹೆಮಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

367 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರ್ವಲೂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

368 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಹರಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

369 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಹುೀಂಕ್ಷ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

370 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

371 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಹನಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

372 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಾುತ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

373 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

374 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

375 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಇಬಾರ ಹೀಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

376 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಸಾು ನ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

377 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಿಪ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

378 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರ ದ್ೀಪ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

379 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

380 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಾರ ಭರಂಬ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

381 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಜೀಂದ್ರ  ಐನೀಳಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

382 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

383 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಏರಾ ಅರುಣ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

384 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸನ್ನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

385 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವೀಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

386 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗಮಾ  ಕೇಟ್ರ್ರ ಕ್ಷ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

387 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಾೀಂಡು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



388 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

389 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

390 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

391 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

392 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 MD ಅಬುದ ಲ್ ಲತಿೀಫ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

393 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

394 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅಖಲಾ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

395 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

396 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರುಕಮ ಣಿಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

397 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಜನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

398 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜೈಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

399 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ  ಗಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

400 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷದಾಶಿ ಸಾಾ ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

401 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ರಾಜ್ ಸಾಾ ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

402 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

403 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚೆನಾ ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

404 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅಮೃತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

405 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಮ್ಮಲು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

406 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಘಾಲಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

407 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಲ್ಲತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

408 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅಬುದ ಲ್ ಕರಿೀೀಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

409 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

410 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತ್ರು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

411 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರ ೀನರ್ವಸ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

412 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

413 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

414 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುನಲ್ ರ್ವರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

415 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

416 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಣುಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

417 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪುೀಂಡಲ್ಲೀಕರಾವ್ ಪೊೀಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

418 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

419 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

420 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾೀಂತಿಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

421 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

422 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

423 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

424 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

425 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನನೂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

426 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

427 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

428 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಾಲು ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

429 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೇೀಸನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



430 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿಜಯ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

431 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

432 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

433 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

434 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರಾೀಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

435 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಮ್ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

436 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಾರಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

437 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗೌಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

438 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಾೀಂಡು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

439 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾೀಂತಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

440 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿಜಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

441 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 UMA BAI ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

442 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಾರಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

443 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ  ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

444 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫುಲಾಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

445 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

446 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಡಾಾ ಮಿಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

447 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಜವಾ ರಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

448 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಗಿೀತ್ ಯಥೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

449 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಮಕ  ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

450 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪುರು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

451 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಧನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

452 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

453 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

454 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಖರಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

455 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸರಿ ಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

456 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅೀಂಬ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

457 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

458 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

459 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಕುೀಂತ್ಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

460 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಮ್ ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

461 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

462 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮಾಣಿಕ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

463 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

464 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

465 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದೇವಿಡಾಸ್ ಪಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

466 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಹೀರಾ ಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

467 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕೄರೀಜಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

468 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

469 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ರ್ವರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

470 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

471 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗುಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



472 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಾೀಂಡುರಂಗ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

473 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

474 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲರಾವ್ ಕಟಟ ಭನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

475 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಿೀಷತ್ಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

476 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

477 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

478 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರಾೀಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

479 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

480 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಾಲಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

481 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

482 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

483 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಭಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

484 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಣಿಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

485 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದ್ವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

486 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

487 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

488 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

489 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭನೀಸರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

490 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅನಾ ರ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

491 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಯಂಕಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

492 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಹೇಶ್ ಸ್ಪಲಾು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

493 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವದ್ರ ತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

494 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಂದ್ಗೆಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

495 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಕಕ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

496 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

497 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಇರಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

498 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಜರ್ ಹುಸೇನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

499 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಾಹೇರಾ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

500 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬೀಬಾಾ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

501 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ALLI PATEL ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

502 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

503 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಾಳಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

504 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗುೀಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

505 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಷುಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

506 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಸಿಮ್ಮಲು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

507 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

508 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೇಹ್ದದ  ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

509 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಸಿಮಿ್ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

510 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

511 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅೀಂಜಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

512 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

513 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಕಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



514 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅೀಂಜಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

515 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತ್ತಳಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

516 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಹಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

517 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

518 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

519 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗುೀಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

520 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

521 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

522 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

523 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

524 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

525 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಾಯಿಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

526 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

527 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅನತಾ ಗುಣಾಜಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

528 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿರಾ ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

529 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

530 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶೀಭಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

531 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

532 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

533 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

534 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೌಲಾೀಂಬ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

535 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಮಾಳಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

536 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

537 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶೇಖಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

538 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಕಕ ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

539 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

540 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಹಾನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

541 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

542 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಿದಾರ ಭಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

543 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಉಮಾಕಾೀಂತ್ ಗುೀಂಡಪ  ತಿಭಮ ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

544 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದ್ರಿಯ್ಯ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

545 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ  ತ್ತಕಕ ಪ  ಹುಡಗಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

546 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಲ್ಲೀಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

547 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಣಿಕರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

548 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಖಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

549 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಖಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

550 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

551 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿದಾದ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

552 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅಶೀಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

553 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬದ್ರ ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

554 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

555 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಾವಿೀದ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



556 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

557 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

558 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗುೀಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

559 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

560 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

561 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

562 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಲಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

563 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪಂಚ್ನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

564 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 FATRU SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

565 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅೀಂಫಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

566 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶೇಶಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

567 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

568 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

569 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಣಿಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

570 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

571 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

572 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ಲೇರ್ವದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

573 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅಶೀಕ್ ಪಾಾ ಡೆೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

574 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

575 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಎಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

576 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

577 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

578 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

579 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಣಿಕಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

580 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

581 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

582 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

583 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತಿಪ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

584 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

585 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗೊೀವಿೀಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

586 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತ್ತಳಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

587 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

588 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

589 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮಟ್ಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

590 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

591 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯತ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

592 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

593 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಾಮಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

594 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

595 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

596 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚ್ರ್ವಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

597 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜೆಮ್ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



598 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

599 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿೀತಾರಾಮ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

600 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

601 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

602 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

603 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

604 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನೀಲಕಂಠ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

605 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜೈನ್ನಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

606 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದೇವಿಡಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

607 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನರಾಮಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

608 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತ್ತಳಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

609 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪಿರ ೀಮಲಾಬೆ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

610 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಕಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

611 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜೈಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

612 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮ್ಮಮಾು ಜ್ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

613 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

614 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಉಮಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

615 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಭೂಶಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

616 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

617 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಾೀಂತ್ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

618 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

619 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮೃತ್ತಾ ೀಂಜಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

620 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗುರುಸಿದ್ದ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

621 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸನೀಫ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

622 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಣಣ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

623 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂತೊೀಷ್ ಕೄ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

624 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

625 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಲ್ಲೀಂಗಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

626 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬದ್ರ ನ್ನಗ ಸಾಾ ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

627 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

628 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಪಾರ ಣೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

629 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

630 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಪುಟಟ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

631 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

632 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುಜಾತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

633 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

634 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

635 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

636 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ  ದೇಸಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

637 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕುಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

638 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುನೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

639 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗವಣಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



640 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

641 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಷಯಷಾ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

642 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

643 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

644 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

645 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಾಮಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

646 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಿೀಷತ್ಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

647 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

648 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

649 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀರಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

650 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಾಕ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

651 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

652 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

653 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿರೆಲಿ್ಲ  ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

654 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿರೆಲಿ್ಲ  ಭಲಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

655 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಾಲಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

656 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂತೊೀಶಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

657 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

658 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಪ  ಭಾಗೊೀಡ್ಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

659 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದ್ಷು ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

660 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಭಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

661 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

662 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೇಖಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

663 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಮ್ಮಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

664 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಸಾು ನ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

665 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

666 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಚರೆಡ್ಡಡ  ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

667 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅನ್ನಾ ಮಾಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

668 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

669 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

670 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಷತ್ಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

671 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

672 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

673 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಈಯಪ  ಕಟೊಟ ೀಳೆಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

674 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚ್ನಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

675 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಮೃತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

676 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

677 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

678 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

679 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣುಕಾ ಕಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

680 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಹಯಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

681 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



682 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಇರಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

683 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

684 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

685 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

686 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

687 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

688 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

689 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೊೀದಾರಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

690 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

691 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

692 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅನಂತ್ಮಾ  ಕೇೀಸಿಗಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

693 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

694 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯವಿೀೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

695 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

696 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಹಾಬೇದ್ದ ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

697 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

698 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

699 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಭಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

700 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

701 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

702 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

703 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂತೊೀಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

704 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗಜೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

705 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

706 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಾಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

707 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಭೂಶಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

708 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

709 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಲವಲ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

710 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

711 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಹಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

712 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಉಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

713 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

714 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಾಬು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

715 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

716 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

717 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಿೀಂದ್ರ ಪ  ಕಣುಕೇೀಟ್ಗ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

718 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

719 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

720 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಹಾಷರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

721 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುಫವಚ ೀಂದ್ರ  ಚೌದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

722 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಭಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

723 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



724 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

725 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಚ್ಮ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

726 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದಾಮ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

727 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜೊಾ ೀತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

728 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಭಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

729 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

730 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

731 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಗಂಗನಲಿ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

732 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಗಂಗನಲಿ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

733 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಸದೇಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

734 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

735 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

736 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

737 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

738 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಭಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

739 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

740 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮವವಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

741 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಪರಿೀದಾ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

742 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

743 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

744 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

745 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

746 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂತೊೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

747 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

748 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

749 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

750 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

751 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

752 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಧನಂಜಮ ಖೇಲಿ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

753 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಗವಂತ್ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

754 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರ ಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

755 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

756 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಸದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

757 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿವಯಣರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

758 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅೀಂಜನಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

759 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

760 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಕುೀಂತ್ಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

761 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೈಲ್ಲಮ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

762 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀೀಂಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

763 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಹುಸೇನ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

764 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವೈಜನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

765 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಮ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



766 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಚ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

767 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

768 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

769 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

770 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಇರಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

771 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

772 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

773 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೊಲಿ  ಸನಮ ೀಂತ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

774 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದಾಮ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

775 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಂಡೆಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

776 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

777 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

778 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮಘನ್ನಥ ಗೌಡ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

779 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

780 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತಾರಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

781 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವೀಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

782 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸನ್ನಮಂತ್ಪ  ಫಷಪ  ಹುಗಾಡ್ಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

783 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕರಿ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

784 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದಾವುಲ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

785 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಾವಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

786 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

787 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

788 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

789 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಾವಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

790 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಆನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

791 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

792 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಾನ್ನ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

793 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

794 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಹೇೀಂದ್ರ  ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

795 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

796 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣುಕಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

797 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

798 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅನ್ನಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

799 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಾವಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

800 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

801 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮ್ಮಗೆುಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

802 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

803 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗರಾಜ್ ವಯಣಪ  ಹುಷನ್ನಬಾದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

804 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

805 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

806 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಖಾಸಿೀಂಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

807 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



808 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

809 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನರಾಮಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

810 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

811 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಾಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

812 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

813 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

814 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

815 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂಗಪ  ಚ್ಫಳೆಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

816 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

817 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಷರೀಜಿನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

818 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

819 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶುಬನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

820 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

821 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

822 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಲಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

823 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

824 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

825 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಷತಿೀವಚ ೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

826 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದ್ಳಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

827 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

828 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜವಾ ರಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

829 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸೀಭಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

830 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಕಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

831 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

832 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

833 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಣಿಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

834 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರ ಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

835 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ದ್ರರ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

836 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ  ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

837 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶೇಕ್ ಖಲ್ಲೀಲ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

838 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶಾಫಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

839 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

840 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

841 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

842 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಗುರುನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

843 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಫಷಯಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

844 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನ್ನಗರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

845 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಇಬಾರ ಹೀಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

846 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಕುೀಂತ್ಲಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

847 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

848 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ದಡಡ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

849 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಲನ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



850 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

851 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

852 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಗಿರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

853 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

854 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಅದೆಪಾಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

855 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನ್ನಗರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

856 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಪಿತಾೀಂಬಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

857 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

858 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

859 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

860 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯತ್ಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

861 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಮಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

862 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

863 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಆೀಂಬರ ಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

864 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

865 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

866 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಬಾ ೀರ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

867 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

868 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

869 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಳಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

870 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

871 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

872 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಭಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

873 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಕಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

874 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

875 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷಲ್ಲೀಂಗಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

876 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಪಾುತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

877 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿೀನಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

878 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

879 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

880 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಗ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

881 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

882 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮ್ಮರುಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

883 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೀಭಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

884 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫರ ಹಾಮ ನಂದ್ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

885 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀರೇವಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

886 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

887 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

888 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

889 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

890 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

891 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



892 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸನಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

893 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

894 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತೊೀಟಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

895 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

896 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

897 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಷಫನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

898 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

899 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

900 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತ್ರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

901 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ASHOK ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

902 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರ್ವನಂದ್ಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

903 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

904 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

905 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯಮವಾ ಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

906 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

907 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರುಕ್ಷಮ ಣಿಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

908 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮೇನಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

909 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 APಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

910 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಷತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

911 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತಿಪ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

912 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

913 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತೊೀಟಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

914 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

915 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

916 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

917 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿಕಂಠಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

918 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಫುಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

919 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಕ್ಷೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

920 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಲ್ಲೀಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

921 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

922 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

923 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

924 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕುಪೇೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

925 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

926 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಾಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

927 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

928 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

929 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದೇರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

930 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಪೀಂಟಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

931 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತ್ತಕಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

932 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

933 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಚ್ಚ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



934 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಚ್ಚ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

935 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

936 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

937 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಾಗಿೀಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

938 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

939 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಉಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

940 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

941 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯವಿೀೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

942 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

943 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

944 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

945 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

946 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಾಭಪ  ಅಬುಲಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

947 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

948 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

949 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿೀರೇೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

950 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನಭುಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

951 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

952 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

953 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಮರಾನ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

954 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ ಸಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

955 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಕೄಯಳಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

956 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

957 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

958 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

959 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರ ಭು ಲ್ಲೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

960 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಎೀಂಡ್ಡ ಸಿರಾಜೊದ್ದ ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

961 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

962 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜೀಂದ್ರ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

963 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಾಶಿನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

964 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೀಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

965 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭೀಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

966 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

967 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಮೃತ್ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

968 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರ ಭುಲ್ಲೀಂಗ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

969 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಪಾೀಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

970 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

971 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

972 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಣಿಕಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

973 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

974 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಕ್ಷೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

975 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಸ್ಪಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



976 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

977 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರೇಣ ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

978 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಈಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

979 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂಗಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

980 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಡೀಭ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

981 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

982 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕುಮಾಮ ರಿ ಕಾವಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

983 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂತೊೀಶಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

984 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

985 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಲ್ಲತಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

986 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಲಾಲಪ  ಜಡಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

987 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

988 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

989 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

990 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಕಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

991 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗೊೀಧುನ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

992 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

993 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗಪ  ದೇಸಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

994 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

995 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

996 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಾಾ ನಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

997 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವೀಂಕಟೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

998 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಗಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

999 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿದಾಾ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1000 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರ ವಿೀಣಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1001 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1002 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1003 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1004 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1005 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1006 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1007 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1008 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1009 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದಾವುಲಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1010 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ತೊೀಟಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1011 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನರಾಮಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1012 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1013 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಬಾಬುಮಯ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1014 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಫಾತಿಮಾ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1015 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1016 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಅಬಾಾ ಸ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1017 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಚಂದ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1018 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1019 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರಾಭಲ್ಲೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1020 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದಾಮೇೀಧರ್ ಕುಲಕಣಿು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1021 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಹಾರುದ್ರ ಪ  ದೇಸಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1022 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಭಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1023 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಇರಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1024 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ದ್ಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1025 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಸಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1026 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ನ್ನಗವಣಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1027 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1028 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸುನೀಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1029 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಿೀಯ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1030 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶುಬ ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1031 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1032 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1033 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನಯಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1034 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1035 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1036 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1037 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ದ್ಲಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1038 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1039 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನೀಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1040 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಿರ ಮಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1041 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭನ್ನಮಾಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1042 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರುಕಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1043 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1044 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1045 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ದ್ತಾು ತೆರ ೀಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1046 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1047 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಖಾದ್ೀರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1048 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಯವಿೀೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1049 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸಾವಿತಾರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1050 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಪ  ದ್ಫಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1051 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1052 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಖತ್ಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1053 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಜೈ ಭೀಮ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1054 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಬಾಬು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1055 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1056 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1057 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸುಣು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1058 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಕಭಲಾಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1059 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1060 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ತಿಪ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1061 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಗುರುರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1062 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1063 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1064 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1065 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಯತ್ಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1066 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1067 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1068 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಗಣತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1069 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಮಾಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1070 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭನಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1071 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ನಮಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1072 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1073 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1074 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1075 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಿನೀದ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1076 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶುಶಿಲಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1077 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರಂಗಬೆ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1078 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1079 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1080 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1081 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1082 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1083 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1084 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ರ ಬುಲ್ಲೀಂಗ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1085 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೀಫಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1086 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೀಫಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1087 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೀಫಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1088 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2019-2020 ಶೀಫಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1089 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1090 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಗಣತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1091 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1092 ಕೇಡಿ್ಡ 2019-2020 ರಾಭಚಂದ್ರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1093 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತ್ತಕಾರಾೀಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1094 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಹಯಭಣಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1095 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮಘನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1096 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಕಾಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1097 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1098 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರ ೀನರ್ವಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1099 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂತಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1100 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1101 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 UMLA ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1102 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದ್ವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1103 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಓಭನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1104 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1105 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1106 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1107 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜೊಾ ೀತಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1108 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1109 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1110 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷವಿತಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1111 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷತ್ಾ ಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1112 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕೄಲವು ಹಾಡು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1113 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಘಾಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1114 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 GOVIND ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1115 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗುೀಂಡಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1116 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನೀಲಕಂಠ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1117 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1118 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1119 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಣಿರಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1120 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರುಕಾಮಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1121 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಡಾಾ ಮಸ ೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1122 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತಾರಾ ಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1123 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸೇನ್ನಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1124 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷಯಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1125 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದ್ವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1126 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1127 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭೀಮಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1128 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸನಮಂತ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1129 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭೀಮಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1130 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1131 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1132 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅೀಂಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1133 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1134 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1135 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1136 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಮರ ಕಾಶ್ ಹತ್ು ಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1137 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗಜೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1138 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1139 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಇನ್ನಭದಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1140 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಧಭುರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1141 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಭಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1142 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬುಡಾರ್ ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1143 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅಯವಿೀಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1144 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1145 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕಾಶಿನ್ನಥ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1146 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುದಾಕರ್ ಮಾಾ ಗಾಡ ಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1147 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1148 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಖಾಸಿೀಂಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1149 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅಮೃತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1150 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸನಮ ೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1151 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತೇಜಭಮ  ಬೀರಾಪುಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1152 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚ್ನಾ ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1153 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1154 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕಳತಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1155 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಯತ್ಾ ಭಮ  ಕುಪೂಾ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1156 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1157 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಮ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1158 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1159 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರ್ವಾ ೀಂಕಟರಾವ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ರಾವ್ ಮಗುುಡೆ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1160 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಟಿೊಲಿ  ನಯಸಿೀಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1161 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1162 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1163 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕೃಶಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1164 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕಭಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1165 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೀರಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1166 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಮವಾ ಯ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1167 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಯತ್ಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1168 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಎಸ್. ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1169 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸನಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1170 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗುೀಂಡಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1171 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1172 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1173 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನೀಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1174 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1175 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1176 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1177 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 SIDDMMA ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1178 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1179 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1180 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಷತ್ಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1181 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1182 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1183 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1184 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1185 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1186 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1187 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1188 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದಾ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1189 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 MD ISMAIL ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1190 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಯನಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1191 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಫಿೀಸಾ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1192 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜನ್ನಧುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1193 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಾೀಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1194 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1195 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1196 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1197 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1198 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1199 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1200 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸೂಮುಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1201 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗುರುನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1202 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 MD NASIR ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1203 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭೀಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1204 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವನ್ನು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1205 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸೈಮದ್ ಫಾಸಿಯುಲಿಾ  ಹುಸೇನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1206 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಣಿಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1207 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1208 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅನತಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1209 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪುರುಷೀತ್ು ಭ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1210 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಿ.ನ್ನರಾಮಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1211 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅಮೃತ್ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1212 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1213 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1214 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1215 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಕಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1216 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1217 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1218 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1219 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1220 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನರಾಮಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1221 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1222 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1223 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1224 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1225 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸೈಡ್ ಯೂಸುಫ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1226 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಸಾು ನ್ ಷಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1227 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಮಶಿರ ೀ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1228 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬುಟ್ಟಲ್ ಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1229 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೇಗಲಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1230 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1231 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗಣತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1232 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅಕಕ ನ್ನಗಭಮ  ಮಡಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1233 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1234 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಾವಿತಿರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1235 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಂಡ್ಡರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1236 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಈಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1237 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1238 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1239 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1240 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಯ್ಯಸಿೀನ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1241 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಯಣಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1242 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1243 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶೈಖ್ ಇಬಾರ ಹೀಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1244 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕ್ಷಯಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1245 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಮಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1246 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕಲಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1247 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗುರುರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1248 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಾರೆಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1249 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಉದ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಕಳಷಕ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1250 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರ ೀನರ್ವಸ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1251 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ  ಭೂತ್ಲ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1252 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1253 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಾೀಂಡುರಾೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1254 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಕದಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1255 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1256 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪುತ್ತಲಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1257 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಿೀಥುಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1258 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1259 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮಾಣಿಕ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1260 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನೀಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1261 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1262 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1263 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1264 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1265 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1266 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುೀಂದ್ರ ಭಮ  ಹರೇಭನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1267 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1268 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1269 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1270 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1271 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1272 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗುರುನಂಗವಾ ಯ ಷಜಜ ನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1273 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಯಗಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1274 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1275 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರುಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1276 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮಯ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1277 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1278 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಮತಾರ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1279 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಈವಾ ಯಭಮ  ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1280 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾಮ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1281 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗುೀಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1282 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನೀಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1283 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1284 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಾಯಿಫನಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1285 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಸಿಮಾಲು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1286 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಂಗನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1287 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಕುೀಂತ್ಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1288 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗಂಗಾಧರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1289 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಾಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1290 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಭಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1291 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಗವಂತಿ ನವಿೀನಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1292 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಬಗವಂತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1293 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1294 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1295 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕೄ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1296 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1297 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಹಾೀಂತ್ಪ  ಸುೀಂಕದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1298 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1299 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ವಿೀಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1300 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಮ್ ಕೃಶಣ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1301 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮ್ಮಖಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1302 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಜಕುಮಾಯ ನ್ನಲೆ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1303 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅಲಿಾಪುಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1304 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಮಿ್ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1305 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನೀಲಕಂಠ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1306 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಲ್ಲೀಂಗಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1307 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಭಚಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1308 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಹಮ್ಮದಾ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1309 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ASHOK ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1310 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1311 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಣಿಕಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1312 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಯವಿೀೀಂದ್ರ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1313 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮ್ಮಕುೀಂದ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1314 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಂಗಭಮ  ಸುೀಂಕದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1315 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಫಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1316 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1317 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಾುತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1318 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಬೀಬ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1319 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಮ್ ಕೃಶಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1320 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1321 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1322 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1323 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1324 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1325 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1326 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1327 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗನ್ನಥ ಕೇೀಟಲಪುಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1328 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1329 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1330 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ಭನಾ ಳೆಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1331 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬುಜಜ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1332 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವೀಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1333 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1334 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1335 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಿೀರ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1336 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಉಮಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1337 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರ ಶಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1338 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿಜಮಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1339 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಧಾಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1340 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1341 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭೀಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1342 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1343 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭೀಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1344 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಇರಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1345 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತ್ತಕಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1346 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1347 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1348 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮ್ಮರ್ಜಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1349 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕವಿತಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1350 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೇಸಭಮ ದಾಲ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1351 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಇಬಾರ ಹೀಂ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1352 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1353 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭೀಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1354 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1355 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 MADEPPA ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1356 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅನಾ ಪುಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1357 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷನಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1358 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1359 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಘಾಲಪ  ಕೇೀಟಗ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1360 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜನಾ ುಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1361 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಭಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1362 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1363 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಮಿ್ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1364 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಶಿಕಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1365 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1366 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗದ್ೀವಾ ಯ ಎಸ್ ಷಜಜ ನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1367 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಶಿೀರ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1368 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಕನಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1369 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1370 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1371 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅೀಂಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1372 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1373 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂತೊೀಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1374 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತ್ತಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1375 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಕಯಪ  ನಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1376 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1377 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮಾಣಿಕಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1378 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಿಪಾಪ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1379 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1380 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1381 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1382 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅೀಂಜನಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1383 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1384 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅೀಂಬಾದಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1385 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜನ್ನಧುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1386 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 APಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1387 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಸಿೀಂಲು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1388 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಣಿಕ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1389 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ಗೌಡ್ನಾ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1390 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅೀಂಜಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1391 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಸಿಮ್ಮಲು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1392 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1393 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಷರೀಜನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1394 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1395 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಿ ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1396 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುರೇಖಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1397 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬ ಅೀಂಜಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1398 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1399 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಾಲರಾಜಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1400 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1401 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಹಾಸಿನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1402 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1403 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1404 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1405 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1406 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅನಂತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1407 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1408 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಿೀತ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1409 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಕೄ ಪರ ೀಮ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1410 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1411 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನರೀತ್ಮ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1412 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1413 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅನಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1414 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅನಂತ್ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1415 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಎಸ್.ಜಿ.ರಾಮ್ಮಲು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1416 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1417 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬ ಕೃಶಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1418 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚ್ನಾ ವಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1419 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಷರೀಜಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1420 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಿ ಸನ್ನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1421 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪಿ ನಯಸಿೀಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1422 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಗಪ  ಭೈರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1423 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿೀಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1424 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಈವಾ ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1425 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1426 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಜಕುಮಾಯ ದ್ರತಿರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1427 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಸುೀಂಕದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1428 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 IMAM SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1429 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಕು ಮ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1430 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1431 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1432 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಷತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1433 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಶೀಡ್ಡನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1434 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗೌಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1435 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುರೇಶ್ ಗುಣಾಜಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1436 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1437 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರ ೀನರ್ವಸ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1438 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಗಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1439 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1440 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1441 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿಪ  ಓೀಂಕಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1442 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಕಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1443 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1444 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1445 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚತ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1446 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ತ್ತಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1447 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1448 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಈವಾ ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1449 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1450 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಶಿಕಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1451 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಷಯಷಾ ತಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1452 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಹತಾಬ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1453 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1454 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1455 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1456 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1457 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1458 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1459 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಪುೀಂಡಲ್ಲೀಕ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1460 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1461 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1462 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾಹೀನ್ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1463 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರೀವನ್್ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1464 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಭುಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1465 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1466 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1467 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1468 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1469 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1470 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಬಮಾುನಂದ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1471 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಂಕಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1472 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1473 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1474 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1475 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅಶೀಕ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1476 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಮರ ಕಾಶ್ ಗೊೀಸುಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1477 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವೈಜಿನ್ನಥ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1478 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಸಿೀನ್ನ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1479 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಸಭಮ ದ್ ಆಯುಬ್ ಖಾನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1480 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅೀಂಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1481 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನಯಸಿೀಂಲು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1482 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1483 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಿರ ೀನರ್ವಷರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1484 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಕಸೂು ರಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1485 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವೀಂಕಟ್ಗರ ಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1486 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಗೆರ ಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1487 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ನ್ನಗ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1488 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಈಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1489 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1490 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1491 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1492 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಚ್ಟಾ ಳೆಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1493 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1494 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1495 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಅೀಂಜಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1496 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿೀಯಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1497 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜಾವಿೀದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1498 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮೇಸಭದ್ ಯಫಿಕ್ ಮಯ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1499 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವೈಜಂತ್ ಟೊೀಟಡ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1500 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1501 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1502 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಮಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1503 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಗುರುನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1504 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1505 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಚ್ನಾ ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1506 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಸುಫವಚ ೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1507 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಶಾಮ್ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1508 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಾಲಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1509 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1510 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1511 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1512 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತೇರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1513 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಾಶಿರಾಮ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1514 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯಘುವಿೀರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1515 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷಯಷಾ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1516 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಗವಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1517 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗದೇವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1518 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರ ೀಶೈಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1519 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1520 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1521 ಚೀಂಚೀಳಿ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1522 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯಶುರಾಮ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1523 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿೀತಾರಾಮ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1524 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸೂರು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1525 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1526 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಖರಿಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1527 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1528 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂಗಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1529 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1530 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬನಾ  ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1531 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರುದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1532 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗೊೀಮ್ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1533 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸೇನ್ನಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1534 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪರ ೀಭಲತಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1535 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮೇೀನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1536 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1537 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1538 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1539 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಾನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1540 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜೈನ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1541 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಭುಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1542 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1543 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಫಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1544 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1545 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಾಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1546 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1547 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1548 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಾಬುರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1549 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಜಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1550 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಘಾಮ್ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1551 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1552 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪಾುತಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1553 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1554 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 REVU ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1555 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1556 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಭದೇವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1557 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1558 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದ್ವಮಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1559 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1560 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1561 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1562 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭೀರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1563 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಣಿಕಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1564 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1565 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1566 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1567 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಧಾರು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1568 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚರಂಜಿೀವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1569 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭೀಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1570 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಿೀಮ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1571 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1572 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಉಮಶ್ ರ್ವರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1573 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದೇವಿಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1574 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಾಬು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1575 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1576 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1577 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮಂರ್ಜಳಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1578 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1579 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1580 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷಕುರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1581 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1582 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಾಬು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1583 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಗದ್ದ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1584 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಾೀಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಮಾದಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1585 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಈಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1586 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1587 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಭು ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1588 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1589 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಣಣ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1590 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1591 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1592 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1593 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗದ್ೀಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1594 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1595 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ರಂಜರಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1596 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗುೀಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1597 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಜೊೀದ್ದ ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1598 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸೈಡ್ ಯಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1599 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1600 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1601 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದೇರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1602 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭೀಮಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1603 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1604 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಬೀಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1605 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷಲೇಹಾಬ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1606 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತ್ತಕಾರಾೀಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1607 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜೈ ಸಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1608 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಣಿಕ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1609 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1610 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರ ೀಮಂತ್ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1611 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷಯಳಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1612 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಹಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1613 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1614 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕುಬರ್ ರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1615 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1616 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತಿಪ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1617 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತ್ನ್ನಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1618 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1619 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1620 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುರಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1621 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1622 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1623 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭತಿವಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1624 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1625 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸೇವಂತಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1626 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1627 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಇಷಮೇದ್ದ ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1628 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ ಜಫಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1629 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭನೀಸರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1630 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣಪ  ಲ್ಲೀಂಗಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1631 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1632 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1633 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1634 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1635 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1636 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1637 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಧು ಸುಧನರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1638 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಉಮಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1639 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1640 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಯಸಿೀಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1641 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1642 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1643 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಣುಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1644 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1645 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1646 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1647 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಫಮುಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1648 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1649 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1650 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1651 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1652 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1653 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಣಿಕ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1654 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1655 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಧಭುಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1656 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1657 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಮ್ ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1658 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1659 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1660 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಎಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1661 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭೀಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1662 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1663 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1664 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1665 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1666 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಂಡಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1667 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಿೀಲಾನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1668 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅಫಾಷರ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1669 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅನ್ನಾ  ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1670 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1671 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗಫೂರ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1672 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1673 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಧಭುರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1674 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗಣತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1675 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1676 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1677 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 KANU ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1678 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯಮವಾ ಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1679 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1680 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1681 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅನಂತ್ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1682 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂತೊೀಷ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1683 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತೇರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1684 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1685 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಕಾ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1686 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗುರುಲ್ಲೀಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1687 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1688 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1689 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾಣುಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1690 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1691 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಹಾದೇವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1692 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಮಿೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1693 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1694 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗುೀಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1695 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1696 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಾಲೆ ಷಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1697 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1698 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1699 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1700 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರೇಣುಕಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1701 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1702 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷಯಷಾ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1703 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಾಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1704 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1705 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1706 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಧಭು ರಾವ್ ರೈಗೊೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1707 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1708 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1709 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮ್ಮನ್ನಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1710 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1711 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1712 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗೊೀದಾರಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1713 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1714 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1715 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭತಿವಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1716 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಶಾೀಂತ್ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1717 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತಿಪ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1718 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1719 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಲಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1720 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1721 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸೂಮುಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1722 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗೊೀವಿೀಂದ್ ಚ್ರ್ವಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1723 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1724 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಿಮಬೆ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1725 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1726 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿನ್ನಗಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1727 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣ ಗೌಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1728 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಶಾೀಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1729 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಖತಾಲಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1730 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1731 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1732 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವೈಜನ್ನಥ ಬಂಡಂಳೆಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1733 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1734 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಭಮ  ಸಿರಂಜಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1735 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1736 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1737 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1738 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1739 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವೈಜನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1740 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರಾೀಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1741 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭೀಭಶಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1742 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವೀಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1743 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1744 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1745 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅಣಣ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1746 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1747 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1748 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಲಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1749 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1750 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಏಕನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1751 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1752 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1753 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಮೀದ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1754 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1755 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಸೂು ರಿಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1756 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪಾುತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1757 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1758 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದ್ರರ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1759 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗೌಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1760 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1761 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಾವಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1762 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1763 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜನಗೊೀಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1764 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1765 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಹೀರು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1766 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷವಿತಾ ಬಾಯಿ ಚ್ರ್ವನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1767 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭಣುಣ  ಚ್ರ್ವಾ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1768 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1769 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಈವಾ ಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1770 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭತಿವಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1771 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1772 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಾಗಿೀಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1773 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1774 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1775 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1776 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1777 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1778 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ ನಯಸಿೀಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1779 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1780 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನೀಲಕಂಠ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1781 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1782 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮೌಲನ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1783 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1784 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1785 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಪ  ಕಳೆನೀರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1786 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1787 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭೀಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1788 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1789 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1790 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1791 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1792 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವೀಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1793 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1794 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವರಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1795 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣಫಷಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1796 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂತೊೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1797 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1798 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1799 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1800 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1801 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಹುನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1802 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1803 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅೀಂಬಾರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1804 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮೇನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1805 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1806 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1807 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಲ್ಲತಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1808 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1809 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ASHOK ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1810 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1811 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಣುಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1812 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯೆೀಂಕಟೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1813 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1814 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದ್ತಾು ತೆರ ೀಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1815 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂತೊೀಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1816 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರೇಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1817 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಖಮ್ಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1818 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1819 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರಾೀಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1820 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಈವಾ ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1821 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪಾೀಂಡು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1822 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1823 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗುರುನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1824 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಯಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1825 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅಮೀರ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1826 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1827 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1828 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ್ವಚು ಚ್ರ್ವಣ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1829 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1830 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1831 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1832 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1833 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1834 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಾಗಿೀಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1835 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚ್ನಾ ಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1836 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸೀನಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1837 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಸಾಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1838 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1839 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1840 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1841 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯವಿೀೀಂದ್ರ ಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1842 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1843 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಧಭುಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1844 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿಕಂಠಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1845 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1846 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1847 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1848 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1849 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿೆೀವಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1850 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1851 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗೊೀಪಾಲರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1852 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1853 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1854 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಹುಸೇನ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1855 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಶಿಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1856 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1857 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪಾುತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1858 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1859 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1860 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುನಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1861 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಾಬುರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1862 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1863 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದ್ಷು ಗಿರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1864 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪುೀಂಡಲ್ಲೀಕ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1865 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1866 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಪ  ಅೀಂಫಲಗಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1867 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1868 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1869 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1870 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಬದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1871 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಶೆಟಟ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1872 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1873 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸೀಭಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1874 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ  ಇಪ ಲ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1875 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1876 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿವಾ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1877 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1878 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1879 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಗುಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1880 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯವಿಚಂದ್ರ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1881 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1882 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1883 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಾ ರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1884 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕೄರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1885 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1886 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರೇಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1887 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಈವಾ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1888 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1889 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1890 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1891 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮೆಲಾರಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1892 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಶ್ ದೇವೀಂದ್ರ ಪ  ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1893 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಜಯ್್ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1894 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಾಬುರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1895 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1896 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1897 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1898 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1899 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಸಾು ನ್ ಸಾಬಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1900 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸನಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1901 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಹುಷಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1902 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1903 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸೈಲಾರ್ ಬಐ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1904 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1905 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತ್ತಕಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1906 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1907 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಾವಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1908 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅೀಂಬಾರ್ವ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1909 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1910 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷಫಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1911 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಮೀರಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1912 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1913 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಲ್ಲೀಮಾ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1914 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1915 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1916 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1917 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರೇಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1918 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸೂಮುಕಾೀಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1919 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1920 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1921 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1922 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1923 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಗನ ಫಷಮಾ  ಭಠ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1924 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಂಬುಲ್ಲೀಂಗಮಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1925 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1926 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1927 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1928 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1929 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1930 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿ ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1931 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1932 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಂಡೆಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1933 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನೀಲಕಂಠ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1934 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದ್ಮಮ  ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1935 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಭುಲ್ಲೀಂಗ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1936 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ ಗೌಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1937 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1938 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಚಂದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1939 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1940 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗೀಂದ್ರ  ರಾಜೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1941 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1942 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷರೀಜಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1943 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1944 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿಲ್ಲೀಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1945 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಾಯಿಫನಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1946 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅಪಾಪ  ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1947 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣ ಗೌಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1948 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷಯಷಾ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1949 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1950 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1951 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1952 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅನಾ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1953 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1954 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1955 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1956 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1957 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಸ್ಪರ ಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1958 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1959 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1960 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1961 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1962 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಸಮೂದ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1963 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1964 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1965 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪರ ೀಭಲಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1966 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1967 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶೀಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1968 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1969 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಲಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1970 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಲವಂತ್ ಕಳತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1971 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಷಯನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1972 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸುಣು ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1973 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತೇಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1974 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅೀಂಬೄಕಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1975 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರ್ವರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1976 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1977 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭೀಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1978 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1979 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ನ್ನಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1980 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಫಷಯಜ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1981 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಸಂಗಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1982 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಇೀಂದಾರ ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1983 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಾಲ್ಲಾ ಮ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ



1984 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅಸಮಂತ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1985 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾಭರಾವ್ ದೇವಪಾೀಂಡೆ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1986 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1987 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಯಣ ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1988 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1989 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪಾೀಂಡುರಾೀಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1990 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಪಾುತಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1991 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1992 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಶಾೀಂತ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1993 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಕಲಪ ನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1994 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬಾಳಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1995 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1996 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1997 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1998 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

1999 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಯತಿ ದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

2000 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

2001 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಬೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

2002 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಜಗಪ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

2003 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ರಾಶಿದ್ ಬಗಂ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

2004 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ದ್ವಯತ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

2005 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಭೀಭಶಾ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

2006 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ಅರ್ಜುನ್ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

2007 ಐನ್ನಪುಯ 2019-2020 ವಿಭಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾುಲ್ಲನ್ಸ

ಸಿದ್ದ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಭಾನರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಧನರಾಜ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಮೌಲನ್ SABಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಭೀಮಾಶಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ವಯಣಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಸಂಗಮಶ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಮಲಿಾಲ್ಲೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಭಲಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಮೄಹೆಫಬ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಮಾರುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಅರ್ಜುನಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಪುೀಂಡಲ್ಲೀಕಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಭೀಭರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ರಾಭಮಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ತಿಪ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಶಿರಾಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ರಾಜಿಯ್ಯ ಸುಲಾು ನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಭಹೇಶ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ನರ್ವಜ್ ಭರೂಫ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಭಹಾದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಜಗದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಬಾಬು ಮಯ್ಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

SIDDALINGಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಶೇಶಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಕಲಿಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಕಲಿಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಅಮೃತ್ವಿೀಶೆುಟಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25



ಶಿ ವಯಣಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಯಹೀಮ್ ಟೇಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ನಬಸಾಬ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಯಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಪುಟಿ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಸಸಾಮ ಟ್ ಬೀಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಸಂಗಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಭಕುಾ ಲ್ SABಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಚೆನಾ ಫಷಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ರಾಭಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

MADEPPAಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ರಂಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಬಾಬು ಮಯ್ಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಶಂಕರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಶಿವಯಣಭಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಅನಾ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ರ್ಜಲೇಖಾ ಬೀಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಶಾಫಿ ಅಸಮ ದ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಮಂರ್ಜಳಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಆಶಾ ಬಇಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಹೈದ್ರ್ ಅಲ್ಲಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ರಾಮಭಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಯಫಿಯುದ್ದ ೀನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಗುೀಂಡಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಚಂದ್ರ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25

ಮಶೀದಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5

ಸಣಮಂತ್ಪಅರುಣೀದ್ಮ ಆಗೊರ ೀ ಬೀಜಗಳು ಭತ್ತು  ಸೇವಗಳುಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನಂದ್ಯಡ್ಡಡ  ಎಸ್ ವಿಅರುಣೀದ್ಮ ಆಗೊರ ೀ ಬೀಜಗಳು ಭತ್ತು  ಸೇವಗಳುಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿಅರುಣೀದ್ಮ ಆಗೊರ ೀ ಬೀಜಗಳು ಭತ್ತು  ಸೇವಗಳುಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಅಮೃತ್ ರಾವ್ಅರುಣೀದ್ಮ ಆಗೊರ ೀ ಬೀಜಗಳು ಭತ್ತು  ಸೇವಗಳುಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಧಭುರಾವ್ಅರುಣೀದ್ಮ ಆಗೊರ ೀ ಬೀಜಗಳು ಭತ್ತು  ಸೇವಗಳುಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ನ್ನರಾಮಣ್ ವಿೀಯಪ  ಪಂಚ್ಲ್ಅರುಣೀದ್ಮ ಆಗೊರ ೀ ಬೀಜಗಳು ಭತ್ತು  ಸೇವಗಳುಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಬನಾ  ಬಾಯಿಅರುಣೀದ್ಮ ಆಗೊರ ೀ ಬೀಜಗಳು ಭತ್ತು  ಸೇವಗಳುಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಫಷರಾಜಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಷಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭಲಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತಿಪ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಘವೀಂದ್ರ  ಕುಲಕಣಿುಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 146.25

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾೀಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾನ್ು ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ಕ್ಷಣಗಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅಲಿಾವುದ್ದ ೀನ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವೀಂಕಟಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗುೀಂಡಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿನ್ನಗಮಾ  ಸಾಾ ಮಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಹುಷಾ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮೆಲಾರಿ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಕಲಾತಿ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕಭಲಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅಲಿಭರ ಭುದೇವ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರ ಭಾತಿ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಎೀಂಕಾ ರೆಡ್ಡಡ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪರ ೀಮಾ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಯಘುನ್ನಥ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕಾಳಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ ಭು ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ವಯಣಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿೀಯಮಾ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗಂಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಈವಾ ಯ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150



ಕೃಶಣ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸೂಮುರ ಕಶ್ ರಾಗತ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 63.75

ಮೇೀತಿಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವಯಣಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪಂಡರಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಪಾುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರಾಜಶೇಖರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರಾಭಚಂದ್ರಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭೀಭಸೇನರಾವ್ ಕುಲಕಣಿುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿರ ೀದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸಿದ್ದ ಣಣ  ಟರ್ವಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಷಯಷಾ ತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರ ಭು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭಲಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರೇಣಸಿದ್ದ ಮಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಾಗಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸಿದ್ದ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಯವಿೀೀಂದ್ರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಗೊೀದಾರಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರಾಜವಾ ರಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಫಷರಾಜಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಬಾಬುಮಯ್ಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸೀಮುಕಾೀಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿರ ೀದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರಂಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಜಗನ್ನಾ ಥ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗೊೀವಿೀಂದ್ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭಣಿಕಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಪಾಶಾಬಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಕಲಿಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

MATAB SABಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭಸಾು ನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಸಿೀನ್ನ ಬಗಂಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ವಯಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಲಕ್್ಷ ಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಿರಾಜ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಗಣೇಶ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂದ್ರ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನೀಲಕಂಠಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಿರ ೀದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂಗ ರೆಡ್ಡಡ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಗದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗಮೂತಿುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಕ್್ಷ ಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಗನ್ನಥಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಿದ್ದ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವಯಣಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಕಕ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಶಿರಾಜ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮಾರುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಫಕಕ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ನ್ನರಾಮಣರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭೀಭಶಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಘಾಲಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಷಮಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭಲಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಕನ್ನಾ ಕುಮಾರಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಬಾಬು ವಿ ಐನ್ನಪುಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ನಯಷಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸುರೇಖಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸಂಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಂಜಿೀರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90



ಸುನೀತಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಜಗನ್ನಥಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸುಣುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಧನಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಂಕೄರ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಯಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವೀಂಕಟೇಶ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸಿದ್ದ ಫಷಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅಸಾರ  ಸುಲಾು ನಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮ್ಮಯಳಿೀಧಯ ಎನ್ ಕುಲಕಣಿುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮೇನಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಿವಯಣಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ERAPPAಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಅಶೀಕ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರೇಣಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂಗಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಅಮೃತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ನ್ನಗಶ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಫಷರಾಜಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ವಿವಾ ನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಬೀಯಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭಹಾೀಂತ್ಭಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಂಗಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾೀಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಮೌನೇವಾ ಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸುಭಾಷ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಧನರಾಜ್ ಸಾಾ ಮ ಭತ್ಪ ತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭಲಿ್ಲಕಾಸ ಬ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭಣಿಕರಾವ್ ಐನ್ನಪುಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಾಯದಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಕಭಲಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿಜಮಕುಮಾಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಿಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಶಾೀಂತ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವಿೀಯಬದ್ರ ಮಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರ ಭು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ನ್ನಗಭಣಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸಾವಿತಿರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅಾ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭಲಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಷತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಖುರಾಸಿದಾಸ ಬ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭೀಭಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಬಾಬುರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಾಭರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಫಷರಾಜಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಷಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭೀಭಶಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗುೀಂಡಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಲಿೆೀವಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾಭರಾಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಜಗದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಅಮೃತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಯಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸಿದ್ದ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ವಿೀಯಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭಹಾದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ವಯಣಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಹಾೀಂತ್ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸಂತೊೀಷ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90



ಅೀಂಜನದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಾಯಿ ಫನ್ನಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸುಲೆಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಫಷಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಗನ್ನಾ ಥ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ವಯಣಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಿದ್ದ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಬಾ ೀರ್ ಮಯ್ಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಕುೀಂತ್ಲಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಕಭಲಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಬಾಲಭಣಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಯವಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾೀಂತ್ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಕಾವರಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭೀಭಶಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರಾಮಿೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರಾಜಶೇಖರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಂತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭೀಭಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭಹಬೂಫಲ್ಲಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಬಾಬುರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರ ಭುಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂಗಪ  ತ್ಡಲಾಪುಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಶಿರ ೀಮಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಅಸಭದ್ SABಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಬಾಬುರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರಾಮಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸುಶಿೀಲಭಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭತಿವಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ನ್ನರಾಮಣಯಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕಲಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಸಾಯಿಫಣಣಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಬಾಬುರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಪರ್ ಮಯ್ಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಈವಾ ಯ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಶಿಕುಮಾಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಯಮಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಚ್ನಾ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗಂಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತ್ತಕಕ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಯತಿ ದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಫಕಕ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸಂಗಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿಠಲ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಷಬನ್ನ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಪಾೀಂಡಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಮೌನಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಿದಾರ ಭಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಖಾಜಾ ಬೀ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡ್ಡಡ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿಲ್ಲೀಂಗಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಗನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ ಶಾೀಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಳಗಿರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿಕುಮಾಯ ಚೌಡೆೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪಿೀಯಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚತ್ರ ಶೇಖರ್ ಮಾುಳೆಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚತ್ರ ಶೇಖರ್ ಪಾಣಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಖಾಸಿಮ್ SAB ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕಷಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150



ಕಲಿಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಘಾಲೆಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅಡೆಪಾಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಬೇದ್ದ ೀನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಗನ್ನಾ ಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭೀಭಶಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಹೇಬೂಬ್ ಮಯ್ಯನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಖಾಸಿೀಂ ಬೀ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನಯಷಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸುೀಂದ್ರ ಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂದ್ರ ಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಾಟ್ಟರ ಸಾಬ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗಣಣ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಬಸಾಲಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾಮ್ ರಾವ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

IMAM ಬೀ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಮಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಾತ್ತರ  SAB ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅಮೀಸಾುಫ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಆಮಲಾಬಾಯಿ ಡುಕನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂತೊೀಷ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಎಸ್ ಎಫ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಹೀಮ್ ಟೇಲ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಹೇಭತ್ ಬಐ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭನೀಸರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿರಾಜ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗೌಯಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಗುಾ ಲ್ SAB ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿೀಯಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂಗೆರ ಡ್ಡಡ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಯಣಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಡ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಷಮಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿವಯಣಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗುಡುಸಾಬ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಧಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪಾಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕಭಲಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ ಭಾಕರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸೂಡರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಷವಂತ್ಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪುಟಿ  ಬೀ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ಭಮನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರಾಭಶೆಟಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಕಸಾಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸಂಗಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮೇೀನಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಿರಾೀಂನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸೀಭಶೇಖರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಪಾುತಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಜಗಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭಡಿ್ಡ  ಜಗಪನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಿವಯಣಪ  ಸಿೀತ್ಲಗರಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗಿೀತಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ವೀಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಜಗನ್ನಥನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಶಂಕಯಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸಂಗಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120



ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಶಿಕುಮಾಯನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಮೀನ್ನಕ್್ಷ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗಿೀತಾರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಣಿಕರ ಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗಂಗಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರಾಜಗುರುನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಶಿಮಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಿರಾಜ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ SABನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಜಶೇಖರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿೀಯಬದ್ರ ಪನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಪನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಜಶೇಖರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಸುಣುನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತ್ತಕಾರಾೀಂನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಲಾಲು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರೂಪಿಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂಗಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಕಕ ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅಬುದ ಲ್ ಸಮೀದ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಜೊಾ ೀತಿ ದೇಸಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಕುಲಕಣಿು ವಿವಾ ನ್ನಥನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಮವಾ ಯನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ ಭು ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರೇಣಸಿದ್ದ ಮಾ  ಭಠತಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ದ್ಯ್ಯನಂದ್ ರಾವ್ ಘಾಟಿ್ಗನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನಯಷಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಂಗಮಶ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಿರ್ವರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ನರ್ವಜ್ ಟೇಲ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಜಗದೇಪನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಾಫರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನಯಷ ರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪಾೀಂಡುರಂಗನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯವಿೀೀಂದ್ರ  ಕುಮಾರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಣಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಾಯಿಫಣಣನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕಾವಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನೀಲಕಂಠನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾಯದಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವೈಜನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಸುಧಿೀೀಂದ್ರ  ರಾವ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮಾರುತಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

AMBU BAIನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರಾಕಿಾಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭನ್ನ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಭದಾಸ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಾಯಿಫಭಮನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮಾರೆಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರೇಣಸಿದ್ದ ಪನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಬಾಬು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಿೀತಾ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅೀಂಫಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸಿೀತಾರಾೀಂನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಂಕರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

KANU ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗೊೀಪಾಲ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಳಸುವುದ್ರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಗೊೀಪಾಲ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60



ದಾನ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಷತಿೀಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಜಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ತಾರಾಸಿೀಂಗ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಕ್ಷವನ್ ಹೆಚ್ ರಾಥೀಡ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಚಾರಿರ್ವನ್ ಅಯನ್ನಾ  ಫಳಸಿಕೇಳೆುವುದ್ರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರುಕಾಮಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸೇವಂತಾ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಧಾಕು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾಭರಾವ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ನ್ನಗಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಿಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

KAMLIBAIನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ ಭು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಟೊೀಪಿನ್ನಥ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

MOTIBAIನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರೂಸಿೀಂಗ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಿೀತಾಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಮ್ಮನ್ನಸಿೀಂಗ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಾವಿತಿರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರಾಭಶೆಟಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮವವಂತ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮಾನಸ ೀಂಗ್ ಸಿೀತಾರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಾಭರಾವ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ದೇಲ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಬಾಬು ರಾವ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮಾರೀನ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭೀಮ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ತ್ತಕಾರಾೀಂನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸರಿಚಂದ್ರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಮೄಯಣನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ರಾಥೀಡ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಯತ್ಾ ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಹುನ್ನ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮಾಾ ನಸ ೀಂಗ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಬಜನ್ನಸಿೀಂಗ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮಮ್ಮನ್ನಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರಾಮ್ಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭರೀನಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಂಕರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಪಾೀಂಡು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಮ್ಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮಾನಸ ೀಂಗ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಗಂಗಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕವಿತಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮಾರುತಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಪುತಾಳ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸುಮಂತ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸೀನ್ನಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಂತಾಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 79.5

ಚಂಡಾಲಾ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಅೀಂಬು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸುಭಾಷ್ ಜಾದ್ವ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಮಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಗೊೀವಿೀಂದ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗುೀಂಡಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಖಲಾಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಧಾರು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸುಭಾಷ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಗಯಮ್ಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿರಾಜ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಬಾಬು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸರಿವಚ ೀಂದ್ರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಫಲರಾಮ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60



ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಫಷರಾಜನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಜೈಸಿೀಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಗೊೀಪಾಲ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಜಲ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಚ್ತ್ತರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವಿಠಲ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭರೆಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ದೇವಿಡಾಸ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರುಕಾಮಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಮಾಣಿಕ್ ರಾಥೀಡ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರಾಮ್ಮ ರಾಥೀಡ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಮಭರ್ಜನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪುತಾಳ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರೆಕು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜೈನ್ನಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗೊೀವಿೀಂದ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ದ್ರರ ಟಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಜೈಸಿೀಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ದ್ಭಲಾನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಅಯವಿೀಂದ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ನ್ನಭದೇವ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ದೇವಿ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಜಲಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಧಾಕುನ್ನಮಕ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಹರಾ ಸಿೀಂಗ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಿೀತಾ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಂಕರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸೇನ್ನಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮಾಣಿಕ್ ರಾಥೀಡ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಿೀತಾ ಬಾಯಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರಾಮ್ಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 0.45

ಫಷಮಾ ತೊಗರಿ GRG-811 20.4

ಕ್ಷವನ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20.1

ಸೂಮುಕಾೀಂತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ವೈಜನ್ನಥ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಚಂದ್ರರ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ರ ಭಾತಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಶಾೀಂತ್ವಿೀರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ರ ದ್ೀಪ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಚೆನಾ ಫಷಮಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಪಾರ ಣೇಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಪಾರ ಣೇಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 4.5

ಸಾಮಫಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಾಯತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭೀಭರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಬಾಬುರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಶಾಮ್ ರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿೀರೇಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಅನಥಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನ್ನಗಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಅಶೀಕುಮಾಯ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ASHOK ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಯತ್ಾ ಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸನಮಂತ್ ರೇ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಯಣಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಮಾರುತಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25
ಧಮಾು 

ರಾವ್ 

ರಾಮ

ತೊಗರಿ GRG-811 25

ದೈತಾ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಯಣಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಸಾು ನ್ SAB ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಸನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಯವಿೀೀಂದ್ರ ನ್ನಥ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಹಾದೇವಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15



ನಯಸಿೀಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಉಮಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಖಾಜಾಬ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಯಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಬಂಡೆಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಂಗಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಸಿದ್ದ ಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಯೆಲೂಮ ರ್ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವೀಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನಯಸಿೀಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಚಂದ್ರ ಮಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಜಾತಾ ಪಾಟೀಲ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಂಗನಫಷ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿೀಯಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕಲಿಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಗುೀಂಡಮಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಯಣಫಷಮಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಖಾಸಿೀಂ ಅಲ್ಲ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಷಾ ರೂ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಚಂದ್ರ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಪಾೀಂಡುರಂಗ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜನ್ನಧುನ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರ ಭು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಅಚ್ುನ್ನ ಘಾಟ್ಜ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಘಾಟಿ್ಗ ತೊಗರಿ GRG-811 25

PUSPA ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಜಾಾ ನಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಅೀಂಜಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಫಷರಾಜ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನಯಷಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಶಾಭರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿೀಯಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕಲಿಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಶಿಕ್ಷಯಣ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭನ್ನಮಾಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುನಂದಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ದ್ರ್ವಕರ್ ರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನ್ನಗಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಫಕಕ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸೂಮುಕಾೀಂತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಬರಾಭಮಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಧಭುಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಜಶೇಖರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಂಗಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಪತೇಪುಯ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕುಪೇೀಂದ್ರ್ ರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನ್ನಗರಾಜ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಷರೀಜಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಶಿರ ೀದೇವಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಗನ್ನಾ ಥ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಷರಿತಾ ತೊಗರಿ GRG-811 21.88

ಫಷಣಣ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನ್ನಗಭೂಶಣ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭೀಮ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ತ್ತಕಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಸೈಡ್ ಸಬೀಬ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25



ಶಾಮ್ ರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಶಿರಾಮ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ವಶಿ ಕುಮಾರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ವಿಷ್ಕಣ ಕಾೀಂತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಎಯಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಿದ್ದ ಭಲಿಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಕಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಈಯಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನೀಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನ್ನಗಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಫಕಕ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಧಭುರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ತ್ತಕಕ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಬಾಬುರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಚಂದ್ರ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಗೌಯಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿವಾ ನ್ನಥ ಜಫಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಸಂಗಮವಾ ರಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ರಾಜಶೇಖರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ನ್ನಗಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ರಾಭಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಶಾಭರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಯಣಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಶಿರ್ವನಂದ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ದೇವೀಂದ್ರ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಕನರಾೀಂ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಸುಜಾತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸೂಮುಕಾೀಂತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಜಶೇಖರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಬಂಡೆಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಜೈತ್ತನ್ ಬೀ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಕುೀಂತ್ಲಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನ್ನಗಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಂರ್ಜ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಅೀಂತ್ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಧೀೀಂಡೇರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ದ್ತಾು ತೆರ ೀಮ ರಿತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಈಯಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಧಭುಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಕಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿರಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಜಗನ್ನಾ ಥ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಭೀಭರಾಮ ಮಾಲಿೆ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಸಂಗ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಚಂದ್ರ ಶಾ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಚಂದ್ರ ಕಲಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿೀಯಮಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸನಮ ೀಂತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಯಂಕಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಗಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಫಕಕ ಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಅಡೆಪಾಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸೈದ್ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಭಲಿಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಈವಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ವೀಂಕಟೇಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಿದ್ದ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಂಗಿೀತಾ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಆಕಾವ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಚ್ನಾ ಪ  ರು ಮಾಭಡ್ಡಗಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಮರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸನೀಫ್ ಸಾಬ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಅೀಂವಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 5
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ಫಾತಿಮಾ ಬೀ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕಲಿಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಷರ್ೀುತ್ು ಭ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಬೄೀಂಕೄಲಿ್ಲ  ಜಗನ್ನಾ ಥ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಪಂಡರಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಮಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಡ್ಡರ್ವಳಮಾ  ಭಠತಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಂಗಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ರಾಜಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಾಾ ನಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಅನಾ ರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಬದೆರ ೀವಾ ಯ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಅರುೀಂಕುಮಾರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಎೀಂ. ಹಷದಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಂಗಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜೊಾ ೀತಿ ದೇಪುತಿರ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಫಕಕ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಜವಾ ರಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಗುೀಂಡಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಅಣಾಣ ರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಚಂದ್ರ ಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಪಾೀಂಡುರಂಗ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಬಾಬು ತೊಗರಿ GRG-811 10

ದಾಮೇೀಧರ್ ಕುಲಕಣಿು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಿೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಕಣಿು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಗಿರಿೀಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರ್ವಸುದೇರಾವ್ ಕುಲಕಣಿು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಶಿಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕಷಿಗಿರಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಗುರುನ್ನಥ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಚಂದ್ರ ಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಧೀನ ಸನಮ ೀಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನ್ನಗಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಗುೀಂಡಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಅಣಣ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಯಣರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಭಹಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಸುಬದ್ರ ಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಷಬ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನ್ನಗಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಇಷಮೇದ್ದ ೀನ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿಠಲ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಚಂದ್ರ ಕಲಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವರಾ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಎಚ್ ಕುಲಕಣಿು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸನ್ನಮಂತ್ ಎನ್ ಕುಲಕಣಿು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಶಿರಾಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನೀಲಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭನೀಸರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ದ್ರಲಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಯಮಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಮೇಗಳಮಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಭಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ರಾಜಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಷಯಷಾ ತಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ರಾಭಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಣಿಕಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಅಮೃತ್ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ರಾಜಶೇಖರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25



ಸಂಗಭಮ  ವಿ ಗುಡ್ಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಅಶೀಕ್ ಪಾಾ ಡೆೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಗನ್ನಾ ಥ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಭಾಷ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಶಾಯದಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಸಾು ನ್ SAB ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಫಷರಾಜ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಯಣ ಗೌಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕಾಳೇವಾ ಯ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಗೊಪಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕಾೀಂತ್ಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನ್ನಗಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಸುಬದ್ರ ಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಫಷಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ರ ಭು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭೀಭರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ರಂಗರಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಸಾು ನ್ ಅಲ್ಲ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನೀಂಗಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನೀಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಮಲಿಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಘಾಲಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಪರ ೀಭಲಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಲಿಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಫಷರಾಜ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ನಂದಾ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ನ್ನಗಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಾಬೄರ ಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಶಾೀಂತಾ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಜಾತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಗನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಫಷಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕನ್ನಾ ಕುಮಾರಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಶಾಭರಾವ್ ಗದ್ದ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಷಯಷಾ ತಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ರೆಡ್ಡಡ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ಫದ್ರದ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 25

ತಿಪ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ಪಾುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ತೇರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ದ್ಮಾ ಹಾಡುತಾು ರೆಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ಫಲ್ಲರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ವಿೀಯ ಶೆಟಟ  ರಾಠೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ರಾರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ಶಂಕರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ತ್ಭಣಿಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ಅನ್ನಷಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ಷಫಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 25

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ತೊೀಪು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ರ ಮ್ಮಖ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 25

ಷಕುಕ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 25

ಹೀರು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 25

ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 25

ಲಾಲಶಿೀಂಗಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ವಿಷ್ಕಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ಸೇನ್ನಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ಪುಟಟ ರಾರ್ಜಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ಜೆಮಿಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15



ಯಮಶ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 5

ಶಾಯದಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 5

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ನಲಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ಷಯಷಾ ತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ಜೈ ರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ಷಯಷಾ ತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ಮವವಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

GOVINDಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 25

ನ್ನಭದೇವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ನ್ನಗಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ಚಂದ್ರ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ಭಣಿಕ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ಸಂಫಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 5

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ಭೀಭರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ಮೇೀಸನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 25

GEMU ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ವಿೀಯಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ಗುರುನ್ನಥಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 15

ರ ಭು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 25

ಕ್ಷವನ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 10

ಸೂರು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ಪಾೀಂಡು ರಂಗಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ಉಮಶ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 20

ತ್ತಕಾರಾೀಂಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಹೆಷರು BGS-9 5

ತ್ರುಣಾಮಕ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

GOVINDಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಭೀಭಶೆಟಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

KANU ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಮಾರುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಮೌಲಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಬದ್ರ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಜೈನ್ನಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಗಂಗಾರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಧಮಾಜಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಮಘು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಆನಡು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಫನಕ್ಷ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 5

ದೇವಿಡಾಸ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಮಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕ್ಷವನ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಘಾಲಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ವಿೀಯಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಮಾರುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

ತಾರಾಸಿೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಸೀಭಲಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಕಾಶಿರಾಮ್ ಚ್ರ್ವಣ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುರೇಶ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಭಣಿಕ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಭಾಸಿೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಶಾಮ್ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಪೊನ್ನಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಉಮಶ್ ರ್ವರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಮತಾರ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಶಂಕರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಲ್ಲೀಂಬಾಜಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 20

ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಿ ರಾಥೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಹೇಮಿಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಯವಿೀೀಂದ್ರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15



PEMU ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಶಣುಮ ಕಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಬಂಡಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

GEMU ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಪರ ೀಭದಾಷಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಭಣಿಕ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಜಾನ್ನ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 4.5

ಕೆಲಾಷ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 5

GEMU ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 20

KESU ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸೀನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಮಾರುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಭಣಿಕ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಮೆನ್ನಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಶಂಕಯಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಧನ್ ಸಿೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಭಕಾ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಭಾಷ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಈವಾ ರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಹರೇಸಿೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಘಾಲಪ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಅನಲ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಗುೀಂಡಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಭನ್ನಮಾಮ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಮೀರಾ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಫಳಸುವುದ್ರ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಭಣುಣ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಮೇೀತಿರಾಭ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಚ್ರ್ವಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಶಿರಾಮ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಮೇೀಸನ್ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ವೈಜನ್ನಥ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಖತ್ಲಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಕಭಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜೈ ಸಿೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಹಾಜಿರಾಮ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ನ್ನಭದೇವ್ ನ್ನಮಕ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಗೊೀಪಿಚಂದ್ರ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕುೀಂತಾ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

UMLA ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಖಮ್ಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ದ್ೀಪಾಲ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ರ ಭು ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಮೇೀಸನ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಗಭನ್ನ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ವಿೀಯಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 25

Kuಾ ಕು ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಧೂುತಿ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ದಾರ ಕ್್ಷನ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಸುಭಾಷ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಹಾೀಂಭತ್ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಯವಿೀೀಂದ್ರ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಿಮ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ತೊೀಪು ತೊಗರಿ GRG-811 15

GOVIND ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಯತ್ತಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸೀಭ ಸಿೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಮಾರುತಿ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ನೀಲಕಂಠ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15



ಶಂಕರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಜಗನ್ನಾ ಥ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಶಂಕರ್ ರಾಥೀಡ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ನೂಸಿುೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುನೀತಾ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಯತ್ತಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಗದೇವಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಜಗನ್ನಾ ಥ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಭಣಿಕ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಬಾಬು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಯಶುರಾಮ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಿಠಲ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಗೊೀಪಾಲ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ರಾಭಚಂದ್ರ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರ ಭು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 0.5

ಹುನಕ್ಷ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ತಿಪ ಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಸುರೇಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಸುಫಾ ಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 10

AMRI BAI ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಭೀಭರಾವ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಸಿೀತಾರಾಮ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ವಯಣಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಾಯತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಗನ್ನಾ ಥ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಯತ್ಾ ಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ದೇಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಭಚಂದ್ರ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಚಾಲ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಸನಭಾ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ರಾಮಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಪರ ೀಮ್ ಸಿೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಧಾರು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ವಯಣಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ದೇವಿಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಇಮಾಜಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಮತಾರ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಕೄಸಿಿ  ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಬಾಬು ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಪಾನ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಭಹೇಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಏಕನ್ನಥ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಯಮಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಜೆಮ್ಮ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ದಾಮಾಲ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ನೀಲಾ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ನೀಲಾ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಸೀಭಲಾ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಲಚುಚ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಸಿಲಾಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಪರ ೀಭಲತಾ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಕಾಶಿರಾಮ್ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಯಶುರಾಮ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಧನಸ ೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಘಮಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಷಕುಕ  ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಧಾರು ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಭಣಿಕಪ ತೊಗರಿ GRG-811 15



ಶೆಟಟ  ಚ್ರ್ವಣ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ತೇಜಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಜಗನ್ನಾ ಥ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಚಂದ್ರ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಕವಿಥ ತೊಗರಿ GRG-811 15

SATIBAI ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಫಷಪ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಕಾಲು ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಭೀಭಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಲ್ಲೀಂಬು ತೊಗರಿ GRG-811 10

MEGU ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಓಮಾಾ ತ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಗುರುನ್ನಥ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಭೀಮ್ ರಾರ್ೀ ರಾಥೀಡ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಬಕುಕ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಫಾ ಭಮ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸರಿವಚ ೀಂದ್ರ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ನ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಭೀಭಣಣ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಜಗನ್ನಾ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಬಾಲ್ಲಾ ಮ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ರುಪಿಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಮಾರುತಿ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಪುರು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಂಗಿ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಯತ್ಾ  ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸೀನ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಪುರು ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜಭಕ್ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಫಳಸುವುದ್ರ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಷತ್ತು  ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಶಂಕರ್ ಚ್ರ್ವಣ್ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಭೀಭಸಿೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಜೈನ್ನಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ವಿೀಯಶೆಟಟ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಸಿೀತಾ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸುಭಾಷ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಲಚಾಭ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ತ್ತಕಾರಾೀಂ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ವೀಂಕಟೇಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಅನ್ನಡು ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಶಿರಾಭ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ದ್ವಯಥ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಪುತಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಜಾನ್ನ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ರಾಜಿಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಗುರುನ್ನಥ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ತಾರಾಸಿೀಂಗ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ರ ಕಾಶ್ ತೊಗರಿ GRG-811 15

ಯಶುರಾಮ್ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಡಾಾ ಮಿಾ ತೊಗರಿ GRG-811 25

ಸಂತೊೀಷ್ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಉಮಾಳ ತೊಗರಿ GRG-811 20

ಸಂಗಿೀತಾ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಗುರುನ್ನಥ ತೊಗರಿ GRG-811 10

ಶಂಕರ್ ತೊಗರಿ GRG-811 5

ಕಭಲಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಹೀಯಭಣಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭಹಾದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ದೇವಿದಾಸ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಂಕರ್ ರಾಥೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಮ್ಮಕುಮ್ಡ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಸುಕುಕ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60



ಸೀಭಲಾಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಬಾಬು ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಗೊೀವಿೀಂದ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಮೌಲಾ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ದೇಲಾ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಹಾ ದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಷಯಷಾ ತಿ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಯತ್ಾ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮ್ಮನಾ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರಾಭಚಂದ್ರ  ಚ್ರ್ವಾ ಣಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರಾರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕ್ಷವನ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ನೀಲಕಂಠಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭೀಮಾನಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

SARDA BAIಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಘಮ್ಮಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ದೇಲ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಘಮಮಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭಣಿಕ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

KANU ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕ್ಷವನ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

NEMU ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತ್ತಳಜಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರಾಭಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ವಿಠಲ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಂಕಶ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಪಾೀಂಡು ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರ ಭು ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

DEVLA ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಾಟ್ಟರ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಂರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸಿದ್ದ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಯತ್ತಾ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕ್ಷವನ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರಾಭದ್ಶ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫನಸ ಲಾಲ್ ಗಣತ್ ಯಥೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಬಂಡೆಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಶಂಕರ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ದ್ವಮಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭಕು ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸೀನ್ನಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

NANNU ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ವಯಣಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸೂರು ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಚಂದ್ರ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸಂಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚ್ತ್ತರ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮೆನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಿೀತಾರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿಠಲ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಂಕರ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸೀನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭೀಭಶಾ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ ಭುನ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭಸಾು ನ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಕಾಶಿರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಉಮವ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ದ್ವಯಥ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಶಾೀಂತ್ಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಮಂರ್ಜಳಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭೀರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120



ರ್ವಚು ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭಣಿಕ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭಣಿಕ್ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಯತ್ನ್ನ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಜಾನ್ನ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

GOPU ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರೂಪಾಲಾಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಬಾಬು ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಜಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ದೇವಿದಾಸ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಗಣತಿ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಕೆಲಾಷ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ರುಕಾಮಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಭಕಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭಲಿೆೀವಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಯಭಣಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಉಮಿಾ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಗಣತಿ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಾೀಂತ್ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪುತಿಿ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರುದ್ರ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಡ್ಡಪಿಾ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಾಮಫಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ದೇಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಹುನಾ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಫಕಕ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ಹೈಟ್ಗಕ್ ಆಗೊರ ೀ ಎೀಂಟಪರ ರುಷಸ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

GEMU ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಮಮ್ಮನ್ನಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರೇಣುಕಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭಲಿಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಿಮಮಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಾೀಂಗಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವಿೀಯಸಿೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭಣಿಕ್ ರಾಥೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ತ್ತಳಸಿರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರಾಭಚಂದ್ರಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಂರ್ಜ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭೀಮ್ ಸಿೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಯಭಣಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಮೌಲಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಪಾೀಂಡುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಭಣುಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸೀನ್ನಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಕ್ಷವನ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಮವವಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಯಘುನ್ನಥ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜೈನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಮಾರುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಲಕುಕ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನೀಲಕಂಠಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸೀನ್ನಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕುಪ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಶಿರಾಭ ಯಥೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಥಾಭನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ದೇವಿಡಾಸ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ದೇಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರಾರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಧಾಕು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸಾಯಿಫನಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150
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ಇರಾಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಹಾದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಕ್ಷವನ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಗಂಗಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಅನಲ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಬಂಡೆಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಕವಿತಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಗಣತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಪಾನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಈವಾ ರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಾಲ್ಲ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಗೌರಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಲಲ್ಲತ್ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಾಯತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಗಭನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭಾಸಿೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲ್ಲೀಂಬಾಜಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತಾರಾಸಿೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಲಕುಕ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಿತೇೀಂದ್ರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಜನ್ನಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಪರ ೀಮಸ ೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರುಪಿಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಜೈನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರುಕಾಮಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಅೀಂರ್ಜನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಓಭನ್ನಥಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ತೇರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಜಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಜೈನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ನ್ನರಾಮಣ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕುಭಲಾ ರಾಥೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭರೀಟ ಚ್ರ್ವಣ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಘಾಲೆಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜೈರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಕಭಲಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಯಮಶ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭೀಭಶಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ದೇಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭನಬೆಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ದ್ಮ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಷಕುಕ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಥೆರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಕಲಿಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಯಶುರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಂಕರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ASHOKಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಷಯಧಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಂಕರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭರ್ವುನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರಾಭಶೆಟಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150



ಸರಿವಚ ೀಂದ್ರಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಘಭಕುಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾಯದಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರಾಭಚಂದ್ರಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಘಮ್ಮಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲೀಹತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಚಂದ್ರ  ಶೇಖರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಜಿಮಬೆಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯವಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಜಗದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗುೀಂಡಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಪಾೀಂಡು ರಾಠೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ನ್ನತ್ತರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರಾಭಶೆಟಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರಾಭ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಶಾೀಂತ್ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ದ್ವಯತ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸೇನ್ನಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ್ವಸು ರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

KANU ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸುಭಾಷ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಓಮಾಾ ತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಧಾಭಸಿೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಚಂದ್ರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪಾುತಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಗಂಗಾರಂಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ದ್ಮಮ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಪಾೀಂಡುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತಾರಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚ್ರ್ವಣ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಹೇಮಸ ೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಪಾುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಸಂತೊೀಷ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ ಭು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

IMLABAIಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಧನರಾಜ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

KANU ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತ್ತಕಾರಾೀಂಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವಿಟಟ ಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 7.5

ಶಿರಾೀಂಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತಿಯಷಕ ರಿಸುವುದ್ರಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಯಣಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರುಪಿಿ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸುಲೀಚ್ನಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಹೆಭಲಿಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಮ್ಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮ್ಮತಿರಂಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕಲಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲೀಖೀ ಲ್ಲೀಂಬಾಜಿ ಜಾಧವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸೀನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚ್ತ್ತರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ದೇಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತಿಪ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅಯವಿೀಂದ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಅಮೃತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮಥೈಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಯಣಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150



ಭೀಮ್ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಷಕುರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತ್ತಕಾರಾೀಂಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾಭರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಥರಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂತೊೀಷ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಧನರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

BIMANIBAIಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಷನ ತಿಪ ಣಣಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ದೇವಿಡಾಸ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕಲಾಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪುರು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಭಶೆಟಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಘಾಲಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಾಾ ನದೇವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾಯದಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕನಾ ರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರುಪಿಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜೈರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸುಭಾಷ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮಾರುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಖುಬು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾಮ್ ರಾವ್ ಕಾಭಾುರಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ ಭು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

GOPU ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ದ್ವಯಥ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಥಾರುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶೇಖಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನರಾಮಣಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರುದ್ರ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂದ್ರ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸುಬದ್ರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭೀಮ್ಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾಭರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪಂಡ್ಡತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಧಾಕು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲೀಕು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಣಿಕ್ ರಾಥೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನರಾಮಣ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಬಾಬು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರೇಖು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪಾೀಂಡುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಿೀತಾ ಬಾಯಿ
KARNATAKA STATE SEEDS 

CORPORATION LTD,
ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 20

ರಾಮ್ ಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ರೂಲಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಮಶೀಧಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಸೀಭಲಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ರಾರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 5

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಪುರು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ನಲಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಕ್ಷವನ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ತೇರ್ಜ ಚ್ರ್ವಣ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಇಮಾಲ್ಲ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಭಹಾದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ನ್ನಗಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಪಾೀಂಡು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ನೀಲಕಂಠ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸಂತೊೀಷ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25



ರುಪಿಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಯವಿಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಟ್ರ್ಗಿಸಿೀಂಗ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಮೌಲಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಕ್ಷವನ್ ರ್ವರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಸೀನ್ನಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರುಕಾಮಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸತಿು ಯದ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೄಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಸಿೀತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ವಿೀಯಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಧಮ್ಮು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಮೇೀತಿರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ತ್ತಕಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 5

ಕಭಲಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 5

ಅನ್ನಸಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಆನಡು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸನಮ ೀಂತ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಬಾಬು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಾಮ್ಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಫಷಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಾಮ್ಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ರಾಭಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಓಮಾಾ ತ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಿಠಲ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಚಂದ್ರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಕಲಾತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಿೀಯಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಶಂಕರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ತಾರಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಜಗನ್ನಾ ಥ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ದ್ವಯತ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಕ್ಷವನ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಭನಕ್ಷಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಖುಬು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಅೀಂರ್ಜನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 5

ದ್ೀದಾಸ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ದೇಕ್ಷಬಾಯಿ ಶಂಕರ್ ರಾಠೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ತ್ತಳಜಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಂಕರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಜೈಚಂದ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಸಂತೊೀಷ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಧನಸ ೀಂಗ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಚ್ರ್ವಲ್ಲ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ನೀಲಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ದೇಲ್ಲ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 5

ಪುರು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 5

ಧನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಮಂಗಳಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಸನಮಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಭಾಯತ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಗಂಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಬತಿು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

RAMSING ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಪಿೀಡ್ಡಸುವುದ್ರಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಪುತ್ಳೆಿ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಕಾಶಿನ್ನಥ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನಯಸಿೀಂಗ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಪುನ್ನ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವಯಣಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಫಕಕ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ರೇಣುಕಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ವಿಠಲ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಸಿದ್ದ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20



ಕಭಲಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಶಿ ರಾಮ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭೀಭಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಮಂರ್ಜಳಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಮೀಟೂ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಾಭಚಂದ್ರಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಭೀಭಸಿೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಭಹಾದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸಾಫಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಜೆಮ್ಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ದ್ವಯಥ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಜಗದೇವಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಭತಿವಂತ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಮ್ಮಕಾು ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಜೈನ್ನಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಭಲಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸುರೇಶ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಸೇವು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಕೄಲವು ಹಾಡುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸೇವಂತಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರ ಭು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಖೈರು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಾಮ್ ಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಫನಸ ಲಾಲ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಅಮೃತ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಾಮಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರೇಣಸಿದ್ದ ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಸೀನ್ನ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ತ್ತಕಾರಂ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಈವಾ ರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಭೀಭಶಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಚಂಗಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಿವಯಣಪ  ಮೌಮುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 5

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಫದ್ರದ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಪಾೀಂಡು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಗೊೀಮಾಲ್ಲಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ರಾರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ದೇವಿದಾಸ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

Maಭಕ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಹುನ್ನಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭೀರ್ಜ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ನ್ನಭದೇವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಮಾರುತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಕುಪೀಂಡರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಕ್ಷವನ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಕಾಶಿರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಗುೀಂಡಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಾಾ ಮ್ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ರುಕಾಮ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಏಕನ್ನಥ ಲಾಲುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಲಾಲು ಜಾಧವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ರುಪಿಿ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ದೇವಿದಾಸ್ ತ್ತಲೆ್ಲದಾಸ್ ರಾಥೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಾಮ್ ಶೆಟಟ  ರಾಥೀಡ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಗಂಗಾರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಲೀಕ್ಷಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಷತಿೀಶ್ ನ್ನಸಿುೀಂಗ್ ಜಾಧವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಮಟ್ಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನಸಿರಾಭಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಚಂದ್ರರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸಾಾ ಮ್ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಉಮಿ  ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಿಠಲ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ತ್ಭಮ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಪಾೀಂಡು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಮೇೀತಿ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15



ಪಾುತಿಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಬಂದ್ಗೆಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಶಾಭರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಜೆಮ್ಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 5

ಷವಿತಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಿಠಲ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸಾೀಂಫಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ದ್ೀಪಿಸ ೀಂಗ್ ಚ್ರ್ವಣ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಕಾಶಿರಾಮ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಿವಾ ನ್ನಥ ನ್ನಮಕ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರೇಣಸಿದ್ದ ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ರಾಭ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ದೇಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಫಕಕ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಬಾಳಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಷಯಷಾ ತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಯತ್ಾ ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಾಭಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಶಾೀಂತಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಥಾವೂರು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಮ್ಮಕಾು ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಈವಾ ರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಖರಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸಾವಿತಿರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಧಾರು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಭನ್ನ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಮಾಣಿಕ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಚಂದ್ರ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭೀಭರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಧಭು ಸಿೀಂಗ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಗೊೀಜಿಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಶಿರ್ವಜಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಕಭಲಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಯವಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಕುಭಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಸಿೀತಾ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ವಿೀಯಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ರಾಭಚಂದ್ರ ತೊಗರಿ TS-3R 15

ನಸಿುೀಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಶಂಕರ್ ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಿರ ೀದೇವಿ ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಧಾರು ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭಲಕ ಭಮ ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸೀನ್ನ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸುನೀತಾ ಬಾಯಿ ತೊಗರಿ TS-3R 20

ತಿಪ ಣಣ ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸುಭಾಷ್ ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಫಲ್ಲರಾಮ್ ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಪಾೀಂಡು ತೊಗರಿ TS-3R 20

ರಾಭಚಂದ್ರ ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಭಹಾದೇವಿ ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರುದ್ರ ಶೆಟಟ ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ ಪಂಡ್ಡತ್ ವಿಧಾನ ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಅರ್ಜುನ್ ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಭಲಿಭಮ ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಮೆನ್ನಬಾಯಿ ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಮೇೀಸನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಮ್ಮಕುಮ್ಡ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ತ್ತಕಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಕಾಶಿನ್ನಥ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90



ಅೀಂಫಣಣ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭೀಭಣಣ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಾಭರಾವ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮಶೀದಾ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮಾರುತಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಪಾುತಿಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಜಮೀಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರೂ ಹಾಡುತಾು ರೆ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗೊೀವಿೀಂದ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರೇಣುಕಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ದ್ವಯಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭರುಣಿ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಹೇಮಾಲ್ಲಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಇರಾಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮೆನ್ನ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಘಾಮ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಧಮಸ ೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಅಮೃತ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯವಿಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರೇಖು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಗೊೀರಾಮ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಕುಕ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭೀಮ್ ಸಿೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಪಾೀಂಡು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ನಯಸಿೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಬಜನ್ನ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಮಾಣಿಕ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಾನ್ನ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ರೂಪಾಲಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ರಾಮ್ಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸುರು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವಯಣಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಪಾೀಂಡು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭಹೇವಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಪಿರ ೀಮಾಸಿೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ರಾಭಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಉಮಿಾ  ರಾಥೀಡ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತ್ತಕಕ ಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಮಾಣಿಕಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜೈ ಸಿೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಫಲರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಜಣಣ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ದ್ಪಾಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರೇಣಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ದೇವಿದಾಸ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ನಕಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ವೈಜನ್ನಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಓಭನ್ನಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಿರಾೀಂ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ದಾಸಿಮ  ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಷಕುರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಜಾಲ್ಲಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಫಷರಾಜ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸುಶಿೀಲಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಕಲಾತಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ವಿದಾಾ ಸಾಗರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಿದ್ದ ಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

Kuಾ ಕು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಣಿಕ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಕಾವರಿ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಜೈಸಿೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭಣುಣ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120



ಚ್ಲ್ಲಬಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ತ್ತಕಾರಾೀಂ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ದ್ವಯಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಮ್ಮನ್ನ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗೊೀವಿೀಂದ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಕ್ಷವನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಮಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯವಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಯಶುರಾಮ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಯವಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಾೀಂತಿ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಣಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಇಮಿಾ  ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭೀರ್ಜ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿೀಯಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯತ್ಾ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮಘು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಜಗದೇವ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಓಭನ್ನಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಗೊೀಪಾಲ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರಾಮ್ಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರ ಕಾಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

SEVU ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಘಾಲಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಗಂಗಿೀಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಕನ ರಾಮ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ರಾಮ್ಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ತಾರಾಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಯಶುರಾಮ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸುರೇಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಕ್ಷವನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಲ್ಲೀಂಬಾಜಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಜೆಮಾಲಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಮಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಹರೇಸಿೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಶಾಭರಾವ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಕವಿತಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಭೀಮ್ ಸಿೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಬಾಬು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಸಿೀತಾರಾಮ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪುಲಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಯಮಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನರಾಮಣ್ ಜಾದ್ವ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಅಡೆಮಾಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಕ್ಷವನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಾನ್ನ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜೈಸಿೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಫಲರಾಮ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಕಸು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರಾಭಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

DASMA BAI ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಭನಕ್ಷಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶೆಟಟ  ರಾಠೀಡ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮೇೀಸನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಮ್ಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಷಯಷಾ ತಿ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಯಮಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಈವಾ ರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಹುನಾ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಜೈನ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

GOVIND ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60



ಲ್ಲೀಂಬು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಷಯಧಾಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಈವಾ ಯ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಭೀಮ್ ಶಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಭಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ರೂಪಿೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ರ ಕಾಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಮಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಮ್ಮಕುೀಂದ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಓಭನ್ನಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಕೇನ್ನ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ದ್ವಮಾ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಿಭಲಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತಾರಾ ಹಾಡುತಾು ರೆ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಜೊಾ ೀತಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಜಿೀಲಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ತಾರಾ ಹಾಡುತಾು ರೆ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಂಕರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಲಕುಕ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಜಮಾನ್ನಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಫದ್ರದ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ರ್ವಸುದೇ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಶಾಾ ಮೄರ ೀ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭಸಾು ನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಜೈವಂತ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಜೆಮಸ ೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಗೊೀಯಕನ್ನಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜೈನ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಈವಾ ರ್ ನ್ನಯ್ಕ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಅನ್ನಷಾ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮೇೀಸನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಫದ್ರದ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫದ್ಲ್ಲ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಸಂರ್ಜ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಫಲರಾಮ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ತ್ತಕಾರಾೀಂ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಜಮರಾಮ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಬದ್ರ ಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಮೇೀಸನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಷಕ ರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಮಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಘಾಮ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಯಮಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಭರೆಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಫಲರಾಮ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಓೀಂ ನ್ನಥ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಮಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಬಂಡೆಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರೇಖು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ವಿೀಯಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ಚಂದ್ರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಪಾುತಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಹೀಯಭಣಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 30

ರ ಭು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಶಾೀಂತಿವಿೀರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ದಾಮ್ಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಸೀನ್ನಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

GEMU ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮಾರುತಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಣಿಕ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾೀಂತ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತ್ತಕಕ ಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ ಭು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150



ಓೀಂ ನ್ನಥ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮಾರುತಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 120

ಷತಿೀಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ನ್ನಗಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಫಷರಾಜ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಉಮಾಶೆಟಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಜಗದೇವಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭೀಮಸ ೀಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರೇಖು ನ್ನಮಕ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭೀಜರಾಜ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಭಚಂದ್ರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಏಕನ್ನಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಸಮ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 90

ಗೌಯಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರ ಭು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯಮಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ವಯಣಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಚಂದ್ರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

MEGU ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಲ್ಲತ್ ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಮೇೀಟರಾಮ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಮೆನ್ನಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಾಲು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ತಿಪ ಣಣ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಪೊಮ್ಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 216

ಮಾರುತಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಭಣಿಕಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಗಂಗಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

ಯತ್ಾ  ಬಾಯಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 150

GEMU ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಗಳು ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 24

ಮಾರುತಿ
ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ 

ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್,
ತೊಗರಿ TS-3R 5

ವಣುಭಮ
ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ 

ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್,
ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಫಕಕ ಪ  ಜಮಾದಾಯ
ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ 

ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್,
ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಅೀಂಜಪ
ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ 

ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್,
ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಶಂಕರ್
ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ 

ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್,
ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವೈಜಿನ್ನಥ್
ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ 

ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್,
ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಗುೀಂಡಪ
ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ 

ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್,
ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಕಸೂು ರಿ ಬಾಯಿ
ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ 

ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್,
ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಅನಾ ಪ
ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ 

ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್,
ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ 

ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್,
ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಸಿದ್ದ ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಸ  ಕಾಪೊುರೇವನ್ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್ ಸೀಯ್ಯಬೀನ್ JS-335 60

ಭೀಭಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸಿದ್ದ ವಿೀಯಮಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಕಲಿಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಸಾಾ ದ್ ಗಫೂರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಸನಭಠಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಜಮರ ಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ನ್ನಗಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭಲಿಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವಿವಾ ನ್ನಥ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಕಭಲಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವೀಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಗುರುರಾಜ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವಿೀಯಬದ್ರ ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸಂಗೆರ ಡ್ಡಡ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10



ತಿಪ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಉಮಾದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವಿೀರಾ ರಾಡ್ಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಿಪುತ್ರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನಗಭೂಶಣ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ನೀಲಕಂಠಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವಿೀಯಫಷಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ರ ಭಾತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಸುಧಾಕಯ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸುಗಾರ  ಜನ್ನನಣಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವಯಣಫಷಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಯಣಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಫಷರಾಜಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಭಣಿಕಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ರಾಭಚಂದ್ರ ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಭಲಿಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಭಲಿಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಹುಸೇನ್ನಬಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

IRAPPAಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ನೀಲಕಂಠಪ  ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಭಣಿಕಭಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನಗಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನರಾಮಣ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಿರಾಜ್ (ಸೂಮು ಕಾೀಂತ್)ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ದ್ಷು ಗಿರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಅೀಂಬಾ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನಗಶ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಷಲ್ಲಮೇದ್ದ ೀನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಮೇೀಸನರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ರಾಘವೀಂದ್ರ  ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸಿದಾದ ರೆಡ್ಡಡ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಗುೀಂಡಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶೇಖರ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರ ಶಾೀಂತ್ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನೀಲಕಂಠಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ರ ಭು ಶೆಟಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಾಜೀಂದ್ರ  ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಿರಾಜ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಜನ್ನದ್ುನ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಕಭಲಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸಾಫಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವೈಜಿನ್ನಥ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಯಶುರಾಭಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ುತ್ಮಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶೀಭಾತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ತಾರಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಶಾಯದಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಧನಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಫಷರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಾಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನಗ್ ಭೂಶಣ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಯಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಿವಯಣಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರ ಭು ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಅನಲಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಅಕಾ ರ್ ಅಲ್ಲಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಿರ ೀರಂಗ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ನಯಸಿೀಂಗ್ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಭಹಾದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಕಲಾತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15



ಭಸಾು ನ್ನಸ ಬ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಕಾವಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಕಲಿಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸಿದ್ದ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನಗಶ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಂಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭಲಂಗ್ ಸಾಬ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವಬಾ ೀರ್ ಸಾಬ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಫಲವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭಧುಕರ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರಾಭಶೆಟಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭತಿವಂತ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಣಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಗುೀಂಡಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ರೇಣಸಿದ್ದ ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಆಕಾಶ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ರ ಭುಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ನಭುಲ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾೀಂತ್ಮಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ತ್ತಳಜಭಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ದ್ರರ ತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಸರಿವಚ ೀಂದ್ರ  ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭೀಭಶಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಗುೀಂಡಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಜಹೆದಾಬೄಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವಿನೀದ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸಾಮಫಣಣಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಆದ್ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಯಣಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ದ್ಭಮ ಕರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ದ್ಯ್ಯನಂದ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭಹಾದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಜಗನ್ನಾ ಥ ಎಸ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಯಣ ಫಷಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಗೌಡಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನಯಸಿೀಂಸರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸಿದ್ದ ಣಣ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭೀಭಶಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ವಿಠಲ್ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಚಮ್ಮಮ ತಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ರ ಕಾವರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಸುಬದಾರ ಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಷಯಷಾ ತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಗೊೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಾಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಾೀಂತ್ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ರ ಭು ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ರಾಜಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಧಭುಪಾಲ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವಿಜಯ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ತ್ಜೊದ್ದ ೀನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಜಯಣಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ದ್ತಾು ತೆರ ೀಮ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಜಗನ್ನಾ ಥ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ತಿೀಥುಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಮೇೀಸನರಾವ್ ಕುಲಕಣಿುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ವಿೀಯಶೆಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಅಮೃತ್ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಬಂಡೆಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಡೀಣಿ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಸಿದ್ದ ಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಮಾರುತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15



ಷಯಷಾ ತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಗುೀಂಡಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಭೀಮ್ ರಾವ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಾೀಂತ್ಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಶಾೀಂತ್ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಷುಮಂಗಳಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಜರೆಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ರ ಭುಶೆಟಟ  ದಾಾ ಷಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 5

ಗಿರಿಜಾದೇವಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭೀಭಶೆಟಟಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಗಿೀತಾ ರ್ವಟಾ ತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಭೀಮಾಶಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭಲಿಪ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 5

ಜಮೀರುದ್ದ ೀನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಚಂದ್ರ ಶಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಗುಯಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನಗಭಮ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಫಷನಪಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಗುರುಪಾದ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ನಗಸ್ಪಟಟ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಯವಿೀೀಂದ್ರ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಲಲ್ಲತಾ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಸುಬದ್ರ ಭಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಶೀಭಾತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ದಾಮ ತಿಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಭೀಮಾಶಾಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 15

ಧಭುರಾಮಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ನ್ನಗಮೂತಿುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ನ್ ಕುಮಾರ್ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕಣಿುಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಷಯಷಾ ತಿ ಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

ಸಂಗಭನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಾಯಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 25

ಜಗನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 20

ವೈಜನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡಕನ್ನುಟಕ ರಾಜಾ  ಬೀಜಗಳ ನಗಭ ಲ್ಲಮಟ್ಗಡ್, ತೊಗರಿ TS-3R 10

2019-20£ÉÃ ¸Á°£À°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¨ÁQ¬ÄgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀ «ªÀgÀ, PÀ®§ÄgÀV f¯Éè

1

©üÃªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀtgÉrØ, aAvÀ¥À½î UÁæªÀÄ 
¸ÀÄ¯É¥ÉÃl ºÉÆ§½

aAZÉÆÃ½ DvÀäºÀvÉå

2

gÁd±ÉÃRgÀ ©ÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, É̈£ÉÌ¥À½î UÁæªÀÄ 
aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ ºÉÆ§½

aAZÉÆÃ½ DvÀäºÀvÉå

3 bÀvÀÄæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ZÀªÁít ZÁ¥Áè£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ aAZÉÆÃ½ DvÀäºÀvÉå

4 vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ WÉÃªÀÄÄ gÁuÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ aAZÉÆÃ½ DvÀäºÀvÉå

5

ಪದ್ಮ ಣ್ಣ  ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, 

ದೋಟಿಕಳ
ಚಿಂಚೋಳಿ DvÀäºÀvÉå

6 ಕೈಲಾಸಿಂಗ ವೋರಶೆಟಿಿ  ಭಂಟನಳಿಿ ಚಿಂಚೋಳಿ DvÀäºÀvÉå

7 ಸದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಬಾಬು ಗಡಿಕೇಶ್ವಾ ರ ಚಿಂಚೋಳಿ DvÀäºÀvÉå

8 ನಾಗೇಶ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕುಪನೂರ ಚಿಂಚೋಳಿ DvÀäºÀvÉå

9 ಪಿಂಟು ನರಸಪ್ಪಾ  ಐನೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ DvÀäºÀvÉå

10 ಭೋಮಣ್ಣ  ಚಂದ್ರ ಪ್ಪಾ  ಚಕ್ಕ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಚಿಂಚೋಳಿ DvÀäºÀvÉå

11

ವೋರಯ್ಯಾ  @ ಈರಯ್ಯಾ  ಶರಣ್ಯ್ಯಾ  

ನಿಡಗಿಂದಾ
ಚಿಂಚೋಳಿ DvÀäºÀvÉå

12

ಬಂಡಪ್ಪಾ  ತಂದೆ ಮಲಲ ಕಾರ್ಜುನ 

ಕುಪನೂರ
ಚಿಂಚೋಳಿ DvÀäºÀvÉå



13

ಶರಣ್ಬಸಪ್ಪಾ  ತಂದೆ ಜಗನಾಥ 

ಕಡರಂಡಪಳಿಿ
ಚಿಂಚೋಳಿ DvÀäºÀvÉå

14 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ರಾಠೋಡ ಚಿಂಚೋಳಿ DvÀäºÀvÉå

15 ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ ಚೀಂಚೀಳಿ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ್

16 CZÀð£À UÀAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄÃ±À PÉÆÃrè ಚೀಂಚೀಳಿ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ್

17 ನ್ನಗಪ  ತಂದೆ ಭೀಭಶಾ,ಖುದಾವಂದ್ಪೂಯ ಚೀಂಚೀಳಿ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ್

S,No Hobli Village Owner

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಫಳಿರಾಭ ತಂದೆ ಶಾಭರಾ PESTICIDE

2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಛಾಳಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಸು . PESTICIDE

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಶಿರಾಭ ತಂದೆ ಭೀಭಲಾ PESTICIDE

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಚಂದ್ಯ ತಂದೆ ಫನ್ನಾ PESTICIDE

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಂಪೊೀಕ PESTICIDE

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಭಾಯತಿ ಗಂಡ ಚೆನಾ ಯ್ಯಾ PESTICIDE

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಬೀ,ಬೀ,ಸುಗಾರ  ಗಂಡ ಮ್ಮನೀಯಮೀಂಯ್ಯ PESTICIDE

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ರಾಭಲು ತಂದೆ ಬಕಾಾ  ನ್ನಮಕ PESTICIDE

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ತೇರ್ಜ.ತಂ.ಕಷನ್ನ ಕುಷರಂಳೆಿ PESTICIDE

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸಿದ್ದ ಪ  ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ PESTICIDE

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಶಿರ ೀಭತಿ ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಗಂ. ಶಿರ ೀನರ್ವಷರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಭಲಿಪ  ತಂದೆ.ಮಾರುತಿ ಪೂಜಾರಿ PESTICIDE

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಶಾೀಂತ್ವಿೀಯಯ್ಯಾ PESTICIDE

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಭಲಿೆೀವಪಾಪ  ತಂ. ವಿೀಯಪಾಪ  ಕೂದ್ಚೇರಿ PESTICIDE

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ನಯಷಭಮ  ಗಂ.ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ವಭಶೀದ್ದ ನ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ PESTICIDE

17 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಷಚಚ ದಾನಂದ್ ತಂದೆ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ಸುೀಂಕದ್ PESTICIDE

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸಣಮಂತ್ ತಂ. ಫಷಣಾಣ PESTICIDE

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಶಂಕಯರಾ ತಂ.ವೀಂಕಟರಾ PESTICIDE

20 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಫಕಕ ಪ  ತಂದೆ ಲಾಲಪಾಪ PESTICIDE

21 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಅಶೀಕರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ದ್ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ದ್ತ್ತು  ತಂದೆ.ಪೀಂಟಪಾಪ  ಸಡದ್ PESTICIDE

23 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ವಿೀರೇೀಂದ್ರ ಪ  ತಂದೆ ಫಕಕ ಪಾಪ PESTICIDE

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಫಷಸ ಭಮ  ಗಂಡ ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಕಲಾತಿ ಗಂಡ ರ ತಾರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ವಯಣಪ  ತಂ. ನೀಂಗಪಾಪ PESTICIDE

27 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಜಗಪಾಪ  ತಂ.ಗುೀಂಡಪಾಪ PESTICIDE

28 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಪಾಮಾ  ತಂ. ರಾಜಪ PESTICIDE

29 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ತಿಪ ಣಾಣ  ತಂ. ಸಾಮಫಣಣ PESTICIDE

30 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ನಯಷಪ  ತಂ. ಸಾಮಫಣಣ PESTICIDE

31 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಗುೀಂಡಪ  ತಂದೆ ನಯಷಪ PESTICIDE

32 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸೂರು ತಂ ಧಾರು PESTICIDE

33 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಶಂಕಯ ರಾಠೀಡ PESTICIDE

34 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಗಂ ಉಮಿಾ PESTICIDE

35 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗೊೀವಿೀಂದ್ ತಂದೆ.ರಾಮ್ಮ ರ್ವಯ PESTICIDE

36 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನೀಲಮಾಮ  ಗಂಡ.ಭೀಭಶೆಟಟ PESTICIDE

37 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ ನ್ನಗಶೇಟಟ PESTICIDE



38 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಬಾಬುಮಯ್ಯಾ  ತಂ ಅಬುದ ಲ ಖಾದ್ಯ PESTICIDE

39 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಧನ್ನಾ  ತಂದೆ ಟೊೀಪು PESTICIDE

40 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ತ್ತಳಜಮಾಮ  ಗಂಡ ಚಂದ್ರ ಪಾಪ PESTICIDE

41 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಫರ ಸಮ ಚಾರಿ PESTICIDE

42 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಶಿರ್ವಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಾಾ PESTICIDE

43 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಷಕಾುರಿ ಕನ್ನುಟಕ ಷ. ಕಾಯಿದ ಟ ಅಯಣಾ  D.C. PESTICIDE

44 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂದೆ .ಢಾಕು PESTICIDE

45 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಯವಿ ತಂ ಶಿರಾಭ PESTICIDE

46 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭಾಚು ತಂ ಗಮ್ಮ PESTICIDE

47 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸೀಭಲಾ ತಂ ಮಾನಸಿೀಂಗ್ PESTICIDE

48 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಬಾಲು ತಂ. ಖೀಮ್ಮ PESTICIDE

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಹೇಭಲಾ ತಂ ಶಿರಾಭ PESTICIDE

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೆ ಚೆನಾ ವಿೀಯಪಾಪ PESTICIDE

51 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಉದ್ಮಶಂಕಯ ತಂ. ಮ್ಮಕುೀಂದ್ಪ  ಚೀಂಚೀಳಿ PESTICIDE

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರೇಣಸಿದ್ದ ಪಾಪ  ಶಂಕರ ಪಾಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

53 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ನಯಷಪಾಪ  ತಂದೆ ದ್ತಾು ತೆರ ೀಮ ರಾ . PESTICIDE

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಗೊೀವಿೀಂದ್ರಾ ತಂದೆ.ವೀಂಕಟರಾ PESTICIDE

55 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಬೀಯಪ  ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ  ಪೂಜಾರಿ PESTICIDE

56 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಯಮವ ತಂದೆ ಧಾಜಿ PESTICIDE

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಕೄಸಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ರೇಕು PESTICIDE

58 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರ್ವಲು ತಂ.ಥಾರು PESTICIDE

59 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೈಸಿೀಂಗ PESTICIDE

60 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ವಕುೀಂತ್ಲಾ ಗಂಡ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ಸುೀಂಕದ್ PESTICIDE

61 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಕಭಲಮಾಮ  ಗಂ ಸಾಮಪಾಪ PESTICIDE

62 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಕಸು ತಂ ರೂಪಿಾ PESTICIDE

63 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸುಜಾತ್ ಗಂಡ.ಶಂಕಯ PESTICIDE

64 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಅೀಂಬಬಾಯಿ ಗಂ.ಸರಿಸಿೀಂಗ PESTICIDE

65 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಬಜಾಾ  ತಂ.ಅಣದ್ರ PESTICIDE

66 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಾಭಲು ತಂ. ಭೀಭಪಾಪ PESTICIDE

67 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಜಭಸಿೀಂಗ ತಂ. ಮಂಜಾಾ PESTICIDE

68 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಬಜನಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ರೂಲಾ PESTICIDE

69 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಜಗಿಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಭಸಿೀಂಗ PESTICIDE

70 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಪಾೀಂಡು ತಂ.ರ್ವಲು PESTICIDE

71 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಭಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಶಿರಾಜ PESTICIDE

72 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ನ್ನರಾಮಣ ತಂ. ಪಾೀಂಡು PESTICIDE

73 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಅನೀಲಕುಮಾಯ ತಂದೆ.ರಾಭದಾಷ PESTICIDE

74 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ರಾಭದಾಷ ತಂದೆ ರಾಭಚಂದ್ರ PESTICIDE

75 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಹಾಭಜಿ ತಂ ರೂಪಿಾನ್ನಮಕ PESTICIDE

76 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಖುಬು ತಂ ಮಂಗತ್ತ PESTICIDE

77 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರುಕಮಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಶಂಕಯ PESTICIDE

78 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ತೇರ್ಜ ತಂಮಾನಸಿೀಂಗ PESTICIDE

79 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಉಮಿಾ  ತಂ.ಚಂದ್ರ PESTICIDE

80 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಧಾಜಿ ತಂ.ತೊೀಳಾಾ PESTICIDE

81 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಬಾಬು ತಂದೆ ವಿಠಲ್ PESTICIDE

82 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮಯ ಜಾಕ್ಷೀಯ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ ಮೀರಾಯಜಾ ಅಲ್ಲ PESTICIDE

83 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಫಷರಾಜ ತಂ.ಭೀಭಸೇನ PESTICIDE

84 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಧಮಾು ತಂದೆ ತ್ತಕಾರಾಭ . PESTICIDE



85 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಸಂಗಪ  ತಂ. ರಾಚ್ಪಾಪ PESTICIDE

86 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭಾಯತಿದೇವಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ ಮೇೀತ್ಕಳೆಿ PESTICIDE

87 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ತ್ತಕಕ ಪ  ತಂ ಭಲಿಪಾಪ  ಕೇಳೊಯ PESTICIDE

88 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ದೇಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಂದ್ರನ್ನಮಕ PESTICIDE

89 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರಾಮ್ಮ ತಂ ಖೂಬು ಕುಷರಂಳೆಿ PESTICIDE

90 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ದೇವಿದಾಷ ತಂದೆ.ಅಣದ್ರ PESTICIDE

91 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರುಕ್ಷಮ ೀಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಭದಾಷ ಚ್ರ್ವಾ ಣ PESTICIDE

92 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಗೊೀವಿೀಂದ್ ತಂದೆ.ನಯಸಿೀಂಗ PESTICIDE

93 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಪಾೀಂಡು ತಂ.ಘಣು PESTICIDE

94 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಿನ್ನಗಮಾ  ತಂದೆ.ಕಂತ್ಯ್ಯಾ PESTICIDE

95 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಪಾುತಿ ಗಂಡ ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

96 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಿರ ೀಧಯ ತಂ. ಭಲಿಪ  ದ್ರತಿರ PESTICIDE

97 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ತ್ಭಮ ಣಣ  ತಂ.ಲಚ್ಭಣಣ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

98 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಫಕಕ ಮಾಮ  ಗಂಡ ವಯಣಪಾಪ PESTICIDE

99 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ನಯಷ PESTICIDE

100 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸಣಮಂತ್ರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಈಯಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

101 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರಾಭಶೆಟಟ .ತಂ.ಲಕಮ್ಮ ಕುಷರಂಳೆಿ PESTICIDE

102 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸಣಮಂತ್ರೆಡ್ಡಡ  ತಂ. ಕೃಶಣ ರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

103 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಗಂ.ಸಣಮಂತ್ ಕಯನಕೇೀಟ PESTICIDE

104 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ.ನಯಸಿೀಂಗ PESTICIDE

105 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಜೈನ್ನಬಾಯಿ ಗಂ ಪೊೀಮ್ಮ PESTICIDE

106 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನ್ನಣೂ ತಂ ಗೊೀಭಲಾ PESTICIDE

107 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ದೇಜಿ ತಂ ಘಮ್ಮಮ PESTICIDE

108 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಚಂದ್ರ ತಂ ನ್ನಮ್ಮ PESTICIDE

109 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಹರಾಭಣಿ PESTICIDE

110 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಮಾಣು ತಂದೆ.ಖೂಬು PESTICIDE

111 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ರಾಮ್ಮ ತಂದೆ ಉಭಲಾ ನ್ನಮಕ PESTICIDE

112 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಭೀಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯ ರಾಠೀಡ PESTICIDE

113 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಸರಿಸಿೀಂಗ ಯತ್ನ್ನ PESTICIDE

114 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರ ವಿೀಣಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಮೇಗಲಪ PESTICIDE

115 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಭಕುಕ  ತಂದೆ ಧಮ್ಮು PESTICIDE

116 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಯಮವ ತಂ. ಪಾೀಂಡು PESTICIDE

117 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಮಾಣೆಕಪ  ತಂ. ಭಲಿಪ PESTICIDE

118 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ನಯಷಮಾಮ  ಗಂಡ ಈಯಣಣ PESTICIDE

119 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಧಭಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂ ಧಾಜಿ PESTICIDE

120 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಯಭಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಭೀಭರಾ PESTICIDE

121 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಮ್ಮ ತಂದೆ ಖೀಮ್ಮ PESTICIDE

122 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಪಾೀಂಡು ತಂ.ರಾಭಜಿ PESTICIDE

123 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಗೊೀಗಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಕ್ಷವನ PESTICIDE

124 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭೀಭಲಾ ತಂದೆ ರಾಭಜಿ ಜಾಧ PESTICIDE

125 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ಗೊೀಪಾಲ PESTICIDE

126 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭೀಭಸಿೀಂಗ ತಂ ಗಮ್ಮ PESTICIDE

127 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಪೂರು ತಂ. ಘಮ್ಮಮ PESTICIDE

128 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ತಾರಾಸಿೀಂಗ ತಂದೆ.ಉಮಿಾ PESTICIDE

129 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಂಕಯ ತಂ ಉಮಿಾ PESTICIDE



130 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಂಕಯ ತಂ ಮಾನಸಿೀಂಗ PESTICIDE

131 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಗೊೀಬುರ  ತಂದೆ ಲಾಲು PESTICIDE

132 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸಾಮಫಣಣ  ತಂದೆ.ಭೀಭಣಣ PESTICIDE

133 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ PESTICIDE

134 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಮೇೀತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ತ್ತಕಾರಾಭ ರ್ವಯ PESTICIDE

135 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಕರ ಶಣ ಪಾಪ  ತಂದೆ.ನಯಷಪಾಪ PESTICIDE

136 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಶಾಲ್ಲಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ PESTICIDE

137 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಪಾೀಂಡುರಂಗರಾ ತಂ.ಮಾಣಿಕರಾ PESTICIDE

138 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಧಮುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧಮ್ಮು PESTICIDE

139 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಉಮಿಬಾಯಿ ಗಂ.ಕ್ಷವನ PESTICIDE

140 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಚಂದ್ರ ಪಾಪ  ತಂದೆ.ಶಂಕರ ಪಾಪ PESTICIDE

141 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ರಾಜೀಂದ್ರ  ತಂ.ಶಿರಾಯ್ಯ PESTICIDE

142 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಶಿರ ೀಭತಿ ಭಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಭಹಾದೇಪಾಪ PESTICIDE

143 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರ ವಿೀಣ ತಂದೆ ಕ್ಷವನರಾ PESTICIDE

144 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರಾಘವೀಂದ್ರ  ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾ ಥ PESTICIDE

145 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ.ಶಂಕರ ಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

146 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ನಯಷಪ  ತಂ. ಮಾರುತಿ PESTICIDE

147 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ದೇವೀಂದ್ರ  ತಂ.ತ್ತಕಕ ಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

148 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಬಾಬು ತಂ ಸಾಮಫಣಣ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

149 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀನಭಮ  ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ PESTICIDE

150 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಷತ್ಾ ನ್ನರಾಮಣ ನರಾಳೆ PESTICIDE

151 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಹನಾ ಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಣಣ  ಕೄರೀಳೆಿ PESTICIDE

152 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಹುನಕ್ಷಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಭರಾ PESTICIDE

153 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಾಮಪ  ಪೊೀಚ್ಲಿ್ಲ PESTICIDE

154 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ವಿೀಯಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಶೇವು ರ್ವಯ PESTICIDE

155 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭೀರ್ಜ ತಂದೆ ಶಂಕಯ PESTICIDE

156 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮ್ಮಕುೀಂದ್ . PESTICIDE

157 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗುೀಂಡಪಾಪ  ತಂ ವಿಯಬದ್ರ ಪಾಪ PESTICIDE

158 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಾಭಶೇಟಟ  ತಂದೆ ಸುರಾಭ PESTICIDE

159 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭಲಿ್ಲಕಾುರ್ಜನ ತಂ ಫಷಣಪಾಪ  ಸುೀಂಕದ್ PESTICIDE

160 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಂಕಯ ತಂ ಫಕಕ ಪಾಪ PESTICIDE

161 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ದೇವಿದಾಷ ತಂದೆ ಹೇಭಲಾ PESTICIDE

162 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣತಿ PESTICIDE

163 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂದೆ ಯಂಕಪ  ಪೂಜಾರಿ PESTICIDE

164 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಸೀಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮ್ಮ ನ್ನಮಕ PESTICIDE

165 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ನ್ನಣು ತಂದೆ ಪಾಲುನ್ನಮಕ PESTICIDE

166 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಸಾಾ ಮ ತಂ.ನಯಷಪಾಪ PESTICIDE

167 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ನ್ನರಾಮಣ ತಂದೆ ಶೆಟಟ  . PESTICIDE

168 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಬಕುಕ  ತಂದೆ.ಧಮಾು PESTICIDE

169 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಬಜನಬಾಯಿ ಗಂಡ.ನಯಸಿೀಂಗ PESTICIDE

170 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಅಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜೀಂದ್ರ PESTICIDE

171 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ರಾರ್ಜ ತಂದೆ.ಪಕ್ಷೀರು PESTICIDE



172 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಪೊೀನಸಿೀಂಗ ತಂ. ಹಾಭಜಿ PESTICIDE

173 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ವಯಣಪಾಪ  ತಂ. ಗುೀಂಡಪ PESTICIDE

174 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಚಂದಾರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಯಸಿೀಂಗ PESTICIDE

175 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸುಮತಾರ  ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಾಧ ,ಕಲಭಾವಿ PESTICIDE

176 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಗಂಗಪಾಪ  ತಂ ಶಿರಾಭ PESTICIDE

177 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ದೇವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇವು PESTICIDE

178 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಜಮ್ಮನ್ನಬಾಯಿ ಗಂ ಗೊೀಪಾಲ PESTICIDE

179 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರೂಸಿೀಂಗ ತಂ ಘಮ್ಮಮ PESTICIDE

180 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸಂಫಣಾಣ  ತಂ ಸಾಮಫಣಾಣ PESTICIDE

181 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂ.ಫಿರೀಜಿ PESTICIDE

182 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮೀಯ ವಿನ್ನಮಕಲಿ್ಲ  ತಂ ಮೀಯ ಖಾಸಿೀಂಅಲಿ್ಲ PESTICIDE

183 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ತ್ತಕಾರಾಭ ತಂದೆ.ಪೊೀನ್ನ PESTICIDE

184 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ವೀಂಕಟರಾ ತಂ ಕಾಭಕಾ PESTICIDE

185 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂ. ಅೀಂತೊೀಜಿ PESTICIDE

186 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ರಾಮ್ಮಲು ತಂದೆ ಮೇಗಲಪಾಪ  ಬರ್ವನ PESTICIDE

187 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಫಷಲ್ಲೀಂಗ ತಂ. ಮೆಲು PESTICIDE

188 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನ್ನಗಭಮ  ಗಂ.ವಿಠಲ PESTICIDE

189 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಭಹಬೂಫಸಾಫ ತಂ ಖಾಜಾಮಯ್ಯ PESTICIDE

190 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಫಕಕ ನ್ನಾ  ತಂದೆ ಸಾಮಪಾಪ PESTICIDE

191 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಯಹೆಮ್ಮದ್ದ ನ ತಂ ಖಾಜಾಮಯ್ಯ PESTICIDE

192 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಗೊೀವಿೀಂದ್ರಾ ತಂದೆ ನಯಸಿೀಂಸರಾ PESTICIDE

193 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನ್ನರಾಮಣರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಆಶಾರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

194 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಗಮ್ಮ ತಂದೆ ನಯಸಿೀಂಗ PESTICIDE

195 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸಂಗಾರ ಭ ತಂದೆ ಮಂಚೆೀಂದ್ರ PESTICIDE

196 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಪುರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಪುನ್ನಾ PESTICIDE

197 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಮಾಣಿಕ ತಂ ವೀಂತ್ಟರಾ PESTICIDE

198 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸುಭಾವ ತಂದೆ.ಮಾಣಿಕಪ PESTICIDE

199 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸುಧಾಕಯ ತಂ.ಪಾೀಂಡುರಂಗ PESTICIDE

200 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ದ್ಷಮ್ಮಕಮಾ  ತಂ. ಫಕಕ ಮಾ PESTICIDE

201 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ದ್ಗಂಫಯರಾ ತಂ ವಿಠೀಬಾ PESTICIDE

202 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಲಾಲಭಸಮ ದ್ ತಂ.ಖಾಜಸಾಫ PESTICIDE

203 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಜೊೀಗು ಚ್ರ್ವಾ ಣ PESTICIDE

204 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಕ್ಷವನ ತಂದೆ ಹೀರು ಅಲ್ಲಯ್ಯಷ ಹೀರಾಸಿೀಂಗ PESTICIDE

205 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನ್ನಗಯಡ್ಡಡ  ತಂ. ಅಡವಿರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

206 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಭೀಮಾಶಂಕಯ ತಂದೆ ಫಕಕ ಯ್ಯಾ PESTICIDE

207 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಪಾೀಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಸಿದ್ದ ಪಾಪ PESTICIDE

208 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಜಾನಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಕರಿೀಭಸಾಫ PESTICIDE

209 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ನೀಂಗಪ  ತಂ. ಇಯಪಾಪ PESTICIDE

210 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಭಹಾನಂದಾ ಗಂಡ . ಶಿಕುಮಾಯ ಸಿೀಂಗಯ PESTICIDE

211 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಅಸಮ ದ್ಪಾಷಾ ತಂ ಹುಸೇನಸಾಫ PESTICIDE

212 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಚುನ್ನಾ ಮಯ್ಯಾ  ತಂ.ಚಾೀಂದ್ಸಾಫ PESTICIDE

213 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ನ್ನಗವಾ ರಿ ಗಂಡ ಯಘುನ್ನಥ PESTICIDE



214 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಸಾಯಿಫಣಾಣ  ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪಾಪ PESTICIDE

215 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭರೇೀಂದ್ರ  ತಂ.ಫಕಕ ಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

216 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭಲಿಪಾಪ  ತಂದೆ ರಾಭಣಾಣ PESTICIDE

217 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು (1) ಪೀಂಟಪ  ತಂದೆ ತಿಪ ಣಣ PESTICIDE

218 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಖುಬು PESTICIDE

219 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂ.ಫಕಕ ಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

220 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಫಕಕ ಪ  ತಂದೆ.ಮೇೀಗಲಪ  ಕೇಳೊಯ PESTICIDE

221 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಹಾಭಜಿ PESTICIDE

222 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ದೇವೀಂದ್ರ ಪ  ತಂ.ಸಿದ್ದ ಪ ಕೇಳೊಯ PESTICIDE

223 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಯಘುನ್ನಥ ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ PESTICIDE

224 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ನ ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ  ಬಭಳಗಿ PESTICIDE

225 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ PESTICIDE

226 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರ ಶಾೀಂತ್ ತಂದೆ ಘಳಪ  . PESTICIDE

227 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಿರ ೀದೇವಿ ಗಂಡ ಶಾಭರಾ . PESTICIDE

228 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಲಾಲಪ  ತಂ.ತ್ತಕಪ ಕೇಳೊರು PESTICIDE

229 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರಂಗಭಮ  ಗ.ಫಕಕ ಪಾಪ PESTICIDE

230 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಷಣಣ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ PESTICIDE

231 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗಂಗಾರಾಭ ತಂದೆ.ಖುಬು PESTICIDE

232 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಬಾಬು ತಂ ಗೊೀಭಲಾ PESTICIDE

233 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಣಮಂತ್ಪಾಪ  ತಂದೆ ಯಂಕಪಾಪ PESTICIDE

234 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಾಮಪ  ತಂದೆ.ನ್ನಗಪ PESTICIDE

235 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಖೀಮ್ಮ ತಂ ಗೊೀಮ್ಮ PESTICIDE

236 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಷದಾನಂದ್ ತಂದೆ.ರೇಖು PESTICIDE

237 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಆನಂದಂ ತಂ ಎಲಿಪಾಪ PESTICIDE

238 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಕಸು ತಂದೆ ಧನಸಿೀಂಗ PESTICIDE

239 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಭಕುಕ  ತಂ. ಝೀಂಪು PESTICIDE

240 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ತಿು ನ್ನರಾಮಣ ತಂದೆ ಬಜಾಾ PESTICIDE

241 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಬಾಬು ತಂದೆ ಲಚಾಚ  ಚನ್ನಾ  ರಾಠೀಡ PESTICIDE

242 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಚಂದ್ಯ ತಂದೆ ಫರ್ಜಜ PESTICIDE

243 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಣ PESTICIDE

244 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಮ್ಮಕುೀಂದ್ ತಂದೆ.ಶಿರ್ವಜಿ PESTICIDE

245 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಕ್ಷವನರಾ PESTICIDE

246 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಂಪೊೀಕ PESTICIDE

247 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಹೂನಸಿೀಂಗ ತಂದೆ.ಧನಸಿೀಂಗ PESTICIDE

248 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ವಿಠಲ ತಂದೆ.ಧನಸಿೀಂಗ PESTICIDE

249 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ನೀಲಕಂಠರಾ ತಂ ನ್ನರಾಮಣರಾ PESTICIDE

250 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ತ್ತಕಾರಾೀಂ . PESTICIDE

251 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಧಾಜಿ ತಂ.ರಾಮ್ಮ PESTICIDE

252 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಜಾನ್ನ ತಂ ರಾಭಲಾ PESTICIDE

253 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂ ಹಾಭಜಿ PESTICIDE

254 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಜೈಸಿೀಂಗ ತಂದೆ.ಪಕ್ಷೀರು PESTICIDE

255 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಗೊೀಬುರ  ತಂ ಕ್ಷಷನ್ನ PESTICIDE

256 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ . PESTICIDE

257 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧಾಜಿ PESTICIDE

258 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ತ್ತಳಸಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧಾಜಿ PESTICIDE

259 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಲ್ಲೀಂಬು ತಂ ಧಾಜಿ PESTICIDE

260 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ಪಾೀಂಡು PESTICIDE

261 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ವಿಭಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ್ PESTICIDE

262 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಕ್ಷೀಷನ ತಂ ಶಿರಾಭ PESTICIDE



263 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಕಸು ತಂದೆ.ದೇಲಾ PESTICIDE

264 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಸು PESTICIDE

265 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ದೇವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ನ್ನರಾಮಣ PESTICIDE

266 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮಾರುತಿ ತಂ ಸಾಮಫಣಣ PESTICIDE

267 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ನಯಷಪಾಪ  ತಂದೆ.ನ್ನಗಪಾಪ  ಕಯಕಟಟ PESTICIDE

268 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮಾಣಿಕ ತಂದೆ ವಯಣಪ PESTICIDE

269 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರ PESTICIDE

270 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರುಕ್ಷಮ ಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಸಣಮಂತ್ PESTICIDE

271 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಭಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ ಚ್ರ್ವಾ ಣ PESTICIDE

272 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸುನೀತಾ ಗಂ ಬ ನಭುಲಕುಮಾಯ PESTICIDE

273 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಭೀಭರಾ .ತ್.ವಿಠೀಬಾ PESTICIDE

274 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನ್ನರಾಮಣರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಗುೀಂಡಾರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

275 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಜಗನ್ನಾ ಥರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

276 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನ್ನರಾಮಣಯಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಅಡವಿಯಡ್ಡಡ PESTICIDE

277 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸರಿಸಿೀಂಗ ತಂ. ನಯಸಿೀಂಗ PESTICIDE

278 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಶೀಭಾ ಗಂಡ ರ ಲಿಾದ್ PESTICIDE

279 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಷತಿೀವ ತಂದೆ ಮೇೀಸನಸಿೀಂಗ PESTICIDE

280 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಬಾಬು ತಂದೆ.ದ್.ಗೊೀವಿೀಂದ್ಶೆಟಟ PESTICIDE

281 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸಲ್ಲೀಮಾ ಬೀ ಗಂಡ.ಲಾಲ ಭಸಮ ದ್ PESTICIDE

282 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ರಾಭರಾ ತಂ.ಶಂಕಯರಾ PESTICIDE

283 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಪರ ೀಭಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಚಂದ್ಯ . PESTICIDE

284 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ವೀಂಕಟಭಮ  ಗಂಡ ನಯಸಿಮಿ್ಮ PESTICIDE

285 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಮಾಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಸರಿಸಿೀಂಗ PESTICIDE

286 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಯಮವ ತಂದೆ ಕ್ಷವನ PESTICIDE

287 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಗೊೀರಿಬ ಗಂಡ. ಚಾೀಂದ್ಸಾಫ PESTICIDE

288 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ರಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಶಿಲ್ಲೀಂಗಪ PESTICIDE

289 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ದ್ವಯಥ ತಂ. ಶಿರಾಮ PESTICIDE

290 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಂದೆ ಶಿರಾಮ PESTICIDE

291 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಭಲಿಭಮ  ಸುಫಣಣ PESTICIDE

292 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸೀಭಶೇಖಯ ತಂ. ಸಾಮಫಣಣ PESTICIDE

293 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ನೀಂಗಭಮ  ತಂದೆ ಯಂಕಪ  ರ್ವಡ್ಡ PESTICIDE

294 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಏಕನ್ನಥ ತಂದೆ ಶಂಕಯ ಚ್ರ್ವಾ ಣ . PESTICIDE

295 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯ PESTICIDE

296 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ವಿನೀದ್ ತಂದೆ ಹಾಭಜಿ PESTICIDE

297 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಪಾೀಂಡು ತಂದೆ ವಿಠಲ ರಾಠೀಡ PESTICIDE

298 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಾಭರಾ ತಂ. ಸಂಗಪಾಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

299 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಫಕಕ ಪ  ತಂ.ಭರೇಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

300 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ತ್ತಕಕ ಭಮ  ಗಂಡ ಫಕಕ ಪ  . PESTICIDE

301 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ತ್ಮಾಮ ರೆಡ್ಡಡ .ತಂ.ತ್ತಕಾಕ ರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

302 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸುಗಂಧ ಗಂಡ ಸಿದ್ದ ಪ  . PESTICIDE

303 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಕೆಲಾಷತಿ ತಂದೆ ಫಕಕ ಪಾಪ PESTICIDE

304 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಿರ್ವರೆಡ್ಡಡ  ತಂ. ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡಡ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

305 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ  ತಂ. ಭಲಶೆಟಟ PESTICIDE



306 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು

ಸರಿರ ಸಾದ್ ತಂದೆ.ಕಾೀಂತ್ರಾ MUG ಕಾೀಂತ್ರಾ 

ತಂದೆ.ಸಣಮಂತ್ರಾ ಕುಲಕಣಿು PESTICIDE

307 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಲಚುಚ PESTICIDE

308 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂದೆ ರಾಮ್ಮ PESTICIDE

309 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ತೇರ್ಜ ತಂ. ಕಷನ್ನ PESTICIDE

310 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಈವಾ ಯ ತಂದೆ.ಭೀಕುಕ PESTICIDE

311 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಆರ್.ನ್ನಗೀಂದ್ರ  ತಂದೆ.ವಿವಾ ನ್ನಥ PESTICIDE

312 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಷಯದಾಯಮಯ್ಯಾ  ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಯ್ಯಾ PESTICIDE

313 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ PESTICIDE

314 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಧಮಾು ತಂದೆ ಥಾರು PESTICIDE

315 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಕವ ತಂ.ಧೀೀಂಡ್ಡಬಾ PESTICIDE

316 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಮವವಂತ್ ತಂದೆ ರ್ವಲು PESTICIDE

317 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂದೆ.ವಿಠಲ PESTICIDE

318 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ದ್ೀಲಾ ತಂ ಕಷನ್ನ PESTICIDE

319 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಭಧುಕಯ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ PESTICIDE

320 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಶಿರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಭಶೇಟಟ PESTICIDE

321 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಲಾಲ ಅಸಮ ದ್ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಫ PESTICIDE

322 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಫಕಕ ಪಾಪ  ತಂ. ನ್ನಗಶೆಟಟ  ಮ್ಮ. ನ್ನಗಯಿದ್ಲಾಯಿ PESTICIDE

323 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಶಾೀಂತ್ಮಾ  ತಂ ವಿೀಯಬದ್ರ ಮಾ PESTICIDE

324 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸುಭಾವ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಕುಷರಂಳೆಿ  ತಾೀಂಡಾ PESTICIDE

325 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಎವಪ PESTICIDE

326 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಗೊೀಪಾಲ ತಂದೆ.ಚಂದ್ರ ಚ್ರ್ವಾ ಣ PESTICIDE

327 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರ ಭಾಕರ್ ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ PESTICIDE

328 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರಾರ್ಜ ತಂದೆ.ಜೂಗು PESTICIDE

329 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಾಭರಾ ತಂದೆ ವಯಣಪ  ಬಭಳಗಿ PESTICIDE

330 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ವಯಣಭಮ  ಗಂಡ.ಭೀಭಣಣ PESTICIDE

331 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಪಿೀಯಪ  ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ PESTICIDE

332 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಗುೀಂಡಭಮ  ಗಂಡ ಲಾಲಪಾಪ PESTICIDE

333 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಕವ ತಂದೆ ಸಂಬಾಜಿ PESTICIDE

334 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಕ್ಷವನ ತಂದೆ ಸಣಮಾಾ PESTICIDE

335 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಗಮ್ಮ ತಂದೆ ಧಾಜಿ PESTICIDE

336 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ವಿಠಲರಾ ತಂದೆ ಮಾಥುೀಂಡರಾ PESTICIDE

337 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಎಲಿಯ್ಯಾ  ತಂದೆ ಬಂಗಾರಿ PESTICIDE

338 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಬಾಬು ತಂದೆ ರೂಲಾ PESTICIDE

339 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಬಾಬು ತಂದೆ ನಯಷಪಾಪ PESTICIDE

340 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಲಚ್ಭಪಾಪ  ತಂ. ಮೇಗಲಪಾಪ PESTICIDE

341 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂದೆ ಅಣೆಣ ಪ PESTICIDE

342 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಯಶುರಾಭ ತಂದೆ ಛತ್ತರ PESTICIDE

343 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಲ್ಲೀಂಬಾಜಿ ತಂದೆ.ಬಾಬು PESTICIDE

344 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಯವಿ PESTICIDE

345 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಕ್ಷಶಟ ಪಾಪ  ತಂದೆ.ಶಿಪಾಪ PESTICIDE

346 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಅೀಂಜಪ  ತಂದೆ.ಶಿಪಾಪ PESTICIDE

347 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಗೊೀಪಾಲ ತಂದೆ ಶೆಟಟ  . PESTICIDE

348 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಾಭಜಿೀ ತಂ.ರೂಲಾ PESTICIDE

349 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ದೇವಿಲಾಲ ತಂದೆ ಶಂಕಯ PESTICIDE

350 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಾಭಶೆಟಟ  ಶೆರ್ವಾ PESTICIDE

351 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಗಾೀಂಗಿಿಬಾಯಿ ಗಂ ಜಿೀಲಾ PESTICIDE

352 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಾಭಲು ತಂದೆ ಮಾಣಾ PESTICIDE

353 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಾಭಸಿೀಂಗ್ ತಂದೆ ಯತ್ನ PESTICIDE

354 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ದೇವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಸು . PESTICIDE

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಪಾೀಂಡು ರ್ವಯ PESTICIDE



2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂ.ತ್ತಕರಾಭ PESTICIDE

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಶಂಕಯ ತಂ.ಇಸಾರ PESTICIDE

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಪಂಡರಿ ತಂ.ಬಚ್ಚ ಪ PESTICIDE

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಮಾರುತಿ ತಂ. ದಾದಾರಾ PESTICIDE

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಶೇವರಾ ತಂ.ಗಣತ್ರಾ PESTICIDE

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಏಸ್.ವಶಿಕುಮಾಯ ತಂದೆ ದ್ವಮ್ಮಖಯ್ಯಾ PESTICIDE

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂ.ಭಲರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ರ್ವಲಾಾ  ತಂ.ಹೇಮಿಾ PESTICIDE

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನಯಷಭಮ  ಗಂ.ಭಲಿರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಯತ್ಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ.ದಾಮಿಾ PESTICIDE

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನ್ನಗಶೇಟಟ  ತಂ ವಿೀಯಪ PESTICIDE

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭೀಭಶೆಟಟ  ತಂದೆ.ಬಂಡಪ PESTICIDE

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಹುನಕ್ಷ ಬಾಯಿ ಗ0ಡ ಕಶು ರ್ವಯ PESTICIDE

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಾಭಣಾಣ  ತಂ ಹಾಷಪಾಪ  ಸುೀಂಕಾ PESTICIDE

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭೀಭಣಾಣ  ತಂ ಝಯಣಪಾಪ PESTICIDE

17 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಬಾಬುಲಾಲ ತಂ ನ್ನಾ ಭತ್ ಟೇಲ PESTICIDE

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗಾೀಂಗಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಕಶು PESTICIDE

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಅಜಮೇೀದ್ದ ನ ತಂದೆ ಮೆಹಬೂಫಸಾಫ PESTICIDE

20 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಧಮ್ಮು ತಂದೆ ಹರಾಭಣಿ PESTICIDE

21 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಹೀರಾಬಾಯಿ ಗಂ ರ ಭು PESTICIDE

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ನ್ನಗಪ  ತಂ ರಾಚ್ಪಾಪ PESTICIDE

23 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಗೌಸೀದ್ನ ರುಕೂಮ ದ್ದ ನ PESTICIDE

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಬಾಲಭಣಿ ಗಂ ರಾಮ್ಮಲು PESTICIDE

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಷ0ಗಪ  ತ್0ದೆ ನ್ನಗಪ PESTICIDE

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ನ್ನಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅೀಂಬಾದಾಷರಾ PESTICIDE

27 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಸಣಮ ೀಂತ್ರಾ ತಂ. ಮಾಧರಾ PESTICIDE

28 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಸೇವುನ್ನಮಕ ತಂ ಬೇೀಪು PESTICIDE

29 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ರಾಭಚಂದ್ರ ಪ  ತಂದೆ ದ್ ನಯಷಪ PESTICIDE

30 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಶಡಕ್ಷ್ಯಮಾ  ತ್0ದೆ ಫಷಣಮಾ PESTICIDE

31 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ದ್ನೇವರಾ ತಂ ರಾಭರಾ PESTICIDE

32 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ರಾಜಭಣಿ ಗಂಡ ಫಷರಾಜ ಉಪಿಪ ನ್ PESTICIDE

33 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಮಲಿಪ  ತಂ ಈಯಪಾಪ PESTICIDE

34 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂದೆ ನಯಷಪ PESTICIDE

35 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ತ್ತಳಜಪ  ತಂದೆ.ನಯಷಪ  ಪೂಜಾರಿ PESTICIDE

36 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಸುದ್ವುನರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

37 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಾೀಂತ್ಭಮ  ಗಂಡ ನ್ನಗಪ PESTICIDE

38 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ PESTICIDE

39 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಭಲಿರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ಮೇೀಸನರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

40 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ಹೈಯ್ಯಾ ಳಪಾಪ PESTICIDE

41 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ PESTICIDE

42 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಸೈ.ಆಭದ್ ಹುಸೇನ ತಂ ಬಾಬಾಹುಸೇನ PESTICIDE

43 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಿನೀದ್ಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಬೃಸಮ  ಜಾಾ ನ PESTICIDE

44 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಾಹೆದಾಬಗಂ ಗಂ ಯಸೂಲ ಟೇಲ PESTICIDE



45 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಸುಭಾಶ ತಂದೆ.ರೇಣಸಿದ್ದ ಪಾಪ  ಗೊೀಂಡನೀಯ PESTICIDE

46 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಸಿದ್ದ ಪ  ತಂ. ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ PESTICIDE

47 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವರಿೀಪಟೇಲ ತಂ. ಮಾರುಫ್್ಟೇಲ PESTICIDE

48 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ನ್ನಗಮಾಮ  ಗಂ. ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ PESTICIDE

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ದ್ರಿಯ್ಯಟೇಲ ತಂ. ಖಾಜಾಟೇಲ PESTICIDE

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಂಕರ ಪ  ತಂ.ಸಾಮಫಣ PESTICIDE

51 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಸಲ್ಲಮ್ಮನಾ ಸಾ ಬಗಂ ಗಂ. ಅಬುದ ಲಗನ PESTICIDE

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಇಫ್ು ೀಖರುನಾ ಸಾ ಬಗಂ ಗಂ. ಅಬುದ ಲಗನ PESTICIDE

53 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಅಬುದ ಲರ್ವಸಫ ತಂ. ಅಬುದ ಲಗನ PESTICIDE

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ವಯಣಭಮ  ಗಂ.ಭೀಭಯಡ್ಡಡ PESTICIDE

55 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ತ್ತಕಕ ಪ  ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ PESTICIDE

56 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಅಶೀಕರೆಡ್ಡಡ  ತ್.ವಿೀರಾರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಪಾೀಂಡುರಂಗ ತಂ. ಭಹಾದೇಪ  ಕಟೊಟ ೀಳೆಿ PESTICIDE

58 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ವಿೀರಾರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

59 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ತಿಪಾಪ ಯಡ್ಡಡ  ತಂ ವಿೀರಾಯಡ್ಡಡ PESTICIDE

60 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ರ್ವಹೇದ್ಲ್ಲ ತಂ. ಮ್ಮತ್ುಜಲ್ಲ PESTICIDE

61 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಕಾವಪ ,ಶಂಕರ ಪ ,ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ, PESTICIDE

62 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಷತಿೀವಕುಮಾಯ ತಂದೆ.ಸುಧಾಕಯ ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟೀಲ PESTICIDE

63 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಯಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಧಾಕಯ ಮಾಲ್ಲಪಾಟಲ PESTICIDE

64 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಯಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಧಾಕಯ ಮಾಲ್ಲಪಾಟಲ PESTICIDE

65 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂ. ಶಿಲ್ಲೀಂಗಪಾಪ PESTICIDE

66 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂ. ಶಿಲ್ಲೀಂಗಪ PESTICIDE

67 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂ. ಶಿಲ್ಲೀಂಗಪ PESTICIDE

68 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಶಾೀಂತ್ಭಮ  ಗಂಡ.ಯವಿಕುಮಾಯ PESTICIDE

69 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸಂಗಪಾಪ  ತಂ.ಶಿರಾ PESTICIDE

70 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಅನ್ನಶಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮ್ಮ PESTICIDE

71 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನ್ನಗಪ  ತಂದೆ.ವಿೀಯಶೆಟಟ PESTICIDE

72 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ನ್ನಗವಟಟ  ತಂ.ವಿೀಯಪ PESTICIDE

73 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಶಿರ ೀದೇವಿ ಗಂ.ವಿಜಮಕುಮಾಯ PESTICIDE

74 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ತಂ.ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ PESTICIDE

75 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಗೊೀಪಾಲಸಿೀಂಗ ತಂ. ವಿಠಲಸಿೀಂಗ ಚೀಂಚೀಳಿ PESTICIDE

76 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂ.ಗುೀಂಡಪ PESTICIDE

77 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಶಿರ ೀನರ್ವಷ ತಂ.ಗುೀಂಡಪ PESTICIDE

78 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂದೆ ಗುೀಂಡಪ  ಲೀಡಾಡ PESTICIDE

79 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂದೆ ಗುೀಂಡಪ  ಲೀಡಾಡ  . PESTICIDE

80 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಪಾೀಂಡುರಂಗರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ನ್ನಯಮಣರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

81 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಭಲಿಪ  ತಂದೆ ಎಲಿಪ PESTICIDE

82 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಯ್ಯದ್ಮಾ  ತಂದೆ ಅೀಂಜನಮಾ PESTICIDE

83 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ವೀಂಯಟರಾಭಯಡ್ಡಡ  ತಂ ಲ್ಲೀಂಗಾರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

84 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ವೀಂಕಟರಾಭಯಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಲ್ಲೀಂಗಾಯಡ್ಡಡ PESTICIDE



85 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಸಂಗಣಾಣ  ತಂದೆ ಮಾಣೆಪ PESTICIDE

86 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ ರಾಭಚಂದ್ರ ಪ  ಕಲಭಾವಿ PESTICIDE

87 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮಾಣಿಕಪ  ತಂ ಸಣಮಂತ್ಪಾಪ PESTICIDE

88 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಖುಬು ತಂ ರೂಸಿೀಂಗ PESTICIDE

89 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಕಲಿಪ  ತಂದೆ.ಶಂಕೄರ ಪ  ಕಂದ್ಗೂಳ PESTICIDE

90 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಭಚಂದ್ರ ಪ  ತಂ ಗುೀಂಡಪ PESTICIDE

91 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಭಶೇಟಟ ತಂ ಕಾಶಿರಾಭ PESTICIDE

92 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಚಂದ್ರ ಬಾಬು ತಂದೆ.ಹೇಭಸಿೀಂಗ್ PESTICIDE

93 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭಸಮ ದ್ ಖಲ್ಲೀಲ ಅಸಮ ದ್ ತಂದೆ.ಭಕುು ೀಂಸಾಫ PESTICIDE

94 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಾಭರಾ ತಂದೆ.ಶಿರಾಮ PESTICIDE

95 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಈಯಣಣ  ತಂದೆ.ಶಿರಾಮ PESTICIDE

96 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ದೇಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣುಮ್ಮ ರಾಠೀಡ PESTICIDE

97 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಗಂಡ ನಯಷರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

98 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ  ತಂ.ತಿಪ ರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

99 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಅನಂತ್ಭಮ  ಗಂಡ ರಾಮಪ PESTICIDE

100 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭಲಶೆಟಟ  ತಂದೆ ಚ್ನಾ ಪಾಪ PESTICIDE

101 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭೀಭಶಾ ತಂ. ರಾಜಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

102 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ವಿೀಯಫಷಪಾಪ  ತಂ ಚ್ನಾ ವಿೀಯಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

103 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಗಂಗಭಮ  ಗ.ಚಂದ್ರ ಪಾಪ  ಕೇಳೊರು PESTICIDE

S,NO Hobli Village Owner

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಅಸಮ ದ್ ಟೇಲ ತ್. ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ NEEM OIL

2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಅಸಮ ದ್ ಟೇಲ ತ್. ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ NEEM OIL

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಝಯಣಪಾಪ  ತಂ. ಭೀಭಪಾಪ NEEM OIL

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಝಯಣಪ  ತಂ ಭೀಭಣಾಣ NEEM OIL

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ  ತಂ ಫಕಕ ಪ NEEM OIL

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನ್ನಗರಾಜ ತಂ ಫಕಕ ಪ NEEM OIL

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನ್ನಗರಾಜ ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ NEEM OIL

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನ್ನಗರಾಜ ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ NEEM OIL

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನ್ನಗರಾಜ ತಂದೆ.ಫಕಕ ಪಾಪ NEEM OIL

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ವಿೀಯಬದ್ರ ಪಾಪ  ತಂದೆ.ಫಕಕ ಪಾಪ NEEM OIL

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನ್ನಗರಾಜ ತಂದೆ.ಫಕಕ ಪಾಪ NEEM OIL

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸುರೇವ ತಂ. ಅೀಂಜಲಮಾ NEEM OIL

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸುರೇವ ತಂ. ಅೀಂಜಲಮಾ NEEM OIL

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸುರೇವ ತಂ. ಅೀಂಜಲಮಾ NEEM OIL

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸುರೇವ ತಂ. ಅೀಂಜಲಮಾ NEEM OIL

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸುರೇವ ತಂ.ಅೀಂಜಲಮಾ NEEM OIL

17 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸುರೇವ ತಂದೆ ಅೀಂಜಲಮಾ  . NEEM OIL

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂ. ಫಷಣಪಾಪ NEEM OIL

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೆ ಈವಾ ಯಪಾಪ NEEM OIL

20 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಶೆೀಂಕರ ಭಮ  ಗಂಡ ನ್ನಗಶೆಟಟ NEEM OIL

21 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಗೌಯಭಮ ಗಂ ಸಣಮಂತ್ಯಡ್ಡಡ NEEM OIL

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಪೀಂಟಪಾಪ  ತಂದೆ.ಮಲಿಪಾಪ NEEM OIL



23 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ನಯಷಭಮ  ಗಂಡ ದ್.ಅೀಂತ್ಪ NEEM OIL

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ನ್ನಗಪ  ತಂ.ಭಾಗಪ NEEM OIL

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಇೀಂದ್ರ ಭಮ  ಗಂಡ ಮೇಗಲಪ NEEM OIL

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಅೀಂತ್ಪ  ತಂದೆ ಮಲಿಪ  ಚ್ಬೇೀಟಿ್ರ್ NEEM OIL

27 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ರಾಮ್ಮಲು ತಂದೆ ನಯಷಪ NEEM OIL

28 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಅನಂತ್ಪ  ತಂ.ಭಾಗಪ NEEM OIL

29 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ನಯಸಿಮಿ್ಮ  ತಂದೆ ಗೌಯಪ  ಬೆಕಾಡ್ಡ NEEM OIL

30 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಬಚ್ಚ ಪ  ತಂದೆ ಯಂಕಪ NEEM OIL

31 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ವೀಂಕಟಭಮ  ಗಂ. ಕಮಾಲಯಡ್ಡಡ NEEM OIL

32 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಅಮೃತ್ಭಮ  ಗಂಡ ಬಚ್ಚ ಪ NEEM OIL

33 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಭನೀಯಮಾ ಗಂಡ ಮೇೀಸನ ಸರಿಜನ NEEM OIL

34 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಭಾಯತ್ಭಮ  ಗಂ.ಹೆಭಯಡ್ಡಡ NEEM OIL

35 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ನ್ನಗಭಣಿ ಗಂ ಭಲಿಪ  ಗೊಲಿ NEEM OIL

36 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ನಯಷಭಮ  ಗಂಡ ನಯಸಿೀಮಿ್ಮ NEEM OIL

37 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಚನಾ  ಮ್ಮತೆು ೀಪ  ತಂದೆ ಅಡ್ಡವಪ NEEM OIL

38 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಮ್ಮನಾ ಬೀ ಗಂ ಯ್ಯಸಿೀನ ವರಿೀಪ NEEM OIL

39 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ  ಗಂಡ.ವೀಂಕಟರಾಭರೆಡ್ಡಡ NEEM OIL

40 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಕ್ಷಶಟ ಪ  ತಂದೆ ಮಲಿಪ NEEM OIL

41 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಯ್ಯದ್ಭಮ  ಗಂ ಡ ಲಚ್ಮ ಪ NEEM OIL

42 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಫಲವಂತ್ರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ನಯಸಿೀಂಸರೆಡ್ಡಡ NEEM OIL

43 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಪೀಂಟಪ  ತಂದೆ ದ್ ಸಾಮಪ NEEM OIL

44 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಉಮವ ತಂದೆ.ಬಂಡಪ  ದೇವಪಾೀಂಡೆ NEEM OIL

45 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಉಮವ ತಂದೆ.ಬಂಡಪ  ದೇವಪಾೀಂಡೆ NEEM OIL

46 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನ್ನಗಮಾಮ  ಗಂ.ಫಷಣಪಾಪ NEEM OIL

47 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ದ್ವಯಥ ತಂ. ಮಂರ್ಜ NEEM OIL

48 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ದ್ವಯಥ ತಂದೆ.ಮಂರ್ಜ NEEM OIL

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ದ್ವಯಥ ತಂದೆ.ಮಂರ್ಜ NEEM OIL

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಗುೀಂಡಪ  ತಂ. ಶಂಕರ ಪ NEEM OIL

51 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಭಸಾು ನಬೀ ಗಂಡ ಸೈಮದ್ ಭದಾಯಸಾಫ NEEM OIL

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಯವಿಶಂಕಯ ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ NEEM OIL

53 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಜಮಶಂಕಯ ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ NEEM OIL

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನ್ನಗಭಮ  ಗಂ.ಫಷಣಪಾಪ NEEM OIL

55 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನ್ನಗಪಾಪ  ತಂ.ಸಣಮಂತ್ಪಾಪ NEEM OIL

56 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಶಾಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇಸು . NEEM OIL

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಶಾಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇಸು . NEEM OIL

58 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸೇವು ತಂದೆ.ಲಕುಕ NEEM OIL

59 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಶೇವು ತಂ ಲಕುಕ NEEM OIL

60 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸೇವು ತಂದೆ.ಲಕುಕ NEEM OIL

61 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ

ತ್ತಕಾರಾಭ ತಂದೆ ಸೇವು ಮಸುಸ  10 ಪಾಲನಕತ್ು ತಂದೆ 

ಸೇವು ತಂದೆ ಲಕುಕ NEEM OIL

62 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಅಸಮ ದ್ ಟೇಲ್ ತಂದೆ ಹುಸೇನ ಟೇಲ್ NEEM OIL

63 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಅಸಮ ದ್ಟೇಲ ತಂ ಹುಸೇನ ಟೇಲ NEEM OIL

S.NO Hobli Village Owner

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಘಭಮ ಸಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಚಂದ್ರರ PESTICIDE



2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನಯಷಭಮ  ಗಂ. ದಾಲಪ PESTICIDE

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನಯಷಭಮ  ಗಂ. ದಾಲಪ PESTICIDE

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನಯಷಭಮ  ಗಂ. ದಾಲಪಾಪ PESTICIDE

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನಯಷಭಮ  ಗಂ. ದಾಲಪಾಪ PESTICIDE

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನ್ನಧುನ PESTICIDE

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನ್ನಧುನ PESTICIDE

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನ್ನಧುನ PESTICIDE

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನ್ನಧುನ PESTICIDE

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನ್ನಧುನ PESTICIDE

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂ ಜನ್ನಧುನ PESTICIDE

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ PESTICIDE

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ PESTICIDE

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸೀಭಶೇಖಯ ತಂ.ಸಂಗಪ PESTICIDE

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಅಕಾ ಯ ಹುಸೇನ ತಂದೆ.ಕಲಾಭ ಹುಸೇನ PESTICIDE

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಅಕಾ ಯ ಹುಸೇನ ತಂದೆ.ಕಲಾಭ ಹುಸೇನ PESTICIDE

17 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಅಕಾ ಯ ಹುಸೇನ ತಂ ಕಲಾಭ ಹುಸೇನ PESTICIDE

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನಯಸಿಮಿ್ಮ  ತಂ. ಝಯಣಪಾಪ PESTICIDE

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನಯಸಿಮಿ್ಮ  ತಂ ಝಯಣಪ PESTICIDE

20 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸುರೇವ ತಂ .ದೇಸು PESTICIDE

21 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸುರೇವ ತಂ .ದೇಸು PESTICIDE

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಯತಾಾ  ಗಂಡ ಫಷರಾಜ PESTICIDE

23 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಸಂತೊೀಶ ತಂದೆ ಫಷರಾಜ ನೀಂಬೂಯ . PESTICIDE

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಸಿೀತಾರಾಭ ತಂದೆ.ಶಿರಾಭ PESTICIDE

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಶಿವಯಣಪ  ತಂದೆ ಗುೀಂಡಪ  ಕನ್ನಾ PESTICIDE

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಶಿವಯಣಪ  ತಂ ಗುೀಂಡಪ  ಕನ್ನಾ PESTICIDE

27 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಭೀಭ ತಂ.ಶೆಟ್ಟಟ ಕಾಶು PESTICIDE

28 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಅಬುದ ಲರ್ವಸಫ ತಂ. ಅಬುದ ಲಗನ PESTICIDE

29 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಸಲ್ಲಮ್ಮನಾ ಸಾಬಗಂ . ಗಂ.ಅಬುದ ಲಗನ PESTICIDE

30 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ನಯಷರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

31 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಗಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಣಪ  ಫಜಾಯ PESTICIDE

32 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಗಂಗಭಮ  ಗಂ.ಫಷಣಪ PESTICIDE

33 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಶಿರ ೀನರ್ವಷ ತಂ.ದ್ವಯಧ PESTICIDE

34 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಬಾಲಪಾಪ  ತಂದೆ.ಎಲಿಪಾಪ PESTICIDE

35 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಮಲಿಪ  ತಂದೆ. ಬಚ್ಚ ಪ PESTICIDE

36 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ನಯಷಮಾ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಮಾ PESTICIDE

37 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ತ್ಲಾರಿ ಯವಿ ತಂದೆ.ಚಂದ್ರ ಯ್ಯಾ PESTICIDE

38 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಕೄ ವಣುಗೊೀಪಾಲ ತಂದೆ ಕೄ ಚಂದ್ರ ಯ್ಯಾ PESTICIDE

39 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಷರೀಜಿನ ಗಂಡ ಪಾೀಂಡುರಂಗನ PESTICIDE

40 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಪಾುತ್ಭಮ  ಗಂಡ ಗೊೀಪಾಲ PESTICIDE

41 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಅಮೃತ್ಮಾಮ  ಗಂಡ ದ್ವಯಥ PESTICIDE

42 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಈಯಪ  ತಂ. ರಾಚ್ಪ  ಕುೀಂಚ್ರಂ PESTICIDE

43 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಸಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಅೀಂಜಪ  . PESTICIDE



44 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಬಾಬು ತ್0ದೆ ರಾಭಮಾ PESTICIDE

45 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಷಭಮ ಾ  ಗಂಡ ರಾಭಚಂದ್ರ PESTICIDE

46 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಸುಶಿೀಲಭಮ  ಗಂಡ ಲಚ್ಭಪ PESTICIDE

47 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಕೇೀಂಡಪ  ತಂದೆ ಪಂಡರಿ PESTICIDE

48 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಪಾಮಾ  ತಂ ಸಾಮಣಾಣ PESTICIDE

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಪಾೀಂಡು PESTICIDE

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಲ್ಲೀಂಬಾಜಿ ತಂದೆ ಶಿರಾಭ PESTICIDE

51 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಕ್ಷವನ ಮ್ಮನ್ನಾ PESTICIDE

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಕಾಸು ತಂ. ಘಮ್ಮಮ PESTICIDE

53 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಧಾರು ತಂ. ಪಾೀಂಡು PESTICIDE

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಶೆಟಟ  ತಂದೆ.ಪಾೀಂಡು PESTICIDE

55 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಗೊೀಪಾಲ ತಂ. ನ್ನಣು PESTICIDE

56 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಮಾಣಿಕ ತಂ ಷಕುರ PESTICIDE

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ನಯಸಿೀಂಗ ತಂ. ಧಮ್ಮು PESTICIDE

58 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಮೇೀತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಾೀಂಡು PESTICIDE

59 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಗೊೀಪಾಲ ತಂ ಮೂನ್ನ PESTICIDE

60 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಮೇೀತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರರ PESTICIDE

61 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಸರಿಚಂದ್ರ  ಗೊೀಪಾಾ  ತಂ. ಸಯಜೂ PESTICIDE

62 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ನಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಥಾರು PESTICIDE

63 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಭಗತ್ತ ತಂದೆ.ಷಕುರ PESTICIDE

64 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಕಭಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ನ್ನಭದೇ PESTICIDE

65 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಶಂಕಯ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ PESTICIDE

66 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಛತೃ ತಂ. ಪಾೀಂಡು PESTICIDE

67 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಪಾೀಂಡು PESTICIDE

68 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಜಾಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಬುಾ PESTICIDE

69 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಜಾನ್ನ ತಂ. ಲಚುಚ PESTICIDE

70 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಖುಬು ತಂದೆ. ಭೀಕುಕ PESTICIDE

71 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಪರ ೀಭಸಿೀಂಗ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ PESTICIDE

72 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ದೇವಿದಾಷ ತಂದೆ ಠಾಕುರ PESTICIDE

73 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಭೀಭಸಿೀಂಗ ತಂ. ಜೈರಾಭ PESTICIDE

74 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಹೀರಾಸಿೀಂಗ ತಂ ರ್ವಲುನ್ನಮಕ PESTICIDE

75 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಲಾಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಂಕುು PESTICIDE

76 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಶಿರಾಭ ತಂದೆ.ಫನಸು PESTICIDE

77 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಚಂದ್ಯ ತಂದೆ.ಲೀಕು PESTICIDE

78 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಯಮವ ತಂದೆ ದೇಜಿ PESTICIDE

79 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ರಾಭವಟಟ  ತಂ.ಬಕುಕ PESTICIDE

80 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಧಾಜಿ ತಂದೆ ಕಸು PESTICIDE

81 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಸಿೀತಾರಾಭ ತಂ. ಫದ್ರದ PESTICIDE

82 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಬೀಕುಕ  ತಂ. ದೇರಿ್ವ PESTICIDE

83 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಚಾೀಂದ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೊೀಬುರ PESTICIDE

84 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಭಾಚು PESTICIDE

85 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಗೊೀಪಾಲ ತಂದೆ ಚಂದ್ರರ PESTICIDE

86 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಚಂದ್ರರ  ತಂದೆ.ಬೂರು PESTICIDE

87 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಥಾರು ತಂ. ಮಾಣು PESTICIDE

88 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ರುಕ್ಷಕ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕ್್ಷರಾಭ PESTICIDE

89 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಜಭಕಾಬಾಯಿ ಗಂ ದ್ ಖೀಮ್ಮ PESTICIDE

90 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ರಾಭಶೆಟಟ  ತಂ. ಠಕೃ PESTICIDE

91 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಭೀಭಸಿೀಂಗ ತಂ. ನಯಸಿೀಂಗ PESTICIDE

92 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ  ತಂ ಧಮ್ಮು PESTICIDE

93 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಕಾಳು ತಂ. ಫದ್ರದ PESTICIDE

94 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ನ್ನರಾಮಣ ತಂ ಮ್ಮನ್ನ PESTICIDE

95 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಭೀಕುಕ  ತಂ ಠಾಕೃ PESTICIDE

96 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಯಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಶಿರಾಭ PESTICIDE

97 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ನ್ನಮ್ಮ ತಂ. ಖೀಮ್ಮ PESTICIDE



98 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ರಾಭಜಿ ತಂ. ಜೈರಾಭ PESTICIDE

99 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಯತ್ತಾ  ತಂ. ಷಕುರ PESTICIDE

100 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ರಾಮಾಾ  ತಂ. ಲಕಾಮ PESTICIDE

101 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ತಾರಾಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಭಾಚು ಜಾಧ PESTICIDE

102 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಧಮ್ಮು ತಂದೆ ಛತೃ PESTICIDE

103 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಲ್ಲೀಂಬು ತಂ. ಸಿತಾರು PESTICIDE

104 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಕ್್ಷರಾಭ ತಂ. ಭೀರ್ಜ PESTICIDE

105 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಖೀರು ತಂ. ಷಕೃ PESTICIDE

106 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ತ್ತಕುಕ  ತಂ. ಖೀರು PESTICIDE

107 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಮೇೀಸನ ತಂದೆ ರ್ವಚು PESTICIDE

108 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂ. ಸಜು PESTICIDE

109 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಚಂದೃ ತಂ. ರ್ವಲು PESTICIDE

110 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಶೆಟಟ  ತಂ ಭನ್ನ PESTICIDE

111 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಥಾರು ತಂ. ಪಾೀಂಡು PESTICIDE

112 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಸುಭಾಶ ತಂ ಸರ್ಜು PESTICIDE

113 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಸುಮತ್ರ ಬಾಯಿ ಗಂ ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ PESTICIDE

114 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಭನ್ನಾ PESTICIDE

115 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಫನಸು ತಂ. ಭರ ೀರ್ಜ PESTICIDE

116 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಠೇಮ್ಮ ತಂ. ಚಂದ್ರರ PESTICIDE

117 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂದೆ ಗೊೀಪಾಲ ರಾಠೀಡ PESTICIDE

118 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಜಗನಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಲೀಕು PESTICIDE

119 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಗನ್ನಾ  ತಂ. ಲಚ್ಮ ನ್ PESTICIDE

120 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂದೆ ಲಚ್ಮ ನ PESTICIDE

121 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಮ್ಮಯಲ್ಲ ತಂ ಹುಸೇನ PESTICIDE

122 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಥೇಲಾ ತಂ ಘೇಮ್ಮಮ PESTICIDE

123 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ತಾರಾಸಿೀಂಗ ತಂ ಭೀಕುಕ PESTICIDE

124 ಚೀಂಚೀಳಿ ಧಭುಸಾಗಯ ಮೇೀಸನಸಿೀಂಗತಂ. ಕ್ಷವನ PESTICIDE

125 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಬುದ ಲ ಮ್ಮನ್ನಪ ತಂ.ಅ.ಸಕ್ಷೀಭ PESTICIDE

126 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ವಯಣಪ  ತಂ. ದೇವೀಂದ್ರ ಪ PESTICIDE

127 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಜೀಂದ್ರ  ತಂ ಬಂಡಪ PESTICIDE

128 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸುರೇವ ತಂ ಭೀಮಾಶಂಕಯ PESTICIDE

129 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಕು ಯ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ.ಅಜಂ ಅಲ್ಲ PESTICIDE

130 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀ ಗಜೆೀಂದ್ರ  ತಂ. ವಿೀಯಶೆಟಟ  ಪಾಟೀಲ PESTICIDE

131 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಭಣಣ  . PESTICIDE

132 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಗೊಪಾಲ PESTICIDE

133 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗಾಧಯ ತಂ ಸಣಮಂತ್ PESTICIDE

134 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪಾಪ  ತಂದೆ.ಭಹಾರುದ್ರ ಪ PESTICIDE

135 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಜೊಸರಾಬಗಂ ಗಂಡ.ಭಸಮ ದ್ ಆಯುಫ ಅಲ್ಲ PESTICIDE

136 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಈಯಮಾಮ  ಗಂಡ ಫಷರಾಜ PESTICIDE

137 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಉಲಿಾಷಕುಮಾಯ ತಂ ಶಾಾ ಭರಾ ಕೄರೀಳೆಿ PESTICIDE

138 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಂಕಯ ತಂ ನಯಷಪ PESTICIDE

139 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ತೇಜಮಾಮ  ಗಂಡ ಗಣತಿ ಬೀರಾಪೂಯ PESTICIDE

140 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ನಲಭಮ  ಗಂ ಬಾಳಪ PESTICIDE

141 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಗಪ  ತಂದೆ.ದ್.ಸಣಮಂತ್ PESTICIDE

142 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಅರುಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ರಾೀಂಶೆಟಟ PESTICIDE

143 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರಾಜ ಕಲಶೆಟಟ  ತಂದೆ ಅಣಣ ಪ  ಕಲಶೆಟಟ  . PESTICIDE

144 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ನವಿೀನಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಶಂಕಯರಾ . PESTICIDE

145 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂದೆ ಶಂಕಯರಾ . PESTICIDE

146 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಬೀಯಪಾಪ  ತಂದೆ ಜೆಟ್ಗಟ ಪ PESTICIDE



147 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಹಾದೇವಿ ಗಂ ಶಿರಾಜ PESTICIDE

148 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಿೀತಾ ಗಂಡ.ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ PESTICIDE

149 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದ್ರ ಭಮ  ಗಂ ಚ್ನಾ ವಿೀಯಪ PESTICIDE

150 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ

ಭಸಮ ದ್ ಮೆನೀದ್ದ ೀನ ಅಲ್ಲಯ್ಯಷ ಬಾಬುಮಯ್ಯನ 

ತಂದೆ.ಅಜಂ ಅಲ್ಲ PESTICIDE

151 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂ.ಸಿದ್ದ ಪ  ಎ.2 ಗ PESTICIDE

152 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಪಕೇರ ೀದ್ದ ೀನ ತಂದೆ ಬುರಾನೀದ್ದ ೀನ PESTICIDE

153 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಹೆಭದ್ಬಗಂ ಗಂಡ ಬುರಾನೀದ್ದ ೀನ PESTICIDE

154 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸುಭೀಧ ತಂದೆ ಗೊೀಪಾಲರಾ ಕಟಟ ಭನ PESTICIDE

155 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಅನಾ ಪೂಣು ಗಂಡ ಶಂಕಯ PESTICIDE

156 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೆ ನ್ನಗಪ  ಅಲಿಾಪೂಯ PESTICIDE

157 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸುರೇವಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಭೀಭಸೇನರಾ PESTICIDE

158 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ದ್ಮ ಮಾಮ  ಗಂ. ಭೀಭವನಾ ರಾ PESTICIDE

159 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಘವೀಂದ್ರ  ತಂದೆ ಭೀಭಸೇನರಾ PESTICIDE

160 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ವಕುೀಂತ್ಲಾ ಗಂಡ.ಸೂಮುಕಾೀಂತ್ ಹುಲ್ಲ PESTICIDE

161 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀ ಫಷವಂತ್ರಾ ತಂ.ಭಲಿಪಾಪ  ಸದ್ನೂಯ PESTICIDE

162 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂ ಸಿದ್ದ ಪ PESTICIDE

163 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಮೃತ್ ತಂ. ಖಾಜಪ PESTICIDE

164 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಣಮಂತ್ ತಂ ಖಾಜಾಪ PESTICIDE

165 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಭಣಣ  ತಂ ರ ಬಣಣ  ಘಾಲ್ಲ PESTICIDE

166 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಹಾೀಂತ್ಪ  ತಂದೆ.ದ್ತ್ು ಪ  ಗುರಂಳೆಿ PESTICIDE

167 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಭಹಾೀಂತೇವ ಗುರಂಳೆಿ PESTICIDE

168 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಪ  ತಂ ನಯಷಪ PESTICIDE

169 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಪಾುತಿ ಗಂ ಹೇಭಲ್ PESTICIDE

170 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಣಮಂತ್ ತಂದೆ ಫಷಣಣ  ಗುರಂಳೆಿ PESTICIDE

171 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀ ಭಲಿಪಾಪ  ತಂ.ವಿೀಯಬಧರ ಪಾಪ  ಸಳೆಿಭನ PESTICIDE

172 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂದೆ.ಮೇೀನಪ  ಕುೀಂಬಾಯ PESTICIDE

173 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ವಸಜಾದ್ಬಗಂ ಗಂ. ಭಹೆಬೂಫಅಲ್ಲ PESTICIDE

174 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ತಂ ವಬಾ ೀಯಸಾಫ PESTICIDE

175 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾಭರಾ ತಂದೆ.ದ್.ಫಷವಂತ್ರಾ ರಾಜಾಪೂಯ PESTICIDE

176 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಾವಿತಿರ  ಗಂಡ ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ  ಸಳಿಭನ PESTICIDE

177 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀಧಯ ಪಾಟೀಲ ತಂದೆ ಕ್ಷವನರಾ ಪಾಟೀಲ PESTICIDE

178 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಈಯಭಮ  ಗಂಡ ರಾಭಣಣ  ಸಡದ್ PESTICIDE

179 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀ ಭೀಗಪಾಪ  ತಂ.ಚೆನಾ ಪಾಪ PESTICIDE

180 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ತ್ತಳಜಪಾಪ  ತಂದೆ ಅೀಂಫಣಣ  ತಿಪ ಗೊೀಂಡ PESTICIDE

181 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಶೆಟಟ  ತಂದೆ.ಶಾಭರಾ PESTICIDE

182 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಷಭಮ  ಗಂ ಚಂದ್ರ ಪ PESTICIDE

183 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಲಿಪ  ತಂ ಗುೀಂಡಪ PESTICIDE

184 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಷರಾಜ ತಂ. ಸಂಗಪ  ಭಲ್ಲ PESTICIDE



185 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಂಕರ ಪ  ತಂ.ಸಂಗಪ  ಭಲ್ಲ PESTICIDE

186 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಪಾೀಂಡು ತಂದೆ ಮಾನಸಿೀಂಗ PESTICIDE

187 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಷಲಪಾಪ  ತಂ.ಸಾಮಫಣಾಣ  ಕೄರೀಳೆಿ PESTICIDE

188 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಭಣಣ  ತಂ ಮಾಳಪ PESTICIDE

189 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸವಮ ತ್ ಬೀ ಗಂಡ.ಶೇಖ ಭಸಬೂಫಸಾಫ PESTICIDE

190 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಪಯಜಾನಬಗಂ ಗಂ.ಭಸಮ ದ್ ಅಕರ  PESTICIDE

191 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ನಯಷಪ  ತಂ ನ್ನಗಪ PESTICIDE

192 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ನಯಷಪ  ತಂ.ರಾಭಪ PESTICIDE

193 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೈದ್ಪಾಪ  ತಂದೆ.ಚಂದ್ರ ಪ PESTICIDE

194 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿಪ ಣಣ  ತಂ ಹುಸೇನ PESTICIDE

195 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀ ರಾಜೀಂದ್ರ  ತಂ.ವಿೀಯಬದ್ರ ಪಾಪ  ಸಳಿ PESTICIDE

196 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಭಚಂದ್ರ ಪ PESTICIDE

197 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದ್ರ ಪ  ತಂ. ಸೂಗಪ  ಭಜಿಜ ಗಿ PESTICIDE

198 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಪತ್ತರ ಬೀ ಗಂಡ ಭಸಾು ನ ಅಲ್ಲೀ PESTICIDE

199 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀ ಖಾಜಾಪ  ತಂ. ಶಂಕರ ಪ  ಧನಗಯ ಐನೀಳೆಿ PESTICIDE

200 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಷತಿೀಶಕುಮಾಯ ತಂದೆ.ಶಿರಾಭ PESTICIDE

201 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೂಗಭಮ  ಗಂಡ ದ್ ಮಾಣಿಕ PESTICIDE

202 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂದೆ.ಮಾಣಿಕಪಾಪ  ಬಗವಂತಿ PESTICIDE

203 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಷವಂತ್ರಾವ್ ತಂ ಶಾಾ ಭರಾವ್ PESTICIDE

204 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ದ್ಮ ಭಮ  ಗಂ ಚಂದ್ರ ಪ PESTICIDE

205 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂದೆ.ಚಂದ್ರ ಪಾಪ  ನ್ನಮನೂಯ PESTICIDE

206 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂದೆ ಝಯಣಪ  ತ್ತಭಕುೀಂಟ್ರ್ PESTICIDE

207 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಈಯಮಾಮ  ಗಂ.ಸಿದಾರ ಭಪ  ರಿೀಟ PESTICIDE

208 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಜಮರ ಕಾವ ತಂದೆ ಗುೀಂಡಪ PESTICIDE

209 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಶಿರ ೀಧಯ ತಂದೆ ರ ಕಾವ ವಿೀಯ PESTICIDE

210 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ರ ಕಾವವಿೀಯ ತ್.ಸಿದ್ದ ಪ  ಗೌಡನೂಯ PESTICIDE

211 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಅಶೀಕ ತಂದೆ ಗುೀಂಡಪ PESTICIDE

212 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಚ್ನಾ ಪ  ತಂದೆ ಶಿರಾಮ PESTICIDE

213 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ರಾಜೀಂದ್ರ  ತಂದೆ ಸಂಗಪ  ಭಲಸಾ PESTICIDE

214 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ನ್ನಗಪ  . PESTICIDE

215 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಫಕಕ ಪಾಪ  ತಂ. ಜಟಟ ಪಾಪ PESTICIDE

216 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಭಲಿಭಮ  ಗಂಡ ದ್ ಶೆೀಂಕರ ಪ PESTICIDE

217 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಘಾಳಭಮ  ಗಂ ವಯಣಪಾಪ PESTICIDE

218 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ ವಿೀಯಶೆಟಟ PESTICIDE

219 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸಂಗಪ  ತಂದೆ ಶಾಭರಾ PESTICIDE

220 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಮಾರುತಿ ತಂ.ತಿಪ ಣಣ PESTICIDE

221 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ನ್ನಗಶೆಟಟ  ತಂದೆ ವಿೀಯಶೆಟಟ PESTICIDE

222 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ  ತಂದೆ.ಶಂಕರ ಪ PESTICIDE

223 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಚತ್ರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ಶಂಕೄರ ಪಾಪ PESTICIDE

224 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಭಸಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹೀಂ ತಂದೆ ಸಿಲಾಯಸಾಫ PESTICIDE



225 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಶಂಕಯ ತಂದೆ ನ್ನಗಪಾಪ  ಸೇರಿಕಾಯ PESTICIDE

226 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಮ್ಮರ್ಜಜ  ತಂದೆ ಅಲಿುದ್ದ ೀನ್ . PESTICIDE

227 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಬಂಡಪಾಪ  ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಾಣ PESTICIDE

228 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ ಶಾಭರಾ PESTICIDE

229 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಪರ ೀಭಲಾ ಗಂಡ ಶಿವಯಣಪ  . PESTICIDE

230 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ರಾಜೀಂದ್ರ  ತ್.ಭಲಿಪ PESTICIDE

231 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ರಂಗಭಮ  ಗಂ.ಚಂದ್ರ ಪಾಪ PESTICIDE

232 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಜಲಂಧಯ ತಂದೆ ಫಷಪ PESTICIDE

233 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಶಿರ ೀಭತಿ ಪುತ್ಳಾಬಾಯಿ ಗ ಶಾಭರಾ PESTICIDE

234 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸಂಗಪ  ತಂದೆ ಸಿದಾರ ಭಪ PESTICIDE

235 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ರ ಶಾೀಂತ್ ತಂದೆ ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ  . PESTICIDE

236 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ರ ದ್ೀ ತಂದೆ ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ  . PESTICIDE

237 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸೂಮುಪ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಪ PESTICIDE

238 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ನ ತಂದೆ ಕಾಶಿನ್ನಥ ಯ್ಯಳಗಿ PESTICIDE

239 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಖಾಜಪಾಪ  ದೇಗಲಮ ಡ್ಡ PESTICIDE

240 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಮೀನ್ನಕ್್ಷ  ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ PESTICIDE

241 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಗುೀಂಡಪಾಪ  ತಂ ದ್ರಲಪಾಪ PESTICIDE

242 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಪಾೀಂಡು ತಂದೆ.ರಾಭಜಿ PESTICIDE

243 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ವಿಠಲ ತಂದೆ.ಶಿರಾಭ PESTICIDE

244 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಕ್ಷವನ ತಂದೆ ಶಿರಾಭ ಜಾಧ PESTICIDE

245 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ನ್ನಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಾಧ PESTICIDE

246 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ.ಬಚ್ಚ ಪ PESTICIDE

247 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಭಹೇವ ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ಸೇಯಲಾ. PESTICIDE

248 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಈಯಪ  ತಂ. ನ್ನಗಪ PESTICIDE

249 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಸುಜಾತ್ ಗಂ ಜಗನ್ನಾ ಥ ಬಗವಂತಿ PESTICIDE

250 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ರಾಭಕರ ಶಣ ಪ  ತಂ. ಸಂಗಪ PESTICIDE

251 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಥಾರು . PESTICIDE

252 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ನ್ನಷಯತ್ ಫಾತಿೀಮಾ ಗಂಡ ಭಸಮ ದ್ ವಬಾ ೀರ್ PESTICIDE

253 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ

ಭಸಮ ದ್ ಸಾಖೀಫ ತಂದೆ ಭಸಮ ದ್ ವಬಾ ೀಯ MUG ನ್ನಷಯತ್ 

ಫಾತಿೀಮಾ ಗಂಡ ಭಸಮ ದ್ ವಬಾ ೀಯ PESTICIDE

254 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಭಸಬೂಫ ಟೇಲ ತಂದೆ ಮೀರಾನ ಟೇಲ PESTICIDE

255 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಹಾವಪ  ತಂದೆ ಗಟಟ ಪ  ಡಡ ಯ PESTICIDE

256 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಯಂಕಪ  ತಂದೆ ಮಲಿಪ  ಡಡ ಯ PESTICIDE

257 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದ ಪ  ಸಿೀಳಿನ್ PESTICIDE

258 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಭಸಮ ದ್ರ್ಜನ್ನದ್ ತಂ. ಅಬುದ ಲನ್ನವಯ PESTICIDE

259 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ರಾಭಶೆಟಟ  ತಂದೆ .ರಾಭಜಿ ರಾಠೀಡ PESTICIDE

260 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಅೀಂತ್ಪ  ತಂ. ಶಾಭರಾ PESTICIDE

261 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ನ್ನರಾಮಣ ತಂ. ಮಾಗಲಪ PESTICIDE

262 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಶಿರ ೀನರ್ವಷ ತಂ. ಶಾಭರಾ PESTICIDE

263 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಫಸಂತ್ ತಂ. ತಿಪ ಣಣ PESTICIDE

264 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ನ್ನಗಭಮ  ಗಂ ಎಲಿಪ PESTICIDE

265 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚಂದಾಪೂಯ ಷವಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಯವಿಕುಮಾಯ PESTICIDE

266 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಅೀಂಜಯ್ಯಾ  ತಂದೆ.ಬಚ್ಚ ಯ್ಯಾ PESTICIDE



267 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ರ ನೀತಾ ಗಂಡ ಗೊೀಪಾಲರೆಡ್ಡಡ  ಕಸೂು ರಿ PESTICIDE

268 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಭಸಬೂಫಅಲ್ಲಸಾಫ ಯ್ಯಸಿನಸಾಫ PESTICIDE

269 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಅೀಂಜಪ  ತಂದೆ.ರಾಭಪ PESTICIDE

270 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ದ್ಮ ಭಮ  ಗಂ, ಚಂದ್ರ ಮಾ  ಪೊೀಂಚ್ PESTICIDE

271 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಬಾಲಪ  ತಂ.ನ್ನಗಪ PESTICIDE

272 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಎಲಿಮಾಮ  ಗಂಡ.ಕ್ಷಶಟ ಪ PESTICIDE

273 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ರಾರ್ಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಮಾ PESTICIDE

274 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಶಂಕರ ಯ್ಯಾ  ತಂದೆ ಪೀಂಟಪ PESTICIDE

275 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಆವಪ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಪ PESTICIDE

276 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಗಂಡ ರಾಮಿ್ಮ PESTICIDE

277 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಸಾಮಪ  ತಂ.ಸಾಮಪ  ಪೊೀಂಚ್ಯ PESTICIDE

278 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಭರಿಮಭಮ  ಗಂಡ.ಸಾಮಲ PESTICIDE

279 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಗೊೀಪಾಲ ತಂ. ನೀಂಗಪ PESTICIDE

280 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಮಲಿಪ  ತಂ.ಮಾನಪ  ಪೊೀಂಚ್ರಂ PESTICIDE

281 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಚಾೀಂದ್ಬ ಗಂ.ಷಯದಾಯಭಮಾ  ಪೊಚಾ PESTICIDE

282 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಕೄ.ಲಚ್ಭಣಣ  ತಂ.ರಾಚ್ಪ  ಪೊಚಾರಂ PESTICIDE

283 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂ.ಯತ್ಾ ಪ PESTICIDE

284 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಈಯಪ  ತಂ. ರಾಭಪ PESTICIDE

285 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಕ್ಷಶಠ ಪ  ತಂದೆ.ನ್ನಗಪ PESTICIDE

286 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಸುಮತ್ರ ಮಾಮ  ಗಂಡ ವೀಂಕಟರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

287 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಬಾಲಪ  ತಂ ಪಾಮಾ PESTICIDE

288 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಮಲಿಭಮ  ಗಂ ರಾಚ್ಪ PESTICIDE

289 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ ಫಕಕ ಪ PESTICIDE

290 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಸಂಗಭಮ  ಗಂಡ.ಯಂಕಾರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

291 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಚಲಕ ಭಮ  ಗಂ ಭಲಿಾರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

292 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ತಾಹೇರಾಬೀ ಗಂಡ ಪಕೇರ ೀದ್ದ ೀನ್ PESTICIDE

293 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಭಸಮ ದ್ ಹಾಫ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ ದ್ ಖಾಜಾಮಯ್ಯಾ PESTICIDE

294 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಖಾಸಿೀಂಅಲ್ಲ ತಂ ಭಹೆತಾಫಸಾಫ PESTICIDE

295 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಗೊರೆಮಯ್ಯ ತಂ ಯ್ಯಕುಫಲ್ಲ PESTICIDE

296 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಭಸಮ ದ್ ಟೇಲ ತಂ ಅಬಾಾ ಷ ಟೇಲ PESTICIDE

297 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಅ.ಗನ ತಂ ಅ.ಯಜಾಕ PESTICIDE

298 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಚಂದ್ರ ಪ  ತಂದೆ. ಬಂದೆಪ PESTICIDE

299 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಖಾಸಿೀಂ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ.ಯಫಿಯ್ೀದ್ದ ೀನ PESTICIDE

300 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಚೆೀಂದ್ರ ಯ್ಯಾ PESTICIDE

301 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಚಂದ್ರ ಭಮ  ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ PESTICIDE

302 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಮೆನೀದ್ದ ೀನ ತಂದೆ ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ PESTICIDE

303 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಭಲಿಣಾಣ PESTICIDE

304 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಖುರುಬಾನ ಟೇಲ ತಂದೆ.ಇಸಾಮ ಯಿಲ ಟೇಲ PESTICIDE

305 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಅಸಮ ದ್ಟೇಲ ತಂದೆ ಭಸಮ ದ್ಟೇಲ PESTICIDE

306 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಗಂಗಭಮ  ಗಂ ರಾಭಪ PESTICIDE

307 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಕ್ಷಶಟ ಪಾಪ  ತಂದೆ ಭಲಿಪಾಪ  . PESTICIDE

308 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಉಸಾಮ ನಅಲ್ಲ ತಂ ಯ್ಯಕುಫಅಲ್ಲ PESTICIDE

309 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ನಯಸಿೀಂಸಲು ತಂ ಭಲಿಣಣ PESTICIDE

310 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಬಾಲಪ  ತಂದೆ.ನ್ನಗಪ PESTICIDE



311 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಮಾರುಪ ಟೇಲ ತಂದೆ ಭಸಬೂಫಟೇಲ PESTICIDE

312 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಅೀಂತ್ಪ  ತಂ ರಾಚ್ಪ PESTICIDE

313 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಗಂಡ ನಯಸಿೀಂಸರೆಡ್ಡಡ PESTICIDE

314 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಫಿರೀಜಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಜೈನೀದ್ದ ೀನ MUG PESTICIDE

315 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಮೇಗಲಪ  ತಂ ರಾಚ್ಪ PESTICIDE

316 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ನಯಷಭಮ  ಗಂಡ ಗೊೀಪಾಲ . PESTICIDE

317 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಗೊೀರೆಸಾಫ PESTICIDE

318 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಪೀಂಟಪ  ತಂದೆ.ಸಾಮಪ PESTICIDE

319 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಕ್ಷಶಟ ಮಾಮ  ತಂದೆ.ಭಲಿಣಣ PESTICIDE

320 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಭಸತಾಫ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ ಫಶಿೀಯ ಮೀಂಯ್ಯ PESTICIDE

321 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಖಾಸಿೀಂಟೇಲ ತಂದೆ ಅಕಾ ಯಟೇಲ PESTICIDE

322 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ದ್ಮ ಭಮ  ಗಂಡ ಮೇೀನಮಾ PESTICIDE

323 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ

V.ಷತ್ಾ ನ್ನರಾಮಣರಾರ್ಜ 

ತಂದೆ.V.ಸೂಮುನ್ನರಾಮಣರಾರ್ಜ PESTICIDE

324 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ರಾಭಶೆಟಟ  ತಂದೆ ಭಲಿಪಾಪ PESTICIDE

325 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ನಯಸಿೀಂಸಲು ತಂದೆ.ಬುಗಿಪ PESTICIDE

326 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಅನಂತ್ಮಾ  . PESTICIDE

327 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಭರೆಮಾಮ  ಗಂ ಮೇಗಲಪಾಪ PESTICIDE

328 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಘಣು ತಂ. ಸೀಭಲಾ PESTICIDE

329 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಉಮಾನ್ನಮಕ ತಂದೆ ರೂಸಿೀಂಗ ರಾಠೀಡ PESTICIDE

330 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಮೇಸನ ತಂ. ಸರಿಸಿೀಂಗ PESTICIDE

331 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಗೊೀಪಾಲ ತಂ. ಹೂಬಾಾ PESTICIDE

332 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಪಾೀಂಡು ತಂ ಕಸು PESTICIDE

333 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ತಾರಾಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಸಣಮ್ಮ PESTICIDE

334 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲ್ಲೀಂಬಾಜಿ ರಾಠೀಡ PESTICIDE

335 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಜೈರಾಭ ತಂದೆ ಸಿದಾರ ಭ PESTICIDE

336 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಾಭಶೆಟಟ  ತಂದೆ ಹೇಮಿಾ PESTICIDE

337 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಠಭಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪರ ೀಭಸಿೀಂಗ PESTICIDE

338 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಪರ ೀಭಸಿೀಂಗ್ PESTICIDE

339 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಪರ ೀಭಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಕಸು PESTICIDE

340 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಮಾರುಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಾಲು PESTICIDE

341 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಡಾಕು ತಂ. ರಾಭಜಿ PESTICIDE

342 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಗೊೀಫರು ತಂ ಕಸು PESTICIDE

343 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಇಫಿು ಕಾರುನಾ ಸಾ ಬಗಂ ಅಬುದ ಲಗನ PESTICIDE

344 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಸಲ್ಲಮ್ಮನಾ ಸಾಬಗಂ ಗಂ. ಅಬುದ ಲಗನ PESTICIDE

345 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರೇಕು ತಂ. ಬರ್ಜಜ PESTICIDE

346 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಶೇನಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಭೀಭಜಿ PESTICIDE

347 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಲೀಕು ತಂದೆ.ಚಂದ್ರ PESTICIDE

348 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಖೂಬು ತಂ. ಗನ್ನಾ PESTICIDE

349 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ವಯಣಮಾಮ ಾ  ಗಂ ರಾಭಣಾಾ PESTICIDE

350 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಜಗನ್ನಾ ಥರಾ ತಂ. ಸಣಮಂತ್ PESTICIDE

351 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ತ್ತಕಾರಾಭ ತಂ. ರಾಭಚಂದ್ರ ರಾ PESTICIDE

352 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಝಯಣಪಾಪ  ತಂದೆ ರಾಭಣಣ PESTICIDE

353 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಶಾಭರಾ ತಂದೆ ಪರ ೀಭಸಿೀಂಗ PESTICIDE

354 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ನ್ನರಾಮಣ ತಂದೆ.ಪಾೀಂಡು PESTICIDE



355 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಆನಂದ್ ತಂದೆ ಭುಜಂಗರಾ PESTICIDE

356 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಅವಿನ್ನಥ ತಂದೆ ಲಚ್ಭನರಾ PESTICIDE

357 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರ್ವಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ದ್, ಗಮ್ಮ PESTICIDE

358 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಗೊೀಪಾಲರಾ ತಂ.ಮಾಧರಾ PESTICIDE

359 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರ ಕಾವ ತಂ.ಸಾಮಪ PESTICIDE

360 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಬರ್ಜಜ  ತಂದೆ.ರ್ವಲು ನ್ನಮಕ PESTICIDE

361 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಬಜನಸಿೀಂಗ ತಂ.ಭಾಸಿೀಂಗ PESTICIDE

362 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ವಯಣಪ  ತಂ.ನಯಷಪಾಪ  ಬಾಾ ಗರಿ PESTICIDE

363 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಹಾೀಂಕಾಾ  ತಂ ಶೇರ್ವಾ PESTICIDE

364 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂದೆ ಅೀಂಬುರ PESTICIDE

365 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಯಮವ ತಂದೆ ಅೀಂಬುರ PESTICIDE

366 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಪಾೀಂಡು ತಂದೆ ಮಾಣು PESTICIDE

367 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಸುನೀಲ ತಂದೆ.ಮಭನಪ  ಲಾಾ ಪೂರೆ PESTICIDE

368 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಹೇಭಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೇಭಸಿೀಂಗ PESTICIDE

S,No Hobli Village Owner MICRONUTRIENT

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಗುೀಂಡಭಮ  ಗಂ.ಫಷಣಪ MICRONUTRIENT

2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಭೀಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಭಸಿೀಂಗ ರಾಠೀಡ . MICRONUTRIENT

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಗುೀಂಡಪ  ತಂದೆ ವಿೀಯಶೆಟಟ  ಕನ್ನಾ MICRONUTRIENT

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ಸೀಭಶೇಖಯ ತಂದೆ ವಿೀಯಶೆಟಟ  ಕನ್ನಾ MICRONUTRIENT

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ನ್ನಗಪ  ತಂ ಫಕಕ ಪ  ಮೇಗಂಳೆಿ MICRONUTRIENT

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಐನೀಳಿ ನ್ನಗಪ  ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ MICRONUTRIENT

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಮಾಣೆಮಾಮ  ಗಂ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯಾ  ಕುೀಂಚಾರಂ MICRONUTRIENT

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ನಯಸಿಭಲು ತಂದೆ.ಮಾಣೆಪಾಪ . MICRONUTRIENT

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಚಂದ್ರ ಮೌಳಿ ತಂದೆ ಬಚ್ಚ ಣಣ MICRONUTRIENT

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ಭಲಿಪ  . MICRONUTRIENT

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಾ  ತಂದೆ ರಾಭಣಣ MICRONUTRIENT

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಸಣಮಂತ್ ತಂ ಸಾಮಪಾಪ MICRONUTRIENT

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ರಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಸಂತೊೀಶ MICRONUTRIENT

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಜಮಲಕ್್ಷ ಮ  ಗಂಡ.ನರೀತ್ು ಭರಾ MICRONUTRIENT

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಪೀಂಟಪಾಪ  ತಂ.ಸಾಮನ್ MICRONUTRIENT

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಅೀಂತ್ಮಾ  ತಂದೆ ಎಲಿಪ MICRONUTRIENT

17 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಫಕಕ ಣಣ .ತ್.ರಾಭಮಾ MICRONUTRIENT

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಗೊೀಪಾಲ ತಂದೆ ರಾಭಮಾ MICRONUTRIENT

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಫಷಭಮ  ಗಂಡ ರಾಭಚಂದ್ರ MICRONUTRIENT

20 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಶಾೀಂತ್ಭಮ  ಗಂಡ ರಾಭಮಾ MICRONUTRIENT

21 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಕಮಾಲ ತಂದೆ ಬಚ್ಚ ಪ MICRONUTRIENT

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಶೇಖಅಸಮ ದ್ ತಂದೆ ಯ್ಯಸಿನಸಾಫ MICRONUTRIENT

23 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಮಲಿಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಮಾ MICRONUTRIENT

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಮೇಗಲಭಮ  ಗಂಡ ಬೀಯಪ MICRONUTRIENT

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಶಂಕರ ಮಾ  ತಂದೆ ಮೇಗಲಮಾ MICRONUTRIENT

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ಜೆಟಟ ಪ  ತಂದೆ ಪೀಂಟಪಾಪ MICRONUTRIENT

27 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕುೀಂಚಾರಂ ರಾರ್ಜ ತಂದೆ ವಯಣಪ MICRONUTRIENT

28 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಹಾವಪ  ತಂ. ಸಾಮಫಣಣ  ಶಿಪೂರಿ MICRONUTRIENT

29 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಉಮವ ತಂದೆ ವಿೀಯಶೆಟಟ MICRONUTRIENT



30 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀ ನ್ನರಾಮಣ ತಂದೆ ಗುೀಂಡಯ್ಯಾ MICRONUTRIENT

31 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸುಬದ್ರ ಭಮ  ಗಂ ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ MICRONUTRIENT

32 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಯಂಕಪ MICRONUTRIENT

33 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಸಮ ದ್ ಅಬುದ ಲಖಯಿಾ ೀಂ ತಂ ಭಸಮ ದ್ MICRONUTRIENT

34 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗೀಂದ್ರ  ತಂ ತ್ತಳಜಪ MICRONUTRIENT

35 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಲಿೆೀವ ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಪಾಪ  ಭಲಿಾಪೂಯ MICRONUTRIENT

36 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀ ದ್ಮ ನ್ನಭಾಚಾಮು ತಂ,ಅನಂತಾಚಾಮು MICRONUTRIENT

37 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಜಪ  ತಂ ಸಂಗಪ MICRONUTRIENT

38 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ನಯಷಪ  ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ MICRONUTRIENT

39 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಷರಾಜ ತಂ. ಚ್ನಾ ಪಾಪ MICRONUTRIENT

40 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀಸಂಗಪ  ತಂ. ರಾಚ್ಪ MICRONUTRIENT

41 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀನಯಷಪಾಪ  ತಂ. ಫಕಕ ಪ MICRONUTRIENT

42 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀ ಭೀಭಣಾಣ  ತಂ.ಗುೀಂಡಪಾಪ MICRONUTRIENT

43 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ

ಅಚ್ುನ್ನ ಗಂಡ.ಅಶೀಕ ಕುಮಾಯ ಜಿಯಗಿ ( 

ತಂದೆ.ಬಾಬುರಾ ಪಾಟೀಲ ) MICRONUTRIENT

44 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ ಶಾಭರಾ ಜಾನಕ್ಷ MICRONUTRIENT

45 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರುಕ್ಷಮ ಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯನ್ನಮಕ MICRONUTRIENT

46 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಫಣಣ  ತಂ ರಾಮಪ MICRONUTRIENT

47 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಉಮಾಕಾೀಂತ್ ತಂ.ಗುೀಂಡಪ MICRONUTRIENT

48 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ತಿಪ ಮಾಮ  ಗಂ ಸಿದಾರ ಭಪಾಪ MICRONUTRIENT

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗುೀಂಡಮಾಮ  ಗಂ ಫಷಣಪಾಪ MICRONUTRIENT

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರ್ವಚು ತಂದೆ ರಾಮ್ಮ MICRONUTRIENT

51 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗೊಬುರ  ತಂದೆ.ಛತ್ತರ MICRONUTRIENT

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಮಟ್ಟಟ MICRONUTRIENT

53 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗಮ್ಮ ತಂದೆ.ಪುರು MICRONUTRIENT

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಜೈನ್ನಬಾಯಿ ಗಂಡ ನ್ನಭದೇ . MICRONUTRIENT

55 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಮು ತಂ.ಕಸು MICRONUTRIENT

56 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನ್ನಗಶೇಟಟ  ತಂ ಫಷಪಾಪ  ಮೇತ್ಕಳೆಿ MICRONUTRIENT

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ನ್ನಗಶೇಟಟ MICRONUTRIENT

58 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೊೀಫರು . MICRONUTRIENT

59 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗೊೀಪಾಲ ತಂದೆ ಜಾನ್ನ ಚನ್ನಾ ರಾಠೀಡ MICRONUTRIENT

60 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗುೀಂಡಭಮ  ಗಂಡ.ಫಷಣಪ MICRONUTRIENT

61 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭಣಿಕಂಠ ತಂದೆ. ಸಂಗಮವ ಸುೀಂಕದ್ MICRONUTRIENT

62 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ.ಸಂಗಮವ ಸುೀಂಕದ್ MICRONUTRIENT

63 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭಸಮ ದ್ ಬುರಾನದ್ದ ನ ತಂದೆ ದ್. ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ . MICRONUTRIENT

64 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಹೀರಾಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ದೇಜಿ ರ್ವಯ MICRONUTRIENT

65 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಮೌಲಾನ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ MICRONUTRIENT

66 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂ ನ್ನಗಪಾಪ MICRONUTRIENT

67 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಂಗಭಮ  ಗಂ.ಶಿರಾ ಅಲ್ಲಯ್ಯಷ ಶಿಪಾಪ MICRONUTRIENT

68 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಾಜಪಾಪ  ತಂದೆ ಫಕಕ ಪಾಪ MICRONUTRIENT

69 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪಾಪ  ತಂ ಸಂಗಪಾಪ MICRONUTRIENT



70 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಕಣುಕುಮಾಯ ತಂ ನಂದ್ಕುಮಾಯ MICRONUTRIENT

71 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಚಾೀಂದ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೊೀಪಾಲ MICRONUTRIENT

72 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ತಂದೆ ಭೀಗಪ MICRONUTRIENT

73 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರೇಕು ತಂ ದೇಜಿ MICRONUTRIENT

74 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸುಭಾಶ ತಂ ಹೇಭಸಿೀಂಗ MICRONUTRIENT

75 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಕನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಾಚು MICRONUTRIENT

76 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಅಮೃತ್ ತಂದೆ ಬಾಫಣಾಣ MICRONUTRIENT

77 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗೊೀಪಾಲ ತಂದೆ ಭೀಕುಕ MICRONUTRIENT

78 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗಣತಿ ತಂ ಜಾನ್ನ MICRONUTRIENT

79 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ಹಾಭಜಿ MICRONUTRIENT

80 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಫಲರಾಭ ತಂದೆ ತಾರು MICRONUTRIENT

81 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಮಭರಾಜ ತಂದೆ ತಾರು MICRONUTRIENT

82 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಜಗದ್ೀವ ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ರಾಠೀಡ . MICRONUTRIENT

83 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಯಮವ ತಂದೆ ಗೊೀವಿೀಂದ್ರಾ MICRONUTRIENT

84 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಕುಭಲಾ ನ್ನಮಕ ತಂದೆ.ಭಕುಕ  ನ್ನಮಕ MICRONUTRIENT

85 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಪಕ್ಷೀರಾ ತಂದೆ.ಪೊೀಮ್ಮ MICRONUTRIENT

86 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಅನಂತ್ರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ರಾಘರೆಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

87 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಶಿರ ೀಭತಿ ಧೀಂಡುಬಾಯಿ ಗಂ ವೀಂಕಟರಾ MICRONUTRIENT

88 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಕೃಶಣ  ತಂ ಭೀಭಣಾಣ MICRONUTRIENT

89 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಜೊಾ ೀತಿ ಗಂಡ.ಸುಧಾಕಯ ಚೌಟ MICRONUTRIENT

90 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಉಭಲಾ ತಂ ಢಾಕು MICRONUTRIENT

91 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ದ್ವಯಥರಾ ತಂ ರಾಭರಾ MICRONUTRIENT

92 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ಉಭಲಾ ನ್ನಮಕ MICRONUTRIENT

93 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ರುಕ್ಷಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಯತ್ನ MICRONUTRIENT

94 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಸೀಭಶೇಖಯ ತಂ ಸಿದ್ದ ಪ MICRONUTRIENT

95 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಅನ್ನರಾಧ ಗಂಡ.ಜನ್ನಧುನರೆಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

96 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೆ.ದೇವಿೀಂದ್ರ ಯ್ಯಾ  ಸಾಾ ಮ MICRONUTRIENT

97 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಗಂಡ ತ್ತಳಜಪ MICRONUTRIENT

98 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಜಗದ್ೀವಾ ಯ ತಂದೆ ಸಿದಾರ ಭಪ  . MICRONUTRIENT

99 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಗುೀಂಡಭಮ  ಗಂಡ.ಫಕಕ ಪ MICRONUTRIENT

100 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಭದ್ರಸೂದ್ನರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ನ್ನರಾಮಣರೆಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

101 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಈಯಭಮ  ಗಂ ನ್ನಗಪ MICRONUTRIENT

102 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಮ್ಮಸಾು ಪ ತಂ ಭಸಬೂಫಸಾಫ MICRONUTRIENT

103 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಅೀಂಫಮಾಮ  ಗಂಡ ಲಚ್ಭಣಾಣ  ಎಲಭಕನ್ನಾ MICRONUTRIENT

104 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಷತ್ಾ ಭಮ  ಗಂ ಅೀಂಫಯ್ಯಾ MICRONUTRIENT

105 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಪುಣೆಾ ಭಮ  ಗಂಡ.ದೇವಿೀಂದ್ರ MICRONUTRIENT

106 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ರಾಮ್ಮಲು ತಂ ಮಲಿಪಾಪ MICRONUTRIENT

107 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಷಯಷಾ ತಿ ಗಂಡ ಶಿವುಕಾೀಂತ್ ಜೊನ್ನಾ ಲ MICRONUTRIENT

108 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ವಯಣಭಮ  ಗಂ ಬಾಲಪಾಪ MICRONUTRIENT

109 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ S.ಬಾಬಾಹುಸೇನ ತಂ ಪಿೀರಾ ಹುಸೇನ MICRONUTRIENT

110 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ರಾಧಿಕಾ ಗಂಡ ವಿೀರೇವ . MICRONUTRIENT

111 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ರಾದ್ಭಮ  ಗಂಡ ವಯಣಪ MICRONUTRIENT

112 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಭಾಗಿೀಯತಿ ಗಂಡ.ದ್.ಪುೀಂಡಲ್ಲಕ ಸೇತ್ಕಯ MICRONUTRIENT

113 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ.ವಯಣಪ MICRONUTRIENT

114 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ವಯಣಪಾಪ  ತಂದೆ.ನ್ನಗಪಾಪ MICRONUTRIENT



115 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಸಂಗಮಾಮ  ಗಂಡ ತಿಪ ಣಾಣ MICRONUTRIENT

116 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ವಿೀಯಬದ್ರ ಪ  ತಂದೆ ವಯಣಪ MICRONUTRIENT

117 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಯಮವ ತಂದೆ ವಯಣಪ MICRONUTRIENT

118 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಕಲಿಪ  ತಂ ಬಚ್ಚ ಪ MICRONUTRIENT

119 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಚ್ನಾ ಫಷಸ ಮಾಮ  ಗಂಡ.ಕಲಿಪ MICRONUTRIENT

120 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಸುಣಾು ( ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ . MICRONUTRIENT

121 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ನ್ನಗಪ  ತಂದೆ.ಸಣಮಂತ್ MICRONUTRIENT

122 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಿಕುಮಾಯ ತಂದೆ.ಫಷಣಪ MICRONUTRIENT

123 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ನ್ನಗಭಮ  ಗಂ ಫಷಪ MICRONUTRIENT

124 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ವಿೀರಾರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ಜನ್ನಧುನರೆಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

125 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂದೆ.ಶಂಕರ ಪಾಪ MICRONUTRIENT

126 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ

ಸೈಮದ್ ಫಾಸಿಉಲಿಾ  ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಸೈಮದ್ ಮೆನ್ನಲಿಾ  

ಹುಸೇನ MICRONUTRIENT

127 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ

ಸೈಮದಾ ನಫಿೀಸಾಬಗಂ ಗಂಡ ಸೈಮದ್ ಮೆನ್ನಲಿಾ  

ಹುಸೇನ MICRONUTRIENT

128 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಿಭಮ  ಗಂಡ ಮಲಿಪ MICRONUTRIENT

129 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಿಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ ಝಯಣಪಾಪ  ಸುೀಂಠಾಣ MICRONUTRIENT

130 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಕವಿತಾ . MICRONUTRIENT

131 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ತಿಪ ಭಮ  ಗಂ ಗೊೀಯ್ಯಾ MICRONUTRIENT

132 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಿಭಮ  ಗಂ ಸಾಫಣಾಣ MICRONUTRIENT

133 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಿಫಷಪಾಪ  ತಂದೆ.ವಿೀಯಬದ್ರ ಪಾಪ MICRONUTRIENT

134 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಯಣಪಾಪ  ತಂದೆ.ಶಾೀಂತಾಜಿ MICRONUTRIENT

135 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಯಣಫಷಪ  ತಂ ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ MICRONUTRIENT

136 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ತಂದೆ ದ್ ಫಷರಾಜ MICRONUTRIENT

137 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಇಮಾಭ ಸಾಫ ತಂದೆ ನಯ್ಯಭತ್ ಸಾಫ . MICRONUTRIENT

138 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಾೀಂತ್ಪಾಪ  ತಂದೆ ಬೀಯಪಾಪ  ಪೂಜಾರಿ . MICRONUTRIENT

139 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ  ಗಂ. ರಾಚ್ಮಾ  ಭಡತಿ MICRONUTRIENT

140 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಸಂಗಮಾಮ  ತಂದೆ.ಬೀಯಪ MICRONUTRIENT

141 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಫಕಕ ರ ಭು ತಂದೆ.ಚ್ನಾ ಫಷಸ ಪಾಪ MICRONUTRIENT

142 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ನ್ನಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಚ್ನಾ ಫಷಪ MICRONUTRIENT

143 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಭಸಾು ನಬೀ ಗಂಡ.ಘುಡುಸಾಫ MICRONUTRIENT

144 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ರ ತಾರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

145 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವೀಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

146 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಸುಫಣಣ  . MICRONUTRIENT

147 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಿರಾಮ ತಂ. ಭಲಿಪ MICRONUTRIENT

148 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಿೀಯಶೆಟಟ  ತಂದೆ ಫಷಣಪ  ಪಾಟೀಲ MICRONUTRIENT

149 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಿವಯಣಪ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ MICRONUTRIENT

150 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಭಲಿರೆಡ್ಡಡ  ತಂ. ನ್ನಗರೆಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

151 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಅಲಿಾಟೇಲ ತಂ.ಮಮಾ ಟೇಲ MICRONUTRIENT

152 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಸುಶಿಲಭಮ  ಗಂ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ MICRONUTRIENT

153 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಫಷಸ ಮಾಮ  ಗಂ. ಫಕಕ ಪಾಪ MICRONUTRIENT

154 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ರಾಚ್ಭಮ  ಗಂ.ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ MICRONUTRIENT

155 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ನ್ನಯಮಣರೆಡ್ಡಡ  .ತಂ. ಜಗನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT



156 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಶಿರಾಭ MICRONUTRIENT

157 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಶಿರಾಭ ತಂ ಪೊೀಮ್ಮ MICRONUTRIENT

158 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಶಿರಾಮ ತಂ ಧನಸಿೀಂಗ MICRONUTRIENT

159 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ನ್ನಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಗುೀಂಡಪ MICRONUTRIENT

160 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ನೀಲಾತಿ ಗಂಡ ಶಿರಾಜ ಮನಕರಿ MICRONUTRIENT

161 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ರಾಚೀಟಪ  ತಂದೆ.ಮಾಣಿಕರಾ ಸಿದ್ದ ನೀಯ MICRONUTRIENT

162 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಸುರೇವ ತಂದೆ ಈಯಪ MICRONUTRIENT

163 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂ ಭೀಭಶೆಟಟ MICRONUTRIENT

164 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ.ವಿಜಮ ಕುಮಾಯ MICRONUTRIENT

165 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಗೊೀಪಾಲ . MICRONUTRIENT

166 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ರುಕಾಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ತ್ತಕಾರಾಭ ರ್ವಯ . MICRONUTRIENT

167 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಗಭಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂ ಪಾೀಂಡುನ್ನಮಕ MICRONUTRIENT

168 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ಪಾೀಂಡು ರ್ವಯ . MICRONUTRIENT

169 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ತ್ತಕಾರಾಭ ತಂದೆ ಶಂಕಯ MICRONUTRIENT

170 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ನ್ನಗಶೆಟಟ  ತಂ. ಶಾೀಂತ್ಪ ಕಶಾಾ ಯ MICRONUTRIENT

171 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ರ ಭಾತಿ ಗ.ನ್ನಗಶೆಟಟ MICRONUTRIENT

172 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಶಿರ ೀನರ್ವಷಯಡ್ಡಡ  ತಂ ಸಣಮಂತ್ಯಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

173 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಯಕೇದ್ದ ನ ತಂ ಯಸೂಲಸಾಫ MICRONUTRIENT

174 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ತಂ ವಸಭೀಧಿೀನ U/G ಖಾಜಾಬ MICRONUTRIENT

175 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಲಾಲಖಾನ ತಂ.ಮೆನೀದ್ದ ನ MICRONUTRIENT

176 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಷಲಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ಶೇರ್ ಖಾನ . MICRONUTRIENT

177 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಮೆನೀದ್ದ ೀನಖಾನ ತಂ ಲಾಲಖಾನ ಠಾಣ MICRONUTRIENT

178 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪ  ತಂದೆ ಶೇಶಪ MICRONUTRIENT

179 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಜಗನ್ನಾ ಥಯಡ್ಡಡ  ತಂ ನೀಂಗಾಯಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

180 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಷತ್ಾ ಭಮ  ಗಂಡ ಶಿರ ೀನರ್ವಷಯಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

181 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಹಾಫಿಜ ಟೇಲ ತಂ.ನ್ನಾ ಭತ್ ಟೇಲ MICRONUTRIENT

182 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ವಸಜಾಸ ಬಗಂ ಗಂಡ.ಸಫಿೀಜ ಟೇಲ MICRONUTRIENT

183 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಉದ್ಮಕುಮಾಯ ತಂದೆ.ಫಷಣಪ MICRONUTRIENT

184 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ನೀಲಮಾಮ  ಗಂ ಫಷಣಪ MICRONUTRIENT

185 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೆ.ಫಷಣಪ MICRONUTRIENT

186 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಸುಣು ಗಂಡ ವಿಜಮಕುಮಾಯ MICRONUTRIENT

187 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಕವಿೀತಾ ಗಂಡ ಉದ್ಮಕುಮಾಯ MICRONUTRIENT

188 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಭೀಭಯಡ್ಡಡ  ತಂ.ಸಣಮಂತ್ಯಡ್ಡಡ MICRONUTRIENT

189 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ನ್ನಗಪಾಪ  ತಂದೆ.ದ್.ವಿೀಯಶೆಟಟ MICRONUTRIENT

190 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ರಂಗಭಮ  ಗಂಡ.ನಯಸಿೀಂಸಲು MICRONUTRIENT

191 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂ. ಓೀಂಕಾರಿ MICRONUTRIENT

192 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸೀಭಶೇಖಯ ತಂ.ಸಂಗಪ MICRONUTRIENT

193 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀಭಲ್ಲೀಂಗದ್ಸಳೆಿ ಸೀಭಶೇಖಯ ತಂ.ಸಂಗಪ MICRONUTRIENT

S.NO Hobli Village Owner

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಸಾಮಫಣಣ  ತ್0ದೆ ಚ್0ದ್ರ ಪ Vermicompost



2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ತಿಪ ಮಾಮ  ತಂ. ಸಾಯಿಫಣಾಣ Vermicompost

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಶಿರ ೀನರ್ವಷ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂ. ಸಣಮಂತ್ರೆಡ್ಡಡ Vermicompost

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಗೌಯಭಮ  ಗಂಡ ಶಿರಾಮ ಕುರುಬುಯ Vermicompost

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಸುೀಂದ್ರಾಜ ತಂ. ಸಣಮಂತ್ Vermicompost

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಅೀಂಜಮಾಮ  ಗಂ. ಫಷಣಪ Vermicompost

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ತಿಪ ಣಾಣ  ತಂ. ರಾಮಪಾಪ Vermicompost

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ನ್ನಗಪ Vermicompost

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ರ ಭಾತಿ ಗಂಡ ಯಘುನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ  ರುದಾರ Vermicompost

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ಯಸುರಾಭ ತಂದೆ ನ್ನರಾಮಣ Vermicompost

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ Vermicompost

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ಧಮ್ಮು ತಂ. ಭಕುಕ Vermicompost

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ಲಚಮ ಬಾಯಿ ಗಂ.ಶಂಕಯ Vermicompost

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ಹೀರಾಸಿೀಂಗ ತಂ. ಪುರುನ್ನಮಕ Vermicompost

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ಮಾಣಿಕ ತಂ.ಮೂನ್ನಪ Vermicompost

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ದ್ವಯಥ ತಂದೆ ಭೀಭಶೆಟಟ Vermicompost

17 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ತಾರಾಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಪಾೀಂಡು Vermicompost

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ಹೀರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನ್ನರಾಮಣ Vermicompost

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ಗೊೀಪಾಲ ತಂದೆ ಷಕುರ  ರಾಠೀಡ Vermicompost

20 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ದ್ವಯಥ ತಂದೆ ಘಮ್ಮಮ Vermicompost

21 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ಫದ್ರದ  ತಂ.ಹಾಭಜಿ Vermicompost

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ತಾರು ತಂ ರೂಸಿೀಂಗ Vermicompost

23 ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಾಪೂಯ ರ್ವಚುಚ  ತಂ. ಲಚುಚ Vermicompost

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ರ್ವಭನರಾ ತಂ. ಆನಂತ್ರಾವು Vermicompost

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಅನಂತ್ಪ  ತಂ.ರಾಭಮಾ Vermicompost

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಎಸ್.ವೀಂಕಟ ರಾಘವೀಂದ್ರ  ರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಎಸ್. ಭಲರೆಡ್ಡಡ  . Vermicompost

27 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಪಾುತಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲೀಕಾಾ Vermicompost

28 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಶಿಪ  ತಂ. ಸಾಮಣಣ Vermicompost

29 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸುಭಾಶ ತಂ. ಚಂದ್ರರ Vermicompost

30 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸರಿಸಿೀಂಗ ತಂ ಭೀಮಿಾ Vermicompost

31 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಚಾೀಂದ್ಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಭಚಂದ್ರ Vermicompost

32 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಹಯಕನಬಾಯಿ ಗಂ ಯಘುನ್ನಥ Vermicompost

33 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸಂತ್ರಾ ತಂ.ಮಾಣಿಕರಾ Vermicompost

34 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಏಕನ್ನಥ ತಂ.ಲ್ಲೀಂಬಾಜಿ Vermicompost

35 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ನಯಸಿಮ್ಮಲು ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ  . Vermicompost

36 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಗಣಿಬಾಯಿ ಗಂ.ರಾಭಜಿೀ ಕುಷಯಳೆಿ Vermicompost

37 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸಂತ್ ತ್.ರಾಜಪ  ಕೇಳೊರು Vermicompost

38 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಗೊೀಪಾಳರಾ ತಂ ಸಣಮ ೀಂತ್ರಾ Vermicompost

39 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ತ್ತಳಜಪ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಪ Vermicompost

40 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಿಪುತ್ರ  ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ Vermicompost

41 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸಿದಾದ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡಡ Vermicompost

42 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಕಾಶಿನ್ನಥ ತ್.ರಾಭಣಣ  ಕೇಳೊರು Vermicompost

43 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸಾಮಭಮ  ಗಂ ಹಾವಪಾಪ  ಕೇಳೊಯ Vermicompost

44 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಕೆಲಾಷ ತ್.ನಯಷಪಾಪ  ಕೇಳೊರು Vermicompost



45 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರ ಭಾತಿ ಗಂಡ.ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ  ಯಂಗಭ Vermicompost

46 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಷರೀಜನ ಗಂಡ ದ್ ಜಮಪಾಲ Vermicompost

47 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಂಕಯಪ  ತಂದೆ ಫಕಕ ಪ Vermicompost

48 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಅಮೃತ್ಪ  ತಂ ಸಣಮಂತ್ ಕೇಳೊಯ Vermicompost

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶೇಶಭಮ  ಗಂ.ನ್ನಗಪ  ಧನಗಯ Vermicompost

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಕ್ಷಯಣ ತಂದೆ ಭಶಿಚ ೀೀಂದ್ರ  . Vermicompost

51 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಯವಿ ತಂ.ಷಕುರ Vermicompost

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಯಮವ ತಂದೆ ಚಂದ್ರರ Vermicompost

53 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ದಾವಿೀದ್ ತಂದೆ.ಯೆಲಪ  ಕಲ್ಲ Vermicompost

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ . Vermicompost

55 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಮಾಣೆಮಾಮ  ಗಂ ರಾಜಪಾಪ Vermicompost

56 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಭೀಭಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಹೇಮಿಾ Vermicompost

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಝಯಣಭಮ  ಗಂಡ ಸಂಗಪ Vermicompost

58 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಗಂಗೂ ತಂ.ರೂಲಾ Vermicompost

59 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ತ್ತಕಾರಾಭ ತಂ. ಮಾಣಿಕ Vermicompost

60 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ರಾರ್ಜ ತಂದೆ ನಂದ್ರ Vermicompost

61 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ದೇವಿದಾಷ ತಂದೆ ದ್.ಅಣದ್ರ Vermicompost

S.NO Hobli Village Owner

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಸಿದಾದ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಗೊೀಪಾಲರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಪರ ೀಭಲಭಮ  ಗಂಡ ಬಚ್ಚ ಪ  ಶಿೀಂಗಿತಂ Bio Fertilizer

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಮಾಣೆಭಮ  ಗಂಡ ಚಂದ್ರ ಪ Bio Fertilizer

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಫಕಕ ಭಮ  ಗಂಡ ನ್ನಗಣಾಣ Bio Fertilizer

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಬಾಲಭಣಿ ಗಂ ರಾಭನಾ Bio Fertilizer

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ವಿೀರೇವಲ್ಲೀಂಗಂ ತಂದೆ ಬಚ್ಚ ಪ  ಶಿೀಂಗಿತಂ Bio Fertilizer

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ರಾರ್ಜಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಬಚ್ಚ ಪ  ಶಿೀಂಗಿತಂ Bio Fertilizer

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಕಭಷಭಮ  ಗಂಡ.ಚಂದಾರ ರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಪುಣಾ ತಿ ಗಂಡ ರಾಧಾಕೃಶಣ Bio Fertilizer

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ನ್ನಗಣಣ  ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ Bio Fertilizer

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ S.ತ್ತಳಜಾರಾಭ ತಂ ಭಕಾಕ ಜಿ Bio Fertilizer

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಛೀಟ್ಟಮಯ್ಯಾ  ತಂದೆ ಖಾಸಿೀಂ ಟೇಲ Bio Fertilizer

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಹಾಜಿ ಟೇಲ ತಂದೆ ಖಾಸಿೀಂ ಟೇಲ Bio Fertilizer

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ S. ನರೇೀಂದ್ರ  ತಂ ತ್ತಳಜಾರಾಭ Bio Fertilizer

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಷಭಷನ @ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಮೇೀಗಲಪಾಪ  ಕಾಕ್ಷ Bio Fertilizer

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ S.ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂ ತ್ತಳಜಾರಾಭ Bio Fertilizer

17 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಭ.ಯ್ಯಸಿೀನ ತಂದೆ. ಅ.ಯಜಾಕ Bio Fertilizer

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಭಾಗಪ  ತಂ ಬಾಲಪ Bio Fertilizer

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ನರ್ವಜಖಾನ ತಂ ಭಸಮ ದ್ಖಾನ Bio Fertilizer

20 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಅನಂತಿ ತಂ ಸಾಮಪ Bio Fertilizer

21 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಅನ್ನಸೂಜಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಫಲರಾಭಸಿೀಂಗ Bio Fertilizer

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಭಲಿಣಣ  ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ Bio Fertilizer

23 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ವಯಫೀದ್ದ ೀನ ತಂದೆ.ಯಫಿಯ್ೀದ್ದ ೀನ Bio Fertilizer

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮೇಗದಂಪೂಯ ಭ.ವಬಾ ೀಯಮಯ್ಯಾ  ತಂ ಭ.ಮೌಲಾನಸಾಫ Bio Fertilizer

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಸಾವಿತ್ರ ಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಾಫರಾ Bio Fertilizer

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಪರ ೀಭಸಿೀಂಗ Bio Fertilizer



27 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ನನೀತ್ಕೂಮಾಯ ರಾಭಚಂದ್ರ ರಾ Bio Fertilizer

28 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಫಷಭಮ  ಗಂಡ ಚಂದ್ರ ಪ Bio Fertilizer

29 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಲಚ್ಭನ ತಂದೆ ರೂಪಿಾ Bio Fertilizer

30 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಕಸು ತಂದೆ ಸೇರಿ್ವ  ನ್ನಮಕ Bio Fertilizer

31 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂದೆ ರೂಪುಸಿೀಂಗ Bio Fertilizer

32 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ತೇರ್ಜ ತಂದೆ ರಾಭಜಿ Bio Fertilizer

33 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ನಯಸಿೀಂಗ ತಂ ಬರ್ಜಾ Bio Fertilizer

34 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ತಾರಿೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಖೀರು Bio Fertilizer

35 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂದೆ ಕಶಾಾ Bio Fertilizer

36 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಪಾೀಂಡು ತಂದೆ ಜಿೀಲಾ . Bio Fertilizer

37 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಮಲಿಪ  ತಂ. ಸಾಮಪ  ಪೊೀಚಾರಂ Bio Fertilizer

38 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಬಾಲಪಾಪ  ತಂದೆ.ಅಡ್ಡಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

39 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ತಂದೆ ರಾಭಲು Bio Fertilizer

40 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಶೇಕರ್ ತಂದೆ ರಾಭಪ  . Bio Fertilizer

41 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ನಯಸಿೀಂಸಲು ತಂದೆ ಮಲಿಪ  ಜೊೀಗು Bio Fertilizer

42 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಅನಂತ್ಭಮ  ಗಂಡ ಚಂದ್ರ ಮಾ Bio Fertilizer

43 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ನಭುಲಾ ಗಂಡ ಎಸುಯತ್ಾ ೀಂ Bio Fertilizer

44 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಮಾರುತ್ಭಮ  ಗಂ. ಎವಪ Bio Fertilizer

45 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ವಿನ್ನಮಕುಮಾಯ ತಂ. ಮಲಿಪ Bio Fertilizer

46 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಭರಿಗಭಮ  ಗಂಡ ರ ಭಾಕಯ Bio Fertilizer

47 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ದಾನಮಾ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಾ  ಪೊೀಂಚ್ರಂ Bio Fertilizer

48 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಬಚ್ಚ ಮಾಮ  ಗಂ. ಸಾಮಪ Bio Fertilizer

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಚಂದ್ರ ಪಾಪ  ಪೀಂಟಪಾಪ  ಪೊೀಂಚ್ರಂ Bio Fertilizer

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಹೈದ್ಯಹುಸೇನ ತಂದೆ ಅಸಮ ದ್ಹುಸೇನ Bio Fertilizer

51 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ K. ನಯಸಿಮಿ್ಮ Bio Fertilizer

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಸಾಾ ಮದಾಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಾ  ಪೊೀಂಚ್ರಂ Bio Fertilizer

53 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಯತ್ಾ ಮಾ Bio Fertilizer

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಸಂಗಪ  ತಂದೆ ನೀಂಗಪ Bio Fertilizer

55 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಕೄ.ವೀಂಕಟೇಶಂ ತಂ.ಕೄ.ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ Bio Fertilizer

56 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಬೀಯಪಾಪ  ತಂ. ಲ್ಲೀಂಗಣಣ  ಪೊೀಚಾರಂ Bio Fertilizer

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ಪೊೀಚಾರಂ ಕೄ,ವೀಂಕಟಯಡ್ಡಡ  ತಂ, ರಾೀಂಯಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

58 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಪ  ನ್ನಮನೂರ್ Bio Fertilizer

59 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ನಯಷಪಾಪ  ತಂದೆ ಪೊೀಚ್ಪಾಪ Bio Fertilizer

60 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಲಿಭಮ  ಗಂಡ ಅೀಂತ್ಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

61 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಪಾುತಿ ಗಂಡ ಭಹಾದೇ Bio Fertilizer

62 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂದೆ ಶಿಪ Bio Fertilizer

63 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಕ್ಷವನರಾ ಬನ್ ನಯಸಿೀಂಗರಾ . Bio Fertilizer

64 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಹಾೀಂತ್ಯ್ಯಾ  ತಂದೆ.ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

65 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಈಯಪ  ತಂ ಶಿಪ Bio Fertilizer

66 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭನೀಸಯ ತಂದೆ.ಸಂಗಪ  ಫಡ್ಡಗಯ Bio Fertilizer

67 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಗಭಮ  ಗಂ ಮಾರುತಿ Bio Fertilizer

68 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಹನಾ ಭಮ  ಗಂಡ ದಡಡ  ಸಂಫಣಣ Bio Fertilizer

69 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂತೊಶ ತಂ ಫಷರಾಜ Bio Fertilizer

70 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಶೇಖಪ  ತಂದೆ.ಸಣಮಂತ್ Bio Fertilizer



71 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ವೀಂಕಪಾಪ  ತಂ.ಗುೀಂಡಪಾಪ Bio Fertilizer

72 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಮಲಿಪ  ತಂ. ಚನಾ ಪೀಂಟಪ Bio Fertilizer

73 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಶಾಭಲಭಮ  ಗಂಡ.ಪುರುಶೀತ್ು ಭ Bio Fertilizer

74 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಮಾಣೆಪ  ತಂದೆ ಭಾಗಪ Bio Fertilizer

75 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಚನಾ ರಾಭಪ  ತಂ. ಚನಾ ಪೀಂಟಪ Bio Fertilizer

76 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ನಯಸಿೀಂಸಲು ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

77 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಜನ್ನಧುನರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ನಯಸಿೀಂಸರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

78 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ನ್ನಗಪ  ತಂ.ಮಲಿಪ Bio Fertilizer

79 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಪರ ೀಭಕುಮಾಯ ತಂ, ವಿವಾ ನ್ನಥರಾ Bio Fertilizer

80 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಕಮಾಲರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ರಾಭರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

81 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ವಮಂತ್ಕಭಣಿ ಗಂಡ ನಯಸಿೀಂಸಯಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

82 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಅೀಂತ್ಭಮ  ಗಂ.ಯತ್ಾ ಪ Bio Fertilizer

83 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಕುಸುಮಾತಿ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖಯ Bio Fertilizer

84 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ರಾಜೆೀಂದ್ರ Bio Fertilizer

85 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ನಯಷಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಪಾಪ  ಐನೀಳಿ Bio Fertilizer

86 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಖುರೇಶಾಬಗಂ ಗಂ ಮೇಸಮ ದ್ಸಿಕ್ಷೀಂದ್ಯ Bio Fertilizer

87 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ದೇಪಾಪ  ತಂ.ಮಲಿಪಾಪ Bio Fertilizer

88 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ರ ಭುಶಂಕಯ ತಂ.ಭೀಭಣಣ Bio Fertilizer

89 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ರಾಭಣಣ  ತಂ.ಸಣಮಂತ್ಪ  ಗೆಪೂಯ Bio Fertilizer

90 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಚತ್ರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ.ಭಲಿಪ Bio Fertilizer

91 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಚಂದ್ಯಬಾಬು ರಾ ತಂ.ಕ್ಷಷನರಾಕುಲಕಣಿು Bio Fertilizer

92 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂದೆ.ಶಂಕರ ಪಾಪ Bio Fertilizer

93 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ

ಸೈಮದ್ ಫಾಸಿಉಲಿಾ  ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಸೈಮದ್ ಮೆನ್ನಲಿಾ  

ಹುಸೇನ Bio Fertilizer

94 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ

ಸೈಮದಾ ನಫಿೀಸಾಬಗಂ ಗಂಡ ಸೈಮದ್ ಮೆನ್ನಲಿಾ  

ಹುಸೇನ Bio Fertilizer

95 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಿಭಮ  ಗಂಡ ಮಲಿಪ Bio Fertilizer

96 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಿಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ ಝಯಣಪಾಪ  ಸುೀಂಠಾಣ Bio Fertilizer

97 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಕವಿತಾ . Bio Fertilizer

98 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ತಿಪ ಭಮ  ಗಂ ಗೊೀಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

99 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಿಭಮ  ಗಂ ಸಾಫಣಾಣ Bio Fertilizer

100 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಿಫಷಪಾಪ  ತಂದೆ.ವಿೀಯಬದ್ರ ಪಾಪ Bio Fertilizer

101 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಯಣಪಾಪ  ತಂದೆ.ಶಾೀಂತಾಜಿ Bio Fertilizer

102 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಯಣಫಷಪ  ತಂ ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ Bio Fertilizer

103 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ತಂದೆ ದ್ ಫಷರಾಜ Bio Fertilizer

104 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಇಮಾಭ ಸಾಫ ತಂದೆ ನಯ್ಯಭತ್ ಸಾಫ . Bio Fertilizer

105 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಾೀಂತ್ಪಾಪ  ತಂದೆ ಬೀಯಪಾಪ  ಪೂಜಾರಿ . Bio Fertilizer

106 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ  ಗಂ. ರಾಚ್ಮಾ  ಭಡತಿ Bio Fertilizer

107 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಭಚಂದ್ರ ಪ  ತಂ ಗುೀಂಡಪ Bio Fertilizer

108 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ರಾಭಶೇಟಟ ತಂ ಕಾಶಿರಾಭ Bio Fertilizer

109 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಚಂದ್ರ ಬಾಬು ತಂದೆ.ಹೇಭಸಿೀಂಗ್ Bio Fertilizer

110 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಭಸಮ ದ್ ಖಲ್ಲೀಲ ಅಸಮ ದ್ ತಂದೆ.ಭಕುು ೀಂಸಾಫ Bio Fertilizer



111 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಶಾಭರಾ ತಂದೆ.ಶಿರಾಮ Bio Fertilizer

112 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಈಯಣಣ  ತಂದೆ.ಶಿರಾಮ Bio Fertilizer

113 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ದೇಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣುಮ್ಮ ರಾಠೀಡ Bio Fertilizer

114 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಗಂಡ ನಯಷರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

115 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ  ತಂ.ತಿಪ ರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

116 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಅನಂತ್ಭಮ  ಗಂಡ ರಾಮಪ Bio Fertilizer

117 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಗೊೀಪಾಲ . Bio Fertilizer

118 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ರುಕಾಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ತ್ತಕಾರಾಭ ರ್ವಯ . Bio Fertilizer

119 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಗಭಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂ ಪಾೀಂಡುನ್ನಮಕ Bio Fertilizer

120 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ಪಾೀಂಡು ರ್ವಯ . Bio Fertilizer

121 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ತ್ತಕಾರಾಭ ತಂದೆ ಶಂಕಯ Bio Fertilizer

122 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ನ್ನಗಶೆಟಟ  ತಂ. ಶಾೀಂತ್ಪ ಕಶಾಾ ಯ Bio Fertilizer

123 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ರ ಭಾತಿ ಗ.ನ್ನಗಶೆಟಟ Bio Fertilizer

124 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಶಿರ ೀನರ್ವಷಯಡ್ಡಡ  ತಂ ಸಣಮಂತ್ಯಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

125 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಯಕೇದ್ದ ನ ತಂ ಯಸೂಲಸಾಫ Bio Fertilizer

126 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಇಸಾಮ ಯಿಲ ತಂ ವಸಭೀಧಿೀನ U/G ಖಾಜಾಬ Bio Fertilizer

127 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಲಾಲಖಾನ ತಂ.ಮೆನೀದ್ದ ನ Bio Fertilizer

128 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಷಲಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ಶೇರ್ ಖಾನ . Bio Fertilizer

129 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಮೆನೀದ್ದ ೀನಖಾನ ತಂ ಲಾಲಖಾನ ಠಾಣ Bio Fertilizer

130 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪ  ತಂದೆ ಶೇಶಪ Bio Fertilizer

131 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಜಗನ್ನಾ ಥಯಡ್ಡಡ  ತಂ ನೀಂಗಾಯಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

132 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಷತ್ಾ ಭಮ  ಗಂಡ ಶಿರ ೀನರ್ವಷಯಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

133 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಹಾಫಿಜ ಟೇಲ ತಂ.ನ್ನಾ ಭತ್ ಟೇಲ Bio Fertilizer

134 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನೂರುದ್ದ ನ ತಂದೆ ನರ್ವಫ ಮೀಂಯ್ಯನ . Bio Fertilizer

135 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಭಲಿೆೀವಪ  ತಂ.ಶಂಕೄರ ಪ Bio Fertilizer

136 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಮಂಗಮಾಮ  ತಂ. ಬಾಲಪ Bio Fertilizer

137 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಭಹಾದೇ ತಂ.ಭೀಭಶೆನ Bio Fertilizer

138 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂ. ವಿರೇಶಂ Bio Fertilizer

139 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂ. ದೇಲಾ Bio Fertilizer

140 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಮಾಣೆಭಮ  ಗಂಡ.ಅೀಂಜಮಾ Bio Fertilizer

141 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಕುನ್ನಲ ತಂದೆ ಕ್ಷವನ ಚ್ರ್ವಾ ಣ Bio Fertilizer

142 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಗೊೀಬಾರ ಾ  ತಂದೆ ಡಾಕಾಾ Bio Fertilizer

143 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂದೆ.ಕ್ಷವನ Bio Fertilizer

144 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಗುರುನ್ನಥ ತಂದೆ ಕಾಶಿರಾಭ Bio Fertilizer

145 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಲಚುಚ  ತಂ ಕ್ಷವನ Bio Fertilizer

146 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಶಿರ ೀನರ್ವಷ ತಂ ಪಿೀರಾಜಿ Bio Fertilizer

147 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಧಮ್ಮು ತಂದೆ.ಇಸಾರ Bio Fertilizer

148 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಪೂರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಧಮ್ಮು Bio Fertilizer

149 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ತ್ತಳಷಯಡ್ಡಡ  ತಂ ಶಿಲ್ಲೀಂಗಪಾಪ Bio Fertilizer

150 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂದೆ ಗಂಗಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

151 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಅೀಂಫಣಣ  ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ನ್ನಮಕ Bio Fertilizer

152 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಆನಂದ್ರಾಮ ತಂದೆ ಗಂಗಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

153 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಮಾರುತಿ ತಂ ನಯಷಪ Bio Fertilizer



154 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಮಾಣಿಕಪಾಪ  ತಂದೆ ರಾಮಪಾಪ Bio Fertilizer

155 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಕಲಾತಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರ ಪಾಪ Bio Fertilizer

156 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಷಯಷಾ ತಿ ಗಂಡ ರಾಭಚಂದ್ರ ಪ Bio Fertilizer

157 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ವಿೀಯಪ  ತಂದೆ ಶಿಪುತ್ರ ಪಾಪ  ಪಾಟೀಲ Bio Fertilizer

158 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ರಾರ್ಜ ತಂದೆ ರಾಭಚಂದ್ರ ಪ  . Bio Fertilizer

159 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಕಲಾತಿ ಗಂಡ ಶಿಪುತ್ರ ಪಾಪ  ಪಾಟೀಲ Bio Fertilizer

160 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂದೆ . ಭೀಭಶೆಟಟ Bio Fertilizer

161 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಪಾೀಂಡುರಂಗ ತಂದೆ.ದ್.ಭಹಾದೇಪಾಪ Bio Fertilizer

162 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಗಂಗಭಮ  ವಿಠಲ Bio Fertilizer

163 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂದೆ ಭೀಭಶೆಟಟ Bio Fertilizer

164 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ದೇಭಮ  ಗಂ ಸಾಮಫಣಾಣ Bio Fertilizer

165 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ವಯಣಪಾಪ  ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪಾಪ  ಕಟೊಟ ಳೆಿ Bio Fertilizer

166 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂ.ರಾಚ್ಪಾಪ Bio Fertilizer

167 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಜೈನ್ನಬಾಯಿ ಗಂಡ ನ್ನಭದೇ . Bio Fertilizer

168 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಮು ತಂ.ಕಸು Bio Fertilizer

169 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನ್ನಗಶೇಟಟ  ತಂ ಫಷಪಾಪ  ಮೇತ್ಕಳೆಿ Bio Fertilizer

170 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ ನ್ನಗಶೇಟಟ Bio Fertilizer

171 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೊೀಫರು . Bio Fertilizer

172 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗೊೀಪಾಲ ತಂದೆ ಜಾನ್ನ ಚನ್ನಾ ರಾಠೀಡ Bio Fertilizer

173 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗುೀಂಡಭಮ  ಗಂಡ.ಫಷಣಪ Bio Fertilizer

174 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭಣಿಕಂಠ ತಂದೆ. ಸಂಗಮವ ಸುೀಂಕದ್ Bio Fertilizer

175 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ.ಸಂಗಮವ ಸುೀಂಕದ್ Bio Fertilizer

176 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭಸಮ ದ್ ಬುರಾನದ್ದ ನ ತಂದೆ ದ್. ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ . Bio Fertilizer

177 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಹೀರಾಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ದೇಜಿ ರ್ವಯ Bio Fertilizer

178 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಮೌಲಾನ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ Bio Fertilizer

179 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಾಭಚಂದ್ರ  ತಂ ನ್ನಗಪಾಪ Bio Fertilizer

180 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಂಗಭಮ  ಗಂ.ಶಿರಾ ಅಲ್ಲಯ್ಯಷ ಶಿಪಾಪ Bio Fertilizer

181 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಾಜಪಾಪ  ತಂದೆ ಫಕಕ ಪಾಪ Bio Fertilizer

182 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪಾಪ  ತಂ ಸಂಗಪಾಪ Bio Fertilizer

183 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಕಣುಕುಮಾಯ ತಂ ನಂದ್ಕುಮಾಯ Bio Fertilizer

184 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಚಾೀಂದ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೊೀಪಾಲ Bio Fertilizer

185 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ತಂದೆ ಭೀಗಪ Bio Fertilizer

186 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರೇಕು ತಂ ದೇಜಿ Bio Fertilizer

187 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸುಭಾಶ ತಂ ಹೇಭಸಿೀಂಗ Bio Fertilizer

188 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಕನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಾಚು Bio Fertilizer

189 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಬೀಯಪ  ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ  ಪೂಜಾರಿ Bio Fertilizer

190 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪ  ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ  ಪೂಜಾರಿ Bio Fertilizer

191 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ನ್ನರಾಮಣಯಡ್ಡಡ  ತಂ.ಅನಂತ್ಯಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

192 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ನೀಲಭಮ  ಗಂಡ ಮಾರುತಿ Bio Fertilizer

193 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಯವಿೀೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಸೀಭನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ  . Bio Fertilizer



194 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಈಯಭಮ  ಗಂಡ ಫಷವಂತ್ರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

195 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಲಲ್ಲೀತಾ ತಂದೆ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ . Bio Fertilizer

196 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ವಿವಾ ನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

197 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ನ್ನಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

198 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಕಾಶಿನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ಬಾಬುರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

199 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಪಾುತಿ ಗಂಡ.ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ  ಕಾಕರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

S.NO Hobli Village Owner Bio Fertilizer

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಪಾೀಂಡುರಂಗ ತಂ. ತೇರ್ಜ Bio Fertilizer

2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಸಿೀತಾರಾಭ ತಂದೆ ತ್ತಳಜಾರಾಭ Bio Fertilizer

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮಾಣಿಕಪೂಯ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ.ಶಾಮ್ಮ Bio Fertilizer

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಣತಿ ತಂ ಜಟ್ಗಟ ಪ Bio Fertilizer

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಅನಲಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಅಗಷಲ Bio Fertilizer

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಯಜಿೀಯ್ಯಬೀ ಗಂ ಭಸಮ ದ್ ಯಫಿೀಸಾಫ ಇನ್ನೀಂದಾಯ Bio Fertilizer

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಗುರುರಾಜ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಅಗಷಲ Bio Fertilizer

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಸುಲೀಚ್ನ್ನ ಗಂಡ ಮ್ಮಕುೀಂದ್ರಾ Bio Fertilizer

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಚಾೀಂದ್ಪಾಶಾ ತಂ ಇಸಾಮ ಯಿಲಸಾಫ Bio Fertilizer

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಈಯಪಾಪ  ತಂ. ಮೇಗಲಪಾಪ Bio Fertilizer

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಧಮ್ಮು ತಂದೆ ಭನ್ನಾ Bio Fertilizer

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಕ್ಷವನ ತಂದೆ ಭಾಚುಚ Bio Fertilizer

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಭಾವಿ ಮೀಯ ಉಷಮ ನಲ್ಲ ತಂ ಮೀಯ ಖಾಸಿೀಂಅಲ್ಲ Bio Fertilizer

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಕ್ಷವನ ತಂದೆ. ಗುೀಂಡು Bio Fertilizer

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಯತ್ಾ ಭಮ  ಗಂಡ.ಚಂದ್ರ ಮೌಳಿ Bio Fertilizer

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ರೂಸಿೀಂಗ ತಂ.ಲಚುಚ Bio Fertilizer

S.NO Hobli Village Owner

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸುಭಾವ ತಂದೆ.ಮಾಣಿಕಪ Trichoderma

2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸಲ್ಲೀಮಾ ಬೀ ಗಂಡ.ಲಾಲ ಭಸಮ ದ್ Trichoderma

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸುಧಾಕಯ ತಂ.ಪಾೀಂಡುರಂಗ Trichoderma

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಕವ ತಂ.ಧೀೀಂಡ್ಡಬಾ Trichoderma

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ರಾಭರಾ ತಂ.ಶಂಕಯರಾ Trichoderma

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ದ್ಷಮ್ಮಕಮಾ  ತಂ. ಫಕಕ ಮಾ Trichoderma

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ದ್ಗಂಫಯರಾ ತಂ ವಿಠೀಬಾ Trichoderma

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಲಾಲಭಸಮ ದ್ ತಂ.ಖಾಜಸಾಫ Trichoderma

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಮವವಂತ್ ತಂದೆ ರ್ವಲು Trichoderma

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಪರ ೀಭಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಚಂದ್ಯ . Trichoderma

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂದೆ.ವಿಠಲ Trichoderma

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ವೀಂಕಟಭಮ  ಗಂಡ ನಯಸಿಮಿ್ಮ Trichoderma

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ದ್ೀಲಾ ತಂ ಕಷನ್ನ Trichoderma

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನಯಸಿಮಿ್ಮ  ತಂ.ಸಂಗಪ Trichoderma

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಜೊೀಗು ಚ್ರ್ವಾ ಣ Trichoderma

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಕ್ಷವನ ತಂದೆ ಹೀರು ಅಲ್ಲಯ್ಯಷ ಹೀರಾಸಿೀಂಗ Trichoderma

17 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಭಧುಕಯ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ Trichoderma

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನ್ನಗಯಡ್ಡಡ  ತಂ. ಅಡವಿರೆಡ್ಡಡ Trichoderma

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಧಮುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧಮ್ಮು Trichoderma

20 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಭೀಮಾಶಂಕಯ ತಂದೆ ಫಕಕ ಯ್ಯಾ Trichoderma



21 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಮಾಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಸರಿಸಿೀಂಗ Trichoderma

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಉಮಿಬಾಯಿ ಗಂ.ಕ್ಷವನ Trichoderma

23 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಯಮವ ತಂದೆ ಕ್ಷವನ Trichoderma

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಶಂಕಯರಾ ತಂ.ವೀಂಕಟರಾ Trichoderma

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಶಿರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಭಶೇಟಟ Trichoderma

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಲಾಲ ಅಸಮ ದ್ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಫ Trichoderma

27 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಪಾೀಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ಸಿದ್ದ ಪಾಪ Trichoderma

28 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಜಾನಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಕರಿೀಭಸಾಫ Trichoderma

29 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಗೊೀರಿಬ ಗಂಡ. ಚಾೀಂದ್ಸಾಫ Trichoderma

30 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ನೀಂಗಪ  ತಂ. ಇಯಪಾಪ Trichoderma

31 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಫಕಕ ಪಾಪ  ತಂ. ನ್ನಗಶೆಟಟ  ಮ್ಮ. ನ್ನಗಯಿದ್ಲಾಯಿ Trichoderma

32 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಪುೀಂಡಲ್ಲಕ ತಂ ಸಿದ್ದ ಪ Trichoderma

33 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ರಂಗಭಮ  ಗಂಡ ಶಿಲ್ಲೀಂಗಪ Trichoderma

34 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ದ್ವಯಥ ತಂ. ಶಿರಾಮ Trichoderma

35 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಸಣಮಂತ್ಪಾಪ  ತಂ. ಬಾಳಪಾಪ Trichoderma

36 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಸಂಗಪ  ತಂ. ರಾಚ್ಪಾಪ Trichoderma

37 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಚಂದ್ರ ಪಾಪ  ತಂದೆ.ಶಂಕರ ಪಾಪ Trichoderma

38 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ವಿೀರೇೀಂದ್ರ ಪ  ತಂದೆ ಫಕಕ ಪಾಪ Trichoderma

39 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಶಾೀಂತ್ಮಾ  ತಂ ವಿೀಯಬದ್ರ ಮಾ Trichoderma

40 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಭಹಾನಂದಾ ಗಂಡ . ಶಿಕುಮಾಯ ಸಿೀಂಗಯ Trichoderma

41 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ನ್ನಗಪಾಪ  ತಂ.ಸಿದ್ದ ಪಾಪ Trichoderma

42 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಪುಷಾಪ ತಿ ಗಂಡ ವಿೀರೇೀಂದ್ರ ಪಾಪ Trichoderma

43 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ವಿೀಯಶೆಟಟ  ತಂ. ತಿಪ ಣಾಣ  ಮ್ಮ| ನ್ನಗಾಯಿದ್ಲಾಯಿ Trichoderma

44 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಸಂತೊೀಶಕುಮಾಯ Trichoderma

45 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಈಯಪ  ರಾಚ್ಪ Trichoderma

46 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಅಸಮ ದ್ಪಾಷಾ ತಂ ಹುಸೇನಸಾಫ Trichoderma

47 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಚುನ್ನಾ ಮಯ್ಯಾ  ತಂ.ಚಾೀಂದ್ಸಾಫ Trichoderma

48 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಂದೆ ಶಿರಾಮ Trichoderma

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ನ್ನಗವಾ ರಿ ಗಂಡ ಯಘುನ್ನಥ Trichoderma

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಸಾಯಿಫಣಾಣ  ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪಾಪ Trichoderma

51 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ರಾಜೀಂದ್ರ  ತಂ.ಶಿರಾಯ್ಯ Trichoderma

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಭಲಿಭಮ  ಸುಫಣಣ Trichoderma

53 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಶಿರ ೀಭತಿ ಭಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಭಹಾದೇಪಾಪ Trichoderma

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರ ವಿೀಣ ತಂದೆ ಕ್ಷವನರಾ Trichoderma

55 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭರೇೀಂದ್ರ  ತಂ.ಫಕಕ ಪ  ಕೇಳೊರು Trichoderma

56 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸುಭಾವ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಕುಷರಂಳೆಿ  ತಾೀಂಡಾ Trichoderma

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಎವಪ Trichoderma

58 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭಾಯತಿದೇವಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ ಮೇೀತ್ಕಳೆಿ Trichoderma

59 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೆ ಚೆನಾ ವಿೀಯಪಾಪ Trichoderma

60 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸೀಭಶೇಖಯ ತಂ. ಸಾಮಫಣಣ Trichoderma

61 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ನೀಂಗಭಮ  ತಂದೆ ಯಂಕಪ  ರ್ವಡ್ಡ Trichoderma

62 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ತ್ತಕಕ ಪ  ತಂ ಭಲಿಪಾಪ  ಕೇಳೊಯ Trichoderma



63 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭಲಿಪಾಪ  ತಂದೆ ರಾಭಣಾಣ Trichoderma

64 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು (1) ಪೀಂಟಪ  ತಂದೆ ತಿಪ ಣಣ Trichoderma

65 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಏಕನ್ನಥ ತಂದೆ ಶಂಕಯ ಚ್ರ್ವಾ ಣ . Trichoderma

66 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯ Trichoderma

67 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ದೇಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಂದ್ರನ್ನಮಕ Trichoderma

68 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಖುಬು Trichoderma

69 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರಾಮ್ಮ ತಂ ಖೂಬು ಕುಷರಂಳೆಿ Trichoderma

70 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ದೇವಿದಾಷ ತಂದೆ.ಅಣದ್ರ Trichoderma

71 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ತೇರ್ಜ.ತಂ.ಕಷನ್ನ ಕುಷರಂಳೆಿ Trichoderma

72 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಉದ್ಮಶಂಕಯ ತಂ. ಮ್ಮಕುೀಂದ್ಪ  ಚೀಂಚೀಳಿ Trichoderma

73 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಗೊೀಪಾಲ ತಂದೆ.ಚಂದ್ರ ಚ್ರ್ವಾ ಣ Trichoderma

74 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರುಕ್ಷಮ ೀಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಭದಾಷ ಚ್ರ್ವಾ ಣ Trichoderma

75 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಜಗನ್ನಾ ಥ ತಂ.ಫಕಕ ಪ  ಕೇಳೊರು Trichoderma

76 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ವಿನೀದ್ ತಂದೆ ಹಾಭಜಿ Trichoderma

77 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಗೊೀವಿೀಂದ್ ತಂದೆ.ನಯಸಿೀಂಗ Trichoderma

78 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಫಕಕ ಮಾಮ  ಗಂಡ.ಜೈವಂತ್ ಚೌಡಕ್ಷ Trichoderma

79 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಭಲಿಪಾಪ  ತಂ. ಉಪು Trichoderma

80 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ವೈಜನ್ನಥ ತಂ ಗುರುಪಾದ್ಪ Trichoderma

81 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಸಣಮಂತಾ ತಂದೆ ನೀಂಗಪಾಪ  ನ್ನಟೀಕಾಯ Trichoderma

82 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ಯಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ನ್ನರಾಮಣಯಡ್ಡಡ Trichoderma

83 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಜಗಮಾಮ  ಗಂ ಭಲಿೆೀವಪಾಪ  ಹೀರೆಕುಯಬುಯ Trichoderma

84 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಭೀಭಣಣ  ತಂ. ನ್ನಗಪ Trichoderma

85 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ವಿೀರುಪಾಕ್ಷ್ಮಾ  ತಂ.ರಾಚ್ಯ್ಯಾ Trichoderma

86 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಗುರುನ್ನಥ ತಂ. ಷದಾಶಿರೆಡ್ಡಡ Trichoderma

87 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಅಪಜಲಮಮಾ  ತಂ. ಅಬುಾ ಲಿಾಸಾಫ Trichoderma

88 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಶಂಕರ ಪ  ತಂದೆ ಮಲಿಪ Trichoderma

89 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ವಿಜಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿವಾ ೀಂಫರಾ Trichoderma

90 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಬೀಭಸೇನ ತಂ ಶಿಪ  ಸರಿಜನ Trichoderma

91 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಯೆಲಿಮಾಮ  ಗಂಡ ಕಾವಪಾಪ  . Trichoderma

92 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ರೂಪಿಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮಿಾ  ನ್ನಮಕ Trichoderma

93 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ನ್ನಗಮಾ  ತಂದೆ ಮಲಿಮಾ  . Trichoderma

94 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ ಅೀಂಬಾದಾಷರಾ Trichoderma

95 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಶಿರ ೀನರ್ವಷರಾ ತಂದೆ.ದೀಂಡೆರಾ Trichoderma

96 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಶಿಭಮ  ಗಂಡ ನಯಷಪ Trichoderma

97 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಪೀಂಟಯ್ಯಾ  ತಂದೆ.ಭಾಗಪ Trichoderma

98 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಜಗಜನಯಡ್ಡಡ  ತಂದೆ Trichoderma

99 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ Trichoderma

100 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ರಾಘಯಡ್ಡಡ  ತಂ ಅನಂತ್ಯಡ್ಡಡ Trichoderma

101 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಷತ್ಾ ಭಮ  ಗಂಡ.ಸುರೇವ Trichoderma

102 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಭನೀಸಯ ತಂದೆ ವಯಣಪ  . Trichoderma

103 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಶಂಕರ ಯ್ಯಾ  ತಂದೆ ರಾಜೀಂದ್ರ ಯ್ಯಾ  ಜಂಗಿನಭಠ . Trichoderma



104 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಫಷಯಡ್ಡಡ  ತಂ ತಿಪಾಪ ಯಡ್ಡಡ Trichoderma

105 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ತ್ತಳಸಿರಾಭ ತಂದೆ ಭಲಿಯ್ಯಾ Trichoderma

106 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಶೇಖಯ ತಂದೆ.ಶಂಕೄರ ಪಾಪ  ಕೇತ್ು ಲಾಪೂಯ Trichoderma

107 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ವಿೀಯಭಣಿ ಗಂಡ.ನಯಸಿಮಿ್ಮ Trichoderma

108 ಚೀಂಚೀಳಿ ಮರಿಯ್ಯಣ ಲಚಾಮ ಯಡ್ಡಡ  ತಂ ಶಂಕಯಯಡ್ಡಡ Trichoderma

109 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ವಯಣಭಮ  ಗಂಡ ನಯಷಪ Trichoderma

110 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಜೈಪಾಲ ತಂದೆ ಭಲಿಪಾಪ Trichoderma

111 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಂಕಯರಾಜ ತಂದೆ ಸಂಗಪ  ಷಜಜ ನ Trichoderma

112 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಸುಶಿೀಲಭಮ  ಗಂ ಶಿರ ೀನರ್ವಷರೆಡ್ಡಡ Trichoderma

113 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ನ್ನಗಶೆಟಟ  ತಂದೆ ರಾಭಶೆಟಟ Trichoderma

114 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ವಿೀಯಪ  ತಂ ಮೇಗಲಪಾಪ Trichoderma

115 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಬಾಲಪ  ತಂದೆ.ಸೈದ್ಪ Trichoderma

116 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಇೀಂದ್ರ ಭಮ  ಗಂಡ ಆನಂದ್ಕುಮಾಯ Trichoderma

117 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ತ್ತಳಜಪ  ತಂದೆ ಸಣಮಂತ್ Trichoderma

118 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಭಾಗಿೀಯಥಿ ತಂದೆ ನಯಷರೆಡ್ಡಡ  . Trichoderma

119 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಕಯಫಷಭಮ  ಗಂ ಸಂಗಪಾಪ Trichoderma

120 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಫಕಕ ಭಮ  ಗಂಡ.ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ Trichoderma

121 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಸಣಭಯ್ಯಾ  ತಂದೆ ಯಂಕಯ್ಯಾ  ಸುೀಂಠಾಣ,ಕಲಿೂಯರೀಡ Trichoderma

122 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಸುಣಾು ಗಂ ಭಧುಸೂದ್ನರೆಡ್ಡಡ Trichoderma

123 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಸುದ್ವುನರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಭಧುಸುಧನರೆಡ್ಡಡ Trichoderma

124 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ವಿೀರಾರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಚೆನ್ನಾ ರೆಡ್ಡಡ Trichoderma

125 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ರಾಜೀಂದ್ರ ಪಾಪ  . Trichoderma

126 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಂಕರ ಪಾಪ  ತಂದೆ.ರುದ್ರ ಪಾಪ  ಸೂಯರ್ವಯ Trichoderma

127 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಭೀಭಣಣ  ತಂದೆ ಸಣಮಂತ್ . Trichoderma

128 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಖಾಜಾಸಾಫ ತಂ ಖಾಸಿೀಂಸಾಫ Trichoderma

129 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶೇಖಯ ತಂ ರಾಮ್ಮಲು Trichoderma

130 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಿರ ೀಭತಿ ಪುಷಾಪ ತಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿನ್ನಥ Trichoderma

131 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಮ್ಮಯಲ್ಲಧಾಯರಾ ತಂದೆ ಗುೀಂಡೇರಾ Trichoderma

132 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಅನಾ ಪೂಣು ಗಂಡ ದ್.ತ್ತಕಕ ಣಣ Trichoderma

133 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಅಬುದ ಲರ್ವಸ ತಂ. ಅಬುದ ಲತ್ಘನ Trichoderma

134 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ದೇವಿೀಂದ್ರ ಪಾಪ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಪ  . Trichoderma

135 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಯಣಪ  ತಂ. ಸಿದ್ದ ಪ  ಕುಯಬುಯ Trichoderma

136 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಭಸಮ ದ್ ಹಾಜಿ ತಂ. ಬುರಾನಟೇಲ Trichoderma

137 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಅೀಂತ್ಭಮ  ಗಂಡ.ಎವಪ Trichoderma

138 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶೀಭಾ ತಂದೆ.ಅೀಂಫಣಾಣ  ಡಡ ಯ Trichoderma

139 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಗುೀಂಡಪ  ತಂ. ಶಿಮೂತಿು ಚೀಂಚೀಳಿ Trichoderma

140 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ  ತಂ ಭಲಿಪ Trichoderma

141 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂ. ಸಾಮಫಣಣ  ಭೀಜಿ Trichoderma

142 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ದ್ರರ ತಿ ಗಂಡ ಸಾಭಸೇನ Trichoderma

143 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಿವಯಣಪ  ತಂ ಗುರುಪಾದ್ಪ Trichoderma



144 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಫಣಣ Trichoderma

145 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಕುೀಂತ್ಲಾ ಗಂಡ ರ ಕಾವಬಾಬು Trichoderma

146 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಗೌಡಪ  ತಂ. ವಯಣಪ Trichoderma

147 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಷತ್ಾ ಮಾಮ  ಗಂ. ನ್ನಗಯಡ್ಡಡ Trichoderma

148 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ  ತಂ. ರಾಚ್ಪ Trichoderma

149 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಗುಯಮಾಮ  ಗಂ. ಶಿವಯಣಮಾ Trichoderma

150 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ತಂ.ವಯಣಪ Trichoderma

151 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಭೀಭ ಶಾಾ  ಚೀಂಚೀಳಿ Trichoderma

152 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಬೀಯಪಾಪ  ತಂದೆ.ಗೌಯಪಾಪ Trichoderma

153 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಫಷಣಪ  ತಂ. ಅಡ್ಡವಪ  ಗೌನಳೆಿ Trichoderma

154 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಅೀಂಬೄರ ೀಶ್ ತಂದೆ ಶಿಕುಮಾಯ ಸೀಂತ್ . Trichoderma

155 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಬಾಲಪ  ತಂದೆ ಮಲಿಪ Trichoderma

156 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಬಚ್ಚ ಪ  ತಂ. ಪೀಂಟಪ Trichoderma

157 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಅೀಂತ್ಮಾಮ  ಗಂಡ.ಅಡ್ಡವಪಾಪ Trichoderma

158 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಗೊೀಪಾಲರೆಡ್ಡಡ Trichoderma

159 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಜಗದ್ೀವಾ ಯಡ್ಡಡ  ತಂ. ಗೊೀಪಾಲಯಡ್ಡಡ Trichoderma

160 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಕೄ.ವೀಂಕಟಯಡ್ಡಡ Trichoderma

161 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಸಣಮ ಣಣ  ತಂದೆ.ಬಾಲಪ Trichoderma

162 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಸಾಬರಾ ಗಂಡ ಅಜಿೀಜಮಮಾ Trichoderma

163 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಗೊೀರೆಪ  ತಂದೆ ಅೀಂಜಮಾ  ಸಾರಾ Trichoderma

164 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ವೀಂಕಟಯಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ರಾಭಯಡ್ಡಡ Trichoderma

165 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಕಮಾಲರೆಡ್ಡಡ Trichoderma

166 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಸುಯಮಾಮ  ಗಂಡ.ಯಂಕಪಾಪ Trichoderma

167 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಗೊೀಪಾಲರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ಬಾಲರೆಡ್ಡಡ Trichoderma

168 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಷತ್ಾ ಮಾಮ  ಗಂಡ.ಆನಂದಂ Trichoderma

169 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಸುಧಾಕಯ ತಂದೆ ರಾಭಪ Trichoderma

170 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಿ್ಲ ಅೀಂಜಪ  ತಂ ಪೀಂಟಪ Trichoderma

171 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಫಷಲ್ಲೀಂಗಪ  ತಂದೆ ಸಂಗಣಣ  ನಂದ್ರಯ Trichoderma

172 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಭಾಗಾ ತಿ . Trichoderma

173 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ನಯಸಿೀಂಗರಾ ತಂ.ಭಲಿಪಾಪ Trichoderma

174 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಭನೀಸಯ ವಿೀಠಮಾ Trichoderma

175 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಮಾಣಿಕಪ  ತಂ ರಂಗಪಾಪ Trichoderma

176 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಷಣಣ ಖಾಜಪ  ತ್.ಸಾಮಫಣಣ  ಸಲಗಿ Trichoderma

177 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಶಾಭರಾ ತಂದೆ ಖಾಜಪಾಪ Trichoderma

178 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಚತ್ರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ಕಲಿಪ Trichoderma

179 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ವೀಂಕಟೇವ ತ್.ಗುೀಂಡಮಾ Trichoderma

180 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಕಾಶಿನ್ನಥ ತಂದೆ ಘಾಳಪಾಪ Trichoderma

181 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಜಗನ್ನಥರಾ ತಂದೆ ಲಾಲಪಾಪ Trichoderma

182 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ನಯಷಪಾಪ  ತಂ ತಿಪ ಣಾಣ Trichoderma

183 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಖುತೇಜಾಬಗಂ ಗಂ ವಬಾ ಯಸಾಫ Trichoderma

184 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಮೆನೀದ್ನ ತಂ.ಪಾಸುಮಯ್ಯಾ  ಕೇಯಬಾ Trichoderma

185 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಭಸಮ ದ್ಇಸಾಮ ಯಿಲ ತಂ.ಮೆನೀದ್ನ Trichoderma

186 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸೂಮುಶೇಖಯ ತಂ. ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ Trichoderma

187 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಬಾಬು ತಂ.ರೇಣಪ Trichoderma



188 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಗೌಯಮಾಮ  ಗಂಡ.ದ್.ಮಾಣಿಕಪಾಪ  ರಾಚೀಟ Trichoderma

189 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಖಾಜಾಭಸಮ ದ್ಷಮಯ್ದ್ದ ೀನ ತಂ ಖಾಜಾಅಮ Trichoderma

190 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸಿದಾರ ಭಪಾಪ  ವಯಣಪಾಪ Trichoderma

191 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಅನೂಸೂಯ್ಯಬಾಯಿ ಗಂ ಸಿದಾರ ಭಪ ಬೄಡಗಲಿ್ಲ Trichoderma

192 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ .ಸಿದ್ದ ಪಾಪ  ತಂದೆ.ನಯಷಪ  ಭುತಾಳಿ Trichoderma

193 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸಂಗಮಾಮ  ಗಂಡ ದ್.ನಯಷಯಡ್ಡಡ Trichoderma

194 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ರಾಜೀಂದ್ರ  ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ Trichoderma

195 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಈಯಭಮ  ಗಂಡ.ದ್.ದೇಪಾಪ  ಮತಿರ Trichoderma

196 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಶಿರ ೀಮಂತ್ರಾ Trichoderma

197 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ದ್ಮ ಭಮ  ಗಂಡ.ಚಂದ್ರ ಪಾಪ  ನ್ನಮನೂಯ Trichoderma

198 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಉದ್ಮಸಿೀಂಸ ತಂದೆ ಭೀಭಯ್ಯಾ Trichoderma

199 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಪಾಶುಮಮನ ತಂದೆ ಖಾಜಾಭಾಯಿ Trichoderma

200 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸಂಗಮವಾ ಯ ತಂದೆ.ದ್.ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ Trichoderma

201 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಕಭಲಮಾಮ  ಗಂಡ.ಭೀಭಯ್ಯಾ  ಕಲಾಲ Trichoderma

202 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಫಕಕ ಪಾಪ  ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪಾಪ Trichoderma

203 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ವಿವಾ ನ್ನಥ ತಂದೆ.ಚಂದ್ರ ಪಾಪ  ನ್ನಮನೂಯ Trichoderma

204 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸೂಮುಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ.ದ್.ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ Trichoderma

205 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಚಂದ್ರ ಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ.ದ್.ಸುಭಾವಚ ೀಂದ್ರ Trichoderma

206 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ ತಂದೆ ಭೀಭರಾ Trichoderma

207 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಹೂನಬಾಯಿ ಗಂಡ ದ್, ಬೀಭಲಾ Trichoderma

208 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಂಪೊೀಕ Trichoderma

209 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂದೆ ಟೊೀಪು Trichoderma

S.NO Hobli Village Owner

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಯಹೆಮ್ಮದ್ದ ನ ತಂ ಖಾಜಾಮಯ್ಯ Bio Fertilizer

2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಗೊೀವಿೀಂದ್ರಾ ತಂದೆ ನಯಸಿೀಂಸರಾ Bio Fertilizer

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಷಯದಾಯಮಯ್ಯಾ  ತಂದೆ ಖಾಜಾಮಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನ್ನರಾಮಣರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಆಶಾರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ವಿೀಯಶೆಟಟ  ತಂದೆ ಫಷಣಪ  ಪಾಟೀಲ Bio Fertilizer

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಶಿವಯಣಪ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ Bio Fertilizer

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಭಲಿರೆಡ್ಡಡ  ತಂ. ನ್ನಗರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಅಲಿಾಟೇಲ ತಂ.ಮಮಾ ಟೇಲ Bio Fertilizer

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಅಣರ್ವಯ ಸುಶಿಲಭಮ  ಗಂ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ Bio Fertilizer

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಫಷಸ ಮಾಮ  ಗಂ. ಫಕಕ ಪಾಪ Bio Fertilizer

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ರಾಚ್ಭಮ  ಗಂ.ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ Bio Fertilizer

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ನ್ನಯಮಣರೆಡ್ಡಡ  .ತಂ. ಜಗನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಶಿರಾಭ Bio Fertilizer

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ನ್ನಗಾಇದಿಾಯಿ ಶಿರಾಭ ತಂ ಪೊೀಮ್ಮ Bio Fertilizer

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ನ್ನಗಪಾಪ  ತಂ.ಸಿದ್ದ ಪಾಪ Bio Fertilizer

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಪುಷಾಪ ತಿ ಗಂಡ ವಿೀರೇೀಂದ್ರ ಪಾಪ Bio Fertilizer



17 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ವಿೀಯಶೆಟಟ  ತಂ. ತಿಪ ಣಾಣ  ಮ್ಮ| ನ್ನಗಾಯಿದ್ಲಾಯಿ Bio Fertilizer

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಸಂತೊೀಶಕುಮಾಯ Bio Fertilizer

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ತಿರುಭಲಾಪೂಯ ಈಯಪ  ರಾಚ್ಪ Bio Fertilizer

20 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಸಂತ್ರಾ ತಂದೆ.ವೀಂಕಟರಾ ಕುಲಕಣಿು Bio Fertilizer

21 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ರಾಜಶೇಖಯ.ತಂ.ಭಹಾರುದ್ರ ಪಾಪ Bio Fertilizer

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಚ್ನಾ ಪ  ತಂದೆ ವೈಜನ್ನಥ Bio Fertilizer

23 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ  ತಂ.ಫಷಪ ಕೇಳೊರು Bio Fertilizer

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಪಂಡರಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಪ Bio Fertilizer

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟಟ  ತಂ. ಫಷಸ ಪಾಪ  ಕೇಳೊರು Bio Fertilizer

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕೇಳೊರು ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ.ಸಣಮಂತ್ಪ Bio Fertilizer

27 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ವಿೀರಾಯಡ್ಡಡ  ತಂ.ಅನಂತ್ಯಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

28 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಫಷಭಮ  ಗಂಡ ಸಾಮಫಣಣ Bio Fertilizer

S.NO Hobli Village Owner Bio Fertilizer

1 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಅಲೂು ರಿ ಷತ್ಾ ನ್ನರಾಮಣ ತಂದೆ ದ್. ಎ. ರಾಭಕೇೀಟಮಾ  . Bio Fertilizer

2 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ

ಎ.ಯಮಾತಿ ಗಂಡ ಕೄ.ಎನ್.ಚೌದ್ರ  ತಂದೆ 

ಎ.ಷತ್ಾ ನ್ನರಾಮಣ ಥರ ೀ.ಜಿ.ಪಿ.ಎ ಎ.ಷತ್ಾ ನ್ನರಾಮಣ 

ತಂದೆ ದ್.ರಾಭಕೇೀಟಯ Bio Fertilizer

3 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರೂಪಿಾ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರರ Bio Fertilizer

4 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಗುಲಾಭ ಜಿಲಾನ ತಂದೆ.ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕ Bio Fertilizer

5 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರಾಮಿ್ಮ  ತಂದೆ ಸಣಭಪ Bio Fertilizer

6 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ರೂಸಿೀಂಗ್ ತಂದೆ ದೇಲಾ Bio Fertilizer

7 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ತಾರಾಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಯತ್ತಾ Bio Fertilizer

8 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಖೀಭಣಿಬಾಯಿ ಗಂ.ಶಂಕಯ Bio Fertilizer

9 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ನಯಸಿೀಂಗ ರಾಠೀಡ Bio Fertilizer

10 ಚೀಂಚೀಳಿ ಶಾದ್ಪೂಯ ಗೊೀವಿೀಂದ್ ತಂದೆ ಫನ್ನಾ Bio Fertilizer

11 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಫಷರಾಜ ತಂದೆ ನಯಸಿೀಂಗರಾ Bio Fertilizer

12 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸಿದ್ದ ಭಮ  ಗಂ.ಭಲಿೆೀವಪಾಪ Bio Fertilizer

13 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ದ್ತ್ು ತಾರ ಮ ತಂದೆ ಸಂಗಪ  ಐನೀಳಿ . Bio Fertilizer

14 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಫಷಸ ಮಾಮ  ಗಂ.ಫಕಕ ಪಾಪ Bio Fertilizer

15 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಶಿಪ  ತಾದ್ಲಾಪೂಯ Bio Fertilizer

16 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಶಾಭರಾ ತಂ.ಕಲಿಪ Bio Fertilizer

17 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಚ್ನಾ ವಿೀಯಪ  ತಂ.ಭಲಿಪ Bio Fertilizer

18 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಬಂಡಪಾಪ  ತಂದೆ ಈಯಪಾಪ  ಉಡಗಿ Bio Fertilizer

19 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಬಗವಂತ್ರಾ ತಂದೆ ಅಣೆಣ ಪಾಪ  ಭಲಸಾ Bio Fertilizer

20 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಭಲಿಪ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಪ Bio Fertilizer

21 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಶಿವಯಣಪ  ತಂದೆ ಶಂಕೄರ ಪ Bio Fertilizer

22 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ತ್ತಳಜಪ  ತಂ ಸಾಮಫಣಾಣ Bio Fertilizer

23 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಈಯಭಮ  @ ಈಯಾ  ಗಂಡ ಭಲಿಪ Bio Fertilizer

24 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಸೈ.ಅಕಾ ಯಹುಸೇನ ತಂ ಬಾಬಾಹುಸೇನ Bio Fertilizer

25 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂದೆ ದೇವಿೀೀಂದ್ರ ಪ Bio Fertilizer

26 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಯವಿಕುಮಾಯ ತಂ ಶಿಶಂಕಯ Bio Fertilizer



27 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ರಾಘವೀಂದ್ರ  ತಂ ಶಂಕಯರಾಜ Bio Fertilizer

28 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಝಯಣಪಾಪ  ತಂ ನಯಷಪಾಪ Bio Fertilizer

29 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಯತ್ಾ ಭಮ  ಗಂಡ ಸಾಮಫಣಾಣ Bio Fertilizer

30 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಅೀಂಬಾಜಿರಾ ತಂದೆ ರಾಭಚಂದ್ರ Bio Fertilizer

31 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಶಿಶಂಕಯ ತಂ ಗುೀಂಡಪಾಪ Bio Fertilizer

32 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ  ತಂದೆ ನ್ನಗಪ Bio Fertilizer

33 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ದ್ಷು ಯ್ಯಾ  ತಂದೆ.ದ್.ನಯಷಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

34 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ರಾಭಶೆಟಟ  ತಂ ಬಚ್ಚ ಪ Bio Fertilizer

35 ಚೀಂಚೀಳಿ ಕಲಿೂಯರೀಡ ಯಮವ ತಂದೆ ವಯಣಪ  ಜೊೀನಾ ಲ Bio Fertilizer

36 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಉಮಾಶಂಕಯ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖಯ Bio Fertilizer

37 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಭೀಮಾಶಂಕಯ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖಯ Bio Fertilizer

38 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ತಂದೆ ಕಲಿಪ  ಚಂಡಾರ ಸಿ . Bio Fertilizer

39 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಗಂಡ ಫಕಕ ರ ಭು ಭಲಸಾ Bio Fertilizer

40 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಫಕಕ ಪಾಪ  ತಂ ಗುೀಂಡಪಾಪ Bio Fertilizer

41 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಸುಧಾಕಯ ತ್.ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ Bio Fertilizer

42 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ನ್ನಗಭಮ  ಗಂ.ಗುಯಪಾದ್ಪ Bio Fertilizer

43 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂ.ನಯಸಿೀಂಗರಾ Bio Fertilizer

44 ಚೀಂಚೀಳಿ ದೇಗಲಭಡ್ಡ ವಿನೀದ್ಕುಮಾಯ ತಂ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪಾಪ Bio Fertilizer

45 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ.ಫಷವಂತ್ರಾ ರಾಜಾಪೂಯ Bio Fertilizer

46 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ತಂದೆ.ರ ಭುಲ್ಲೀಂಗ Bio Fertilizer

47 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಸೀನಭಮ  ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾ Bio Fertilizer

48 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಷತ್ಾ ನ್ನರಾಮಣ ನರಾಳೆ Bio Fertilizer

49 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಹನಾ ಭಮ  ಗಂಡ ಫಷಣಣ  ಕೄರೀಳೆಿ Bio Fertilizer

50 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಫಷಣಣ  ತಂ ಸಾಮಫಣಣ Bio Fertilizer

51 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ರಾಭಣಣ  ತಂ ಸಣಮಂತ್ Bio Fertilizer

52 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ವಿೀಯಶೇಟಟ  ತಂದೆ ಬಂಡಪ  . Bio Fertilizer

53 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಗಂ.ಸಣಮಂತ್ ಕಯನಕೇೀಟ Bio Fertilizer

54 ಚೀಂಚೀಳಿ ಚೀಂಚೀಳಿ ಬಾಫಣಣ  ತಂ ಪಕ್ಷಯಪ Bio Fertilizer

55 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸೂರು ತಂ ಧಾರು Bio Fertilizer

56 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಹುನಕ್ಷಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಭರಾ Bio Fertilizer

57 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಾಮಪ  ಪೊೀಚ್ಲಿ್ಲ Bio Fertilizer

58 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಿರ ೀಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ.ನಯಸಿೀಂಗ Bio Fertilizer

59 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ವಿೀಯಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಶೇವು ರ್ವಯ Bio Fertilizer

60 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಾೀಂತ್ಕುಮಾಯ ತಂ ಶೇಶಗಿೀರಿರಾ Bio Fertilizer

61 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಂಕಯ ತಂದೆ ಧಾಜಿ Bio Fertilizer

62 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನ್ನಗಯತ್ಾ  ಗಂಡ.ಮಾಣಿಕರಾ Bio Fertilizer

63 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ.ಶಂಕಯ ರಾಠೀಡ Bio Fertilizer

64 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಮಾನಸಿೀಂಗ ತಂದೆ ಕಸು Bio Fertilizer

65 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ದೇವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಸು . Bio Fertilizer

66 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭೀರ್ಜ ತಂದೆ ಶಂಕಯ Bio Fertilizer

67 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಜೈನ್ನಬಾಯಿ ಗಂ ಪೊೀಮ್ಮ Bio Fertilizer

68 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಚಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಗಂ ಉಮಿಾ Bio Fertilizer



69 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಉಮಿಾ  ರಾಠೀಡ Bio Fertilizer

70 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನ್ನಣೂ ತಂ ಗೊೀಭಲಾ Bio Fertilizer

71 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗೊೀವಿೀಂದ್ ತಂದೆ.ರಾಮ್ಮ ರ್ವಯ Bio Fertilizer

72 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಕ್ಷವನ ತಂದೆ ಭೀಕುಕ Bio Fertilizer

73 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಅಮೃತ್ ತಂ ಭೀಭಣಾಣ Bio Fertilizer

74 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಫಕಕ ಪಾಪ  ತಂ ನ್ನಗಪಾಪ Bio Fertilizer

75 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಯಮವ ತಂದೆ ಧಾಜಿ Bio Fertilizer

76 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಕೄಸಿಬಾಯಿ ಗಂಡ.ರೇಕು Bio Fertilizer

77 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗಂಗಾರಾಭ ತಂದೆ.ಖುಬು Bio Fertilizer

78 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರ್ವಲು ತಂ.ಥಾರು Bio Fertilizer

79 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಾೀಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮ್ಮಕುೀಂದ್ . Bio Fertilizer

80 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೈಸಿೀಂಗ Bio Fertilizer

81 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಬಾಬು ತಂ ಗೊೀಭಲಾ Bio Fertilizer

82 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಂತೊೀಶಕುಮಾಯ ತಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ Bio Fertilizer

83 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಗುೀಂಡಪಾಪ  ತಂ ವಿಯಬದ್ರ ಪಾಪ Bio Fertilizer

84 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಣಮಂತ್ಪಾಪ  ತಂದೆ ಯಂಕಪಾಪ Bio Fertilizer

85 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ವಭಶೀದ್ದ ನ ತಂ ಇಮಾಭಸಾಫ Bio Fertilizer

86 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ದೇಜಿ ತಂ ಘಮ್ಮಮ Bio Fertilizer

87 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ G. ಸುಶಿಲಬಾಯಿ ಗಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯ Bio Fertilizer

88 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ರಾಭಶೇಟಟ  ತಂದೆ ಸುರಾಭ Bio Fertilizer

89 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭಲಿ್ಲಕಾುರ್ಜನ ತಂ ಫಷಣಪಾಪ  ಸುೀಂಕದ್ Bio Fertilizer

90 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಚಂದ್ರ ತಂ ನ್ನಮ್ಮ Bio Fertilizer

91 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಂಕಯ ತಂ ಫಕಕ ಪಾಪ Bio Fertilizer

92 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನೀಲಮಾಮ  ಗಂಡ.ಭೀಭಶೆಟಟ Bio Fertilizer

93 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಹರಾಭಣಿ Bio Fertilizer

94 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಬೀ,ಬೀ,ಸುಗಾರ  ಗಂಡ ಮ್ಮನೀಯಮೀಂಯ್ಯ Bio Fertilizer

95 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ದೇವಿದಾಷ ತಂದೆ ಹೇಭಲಾ Bio Fertilizer

96 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಸಾಮಪ  ತಂದೆ.ನ್ನಗಪ Bio Fertilizer

97 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ನಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣತಿ Bio Fertilizer

98 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಭಲಿ್ಲಕಾುರ್ಜನ ತಂ ಸಿದಾರ ಭಪಾಪ  ಭಂಡಾಯ Bio Fertilizer

99 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ವಕುೀಂತ್ಲಾ ಗಂಡ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ಸುೀಂಕದ್ Bio Fertilizer

100 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಫಳಿರಾಭ ತಂದೆ ಶಾಭರಾ Bio Fertilizer

101 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಶಂಕಯ ತಂದೆ.ಲಚುಚ Bio Fertilizer

102 ಚೀಂಚೀಳಿ ಭೀಗಾಲ್ಲೀಂಗದ್ಳೆಿ ಖೀಮ್ಮ ತಂ ಗೊೀಮ್ಮ Bio Fertilizer

103 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಭೀಭಣಣ  ತಂ. ನ್ನಗಪ Bio Fertilizer

104 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ವಿೀರುಪಾಕ್ಷ್ಮಾ  ತಂ.ರಾಚ್ಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

105 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಗುರುನ್ನಥ ತಂ. ಷದಾಶಿರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

106 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಲಲ್ಲೀತಾ ತಂದೆ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ . Bio Fertilizer

107 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ವಿವಾ ನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

108 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ನ್ನಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

109 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಕಾಶಿನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ಬಾಬುರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

110 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಪಾುತಿ ಗಂಡ.ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ  ಕಾಕರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

111 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಅಪಜಲಮಮಾ  ತಂ. ಅಬುಾ ಲಿಾಸಾಫ Bio Fertilizer

112 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಭಸಮ ದ್ ಭಸಾು ನಸಾಫ ತಂದೆ.ಭಸಮ ದ್ ಖಾಜಾಸಾಫ Bio Fertilizer

113 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಸಾಮಫಣಣ  ತ್0ದೆ ಚ್0ದ್ರ ಪ Bio Fertilizer



114 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ತಿಪ ಮಾಮ  ತಂ. ಸಾಯಿಫಣಾಣ Bio Fertilizer

115 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಶಿರ ೀನರ್ವಷ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂ. ಸಣಮಂತ್ರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

116 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಗೌಯಭಮ  ಗಂಡ ಶಿರಾಮ ಕುರುಬುಯ Bio Fertilizer

117 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಸುೀಂದ್ರಾಜ ತಂ. ಸಣಮಂತ್ Bio Fertilizer

118 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಅೀಂಜಮಾಮ  ಗಂ. ಫಷಣಪ Bio Fertilizer

119 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ತಿಪ ಣಾಣ  ತಂ. ರಾಮಪಾಪ Bio Fertilizer

120 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಭಲಿ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ನ್ನಗಪ Bio Fertilizer

121 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ರ ಭಾತಿ ಗಂಡ ಯಘುನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ  ರುದಾರ Bio Fertilizer

122 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ರಾಭಲು ತಂ. ಪಾಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

123 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಫಕಕ ಮಾಮ  ಗಂಡ.ಜೈವಂತ್ ಚೌಡಕ್ಷ Bio Fertilizer

124 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಜಮವಂತ್ ತಂ. ಮಲಿಪಾಪ Bio Fertilizer

125 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಸಂತೊೀಶರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  . Bio Fertilizer

126 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಸೂಮುಕಾೀಂತ್ ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖಯಯ್ಯಾ Bio Fertilizer

127 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಫಕಕ ಭಮ  ಗಂ. ಭಲಿೆೀಶಿ Bio Fertilizer

128 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ರಾಚ್ಮಾ  ತಂದೆ ಫಷಸ ಮಾ  ಭಠತಿ . Bio Fertilizer

129 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಭಲಿಪ  ತಂದೆ.ಕಾಳಪ  ಇದ್ಲಾಯಿ Bio Fertilizer

130 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ನ್ನಗಪ  ತಂ. ಸಿದ್ದ ಪಾಪ Bio Fertilizer

131 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಯಮವ ತಂ. ವಯಣಪಾಪ Bio Fertilizer

132 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂ. ನಯಷರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

133 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ದ್ತಾು ತೆರ ೀಮರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ.ಫಕಾಕ ರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

134 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಭೀಭಣಣ  ತಂ.ಚಂದ್ರ ಪ Bio Fertilizer

135 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ದ್ತಾು ರೆಡ್ಡಡ  ತಂ. ತಿಪಾಪ ರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

136 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಕ್ಷವನ ತಂದೆ ದೇಸು Bio Fertilizer

137 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಬಾಬು ರಾ ತಂದೆ ನ್ನಗಪ Bio Fertilizer

138 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಬುರಾ ಟೇಲ ತಂ. ಭಸಬೂಫಅಲ್ಲ Bio Fertilizer

139 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ವಯಣಪಾಪ  ತಂ.ಫಷಸ ಪಾಪ Bio Fertilizer

140 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಚನಾ ಭಮ  ಗ0ಡ ಈಯಪ Bio Fertilizer

141 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಸಣಮ ೀಂತ್ಪಾಪ  ತಂ. ಎಲಿಪಾಪ Bio Fertilizer

142 ಚೀಂಚೀಳಿ ಗಂಗನಳೆಿ ಎವಪ  ತಂ. ರಾಭಣಾಣ Bio Fertilizer

143 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸಂತ್ ತಂ. ರಾಭಚಂದ್ರ Bio Fertilizer

144 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದ್ತ್ತು ರಾ Bio Fertilizer

145 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ನಯಸುಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಾರುತಿ Bio Fertilizer

146 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಭಲಿಮಾಮ  ಗಂ.ಪುರುಸೀತ್ು ಭರೆಡ್ಡಡ Bio Fertilizer

147 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಸುಧಾಕಯ ತಂ.ವಿಠೀಬಾ Bio Fertilizer

148 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಪುಶಪ ಭಮ  ಗಂಡ ಭಲಿೆೀವ Bio Fertilizer

149 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಶಿರಾಭ Bio Fertilizer

150 ಚೀಂಚೀಳಿ ಜಿಲರುಷಾ ಉತ್ು ಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ರ ತಾರಾ Bio Fertilizer
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1 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಣಫಷಪ್ಪ  ತಂ ಅಣೆಪ್ಪ ಚಿಿಂಚೊಳಿ ಏಚ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

2 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೂಯತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಈಸುರು ಕಾಳಗಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

3 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಸಿಂಗ್ ತಂ ಹೇಭಲಾ ಮಾಹಾನಗಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

4 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಕಂಠ ತಂ ಸದ್ರರ ಭ ಮಾಹಾನಗಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

5 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ತಂ ಶಿರಾಮ ಇಿಂಧನಕಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

6 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ ಸದದ ಪ್ಪ  ಹೆಬಾಫ ಳ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

7 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುಕುಿಂಶಾ ತಂ ಭೀಭರಾಮ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

8 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವವ ಯ ತಂ ಭೀಭರಾ ಇಿಂಧನಕಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

9 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬು ತಂ ನಿಂಗಪ್ಪ  ಕೌಲಗಿ ಹನಗಿಂಟಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

10 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಣ್ಣಾ  ತಂ ಸಾಮಫಣಾ ಸಲಕಟಾಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

11 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ  ತಂ ಸೀಭಶೇಖಯ ದವಾಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

12 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಂದ ತಂ ಕೀವನ ಜಾದ ಸಲಕಟಾಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

13 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ ಫಷಣಾ  ಪಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

14 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಯಣ ತಂ ರಾಚಪ್ಪ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

15 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ ವಯಣಪ್ಪ  ರಾವೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

16 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವವವ ನಾಥ ತಂ ಗರುನಾಥ ಮುಡಬೂಳ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

17 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಾ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ  ನಾಟಿಕಯ ದಗ್ಗ ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

18 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವ ತಂ ಬಾಬು ಚವಾವ ಣ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

19 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಸೇನಸಾಫ ತಂ ಖಾಸಿಂಖಾನ ಮುಡಬೂಳ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

20 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಮಫಣಾ ಮುಡಬೂಳ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

21 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಾ  ಸದದ ಮಯ  ತಂ ನಯಷಮಯ  ಕಲಾಲ ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

22 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಮಾಹಾದಪ್ಪ ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

23 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಲಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ ಅಣ್ಣಾ ರಾ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

24 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ ತಂ ಕಲಾಲ ದಗ್ಗ ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

25 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂ ದಭಿಣ್ಣಾ ದಗ್ಗ ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

26 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗರಾಜ ತಂ ಶಿವಯಣಪ್ಪ ಮೇಗಲಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

27 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಭಣಿಗಿರಿ ಬಾಗೀಡಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

28 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಮಕ ಟೇಲ ತಂ ಖಾಜಾಟೇಲ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

29 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಶಿಕಾಿಂತ ತಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

30 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಫಷಪ್ಪ  ತಂ ಸದ್ರರ ಭಪ್ಪ ಸಂಗ್ವ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

31 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತಭಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ ರಾಭಚಂದರ ಇಿಂಧನಕಲ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

32 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವನೀದಕುಮಾಯ ತಂ ಫಷರಾಜ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಟಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

33 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಕಾಿಂಥ ತಂ ಭೀಭರಾ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

34 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗ್ಧಯ ತಂ ಫಕಕ ಣಾ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

35 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ ತಂ ಭಲ್ಲ ೀವಪ್ಪ ಸಂಗ್ವ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

36 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಣಾ  ತಂ ವಯಣಪ್ಪ  ಮುಗಟಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

37 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಯಪ್ಪ  ತಂ ಭೀಭಶಾ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

38 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಮ ದ ಕುದವೀಯ ತಂ ಬಾಫಸಾಫ ಭಯಗೀಳ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

39 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೀಶ ತಂ ಫಷರಾಜ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಟಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

40 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ತಂ ಶಿವಯಣಪ್ಪ ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

41 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ ತಂ ಕಲಲ  ಚ್ಚಚ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

42 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಬುಕಕ ಪ್ಪ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

43 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗರಾಜ ತಂ ಮಾಹಾದಮಯ ದಂಡೀರ್ತ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

44 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೇವವ ಯ ತಂ ತೀಟಪ್ಪ ಪಠಶಿರೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

45 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಮು ತಂ ಕನಸು ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

46 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ ರಾಣ್ಣಾ ದಂಡೀರ್ತ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

47 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪ ಪಠಶಿರೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

48 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯಸಂಗಣ್ಣಾ  ತಂ ರಾಭಲಿಂಗಪ್ಪ  ಜೈನಶೇಟಿಾ ಷನನ ರ್ತ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

49 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಾ ಗೌಡ ತಂ ಭಲಲ ಣಗೌಡ ಕಡಬೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

50 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಿೀರೆಡಿಿ  ತಂ ಭಲಲ ರೇಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

51 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕಾಿಂತ ತಂ ಸದದ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಕೇಡದೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

52 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಮಾಮ  ಗಂ ಫಷರಾಜ ಅರೆಜಂಫಗ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

53 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯಭಹೇಬೂಫಟೇಲ ತಂ ಭಕಬೂಲಟೇಲಅರೆಜಂಫಗ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

54 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸದ್ರರ ಭಮಯ ರೇಯಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

55 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂ ವಠಠ ಲರಾ ಭಲಘಣ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

56 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀವಿಂದರಾ ತಂ ಭೀಭಸೇನರಾ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

57 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಭಶೀದದ ನ ತಂ ಹುಸೇನಸೇಟು ಶೇಳಿಗಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

58 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ವಯಣಪ್ಪ  ಗೀಟೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

59 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಠ ಲ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭಯತೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

60 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ ಫಷರಾಜ ಗೀಟೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

61 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಯಷಪ್ಪ  ತಂ ವಯಣಪ್ಪ  ಕಯದ್ರಳ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

62 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಪ್ಪ  ತಂ ನಾಗಪ್ಪ ಫಳಡಗಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

63 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿತಮಾಮ  ಗಂ ಸೀಭನಿಂಗಪ್ಪ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

64 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ ತಂ ಅಮಯ  ಅಳಿ್ಳ ಳಿಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

65 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಗೌಡ ತಂ ಸಂಗಣಾ ಗೌಡ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

66 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾತ್ತಿಿಂಡಪ್ಪ  ತಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹನಗಿಂಟಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

67 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಯಫಾನ ತಂ ಹುಸೇನ ಕಡಿಸಳಿಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

68 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಣಾ  ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪ ಹನಗಿಂಟಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

69 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಾ  ತಂ ಸೀಭರಾಮ ತಯನಳಿಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

70 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವನೀದಕುಮಾಯ ತಂ ಶುಭಾವಚ ಿಂದರ ಶಾಹಾಬಾದ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

71 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ  ತಂ ಭೀಭರಾಮ ಸಂಕನೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು
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72 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ ಬಿೀಭಣಾ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

73 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಭಿಣಾ  ತಂ ಭಲಲ ನಾಥ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

74 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ  ತಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಲವಾಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

75 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಗಮಾಮ  ಗಂ ಸಂಗಪ್ಪ ಶಿನಗಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

76 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಧೂಳಪ್ಪ ಸಂಕನೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

77 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಾ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

78 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಭಲಲ ಪ್ಪ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

79 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಕಪ್ಪ  ತಂ ಸುಲಾಾ ನ ತಯನಳಿಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

80 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿಯಗಪ್ಪ  ತಂ ಭೀಯಪ್ಪ ಶಂಕಯವಾಡಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

81 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಣ್ಣಾ  ತಂ ರಾಭತ್ತ ಭಂಕೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

82 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಚನನ ಗಿಂಡಪ್ಪ  ತಯನಳಿಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

83 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಾನಂದ ತಂ ತ ಣಾ  ಪ್ಪಟಿೀಲ ಮಾಲಗರ್ತಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

84 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುಜಾಯಿದದ ನ ತಂ ಜಲಲಅಸಮ ದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

85 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಫರೇವ ತಂ ಭಲಲ ಪ್ಪ  ಮುಗಟಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

86 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡುಟೇಲ ತಂ ನಂದಕುಮಾಯ ಪಠಶಿರೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

87 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಶಿರಾಮ ದಂಡರ್ತ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

88 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನಸೂಯ ತಂ ಖುರುಮಿಯಾ ಭಯಗೀಳ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

89 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ಶಂಕರ ಪ್ಪ ಫಳಡಗಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

90 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಬುದ ಲ ಯಷಿದ್ ತಂ ಭಸಮ ದ ಟೇಲ ಶಾಹಾಬಾದ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

91 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಣಾ  ತಂ ಅಿಂಫಣ್ಣಾ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

92 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣ್ಣಾ  ತಂ ಭಭಣ್ಣಾ  ಪಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

93 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗರೆಡಿಿ  ತಂ ಶಿವಯಣಪ್ಪ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಲ್ಲಲ  ಕಳು ಯಂತರ

94 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬು ತಂ ನಾಗಪ್ಪ  ಸಳಿಿ ಗ್ಿಂಧಿನಗಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

95 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಲೀಕಪ್ಪ ರಾವೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

96 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬೀರು ತಂ ಗಂಗ್ರಾಭ ಬೆಳಗೇರಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

97 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತ ತಂ ಜಟ್ಾ ೀ ಅಳಿ್ಳಳಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

98 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣಾ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

99 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ ತಂ ಬಾಬು ಜಾಧ ಕಭಯವಾಡಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಗವಿಂದ ಕಾಳಗಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭರಾ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಮುತಾ ಗ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಭ ತಂ ಭೀಜು ಭಂಕೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ತಂ ಮಾಹಾದಪ್ಪ ಸುಗೂಯ ಏನ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜನಾಧಿನ ತಂ ಸುಭಾಶ ತನಷನಸಳಿಿ  ಏಸ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀವಿಂದ ತಂ ದ್ರಷಪ್ಪ ಹನಗಿಂಟಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

106 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೌಲಪ್ಪ  ತಂ ವಯಣಪ್ಪ  ಮಯಗಲ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

107 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಣಿಕ ತಂ ಟೊಪು ಟಟಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

108 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಯಭಮಯ  ತಂ ರ್ತಭಮ ಮಯ ಕಾಳಗಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

109 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಮಾಲ  ತಂ ಅಣದು ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಏಚ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

110 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂ ಕೀವನ್ ಕೇಡದೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

111 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉಮಾರಾ ತಂ ಭಲಕಾಜಪ್ಪ  ಶೇಳಿಗಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

112 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ಬಾಗಪ್ಪ ಸಂಗ್ವ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

113 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣ್ಣಾ  ತಂ ಚಂದರ ಶಾ ಇಿಂಧನಕಲ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

114 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇೀಸನ ತಂ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಪಠಶಿರೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

115 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ ಶಂಬುಲಿಂಗಪ್ಪ  ದಗ್ಗ ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

116 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಚಂದ್ರರ ಭ ಭಾಗಡಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

117 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಲಾ ತಂ ನಾಮು ಚವಾವ ಣ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

118 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಭು ತಂ ರೇವು ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

119 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂ ಈಯ  ಬೂವ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

120 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಂಕು ತಂ ಕನ್ನನ  ಚವಾವ ಣ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

121 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಬುಫ  ತಂ ಗೀಪು ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

122 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿರಿಜಮಾಮ  ತಂ ಭರೆಣ್ಣಾ  ಚ್ಚಚ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

123 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ತಂ ಶಿರಾಮ ಭಲಕೂಡ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

124 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಮಾಮ  ಗಂ ಶಿಣಾ ಕಾಟಭಮ ದಯಸಳಿಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

125 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಂಗಪ್ಪ  ತಂ ಅಜುಿನಪ್ಪ  ದಂಡರ್ತ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

126 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕ ತಂ ಯಶುರಾಭ ಪಠಶಿರೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

127 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ಖೂಬು ಮಾಡಬೂಳ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

128 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದದ್ರಷ ತಂ ಬಾಬು ಜಾದ ಭಯಗೀಳ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

129 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬೆಳಿಪ್ಪ  ತಂ ಭಲಲ ಪ್ಪ  ಹನಗಿಂಟಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

130 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಠ ಲ ತಂ ಚೊಕಾಲ ಟಟಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

131 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಭಲಪ್ಪ  ತಂ ಶೇಶಪ್ಪ  ರಾವೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

132 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸದದ ಮಯ  ಕಲಾಲ ರಾವೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

133 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ ಈವವ ಯಪ್ಪ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

134 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ ತಂ ಸೀಮಾಲ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

135 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಸೇನಸಾಫ ತಂ ಪಿೀಯಅಸಮ ದ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

136 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯೂನ್ನಷಮಿಯಾ ತಂ ಮೌಲನಸಾಫ ಇಿಂಧನಕಲ್ ಪಂಸೇಟ

137 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಕಂಟೇಪ್ಪ  ಇಿಂಧನಕಲ್ ಪಂಸೇಟ

138 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಶಿರ ೀಮಂತ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ಟಿಲಲ ರ್

139 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕರಿಗೀಳ ತಂ ರ್ತ ಣ್ಣಾ  ರಾಭರ್ತಥಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

140 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರೆಡಿಿ  ತಂ ವಯಣಪ್ಪ ಭಳಗ ಏನ್ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

141 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಳಪ್ಪ  ತಂ ಸಣಮಂತ ಬಿೀಭನಳಿಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

142 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ ತಂ ಶಂಕಯ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

143 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ತಂ ನಾಮು ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

144 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ  ತಂ ಸಾಫಣಾ  ಮಾಲಗರ್ತಾ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

145 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ ಪ್ಪ  ತಂ ಸಣಮಂತ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

146 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಾನಂದ ತಂ ಫಷರಾಜ ರಾವೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ

147 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ಪಂಣಾ  ದಗ್ಗ ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು



148 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜು ತಂ ರೇವು ಸಲಕಟಾಾ ನೇಗಿಲ್ಲ 

149 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಮ ದ ಸನಿ಼ಷ್ ತಂ ಅಬುದ ಲ ಕರಿಿಂ ತಯನಳಿಿ ರಟಾವೇಯ

150 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ತಂ ಹಾಲಪ್ಪ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ರಟಾವೇಯ

151 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣಪುಣಿ ಗಂ ರಾಭರಾ ಅಯಣಕಲ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

152 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದೀವ ತಂ ಸುಮಿಕಾಿಂತ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

153 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ನಾಥ ತಂ ಅಣ್ಣಾ ರಾ ಕಾಳಗಿ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

154 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯೂಸಪಮಿಯಾ ತಂ ರುಕುಮೇದದ ನ ಪಠಶಿರೂಯ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

155 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ ತಂ ತೇಜಿರಾಭ ಬಿರಾದ್ರಯ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

156 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಣ್ಣಾ  ತಂ ಸಾಫಣಾ  ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

157 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರೆಡಿಿ  ತಂ ಮಾಹಾದಪ್ಪ  ಪಠಶಿರೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

158 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನಸಯ ತಂ ನಿಂಗ ಭಯತೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

159 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೀಭಾರ್ತ ಗಂ ಮಾಥಿಿಂಡಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

160 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಲರಾ ತಂ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

161 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದಪ್ಪ  ತಂ ರಾಭಣಾ ರಾಭರ್ತಥಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

162 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ ಸಣಮಂತ್ತರ ಮ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

163 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  ತಂ ಸಣಮಂತ್ತರ ಮ ಅಯಣಕಲ್ ಪೄಟೊರ ಲ ಭಷಿನ್

164 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ ಗೌಡ ತಂ ವಯಣಗೌಡ ಭಯಗೀಳ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

165 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕನಗನಸಳಿಿ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

166 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಮ ದ ಅಲ ತಂ ಮೌಲನ ಬೇಗ ಸೂಗಯ ಎನ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

167 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನೀಲ ತಂ ಸದದ ಪ್ಪ  ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

168 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

169 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಮಾಶಂಖಯ ತಂ ನಾಗಪ್ಪ  ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

170 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ ಮಾಮ  ಗಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

171 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಮಿೀಯ ಟೇಲ ತಂ ಫಸು ಟೇಲ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

172 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುದರ ಪ್ಪ  ತಂ ತೀಟಪ್ಪ  ಪಠಶಿರೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

173 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು ತಂ ಫದುದ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

174 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ಮಲಲ  ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

175 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ ಸಣಮಂತ್ತರ ಮ ಪಠಶಿರೂಯ ಯ ವಡರ್

176 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಾಸಾಫ ತಂ ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ ಸೂಗಯ ಎನ್ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

177 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಸೇನಸಾಫ ತಂ ಇಮಾಭಷದ್ರಫ ಫಳಡಗಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

178 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಭೀಭರಾಮ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

179 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಳಿೀಬಾಮ ಗಂ ಶಂಕಯ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

180 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಲಪ್ಪ  ತಂ ಸದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ಜಡಿ ರಾವೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

181 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಬುದ ಲ ಷತಾ ಯ ತಂ ಅಬುದ ಲ ಅಜಿೀಜ ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

182 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಬಿಫ ೀಯ ಟ್ಲ ತಂ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ಭಯತೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

183 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೆವ ತಂ ಅಮೃತರಾ ಕಾಳಗಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

184 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಯಫಷ  ತಂ ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ ಭಯತೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

185 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷರ್ತೀವ ತಂ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಅಯಣಕಲ್ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

186 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಲೇವ ತಂ ಅಿಂಫಣ್ಣಾ  ಫಣಬಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

187 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಿ಼ ಶ ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪ  ಕೇಿಂಚೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

188 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ ಕುಮಾಯ ತಂ ಶಿರ ೀಪ್ಪಲ ಭಯತೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

189 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮವವ ಿಂತರಾಮ ತಂ ರಾಜಪ್ಪ  ಭಲಘಣ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

190 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಗೌಡ ತಂ ಫಷವಂತರಾಮ ಗೀಟೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

191 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಭಲಿಂಗಪ್ಪ  ಹನಗಿಂಟಾ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

192 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಯ  ತಂ ನಾಗಮಯ  ರಾಜಾಪೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

193 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಜಿೀಯಪ್ಪಶಾ ತಂ ಮುಷಾ ಫಾ ಭಜಿೀಬ್ ರಾಜಾಪೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

194 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಠ ಲರಾ ತಂ ಮವವ ಿಂತರಾ ಭಂಕೂಯ ಟಿಲಲ ರ್

195 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಿಪ್ಪ  ತಂ ಅಮೃತ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

196 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕಕುಮಾಯ ತಂ ವಯಣಮಯ  ಕಾಟಭಮ ದಯಸಳಿಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

197 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ ತಂ ವಯಣಮಯ  ಕಲಗರ್ತಿ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

198 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನಪ್ಪ  ತಂ ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

199 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಸಂಜೇವವ ಯ ತಂ ಫನನ ಪ್ಪ  ಸಾಲಸಳಿಲ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

200 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಪ್ಪ  ತಂ ಅಮಯ ಪ್ಪ  ನಾಲವಾಯ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

201 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಪಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

202 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬು ತಂ ಭೀಯಪ್ಪ  ಗೀಟೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

203 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ದ ತಂ ಗರುನಾಥ ಕಂಠಿ ಭಂಕೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

204 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನಲಕುಮಾಯ ತಂ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ಖಾಯ ಕುಟುಾ  ಯಂತರ  

205 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ಹಿಟಿಾ ನ ಗಿಯಣಿ

206 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜೇಖಯ ತಂ ಭೀಭಶಾ ಭಯಗೀಳ ಮಿನ ಟಾರ ಕಾ ರ್

207 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ   ತಂ ಸೀಭಣಾ  ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

208 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಗಂ ವಯಣಪ್ಪ  ಶಾಹಾಬಾದ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

209 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಜಡಿ ಡಣಗ್ಿಂ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

210 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಮಾಲ  ತಂ ಅಣದು ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಏಚ್ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

211 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದಪ್ಪ  ತಂ ಪಂಡಿತರಾ ಟ್ಿಂಗಳಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

212 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ ಡಣಗ್ಿಂ ರಾಶಿಯಂತರ

213 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಿಂಗರಾಜ ತಂ ನಾಗಮಯ ಕಾಳಗಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

214 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ್ರರ ಭ ತಂ ದುಯಗ ಅಳಿ್ಳ ಳಿಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

215 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನರಾ ತಂ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ಭಲಘಣ ಯ ಟಿಲಲ ಯ

216 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಣಜಿರಾ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾ ನ ಣಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

217 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ ತಂ ರಾಭಲಾ ಟ್ಿಂಗಳಿ ರಟಾವೇಯ

218 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಾ  ರ್ತಭಮ ಮಯ  ತಂ ಭಲಲ  ಬಾಪುನಗಯ ರಾಶಿಯಂತರ

219 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾವಮಾಮ  ತಂ ದೄವೇಿಂದರ  ಚ್ಚಚ ರಟರಿ ಟಿಲಲ ಯ

220 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಪ್ಪ  ತಂ ಮಾತ್ತಿಿಂಡಪ್ಪ  ಭಯಗೀಳ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

221 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ ಬಂಡಪ್ಪ ತನಷನಸಳಿಿ  ಟಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

222 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ  ತಂ ಫಷ ಫನನ ಟಿಾ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

223 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಪ್ಪ  ತಂ ರ್ತ ಣ್ಣಾ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ



224 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ ತಂ ಫಷರಾಜ ಕಡಬೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

225 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ ಭೀಭಣ್ಣಾ  ಪಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

226 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗ  ತಂ ಚಂದ್ರರ ಭ ಹಸೂೂ ಯ ರಾಶಿಯಂತರ

227 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಕಾವ ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ

228 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಮ ದ ಗೌಷ ತಂ ಭಶಾಕಸಾಫ ಸೂಗಯ ಎನ್ ಇಿಂಜಿನ್

229 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಳಿಿಂಗರಾಮ ತಂ ಲಿಂಗಣಾ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಇಿಂಜಿನ್

230 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಫಣಾ  ತಂ ದೌಲ ಶೇಳಿಗಿ ರಾಶಿಯಂತರ

231 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಯಲಿಂಗ  ತಂ ಸಾಫಣಾ  ಜಡಿ ಡಣಗ್ಿಂ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

232 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಶ ತಂ ಅಮಯ ಣಾ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

233 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ಶೈಲ ತಂ ದವಯಥ ಕದದ ಯಗಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

234 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯಮಯ  ತಂ ಧೂಳಮಯ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

235 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂತಮಯ  ತಂ ರಾಜಣಾ  ಕಲಾಲ ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

236 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂ ಭೀಭರಾ ಶಾಹಾಬಾದ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

237 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಫಮಿಯಾ ತಂ ಶಾಬದದ ನ ಮಂಗಲಗಿ ರಟಾವೇಟಯ

238 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಮಾಮ  ತಂ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಚ್ಚಭನೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

239 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿೀರಾಭಣಿ ತಂ ಸಮಾಲ ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

240 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗ  ತಂ ವಯಣಪ್ಪ ಕಾಟಭಮ ದಯಸಳಿಿ ರಾಶಿಯಂತರ

241 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕ ತಂ ಸಾಫಮಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ

242 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಮಾಮ  ತಂ ದ್ರಯ  ಕಯದ್ರಳ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

243 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ಭಹಾರುದರ ಮಾಡಬೂಳ ರಾಶಿಯಂತರ

244 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ ಮಾಮ  ಗಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ ಮುಟಾ ರಾಶಿಯಂತರ

245 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕು ಣಾ  ತಂ ರ್ತ ಣಾ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ರಟಾವೇಟಯ

246 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ ಭಾಗ ಕಭಯವಾಡಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

247 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಮ ದ ಹುಸೇನ ತಂ ಮೌಲನಸಾಫ ಸಾತನೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

248 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂ ಈಯ  ಕಾಳಗಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

249 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಕಂಠರಾ ತಂ ನಿಂಬಾಬಿರಾ ನ ಣಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

250 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ    ತಂ ಗಿಂಡ ಪಠಶಿರೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

251 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವವವ ನಾಥ ತಂ ಫಷರಾಜ ದಂಡಗಿಂಡ ನೇಗಿಲ್ಲ 

252 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  ತಂ ಶಂಬುಲಿಂಗ ಕಭಯವಾಡಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

253 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಯಜುಿನ ತಂ ಸಣಮಂತ ದಗ್ಗ ಿಂ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

254 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಭರಾ ತಂ ಹಿಯಗ ಮುಡಬೂಳ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

255 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಯ ತಂ ಗಪು ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

256 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ಫಷರಾಜ ಭಾಗಡಿ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

257 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುರುಭಮಯ  ತಂ ರ್ತಭಮ ಮಯ ರಾಭರ್ತಥಿ ರಾಶಿಯಂತರ

258 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಸೂಲ ಬೇಗಂ ತಂ ಭಸಮ ದ ಸಾಫ ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ರಾಶಿಯಂತರ

259 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇಡಿ  ಭರೆ  ತಂ ಶಿವಯಣಪ್ಪ  ಬಾಗಡಿ ಮಿನ ಟಾರ ಕಾ ರ್

260 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಭಮ  ತಂ ಭಲಲ  ರಾಜಾಪೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

261 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ತಂ ಅಿಂಫಣಾ ರಾಜಾಪೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

262 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಭಣಾ  ತಂ ರೇ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ರಟಾವೇಟಯ

263 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುತ್ತಿಜಾ ತಂ ಉಸಾಮ ನ ಟೇಲ ಫನನ ಟಿಾ ರಟಾವೇಟಯ

264 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ  ತಂ ಪಿೀಯ  ನೈಕೇಡಿ ಶೇಳಿಗಿ ಇಿಂಜಿನ್

265 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನತ್ತ ಗಂ ಶಾಿಂತಪ್ಪ  ಮಂಗಲಗಿ ಇಿಂಜಿನ್

266 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೀಲ ತಂ ದವಯಥ ಟಟಿ ಇಿಂಜಿನ್

267 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೇಖಯ ತಂ ಹೇಮಾಲ  ಟ್ಿಂಗಳಿ ಇಿಂಜಿನ್

268 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ ತಂ ರ್ತ ಣಾ ಇಿಂದನಕಲ್ ಇಿಂಜಿನ್

269 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವವ ಯ ತಂ ವಯಣಪ್ಪ  ದಂಡರ್ತ ಇಿಂಜಿನ್

270 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ ತಂ ಸಾಮಫಣಾ ಇಿಂದನಕಲ್ ಇಿಂಜಿನ್

271 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಣಿಕರಾ ತಂ ಸದರ ಭಮಯ  ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ಇಿಂಜಿನ್

272 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ ಚಂದ  ಜಡಿ ರಾವೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ

273 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಕೀಯಮಯ  ತಂ ಶಿಮಯ ಸೂಗಯ ಎನ್ ರಾಶಿಯಂತರ

274 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವ ತಂ ಜಕಾಲ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ರಾಶಿಯಂತರ

275 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿ  ತಂ ಭಡೆ ಗಟೂಯ ರಟಾವೇಟಯ

276 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಅಜುಿನ ಸಾತಖೇಡ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

277 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ ತಂ ಭೀಭರಾಮ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

278 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀನಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಮು ಕಭಯವಾಡಿ ರಟಾವೇಟಯ

279 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ ಭಲಲ ರೆಡಿಿ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ಕಟುಯ

280 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಮು ತಂ ಕನಸು ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

281 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ ರ್ತಕ ಸಂಕನೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

282 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣರ್ತರಾ ತಂ ಮೄಲ್ಲಗಿರಿ ಭಂಕೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

283 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ ತಂ ಮಲಲ  ಭಂಕೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

284 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಾ  ತಂ ವಯಣಪ್ಪ ಸಂಕನೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

285 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭರಾ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಮುತಾ ಗ್ ನೇಗಿಲ್ಲ 

286 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಡೆಸಾಫ ತಂ ಭಶಾಖಸಾಫ ದಗ್ಗ ಿಂ ನೇಗಿಲ್ಲ 

287 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತ ತಂ ವಯಣಪ್ಪ ಟ್ಿಂಗಳಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

288 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ ತಂ ವಯಣಪ್ಪ  ಹೆಬಾಫ ಳ ನೇಗಿಲ್ಲ 

289 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದಪ್ಪ  ತಂ ಚಂದರ  ತಿಂಚಿ ರೀಟಾವಟಯ

290 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಭಶೇಖಯ ತಂ ನೀಲಕಂಠ ಭಲಕೂಡ ರೀಟಾವಟಯ

291 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪಿನಾಥ ತಂ ಬಾಬು ವಾಯ ಭಯತೂಯ ಯ ಟಿಲಲ ಯ

292 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೀಭರಾಐ ತಂ ಮೆಲಾರಿ ಮುಟಾ ನೇಗಿಲ್ಲ 

293 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣುಕಾ ಗಂ ನಾಭದ ಭಂಕೂಯ ಹಿಟಿಾ ನ ಗಿಯಣಿ

294 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣ್ಣಾ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಸಲಕಟಾಾ ನೇಗಿಲ್ಲ 

295 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮೄವ ತಂ ರೇವು ಭಯತೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

296 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಮ ದ ಸನಪ್ ತಂ ವಭಶಿೀಯ ಭಯತೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

297 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನಲಕುಮಾಯ ತಂ ಶಿರಾಮ ಭಲಘಣ ನೇಗಿಲ್ಲ 

298 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫನ್ನನ  ತಂ ಕೇೀಮು ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

299 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಘು ತಂ ಕತ್ತಾ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  



300 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಾ ಣಾ  ತಂ ಲಚ್ಚಚ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

301 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ನಯಷ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

302 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ತಭಮ ಣಾ ಯಾಗ್ಪೂಯ ರಟಾವೇಟಯ

303 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯಗೌಡ ತಂ ಫಬುರ ವಾಸನ ಷನನ ರ್ತ ನೇಗಿಲ್ಲ 

304 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಮುನ  ತಂ ಅಜುಿನ ತಯಕಷಪಠ ನೇಗಿಲ್ಲ 

305 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ ಭಲಲ  ದಗ್ಗ ಿಂ ನೇಗಿಲ್ಲ 

306 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ತಂ ಅಜಿೀಭ ಟೇಲ ತಿಂಚಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

307 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಕರೆಪ್ಪ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

308 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುನೂ ರಾ ಬೇಗಂ ಗಂ ಸೈಮದ ಮಂಗಲಗಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

309 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಶೇಟಿಾ  ತಂ ಹಿೀರು ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

310 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಪ್ಪದಮಯ   ತಂ ಸೀಭಮಯ  ಷನನ ರ್ತ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

311 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೀಶ ತಂ ಶಂಕಯ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ರಾಶಿಯಂತರ

312 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ ತಂ ಶಂಕಯ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ರಾಶಿಯಂತರ

313 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತ ತಂ ಬಾಬು ಬಾಪುನಗಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

314 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಣಮಾಮ  ತಂ ರ್ತ ಣಾ ಕಾಳಗಿ ರಾಶಿಯಂತರ

315 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಬಂಡಪ್ಪ ಕಂದಗೀಳ ರಟಾವೇಟಯ

316 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಮಾಮ  ಗಂ ಫಷರಾಜ ಹೆಬಾಫ ಳ ಶಾವಗೆ ಯಂತರ  

317 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಿೀಯ  ತಂ ತಭಮ ಣಾ ಮಂಗಲಗಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

318 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೀಭರಾಮ ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಭಯತೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

319 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲ  ತಂ ಧೂಳ ಭಯತೂಯ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

320 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣಾ ಹನಗಿಂಟಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

321 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗ  ತಂ ದ ಹನಗಿಂಟಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

322 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಶ ತಂ ಅಜುಿನ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

323 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ನಾಗ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

324 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಬೆರ ೀವ ತಂ ನಾಗ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

325 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಮಾಮ  ಗಂ ಮೇನ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

326 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ ತಂ ಪೊಮು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

327 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಮಾಶಂಖಯ ತಂ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ನೇಗಿಲ್ಲ 

328 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉದಮಕುಮಾಯ ತಂ ಭೀಭರಾಮ ಭಳಗ ಏನ್ ನೇಗಿಲ್ಲ 

329 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಮಾಮ  ಗಂ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ನೇಗಿಲ್ಲ 

330 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ ಭಲ್ಲ ೀವ ಸಂಗ್ವ ನೇಗಿಲ್ಲ 

331 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣಶೇಖಯ ತಂ ಸದದ ಮಯ ಸಾಲಸಳಿಲ ನೇಗಿಲ್ಲ 

332 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೌಯಮಾಮ  ಗಂ ರಾಭಣ್ಣಾ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

333 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ  ತಂ ನಾಗಪ್ಪ ಟ್ಿಂಗಳಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

334 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡಪ್ಪ  ತಂ ವಯಣಪ್ಪ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

335 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೀಯಣಾ  ತಂ ವಯಣಪ್ಪ  ಮುಗಟಾ ನೇಗಿಲ್ಲ 

336 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಫಣಾ  ತಂ ಸಾಮಫಣಾ ಭಲಘಣ ನೇಗಿಲ್ಲ 

337 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಬೆಣ  ತಂ ಫಷರಾಜ ಭಳಗ ಕೄ ನೇಗಿಲ್ಲ 

338 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ರಾಭಸೇಟಿಾ ದನತೆಗನೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

339 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಸೇಖಯ ತಂ ಶಿಯೀಗಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ನೇಗಿಲ್ಲ 

340 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ನೇಗಿಲ್ಲ 

341 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಣದೀಯ ತಂ ಬಾಬು ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

342 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   ತಂ ಗಿಂಡ ರಾಜಾಪೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

343 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಭಭಟೇಲ ತಂ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಟ್ಲ ರಾಜಾಪೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

344 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತಂ ವೀಯಣಾ ಕಂದಗಳ ನೇಗಿಲ್ಲ 

345 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೀಭರೆಡಿಿ  ತಂ ಮಾಣಿಕ ರೆಡಿಿ  ಕಾಳಗಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

346 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀವನ ತಂ ಪ್ಪಿಂಡು ಕಭಯವಾಡಿ ಬೂಮ್ ಸ್ರರ  ೀಮಯ

347 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಲೀಭ ಬೇಗ ತಂ ಯದ್ರಋ ಬೇಗಂ ಕಾಳಗಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

348 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿೀರಾಮ ತಂ ಸಣಮಂತ ಕಾಳಗಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

349 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ ಭರೆ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

350 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದವ ತಂ ಸದದ ಣಾ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

351 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಷಾ ಗಿರಿ ತಂ ಭಸಮ ದ ಟೇಲ ಮುತಾ ಗ್ ರಟಾವೇಟಯ

352 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಫಷ  ತಂ ಸದ್ರರ ಭ ಮುತಾ ಗ್ ರಟಾವೇಟಯ

353 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವವವ ನಾಥ ರೆಡಿಿ  ತಂ ಚನನ ಫಷ  ರೆಡಿಿ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

354 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಪುತರ   ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

355 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಮಾಮ  ತಂ ಕಾಶಿನಾಥ ಭಯತೂಯ ರಟಾವೇಟಯ

356 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ ತಂ ವಯಣ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

357 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಯ ರ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಕೀವನ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ರಟಾವೇಟಯ

358 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ಭೀಭಸೇನರಾ ತೆಿಂಗಳಿ ಚ್ಚಫ್ ಕಟಾ ಯ

359 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತರು ತಂ ತ್ತಕಾಯ ಬೇಳಗೇರಾ ಟಿಲಲ ರ್

360 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಅಶೀಕ ಮಾಲಗರ್ತಾ ಶಾವಗೆ ಯಂತರ  

361 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೇಖ ಭಹೇಬೂಫ ತಂ ಇಮಾಭ ಸಾಫ ಮಯಗಲ ಮಿನ ಟಾರ ಕಾ ರ್

362 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಮ ದ ಮುನಯ ತಂ ಭಸಮ ದ ಇಮಾಭಹನಗಿಂಟಾ ರಟಾವೇಟಯ

363 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ ಸಂಕನೂಯ ಖಾಯ ಕುಟುಾ  ಯಂತರ  

364 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಜೀದದ ನ ತಂ ಗೌಸದದ ನ ಕೇಯವಾಯ ರೀಟಾವಟಯ

365 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಭರಾಮ ತಂ ಗಿಂಡ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಏಚ್ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

366 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಾಾ ಕ ಅಲ ತಂ ಸೈಮದ ಅಲ ಅಯಣಕಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಇಿಂಜಿನ

367 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ ತಂ ಕರೆಪ್ಪ ಹೆಬಾಫ ಳ ಶಾವಗೆ ಯಂತರ  

368 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅೂ ಯ ಅಲ ತಂ ಕಾಶಿಿಂಸಾಫ ಶಾಹಾಬಾದ ನೇಗಿಲ್ಲ 

369 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಜಿೀದ ಖಾನ ತಂ ಇಕಾಫ ಲ ಅಸಮ ದ ಶಾಹಾಬಾದ ನೇಗಿಲ್ಲ 

370 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಬುದ ಲ ಸಾಫ ತಂ ಮೇದನ ಸಾಫ ದನತೆಗನೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

371 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಯಥ ತಂ ಗಿಂಡು ಸೇವಾನಗಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

372 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗರಾಜ ತಂ ಫಷರಾಜ ಸೂಗಯ ಎನ್ ಯ ಸ್ರರ ೀಮರ್

373 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ ತಂ ಭಲಲ ಪ್ಪ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ಯ ಸ್ರರ ೀಮರ್

374 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಪ್ಪ  ತಂ ಭರೆಪ್ಪ  ನಾಮರೆಡಿಿ ಬಭಮ ನಳಿಿ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು



375 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಸೂಲಸಳಿಿ ನೇಗಿಲ್ಲ 

376 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಭವ  ತಂ ಖಜ ಮೂಗಳನಾಗ್ಿಂ ನೇಗಿಲ್ಲ 

377 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ ನೀಲಕಂಠ ಮಯಗಲ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

378 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದದ್ರಷ ತಂ ಸೀತ್ತರಾಭ ದಗ್ಗ ಿಂ ಬಿತ್ತಾ  ಕುರಿಗೆ ದಿಂಡು

379 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕ ತಂ ಯತನ ಸೀಿಂಗ್ ತಿಂಚಿ ರಟಾವೇಟಯ

380 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ತಂ ಭೀಭಣಾ  ತಯಕಷಪಠ ನೇಗಿಲ್ಲ 

381 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಬಾಬುರಾ ತಯಕಷಪಠ ಯ ವಡರ್

382 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ  ತಂ ಗೀಪ್ಪಲ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

383 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಸಬಾಯಿ ಗಂ ಅಿಂಬುರ ಹುಳಗೇರಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

384 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ ತಂ ಚಂದಪ್ಪ  ಡಣಗ್ಿಂ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

385 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಿಂದಬಾಯಿ ಗಂ ಜೇಮಾಲ  ಸೂಗಯ ಎನ್ ಕಲಾ ವೇಟರ್

386 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಿೀಯಸಾಫ ತಂ ಖಾಜಾಸಾಫ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

387 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಿೀತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಜು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

388 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭದನಾ ತಂ ಹುಸೇನ ಸಾಫ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

389 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ  ತಂ ಚಂದ್ರರ ಭ ಡಣಗ್ಿಂ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

390 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನನ ಬಾಯಿ ಗಂ ಅಭಮಾನ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

391 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣ್ಣಕಾಬಾಯಿ ಗಂ ಮಾಹಾಿಂತೇವ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಶೇಿಂಗ್ ರಾಶಿಯಂತರ  

392 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಲಾಷಕುಮಾಯ ತಂ ಯಮವವ ಯ ಭಯತೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

393 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಾಹಿದ ಅಲ ತಂ ಭಸಮ ದ ಅಲ ಭಯತೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

394 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಬಾಫ ಷ ಅಲ ತಂ ಭಸಮ ದ ಅಲ ಭಯತೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

395 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಾನಂದ ತಂ ಚಂದ ಭಯತೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

396 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವ ತಂ ನಾಣು ಭಂಕೂಯ ನೇಗಿಲ್ಲ 

397 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ತಂ ಫಷವಂತರಾಮ ಕೇಡದೂಯ ಮಿನ ಟಾರ ಕಾ ರ್

398 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ ಗೌಡ ತಂ ಬಿೀಭರಾ ಕೇಡದೂಯ ಮಿನ ಟಾರ ಕಾ ರ್

399 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಪ್ಪದ  ತಂ ಚಂದರ ಶೇಟಿಾ  ಕೇಡದೂಯ ಮಿನ ಟಾರ ಕಾ ರ್

400 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೆಲಾವ ತಂ ಷತಯ ಶೇಖಯ ಕೇಡದೂಯ ಮಿನ ಟಾರ ಕಾ ರ್

401 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನಲಕುಮಾಯ ತಂ ವಯಣ ಕೇಡದೂಯ ಮಿನ ಟಾರ ಕಾ ರ್

402 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೇವ ತಂ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಕೇಡದೂಯ ಮಿನ ಟಾರ ಕಾ ರ್

403 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ್ರರ ಭ ತಂ ಧನಸಿಂಗ್ ಕೇಡದೂಯ ಮಿನ ಟಾರ ಕಾ ರ್

404 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀ£ÁAzÀ ¹zÀÝuÁÚ PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

405 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃªÀQ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

406 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÄ«ÄvÀæ ªÀÄ®°PÁdÄð£À gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

407 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ®Qëöä zÉÆÃqÀØ¥Àà AiÀÄgÀUÀ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

408 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ºÀÄ¸ÉÃ£À ¸Á§ RvÀ® ¸Á§ gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

409 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ZÀAzÀæ±Á ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

410 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀuÁÚ ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀÄgÀUÀ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

411 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ FgÀuÁÚ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

412 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÀÄUÀðªÀÄä ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

413 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

414 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄAPÀ¥Àà ElUÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

415 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ£ÀUÉÃj ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

416 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀtÚ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

417 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀgÀ¥sÀgÁd ZÁAzÀ¸Á§ ºÉÆ¸ÀÄgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

418 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸À¥Àà ZÀAzÀ¥Àà PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

419 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¸Á§uÁÚ PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

420 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ FgÀuÁÚ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

421 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀuÁÚ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

422 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ®ZÀ¥Áà £ÁUÀ¥Áà PÀgÀzÁ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

423 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÁæªÀÄ £ÁUÀ¥Àà gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

424 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ ¹zÀÝ¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

425 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÁªÉÄÃ±ÀégÀ ZÀAzÀæ±ÉÃSgÀ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

426 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

427 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ w¥ÀàuÁÚ PÀÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

428 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²æÃªÀÄAvÀ w¥ÀàuÁÚ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

429 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀÄAqÀ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

430 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®èuÁÚ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

431 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÀ¸ÀÛVj SÁeÁºÀÄ¸ÉÃ£À ¸ÁªÀ®¸Á§ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

432 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄÄgÀdA ¨ÉÃUÀA SÁeÁ¸Á§ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

433 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÁªÀ®¸Á§ SÁeÁºÀÄ¸ÉÃ£À ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

434 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ VÃvÁ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà ¨sÀÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

435 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÁ±À¥Àà zÁåªÀuÁÚ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

436 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸À²gÀ«ÄAiÀiÁå ZÁAzÀ«ÄAiÀiÁå PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

437 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

438 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ AiÀÄ¯Áè°AUÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

439 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Áà PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

440 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²æÃªÀÄAvÀ zÉÃªÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

441 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ dAiÀÄ©ÃªÀÄ zÉÃªÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

442 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C.£À¬ÄªÀÄ C¯Áè§¸ÀPï PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

443 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄÄvÁÛd ¨ÉÃUÀA C¯Áè§¸ÀPÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

444 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀ ¸À°ÃA ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

445 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄgÉ¥Àà AiÀÄgÀUÀ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

446 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Àà zÀÄdð£À¥Áà qÉÆÃtUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

447 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÀeÁPÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

448 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C£À¸ÀgÀ¸Á§ ªÉÆÃ¢Ý£À¸Á§ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

449 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÀÆ¼À¥Àà ªÀÄ®ètÚ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

450 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀiÁgÀÄw ¸Á§AiÀiÁå ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

451 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

452 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§ªÀé ±ÀA§Ä°AUÀ¥Àà qÉÆÃtUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

453 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

454 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ¥Àà ¸Á§AiÀiÁå ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

455 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CAiÀÄåuÁÚ zsÀÆ¼À¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

456 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÀÁzÉÃªÀªÀÄä ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

457 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÄgÉÃ±À §¸À°AUÀ¥Àà ªÀiÁ®UÀwÛ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



458 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd fªÀtV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

459 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà qÉÆÃtUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

460 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©ÃªÀÄuÁÚ w¥ÀàuÁÚ PÀgÀzÁ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

461 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸À. zÀÄUÀðuÁÚ ¸Á§uÁÚ PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

462 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¦üÃgÀ¥Áà PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

463 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¯Á®¸Á§ ¥sÀvÀÄæ¸Á¨sÀ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

464 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥ÀæPÁ±À ZÀAzÁæªÀÄ fªÀtV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

465 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

466 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀuÁÚ zÀÄUÀð¥Áà qÉÆÃtUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

467 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÀÄgÀ£ÁxÀ gÉr PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

468 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝuÁÚ ªÉÆÃ£À¥Àà PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

469 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

470 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «ÄÃxÀÄ£À ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

471 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝtÚ £ÁUÀ¥ïà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

472 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®ètÚ PÁ²gÁAiÀÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

473 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

474 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÉÃ±À ªÀiÁgÀÄw qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

475 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C±ÉÆÃPÀ PÀÄªÀiÁgÀ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

476 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥ÀæPÁ±À zÀÉÆÃ ªÀÄ¤ ¦ avÀÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

477 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ dAiÀÄ¥Á® ©üÃªÀÄuÁÚ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

478 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «oÀ® ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

479 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «±Àé£ÁxÀ SÉÃªÀÄÄ ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

480 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥ÀÀæ§ÄzÁ¸À ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

481 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ PÁ²gAiÀÄ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

482 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÉÃ±À ªÀiÁgÀÄw ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

483 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd CªÀÄÈgÁªÀ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À

484 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ dUÀ£ÁßxÀ §¸ÀuÁÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

485 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà ¸Á§uÁÚ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

486 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

487 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÉÊºÀªÀiÁ£À ¸Á§ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

488 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀuÁÚ ªÀÄ®èuÁÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

489 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ºÀ¼ÉAiÀi¥Áà ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

490 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CQÌ®C°è JPÀÌ¨Á® C°è PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

491 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CªÀÄgÉÃ±À ¹zÁæªÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

492 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÆÃqÀØ¥Àà ¤AUÀ¥Àà gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

493 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁxÀAqÀ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

494 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁgÁAiÀÄt ºÉÃªÀÄ¯Áè ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

495 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÀgÀ¸À¥Àà zÉÃ«AzsÀæ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

496 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®ètÚ zÀAqÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

497 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ avÁÛªÀ° ªÉÄÊºÀ§Æ§¸Á¨sÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

498 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀuÁÚ §¸À¥Áà PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

499 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¨sÉÃUÀA©Ã ºÉÊAiÀiÁvÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

500 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝ¥Áà ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

501 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

502 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝAiÀiÁå ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄgÀUÀ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

503 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ZÀAzÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

504 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «±ÀÀé£ÁxÀ SÉÃªÀÄÄ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

505 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀÄ¨sÁµÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

506 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©üÃgÀ¥Àà w¥ÀàuÁÚ ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

507 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ®QëöäÃ zÉÆÃqÀ¥Àà AiÀÄgÀUÀ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

508 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀttÚ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

509 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÁæªÀÄ £ÁUÀ¥Àà gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

510 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¸Á§uÁÚ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

511 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀuÁÚ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

512 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁgÁAiÀÄt ºÉÃªÀÄ¯Áè ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

513 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸À¥Àà ZÀAzÀ¥ÀÀà PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

514 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

515 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀ¥ÀÀà PÉÆÃ£ÀVj C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

516 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÉr ªÀiÁtÂÃPÀgÉrØ ºÉÆ¸ÀÄgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

517 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÁ±ÀuÁÚ ©üÃªÀÄAiÀiÁå PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

518 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥sÀæ§Ä gÁoÉÆÃqÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

519 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÀÄgÀd£À¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

520 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀÀæ¥Àà zÀÄðd£À¥Àà qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

521 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÁæªÀÄ ªÀÄ®è¥Àà qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

522 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ¹zÀÝ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

523 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

524 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ºÀA¥ÀAiÀiÁå UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

525 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¦ÃgÀ¸Á§ ºÀtªÀÄAvÀAiÀiÁå ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

526 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¨ÉÃUÀA©Ã ºÉÊAiÀÄvÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

527 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝtuÁÚ ¤dUÀÄt ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

528 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÉÃ±À WÀqÀ¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

529 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ Q±À£À ¥ÉÆÃªÀÄÄ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

530 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÁåªÀ¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

531 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «dAiÀÄ PÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀìtÚ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

532 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CuÉÃªÀÄä ¸ÀÄ¨sÁZÀAzÀæ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

533 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

534 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥ÀA¥Á¥Àw gÉªÀt¹zÀÝ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

535 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÀ®è¥Àà FgÀ¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

536 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀgÁd ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ ¨ÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

537 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÀgÉ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

538 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà §¸ÀªÀtÚ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

539 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ±ÀA§Ä°AUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

540 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀtªÀÄä ¤AUÀ¥Àà PÉ.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

541 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ wªÀÄäAiÀÄå ¤AUÀ¥Àà PÉ.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

542 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ®Qëöä¨Á¬Ä dUÀ£ÁßvÀ PÉ.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

543 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ dUÀ£ÁßvÀ gÀÄPÀÌªÀÄ¥Àà PÉ.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

544 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÄ¨ÁµÀZÀAzÀæ FgÀtÚ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ



545 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÉÆÃ£À¥Àà ¸Á§tÚ ºÉÆÃ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

546 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

547 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà ©gÀ¥Àà ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

548 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁdºÀäzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

549 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ AiÀÄgÀUÀ® ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

550 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÉÃPÀ CºÀäzÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

551 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà ©ªÀÄtÚ zÀAqÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

552 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ¯ÉèÃ² C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

553 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà ²ªÀ¥Àà gÀAUÉÊ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

554 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ºÁf¸Á§ ¸ÀtªÀÄÄR ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

555 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

556 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©ÃªÀÄgÀvÀß ±ÀgÀt¥Àà C®®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

557 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©üªÀÄgÁAiÀÄ qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

558 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ºÁ¸À¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

559 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

560 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°è£ÁxÀ §¸ÀtÚ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

561 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝtuÁÚ ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

562 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà §¸À¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

563 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀgÁd «±Àé£ÁxÀ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

564 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®®èuÁÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

565 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄÄPÀAzÀ¥Á ¥ÁnÃ® ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

566 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀtªÀÄAvÀ ©ÃªÀÄ£½îÃ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

567 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «±Àé£ÁxÀ ²æÃªÀÄAvÀ qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

568 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ gÁªÀÄt ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

569 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

570 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà fªÀtV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

571 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

572 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀgÀªÀgÀ¸Á§ ¯Á®¸À§ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

573 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà vÀ®ªÁgÀ gÁeÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

574 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÄ¨sÀzÀæªÀiÁ ¸ÀzÁ²ªÀ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

575 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CAiÀÄÄå¥Àà CA§uÁÚ gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

576 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C£ÀÁgÁªÀ zÉÃ«AzsÀæ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

577 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ZÀAzÀæ ©ÃªÀiÁ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

578 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀAPÀgÀ ZÀAzÀgÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

579 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ ±ÁAvÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

580 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀÄ¼ÀeÁgÁªÀÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

581 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄgÉ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

582 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÀÆvÉÃ±À gÁªÀÄZÀAzsÀæ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

583 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CA©PÁ ¢£ÉÃ±À ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

584 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÀÄUÀð¥Àà ªÀÄ®è¥Àà C®ÆègÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

585 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæªÀÄ qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

586 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà zÉÃªÀ¥Àà qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

587 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝ°AUÀgÉrØ ¹zÁæªÀÄ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

588 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝtÚ ¸Á¨sÀt zÀAqÀÉÆÃw ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

589 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸À¥Àà §¸À¥Àà zÀAqÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

590 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÀÄUÀð¥ÀÀà zÉÃªÀ¥Àà ©ÃªÀÄ£½îÃ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

591 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÄ¨sÀÁµÀ zÀAqÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

592 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁªÀÄzÁ¸À vÀÄ¼ÀeÁgÁªÀÄ ºÀtÂPÉÃgÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

593 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Àà zÀÄUÀðuÁÚ zÀAqÀUÀÄAqÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

594 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¦ügÀ°è ºÀÄ¸ÉÃ£À ¸Á§ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

595 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¸Á§t ¨ÉÃ¼ÀUÀÄA¥Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

596 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ZÀAzÀæ¥Àà °AUÀ¥Àà qÉÆÃtUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

597 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ \§¸ÀªÀgÁd ©üÃªÀÄtÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

598 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄgÀUÀ® 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

599 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ wgÀ¥Àw ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄgÀUÀ® 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

600 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁd ºÀäzÀ C§ÄÝ® ºÀAEzÀ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

601 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀ ºÁf«ÄAiÀiÁå ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

602 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà §¸À°AUÀ¥Àà ¦ avÀÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

603 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ ¸Á§t ºÀÉÆ¸ÀÄgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

604 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÉÃ±À ºÀtªÀÄ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

605 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «±Àé£ÁxÀ gÀÄzÀæ¥Áà ¨ÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

606 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄgÉ¥Àà UÀÄAqÀ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

607 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä zÉÃ«AzÀæ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

608 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÁIÄzÀªÀÄä ªÀÄ°è£ÁxÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

609 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «±Àé£ÁxÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

610 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®èªÀÄä wªÀÄäuÁÚ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

611 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÁ²gÁAiÀÄ °AUÀ¥Àà PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

612 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÀ«vÁ ²æÃªÀÄAvÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

613 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©ÃªÀiÁ±ÀARgÀ ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

614 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ eÉÆÃwå UÉÆÃ¥Á® ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

615 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀtªÀÄÄä gÁªÀÄZÀAzÀæ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

616 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®èªÀÄÄä §¸Àtß ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

617 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ eÁ£ÀQ §¸ÀtÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

618 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²æÃ±ÉÊ® §¸Àtß ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

619 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

620 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝt ©üÃªÀÄgÉÊD AiÀÄgÀUÀ® ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

621 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ §¸ÀtÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

622 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ SÁeÁ©Ã ZÁAzÀ¸Á¨sÀ PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

623 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÁÛgÀ SÁfºÀÄ¸ÉÃ£À ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

624 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁªÀÄ¨Á§Ä ¸ÀÄgÀ¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

625 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CdÄð£À ªÀiÁºÁzÉÃO¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

626 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C±ÉÆPÀ w¥ÀàtÚ gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

627 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀiÁtÂÃ²æÃ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

628 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ®QëöäÃPÁAvÀ ©üÃªÀÄgÁL ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

629 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ®®¸Á§ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

630 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæAiÀÄ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

631 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§t ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆ¸ÀÄgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



632 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà w¥ÀàtÚ PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

633 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¤AUÀªÀÄä ¸Á§uÁÚ ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

634 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

635 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

636 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd £ÁUÀ¥ÀÎ PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

637 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

638 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄ¨sÁµÀ PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

639 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÄ¨sÁZÀAzÀæ ªÀÄnÖ PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

640 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀªÀÄÄä ªÀÄ®ètß PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

641 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

642 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «±Àé£ÁxÀ ²ªÀgÁAiÀÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

643 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÁ±ÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

644 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÀÄAqÀªÀÄä ¸Á§t PÀ®UÀÄwð 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

645 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà zÉÃªÀtÚ ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

646 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

647 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà zÉÃªÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

648 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

649 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀgÁAiÀÄ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

650 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C±ÉÆÃPÀ PÀÄªÀiÁgÀ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

651 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «£ÉÆÃAzÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

652 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

653 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «£ÉÆÃAzÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

654 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

655 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥ÀæPÁ±À ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

656 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §qÀØ¸Á§ ªÀÄ±ÁPÀ¸Á§ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

657 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ©üÃªÀÄtÚ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

658 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

659 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃ« ªÀÄ®ètÚ AiÀÄgÀUÀ® ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

660 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt zÀÆ¼À¥Àà gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

661 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ °AUÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà gÁªÀÅ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

662 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀgÁd £ÁUÀuÁÚ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

663 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄfæ©Ã PÁ²A ºÉÆ¸ÀÄgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

664 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

665 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ»¥ÀvÀgÁªÀ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

666 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¤AUÀªÀÄÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

667 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

668 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ SÉÃgÀÆ¤Ã©Ã SÁeÁ¸Á§ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

669 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CA¨sÀ¥Áà gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

670 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀgÀªÀgÀ¸Á§ ¯Á®¸À§ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

671 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¨Á¸ÀÄ«ÄAiÀiÁå £À©Ã¸Á§ ºÉÆÃ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

672 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á»Ã©Ã £À©Ã¸Á§ ºÉÆÃ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

673 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ¯Á® ¸Á¨sÀ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

674 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁWÀªÉÃAzÀæ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

675 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

676 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¤AUÀªÀÄä ¸Á§uÁÚ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

677 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁd±ÉÃRgÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

678 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ ©üÃªÀÄuÁ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

679 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ GªÉÄÃ±À ²ªÀ°AUÀ¥ï ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

680 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¨sÀ£ÉÆÃ±À £ÁUÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

681 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥ÁªÀðw gÀªÉÄÃ±À ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

682 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ FgÀuÁÚ £ÁUÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

683 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ dUÀ¢Ã±À £ÁUÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

684 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À £ÁUÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

685 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÉÃªÀ¹zÀÝAiÀiÁå ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

686 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¹zÀÀÝ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

687 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃ«AzsÀæ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

688 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁ£ÀAzÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

689 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ bÀvÀÄæ¸Á¨sÀ ºÉÆ¸ÀÄgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

690 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§¥Áà ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

691 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÀvÀßªÀÄä ¸Á§tÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

692 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÁ±À¥ÀÀà zsÀªÀÄðuÁÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

693 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zsÀªÀÄðtÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

694 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁeÉÃAzÀæ CtÚ«ÃgÀ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

695 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà PÀ²gÁAiÀÄ PÀzÀÝgÀV ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

696 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À w¥ÀàtÚ ¦ avÀÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

697 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁeÉÃAzsÀæ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

698 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄgÉÃªÀÄä AiÀÄ®è¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

699 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄAPÀ¥ÀÀà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

700 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ AiÀÄAPÀ¥Àà PÁ±À¥Àà ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

701 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀgÁAiÀÄ CA®¥Áà ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

702 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÉÃAzsÀæ¥Àà ²ªÀgÁAiÀÄ ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

703 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

704 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄÄgÀÀædvÀÛ¨ÉÃUÀA ªÀÄºÀäzÀ ¸Á§ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

705 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÉÆÃ»£À CºÀäªÀÄzÀ ¸Á§ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

706 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÁ²¸Á§ ªÀÄºÀäzÀ ¸Á§] ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

707 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À w¥ÀàtÚ ¦ avÀÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

708 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÉÃAzÀæ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

709 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CA§Ä ®PÀët PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

710 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄgÉÃ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

711 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

712 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÀvÀßªÀÄÄä ¸Á§tÚ ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

713 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀ ºÀÄ¸ÉÃ§£À ±Á§ PÁ²A ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

714 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀA§Æ°AUÀ¥Àà ²ªÀ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

715 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¨Á§Ä«ÄAiÀÄå UÀÄqÀÄ¸Á§ ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

716 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÀäzÀ ªÀÄÄ¸ÀÛ¥Áà UÀÄqÀÄ¸Á§ ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

717 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀÄUÀð¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

718 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝ°AUÀ UËqÀ £ÁUÉÃªÀÄzÀæ¥Àà ªÀiÁqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ



719 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀ°AUÀªÀÄä ¸Á§uÁÚ ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

720 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀAvÉÆÃµÀ w¥Ààtß PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

721 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå §¸ÀAiÀiÁå ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

722 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C§ÄÝ® £À©ü C§ÄÝ® ±ÀzsÉÃPÀ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

723 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ ªÉÄÊ¯Áj ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

724 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ  §¸ÀtÚ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

725 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄAdÄ£ÁvÀ ¥ÀA¥ÀuÁÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

726 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀA¥ÀuÁÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

727 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀAPÀgÀ UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

728 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ FgÀªÀÄä zÉÃªÀuÁÚ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

729 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ AiÀÄAPÀªÀÄä w¥ÀàuÁß PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

730 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¤Ã®ªÀÄªÀÄä §¸ÀªÀgÁd gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

731 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÉÃAzÀÀæ ©üÃªÀÄ±ÁAiÀÄ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

732 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®ÌAiÀÄå §¸ÀAiÀÄÝAiÀiÁ PÉ. £ÁUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

733 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà qÉÆÃtUÁAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

734 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÀÄ¯Á§ SÁ£À ªÉÄÊºÀ§Æ§SÁ£À zÀAqÉÆÃw ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

735 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÁtÂ²æÃ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

736 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁªÀÄ°AUÀAiÀÄå ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

737 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀAiÉÆÃV ªÀÄ®è¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

738 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C±ÉÆÃPÀ w¥Ààtß gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

739 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¤AUÀuÁÚ ¸Á§uÁÚ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

740 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀÄuÁÚ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

741 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀgÁAiÀÄ §¸ÀtÚ ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

742 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®ètÚ w¥ÀàtÚ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

743 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «±Àé£ÁxÀ ¸ÀÄ¨sÁZÀAzsÀæ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

744 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zsÀ£ÀgÁd £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

745 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ EAzÀÄªÀÄwÛ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

746 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ EAzÀÀæªÀÄä §¸ÀtÚ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

747 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀtªÀÄä ¤AUÀt PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

748 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CAiÀÄåªÀÄä ¤AUÀ¥Àà PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

749 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ »Ã£Á C§ÄÝ® C°è ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

750 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ JPÀÌ¨Á®°è ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

751 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ.C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄA JPÀ¨Á® ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

752 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C§ÄÝ® ¸À«ÄgÀ JPÀ ¨Á® ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

753 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃ«AzÀæ¥Àà zÀÄUÀð¥Àà PÀgÀzÁ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

754 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁ£ÀAzÀ¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

755 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀ°AUÀgÉÃrØ ²ªÀ¥Àà PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

756 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÁåªÀ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

757 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÁåªÀ¥Àà gÁeÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

758 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀiË¯Á£À¸Á§ ºÀÄ¸ÉÃ£À qÉÆÃtUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

759 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÀgÀ¸À¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå qÉÆÃtUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

760 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt gÉr JZï ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

761 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¨Á§gÀ«ÄAiÀiÁå ¦ avÀÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

762 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÀªÉÄÃ±À ¨sÉÆÃdÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

763 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥ÀæPÁ±À ¨ÉÆÃdÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

764 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ¸ÀAUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

765 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÀAUÀªÀÄä §¸ÀªÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

766 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥ÀA¥ÀuÁÚ §¸ÀªÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

767 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀuÁÚ §¸ÀªÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

768 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä ªÀÄgÉÃ¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

769 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸Á§uÁÚ ºÉÆÃ¸ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

770 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©üÃPÀëgÉrØ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

771 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ®QëöäÃPÁAvÀ ºÀtªÀÄAvÀ gÉrØ ºÉÆÃ¸ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

772 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÉÄÊºÀ¥Á® gÉr ©ÃPÀëgÉrØ ºÉÆÃ¸ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

773 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

774 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀÄ®èuÁÚ PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

775 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀA²ÃgÀ ¥ÀmÉÃ® ªÀÄÄqÀ§Æ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

776 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀAdÄgÉr ©üPÁëgÉrØ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

777 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀuÁ ±ÀgÀt¥Àà PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

778 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀ¸ÀAvÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

779 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «±Àé£ÁxÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

780 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀtAiÀÄå «ÃgÀ¥ÁPÀëAiÀÄå gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

781 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®èªÀÄä «ÃgÀ¥ÁPÀëAiÀÄå gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

782 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà «ÃgÀ¥Àà gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

783 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ±ÀAPÀgÀ¥Àà gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

784 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «ÃgÀ¥ÁPÀëAiÀiÁå gÁZÀAiÀiÁå gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

785 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄå £ÀgÀ¸À¥Àà gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

786 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀiÁ¼ÀªÀÄÄä ªÀÄgÉÃ¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

787 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥ÁªÀðw ¸ÉÆÃªÀÄAiÀiÁå gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

788 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ°èPÀdÄð£À ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

789 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ®°vÁ¨Á¬Ä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

790 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

791 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁAiÀÄ¥Àà ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

792 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÉÆÃ¥À® PÀÈµÀß ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ PÀzÀÝgÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

793 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

794 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ZÀAzsÀæPÁAvÀ fªÀtV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

795 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄ®è¥Àà zÉÃªÀ¥ÀÀà ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

796 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÉÄÊºÀ§Æ§ ºÀÄ¸ÉÃ£À ¸Á¨sÀ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

797 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ©üÃªÀÄuÁÚ qÉÆÃtUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

798 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±Á»Ã£Á ¨ÉÃUÀA UÀÄ¯Á¼À zÀAqÉÆÃw 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

799 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ±ÀAPÀgÀ ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

800 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²æÃ ±ÉÊ® §¸ÀªÀgÁd ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

801 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

802 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ZÀAzÀÄ PÉÃ±ÀÄ PÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

803 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁªÀÄQëößt ©ªÀÄuÁÚ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

804 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀªÀÄä ²ªÀgÁAiÀÄ zÀAqÉÆÃw 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

805 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ vÁgÁZÀAzÀæ ¹zÀÝuÁÚ ¨ÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



806 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÄ¨sÀzÀÀæªÀÄä ¸Á§uÁÚ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

807 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ vÁgÁ¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

808 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÁ²£ÁxÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

809 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà ªÀiÁxÀAðqÀ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

810 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ UÀÄAqÀ¥Àà PÁ¼ÀV 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

811 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ jÃºÁ£Á¨ÉÃUÀA ªÀÄ±ÁR¸Á§ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

812 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd zÀÉÆÃqÀØ¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

813 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¹zÀÝtÚ ©üÃªÀÄ±Áå zÀAqÉÆÃw 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

814 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ dAiÀÄAvÀ ºÀjgÁªÀÄ ªÀiÁUÀwÛ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

815 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄgÉªÀÄä ¸Á§tÚ PÉ. £ÁUÁAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

816 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ «Ä£ÁQëÃ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆÃ¸ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

817 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀ±ÀgÀt gÉrØ ºÉÆÃ¸ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

818 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ©üÃªÀÄ±Áå ¨ÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

819 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ eÁ»ÃzÀ«ÄAiÀiÁå PÁ²ªÀÄ¸Á¨sÀ ¨sÁUÉÆÃr 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

820 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C±ÉÆÃPÀ ¸Á§tÚ ºÉÆÃ¸ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

821 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd zÀÄUÀðuÁÚ ¨sÀAPÀ®UÁ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

822 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

823 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄÄPÀAzÀgÉr ZÀ£Àß«ÃgÀ gÉrØ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

824 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä PÁ±ÀtÚ zÀAqÉÆÃw 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

825 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ ©üÃªÀÄuÁÚ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

826 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¨sÁ±ÀÄ«ÄAiÀiÁå PÁ²A ¸Á§ ¢UÁÎAªÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

827 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©üPÀë±ÀÄ ©üdÄ gÁªÀÇgÀ 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

828 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ £ÁUÀ¥Àà zÉÃªÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á 4 ¸ÉÆÖçÃPÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

829 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ಕಾಿಂತ/ಚಂದರ ಶೆಖಯ ಅಯಣಕಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

830 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ದೄವ/ಸದದ  ಅಯಣಕಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

831 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ/ಶಾಭರಾ ಅಯಣಕಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

832 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ/ಭಲಲ  ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

833 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನನ ಬಾಯಿ/ನಾರಾಮಣ ಬೆಡಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

834 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು/ಜಮರಾಭ ಸಂಜಮನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

835 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತರಾ/ಹಿರೆಣ ಅಯಣಕಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

836 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ  /ಫಷೂ  ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

837 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ/ಧೂಳ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

838 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ /ಭಲಲ  ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

839 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣಸದದ  /ಗಿಂಡಪ್ಪ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

840 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷೂ  /ಫಷರಾಜ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

841 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ/ಫಷೂ  ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

842 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ /ವಯಣ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

843 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಯೀಗಿ/ಅಣೆ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

844 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ರಾಭ/ಮಾಣಿಕ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

845 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ/ರಾಜೇಿಂದರ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

846 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧಮುಿ/ಲಿಂಬು ಅಯಣಕಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

847 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಬರಾ/ಫಷಣ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

848 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ/ಭೀಭರಾ/ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

849 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಯ /ಸೀಭಣ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

850 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೀವನಅಲ/ದ್ರಲಸಾಫ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

851 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಮಯ /ಸೀಭಮಯ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

852 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಮಯ /ರಾಜಣ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

853 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ/ವದ್ರಯ ಸಾಗಯ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

854 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಶ/ದ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

855 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಮಯ /ಗರುಲಿಂಗಮಯ /ಕ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

856 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಸಾಮಯಿಲ/ದ್ರಲಸಾಫ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

857 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣ/ಶಂಕೄರ  ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

858 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚೆನನ ಫಷೂ  /ಶಂಕೄರ  ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

859 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾ/ನಾಗ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

860 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತರಾಮ/ನಾಗ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

861 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೇೀಘಸದದ /ರ್ತ ಣಾ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

862 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಭೀಜಿ/ಬಾಳ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

863 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಭಮ /ಉದಮಕುಮಾಯ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

864 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೀಶ/ಶಿರಾಮ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

865 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಕರ ಭ/ವಠಲರಾ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

866 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನೀಸಯ/ಷತೀಬ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

867 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಭಮ /ಸದದ ಣಾ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

868 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬದರ  /ಧನಸಿಂಗ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

869 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ನಾಥ/ಫಷವಂತರಾ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

870 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಗರೆಡಿಿ /ಯಮವವ ಯ ಕಣಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

871 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ  /ಭರೆ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

872 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ /ಚೆನನ  ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

873 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ/ನಾಗ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

874 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣ್ಣಾ /ಚೆನನ  ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

875 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ/ಸದದ ಮಯ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

876 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಲಾ/ವಠಲರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

877 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ  /ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬೆಡಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

878 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೄಲಾಷ/ಫಷರಾಜ ಬೆಡಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

879 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀದ್ರರಿ/ಫಷರಾಜ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

880 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಬಾಯಿ/ಶಂಕಯರಾ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

881 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಭಮ /ರ ಕಾವ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

882 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ/ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

883 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆಕಾವರಾಜ/ಈವವ ರಾಜ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

884 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈವವ ರಾಜ/ವಯಣ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

885 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಚಣ/ರೇಣಸದದ  ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

886 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ಭಲಲ ಶೆಟ್ಾ  ಸಾಲಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

887 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣರ್ತ/ನೀಲಕಂಠರಾ ಗೀಟುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

888 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ನಾಗೇಿಂದರ  ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

889 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಭಜನಪ್ಪಶ/ಬಾಬುಸಾಫ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

890 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ/ಭರೆ ಕಲಗರ್ತ೯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

891 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಾ /ರೇಣಸದದ  ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

892 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೇಖ /ಸದರ ಭ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

893 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ /ಪಕಯ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

894 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಬಾಯಿ/ಶಂಕಯರಾ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

895 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ /ನಾಗ ಕೇೀಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

896 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ/ಕು ಣ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

897 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಲರಾ/ಸಣಮಂತರಾ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್



898 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈಮಯ ದಹುಸೇನ/ಸೈಮದಖಾದಯಸಾಫ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

899 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖಯ/ಭಲಲ ನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

900 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ /ಶುಭಾವಚ ಿಂದರ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

901 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ /ನಾಗ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

902 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನವ ಯಸಾಫ/ಹುಸೇನಸಾಫ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

903 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಿಯಾನಬೇಗಂ/ಅನವ ಯಸಾಫ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

904 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ /ಧಮುಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

905 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ/ನಾಗೇಿಂದರ  ಡಣುಾ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

906 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖೈರುನಬಿ/ಖಾದಯಅಲ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

907 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ/ಸಾಫಣಾ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

908 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಪಿಂದರ /ವಯಣ ಕಣಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

909 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಿಂದರಾ/ಈವವ ರಾಜ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

910 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ/ರ್ತ ಣಾ ಡಣುಾ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

911 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ /ಮಾಸದ ಡಣುಾ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

912 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾನ ಥ/ಸಾಫಣಾ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

913 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತ/ಕಾಸು ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

914 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಬಿಫ ಯಅಸಮ ದ/ಮೆಬುಫಸಾಫ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

915 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀನಾಬಾಯಿ/ರೇಣಸದದ  ಹುಳಗೇರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

916 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ  /ಸಾಫಣಾ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

917 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಂಡಭಮ /ನಯಷಮಯ ಸಾಲಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

918 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಯಷವ ರ್ತ/ಶಿರಾಮ ಡಣುಾ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

919 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಸದದ  /ಫಷರಾಜ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

920 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣವೀಯಮಯ /ರುದರ ಮಯ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

921 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದವ/ಜಗನಾನ ಥ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

922 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗ/ಜಗನಾನ ಥ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

923 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಭವಾವ /ಪಿಯ ಗೀಟುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

924 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರುದರ ಮಯ /ಫಷರಾಜ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

925 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ/ಸಾಫಣಾ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

926 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬದರ  /ಚೆನನ ಫಷ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

927 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೀಯಬದರ /ನಾಗಿಿಂದರ  ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

928 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಪುತರ  /ರಾಚ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

929 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಷಭತಬಿ/ಪಕೇರ ೀದದ ನ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

930 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಶಂಕರ ಮಯ .ಭಲಲ ಮಯ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

931 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನಷಯಬೇಗಂ/ಅಭಜದಪ್ಪವ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

932 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನೀಲಕುಮಾಯ/ಶಿರಾಮ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

933 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಭಮ /ಫರ ಸಮ ರೆಡದಡಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

934 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡುಸಾಫ/ಖುರೇಶಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

935 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಲ/ದವಿಂದರ  ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

936 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಭ/ಬೀಜು ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

937 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೈಜುನಾನ ಥರೆಡಿಿ /ಶಂಕಯರೆಡಿಿ ಕಣಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

938 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದವ/ಪಿಯ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

939 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ಸಣಮಂತ ಸಾಲಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

940 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ಶಿರಾಮ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

941 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಲರಾ/ಪಂಡರಿನಾನ ಥ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

942 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು/ಹೇಮು ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

943 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆನಂದ/ಷದಶಿರಾಮ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

944 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉದಮಕುಮಾಯ/ಷದಶಿರಾಮ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

945 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡುಸಾಫ/ಅಲಸಾಫ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

946 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಸಮ ದಹುಸೇನ/ಭಸಮ ದಹುಸೇನ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

947 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು/ಹಬು ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

948 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ /ಲಕ್ಷ್ಭಣರೆಡಿಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

949 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೇವ/ಗಿಂಡ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

950 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಭಮ /ಸದದ  ಗೀಟುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

951 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ/ಭಲಲ  ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

952 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಂಡೇರಾ/ರಾಣೀಜಿರಾ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

953 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖುತಬದದ ನ/ಖಂಡೇಲಸಾಫ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

954 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗನಫಷ /ಅಣೆ ಹುಳಗೇರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

955 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣಸದದ  /ಬಂಡ ಹುಳಗೇರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

956 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭ.ಫಾರುಕ/ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

957 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗೇವ/ಶಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

958 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಕರಾಭ/ರ ಭು ಯಟಕಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

959 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀರಿಬಿ/ಮೆನದದ ನ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

960 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ/ಸಾಫಣಾ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

961 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಭಣ/ರಾಭಚಂದರ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

962 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಬದರ ಭಮ /ಪಕಯ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

963 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅರುಣಕುಮಾಯ/ಭಭರಾಮ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

964 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ಮಂತ/ಭರೆ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

965 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಶ/ರಾಮು ಮಾವನಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

966 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಕಂಠ/ಮಾಣಿಕ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

967 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಣಚೆ /ಭರೆ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

968 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಫಣಾ /ಸಣಮಂತರಾಮ ಬೆಡಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

969 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಬು/ಗೇಮು ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

970 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖಯ/ಫಷರಾಜ ಡಣುಾ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

971 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಂಡ /ವಯಣ ಹುಳಗೇರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

972 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜುರೆಡಿಿ /ಭಲಲ ರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

973 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣದು/ಪಕರು ಸಂಜಮನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

974 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವನ/ಜೈರಾಭ ಸಂಜಮನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

975 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಾ /ವಯಣ ಫಣಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

976 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಷಾ ಮಯ /ನಿಂಗಮಯ ಹುಳಗೇರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

977 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ  /ವಯಣ ಹುಳಗೇರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

978 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದೀವ/ಅಣೆ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

979 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ/ಅಣೆ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

980 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಫಫ ಣಾ /ಶಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

981 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡ /ಬಯಭಮಯ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

982 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ/ಯಂಕಮಯ ಡಣುಾ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

983 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಷಾ ಗಿೀಯಖಾನ/ಕಂಫಯಖಾನ ಡಣುಾ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

984 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈಮಯ ದಯಫಿಕ/ಸೈಮದಯಸೂಲಸಾಫ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

985 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿಕಕ ಗರುನಂಜೇವವ ಯ ಬಯತನೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

986 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಮರಾಭ/ಭನ್ನನ ಅಯಣಕಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

987 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈಮದಅಲ/ಖಾದಯಸಾಫ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

988 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಲೀಚನಾ/ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

989 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾನ ತ/ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

990 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ/ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್



991 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಾಯ ಣ /ಗಿಂಡ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

992 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಭಮ /ಭಲಲ  ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

993 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಶಿರಾಮ/ರ್ತ ಣ ಫಣಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

994 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಣ/ಸದದ  ಗೀಟುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

995 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚೆನನ  /ಫಷವಂತರಾಮ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

996 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯತನ ಮಾಮ /ಸಂಗರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

997 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ನವಾಷರೆಡಿಿ /ವೀಯರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

998 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಗಿಂಡ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

999 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲರೆಡಿಿ /ಸಂಗ್ರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1000 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣ/ಕಾಶಿೀನಾನ ಥ ಕನನ ಡಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1001 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕಕುಮಾಯ/ಫಷರಾಜ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1002 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುತಳಾಬಾಯಿ/ಫಷರಾಜ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1003 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಾ /ಶಿರಾಮ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1004 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಭುರಾ/ಸಣಮಂತರಾ ಮಾವನಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1005 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಬೀದದ ನ/ವಾಹೆದ್ರಲ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1006 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಶಿಕಾಿಂತ/ಫಷರಾಜ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1007 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈವವ ರಾಜ/ವಯಣ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1008 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ/ಫಷರಾಜ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1009 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಹಿದ/ಹುಸೇನಸಾಫ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1010 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ/ನಾಗ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1011 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗ /ವೀಯಬದರ  ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1012 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವರೇಿಂದರ ರಾ/ನೀಲಕಂಠರಾ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1013 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಭಮ /ಶಿವಯಣ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1014 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಭಶದದ ನ/ಗಪುಯಷಅಫ ಅಯಣಕಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1015 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಭಮ /ಕುಪಿಂದರ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1016 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಭಮ /ಸಣಮಂತರಾಮ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1017 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ  /ನಾಗ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1018 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಹುಣಚ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1019 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಭಾರ್ತ/ವಯಣ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1020 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿನಂದ/ಫಷರಾಜ ಸಾಲಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1021 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ/ಧೂಳ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1022 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ/ಫಷ ಸಾಲಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1023 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಲಿಂಗ /ಸದದ  ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1024 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜು/ಶಂಕಯ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1025 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ/ರ್ತ ಣ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1026 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖತಲ /ಸಾಫಣ ಡಣುಾ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1027 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂಧು/ಧಂಜು ಗೀಟುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1028 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪು/ಕಷನ್ನ ಗೀಟುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1029 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ/ವಯಣ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1030 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ /ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ ಕೇಡದುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1031 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಿರೀಜಮಿೀಮಅ/ವಭಶದದ ನ ರೇಗಿಗ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1032 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಾಯ ಣರಾ/ನಾಗ ಗೀಟುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1033 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೈನಾಬಾಯಿ/ಶಿವಾಜಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1034 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಂಕ/ಯಶುರಾಭ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1035 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇೀದನಸಾಫ/ಭಸಮ ದಅಲ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1036 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದವ/ಬಂಡ ಸೂಗಯ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1037 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗಮಯ /ಸಂಜಿೀಮಯ ಸೂಗಯ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1038 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಕಯಮಯ /ಶಿಮಯ ಸೂಗಯ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1039 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ/ಶಿರಾಮ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1040 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ/ಗರುಪ್ಪದ ಗೀಟುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1041 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದವ/ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಫಣಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1042 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈವವ ಯ/ಲಾಲಸಿಂಗ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1043 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗಮಯ /ನಯಷಮಯ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1044 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೃಶಾ ಮಯ /ನಯಷಮಯ ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1045 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ಶಿರಾಮ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1046 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ /ಸದದ  ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1047 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವವವ ನಾಥ/ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1048 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಕಫ ಯಪ್ಪಶಾ/ಮುಷಾ ಪ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1049 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬು/ಹೀಮು ಅಯಣಕಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1050 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾನಿಂಗ /ಸದದ  ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1051 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೇಮು/ರೂಪ್ಪಲ ಮಾವನಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1052 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ/ಸಣಮಂತ ಸೂಗಯ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1053 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡಭಮ /ಸಾಫಣಾ ಡಣುಾ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1054 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕ/ಶಾಿಂತ ಹುಳಗೇರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1055 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಿೀಿಂದರ  /ಸಾಮಫಣಾ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1056 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ /ಚಂದ ಗೀಟುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1057 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ದವಿಂದರ  ಕಣಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1058 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ/ನಾಮು ಸೂಗಯ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1059 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ/ಕಾಸು ಕಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1060 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಫಣಾ /ಶಿ ಫಣಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ಾಯೆರ್

1061 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗ /ನಾಗ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1062 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದೀವ/ನಾಗಿಿಂದರ  ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1063 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ/ಗರುಲಿಂಗ ತೆಿಂಗಳಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1064 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕೄರ  /ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಗೀಟುಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1065 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನ್ನರಾಧ/ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1066 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚೆನನ ಫಷ /ವಯಣ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1067 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಿೀರಜಮಿಯಾ/ವಭಶೀದದ ನ ರೇಗಿಗ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1068 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈನಾಜಬೇಗಂ/ಫಿರೀಜಮಿಯಾ ರೇಗಿಗ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1069 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಾನಂದ/ಅಣ್ಣಾ ರಾ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1070 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೃಶಾ /ನಾಗ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1071 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತ /ರೇಣಸದದ  ಅಯಜಂಫಗ್ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1072 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವಕುಮಾಯ/ಗೀವಿಂದರಾ ಮಂಗಲಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1073 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಿೀರೆಡಿಿ /ಗಿಂಡ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1074 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಭಯನಾಥ ನನಯಸಿಂಗರಾ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1075 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ/ನಯಸಿಂಗರಾ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1076 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದವ.ಭಭರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1077 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಸದದ  /ಫಷರಾಜ ಮಂಗಲಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1078 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಸೇನರಾ/ಗೀವಿಂದರಾ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1079 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ  /ಅಣವೀಯ ತೆಿಂಗಳಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1080 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ರೇಣಸದದ  ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1081 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದೀವ/ಸಣಮಂತರಾ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1082 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ/ಭಭರಾ ತೆಿಂಗಳಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1083 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ /ಫಷಲಿಂಗಪ್ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್



1084 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ/ಭಭರಾ ತೆಿಂಗಳಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1085 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಯಥ/ಅಿಂಭೀಜಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1086 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡೇರಾ/ಪಂಡಿತರಾ ತೆಿಂಗಳಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1087 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೀಯಣ/ಫಷಣಾ ಕಂದಗೂಳ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1088 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ/ರಾಚಣಾ ಕಂದಗೂಳ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1089 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಕಕ ಭಮ /ಹಾವ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1090 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ/ಹಾವ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1091 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದವ/ಅಿಂಫರಾಮ ತೆಿಂಗಳಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1092 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ರೆಡಿಿ /ನಾಗರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1093 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ /ಕು ಣಾ ಭಲಘಣ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1094 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಭಮ /ಗಿಂಡ್ಲರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1095 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೈನಾಬಿ/ರಿಯಾಜೀದದ ನ ಭಳಗ ಕೄ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1096 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ/ರೇಣಸದದ  ತೆಿಂಗಳಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1097 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಾ /ಸಣಮಂತ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1098 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ/ವಯಣ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1099 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖಯ/ಶಾಭರಾ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುರ ಸಾದ/ಶಾಭರಾ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ/ನಾಗ ಕೇಡದುಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತರಾ/ಫಷಣ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನೀಲಕುಮಾಯ/ಫಷ ಕೇಡದುಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ/ನಾಗಪ್ ಕೇಡದುಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರುದರ ಭಮ /ಫಷರಾಜ ಕೇಡದುಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1106 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಲಾನಬಿ/ಹಾಜಿಸಾಹೇಫ ಭಳಗ ಕೄ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1107 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ/ದವಿಂದರ  ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1108 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ/ಶಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1109 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವೀತ್ತ/ಗಿಂಡ ಹುಳಗೇರಾ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1110 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತರಾ/ಫಷವಂತರಾ ಕೇೀಡದುಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1111 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುಕಮ ಣಿ/ಸದ್ರರ ಭ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1112 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಿಯಾಜೀದದ ನ/ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ ಭಳಗ ಕೄ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1113 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜುರೆಡಿಿ /ಭಲಲ ರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1114 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಶಿಕಲಾ/ಹೇಭರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1115 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ/ವಯಣ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1116 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವರೇಿಂದರ /ವಯಣ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1117 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣವೀಯಮಯ /ವೀರಂತಮಯ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1118 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖಯ/ಶಿಲಿಂಗ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1119 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಶೆಟಿಾ /ಶಿರಾಮ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1120 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರೆಡಿಿ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1121 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದವ/ನಾಗರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1122 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ ರೆಡಿಿ /ಫಷವಂತರೆಡಿಿ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1123 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ  /ಷಣಾ ರಾಭಮಯ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1124 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುನಾನ ಥರೆಡಿಿ /ಫಷರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1125 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲರೆಡಿಿ /ಸಂಗ್ರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1126 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುನಾನ ಥ/ವಠೀಬಾ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1127 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಜಿೀಯಪ್ಪಶಾ/ಮುಷಾ ಪ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1128 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ರೆಡಿಿ /ರ್ತ ರೆಡಿಿ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1129 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ /ರೇಣ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1130 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾ/ಚಂದರ ಶೆಟ್ಾ  ಭಳಗ ಕೄ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1131 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಳ /ಕಾಳ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1132 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಭಮ /ಸದದ  ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1133 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗರೆಡಿಿ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರೆಡಿಿ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1134 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾ/ಭೀಯಣಾ ಭಲಘಣ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1135 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದ್ರರ ಭ /ಕಾಳ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1136 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಕಂಠ/ಸೀಭಶೇಖಯ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1137 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಣಿ/ರಾಜೇಶೇಖಯ ತೆಿಂಗಳಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1138 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೃಶಾ ಕುಮಾಯ/ನಾಗೇಣದರ  ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1139 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜೇಿಂದರ ರೆಡಿಿ /ನಾಗರೆಡಿಿ ಕಣಸೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1140 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಿಂಗಫಷ/ಯಮವವ ಯರೆಡಿಿ ಕಣಸೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1141 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೇನಾರ್ತ/ಬೀಗ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1142 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ/ಭಶಾಖಸಾಫ ಗೀಟುಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1143 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನಂತರೆಡಿಿ /ರೇಣಸದದ  ಗೀಟುಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1144 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ /ರೇಣಸದದ  ಗೀಟುಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1145 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಮವ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1146 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಲಾ/ಶಾಿಂತ ಕಣಸೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1147 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಸಿಂಗ/ಪುಿಂಡಲಕ ಹುಳಗೇರಾ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1148 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಿೀರೆಡಿಿ /ರಾಭಲಿಂಗರೆಡಿಿ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1149 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಜಿೀದ್ರಬಿೀ/ಮೌಲನಸಾಫ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1150 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ರೆಡಿಿ /ನಯಷರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1151 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಕುಮಾಯ/ಶಿವಯಣ ಮಂಗಲಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1152 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಜಾತ/ಸಂಜುರೆಡಿಿ ಕಣಸೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1153 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಭಲಾಬಾಯಿ/ಅ ರಾ ಕಣಸೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1154 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೀಯಬದರ  /ನಾಗಿಿಂದರ  ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1155 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೈಶಂಕಯ/ರಾಭಶೆಟಿಾ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1156 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದೀವ/ಜೈಶಂಕಯ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1157 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಿೀರೆಡಿಿ /ಭಲಲ ರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1158 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ರೆಡಿಿ /ಗಿಂಡ್ಲರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1159 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ/ಫಷರಾಜ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1160 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬದರ  /ಚೆನನ ಫಷ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1161 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿಕಕ ಗರುನಂಜೇವವ ಯ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1162 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೀಯಬದರ  /ಕಾಳಶೆಟಿಾ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1163 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಲಿಂಗ/ಭಲ್ಲ ೀವ ಭಲಘಣ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1164 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಿಬೂಫಬೇಗಂ/ಅದಂಬೇಗ್ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1165 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ/ಹಾವ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1166 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ಭಹಾರುದರ  ರೇಗಿಗ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1167 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀನವಾಷರೆಡಿಿ /ವೀರಾರೆಡಿಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1168 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ/ಸದದ ಣಾ ಕೇೀಡದುಯ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1169 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖಯ/ಗಿಂಡ ಕಾಳಗಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1170 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣಶೇಖಯ/ಸದದ  ಸಾಲಸಳಿಿ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1171 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ  /ಸಣಮಂತರಾ ಅಯಣಕಲ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1172 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷರ್ತೀವ/ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಅಯಣಕಲ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1173 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಮಾಲ /ಅಣದು ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಯ ಸಾ ಾಯೆರ್

1174 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ  ತ/0 ಲಾಲ ಕುಿಂದನೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1175 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗ  ತ/0 ಸಾಫಣಾ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1176 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ  ತ/0 ಸುಭಾಶ ಭಯತೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ



1177 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡ  ತ/0 ಬಾಲ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1178 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಶಾಲ ತ/0 ನಲಕಂಠ ಶಾಹಾಬಾದ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1179 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷಪ್ಪ  ತ/0 ಸಾಮಫಣಾ ಇಿಂಗಳಗಿ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1180 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ  ತ/0 ವಠಠ ಲ ಸೇವಾನಗಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1181 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತರಾಮ ತ/0 ಕಾಶಿರಾಮ ತಯನಳಿಿ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1182 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ  ತ/0 ಅಬುಫ ಲ ಇಿಂಗಳಗಿ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1183 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಣಾ ತ/0 ಭಲಲ ಣಾ ಹನಗಿಂಟಾ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1184 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದುದ ತ/0 ಭೀಭರಾಮ ತಯನಳಿಿ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1185 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಕುಮಾಯ ತ/0 ಫಷರಾಜ ಶಂಕಯವಾಡಿ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1186 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ ತ/0 ಭೀಭರಾಮ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1187 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದುಗಿಪ್ಪ ತ/0 ಸಾಮಫಣಾ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1188 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಟಾಬಾಯಿ  ಗ/0 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1189 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತ/0 ರೇಣಪ್ಪ ಭಯತೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1190 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಪ್ಪ ತ/0 ರ್ತ ಣ ಮಯಗಲ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1191 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತ/0 ಶಿವಯಣ ಮಯಗಲ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1192 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಷನಮಯ ತ/0 ಪಿೀಯಮಯ ಮಯಗಲ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1193 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಬುರು ತ/0 ಸಮಿ ಮಯಗಲ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1194 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಟೇಲ ತ/0 ಅಕಫ ಯ ಟೇಲ ಭಯತೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1195 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾವರ್ತರ  ಗ/0 ದ್ರದ್ರ ಚ್ಚಭನೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1196 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಸಾಫ ತ/0 ಲಡೆಲ ಸಾಫ ಶಾಹಾಬಾದ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1197 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಸುಗೌಡ ತ/0 ಸಂಗಣಾ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1198 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೈಜುನಾಥ ತ/0 ಅ ರಾ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1199 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ  ತ/0  ವಯಣ ಕಡಿಸಳಿಿ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1200 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ ತ/0 ರುದರ  ಕಡಿಸಳಿಿ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1201 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ  ತ/0 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1202 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತ/0 ನಾಗ ಮುತಾ ಗ್ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1203 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣವೀಯಮಯ   ತ/0 ಫಷಮಯ ಹನಗಿಂಟಾ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1204 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಭಮ ದ ಯಸೂಲ ತ/0 ಅಬುಫ ಲನಬಿ ಭಂಕೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1205 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗೇಿಂದರ   ತ/0 ಶಿಲಿಂಗ ಭಯತೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1206 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ     ತ/0 ಮೆಲಾರಿ ಮುತಾ ಗ್ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1207 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ತ/0 ವಯಣ ಭಯತೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1208 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುರಾಜ ತ/0 ಭೀಭರಾಮ ಶಾಹಾಬಾದ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1209 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಿೀಿಂದರ   ತ/0  ಭಯಲಗಂ ಶಾಹಾಬಾದ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1210 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ   ತ/0 ರೇಣಸದದ  ತಯನಳಿಿ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1211 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ    ತ/0 ಕೂಡ ತಯನಳಿಿ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1212 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೇಯಅಲಲ  ತ/0 ಭಹೆಬೂಫಸಾಫ ಶಾಹಾಬಾದ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1213 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಾ   ತ/0  ಕಾವ ಕಡಿಸಳಿಿ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1214 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಣಾ    ತ/0  ದಂಡೀಣ ಕಡಿಸಳಿಿ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1215 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ   ತ/0  ಗಿಂಡ  ಇಿಂಗಳಗಿ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1216 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ  ತ/0 ಗೂಬುರ  ಭಯತೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1217 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಳ  ತ/0 ಭಲಲ  ಭಯತೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1218 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ   ತ/0 ರ್ತ ಣಾ ಮಯಗಲ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1219 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ  ತ/0 ರೇಣಸದದ  ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1220 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡ  ತ/0 ದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1221 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಶಂಕಯ ತ/0 ಅಮಯ  ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1222 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಭಮ  ಗ0/ ನಯಷಮಯ ಅಲದ ಹಾಳ ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1223 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ ತ/0 ಶಿಲಿಂಗ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಚ್ಚಿಗಿಿಂಗ ಸ್ರರ ಮಯ

1224 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತತ/0 ಭಹಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1225 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗರೆಡಿಿ ತ/0ಈಯ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1226 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾತೆವತ/0ತಭಮ ಣ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1227 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಾ ತ/0ಕಾವ ಮಯಗಲ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1228 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮತ/0ದೇಡಿ ಗ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1229 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ ತ/0ಕಾಶಿರಾಮ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1230 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ ತ/0ಲಿಂಗ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1231 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಮಯ ತ/0ಭಲಲ ಮಯ ಮಯಗಲ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1232 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವವವ ನಾಥತ/0ಸಾಯಿಫಣಾ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1233 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತತ/0 ವಯಣ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1234 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜತ/0ಭೀಭವಯ ಮಯಗಲ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1235 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸಮ ದ ಪ್ಪಶತ/0ಖಾಜಾಟ್ಲ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1236 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬುರಾತ/0ಸದದ  ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1237 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ ತ/0ಭಲಲ ಕಾಜಿನ ಮಯಗಲ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1238 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಿಂದರ ಭಗ/0ಭೀಭರಾಮ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1239 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದತ/0ದ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1240 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತತ/0ಶಿೀರಾಮ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1241 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಮ ಭರ್ತತ/0ಭಹಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1242 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಂಡ ತ/0ಅಮಯ  ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1243 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ ತ/0ರ ಧಾನ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1244 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗಣಾ ತ/0ಸಾಫಣಾ ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1245 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚೆನನ  ತ/0ಸಣಮಂತ್ತರ ಮ ಮಯಗಲ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1246 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ ತ/0ಭಯಗ ಭಳಗ ಎನ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1247 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಲಾಲ ಟೇಲತ/0ಖಾಜಾಟೇಲ ತ್ತನ್ನನ ಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1248 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಪುತರ ತ/0ದ ಭಳಗ ಎನ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1249 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧಭಿರಾಮತ/0ಸಾಮಫಣಾ ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1250 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ ತ/0ಸಾಮಫಣಾ ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1251 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದ ತ/0ಶಿಣಾ ಮಯಗಲ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1252 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಗ/0ಭರೆ ಮಯಗಲ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1253 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡುಬಾಯಿತ/0ಹಾಜಿಸಾಫ ಸುಗಯ ಎನ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1254 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ ತ/0ನಿಂಗ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1255 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ ತ/0ಧಳ ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1256 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಕ  ತ/0ನಿಂಗಣಾ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1257 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಿಬಫಸಾಫತ/0ಭಸಭಮ ದಸಾಫ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1258 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತೀಟ ತ/0ಸಾಫಣಾ ಇಿಂಗಳಗಿ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1259 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಭಮ ದ ಭಹಾಾ ಫತ/0ಖಾಜಾಸಾಫ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1260 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣಸದದ  ತ/0ನಿಂಗ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ



1261 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ತ/0 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1262 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುನೇ ತ/0ಭೀಭರಾಮ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1263 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ ತ/0ಜಗ್ನಾನ ಥ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1264 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಭಶೆಖಯತ/0ವಯಣಮಯ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1265 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಕೇಫ ಲ ಟೇಲತ/0ಸಾಹೇಫ ಟೇಲ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1266 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕುಬಾಯಿತ/0ಸದದ  ಕಡಬುಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1267 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಬುದ ಲ ಯಜಾಕತ/0ಭಸಬುಫ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1268 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷತಾ ಯ ಮಿಯಾ ಯಶಿೀದ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1269 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿ  ತ/0 ಭಯಲಿಂಗ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1270 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಶಿೀದ ತ/0 ಭಹೆಬುಫ ಟೇಲ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1271 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೆಬುಫ ಟೇಲ ತ ಭದಯ ಟೇಲ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1272 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೇಭಮ  ಗ/0 ಅಜುಿನ ಸೇವಾನಗಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1273 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾತ್ತಬಾಯಿ ಗ/0 ಸಣಮ ತರಾ ತನಷನಸಳಿ ಎಷ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1274 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉಸಾಮ ನ ಟೇಲ ತ/0 ಖಾಜಾ ಟೇಲ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1275 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೀಯಣಾ  ತ/0 ದಣಾ ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1276 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಫಾಬಿ ಗ/0 ರಾಜಾಟೇಲ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1277 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ಕಾಿಂತ ತ/0 ಸಾಫಣ್ಣಾ ಗೀಳಾ ಕೄ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1278 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ತ/0 ಭಯಲಿಂಗ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1279 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಮ  ತ/0 ವಯಣ ಕುಲಕುಿಂದ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1280 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ಮಂತ ತ/0 ಫಷರಾಜ ಸುಗಯ ಎನ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1281 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತ/0 ಭೀಭವಯ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1282 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಭಮ ದ ಯುಸುಪ ತ/0 ಭಹೆಬುಫ ಅಲ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1283 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಬಾಫ ಯಮಿಯಾಯ  ತ/0 ಷರೀಯಮಿಮಯ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1284 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರೆಡದಡಿಿ  ತ/0 ವಯಣ ಭಳಗ ಎನ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1285 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಸು ತ/0 ಸೀಭನಾಥ ಗೀಳಾ ಕೄ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1286 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾ  ತ/0 ಶಿ ದನತೆಗನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1287 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ  ತ/0 ಸಾಫಣಾ ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1288 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ   ತ/0 ಸದ್ರರ ಭ ಕುಲಕುದ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1289 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಯತೇವ ತ/0 ರ ಕಾವ ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1290 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಲಭೀಭ ತ/0 ಸದ್ರರ ಭ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1291 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದರಾಜ ತ/0 ಈಯ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1292 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  ತ/0 ಕಾಭಣಾ ಚ್ಚಭನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1293 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದ  ಈಯಣಾ ಮಯಗಲ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1294 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಣಾ  ತ/0 ಗಿಂಡ ಮುತಾ ಗ್ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1295 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೆಟಾ ಪ್ಪ  ತ/0 ಭೀಭಶಾಯ ಸ್ರವಾನಗಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1296 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಮಿೀದ ತ/0 ಸೈಮಯ ದ ಲರ್ತೀಪಸಾಫ ಇಿಂಗಳಗಿ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1297 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ  ತ/0 ಭರೆ ಇಿಂಗಳಗಿ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1298 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಣಚ  ತ/0 ಭಯಲಿಂಗ ಇಿಂಗಳಗಿ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1299 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   ತ/0 ಭಲಕಕ  ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1300 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ಕಾಿಂತರಾ ತ/0 ಸಂಜಿೀರಾ ದನತೆಗನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1301 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಪ್ಪ  ತ/0 ಫಷಣ್ಣಾ ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1302 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣ್ಣಾ  ತ/0 ವಯಣಾ ಪ್ಪ ಇಿಂಗಳಗಿ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1303 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಮಾಮ  ತ/0 ಭೀಭಭರಾಮ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1304 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಕಾ ಯಮಿಯಾ ತ/0 ಮೇದದ ನ ಟ್ಲ ಕುಿಂದನ್ನಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1305 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಕಾವ ತ/0 ಸದದ  ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1306 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ ತ/0 ಸಣಮಂತ ಮಾಲಗರ್ತ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1307 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಣೀಜಿ ತ/0 ಭಲಕ  ಭಂಕುಯ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1308 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ತ/0 ಬಾಬುರಾ ಗೀಳಾ ಕೄ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1309 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಬಾಯಿ ಗ/0 ರಾಭಲಿಂಗ ಹನಗಿಂಟಾ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1310 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜಿನ ತ/0 ಭಲಲ  ಇಿಂಗಳಗಿ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1311 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   ತ/0 ಭೀಭರಾಮ ಮಯಗಲ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1312 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯ  ತ/0 ಅಮಯ  ಕೇಲಕುಿಂದ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1313 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತಗ/0 ವಯಣ ಮುತಾ ಗ್ ಯ ಸ್ರರ ೀಮಯ

1314 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ C±ÉÆÃPÀ vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J£ï ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1315 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀAvÉÆµÀ vÀA/ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁgÀqÀV J£ï ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1316 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CªÀÄ®¥Àà vÀA/ w¥ÀàtÚ gÁA¥ÀÆgÀºÀ½î ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1317 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ ®PÀëöät gÁA¥ÀÆgÀºÀ½î ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1318 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ zÉÃªÀ¥Àà vÀA/ ªÀÄgÀUÀ¥Àà ¸ÀÆUÀÆgÀ J£ï ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1319 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA/ §¸ÀªÀgÁd PÀ£ÀUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1320 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà vÀA/ ¸ÀAUÀtÚ PÀªÀÄgÀªÁr ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1321 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÉÆÃ¥ÀÄ vÀA/ ®ZÀªÀiÁ ºÀtÂÚPÉÃgÁ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1322 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§tÚ vÀA/ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £Á®ªÁgÀ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1323 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¥ÁAqÀÄ vÀA/ ZÉÆPÀ¯Á §¼ÀªÀqÀV ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1324 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ zÁåªÀ¥Àà D®ÆgÀ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1325 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ®QäÃ¨Á¬Ä UÀA/ ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸À£ÀßwÛ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1326 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA/ PÀÈµÀÚ¥Àà gÁA¥ÀÆgÀºÀ½î ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1327 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà vÀA/ §¸Àì¥Àà PÀgÀzÁ¼À ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1328 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀA/ ZÀAzÁæªÀÄ PÉÆ®ÆègÀ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1329 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©ªÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ ®ZÀªÀÄtÚ ºÀÉÆ¼ÀAqÀUÉÃgÁ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1330 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ZÀ£Àß§¸ÀªÀÄä UÀA/ ¹zÀÝt ¸ÀÆUÀÆgÀ J£ï ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1331 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CdÄð£À vÀA/ ²ªÀgÁAiÀÄ ¨ÉÆÃªÀÄä£ÀºÀ½î ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1332 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CAiÀÄå¥Àà vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà ¨ÉÆÃªÀÄä£ÀºÀ½î ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1333 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ G¸Áä£À vÀA/ ªÀÄºÀäzÀ¸Á ¸À£ÀÀßwÛ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1334 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄgÉªÀÄä UÀA/ gÁªÀÄtÚ PÉÆ®ÆègÀ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1335 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ UÀÄgÀ¥Àà vÀA/ ¹zÀÝtÚ PÀgÀzÁ¼À ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1336 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ©üªÀÄgÁAiÀÄUËqÀ vÀA/ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J£ï ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1337 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÀÆUÀÆgÀ J£ï ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1338 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¨Á¸ÀÄ«ÄÃAiÀiÁå vÀA/ §AzÀV¸Á§ PÀ£ÀUÀ£ÀºÀ½î ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1339 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗಣಾ  ತಂ/ ಸೀಭಣಾ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1340 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದುದ  ತಂ/ ಹಿೀರು ºÀÉÆ¼ÀAqÀUÉÃgÁ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1341 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಗರೆಡಿಿ  ತಂ/ ಸಂಗ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1342 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಬಾಯಿ ಗಂ/ ನೀಲ್ವ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1343 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಣ್ಣಾ  ತಂ/ ಕಲಲ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1344 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೌಲಾನಸಾಫ ತಂ/ ಭನ್ನನ ಮಿಯಾಯ ಕಂಚೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1345 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಂಕಣ್ಣಾ  ತಂ/ ಭೀಭಶಾ ಕೇಿಂಚೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï



1346 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಭಣಾ ಗೌಡ ತಂ/ ಸದದ ಲಿಂಗ ಗೌಡ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1347 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀತ್ತರಾಭ ತಂ/ ರಾಭಚಂದರ ಬಾಪೂನಗಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1348 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  ತಂ/ ಭರೆ ಕುಲಕುಿಂದ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1349 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೌಭಾಗಯ  ತಂ/ ದವಿಂದರ  ಕಯದ್ರಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1350 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ/ ಪ್ಪಡು ಬಾಪೂನಗಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1351 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದವ ಗಂ/ ವಯಣ ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1352 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಕಬೂಲ ತಂ/ ಪಕಯಸಾಫ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1353 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಮೆಲಾರಿ ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1354 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ  ತಂ/ ಕಾವಣಾ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1355 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಸದದ ಣಾ ಕೇಿಂಚೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1356 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಯ  ತಂ/ ಭನನ ಮಯ ಕನಗನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1357 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ/ ರಾಭಲಿಂಗ  ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1358 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ತಂ/ ಧೂಳ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1359 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇಡಿಮಯ  ತಂ/ ಮೇನಮಯ ಕನಗನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1360 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಣಾ  ತಂ/ ರಾಭಲಿಂಗ  ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1361 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಮಶಿರ ೀ ಗಂ/ ನಿಂಗಣಾ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1362 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ/ ನಂದ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1363 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಡಮಯ ಸಾವ ಮಿ ತಂ/ ವೀಯಮಯ ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1364 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣಾ   ತಂ/ ಸಂಗ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1365 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಮಯ ಸಾವ ಮಿ ಗಂ/ ಗಂಗ್ದಯಮಯ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1366 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಸಲಭಮ  ಗಂ/ ಸೀಭಣನ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1367 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ  ಗಂ/ ಭಮಾಶಂಕಯ ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1368 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಜುಳಾದವ ಗಂ/ ಸದದ ಣಾ ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1369 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಯ  ತಂ/ ಅಜಜು್ಜನ  ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1370 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಾಯ ಣಕುಮಾಯ ತಂ/ ನಾಗ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1371 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ ಭಮ  ಗಂ/ ಅಮಯ ಣನ ಗೌಡ ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1372 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ/ ಶಿಮಯ ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1373 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಾ  ತಂ/ ಚಂದ್ರರ ಭ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1374 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗ  ತಂ/ ಭಾಗಣಾ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1375 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  ತಂ/ ಸಾಫಣಾ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1376 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಮು ತಂ/ ಮಘು ಸಣಿಾ ಕರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1377 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಲವಂತರೆಡಿಿ  ತಂ/ ದವಿಂದರ  ತಯಕಷಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1378 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಬುಮಾ ಗಂ/ ಮೇೀದನಸಾಫ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1379 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಿಂಗ  ತಂ/ ಸಾಫಣಾ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1380 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಘವೇಿಂದರ  ತಂ/ ಗೀವಿಂದ ತಯಕಷಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1381 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಫಷೂ   ತಂ/ ಭಹಾದ ಕಂಚೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1382 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಭರೆ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1383 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಳಿಿಂಗರಾಮ ತಂ/ ನಿಂಗಣಾ ಹಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1384 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಶಿರಾಮ ಕೇಿಂಚೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1385 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷ.ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಭಭಣಾ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1386 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಸೇನಸಾಫ ತಂ/ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ಹಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1387 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ/ ಭರೆ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1388 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ ತಂ/ ಪಕೀಯ ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1389 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಭಲಲ ಣಾ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1390 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವೀಿಂದರ  ತಂ/ ಕಾಿಂತರೆಡಿಿ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1391 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಕಲ ತಂ/ ಫಷರಾಜ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1392 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೌಯಭಮ  ತಂ/ ಶೇಖ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1393 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಕೀಯಸಾಫ ತಂ/ ಹಾಜಿಸಾಫ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1394 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಾ  ತಂ/ ಭರೆ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1395 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಪ್ಪದಮಯ  ತಂ/ ಸಭಮಯ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1396 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ/ ಸಣಮಂತ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1397 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಜು್ಜನ   ತಂ/ ಸಣಮಂತ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1398 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   ತಂ/ ನಯಷ ಫನನ ಸಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1399 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮ  ತಂ/ ನಂದ ಫನನ ಸಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1400 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀವಿಂದರಾಜ ತಂ/ ನಿಂಗ ಫನನ ಸಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1401 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮ  ತಂ/ ನಂದ ಫನನ ಸಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1402 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀವಿಂದರಾಜ ತಂ/ ನಿಂಗ ತಯಕಷಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1403 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣಾ ರಾಮ ತಂ/ ಫಷೂ ಣಾ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1404 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷೂ   ತಂ/ ಸಂಗಣಾ ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1405 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಟಭಮ  ಗಂ/ ಸದದ ಮಯ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1406 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದದ   ತಂ/ ನಿಂಗ ತಯಕಷಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1407 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ ತಂ/ ಟೊೀಯ ಸಣಿಾ ಕರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1408 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇೀನ  ತಂ/ ಭಲಲ ಣಾ ಸಣಿಾ ಕರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1409 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಲಿಂ ಸಾಫ ತಂ/ ಅಬುದ ಲರ ಹಿಮಾನ ತಯಕಷಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1410 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭದನಾ ಗಂ/ ಹುಸೇನಸಾಫ ಹಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1411 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜೇಿಂದರ  ತಂ/ ಸಣಮಂತ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1412 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತ ತಂ/ ಸಭಶೇಖಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1413 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಿಳಿಬಾಯಿ ಗಂ/ ರಪ್ಪಲ ಹಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1414 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜು ತಂ/ ಸೀತ್ತರಾಭ ವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1415 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ/ ಸದ್ರರ ಭ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1416 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಣಾ  ತಂ/ ದಯಭಣಾ ಕೇಿಂಚೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1417 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಸಹುಿಸೇನ ತಂ/ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ತಯಕಷಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1418 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಯಷವ ರ್ತ ಗಂ/ ಈಯ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1419 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಭರೆ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1420 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಳಚಿರಾಭ ತಂ/ ಪತ್ತಾ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1421 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದವ ಗಂ/ ವಯಣ ಫಷವೇವವ ಯ ನಗಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1422 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಕೄಕ ಭಮ  ಗಂ/ ಈವವ ಯ  ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1423 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಯಣ  ತಂ/ ನಿಂಗ ದವಾಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1424 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗ  ತಂ/ ನಯಷ ಯಾಗ್ಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1425 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಿೀಯ  ತಂ/ ಭಭಣಾ ಸೂಲಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1426 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಾ ಗೌಡ ತಂ/ ವಯಣಗೌಡ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1427 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೇಶ  ತಂ/ ಅಭಲ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1428 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಸೀದ ತಂ/ ಷಕರು ತಯಕಷಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1429 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೀಶ ತಂ/ ಪ್ಪಪು ಬಾಪೂನಗಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1430 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕುರ  ತಂ/ ಕೄಸು ಯಾಗ್ಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1431 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  ತಂ/ ವಯಣ ಫಷವೇವವ ಯ ನಗಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1432 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ/ ರಾಭಲಿಂಗ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï



1433 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಣಾ  ತಂ/ ನಿಂಗ ಕೇಿಂಚೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1434 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಭಾಗಣಾ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1435 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯ  ತಂ/ ಶಿಣಾ ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1436 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದ  ತಂ/ ಶಿರ ಮಂತ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1437 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ  ತಂ/ ಬಾಸುಮಿಯಾಯ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1438 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡಿಬಾಯಿ ತಂ/ ಸೇವು ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1439 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ/ ವಯಣ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1440 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ  ತಂ/ ಕಾವ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1441 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಶ ತಂ/ ಮಾಥಜ್್ಿಂಡ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1442 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ತಂ/ ಶಿ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1443 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  ತಂ/ ನಾಗ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1444 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಸಾಮಫಣಾ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1445 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯತನ ಭಮ  ತಂ/ ಈಯಣಾ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1446 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಶಟೇಲ ತಭ/ ಹುಸೇನಟ್ಲ ಹಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1447 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಸಾಮ ಹಿಲ ಟ್ಲ ತಂ/ ಉಸಾಮ ನ ಟ್ಲ ಕೇಿಂಚೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1448 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಭಲಲ ಣಾ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1449 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಸಿಂಗ ತಂ/ ಪೂರು ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1450 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಾ  ತಂ/ ಫಷೂ  ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1451 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆಿಂಜನೆಮಯ  ತಂ/ ಸದದ ಣಾ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1452 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕರಿಘೂಳಿ ತಂ/ ರ್ತಪು ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1453 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಮಾಭಸಾಫ ತಂ/ ಲಾಲನಸಾಫ ಹಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1454 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನನ ಬಾಯಿ ಗಂ/ ಅಭಮಾನ ಹಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1455 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಘವೇಿಂದರ  ತಂ/ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1456 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷ.ಸಾಫಣಾ  ತಂ/ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ದವಾಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1457 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ/ ಬಾಷರೆಡಿಿ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1458 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದರಾಜ ತಂ/ ಫಷರಾಜ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1459 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಿಯಾಜ ಅಸಮ ದ್ ತಂ/ ಜಿೀಯ ಟೇಲ ಕೇಿಂಚೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1460 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಗೌಡ ತಂ/ ಲಿಂಗ್ರೆಡಿಿ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1461 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಭಮ  ಗಂ/ ರ್ತ ಣಾ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1462 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಸಣಮಂತ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1463 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ/ ಫಷರಾಜ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1464 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿ  ತಂ/ ನಯಷ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1465 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉಸಾಮ ನ ತಂ/ ಭಸಮ ದ್ರೂ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1466 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ರೆಡಿಿ  ತಂ/ ನಂದ ಗೌಡ ಭಳಗ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1467 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಗೌಡ ತಂ/ ರೆ ಗೌಡ ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1468 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  ತಂ/ ಪಿೀಯ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1469 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಮಯ ಸಾವ ಮಿ ತಂ/ ಗಂಗ್ಧಯಮಯ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1470 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಫಷೂ   ತಂ/ ವಯಣ ದಂಡಗಿಂಡ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1471 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದುಯಗ  ತಂ/ ವಯಣ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1472 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಸಣಮಂತ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1473 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಯ ೀರ್ತಬಾಯಿ ಗಂ/ ಗೀವಿಂದ ಹಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1474 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಲರಾ ತಂ/ ಭಲ್ಲ ವ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1475 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಮ ದಟೇಲ ತಂ/ ವಹಾಹುಸ್ರನ ಹಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1476 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಶಾಕಟೇಲ ತಂ/ ಅಲಾಲ ಟ್ಲ ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1477 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  ತಂ/ ಫಷಣಾ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1478 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ತಂ/ ನಬಿಸಾಫ ಕನಗನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1479 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿ ತಂ/ ಹಿರೂ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1480 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ೀ ತಂ/ ದವಿಂದರ  ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1481 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಾ  ತಂ/ ರಾಜ ಬಭಮ ನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1482 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಣಾ  ತಂ/ ವಯಣ ತಯಕಷಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1483 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  ತಂ/ ಅಮಯ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1484 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಭಶೇಖಯ ತಂ/ ಭಮಾಶಂಕಯ ಕಡಬೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1485 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷೂ ಮಯ  ತಂ/ ಈಯಮಯ ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1486 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ/ ಸಾಮಫಣಾ ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1487 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಭರೆಡಿಿ  ತಂ/ ಧೂಳ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1488 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವೀಿಂದರ  ತಂ/ ದವಿಂದರ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1489 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಭರಾ ತಂ/ ಚಂದ್ರರ ಭ ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1490 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದ  ತಂ ಅಭಲ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1491 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಸದದ  ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1492 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪೂಮಜ್ ತಂ/ ರೂಪ್ಪಲ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1493 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಭಮ  ಗಂ/ ದವಿಂದರ  ಸಂಕನೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1494 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಭಮ  ಗಂ/ ರ ಭುಲಿಂಗ ಕಯದ್ರಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1495 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗ  ತಂ/ ಶಾಿಂತವಯಮಯ ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1496 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಭಾಗಣಾ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1497 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲಭಮ  ಗಂ/ ಫಷರಾಜ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1498 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಣಾ  ತಂ/ ಭಲಲ  ಕುಲಕುಿಂದ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1499 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಶುರಾಭ ತಂ/ ರೂಪ್ಪಲ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1500 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷೂ   ತಂ/ ರಾಚ ಸೂಲಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1501 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇೀನ  ತಂ/ ಫಷೂ  ದಂಡಗಿಂಡ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1502 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭಬಾಯಿ ಗಂ/ ಭಲಲ   ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1503 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಯಣ  ತಂ/ ನಾಗೇಿಂದರ  ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1504 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೇಿಂಕಟರಾ ತಂ/ ಸುಧಾಕಯರಾ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1505 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ   ತಂ/ ಚಂದ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1506 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಣಿಕೄಭಮ  ಗಂ/ ಸಾಫಣಾ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1507 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  ತಂ/ ರಾಭಲಿಂಗ ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1508 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗ  ತಂ/ ಸಾಫಣನ ಯಾಗ್ಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1509 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ   ತಂ/ ವಯಣ ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1510 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ/ ಭಲಲ  ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1511 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ತಂ/ ಹುಷನ ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1512 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ/ ಭಭಣನ ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1513 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ/ ಭೀಭರಾಮ ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1514 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಸಾಫಣಾ ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1515 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ/ ವಯಣ ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1516 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗೇವ ತಂ/ ಮಾರುರ್ತ ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1517 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭಣನ  ತಂ/ ಫಷಲಿಂಗ ಫನನ ಸಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1518 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷೂ   ತಂ/ ಸದ್ರರ ಭ ಫನನ ಸಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1519 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ/ ಫಷೂ ಣಾ ಕಯದ್ರಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï



1520 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಗ  ತಂ/ ಕಾವ ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1521 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಣಾ  ತಂ/ ಶಿರಾಮ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1522 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಲ   ತಂ/ ಮೇನ ಬಭಮ ನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1523 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈಮದ ಮುಸಾಾ  ತಂ/ ಸನೀ ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1524 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ ತಂ ಸದದ ಣಾ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1525 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಕರೆ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1526 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ ಕಾಡ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1527 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೀಯಣಾ  ತಂ/ ಸಾಫಣಾ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1528 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಫನನ ಸಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1529 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತರೆಡಿಿ  ತಂ/ ಅಿಂಫರ  ಗೌಡ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1530 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾರಾಮಣ ತಂ/ ಧಮಾ್ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1531 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ   ತಂ/ ಸಣಮಂತ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1532 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ತಂ/ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1533 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ  ಗಂ/ ಯಮವ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1534 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಅಮಯ  ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1535 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ದ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1536 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ  ತಂ/ ಖಾಜಾಹುಸೇನ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1537 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಸಣಮಂತ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1538 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಥಾರು ತಂ/ ಗಮುಮ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1539 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ತಂ/ ಭಾಗ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1540 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಶುರಾಭ ತಂ/ ರೂಪ್ಪಲ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1541 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣನ  ತಂ/ ಫಷರಾಜ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1542 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ತಂ/ ಚಂದ ರಾಜೀಳ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1543 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಿಂದಬಿ ಗಂ/ ಮೆನೀದದ ನ ಹಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1544 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ತಂ/ ಹುಷನ ಡೀಣಗ್ಿಂ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1545 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ  ತಂ/ ಭಭಣಾ ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1546 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬೂಮಿಮಯ  ತಂ/ ಯಹಿಭಸಾಫ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1547 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ರಾಭಲಿಂಗ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1548 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ ಭಮ  ಗಂ/ ಫಷಣಾ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1549 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುನಾಥಯಡಿಿ  ತಂ/ ಅಮಯ ಣನ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1550 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿವಛ ಿಂದರ  ತಂ/ ರೇವು ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1551 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ತಂ/ ಮೆಲಾರಿ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1552 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷವ ನ  ತಂ/ ನಾಗರೆಡಿಿ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1553 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣೇವ ತಂ/ ಪೂಮಜ್ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1554 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ/ ಚಂದ್ರರ ಭ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1555 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   ತಂ/ ಭಲಲ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1556 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷೂ   ತಂ/ ಅನವೀಯ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1557 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣುಕಾ ಗಂ/ ರಾಜಶೇಖಯಗೌಡ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1558 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಫಣನ  ತಂ/ ಸಭ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1559 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದ  ತಂ/ ಶಾಿಂತ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1560 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ  ತಂ/ ಮಾನ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1561 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣೇವ ತಂ/ ಪೂಮಜ್ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1562 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ ಭಮ  ಗಂ/ ಫಷಣಾ ಕೇಿಂಚೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1563 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ ತಂ/ ಪತ್ತಾ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1564 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಪು  ತಂ/ ಸತ್ತ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1565 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಭಮ  ವವವ ನಾಥರೆಡಿಿ ಅಲಸಲಲ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1566 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಂಕಟೇವ ಗವಿಂದ್ರ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1567 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ  ಲಶಮಯ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1568 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿಂದೃ ಕಾಿಂತ ಮಾಯಡಗಿ ಎನ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1569 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಚಚ ಮಯ  ಸಾಫಮಯ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1570 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೆಣುಕಾ ರಾಜಶೆಖಯಗೌಡ ಸಲಕಟಿಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1571 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಕೄರ   ಅಮಯ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1572 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ದೄವಿಂದರ   ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1573 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೄವಿಂದರ   ಭಲಲ   ತಯಕಷಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1574 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಮಾಭಸಾಫ ಕಭಲಸಾಫ ಬಾಪೂನಗಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1575 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ಈಯಣಾ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1576 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಂಕ  ನಾಗ  ವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1577 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ   ಸಾಫಣಜಾ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1578 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ಸದದ  ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1579 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಂಕಟೇವ ಭಲಲ  ದಂಡಗಿಂಡ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1580 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಕಾವ ತಂ/ ಸದದ ಣಾ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1581 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಗೌಡ ತಂ/ ರೇ ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1582 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಣಾ  ತಂ/ ನಿಂಗ ಕೇಿಂಚ್ಚಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1583 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಿೀನರೆಡಿಿ  ತಂ/ ವಯಣ ತಯಕಷಪಟ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1584 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ಸದದ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1585 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ/ ಸಾಫಣನ ಕೇಿಂಚ್ಚಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1586 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ  ಗಂ/ ರ್ತ ಣಾ ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1587 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ/ ವಯಣ ಸಂಕನೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1588 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  ತಂ/ ಪಿೀಯ ನಾಲವಾಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1589 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಮಯ ಸಾವ ಮಿ ತಂ/ ಗಂಗ್ಧಯಮಯ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1590 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   ಕಾಳ ಯಾಗ್ಪೂಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1591 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಯ ವಾ ರಾಮಾ ಭೀಭನಸಳಿಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1592 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ/ ಬಾಷರೆಡಿಿ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1593 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದರಾಜ ತಂ/ ಫಷರಾಜ ಫಳಡಗಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1594 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀAvÉÆµÀ vÀA/ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁgÀqÀV J£ï ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1595 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ CªÀÄ®¥Àà vÀA/ w¥ÀàtÚ gÁA¥ÀÆgÀºÀ½î ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1596 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ತಂ/ ನಬಿಸಾಫ ಹೂಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1597 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ತಂ/ ಅಮಯ  ಹೂಳಂಡಗೇರಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1598 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದವ ಗಂ/ ವಯಣ ಫಷವೇವವ ಯ ನಗಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1599 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ತಂ/ ರಾಭಲಿಂಗ  ಕಭಯವಾಡಿ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1600 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ತಂ/ ಧೂಳ ಷನನ ರ್ತಾ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1601 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಭನಾಥ ತಂ/ ವಯಣ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1602 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬು ತಂ/ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿಮಾನ ಕೇಿಂಚ್ಚಯ ºÉÆAqÁ ¸ÉæÃAiÀÄgï

1603 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ದೇ. ಭಲಲ  ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1604 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೇರಾ ಷಜನ ಕಭಯವಾಡಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1605 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿಂದರ ನಾಥ ಕವರಾ ರಾಜೀಳ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1606 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಲಭ ಅಬುದ ಲಯಹಿಭ ತಯಕಷಪಟ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ



1607 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನರಂಜನ ಫಷರಾಜ ದಂಡಗಿಂಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1608 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾನ  ಶೆಶ  ಕಯದ್ರಳ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1609 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದೄ  ವಯಣ ಫಳಡಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1610 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ಧುಳ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1611 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೄಕ ಸಣಮಂತ ನಾಲವಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1612 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಾಿಂನಂದ ಭಲಲ ಕಾಯಜುನ ನಾಲವಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1613 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ಭಲಲ   ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1614 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ಅಮಯ  ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1615 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ದ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1616 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ಪಿಡಿ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1617 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ಸಣಮಂತ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1618 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಜಾ  ದ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1619 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ ಸಣಮಂತ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1620 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಮ ದ ಷಲಭ ಮೇದನಸಾಫ ನಾಲವಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1621 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ   ಅಯಜುನ ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1622 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಯರ್ತ ಯತ ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1623 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಯ   ವಯಣ ಸಂಕನೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1624 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ದಯ  ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1625 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ಶಿ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1626 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   ಕಾಳ ಯಾಗ್ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1627 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಯ ವಾ ರಾಮಾ ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1628 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹನನ   ಸದದ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1629 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈವ  ನಿಂಗ ಯಾಗ್ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1630 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ಗವಿಂದ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1631 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಜಾ  ಭೀಭಣಜಾ ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1632 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ  ಸದದ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1633 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ  ದೄವಿಂದರ  ಡೀಣಗ್ಿಂ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1634 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಜಾ  ಅಮಯ ಣಜಾ  ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1635 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ ಣಜಾ  ರಾಭ ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1636 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಾಚ್ಚ ಷಕಮಿ ನಾಲವಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1637 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚೊೀಕಾಲ  ಗೀಪು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1638 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಿಖು ಘಮು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1639 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ ಸಾಮಫಣಜಾ ಕಯದ್ರಳ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1640 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ನಾಗ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1641 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಢಾಕು ಕಷನ್ನ ಸಣಿಜಾ ಕೄರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1642 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇೀಸನ ಶಂಕಯ ತಯಕಷಪಟ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1643 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೇಸರು ಹೇರು ತಯಕಷಪಟ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1644 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ಲಶಭಣ ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1645 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ  ದೄಕಭಮ ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1646 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತ್ತಕಾರಾಭ ನಾಲವಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1647 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ ನಾಗ  ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1648 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಮು ರಾಮು ನಾಮಕ ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1649 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ಶಿರಾಮ ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1650 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಗ  ಫಷ ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1651 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಭಮ  ಭಲಲ  ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1652 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಂಕಭಮ  ಭಭರಾಮ ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1653 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ಭಭರಾಮ ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1654 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ಈಯಣರಾ ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1655 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಪ್  ಅಮಯ   ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1656 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೄಕ ಫಷ  ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1657 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫನಜಾ  ಭಲಲ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1658 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಜಿ ಅಭಮಯ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1659 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಭ  ಶಿವಯಣ  ಷನನ ರ್ತಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1660 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಗ  ಗಿಂಡ ಕೇಿಂಚೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1661 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಚೊಕಾಲ ಫಳಡಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1662 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ನಾಗ ಫಳಡಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1663 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   ಫಷರಾಜ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1664 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ಫಷರೆಡಿಿ ಬೀಭಮ ನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1665 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಮಂತ ಶಿ ಯಾಗ್ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1666 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಲ ಪ್  ಭರೆ ಬೀಭಮ ನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1667 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಗ  ಕಾವ ಡೀಣಗ್ಿಂ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1668 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ಸದದ   ತಯಕಷಪಟ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1669 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ  ಭಭರಾಮ ರಾಭರ್ತೀಥಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1670 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  ಭರೆ  ನಾಲವಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1671 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ  ರಾಜ ಸಲಕಟಿಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1672 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಪು  ಬಜು ಹುಳಂಡಗೆರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1673 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾನಂದ ರಾಜಶೆಖಯ ಷನನ ರ್ತಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1674 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪ್ಪಲ ಫಷ ಭಭನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1675 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಷ ಆಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1676 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗಭಮ  ನಿಂಗ ಡೀಣಗ್ಿಂ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1677 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಭಮಯ  ಫಷಮಯ ಷನನ ರ್ತಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1678 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಂಭಮ  ಕಾವ ಭಭನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1679 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ನಾಗೆವ ಫಳಡಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1680 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ  ಈವವ ಯ ಭಭನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1681 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತ  ಭರೆ  ಫಳಡಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1682 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗ  ಸಾಫಣಜಾ ಯಾಗ್ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1683 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   ಭಭರಾಮ ಸುಲಸಳಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1684 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯೀಗೆವ ಲಿಂಗಣಜಾ ಕಭಯವಾಡಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1685 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುರು ರಾಭ ಸಣಿಜಾ ಕೄರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1686 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಜಾತ ವಯಣ ನಾಲವಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1687 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫನಜಾ  ರ್ತ ಣಜಾ ಷನನ ರ್ತಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1688 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಢಕು ಸಲಕಟಿಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1689 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೄಕಭಮ  ಸಭಲಿಂಗ  ಷನನ ರ್ತಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1690 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ  ಭಹಾದೄ ಕಭಯವಾಡಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1691 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ಸದದ   ಬಾಪೂನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1692 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ವಯಣ ಷನನ ರ್ತಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1693 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ  ನಾಗ ಕಭಯವಾಡಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ



1694 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ಸಾಫಣಜಾ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1695 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆನಂದ ಹಿೀರು ಕಭಯವಾಡಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1696 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ ಭಲ್ಲ ವ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1697 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವನದ ಖೆಮು ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1698 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವತ್ತಬಾಯಿ ತೆಜು ಹುಳಂಡಗೆರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1699 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೄವಿಂದರ   ಸದದ  ನಾಲವಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1700 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜ  ಸಾಫಣಜಾ ಭಭನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1701 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ಸದದ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1702 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  ಭಜ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1703 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು ಫದುದ  ತಯಕಷಪಟ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1704 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ಶಿರಾಮ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1705 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಭಮ  ಫಷರಾಜ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1706 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ದೄವಾ ಭಭನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1707 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  ದೄವಾ ಭಭನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1708 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ರಾಜ ರಾಜೀಳ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1709 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ಬುಡಿೆ ಭಭನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1710 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯನ  ಮೇೀನ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1711 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ   ಭಭಣಜಾ  ಬೆಳಗೆರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1712 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ ವಯಣ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1713 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸತ್ತಬಾಯಿ ಹಿೀರು ಕಭಯವಾಡಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1714 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ಈವಚ ಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1715 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭಣಜಾ  ವಯಣ ಸಂಕನೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1716 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವರೆವ ಶಿವಯಣ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1717 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ ಧೂಳ ಸಣಿಜಾ ಕೄರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1718 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಜಾ  ಸಾಫಣಜಾ ಯಾಗ್ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1719 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ಈಯಣಾ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1720 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾರಾಮಣ ಲಚ್ಚಚ ಕೇಿಂಚ್ಚಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1721 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ಕಾಳ ಯಾಗ್ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1722 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ಫಯಭಮಯ ಕಭಯವಾಡಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1723 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾವಬಾಯಿ ಪೊಮು ಕಭಯವಾಡಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1724 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ ನಿಂಗಣಜಾ ತಯಕಷಪಟ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1725 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ಸಣಮಂತ ಭಭನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1726 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗ  ದಯ  ಸಂಕನೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1727 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಭಮ  ಭಭರಾಮ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1728 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ ಗಂಗಭಮ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1729 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ಪಕರಾ ಅಳಿ್ಳಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1730 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ಕೇನ ಬೆಳಗೆರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1731 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ  ಸದದ  ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1732 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ನಿಂಗಣಜಾ  ಹುಳಂಡಗೆರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1733 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಭಮ   ಸಣಮಂತ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1734 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೆವ ಸದದ  ಡೀಣಗ್ಿಂ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1735 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಲಲ  ಭಭನಸಳಿಜಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1736 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಈಯಣಜಾ ದೄವಾಪುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1737 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣೇವ ರುಪ್ಪಲ ಸಣಿಜಾ ಕೄರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1738 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಗೌಡ ಭಲಲ ರೆಡಿಿ ಡೀಣಗ್ಿಂ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾಮಯ

1739 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾರ್ / ನಾಗೇಿಂದರ  , ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1740 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಹಾಲ ದರಾವ್ / ರಾಭರಾವ್, ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1741 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಫಾಿನ್ / ಅಲ ಖಾನ್ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1742 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ / ನಾಗೇಿಂದರ  ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1743 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಲೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ / ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಷಬ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1744 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಜ್ ಟೇಲ್ / ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್,  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1745 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಫಷ  / ಸದರ ಭ  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1746 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಚಿಿಂದ್ರರ  / ಗಣತ್ತರ ವ್, ನಪ್ಪ ನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1747 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುತಲಬಾಯಿ / ಗಣತ್ತರ ವ್ ನಪ್ಪ ನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1748 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ / ಶಿರಾಮ್ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1749 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ / ಗಿಂಡೇರಾವ್ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1750 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಧುಕರಾಿವ್ / ಚಂದರಾಿವ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1751 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀರಿಬಿ / ರುಕುಮಾಾ ಇಿಂದನಕಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1752 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ / ಶಿವಯಣ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1753 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ / ಕಾಸಮ್ ಟೇಲ್  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1754 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಶಾಯಣ  / ಚಂದರ  ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1755 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಟಿ ಣಾ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1756 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಡೆ  / ಮೆಲಾರಿ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1757 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡಭಮ  / ಭಸಾಾ ನ್ ಷಬ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1758 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ / ಅ ರೈ ಪೄಟಶಿರೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1759 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ  ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1760 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೇತ್ತಜಿ / ಭೀಮಿೂ ಿಂಗ್ ಮುಚಖೇಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1761 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರೈ / ಸದದ  ಸದನೂಯ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1762 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ / ಷದ್ರಿರ್ ಟೇಲ್  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1763 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ / ಗೌಡ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಕಭಕನೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1764 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ / ಸದದ ಣಾ ಗೌಡ ಕಭಕನೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1765 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕರ್ / ಭೀಮಾ ಚ್ಚಚ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1766 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತಬಾಯಿ / ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1767 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಜುಿನ್ / ಶಿವಯಣ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1768 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕಂಗೌಡ / ಫಷವಂತರೈ ತೀನೂ ನಸಳಿಿ  ಟಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1769 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಭಮ  / ಆಯೆ ಕಾಟಭದಯಸಳಿಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1770 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ / ಟೊೀಪು  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1771 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಾ / ಗಲ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1772 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನಭಮ  / ಫಷಣಾ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1773 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇಶ್ / ಭಹಂತ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1774 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗಡೇಶ್ / ಭಲಲ  ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1775 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಜುಿನ್ / ವಭರೈ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1776 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈಫಣಾ  / ಸನನ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1777 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರೈ / ನಾಗ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1778 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಶಂಕಯ ಮುಗ್ಟಾ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1779 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಲಾಯ ಜ್ ಮಿಯಾನ್ / ನಜಾಮ್ ಷಬ್ ಕಭಕನೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1780 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಟಿ ಣಾ  / ಶಿಣಾ ಕಾಟಭದಯಸಳಿಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1781 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಜುಿನ್ / ಫಷರಾಜ್ ಹಂಪ್ಪಪೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1782 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ / ಭಾಗ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1783 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಾ  / ಚನನ ಫಷ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ



1784 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ / ರೇಣಾ ಸದ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1785 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಟಿ ಣಾ  / ಭಲಲ  ಮುಚಖೇಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1786 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಜಿೀಜುದದ ೀನ್ / ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಬ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1787 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಭರೈ / ನಾಗ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1788 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಮಾರ  / ಸಾಿಂಫಣಾ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1789 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರಿಮ  / ನಾಗ ಕಾಟಭದಯಸಳಿಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1790 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಣಾ  / ರಾಚ ಪೄಟಶಿರೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1791 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ / ಸನಮಂತೆರ ೈ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1792 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಎಯನಾನ  / ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ತೀನೂ ನಸಳಿಿ  ಟಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1793 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅ ರೈ / ಗಿಂಡಗ ಮುಗ್ಟಾ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1794 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ / ರೇನೂ ದದ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1795 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ / ಫಷರಾಜ್ ಕಲಗಯರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1796 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಜ್ಿ / ಶಿರೈ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1797 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಟಿ ಣಾ  / ನಿಂಗ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1798 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಮಂತೆರ ೈ / ಫಷವಂತರಾವ್ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1799 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡ  / ಹನ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1800 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುತಲಬಾಯಿ / ರೇನೂ ದದ  ಕಾಟಭದಯಸಳಿಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1801 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯತ್ಜಚಂದರ  / ರಾಭಚಂದರ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1802 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅರುಣ್ / ಸಂಗ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1803 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಷಾ ಗಿೀರ್ / ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಬ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1804 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಬಿ ಷಬ್ / ಅಲಾಲ  ಷಬ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1805 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಶಂಕರ್ / ಸದದ ರಾಭ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1806 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜ್ಜಕುಮಾರ್ / ಷಫಣಾ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1807 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೀ  / ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1808 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜೇಿಂದರ ರಾವ್ / ಕಲಲ  ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1809 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಣಿಕ  / ಫಷಣಾ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1810 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ / ಮುಡಗ ಿಂಡ್ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1811 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಕಂಠ / ರಾಜೇಿಂದರ ರಾವ್ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1812 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಾಭಮ  / ವಯಣ ಹೆಬಾಫ ಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1813 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಾಭಮ  / ಸಾಹೇಫಗೌಡ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1814 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಡೆಲ ಸಾಬ್ / ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1815 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇನೂ ದದ   / ಸುಭಾಷಚಂದರ ಚ್ಚಚ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1816 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ / ಕಯಫಷಮಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1817 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರೈ / ಷಫಣಾ  ಇಿಂದನಕಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1818 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  / ಭಹಂತ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1819 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕರ್ / ರಾಭಣಾ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1820 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಾ  / ಲಿಂಗ ಚ್ಚಚ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1821 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜ  / ನಯಷ ಪೄಟಶಿರೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1822 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಶಾಯಣ  / ಸಂಫಣಾ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1823 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೃಶಾ   / ಶಿರೈ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1824 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಕಫ ರ್ / ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಮುಚಖೇಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1825 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣುಕಾ / ಮೇೀಸನ್ ಮುಗಲನಾಗವ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1826 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮವವ ಿಂತ್ / ಹೆಮಾಲ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1827 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಭರೈ / ಸಾಿಂಫಣಾ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1828 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾವ್ / ರಾಭರಾವ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1829 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಶಿನಾಥ್ / ಗಿಂಡ ಹೆಬಾಫ ಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1830 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಮಯ  / ಕಡಮಯ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1831 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗ  / ಫಷವಂತರೈ ನಪ್ಪ ನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1832 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರನಮಯ  / ಸೌಭಮಯ ಭಲಕೂಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1833 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ / ಸನಮಂತ್ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1834 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಕಾಶ್ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮುಗಲನಾಗವ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1835 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಮು / ಹೇಭಲಾ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1836 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಅನವಯ ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1837 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಮಾಮ  / ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1838 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತ್ / ಶಿವಯಣ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1839 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜ್ಜಕುಮಾರ್ / ಷಫಣಾ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1840 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಮಂತೆರ ೈ / ವಯಣ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1841 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಫಷ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1842 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾಿಂತ  / ಕವ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1843 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ  / ರೇನೂ ದದ  ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1844 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಫಣಾ  / ರೇನೂ ದದ   ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1845 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವವ ಯ / ಭೀಭರಾವ್ ಇಿಂದನಕಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1846 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಫಷ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1847 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ / ಭಲ್ವ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1848 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುನಾಥ್ / ಬಾಲೀ ಮುಗಲನಾಗವ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1849 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುದರ   / ಸಂಗ ಪೄಟಶಿರೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1850 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜು / ಹೆರು ಸದನೂಯ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1851 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಪ್ಪಶಾ / ಕಾಸಮ್ ಷಬ್ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1852 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವೇಬಾಯಿ / ನೆಲ್ಲ ಪೄಟಶಿರೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1853 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಯೀಗ  / ಕವ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1854 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವೇಬಾಯಿ / ಚಂದು ಮುಗಲನಾಗವ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1855 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನಲ್ಲಕಮಾರ್ / ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1856 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನನ ವಯ  / ಗಿಂಡ ಭಲಕೂಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1857 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ   / ವೀಯಬದರ  ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1858 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ / ಫಷವಂತರಾವ್ ಚ್ಚಚ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1859 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  / ನಾಗ ತಿಂಚಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1860 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷರ್ತೀಶ್ / ರೇನೂ ದದ  ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1861 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮಶ್ / ವಯಣಮಯ ಕಾಟಭದಯಸಳಿಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1862 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಕಲಲ   ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1863 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ / ಅನಫ ಷಮಯ ತೀನೂ ನಸಳಿಿ  ಟಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1864 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಬೆರ ಶ್ / ಕಲಾಯ ಣಿ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1865 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೈಜನಾಥ್ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ ನಪ್ಪ ನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1866 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ  / ಭಹಾದ ಸದನೂಯ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1867 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಣಾ  / ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1868 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಸಾಬ್ / ಭಜನಾೂ ಬ್ ತೀನೂ ನಸಳಿಿ  ಟಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1869 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಕಾಶ್ / ಮಲಲ  ಕೇಯವಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1870 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ / ಭೀಭರೈ  ಇನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1871 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಾ / ಷಫಣಾ ಕೇಯವಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1872 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರೈ / ಗಿಂಡ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1873 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದೀಶ್ / ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1874 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  / ಶಿವನಿ ಕಲಗಯರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1875 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ / ವಯಣ ಇಿಂದನಕಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1876 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೄಮ ೀಮಿಲ ಿಂಗಮಯ  / ಸದದ ಮಯ ಕೇಯವಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 



1877 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ / ಮೇೀದನ್ ಟೇಲ್ ಮುಚಖೇಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1878 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಿಂಗರಾಜ್ / ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಭಲಕೂಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1879 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಜುಿನ್ / ನಾಗಣಾ  ಇನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

1880 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾಿಂತ  / ಕವ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1881 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ  / ಗರುದವ್ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1882 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಫಣಾ  / ರೇನೂ ದದ   ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1883 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗ  / ವಯಣ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1884 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವವ ಯ / ಭೀಭರಾವ್ ಇಿಂದನಕಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1885 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯನ  / ಪಿೀಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1886 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಬಾಯಿ / ನೆಲ್ಲ ಪೄಟಶಿರೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1887 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಶಾಿಂತ್ / ನಾಗಣಾ ತಿಂಚಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1888 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೈಜನಾಥ್ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ ನಪ್ಪ ನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1889 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ / ರೇನೂ ದದ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1890 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಬೆರ ಶ್ / ಕಲಾಯ ಣಿ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1891 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅ ರಾವ್ / ವರಂಗೌಡ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1892 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ / ಅನೆಬಾಷ ತೀನೂ ನಸಳಿಿ  ಟಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1893 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಕಲಲ  ತೀನೂ ನಸಳಿಿ  ಟಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1894 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮಶ್ / ವಯಣಮಯ ಕಾಟಭದಯಸಳಿಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1895 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ / ರೇನೂ ದದ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1896 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷರ್ತೀಶ್ / ರೇನೂ ದದ  ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1897 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  / ನಾಗಣಾ ತಿಂಚಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1898 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ / ಸದದ ಮಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1899 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾರ್ / ಕಫಿಷ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1900 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ  / ಭಹಾದ ಸದನೂಯ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1901 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ / ಚನನ ಫಷ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1902 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೇಭಲಾ / ಉಮೄಲಾ ಮುಗಲನಾಗವ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1903 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ರೇವು ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1904 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ  / ಭಾಗಣಾ ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1905 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಭಮ  / ಶಿರೈ ಪೄಟಶಿರೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1906 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಟಿ ಣಾ  ಕಾಟಭದಯಸಳಿಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1907 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಂದನಾ / ಶಂಕರ್ ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1908 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತ್ತರ ವ್ / ಆಯೆ ಮುಚಖೇಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1909 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಣಾ  / ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1910 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದರಾವ್ / ವಠಲ್ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1911 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  / ಚಂದರ ಭ ಇಿಂದನಕಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1912 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಮಂತೆರ ೈ / ಫಷನ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1913 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ / ಬಂಡ ಹೆಬಾಫ ಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1914 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷವೇಿವವ ಯ / ವವವ ನಾಥ್ ಸಾತಖೇಡ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1915 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ / ರಾಜೇಿಂದರ ಕಲಗಯರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1916 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಲಿಂಗ  / ಫಷವಂತರೈ ಕಲಗಯರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1917 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ / ರೇನೂ ದದ  ಚ್ಚಚ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1918 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವೀಿಂದರ  / ಭಣಿಕ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1919 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವವ ಯ / ವಯಣ ಸದನೂಯ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1920 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಷಾ ಗಿೀರ್ / ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಬ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1921 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಡೌಲರ್ತಫ  / ಪ್ಪಷಾ ಮಿಯಾನ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1922 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಜನಫ  / ಪ್ಪಷಾ ಷಬ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1923 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾಥ್ / ಭೀಜ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1924 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜ್ಜಕುಮಾರ್ / ಷಫಣಾ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1925 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ  / ಪಂಮಯ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1926 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  / ವಯಣ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1927 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ / ಶಿಶಾಯಣ ತೀನೂ ನಸಳಿಿ  ಟಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1928 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕರ್ / ಶಿಯೀಗಿಮ ಚ್ಚಚ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1929 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಭಮ  / ಫಷರಾಜ್ ಹೆಬಾಫ ಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1930 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ರ್ತೀಕ್ ಕೄ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಕಲಗಯರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1931 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಿೀವ್ / ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಮುಗಲನಾಗವ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1932 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ / ಕಾಶಿರೈ ಮುಚಖೇಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1933 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  / ಟಿ ಣಾ ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1934 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಭಮ  / ನಾಗ ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1935 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಹಿರ್ ಟೇಲ್ / ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಮುಚಖೇಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1936 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  / ಭಲ್ವ ಮುಚಖೇಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1937 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗರಾಜ್ / ಕಲಾಯ ಣ್ಣರ ವ್ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1938 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗರಾಜ್ / ಸುಭಾವಚಂದರ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1939 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಭಲಬಾಯಿ / ಸಂಗಣಾ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1940 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈವವ ಯ  / ಸೈಫಣಾ ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1941 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕ್ / ಪಿೀಯ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1942 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ವಯಣ ಮುಗ್ಟಾ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1943 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತಕುಮಾರ್ / ಪಿೀಯ  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1944 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಫಮಯ  / ವಯಣಮಯ  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1945 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಫಷ  / ಸದರ ಭ  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1946 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡ  / ಚಂಡ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1947 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇಶ್ / ಭಹಂತ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1948 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾವರ್ತರ  / ಸುರೇಶ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1949 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇನೂ ದದ   / ಶಿಲಿಂಗ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1950 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ / ಶಿ ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1951 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಫಣಾ  / ನಿಂಫಣಾ  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1952 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಕ   / ಮವವ ವಂತರಾವ್ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1953 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಅನವಯ ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1954 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಮಂತೆರ ೈ / ಭೀಭರೈ ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1955 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಣಾ  / ವಯಣ ಇಿಂದನಕಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1956 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಣಾ  / ವಯಣ ಕಲಗಯರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1957 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಬುದ ಲ್ ಜಮಾಲ್ ಷಬ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1958 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ  / ಭಲಲ ವ ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1959 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಷ್ಣಾ ಕಾಿಂತ್ / ನಾಗೀರಾವ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1960 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರೈ / ವಯಣ ಕಲಗಯರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1961 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಸಮ್ ಷಬ್ ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ಇಿಂದನಕಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1962 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಶಾಯಣ  / ಸದದ  ಇಿಂದನಕಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1963 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಬಾವಚ ಿಂದರ  / ಸದದ  ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1964 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡುಮಾ / ಉಸಾಮ ನ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1965 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ / ಭಾಗ  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1966 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಿೀಯ  / ಭಾಗ  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1967 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದವ / ಭಾಗ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1968 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ / ದವದ್ರಸ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1969 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನನ   / ಶಿವಯಣ ಭಲಕೂಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ



1970 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮಶ್ / ಶಿವಯಣ ಮುಗ್ಟಾ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1971 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಮಾಲಾಬಾಯಿ / ಚಂದೄರ ೀಶಿಕರ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1972 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದೄರ ೀಶಿಕರ್ / ಭಲ್ಲ ೀವ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1973 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಚಂದರ ಭ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1974 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ  / ಪಂಮಯ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1975 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ / ರ್ತಭನಾಮಕ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1976 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕ್ ಗೌಡ / ಶಿಶಾಯಣ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1977 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ  / ಕವ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1978 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ  / ಶಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1979 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೇಶ್ / ಶಿವಯಣ ಸದನೂಯ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1980 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಮಿೀರ್ ಟೇಲ್ / ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಪೄಟಶಿರೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1981 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ / ಶಂಕರ್ ಭಲಕೂಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1982 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಶಾಿಂತ  / ನಜಲಿಂಗ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1983 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮಾಲಿಂಗ್ / ಗೀಪ್ಪಲರೈ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1984 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಿೀರ್ ಮಿಯಾನ್ / ಮಾವಕ್ ಮಿಯಾನ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1985 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ / ಭೀಭರೈ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1986 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಪುತರ   / ಅನನ ರಾವ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1987 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರೈ / ಭಲ್ಲ ೀವಪ್  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1988 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಹಿರ್ ಮಿಯಾನ್ / ಅಬುದ ಲ್ ಷಬ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1989 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಾ / ಸನ್ನಮಂತ್ ಇಿಂದನಕಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1990 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಕಫ ರ್ ಟೇಲ್ / ಸಷನ್ ಟೇಲ್ ಮುಚಖೇಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1991 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗ್ಧರ್ / ಬೆಕ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1992 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉಮಾಬಾಯಿ / ಭೀಭರಾವ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1993 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇನೂ ದದ   / ಕಾಭಣಾ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1994 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಮಂತ್ / ಪಿಯ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1995 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತಬಾಯಿ / ಗಿಯ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1996 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ / ಭಹೇಬೂಬ್ ಷಬ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1997 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ / ಶಂಕರ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1998 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆರಿಫ್ ಮಿಯಾನ್ / ಅಕಫ ರ್ ಟೇಲ್ ಮುಚಖೇಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

1999 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತ / ರ ಭು ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2000 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಭು / ಅನವಯ ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2001 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಟುರ  ಟೇಲ್ / ಭಹೇಬೂಬ್ ಷಬ್  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2002 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  / ಕಲಾಯ ಣ್ಣರ ವ್ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2003 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಜಾಮ್ ಪ್ಪಷಾ / ಭಹೇಬೂಬ್ ಷಬ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2004 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದವ / ಪಿೀಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2005 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗೇಿಂದರ   / ದಮ ಣಾ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2006 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾವ  / ಶಾಿಂತ  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2007 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ / ಸದದ ಮಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2008 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ   / ಶಿವಯಣ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2009 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇನೂ ದದ   / ರುತ ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2010 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಾ  / ಫಷಣಾ  ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2011 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  / ರಾಜೇಿಂದರ  ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2012 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಶುಿರಾಮ್ / ವಯಣ ಪೄಟಶಿರೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2013 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಶುಿರಾಮ್ / ವಯಣ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2014 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ / ರೇನೂ ದದ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2015 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈಮದ್ ಅಸಮ ದ್ / ಸೈಮದ್ ಗಫೂರ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2016 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ / ಭೀಭ ಭಯಗೀಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2017 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಹೇಫಗೌಡ / ವಯಣ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2018 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಜುಿನ್ / ರಾಮ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2019 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ / ರೇನೂ ದದ  ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2020 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡ  / ವಭರಾವ್ ಹೆಬಾಫ ಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2021 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಾಯ ಣಿ / ಗಿಂಡ ಇಿಂದನಕಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2022 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಭರಾವ್ / ಶಿಶಾಯಣ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2023 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಗಿೀಯರ್ತಬಾಯಿ / ಗಿಂಡ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2024 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಫಿಷಭಮ  / ರೇನೂ ದದ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2025 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉಮಶ್ / ಷಫನಾನ  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2026 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಭು / ಚಂದರ ಭ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2027 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಾಹಿದ್ ಬೇಗಂ / ಮೆನ್ನದದ ೀನ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2028 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದರಾಜ್ / ವಠಲ್ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2029 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಯನಾನ  / ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2030 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಾ  / ಸದದ  ಭಲಕೂಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2031 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಲಿಂಗ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2032 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಶಾಯಣ  / ಸುಫಣಾ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2033 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವನೀದ್ / ಕಯ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2034 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಷನ್ ಟೇಲ್ / ನಬಿ ಟೇಲ್ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2035 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಷಬ್ / ಮೌಲನ್ ಷಬ್ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2036 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾರ್ / ಸನಮಂತರ ೀವಾ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2037 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ / ಗಿಂಡ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2038 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನವಯ  / ಅಿಂಫಣಾ ಹೆಬಾಫ ಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2039 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ / ಕಾಸಮ್ ಟೇಲ್ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2040 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನತ್ತ / ಶಿರೈ ಕಲಗಯರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2041 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇನೂ ದದ   / ಅನ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2042 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆಕಾಶ್ / ಸದದ ಣಾ ದoಡೀರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2043 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಸದದ ಣಾ ಸದನೂಯ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2044 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಶಿೀದ್ ಮಿಯಾನ್ / ಚಂದಸಾಬ್  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2045 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡ  / ಸದದ ಣಾ ಮುಚಖೇಡ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2046 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಯಿನ್ನದದ ೀನ್ / ಸೈಮದ್ ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ಕಲಗಯರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2047 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡುಬಾಯಿ / ಶಿರೆಡಿಿ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2048 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಧಿಕಾ / ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2049 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗ್ಧರ್ / ಸದದ  ಪೄಟಶಿರೂರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2050 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ಕಲಲ  ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2051 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಕ   / ರೇ ಸದನೂಯ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2052 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೆನಾಬಾಯಿ / ಅನ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2053 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶಾ / ಷಫಣಾ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2054 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಸದದ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2055 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ / ರ್ತ ಣಾ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2056 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಭಶೇಖರ್ / ಬಾಪುರಾವ್ ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2057 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಬುದ ಲ್ ಸಮಿೀದ್ / ಭಸಾಾ ನ್ ಷಬ್ ಕಲಗಯರ್ತ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2058 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಷಫಣಾ  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2059 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಭಮ  / ಷಫಣಾ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2060 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವೇಿಂದರ  / ಭಣಿಕ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2061 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಷನ್ ಟೇಲ್ / ನಬಿ ಟೇಲ್  ಇನ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2062 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀದವ / ಷಫಮಯ ಕೇಯವಾರ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ



2063 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವನ್ / ಭನ್ನ ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2064 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧನೂ ಿಂಗ್ / ಚಂದು ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2065 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸದವ / ಶಿವಯಣ ಸದನೂಯ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2066 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುತಾ   / ಸದ್ರರ ಮ್ ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2067 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಜುಿನ್ ಕುಮಾರ್ / ಕಯ ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2068 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ್ / ವೀಯಣಾ  ಸಂಗ್ವ  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2069 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ಕಸು ಮಾಡಬೂಲ್  ರ್ ಸ್ರ ಾೀಮಯ

2070 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಾಜ್ ಟೇಲ್ / ಲಾಡ್ಲ  ಟೇಲ್  ಇನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2071 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಮಂತ್ / ನಾಗ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2072 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈಫಣಾ  / ಭಲ್ವ ಮುಚಖೇಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2073 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ / ಭಹಾದ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2074 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದನ್ / ಮಾರುರ್ತ ವಾರ್ ಮುಗಲನಾಗವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2075 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಾಯ ಣಿ / ಸನ್ನಮಂತಯ ಸದನೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2076 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡುಟ್ಲ್ / ನಾದಮ್ ಟೇಲ್ ಪೄಟಶಿರೂರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2077 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೌಡ ಗೌಡ / ವಯಣ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2078 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿೀರು / ರಾಭಚಂದರ ಪೄಟಶಿರೂರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2079 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಮು / ದಸು ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2080 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಫಣಾ  / ತ್ತಳಜ ತಿಂಚಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2081 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇಶ್ / ಕವನ್ ಸದನೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2082 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ರಾಭ  / ಮಲಲ  ಇನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2083 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2084 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ / ಅನನ ರಾವ್ ಹೆಬಾಫ ಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2085 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇಶ್ / ಭಹಂತ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2086 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವೇಿಂದರ   / ಮಲಲ  ಕಭಕನೂರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2087 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೀರೇಿಂದರ  / ಶಿರಾಜ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಸದನೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2088 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಟಾ ಲ್ / ಲಾಲ್ಲ ಸದನೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2089 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ  / ನೂರು ಬೆನೂನ ರ್ ಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2090 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಯಜ್ / ಸುಗ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2091 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಯನಾನ  / ಶಿವಯಣ ಪೄಟಶಿರೂರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2092 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಯಜ್ / ಭಣಿಕರಾವ್ ಮುಗ್ಟಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2093 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನ್ನಮಂತ್ / ಶಂಕರ  ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2094 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕರ   / ಶಾಿಂತ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2095 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಜುಿನ್ / ಶಿ ಚ್ಚಚ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2096 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾತಿಿಂಡ  / ಭಲಲ  ಸದನೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2097 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಜಾ ಟೇಲ್ / ವಫನ್ ಟೇಲ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2098 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇೀಡಿ  / ಫಷಣಾ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2099 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಯಜ್ / ಶಿ ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧಭಿರಾಜ್ / ದ ಸಾತಖೇಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೌರ ರ್ತ / ಫಷಯಜ್ ಚ್ಚಚ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಭಮ ಮಯ  / ಮಮುನ ಕಟಭದಯಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕರ್ / ಹನ್ನ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ   / ಫಷಣಾ ಪೄಟಶಿರೂರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಹುಲ್ / ಚನನ  ಪೄಟಶಿರೂರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2106 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಿಯ  / ವಯಣ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2107 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ / ರಾಮು ಕೇಯವಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2108 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬು / ಟೊೀಪು ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2109 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವಯ ರಾಮ / ಫಷಣಾ ಕೇಯವಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2110 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಾರೂಕ್ ಪೄಟಶಿರೂರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2111 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ / ದತಾ ಮಯ ಹೆಬಾಫ ಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2112 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತೇಜು / ಡ್ಲಕು ಮುಗಲನಾಗವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2113 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  / ಮುನಮ ಇನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2114 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೂಲಸಾಬ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ದoಡೀರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2115 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬು / ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ದoಡೀರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2116 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವ / ರ್ತಭಮ ಮಯ ಇಿಂದನಕಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2117 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯೆಲಾಲ ಲಿಂಗ್ / ಬಿೀಯ ಮುಗ್ಟಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2118 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಾನಂದ್ / ಅನನ ರಾವ್ ಪೄಟಶಿರೂರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2119 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಭಲಲ  ಹೆಬಾಫ ಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2120 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಡಿ   / ಬಿೀಯ ಕೇಯವಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2121 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಾಕ್ / ಚ್ಚಿಂಡ್ ಟೇಲ್ ಮುಚಖೇಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2122 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಟಾ ಲ್ / ಷಫನಾನ ಇಿಂದನಕಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2123 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗ್ಧರ್ / ವೀಯಬದರ  ತಿಂಚಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2124 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲಬಾಯಿ / ಶಾಿಂತ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2125 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ / ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸಾತಖೇಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2126 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವವವ ನಾಥ್ / ಭಲಲ ಕಜುಿನ್ ಸಾತಖೇಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2127 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಯಬೈ / ಸಂಗ ದoಡೀರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2128 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕ್ / ಫಷಣಾ  ನಪ್ಪ ನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2129 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  / ಸದದ  ಕಭಕನೂರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2130 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಬವಚ ಿಂದರ  / ಅನೆಪ್ಪ ಚ್ಚಚ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2131 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೇಶ್ / ಸದದ  ಮುರ್ತಾ ಮುಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2132 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ / ವಯಣ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2133 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಜುಿನ್ / ಗರುಲಿಂಗ ತೀನಷನಸಳಿಿ  (ಟಿ) ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2134 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ / ಟಿ ಣಾ ಇನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2135 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಭಮ  / ರಾಚಮಯ ಚ್ಚಚ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2136 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೀಷ್ / ಚಂದರ ಶಾ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2137 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾವಕ್ / ಮೄಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ದoಡೀರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2138 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನವೀಯ  / ವಯಣ ಹೆಬಾಫ ಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2139 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣಗಭಮ  / ವಯಣ ಭಲಕೂಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2140 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ / ಸಾಿಂಫಣಾ ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2141 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೀಯಬದರ   / ರೇನೂ ಡಿ್ಲಮ ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2142 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೀಭಾ / ಅನಗಣಾ ತಿಂಚಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2143 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ / ರೇನೂ ಡಿ  ನಪ್ಪ ನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2144 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರೆಪ್ಪ  / ಪಕೀಯ ಪೄಟಶಿರೂರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2145 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ್ / ಅಮೃತ್ ಕಟಭದಯಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2146 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರೆಭಮ  / ಯೆಲಲ  ಕೇಯವಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2147 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  / ಸದದ ರಾಭ  ಸಂಗ್ವ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2148 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಣಾ  / ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಇನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2149 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ / ಬಾಬುರಾವ್ ಮುಗಲನಾಗವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2150 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನ್ನಮಂತ್ / ಮಾರೆಪ್ಪ ಕಲಗಯರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2151 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ / ಕರೇ ಹೆಬಾಫ ಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2152 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗೇಿಂದರ  / ರೇನಸದದ  ತಿಂಚಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2153 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವನ್ / ಸಾಬು ಮುಗಲನಾಗವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2154 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಯಜ್ / ಬಿೀಯ ಸದನೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2155 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಡ್ಲರ ಮ್ / ಷಮಫಣಾ ಚ್ಚಚ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 



2156 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ / ಅಜಿೀಮ್ ಸಾಬ್ ದoಡೀರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2157 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಕವ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2158 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಭಾಕರ್ / ಅನವೀಯ ತಿಂಚಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2159 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಡ್ಲರ ಮ್ / ಸನ ಜಲಿಂಗ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2160 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಣಿಕ  / ಹುಸೇನ  ಸಿಂಧೆ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್ 

2161 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಸೂಲ್ಾ ೈಕ್ / ಮೄಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2162 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ / ಫಷಯಜ್ ಬೆಲಗಿಂಪ್ಪ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2163 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ / ವಯಣ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2164 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡ  / ಚಂಡ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2165 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರೆಪ್ಪ  / ಇಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2166 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹನನ ಣಾ  / ಮವವಂತರಾಮ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2167 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜು / ಶಿವಯಣ  ಸಂಗ್ವ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2168 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸದ  / ಫಷಣಾ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2169 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಠಾಕೂರ್ ಸಿಂಘ್ / ನಸಿಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಭಹಾನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2170 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಶಿನಾಥ್ / ಗೀಲ್ಲ ಬೆನೂನ ರ್ (ಬಿ) ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2171 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ / ಮಾನೂ ಿಂಗ್ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2172 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವ  / ಮಾರೆ ಚ್ಚಚ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2173 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಶಿೀದ ಬೇಗಂ ಕೇಯವಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2174 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  / ಶಂಕರ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2175 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಜುಿನ್ / ಫಷಯಜ್ ಭಲಕೂಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2176 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಯಜ್ / ಸದದ  ಇಿಂದನಕಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2177 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವಣಾ  / ಮೆಲಾರಿ ದoಡೀರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2178 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮಶ್ / ವಯಣ ಕಟಭದಯಸಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2179 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ  / ಶಂಕರ  ಮುಗ್ಟಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2180 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಲಿಂಗ / ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗರಾವ್ ನಪ್ಪ ನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ರ ಾೀಮರ್

2181 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೇವ / ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಸಂಗ್ವ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2182 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ / ಮೇರ್ತರಾಭ ಸಂಗ್ವ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2183 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಖತಲ  ಕಾಟಭಮ ದಯ ಸಳಿಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2184 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೈರಾಭ / ಧಾರು ಸಂಗ್ವ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2185 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ವಯಣ ಕಾಟಭಮ ದಯ ಸಳಿಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2186 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೇಿಂಕಟೇವ /ವಯಣಪ್ಪ  ಕಾಟಭಮ ದಯ ಸಳಿಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2187 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಣಾ  / ದಣ್ಣಾ  ಸಾತಖೇಡ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2188 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮೄವ / ತ್ತರು ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2189 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನ್ನನ  / ಶಾಮು ಅಯಣಕಲ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2190 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಕರಾಭ / ಜಮರಾಭ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2191 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧಾರು / ಧಾಭಲಾ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2192 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕರ   / ಭಲಲ  ಡಣ್ಣಾ ಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2193 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ ಭಮ  / ಶಂಕೄರ  ಡಣ್ಣಾ ಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2194 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಗಭಮ  / ಅಿಂಫಣಾ ಡಣ್ಣಾ ಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2195 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಸಿಂಗ್ / ಗಭಲಾ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2196 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ / ರಾಭಚಂದರ  ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2197 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2198 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೌಯಭಮ  / ದ್ರಜಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2199 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೌರಿಬಿೀ / ದಲ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2200 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಕ ಜ  / ಭರೆ ಶೇಳಿಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2201 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀವನ / ಭೀಜು ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2202 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿದ್ರಷ / ಶಂಕಯ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2203 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖತಲ  / ನಾಗ ಶೇಳಿಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2204 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ / ಖತಲ ಶೇಳಿಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2205 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಜಿ / ಧಂದು ಗೀಟುಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2206 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ / ಶಿರಾಮ ಡಣ್ಣಾ ಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2207 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಬಾಯಿ / ಕವನ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2208 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೆಖಾಬಾಯಿ / ಸೇವು ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2209 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ / ಲಿಂಗ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2210 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಮ  / ಭರೆ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2211 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  / ಕಸು ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2212 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಚ್ಚಯ  / ಕೀವನ ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2213 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ / ಬಾಬು ಚವಾವ ಣ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2214 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಿೀರು / ಛತ್ತರ  ಚವಾವ ಣ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2215 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಭಾಗಪ್ಪ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2216 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಾ  / ಸಾಫಣಾ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2217 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಕಾರಾಭ/ ನಾಮು ನಾಮಕ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2218 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮ / ನಾಮು ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2219 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಜ  / ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಜಾಲಸಳಿಿ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2220 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  / ಭಲಲ  ಬಿೀಭನಸಳಿಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2221 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಣಿಯತನ ಭಮ  / ರೂಚಂದರ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2222 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀಮು / ಕೀವನ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2223 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಠ ಲ / ರೆಡಿಿ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2224 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬು / ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2225 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಸಿಂಗ್ / ನೂರು ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2226 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ / ರಾಮು ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2227 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಷಬಾಯಿ / ಶಿರಾಮ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2228 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಥಾರು / ಗೀಪು ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2229 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಭಕಾಬಾಯಿ / ಜೇಭಲಾ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2230 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀದವ / ಶಿರ ೀಮಂತ ಟಟಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2231 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ  / ಧಮುಿ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2232 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೀಭರಾ / ಬೀಜು ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2233 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ / ಧನಸಿಂಗ್ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2234 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ / ರಾಭಲಾ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2235 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ / ಅಿಂಫಣಾ  ರಾಜಾಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2236 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಥಾರು/ ಸಮು ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2237 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ / ಸಣಮಂತ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2238 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಣ್ಣಾ  / ಶಿ ಶೇಳಿಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2239 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  / ಭಲಲ   ಕಂದಗಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2240 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಠಾಕೂಯ / ನಾಣು ಗೀಟೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2241 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಮಾಮ  / ಬಾಬುರಾ ಶೇಳಿಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2242 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ / ಬಿೀಭರಾಮ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2243 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಭಣ್ಣಬಾಯಿ / ಸೇವು ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2244 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ / ದಸು ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2245 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ / ಕೀವನ ಕೇೀಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ



2246 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತಪ್ಪ  / ದವಿಂದಯ ಕುಲಕುಿಂದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2247 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಸಿಂಗ್ / ಗೇಮು ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2248 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಮು / ಗಂಗ್ರಾಭ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2249 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   / ಭಲಕ  ಮಾಲಗರ್ತಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2250 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿೀಲಾ / ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಶಾಹಾಬಾದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2251 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯ  / ಸದದ   ಕೂಲಕುಿಂದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2252 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಈಯ ಶಾಹಾಬಾದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2253 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಿತ್ತಫ / ಭರೆ ಗೀಳಾ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2254 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಮಾಮ  / ಈಯ  ಕೂಲಕುಿಂದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2255 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರಿಮ  /  ಬಿೀಭಣಾ ತೂಯನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2256 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಮಾಮ  / ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಭಯತೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2257 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೀರುಪ್ಪಕ್ಷ್ಮಯ  / ಸದದ ಲಿಂಗಮಯ ಕೂಲಕುಿಂದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2258 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಂಕಟೇವ / ಮಾರುರ್ತ ಕುಲಕುಿಂದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2259 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ / ಸಣಮಂತ ಬಿೀಭನಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2260 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೇಮಾಬಾಯಿ / ದ್ರಭಸಿಂಗ್ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2261 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ   / ರಾಮ  ಕಯದ್ರಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2262 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಂಗಪ್ಪ  / ರ್ತ ಮಯ  ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2263 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಮರಾಭ / ನಾಮು ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2264 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ / ಸದ್ರರ ಭ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2265 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2266 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕರ ಬಾಯಿ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2267 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧನಶೆಟಿಾ  / ಸೀತ್ತ ಭಲಘಣ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2268 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ / ಸೀತ್ತ ಭಲಘಣ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2269 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೇವ / ಗಪುಚಂದ ಭಲಘಣ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2270 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಕರಾಭ / ವಾಲ್ಲ ಗೀಟೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2271 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಭರಾ / ಗಿರಿಭಲಲ  ಮಂಗಲಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2272 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈವವ ಯ / ರಾಮು ಭಟಭಟಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2273 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಳು / ನಾರಾಮಣ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2274 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಕಾವ ಡಣ್ಣಾ ಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2275 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ  / ಡ್ಲಕು ಸೇವಾನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2276 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವ / ಜಮರಾಭ ಸೇವಾನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2277 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಂಜಿೀತ / ಧನಸಿಂಗ್ ಬೇಡಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2278 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಾ  / ರ್ತ ಣಾ ಟಟಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2279 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ  / ಭಲಕ   ಹೆರೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2280 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಟಾ ಭಮ  / ಸಾಣ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2281 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಿಂದಯ / ಅಿಂಫಣಾ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2282 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಯಷವ ರ್ತ / ಖತಲ ಡಣ್ಣಾ ಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2283 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿ  / ಭಲಕಜ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2284 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಿೀರಾಭ / ನಾಣು ಗಟೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2285 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಭರಾ / ಫಷಣಾ ಗಟೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2286 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿರಾಸಿಂಗ್ / ಗೇಮು ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2287 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಶಿಕಲಾ / ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಶೇಳಿಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2288 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಜಿ / ಫದುದ  ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2289 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಬಾಯಿ / ಗಂಗ್ರಾಭ ಕೇೀಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2290 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ / ಚಂದ ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2291 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಜುಿನ / ಬಿಭಶಾ ಸದನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2292 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡ  / ಚಂದ ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2293 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ / ಬಾಬು ರಾಠಡ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2294 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  / ಫಷಣ್ಣಾ ಪಠಶಿರೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2295 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಬುರ  / ಸೀಭಲಾ ರಾಿಂಪೂಯ ಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2296 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಸು / ನಾಮು ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2297 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ನಾಮಕ / ಚೊಕಾಲ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2298 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ಗೇಮು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2299 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಭ / ಬಿಕುಕ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2300 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀವನ / ಬಾಬು ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2301 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀತ್ತರಾಭ / ರಾಭಚಂದರ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2302 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವು / ಬಾಬು ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2303 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ / ಶಿ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2304 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದನ್ನನ  / ಶಂಕಯ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2305 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು / ತ್ತಕರಾಭ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2306 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಾಲ್ಲ / ಪೊರು ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2307 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಬಾಯಿ / ತೇಜು ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2308 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತರಿಬಾಯಿ / ಜಮರಾಭ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2309 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀವಿಂದ / ಶಂಕಯ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2310 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕುರ  / ರಾಮು ಯಾಗ್ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2311 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಶ / ರ್ತ ಣಾ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2312 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಮಾಮ  / ಸಾಮಫಣ್ಣಾ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2313 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆವಪ್ಪ  / ಭಲಲ   ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2314 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ್ರರ ಭ / ಮೇನಮಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2315 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪ್ಪಲ / ದಜಿೀ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2316 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀತ್ತ / ಪತ್ತಾ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2317 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಿಂದಬಾಯಿ / ಗಬುರ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2318 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೈರಾಭ / ಲಚ್ಚಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2319 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ / ಫದುದ  ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2320 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ / ರ್ತ ಣ್ಣಾ ಸುಗೂಯ ಏನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2321 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾರಾಮಣ / ಲಚ್ಚಚ  ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2322 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜೂ / ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2323 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜು / ನಾಮು ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2324 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೂಲಾ / ವಾಲ್ಲ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2325 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀತ್ತ / ಬಾಲ್ಲ ವಾಯ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2326 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತರು / ಸೀತ್ತ ಸುಗೂಯ ಏನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2327 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಕುರು / ಬಿೀಭಲಾ ವಾಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2328 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷರೇವ / ತ್ತಕರಾಭ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2329 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿೀರು / ನಾಮು ಚವಾವ ಣ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2330 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2331 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಂದ / ಗೀವಿಂದ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2332 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವು / ಸುರೇವ ರಾಠಡ ಬಾಪೂನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2333 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕುರ  / ಗಪು ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2334 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನ್ನನ  / ಶಂಕಯ ರಾಠಡ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ



2335 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಾ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2336 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆನಂದ / ಜಮರಾಭ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2337 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಮಿತರ   / ಪೄರ ಭ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2338 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಣ್ಣಾ  / ಡಕಾಯ ರಾಭರ್ತಥಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2339 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನಸಯ / ಗಪ್ಪಲ ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2340 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಪೊಮು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2341 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಿೀತೆಿಂದರ  / ಬಾಬು ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2342 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೇಮಾಲ  / ತೆಜಾ ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2343 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೆಸರು / ಹಿರು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2344 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜ  / ಭಭಣ್ಣಾ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2345 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಪ್ಪ  / ಭರೆಗ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2346 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೆಡಿಿ  / ಘಣರ್ತ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2347 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ / ಮೇರ್ತರಾಭ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2348 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ / ಲಚ್ಚಚ  ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2349 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಗಮಾಮ  / ಸದದ   ಭಯತೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2350 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಪ್ಪ  / ಗಿಂಡಪ್ಪ  ಮಾಲಗರ್ತಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2351 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನಸಯ / ನಿಂಗ ಭಯತೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2352 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತ / ದೄವಿಂದರ   ಚ್ಚಭನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2353 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲಬಾಯಿ / ಚಂದು ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2354 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದು / ಕೀಯ ಸುಗೂಯ ಏನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2355 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಣ್ಣಾ  / ದತ್ತಾ  ಚ್ಚಭನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2356 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪತ್ತಾ  / ಹಿರು ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2357 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಹುಸ್ರನ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2358 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಾ  / ಭಲಲ ಣಾ ಚ್ಚಭನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2359 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಭಣಾ  / ಭಭರಾಮ ಶಾಹಾಬಾದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2360 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಭದ / ಹಿರು ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2361 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಣಾ / ಭಲಕ  ಶಾಹಾಬಾದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2362 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಶಿಕಲಾ /ಫಷರಾಜ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2363 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿೀಮಾ / ಧಮುಿ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2364 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಮುನಭಮ  /  ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2365 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಾ  / ಭೀಭಣಾ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2366 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ / ಬಜು ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2367 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೈನಾಬಾಯಿ / ನಯಸಿಂಗ್ ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2368 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಗಬಾರ ಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2369 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಗತ / ಕೀವನ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2370 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಕುಮಾಯ / ಭನ್ನನ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2371 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಷಕ ಯ / ಸಭಲಾ ಭೀಭನಳಿಲ ೀ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2372 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಶುರಾಭ / ಚಂದು ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2373 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀವನ / ಬುಡ್ಲಯ  ನಾಮಕ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2374 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಭದ / ಸುಭಾಶ ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2375 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ / ತನ್ನನ  ಭೀಭನಳಿಲ ೀ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2376 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಾ  ಅಮಯ   / ಶಣುಮ ಕ  ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2377 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ / ಬಾಲ ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2378 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ನಾಗ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2379 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುನಯ  / ದಲಾ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2380 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀವನ / ಬಾಲ ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2381 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬರು / ಗಂಗ್ರಾಭ ಸುಗೂಯ ಏನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2382 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮ ಕುಮಾಯ / ಗಬುರ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2383 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗನ್ನನ  / ರುಪ್ಪಲ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2384 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈವವ ಯ  / ಭಾಗ  ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2385 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಜು / ರಾಭಚಂದರ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2386 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಳು / ರಾಮು ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2387 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಯ / ಷಕುರ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2388 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ಧಮುಿ ಭೀಭನಳಿಲ ೀ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2389 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಿಂಬಾಯ  / ಧನ್ನಜಾ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2390 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮ  / ಈವವ ಯ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2391 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಮಾಮ  / ಫಷರಾಜ ಫನನ ಟಿಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2392 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇಡಿ  ಭಭರಾಮ / ನಾಗಪ್ಪ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2393 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉದಮಕುಮಾಯ / ಮಾನ್ನ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2394 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಸಣಮಂತ ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2395 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚನ್ನನ  / ಕಸು ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2396 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇೀನೇವ / ಸಣಮಂತ ತೂಯನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2397 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಶಿಲಿಂಗ ಭಂಕೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2398 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ / ಬೀಜು ಭಂಕೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2399 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧಮುಿ / ಭೀಜು ಭಂಕೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2400 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಫದ್ರಷ / ಬೀಜು ಸೇವಾನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2401 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೇಭಲಾ / ಭಾಜು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2402 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಮು / ರಾಭಜಿ ಗಳಾ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2403 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಿಂದುಬಾಯಿ / ಶಿರಾಮ ಮುತಾ ಗ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2404 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಭರೆ ಮುತಾ ಗ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2405 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ / ತ್ತರಾಚಂದ ತಯನಳಿಿೀ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2406 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದವ / ಶಂಕಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2407 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ / ಲಚ್ಚಚ  ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2408 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬಾಯಿ / ನಾಮು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2409 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೆಸರು / ನಾಭಯ ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2410 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ / ಲಚ್ಚಚ  ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2411 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಾ  / ಸಣಮಂತ ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2412 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ / ವಜಮಕುಮಾಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2413 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ / ಗಪ್ಪಲ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2414 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಜು / ದ್ರನಸಿಂಗ್ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2415 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೀಯಶೆಟಿಾ  / ರಾಭಣಾ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2416 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪೊಮು / ರಾಮು ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2417 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಮು / ರಾಮುನಾಮಕ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2418 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಡಪ್ಪ  / ವಾಲ್ಲ ಚವಾವ ಣ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2419 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ನಯಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2420 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ಗಪ್ಪಲ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2421 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಕಾವ / ಕಭಲ್ಲಬೆನ್ನನ  ಡಣಗ್ಿಂ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2422 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜು / ಬಾಜು ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2423 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಿಳಿಬಾಯಿ / ರೂಪ್ಪಲ  ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ



2424 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿ / ಹಿೀರು ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2425 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಗಪ್ಪ  / ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2426 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬುರಾ  / ಭರಿಗೆಪ್ಪ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2427 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಮಪ್ಪಲ / ಭಭ  ಭಯಗಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2428 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೇವ / ಭಯಗ ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2429 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  / ಫಷರಾಜ ಬಭನಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2430 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದ್ರರ ಭ / ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಭಳಗ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2431 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದಮಾಮ  / ಸದ್ರರ ಭ ಭಳಗ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2432 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಕಾವ / ಶಾಭಸುಿಂದಯ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2433 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿೀಲಾ / ಬಾಬು ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2434 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ಶಂಕಯ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2435 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ರೂಪ್ಪಲ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2436 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಿಬಾಯಿ / ಖಿರು ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2437 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಗಬಾರ ಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2438 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ / ಸೀಮಾಯ  ಶಿನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2439 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀವನ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2440 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀಮಾಯ  / ಸೂಮಿ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2441 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಪ್ಪ  / ಹಾಜಪ್ಪ  ಸಲಕಟಿಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2442 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ರವಾಯ  / ಷಕುರ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2443 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೇರೇವ / ಚಂದಯ ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2444 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ಧಮುಿ ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2445 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯವಾವ  / ಈಯಪ್ಪ  ಕೂಲಕುಿಂದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2446 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಾಯ  / ರಾಮು ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2447 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೆಸರು / ವಟುಾ  ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2448 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಲಾ / ಹೇಭಲಾ ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2449 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ರೂಪ್ಪಲ  ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2450 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿಯಾಿ / ಸುಬಿಫ  ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2451 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮ / ಜೇಭಲಾ ಶಿನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2452 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ /ಚೊಕಲಾ ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2453 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿೀರು / ಸಭಲಾ ರಾಿಂಪೂಯ ಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2454 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತ / ಜಗನ್ನ ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2455 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಯ ಪ್ಪ  / ಈಷವ ಯಪ್ಪ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2456 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಾ  / ಮೇನ ಚ್ಚಭನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2457 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ಭೀಭಣ್ಣಾ  ಚ್ಚಭನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2458 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾವಪ್ಪ  / ಗಂಗಣ್ಣಾ  ಚ್ಚಭನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2459 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಂಬು / ಟೊಪು ಸಲದ ಹಾಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2460 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫನಸ / ಗಬಾರ ಯ ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2461 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಗಂಗ ಭಯತೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2462 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಪನಾ / ಚ್ಚಚ  ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2463 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮ ಕುಮಾಯ / ಗಪ್ಪಲ ಸಲದ ಹಾಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2464 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಥಾನ್ನ / ರಾಭಚಂದರ  ಸಲದ ಹಾಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2465 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೆಸರು / ಗಪ್ಪಲ ಸಲದ ಹಾಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2466 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೇವು / ನೂರು ಭಯತೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2467 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ / ಜಾಧ ಶಾಹಾಬಾದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2468 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಿೀರು / ದಜಿೀ ತಯನಳಿಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2469 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜು / ಗೀಪ್ಪಲ ಸಲದ ಹಾಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2470 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣೇವ / ಭನ್ನನ  ಸಲದ ಹಾಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2471 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಳಿಬಾಯಿ / ರ್ತ ಣ್ಣಾ ಟಟಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2472 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಮಿಕಾಿಂತ / ಭೀಮಾಲ ಟಟಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2473 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಿೀ / ಭಾಳಿಿಂಗ ಬೇಡಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2474 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು ನಾಮಕ / ರೂಪು ನಾಮಕ ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2475 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೀಸಿಂಗ / ಧಮುಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2476 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪಿಚಂದ / ಲಚ್ಚಚ  ಭಲಘಣ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2477 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ / ರೂಲಾ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2478 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಣ್ಣಾ  / ಅಿಂಫಣ್ಣಾ  ಕಂದಗಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2479 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ / ಭೀಭಣ್ಣಾ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2480 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ / ನಯಸಿಂಗ್ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2481 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿೀಲಾ / ಗರುನಾಥ ಭಳಗ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2482 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣ್ಣಾ ರಾ / ದವಿಂದರ ಪ್ಪ  ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2483 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಕಾವ / ಸಾಮಫಣ್ಣಾ  ರಾಜಾಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2484 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಭಮಯ  / ರ್ತ ಣಾ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2485 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ / ರಾಣ ಮಂಗಲಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2486 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ಭಲಕ  ಕಾಟಭಮ ದಯ ಸಳಿಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2487 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ / ಭಸಾಾ ನ ಜಿನಮಾಯಡಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2488 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ / ತಳು ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2489 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೌಯಮಾಮ  / ಶಾಭರಾಮ ಸಾತಖೇಡ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2490 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಂಡಮಾಮ  / ಸುಭಾಶ ಮಾಯಡಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2491 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜೇಿಂದರ  / ಮಮುನ ಕಾಟಭಮ ದಯ ಸಳಿಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2492 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದವ / ಭಾಗ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2493 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಭಮ ಮಯ  / ಮಮುನ ಕಾಟಭಮ ದಯ ಸಳಿಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2494 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ / ಭಾಗ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2495 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಿೀಯ  / ಭಾಗ  ಸಂಗ್ವ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2496 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗ  / ಚಂದರ ಶಾ ಇಿಂಧನಕಲ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2497 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪೄರ ೀಭಸಿಂಗ್ / ಖಿೀರು ನಾಮಕ ಸದನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2498 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದದರ   / ಭಾಗ ಕಭಕನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2499 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿೀತ್ತ / ಭರಿಮ  ಗೀಳಾ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2500 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರಿಮ  / ಅಿಂಫಣಾ ಗೀಳಾ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2501 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀವನ / ಸರಿಲಾಲ ಮುತಾ ಗ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2502 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಶೇಟಿಾ  / ಹಿರೂ ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2503 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ವಯಣ  ಮಾಡಬೂಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2504 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಚವಾವ ಣ / ಪೊನ್ನನ  ಸದನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2505 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ  / ರುದರ  ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2506 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ / ನಯಸಿಂಗ ಸದನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2507 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುಕುಭರ್ತ / ಬಾಭು ಸಂಗ್ವ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2508 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ / ನಿಂಗ  ಸದನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2509 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಬಂಡೆ  ಸಾತಖೇಡ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2510 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಫಣಾ  / ತ್ತಳಜ  ತಿಂಜಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2511 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖಯ / ಸದ್ರರ ಭ ಚ್ಚಚ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2512 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ನಾಗ  ಮಾಡಬೂಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ



2513 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ / ಶಂಕರ   ಇಿಂಧನಕಲ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2514 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಳಜಾಬಾಯಿ / ಹೇಭಲಾ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2515 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈಮದ / ಸಾಮಫಣಜಾ ಹೆಬಾಫ ಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2516 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಉಭಲಾ ರೇವಾಯಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2517 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ / ಚಂದರ   ಹುಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2518 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ / ಹುಣಜ ಕೇಡದೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2519 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಪ್ಪ  / ದ ರೇವಾಯಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2520 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಫಣ್ಣಾ  / ಬಂಡ  ಫಣಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2521 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಮಾಮ  / ಭಲಲ  ರಾಜಾಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2522 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಭದ / ತ್ತಕರಾಭ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2523 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತರಾಭ / ಗಂಗ್ರಾಭ ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2524 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಕಜ  / ಈಯ ಕೇಲಕುಿಂದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2525 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಶ / ಬಂಡ ರೇವಾಯಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2526 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಂಡ  / ರೇಣ ರೇವಾಯಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2527 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತರಾ / ದ ರೇವಾಯಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2528 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೀಬಾದವ / ಭಸಾಾ ನಶೇಟಿಾ ಕಂದಗಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2529 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಮಾಮ  / ದಪ್ಪ ಹುಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2530 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಯ   / ಕಲಲ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2531 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   / ಭಲಕ  ರೇವಾಯಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2532 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಷಕ ಯ / ಬಾಬುರಾ ಭೀಭನಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2533 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಾಸುದ / ನಿಂಗ ಭೀಭನಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2534 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ / ರಾಭಣಾ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2535 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ / ಬಾಲಚಂದರ  ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2536 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಸಾಫಮಯ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2537 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಅಮಯ   ರಾಭರ್ತಥಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2538 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಸದ / ಪಿೀಡ ಭೀಭನಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2539 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಾ  / ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2540 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತಬಾಯಿ / ಕಸುನ್ನ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2541 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ / ಶಾಭರಾಮ ಕಂದಗಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2542 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಭರಾಮ / ಹುಲಲ   ಡಣ್ಣಾ ಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2543 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಿಿಂದರ   / ರೇಣಸದ ಮಾವನಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2544 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನಸಯ / ಪೄರ ಭಸಿಂಗ್ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2545 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣಸದದ   / ನಯಷ ನಪ್ಪ ಣಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2546 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುನಸಿಂಗ್ / ಧಾಭಲಾ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2547 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಣಿ / ದಜಿ ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2548 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ  / ಭಲ್ಲ ೀವಪ್ಪ  ಕಣಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2549 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ  / ಜಟ್ಾ ಪ್ಪ  ಕಣಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2550 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಭವ  / ರಾಭಲಿಂಗಪ್ಪ  ಸುಗೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2551 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದುಯಗಣ್ಣಾ  / ಮೆಲಾರಿ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2552 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ  / ಸದದ   ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2553 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಭದ / ಮೇರ್ತರಾಭ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2554 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಬುಫ  / ಮುಕಾಯ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2555 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಾ  / ಚನನ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2556 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪೂಮಿ / ರಾಭಜಿೀ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2557 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೆಡಿಿ  / ಶಂಕಯ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2558 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಮು /ಕಾಸು ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2559 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀವನ / ಈಷಮಿ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2560 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಘ / ಬಾಬು ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2561 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕ / ಜಮರಾಭ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2562 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚೊೀಕಾಲ  / ಪೊನ್ನನ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2563 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ / ಸಾಫಣಾ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2564 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದ / ಶಾಿಂತ  ಮಯಗಲ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2565 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೈ ಬಿೀಭ / ಫಷಲಿಂಗ  ಮಾಲಗರ್ತಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2566 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಣಾ  / ಅಮಯ   ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2567 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ   / ರಾಜ  ಬಭನಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2568 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಣ / ಗಪು ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2569 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಅಮಯ   ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2570 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮ  / ಬಿೀಭ  ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2571 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಯ ಪ್ಪ  / ಸಣಮಂತ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2572 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ / ಫಜುಜ  ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2573 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಯಗ  / ಭೀಭ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2574 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಪ್ಪ  / ಅಮಯ   ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2575 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ  / ಸಣಮಂತ ಕುಿಂದನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2576 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಮಾಮ  / ಮಲಲ  ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2577 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿನಾಗಮಯ  / ಶಿವಯಣಮಯ  ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2578 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಜುನಾಥ / ಚನನ ಮಯ ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2579 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ವಯಣ  ಗಳಾ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2580 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಯಷವ ರ್ತ / ಯಭಶಿವಾ ಶಾಹಾಬಾದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2581 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವೀಯಣಾ  / ಜಟ್ಾ  ಭಯತೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2582 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಚಿಚ ನ / ಯಭಶಿ ಭಂಕೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2583 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಪುತರ  / ಶಿವಯಣ ಗಳಾ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2584 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬುರಾ / ಕವನ ಭಯತೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2585 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ Page no 83/1 see ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2586 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ / ಮಲಲ  ಶಾಹಾಬಾದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2587 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನತ್ತ / ವಜಮ ಭಯತೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2588 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾನ್ನ / ಪೊನ್ನನ  ಭಯತೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2589 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬೇದ್ರಬಾಯಿ / ಫಷಣಾ ಕಂದಗಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2590 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುನಾಥ / ದನಸಿಂಗ್ ಬೆಡಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2591 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತರಾಭ / ಪೊಮು ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2592 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚೇತನಕುಮಾಯ / ಮಾ ಣಾ ಗಟುಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2593 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ದ  ರೇವಾಯಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2594 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಮಾಮ  / ಸಾಮಫಣಾ ಕಂದಗಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2595 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ / ಭಾಸಿಂಗ್ ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2596 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೆಿಂದರ  / ಶಿಣ್ಣಾ  ಹುಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2597 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಗ / ಭೀಭಣಾ  ಸುಗೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2598 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುಶಫ ರ್ತ / ಭರೆಪ್ಪ  ಸುಗೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2599 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಪ್ಪ  / ಸಣಮಂತ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2600 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀತ್ತಯ  / ರೆಡಯ ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2601 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತಬಾಯಿ / ಸಮಾಲ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ



2602 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿಮಾ / ರಾಮು ರಾಠಡ ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2603 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧನ್ನ / ಹೇಮಾಲ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2604 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೆಮಾಲ  / ಭೀಜು ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2605 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಜೇಮಾಲ  ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2606 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಯ / ದೄವಾಯ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2607 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಂದ / ಸಮಾಲ  ಸೇವಾನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2608 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಾಜ  / ರಾಮ  ದನತೆಗನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2609 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ / ಮೄಘನಾಥ ಭಯತೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2610 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು / ರಾಭಚಂದರ  ಸಲದ ಹಾಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2611 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣ್ಣಾ  / ಗಿಂಡಪ್ಪ  ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2612 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಿಂಬು / ಖೇಮು ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2613 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಜುಿನ / ಸೇನಾಥ ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2614 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಂದ / ಡ್ಲಕು ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2615 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಪ್ಪ  / ದೇಡಿಸಾಫಣಾ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2616 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧವಯಥ / ಬಾಬಾಯ  ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2617 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೀಲಾ / ಧಮುಿ ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2618 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನಲ / ಬಾಬು ಮಯಗಲ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2619 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ / ರ್ತಪ್ಪಯ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2620 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೆವನಾಮಕ / ರೂಲಾ ಬೆಡಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2621 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಸೇನ  / ಶಿರಾಮ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2622 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ಬಾಬು ಸೇವಾನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2623 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಜಿ / ನಾರಾಮಣ ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2624 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಫಯಾಿ / ಕಷನಾಯ  ಭಭನಳಿಿೀ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2625 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೃಶಾ   / ಸಾಮಫಣಾ ಬಿೀಭನಳಿಿೀ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2626 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ರೇಣಸದಪ್ಪ  ಕಭಕನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2627 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದವ / ಚಂದರ  ತಿಂಜಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2628 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫದಲಬಾಯಿ / ಹೇಮು ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2629 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಬಾಯಿ / ಕಸು ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2630 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಾಲಾಬಾಯಿ / ಧನ್ನ ಗಟುಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2631 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಭಲಾಬಾಯಿ / ಭಭನಾಮಕ ಗಟುಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2632 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತೇಜು / ಕಸು ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2633 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ / ಬಾಬು ರಾಟೊಡ ಭಲಘಣ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2634 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಚಿಚ ನ / ಬಾಬು ಭಲಘಣ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2635 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೇಮುನಾಮಕ / ರುಪ್ಪಲ  ನಾಮಕ ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2636 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ / ಅಣೆ ಕಣಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2637 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣವೀಯಪ್ಪ  / ನಾಗೆಿಂದರ ಪ್ಪ  ಹೆಬಾಫ ಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2638 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿ  / ರ್ತ ಣಾ  ಕೄ ಡಿ ಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2639 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಕ   / ಭರೆ ಕೄ ಡಿ ಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2640 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ / ನಾಗ ಮುಛಖೇಡ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2641 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಗಿಂಡಪ್ಪ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2642 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಾಯ ಣಿ / ಮವವಂತ  ತಿಂಜಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2643 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದು / ಸಮಾಲ  ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2644 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ / ವಠಠ ಲ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2645 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನ್ನಸುಮಯ  / ಶಿವಯಣ ಕದದ ಯಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2646 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ / ಶಿಲಿಂಗ  ಜಿಣಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2647 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   / ಭೀಭಣಾ  ಜಿಣಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2648 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತ / ದವಿಂದರ  ಕದದ ಯಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2649 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹು  / ರ್ತ ಣಾ  ಕೄ ಡಿ ಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2650 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಾಯಿ / ಕಾಳಪ್ಪ  ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2651 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಭಾರ್ತ / ಭದನಲಾಲ ಹುಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2652 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಿಂದರ ಪ್ಪ  / ಭಸಾಾ ನ ಹುಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2653 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ / ಪ್ಪಿಂಡು ಕಲಗರ್ತಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2654 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡು / ರಾಭಚಂದರ  ಕಲಗರ್ತಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2655 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭಸಿಂಗ್ / ದಲಾ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2656 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಮಾಮ  / ಈಯಪ್ಪ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2657 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಗಮಾಮ  / ಈಯಷ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2658 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣಾ   / ವಯಣ ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2659 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ಬಗತ ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2660 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಕಜ  / ವಯಣ ಹುಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2661 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀಶಯಕುಮಾಯ / ಯವಶಂಕಯ ಬೇಡಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2662 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತೆಜಸಿಂಗ್ / ದಲಾ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2663 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ / ಚಂದರ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2664 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಕವ / ಸಾಫಣ್ಣಾ ಮಂಗಲಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2665 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಮಾಮ  / ಭೀಭಶಾ ಅಯಣಕಲ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2666 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೇಮು / ಗಪು ಬೇಡಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2667 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೆಬು / ಸೀಮು ಅಯಣಕಲ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2668 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭದನಲಾಲ / ನಾಗ ಹುಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2669 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ / ಬಜುಜ  ಶಾಿಂಪುಯಸಳಿಲ ೀ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2670 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಾಸಿಂಸಾಫ / ಕರಿಿಂಸಾಫ ಅಯಣಕಲ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2671 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಭರಾ / ಗಿಂಡ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿಎಚ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2672 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ / ಬಾಭುರಾ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2673 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೀಭಾರ್ತ / ವಜಮಕುಮಾಯ ಮಂಗಲಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2674 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಶ / ರಾಮು ರಾಠಡ ಮಾವನಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2675 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾನ್ನ / ಲಾಲ್ಲ ಚವಾವ ಣ ಮಾವನಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2676 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದ್ರರ ಭ / ಭಭಶಾ ರೇವಾಯಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2677 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ / ಅಣಾ ಪ್ಪ  ಹುಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2678 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ  / ಬಾಫಣಾ  ಶೇಳಿಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2679 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿೀವು / ಈಯ ಕೇಲಕುಿಂದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2680 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯ  / ಅಣಾ  ಭಳಿಗ ಕೇಲಕುಿಂದ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2681 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆನಂದ / ವಯಣ  ಮಯಗಲ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2682 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕುರ  / ಸತ್ತಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2683 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ / ಚಂದು ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2684 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೀವನ / ಥಾರು ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2685 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ / ಯಶು ರಾಠಡ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2686 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ / ಭಾಮಾಲ  ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2687 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಮಾಮ  / ಶಾಿಂತ  ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2688 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಭಲಾಬಾಯಿ / ಮಾನಯ  ರಾಠಡ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2689 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದು / ಬಜು ರಾಠಡ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2690 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವುಕುಮಾಯ / ರೂಚಂದರ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ



2691 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಯ   / ದೄವಿಂದರ  ಕಂದಗಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2692 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಚ್ಚಚ  / ನಾಮಾಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2693 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ / ಸತ್ತಾ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2694 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ  / ಮಾಹಾದೄ ಕಭಯವಾಡಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2695 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ಖೆಮಾಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2696 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಕುಕ ಸಿಂಗ್ / ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2697 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ / ಭಮಾಲ  ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2698 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಾಲ  / ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2699 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ರಾಭಣಾ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2700 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ / ಕೀವನ ಸೇವಾನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2701 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧಭಿಣಾ  / ರಾಮ  ದಂಡರ್ತ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2702 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಠ ಲ / ಗಪು ಬೇಡಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2703 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಂಡೆ  / ಹೆಗ  ಗಟುಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2704 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ  / ಭಲಲ   ರೇವಾಯಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2705 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವತ್ತ / ಧಭಿಣಾ  ದಂಡರ್ತ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2706 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೇಪು / ಸೇವು ಭಲಘಣ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2707 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆಯರ್ತ / ಅಭಯ ಬೆಡಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2708 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತಭಮ ಣಾ  / ಗಿಂಡ  ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2709 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾನಾಬಾಯಿ /ರಾಜಿೀ ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2710 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನನ ಪೂಣಿ / ರ್ತ ಣಾ  ಭಲಘಣ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2711 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಿೀರು / ಬಿದುದ  ಜಾಧ ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2712 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫದುದ  / ದತ್ತಾ  ನಾಮಕ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2713 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೀಕ / ಷಕುರ  ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2714 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾವ  / ಅಮಯ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2715 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜು / ರೆವು ಸಲಕಟಿಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2716 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ / ಭೀಭಣಾ  ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2717 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಮಾಮ  / ಸಾಮಫಣಾ  ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2718 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂರ್ತ / ಭರೆ ಸಾತನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2719 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಗಪ್ಪ  / ಸಾಫಣ್ಣಾ  ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2720 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ  / ಸಾಯಿಫಣಾ  ಸುಗೂಯ ಎನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2721 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕುಕ  / ಮಾನಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2722 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಡೆ  / ಸಾಯಿಫಣಾ  ಮುತಾ ಗ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2723 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವನದ / ಮೇರ್ತರಾಭ ಫಳಡಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2724 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ   / ಶಾಿಂತ ಜಿಣಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2725 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷಮಾಮ  / ಸಾಫಣಾ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2726 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಶಿನಾಥ / ಭಭರಾಮ ದಗ್ಗ ಿಂ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2727 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಿಂಬುಬಾಯಿ / ರ್ತ ಣಾ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2728 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನಕುಮಾಯ / ರ ಕಾವ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2729 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೆನದದ ನ / ಸದ್ರರ ಭ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2730 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಯಗಿ / ಸಾಫಣಾ ಭಳಗ ಏನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2731 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೌಯಮಾಮ  / ಕಾವ  ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2732 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ  / ಲಾಲ್ಲ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2733 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕರು / ಸಭಲಾ ಕೇಿಂಚ್ಚಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2734 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿೀರಾಸಿಂಗ್ / ಠಾಕೂಯ ಕೇಿಂಚ್ಚಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2735 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಯವಿಂದ / ರಾಭಚಂದರ ರಾ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2736 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಮಯ  / ಫಷಣಮಯ  ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2737 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಯ / ಭನ್ನನ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2738 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇಡಿ  /ಸಾಮಫಣಾ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2739 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಯಷ  / ಸಾಮಫಣಾ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2740 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನಮಯ  / ಚಂದ್ರರ ಭ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2741 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಮಾಮ  / ನಯಷ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2742 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖತಲ  / ಪಿೀಯ ಸುಗೂಯ ಎನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2743 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಪ್ಪಿಂಡು ಅಯಣಕಲ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2744 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುನಾಥ / ರಾಮು ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2745 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ / ಹಾಲ  ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2746 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೌನೇವ / ಶಾಿಂತ  ಹುಳಂಡಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2747 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಮಿ / ಜೇಮಾಲ  ಬೆಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2748 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬು / ಥಾರು ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2749 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೀಶ / ಪೊರು ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2750 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಭ  / ಗಣರ್ತ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2751 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಳ  / ಸಾಮಫಣಾ  ಸಾತನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2752 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಾ  ಸಾಮಫಣಾ  / ಅಮಯ   ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2753 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ / ಈವವ ಯ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2754 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  / ಭರೆ ತೂಯನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2755 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಗ  / ಭಾಗ  ಸಾತನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2756 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನಲ /ಶಿಜಿ ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2757 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ / ರ್ತ ಣಾ  ಕೇಯವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2758 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಚನನ ಫಷಮಯ  ಭಲಕೂಡ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2759 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೇ ಮಾಮ  / ದವಿಂದರ   ದಂಡರ್ತ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2760 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಶಿನಾಥ / ರಾಮ  ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2761 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ / ನಾಗ  ಹುಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2762 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಾ  / ಸಾಫಣಾ ಹುಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2763 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಸುಮಾ ಬಾಯಿ /ನಯಸಿಂಗ್ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2764 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುದರ ಮುನ / ದವಿಂದರ  ಟಟಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2765 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಭರಾ / ಗಿಂಡ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2766 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಎಕನಾಥ / ನಯಸಿಂಗ್ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2767 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಭರೆ ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2768 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಳಜ  / ಹಾಲ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2769 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಳಿರಾಭ / ಭೀಮು ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2770 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಚಿಚ ನ / ಅಶೀಕ ಮಾವನಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2771 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸದದ ಮಾಮ  / ಸಣಮಂತ ಕಣಸೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2772 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದವ / ಗಿಂಡೆರಾ ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2773 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಮಾಮ  / ಸಾಫಣಾ  ಮಂಗಲಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2774 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೀಲಮಾಮ  / ಭಲಕ  ಮಂಗಲಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2775 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ / ಉಭಲಾ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2776 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಸಾಮಯಿಲ್ / ಯಫಕಸಾಫ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2777 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉದಮ ಕುಮಾಯ / ಅಣ್ಣಾ ರಾ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2778 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಜಿೀಭ / ಉಸಾಮ ನ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2779 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತರಾ / ಚನನ   ಸುಗೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ



2780 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಕಾವ / ಿಂಕಾಯ ಸುಗೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2781 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿೀತ್ತ / ರ ಕಾವ ಸುಗೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2782 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ / ರ್ತ ಣಾ  ದಗ್ಗ ಿಂ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2783 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುಕಾಯ  / ಉಮಾಲ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2784 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ / ಫಷರಾಜ ಹನಗಿಂಟಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2785 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೂಯಬಾಯ  / ತ್ತಳಜಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2786 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಜಾನನ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಇಿಂಗಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2787 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ / ರ್ತಭಮ ಮಯ  ತ್ತಯನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2788 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಬುಶಣ / ವಯಣ  ಮಾಲಗರ್ತಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2789 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಗವಾನ / ಭಲಲ   ಚ್ಚಭನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2790 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವ / ಭಾಷಕ ಯ ತ್ತಯನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2791 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಾ  / ರ್ತ ಣಾ  ಟಟಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2792 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತ / ಸಾಮಫಣಾ  ಅಯಣಕಲ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2793 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫನಮಾಮ  / ದುಗಿಣಾ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2794 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ರೂಪ್ಪಲ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2795 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನಬಾಯಿ / ಶಂಕಯ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2796 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಠಠ ಲ / ರೂಪ್ಪಲ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2797 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ / ಅಮಯ   ಕಯದ್ರಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2798 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ನಾಗ  ಕನಗನಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2799 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ರಾಮ  ಕಭಯವಾಡಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2800 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತರುರ್ತ / ಸಣಮಂತ ಭಭನಳಿಿೀ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2801 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ / ಮಾಣಿಕ ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2802 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ / ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2803 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ / ಬಾಫಣಾ  ಮಾಡಬೂಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2804 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜ  / ಸದದ   ಇಿಂದನಕಲ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2805 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಳಜ  / ಪತ್ತಾ  ಫಳಡಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2806 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಕರಾಭ / ಪೊಮು ಕೇಿಂಚೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2807 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಲ್ಲಬಾಯಿ / ಕುಮಾಯ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2808 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಾ  ಸಾಮಫಣಾ  / ಸಣಮಂತ ರಾಿಂಪೂಯಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2809 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿಂಜಮಾಮ  / ಭೀಭರಾಮ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2810 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ / ಟೊಪ್ಪಯ  ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2811 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಳಮಾಮ  / ಫಷ ಭೀಭನಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2812 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಥಾರು / ಠಾಕೂಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2813 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲತ್ತ / ಸಕಿಂದಯ ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2814 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಭರಾಮ / ನಾಗ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2815 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೇನಾಥ / ಗೀಲ ಬೇಳಗೇರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2816 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖೇಮು / ಈಷಯಾಿ ಸಣಿಾ ೀಕೄರಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2817 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತಲಾಲ / ಗಂಗೂ ಫಳಡಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2818 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಬಾಯಿ / ಸುರೇವ ರಾಠಡ ಫಳಡಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2819 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಭಮ  / ಫಷವಂತ ಫಳಡಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2820 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ / ವಯಣ  ಮಾಲಗರ್ತಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2821 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೀತಮಾಮ  / ವಯಣ  ಮಾಲಗರ್ತಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2822 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣಸದ  / ವಯಣ  ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2823 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ರೇಣಸದ  ಟ್ಿಂಗಳಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2824 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಶುರಾಭ / ಭರೆ ಕೄ ನಾಗ್ಿಂ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2825 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ಭನ್ನನ  ಚವಾವ ಣ ಮೇಗಲಾ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2826 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಶಿಕಾಿಂತ / ಸಾಫಣಾ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2827 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ ಕಾವ / ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2828 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲಾ / ಸೈದ ಹೆಬಾಫ ಳ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2829 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ  / ಶಿ  ಕೄ ಡಿ ಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2830 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಥಿಮಾಮ  / ಅಿಂಬಜಿ ಕೄ ಡಿ ಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2831 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೀಭಾ / ಷರ್ತೀವ ಕೄ ಡಿ ಸಳಿಿ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2832 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಹುಲ / ಚನನ   ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2833 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ / ಲಚ್ಚಚ  ಕಾಳಗಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2834 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಿನಾಕಮ  ಬಾಯಿ /ಗೇಮು ನಾಮಕ ಟಟಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2835 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೂಲಾ / ದಮುಿ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2836 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ  / ಘನ್ನನ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2837 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಜಿಬಾಯಿ / ದ್ರಭಲಾ ಚವ ಣ ಗ್ಿಂದನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2838 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಚಿಚ ನ / ಗೇಮು ಟಟಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2839 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಭಲಾಬಾಯಿ / ಮಾನಯ  ರಾಠಡ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿಎಚ್ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2840 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ / ಸಾಮಫಣಾ  ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2841 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ವನಾಯ  ಗ್ಿಂದನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2842 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವುಪುತರ   / ಭಲಲ   ಪಠಶಿರೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2843 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪ್ಪಲ / ಗನ್ನನ  ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2844 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಕ   / ಸಾಮಫಣಾ ದನತೆಗನೂಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2845 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ನಾಗ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2846 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ / ಭಲ  ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2847 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಬಾಗ  ಫನನ ಟಿಾ  ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2848 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪ್ಪಲ / ಹಿರಾಕಂತ ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2849 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಬಾಮಿ / ಷಕರು ಬಾಪುನಗಯ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

2850 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಧಿನ / ಶಿವಾಜಿ ತಯಕಷ ಪಠ ತ್ತಿಂತ್ತರು ಘಟಕ

PÀæ.¸ÀA f¯Áè vÁ®ÆPÀ ºÉÆ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ©vÀÛ£É ©d ºÉ¸ÀgÀÄ

1 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

2 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಡಿ vÉÆÃUÀj

3 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ vÉÆÃUÀj

4 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನರಾಭಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

5 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ vÉÆÃUÀj

6 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

7 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಮ vÉÆÃUÀj

8 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬುಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

9 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ vÉÆÃUÀj

10 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬುಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

11 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಭಸಮ ದ್ vÉÆÃUÀj

12 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಫೊದದ ೀನ್ vÉÆÃUÀj

13 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಾ vÉÆÃUÀj

14 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

15 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ vÉÆÃUÀj

16 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ vÉÆÃUÀj
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17 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

18 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಭಲಭಮ vÉÆÃUÀj

19 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಹೇಫಗೌಡ vÉÆÃUÀj

20 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಟಾಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

21 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ್ vÉÆÃUÀj

22 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂದೀಪ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÉÆÃUÀj

23 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಿೀಯಚಂದ್ vÉÆÃUÀj

24 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯಜ್ vÉÆÃUÀj

25 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ vÉÆÃUÀj

26 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಭಮ vÉÆÃUÀj

27 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆಭಮ vÉÆÃUÀj

28 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÉÆÃUÀj

29 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಂದ್ರ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÉÆÃUÀj

30 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಕರ್ vÉÆÃUÀj

31 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಭರಾಜ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÉÆÃUÀj

32
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಅಕೇೀಜಿ ಅಲಯಾಸ್ 

ಭೀಜರಾಜ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÉÆÃUÀj

33 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ vÉÆÃUÀj

34 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡಿಿ  ಪ್ಪಲಪ್ vÉÆÃUÀj

35 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ vÉÆÃUÀj

36 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಮ ಕರ್ vÉÆÃUÀj

37 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

38 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಭರಾಮ vÉÆÃUÀj

39 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  vÉÆÃUÀj

40 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀಮಂತ್ vÉÆÃUÀj

41 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗ vÉÆÃUÀj

42 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕು vÉÆÃUÀj

43 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನಾಕಮ GzÀÄÝ

44 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಲಿಂಗ GzÀÄÝ

45 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ vÉÆÃUÀj

46 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆÃUÀj

47 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಮಾಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

48 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ vÉÆÃUÀj

49 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ vÉÆÃUÀj

50 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ vÉÆÃUÀj

51 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ vÉÆÃUÀj

52 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ vÉÆÃUÀj

53 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಜಮಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

54 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನ್ನರಾಧಾ vÉÆÃUÀj

55 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಭಮ  ಬಭನ ಳಿಿಕರ್ vÉÆÃUÀj

56 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಟಲ್ vÉÆÃUÀj

57 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿವ vÉÆÃUÀj

58 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಿಂದರ  vÉÆÃUÀj

59 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ vÉÆÃUÀj

60 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಾ vÉÆÃUÀj

61 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಳ vÉÆÃUÀj

62 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

63 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ ರೆಡಿಿ vÉÆÃUÀj

64 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆÃUÀj

65 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಿತ್ತರ vÉÆÃUÀj

66 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

67 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

68 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಾ vÉÆÃUÀj

69 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮಾ ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

70 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಮ vÉÆÃUÀj

71 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಿತ್ತರ vÉÆÃUÀj

72 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ vÉÆÃUÀj

73 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿೀಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ vÉÆÃUÀj

74 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

75 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಿಯಣಾ vÉÆÃUÀj

76 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಮ vÉÆÃUÀj

77 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ vÉÆÃUÀj

78 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಭಮ vÉÆÃUÀj

79 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಗಿಭಮ vÉÆÃUÀj

80 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

81 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಮ vÉÆÃUÀj

82 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÉÆÃ¢Ý£À ¸Á§ vÉÆÃUÀj

83 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆÃUÀj

84 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ನಾಥ vÉÆÃUÀj

85 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನನ ಪೂಣಿ vÉÆÃUÀj

86 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಮ್ vÉÆÃUÀj

87 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ vÉÆÃUÀj

88 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ vÉÆÃUÀj

89 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂರ್ತ vÉÆÃUÀj

90 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

91 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ vÉÆÃUÀj

92 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಕೃಶಾ vÉÆÃUÀj

93 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಫಷ ಗೌಡ vÉÆÃUÀj

94 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

95 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷಭಮ vÉÆÃUÀj

96 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಿಂಟ vÉÆÃUÀj

97 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹನನ  vÉÆÃUÀj

98 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ ಭಮ vÉÆÃUÀj

99 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

100
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ವನೀದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್
ºÉ¸ÀgÀÄ

101 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾತ್ತಿಿಂಡ vÉÆÃUÀj

102 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆÃUÀj

103 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾದವ vÉÆÃUÀj

104 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ vÉÆÃUÀj

105 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ vÉÆÃUÀj

106 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

107 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಾ vÉÆÃUÀj

108 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗ vÉÆÃUÀj

109 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲಿಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

110 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

111 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭುವಚ ಿಂದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

112 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ ದೇಡಿಭನ ºÉ¸ÀgÀÄ

113 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

114 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸ್ರನ್ ಸಾಬ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

115 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತಗೌಡ GzÀÄÝ

116 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ



117 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವೇರಿ GzÀÄÝ

118 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದವ ಕೄ ಪೂಜಾರಿ GzÀÄÝ

119 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳ GzÀÄÝ

120 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  vÉÆÃUÀj

121 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

122 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕ ಭಮ vÉÆÃUÀj

123 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತ GzÀÄÝ

124 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ರಾಭ GzÀÄÝ

125 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ರಾಭ GzÀÄÝ

126 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

127 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬುಮಿಯಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

128 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

129 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗ  ಫಭಮ ನ ºÉ¸ÀgÀÄ

130 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗ  ಫಭಮ ನ ºÉ¸ÀgÀÄ

131 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ GzÀÄÝ

132 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೀಷ್ಣಕಮಾರ್ GzÀÄÝ

133 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

134 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

135 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

136 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  ºÉ¸ÀgÀÄ

137 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

138 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೀನ ºÉ¸ÀgÀÄ

139 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಬದರ ಭಮ GzÀÄÝ

140 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

141
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಕಲಾಯ ಣಿ ಎಸ್ ಸಿಂಪಿ
ºÉ¸ÀgÀÄ

142 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

143 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿನಾಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

144 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಬಿಕಾ ಎಸ್ ಸಿಂಪಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

145 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುದರ ಭಮ  ಸಿಂಪಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

146 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವೈಜನಾಥ ಕಲಬುಗಿಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

147 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜುನಾಥ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

148 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕೂಫ ಲ್ ಕುರೇಶಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

149 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದ್ರರ ಮ್ ರೆಡಿಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

150 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

151 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

152 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

153 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು ºÉ¸ÀgÀÄ

154 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಕ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

155 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಾಯ ಡಲ್ ಟ್ಲ್ ಸುಲ್ಗ್ವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

156 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುಕೇಮ ದದ ೀನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

157 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

158 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

159 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಶುರಾಭ ºÉ¸ÀgÀÄ

160 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚ್ಚಿಂದ್ ಪ್ಪಶಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

161 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಯೀಗಿ vÉÆÃUÀj

162 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ GzÀÄÝ

163 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ vÉÆÃUÀj

164 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

165 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಾ  ಗೌಡ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

166 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜರಿೀನಾ ಬೇಗಂ ºÉ¸ÀgÀÄ

167 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ £ÀfÃgï GzÀÄÝ

168 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷರೀಜಿನ ºÉ¸ÀgÀÄ

169 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇವವ ರಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

170 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಠಲರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

171 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಕಮ ತ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

172 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಮಮಾಲಾ GzÀÄÝ

173 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನಾಕಮ GzÀÄÝ

174 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

175 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

176 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄªÀÄvÁ ºÉ¸ÀgÀÄ

177 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿರೇಖಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

178 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

179 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

180 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವನಾಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

181 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ºÉ¸ÀgÀÄ

182 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಳೇ ºÉ¸ÀgÀÄ

183 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

184 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

185 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣುಕಾದವ ºÉ¸ÀgÀÄ

186 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧಾಮಿಿಬಾಯಿ GzÀÄÝ

187 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ GzÀÄÝ

188 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

189 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ GzÀÄÝ

190 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

191 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ  ಎಸಫ ºÉ¸ÀgÀÄ

192 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

193 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

194 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

195 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

196 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

197 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬು ºÉ¸ÀgÀÄ

198 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

199 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಜನಾದವ ºÉ¸ÀgÀÄ

200 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

201 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಮ  ಮುಗಲಕರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

202 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

203 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ GzÀÄÝ

204 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ ºÉ¸ÀgÀÄ

205 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

206 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುಪ್ಪಲ  ರಾಥೀಡ್ vÉÆÃUÀj

207 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

208 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀವಿಂದ ರಾಠೀಡ್ vÉÆÃUÀj

209 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವ vÉÆÃUÀj

210 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆÃUÀj

211 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆÃUÀj

212 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

213 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

214 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬು ºÉ¸ÀgÀÄ

215 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಭಲಭಮ GzÀÄÝ

216 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು vÉÆÃUÀj

217 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ



218 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಬು ºÉ¸ÀgÀÄ

219 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

220 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

221 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲತ್ತಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

222 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

223 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಳ ºÉ¸ÀgÀÄ

224 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೀಭಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

225 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೀಭಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

226 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ ºÉ¸ÀgÀÄ

227 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮವವ ಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

228 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದವ ºÉ¸ÀgÀÄ

229 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

230 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ನಲಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

231 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಳಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

232 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

233 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಮುನಾಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

234 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

235 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

236 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

237 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

238 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

239 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಕುಿಂತಲಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

240 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕೂ ನನ ºÉ¸ÀgÀÄ

241 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದವ ºÉ¸ÀgÀÄ

242 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

243 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

244 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ ºÉ¸ÀgÀÄ

245 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ  ಇಟಗಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

246 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÉÆÃUÀj

247 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಭಮ GzÀÄÝ

248 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ £ÀÆvÉÃ±À GzÀÄÝ

249 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇ GzÀÄÝ

250 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಧಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

251 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

252 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಫರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

253 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕು vÉÆÃUÀj

254 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಮಾಲ  ಚವಾಣ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

255 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

256 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಡಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

257 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

258 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

259 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರುದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

260 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ vÉÆÃUÀj

261 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

262 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

263 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

264 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

265 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

266 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರೆಡಿಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

267 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತಕುಮಾಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

268 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

269 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಯಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

270 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

271 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಿಂಜನೇಮ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

272 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

273 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

274 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

275 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಂಮಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

276 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

277 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಲೀಚನ ಕುಲಕಣಿಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

278 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಂಗಲಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

279 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಲೀಚನ ಕುಲಕಣಿಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

280 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

281 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವರ ಣಕುಮಾಯ GzÀÄÝ

282 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

283 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲ ನಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

284 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು ºÉ¸ÀgÀÄ

285 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

286 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

287 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

288 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

289 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

290 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

291 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

292 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವೀಯಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

293 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

294 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

295 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

296 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಕಂಠ ಸಫಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

297 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬುಲಿಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

298 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಸಲ ಿಂಗಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

299 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

300 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೀಸನರಾವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

301 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಲೀಮ್ ಸಾಬ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

302 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಜಯಥ ಬಿೀ ºÉ¸ÀgÀÄ

303 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಬಾದ್ರಸ್ ಬುಬುಿರೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

304 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

305 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಂಕಟರಾಭನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

306 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

307 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಿರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

308 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

309 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಿಂದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

310 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕ  ºÉ¸ÀgÀÄ

311 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

312 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

313 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

314 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಶಂಕರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

315 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗದಮಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

316 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗದಮಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

317 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲಿಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

318 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ ºÉ¸ÀgÀÄ



319 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

320 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಿಂದರ ºÉ¸ÀgÀÄ

321 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

322 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

323 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

324 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

325 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಲ್ ಬಾಸುಡೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

326 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

327 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

328 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಕ್ಷ್ಮಕುಮಾಯ GzÀÄÝ

329 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿರ್ತ GzÀÄÝ

330 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂದೀಪ್ ಎಚಿಫ GzÀÄÝ

331 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ GzÀÄÝ

332 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನೀಲಕುಮಾಯ ಡಿ ಭಾವಕಟಿಾ GzÀÄÝ

333 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಯ ೀರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

334 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನೀತ್ತ GzÀÄÝ

335 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಕ GzÀÄÝ

336 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ GzÀÄÝ

337 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತನಾಗ್ GzÀÄÝ

338 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ GzÀÄÝ

339 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬು ºÉ¸ÀgÀÄ

340 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿಕ್ಷ್ಣಾ GzÀÄÝ

341 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಷನ ºÉ¸ÀgÀÄ

342 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದು vÉÆÃUÀj

343 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಾಯ ಣಿ vÉÆÃUÀj

344 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ vÉÆÃUÀj

345 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೃಣು ಗೌಡ vÉÆÃUÀj

346 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀವಿಂದ vÉÆÃUÀj

347 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ vÉÆÃUÀj

348 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾನ ಥ್ vÉÆÃUÀj

349 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಲ.ಟ್ಿಂಗಲ್ vÉÆÃUÀj

350 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷಮಯ vÉÆÃUÀj

351 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ vÉÆÃUÀj

352 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯೆಿಂಕಣಾ vÉÆÃUÀj

353 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಿಂದರ  vÉÆÃUÀj

354 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ ನಾಥ ಹಷಳಿಿಕರ್ vÉÆÃUÀj

355 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಕರ ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

356 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು vÉÆÃUÀj

357 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಲಭೀಭ vÉÆÃUÀj

358 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ vÉÆÃUÀj

359 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

360 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿನಾಥ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

361 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

362 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫಣಾ  ಕಾಶಿ ಭೀವ ಡಿರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

363 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿಂಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

364 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಯದ್ರ ºÉ¸ÀgÀÄ

365
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಎನ್ ಏಕಬೀಟ್
ºÉ¸ÀgÀÄ

366
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಶಿರ ೀಧರ್ ನಾಗೇಿಂದರ  ಏಕಬೀಟ್
ºÉ¸ÀgÀÄ

367 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

368 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಬಿಲಾಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

369 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಕಯಣ್ ಡಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

370 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಕಯಣ್ ಡಿ GzÀÄÝ

371 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲಿಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

372 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಕ ºÉ¸ÀgÀÄ

373 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ GzÀÄÝ

374 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಿಂದರ  GzÀÄÝ

375 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಸಿಂ ಷಬ್ GzÀÄÝ

376 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಬಿಕಾ vÉÆÃUÀj

377 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೀಶ್ vÉÆÃUÀj

378 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣಸದದ  vÉÆÃUÀj

379 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

380 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಫರೇಶ್ ಸುಲೇಗ್ಿಂವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

381 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಲತ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

382 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಮಯ GzÀÄÝ

383 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾತಭಮ GzÀÄÝ

384 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ GzÀÄÝ

385 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಬೌಲ್ ಭಮಯ GzÀÄÝ

386 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಮ GzÀÄÝ

387 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ GzÀÄÝ

388 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಾ GzÀÄÝ

389 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನವೀಯ  ಎಸ್ ಬಾಲ GzÀÄÝ

390 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಠಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

391 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಾ vÉÆÃUÀj

392 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ  ಕಾಡಿಲಕ ರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

393 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

394 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ್ vÉÆÃUÀj

395 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ vÉÆÃUÀj

396 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

397 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಮ vÉÆÃUÀj

398 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತಭಮ ಮಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

399 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಣಾ GzÀÄÝ

400 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಣಾ vÉÆÃUÀj

401 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ vÉÆÃUÀj

402 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲನ್ ಬಿೀ vÉÆÃUÀj

403 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾಥ vÉÆÃUÀj

404 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಿಯಾನಾ ಬೇಗಂ ºÉ¸ÀgÀÄ

405 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

406 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

407 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿಂಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

408 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಿಂತ ºÉ¸ÀgÀÄ

409 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

410 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬೇಡ್ಲ ಬೇಗಂ ºÉ¸ÀgÀÄ

411 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

412 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಠಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

413 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಠಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

414 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಭ ºÉ¸ÀgÀÄ

415 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌತಮ್ ರಾಥೀಡ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

416 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಭ ಚವಾಾ ಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

417 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಭಮ ಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

418 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನ ºÉ¸ÀgÀÄ



419 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಿಂದುಶೇಖರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

420 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಿಂದುಶೇಖರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

421 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹೇಭಲತ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

422 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  GzÀÄÝ

423 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ GzÀÄÝ

424 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ GzÀÄÝ

425 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೃಶಾ  ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

426 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವನೀದ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

427 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೈಭೀಮ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

428 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  ºÉ¸ÀgÀÄ

429 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ಬಾಲರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

430 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ಬಾಲರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

431 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ರೂಪಶ್ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

432 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ ನಾಥ ಡಿ ಮಯಗಲ್ vÉÆÃUÀj

433 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀಪ್ಪಲ್ vÉÆÃUÀj

434 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀಪ್ಪಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

435 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

436 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ನಲಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

437 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

438 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

439 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬೆಿಂಗಳೂರು ºÉ¸ÀgÀÄ

440 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಿಂತ ಗೌಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

441 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಮೄಮ ಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

442 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

443 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವನದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

444 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

445 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೀಷ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

446 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಲಾಯಲಿಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

447 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಾಾ ನ ºÉ¸ÀgÀÄ

448 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

449 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ ºÉ¸ÀgÀÄ

450 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

451 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

452 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

453 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

454 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

455 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ ºÉ¸ÀgÀÄ

456 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

457 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಿಂದರ  ºÉ¸ÀgÀÄ

458 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

459 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

460 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

461 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾತಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

462 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

463 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಭಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

464 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವಣಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

465 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಲಾಮ್ ಸಾಬ್ vÉÆÃUÀj

466 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗ vÉÆÃUÀj

467 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  vÉÆÃUÀj

468 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೀಸನ್ vÉÆÃUÀj

469 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ್ ರೆಡಿಿ vÉÆÃUÀj

470 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶೇಖಯಯಡಿಿ  ಜಕನಳಿಿ vÉÆÃUÀj

471 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÉÆÃUÀj

472 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಶ್ vÉÆÃUÀj

473 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ vÉÆÃUÀj

474 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೀಕಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

475 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

476 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

477 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

478 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಶ್ vÉÆÃUÀj

479 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ vÉÆÃUÀj

480 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ vÉÆÃUÀj

481 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

482 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿಂಡು vÉÆÃUÀj

483 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುಕೇಮ ದದ ೀನ್ vÉÆÃUÀj

484 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲನ್ ಸಾಬ್ vÉÆÃUÀj

485 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

486 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ vÉÆÃUÀj

487 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕ್ ಸಾಬ್ vÉÆÃUÀj

488 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ vÉÆÃUÀj

489 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಾಾ ರಿ ಕುಲಕಣಿಿ vÉÆÃUÀj

490 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

491 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ vÉÆÃUÀj

492
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಗೀಪ್ಪಲಕೃಶಾ  ಎಸ್ ಕುಲಕಣಿಿ
vÉÆÃUÀj

493 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ vÉÆÃUÀj

494 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೀಕ್ vÉÆÃUÀj

495 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಾ vÉÆÃUÀj

496 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀರಿಬಿ vÉÆÃUÀj

497 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ vÉÆÃUÀj

498 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕ್ ಸಾಬ್ vÉÆÃUÀj

499 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಭಮ vÉÆÃUÀj

500 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವವ ಥ್ vÉÆÃUÀj

501 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷತಯ ನಾರಾಮಣಯಡಿಿ vÉÆÃUÀj

502 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುನಾನ vÉÆÃUÀj

503 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಚೌಹಾಣ್ vÉÆÃUÀj

504 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಿಂಟ vÉÆÃUÀj

505 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಸಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

506 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬವಚ ಿಂದರ vÉÆÃUÀj

507 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗ vÉÆÃUÀj

508 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭರೆಡಿಿ vÉÆÃUÀj

509 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನ್ SAB vÉÆÃUÀj

510 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

511 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕೄರ  vÉÆÃUÀj

512 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಣಾ vÉÆÃUÀj

513 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷವೇಿವವ ಯ vÉÆÃUÀj

514 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಲೀಿಂ vÉÆÃUÀj

515 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ vÉÆÃUÀj

516 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ಗಣಿ vÉÆÃUÀj

517 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ ಭಮ vÉÆÃUÀj

518 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಶಂಕರ್ vÉÆÃUÀj

519 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ vÉÆÃUÀj



520 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶೇಖರ್ vÉÆÃUÀj

521 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದ vÉÆÃUÀj

522 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ಬಾಲರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

523 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ vÉÆÃUÀj

524 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಯ ೀರ್ತ vÉÆÃUÀj

525 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ರಾಥೀಡ್ vÉÆÃUÀj

526 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿೀನಾ ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

527 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವವ ಥರ ಮ್ ರಾಥೀಡ್ vÉÆÃUÀj

528 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೆಿಂಕರ್ ರಾಥೀಡ್ vÉÆÃUÀj

529 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

530 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾನ ಥ್ vÉÆÃUÀj

531 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವರೇಶ್ vÉÆÃUÀj

532 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ  vÉÆÃUÀj

533 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

534 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೀಕ್ vÉÆÃUÀj

535 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೀಶ್ vÉÆÃUÀj

536 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ ಚವಾಣ್ vÉÆÃUÀj

537 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

538 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಫಣಾ vÉÆÃUÀj

539 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ vÉÆÃUÀj

540 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಭಮ vÉÆÃUÀj

541 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತಭಮ vÉÆÃUÀj

542 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

543 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜ vÉÆÃUÀj

544 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಿಂದರ vÉÆÃUÀj

545 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

546 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ vÉÆÃUÀj

547 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು vÉÆÃUÀj

548 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ vÉÆÃUÀj

549 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಾತಮ vÉÆÃUÀj

550 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆÃUÀj

551 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ  ಸದದ ನೂರು vÉÆÃUÀj

552 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ್ vÉÆÃUÀj

553 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀದವ vÉÆÃUÀj

554 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬು vÉÆÃUÀj

555 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ   ಬಿ ಲೈಡರ್ vÉÆÃUÀj

556 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಮ vÉÆÃUÀj

557 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

558 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

559 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ vÉÆÃUÀj

560 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತಭಮ ಮಯ vÉÆÃUÀj

561 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

562 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ vÉÆÃUÀj

563 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬು vÉÆÃUÀj

564 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಯಳಮಯ vÉÆÃUÀj

565 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಕ vÉÆÃUÀj

566 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ vÉÆÃUÀj

567 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ vÉÆÃUÀj

568 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ vÉÆÃUÀj

569 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ vÉÆÃUÀj

570 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಭುಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

571 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಿಂದರ  vÉÆÃUÀj

572 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಜಮಲಕಮ ಮ vÉÆÃUÀj

573 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ vÉÆÃUÀj

574 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದ vÉÆÃUÀj

575 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಖಾ vÉÆÃUÀj

576 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ C±ÉÆÃPÀ vÉÆÃUÀj

577 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾದರ್ vÉÆÃUÀj

578 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಬೂಬ್ SAB vÉÆÃUÀj

579 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೊೀಲಾಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

580 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯೆಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

581 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈದ ºÉ¸ÀgÀÄ

582 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೀಹಿನ್ vÉÆÃUÀj

583 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಣಾ vÉÆÃUÀj

584 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ vÉÆÃUÀj

585 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫಭಮ vÉÆÃUÀj

586 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

587 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಿಂದರ  vÉÆÃUÀj

588 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

589 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಬದರ ಭಮ vÉÆÃUÀj

590 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ vÉÆÃUÀj

591 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀತಭಮ vÉÆÃUÀj

592 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ vÉÆÃUÀj

593 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವನ್ vÉÆÃUÀj

594 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗಯಡಿಿ vÉÆÃUÀj

595 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ vÉÆÃUÀj

596 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೈರಾಮ್ vÉÆÃUÀj

597
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಭನೀಜ್ ರಾಭಚಂದರ್ 

ಚವಾಣ್ vÉÆÃUÀj

598 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಿಯಗ vÉÆÃUÀj

599 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೂಪ್ಪಲ್ vÉÆÃUÀj

600 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಸಿಂಗ್ vÉÆÃUÀj

601 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ  vÉÆÃUÀj

602 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕಯ vÉÆÃUÀj

603 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

604 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷರಿಫಾ ಬಿೀ vÉÆÃUÀj

605 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಯೇಶಾ ಬೇಗಂ vÉÆÃUÀj

606 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬಚಂದರ vÉÆÃUÀj

607 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪವಿನ್ vÉÆÃUÀj

608 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಭಮ vÉÆÃUÀj

609 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸರಿೀಶ್ vÉÆÃUÀj

610 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗ್ vÉÆÃUÀj

611 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಿಂಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

612 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಭರಾಮ vÉÆÃUÀj

613 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜುಲೇಖಾ ಬಾನ್ನ vÉÆÃUÀj

614 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಕೃಶಾ vÉÆÃUÀj

615 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಾ vÉÆÃUÀj

616 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಕುಮಾಯಭಮ vÉÆÃUÀj

617 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರುದರ  vÉÆÃUÀj

618 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಸಮ ದಮಯಾ ಲಡ್ಲಫ್ vÉÆÃUÀj

619 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಂಗ್ SAB vÉÆÃUÀj

620 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj



621 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

622 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿರ್ತ ಭಂಗಿ vÉÆÃUÀj

623 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕಾಿಂತ vÉÆÃUÀj

624 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

625 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ vÉÆÃUÀj

626 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಳಜ vÉÆÃUÀj

627 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

628 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದ್ರರ ಮ್ vÉÆÃUÀj

629 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಣಾ vÉÆÃUÀj

630 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನಭಮ vÉÆÃUÀj

631 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದ vÉÆÃUÀj

632 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆÃUÀj

633 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಸಫ vÉÆÃUÀj

634 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ vÉÆÃUÀj

635 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

636 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ vÉÆÃUÀj

637 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

638 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಾ vÉÆÃUÀj

639 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿರ್ತ vÉÆÃUÀj

640 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬುಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

641 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಭನಾನ vÉÆÃUÀj

642 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲನ್ SAB vÉÆÃUÀj

643 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉದ್ರಷಮಯ vÉÆÃUÀj

644 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

645 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಿತ vÉÆÃUÀj

646 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನರಾಭಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

647 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಶೆಟ್ vÉÆÃUÀj

648 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

649 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬವಚ ಿಂದರ vÉÆÃUÀj

650 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದವ vÉÆÃUÀj

651 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲೇಲ್ ಟ್ಲ್ vÉÆÃUÀj

652 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳಭಮ vÉÆÃUÀj

653 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಫಫ ಣಾ vÉÆÃUÀj

654 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಸಾಾ ಗರ್ vÉÆÃUÀj

655 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೂಜಾಿಸ ಬೇಗಂ vÉÆÃUÀj

656 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಾ vÉÆÃUÀj

657 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

658 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಲಾ vÉÆÃUÀj

659 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

660 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿಂಡ vÉÆÃUÀj

661 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಣಾ vÉÆÃUÀj

662 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕ್ಷ್ vÉÆÃUÀj

663 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಷ್ಣಾ vÉÆÃUÀj

664 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ vÉÆÃUÀj

665 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ vÉÆÃUÀj

666 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ vÉÆÃUÀj

667 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ vÉÆÃUÀj

668 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

669 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ  vÉÆÃUÀj

670 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ vÉÆÃUÀj

671 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದಭಮ vÉÆÃUÀj

672 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಣಾ vÉÆÃUÀj

673 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿಿಂಬಿ vÉÆÃUÀj

674 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ vÉÆÃUÀj

675
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಜಾ 

ಅಮಿೀರುದದ ೀನ್ vÉÆÃUÀj

676 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನಾಕಮ vÉÆÃUÀj

677 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಭಮ vÉÆÃUÀj

678 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿನ್ ಬೇಗಂ vÉÆÃUÀj

679 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಮ್ vÉÆÃUÀj

680 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದ್ SAB vÉÆÃUÀj

681 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಡಿಲ ಿಂಗ್ vÉÆÃUÀj

682 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

683 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲವ vÉÆÃUÀj

684 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನಮ vÉÆÃUÀj

685 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಸಮಾ vÉÆÃUÀj

686 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಭಾಯಿ vÉÆÃUÀj

687 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ C±ÉÆÃPÀ vÉÆÃUÀj

688 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ದ್ರವುತ್ vÉÆÃUÀj

689 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

690 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

691 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸Á§âªÀ vÉÆÃUÀj

692 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೌಲಾನಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

693 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

694 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

695 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ vÉÆÃUÀj

696 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಗಲ vÉÆÃUÀj

697 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

698 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಮ vÉÆÃUÀj

699 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗಣಾ vÉÆÃUÀj

700 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗಣಾ vÉÆÃUÀj

701 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೀಸನ್ ರೆಡಿಿ vÉÆÃUÀj

702 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

703 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÉÆÃUÀj

704 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ vÉÆÃUÀj

705 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ vÉÆÃUÀj

706 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಖಾ vÉÆÃUÀj

707 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿರಾಮ vÉÆÃUÀj

708 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌನೇಶ್ vÉÆÃUÀj

709 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕ್ಷ್ಣಾ vÉÆÃUÀj

710 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ vÉÆÃUÀj

711 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

712 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನಿಂದರೆಡಿಿ vÉÆÃUÀj

713 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತರೆಡಿಿ vÉÆÃUÀj

714 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ ರೆಡಿಿ vÉÆÃUÀj

715 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಾಾ ನಭಮ vÉÆÃUÀj

716 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ vÉÆÃUÀj

717 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

718 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ vÉÆÃUÀj

719 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸರಾಜ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖೈರ್ vÉÆÃUÀj

720 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಲ್ ನಯಬೀಲ vÉÆÃUÀj

721 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ vÉÆÃUÀj



722 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷರೀಜಾ vÉÆÃUÀj

723 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜಿಜ್ ಮಿಯಾನ್ vÉÆÃUÀj

724 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುನಾನ vÉÆÃUÀj

725 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಲಿಂಗ್ vÉÆÃUÀj

726 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳ vÉÆÃUÀj

727 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ vÉÆÃUÀj

728 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಪುತರ  vÉÆÃUÀj

729 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ vÉÆÃUÀj

730 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÉÆÃUÀj

731 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಾ ಗೌಡ vÉÆÃUÀj

732 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣಸದದ  vÉÆÃUÀj

733 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕ ಭಮ vÉÆÃUÀj

734 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚ್ಚಿಂದ್ ಪ್ಪಶಾ vÉÆÃUÀj

735 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಖಿಲ್ ಅಲ vÉÆÃUÀj

736 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದಭಮ vÉÆÃUÀj

737 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ವ vÉÆÃUÀj

738 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ವ vÉÆÃUÀj

739 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

740 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶೇಖರ್ vÉÆÃUÀj

741 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ vÉÆÃUÀj

742 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಿಯಗ vÉÆÃUÀj

743 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಭಮ vÉÆÃUÀj

744
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಮಂಜುನಾಥ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್
vÉÆÃUÀj

745 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನಾಕಮ vÉÆÃUÀj

746 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆÃUÀj

747 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳಿ vÉÆÃUÀj

748 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮ vÉÆÃUÀj

749 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಘುನಾಥರೆಡಿಿ vÉÆÃUÀj

750 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÉÆÃUÀj

751 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಮಿಿಂದರ್ vÉÆÃUÀj

752 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಿಂದರ  vÉÆÃUÀj

753 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ vÉÆÃUÀj

754 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ vÉÆÃUÀj

755 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಾ vÉÆÃUÀj

756 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ vÉÆÃUÀj

757 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಮಂದರ   ಭಮಗೇರಿ vÉÆÃUÀj

758 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ vÉÆÃUÀj

759 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತವೀಯ vÉÆÃUÀj

760 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾZ್  ಉಲ್ ಅಬೆದನ್ ಸದದ ಕ vÉÆÃUÀj

761 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲಾನಾಸಾಬ್ vÉÆÃUÀj

762 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಶಾಕ್ ಬಿಐ vÉÆÃUÀj

763 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೀ vÉÆÃUÀj

764 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾನಾನ ಲ್ vÉÆÃUÀj

765 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಮ vÉÆÃUÀj

766 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೀಕ್ vÉÆÃUÀj

767 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಾ vÉÆÃUÀj

768 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಮ vÉÆÃUÀj

769
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಮಯ ಣಾ  ಹಾವೇರಿ
vÉÆÃUÀj

770 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿನಾಥ್ vÉÆÃUÀj

771 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಿಂದರ vÉÆÃUÀj

772 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ರಾವೂರ್ vÉÆÃUÀj

773 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದ್ SAB vÉÆÃUÀj

774 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ vÉÆÃUÀj

775 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲೀಲಾ vÉÆÃUÀj

776 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

777 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲಾಿಂಬಿ vÉÆÃUÀj

778 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  vÉÆÃUÀj

779 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಸಟಿಾ vÉÆÃUÀj

780 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಮಯ vÉÆÃUÀj

781 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

782 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಕ vÉÆÃUÀj

783 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಭರಾಮ vÉÆÃUÀj

784 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ vÉÆÃUÀj

785 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಕಂಠ vÉÆÃUÀj

786 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಕಂಠ vÉÆÃUÀj

787 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ JªÀÄ.r gÀ¦ÃR vÉÆÃUÀj

788 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ಗಣಿ vÉÆÃUÀj

789 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ ಷಫಮಯ  ಕಲಾಲ್ vÉÆÃUÀj

790 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ vÉÆÃUÀj

791 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ vÉÆÃUÀj

792 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಿಂದರ  vÉÆÃUÀj

793 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಣಾ vÉÆÃUÀj

794 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ vÉÆÃUÀj

795 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆÃUÀj

796 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

797 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

798 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆÃUÀj

799 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಶಾಿಂತ vÉÆÃUÀj

800 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

801 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಿೀರ್ ಬಿೀ vÉÆÃUÀj

802 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಿೀತ್ ರಾವ್ vÉÆÃUÀj

803 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

804 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಷಜಜ ನ್ vÉÆÃUÀj

805 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖೈರುಿಂಬಿ vÉÆÃUÀj

806 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಸುಮಿಯಾ vÉÆÃUÀj

807 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

808 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

809 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಗ vÉÆÃUÀj

810 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

811 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಲಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

812 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಭಮಯ vÉÆÃUÀj

813 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ vÉÆÃUÀj

814 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ vÉÆÃUÀj

815 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ vÉÆÃUÀj

816 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಲಾ vÉÆÃUÀj

817 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÉÆÃUÀj

818 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

819 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

820 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಾಯ ಣಿ vÉÆÃUÀj

821 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದವ್ ಸ ಬಗೀಡಿ vÉÆÃUÀj



822 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ vÉÆÃUÀj

823 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

824 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು vÉÆÃUÀj

825 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ vÉÆÃUÀj

826 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಿಂದರ  vÉÆÃUÀj

827 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀ ಶೈಲ್ vÉÆÃUÀj

828 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಭಿಲ vÉÆÃUÀj

829 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಭು ರಾಠೀಡ್ vÉÆÃUÀj

830 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದದ್ರಷ vÉÆÃUÀj

831 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷರ್ತೀಶ್ vÉÆÃUÀj

832 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಷನ vÉÆÃUÀj

833 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ vÉÆÃUÀj

834 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು vÉÆÃUÀj

835 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುನ್ನನಾಮಕ್ vÉÆÃUÀj

836 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

837 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಧರ್ vÉÆÃUÀj

838 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ vÉÆÃUÀj

839 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀಜಿ ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

840 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ vÉÆÃUÀj

841 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ vÉÆÃUÀj

842 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

843 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀತ್ತರಾಿಂ vÉÆÃUÀj

844 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ vÉÆÃUÀj

845 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀಭನಾಥ vÉÆÃUÀj

846 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ vÉÆÃUÀj

847 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಭನ vÉÆÃUÀj

848 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

849 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫಣಾ  ಕಾಶಿ vÉÆÃUÀj

850 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಯದ್ರ vÉÆÃUÀj

851 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ vÉÆÃUÀj

852 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

853 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ vÉÆÃUÀj

854 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಿೀರುದ್ರಸ್ vÉÆÃUÀj

855 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

856 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮ ವ vÉÆÃUÀj

857 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ vÉÆÃUÀj

858 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ vÉÆÃUÀj

859 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವನ್ vÉÆÃUÀj

860 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಕಾಿಂತ್ vÉÆÃUÀj

861 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ vÉÆÃUÀj

862 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೃಶಾ  vÉÆÃUÀj

863 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆÃUÀj

864 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇವ ಆಲಳಿಿ vÉÆÃUÀj

865 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

866 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತಭಮ vÉÆÃUÀj

867 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ vÉÆÃUÀj

868 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ vÉÆÃUÀj

869 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಳ vÉÆÃUÀj

870 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫವ vÉÆÃUÀj

871 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದಭಮ vÉÆÃUÀj

872 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೀಕ್ ಬಾಭನೂರು vÉÆÃUÀj

873 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

874 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆÃUÀj

875 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆÃUÀj

876 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ vÉÆÃUÀj

877 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ vÉÆÃUÀj

878 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

879 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿಂಡು ರಾಠೀಡ್ vÉÆÃUÀj

880 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ vÉÆÃUÀj

881 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

882 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ vÉÆÃUÀj

883 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

884 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಭಮ  ಎಲ್ ಬೀಯಿ vÉÆÃUÀj

885 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಮ್ vÉÆÃUÀj

886 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ vÉÆÃUÀj

887 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆÃUÀj

888 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ vÉÆÃUÀj

889 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆÃUÀj

890 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀಪ್ಪಲ್ vÉÆÃUÀj

891 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ  vÉÆÃUÀj

892 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

893 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  vÉÆÃUÀj

894 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ vÉÆÃUÀj

895 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಭಮ vÉÆÃUÀj

896 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಫರಿೀಶ್ vÉÆÃUÀj

897 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಠಾಕೂರ್ vÉÆÃUÀj

898 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೌಭಾಗಯ vÉÆÃUÀj

899 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆÃUÀj

900 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವವ ಥ್ vÉÆÃUÀj

901 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ vÉÆÃUÀj

902 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಯಷ vÉÆÃUÀj

903 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಯೀಗಿ vÉÆÃUÀj

904 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ್ vÉÆÃUÀj

905 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಿಮಾಲಭಮ  ಡಿ ಸಾತೂನ ರು vÉÆÃUÀj

906 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೀಷ್ vÉÆÃUÀj

907 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವ vÉÆÃUÀj

908 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ vÉÆÃUÀj

909 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೃಶಾ  ಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

910 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ vÉÆÃUÀj

911 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ್ vÉÆÃUÀj

912 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  vÉÆÃUÀj

913 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ vÉÆÃUÀj

914 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಟಲ್ vÉÆÃUÀj

915 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದ vÉÆÃUÀj

916 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

917 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

918 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ vÉÆÃUÀj

919 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಾ vÉÆÃUÀj

920 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ vÉÆÃUÀj

921 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಮ vÉÆÃUÀj

922 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ vÉÆÃUÀj



923 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

924 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಜಮಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

925 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಿಂದುಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

926 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

927 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಮೂರ್ತಿ vÉÆÃUÀj

928 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಜಮಕುಮಾರ್ vÉÆÃUÀj

929 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಪುತರ vÉÆÃUÀj

930 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ  vÉÆÃUÀj

931 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆÃUÀj

932 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಿೀರಾ ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

933 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಯಣ್ vÉÆÃUÀj

934 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಮಪ್ಪಲ್ vÉÆÃUÀj

935 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೀಗೇಶ್ vÉÆÃUÀj

936 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆÃUÀj

937 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೈ ರ ಕಾವ vÉÆÃUÀj

938 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಭಿಲ vÉÆÃUÀj

939 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

940 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗಭಮ vÉÆÃUÀj

941 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಚಂದರ vÉÆÃUÀj

942 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆÃUÀj

943 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ vÉÆÃUÀj

944 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆÃUÀj

945 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಗಲ vÉÆÃUÀj

946 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯ vÉÆÃUÀj

947 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

948 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವುಜಿ vÉÆÃUÀj

949 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÉÆÃUÀj

950 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡಿಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

951 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಕಲಾ vÉÆÃUÀj

952 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕ vÉÆÃUÀj

953 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ vÉÆÃUÀj

954 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ vÉÆÃUÀj

955 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ರಿ vÉÆÃUÀj

956 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ vÉÆÃUÀj

957 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಶಿಿಂಧೆ vÉÆÃUÀj

958 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ vÉÆÃUÀj

959 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ  ಕಲಾಲ್ vÉÆÃUÀj

960 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಭಮ vÉÆÃUÀj

961 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಥಾಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

962 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಸುಮಾರ್ತ ಬೆಳ್ಕ ೀರಿ vÉÆÃUÀj

963 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಘೀಮು vÉÆÃUÀj

964 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಾಲ  ಚವಾಣ್ vÉÆÃUÀj

965 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ vÉÆÃUÀj

966 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಭನ vÉÆÃUÀj

967 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ vÉÆÃUÀj

968 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದೇಡಿಭನ vÉÆÃUÀj

969 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಮ vÉÆÃUÀj

970 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

971 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಯ  vÉÆÃUÀj

972 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ಧಂಜು ಚವಾಾ ಣ್ vÉÆÃUÀj

973 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

974 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ vÉÆÃUÀj

975
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಡ್ಲ ಉದಮಕುಮಾಯ 

ರಾವೂಯಕರ್ vÉÆÃUÀj

976 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಕಂಠ vÉÆÃUÀj

977 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಕಾರಾಿಂ vÉÆÃUÀj

978 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಯನಾಥ vÉÆÃUÀj

979
PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ

ಮಾಯ ನೂ ಿಂಗ್ ಜೈರಾಮ್ 

ರಾಥೀಡ್ vÉÆÃUÀj

980 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಮಿೂ ಿಂಗ್ vÉÆÃUÀj

981 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯತ್ vÉÆÃUÀj

982 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಾ vÉÆÃUÀj

983 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ vÉÆÃUÀj

984 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರುದರ   ಕಟಿಾ ಭನ vÉÆÃUÀj

985 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸರಿ vÉÆÃUÀj

986 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಶೀದ್ರಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

987 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚ್ಚನ್ನ vÉÆÃUÀj

988 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿೀಲಾ vÉÆÃUÀj

989 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಯೀಗಿ vÉÆÃUÀj

990 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ್ vÉÆÃUÀj

991 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ vÉÆÃUÀj

992 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀತಭಮ vÉÆÃUÀj

993 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಬಾಯಿ vÉÆÃUÀj

994 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫಭಮ vÉÆÃUÀj

995 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ vÉÆÃUÀj

996 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗಭಮ vÉÆÃUÀj

997 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಲಾಯಲಿಂಗ vÉÆÃUÀj

998 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿಂಡ vÉÆÃUÀj

999 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ vÉÆÃUÀj

1000 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಿರ್ ಎಸ್ಎಬಿ vÉÆÃUÀj

1001 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಬೂಬ್ ಬಿೀ ಸಾತನೂರು vÉÆÃUÀj

1002 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಸುಮಿಯಾ vÉÆÃUÀj

1003 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ಷತ್ತರ್ vÉÆÃUÀj

1004 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1005 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MAMATA PÀqÀ¯É

1006 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೀಸನ್ ರೆಡಿಿ  ಪ್ಪಲಪ್ PÀqÀ¯É

1007 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರು PÀqÀ¯É

1008 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರು PÀqÀ¯É

1009 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದತಾ  PÀqÀ¯É

1010 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ PÀqÀ¯É

1011 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶೇಖರ್ PÀqÀ¯É

1012 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೂಳಿನಾಥ್ PÀqÀ¯É

1013 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1014 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ರೆಡಿಿ  ಪ್ಪಲಪ್ PÀqÀ¯É

1015 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಣೇಶ್ PÀqÀ¯É

1016 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕಾ ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1017 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ PÀqÀ¯É

1018 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಬಿಕಾ ಎಸ್ ಸಿಂಪಿ PÀqÀ¯É

1019 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುದರ ಭಮ  ಸಿಂಪಿ PÀqÀ¯É

1020 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಕಲಾಯ ಣಿ ಎಸ್ ಸಿಂಪಿ

PÀqÀ¯É

1021 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É



1022 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗ PÀqÀ¯É

1023 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

1024 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಾಲ  ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1025 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1026 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಿಕಭಮ PÀqÀ¯É

1027 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಗೌಡ PÀqÀ¯É

1028 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1029 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಬೂಬ್ SAB PÀqÀ¯É

1030 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಲಿಂಗ PÀqÀ¯É

1031 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

1032 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬುರಾನಾೂ ಬ್ PÀqÀ¯É

1033 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬುರಾನಾೂ ಬ್ PÀqÀ¯É

1034 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ PÀqÀ¯É

1035 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿರ್ತ PÀqÀ¯É

1036 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1037 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ PÀqÀ¯É

1038 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲ ೀವ PÀqÀ¯É

1039 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಳ PÀqÀ¯É

1040 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವದ್ರಸ್ ಕುಲಕಣಿಿ PÀqÀ¯É

1041 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಿಂಬಿರ ಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾನಬ್ PÀqÀ¯É

1042 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಬೂಬಿಫ PÀqÀ¯É

1043 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಕ PÀqÀ¯É

1044 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ PÀqÀ¯É

1045 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಷ್ಣಾ PÀqÀ¯É

1046 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

1047 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ PÀqÀ¯É

1048 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಮವವ ಯ ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1049 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಿಂತಭಮ PÀqÀ¯É

1050 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1051 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ  ಹೂಗ್ಯ PÀqÀ¯É

1052 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವನೀದ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1053 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1054 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೇಿಂದರ ಭಮ PÀqÀ¯É

1055 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ  PÀqÀ¯É

1056 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷತಯ  PÀqÀ¯É

1057 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವಭಮ PÀqÀ¯É

1058 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಂಮಯ PÀqÀ¯É

1059 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1060 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1061 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1062 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಮ PÀqÀ¯É

1063 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಕಕ ಭಹಾದವ PÀqÀ¯É

1064 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಲತ್ತ PÀqÀ¯É

1065 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ PÀqÀ¯É

1066 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಧಾ PÀqÀ¯É

1067 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಿಂದರ PÀqÀ¯É

1068 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇ PÀqÀ¯É

1069 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗಭಮ PÀqÀ¯É

1070 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜಭಮ PÀqÀ¯É

1071 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕು PÀqÀ¯É

1072 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಭಮ PÀqÀ¯É

1073 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1074 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫ ನಾನ PÀqÀ¯É

1075 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗ PÀqÀ¯É

1076 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಲಾ PÀqÀ¯É

1077 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ PÀqÀ¯É

1078 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಠಲ್ PÀqÀ¯É

1079 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1080 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಮ PÀqÀ¯É

1081 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ PÀqÀ¯É

1082 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೀಶ್ PÀqÀ¯É

1083 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1084 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೀಕ್ PÀqÀ¯É

1085 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನೀಲ್ PÀqÀ¯É

1086 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀನಾಥ್ ಕೄ ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1087 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದು PÀqÀ¯É

1088 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಾ PÀqÀ¯É

1089 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಭದವ್ ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1090 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬು PÀqÀ¯É

1091 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ ಚವಾಣ್ PÀqÀ¯É

1092 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈದ PÀqÀ¯É

1093 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ PÀqÀ¯É

1094 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಲಜರಂ PÀqÀ¯É

1095 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವನ್ PÀqÀ¯É

1096 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಮುನಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1097 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ PÀqÀ¯É

1098 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ PÀqÀ¯É

1099 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೂಪ್ಪಲ್ PÀqÀ¯É

1100 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ್ PÀqÀ¯É

1101 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ PÀqÀ¯É

1102 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ PÀqÀ¯É

1103 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ  ಸದದ ನೂರು PÀqÀ¯É

1104 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1105 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಶೀದ್ರಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1106 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ್ PÀqÀ¯É

1107 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ PÀqÀ¯É

1108 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಭಮ PÀqÀ¯É

1109 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1110 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕ  PÀqÀ¯É

1111 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1112 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

1113 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದವ PÀqÀ¯É

1114 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದವ PÀqÀ¯É

1115 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗ PÀqÀ¯É

1116 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಾ PÀqÀ¯É

1117 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ PÀqÀ¯É

1118 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ PÀqÀ¯É

1119 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1120 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಭಮ PÀqÀ¯É

1121 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

1122 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É



1123 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಾ  ಲಕಮ ಮ ೀನ್ PÀqÀ¯É

1124 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಾ  ಭಲಲ ಣಾ PÀqÀ¯É

1125 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತಭಮ ಮಯ PÀqÀ¯É

1126 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತಭಮ ಮಯ PÀqÀ¯É

1127 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಟಲ್ PÀqÀ¯É

1128 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ PÀqÀ¯É

1129 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಕ PÀqÀ¯É

1130 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ PÀqÀ¯É

1131 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1132 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜುಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

1133 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1134 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದವ PÀqÀ¯É

1135 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಭು ರಾಠೀಡ್ PÀqÀ¯É

1136 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬೆಿಂಗಳೂರು PÀqÀ¯É

1137 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೃಶಾ  ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1138 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಚಂದರ PÀqÀ¯É

1139 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಬಿಕಾ PÀqÀ¯É

1140 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವ PÀqÀ¯É

1141 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1142 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ ಕಾಟ್ಕ PÀqÀ¯É

1143 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀಪ್ಪಲ್ PÀqÀ¯É

1144 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವವ ಥರ ಮ್ ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1145 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಣೇಶ್ ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1146 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖುಬುಫ PÀqÀ¯É

1147 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ PÀqÀ¯É

1148 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿೀನಾ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1149 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಯ ೀರ್ತ PÀqÀ¯É

1150 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1151 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1152 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತ PÀqÀ¯É

1153 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1154 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಲಾಯಲಿಂಗ PÀqÀ¯É

1155 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲ ೀಶಿ PÀqÀ¯É

1156 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡಿಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1157 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೂಪಿೂ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1158 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಟಕುರ PÀqÀ¯É

1159 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು ಕಣುಾ  ಚವಾಾ ಣ PÀqÀ¯É

1160 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಣಾ  ಕಾಶಿ PÀqÀ¯É

1161 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1162 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ PÀqÀ¯É

1163 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ PÀqÀ¯É

1164 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ PÀqÀ¯É

1165 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುಮಾಾ ಜ್ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

1166 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಬೂಬ್ PÀqÀ¯É

1167 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1168 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷತಯ ಭಮ PÀqÀ¯É

1169 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ್ PÀqÀ¯É

1170 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫಭಮ PÀqÀ¯É

1171 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1172 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1173 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1174 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಲೇಮ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

1175 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ಷತ್ತಾ ರ್ PÀqÀ¯É

1176 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1177 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕರಿಮ PÀqÀ¯É

1178 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕರಿಮ PÀqÀ¯É

1179 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಿಂದರ  PÀqÀ¯É

1180 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯ PÀqÀ¯É

1181 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1182 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಮ PÀqÀ¯É

1183 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಾಾ ನ PÀqÀ¯É

1184 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ PÀqÀ¯É

1185 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ PÀqÀ¯É

1186 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀಭನಾಥ PÀqÀ¯É

1187 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1188 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1189 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1190 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1191 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗಭಮ PÀqÀ¯É

1192 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ್ PÀqÀ¯É

1193 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

1194 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೆಿಂಕರ್ ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1195 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಪುತರ PÀqÀ¯É

1196 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಿಿಂದರ   ಡಿಗಿಗ PÀqÀ¯É

1197 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1198 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ ಡಿಗಿಗ PÀqÀ¯É

1199 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ ಡಿಗಿಗ PÀqÀ¯É

1200 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜು ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1201 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಲತ್ತ PÀqÀ¯É

1202 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1203 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಬದರ ಭಮ PÀqÀ¯É

1204 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1205 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಾ PÀqÀ¯É

1206 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗಣಾ PÀqÀ¯É

1207 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗಣಾ PÀqÀ¯É

1208 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೀಷ್ PÀqÀ¯É

1209 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1210 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1211 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1212 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಮಾಮ PÀqÀ¯É

1213 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ PÀqÀ¯É

1214 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1215 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1216 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯಜ್ PÀqÀ¯É

1217 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ PÀqÀ¯É

1218 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1219 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ  ಕಲಾಲ್ PÀqÀ¯É

1220 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿೀರಾಮ PÀqÀ¯É

1221 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭವ PÀqÀ¯É

1222 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದೇಡಿಭನ PÀqÀ¯É

1223 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿಬಾಯಿ PÀqÀ¯É



1224 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1225 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀಭಲ್ಲ PÀqÀ¯É

1226 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಚವಾಣ್ PÀqÀ¯É

1227 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1228 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1229 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಮಯ ಣಾ  ಹಾವೇರಿ

PÀqÀ¯É

1230 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಿರ್ ಎಸ್ಎಬಿ PÀqÀ¯É

1231 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಸಾರ್ ಅಸಮ ದ್ PÀqÀ¯É

1232 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1233 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಶಂಕರ್ PÀqÀ¯É

1234 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ್ ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1235 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಶ್ PÀqÀ¯É

1236 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಲ  PÀqÀ¯É

1237 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1238 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂರ್ತ PÀqÀ¯É

1239 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ PÀqÀ¯É

1240 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ PÀqÀ¯É

1241 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1242 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1243 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1244 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಪಿರೀಶ್ ಬಾಬಾ PÀqÀ¯É

1245 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ PÀqÀ¯É

1246 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾತ್ತಿಿಂಡ್ PÀqÀ¯É

1247 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಬಿಮಿಿಮ PÀqÀ¯É

1248 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಿಯಾನಾ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

1249 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತನ್ನ ಬಿೀ PÀqÀ¯É

1250 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1251 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಿಯಾಣ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

1252 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲನ್ SAB PÀqÀ¯É

1253 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಡಿ  ಫಷ PÀqÀ¯É

1254 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಾ PÀqÀ¯É

1255 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಿೀತ್ತ PÀqÀ¯É

1256 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಭಮ PÀqÀ¯É

1257 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನಮ PÀqÀ¯É

1258 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1259 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಂಗ್ ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1260 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾನಂದ PÀqÀ¯É

1261 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಶಂಕರ್ PÀqÀ¯É

1262 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಫರಾಮ PÀqÀ¯É

1263 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1264 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾತ್ತಿಿಂಡ PÀqÀ¯É

1265 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಬೂಬ್ SAB PÀqÀ¯É

1266 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1267 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1268 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ PÀqÀ¯É

1269 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದಭಮ PÀqÀ¯É

1270 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1271 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಮ PÀqÀ¯É

1272 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಮ PÀqÀ¯É

1273 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1274 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ  PÀqÀ¯É

1275 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿರ್ತಯ PÀqÀ¯É

1276 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1277 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1278 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

1279 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಮ್ PÀqÀ¯É

1280 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು PÀqÀ¯É

1281 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ PÀqÀ¯É

1282 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

1283 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1284 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1285 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಣಾ PÀqÀ¯É

1286 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ  PÀqÀ¯É

1287 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1288 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1289 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಿಂದರ  ಚಪ್ಪಟ್ಲ PÀqÀ¯É

1290 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನ್ SAB PÀqÀ¯É

1291 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕ  PÀqÀ¯É

1292 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಿೀಮುದ್ PÀqÀ¯É

1293 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಸಮ್ ಅಲ PÀqÀ¯É

1294 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಶೀಧಭಮ PÀqÀ¯É

1295 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲಿಂಗ PÀqÀ¯É

1296 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ PÀqÀ¯É

1297 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ PÀqÀ¯É

1298 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಲಲ PÀqÀ¯É

1299 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಿೀಮಾಿ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

1300 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1301 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1302 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1303 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ PÀqÀ¯É

1304 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ಚಿಭಮ ನ್ PÀqÀ¯É

1305 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

1306 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IRAPPA PÀqÀ¯É

1307 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫನೇಶ್ PÀqÀ¯É

1308 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದ PÀqÀ¯É

1309 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದ್ರರ ಭ PÀqÀ¯É

1310 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಮ PÀqÀ¯É

1311 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿಂಡ PÀqÀ¯É

1312 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಶ್ PÀqÀ¯É

1313 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನ್ನಷಯಾ ದವ PÀqÀ¯É

1314 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಮಯ PÀqÀ¯É

1315 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ PÀqÀ¯É

1316 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕಭಮ PÀqÀ¯É

1317 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಾ PÀqÀ¯É

1318 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇವಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

1319 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಜನಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1320 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ PÀqÀ¯É

1321 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ PÀqÀ¯É

1322 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತ PÀqÀ¯É

1323 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1324 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ PÀqÀ¯É



1325 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ವೀಣಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

1326 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂತಮಯ PÀqÀ¯É

1327 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಭಿಲ PÀqÀ¯É

1328 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಿಂತ PÀqÀ¯É

1329 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವ PÀqÀ¯É

1330 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ ಬಿ ಬೀಗಿಂಡಿ PÀqÀ¯É

1331 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅ ರಾಮ PÀqÀ¯É

1332 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PÀqÀ¯É

1333 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ PÀqÀ¯É

1334 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಭ ಷರಾಫ್ PÀqÀ¯É

1335 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1336 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ERAPPA PÀqÀ¯É

1337 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ರಾಭ  ಗೌಡಯ ಸಂಗನ 

ಪ್ಪಟಿೀಲ್
PÀqÀ¯É

1338 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

1339 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಿಂತ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

1340 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1341 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

1342 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗಭಮ PÀqÀ¯É

1343 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಮ PÀqÀ¯É

1344 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1345 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿಂಡು PÀqÀ¯É

1346 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಯ  PÀqÀ¯É

1347 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1348 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿಮ್ SAB PÀqÀ¯É

1349 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಲತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1350 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವ PÀqÀ¯É

1351 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬವಚ ಿಂದರ PÀqÀ¯É

1352 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಂಡ . ಬಿೀಯಣಾ  ಪೂಜಾರಿ PÀqÀ¯É

1353 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಕಭಮ PÀqÀ¯É

1354 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ PÀqÀ¯É

1355 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1356 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಭಮ PÀqÀ¯É

1357 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ PÀqÀ¯É

1358 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1359 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಾ  ದೇಡಿಭನ PÀqÀ¯É

1360 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಾ  ದೇಡಿಭನ PÀqÀ¯É

1361 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಣ PÀqÀ¯É

1362 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಿಯಭನ್ PÀqÀ¯É

1363 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವನ್ PÀqÀ¯É

1364 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೂಲಾ PÀqÀ¯É

1365 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ PÀqÀ¯É

1366 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜ PÀqÀ¯É

1367 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಮ PÀqÀ¯É

1368 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1369 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

1370 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1371 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಿಂದರ  PÀqÀ¯É

1372 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಫಣಾ PÀqÀ¯É

1373 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೇಖ PÀqÀ¯É

1374 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1375 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ NUTESH PÀqÀ¯É

1376 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಯ ಭಮ PÀqÀ¯É

1377 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PÀqÀ¯É

1378 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿನಾಥ್ PÀqÀ¯É

1379 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವ PÀqÀ¯É

1380 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಲಾಜಾರಂ PÀqÀ¯É

1381 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಕುಿಂತಲಾ PÀqÀ¯É

1382 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

1383 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದ PÀqÀ¯É

1384 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಫರಾಮ PÀqÀ¯É

1385 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ PÀqÀ¯É

1386 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1387 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1388 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ರೂಪಶ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1389 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಮಯ  ಸಾಾ ಯಭಠ PÀqÀ¯É

1390 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಿಂದರ  PÀqÀ¯É

1391 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ಬಾಲರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1392 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಮಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1393 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ PÀqÀ¯É

1394 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ PÀqÀ¯É

1395 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಿಂದರ  PÀqÀ¯É

1396 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1397 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೀಕ್ PÀqÀ¯É

1398 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

1399 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು PÀqÀ¯É

1400 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ PÀqÀ¯É

1401 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1402 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ PÀqÀ¯É

1403 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ PÀqÀ¯É

1404 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ PÀqÀ¯É

1405 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು PÀqÀ¯É

1406 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ PÀqÀ¯É

1407 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಲಭೀಭ PÀqÀ¯É

1408 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಕರ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1409 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ  PÀqÀ¯É

1410 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಕ PÀqÀ¯É

1411 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದ್ರರ ಭ PÀqÀ¯É

1412 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಣಾ PÀqÀ¯É

1413 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ PÀqÀ¯É

1414 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೈಭೀಭ PÀqÀ¯É

1415 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿಿಂಬಿ PÀqÀ¯É

1416 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಜಾ 

ಅಮಿೀರುದದ ೀನ್
PÀqÀ¯É

1417 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವ PÀqÀ¯É

1418 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ PÀqÀ¯É

1419 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನ್ PÀqÀ¯É

1420 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿಂಡ PÀqÀ¯É

1421 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ PÀqÀ¯É

1422 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಡಿ  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

1423 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗಭಮ PÀqÀ¯É

1424 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É



1425 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ PÀqÀ¯É

1426 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ PÀqÀ¯É

1427 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬುರಾವ್ PÀqÀ¯É

1428 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1429 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

1430 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಠಲರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ PÀqÀ¯É

1431 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಿಪಿ ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1432 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ PÀqÀ¯É

1433 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ  PÀqÀ¯É

1434 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಜಮಲಕಮ ಮ PÀqÀ¯É

1435 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1436 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ PÀqÀ¯É

1437 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1438 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ  PÀqÀ¯É

1439 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ್ PÀqÀ¯É

1440 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ PÀqÀ¯É

1441 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸ್ರನ್ PÀqÀ¯É

1442 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀ ಶೈಲ್ PÀqÀ¯É

1443 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ PÀqÀ¯É

1444 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ BADESAB PÀqÀ¯É

1445 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ PÀqÀ¯É

1446 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1447 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಷಲಾ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

1448 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಯಜ್ PÀqÀ¯É

1449 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1450 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಾ PÀqÀ¯É

1451 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ PÀqÀ¯É

1452 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಮಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1453 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣಸದದ  PÀqÀ¯É

1454 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ  PÀqÀ¯É

1455 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1456 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲ ನಾ PÀqÀ¯É

1457 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತ್ ಯವೀಿಂದರ  ತೇಲಕ ರ್ PÀqÀ¯É

1458 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ PÀqÀ¯É

1459 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಮದ್ ಅಸಮ ದ್ PÀqÀ¯É

1460 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತಭಮ PÀqÀ¯É

1461 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ PÀqÀ¯É

1462 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಭಮ PÀqÀ¯É

1463 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿಎಚ್ PÀqÀ¯É

1464 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ PÀqÀ¯É

1465 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಮ PÀqÀ¯É

1466 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ PÀqÀ¯É

1467 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಮದ್ ಬಾಫರ್ ಮಿಯಾಯ PÀqÀ¯É

1468 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಲ್ಲ PÀqÀ¯É

1469 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ PÀqÀ¯É

1470 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1471 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜುನಾಥ್ PÀqÀ¯É

1472 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೆಬೂಬ್ PÀqÀ¯É

1473 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

1474 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಣಾ PÀqÀ¯É

1475 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1476 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ PÀqÀ¯É

1477 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಮ PÀqÀ¯É

1478 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1479 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಭಮ PÀqÀ¯É

1480 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಸಿಂ ಷಬ್ PÀqÀ¯É

1481 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ  ಇಟಗಿ PÀqÀ¯É

1482 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾನ ಥ್ PÀqÀ¯É

1483 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಲ.ಟ್ಿಂಗಲ್ PÀqÀ¯É

1484 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಸದೂದ ರ್ ಮಿಯಾಯ PÀqÀ¯É

1485 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

1486 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1487 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB PÀqÀ¯É

1488 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವೀರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1489 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಚಣಾ PÀqÀ¯É

1490 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷರೀಜಿನ PÀqÀ¯É

1491 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾದರ್ PÀqÀ¯É

1492 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ PÀqÀ¯É

1493 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ  ಇಟಗಿ PÀqÀ¯É

1494 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧಾಮಿಿಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1495 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ NUTESH PÀqÀ¯É

1496 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಾ PÀqÀ¯É

1497 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1498 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಣಾ PÀqÀ¯É

1499 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಿಂತಭಮ PÀqÀ¯É

1500 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು PÀqÀ¯É

1501 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ PÀqÀ¯É

1502 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಮ್ PÀqÀ¯É

1503 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಫರಿೀಶ್ PÀqÀ¯É

1504 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭನೀಸರ್ PÀqÀ¯É

1505 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ PÀqÀ¯É

1506 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ PÀqÀ¯É

1507 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1508 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1509 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1510 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವಭಮ PÀqÀ¯É

1511 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರುದರ PÀqÀ¯É

1512 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮವವ ಯ PÀqÀ¯É

1513 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1514 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1515 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1516 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವ PÀqÀ¯É

1517 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1518 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1519 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

1520 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ PÀqÀ¯É

1521 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಲಿಂಗ PÀqÀ¯É

1522 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಲಿ PÀqÀ¯É

1523 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬುಲಿಂಗ PÀqÀ¯É

1524 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ್ PÀqÀ¯É

1525 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ PÀqÀ¯É



1526 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವನಾಶ್ PÀqÀ¯É

1527 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವವ ಥ್ PÀqÀ¯É

1528 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1529 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇವ ಆಲಳಿಿ PÀqÀ¯É

1530 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀವಿಂದ PÀqÀ¯É

1531 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ PÀqÀ¯É

1532 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1533 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ PÀqÀ¯É

1534 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ PÀqÀ¯É

1535 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1536 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಕುಕ  ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1537 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಕ PÀqÀ¯É

1538 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1539 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ PÀqÀ¯É

1540 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರಿಮ PÀqÀ¯É

1541 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀಭ ಗ್ನ್ನ ಚವಾಾ ಣ PÀqÀ¯É

1542 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ PÀqÀ¯É

1543 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ  ಕಾಡಿಲಕ ರ್ PÀqÀ¯É

1544 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದ PÀqÀ¯É

1545 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಬಾದ್ರಸ್ PÀqÀ¯É

1546 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ PÀqÀ¯É

1547 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1548 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವ PÀqÀ¯É

1549 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಶುರಾಮ್ PÀqÀ¯É

1550 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಯನಾಥ PÀqÀ¯É

1551 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ PÀqÀ¯É

1552 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1553 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈದ್ರಬಾಯಿ ಭಹೂಕಿರ್ PÀqÀ¯É

1554 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಮ PÀqÀ¯É

1555 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಶೀದ್ರ ಡ್ಲಯ ನೂ ಿಂಗ್ 

ರಾಥೀಡ್
PÀqÀ¯É

1556 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ PÀqÀ¯É

1557 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

1558 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಶಿನಾಥ್ PÀqÀ¯É

1559 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1560 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ PÀqÀ¯É

1561 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮ ವ PÀqÀ¯É

1562 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ TUKKUBAI PÀqÀ¯É

1563 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1564 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷಭಮ PÀqÀ¯É

1565 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಗಲಭಮ PÀqÀ¯É

1566 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಸಿಂಗ್ PÀqÀ¯É

1567 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶಾ PÀqÀ¯É

1568 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸರಿ ರಾಭಚಂದರ  ರಾಠೀಡ್ PÀqÀ¯É

1569 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಣಾ PÀqÀ¯É

1570 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಣಾ PÀqÀ¯É

1571 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಭಿಲ PÀqÀ¯É

1572 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖೇಮು ರಾಠೀಡ್ PÀqÀ¯É

1573 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ  PÀqÀ¯É

1574 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೂಪ್ಪಲ PÀqÀ¯É

1575 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬುಗಗಭಮ PÀqÀ¯É

1576 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ PÀqÀ¯É

1577 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾತಭಮ PÀqÀ¯É

1578 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬೆಿಂಜಿ ಮೇೀಸನ್ ಆರ್. ಕಾಡಿಲ್

PÀqÀ¯É

1579 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಜಯ್ ಲಕಮ ಮ PÀqÀ¯É

1580 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುರು PÀqÀ¯É

1581 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಭ ಚವಾಾ ಣ PÀqÀ¯É

1582 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಮ PÀqÀ¯É

1583 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಮ PÀqÀ¯É

1584 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗ್ಧರ್ PÀqÀ¯É

1585 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ಗಣಿ PÀqÀ¯É

1586 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಜಡಿ »A.eÉÆÃ¼À

1587 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಮಮಾಲಾ »A.eÉÆÃ¼À

1588 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ »A.eÉÆÃ¼À

1589 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಬದರ ಭಮ »A.eÉÆÃ¼À

1590 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ »A.eÉÆÃ¼À

1591 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೀಭಾ »A.eÉÆÃ¼À

1592 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀಭಶೇಖರ್ »A.eÉÆÃ¼À

1593 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಾಪರ್ ಹುಸೇನ್ »A.eÉÆÃ¼À

1594 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ »A.eÉÆÃ¼À

1595 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀಭಣಾ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ »A.eÉÆÃ¼À

1596 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ »A.eÉÆÃ¼À

1597 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಗಭಮ  ಗೀಣಿ »A.eÉÆÃ¼À

1598 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬು »A.eÉÆÃ¼À

1599 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಮ್ »A.eÉÆÃ¼À

1600 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಚಂದರ್ ಜಿೀವಾಲ್ಲ 

ಚವಾಾ ಣ್
»A.eÉÆÃ¼À

1601 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK »A.eÉÆÃ¼À

1602 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವನ್ »A.eÉÆÃ¼À

1603 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಾ »A.eÉÆÃ¼À

1604 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದ PÀqÀ¯É

1605 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಮ PÀqÀ¯É

1606 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಶ್ PÀqÀ¯É

1607 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ PÀqÀ¯É

1608 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೀಭಾ PÀqÀ¯É

1609 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ PÀqÀ¯É

1610 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಾಲ್ಲ PÀqÀ¯É

1611 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇನ PÀqÀ¯É

1612 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಭಮ PÀqÀ¯É

1613 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ  PÀqÀ¯É

1614 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲಿಂಗ »A.eÉÆÃ¼À

1615 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ »A.eÉÆÃ¼À

1616 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಣಾ »A.eÉÆÃ¼À

1617 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಂಕಟೇಶ್ »A.eÉÆÃ¼À

1618 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ »A.eÉÆÃ¼À

1619 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ »A.eÉÆÃ¼À

1620 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ »A.eÉÆÃ¼À

1621 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಲಾ »A.eÉÆÃ¼À

1622 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ »A.eÉÆÃ¼À

1623 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಾ »A.eÉÆÃ¼À

1624 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಮ »A.eÉÆÃ¼À



1625 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ್ »A.eÉÆÃ¼À

1626 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MOTIBAI »A.eÉÆÃ¼À

1627 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ »A.eÉÆÃ¼À

1628 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಮ  ಹಿರೇಭಠ »A.eÉÆÃ¼À

1629 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಡಿಮಲಲ  »A.eÉÆÃ¼À

1630 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾಣಿಶಿರ ೀ »A.eÉÆÃ¼À

1631 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ »A.eÉÆÃ¼À

1632 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೀಶ್ »A.eÉÆÃ¼À

1633 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಿಂದುಶೇಖರ್ »A.eÉÆÃ¼À

1634 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಕಂಠ ಸಫಲ್ »A.eÉÆÃ¼À

1635 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ »A.eÉÆÃ¼À

1636 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ »A.eÉÆÃ¼À

1637 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ  ಕುಿಂಬಾಯ »A.eÉÆÃ¼À

1638 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವವವ ನಾಥ್ »A.eÉÆÃ¼À

1639 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ »A.eÉÆÃ¼À

1640 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದವ ಕೄ ಪೂಜಾರಿ »A.eÉÆÃ¼À

1641 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀಮಂತ್ »A.eÉÆÃ¼À

1642 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸ್ರನ್ ಸಾಬ್ »A.eÉÆÃ¼À

1643 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗಭಮ »A.eÉÆÃ¼À

1644 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಾ »A.eÉÆÃ¼À

1645 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಬದರ ಭಮ »A.eÉÆÃ¼À

1646 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ »A.eÉÆÃ¼À

1647 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ SYED ಇಸಾಮಯಿಲ್ »A.eÉÆÃ¼À

1648 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನ್ SAB »A.eÉÆÃ¼À

1649 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ್ »A.eÉÆÃ¼À

1650 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಕಯಣ್ ಡಿ »A.eÉÆÃ¼À

1651 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೈಬುನಸಾೂ »A.eÉÆÃ¼À

1652 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ »A.eÉÆÃ¼À

1653 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1654 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ  PÀqÀ¯É

1655 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾಷ್ ಭಾವ PÀqÀ¯É

1656 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಮ PÀqÀ¯É

1657 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾಷ್ ಭಾವ PÀqÀ¯É

1658 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈದ PÀqÀ¯É

1659 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತನಾಗ್ PÀqÀ¯É

1660 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

1661 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದ PÀqÀ¯É

1662 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಚಂದರ PÀqÀ¯É

1663 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವ PÀqÀ¯É

1664 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾನ ಥ PÀqÀ¯É

1665 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನನ  ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1666 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಮ PÀqÀ¯É

1667 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಶ್ ಚಿನಾನ ಜಿರಾವ್ PÀqÀ¯É

1668 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀಭಲಾ PÀqÀ¯É

1669 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀಮಂತ್ PÀqÀ¯É

1670 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕ PÀqÀ¯É

1671 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭದನ್ PÀqÀ¯É

1672 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ PÀqÀ¯É

1673 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವರ ಣಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

1674 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1675 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1676 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ ಬಾಭನೂರು PÀqÀ¯É

1677 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಮೂರ್ತಿ ಶಾಸಾ ಾ PÀqÀ¯É

1678 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಂಗ್ಯ PÀqÀ¯É

1679 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1680 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೂಪ್ಪ ಜೈನ್ PÀqÀ¯É

1681 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭನೀಸರ್ PÀqÀ¯É

1682 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IRAPPA »A.eÉÆÃ¼À

1683 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಂಕಟರಾಭನ್ »A.eÉÆÃ¼À

1684 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿಂಡ »A.eÉÆÃ¼À

1685 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ »A.eÉÆÃ¼À

1686 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಾ »A.eÉÆÃ¼À

1687 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಸಾಬ್ »A.eÉÆÃ¼À

1688 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೆವ ೀತ್ತ ರೇಷಿಮ »A.eÉÆÃ¼À

1689 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದತ್ತಾ ತ್ತರ ಮ »A.eÉÆÃ¼À

1690 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಮಯ »A.eÉÆÃ¼À

1691 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ »A.eÉÆÃ¼À

1692 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಶಾಿಂತ್ »A.eÉÆÃ¼À

1693 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಾ »A.eÉÆÃ¼À

1694 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ »A.eÉÆÃ¼À

1695 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕ್ಷ್ಣಾ »A.eÉÆÃ¼À

1696 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ »A.eÉÆÃ¼À

1697 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ GOVIND »A.eÉÆÃ¼À

1698 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀತಭಮ »A.eÉÆÃ¼À

1699 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಮ »A.eÉÆÃ¼À

1700 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವುಜಿ »A.eÉÆÃ¼À

1701 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಾತಮ »A.eÉÆÃ¼À

1702 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ »A.eÉÆÃ¼À

1703 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವ »A.eÉÆÃ¼À

1704 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಕಲಾ »A.eÉÆÃ¼À

1705 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡಿಬಾಯಿ »A.eÉÆÃ¼À

1706 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಾ »A.eÉÆÃ¼À

1707 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಮ ರ್ತ »A.eÉÆÃ¼À

1708 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಮ »A.eÉÆÃ¼À

1709 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಿಂದರ  »A.eÉÆÃ¼À

1710 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಠಾಕೂರ್ »A.eÉÆÃ¼À

1711 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಾ »A.eÉÆÃ¼À

1712 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ  »A.eÉÆÃ¼À

1713 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ »A.eÉÆÃ¼À

1714 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ »A.eÉÆÃ¼À

1715 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಭಬಾಯಿ »A.eÉÆÃ¼À

1716 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ »A.eÉÆÃ¼À

1717 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಭುಲಿಂಗ »A.eÉÆÃ¼À

1718 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ »A.eÉÆÃ¼À

1719 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗ »A.eÉÆÃ¼À

1720 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯೆಷ »A.eÉÆÃ¼À

1721 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ »A.eÉÆÃ¼À

1722 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ »A.eÉÆÃ¼À

1723 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ »A.eÉÆÃ¼À

1724 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿೀಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ »A.eÉÆÃ¼À

1725 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಂಡೆಗ »A.eÉÆÃ¼À



1726 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ PÀqÀ¯É

1727 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1728 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಯ ಮ್ ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1729 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜು PÀqÀ¯É

1730 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಿಂದುಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1731 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿಕ್ಷ್ಣಾ PÀqÀ¯É

1732 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಷನ PÀqÀ¯É

1733 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

1734 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಯಣ್ PÀqÀ¯É

1735 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1736 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಾ  ಮೇೀನ PÀqÀ¯É

1737 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಮಪ್ಪಲ್ PÀqÀ¯É

1738 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಿತ್ತರ PÀqÀ¯É

1739 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1740 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೀಿಂ PÀqÀ¯É

1741 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇನ PÀqÀ¯É

1742 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಣಾ PÀqÀ¯É

1743 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ YESODA PÀqÀ¯É

1744 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೊಮು ಜಾಡವ್ PÀqÀ¯É

1745 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವತ್ತ PÀqÀ¯É

1746 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದ್ರರ ಭ PÀqÀ¯É

1747 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1748 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಮ PÀqÀ¯É

1749 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ PÀqÀ¯É

1750 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ PÀqÀ¯É

1751 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ PÀqÀ¯É

1752 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಾ  ದುಗಿಣಾ PÀqÀ¯É

1753 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

1754 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಮ PÀqÀ¯É

1755 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1756 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚ್ಚನಭಮ PÀqÀ¯É

1757 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1758 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1759 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವು ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1760 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಟ್ಕ  ಪುಲನ್ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1761 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಜಮಲಕಮ ಮ PÀqÀ¯É

1762 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

1763 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

1764 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾವತರ ಭಮ PÀqÀ¯É

1765 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದ್ರರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1766 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಮ PÀqÀ¯É

1767 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವನೀಡ್ PÀqÀ¯É

1768 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ AMBU PÀqÀ¯É

1769 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1770 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೆಮಿೂ ಿಂಗ್ PÀqÀ¯É

1771 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದವ PÀqÀ¯É

1772 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ  PÀqÀ¯É

1773 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಮ PÀqÀ¯É

1774 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾನ PÀqÀ¯É

1775 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ PÀqÀ¯É

1776 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಕಲ ಅಸಭಮ ದ್ PÀqÀ¯É

1777 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಕಾಶ್ ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1778 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1779 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1780 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೀಯ PÀqÀ¯É

1781 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮವವ ರ್ PÀqÀ¯É

1782 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1783 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿರ್ತ PÀqÀ¯É

1784 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಾ  ಅಮಯ ಣಾ PÀqÀ¯É

1785 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚ್ಚನ PÀqÀ¯É

1786 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಿಮಾಲಭಮ  ಭೀಭನಸಳಿಿ PÀqÀ¯É

1787 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1788 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವರೂಪ್ಪಕಾಮ ಮ PÀqÀ¯É

1789 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ಗಿಂಡಗಿ PÀqÀ¯É

1790 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವೀಯಬದರ  PÀqÀ¯É

1791 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ PÀqÀ¯É

1792 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಮಯ PÀqÀ¯É

1793 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1794 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಾ  ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಿಾ PÀqÀ¯É

1795 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಂಣಾ PÀqÀ¯É

1796 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1797 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವತ್ತರ PÀqÀ¯É

1798 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1799 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ PÀqÀ¯É

1800 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಳರ್ತ PÀqÀ¯É

1801 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡ PÀqÀ¯É

1802 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶುಕುಮಿಿಮ PÀqÀ¯É

1803 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ RAJSAB PÀqÀ¯É

1804 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜೂರು ಮಿಯಾ PÀqÀ¯É

1805 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೀಶ್ PÀqÀ¯É

1806 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಮುನಾ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1807 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಿಂದರ PÀqÀ¯É

1808 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಲಭಮ PÀqÀ¯É

1809 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕಭಮ PÀqÀ¯É

1810 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಲ ಭಮ  ಕಾಶಿ PÀqÀ¯É

1811 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾವ PÀqÀ¯É

1812 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಮ PÀqÀ¯É

1813 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕಯ PÀqÀ¯É

1814 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1815 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜುನಾಥ್ PÀqÀ¯É

1816 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ PÀqÀ¯É

1817 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫಭಮ PÀqÀ¯É

1818 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಜಮಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1819 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವೀಿಂದರ PÀqÀ¯É

1820 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ PÀqÀ¯É

1821 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗಮಯ PÀqÀ¯É

1822 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೀಷ್ PÀqÀ¯É

1823 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಿಂಗಭಮ PÀqÀ¯É

1824 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಲಿಂಗಗೌಡ PÀqÀ¯É

1825 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಭಮ PÀqÀ¯É

1826 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ PÀqÀ¯É



1827 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಯಷವ ರ್ತ PÀqÀ¯É

1828 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ ರೆಡಿಿ PÀqÀ¯É

1829 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಲೀಿಂ PÀqÀ¯É

1830 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಕ್ PÀqÀ¯É

1831 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ANSAR SAB PÀqÀ¯É

1832 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ANSAR SAB PÀqÀ¯É

1833 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ಜಾಧವ್ PÀqÀ¯É

1834 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳ PÀqÀ¯É

1835 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1836 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಮ PÀqÀ¯É

1837 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷವತ್ತ PÀqÀ¯É

1838 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ PÀqÀ¯É

1839 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ PÀqÀ¯É

1840 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುನಾಥ PÀqÀ¯É

1841 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1842 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವ PÀqÀ¯É

1843 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಮ PÀqÀ¯É

1844 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1845 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಮ್ ರಾವ್ PÀqÀ¯É

1846 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀದವ PÀqÀ¯É

1847 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುನ್ನನಾಮಕ್ PÀqÀ¯É

1848 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1849 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಕುಿಂತಲಾ PÀqÀ¯É

1850 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ PÀqÀ¯É

1851 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡಿಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1852 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಡಿ  ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1853 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರುದರ   ಕಟಿಾ ಭನ PÀqÀ¯É

1854 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀಭಲ ಚನ PÀqÀ¯É

1855 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷರ್ತೀಶ್ PÀqÀ¯É

1856 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಿತರ  PÀqÀ¯É

1857 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1858 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಬಾಜಿ PÀqÀ¯É

1859 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಣ್ಣ PÀqÀ¯É

1860 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಭಿಲ PÀqÀ¯É

1861 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಿಂತಭಮ PÀqÀ¯É

1862 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭಣಾ PÀqÀ¯É

1863 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುಪ್ಪಲ  ರಾಥೀಡ್ PÀqÀ¯É

1864 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣುಕಾ PÀqÀ¯É

1865 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಮ PÀqÀ¯É

1866 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬು PÀqÀ¯É

1867 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಿತ್ತರ PÀqÀ¯É

1868 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಳಭಮ PÀqÀ¯É

1869 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಳಭಮ PÀqÀ¯É

1870 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1871 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷದ್ರನಂದ್ PÀqÀ¯É

1872 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜುಿನ್ ಎಿಂ. ಕಾಶಿ PÀqÀ¯É

1873 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ SIMEN PÀqÀ¯É

1874 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1875 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1876 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಆರ್ ಚವಾನ್ PÀqÀ¯É

1877 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಾ PÀqÀ¯É

1878 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮವವ ಯ PÀqÀ¯É

1879 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೂಮು PÀqÀ¯É

1880 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ  ಎಚ್ ಹುಲಯಾರ್ PÀqÀ¯É

1881 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1882 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಭಮ ಣಾ PÀqÀ¯É

1883 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾಷ್ PÀqÀ¯É

1884 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1885 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ಧಂಜು ಚವಾಾ ಣ್ PÀqÀ¯É

1886 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ PÀqÀ¯É

1887 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನೀತ್ತ PÀqÀ¯É

1888 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭನೀಸರ್ ರಾವೂಕಿರ್ PÀqÀ¯É

1889 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PÀqÀ¯É

1890 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1891 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಾ PÀqÀ¯É

1892 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧನಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1893 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ PÀqÀ¯É

1894 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀಜಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1895 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಯ  PÀqÀ¯É

1896 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಥಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1897 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಥಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1898 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೀಟಿಲಾಲ್ PÀqÀ¯É

1899 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀರಾಭ PÀqÀ¯É

1900 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿೀನಾಕಮ PÀqÀ¯É

1901 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜನಾದಿನ PÀqÀ¯É

1902 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ PÀqÀ¯É

1903 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು ಚವಾನ್ PÀqÀ¯É

1904 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ PÀqÀ¯É

1905 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ PÀqÀ¯É

1906 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1907 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಿಂಬು PÀqÀ¯É

1908 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಡಿ PÀqÀ¯É

1909 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1910 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವನೀದ್ PÀqÀ¯É

1911 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ PÀqÀ¯É

1912 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1913 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀಪಿಕೃಶಾ PÀqÀ¯É

1914 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಗ PÀqÀ¯É

1915 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಅಿಂಗಡಿ PÀqÀ¯É

1916 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿರಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1917 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಣೀಜಿ PÀqÀ¯É

1918 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1919 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಭಮ PÀqÀ¯É

1920 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಮಂದರ   ಭಮಗೇರಿ PÀqÀ¯É

1921 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಲಾಲ್ PÀqÀ¯É

1922 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಮ PÀqÀ¯É

1923 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲ ೀಶಿ PÀqÀ¯É

1924 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ANASUBAI PÀqÀ¯É

1925 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೆಸರು PÀqÀ¯É

1926 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1927 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ PÀqÀ¯É



1928 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೊೀಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1929 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ DESU PÀqÀ¯É

1930 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಮಿತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1931 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1932 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1933 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1934 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1935 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಜಿಮ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1936 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1937 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖುಷಿಿದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1938 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯವಿಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1939 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1940 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1941 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1942 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1943 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಾನ ಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1944 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1945 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1946 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1947 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1948 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1949 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1950 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1951 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1952 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1953 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1954 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1955 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಬದರ ಮಯ  ನಲ್ಲರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1956 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1957 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1958 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1959 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1960 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1961 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಯಣ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1962 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1963 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1964 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1965 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೀಶನಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1966 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1967 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1968 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1969 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮವ ಮುಭಿಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1970 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1971 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಿೀನಾಕಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1972 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣುಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1973 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1974 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನೀದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1975 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1976 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1977 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1978 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1979 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೆಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1980 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1981 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1982 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1983 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1984 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1985 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1986 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1987 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕಕ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1988 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1989 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1990 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1991 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1992 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಘುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1993 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1994 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1995 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಧರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1996 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1997 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

1998 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
1999 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕುಿಂತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2000 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ NABI ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2001 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2002 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2003 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2004 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2005 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2006 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2007 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2008 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2009 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾವತರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2010 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2011 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಲಗರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2012 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2013 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ MEGU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2014 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ರಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2015 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮಶಿರ ೀ ರಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2016 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2017 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2018 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2019 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧನಾಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2020

2021 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2022 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಮಿತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2023 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಪ್ಪಲ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2024 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2025 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2026 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂಟಿಲ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2027 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2028 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2029 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2030 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2031 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮವ ಮುಭಿಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2032 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2033 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2034 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2035 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2036 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2037 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2038 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣ್ ಬಟ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2039 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೀಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



2040 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2041 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೀಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2042 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2043 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2044 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಕೂಫ ಲಾೂ ಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2045 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಕೂಫ ಲಾೂ ಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2046 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2047 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಕಕ  ಗರುನಂಜೇವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2048 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷರ್ತೀಶ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2049 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2050 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2051 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖಂಡೇರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2052 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2053 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಖಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2054 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ರ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2055 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಪು ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2056 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2057 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2058 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2059 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2060 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2061 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಜನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2062 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ   ಷತೆಖ ೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2063 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2064 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಕಾಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2065 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೇಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2066 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದ್ರನಮಯ  ನಲ್ಲರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2067 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಟಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2068 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2069 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2070 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2071 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2072 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2073 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಷ್ಣಾ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2074 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖುಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2075 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2076 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೆಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2077 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2078 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿವಚ ಿಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2079 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತ್ತಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2080 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2081 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವದ್ರಯ  ಸಾಗಯ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2082 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಭಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2083 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2084 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2085 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2086 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2087 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2088 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2089 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2090 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2091 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚೂಡ್ಲಭಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2092 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2093 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2094 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಂತ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2095 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2096 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಭಮ ದ್ ಗಲಮ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2097 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಿಿಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2098 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2099 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2100 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2101 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2102 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕಾ ರ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2103 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2104 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜತೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2105 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನಮ ಥ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2106 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2107 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿೀರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2108 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2109 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2110 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2111 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2112 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2113 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಿೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2114 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಯತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2115 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2116 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಠಾಕಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2117 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗ್ಿಂಗಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2118 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2119 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಾಡಿದ್ರದ ರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2120 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಎಸು ಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2121 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2122 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2123 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಸಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2124 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವದ್ರಯ ಧಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2125 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2126 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೆನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2127 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2128 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ  ಭೀಭನಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2129 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2130 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನೀದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2131 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2132 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉತಾ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2133 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುಿಂಡಲೀಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2134 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2135 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನವೀಯ  ಬಾಭನಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2136 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2137 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2138 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2139 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2140 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಯ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2141 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೈನಾಬೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2142 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಿಯಾಜೀದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2143 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲೀಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2144 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಐಸಾಕ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2145 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2146 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2147 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೃಶಾ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2148 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2149 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2150 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2151 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾರಾಮಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2152 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗ್ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



2153 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2154 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2155 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಕಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2156 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2157 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖಮಿೀರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2158 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2159 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2160 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2161 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುನೂ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2162 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಿೀರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2163 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ನಾಲಕ ಭಮ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2164 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಭಿಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2165 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2166 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೀರಂಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2167 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2168 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2169 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಮಂಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2170 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಜಿರ್ ಪ್ಪಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2171 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕಫ ರ್ ಪ್ಪಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2172 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೄರ ೀಭಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2173 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2174 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2175 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2176 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಲರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2177 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2178 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2179 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2180 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಂದಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2181 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2182 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2183 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಹುಡಿಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2184 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2185 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮಿರುದದ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2186 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2187 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಲಾಲ ವುದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2188 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2189 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2190 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2191 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2192 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಜುನಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2193 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2194 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2195 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಯಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2196 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2197 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2198 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2199 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ ವಠಠ ಲ್ ಸಾತಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2200 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2201 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2202 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2203 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2204 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2205 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2206 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಿಂಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2207 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಧಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2208 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2209 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2210 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2211 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2212 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2213 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2214 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಲ   ಗಣಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2215 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2216 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ MODIN SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2217 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2218 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2219 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2220 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2221 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2222 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2223 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2224 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2225 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೆಬೂಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2226 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌಸದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2227 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2228 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2229 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2230 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2231 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2232 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2233 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2234 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2235 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಆಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2236 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಶೀರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2237 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2238 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2239 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2240 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಖಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2241 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಮ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2242 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2243 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2244 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2245 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2246 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2247 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2248 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2249 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2250 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2251 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಾನ ರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2252 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2253 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2254 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2255 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2256 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಸಭಮ ದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2257 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2258 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಪುತರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2259 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2260 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ RAMMU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2261 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2262 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2263 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2264 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2265 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



2266 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಬದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2267 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2268 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2269 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2270 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2271 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕಕ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2272 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೄಹೆಬೂಬ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2273 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವದ್ರಯ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2274 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2275 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೆಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2276 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2277 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2278 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಂಡೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2279 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2280 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2281 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2282 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಭಿಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2283 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2284 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2285 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2286 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2287 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2288 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2289 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2290 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಗಿರ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2291 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವದ್ರಯ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2292 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಷಾ ಗಿರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2293 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2294 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2295 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಆನವೀಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2296 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿರ ೀಮಿಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2297 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2298 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2299 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2300 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2301 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುತಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2302 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2303 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2304 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2305 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಬಾಯಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2306 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2307 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2308 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2309 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಾಯ ಿಂಕಗೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2310 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2311 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಭಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2312 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2313 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2314 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2315 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಮೄಮ ಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2316 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2317 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2318 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಷಾ ಫಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2319 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅರುಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2320 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2321 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2322 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2323 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2324 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2325 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2326 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2327 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖಾಸಮ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2328 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಸರಿಗೀಿಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2329 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2330 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷವಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2331 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಭತ್ತಜಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2332 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಷಾ ಗಿರ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2333 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2334 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2335 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೇವರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2336 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರುದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2337 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2338 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2339 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2340 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2341 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2342 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2343 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕಯ  ಹೆಬಾಫ ಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2344 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2345 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2346 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2347 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2348 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2349 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ KESU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2350 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2351 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2352 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನೀಸರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2353 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಾಾ ನೀಬಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2354 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ KASU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2355 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ  ಕೇಡಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2356 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2357 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2358 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2359 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2360 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2361 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2362 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಯಸರಿ ಜೀಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2363 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2364 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2365 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2366 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2367 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೌನೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2368 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂತ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2369 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಭಜಿೀತ್ ಆರ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2370 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈಡಿಲ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2371 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2372 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2373 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2374 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತಭಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2375 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2376 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2377 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ   ಕವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2378 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



2379 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2380 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2381 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2382 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2383 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ MODIN SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2384 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2385 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2386 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗ್ಧರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2387 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2388 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2389 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಲಾಲ ವುದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2390 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2391 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೄಸಬೂಬ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2392 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2393 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನವಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2394 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2395 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2396 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ MADEPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2397 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2398 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2399 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2400 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾರ್ಫಿದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2401 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌಡ  ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2402 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ NEMU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2403 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈದ್ರ ಜಹಾರ  ಜಬಿೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2404 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2405 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಿಂಕಟ ರಾವ್ ಸೂಮಿವಂಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2406 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ  ಕಲಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2407 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2408 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2409 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2410 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಿಯಾಜೀದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2411 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಬಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2412 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2413 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2414 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2415 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2416 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2417 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ JIVLA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2418 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಭಕಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2419 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2420 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2421 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2422 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2423 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2424 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2425 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2426 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಕಕ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2427 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2428 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2429 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದ್ರನಬೈಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2430 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2431 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2432 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2433 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2434 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಲಾಲ ಸ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2435 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2436 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2437 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖೇರು ರಾಜು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2438 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ANSARSAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2439 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2440 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2441 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದಪ್ಪಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2442 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2443 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2444 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಮೂರ್ತಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2445 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2446 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2447 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2448 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2449 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2450 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿೀರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2451 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೇಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2452 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಡಕ್ಷ್ಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2453 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2454 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2455 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2456 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2457 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2458 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಚಿನ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2459 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2460 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2461 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಿಂದರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2462 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಭದವ್ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2463 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2464 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2465 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಭಿರಾಜ್ ಬಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2466 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಣ್ಣಾ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2467 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖಾಜಾ ನಾಜಿಮುದದ ೀನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2468 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2469 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಧವಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2470 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2471 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಕರ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2472 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2473 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2474 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2475 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2476 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2477 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಣಿಕನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2478 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ  ಎನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2479 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2480 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2481 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2482 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2483 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2484 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಟ್ಿಂಗಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2485 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2486 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2487 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2488 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಡಿವಾಳಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2489 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2490 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2491 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



2492 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2493 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಮಿೀದ್ರಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2494 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಜುಿನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2495 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣುಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2496 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಕಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2497 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2498 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2499 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2500 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಮದ್ರಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2501 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2502 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ  ಹಷದೇಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2503 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2504 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲೀಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2505 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2506 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2507 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2508 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೄರ ೀಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2509 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2510 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2511 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2512 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2513 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2514 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2515 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚೇತಂಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2516 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2517 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2518 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಯತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2519 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುಿಂಡಲೀಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2520 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗ್ರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2521 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಕೀಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2522 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೈಜನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2523 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2524 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2525 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕಯ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2526 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2527 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2528 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2529 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಯ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2530 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2531 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಫಮಿಿಮನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2532 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2533 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಭನಾ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2534 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಭಿಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2535 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2536 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ನಾಲಕ ಭಮ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2537 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2538 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2539 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭಾಕರ್ ಎಿಂ ತೆಿಂಗಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2540 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2541 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2542 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2543 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2544 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2545 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2546 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2547 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಂಕರೆಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2548 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಫಫ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2549 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2550 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಂಡೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2551 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಡಿ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2552 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2553 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2554 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಕಳಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2555 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗೇಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2556 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಿೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2557 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಲಾಜಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2558 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2559 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ NARMADADBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2560 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2561 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಾನ ಮಿಯಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2562 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೃಥಿವ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2563 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಷನಾ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2564 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2565 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2566 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2567 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2568 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2569 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಾಟುರ  ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2570 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2571 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2572 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದ್ ಸಾಬ್ ತೆಿಂಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2573 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2574 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2575 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2576 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2577 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2578 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2579 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕೄರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2580 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2581 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಶೀರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2582 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಚಿನ್ ಭೀಭನಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2583 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2584 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2585 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2586 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ DESU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2587 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2588 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2589 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2590 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2591 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2592 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾಯ್ ಭಡಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2593 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2594 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2595 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2596 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರುಕಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2597 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮಿೀರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2598 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2599 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2600 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2601 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಶು ಗೀಪು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2602 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನೀದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2603 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2604 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



2605 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2606 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಶಿಮಿಿಮನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2607 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2608 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2609 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2610 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2611 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2612 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2613 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಥಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2614 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2615 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2616 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2617 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2618 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2619 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2620 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2621 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2622 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2623 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಕಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2624 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2625 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ ವಠಠ ಲ್ ಸಾತಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2626 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2627 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಖು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2628 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2629 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಣುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2630 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2631 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2632 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2633 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2634 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2635 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2636 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2637 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2638 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2639 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಸಮ ದ್ ಅಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2640 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2641 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2642 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಚಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2643 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2644 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಸಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2645 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಲೀಪ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2646 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದ್ರನಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2647 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಭಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2648 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2649 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2650 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2651 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2652 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2653 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2654 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕನಾಯ  ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2655 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ  ಹಷಭನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2656 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2657 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2658 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2659 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2660 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2661 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2662 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2663 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಂಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2664 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2665 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚೂಡ್ಲಭಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2666 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಚಿನ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2667 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜೇಶಿರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2668 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2669 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಲಿಂಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2670 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2671 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಷಾ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2672 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಕ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2673 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2674 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2675 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2676 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಷ್ಣ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2677 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2678 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2679 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2680 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಿಂಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2681 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2682 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2683 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬೇಡಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2684 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2685 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೀವನ್ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2686 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2687 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2688 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2689 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2690 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2691 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2692 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2693 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖಾಯ ದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2694 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2695 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2696 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2697 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2698 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2699 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2700 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2701 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷತ್ತಿಜ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2702 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2703 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2704 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ  ಹಷಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2705 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2706 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2707 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2708 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಟಿಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2709 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚ್ಚಕಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2710 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2711 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಪು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2712 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2713 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2714 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2715 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2716 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2717 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



2718 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2719 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2720 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2721 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೀಶನಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2722 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇರಾಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2723 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2724 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2725 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2726 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2727 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಮಯ  ಗತೆಾ ೀದ್ರಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2728 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2729 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2730 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2731 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2732 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2733 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2734 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2735 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಆರ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2736 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2737 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಸನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2738 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರುದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2739 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2740 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2741 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗೆರ ಡಿಿ  ಯತಕ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2742 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2743 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2744 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಭಚ್ಚಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2745 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2746 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2747 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2748 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2749 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನೀದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2750 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜುಲೇಖಾಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2751 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2752 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾವರ್ತರ  ಪೄಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2753 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2754 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2755 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಕಲ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2756 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಸೂಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2757 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ NABI SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2758 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚ್ಚಿಂದ್ ಬೇಗ್ ಖಟಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2759 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೀಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2760 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2761 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಯಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2762 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ಗಹೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2763 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2764 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2765 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಮಿೀನ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2766 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2767 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇಸದ್ ಷಲಾಹುದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2768 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನೀಲಕುಮಾಯ ಕೄ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2769 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2770 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2771 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2772 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2773 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2774 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈಮದ್ ಅಜಿೀಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2775 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಾಜ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2776 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಎಿಂಡಿ ಅಜರ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2777 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2778 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2779 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2780 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2781 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಬದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2782 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಾಸನ ನಬಿಸಾಬ್ ಅತ್ತಾ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2783 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2784 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಮಾದ್ರಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2785 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮವವಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2786 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2787 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಣಿಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2788 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2789 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2790 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2791 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೄರ ೀಭರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2792 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2793 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2794 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2795 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗ್ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2796 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ SHRPDIN ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2797 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾದರ್ ಜಹಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2798 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2799 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ ತ್ತ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2800 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾಯ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2801 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2802 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2803 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2804 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಸಾರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2805 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2806 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೀಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2807 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ನಮ ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2808 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2809 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2810 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಚಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2811 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಗೌಡ ಜೆ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2812 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2813 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗೇಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2814 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನೀಲಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2815 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2816 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2817 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2818 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2819 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಂಕಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2820 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಡಿನ್ ಶೈಖ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2821 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಿೀಜ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2822 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬುರಾನಾ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2823 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2824 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2825 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2826 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಮಯ ದ್ ಅಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2827 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇಸಭದ್ ಭಶಾಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2828 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2829 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2830 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



2831 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2832 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2833 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2834 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೀಹಿತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2835 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಫದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2836 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಷಾ ಕ್ ಅಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2837 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಣೀಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2838 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಪ್ಪದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2839 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2840 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಬಿಫ ೀಮಿಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2841 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2842 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2843 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತಭಮ ಣಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2844 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2845 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ಸಕೀಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2846 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2847 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2848 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2849 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2850 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2851 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2852 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಹಿೀಭದ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2853 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2854 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನವೀಯಮಯ  ಸಾಾ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2855 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2856 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2857 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2858 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2859 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2860 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2861 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2862 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2863 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಫೊಿದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2864 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2865 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2866 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2867 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯವಿಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2868 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2869 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2870 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಯಚಂದ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2871 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಕು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2872 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ SEVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2873 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2874 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2875 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2876 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2877 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2878 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2879 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2880 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2881 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದ್ರಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2882 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2883 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2884 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2885 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2886 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2887 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2888 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2889 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಕಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2890 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2891 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2892 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2893 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2894 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2895 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ  ಮುಲಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2896 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2897 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖಟಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2898 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಶಂಕಯಮಯ  ಬೈಯಭಡಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2899 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2900 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಿಂಗ್ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2901 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2902 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2903 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2904 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2905 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2906 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2907 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿತ್ಿಂಬಿರ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2908 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2909 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2910 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2911 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2912 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ  ಕಲಿ ಫವಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2913 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇಡಿನಾೂ ಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2914 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2915 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2916 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2917 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2918 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2919 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2920 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2921 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2922 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮವವಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2923 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2924 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹನನ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2925 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2926 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2927 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2928 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2929 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗ  ತೆಲಗ್ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2930 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಸ್ರಮ ೈಲಾೂ ಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2931 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2932 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿೀವಂತ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2933 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2934 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2935 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸಾನ್ ಭನ್ನ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2936 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2937 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2938 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2939 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತ್ತಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2940 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2941 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2942 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2943 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



2944 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2945 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2946 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2947 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಭಮ ವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2948 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2949 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2950 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2951 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2952 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಾರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2953 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಳಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2954 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2955 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೆಟಿಾ  ಬಾಲ್ಲ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2956 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2957 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2958 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೆಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2959 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಶೀರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2960 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2961 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2962 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧನಾಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2963 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2964 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2965 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2966 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2967 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2968 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕುಪಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2969 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2970 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ  ಮಾಳಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2971 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2972 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷವತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2973 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2974 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಣತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2975 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2976 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2977 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2978 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಿರೀಜಾಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2979 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2980 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2981 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಿಂದುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2982 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2983 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಎನೂಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2984 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2985 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2986 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2987 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2988 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಣಿಕರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2989 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀವಿಂದ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2990 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2991 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2992 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಲಾಜಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2993 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿೀನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2994 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2995 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಯಣ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2996 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2997 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
2998 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2999 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3000 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3001 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಡಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3002 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಸಮ ದ್ ಪ್ಪಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3003 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಣಿ  ಭಡಿವಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3004 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3005 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದ್ರ ಷಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3006 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷವಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3007 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3008 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3009 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3010 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3011 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಜಿೀಮ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3012 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3013 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3014 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3015 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ  ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3016 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3017 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚ್ಚಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3018 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ  ಮೆಸೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3019 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3020 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3021 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3022 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3023 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3024 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3025 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3026 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭುಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3027 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3028 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3029 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3030 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3031 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3032 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3033 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಲಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3034 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3035 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3036 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಷಸಾಯಗವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3037 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3038 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತರಾಿಂ ಹಿರಿಮ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3039 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3040 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3041 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3042 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3043 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3044 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3045 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3046 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ್ತರ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3047 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಧವಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3048 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3049 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿವಚ ಿಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3050 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿದ್ರಷರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3051 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3052 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3053 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3054 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3055 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಂಡಿಲ ಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3056 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



3057 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3058 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3059 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3060 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3061 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3062 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3063 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3064 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3065 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗ್ಿಂಗಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3066 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3067 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3068 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರಾಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3069 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3070 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3071 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3072 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3073 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀವಿಂಡ್ ಶಾಮು ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3074 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3075 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗವೇಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3076 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3077 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3078 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3079 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಿಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3080 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3081 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3082 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3083 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3084 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3085 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3086 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಂಡ  ಕಟಿಾ ಭನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3087 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3088 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3089 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3090 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3091 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3092 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3093 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3094 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಭುಲಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3095 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3096 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3097 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3098 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರುದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3099 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3100 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೈಶಿರ ೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3101 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ವಾಚ್ಚ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3102 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3103 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3104 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3105 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3106 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3107 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3108 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3109 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನೂ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3110 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3111 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3112 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3113 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3114 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3115 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಕ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3116 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೌಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3117 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3118 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3119 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಿೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3120 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3121 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3122 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3123 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3124 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3125 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಫಣಾ  ಭಡಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3126 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೈನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3127 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3128 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3129 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3130 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3131 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3132 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3133 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3134 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3135 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ  ರಾಭಚಂದರ  ಬೈಯಮಾದಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3136 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3137 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾನಸಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3138 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3139 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ KANU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3140 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಯಿಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3141 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3142 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3143 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3144 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3145 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3146 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3147 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ MADEPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3148 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನ್ನರಾಧಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3149 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3150 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3151 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3152 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3153 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುನಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3154 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3155 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3156 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3157 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3158 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3159 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3160 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3161 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3162 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಎಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3163 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3164 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3165 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3166 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3167 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3168 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3169 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



3170 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3171 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3172 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3173 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3174 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3175 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3176 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3177 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3178 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3179 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3180 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3181 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3182 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3183 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3184 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3185 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3186 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸದದ ಣಾ  ಧೂಳಗಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3187 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3188 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3189 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3190 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3191 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮಯ ಣಾ  ಸರಿಗಿಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3192 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನೂ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3193 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3194 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3195 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3196 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3197 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3198 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3199 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ   ದಗ್ಗ ಿಂವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3200 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುಿಂಡಲೀಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3201 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3202 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3203 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕಯ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3204 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3205 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3206 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3207 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನ್ನರಾಧಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3208 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಭಿಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3209 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಮಯ  ಸನೆಚಿಬಾತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3210 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3211 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಿೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3212 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಮೄಮ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3213 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3214 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3215 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3216 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3217 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವರುಪ್ಪಕ್ಷ್  ಕುಿಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3218 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3219 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3220 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಸದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3221 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3222 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3223 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3224 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲಿಂಗ  ಬಿ.ಭಡಿವಾಳ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3225 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3226 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಲೀಚನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3227 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3228 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಯ ೀರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3229 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3230 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3231 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನವೀಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3232 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3233 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3234 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3235 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3236 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3237 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3238 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3239 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3240 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3241 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3242 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಫಷರಾಜ ಷರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3243 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜೂರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3244 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3245 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೈಶಿರ ೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3246 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನೀದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3247 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3248 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಖ ಚಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3249 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಶಾದ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3250 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ರ್ತಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3251 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3252 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷತ್ತರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3253 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಕಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3254 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3255 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3256 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3257 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3258 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಎಿಂಡಿ ತ್ತಹೇರ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3259 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3260 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3261 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3262 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3263 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತರ ವೇಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3264 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3265 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3266 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಲೀಮಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3267 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇರಾಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3268 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತಸಲ ಮ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3269 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3270 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3271 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3272 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3273 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3274 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3275 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3276 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3277 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಾಾ ನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3278 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3279 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3280 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3281 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಠ ಲ್ ನಾಗ  ಸಾಟಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3282 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲ್ ಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



3283 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೌಲನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3284 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3285 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಡಿವಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3286 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3287 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3288 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಂಗ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3289 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3290 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3291 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಮಿೀತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3292 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3293 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3294 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3295 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3296 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3297 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಬಿಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3298 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ  ಪಂಗಯಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3299 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3300 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯವಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3301 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಲಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3302 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಲ್ಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3303 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3304 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3305 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3306 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನವ ರ್ ಪ್ಪಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3307 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3308 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3309 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಪ್ಪದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3310 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲ್ ಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3311 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಣರ್ತ ರಾವ್ ಕತಾ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3312 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3313 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3314 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3315 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3316 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3317 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಿೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3318 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮ ಿಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3319 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮ ಿಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3320 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3321 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3322 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3323 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3324 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3325 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3326 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ್ ಮೆಷನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3327 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಯ ೀರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3328 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3329 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3330 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಸೀಮಿಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3331 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3332 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3333 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3334 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3335 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3336 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಬರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3337 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೈಶಿರ ೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3338 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3339 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3340 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3341 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಿಐಪಿಎ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3342 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೆಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3343 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುರಾಜ್ ತೆಿಂಗಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3344 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿೀಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3345 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಬಾಫ ಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3346 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3347 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3348 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3349 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಂಜಿತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3350 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ HOBU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3351 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷದ್ರಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3352 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3353 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲ್ಲ ೀವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3354 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3355 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3356 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3357 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3358 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಫವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3359 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3360 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3361 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3362 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3363 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3364 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3365 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3366 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3367 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3368 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3369 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3370 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3371 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3372 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3373 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಟಿರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3374 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3375 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3376 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3377 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3378 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮ್ ಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3379 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಚಂದನಕರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3380 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3381 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3382 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3383 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3384 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3385 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3386 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಭಕಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3387 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3388 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3389 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3390 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3391 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3392 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ವೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3393 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಸಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3394 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3395 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಬದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



3396 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3397 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3398 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ  ಜಾಭಡೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3399 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3400 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3401 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3402 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಿೀನಾಕಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3403 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3404 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3405 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷತಯ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3406 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3407 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3408 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭಾಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3409 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭನಾಥ ಎಿಂ ದಯಭನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3410 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಸೂಲ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3411 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಗವೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3412 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3413 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಸರಿಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3414 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ನಯಷಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3415 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಿೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3416 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3417 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3418 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3419 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3420 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3421 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಬವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3422 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಪ್ಪ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3423 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3424 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಮಿೀದ್ರ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3425 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3426 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕೇಯವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3427 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3428 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3429 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೌನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3430 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3431 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3432 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3433 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3434 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಯತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3435 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3436 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷವತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3437 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3438 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3439 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೆಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3440 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡೇ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3441 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3442 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3443 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಗವಂತ ಹಾಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3444 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ KANU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3445 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಂಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3446 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ SEVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3447 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3448 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಬೀಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3449 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3450 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ ವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3451 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3452 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಣಿಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3453 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3454 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ   ಮಾಕನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3455 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೆಿಂಕರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3456 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3457 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ ಕೇಡದೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3458 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3459 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3460 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3461 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3462 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3463 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಿಂಗ್ರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3464 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3465 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3466 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3467 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3468 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3469 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3470 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಮಾಾ ಜ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3471 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3472 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಿಂದು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3473 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3474 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3475 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಜಾಮ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3476 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3477 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಎಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3478 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3479 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3480 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೃಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3481 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3482 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3483 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3484 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಶಾಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3485 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಮಿಾ ಯಾಜ್ ಅಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3486 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3487 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಮಿೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3488 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3489 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3490 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3491 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3492 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೌಲನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3493 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಒಮಾನ ತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3494 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3495 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ SHOBA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3496 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀದ್ರರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3497 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3498 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3499 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3500 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದ  ಎಿಂ ಕಲ್ಲಫ ಗಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3501 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3502 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3503 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3504 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3505 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3506 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತಭಮ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3507 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ ವೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3508 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



3509 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3510 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3511 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೂರಂದಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3512 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3513 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3514 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುಶ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3515 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ MEGU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3516 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ERAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3517 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಚಂದರ   ನೂಲಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3518 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3519 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3520 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3521 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3522 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3523 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3524 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಿೀಫನ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3525 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3526 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3527 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3528 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3529 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3530 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3531 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3532 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತೇಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3533 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಶಿರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3534 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತರ  SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3535 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3536 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3537 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3538 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ   ಸಾತನೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3539 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3540 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3541 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3542 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯ ಭರಾವ್ ಹೂಗ್ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3543 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಮುಚೆಚ ಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3544 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಿೀಯರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3545 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನವೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3546 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖೈರುನ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3547 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3548 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉದಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3549 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3550 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3551 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3552 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3553 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3554 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3555 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3556 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3557 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3558 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ RAMABAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3559 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3560 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕುಸುಭಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3561 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚತ್ತರ  ಉಮಾಲಾ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3562 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತರಾಿಂ ಗೀವಿಂದ್ ಚವಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3563 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉತಾ ರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3564 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3565 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಕಂಠಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3566 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೀಹಿತದ್ರಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3567 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3568 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3569 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3570 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3571 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3572 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಯ ಜೀರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3573 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಸ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3574 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೇಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3575 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3576 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3577 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3578 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3579 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3580 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3581 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಠಾಕಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3582 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3583 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3584 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಆಯರ್ತ ಅಭಯಚಂದ್ ಮೇೀದ್ರನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3585 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ  ಭಲಲ   ಹಷಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3586 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿೀರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3587 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬವಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3588 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಷ್ಣಾ ಧಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3589 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ರ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3590 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3591 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3592 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾರಾಮಣ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3593 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3594 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3595 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3596 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3597 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3598 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫದಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3599 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3600 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3601 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷರ್ತೀಶ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3602 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಖಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3603 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3604 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3605 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3606 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಯತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3607 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೀಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3608 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫರಿೀವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3609 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3610 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3611 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3612 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3613 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3614 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ  ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3615 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3616 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3617 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈಡಿಲ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3618 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3619 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3620 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3621 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



3622 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3623 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3624 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭಾಕರ್ ತ್ತ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3625 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೆವ ೀತ ರ ಭಾ ತ್ತಭಕುಿಂಟಿಯಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3626 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭಾಕರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3627 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3628 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3629 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3630 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3631 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3632 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3633 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ NABI ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3634 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3635 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3636 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನ್ನಸೂಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3637 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3638 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3639 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3640 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3641 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3642 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3643 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3644 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3645 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಕಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3646 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3647 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3648 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮಿಲ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3649 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅವನಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3650 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3651 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3652 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3653 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಪುತರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3654 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕಫ ರ್ ಪ್ಪಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3655 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಘುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3656 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಸೂಲ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3657 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದ್ ಸಾಬ್ ತೆಿಂಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3658 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3659 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖಹಿರುಿಂಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3660 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3661 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3662 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಭಮ ದ್ ಸಷನದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3663 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಾಜದದ ೀನ್ ಎಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3664 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಭಮ ದ್ ವಫಿಯುದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3665 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3666 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3667 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3668 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3669 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3670 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3671 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3672 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಜಾಾ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3673 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3674 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಯೀಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3675 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3676 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3677 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮ ಿಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3678 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈಮದ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3679 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3680 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3681 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಮಿನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3682 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3683 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3684 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3685 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3686 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖೈರುನ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3687 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫದಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3688 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3689 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3690 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3691 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3692 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವನೀದಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3693 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3694 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೀಮಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3695 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3696 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3697 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3698 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವನೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3699 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೌರ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3700 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೂಲಾಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3701 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3702 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3703 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3704 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3705 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3706 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3707 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3708 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಕ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3709 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3710 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3711 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಲಾಜಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3712 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧನಾಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3713 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3714 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಜಿಮ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3715 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಪ್ಪದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3716 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3717 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3718 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3719 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3720 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೇವರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3721 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗ್ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3722 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3723 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3724 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3725 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರಾಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3726 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3727 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3728 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3729 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3730 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3731 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3732 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿದ್ರಷರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3733 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಕು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3734 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿವಚ ಿಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



3735 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತ್ತಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3736 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3737 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3738 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3739 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3740 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೆಿಂಕರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3741 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3742 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3743 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3744 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3745 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3746 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3747 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3748 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೄರ ೀಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3749 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3750 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3751 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3752 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3753 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3754 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3755 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3756 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3757 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3758 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಫಫ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3759 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3760 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಭಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3761 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3762 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3763 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಭದವ್ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3764 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗೇಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3765 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಷನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3766 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಷಾ ಗಿರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3767 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3768 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3769 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನ್ನಮಂತ ಶಿರಾಮ ಮಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3770 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3771 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3772 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಾಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3773 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಬಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3774 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3775 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3776 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3777 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಕಾರ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3778 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3779 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3780 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ  ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3781 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3782 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3783 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3784 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3785 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3786 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ಭಜಿೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3787 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3788 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತ ಅಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3789 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3790 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3791 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನವ ರ್ ಪ್ಪಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3792 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3793 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಶಾಕ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3794 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3795 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3796 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3797 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3798 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3799 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3800 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಯಿಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3801 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3802 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3803 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3804 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3805 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3806 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತಭಮ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3807 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3808 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಭಮ ದ್ ಚಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3809 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3810 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3811 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3812 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3813 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭರುದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3814 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3815 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3816 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಖ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3817 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3818 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಪು ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3819 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3820 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಿೀಶಿರ ೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3821 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3822 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3823 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3824 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮಶಿರ ೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3825 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಂದಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3826 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3827 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3828 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಿೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3829 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಣಾ  ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3830 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3831 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3832 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾಯ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3833 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3834 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3835 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರುಕಮ ಣಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3836 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಚೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3837 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3838 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3839 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3840 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷವಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3841 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3842 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜೇಿಂದರ  ಭಲಕ  ಕಳಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3843 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3844 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3845 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3846 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3847 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



3848 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಯಸರಿ ಜೀಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3849 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3850 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3851 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3852 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3853 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3854 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3855 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಾಜಿ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3856 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಶೀದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3857 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3858 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನೀಲಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3859 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮಯ ಣಾ  ನಾಗಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3860 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬುಲಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3861 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3862 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3863 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3864 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3865 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3866 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚೂಡ್ಲಭಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3867 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3868 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3869 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3870 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3871 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ರಾಜ್ ಎನ್ ನಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3872 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಬಾಯಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3873 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3874 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3875 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ NEMU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3876 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂಡಪ್ಪಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3877 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3878 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3879 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೆಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3880 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಷ್ಣಾ ಧಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3881 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3882 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3883 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3884 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯವಿಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3885 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ವಾಚ್ಚ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3886 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3887 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾವಡಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3888 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3889 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಪು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3890 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3891 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3892 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3893 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3894 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3895 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3896 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರಾಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3897 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3898 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3899 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3900 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3901 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3902 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3903 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3904 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುನೂ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3905 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3906 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3907 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3908 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3909 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3910 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3911 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3912 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3913 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3914 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3915 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3916 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3917 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3918 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3919 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಸ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3920 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಶಂಕಯಮಯ  ಬೈಯಭಡಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3921 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಿೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3922 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3923 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಟಿರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3924 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಿಂಗ್ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3925 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3926 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3927 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಚಿನ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3928 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3929 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಮುನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3930 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3931 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3932 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3933 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3934 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3935 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3936 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3937 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3938 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3939 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿತ್ಿಂಬಿರ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3940 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3941 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3942 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3943 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3944 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3945 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿೀರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3946 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ಯ ಶೆಳಿಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3947 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೄರ ೀಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3948 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3949 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3950 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3951 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3952 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖುಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3953 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3954 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3955 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3956 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿೀರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3957 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3958 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಬದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3959 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3960 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿೀಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



3961 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಪ್ಪಿಂಡು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3962 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3963 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಬೀಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3964 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಂಡಿಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3965 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3966 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉತಾ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3967 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಸದದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3968 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಸದದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3969 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಸದದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3970 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3971 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3972 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಖ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3973 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಭದ್ ಪರೂಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3974 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಶುರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3975 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3976 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3977 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3978 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3979 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3980 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3981 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅವನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3982 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3983 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3984 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3985 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರುದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3986 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3987 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3988 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3989 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3990 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3991 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತ್ತಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3992 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಕ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3993 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3994 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3995 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3996 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
3997 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3998 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಿಂಗ್ರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

3999 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4000 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4001 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4002 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ AMBAVVA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4003 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಟ್ಿಂಗಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4004 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ DATTU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4005 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4006 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4007 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4008 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕರ ಿಂ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4009 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಯ ಚಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4010 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4011 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4012 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಬಾಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4013 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4014 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4015 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4016 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4017 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕಾ ರ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4018 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಪುತರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4019 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನ್ನಮಂತರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4020 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4021 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ GEMU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4022 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4023 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4024 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4025 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧನಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4026 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಲಾಜಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4027 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4028 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4029 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4030 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4031 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿೀವಂತ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4032 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಷಜಜ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4033 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4034 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4035 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4036 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4037 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4038 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4039 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4040 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4041 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸಾನ್ ಭನ್ನ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4042 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4043 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4044 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4045 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4046 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4047 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4048 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4049 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4050 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4051 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4052 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4053 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4054 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀವಿಂದ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4055 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4056 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4057 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೇಜರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4058 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ದಷಾ ಗಿರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4059 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4060 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4061 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4062 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4063 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತರ ವೇಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4064 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿತ್ತಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4065 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4066 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜತೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4067 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಭಮ  ತೆಲಭನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4068 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4069 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4070 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4071 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4072 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4073 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ಪೂಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



4074 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4075 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀವಿಂಡ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4076 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4077 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4078 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4079 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4080 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಲಲ ಭಮ  ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4081 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4082 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4083 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4084 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಪುತರ   ದಂಡೀರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4085 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4086 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಲ್ಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4087 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4088 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4089 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪತ್ತರ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4090 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ಭಜಿೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4091 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4092 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4093 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4094 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4095 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4096 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4097 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4098 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4099 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4100 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4101 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4102 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗೇಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4103 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ  ಕಲಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4104 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಭಮ  ತೆಲಭನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4105 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಣಿಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4106 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4107 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಭಿಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4108 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4109 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀ ವಜಮಕುಮಾಯ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4110 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4111 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಬಿೀರ್ ಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4112 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಿಂಟಜ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4113 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಬಿಫ ೀಯ ಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4114 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ ಗಿಡಿೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4115 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4116 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4117 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಯತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4118 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4119 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಷ್ಣ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4120 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4121 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4122 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖಟಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4123 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂತೀಷ್ ಕಭಯಡಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4124 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4125 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಯ ೀರ್ತ ಎಸ್ ಕಾಭಯಡಿಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4126 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಲರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4127 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ  ಹೌಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4128 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4129 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4130 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4131 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4132 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4133 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀದ್ರರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4134 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಲೀಮಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4135 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4136 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4137 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಣುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4138 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4139 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4140 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಎನೂಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4141 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4142 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4143 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4144 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4145 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಎಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4146 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚ್ಚಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4147 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4148 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4149 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಣುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4150 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4151 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ  ಮೆಸೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4152 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4153 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4154 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4155 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4156 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಪೄಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4157 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4158 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4159 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4160 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4161 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4162 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೊನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4163 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4164 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4165 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4166 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4167 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕುಸುಭಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4168 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4169 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4170 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4171 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4172 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೀರಾಿಂಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4173 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಗಿರ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4174 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4175 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧನೂ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4176 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿರೇಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4177 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4178 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4179 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4180 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಯಸಿಂಸ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4181 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೌಲತ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4182 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4183 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4184 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀರೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4185 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಕಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4186 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಂಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



4187 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಡಿವಾಳಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4188 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4189 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4190 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4191 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4192 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ ವಠಠ ಲ್ ಸಾತಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4193 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4194 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವದ್ರಯ ಧಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4195 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ  ಮಾಳಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4196 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದ್ರನಬೈಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4197 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4198 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4199 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಕ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4200 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4201 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4202 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ MADEPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4203 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4204 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4205 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4206 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4207 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4208 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4209 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4210 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ SEVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4211 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4212 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4213 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಗವಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4214 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4215 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4216 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4217 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4218 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4219 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಚಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4220 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4221 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4222 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಸಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4223 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಿೀನಾಕಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4224 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4225 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತ್ತಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4226 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಲೀಪ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4227 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಳಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4228 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4229 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೆಟಿಾ  ಬಾಲ್ಲ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4230 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4231 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದ್ರನಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4232 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4233 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4234 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4235 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4236 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತ್ತಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4237 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4238 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4239 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಶೀರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4240 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4241 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4242 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4243 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧನಾಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4244 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಭಮ ವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4245 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4246 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4247 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4248 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4249 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ  ಹಷಭನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4250 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4251 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4252 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷವತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4253 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4254 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ KESU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4255 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಾರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4256 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4257 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಯನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4258 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4259 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು ಸುಭಾಷ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4260 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜುಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4261 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4262 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4263 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4264 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4265 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4266 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಜಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4267 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4268 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಖು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4269 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾಯ್ ಭಡಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4270 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4271 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4272 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4273 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಶು ಗೀಪು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4274 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4275 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4276 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4277 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4278 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4279 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4280 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4281 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4282 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬವಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4283 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ  ಭಲಲ   ಹಷಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4284 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಆಯರ್ತ ಅಭಯಚಂದ್ ಮೇೀದ್ರನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4285 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4286 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಠಾಕಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4287 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4288 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4289 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4290 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4291 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4292 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೇಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4293 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಿೀಫನ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4294 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಯ ಜೀರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4295 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4296 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4297 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4298 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4299 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೀಹಿತದ್ರಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



4300 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4301 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4302 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಕಂಠಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4303 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4304 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4305 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉತಾ ರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4306 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತರಾಿಂ ಗೀವಿಂದ್ ಚವಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4307 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚತ್ತರ  ಉಮಾಲಾ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4308 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4309 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4310 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ RAMABAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4311 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ
4312 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4313 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರುದರ ಮುನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

4314 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಮಾಮ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4315 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವೀಯಬದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4316 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4317 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರದ್ರ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4318 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4319 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭುಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4320 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4321 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಕೂಫ ಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4322 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4323 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಲೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4324 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯನಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4325 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4326 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4327 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಶಾಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4328 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯ ಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4329 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣುಕಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4330 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4331 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4332 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬುಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4333 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಫಿಯುದದ ೀನ್ ಅಸಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4334 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಫನ್ ಬಿೀ ©vÀÛ£É ©Ãd

4335 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4336 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4337 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4338 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿರ ೀರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4339 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

4340 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4341 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4342 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4343 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4344 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

4345 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಾ .ಎಸ್.ಟಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4346 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೆಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4347 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4348 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿಜಾಿ ಯೂಸುಫ್ ಬೈಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4349 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4350 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4351 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಮಾಾ ಜ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4352 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜುನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4353 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4354 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಕಕ ಭಹಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4355 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4356 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4357 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4358 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಖಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4359 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4360 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಸೇನ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4361 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4362 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಧುಲ್ಜಗೀಿಂಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4363 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4364 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಜಯತ್ ಅಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4365 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4366 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವ ಪೊೀಲೀಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4367 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಜಾತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4368 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4369 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಕ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4370 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4371 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ  ಹಷಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4372 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4373 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4374 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೇಖರ್ ಫಷಣಾ  ಸಡದ ©vÀÛ£É ©Ãd

4375 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð RATNMMA ©vÀÛ£É ©Ãd

4376 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವ ಪ್ಪನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4377 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4378 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಯಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4379 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4380 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4381 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃಶಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4382 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾವರ್ತರ ©vÀÛ£É ©Ãd



4383 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಷಾ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4384 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾಯ ಎಚ್ ಸಟಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4385 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆರುನಸಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4386 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4387 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವವವ ರ ಕಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4388 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4389 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ದ್ರವಾಲ ಜಿ ಗಜಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4390 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸವಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4391 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಾ  ನಾಗಶೆಟಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4392 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4393 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚತ್ತರ  ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4394 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭದನೂ ಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4395 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಿಂಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

4396 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯ ನ್ ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4397 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4398 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ ತೀನೂ ಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4399 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4400 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4401 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4402 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ ದೇಡಿಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4403 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4404 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಶು ©vÀÛ£É ©Ãd

4405 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4406 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4407 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಲಜರಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4408 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4409 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4410 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4411 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಶೈಲ ತೀಟನಸಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4412 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಲರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4413 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

4414 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದನೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4415 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ ©vÀÛ£É ©Ãd

4416 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4417 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4418 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4419 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4420 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4421 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

4422 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಯಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4423 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄರ ೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4424 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4425 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀನಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4426 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4427 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4428 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4429 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಲಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4430 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4431 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಪ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4432 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4433 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌರ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4434 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4435 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4436 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4437 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವನೀದ್ ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4438 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಪಿಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4439 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಭಮ  ನಿಂಬಾಳಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4440 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧೂಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4441 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುದವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4442 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4443 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4444 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4445 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀರ್ತ ನಿಂಬಾಳಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4446 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಧಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4447 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾತ್ತಿಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4448 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4449 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4450 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಮ ಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4451 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4452 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಭೀರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4453 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವವೇಕಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4454 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4455 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4456 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4457 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜವಾಸಯಲಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4458 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4459 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4460 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4461 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಪ್ಪಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



4462 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4463 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4464 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ರ್ ಡೀಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4465 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4466 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4467 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭು ©vÀÛ£É ©Ãd

4468 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷತಯ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4469 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೀಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4470 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4471 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿರೇಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4472 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾರಾಮಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4473 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಾಬುರಾವ್ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4474 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಲಾಲಾಯಮ್ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4475 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4476 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4477 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4478 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4479 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

4480 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4481 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4482 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4483 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಾನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4484 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಪ್ಪಲ್ ಲಲ್ಲ ಚವಾಾ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4485 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4486 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಭವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4487 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4488 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4489 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4490 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4491 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4492 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಸಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4493 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆನಾನ ಬೈ ನಯಷಗಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4494 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ್ ವಾಸಬ್ ಟ್ಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4495 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಡಗ ೀಲ್ ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4496 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4497 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4498 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4499 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಯಿಫನನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4500 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಖಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4501 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿಲಾಲ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4502 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಭಿಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4503 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಾರು ©vÀÛ£É ©Ãd

4504 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4505 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4506 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಣಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4507 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4508 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4509 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4510 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಬೆರ ೀಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4511 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4512 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4513 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಸೂಲ್ ಶೇಖ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4514 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಕಂಠಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4515 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4516 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4517 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4518 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀರ್ತರಾಮ್ ವಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4519 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4520 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿಫನ್ ಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4521 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಭತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4522 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವೀಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

4523 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4524 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೆಬೂಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4525 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4526 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4527 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಭಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4528 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌರ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4529 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4530 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4531 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4532 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4533 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4534 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೀಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4535 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4536 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4537 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4538 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಾವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4539 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4540 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd



4541 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4542 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

4543 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4544 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀತಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4545 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4546 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4547 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4548 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4549 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4550 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4551 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

4552 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೆಮಿೂ ಿಂಗ್ ಪುನ್ನನ  ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4553 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4554 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4555 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಕುಿಂದರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4556 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4557 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಯಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4558 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4559 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4560 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4561 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಲಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4562 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕೄರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4563 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4564 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4565 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ ಬಿಚಚ ©vÀÛ£É ©Ãd

4566 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4567 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4568 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4569 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4570 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಿಂದರಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4571 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4572 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4573 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ  ಕೇನನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4574 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4575 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನೆನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4576 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಭತ್ತಜ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4577 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4578 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಶಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4579 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4580 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣೇಶ್ ರ ಸಾದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4581 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇದದ  ಹಾಗೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4582 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೇಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4583 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4584 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4585 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿಸಮ ಲಾಲ ಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4586 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4587 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4588 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರ್ತೀಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4589 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4590 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4591 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4592 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಿರೀದದ ೀನ್ ಡ್ಲಕರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4593 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬೇಡ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4594 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4595 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4596 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಲಾ ಷಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4597 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭದ್ ಷಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4598 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4599 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4600 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಯೀಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4601 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4602 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಮ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4603 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4604 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣುಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4605 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಸ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4606 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4607 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4608 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4609 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾವ್ ಕುಸೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4610 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4611 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಯ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4612 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ವ ಬೆಿಂಗಳೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

4613 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಿಬೂಬ್ ಅಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4614 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4615 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4616 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4617 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4618 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಂಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

4619 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd



4620 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪ್ಪ  ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4621 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಿದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4622 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4623 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4624 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4625 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಮಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4626 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4627 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4628 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರನಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4629 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4630 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವೀಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

4631 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ಮುಗಳನಗೀನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4632 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಿಂದರೇವ ಕುಲಕಣಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4633 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4634 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ್ ರೌಫ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4635 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4636 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4637 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4638 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4639 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4640 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಿಂಟ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4641 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4642 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮವವ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4643 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4644 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4645 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4646 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4647 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಜಕ್ ಅಸಭದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4648 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4649 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡ  ಪೂಜಾರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4650 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4651 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಡುಭ ಬಿೀ ©vÀÛ£É ©Ãd

4652 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4653 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4654 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4655 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4656 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಕಕ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4657 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4658 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಜಾತ ಮುಗಳಗ್ನೀ ©vÀÛ£É ©Ãd

4659 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿ ಇವಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4660 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4661 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4662 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

4663 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೀಕ್ ಗೌಡ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4664 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4665 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4666 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4667 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಭಾಷಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4668 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4669 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4670 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ಶಿವಟಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4671 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4672 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4673 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4674 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4675 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4676 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4677 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4678 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4679 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4680 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನೀಲಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4681 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಿಂದರ ಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4682 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಮ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4683 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ   ಎಿಂ ಗಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4684 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೈಕ್ ಭಸಮ ದ್ ಮಿಯಾ ಸವಾಲಾದ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4685 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4686 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ವಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4687 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4688 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಚಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4689 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4690 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  ಗೌಡ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4691 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವೀಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4692 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4693 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4694 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿಜಾಿ ಹಾಷನ್ ವಸರೆಮರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4695 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4696 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4697 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೀಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

4698 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð BADE SAB ©vÀÛ£É ©Ãd



4699 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

4700 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4701 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4702 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಖಾ ಜೆ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4703 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4704 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾವಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4705 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4706 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4707 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4708 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಜಗಣಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4709 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನೆಮಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4710 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð GOVIND ©vÀÛ£É ©Ãd

4711 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

4712 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

4713 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4714 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4715 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4716 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4717 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಭಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4718 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕಾಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4719 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಗಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4720 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4721 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೀ ©vÀÛ£É ©Ãd

4722 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ರಾಭ  ಬಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4723 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಂಗರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4724 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಶಾರಾಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4725 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕುತಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4726 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4727 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4728 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4729 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುದರ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4730 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4731 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4732 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4733 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗ್ಧರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4734 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಯರ್ತೀಮ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4735 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಹಿೀನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4736 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಮಾರಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4737 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4738 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4739 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4740 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4741 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವೀಯಶೆಟಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4742 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವಂತರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4743 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಲೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4744 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4745 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4746 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4747 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4748 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4749 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4750 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4751 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಫಫ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4752 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲೀಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4753 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವದ್ರಯ ಧರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4754 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4755 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಪ್ಪಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4756 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷತಯ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4757 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಲಿಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4758 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ಎಿಂ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4759 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4760 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4761 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಂಕಟೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4762 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4763 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4764 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಜಾಾ ನ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4765 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಮಲಲ ಭಮ  ಪುಜಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4766 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4767 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4768 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4769 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4770 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4771 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4772 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4773 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇವವ ರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4774 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4775 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4776 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4777 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd



4778 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ಬಿ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4779 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4780 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಮೂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4781 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4782 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4783 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ್ ಆಲೀಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4784 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾಯ ಣಿ ಗಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4785 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4786 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4787 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಬೂಬ್ ಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4788 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4789 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4790 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಲಾಜಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4791 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ರಾವ್ ಅಪಿ ನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4792 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ವಾಯದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4793 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4794 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4795 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4796 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4797 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4798 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4799 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4800 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4801 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವೀಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4802 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4803 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4804 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4805 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4806 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4807 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4808 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4809 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4810 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4811 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4812 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4813 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4814 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿಯಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4815 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4816 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜುಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4817 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4818 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4819 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4820 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಶೀದದ ೀನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4821 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4822 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4823 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4824 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4825 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ  ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4826 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4827 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4828 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4829 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4830 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಭಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4831 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಿಂಧರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4832 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4833 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4834 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ್ ರಾವೂಫ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4835 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದ ©vÀÛ£É ©Ãd

4836 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4837 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ರೇಣಸದದ   ಶಿೀಲವಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4838 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4839 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4840 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4841 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣ್ಣ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4842 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4843 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೈಖ ಭಸಬೂಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4844 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4845 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4846 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಿಂತಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4847 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð MD RAFEEQ ©vÀÛ£É ©Ãd

4848 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4849 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4850 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4851 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕ್ ಅಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4852 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4853 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4854 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4855 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4856 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd



4857 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4858 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಸೀಮ್ ಫಾರ್ತಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4859 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4860 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4861 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಗೆಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4862 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4863 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4864 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4865 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಾ  ಮುಗಳಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4866 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4867 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4868 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವವವ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4869 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4870 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4871 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ  ಶಿರೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

4872 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷದ್ರಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4873 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4874 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

4875 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4876 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಯರ್ತ ಎಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4877 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಭಮ ದ್ ಷಲೀಿಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4878 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈ ರ ಕಾವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4879 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4880 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜೀದದ ೀನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4881 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇರಾಮಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4882 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘಮಿಲ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4883 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೆಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4884 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4885 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4886 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4887 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಮದ್ ಆಲಂ ರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4888 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಸಾಲ ಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4889 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4890 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರ್ತೀಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4891 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4892 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಲಾರ್ ಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4893 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವೀಯಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4894 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4895 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4896 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4897 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4898 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4899 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇವಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4900 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4901 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4902 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4903 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಾನ ಬಿೀ ©vÀÛ£É ©Ãd

4904 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4905 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4906 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆನೀದದ ೀನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4907 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಖಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4908 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಕೂಫ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4909 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4910 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4911 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4912 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4913 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಯರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4914 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4915 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4916 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4917 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ   ಹಷಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4918 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4919 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4920 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4921 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4922 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4923 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4924 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘೀಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4925 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4926 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4927 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣಕುಮಾಯ ಕಾಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4928 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾರ್ ನಾಗೇಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4929 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಯಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4930 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಯಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4931 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀಸನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4932 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4933 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4934 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ್ ಜಿ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4935 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



4936 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4937 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲ ೀಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4938 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4939 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಳಸ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4940 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4941 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಿಂದರ   ತೀನಸಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4942 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4943 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4944 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಖುಬು ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4945 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೀಲಕಂಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

4946 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚವಾಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4947 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿರು ©vÀÛ£É ©Ãd

4948 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4949 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4950 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4951 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

4952 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4953 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4954 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ಗೀಪ್ಪಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4955 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಯ ಡಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4956 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4957 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4958 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4959 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4960 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹನ್ನನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4961 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4962 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿರಿಜಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4963 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀಸನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4964 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4965 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4966 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾವ  ಎನ್ ಹುಣಸಗಿಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4967 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಾಮ ರ್ತ ಬಿ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4968 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4969 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈಭೀಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4970 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4971 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದದ್ರಸ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4972 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4973 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4974 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4975 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4976 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4977 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4978 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4979 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4980 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯ ನೂ ಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4981 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4982 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4983 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4984 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4985 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4986 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4987 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4988 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶುರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4989 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4990 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವವವ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4991 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪುಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4992 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವೀಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಯಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4993 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4994 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೆಮಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4995 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವನೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4996 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಿಯಭನ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4997 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4998 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಭಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4999 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂದೂರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5000 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುತಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5001 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5002 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5003 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5004 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜಿೀ ಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5005 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕಾಸ್ ರ ಕಾವ ಯಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5006 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5007 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಸೀತ್ತರಾಿಂ ರಾಟೊೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5008 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5009 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5010 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಪ್ಪಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5011 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5012 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಪ್ಪಲ  ಪ್ಪಿಂಡು ಚವಾಾ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5013 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಿರಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5014 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



5015 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5016 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð KESU ©vÀÛ£É ©Ãd

5017 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5018 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5019 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5020 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತರು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5021 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5022 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಸೇನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5023 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿರು ©vÀÛ£É ©Ãd

5024 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ಚಿನಾನ  ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5025 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘಾಲಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5026 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಹುಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5027 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತ್ತನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5028 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವನ್ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5029 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಕಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5030 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5031 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5032 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5033 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5034 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಹುಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5035 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  ಸಾಗರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5036 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5037 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5038 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5039 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5040 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಿಂ ಎಸ್ ರಾಖಿಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5041 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5042 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಯತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5043 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5044 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಕಾರಾಿಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5045 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5046 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ಹೆಮಾಲ  ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5047 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5048 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಗಡಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5049 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5050 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿೀಯವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5051 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5052 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5053 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜನಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5054 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5055 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ಎಿಂ ಬೆನೂನ ರು ©vÀÛ£É ©Ãd

5056 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5057 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಮಾರ್ ಕಸು ಯಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5058 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5059 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¹zÀæªÀÄ ©vÀÛ£É ©Ãd

5060 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5061 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5062 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5063 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5064 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5065 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5066 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀಟಿರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5067 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುನಾಥ ರಾಠೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5068 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದತಾ  ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5069 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð AMBU ©vÀÛ£É ©Ãd

5070 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಜಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5071 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5072 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5073 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನನ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5074 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5075 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5076 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5077 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

5078 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಪಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5079 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5080 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶುರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5081 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಯಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5082 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀರ್ತ ರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5083 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಭಮ  ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5084 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5085 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾಜಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5086 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5087 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5088 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5089 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5090 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5091 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5092 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಷಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5093 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಷಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd



5094 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಷಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5095 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5096 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5097 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5098 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಭಿಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5099 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5100 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5101 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5102 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5103 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5104 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅವ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5105 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅವ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5106 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5107 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5108 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5109 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲೀಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5110 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಿೀರು ಜಾಡವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5111 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5112 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5113 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5114 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5115 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5116 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5117 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲ ೀವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5118 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

5119 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5120 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತ ಮಾಯಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5121 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಬದರ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5122 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5123 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5124 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5125 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5126 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð À̧§ªÁé ©vÀÛ£É ©Ãd

5127 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೇೀಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5128 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5129 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5130 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5131 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5132 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘೆನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5133 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ಪಿ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5134 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅವನಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5135 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5136 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5137 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಸೇನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5138 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೆಮಿಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5139 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5140 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5141 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5142 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಿಂಬಾಜಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5143 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

5144 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜೇ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5145 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5146 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5147 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5148 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ  ಗದದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5149 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5150 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¹zÁÝ°ÃAUÀ ©vÀÛ£É ©Ãd

5151 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5152 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5153 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5154 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÀªÀiÁ¨Á¬Ä ©vÀÛ£É ©Ãd

5155 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5156 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಯ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5157 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5158 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5159 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5160 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5161 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5162 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಮಾಲಾ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5163 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5164 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ನಾಭಡಿಯೀ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5165 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೆಮು ಚನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5166 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣತ್ ನಾಭಡಿಯೀ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5167 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5168 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5169 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5170 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಗಣರ್ತ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5171 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷದ್ರಶಿ ಉಪ್ಪಧಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5172 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd



5173 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5174 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5175 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5176 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೊಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

5177 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಭಲಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5178 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5179 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5180 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5181 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೆತೇಿಂದರ  ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5182 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನ್ನನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5183 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಯವಿಂದ್ ಚವಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5184 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೇಷ್ಣ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5185 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5186 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

5187 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5188 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲ್ಲ ಠಾಕೂರ್ ಯಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5189 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5190 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5191 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5192 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವನೀದ್ ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5193 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5194 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5195 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5196 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲ್ಲ ೀಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5197 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5198 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಂಕಟೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5199 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5200 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೆಲಲ ಿಂದರ  ಗಡಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5201 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಪ್ಪಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5202 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬದರು ©vÀÛ£É ©Ãd

5203 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖುಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

5204 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À¤ß¨Á¬Ä ©vÀÛ£É ©Ãd

5205 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5206 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5207 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5208 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5209 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚ್ಚಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5210 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಗವಾನ್ ಭೀಭಸಗ್ ಸಂಖೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5211 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕರಾವ್ ತನೂ ಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5212 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5213 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5214 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬವಚ ಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5215 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾವ  ಗಡಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5216 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5217 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುತಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5218 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5219 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5220 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಂದಕುಮಾಯ ಜಾಧ ©vÀÛ£É ©Ãd

5221 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5222 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5223 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

5224 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5225 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5226 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿವಚ ಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5227 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5228 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5229 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5230 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5231 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವನೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5232 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಭನ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5233 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವನೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5234 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜಯ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5235 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5236 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀಸನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5237 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಶೀಧಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5238 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5239 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5240 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5241 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಮ ಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5242 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀತ್ತ ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5243 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಯಿಫನನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5244 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈನಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5245 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5246 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5247 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭು ©vÀÛ£É ©Ãd

5248 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿೀರಾ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5249 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ವಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5250 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕನಕಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5251 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd



5252 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5253 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5254 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5255 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5256 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಕುಕ ಿಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5257 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5258 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದರ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5259 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5260 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5261 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5262 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5263 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5264 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÉÃªÀÄÄ ©vÀÛ£É ©Ãd

5265 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5266 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಲಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5267 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5268 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರು ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5269 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5270 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5271 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5272 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಲಕಮ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5273 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಸಲಾಕಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5274 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5275 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭಾಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5276 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5277 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5278 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಯ ೀರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5279 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚೆನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5280 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5281 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5282 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5283 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5284 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಯ ೀರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5285 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5286 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5287 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5288 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಾರೂನ್ ಯಶಿೀದ್ ಕಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5289 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ವ ಭಟಿಾ ಮುಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5290 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5291 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5292 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬವಚ ಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5293 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಿೀಯಥಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5294 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5295 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5296 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5297 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಶಾಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5298 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5299 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5300 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭು ©vÀÛ£É ©Ãd

5301 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈರಾಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5302 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5303 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5304 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

5305 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5306 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲಿಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5307 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಲಕಮ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5308 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಬಿಕಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5309 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄರ ೀಭಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

5310 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5311 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5312 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5313 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5314 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ºÉÃ«Ä¨Á¬Ä ©vÀÛ£É ©Ãd

5315 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

5316 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

5317 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಶ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5318 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಭನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5319 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5320 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5321 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5322 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5323 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೈರಾಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5324 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5325 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5326 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5327 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ಸಡ್ನನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5328 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5329 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಥಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5330 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd



5331 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÉÃªÀÄÄ ©vÀÛ£É ©Ãd

5332 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಷಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5333 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð C±ÉÆÃPÀ ©vÀÛ£É ©Ãd

5334 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5335 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5336 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5337 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5338 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಲೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5339 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5340 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5341 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5342 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

5343 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5344 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5345 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5346 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ಭಟಿಾ ಮೂಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5347 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

5348 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಯಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5349 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5350 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5351 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಬಾಫ ರ್ ಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5352 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾವರ್ತರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5353 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5354 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

5355 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುರುಷಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5356 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5357 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಷಾ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5358 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವವವ ನಾಥ ವಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5359 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಸಲಾಕಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5360 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5361 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈದ್ರ ಯಫಿೀಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5362 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5363 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5364 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5365 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5366 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5367 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5368 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ  ಗೀಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

5369 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5370 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5371 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಲೀಚನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5372 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವವೇಕಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5373 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5374 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5375 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5376 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5377 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5378 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5379 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5380 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5381 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌಲತ್ ಬಿೀ ©vÀÛ£É ©Ãd

5382 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ್ ರೈಭನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5383 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭಾಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5384 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಿಂತಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5385 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5386 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5387 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5388 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5389 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ಎಚ್ ತನಷಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5390 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5391 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5392 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5393 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲ್ಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5394 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಘ ಕಂಠಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5395 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5396 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5397 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವೀಯಬದರ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5398 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜುಳಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5399 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೂರ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5400 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5401 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5402 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5403 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ  ಭಡಿವಾಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

5404 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5405 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲೀಲ್ ಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5406 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5407 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಜಲಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5408 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5409 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd



5410 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5411 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5412 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5413 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5414 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5415 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5416 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ಯಾಯಷಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5417 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಿಂಗಣಾ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

5418 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5419 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5420 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5421 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5422 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5423 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5424 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫನೆನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5425 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5426 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5427 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಯಾಜ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5428 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5429 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲೀಕು ©vÀÛ£É ©Ãd

5430 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5431 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5432 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5433 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡ  ಬಿ ತಳವಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5434 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5435 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಾಷನಟ್ಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5436 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕದ್ರಯನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5437 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5438 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5439 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄರ ೀಭರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5440 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ  ನಯಷಗಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

5441 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5442 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5443 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದಮೇೀಸನ್ ಮಾಲ್ಲಕ ಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5444 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5445 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5446 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5447 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಲಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5448 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ ನಾಗವಟಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5449 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5450 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5451 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5452 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5453 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಟಿ ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5454 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

5455 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5456 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ  ಘೇಟ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5457 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಯಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5458 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗೂಬಾಯಿ ನಾಭಡಿಯೀ ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5459 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

5460 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5461 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5462 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವೀಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5463 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5464 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5465 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಯೀಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5466 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð DATTU ©vÀÛ£É ©Ãd

5467 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

5468 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð DR.KAPIL DEV ©vÀÛ£É ©Ãd

5469 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5470 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ  ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5471 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಭನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5472 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗವೇಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5473 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥರಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5474 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5475 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಯೀಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5476 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5477 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಫಫ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5478 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5479 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5480 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5481 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5482 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಲಾಲ ಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5483 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5484 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭನೀಸರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5485 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಕುಬೈ ರಾಜು ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5486 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5487 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೆಮು ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5488 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð Ȩ́ÆÃ«Ä¨Á¬Ä ©vÀÛ£É ©Ãd



5489 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಪ್ಪಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5490 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5491 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5492 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5493 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾವವಾಗರ್ತಾ ದೄ ©vÀÛ£É ©Ãd

5494 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5495 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5496 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5497 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5498 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘಮಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5499 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5500 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಟಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5501 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÀ«ÄÃ¨Á¬Ä ©vÀÛ£É ©Ãd

5502 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಸಣೆ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5503 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನೂ ಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5504 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5505 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಕಾರಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5506 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5507 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

5508 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5509 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವನೀದ್ ಮಾಯ ನೂ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5510 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5511 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5512 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಸಿಿಂಗ್ ದಸು ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5513 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಕರ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5514 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5515 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನ್ನಷಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5516 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಗಿಬೈ ©vÀÛ£É ©Ãd

5517 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿ ಸಿಂಗ್ ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5518 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ ಅಶೇಡಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5519 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

5520 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð C«ÄvÀ ©vÀÛ£É ©Ãd

5521 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5522 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5523 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5524 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಭಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5525 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5526 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5527 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚ್ಚಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5528 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5529 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5530 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

5531 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5532 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5533 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ಕಟಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5534 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಟಿಕು ದ್ರಮು ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5535 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮರಾಭ ಯಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5536 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5537 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೆರು ©vÀÛ£É ©Ãd

5538 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಿಯತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5539 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5540 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5541 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5542 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5543 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5544 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ನರು ©vÀÛ£É ©Ãd

5545 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5546 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5547 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಮದ್ ಜಾಕ ಅಸಮ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5548 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆನಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5549 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5550 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5551 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5552 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5553 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃಶಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5554 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÉÃªÀÄÄ ©vÀÛ£É ©Ãd

5555 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5556 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಕುಕ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5557 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5558 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುನತ್ತಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5559 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5560 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅವನಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5561 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಣಾ  ಗಂಜಗಿರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5562 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ  ಗಂಜಗಿರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5563 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5564 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರ್ತೀಶ್ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5565 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5566 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5567 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



5568 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5569 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5570 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5571 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5572 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೀಲಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5573 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5574 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿೀಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5575 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5576 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5577 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5578 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5579 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5580 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

5581 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5582 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ಕಟಿಾ ಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5583 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೀಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5584 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5585 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5586 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5587 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ಕೇೀರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5588 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ಕೇೀರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5589 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣುಕಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5590 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5591 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5592 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5593 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೀಪು ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5594 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5595 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ವಯಣ  ಕೇೀರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5596 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5597 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5598 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷದ್ರಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5599 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ರಾಠೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5600 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಧಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5601 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5602 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೇಶಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5603 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5604 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5605 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5606 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5607 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5608 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5609 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಧಿಕಾ ನಾಮಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5610 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5611 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5612 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5613 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5614 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಯರ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5615 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಥಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5616 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಷಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5617 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೀಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5618 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5619 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5620 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5621 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5622 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5623 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5624 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಿಂಡಿ ಮೇಹಿಯುದದ ೀನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5625 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5626 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5627 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5628 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5629 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಿಂಡಲೀಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

5630 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ವವವ ಕಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5631 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5632 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಪಿೂ ಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5633 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5634 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5635 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5636 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5637 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಮಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5638 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5639 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5640 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5641 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಧಿಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5642 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5643 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5644 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5645 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5646 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



5647 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5648 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವೀಿಂದರ  ಕೄ ಸುಲೇಪತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5649 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5650 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5651 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಬಿೀ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5652 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರ್ತೀಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5653 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5654 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಷ ಮಿಯಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5655 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾಕರ್ ಹುಸೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5656 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5657 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾನೀಜಿ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5658 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾಯ ಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5659 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜುನಾಥ ಚಂದನಕರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5660 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ   ಕೇಡಿಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5661 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಸಮ ದ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5662 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಭಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5663 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇವಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5664 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುದಯ ಬೈ ©vÀÛ£É ©Ãd

5665 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬುಡೆಯ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5666 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5667 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5668 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5669 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5670 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5671 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5672 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀಸನ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5673 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಬಾಮಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5674 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗ್ಧರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5675 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಸಿಂಗ್ ಹೇಭಲ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5676 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5677 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶುರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5678 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5679 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತರು ©vÀÛ£É ©Ãd

5680 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮವವಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5681 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5682 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5683 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5684 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಿೀತ್ತಲಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5685 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವೀಯಬದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5686 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಶಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5687 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಧಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5688 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5689 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಭಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5690 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5691 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಿಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5692 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5693 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಷನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5694 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀನಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5695 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5696 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5697 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5698 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮಾಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5699 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5700 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧೇನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5701 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5702 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವೀಯಬದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5703 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5704 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5705 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

5706 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ  ಹೆಬಾಫ ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

5707 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5708 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5709 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5710 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈನ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5711 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಾಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5712 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೀಲಕಂಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

5713 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5714 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5715 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5716 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5717 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5718 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌರ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5719 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5720 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

5721 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5722 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿಂಡು ©vÀÛ£É ©Ãd

5723 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರಿಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5724 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀಸನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5725 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd



5726 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5727 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5728 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5729 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5730 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವೀಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5731 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5732 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ  ಮಾದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5733 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುತಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5734 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5735 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð GU RU ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5736 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5737 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5738 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5739 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಯತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5740 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5741 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5742 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5743 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5744 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5745 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5746 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬುರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5747 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5748 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮಾಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5749 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5750 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5751 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5752 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5753 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5754 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5755 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5756 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5757 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಬಾರ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5758 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5759 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೀಭಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5760 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಿಂ. ಹುಸೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5761 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5762 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಡ್ಲ ವೀರೇಶ್ ವ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5763 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ವ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5764 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5765 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5766 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

5767 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವೇಿವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5768 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ಡುಿಂಡಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5769 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜುನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5770 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5771 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5772 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ದಕಟ್ಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5773 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಚೇಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5774 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5775 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5776 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5777 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಾಾ ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5778 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5779 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5780 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5781 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ   ಹಷಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5782 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5783 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5784 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5785 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5786 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5787 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದುಗಿಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5788 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಭ ಬಿ ಪೊೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5789 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

5790 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5791 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5792 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5793 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5794 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5795 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5796 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5797 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5798 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5799 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5800 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5801 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೀಲಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5802 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5803 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನಶೆಟಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5804 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd



5805 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5806 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5807 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5808 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5809 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5810 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5811 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5812 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

5813 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ಡಿರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5814 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5815 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5816 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

5817 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

5818 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5819 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಲೀಲಾ ಹೆಬಾಫ ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

5820 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಚ್ ವೀಯಬದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5821 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5822 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5823 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗ್ರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5824 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀನ್ನಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5825 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5826 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

5827 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾಯ ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5828 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5829 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಮ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5830 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5831 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5832 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಜಿಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5833 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷತಯ ಭಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5834 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5835 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5836 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5837 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಜಿೀದ್ ಖಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5838 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5839 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5840 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5841 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5842 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5843 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗ್ಲಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5844 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ  ರಾಭಚಂದರ  ಗಿಂಜಾಳಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5845 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5846 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಕ್ಷ್ಮಕುಮಾಯ ಭದಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5847 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5848 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5849 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5850 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5851 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ಚನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5852 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5853 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ ಲೀಕು ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5854 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಪಿಚ್ಚಿಂಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5855 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನನ  ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5856 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5857 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5858 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5859 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವವವ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5860 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5861 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5862 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5863 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿೀಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5864 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5865 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ   ಬಿ ದೇಡಿಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5866 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5867 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5868 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5869 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

5870 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವೀಯ  ಎಿಂ ದೇಡಿಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5871 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಡೌಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5872 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5873 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮಾಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5874 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5875 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ಶಿವಯಣ  ಹಷಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5876 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಿಂಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

5877 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

5878 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5879 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5880 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5881 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5882 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5883 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd



5884 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5885 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5886 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5887 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5888 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5889 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5890 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತರಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5891 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5892 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5893 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5894 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5895 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UMMI BAI ©vÀÛ£É ©Ãd

5896 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5897 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ANASUBAI ©vÀÛ£É ©Ãd

5898 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5899 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5900 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5901 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5902 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈನಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5903 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀವಿಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5904 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಣಿಕಾರ ವ್ ಸಾಯಿಫಣಾ  ಸಂಗನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5905 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5906 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5907 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5908 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಸ್ಜಐಟಿಯು ©vÀÛ£É ©Ãd

5909 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾಜಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5910 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5911 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5912 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5913 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5914 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5915 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5916 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5917 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5918 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5919 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5920 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಶೆಟಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5921 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5922 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5923 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಿತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5924 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೆಮಿೂ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5925 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5926 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಷಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5927 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5928 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5929 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5930 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5931 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5932 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಬೂಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5933 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5934 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5935 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತವೀಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5936 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಲಾನಬಿೀ ©vÀÛ£É ©Ãd

5937 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ರ್ ಪಂಡಿಲ ಕಾರ ವ್ ಸೀಲಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5938 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5939 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಸಟೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5940 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5941 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5942 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5943 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5944 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ತರ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5945 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನೆವ ೀಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5946 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವಂತ್ತರ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5947 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿೀಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5948 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5949 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಭ ಬಿ ಪೊೀಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5950 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

5951 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5952 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5953 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5954 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

5955 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5956 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5957 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವವವ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5958 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5959 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ  ರಾಭಚಂದರ  ಗಿಂಜಾಳಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5960 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಸಿಂಗ್ ಹೇಭಲ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5961 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗ್ಧರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5962 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd



5963 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಕ್ಷ್ಮಕುಮಾಯ ಭದಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5964 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5965 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5966 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5967 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5968 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ಚನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5969 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5970 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ ಲೀಕು ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5971 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಪಿಚ್ಚಿಂಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5972 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನನ  ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5973 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5974 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5975 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

5976 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ   ಬಿ ದೇಡಿಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5977 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5978 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5979 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5980 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

5981 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವೀಯ  ಎಿಂ ದೇಡಿಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5982 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಡೌಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5983 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5984 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮಾಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5985 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5986 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5987 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿನಾಥ ರೆಡಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5988 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5989 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿರೀಲಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5990 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಲಿಂಗರೆಡಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5991 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5992 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5993 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5994 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5995 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇದನಾಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5996 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5997 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಟಿಕು ದ್ರಮು ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5998 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮರಾಭ ಯಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5999 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6000 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನೆರು ©vÀÛ£É ©Ãd

6001 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಿಯತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6002 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6003 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6004 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗವೇಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6005 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6006 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6007 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚ್ಚಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6008 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6009 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6010 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ©vÀÛ£É ©Ãd

6011 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6012 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

6013 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ಕಟಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6014 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6015 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ನರು ©vÀÛ£É ©Ãd

6016 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

6017 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

6018 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6019 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6020 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6021 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೌಲಬಿೀ ©vÀÛ£É ©Ãd

6022 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಮಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6023 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6024 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6025 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಿಂದರಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6026 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6027 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

6028 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6029 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6030 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ ಬಿಚಚ ©vÀÛ£É ©Ãd

6031 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

6032 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮವವ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6033 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6034 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕೄರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6035 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಲಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

6036 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

6037 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6038 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ   ಹಷಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

6039 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6040 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6041 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd



6042 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6043 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6044 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6045 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6046 c PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಘೀಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

6047 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6048 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6049 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣಕುಮಾಯ ಕಾಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6050 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾರ್ ನಾಗೇಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6051 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಯಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

6052 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀಸನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6053 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6054 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6055 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

6056 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

6057 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6058 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6059 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲ ೀಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6060 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6061 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಳಸ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6062 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

6063 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಿಂದರ   ತೀನಸಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6064 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6065 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

6066 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

6067 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6068 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಖುಬು ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6069 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನೀಲಕಂಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

6070 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚವಾಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6071 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿರು ©vÀÛ£É ©Ãd

6072 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6073 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6074 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

6075 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6076 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

6077 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6078 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

6079 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ಗೀಪ್ಪಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6080 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಯ ಡಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6081 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಯ ಡಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6082 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6083 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6084 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6085 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6086 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಹನ್ನನ ©vÀÛ£É ©Ãd

6087 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6088 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿರಿಜಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6089 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀಸನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6090 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

6091 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6092 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾವ  ಎನ್ ಹುಣಸಗಿಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

6093 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಾಮ ರ್ತ ಬಿ ರಾಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6094 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6095 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈಭೀಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6096 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6097 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದದ್ರಸ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6098 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6099 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6100 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

6101 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6102 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6103 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6104 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6105 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6106 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6107 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯ ನೂ ಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6108 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6109 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

6110 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6111 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6112 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವವವ ರ ಕಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6113 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೂ ©vÀÛ£É ©Ãd

6114 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ದ್ರವಾಲ ಜಿ ಗಜಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

6115 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸವಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

6116 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಾ  ನಾಗಶೆಟಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6117 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚತ್ತರ  ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6118 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭದನೂ ಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6119 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭದನೂ ಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6120 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಿಂಟ ©vÀÛ£É ©Ãd



6121 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯ ನ್ ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6122 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6123 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ ತೀನೂ ಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6124 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6125 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6126 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6127 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ ದೇಡಿಭನ ©vÀÛ£É ©Ãd

6128 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6129 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಶು ©vÀÛ£É ©Ãd

6130 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

6131 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6132 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಲಜರಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

6133 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6134 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

6135 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6136 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಶೈಲ ತೀಟನಸಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6137 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಲರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6138 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

6139 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ ©vÀÛ£É ©Ãd

6140 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6141 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6142 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6143 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6144 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

6145 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6146 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6147 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

6148 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಯಥೀಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6149 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄರ ೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6150 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6151 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀನಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6152 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6153 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6154 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6155 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಲಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

6156 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6157 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಪ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6158 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

6159 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌರ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6160 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಿಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6161 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6162 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6163 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವನೀದ್ ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6164 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಪಿಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6165 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಭಮ  ನಿಂಬಾಳಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6166 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಧೂಳಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6167 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುದವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6168 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

6169 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6170 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6171 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀರ್ತ ನಿಂಬಾಳಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6172 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಧಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6173 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6174 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾತ್ತಿಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

6175 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಮ ಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6176 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6177 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6178 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಭೀರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6179 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

6180 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

6181 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6182 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜವಾಸಯಲಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6183 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6184 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6185 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವವೇಕಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6186 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6187 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಪ್ಪಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6188 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6189 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6190 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ರ್ ಡೀಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

6191 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6192 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

6193 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಭನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

6194 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ  ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6195 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6196 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಪಿಲ್ ದವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6197 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

6198 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð DATTU ©vÀÛ£É ©Ãd

6199 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಯೀಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



6200 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಟಿ ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6201 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

6202 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6203 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ  ಘೇಟ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6204 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗೂಬಾಯಿ ನಾಭಡಿಯೀ ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6205 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಯಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6206 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6207 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

6208 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದ್ರರ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

6209 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6210 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವೀಿಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

6211 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6212 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6213 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6214 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

6215 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭು ©vÀÛ£É ©Ãd

6216 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈರಾಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6217 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6218 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದರ ©vÀÛ£É ©Ãd

6219 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

6220 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6221 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲಿಂಗಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6222 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಲಕಮ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6223 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೈರಾಸಿಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6224 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ©vÀÛ£É ©Ãd

6225 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

6226 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6227 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷದ್ರಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6228 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

6229 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

6230 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ಪ್ಪರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6231 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6232 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6233 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಚಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

6234 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೀಭಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6235 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

6236 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಿಮುಡ್ಲ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

6237 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಿಂದರಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

6238 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6239 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6240 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

6241 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಸಾಾ ಮ ಗತೆಾ ೀದ್ರಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

6242 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

6243 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6244 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6245 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಲಾಲ  ಟ್ಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6246 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಲಿಂಗಮಯ  ಕೇಡಿಗನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6247 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಲಿಂಗಮಯ  ಕೇಡಿಗನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6248 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6249 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6250 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯ ಬೆಳಗನ ©vÀÛ£É ©Ãd

6251 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಯಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

6252 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ಬೆಳಗಿಂಪಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6253 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

6254 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆರಿಫಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

6255 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6256 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಡಿಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6257 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6258 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿೀರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6259 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

6260 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆನಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6261 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಡಿವಾಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

6262 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

6263 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತೀಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

6264 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6265 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

6266 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫಣಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6267 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

6268 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನೀಲಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

6269 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ ©vÀÛ£É ©Ãd

6270 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6271 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಇರಾಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6272 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

6273 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾಯ ಭನ್ನಶಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

6274 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾವ ©vÀÛ£É ©Ãd

6275 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

6276 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

6277 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಯ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6278 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶಿೀದ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



6279 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವನಾಮಕರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6280 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವನಾಮಕರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6281 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಶಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6282 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6283 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6284 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6285 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6286 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6287 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಡ್ ತಸಾರ್ ಹುಸೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6288 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6289 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಗಂಗ್ಧಯಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

6290 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6291 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕೇಮ ದದ ೀನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

6292 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಶಾ ಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

6293 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

6294 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

6295 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

6296 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಣೆಾ   ತ್ತಾ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6297 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಳಭಮ  ತ್ತಾ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6298
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಶಾಥ್ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6299 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6300 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6301
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಮಿತ್ತರ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6302 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6303 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನ್ನಸೂಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6304
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಣಿಕಾಫ ಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6305 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಿೀವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6306 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6307
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6308 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮಿತ್ತಬ್ ಸಲಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6309 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6310
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6311 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6312 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಕಯುಯ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6313
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6314 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂದು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6315 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6316
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೈಶಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6317 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6318 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತಾ ತ್ತರ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6319
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6320 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6321 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6322
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6323 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6324 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಮಾನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6325
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6326 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6327 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6328
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6329 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6330 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6331
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6332 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6333 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6334
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6335 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಿೀಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6336 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6337
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀಯಣಾ  ಟಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6338 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಲತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6339 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬೇಬಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6340
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6341 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪುಷಾ  ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6342 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6343
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಕೂಫ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6344 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಯಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6345 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6346
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಜಾಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6347 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6348 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6349
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಷಾ ಗಿರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6350 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6351 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6352
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಿೀನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6353 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಸರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6354 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ತರುಮಾಲ್ ಎಚ್ ದಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6355
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದ್ರರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6356 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6357 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6358
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನ್ನಷಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6359 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿಂಡೇರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6360 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6361
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6362 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6363 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6364
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬೀಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6365 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಹೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6366 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿಲೇಿಂದರ  ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6367
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೀಕರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6368 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6369 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6370
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6371 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೈಮಾರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6372 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6373
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6374 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಾಲಮ ಕ್ ಶಿ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6375 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿೀಯಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6376
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6377 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6378 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6379
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಕೇಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6380 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಡಿವಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6381 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ರಾಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6382
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಿಂಡಿ ಗಲಾಿಂ ಮೆನ್ನದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6383 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



6384 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಿಂಟ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6385
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ  ಭಹಾದ  ಕುಿಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6386 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿರ್ತ ಕುಿಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6387 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ನೂರುಲಾಲ  ಹುಸೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6388
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಶಿೀರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6389 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6390 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6391
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6392 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಶಾಿಂತ್ ಎಲ್ ಭತ್ತಿರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6393 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6394
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6395 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6396 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೀಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6397
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದುಯಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6398 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6399 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಮಾಜಿ ಲ್ಲ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6400
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6401 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6402 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಭಮ ನ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6403
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6404 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6405 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6406
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6407 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಕ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6408 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಯಣಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6409
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವುಪುತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6410 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6411 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವರಾಜ್ ಹೆಗಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6412
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಿಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6413 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6414 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೄರೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6415
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6416 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6417 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6418
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೇಶಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6419 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಜಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6420 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6421
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರೆವಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6422 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6423 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಿಂಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6424
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಹಾಲ ದ್ರಚ್ಚಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6425 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6426 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಮೂದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6427
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಲಾಬಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6428 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6429 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6430
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6431 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6432 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೇಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6433
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6434 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6435 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಮೂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6436
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6437 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದ್ರಮ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6438 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6439
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6440 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6441 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೀಗೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6442
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6443 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6444 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಂತರ ಜಠಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6445
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರಿಲಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6446 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6447 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6448
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6449 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6450 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೀಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6451
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6452 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6453 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6454
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6455 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ  ಕಣಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6456 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಫಷ  ಕಣಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6457
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕಯಬಾಬು ಎಸ್ ಕನಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6458 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾನಂದ ಶಿವಯಣ  ಕಣಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6459 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಶಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6460
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6461 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6462 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6463
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಳಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6464 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6465 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6466
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6467 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6468 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಜಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6469
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6470 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6471 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಲಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6472
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಮಲಕಮ ಮ  ಶಂಕಯವಾಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6473 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6474 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವೀಿಂದರ ಕುಮಾರ್ ಗತೆಾ ೀದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6475
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6476 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನ್ನಮಂತ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6477 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6478
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6479 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀಭಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6480 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6481
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬೀಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6482 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯತನ ಭಮ  ಆರ್ ಮಾಕೇಿಂಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6483 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6484
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6485 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶಿವ ನ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6486 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6487
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಯ ೀರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6488 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗದ  ಹೂಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6489 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ರಾಭ ಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6490
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಲಿಂಗ ಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6491 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6492 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾವರ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6493
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6494 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣುಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6495 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6496
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ USMAN ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



6497 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಲೀಚನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6498 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಾಜಿಕರಿೀಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6499
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಯ ೀರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6500 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6501 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6502
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6503 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಟ್ಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6504 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವರ ಣ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6505
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಲಮಾಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6506 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6507 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6508
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6509 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6510 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6511
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬೇಡ್ಲ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6512 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ನೈಭತ್ತಲಾಲ  ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6513 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಲಾಫ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6514
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6515 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿಂಡ್ನರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6516 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6517
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6518 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6519 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮೃತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6520
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮೃತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6521 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6522 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ AMBU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6523
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಲತ್ತ ಮೇೀಸನ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6524 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇೀಸನ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6525 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6526
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6527 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6528 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6529
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲೀಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6530 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇಯೆಡ್ ಗೌಸಡಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6531 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6532
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6533 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಧಿಮ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6534 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6535
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6536 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆನಂದ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6537 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6538
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಲಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6539 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6540 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6541
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6542 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6543 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ವ ಮುಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6544
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6545 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6546 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6547
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6548 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6549 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6550
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6551 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6552 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಪ್ಪಲ  ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6553
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಟೇಲ್ ಹಿೀರೀರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6554 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀವಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6555 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6556
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6557 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಯಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6558 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು ಬಿ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6559
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾರಾಮಣ ದವುಲ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6560 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6561 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಷ್ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6562
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6563 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6564 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6565
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6566 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವಯತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6567 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6568
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6569 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮಂಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6570 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಿಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6571
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6572 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷೂ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6573 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೀಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6574
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6575 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಗೀಪ್ಪಲ್ ಷದ್ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6576 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6577
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೀಷ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6578 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪುತಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6579 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6580
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6581 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಿಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6582 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ ರೆಡಿಿ  ಆರ್ ದಂಡುಗಲಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6583
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರಿಮ  ನಾಲವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6584 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಿಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6585 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6586
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇೀಟು PWAR ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6587 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6588 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6589
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6590 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೀಟಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6591 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6592
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6593 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಧಾಯ  ಸಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6594 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವೇಿಂದರ   ಎಿಂ ಮಾಟೂಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6595
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6596 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ಫಲಾಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6597 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹುಿಂಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6598
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಜಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6599 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಣಿಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6600 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6601
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6602 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6603 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6604
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6605 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6606 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6607
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನ್ನರಾಧ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6608 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6609 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



6610
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6611 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಧಿೀರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6612 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6613
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೇಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6614 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6615 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6616
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6617 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲೀಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6618 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಳ  ಫನನ ಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6619
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಾಾ ನಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6620 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6621 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6622
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಭಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6623 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಳಿಿಂಗರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6624 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಾಕಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6625
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6626 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6627 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6628
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6629 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6630 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6631
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6632 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6633 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6634
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮಿೂ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6635 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6636 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಶಕ  ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6637
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6638 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಷಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6639 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6640
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6641 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6642 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6643
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6644 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6645 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6646
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6647 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಲಾಲ ಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6648 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಿಂಫರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6649
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ GITA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6650 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6651 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6652
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಳಕಟ್ಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6653 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ IMAM ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6654 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6655
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6656 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6657 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಯ್ ಳಕರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6658
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6659 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6660 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6661
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಿಂ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6662 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಡಿಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6663 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6664
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6665 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6666 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ SMT ಕಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6667
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6668 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕಯ ಮಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6669 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಟಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6670
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6671 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6672 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6673
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಭಿರಾಮ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6674 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಿಂಬಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6675 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6676
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6677 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6678 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಿಂಫರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6679
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6680 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6681 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ KALIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6682
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6683 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6684 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6685
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6686 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವವವ ಗಂಗ್ದುಗಿರ ಸಾದ್ ದಸಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6687 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಕಾಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6688
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಠಲ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6689 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಘಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6690 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6691
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6692 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6693 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6694
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6695 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಿಯಥು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6696 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಟಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6697
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6698 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6699 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಲಾಾ ನ  ಹುಗಿಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6700
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6701 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷತಯ  ಬವಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6702 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಪುತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6703
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜು ಸದದ ರಾಭ  ಬಾಯ ಡಿಗರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6704 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಕಯಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6705 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನೀತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6706
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6707 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ತ ಣಾ  ಬೀಗ್ಿಿಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6708 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6709
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಸೀಮು ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6710 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮ ಿಂತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6711 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6712
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6713 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6714 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆನಂದ ಎಸ್ ಕಾವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6715
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6716 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6717 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾವರ್ತರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6718
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಭಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6719 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6720 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6721
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಿಂಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6722 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಗಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



6723 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6724
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6725 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6726 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6727
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮ ವಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6728 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿಂಕಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6729 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6730
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ RAMABAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6731 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಕರಂಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6732 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6733
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6734 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6735 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೀಲಕಂಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6736
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6737 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ  ಎಸ್ ಶಿಿಂಗೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6738 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6739
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6740 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚೆನನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6741 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಯತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6742
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6743 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6744 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6745
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕವನ್ ಚನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6746 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6747 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಏಕನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6748
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6749 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧೂಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6750 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6751
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಠಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6752 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6753 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇರಾಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6754
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6755 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಯ ೀಶಿಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6756 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಪಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6757
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6758 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಐನಾಭರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6759 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6760
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲ ೀವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6761 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6762 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6763
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಾಾ ನಚಂದ್ ಶೀಭಾಲಾಲ್ ವಮಾಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6764 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕವತ್ತ ಜಾಾ ನಚಂದ್ ವಮಾಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6765 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ವಮಾಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6766
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆಶಾ ಮುಲಚ ಿಂದ್ ವಮಾಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6767 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6768 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6769
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6770 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6771 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6772
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6773 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6774 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6775
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ AMBU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6776 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಭಮ  ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6777 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ  ಶೇಖರ್ ಎಿಂ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6778
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6779 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಥಾನ್ನ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6780 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೀಷ್ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6781
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6782 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀಯಪ್ಪಕೂ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6783 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6784
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತ್ತರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6785 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹುನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6786 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷರ್ತೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6787
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6788 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದು ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6789 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6790
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6791 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ AMLAWWA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6792 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6793
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿರ್ತದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6794 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6795 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6796
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಲ್ ಕುಡೇಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6797 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6798 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6799
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6800 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6801 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6802
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6803 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀಣ್ಣ ಪಿ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6804 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಕತ್ ಪಿ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6805
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಶಿಕಾ ರ ವೀಣ್ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6806 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ವಿಂಕುಮಾರ್ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6807 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಮಿೀಲಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6808
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6809 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6810 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ದ್ರಭಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6811
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತಾ ತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6812 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6813 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6814
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6815 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6816 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6817
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6818 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6819 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6820
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಹಿೀರುದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6821 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6822 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6823
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6824 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6825 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಡಮಯ  ತೆಿಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6826
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಂದ್ರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6827 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6828 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6829
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6830 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6831 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6832
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6833 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜೇಗಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6834 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚೆನನ ಫಷ  ರಾಮನಾದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6835
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನ್ನಮಂತರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



6836 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6837 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹುಣಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6838
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹೈಡರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6839 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6840 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಭಾಭಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6841
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6842 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮಿೀರ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6843 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6844
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೆನೀದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6845 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6846 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6847
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿಂಡು ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6848 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6849 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಪುತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6850
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಮಶ್ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6851 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಿೀನ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6852 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6853
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪುತಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6854 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಲಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6855 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6856
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಲಬದೂರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6857 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮಿೂ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6858 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಣಾ  ಕಾಯ ತನೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6859
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಮಾರ್ ಭಾಯಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6860 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6861 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಯವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6862
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6863 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6864 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6865
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6866 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಿಂಟಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6867 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6868
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6869 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರುಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6870 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6871
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗದಮ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6872 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಪೊೀತಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6873 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆನೆಮಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6874
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6875 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿೀಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6876 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿಯಭಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6877
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6878 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಭದವ್ ಬಾಬು ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6879 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6880
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6881 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6882 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಜಾತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6883
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6884 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇೀಸನ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6885 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಖಂಡ  ವಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6886
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭನೀಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6887 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6888 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೀಕ್ ಮಂರ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6889
ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6890 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6891 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಕಾಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6892 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಪುತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6893 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6894 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6895 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6896 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6897 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6898 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6899 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6900 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6901 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6902 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದುಯಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6903 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6904 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6905 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6906 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6907 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6908 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6909 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6910 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸರಿಲಾಲ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6911 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಥಾನ್ನ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6912 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಕಕ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6913 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6914 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6915 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾರಾಮಣ ದವುಲ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6916 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಾಲಮ ಕ್ ಶಿ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6917 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6918 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6919 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6920 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6921 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾನಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6922 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6923 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6924 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6925 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6926 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6927 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6928 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಥರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6929 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6930 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6931 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಮಿತ್ತರ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6932 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6933 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಿಂಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6934 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6935 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6936 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6937 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6938 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ  ಕಾಿಂತ್ ಉದಮಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6939 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6940 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6941 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಿಂಬಾದ್ರಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6942 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6943 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದ್ರರ ಭ ಉದಮಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6944 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಬದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6945 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಮಿತ್ತರ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6946 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6947 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6948 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಗಿೀಯರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



6949 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಣರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6950 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6951 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಖಾ ಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6952 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು ಬಿ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6953 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6954 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6955 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6956 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವಯತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6957 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಂಗಳೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6958 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6959 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6960 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಣಿಕಾಫ ಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6961 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಿೀವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6962 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀಪ್ಪನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6963 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6964 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಣೇಶ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6965 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6966 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಂಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6967 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6968 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6969 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಲ್ ಕುಡೇಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6970 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6971 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ನಾಥ ಕಾಣಿಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6972 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6973 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಯವಿಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6974 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6975 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6976 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6977 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6978 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೂಲಾ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6979 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷರೀಜಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6980 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೇಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6981 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂದು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6982 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6983 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೈಶಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6984 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6985 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6986 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6987 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6988 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6989 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀಣ್ಣ ಪಿ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6990 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಶಿಕಾ ರ ವೀಣ್ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6991 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಕತ್ ಪಿ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6992 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6993 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಮಿೀಲಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6994 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಶಾಥ್ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6995 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6996 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಳಭಮ  ತ್ತಾ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6997 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಘುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6998 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

6999 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7000 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7001 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7002 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7003 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಮ ನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7004 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7005 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಠಲ್ ರಾವ್ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7006 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಧಿಕಾ ಸಾತಳಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7007 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7008 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಿಮ್ ಬಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7009 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಿಲಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7010 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7011 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7012 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7013 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಭಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7014 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7015 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7016 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7017 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7018 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7019 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಶಾಕ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7020 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7021 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಿೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7022 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನೆನ ಮಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7023 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7024 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಿಂಜನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7025 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ NABI ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7026 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೀಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7027 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7028 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಪೂ ರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7029 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7030 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೀಲಭಮ  ವ ಕಳಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7031 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7032 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತಾ ತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7033 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7034 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7035 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀವಿಂದ ಕುಷಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7036 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7037 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದು ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7038 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನ್ನರಾಧ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7039 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7040 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7041 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7042 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಭ ಗ್ಮನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7043 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇೀಸನ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7044 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7045 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮಿೂ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7046 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಆರ್ ಲ್ಕ ೀರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7047 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾವರ್ತರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7048 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7049 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7050 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7051 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7052 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿೀರಾ ಹೇಮಂತ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7053 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7054 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7055 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆನಂದ ಎಸ್ ಕಾವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7056 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7057 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7058 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7059 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೇಶಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7060 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7061 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



7062 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7063 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7064 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7065 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ  ಎಸ್ ಶಿಿಂಗೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7066 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೇಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7067 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7068 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವಯತ್ ಫಡಿಗ್ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7069 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವೀಿಂದರ  ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7070 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7071 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7072 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಧಿೀರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7073 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7074 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7075 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7076 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7077 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7078 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7079 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7080 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7081 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭನಾಥ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕೇೀಟಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7082 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾರಾಮಣ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7083 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7084 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7085 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7086 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಯಕಾನ ರ್ಹಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7087 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7088 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7089 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ತ್ತಸಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7090 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7091 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಭಶಂಕರ್ ಭತ್ತಿರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7092 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕಯ ನಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7093 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7094 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7095 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಷವ ರ್ತ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7096 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7097 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭನೀಸಯ ಕಾಿಂರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7098 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7099 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7100 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಕರ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7101 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಿಂತಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7102 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹುಿಂಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7103 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7104 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾನಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7105 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7106 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7107 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7108 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7109 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7110 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7111 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7112 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7113 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಿಂದರ ಕುಮಾರ್ ಕೇೀರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7114 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7115 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7116 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಕಕ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7117 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7118 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7119 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7120 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7121 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಕುನ ದದ ೀನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7122 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಕುಭಬಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7123 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7124 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7125 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7126 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನೀಫಾ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7127 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7128 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7129 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7130 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಶಾಕ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7131 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7132 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7133 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7134 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7135 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೀಕುಮಾಯ ಜೇಗಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7136 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಹಿೀರ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7137 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7138 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7139 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾನಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7140 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಿೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7141 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7142 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಿಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7143 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7144 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7145 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಡಿಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7146 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಯ್ ಳಕರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7147 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಭಮ  ಎಸ್ ಲ್ಕ ೀರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7148 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7149 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧನರಾಜ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7150 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7151 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಮ ಮ  ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7152 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7153 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವಯತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7154 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7155 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7156 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕಯ ಮಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7157 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7158 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಟಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7159 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7160 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಿಂಫರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7161 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7162 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7163 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7164 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7165 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7166 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7167 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7168 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7169 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀಯಬದರ   ಎಸ್ ಕಾಿಂರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7170 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಾಕಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7171 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7172 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾರಾಮಣ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7173 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಮ  ಎನ್ ಗೀಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7174 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ RAM RAO ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



7175 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7176 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಯ್ಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7177 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7178 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7179 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7180 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಿಂಬಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7181 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೀಟಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7182 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿರಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7183 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7184 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕವನ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7185 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖೈರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7186 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ AMBU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7187 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದ್ರಮ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7188 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7189 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7190 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7191 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಿೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7192 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7193 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7194 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧನರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7195 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7196 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೈಶಿರ ೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7197 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷೂ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7198 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7199 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7200 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7201 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7202 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7203 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದ್ರರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7204 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7205 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7206 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7207 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಲಾಲ ವುದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7208 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7209 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7210 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7211 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಿಬೂಬ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7212 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7213 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7214 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಿಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7215 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಗಫೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7216 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೆಫಬ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7217 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಮ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7218 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ರೇಣಸದದ   

ಕಳನೂರು
ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7219 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7220 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7221 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7222 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7223 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೀಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7224 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7225 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಹಿೀಮ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7226 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7227 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7228 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7229 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7230 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7231 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7232 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7233 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7234 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಯಾಕತ್ ಅಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7235 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಾಸಮ ೀನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7236 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಟಿ ದವ ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7237 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದ್ರರ ಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7238 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಿತ್ತಕಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7239 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7240 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7241 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7242 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7243 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7244 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಲತ್ತ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7245 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಟೊೀಣ್ಣಾ  ಕೇೀಮೄಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7246 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಾನಕ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7247 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯ ಮುಯ ಮಲ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7248 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೌಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7249 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಷ್ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7250 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7251 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7252 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿೀಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7253 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸಭದ್ ಯೂಸುಫ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7254 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಫಫ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7255 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7256 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುಜಾಹಿದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7257 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7258 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7259 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಲಾಯ ಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7260 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನ್ನಷಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7261 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7262 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7263 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7264 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7265 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7266 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7267 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಟಾ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7268 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7269 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7270 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7271 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7272 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಧನೂ ಿಂಗ್ ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7273 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಯ ೀರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7274 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7275 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7276 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7277 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7278 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7279 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7280 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7281 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7282 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7283 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಿರ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7284 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಾಯ ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7285 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಶಿೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7286 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



7287 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7288 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7289 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7290 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾತ್ತಿಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7291 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7292 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಮಾಲಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7293 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7294 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7295 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7296 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಮುಕೄಾ ೀದ್ರಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7297 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7298 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7299 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7300 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7301 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೇಭಚಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7302 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7303 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7304 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7305 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7306 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7307 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7308 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7309 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7310 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಿಂಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7311 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7312 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7313 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7314 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7315 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮೃತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7316 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7317 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7318 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7319 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7320 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7321 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7322 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7323 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೈಿಂಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7324 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7325 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7326 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7327 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವುದಮ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7328 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುಖಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7329 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7330 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7331 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7332 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಳಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7333 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7334 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7335 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂಣ್ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7336 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7337 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7338 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7339 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7340 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚವಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7341 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7342 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7343 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಶುರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7344 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಲಮ ೀಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7345 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7346 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7347 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7348 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7349 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7350 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7351 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7352 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7353 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7354 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7355 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7356 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7357 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7358 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೇರೆಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7359 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7360 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7361 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7362 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7363 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7364 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7365 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಮ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7366 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7367 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7368 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7369 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಣುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7370 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7371 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7372 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7373 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7374 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7375 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ  ಹಿಟಿಾ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7376 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7377 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ನಮು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7378 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7379 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7380 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7381 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7382 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಠಾಕೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7383 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಚಚ ಿಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7384 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7385 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7386 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7387 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಸುದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7388 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷವತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7389 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7390 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7391 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಿರ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7392 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸತ್ತಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7393 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7394 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7395 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7396 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಫಡಿಗೇರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7397 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7398 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7399 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



7400 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7401 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7402 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7403 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7404 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಬುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7405 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7406 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7407 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7408 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ದಜಿ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7409 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7410 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7411 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7412 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯಿಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7413 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7414 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7415 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7416 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7417 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7418 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7419 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಠ ಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7420 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲ್ಲಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7421 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7422 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7423 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಗತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7424 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇವ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7425 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಪ್ಪಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7426 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7427 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7428 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7429 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಷಖಯಮ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7430 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7431 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7432 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7433 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7434 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7435 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತ ಭೀಜು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7436 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7437 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7438 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7439 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7440 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುಪ್ಪದಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7441 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7442 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7443 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಕಶು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7444 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7445 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಂಡಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7446 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7447 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಗೌಡ ಬೆನಕನಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7448 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7449 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಣಾ  ಷಜಜ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7450 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣುಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7451 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7452 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7453 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7454 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7455 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7456 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನ್ನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7457 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭಮಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7458 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7459 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7460 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7461 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೀಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7462 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7463 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಿೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7464 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7465 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7466 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7467 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಯ ರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7468 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದೄದ ೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7469 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7470 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7471 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಬಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7472 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7473 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7474 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗದೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7475 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುರು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7476 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7477 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7478 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7479 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7480 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7481 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೆರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7482 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7483 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7484 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತೇಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7485 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಿಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7486 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7487 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7488 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7489 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥವಾ ಧಾಮೂ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7490 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮು ಲೀಕು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7491 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7492 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7493 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7494 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7495 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7496 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7497 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7498 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7499 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7500 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7501 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7502 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7503 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ  ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7504 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7505 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7506 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನಾನ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7507 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7508 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7509 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7510 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7511 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಭಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7512 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಂಗಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



7513 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7514 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7515 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7516 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7517 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7518 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7519 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7520 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಭಮ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7521 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಶು ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7522 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಯಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7523 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೀಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7524 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7525 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7526 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚ್ಚಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7527 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7528 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಣುಾ  ಎಸ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7529 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7530 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7531 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಿರ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7532 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7533 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಶುರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7534 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7535 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಿಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7536 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7537 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫದುದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7538 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಚ್ಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7539 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7540 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಲರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7541 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7542 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7543 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7544 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7545 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7546 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7547 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7548 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೄಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7549 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7550 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಡ್ಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7551 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7552 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7553 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7554 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄರ ೀಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7555 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಬಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7556 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿ.ಹಾಜಿ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7557 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಫಫ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7558 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7559 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7560 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7561 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7562 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7563 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7564 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲ್ ಅಸಭಮ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7565 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7566 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7567 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ  ಲಕ್ಷ್ಮ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7568 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷವಾ ರೆಡಿಿ  ಹನಾನ  ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7569 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಡು. ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7570 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7571 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7572 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7573 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವುವಯಣಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7574 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7575 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7576 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7577 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7578 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7579 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7580 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತ್ತ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7581 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7582 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7583 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7584 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7585 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7586 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7587 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಕೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7588 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7589 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7590 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7591 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7592 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7593 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7594 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7595 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7596 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7597 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7598 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7599 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7600 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಿಂಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7601 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7602 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7603 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7604 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7605 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7606 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7607 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7608 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7609 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7610 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7611 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7612 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7613 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7614 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7615 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SHNKRAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7616 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7617 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7618 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7619 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯೇಸುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7620 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಥೀಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7621 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7622 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7623 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7624 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7625 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



7626 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7627 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7628 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7629 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7630 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7631 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7632 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7633 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7634 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7635 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಟಿಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7636 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7637 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7638 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7639 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7640 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7641 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7642 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7643 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಜನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7644 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7645 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7646 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7647 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಯ ೀರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7648 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7649 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7650 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7651 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7652 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7653 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಬಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7654 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7655 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7656 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7657 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7658 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7659 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7660 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7661 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7662 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7663 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7664 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೆಡಿಿ  ಡ್ಲಕು ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7665 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ Ku್ ಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7666 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7667 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7668 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7669 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7670 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7671 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7672 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7673 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7674 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7675 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7676 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೂಭಿಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7677 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7678 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7679 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7680 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7681 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7682 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7683 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7684 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7685 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7686 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ  ದಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7687 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7688 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7689 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7690 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7691 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಮದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7692 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7693 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7694 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7695 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7696 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7697 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7698 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7699 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7700 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7701 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7702 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7703 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7704 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7705 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7706 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7707 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7708 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7709 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄರ ೀಭಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7710 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7711 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಾಾ ನಮಿತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7712 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಲೀಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7713 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಭಮ  ಮುಷಲಗೀಳ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7714 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7715 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7716 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7717 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಾರ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7718 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7719 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7720 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7721 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಿಯಾಣ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7722 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಿಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7723 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಷಮಾನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7724 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೇೀರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7725 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7726 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7727 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7728 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7729 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿಕ್ಷ್ಮ ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7730 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚೂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7731 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7732 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7733 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7734 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7735 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7736 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7737 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7738 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



7739 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡ ಚನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7740 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7741 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7742 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾವುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7743 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7744 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7745 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7746 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7747 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನ್ನಸೂಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7748 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ GOPPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7749 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7750 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7751 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7752 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ಪಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7753 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಾಸಿಂ ಷಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7754 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7755 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಿೀಪಿಲ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7756 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7757 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7758 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಭನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7759 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7760 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7761 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭದೀನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7762 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7763 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7764 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7765 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7766 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7767 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7768 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7769 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7770 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಶೇಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7771 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7772 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿಿ  ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7773 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7774 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7775 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7776 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7777 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಠಾಕುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7778 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಮೄರ ಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7779 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಲವಂತರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7780 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7781 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7782 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7783 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಬಿಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7784 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7785 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7786 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7787 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸೇನ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7788 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7789 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನಸಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7790 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ದಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7791 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7792 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆಯುಬ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7793 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7794 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7795 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಸು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7796 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7797 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಭಲದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7798 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7799 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7800 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಕಾ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7801 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7802 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7803 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಿಂದರ  ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7804 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7805 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7806 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7807 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕರ  ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7808 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7809 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರುಕಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7810 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7811 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7812 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7813 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಜೆಮಾಲ  ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7814 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೆಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7815 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7816 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7817 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಯವಿಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7818 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7819 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7820 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರುಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7821 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7822 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7823 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7824 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ NAMU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7825 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7826 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7827 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೆಡಿಿ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7828 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕ್ ಜೈರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7829 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7830 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7831 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7832 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ರಾಜ್ ಟಿಸ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7833 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7834 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7835 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7836 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7837 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ TOLARAM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7838 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರೂ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7839 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7840 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7841 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7842 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7843 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7844 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7845 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಇಿಂದರ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7846 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7847 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ AMBRU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7848 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7849 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಷನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7850 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7851 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



7852 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7853 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀರೇಿಂದರ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7854 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7855 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7856 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7857 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7858 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7859 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7860 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಭಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7861 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7862 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7863 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಯಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7864 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7865 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7866 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7867 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಟಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7868 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7869 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7870 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7871 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7872 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7873 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7874 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7875 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7876 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7877 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7878 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7879 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7880 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7881 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7882 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7883 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7884 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7885 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7886 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7887 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7888 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7889 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7890 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ DATTU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7891 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7892 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7893 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7894 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7895 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7896 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7897 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7898 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7899 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7900 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7901 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7902 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7903 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7904 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7905 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7906 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7907 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7908 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7909 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7910 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7911 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7912 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲ್ಲ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7913 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7914 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7915 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7916 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7917 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಬದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7918 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7919 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7920 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7921 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮೃತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7922 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7923 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7924 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಪಿಲ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7925 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಾನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7926 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಸೇವಾನಾಥ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7927 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೆಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7928 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7929 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7930 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7931 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7932 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7933 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7934 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಕವನ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7935 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7936 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7937 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7938 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7939 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7940 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7941 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7942 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7943 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7944 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7945 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7946 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7947 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7948 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ಪಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7949 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7950 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7951 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7952 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7953 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7954 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಡ್ಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7955 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣ್ಣಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7956 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7957 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7958 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7959 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7960 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7961 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7962 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7963 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7964 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



7965 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7966 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7967 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7968 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭದ್ರಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7969 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7970 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7971 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7972 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7973 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾತ್ತಿಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7974 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7975 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಣಧಿೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7976 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7977 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7978 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಿಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7979 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7980 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7981 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಾಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7982 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7983 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲೀಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7984 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಖು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7985 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7986 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7987 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7988 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7989 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ TIPIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7990 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7991 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶುಬಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7992 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7993 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7994 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ  ರುಖಾರು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7995 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7996 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರುಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7997 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಘಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7998 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಟಾ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

7999 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8000 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8001 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8002 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಬಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8003 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8004 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8005 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8006 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8007 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೆಡಿಿ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8008 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8009 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8010 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಯ ೀರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8011 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8012 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚವಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8013 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8014 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8015 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8016 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪಶ್ ಚೊೀಕಾಲ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8017 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8018 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇವ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8019 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8020 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8021 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಣಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8022 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8023 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಾನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8024 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ಫಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8025 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8026 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಥು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8027 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮ ಸಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8028 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8029 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ Ku್ ಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8030 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8031 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8032 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8033 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಿಂಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8034 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8035 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8036 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಾಜಿ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8037 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8038 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ UMLA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8039 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧುಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8040 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8041 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8042 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8043 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾಜಿ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8044 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತೇಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8045 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8046 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8047 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8048 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ Ku್ ಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8049 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8050 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಾಲ  ಗೀಪು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8051 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8052 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8053 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8054 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8055 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ AMBRU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8056 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8057 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8058 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗೇಶ್ ರಾಭಚಂದರ  ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8059 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8060 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8061 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8062 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8063 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲ್ಲರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8064 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8065 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8066 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8067 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8068 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8069 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8070 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8071 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಾಾ ನಮಿತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8072 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8073 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8074 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8075 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೇಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8076 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8077 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



8078 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8079 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೆಡಿಿ  ಡ್ಲಕು ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8080 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ವಾಲ್ಲ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8081 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8082 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ JAMPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8083 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಮ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8084 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8085 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8086 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8087 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8088 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8089 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8090 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೆಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8091 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8092 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8093 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8094 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶುಬವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8095 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8096 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8097 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8098 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8099 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣುಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8100 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8101 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೀಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8102 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾ ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8103 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಠ ಲ ಸೀಭನಾಥ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8104 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8105 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲ್ಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8106 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರುತೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8107 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8108 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ TOLARAM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8109 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ MOTIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8110 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಿಜ  ತಪು  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8111 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8112 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8113 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಜನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8114 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಡರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8115 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ್ಜಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8116 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8117 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8118 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬೂರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8119 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಾನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8120 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8121 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8122 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದರ ಮ್ ಕಷ್ಣಾ  ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8123 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8124 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8125 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8126 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8127 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8128 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8129 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8130 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಷನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8131 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8132 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8133 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುರುಗೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8134 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘನಾಥ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8135 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8136 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8137 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8138 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8139 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8140 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನಸಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8141 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8142 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರಿಮ  ಷಫಣಾ  ನೇಗರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8143 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8144 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8145 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8146 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8147 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಕಂಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8148 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನೀಲಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8149 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8150 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥವಾ ಧಾಮೂ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8151 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8152 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8153 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿರು ತ್ತವೂರ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8154 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8155 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈವವ ರ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8156 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8157 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8158 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8159 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ RAMIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8160 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8161 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8162 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ REVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8163 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ REVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8164 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಡ್ಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8165 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8166 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8167 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿಪ್ಪಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8168 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಧಜಿ ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8169 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಿತರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8170 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8171 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8172 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭದನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8173 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8174 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರೂ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8175 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8176 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8177 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8178 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8179 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8180 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8181 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8182 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಬಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8183 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8184 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8185 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೈರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8186 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8187 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8188 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಲಮ ೀಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8189 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8190 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



8191 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುಖಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8192 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8193 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8194 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8195 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8196 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8197 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8198 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8199 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8200 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8201 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8202 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8203 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8204 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8205 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಲತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8206 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8207 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8208 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8209 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8210 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ DEVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8211 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8212 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8213 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8214 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8215 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಿಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8216 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8217 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8218 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಮಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8219 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8220 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8221 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8222 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8223 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8224 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8225 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8226 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚ್ಚಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8227 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8228 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8229 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8230 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ GENU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8231 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8232 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಟಿಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8233 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8234 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವುದಮ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8235 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8236 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತೀಪು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8237 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡ ಚನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8238 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8239 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8240 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8241 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8242 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8243 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8244 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8245 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8246 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8247 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8248 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8249 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8250 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿಕ್ಷ್ಮ ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8251 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8252 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8253 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8254 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8255 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8256 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೀಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8257 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮುರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8258 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಯ ೀರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8259 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8260 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಣಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8261 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8262 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೆರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8263 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8264 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಯ ೀರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8265 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8266 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8267 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8268 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8269 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8270 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8271 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8272 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8273 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8274 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8275 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8276 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಣುಾ  ಎಸ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8277 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8278 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ GOPPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8279 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಲರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8280 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8281 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಸತ್ತ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8282 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8283 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8284 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಿೀಪಿಲ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8285 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಕುಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8286 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಾನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8287 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8288 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8289 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8290 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8291 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8292 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8293 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8294 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾತ್ತಿಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8295 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8296 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8297 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ಪಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8298 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಡಿ್ಲ  ನಾಯ್ಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8299 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಗತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8300 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8301 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8302 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8303 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



8304 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಾಾ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8305 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8306 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8307 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8308 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8309 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ರೂಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8310 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಚಚ ಿಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8311 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8312 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8313 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8314 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8315 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರುಪಿಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8316 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8317 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8318 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8319 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8320 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8321 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8322 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8323 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8324 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8325 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8326 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8327 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8328 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8329 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8330 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8331 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8332 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8333 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾವುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8334 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SEVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8335 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8336 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8337 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8338 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8339 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8340 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಣಿಯತನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8341 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8342 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8343 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಶೇಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8344 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಶೇಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8345 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8346 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8347 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8348 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8349 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8350 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ನಮು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8351 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಠಾಕುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8352 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8353 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8354 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8355 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8356 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8357 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8358 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8359 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8360 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8361 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಬುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8362 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೇರೆಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8363 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8364 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8365 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8366 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8367 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಸು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8368 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8369 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8370 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8371 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8372 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8373 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರಾ ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8374 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8375 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8376 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8377 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8378 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8379 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8380 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8381 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8382 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕರ  ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8383 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತ ಭೀಜು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8384 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರುಕಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8385 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8386 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8387 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8388 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಜೆಮಾಲ  ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8389 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8390 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8391 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8392 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8393 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8394 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಮ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8395 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಯವಿಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8396 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8397 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8398 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8399 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8400 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8401 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8402 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8403 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚಭನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8404 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8405 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8406 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂಣ್ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8407 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ NAMU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8408 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8409 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8410 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8411 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8412 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8413 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸತ್ತಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8414 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಸುದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8415 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕ್ ಜೈರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8416 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



8417 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8418 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8419 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8420 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8421 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8422 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ರಾಜ್ ಟಿಸ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8423 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8424 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಫಫ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8425 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8426 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8427 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8428 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8429 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8430 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8431 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯ ಮುಯ ಯೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8432 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8433 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ DILIP ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8434 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8435 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8436 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8437 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8438 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8439 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ HASI BAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8440 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿಯಭನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8441 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಟಿ ಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8442 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8443 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8444 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8445 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ HABU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8446 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8447 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧನರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8448 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ  ಕುಮಿ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8449 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8450 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8451 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8452 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಬಾಯಿ ಕಸು ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8453 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಭಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8454 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8455 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8456 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೀಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8457 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಹೆಮಾಲ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8458 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8459 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8460 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂಬವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8461 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿ ರಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8462 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8463 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಗಿಬೈ ಗಣತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8464 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಣುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8465 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಷಖಯಮ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8466 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8467 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8468 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಾತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8469 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8470 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8471 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8472 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8473 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8474 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8475 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ ಎಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8476 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8477 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಲೀಕು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8478 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8479 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8480 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದಪ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8481 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8482 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8483 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ NAMU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8484 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8485 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8486 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8487 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೃಶಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8488 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8489 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಿಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8490 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8491 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8492 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8493 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8494 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8495 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8496 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8497 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8498 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8499 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಿೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8500 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8501 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8502 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8503 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಮದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8504 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8505 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8506 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8507 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8508 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8509 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8510 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಣುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8511 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8512 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8513 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8514 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8515 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಳಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8516 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8517 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8518 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ BIBI BAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8519 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8520 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೂಯವಾಗರ್ತಾ ದೄ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8521 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಾಾ ನಮಿತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8522 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧನಂಜಯ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8523 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಪ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8524 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8525 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8526 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8527 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಿೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8528 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8529 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಹೀಬು ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



8530 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8531 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8532 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8533 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8534 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8535 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಾಯ ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8536 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8537 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8538 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8539 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ IRAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8540 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8541 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಿಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8542 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8543 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8544 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ TOPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8545 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8546 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8547 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಟಿಲಾಲ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8548 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8549 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8550 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯೇಸುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8551 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8552 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಜಡಿಯಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8553 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8554 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8555 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8556 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8557 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾಿಂತೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8558 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಪಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8559 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8560 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8561 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತ ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8562 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8563 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8564 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8565 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8566 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೇಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8567 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8568 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8569 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಯೀಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8570 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8571 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8572 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8573 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌನೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8574 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8575 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಭನಮಯ  ಎಿಂ ಕಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8576 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಭಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8577 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷವಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8578 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8579 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭ ಗಂಗ್ರಂ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8580 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶುಬನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8581 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8582 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವರೂಪ್ಪಕಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8583 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄರ ೀಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8584 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೇಭಚಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8585 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8586 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡೀಿಂಗ್ರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8587 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8588 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಭಿಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8589 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8590 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8591 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ DEPLA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8592 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8593 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8594 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SIDAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8595 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8596 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8597 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8598 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8599 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಫರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8600 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8601 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರುರ್ತ ಎಸ್ ಸುಗಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8602 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮೃತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8603 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8604 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8605 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8606 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಟಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8607 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SEETU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8608 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8609 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8610 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8611 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8612 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8613 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಬೈ ನಾನ್ನ ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8614 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8615 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಿಂಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8616 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8617 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8618 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8619 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8620 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾರಿಘೂಲ ವಾಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8621 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8622 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8623 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8624 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಣಾ  ಷಜಜ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8625 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8626 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯಿಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8627 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8628 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಭನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8629 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8630 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8631 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8632 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಪಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8633 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಲೀಮಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8634 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8635 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8636 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಲಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8637 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8638 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8639 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಾಯ ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8640 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8641 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8642 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



8643 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8644 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8645 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8646 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8647 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ  ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8648 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8649 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8650 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8651 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8652 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8653 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8654 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಣಿ ಜೈನ್ ಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8655 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8656 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಶಾಕ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8657 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8658 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಜುಿನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8659 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8660 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಫಫ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8661 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಭಮ ವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8662 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೇಯಿನ್ನದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8663 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8664 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಘಮಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8665 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8666 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8667 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8668 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8669 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8670 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8671 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8672 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇವಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8673 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಣಿಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8674 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8675 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8676 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕ  ತನಕದ್ರಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8677 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8678 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8679 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8680 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮೃತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8681 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಿಂದ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8682 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8683 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8684 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8685 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8686 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕೄಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8687 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಯದ್ರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8688 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8689 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8690 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8691 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತೀಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8692 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8693 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8694 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8695 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8696 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8697 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8698 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ ಲಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8699 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8700 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8701 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8702 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8703 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8704 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8705 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8706 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8707 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8708 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8709 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕ್ ಸುವಾಿಸ್ರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8710 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8711 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8712 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8713 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8714 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8715 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8716 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8717 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8718 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಗಂದಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8719 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8720 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8721 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8722 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8723 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭಮಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8724 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8725 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8726 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8727 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8728 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ  ಫಲಫ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8729 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಧಾಕು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8730 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಫಫ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8731 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8732 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಡಿು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8733 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8734 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8735 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8736 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8737 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಯ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8738 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷರೀಜಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8739 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8740 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8741 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8742 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8743 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಚಂದು ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8744 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8745 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8746 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8747 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8748 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನಷಾ ಅತ್ತಲ್ ಷಾ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8749 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಲಿಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8750 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8751 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8752 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8753 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮುನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8754 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8755 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



8756 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8757 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8758 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8759 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8760 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಲಿಂಬಾಯ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8761 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೇಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8762 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8763 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8764 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8765 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8766 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8767 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8768 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೊಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8769 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8770 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಿೀಲಾ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8771 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8772 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8773 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8774 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8775 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8776 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8777 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಧಾಕು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8778 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚತ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8779 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8780 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕನಾ ಯಾಯ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8781 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8782 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8783 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8784 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8785 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8786 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8787 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8788 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಪೄಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8789 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8790 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌತಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8791 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8792 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8793 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿ.ಹಾಜಿ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8794 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8795 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ವಾಲ್ಲ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8796 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8797 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನ್ನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8798 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8799 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8800 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8801 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತ ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8802 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8803 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8804 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8805 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8806 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8807 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8808 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಡ್ಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8809 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8810 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8811 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8812 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಗರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8813 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8814 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಮಾಲಾಲ್ ಜಾಧವ್ ಅನ್ನನ  ತ್ತಿಂಬುವುದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8815 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8816 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೈರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8817 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8818 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8819 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8820 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಾಲ  ರೀವ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8821 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪಿಚಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8822 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ  ನಟೇಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8823 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8824 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಲಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8825 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8826 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8827 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8828 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8829 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8830 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಕಾಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8831 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಳಜಾರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8832 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8833 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8834 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8835 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ರಾಭಚಂದ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8836 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8837 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೇಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8838 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8839 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8840 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿೀಲಪ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8841 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8842 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8843 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8844 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಾಯ  ಸಯ ಬಾಯ  ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8845 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8846 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8847 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಎಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8848 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8849 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣುಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8850 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಂಡುಬಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8851 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8852 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧನನ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8853 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8854 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8855 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8856 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾ ಧಭಿ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8857 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8858 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8859 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8860 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8861 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8862 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8863 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಜಿ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8864 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8865 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8866 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಫಜಿೀರಾವ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8867 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8868 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



8869 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8870 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8871 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8872 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8873 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8874 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಿತೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8875 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8876 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8877 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8878 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8879 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಲ್ಲ ತ್ತಕಾರಂ ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8880 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬಾ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8881 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಯಥ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8882 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8883 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8884 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8885 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8886 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8887 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8888 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8889 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಗಂಗ್ರಂ ಚನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8890 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಜಿಯಾ ಬನೂ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8891 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8892 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8893 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ರೆಕು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8894 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚ್ಚಚ  ಕಶು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8895 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8896 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8897 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8898 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8899 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8900 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ MOTIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8901 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಸಮ್ ಅಲ ಮೄಸಫಬ್ ಶೈಖ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8902 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕರಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8903 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಿರ ೀಮಿಲಾಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8904 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8905 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಬೂರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8906 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8907 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8908 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8909 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8910 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡೀಿಂಗರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8911 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಲ್ಲ ರಾಭ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8912 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭನ್ನ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8913 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8914 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8915 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8916 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8917 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ PREM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8918 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8919 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ ಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8920 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8921 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಾಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8922 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8923 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8924 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೇಮಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8925 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8926 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಥಾರು ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8927 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8928 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8929 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಣುಮ ಖ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8930 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈವವ ಯ ಸದದ   ಕಣ್ಣಾ ರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8931 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುರು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8932 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8933 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8934 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಿೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8935 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರುಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8936 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8937 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8938 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ MOTIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8939 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಠ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8940 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8941 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8942 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8943 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8944 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8945 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8946 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8947 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8948 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8949 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಯೀಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8950 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಲಿಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8951 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8952 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ವ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8953 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8954 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8955 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8956 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8957 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8958 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8959 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8960 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8961 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಕವನ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8962 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8963 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8964 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8965 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8966 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8967 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಎಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8968 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8969 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಚ್ಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8970 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8971 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8972 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಡ್ಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8973 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8974 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಭಲ್ಲಲ  ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8975 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8976 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8977 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8978 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈ RAM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8979 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷೂ   ಅನಾಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8980 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8981 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



8982 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8983 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಡ್ಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8984 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8985 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8986 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿೀಶ್ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8987 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8988 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8989 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8990 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8991 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8992 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8993 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆಿಂಜನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8994 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8995 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8996 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಯೀಗಿ ಜಡಿಯಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8997 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8998 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

8999 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಿಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9000 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9001 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9002 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9003 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರಾಜಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9004 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೀರು ಹಿರಿಮ ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9005 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಮುವೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9006 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9007 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಧಭಿ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9008 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9009 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9010 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9011 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಭಕು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9012 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9013 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9014 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿೀಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9015 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9016 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9017 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9018 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9019 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಬಾಯಿ ಜಿ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9020 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಟಿ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9021 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೇಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9022 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂಡ್ ಭೀಜು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9023 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೄಹಿಿಂಡಿನ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9024 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ್ ನಯಸಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9025 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ನಯಸಿಂಗ್ ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9026 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9027 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ್ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9028 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9029 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಯ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9030 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9031 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9032 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಶು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9033 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9034 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9035 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9036 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಾವುಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9037 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9038 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9039 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9040 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಜುಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9041 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9042 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9043 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಚ್ಚ ಷಖುರ  ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9044 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9045 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ್ ಸು ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9046 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9047 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9048 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9049 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9050 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9051 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9052 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9053 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕುಕ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9054 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9055 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9056 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನ್ನಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9057 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9058 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಕುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9059 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9060 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಯೀಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9061 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಸರಿ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9062 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9063 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ  ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9064 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9065 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೆಟಿಾ  ಮಘು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9066 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9067 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9068 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9069 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9070 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9071 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಸಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9072 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9073 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9074 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9075 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9076 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9077 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9078 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ DOGYA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9079 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜೇಶ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9080 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9081 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9082 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9083 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9084 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಭಾಲ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9085 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9086 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಂಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9087 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9088 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9089 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಿಂ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9090 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9091 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9092 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9093 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ  ಮಾದಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9094 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಭಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



9095 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲ್ಲಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9096 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9097 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂರ್ತ ದ್ರಷರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9098 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9099 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9100 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ  ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9101 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9102 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9103 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9104 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9105 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9106 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9107 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9108 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9109 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಠಾಕೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9110 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9111 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಶು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9112 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜವಂವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9113 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9114 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9115 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9116 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9117 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9118 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಣಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9119 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀದ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9120 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9121 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SEVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9122 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9123 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9124 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷವತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9125 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9126 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9127 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9128 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಶಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9129 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9130 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9131 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಾನಕ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9132 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಿಂಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9133 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಿೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9134 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಟೊೀಣ್ಣಾ  ಕೇೀಮೄಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9135 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9136 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9137 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9138 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಟಿಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9139 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9140 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9141 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9142 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾತ್ತಿಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9143 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9144 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ  ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9145 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9146 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9147 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9148 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9149 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9150 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9151 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಶಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9152 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9153 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9154 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9155 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಜುಿನ್ ಭೀಮಾ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9156 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9157 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಿರ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9158 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುನನ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9159 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9160 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9161 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9162 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9163 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9164 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9165 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ ಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9166 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9167 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9168 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9169 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9170 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷವತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9171 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9172 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ತೇಜು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9173 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣೇಶ್ ಗೀಬಾರ ಮ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9174 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9175 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9176 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಂಸಿಂಗ್ ರಾಭಚಂದರ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9177 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9178 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9179 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9180 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತೇಜು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9181 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9182 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9183 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9184 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9185 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9186 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಶಂಕರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9187 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೇಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9188 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9189 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9190 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9191 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತೇಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9192 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9193 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9194 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9195 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9196 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9197 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9198 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9199 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9200 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಸರಿಚಂದರ್ ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9201 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9202 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9203 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಟಲ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9204 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9205 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪತ್ತಾ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9206 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9207 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



9208 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೄಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9209 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9210 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9211 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9212 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕ್ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9213 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9214 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಿಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9215 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9216 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9217 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಬಾರ್ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9218 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಷಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9219 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9220 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಮೇೀಸನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9221 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9222 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9223 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9224 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9225 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9226 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9227 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9228 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9229 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಮು ದವಾರ ಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9230 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9231 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9232 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9233 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ದೀಪ್ಪಲ ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9234 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9235 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿಂಡಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9236 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9237 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ರಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9238 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9239 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಗಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9240 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9241 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9242 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9243 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಎಸುಮಿತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9244 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾವ್ ತೇಜು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9245 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗನಾನ ಥ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9246 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9247 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಧಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9248 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9249 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕರ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9250 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೃರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9251 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9252 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9253 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಪುನ್ನ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9254 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9255 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9256 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9257 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9258 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿಂಡಿಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9259 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9260 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9261 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನನ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9262 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9263 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9264 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9265 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9266 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9267 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9268 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9269 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9270 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9271 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9272 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9273 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9274 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9275 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9276 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9277 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9278 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9279 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಿನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9280 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SIDDALING ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9281 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9282 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಠ ಲ್ ಶಿವಂ ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9283 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9284 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಷ್ಣಾ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9285 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಾರ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9286 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9287 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9288 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೀಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9289 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9290 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9291 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9292 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9293 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9294 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ZAMPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9295 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9296 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9297 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9298 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9299 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ  ಎ ಜುನಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9300 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9301 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9302 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಜುಲಾ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9303 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಎಡವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9304 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9305 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9306 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ತ್ತಮ  ಭಂಡ್ಲರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9307 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನಸ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9308 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9309 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಾನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9310 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SEVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9311 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುರು ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9312 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕಕ  ಗೀಪ್ಪಲ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9313 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9314 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ ಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9315 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9316 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9317 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9318 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಯ್ ನಟೇಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9319 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9320 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



9321 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಜು ಡಿರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9322 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರು ಜೆಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9323 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9324 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9325 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ರೆಕು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9326 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಾ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9327 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9328 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9329 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9330 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9331 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಗ್ಮಕವಾಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9332 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9333 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9334 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9335 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9336 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಲಕರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9337 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9338 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ ಭಮ  ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9339 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9340 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿರ್ ಬಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9341 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9342 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9343 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನ್ನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9344 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯ ನ್ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9345 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9346 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9347 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9348 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9349 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗನನ ಯಾ ಪುನನ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9350 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಭಲ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9351 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9352 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚ್ಚಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9353 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9354 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9355 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9356 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಲಿಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9357 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9358 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9359 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಎಿಂ ಗ್ಮಕವಾಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9360 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡ್ಲ ರಾಭ ಲಮ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9361 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9362 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9363 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲ್ ಮಾಯ ನೂ ಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9364 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9365 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಜಮಕುಮಾಯರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9366 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9367 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9368 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9369 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9370 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9371 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9372 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9373 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9374 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9375 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9376 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9377 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9378 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9379 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9380 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄರ ೀಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9381 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9382 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9383 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9384 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಭಲಾ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9385 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9386 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9387 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಟಾ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9388 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9389 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಮು ದವು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9390 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9391 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲೀಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9392 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9393 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9394 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9395 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄರ ೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9396 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9397 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಜನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9398 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9399 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9400 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9401 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉತಾ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9402 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9403 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9404 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9405 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೌಭಾಗಯ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9406 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9407 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9408 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9409 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷವತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9410 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗ್ವ ಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9411 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9412 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9413 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9414 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9415 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9416 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9417 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9418 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9419 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9420 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9421 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9422 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9423 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9424 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9425 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9426 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9427 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9428 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9429 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9430 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9431 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9432 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9433 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



9434 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9435 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಭೀಜು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9436 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈಭಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9437 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9438 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9439 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭನಾಥ ಲಖು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9440 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9441 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿ ಕೃಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9442 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9443 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9444 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9445 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9446 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಕ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9447 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9448 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9449 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9450 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚ್ಚಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9451 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9452 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9453 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ MOTI BAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9454 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣುಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9455 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಾನಾಥ ಭೀಜು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9456 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9457 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9458 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದೄದ ೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9459 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9460 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9461 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9462 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9463 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಕಸು ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9464 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9465 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9466 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9467 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9468 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುನಾಥ ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9469 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9470 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಜು ತರು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9471 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9472 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9473 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9474 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ   ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9475 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ದಲ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9476 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9477 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮು ರೆಹು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9478 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಭನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9479 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9480 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನೀತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9481 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9482 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9483 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9484 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9485 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ವಾಡ್ಲರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9486 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄಮಿಲ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9487 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9488 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9489 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9490 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಕೀರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9491 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9492 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9493 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೇಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9494 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9495 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ MOTIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9496 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9497 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9498 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಿೀರೇಿಂದರ  ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9499 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9500 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9501 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9502 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9503 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9504 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9505 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಇಿಂದರ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9506 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಜಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9507 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ ಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9508 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಣಾ  ಜಡಿಯಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9509 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಯನ್ ರೂಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9510 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಳಸಯಭ ಗೌಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9511 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಠಾಕೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9512 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದು ಗಂಗ್ರಂ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9513 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9514 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9515 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9516 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9517 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9518 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9519 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9520 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9521 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಯ ಭಸುಿಂದಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9522 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9523 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಲ್ ಸಿಂಗ್ ಗರುನಾಥ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9524 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9525 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಶುರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9526 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9527 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಯಂತ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9528 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9529 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9530 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9531 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9532 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9533 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಲಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9534 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9535 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9536 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9537 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9538 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9539 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9540 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9541 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9542 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇಡ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9543 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೈಡ್ ಜಾವೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9544 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಸಸೀನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9545 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೈನಾಶ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9546 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಬೈ ನಾನ್ನ ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



9547 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9548 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9549 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಲಿಂಗ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9550 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9551 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9552 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9553 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9554 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಧಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9555 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9556 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ನಮು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9557 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9558 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಜಿ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9559 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೀಭಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9560 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಫಜಿೀರಾವ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9561 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಫಜಿೀರಾವ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9562 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9563 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9564 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ಧಯ ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9565 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9566 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9567 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9568 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9569 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9570 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9571 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9572 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9573 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ  ಸದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9574 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9575 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9576 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9577 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ನಾಥ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9578 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9579 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9580 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9581 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9582 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9583 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9584 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9585 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ರಾಭ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9586 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ರಾಭ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9587 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಶುರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9588 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9589 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಿಬೂಬ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9590 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9591 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನೀಿಂದರ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9592 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9593 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧನರಾಜ್ ಜಪ್ಪ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9594 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9595 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9596 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9597 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಘಮಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9598 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9599 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕೄರ ೀ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9600 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9601 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತಂಗಭಮ  ಗೌಡರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9602 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9603 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9604 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9605 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9606 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9607 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9608 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9609 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭಯಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9610 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ USHA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9611 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9612 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಭಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9613 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9614 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9615 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9616 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವುದಮ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9617 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀದ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9618 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9619 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9620 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9621 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9622 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿಕಕ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9623 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9624 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9625 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೆಡಿ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9626 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9627 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9628 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9629 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9630 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಜ  ಭಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9631 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಶಾಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9632 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9633 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೆಡಿ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9634 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9635 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9636 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9637 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9638 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9639 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9640 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9641 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀದ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9642 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9643 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿಕಕ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9644 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9645 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9646 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಶಾಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9647 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9648 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9649 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9650 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈ RAM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9651 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9652 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀಯಕ್ಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9653 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ  ಕುಿಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9654 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9655 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9656 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9657 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9658 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9659 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



9660 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ನಾಥ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9661 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9662 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9663 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9664 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9665 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9666 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9667 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9668 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಎಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9669 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಬೆರ ಶ್ ಬಾಮರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9670 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9671 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಮೇೀಟಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9672 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9673 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣಸದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9674 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9675 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9676 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9677 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9678 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9679 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9680 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9681 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9682 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷರೀಜಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9683 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9684 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9685 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9686 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮುಡ್ಲಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9687 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9688 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9689 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9690 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9691 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9692 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9693 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9694 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9695 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9696 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9697 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಲಲ ಗೌಡ ದೇಡಿ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9698 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈ RAM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9699 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9700 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9701 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಭಮ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9702 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9703 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೃಶಾ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9704 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರುಕಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9705 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸೇನಫ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9706 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸ್ರನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9707 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಳಸರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9708 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9709 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9710 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹನನ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9711 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9712 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9713 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9714 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೀಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9715 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9716 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9717 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9718 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9719 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9720 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9721 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9722 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9723 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9724 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9725 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9726 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9727 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9728 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ದಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9729 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9730 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9731 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಮಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9732 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9733 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9734 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9735 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಗಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9736 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9737 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9738 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ GOPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9739 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9740 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9741 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9742 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9743 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9744 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9745 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಭಮ ದ್ ಶಾಫಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9746 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9747 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9748 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9749 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9750 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9751 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9752 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9753 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9754 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9755 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೀಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9756 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9757 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9758 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9759 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೈಮದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಿಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9760 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸೇಲಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9761 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸಭದ್ ಜಾಕರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9762 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಡ್ಲವಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9763 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಟುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9764 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9765 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಭಲಲ ಫಫ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9766 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9767 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಡ್ಲವಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9768 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹನನ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9769 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9770 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9771 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9772 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಘಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



9773 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಘಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9774 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9775 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9776 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9777 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರೂ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9778 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9779 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬೂರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9780 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9781 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9782 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೃರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9783 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9784 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9785 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9786 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9787 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9788 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9789 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9790 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9791 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚವಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9792 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9793 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9794 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9795 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲಾ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9796 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲ್ಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9797 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9798 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರು ಪುನ್ನ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9799 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9800 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಅಜಿಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9801 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಂಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9802 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9803 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9804 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9805 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9806 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9807 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9808 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9809 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9810 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಡರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9811 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಕಶು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9812 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9813 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9814 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9815 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9816 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9817 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9818 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9819 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9820 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ರಾಥೀಡ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9821 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9822 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9823 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9824 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9825 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9826 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9827 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9828 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9829 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9830 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9831 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9832 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9833 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9834 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9835 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9836 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೆಡಿಿ  ಡ್ಲಕು ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9837 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9838 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ Ku್ ಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9839 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಿಂಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9840 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುನಾಥ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9841 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9842 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೌಭಾಗಯ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9843 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9844 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಾಲ  ರೆಡಿಿ  ಗೌಣ್ಣರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9845 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೃರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9846 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9847 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9848 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ನಾಥರೆಡಿಿ  ಸ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9849 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9850 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9851 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9852 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಂಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9853 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9854 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಘನಾಥ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9855 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9856 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿ.ಹಾಜಿ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9857 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9858 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9859 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9860 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9861 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9862 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9863 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9864 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9865 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9866 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9867 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9868 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9869 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಂಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9870 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಚ್ಚ ಷಖುರ  ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9871 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9872 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9873 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9874 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ ಭಮ  ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9875 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9876 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9877 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೊಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9878 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9879 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9880 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ  ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9881 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9882 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕ  ತನಕದ್ರಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9883 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9884 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಿಂಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9885 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



9886 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣುಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9887 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರು ಜೆಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9888 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9889 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಜಿಯಾ ಬನೂ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9890 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ರೆಕು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9891 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9892 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನ್ನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9893 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಇರಾಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9894 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9895 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9896 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9897 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9898 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9899 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಂಡಿತ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9900 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಿೀರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9901 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಇಮಾಮಾ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9902 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9903 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅವಪ ಕ್ ನಾಮಗರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9904 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9905 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೀಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9906 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9907 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9908 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9909 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9910 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9911 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9912 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪ್ಪಿಂಡು ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9913 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9914 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9915 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9916 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9917 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9918 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9919 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9920 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ AMBAVVA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9921 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಾಾ ನಮಿತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9922 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9923 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೀಡಿರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9924 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೇಖಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9925 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9926 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9927 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುನಾಥ ಧೂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9928 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9929 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9930 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಜಿಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9931 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9932 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9933 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9934 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9935 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9936 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9937 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9938 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9939 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9940 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9941 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9942 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9943 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9944 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9945 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆಿಂಜನೇಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9946 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9947 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9948 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರುರ್ತ ಎಸ್ ಸುಗಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9949 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9950 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಫಿಕ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9951 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಾ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9952 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9953 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9954 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9955 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಎಚ್ಜಎಿಂ ಟಾ ದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9956 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9957 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9958 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೄ ದುಗ್ಿ ಬವಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9959 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9960 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9961 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9962 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9963 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೈಮದ್ ಷಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9964 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9965 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕ್ ಧಳ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9966 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9967 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾಜಿ ಸೂಮಿವಂಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9968 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9969 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9970 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾಜಿ ಸೂಮಿವಂಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9971 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9972 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9973 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೆಲಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9974 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9975 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9976 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9977 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿಡಿಗೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9978 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9979 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9980 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9981 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9982 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9983 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9984 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9985 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಟ್ಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9986 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಿಂಕಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9987 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9988 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9989 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9990 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9991 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9992 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9993 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9994 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9995 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9996 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9997 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

9998 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



9999 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10000 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10001 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆಮಿೀನ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10002 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಭಿಲದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10003 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10004 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಯ ಭಸುಿಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10005 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10006 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10007 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕನ್ನ ಸೀಭನಾಥ ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10008 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷವ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10009 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10010 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10011 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10012 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10013 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10014 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10015 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ ಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10016 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10017 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10018 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10019 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10020 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10021 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10022 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10023 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10024 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10025 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10026 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10027 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10028 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10029 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10030 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10031 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಮ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10032 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಲಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10033 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10034 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10035 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10036 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕೄರ ಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10037 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10038 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10039 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10040 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10041 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10042 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕನಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10043 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10044 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10045 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10046 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10047 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10048 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣುಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10049 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10050 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10051 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10052 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕನಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10053 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10054 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10055 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10056 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10057 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10058 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10059 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಲ್ ಷಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10060 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಾಯ ಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10061 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲ್ ಅಸಭಮ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10062 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10063 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಕಕ ಡಿ ಜಮಶಿರ ೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10064 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10065 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10066 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10067 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ  ದಂಡೀರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10068 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10069 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10070 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10071 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಕೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10072 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10073 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10074 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಿನನ  ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10075 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10076 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10077 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10078 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10079 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10080 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10081 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10082 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10083 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯೇಸುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10084 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10085 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10086 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10087 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10088 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸನರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10089 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10090 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10091 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10092 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೂಭಿಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10093 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ   ಬೆನಕಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10094 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10095 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10096 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಕಾಮ  ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10097 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10098 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10099 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10100 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10101 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10102 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10103 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10104 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10105 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10106 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10107 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ  ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10108 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಜಿೀ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10109 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ  ಸಡದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10110 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10111 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಇರಾಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



10112 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10113 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10114 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10115 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಶಾಕ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10116 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10117 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10118 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಲಮ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10119 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10120 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಶುರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10121 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10122 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10123 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10124 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10125 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10126 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ  ದಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10127 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10128 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10129 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನಂತ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10130 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10131 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10132 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10133 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೇಖ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10134 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10135 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10136 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯಿಫಯದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10137 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಿಲ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10138 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10139 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10140 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10141 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10142 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10143 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10144 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10145 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10146 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10147 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10148 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10149 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10150 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10151 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10152 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10153 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10154 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕೄರ ಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10155 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10156 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10157 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10158 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10159 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10160 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10161 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10162 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10163 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10164 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನೀತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10165 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10166 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10167 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಜು ತರು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10168 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10169 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10170 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10171 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10172 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10173 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10174 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10175 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10176 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ  ಭೂಶೇರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10177 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10178 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10179 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10180 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10181 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10182 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷನಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10183 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿಕೃಶಾ  ಸೀನಾಬ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10184 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10185 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಮೂರ್ತಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10186 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10187 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ MUMTAZ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10188 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10189 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಾನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10190 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10191 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಸೇವಾನಾಥ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10192 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10193 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನನ ಪೂಣಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10194 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10195 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10196 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10197 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10198 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10199 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಿಂಕಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10200 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷನಗೌಡ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10201 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನನ ಪೂಣಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10202 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಮ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10203 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10204 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10205 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಲಾಡ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10206 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10207 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರಿೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10208 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10209 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10210 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಷಾ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10211 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10212 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10213 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10214 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಗಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10215 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10216 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10217 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10218 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿಿ  ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10219 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10220 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10221 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10222 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಿೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10223 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10224 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಿೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



10225 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿಿ  ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10226 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10227 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10228 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಗಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10229 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಳಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10230 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10231 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಹೀಬು ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10232 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10233 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10234 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10235 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾನ್ಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10236 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10237 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10238 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10239 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಡಿವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10240 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10241 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮೃತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10242 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಣಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10243 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಲಿಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10244 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಲಿಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10245 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10246 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10247 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10248 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಭಿಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10249 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10250 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10251 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10252 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೌರ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10253 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10254 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10255 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10256 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯ ಭವಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10257 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಸುಿಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10258 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10259 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10260 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10261 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10262 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷನಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10263 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಣಾ  ಗೌಡ ಮುಸೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10264 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10265 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10266 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10267 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10268 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಷಾ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10269 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10270 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10271 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10272 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಮ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10273 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷನಗೌಡ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10274 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10275 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10276 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10277 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಸೇವಾನಾಥ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10278 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಾನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10279 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸಭದ್ ಷಬಿೀರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10280 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಡು. ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10281 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಜ  ಭಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10282 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10283 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10284 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭದೀನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10285 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10286 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10287 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಟಾ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10288 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10289 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತೀಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10290 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10291 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಪುತರ   ನಾಯಕ ೀಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10292 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10293 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಾಸಮ ೀನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10294 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಿಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10295 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಸರುದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10296 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ IMAM SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10297 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10298 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10299 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಫಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10300 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10301 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10302 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅವನಾಶ್ ಖಂಡೇರಾವ್ ಸುವಾಿನ್ೂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10303 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಂಡುಬಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10304 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10305 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10306 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10307 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನಾಮಕ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10308 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10309 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10310 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ರಾಮು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10311 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10312 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10313 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಭಿಲಾ ಶಂಕರ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10314 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಲ್ಲ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10315 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10316 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10317 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10318 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10319 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10320 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10321 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10322 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಂಚಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10323 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10324 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10325 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10326 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೂಫಿ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10327 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10328 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಾವೀದ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10329 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಸಾಮ ನ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10330 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆಮಿೀನ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10331 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10332 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10333 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10334 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10335 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10336 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಭಸಭಮ ದ್ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಭದರ ಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10337 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



10338 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10339 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10340 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10341 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10342 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10343 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10344 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10345 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10346 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ  ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10347 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10348 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಾ ಭಸಮ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10349 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10350 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಿಯಾಜ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10351 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10352 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10353 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10354 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹನನ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10355 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10356 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10357 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10358 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10359 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕುತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10360 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10361 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10362 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10363 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೄ ವಿಂಕಟೇವವ ಯರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10364 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನ್ನನ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10365 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10366 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10367 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10368 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10369 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10370 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಿರ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10371 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ  ರ್ತ ಣಾ  ಕಲಾದ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10372 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಾಭಹೇವವ ರಿ ಜಾಗಿೀಯಧರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10373 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10374 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10375 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರೆಡಿಿ  ಎಸ್ ಮಾಲಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10376 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10377 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೄ ಲಲತ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10378 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10379 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಬಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10380 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೈಮದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಿಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10381 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10382 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲಾಪ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10383 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಪಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10384 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10385 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10386 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಬಿಕಾದವ ಕಾದ್ರಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10387 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಯಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10388 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10389 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷವತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10390 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10391 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10392 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10393 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಾಜಿ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10394 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10395 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10396 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10397 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಗಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10398 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10399 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಜನದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10400 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10401 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10402 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಣಧಿೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10403 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10404 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10405 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೈರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10406 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10407 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕರ  ವಾಚ್ಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10408 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10409 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10410 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಫಷಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10411 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10412 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10413 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10414 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಚ್ಚಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10415 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10416 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸಾಮ ನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10417 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10418 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10419 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10420 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮೇೀಥೆಪ್ಪ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10421 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಹುಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10422 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಷಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10423 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಿಂದ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10424 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೌಲತ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10425 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10426 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10427 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೈಮದ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10428 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10429 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10430 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10431 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10432 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10433 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10434 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10435 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10436 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10437 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10438 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10439 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಯಥನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10440 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10441 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10442 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಶಾದ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10443 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10444 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗ್ಿಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10445 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10446 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10447 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10448 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10449 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10450 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಡಿು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



10451 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗದಯದದ  ಗಯಕಣಾ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10452 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10453 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10454 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10455 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10456 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಷಜಜ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10457 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10458 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10459 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10460 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಂಡಿತ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10461 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಚ ರಿ ಹುಗ್ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10462 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10463 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10464 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10465 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10466 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10467 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತವೇಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10468 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10469 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10470 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10471 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10472 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10473 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಮ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10474 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10475 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10476 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10477 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10478 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10479 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10480 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೀಬವಂರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10481 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10482 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10483 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10484 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಾಸಮ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10485 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10486 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ್ ಗೌಡ ಇಟಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10487 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10488 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10489 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10490 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10491 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10492 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10493 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10494 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತನ್ನಜಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10495 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10496 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10497 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10498 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10499 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಾದೀರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10500 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೆಲಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10501 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ವೀಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10502 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಇಿಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10503 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10504 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10505 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌನೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10506 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10507 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸೂಾ ಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10508 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10509 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಜುಿನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10510 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10511 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10512 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತೀಥಿ  ಎಸ್ ದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10513 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10514 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10515 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10516 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10517 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10518 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10519 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10520 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10521 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10522 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10523 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10524 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10525 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10526 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10527 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಶಂಕಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10528 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10529 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10530 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10531 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10532 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ESHAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10533 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ  ಸೀನಾಭೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10534 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10535 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10536 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10537 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ರೂಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10538 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10539 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10540 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10541 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10542 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೈಡಿಿ ಿಂಗ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10543 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10544 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10545 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10546 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10547 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10548 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10549 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10550 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10551 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10552 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10553 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10554 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10555 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೀಭಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10556 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10557 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10558 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10559 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10560 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10561 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10562 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಇಕಾಫ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ದುಧಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10563 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಡಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



10564 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10565 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10566 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಘವೇಿಂದರ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10567 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10568 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10569 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10570 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10571 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10572 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10573 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಗಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10574 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10575 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10576 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10577 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗ ರೆಡಿಿ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10578 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣು ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10579 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10580 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಾ ರೆಡಿಿ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10581 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಿೀರಾ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10582 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10583 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10584 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಜಿೀರ್ ಆಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10585 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10586 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10587 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10588 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10589 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10590 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10591 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10592 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10593 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10594 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇವವ ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10595 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10596 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10597 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10598 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10599 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10600 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10601 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SEVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10602 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೇಭಚಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10603 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10604 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಿಬೂಬ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10605 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10606 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಭಿಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10607 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10608 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನೆಮಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10609 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10610 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10611 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತೇಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10612 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10613 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಹುಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10614 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಂಗಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10615 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10616 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10617 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10618 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವುವಯಣಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10619 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10620 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10621 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10622 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10623 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10624 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗದೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10625 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10626 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10627 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10628 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10629 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10630 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10631 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10632 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸಭದ್ ಜಾಕರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10633 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10634 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಠಾಕೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10635 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10636 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10637 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಶಿಕಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10638 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10639 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಾದಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10640 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಂದಗಿ ಷಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10641 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10642 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಸೀಯ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10643 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10644 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10645 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10646 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10647 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ದಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10648 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಫಿಕ್ ಪಟಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10649 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಠಾಕೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10650 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10651 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10652 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10653 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10654 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10655 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10656 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10657 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10658 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10659 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ್ಜಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10660 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10661 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10662 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10663 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗನಾಥರಾವ್ ಜಿಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10664 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10665 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10666 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10667 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10668 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10669 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10670 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಹೇಬಾಜ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10671 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಶಾವ ರಾಧಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10672 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀಯಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10673 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ರಾಭ ರಾಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10674 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10675 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗನನ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10676 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



10677 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10678 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10679 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10680 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೆಲಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10681 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10682 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10683 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10684 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10685 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಯಜ್ ಕೆಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10686 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಾಸಿಂ ಷಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10687 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10688 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈತ್ತನಾಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10689 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10690 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10691 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10692 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10693 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚರಂತಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10694 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10695 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10696 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10697 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10698 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10699 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10700 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10701 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10702 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10703 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಾ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10704 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10705 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10706 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10707 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10708 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10709 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10710 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭಮಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10711 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ IMAM SAAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10712 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10713 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10714 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ RAMIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10715 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10716 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10717 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10718 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10719 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ವಾಲ್ಲ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10720 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10721 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10722 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ  ಫಲಫ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10723 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಭನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10724 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10725 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10726 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10727 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10728 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10729 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10730 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಪತ್ತಾ  ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10731 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಗಿಂಡ  ಕುಿಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10732 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10733 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫಣಾ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10734 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10735 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10736 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ರಾಭ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10737 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10738 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10739 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10740 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10741 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10742 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10743 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10744 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10745 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಳಸ RAM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10746 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10747 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ  ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10748 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10749 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಕಾ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10750 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10751 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10752 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10753 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10754 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10755 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗೇಶ್ ರಾಭಚಂದರ  ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10756 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10757 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಯವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10758 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಾಯ ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10759 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕರುಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10760 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10761 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖತಲ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10762 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10763 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10764 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಫರಿೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10765 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10766 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10767 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10768 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಅಬುದ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10769 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಧಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10770 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10771 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10772 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10773 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10774 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10775 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಜುಿನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10776 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10777 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10778 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಫಫ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10779 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ ಲಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10780 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10781 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10782 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೌಷರಾ ಬಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10783 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಯಿಕ್ ಅಮಾನ್ನಲಾಲ  ಶಾ ಕಾವ ಡಿರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10784 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಸ್ ಚಂದಂಕರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10785 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10786 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10787 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10788 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10789 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



10790 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10791 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10792 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10793 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಣಿಕ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10794 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10795 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನನ   ಗೌಡ ಅಲಯಾಸ್ ಅನನ ರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10796 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಸಸೀನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10797 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10798 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10799 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10800 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10801 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10802 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10803 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10804 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10805 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10806 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10807 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10808 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10809 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10810 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10811 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಧಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10812 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಠ ಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10813 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಿಂ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10814 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10815 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SHNKAR ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10816 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10817 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ಪ ವಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10818 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಗಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10819 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10820 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನ್ನಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10821 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10822 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10823 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10824 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10825 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10826 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೇರೆಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10827 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10828 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10829 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೂರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10830 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫದುದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10831 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10832 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10833 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌನೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10834 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಭಮ  ಮುಷಲಗೀಳ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10835 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10836 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10837 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10838 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ GENU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10839 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಕ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10840 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ನಮು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10841 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯೆವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10842 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10843 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುಖಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10844 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10845 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10846 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10847 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10848 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10849 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10850 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮ ಸಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10851 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10852 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭಮಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10853 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10854 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10855 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10856 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣೇಶ್ ಗೀಬಾರ ಮ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10857 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10858 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10859 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10860 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10861 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10862 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10863 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10864 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10865 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10866 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10867 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10868 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ IRAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10869 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10870 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10871 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಬೈ ನಾನ್ನ ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10872 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಠ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10873 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10874 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10875 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10876 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10877 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಾಮಿ ಟೊೀಪು ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10878 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10879 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10880 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10881 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10882 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10883 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10884 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯ ಚಂದು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10885 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10886 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10887 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10888 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10889 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10890 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10891 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10892 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10893 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10894 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನ್ನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10895 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲ್ಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10896 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10897 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10898 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಶುರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10899 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10900 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10901 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10902 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



10903 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10904 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10905 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10906 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಟಿರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10907 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10908 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10909 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಿಂಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10910 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10911 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10912 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೇರೆಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10913 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10914 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10915 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ ಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10916 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲ್ಲಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10917 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10918 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10919 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಿಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10920 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10921 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10922 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೈರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10923 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10924 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10925 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10926 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10927 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10928 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10929 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10930 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10931 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10932 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10933 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10934 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10935 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10936 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10937 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೇಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10938 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10939 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಿೀಪಿಲ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10940 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಶುರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10941 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10942 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10943 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10944 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10945 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರುಕಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10946 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10947 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10948 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10949 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10950 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಬೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10951 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10952 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10953 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10954 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10955 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10956 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10957 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10958 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10959 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಫಫ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10960 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪಿಚಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10961 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10962 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10963 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10964 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10965 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10966 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄರ ೀಭಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10967 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚೂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10968 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯುರಾಜ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10969 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೀಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10970 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭದನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10971 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10972 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10973 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10974 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10975 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10976 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಫನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10977 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SEETU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10978 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10979 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10980 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10981 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಕ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10982 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೄಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10983 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10984 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10985 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10986 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10987 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10988 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10989 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10990 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10991 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10992 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣುಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10993 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10994 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10995 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10996 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಭಿಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10997 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10998 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

10999 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಣುಾ  ಎಸ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11000 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11001 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಜೆಮಾಲ  ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11002 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11003 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11004 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11005 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರುಕಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11006 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಶುರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11007 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11008 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11009 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಯ ಟುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11010 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11011 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11012 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೃರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11013 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11014 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11015 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



11016 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11017 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11018 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11019 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11020 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನ್ನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11021 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11022 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11023 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಡ್ಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11024 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11025 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11026 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧನರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11027 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಬಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11028 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11029 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11030 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11031 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11032 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರೂ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11033 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11034 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11035 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೀಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11036 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11037 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11038 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11039 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11040 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11041 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಭೀಜು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11042 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11043 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11044 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರುಕಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11045 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11046 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11047 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11048 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11049 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11050 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11051 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11052 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11053 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11054 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11055 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11056 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಕೂ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11057 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11058 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11059 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಕೂ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11060 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11061 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11062 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೊಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11063 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11064 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11065 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11066 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೆಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11067 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಬುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11068 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಮಿಲ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11069 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿೀಲಪ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11070 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಕುಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11071 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಧಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11072 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11073 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11074 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11075 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11076 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11077 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ DANIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11078 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ UMLA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11079 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11080 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11081 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11082 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪತ್ತಾ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11083 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11084 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11085 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11086 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11087 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11088 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11089 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11090 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11091 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11092 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11093 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11094 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11095 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11096 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11097 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11098 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11099 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11100 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11101 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಹೇಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11102 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11103 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನಸ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11104 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11105 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11106 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11107 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11108 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11109 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಚ್ಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11110 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11111 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಸಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11112 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11113 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11114 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಲ ಬಾಬು ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11115 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11116 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11117 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11118 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11119 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11120 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11121 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11122 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಜಜ ನ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11123 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೆಡಿಿ  ಡ್ಲಕು ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11124 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11125 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11126 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11127 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧುಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11128 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



11129 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11130 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11131 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11132 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11133 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯ ಭವಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11134 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11135 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11136 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಲ್ಲ ರಾಭ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11137 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಭಕು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11138 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಗೀಪಿ ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11139 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11140 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11141 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರು ಜೆಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11142 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11143 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಿಂಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11144 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11145 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11146 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11147 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11148 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11149 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಲಿಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11150 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11151 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11152 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11153 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ESHAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11154 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11155 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11156 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11157 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪತ್ತಾ  ರಿಯು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11158 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11159 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11160 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11161 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಠಾಕೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11162 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೆಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11163 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11164 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ರೂಪ್ಪಲಾ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11165 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11166 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11167 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11168 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11169 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11170 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11171 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11172 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ BASAPP ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11173 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11174 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡೀಿಂಗ್ರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11175 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11176 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11177 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತೀಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11178 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11179 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11180 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ TOLARAM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11181 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11182 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11183 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11184 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪಶ್ ಚೊೀಕಾಲ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11185 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11186 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11187 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11188 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಜಿಯಾ ಬನೂ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11189 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11190 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11191 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11192 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಿರ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11193 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11194 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಶುರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11195 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11196 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಕಾಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11197 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11198 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11199 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಿೀರಾ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11200 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11201 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷರೀಜಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11202 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11203 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಶೀರ್ ಶಂಬುರೀವ್ ಕೇೀಡೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11204 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11205 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11206 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11207 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11208 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11209 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗನನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11210 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11211 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11212 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇವವ ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11213 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11214 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11215 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11216 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಡಿ.ಹಾಜಿ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11217 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11218 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11219 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11220 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀರುಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11221 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಬಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11222 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಧಭಿ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11223 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11224 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11225 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11226 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11227 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11228 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11229 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11230 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11231 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕ್ ಜೈರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11232 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11233 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11234 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11235 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11236 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11237 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11238 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವಾನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11239 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11240 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11241 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



11242 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11243 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11244 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11245 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11246 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11247 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11248 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾ ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11249 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11250 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಖನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11251 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11252 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11253 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11254 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11255 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11256 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೈರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11257 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11258 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11259 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11260 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11261 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11262 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವೀಿಂದರ  ತ್ತರಾಚಂದ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11263 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11264 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11265 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11266 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11267 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11268 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11269 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11270 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11271 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾ ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11272 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11273 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11274 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11275 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11276 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಷನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11277 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11278 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11279 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11280 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11281 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11282 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11283 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11284 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11285 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11286 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11287 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11288 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಮಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11289 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11290 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11291 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11292 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11293 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಸುದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11294 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೊಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11295 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11296 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯೇಸುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11297 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11298 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11299 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಲಮ ೀಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11300 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11301 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವುದಮ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11302 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11303 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11304 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11305 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11306 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11307 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11308 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11309 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚತ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11310 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11311 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11312 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11313 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದರ ಮ್ ಕಷ್ಣಾ  ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11314 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11315 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಮದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11316 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಡಿು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11317 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11318 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಳಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11319 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11320 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11321 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11322 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11323 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11324 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಜುಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11325 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುನನ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11326 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11327 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11328 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11329 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11330 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಾಯ ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11331 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11332 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11333 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11334 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11335 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11336 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11337 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11338 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಮಾಲಾಲ್ ಜಾಧವ್ ಅನ್ನನ  ತ್ತಿಂಬುವುದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11339 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11340 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಲಿಂಬಾಯ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11341 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11342 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11343 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಕವನ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11344 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11345 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11346 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಚಿನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11347 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11348 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಿಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11349 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ್ಜಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11350 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11351 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11352 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11353 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11354 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೆಡಿಿ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



11355 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11356 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11357 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11358 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11359 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11360 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ MOTIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11361 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11362 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11363 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11364 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11365 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11366 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11367 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11368 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಠ ಲ ಸೀಭನಾಥ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11369 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11370 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕನ್ನ ಸೀಭನಾಥ ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11371 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11372 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11373 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಥು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11374 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11375 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸತ್ತಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11376 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11377 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11378 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11379 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11380 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಾರ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11381 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11382 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11383 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11384 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11385 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11386 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೀಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11387 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11388 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11389 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11390 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶುವಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11391 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಾಲ  ರೀವ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11392 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖುಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11393 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11394 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11395 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11396 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11397 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11398 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ JAMPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11399 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11400 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11401 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11402 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11403 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ NAMU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11404 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11405 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಾಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11406 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11407 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11408 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11409 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11410 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಶು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11411 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11412 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11413 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಕವನ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11414 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11415 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11416 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11417 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚ್ಚಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11418 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುರು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11419 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11420 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲ್ಲಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11421 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11422 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11423 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11424 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11425 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11426 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬುಡ್ಲಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11427 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11428 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11429 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11430 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11431 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಶು ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11432 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11433 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11434 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ MOTIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11435 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11436 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11437 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11438 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11439 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11440 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ  ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11441 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11442 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11443 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11444 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11445 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ವಾಲ್ಲ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11446 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11447 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11448 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಟಿಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11449 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲ್ಲ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11450 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄರ ೀಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11451 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11452 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11453 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪತ್ತಾ  ತ್ತಳಸರಾಮ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11454 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11455 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11456 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11457 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11458 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11459 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11460 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಿಂಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11461 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11462 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11463 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11464 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನ್ನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11465 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲಾ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11466 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11467 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ  ರುಖಾರು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



11468 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ರಾಜ್ ಟಿಸ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11469 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಘಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11470 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11471 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11472 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11473 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ರಾಥೀಡ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11474 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11475 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11476 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11477 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11478 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಶುರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11479 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11480 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೆಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11481 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11482 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11483 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11484 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11485 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11486 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಿಬೂಬ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11487 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನಾನ ರೆಡಿಿ  ಎಸ್ ಇಭಮ ಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11488 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11489 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11490 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11491 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11492 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11493 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11494 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಿಂಕಣಾ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11495 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಿಂಕಣಾ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11496 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಲಿಂಗ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11497 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11498 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11499 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11500 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕುತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11501 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೈಡಿಿ ಿಂಗ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11502 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11503 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ್ ಫಜಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11504 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಣಧಿೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11505 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11506 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೀಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11507 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11508 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಯನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11509 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸೇನ್ ಭಾಷಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11510 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11511 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11512 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11513 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11514 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಚ್ಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11515 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11516 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11517 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11518 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಯೀಿದನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11519 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11520 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11521 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ  ರಾಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11522 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷವ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11523 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಂಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11524 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11525 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11526 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11527 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11528 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11529 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಲಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11530 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಟಾ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11531 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11532 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11533 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11534 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಧಿಕ್ ಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11535 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11536 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11537 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11538 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11539 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11540 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11541 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11542 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಯ ೀರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11543 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11544 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11545 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಘನಾಥ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11546 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಂಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11547 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11548 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಯನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11549 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಭಿಲಾ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11550 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11551 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀಡ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11552 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11553 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11554 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11555 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11556 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಂದಣಾ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11557 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11558 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನನ ಪೂಣಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11559 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11560 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11561 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11562 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11563 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11564 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11565 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11566 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11567 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11568 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11569 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11570 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11571 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ SIMEN ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11572 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11573 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಳಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11574 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11575 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11576 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11577 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11578 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕರ  ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11579 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಮ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11580 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚಭನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



11581 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11582 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಖು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11583 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11584 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11585 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶುಬವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11586 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11587 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11588 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11589 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11590 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11591 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀಯಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11592 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11593 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11594 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11595 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11596 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11597 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11598 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11599 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಲೀಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11600 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11601 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11602 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11603 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11604 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11605 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11606 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11607 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಪುರಾಮ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11608 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ  ಪುರಾಮ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11609 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11610 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11611 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11612 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಸು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11613 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕರಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11614 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11615 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಮ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11616 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11617 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11618 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11619 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11620 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11621 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11622 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ಫಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11623 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚ್ಚಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11624 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11625 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭನೀಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11626 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11627 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11628 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಫರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11629 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11630 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11631 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಲಲ ಗೌಡ ದೇಡಿ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11632 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11633 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11634 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11635 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಲೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11636 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11637 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11638 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಜೀಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11639 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಬದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11640 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11641 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುಕಾಾ ರ್ ಗೌರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11642 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11643 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಮೇೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11644 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಪ್ಪಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11645 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11646 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11647 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11648 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11649 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೀಭಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11650 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11651 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11652 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11653 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11654 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11655 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷದ್ರಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11656 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಿಜಾವ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11657 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11658 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಫರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11659 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11660 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11661 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11662 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11663 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11664 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11665 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11666 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11667 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11668 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೆನನ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11669 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11670 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನ್ನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11671 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11672 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11673 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11674 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11675 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಟೊೀಣ್ಣಾ  ಕೇೀಮೄಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11676 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಾನಕ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11677 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11678 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11679 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11680 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11681 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11682 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗದೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11683 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11684 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11685 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ DEPLA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11686 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತಭಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11687 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿಿಂಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11688 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11689 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11690 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11691 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲಾನಾ ಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11692 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11693 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಿಂಕಭಮ  ವಜಮಕುಮಾಯ ಐನಾಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



11694 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11695 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11696 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11697 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11698 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಪ್ಪ  ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11699 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಣಿಯತನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11700 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಿಲ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11701 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11702 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11703 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾವೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11704 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11705 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಿತರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11706 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುಮೂರ್ತಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11707 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11708 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11709 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಜಲಿಂಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11710 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11711 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11712 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11713 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11714 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಚಮಯ  ಭಠರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11715 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11716 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11717 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11718 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11719 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಘನಾಥ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11720 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11721 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11722 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಲಿಂಗ  ಅನವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11723 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11724 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೂನಾಪ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11725 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಂಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11726 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11727 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11728 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೆನೀದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11729 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11730 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11731 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11732 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಸುಿಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11733 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11734 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11735 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11736 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11737 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11738 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಾ ಯರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11739 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11740 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11741 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗ ರೆಡಿಿ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11742 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11743 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11744 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11745 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11746 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11747 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಪಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11748 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11749 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಲಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11750 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11751 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ Ku್ ಕು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11752 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11753 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾರಿಘೂಲ ವಾಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11754 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11755 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಷರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11756 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11757 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11758 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಂಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11759 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11760 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11761 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಯಣ  ಆಮಂಗಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11762 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11763 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11764 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11765 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11766 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭದನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11767 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11768 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11769 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11770 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11771 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11772 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11773 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ  ಮಾದಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11774 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11775 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಯ್ ನಟೇಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11776 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11777 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11778 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾವರ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11779 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಎಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11780 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11781 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11782 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11783 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11784 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ ಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11785 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11786 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಇರಾಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11787 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11788 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11789 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11790 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11791 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಲೀಮಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11792 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11793 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಕಂಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11794 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11795 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11796 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11797 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11798 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11799 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11800 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11801 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11802 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11803 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11804 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11805 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುರುಗೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11806 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ  ಧಭಿಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



11807 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11808 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ರಾಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11809 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ್ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11810 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11811 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11812 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11813 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11814 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11815 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11816 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11817 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11818 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11819 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11820 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನಂತ್ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11821 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11822 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11823 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11824 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಕಾ ಬಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11825 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11826 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಣಾ  ಜಡಿಯಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11827 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11828 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11829 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11830 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11831 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11832 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11833 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11834 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11835 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಕುಮ್ಜಚಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11836 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11837 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11838 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11839 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11840 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11841 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11842 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11843 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11844 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11845 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11846 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೇಖ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11847 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ERAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11848 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫದುದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11849 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11850 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11851 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11852 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11853 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11854 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಾಜಿ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11855 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೄರ ೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11856 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11857 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11858 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11859 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11860 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11861 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11862 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11863 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11864 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11865 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11866 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11867 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಟಿಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11868 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11869 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11870 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಭನಮಯ  ಎಿಂ ಕಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11871 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11872 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11873 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11874 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11875 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದುಯಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11876 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11877 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ನಾಥ ರೆಡಿಿ  ತೆಲಕೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11878 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11879 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಗವಾನ್ ಸೀತ್ತರಾಿಂ ಮಾಳವ ಡಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11880 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11881 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕ್ ಸುವಾಿಸ್ರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11882 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11883 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11884 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಮಯ  ಸಾವಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11885 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11886 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11887 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11888 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11889 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11890 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11891 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಬು ಬಾಯಿ ಬಿ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11892 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಗಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11893 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ  ಸದದ   ಮಾದಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11894 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಚಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11895 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಣಾ  ಧನಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11896 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11897 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11898 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಶಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11899 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೌರ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11900 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11901 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11902 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11903 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೂಣಿಿಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11904 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11905 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷದ್ರಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11906 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆವಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11907 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11908 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷವಾ ರೆಡಿಿ  ಹನಾನ  ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11909 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11910 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11911 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11912 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11913 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11914 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಲಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11915 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11916 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗೆರ ಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11917 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11918 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11919 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಜಗಣಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



11920 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11921 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11922 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11923 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11924 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11925 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11926 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11927 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11928 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11929 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11930 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11931 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಭಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11932 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11933 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನನ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11934 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11935 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11936 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರದ ರೂ. ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11937 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11938 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭನ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11939 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹನೆನ ೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11940 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11941 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11942 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11943 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11944 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11945 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11946 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11947 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11948 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11949 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿ ಕೃಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11950 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11951 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11952 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11953 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11954 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೇಿಂಡಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11955 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಶೀಕ್ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11956 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11957 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಭಲಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11958 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11959 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11960 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಎಸುಮಿತ್ತರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11961 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11962 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11963 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11964 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11965 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11966 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11967 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲ್ಲ ೀವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11968 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11969 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11970 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಯತನ ಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11971 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11972 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11973 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನೀಫಾ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11974 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11975 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11976 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11977 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11978 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಹಿೀಭನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11979 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾಜಿ ಕಂಕುಥೆಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11980 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11981 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಎಿಂ ಜೀಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11982 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11983 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11984 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೈಮದ್ ಯುಸಾಮ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11985 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11986 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11987 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಶಾಕ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11988 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನವ ೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11989 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಣಾ  ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11990 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11991 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲ ಪಿಷಿಹಾಬ್ ಷಮಯ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11992 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11993 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11994 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11995 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಾಕಲ್ರ ಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11996 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11997 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಎಿಂಡಿ ಜಾವೀದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11998 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

11999 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಭದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12000 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12001 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12002 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಣಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12003 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೆರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12004 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಿಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12005 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12006 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12007 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12008 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12009 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಣುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12010 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12011 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾಿಂತೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12012 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12013 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖೇಮು ಲೀಕು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12014 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12015 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನ್ನಷಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12016 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಕೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12017 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12018 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12019 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಗದೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12020 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಲ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12021 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೇವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12022 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೇಮಿಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12023 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12024 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12025 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12026 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ರಾಭಚಂದ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12027 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತಪ್ಪಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12028 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12029 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12030 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12031 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12032 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೊೀಕಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



12033 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಿಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12034 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12035 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12036 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸಾನ್ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12037 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12038 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12039 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12040 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12041 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿರ್ ಬಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12042 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12043 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಠ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12044 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12045 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12046 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12047 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಪೄಮು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12048 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಶೇಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12049 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12050 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭ ಗಂಗ್ರಂ ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12051 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12052 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12053 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ  ರೆಡಿಿ  (ಸಾಹು) ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12054 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12055 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12056 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಗವಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12057 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕಯ ತೀಪು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12058 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಥಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12059 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ TOPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12060 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12061 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12062 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12063 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12064 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12065 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12066 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲ್ಲರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12067 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12068 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಘಾನ್ನ ರುಪ್ಪಲ  ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12069 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ್ರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12070 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12071 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಭಲ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12072 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12073 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12074 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12075 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12076 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12077 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12078 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12079 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12080 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚನಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12081 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12082 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂರ್ತ ಭೀಜು ರಾಠೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12083 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12084 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಷಖಯಮ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12085 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುರೇವ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12086 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಮ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12087 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12088 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12089 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12090 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12091 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಮಾಲಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12092 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಟುರ  ಮಿಯಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12093 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12094 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12095 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12096 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12097 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12098 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಲಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12099 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಂಗಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12100 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಡಿವಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12101 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12102 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12103 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12104 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12105 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪೊಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12106 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12107 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಂಜಾನ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12108 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12109 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಮಂಗಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12110 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12111 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12112 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12113 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12114 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀಯಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12115 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12116 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12117 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12118 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12119 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧೂಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12120 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12121 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12122 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12123 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12124 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12125 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12126 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12127 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12128 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿವಾಜಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12129 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12130 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12131 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12132 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12133 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12134 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕೂರ  ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12135 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಶ್ ಜಿ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12136 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಿರ ೀಮಿಲಾಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12137 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12138 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಭನ್ನ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12139 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12140 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಭಿಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12141 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚ್ಚಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12142 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12143 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12144 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12145 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



12146 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12147 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಬೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12148 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲೀಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12149 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12150 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೂಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12151 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12152 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀವಿಂಡ್ ಭೀಜು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12153 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀರ್ತ ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12154 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸರಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12155 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12156 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಯಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12157 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12158 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12159 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷೂ   ಅನಾಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12160 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12161 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಚ್ಚಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12162 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12163 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12164 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12165 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12166 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12167 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12168 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12169 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಭೀಜು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12170 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12171 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾನೂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12172 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೇಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12173 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿಜನ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12174 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12175 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀಬಾಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12176 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನೀಲಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12177 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12178 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಚಚ ಿಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12179 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12180 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಖು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12181 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12182 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನರ್ತನ್ ವಾಕೇೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12183 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12184 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12185 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12186 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12187 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಿೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12188 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪ್ಪಿಂಡು ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12189 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12190 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವರುಪ್ಪಕಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12191 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12192 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12193 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12194 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12195 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇವು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12196 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12197 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12198 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12199 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12200 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತಕುರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12201 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12202 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12203 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12204 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಬಾರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12205 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದನೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12206 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12207 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12208 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12209 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12210 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12211 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12212 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12213 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12214 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12215 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12216 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12217 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12218 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12219 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12220 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಮುವೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12221 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12222 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12223 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12224 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12225 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನೀದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12226 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12227 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದೄದ ೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12228 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12229 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ದಜಿ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12230 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12231 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12232 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12233 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12234 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ಭನಾನ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12235 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12236 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೆನೀದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12237 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12238 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12239 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ERAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12240 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಮಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12241 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12242 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12243 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12244 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12245 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಭಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12246 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12247 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12248 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉದಮ ಭಾಷಕ ಯ ರಾವ್ ಕೄ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12249 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೄ ಸೂಮಿನಾರಾಮಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12250 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಲಭೀಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12251 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12252 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12253 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12254 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12255 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12256 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಸೇನ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12257 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಹಾಬದದ ೀನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12258 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



12259 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12260 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12261 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12262 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12263 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12264 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12265 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12266 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12267 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12268 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಾಯ ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12269 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12270 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12271 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12272 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12273 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ರಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12274 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12275 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12276 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12277 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12278 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12279 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಲಕಾಜುಿನ್ ನಾಗಣಾ  ಅಿಂಫಟಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12280 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12281 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12282 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಿಜನ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12283 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12284 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದಯಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12285 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆಿಂಜನೇಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12286 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12287 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12288 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12289 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರಾಲಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12290 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ ಬೇಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12291 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷರ್ತೀಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12292 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12293 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜ ಭಸಭಮ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12294 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12295 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12296 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12297 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಲೀಿಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12298 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12299 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಯಿನ್ನದದ ೀನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12300 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12301 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12302 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಂಡಿಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12303 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12304 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12305 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12306 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12307 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12308 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12309 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12310 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವರ್ಫಿದದ ೀನ್ ಶೇಖ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12311 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12312 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12313 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12314 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೄಸಮೂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12315 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸಭಮ ದ್ ಗೌಸಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12316 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ  ಸಾಮಫ ಣಾ  ಅಲಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12317 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12318 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12319 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಗಳಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12320 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಪ್ಪಿಂಡು ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12321 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಾಲ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12322 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಶಿೀಮಿಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12323 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12324 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಗೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12325 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12326 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯ ನೂ ಿಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12327 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12328 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಿೀನ್ ಗೌರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12329 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12330 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12331 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಕಾ ಮ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12332 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12333 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12334 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪುಟಲಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12335 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12336 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಮೂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12337 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ಬಾಷಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12338 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12339 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೇಖ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12340 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12341 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12342 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12343 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12344 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12345 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12346 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12347 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12348 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12349 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಾವೀದ್ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12350 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12351 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12352 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹಾದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12353 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12354 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಮಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12355 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12356 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಠಠ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12357 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12358 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಶೇಖಯ ಜೈನ್ ಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12359 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12360 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12361 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12362 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12363 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12364 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12365 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12366 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12367 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12368 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12369 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12370 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12371 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಿರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



12372 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12373 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12374 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12375 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12376 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಾಜಿ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12377 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಣಿ ಜೈನ್ ಶೆಟಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12378 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಯಿಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12379 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸಭದ್ ಯಾಕಾಫ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12380 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಿಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12381 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12382 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಶಾಕ್ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12383 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12384 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12385 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12386 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೇಯಿನ್ನದದ ೀನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12387 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗ್ಳ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12388 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12389 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಿಂಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12390 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12391 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12392 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12393 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12394 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12395 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12396 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಣಿಕಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12397 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12398 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12399 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12400 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12401 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12402 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12403 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12404 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12405 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12406 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12407 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12408 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ ಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12409 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12410 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವನ್ನಿ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12411 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12412 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷದ್ರಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12413 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಯ ಿಂಡಿಗ  SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12414 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12415 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮುನನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12416 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12417 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12418 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ERAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12419 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12420 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಭಿಲ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12421 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಮಶ್ ವ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12422 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12423 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12424 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ ಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12425 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12426 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12427 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12428 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12429 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗೇಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12430 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12431 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದೇಡಿ  ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12432 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭರೇವ ಗಡಿಿಭನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12433 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12434 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12435 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12436 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12437 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಭಮಯ  ಹಾಶ  ಗತೆಾ ೀದ್ರಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12438 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯ ಕ್ಜಬುಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12439 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಿಂಕಟ್ರ ಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12440 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12441 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷನಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12442 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12443 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗೆರ ಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12444 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12445 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12446 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯತನ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12447 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12448 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12449 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12450 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12451 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12452 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12453 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12454 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12455 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವೇರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12456 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12457 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಾಸಿಂ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12458 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12459 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲಾ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12460 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12461 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹೇಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12462 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಸ್ರಡ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12463 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12464 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12465 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12466 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12467 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜೇಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12468 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12469 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೂಪ್ಪಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12470 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12471 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12472 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕೃಶಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12473 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12474 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12475 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12476 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12477 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12478 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12479 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12480 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12481 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12482 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12483 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12484 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಭವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



12485 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12486 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12487 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷವತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12488 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ANSUBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12489 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12490 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12491 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ್ತ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12492 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12493 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12494 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12495 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12496 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12497 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12498 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12499 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಣಾ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12500 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12501 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12502 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಭಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12503 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಘುರಾಭಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12504 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಕೀರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12505 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12506 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12507 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದಯ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12508 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12509 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12510 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12511 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚ್ಚಿಂದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12512 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೇಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12513 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12514 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12515 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12516 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12517 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12518 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12519 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಜಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12520 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀರೇಶ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12521 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಣಾ  ಷಜಜ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12522 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12523 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12524 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12525 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಸೂಲ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12526 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12527 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12528 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ್ರಮ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12529 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12530 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ  ಎಸ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12531 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12532 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12533 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12534 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಯೀಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12535 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12536 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12537 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀಭರ್ತ ಭಾಗಯ ಶಿರ ೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12538 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರೇಣುಕಾ ಆರ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12539 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12540 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೆಲಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12541 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಯೀಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12542 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12543 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12544 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸ ಭಾಭಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12545 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12546 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12547 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12548 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಭಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12549 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12550 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12551 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12552 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ಲೀಕೄರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12553 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀದ್ ಟ್ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12554 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12555 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12556 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12557 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದ್ರರ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12558 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12559 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಭಮ ದ್ ಶಾಫಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12560 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12561 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12562 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12563 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12564 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12565 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಂಕಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12566 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12567 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12568 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೈ RAM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12569 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಕರ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12570 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವವವ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12571 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12572 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬೇಗ್ಿಂಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12573 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12574 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12575 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೀರಿ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12576 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12577 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಸಿಂ ಬಿೀ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12578 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12579 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಣಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12580 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12581 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಳ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12582 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12583 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪಿಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12584 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12585 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಾಜಿ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12586 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12587 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12588 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಯೀಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12589 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭರಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12590 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12591 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12592 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12593 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರುದರ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12594 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಲ ಫಸದೂದ ರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12595 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಈಯಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12596 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಬುದ ಲ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12597 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಚಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



12598 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12599 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಲಲ್ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12600 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12601 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12602 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12603 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚೆನನ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12604 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12605 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12606 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀಯಬದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12607 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12608 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಾಕೂಬ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12609 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12610 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀ ವೀರೇಿಂದರ  ಎಲ್ ಫಸಾರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12611 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೇಖ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12612 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಿಜಾಿ ಕರಿೀಿಂ ಬಿೀಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12613 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗೇಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12614 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಣಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12615 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಣಾ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12616 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12617 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12618 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶೇಖಭಮ  ಗೌಡರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12619 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12620 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12621 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಿಂಫಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12622 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದವೀಿಂದರ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12623 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12624 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12625 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12626 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಾಫಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12627 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12628 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವೀರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12629 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12630 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12631 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12632 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷರ್ತೀಶ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12633 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಪ್ಪಯ ಟುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12634 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12635 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12636 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12637 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12638 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12639 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಭಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12640 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀದವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12641 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12642 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಕುಕ  ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12643 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರುಲಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12644 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ KAMLIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12645 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12646 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12647 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12648 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12649 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಡ್ಲ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12650 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12651 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಖಿೀಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12652 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12653 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12654 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12655 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರ ಕಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12656 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇೀನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12657 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12658 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಶಾಕ್ ಷಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12659 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12660 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆ usಷಿರಾಜು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12661 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನ್ನಷಯಾ ಸಂತ್ ರಾವ್ ಜೀಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12662 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಾವೇಶ್ ಸಂತರಾವ್ ಜೀಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12663 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹುಷನಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12664 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12665 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಉಸಾಮ ನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12666 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12667 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಕಕ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12668 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುನೀತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12669 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಆಭಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12670 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12671 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12672 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12673 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಿಂಬೆಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12674 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೈಮದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12675 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12676 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12677 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12678 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12679 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನA್ ೀರ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12680 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12681 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಜುಿನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12682 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12683 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12684 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12685 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12686 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಭಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12687 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12688 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭೀಭರಾಮ ಕಾಿಂಬಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12689 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೌಲನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12690 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜೆಮಾ ಚನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12691 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12692 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12693 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಂಕಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12694 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದರ ಮ್ ರೂಲಾ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12695 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12696 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಶರಿೀಫ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12697 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12698 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಧಭಿಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12699 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯಹಿೀಮಾಿಂಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12700 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12701 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12702 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12703 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12704 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಸಭದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12705 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12706 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12707 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅಮಯ ಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12708 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12709 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಿೀವ್ ಎ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12710 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಶಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ



12711 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ್ ಭಕು ಯಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12712 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಮು ದವು ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12713 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12714 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12715 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12716 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಕಾಶಿರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12717 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12718 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12719 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಹಿೀಯಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12720 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12721 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12722 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀನಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12723 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೀಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12724 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12725 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮ ಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12726 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12727 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12728 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12729 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12730 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಜಮಿೀರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12731 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾಯಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12732 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12733 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ HEMABAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12734 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12735 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12736 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12737 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗಫೂರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12738 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12739 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸದದ ಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12740 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೄಸಮೂದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12741 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನವ ರ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12742 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಶಿರ ೀ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12743 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12744 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ರಾಜಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12745 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12746 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಭಲಲ ಣಾ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12747 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸಂಗಣಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12748 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12749 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮೇನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12750 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಅನ್ನರಾಧ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12751 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಟಿಪು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12752 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12753 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಚಂದರ ರೆಡಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12754 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ತ್ತಳಸಯಭ ಗೌಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12755 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12756 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ದಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12757 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಯವ ಶಂಕರ್ ಪ್ಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12758 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಗೌಯಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12759 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಿರ ೀನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12760 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12761 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ನಯಸಿಂಗ್ ಚನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12762 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಮಾರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

12763 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ ಫಷಲಿಂಗಭಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೀಜ

2019-20£ÉÃ ¸Á°£À°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¨ÁQ¬ÄgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀ «ªÀgÀ, PÀ®§ÄgÀV f É̄è

1

©gÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà 

¸Á:PÉÆqÀzÀÄgÀ vÁ;PÁ¼ÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

2 ¥ÀArvÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÁ;PÁ¼ÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

3 gÀ¦üPÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ RÄ²ðzÀ«ÄAiÀiÁ vÁ;PÁ¼ÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

4 ªÀÄ°èPÁdÆð£À vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¸Á; §APÀ®UÁ vÁ ;avÁÛ¥ÀÄgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ DvÀäºÀvÉå

5 UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁUÀ¥Àà PÀAzÀUÉÆÃ® avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಾವು ಕಡಿತ

6 zÀ À̧ÛVgÀ vÀAzÉ zÀªÀ®¸Á§ ºÀ®PÀlÖ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಾವು ಕಡಿತ

7 ಗಂಗಮಾಮ  ಗಂ ಸದ್ರರ ಭ ನಾಲವಾಯ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಾವು ಕಡಿತ

8 ಚಂದರ ಕಲಾ ಗಂ ಈಯಪ್ಪ  ನಾಲವಾಯ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಾವು ಕಡಿತ

9 FgÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà  ¸Á;ºÉÆÃ£ÀUÀÄAmÁ avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಾ

10 UÀÄgÀÄ§ À̧ì¥Àà vÀAzÉ ¹zÀæªÀÄ¥Àà   ¸Á: ªÀÄ¼ÀUÀ (J£ï) avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಾ

11 ªÀÄºÁzÉªÀ vÀAzÉ C«Ä£À¥Àà  ¸Á: À̧APÀ£ÀÄgÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಾ

12 ¹zÀæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÉAzÀæ¥Àà ¸Á; CgÀdA§UÁ avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಾ

13 ¥ÀzÀätÚ ªÉÄÊÃ®Vj ¸Á: aAZÉÆÃ½ avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಾ

14 ªÀÄ°èPÁdÄ£À vÀAzÉ £ÀUÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄ¼ÀUÀ PÉ avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಾ

15 ¸Á§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ ¸Á:C¼ÉÆîÃ½î avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಾ

ಕರ .ಸಂ. f¯Áè vÁ®ÆèPÁ ºÉÆÃ§½

ಕೃಷಿಕಯ ಹೆಷರು ಹಾಗೂ 

ವಳಾಷ

1 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ £Á®ªÁgÀ ¸ÉÆªÀÄ¥Àà ©üªÀÄ¥Àà, ¸Á: ¸ÀÄUÀÄgÀÄ K£ï

2 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ÀC«ÄvÁ ªÀÄgÉ¥Àà, ¸Á: UÉÆÃ¼Á PÉ

3 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ VÃvÁ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ¸Á: UÉÆÃ¼Á PÉ

4 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ¥Àà CA§âtÚ, ¸Á; UÉÆÃ¼Á PÉ

5 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÉÄÃ±À gÉÃªÀÅ, ¸Á: ªÀÄvÀÄðgÀ

6 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® s̈ÉÆÃdÄ, ¸Á: s̈ÀAPÀÆgÀ

7 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÀÁªÀÄtÚ ±ÀgÀt¥Àà, ¸Á: PÁlªÀÄzÉªÀgÀºÀ½î

8 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð PÁåzÁ¨Á¬Ä ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà, ¸Á: ªÀÄwÛªÀÄÆqÀ

9 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ZÀAzÀÄ ªÉÆw¯Á®, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªÀ

10 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ²ªÀgÁd ºÀtªÀÄAvÀ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

11 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ²ªÀ¥ÀzÀä ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà, ¸Á: PÀªÀÄ£ÀÄgÀ

12 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ZÀAzÀÀæPÁAvÀ ¤AUÀ¥Àà, ¸Á: PÀªÀÄ£ÀÄgÀ

13 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ªÀÄ®è¥Àà PÀAmÉÖÃ¥Àà, ¸Á: ºÉÃ¨Áâ¼À

14 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ¤AUÀ¥Àà, ¸Á: ºÀzÀ£ÀÆgÀ

15 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð CfÃd«ÄAiÀiÁ G¸Áä£À°, ¸Á: ºÉÃ¨Áâ¼À

16 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÀÄ s̈ÁµÀZÀAzÀæ ¸ÀA§tÚ, ¸Á: ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ

17 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ZÀAzÀæ±Áå ¸ÉÊzÀ¥Àà, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð

18 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÀÁAiÀÄ§tÚ ¤AUÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄÆbÀSÉÃqÀ

19 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ

20 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁAiÀÄ§tÚ AiÀÄ®è¥Àà, ¸Á: ªÀZÁÑ

21 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¤AUÀ¥Àà ²ªÀ¥Àà, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð

22 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¹zÀÝtÚ §¸ÀtÚ, ¸Á: ªÀÄ¼ÀV K£ï

23 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ÀCA¨ÁzÁ¸À s̈ÉÆÃdÄ, ¸Á: s̈ÀAPÀÆgÀ

 2019-20 ಯರೆಗೆ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡಗಳನ್ನನ  ನಮಿಿಸರು ಕೃಷಿಕಯ ಹೆಷರು  ಭತ್ತಾ  ವಳಾಷ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡಗಳ ಸಂಖೆಯ



24 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ ©üªÀÄgÁAiÀÄ, ¸Á: ±ÀºÁ¨ÁzÀ

25 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ±ÀgÀt§¸À¥Àà CA§tÚ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

26 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð eÉÊ©üÃªÀÄ ¸ÀÄ s̈ÁZÀAzÀæ, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð

27 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÀÄªÀtð ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà, ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ

28 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ªÀÄ°èè£ÁxÀ CuÁÚgÁªÀ, ¸Á: ºÀzÀ£ÀÆgÀ

29 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ²æzÉÃ« §¸À¥Àà, ¸Á: ¸ÀAUÁ«

30 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð GªÀiÁzÉÃ« dUÀzÉÃªÀ¥Àà, ¸Á: vÉÆÃAa

31 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð «ÃgÉ±À ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

32 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÀÄgÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà, ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ

33 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥ÀzÁäªÀw dUÀ£ÁßxÀ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

34 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥ÀÀæPÁ±À AiÀÄ®è¥Àà, ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ

35 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ªÀÄ°èPÁdÄð£À CAiÀÄå¥Àà, ¸Á: PÀªÀÄPÀ£ÀÄgÀ

36 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¨Á§Ä ²ªÀ¥Àà, ¸Á: ¨ÉtÆÚgÀ(©)

37 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ªÀÄ»§Æ© ¸ÀgÀzÁgÀ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

38 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ±ÀAPÉæÃ¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

39 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð dUÀ£ÁßxÀ ±ÀgÀt¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

40 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ «oÀ×®gÁªÀ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

41 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð dUÀ£ÁßxÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥ïà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

42 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð «ÃgÀtÚ CuÉÚÃ¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

43 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð dUÀzÉÃ« dUÀ£ÁßxÀ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

44 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð PÀ¯ÁªÀw zsÁ£À¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

45 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¹zÀÀÝtÚ ªÀÄ®è¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

46 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ªÀÄ°èPÁdÄð£À ±ÀgÀt¥Àà, ¸Á: ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ

47 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ÉL£ÁªÀw ªÉÊd£ÁxÀ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

48 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð «£ÉÆÃzÀ ±ÀgÀtUËqÀ, ¸Á: ¥ÉoÀ²gÀÆgÀ

49 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ±ÀgÀtUËqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ, ¸Á: ¥ÉoÀ²gÀÆgÀ

50 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ZÀAzÀæ±ÉnÖ ±ÀAPÉæÃ¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

51 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð CA§jÃ±À ªÀÄ®è¥Àà, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð

52 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð CtÚ¥Àà ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

53 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÁd±ÉÃRgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

54 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð àCt«ÃgÀ¥Àà CA§tÚ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

55 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ±ÀAPÉæÃ¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

56 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð dUÀ£ÁßxÀ CuÁÚgÁªÀ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

57 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ±ÁAvÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

58 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ²ªÀgÁd gÉÃªÀt¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

59 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÉÃªÀ±ÉÃnÖ Ct«ÃgÀ¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

60 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

61 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÀÄAqÀÄ¨Á¬Ä TgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á: ¨ÉtÆÚgÀ(©)

62 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÀAUÁ KªÀiï ¥ÁnÃ®, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

63 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÀAUÀ¥Àà ±Át¥Àà, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

64 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð CuÁÚgÁªÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

65 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ©ÃgÀ¥Àà w¥ÀàtÚ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

66 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÁºÀÄ¯ï zÉÃªÀzÁ¸À, ¸Á: ¸ÀAUÁ«

67 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð §¸ÀªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

68 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ±ÀgÀtªÀÄä CuÁÚgÁAiÀÄ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

69 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ªÉÆÃ£ÀÄ nÃPÀÄ, ¸Á: ¸ÀAUÁ«

70 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð PÁ²¨Á¬Ä ªÉÆÃ£ÀÄ, ¸Á: ¸ÀAUÁ«

71 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð²gÁdÄ¢Ý£À ¥ÀmÉÃ® vÀA. ªÀÄ. UË¸ÀÄ¢Ý£ï, ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ

72 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ £Á®ªÁgÀ gÀªÉÄÃ±À xÁªÀgÀÄ, ¸Á: ¨Á¥ÀÄ£ÀUÀgï

73 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¸ÀA§tÚ, ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ

74 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÀªÀÄtÂ¨Á¬Ä zsÁ£ÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªï

75 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð £ÀÁªÀÄzÉÃªÀ £ÉÃdÄ, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªï

76 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ²ªÀgÁAiÀÄ gÁªÀÄÄ, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªï

77 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À¥ÀÄà qÁPÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªï

78 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ºÀj¹AUï qÉÆÃ®Ä,¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªï

79 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÀÄgÀÄ£ÁxÀ AiÉÆÃUÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAª

80 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ±ÀAPÀgÀ £À£ÀÄß, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAª

81 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð dUÀ£ÁßxÀ ¥ÁAqÀÄ, ¸Á: PÀ®UÀÄwð

82 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð w¥ÀàtÚ UÉÆÃ¦ZÀAzÀ, ¸Á: PÀ®UÀÄwð

83 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¹zÀÝ°AUÀ ºÉÃªÀÄ¯Á, ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ

84 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UÀt¥Àw £ÉÃdÄ, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªÀ

85 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð zÀvÀÛ AiÉÄÃUÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAª

86 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð D£ÀAzÀ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ, ¸Á: ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ

87 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÁdÄ mÉÆÃ¥ÀÄ, ¸Á: ¸ÀAUÁ«

88 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð AiÀÄ±ÉÆÃzÀ¨Á¬Ä vÀÄPÁgÁªÀÄ, ¸Á: ¸ÀAUÁ«

89 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¤Ã¯Á¨Á¬Ä «oÀ×®, ¸Á: ªÀiÁqÀ§Æ¼À

90 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð zsÀªÀÄÄð ZÀAUÀÄ, ¸Á: ºÀzÀ£ÀÆgÀ

91 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄ®Ì¥Àà, ¸Á: ¨ÉtÆÚgÀ(©)

92 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð Q±À£ï ®PÀÄÌ, ¸Á: ¨ÉtÆÚgÀ(©)

93 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥ÉæÃªÀÄ¹AUÀ TÃgÀÄ£ÁAiÀÄÌ, ¸Á: ºÀzÀ£ÀÆgÀ

94 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ²ªÀgÁAiÀÄ w¥ÀàtÚ, ¸Á: EAzÀ£ÀPÀ®

95 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð CA§Ä ªÉÆÃw¨Á¬Ä, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAª

96 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð CdÄð£À ¸Á§tÚ, ¸Á: EAzÀ£ÀPÀ®

97 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¨Á§Ä ®ZÀÄÑ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á: ºÀzÀ£ÀÆgÀ

98 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð Gdé¯Á zÉÃ«AzÀæ, ¸Á: ªÀiÁqÀ§Æ¼À

PÀæ.¸ÀA f¯Áè vÁ®ÆPÀ ºÉÆÃ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀjPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ

1 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೌಕತ್ ಅಲ vÁqÀ¥Àwæ

2 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ  ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

3 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಂದ್ರ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

4 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

5 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

6 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

7
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಸಿಂ ಅಲ ಮೄಸಬೂಬ್ ಶೇಖ್ vÁqÀ¥Àwæ
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PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಕುಮಾಯ ನಾಗ  ಕಯದಳಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

9 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅನನ ರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

10 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರ ೀದವ

vÁqÀ¥Àwæ

11 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IMAMBI vÁqÀ¥Àwæ

12 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗರುಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

13 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

14 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

15 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಂಕಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

16 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

17 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮಯ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

18 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೀಿಂ vÁqÀ¥Àwæ

19 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ ಣಾ  ಕೇೀಟಾಕಿ vÁqÀ¥Àwæ

20 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

21 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

22 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪಿರ ೀಮಿಲಾಬೈ

vÁqÀ¥Àwæ

23 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

24 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ

25 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

26 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬುಗ

vÁqÀ¥Àwæ

27 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

28 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶೈಲಜಾ

vÁqÀ¥Àwæ

29 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ ಟವಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

30 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

31 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

32 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

33 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಾಷನ SAB vÁqÀ¥Àwæ

34 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗರುಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

35 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MODIN SAB vÁqÀ¥Àwæ

36 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಂಗನ

vÁqÀ¥Àwæ

37 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುಮಿತ್ತರ

vÁqÀ¥Àwæ

38 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

39 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

40 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶುಬವಚ ಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

41 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮೃತ

vÁqÀ¥Àwæ

42 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

43 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವಯಥ

vÁqÀ¥Àwæ

44 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

45 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಭುಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

46 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

47 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗಿಂಡ

vÁqÀ¥Àwæ

48 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾರುರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

49 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಲಲತ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

50 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

51 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

52 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

53 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

54 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

55 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅವವ ಥ್

vÁqÀ¥Àwæ

56 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಎಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

57 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇೀನ

vÁqÀ¥Àwæ

58 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

59 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

60 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

61 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

62 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಧನಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

63 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹಾದವ್

vÁqÀ¥Àwæ

64 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

65 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

66 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬಗವಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

67 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

68 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಳಿನ

vÁqÀ¥Àwæ

69 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

70 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಟಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

71 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಹುಸೇನ

vÁqÀ¥Àwæ

72 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಠಾಕೂರ್

vÁqÀ¥Àwæ

73 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

74 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರ ೀ ಶೈಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

75 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

76 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

77 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ ಯಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

78 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

79 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಲಭೀಭ

vÁqÀ¥Àwæ

80 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

81 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

82 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

83 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

84 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯೆಷ

vÁqÀ¥Àwæ

85 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ



86 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಮು

vÁqÀ¥Àwæ

87 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೀನಾಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

88 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

89 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರ್ತಭಮ ಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

90 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

91 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

92 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

93 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಗದೀಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

94 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭಯಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

95 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಇಭಲಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

96 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

97 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವೀಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

98 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

99 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ತಳವಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

100 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

101 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ್

vÁqÀ¥Àwæ

102 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

103 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

104 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಾಾ ನಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

105 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುಭಾಷ್

vÁqÀ¥Àwæ

106 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರುದರ ಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

107 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

108 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುಜಿೀಬ್ ಯಹಿೀಭನ್ vÁqÀ¥Àwæ

109 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಶೀಕ್

vÁqÀ¥Àwæ

110 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

111 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

112 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೈದ

vÁqÀ¥Àwæ

113 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಶುರಾಭ

vÁqÀ¥Àwæ

114 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಗದೀಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

115 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

116 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

117 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಭಲಾಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

118 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

119 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುಕರ ಬಿ

vÁqÀ¥Àwæ

120 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ್ ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

121 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಧಾಮಿಿಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

122 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಭಿಲ

vÁqÀ¥Àwæ

123 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಕ

vÁqÀ¥Àwæ

124 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್

vÁqÀ¥Àwæ

125 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜು

vÁqÀ¥Àwæ

126 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮಯ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

127 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮಯ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

128 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೆಲಾರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

129 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

130 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

131 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುಜಾತ

vÁqÀ¥Àwæ

132 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಆನಂದ್

vÁqÀ¥Àwæ

133 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾತ್ತಿಿಂಡ

vÁqÀ¥Àwæ

134 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುನಂದ್ರ

vÁqÀ¥Àwæ

135 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

136 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

137 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೀಕ್ ಬಾಭನೂರು vÁqÀ¥Àwæ

138 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

139 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

140 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜೆಟ್ಾ 

vÁqÀ¥Àwæ

141 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಕ

vÁqÀ¥Àwæ

142 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಖಾ ಮಾಲಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

143 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

144 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಭಮ ನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

145 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ vÁqÀ¥Àwæ

146 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

147 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

148 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

149 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುಧಾ

vÁqÀ¥Àwæ

150 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗೇಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

151 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

152 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುಭಾಷ್

vÁqÀ¥Àwæ

153 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

154 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಜಿಸಾಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

155 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

156 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಶಾಥ್ಿ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

157 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯತನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

158 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರ ೀಶೈಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

159 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

160 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫವ

vÁqÀ¥Àwæ

161 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

162 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮೃತ್

vÁqÀ¥Àwæ

163 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

164 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೀಭನ್ vÁqÀ¥Àwæ



165 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

166 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

167 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

168 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

169 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವವವ ರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

170 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

171 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯತನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

172 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಕೄರ 

vÁqÀ¥Àwæ

173 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಿೀಲಾನ ಮಿಯಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

174 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಗಭಮ  ಗೀಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

175 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

176 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಾರ್ತ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

177 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವೀರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

178 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶಾಫಿ vÁqÀ¥Àwæ

179 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಯಷಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

180 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರ ೀಶೈಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

181 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ

182 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕೃಶಾ

vÁqÀ¥Àwæ

183 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅನವಯ

vÁqÀ¥Àwæ

184 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

185 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಿಂತಲಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

186 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಆನಂದ್

vÁqÀ¥Àwæ

187 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

188 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

189 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗನಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

190 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜಶೇಖರ್

vÁqÀ¥Àwæ

191 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಶಾ

vÁqÀ¥Àwæ

192 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಿಂಕಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

193 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬಿೀಯ

vÁqÀ¥Àwæ

194 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗಿಂಡಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

195 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

196 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬುಗ

vÁqÀ¥Àwæ

197 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

198 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರುಖಿಯಾಬಿ

vÁqÀ¥Àwæ

199 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೆಮು ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

200 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜುಳಾ ದಿಂಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

201 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

202 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಿಂಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

203 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗಿಂಡ

vÁqÀ¥Àwæ

204 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಯ ಮ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

205 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

206 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಮಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

207 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರೂಲಾ

vÁqÀ¥Àwæ

208 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

209 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

210 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಈಯಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

211 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಿನ್ ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

212 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಲಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

213 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುನೀತ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

214 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಪ್ಪ ರಾವ್

vÁqÀ¥Àwæ

215 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಪ್ಪ ರಾವ್

vÁqÀ¥Àwæ

216 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ

217 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯತನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

218 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಂಜುಳಾ

vÁqÀ¥Àwæ

219 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜೇವವ ರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

220 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

221 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

222 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದುಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

223 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

224 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

225 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

226 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

227 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

228 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

229 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಡ್ಲ ರ ಭುರಾಜ್ ಕಾಿಂತ vÁqÀ¥Àwæ

230 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರುದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

231 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಯ ೀರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

232 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ಕಯಡಲಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

233 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪ್ಪಿರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

234 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

235 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

236 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಖಾಸಿಂಬಿ

vÁqÀ¥Àwæ

237 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ

238 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

239 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವತ್ತರ

vÁqÀ¥Àwæ

240 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಬುಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

241 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮಯ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

242 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಿತ

vÁqÀ¥Àwæ

243 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಂಗಿೀತ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ



244 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅ ರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

245 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

246 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಡ್ ಶೌಕತ್ ಅಲ vÁqÀ¥Àwæ

247 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

248 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

249 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

250 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫವ

vÁqÀ¥Àwæ

251 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇಡಿ

vÁqÀ¥Àwæ

252 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

253 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

254 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕತೆಕೄ ಸುಭಾಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

255 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅರುಣ

vÁqÀ¥Àwæ

256 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

257 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

258 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪೂಮು

vÁqÀ¥Àwæ

259 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

260 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ

261 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಡೌಲಾಟ್ ಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

262 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಂಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

263 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಗದವ

vÁqÀ¥Àwæ

264 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಠಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

265 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

266 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ  ಎಸಫ vÁqÀ¥Àwæ

267 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯವೀಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

268 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಮೂರ್ತಿ ಶಾಸಾ ಾ vÁqÀ¥Àwæ

269 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಭುಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

270 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದವ್ ಸ ಬಗೀಡಿ vÁqÀ¥Àwæ

271 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

272 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

273 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಶೀಕ್

vÁqÀ¥Àwæ

274 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶೀಭಾ

vÁqÀ¥Àwæ

275 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

276 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

277 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

278 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

279 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅರುಣ

vÁqÀ¥Àwæ

280 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರ ಕಾಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

281 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

282 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ

283 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಮವವ ಯ

vÁqÀ¥Àwæ

284 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

285 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

286 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ತಭಮ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

287 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

288 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೈದ

vÁqÀ¥Àwæ

289 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯತನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

290 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

291 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದುಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

292 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

293 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪೂಮು

vÁqÀ¥Àwæ

294 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಮ  ಮುಗಲಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

295 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

296 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯತನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

297 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

298 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹಾಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

299 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಳ

vÁqÀ¥Àwæ

300 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

301 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪೂಮು

vÁqÀ¥Àwæ

302 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷವತ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

303 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಯೀಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

304 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬಗವಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

305 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

306 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಶಿಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

307 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

308 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

309 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಗದವ

vÁqÀ¥Àwæ

310 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರೇಣಾ ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

311 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವೈಜನಾಥ ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

312 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾವರ್ತರ

vÁqÀ¥Àwæ

313 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

314 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಂಜುಳಾ

vÁqÀ¥Àwæ

315 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕವತ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

316 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ  ಷಜಜ ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

317 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

318 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ INDU BAI vÁqÀ¥Àwæ

319 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

320 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

321 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಸೂಾ ರ್

vÁqÀ¥Àwæ

322 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭವ

vÁqÀ¥Àwæ



323 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

324 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಮಾಲ  ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

325 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

326 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

327 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

328 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾರುರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

329 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಲ್ಲ

vÁqÀ¥Àwæ

330 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

331 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

332 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂಡಿಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

333 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಲತ್ತಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

334 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಇಭಲಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

335 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

336 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

337 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

338 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮೃತ

vÁqÀ¥Àwæ

339 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

340 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

341 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬಾಬು

vÁqÀ¥Àwæ

342 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

343 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

344 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಮುನಾಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

345 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

346 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

347 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರುದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

348 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಹಿಯಭನ್

vÁqÀ¥Àwæ

349 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

350 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

351 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀವಿಂದ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

352 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂಡಿಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

353 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

354 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹಾದವ್

vÁqÀ¥Àwæ

355 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

356 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ತ್ತಲಜರಂ

vÁqÀ¥Àwæ

357 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾಿಂತಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

358 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

359 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ  ಇಟಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

360 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

361 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವವ ಥರ ಮ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

362 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

363 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

364 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

365 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಕೂ ನನ

vÁqÀ¥Àwæ

366 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೀವಿಂದ

vÁqÀ¥Àwæ

367 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಖುಬುಫ

vÁqÀ¥Àwæ

368 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ ನಾಥ ಹಷಳಿಿಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

369 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಿಂಫರಿೀಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

370 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

371 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಂಕು

vÁqÀ¥Àwæ

372 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಯೀಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

373 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರೇ

vÁqÀ¥Àwæ

374 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರೇ

vÁqÀ¥Àwæ

375 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜಿೀವ್ ಎಿಂ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

376 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

377 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭದ್ರಸ್

vÁqÀ¥Àwæ

378 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

379 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಣ

vÁqÀ¥Àwæ

380 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಕುಿಂತಲಾ

vÁqÀ¥Àwæ

381 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

382 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೀಪಿಕೃಶಾ

vÁqÀ¥Àwæ

383 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದವ vÁqÀ¥Àwæ

384 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೀಶ್ ಟಿ vÁqÀ¥Àwæ

385 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ನಲಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

386 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

387 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

388 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

389 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಕುಿಂತಲಾ

vÁqÀ¥Àwæ

390 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೀತ್ತಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

391 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯವ

vÁqÀ¥Àwæ

392 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಭಿಲ

vÁqÀ¥Àwæ

393 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೀನಾಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

394 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

395 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದು

vÁqÀ¥Àwæ

396 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅರುಣ್ಣ

vÁqÀ¥Àwæ

397 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಭರಾಮ ಗಡಿದ್ vÁqÀ¥Àwæ

398 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವನೀದ್

vÁqÀ¥Àwæ

399 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಬುಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

400 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

401 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮಯ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ



402 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾತ್ತಿಿಂಡ

vÁqÀ¥Àwæ

403 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಖಾಸಿಂ

vÁqÀ¥Àwæ

404 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

405 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗ  ಕೇಿಂಚೂಯಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

406 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿ

vÁqÀ¥Àwæ

407 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದುಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

408 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

409 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

410 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

411 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

412 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಣಮಂರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

413 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮಯ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

414 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

415 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

416 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಮಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

417 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

418 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೌಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

419 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

420 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

421 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಚಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

422 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗರುಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

423 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೈದ

vÁqÀ¥Àwæ

424 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

425 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾರೆಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

426 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

427 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

428 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

429 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

430 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

431 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

432 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

433 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಚಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

434 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

435 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಭಲಾಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

436 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

437 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾಷ್ ಭಾವ vÁqÀ¥Àwæ

438 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಮಪ್ಪಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

439 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಭಲಾಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

440 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

441 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಯಳಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

442 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

443 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕರಿಮ

vÁqÀ¥Àwæ

444 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮಯ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

445 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

446 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

447 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

448 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

449 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬಿಕ್ಷ್ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

450 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

451 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮಯ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

452 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

453 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

454 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ

455 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

456 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾಳ

vÁqÀ¥Àwæ

457 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

458 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಕ

vÁqÀ¥Àwæ

459 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಾ  ಸದದ ನೂರು vÁqÀ¥Àwæ

460 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

461 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಯೀಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

462 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೀನಾಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

463 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಲಾ

vÁqÀ¥Àwæ

464 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವುಜಿ

vÁqÀ¥Àwæ

465 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜು

vÁqÀ¥Àwæ

466 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

467 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೀಮು

vÁqÀ¥Àwæ

468 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೀಭಲ ಚನ vÁqÀ¥Àwæ

469 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೆಿಂಕರ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

470 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

471 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

472 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಿ ಆರ್ ಪೄರ ೀಭನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

473 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಿ ಆರ್ ಪ್ಪಿಂಡು vÁqÀ¥Àwæ

474 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

475 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭದ್ರಸ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

476 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಿೀರುದ್ರಸ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

477 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬುಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

478 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕಾ ಮ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

479 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಹನ್ನ

vÁqÀ¥Àwæ

480 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಥೀಡ್ ಚಂದರ  ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ



481 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

482 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾರುರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

483 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

484 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

485 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ AMBAVVA vÁqÀ¥Àwæ

486 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕೄಲವು

vÁqÀ¥Àwæ

487 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕೄಲವು

vÁqÀ¥Àwæ

488 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಭಿಲ

vÁqÀ¥Àwæ

489 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರೇಣುಕಾ

vÁqÀ¥Àwæ

490 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

491 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

492 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಜರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

493 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ vÁqÀ¥Àwæ

494 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

495 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮೃತ್

vÁqÀ¥Àwæ

496 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಇಟಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

497 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಕುಮಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

498 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

499 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಿಂಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

500 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಲ ನಾ

vÁqÀ¥Àwæ

501 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಗದವ್

vÁqÀ¥Àwæ

502 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುಫಫ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

503 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರ ಕಾಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

504 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಗದೀಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

505 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಅಿಂಗಡಿ vÁqÀ¥Àwæ

506 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗರುಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

507 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

508 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವಯತ್

vÁqÀ¥Àwæ

509 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಪತ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

510 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

511 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

512 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾಶಿನಾಥ್

vÁqÀ¥Àwæ

513 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

514 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

515 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

516 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

517 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

518 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯವ

vÁqÀ¥Àwæ

519 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಕ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

520 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

521 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

522 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವೀಿಂದರ ನಾಥ ಹಷಳಿಿಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

523 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೆಬೂಬಿ

vÁqÀ¥Àwæ

524 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚನನ 

vÁqÀ¥Àwæ

525 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಭಲಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

526 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಿನಾಕಮ

vÁqÀ¥Àwæ

527 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರ ೀನಾಥ್

vÁqÀ¥Àwæ

528 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

529 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

530 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮ ಿಂತ್ ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

531 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ತ್ತಳಜ

vÁqÀ¥Àwæ

532 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಳರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

533 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

534 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೀಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

535 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿ

vÁqÀ¥Àwæ

536 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೌರಿಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

537 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

538 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಲಲಾಬಿ

vÁqÀ¥Àwæ

539 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚನನ ಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

540 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದುಲ

vÁqÀ¥Àwæ

541 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

542 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ ಣಾ  ಜಾದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

543 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

544 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

545 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

546 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

547 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಂಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

548 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

549 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜುಿನ್ ಕಾಲೇಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

550 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಸಮ ದಮಯಾ ಲಡ್ಲಫ್ vÁqÀ¥Àwæ

551 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ತಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

552 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಮು

vÁqÀ¥Àwæ

553 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜನಾದಿನ

vÁqÀ¥Àwæ

554 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

555 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವನಾಶ್ ಎಿಂ ಖಚಿತ vÁqÀ¥Àwæ

556 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯುರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

557 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ

558 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಲಕಮ ಮ

vÁqÀ¥Àwæ

559 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇೀಸನ್

vÁqÀ¥Àwæ



560 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೌಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

561 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವದ್ರಯ ಸಾಗರ್

vÁqÀ¥Àwæ

562 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

563 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಲಿಂಗಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

564 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

565 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

566 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

567 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

568 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಸಿಂಬಾನ್ನ

vÁqÀ¥Àwæ

569 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

570 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದದ  ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

571 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷನರಾಭಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

572 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯವೀಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

573 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಾಪರ್ ಹುಸೇನ್ vÁqÀ¥Àwæ

574 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಎಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

575 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

576 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

577 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

578 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

579 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಲೀಿಂ vÁqÀ¥Àwæ

580 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಜಮಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

581 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೂಜಾಿಸ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

582 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IMAMSAB vÁqÀ¥Àwæ

583 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವದ್ರಸ್ ಕುಲಕಣಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

584 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಂಕ

vÁqÀ¥Àwæ

585 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೌಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

586 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

587 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

588 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೈಖ್ ಭಸಮೂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

589 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವೀರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

590 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುನೀಲಕುಮಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

591 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

592 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

593 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷತಯ 

vÁqÀ¥Àwæ

594 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರ ೀದವ

vÁqÀ¥Àwæ

595 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾದರ್ ಪ್ಪಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

596 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಣಮಂತರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

597 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

598 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

599 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸದ್ರರ ಮ್ ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

600 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೌಲಾನಾಸಾಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

601 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಲಲತ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

602 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರೇಣುಕಾ

vÁqÀ¥Àwæ

603 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

604 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಾಲ  ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

605 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

606 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

607 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೀವಿಂದ ರಾಠೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

608 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯತನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

609 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚೌಯ  ಫಫ  ಮುಕೄಾ ೀದ್ರಯ vÁqÀ¥Àwæ

610 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅನಂತಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

611 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

612 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಹಿರಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

613 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಘವೇಿಂದರ  ಸಾಕರೀಲಲ vÁqÀ¥Àwæ

614 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುಮಿತರ 

vÁqÀ¥Àwæ

615 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

616 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಬುರುನ್ನದದ ೀನ್

vÁqÀ¥Àwæ

617 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ತಭನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

618 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

619 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶೇಖಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

620 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಣಿಕಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

621 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕೂಫ ಲ್ ಕುರೇಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

622 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜೈಸರ ೀ

vÁqÀ¥Àwæ

623 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಯಷ

vÁqÀ¥Àwæ

624 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

625 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಮದ್ ಬಾಫರ್ ಮಿಯಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

626 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

627 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

628 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇೀಸನರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

629 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ

630 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಿನಾಕಮ

vÁqÀ¥Àwæ

631 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಸದೂದ ರ್ ಮಿಯಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

632 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುಕೄಾ ೀದ್ರಯ ಆರೀಗಯ  vÁqÀ¥Àwæ

633 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜೇಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

634 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷಫಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

635 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಭಲಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

636 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

637 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೀಲಕಂಠ ಸಫಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

638 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ



639 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಎಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

640 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗರುಶಾಿಂತರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

641 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಗದವ

vÁqÀ¥Àwæ

642 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

643 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಕಮ ತ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

644 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗೇಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

645 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

646 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೌಭಾಗಯ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

647 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಶಿಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

648 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೀಪ್ಪಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

649 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

650 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶುಬವಚ ಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

651 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

652 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಹಿೀಮುದ್

vÁqÀ¥Àwæ

653 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದುಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

654 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗರುಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

655 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

656 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇನ

vÁqÀ¥Àwæ

657 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಕುಮಾಯ ಕಡೆಸೂರು vÁqÀ¥Àwæ

658 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

659 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚನನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

660 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

661 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಈವವ ಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

662 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವವವ ನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ

663 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ರಾಭ

vÁqÀ¥Àwæ

664 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

665 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೂಮಿಕಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

666 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

667 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಮಾತಮ

vÁqÀ¥Àwæ

668 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

669 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯವೀಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

670 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

671 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಕ

vÁqÀ¥Àwæ

672 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

673 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

674 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಿಂಬಿಕಾ

vÁqÀ¥Àwæ

675 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸನಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

676 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾವರ್ತರ

vÁqÀ¥Àwæ

677 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಕ 

vÁqÀ¥Àwæ

678 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

679 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

680 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಈವವ ಯ

vÁqÀ¥Àwæ

681 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

682 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

683 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

684 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಮೃತ

vÁqÀ¥Àwæ

685 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅನೀಲಕುಮಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

686 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

687 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

688 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

689 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

690 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

691 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಆನಂದ್

vÁqÀ¥Àwæ

692 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜೀಗೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

693 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

694 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಯಜ್ ಭೀಭನಳಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

695 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

696 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

697 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಗದವ

vÁqÀ¥Àwæ

698 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಧಾಮಿಿಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

699 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

700 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ NUTESH vÁqÀ¥Àwæ

701 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದ

vÁqÀ¥Àwæ

702 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

703 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೆಲಾಯಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

704 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

705 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಯ ೀರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

706 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

707 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಸಾಾ ನ

vÁqÀ¥Àwæ

708 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

709 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

710 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

711 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

712 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಆಿಂಬಿರ ಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

713 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರ ೀಶೈಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

714 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

715 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

716 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

717 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ



718 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜು

vÁqÀ¥Àwæ

719 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಯಷ

vÁqÀ¥Àwæ

720 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಯಷ

vÁqÀ¥Àwæ

721 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

722 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುಧಾ

vÁqÀ¥Àwæ

723 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

724 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾರು ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

725 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೀಮಾ ಷಬಾನಾ ಬೀಡೆಕ vÁqÀ¥Àwæ

726 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

727 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಣಮಂರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

728 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

729 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇೀನ

vÁqÀ¥Àwæ

730 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದರ ಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

731 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಭಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

732 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

733 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

734 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

735 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

736 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

737 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಜಗನಾನ ಥ್

vÁqÀ¥Àwæ

738 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಆನಂದ್

vÁqÀ¥Àwæ

739 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಮು

vÁqÀ¥Àwæ

740 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೀಭನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ

741 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

742 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರೂಲಾ

vÁqÀ¥Àwæ

743 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗೀವಿಂದ

vÁqÀ¥Àwæ

744 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ

745 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನೀಲಕಂಠ

vÁqÀ¥Àwæ

746 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

747 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪಿೀಯ

vÁqÀ¥Àwæ

748 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

749 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

750 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರ್ತಭಮ ಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

751 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಜಮಲಕಮ ಮ

vÁqÀ¥Àwæ

752 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

753 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯಂಕು

vÁqÀ¥Àwæ

754 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಮಾಲ  ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

755 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯವ

vÁqÀ¥Àwæ

756 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

757 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

758 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷತಯ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

759 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

760 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

761 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

762 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

763 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

764 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾಹೇಫಗೌಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

765 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

766 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಾ  ದ vÁqÀ¥Àwæ

767 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಮಾಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

768 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜೇಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

769 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಜಿಸಾಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

770 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇೀನ

vÁqÀ¥Àwæ

771 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರೇಣುಕಾ

vÁqÀ¥Àwæ

772 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ ಭು ಯಮವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

773 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜೇವವ ರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

774 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

775 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

776 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಜುಿನ

vÁqÀ¥Àwæ

777 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

778 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಳಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

779 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸುಮಂಗಲ

vÁqÀ¥Àwæ

780 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಮ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

781 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಕುಪಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

782 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪೂಜಾ

vÁqÀ¥Àwæ

783 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಷದ್ರಶಿ

vÁqÀ¥Àwæ

784 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಪ್ಪಕೀಯ

vÁqÀ¥Àwæ

785 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಹುಷನ 

vÁqÀ¥Àwæ

786 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

787 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

788 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

789 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

790 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

791 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

792 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರೇಣಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

793 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

794 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಂಕಯಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

795 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

796 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ



797 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದಕ

vÁqÀ¥Àwæ

798 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚೆನನ ಫಷ  ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

799 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

800 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

801 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಈವವ ಯ

vÁqÀ¥Àwæ

802 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಳಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

803 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

804 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

805 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂಡಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

806 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾಯ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

807 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

808 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಸಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

809 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

810 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

811 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

812 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

813 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ   ಹಷಭನ vÁqÀ¥Àwæ

814 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

815 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

816 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಜಿ ಗ್ಡೆಲ ಗ್ಿಂವ್ vÁqÀ¥Àwæ

817 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

818 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಜಿರದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

819 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೀಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

820 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಶಂಕಯ ಕೇೀಲ್ಲಕ ರು vÁqÀ¥Àwæ

821 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

822 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೀಭಾ ಆರ್ ಕುದರಿಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

823 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð SABAVV vÁqÀ¥Àwæ

824 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

825 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗ್ಧರ್ vÁqÀ¥Àwæ

826 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲೀಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

827 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

828 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

829 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಬಾಫ ರ್ ಮಿಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

830 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಭಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

831 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಫಫ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

832 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

833 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

834 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

835 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾರ್ ಅನಫಷ  ನಿಂಗಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

836 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

837 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರ್ತೀಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

838 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೀಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

839 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಶಾಕ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

840 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌಲತ್ ಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

841 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

842 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ vÁqÀ¥Àwæ

843 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಾರೂಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

844 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬು ಉಭರ್ vÁqÀ¥Àwæ

845 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬವಚ ಿಂದರ  ಗರುನಾಥ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

846 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

847 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಸಾಲ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

848 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ vÁqÀ¥Àwæ

849 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಸೀಮ್ ಫಾರ್ತಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

850 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð JªÀiï r gÀ¦üÃPï vÁqÀ¥Àwæ

851 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

852 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪ್ಪಿರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

853 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೈಕ್ ಭಸಮ ದ್ ಮಿಯಾ ಸವಾಲಾದ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

854 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಮೂದ್ ಮುನಾ vÁqÀ¥Àwæ

855 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

856 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

857 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

858 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

859 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಬೆರ ೀಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

860 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಿರೀದದ ೀನ್ ಡ್ಲಕರೆ vÁqÀ¥Àwæ

861 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣೇಶ್ ರ ಸಾದ್ vÁqÀ¥Àwæ

862 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾವಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

863 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಡ್ಲಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

864 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

865 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಗಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

866 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

867 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯೂಸುಫಿಮಮ vÁqÀ¥Àwæ

868 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವನೀದ್ ಪ್ಪರ್ vÁqÀ¥Àwæ

869 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಫಿರ ೀನ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

870 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

871 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಾನ ರೆ vÁqÀ¥Àwæ

872 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

873 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

874 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕೄರ   ಭಡಿವಾಳ್ vÁqÀ¥Àwæ

875 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಮಾಬಿ vÁqÀ¥Àwæ



876 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

877 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

878 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

879 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

880 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯ ನ್ ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

881 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸವಾಲ vÁqÀ¥Àwæ

882 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೂ vÁqÀ¥Àwæ

883 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ vÁqÀ¥Àwæ

884 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿರು vÁqÀ¥Àwæ

885 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶಾಫಿ vÁqÀ¥Àwæ

886 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಭಿಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

887 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

888 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

889 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಬಿಕಾ vÁqÀ¥Àwæ

890 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವತ್ತ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

891 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭನಶ್ ವೈಕುಿಂಠ್ vÁqÀ¥Àwæ

892 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð USHA vÁqÀ¥Àwæ

893 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತ್ತನ vÁqÀ¥Àwæ

894 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

895 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

896 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದ vÁqÀ¥Àwæ

897 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮಶಿರ ೀ vÁqÀ¥Àwæ

898 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬು ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

899 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

900 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

901 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

902 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜುಲೇಖಾ vÁqÀ¥Àwæ

903 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

904 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಿಂಗಣಾ  ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

905 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

906 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭನ್ vÁqÀ¥Àwæ

907 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಶಾಿಂತ vÁqÀ¥Àwæ

908 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ vÁqÀ¥Àwæ

909 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಲಾಲ ವುದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

910 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವೀಯಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

911 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನೀಲಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

912 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇರಾಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

913 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

914 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹನ್ನನ vÁqÀ¥Àwæ

915 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಕುಿಂದರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

916 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ vÁqÀ¥Àwæ

917 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

918 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  vÁqÀ¥Àwæ

919 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಮ ದ್ ಯಫಿ vÁqÀ¥Àwæ

920 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

921 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾಕಾಿಂತ ಮುಗಳಗ್ನ vÁqÀ¥Àwæ

922 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

923 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

924 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

925 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಯ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

926 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜರಿೀನಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

927 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಗಂಗ್ಧಯಮಯ  ಹಿರೇಭಠ vÁqÀ¥Àwæ

928 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಿಂತಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

929 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಿಂತಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

930 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೂರ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

931 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

932 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

933 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಶಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

934 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

935 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಬೈ vÁqÀ¥Àwæ

936 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

937 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

938 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

939 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

940 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ vÁqÀ¥Àwæ

941 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಷ vÁqÀ¥Àwæ

942 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

943 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ vÁqÀ¥Àwæ

944 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

945 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇ vÁqÀ¥Àwæ

946 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

947 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣೇಶ್ ವಶಿಕಾಿಂತ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

948 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದ vÁqÀ¥Àwæ

949 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

950 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಕಂಠಿ vÁqÀ¥Àwæ

951 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

952 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

953 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

954 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ  ಶಾದಪುಯ vÁqÀ¥Àwæ



955 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವೀಯಬದರ  vÁqÀ¥Àwæ

956 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

957 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

958 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೆಸನಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

959 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

960 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

961 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

962 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ªÀÄAªÀivÀ vÁqÀ¥Àwæ

963 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಡಿವಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

964 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

965 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

966 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

967 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

968 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜಿೀಮ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

969 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಜಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

970 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಜಾಾ ನಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

971 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಯ vÁqÀ¥Àwæ

972 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

973 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

974 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

975 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ ಬಿಚಚ vÁqÀ¥Àwæ

976 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಿಂದರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

977 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಟಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

978 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಣಿಕ vÁqÀ¥Àwæ

979 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

980 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾತ vÁqÀ¥Àwæ

981 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

982 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

983 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

984 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

985 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

986 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

987 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

988 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

989 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

990 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷನಾಥಯ ದಂಡೀರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

991 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

992 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

993 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಡ್ಲ ಗರುರಾಜ ಭಲ್ಲಕ ಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

994 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

995 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತರ vÁqÀ¥Àwæ

996 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಗೆಿ vÁqÀ¥Àwæ

997 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ವಾಯದ್ vÁqÀ¥Àwæ

998 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

999 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1000 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1001 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1002 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1003 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1004 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1005 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1006 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1007 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1008 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ  ಇನ vÁqÀ¥Àwæ

1009 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈಪ್ಪಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1010 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಸಾಕ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1011 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಪ್ಪಲ್ ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1012 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಬು ತೇಜು ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1013 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1014 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಭಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1015 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲಾಘ ನ vÁqÀ¥Àwæ

1016 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1017 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಠಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1018 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1019 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1020 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1021 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಭಲ vÁqÀ¥Àwæ

1022 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄರ ೀಮ್ ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1023 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನೂ ಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1024 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ಪ್ಪರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1025 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜು ಪ್ಪರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1026 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1027 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1028 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1029 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1030 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1031 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1032 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಪಿಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1033 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ



1034 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1035 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಂಗರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1036 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಶು vÁqÀ¥Àwæ

1037 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಾ  ನಾಗಶೆಟಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

1038 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1039 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೀಲ್ಲ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1040 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1041 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘೀಲ್ಲ vÁqÀ¥Àwæ

1042 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1043 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1044 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1045 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಷಲ ಿಂ ಕಲಾಯ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1046 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1047 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಶಾಕ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1048 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1049 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕೇಮ ದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1050 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1051 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಬುದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1052 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶಿೀದ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1053 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಫೆರ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1054 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ವಯಣ  ಕೇೀರೆ vÁqÀ¥Àwæ

1055 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಫಾಿನಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

1056 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1057 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1058 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1059 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1060 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಷನ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1061 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1062 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1063 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಲಿಂಗಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1064 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1065 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ  vÁqÀ¥Àwæ

1066 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಭಿಲ vÁqÀ¥Àwæ

1067 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1068 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1069 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1070 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  ಗೌಡ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1071 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1072 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1073 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1074 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1075 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1076 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೌರ ರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1077 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಮಿೀದ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1078 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ   ಹಷಭನ vÁqÀ¥Àwæ

1079 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1080 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಘವೇಿಂದರ  ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1081 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1082 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1083 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿೀಯ vÁqÀ¥Àwæ

1084 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1085 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಭಯಂರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1086 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1087 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

1088 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಫಬ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1089 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಫಫ  ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1090 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಜೀದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1091 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1092 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಡ್ ಪ್ಪಯ ಟಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1093 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

1094 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1095 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1096 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1097 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಜಾತ ಮುಗಳಗ್ನೀ vÁqÀ¥Àwæ

1098 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣಾ  vÁqÀ¥Àwæ

1099 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1100 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

1101 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1102 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಯ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1103 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀನವಾಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

1104 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

1105 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೇಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1106 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1107 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೇಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1108 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1109 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದ  ಪಿ ಹಷಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1110 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1111 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೇಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1112 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರ್ತೀಶ್ ಪಿ ಚಿಿಂಚೊೀಲ vÁqÀ¥Àwæ



1113 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1114 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1115 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಭಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1116 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1117 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1118 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

1119 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1120 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಿಂದುಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1121 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

1122 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಯ ದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1123 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದ vÁqÀ¥Àwæ

1124 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ  ನಯಷಗಿಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1125 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

1126 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ vÁqÀ¥Àwæ

1127 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಕುಾ ಿಂಬಿ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

1128 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈದ vÁqÀ¥Àwæ

1129 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1130 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1131 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1132 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1133 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಜೀದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1134 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1135 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣಾ  vÁqÀ¥Àwæ

1136 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣಾ  vÁqÀ¥Àwæ

1137 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘಮಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1138 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘಮಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1139 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

1140 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  ಗೌಡ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1141 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1142 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ vÁqÀ¥Àwæ

1143 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾಯ ಎಸ್ ಷಜಜ ನಶೆಟಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

1144 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1145 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀನಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1146 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1147 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

1148 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

1149 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1150 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1151 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1152 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1153 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1154 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1155 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1156 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮವವಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1157 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1158 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1159 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð C±ÉÆÃPÀ vÁqÀ¥Àwæ

1160 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1161 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1162 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

1163 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1164 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವದ್ರಯ ರಾಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1165 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

1166 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1167 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಂಕಟೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1168 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮುನೀರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1169 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1170 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಡ್ಲ ಜಗನಾನ ಥ ಗಡಿದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1171 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯದ್ರರ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1172 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದ vÁqÀ¥Àwæ

1173 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಜಿ ಬೆಿಂಗಳೂರು vÁqÀ¥Àwæ

1174 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1175 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕೇಮ ದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1176 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಯಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1177 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಬೂಬ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1178 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಮಿೀದ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1179 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಬದರ vÁqÀ¥Àwæ

1180 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1181 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹಾಷನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1182 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1183 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಹೇಬೂಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1184 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತರ  vÁqÀ¥Àwæ

1185 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿಜಾಿ ಮುದಷೂ ರ್ ಭಕಕ ಬೈಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1186 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1187 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಾಲಾಕೂ vÁqÀ¥Àwæ

1188 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

1189 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  vÁqÀ¥Àwæ

1190 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð G±Á vÁqÀ¥Àwæ

1191 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭನ್ vÁqÀ¥Àwæ



1192 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬುಮಿಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

1193 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚ್ಚಿಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1194 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð £Á© ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1195 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1196 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1197 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಬೂಬ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

1198 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಶಾಕ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

1199 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿಜಾಿ ಹಾಷನ್ ವಸರೆಮರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1200 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಾರ್ ಸುಲಾಾ ನ vÁqÀ¥Àwæ

1201 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1202 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1203 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಧುಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1204 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1205 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1206 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಿಬೂಬಾೂ ಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1207 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲಾರ ಶಿಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1208 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1209 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ  vÁqÀ¥Àwæ

1210 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೇಷಿಕಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1211 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1212 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಗೆಿ vÁqÀ¥Àwæ

1213 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1214 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1215 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಖಾ vÁqÀ¥Àwæ

1216 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಬೈ vÁqÀ¥Àwæ

1217 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಶೈಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1218 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1219 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1220 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1221 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಳಜ vÁqÀ¥Àwæ

1222 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð CA§ªÁé vÁqÀ¥Àwæ

1223 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ರಾಮಶ್ ಇವಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1224 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜರಿೀನಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

1225 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿಇ vÁqÀ¥Àwæ

1226 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಿಂತೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1227 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1228 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1229 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1230 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಶಾಿಂತ್ ಬಿ ನಿಂಗಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

1231 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಾಕ್ ಮಿಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

1232 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð §qÉÃ ¸Á§ vÁqÀ¥Àwæ

1233 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1234 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಕಾವ vÁqÀ¥Àwæ

1235 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1236 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಟಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1237 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

1238 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

1239 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಾಷನಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1240 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1241 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1242 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಟಾರು ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1243 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಬೂಬ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1244 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೀಪು ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1245 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುದರ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1246 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಿಂದರ   ತೀನಸಳಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1247 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಭಲ vÁqÀ¥Àwæ

1248 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1249 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

1250 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1251 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1252 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮವವಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1253 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1254 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1255 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆತ್ತಬ್ ಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

1256 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಫೂರ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1257 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1258 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1259 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1260 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕ vÁqÀ¥Àwæ

1261 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯೂಸುಫ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1262 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಷನ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1263 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲ ೀವ vÁqÀ¥Àwæ

1264 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಕಕ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1265 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕಾಿಂತಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1266 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವೀಯ vÁqÀ¥Àwæ

1267 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1268 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1269 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಿಂದುಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1270 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮಶಿರ ೀ vÁqÀ¥Àwæ



1271 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭು vÁqÀ¥Àwæ

1272 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1273 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1274 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1275 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಿಂಡುಭರ್ತ ಹಳಕುಿಂದ vÁqÀ¥Àwæ

1276 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1277 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಗೌಡ ಮಾಲ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1278 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1279 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಭಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1280 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1281 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  vÁqÀ¥Àwæ

1282 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಫಿೀಕ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1283 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣೇಶ್ ವಶಿಕಾಿಂತ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1284 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1285 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ ಿಂಗ್ ಬೆಿಂಕ vÁqÀ¥Àwæ

1286 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1287 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1288 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೂ  ಭರ್ತಾ ಮೂಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1289 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1290 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1291 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1292 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1293 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1294 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮವ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1295 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1296 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದ vÁqÀ¥Àwæ

1297 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಬಿಕಾ ದವ vÁqÀ¥Àwæ

1298 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1299 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1300 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆರುನಾಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

1301 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1302 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಣಿಕ  ಸಿಂಧೆ vÁqÀ¥Àwæ

1303 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1304 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಖರೇವವ ಯ ಉಪಿ ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1305 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1306 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಲಾಜಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1307 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1308 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1309 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತರ  vÁqÀ¥Àwæ

1310 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  ಗೌಡ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1311 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1312 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಪ್ಪಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1313 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1314 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಮದ್ ಹಿದ್ರಮತ್ತಲಾಲ  ಸಾಹೇಬ್ ಕಾವ ಡಿರ vÁqÀ¥Àwæ

1315 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1316 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಬಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1317 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1318 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇ vÁqÀ¥Àwæ

1319 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1320 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಮ ದ್ ಯಫಿ vÁqÀ¥Àwæ

1321 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1322 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವವವ ನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1323 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1324 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಿಂದರ  ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1325 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಷ vÁqÀ¥Àwæ

1326 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೀಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

1327 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಟಿಕಾರ್ ಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1328 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1329 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವ vÁqÀ¥Àwæ

1330 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1331 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1332 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1333 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯವಚ ಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1334 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1335 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಧವಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

1336 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಬಿಫ ೀರ್ ಮಿಯಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1337 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1338 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1339 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂನಸ್ ಸೌದ್ರಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1340 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾರ್ ಅನಫಷ  ನಿಂಗಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

1341 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

1342 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವನೀದ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1343 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಸಿಂಸ ಚ್ಚಮಿ vÁqÀ¥Àwæ

1344 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1345 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1346 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾವ vÁqÀ¥Àwæ

1347 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1348 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವರುಪ್ಪಕ್ಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

1349 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭುಲಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ



1350 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾದೄಕಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

1351 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವ vÁqÀ¥Àwæ

1352 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರುದರ   ಚಂದನಕರಿ vÁqÀ¥Àwæ

1353 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೀದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1354 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

1355 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1356 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜುಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1357 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೀಭಾ vÁqÀ¥Àwæ

1358 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಾಜರಾಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

1359 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1360 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಾ  ಮಂಗಳಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

1361 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನೀಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1362 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಬೆಿಂಕನಲಲ vÁqÀ¥Àwæ

1363 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀಪ್ಪಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1364 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1365 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1366 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1367 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1368 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೈಜಾದ್ ಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

1369 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1370 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1371 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1372 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಭಿಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1373 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಯೀಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

1374 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1375 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1376 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1377 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1378 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1379 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಮೇೀಧರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1380 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಿಂದರೇವ ಕುಲಕಣಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1381 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದ vÁqÀ¥Àwæ

1382 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ಮುಗಳನಗೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1383 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವೀಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1384 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಕ  vÁqÀ¥Àwæ

1385 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರನಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1386 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1387 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1388 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1389 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ಶಿವಟಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

1390 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1391 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1392 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಮಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1393 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೌಲಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

1394 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1395 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1396 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1397 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಮಾಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

1398 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಾಜಿ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1399 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1400 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1401 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದ vÁqÀ¥Àwæ

1402 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1403 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ಪಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1404 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1405 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  vÁqÀ¥Àwæ

1406 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1407 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಿಂದರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1408 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1409 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1410 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಿಂತಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1411 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1412 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ ಯಲಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1413 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಜಾಮಿಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

1414 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1415 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಕಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1416 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1417 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1418 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

1419 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1420 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

1421 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿ ಇವಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1422 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1423 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1424 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನ ಷಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1425 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1426 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು vÁqÀ¥Àwæ

1427 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಣಿಕ vÁqÀ¥Àwæ

1428 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ



1429 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಮ ರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1430 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಲಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1431 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾತ vÁqÀ¥Àwæ

1432 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1433 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಯೀಗ vÁqÀ¥Àwæ

1434 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1435 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1436 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1437 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭದ್ ಷಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1438 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1439 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಲಾ ಷಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1440 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1441 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

1442 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಿೀಯ vÁqÀ¥Àwæ

1443 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1444 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬೇಡ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

1445 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಿರೀದದ ೀನ್ ಡ್ಲಕರೆ vÁqÀ¥Àwæ

1446 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1447 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1448 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೀಕ್ ಗೌಡ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1449 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1450 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

1451 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರ್ತೀಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1452 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1453 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1454 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1455 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿಸಮ ಲಾಲ ಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

1456 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಕಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1457 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1458 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೇಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1459 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಶಿಫ್ ಮುಲಾಲ vÁqÀ¥Àwæ

1460 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣೇಶ್ ರ ಸಾದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1461 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1462 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಶಾಿಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1463 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1464 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1465 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಕಕ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1466 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಯಾಖತ್ ಅಲ vÁqÀ¥Àwæ

1467 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1468 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಭತ್ತಜ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

1469 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನೆನ  vÁqÀ¥Àwæ

1470 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವ vÁqÀ¥Àwæ

1471 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

1472 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೀಯ vÁqÀ¥Àwæ

1473 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ  ಕೇನನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1474 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1475 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

1476 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಡುಭ ಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

1477 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1478 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡ  ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

1479 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಡೆಲ  ಷಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1480 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಜಕ್ ಅಸಭದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1481 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1482 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1483 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1484 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೆಬೂಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1485 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೀಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

1486 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

1487 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವೀಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1488 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಭತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1489 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿಫನ್ ಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

1490 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1491 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1492 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1493 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

1494 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೀಸನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1495 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಯ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1496 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

1497 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾವ್ ಕುಸೂನ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1498 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1499 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1500 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

1501 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1502 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಗಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1503 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಎಲ್ ಕೇಿಂಕಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1504 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಸ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1505 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಲರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1506 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣುಾ vÁqÀ¥Àwæ

1507 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ



1508 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1509 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಿಂಟ್ vÁqÀ¥Àwæ

1510 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1511 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಕುಮಾಯ ಭನ್ನಶಯ vÁqÀ¥Àwæ

1512 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1513 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೇಖಣಾ  ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

1514 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೀಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1515 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀದವ vÁqÀ¥Àwæ

1516 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1517 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೀಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1518 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1519 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ  ಬೇಲ್ಲರು vÁqÀ¥Àwæ

1520 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1521 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1522 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1523 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1524 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1525 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1526 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1527 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ  ರಾಚೊೀಟಿ vÁqÀ¥Àwæ

1528 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಕಾಫ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಷಯಡಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

1529 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1530 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À¥ÀÄà vÁqÀ¥Àwæ

1531 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1532 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1533 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಮ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1534 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೀದ್ರರಿ vÁqÀ¥Àwæ

1535 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1536 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1537 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಿಂಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1538 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೇಗಂಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

1539 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ  ಕಲ್ಲಫ ಗಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1540 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬುದ ಲ್ ನಯಿೀಮುದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1541 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

1542 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದೂರ ಶ vÁqÀ¥Àwæ

1543 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1544 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಕಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1545 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1546 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವೀಯಬದರ  ಎ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1547 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1548 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೆಿಂಕೄರ  vÁqÀ¥Àwæ

1549 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1550 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1551 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1552 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1553 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಿಂತೆಪ್ಪ  ತೆಿಂಗಳಿ vÁqÀ¥Àwæ

1554 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1555 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಿಂಟ್ vÁqÀ¥Àwæ

1556 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1557 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1558 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ  ಭಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

1559 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫವ vÁqÀ¥Àwæ

1560 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ vÁqÀ¥Àwæ

1561 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಭಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1562 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1563 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1564 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1565 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೀಮವ vÁqÀ¥Àwæ

1566 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1567 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1568 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರ ೀಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1569 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1570 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1571 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1572 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವೀಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1573 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಡಿ vÁqÀ¥Àwæ

1574 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಮಿೀನ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1575 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪುರಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1576 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1577 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಪಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1578 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಯಥರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1579 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1580 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರಿಗೇಮಾ vÁqÀ¥Àwæ

1581 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1582 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದವೀಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1583 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1584 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1585 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1586 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ



1587 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಗಿೀರ್ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

1588 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1589 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1590 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಒಿಂಕಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1591 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

1592 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1593 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1594 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕರ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1595 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

1596 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದ vÁqÀ¥Àwæ

1597 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ  vÁqÀ¥Àwæ

1598 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1599 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಬತ್ ಜೀಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

1600 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1601 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಿಂತಲಾ ನಾಗೂರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1602 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಂದ್ರ vÁqÀ¥Àwæ

1603 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾವಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1604 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1605 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1606 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಮಲಕಮ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

1607 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1608 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜಲೇ SAB vÁqÀ¥Àwæ

1609 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1610 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಸಾಲಭತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1611 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಾಷರ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

1612 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1613 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಭರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1614 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಿಂ ಉಜಜ vÁqÀ¥Àwæ

1615 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1616 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರುದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1617 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವೀಯಮಯ  ಆರ್ ಟಿ vÁqÀ¥Àwæ

1618 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಶಾಕ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

1619 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವೈಜುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1620 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

1621 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಪ್ಪದ vÁqÀ¥Àwæ

1622 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೇಭಮ ರಿ ಫಷವ ರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1623 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತಳಸರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1624 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಿಂಫರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1625 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಾಾ ನ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

1626 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1627 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1628 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧನಂಜಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1629 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1630 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಫಳಗ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1631 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚ್ಚಿಂದ್ ಬೇಗ್ ಖಟಕ vÁqÀ¥Àwæ

1632 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತ ದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1633 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1634 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1635 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೇಗಸದದ vÁqÀ¥Àwæ

1636 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

1637 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1638 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಹುಡಿಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

1639 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1640 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವದ್ರಯ  ಸಾಗಯ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1641 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಕಾಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1642 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೇಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1643 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1644 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1645 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1646 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಣಿಕ vÁqÀ¥Àwæ

1647 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1648 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ vÁqÀ¥Àwæ

1649 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1650 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1651 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1652 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1653 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜತೆ vÁqÀ¥Àwæ

1654 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1655 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1656 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ vÁqÀ¥Àwæ

1657 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1658 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1659 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1660 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

1661 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಿ ಯಾಿಕ vÁqÀ¥Àwæ

1662 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ರೈಕ vÁqÀ¥Àwæ

1663 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1664 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1665 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ



1666 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1667 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1668 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1669 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1670 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅರುಣಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1671 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1672 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1673 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

1674 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಶಿಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1675 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1676 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1677 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1678 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1679 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷನ vÁqÀ¥Àwæ

1680 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1681 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1682 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1683 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1684 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಮ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1685 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಚಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1686 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀದವ vÁqÀ¥Àwæ

1687 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ  ಪ್ಪಿಂಚ್ಚಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1688 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೇಿಂದರ ಕುಮಾಯ ಮಂಗಲಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

1689 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ vÁqÀ¥Àwæ

1690 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1691 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1692 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಾಲ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1693 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1694 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಲೀಚನ vÁqÀ¥Àwæ

1695 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1696 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1697 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1698 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಭಯ vÁqÀ¥Àwæ

1699 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

1700 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1701 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1702 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1703 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1704 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೃಶಾ ಕುಮಾಯಕಲಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

1705 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾದಕ್ ಮಿಯಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1706 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

1707 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಮಿತ್ತರ vÁqÀ¥Àwæ

1708 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖೈರುನ್ ಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

1709 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಾನ ಮಿಯಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1710 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣುಕಾ vÁqÀ¥Àwæ

1711 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1712 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಿಂದು ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1713 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1714 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1715 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧನಂಜಯ್ ರೆಡಿಿ  ಟಿ vÁqÀ¥Àwæ

1716 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದೀಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1717 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿೀವವ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1718 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1719 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1720 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಶಾಕ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1721 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1722 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1723 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1724 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1725 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಿಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1726 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗ್ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1727 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1728 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೄರ ೀಭರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1729 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1730 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವದ್ರಯ ರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1731 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ  ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1732 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಷಾ ಫಾ vÁqÀ¥Àwæ

1733 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1734 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ MD ಗೌಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

1735 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಶೀದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1736 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1737 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1738 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1739 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಾಟುರ  ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1740 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1741 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1742 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1743 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೈನಾಜ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

1744 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ



1745 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1746 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

1747 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ  vÁqÀ¥Àwæ

1748 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1749 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1750 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಸರ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1751 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1752 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉತಾ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1753 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೂರ್ ಭಸಭಮ ದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1754 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಬಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1755 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ vÁqÀ¥Àwæ

1756 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1757 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಫಾಷಮಿೀಿಮ vÁqÀ¥Àwæ

1758 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1759 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1760 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1761 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗೇಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1762 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1763 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಯಥ ವಾಗಿಗ vÁqÀ¥Àwæ

1764 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

1765 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1766 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಂಡೆ vÁqÀ¥Àwæ

1767 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1768 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಿಂಡ ಸಂತೀಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

1769 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1770 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1771 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1772 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1773 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1774 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1775 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1776 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1777 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

1778 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1779 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿರೆ vÁqÀ¥Àwæ

1780 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಶಾಕ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1781 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಂದಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

1782 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮಶಿರ ೀ ರಟಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

1783 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ರಟಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

1784 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1785 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವತ್ತ ಚಂದಂಕಯ vÁqÀ¥Àwæ

1786 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸದ vÁqÀ¥Àwæ

1787 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಿಂದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1788 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1789 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1790 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

1791 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1792 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1793 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಚಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1794 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1795 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1796 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

1797 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1798 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1799 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾಯ ನ vÁqÀ¥Àwæ

1800 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1801 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1802 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1803 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1804 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಿರೀಜಾಮಿಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

1805 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

1806 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಬದ್ರರ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1807 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಿಂ vÁqÀ¥Àwæ

1808 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1809 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ   ಷತೆಖ ೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1810 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1811 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1812 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1813 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1814 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇರಾಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1815 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1816 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1817 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಕಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1818 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1819 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ ಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1820 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1821 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಯಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

1822 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1823 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ



1824 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1825 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1826 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಸದದ ಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1827 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖುಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1828 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅರುಣಕುಮಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

1829 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1830 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತರಾ ಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

1831 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1832 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1833 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗನಾಥರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1834 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1835 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1836 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೌಲ vÁqÀ¥Àwæ

1837 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1838 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಯ ೀರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1839 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ   ದಗ್ಗ ಿಂವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1840 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಯಕನಾಥ್ ಡಿ ಶಾಖಾಪುಯ vÁqÀ¥Àwæ

1841 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾನಂದ vÁqÀ¥Àwæ

1842 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1843 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಿಂಗ್ರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1844 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನವೀಯ  ಬಾಭನಳಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1845 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1846 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಶಂಕಯಮಯ  ಬೈಯಭಡಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

1847 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1848 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1849 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1850 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1851 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1852 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು vÁqÀ¥Àwæ

1853 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದಪ್ಪಶ vÁqÀ¥Àwæ

1854 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯ vÁqÀ¥Àwæ

1855 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾ vÁqÀ¥Àwæ

1856 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ  ಸಯಗಿಂಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

1857 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಲಕಮ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

1858 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1859 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

1860 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1861 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1862 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1863 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಭಿಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1864 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1865 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1866 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

1867 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1868 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಸೇನ್ ಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

1869 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1870 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು vÁqÀ¥Àwæ

1871 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿವಚ ಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1872 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ  ಕಲಿ ಫವಟಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

1873 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ  ಹೌಶೆಟಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

1874 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀನಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1875 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿೀಜಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1876 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದು vÁqÀ¥Àwæ

1877 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿರು vÁqÀ¥Àwæ

1878 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1879 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ vÁqÀ¥Àwæ

1880 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲ vÁqÀ¥Àwæ

1881 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

1882 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲ್ಲಲ vÁqÀ¥Àwæ

1883 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1884 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಗಪ್ಾ vÁqÀ¥Àwæ

1885 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀನಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1886 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿೀನಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1887 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೂಪ್ಪಲ vÁqÀ¥Àwæ

1888 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1889 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1890 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನೀಸರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1891 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾವಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1892 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1893 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1894 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಣ vÁqÀ¥Àwæ

1895 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಸನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1896 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

1897 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಿಲಿಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

1898 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1899 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1900 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1901 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

1902 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ



1903 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನಬೈ vÁqÀ¥Àwæ

1904 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

1905 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1906 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಷನ vÁqÀ¥Àwæ

1907 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1908 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಕ vÁqÀ¥Àwæ

1909 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1910 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1911 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1912 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1913 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಂಜಿತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1914 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

1915 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1916 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1917 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1918 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ JIVLA vÁqÀ¥Àwæ

1919 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1920 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು vÁqÀ¥Àwæ

1921 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1922 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1923 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

1924 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1925 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಿಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1926 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1927 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1928 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1929 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಶುರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

1930 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಮಯ  ಸಾವ ಮಿ vÁqÀ¥Àwæ

1931 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

1932 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೆಫಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

1933 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1934 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲಿಂಗಮಯ  ಮುಳಿಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

1935 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1936 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಧರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1937 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯತನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1938 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಪುತರ  vÁqÀ¥Àwæ

1939 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಐಸಾಕ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

1940 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1941 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1942 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖೈರುಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

1943 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಂತಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

1944 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಆರ್ ಚಿದರ vÁqÀ¥Àwæ

1945 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇರ್ ಖಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1946 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಚಿದರಿ vÁqÀ¥Àwæ

1947 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1948 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

1949 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

1950 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷರ್ತೀವ vÁqÀ¥Àwæ

1951 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಿಂದರ   ಮೆಷನೂರು vÁqÀ¥Àwæ

1952 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ RAM RAO vÁqÀ¥Àwæ

1953 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಕಾ vÁqÀ¥Àwæ

1954 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜ ಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1955 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

1956 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜೇಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

1957 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1958 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಧಿಕಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1959 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1960 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಎಿಂ ಡಿ ಷಲೀಿಂ vÁqÀ¥Àwæ

1961 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

1962 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಕಕ  ಗರುನಂಜೇವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

1963 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಾಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

1964 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1965 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಸುಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1966 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕರ ಭಪ್ಪಶ ಹೇಳು vÁqÀ¥Àwæ

1967 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಿೀಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1968 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಿೀಯಥಿ vÁqÀ¥Àwæ

1969 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1970 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

1971 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಶಿಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

1972 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

1973 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಲಾಲ ಸ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1974 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

1975 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

1976 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಿೀಿಂದರ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1977 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ vÁqÀ¥Àwæ

1978 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

1979 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾರೆಡಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

1980 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಿಂಕಟ ರಾವ್ ಸೂಮಿವಂಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

1981 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ vÁqÀ¥Àwæ



1982 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

1983 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

1984 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

1985 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

1986 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1987 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

1988 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

1989 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ಪುಯ vÁqÀ¥Àwæ

1990 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

1991 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

1992 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀನವಾಷ vÁqÀ¥Àwæ

1993 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1994 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಸಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

1995 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈಮದ್ ಅಜಿೀಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

1996 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಬದ್ರರ vÁqÀ¥Àwæ

1997 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ vÁqÀ¥Àwæ

1998 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಲಕಮ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

1999 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2000 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಚೆಚ ೀವವ ಯ vÁqÀ¥Àwæ

2001 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭು vÁqÀ¥Àwæ

2002 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಿೀಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

2003 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಣಿ  ಭಡಿವಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

2004 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ ಫಷರಾಜ ಷರ್ vÁqÀ¥Àwæ

2005 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

2006 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷರ್ತೀವಚ ಿಂದರ  ಎಸ್ ಸೂಲಪಟ್ vÁqÀ¥Àwæ

2007 ಕಲ್ಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

2008 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2009 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2010 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2011 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2012 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2013 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2014 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

2015 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2016 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವೀಯಬದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2017 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2018 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2019 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

2020 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾಫನಫ

vÁqÀ¥Àwæ

2021 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರುಕಮ  ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2022 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಗೆ

vÁqÀ¥Àwæ

2023 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಿಜನ್ ಬಿೀ

vÁqÀ¥Àwæ

2024 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂವರ್ ಟೇಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2025 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂವರ್ ಟೇಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2026 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಫಫ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2027 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2028 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾ ಟೇಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2029 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2030 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2031 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ರಾಭ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2032 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2033 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2034 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ರಾಭ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2035 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2036 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಗದವ

vÁqÀ¥Àwæ

2037 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2038 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಈವನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

2039 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2040 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ರಾಭ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2041 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಗವಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2042 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೌಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2043 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೌಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2044 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

2045 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೌಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2046 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

2047 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2048 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂಡಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2049 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2050 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಲಿಂಗರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2051 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅನನ ರಾವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2052 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೂಡು ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2053 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಯಾಯ ಳ

vÁqÀ¥Àwæ

2054 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2055 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2056 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ್ರಯ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2057 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮುನನ  ಬೇಗಂ

vÁqÀ¥Àwæ

2058 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

2059 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2060 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಯಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ



2061 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2062 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದಕ

vÁqÀ¥Àwæ

2063 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2064 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಂಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2065 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2066 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2067 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2068 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2069 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭನ

vÁqÀ¥Àwæ

2070 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹನ

vÁqÀ¥Àwæ

2071 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ

vÁqÀ¥Àwæ

2072 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಗವಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2073 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

2074 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅನವ ರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2075 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಳಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2076 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅನವ ರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2077 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಜಿೀರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2078 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2079 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ

vÁqÀ¥Àwæ

2080 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2081 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ್ರಯ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2082 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೇಡಿಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2083 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ್ರಯ 

vÁqÀ¥Àwæ

2084 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಪು

vÁqÀ¥Àwæ

2085 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಗವಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2086 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೌಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2087 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2088 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2089 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2090 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2091 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಮಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2092 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪ್ಪಿರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2093 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

2094 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗೇಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2095 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಗವಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2096 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಸಾವ ಮಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2097 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಮಫ ನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

2098 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹೇಭರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

2099 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2100 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2101 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2102 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲನ್ ಬಿೀ

vÁqÀ¥Àwæ

2103 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಸು

vÁqÀ¥Àwæ

2104 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2105 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹಾಿಂತ ಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2106 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2107 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2108 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2109 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

2110 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2111 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪ್ಪಿಂಡು ರಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2112 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕೌಷರ್ ಬೇಗಂ

vÁqÀ¥Àwæ

2113 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಬುದ ಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2114 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೄಸಬೂಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2115 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಇಸಾಮಯಿಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2116 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂರ್ತವಜಯ್

vÁqÀ¥Àwæ

2117 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಇಸಾಮಯಿಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2118 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭವ

vÁqÀ¥Àwæ

2119 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2120 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

2121 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂಡಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2122 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2123 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕೌಷರ್ ಬೇಗಂ

vÁqÀ¥Àwæ

2124 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಬುದ ಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2125 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೄಸಬೂಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2126 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಇಸಾಮಯಿಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2127 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2128 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

2129 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಮಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2130 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2131 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2132 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹೇಬೂಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2133 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2134 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಣುಾ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2135 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2136 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಜು ಡಿರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2137 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಕಂಕುಟ್ಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2138 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2139 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ



2140 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಿಂಕಟಸಾವ ಮಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2141 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2142 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೇಯಿನ್ನದದ ೀನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2143 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರುಕಮಯ  ಬೇಗಂ

vÁqÀ¥Àwæ

2144 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಬೆಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2145 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2146 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೇಣಸದದ

vÁqÀ¥Àwæ

2147 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹಾದವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2148 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2149 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಿತರ  ಶೇಖರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2150 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2151 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2152 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜು

vÁqÀ¥Àwæ

2153 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2154 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಶೇಖರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2155 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2156 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2157 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹಾಜಿ ಕರಿೀಿಂ ಖಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2158 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2159 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2160 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯವ ಕಯಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2161 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2162 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಲಾಯ ಣಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2163 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮುಖೇಶ್ ಗೀಪಿಚಂದ್ ಅಗವಾಿಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2164 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅನನ ರಾವ್ ಬಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2165 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಜಮಲಕಮ ಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2166 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2167 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

2168 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೄಸಬೂಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2169 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಶಾನ  ಯಾದಗಿರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2170 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2171 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಶಾನ  ಯಾದಗಿರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2172 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2173 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಠಠ ಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2174 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2175 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2176 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2177 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2178 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂನಸ್

vÁqÀ¥Àwæ

2179 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಪುತರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2180 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹನನ 

vÁqÀ¥Àwæ

2181 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೇಣಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

2182 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2183 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಫಫ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2184 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2185 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಜಾನನ

vÁqÀ¥Àwæ

2186 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಲೀಚನ

vÁqÀ¥Àwæ

2187 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2188 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕೌಷರಾ ಬಾನ್ನ

vÁqÀ¥Àwæ

2189 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

2190 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯವ

vÁqÀ¥Àwæ

2191 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂಜು

vÁqÀ¥Àwæ

2192 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2193 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವರೂಪ್ಪಕಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2194 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪುರು ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2195 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
GOVIND

vÁqÀ¥Àwæ

2196 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇದನ್ SAB

vÁqÀ¥Àwæ

2197 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2198 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2199 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಶಿಕಲಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2200 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2201 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2202 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯುರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

2203 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಭಾಷ್

vÁqÀ¥Àwæ

2204 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷವತ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2205 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಾವೇರಿ (ಪ್ಪಿರ್ತ)

vÁqÀ¥Àwæ

2206 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕೄರ   ನೀಲಗ್ಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2207 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2208 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾರಾಮಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2209 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಳಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2210 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ್ರಯ 

vÁqÀ¥Àwæ

2211 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಮಯ ದ್ ಮೆನ್ನಡಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2212 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯಂಕ

vÁqÀ¥Àwæ

2213 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹಾಜಿಸಾಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2214 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2215 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2216 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2217 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಧನೂ ಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

2218 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ

vÁqÀ¥Àwæ



2219 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2220 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನ್ನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2221 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಖುಬು

vÁqÀ¥Àwæ

2222 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2223 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೆಡಿಿ  ಡ್ಲಕು ವಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2224 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚ್ಚನಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2225 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಕರ  ನಾಮಕ್

vÁqÀ¥Àwæ

2226 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2227 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕೃಶಾ  ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2228 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2229 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

2230 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2231 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವವವ ನಾಥ ಮಯಗಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2232 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದ್ರರ ಭ

vÁqÀ¥Àwæ

2233 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಗದವ

vÁqÀ¥Àwæ

2234 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫದುದ

vÁqÀ¥Àwæ

2235 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2236 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಬುಮಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2237 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2238 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದ

vÁqÀ¥Àwæ

2239 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾತ್ತಿಿಂಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2240 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2241 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2242 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

2243 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2244 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಗದವ

vÁqÀ¥Àwæ

2245 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೀವಿಂದ

vÁqÀ¥Àwæ

2246 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ್ರಮ ರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2247 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2248 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2249 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

2250 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹಂಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2251 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2252 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೇಣಸದದ   ಮುಡ್ನನ ರು

vÁqÀ¥Àwæ

2253 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಾಲಾಫ

vÁqÀ¥Àwæ

2254 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2255 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಕಾ ಬಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2256 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಯ ನ್ ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2257 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವು

vÁqÀ¥Àwæ

2258 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಾ ಯರಾವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2259 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2260 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

2261 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಘು

vÁqÀ¥Àwæ

2262 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿ ಪ್ಪಿಂಡು

vÁqÀ¥Àwæ

2263 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2264 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

2265 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2266 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಮಯ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2267 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2268 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2269 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕುಬೇಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

2270 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2271 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದ್ರರ ಭ

vÁqÀ¥Àwæ

2272 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

2273 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗರುಪ್ಪದಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2274 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2275 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರ ೀಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2276 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2277 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2278 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಲಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2279 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಮ್ ರಾವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2280 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2281 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2282 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷದ್ರಶಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2283 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷದ್ರಶಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2284 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2285 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಹಿಬುಬ್ SAB

vÁqÀ¥Àwæ

2286 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

2287 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2288 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಭರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2289 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಕಂದರ್ ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2290 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2291 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಭದವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2292 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2293 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2294 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

2295 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2296 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಗವಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2297 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಧುಲ್ಲ

vÁqÀ¥Àwæ



2298 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಫೂರ್ ಮಿಯಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2299 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2300 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಠಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2301 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ASHOK

vÁqÀ¥Àwæ

2302 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಾಷಕ ರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2303 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
NABI SAAB

vÁqÀ¥Àwæ

2304 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2305 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

2306 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2307 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಾಾ ನಮಿತರ

vÁqÀ¥Àwæ

2308 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2309 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಮು ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2310 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2311 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗನನ  ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2312 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಯಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2313 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2314 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2315 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೌರ ರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2316 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2317 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಗದೀಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2318 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

2319 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2320 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2321 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2322 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹಿೀಯಸಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

2323 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2324 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವನೀದ್

vÁqÀ¥Àwæ

2325 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2326 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಶೇಖರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2327 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

2328 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2329 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2330 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪಂಡಿತರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2331 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇೀನ

vÁqÀ¥Àwæ

2332 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಯಗಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2333 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೌಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2334 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಿದ್ರನಂದ್

vÁqÀ¥Àwæ

2335 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂತೀಷ್

vÁqÀ¥Àwæ

2336 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಿಂಕಟ

vÁqÀ¥Àwæ

2337 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2338 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಯಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2339 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭ

vÁqÀ¥Àwæ

2340 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಾಲ  ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2341 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯತನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2342 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2343 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2344 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಭರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2345 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2346 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜ್ ಅಸಮ ದ್

vÁqÀ¥Àwæ

2347 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2348 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ

vÁqÀ¥Àwæ

2349 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಈಯಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2350 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2351 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2352 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2353 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2354 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾಬು

vÁqÀ¥Àwæ

2355 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2356 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೇಷಾಮ  ಬಿಐ

vÁqÀ¥Àwæ

2357 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2358 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ

2359 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಯಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2360 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2361 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2362 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ತ್ತಕಾರಾಿಂ

vÁqÀ¥Àwæ

2363 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2364 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ

2365 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ ಸಾದ್

vÁqÀ¥Àwæ

2366 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಮದವ್ ಬಿೀಯಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2367 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

2368 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾಬು

vÁqÀ¥Àwæ

2369 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದುಯಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2370 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಲಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2371 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

2372 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2373 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2374 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಭಲ

vÁqÀ¥Àwæ

2375 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2376 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ



2377 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2378 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾರೆಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2379 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2380 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ  ನಡ್ಲಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2381 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಿಂಕಟೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2382 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2383 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

2384 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2385 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬೆಿಂಗಳೂರು

vÁqÀ¥Àwæ

2386 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಣುಾ  ಎಸ್ ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2387 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರ ೀಶೈಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2388 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ  ಪೂಜಾರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2389 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2390 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ZAMPU

vÁqÀ¥Àwæ

2391 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಚ್ಚಚ

vÁqÀ¥Àwæ

2392 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
UMLA

vÁqÀ¥Àwæ

2393 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2394 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗ  ISBA

vÁqÀ¥Àwæ

2395 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2396 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2397 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2398 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಬದರ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2399 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕುಬೇಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

2400 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2401 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2402 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2403 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2404 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಾಷಕ ರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2405 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಲಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2406 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರ ೀಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2407 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಬಾರು

vÁqÀ¥Àwæ

2408 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಮು

vÁqÀ¥Àwæ

2409 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ

vÁqÀ¥Àwæ

2410 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2411 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2412 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಮು

vÁqÀ¥Àwæ

2413 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೀಭಲಾಯ  ಸಯ ಬಾಯ  ಚವಾಾ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2414 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹಾದವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2415 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2416 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಡಿನಾೂ ಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2417 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2418 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚನನ ಫಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2419 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಭವ

vÁqÀ¥Àwæ

2420 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮುರುಗೇಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

2421 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಾವಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2422 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ

vÁqÀ¥Àwæ

2423 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2424 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯಂಕ

vÁqÀ¥Àwæ

2425 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2426 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಜಮಲಕಮ ಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2427 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2428 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದುಗಿಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2429 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2430 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಮದ್ರರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2431 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2432 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2433 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2434 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಣೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2435 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜೇಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

2436 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2437 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2438 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2439 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

2440 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನೂರಿಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2441 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಡಿ.ಹಾಜಿ ಸಾಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2442 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2443 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯಮಶ್ ಷಜಜ ನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2444 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2445 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪುಣಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2446 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2447 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2448 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕೃಶಾ 

vÁqÀ¥Àwæ

2449 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

2450 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಯಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2451 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯತನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2452 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮ್ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2453 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಯಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2454 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಾರಿಘೂಲ ವಾಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2455 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಕುಮಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ



2456 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿವು

vÁqÀ¥Àwæ

2457 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2458 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯಂಕ

vÁqÀ¥Àwæ

2459 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಕಾಿಂತಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2460 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಭಾಷ್

vÁqÀ¥Àwæ

2461 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭ ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2462 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2463 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಮಯ 

vÁqÀ¥Àwæ

2464 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2465 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯಪಿೂ ಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

2466 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2467 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫವ

vÁqÀ¥Àwæ

2468 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2469 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಗಣಾ  ಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2470 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2471 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

2472 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜಶೇಖರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2473 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಸಾನ್ ರೂಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2474 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜೈರಾಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

2475 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಾಲ ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2476 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೀಧಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2477 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2478 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾಲ್ಲ

vÁqÀ¥Àwæ

2479 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಕರ ಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

2480 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2481 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2482 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತರುರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2483 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತರುರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2484 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
NASRODDIN

vÁqÀ¥Àwæ

2485 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೀನ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2486 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೀಪ್ಪಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2487 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2488 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2489 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿ  ಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2490 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2491 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಇರಾಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2492 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2493 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದ್ರರ ಭ

vÁqÀ¥Àwæ

2494 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2495 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೀಭಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2496 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2497 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2498 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಥೀಡ್ ಜಗದೀಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2499 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಂದಗಿ ಷಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2500 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2501 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2502 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2503 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2504 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2505 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಬೈ

vÁqÀ¥Àwæ

2506 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಾಲ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2507 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
MOTIBAI

vÁqÀ¥Àwæ

2508 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2509 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಖಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2510 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುನಂದ್ರ

vÁqÀ¥Àwæ

2511 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾರುರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2512 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾರಾಮಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2513 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜೈನಾಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2514 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜೆಮಾಲಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2515 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2516 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ್ ಜೆಮಾಲ  ಚೌಹಾಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2517 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

2518 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೆಲಾರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2519 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದುಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2520 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2521 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2522 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ತ್ತಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2523 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾಬು

vÁqÀ¥Àwæ

2524 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫವ

vÁqÀ¥Àwæ

2525 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2526 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2527 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೌಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2528 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2529 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಯಾಯಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2530 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2531 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2532 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇೀನ

vÁqÀ¥Àwæ

2533 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವು

vÁqÀ¥Àwæ

2534 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ



2535 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2536 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2537 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

2538 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2539 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದಕ

vÁqÀ¥Àwæ

2540 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೇಣುಕಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2541 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2542 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2543 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅನನ ಪೂಣಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2544 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್

vÁqÀ¥Àwæ

2545 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಯಿಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2546 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೀಭಣಾ  ತೇಲಗ ಣಿಭನ

vÁqÀ¥Àwæ

2547 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2548 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

2549 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇೀನ

vÁqÀ¥Àwæ

2550 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೌಲಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2551 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2552 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಣಾ  ದಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2553 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಜಮ ನಮು ಚವಾಾ ಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2554 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2555 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪಿಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2556 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2557 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ ವಾಡ್ಲರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2558 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯಮಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2559 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವನೀದ್ ವಾಕೇೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2560 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಜಮ ದಗದ  ಚವಾಾ ಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2561 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

2562 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2563 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2564 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೇಡ ಚನ

vÁqÀ¥Àwæ

2565 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2566 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2567 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2568 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವಯಥ

vÁqÀ¥Àwæ

2569 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂತಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2570 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2571 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

2572 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2573 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವಯಥ

vÁqÀ¥Àwæ

2574 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಆವ

vÁqÀ¥Àwæ

2575 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2576 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಶು ವಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2577 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2578 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಬಾಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2579 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹಾಜಿ ಮಿಯಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2580 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

2581 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಯ ನ್ ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

2582 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭ

vÁqÀ¥Àwæ

2583 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2584 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಠಠ ಲ ಸೀಭನಾಥ ಯಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2585 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೇಡಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2586 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2587 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೇಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2588 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದುಗಿಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2589 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2590 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಆವ

vÁqÀ¥Àwæ

2591 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದಕ

vÁqÀ¥Àwæ

2592 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನೀಲಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2593 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

2594 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2595 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಜಮಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2596 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2597 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2598 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ್ರಯ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2599 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2600 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಖಿೀರುಸಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

2601 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2602 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಈಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2603 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೀವಿಂದ

vÁqÀ¥Àwæ

2604 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2605 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2606 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರ ೀದವ

vÁqÀ¥Àwæ

2607 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಈಯಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2608 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪುಮಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2609 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬುಡ್ಲಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2610 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಿಂಬಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2611 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜು ಲಿಂಬಾಯ  ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2612 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪ್ಪಿಂಡು

vÁqÀ¥Àwæ

2613 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ್ ಸೀತ್ತರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ



2614 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಠಠ ಲ ಸೀಭನಾಥ ಯಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2615 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಶಾಕ್ ಷಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2616 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2617 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾಬು

vÁqÀ¥Àwæ

2618 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪೄರ ೀಭಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2619 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಮು

vÁqÀ¥Àwæ

2620 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾರೆಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2621 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಚಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

2622 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2623 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ್ ರಾಭಚಂದ್ ಚವಾಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2624 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ

2625 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2626 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2627 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ತರು

vÁqÀ¥Àwæ

2628 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2629 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2630 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹಿೀರಾಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2631 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

2632 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2633 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾಬು

vÁqÀ¥Àwæ

2634 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2635 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದುರ

vÁqÀ¥Àwæ

2636 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇೀಸನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2637 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವೀರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2638 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಸನರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2639 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ್ ಕವನ್ ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2640 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರಿಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2641 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಖಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2642 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರಿಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2643 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಿಜಾಿ ಕರಿೀಿಂ ಬಿೀಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

2644 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೌರ ರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2645 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಇಬಾರ ಹಿಿಂ

vÁqÀ¥Àwæ

2646 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಆನಂದ್ ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2647 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2648 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಉಮಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2649 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರ ೀವ

vÁqÀ¥Àwæ

2650 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಜಿೀರ್ ಆಭದ್

vÁqÀ¥Àwæ

2651 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವವವ ನಾಥ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2652 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪ್ಪಿಂಡು

vÁqÀ¥Àwæ

2653 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2654 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚನಫಷಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2655 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವುದಮ ಕುಮಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2656 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2657 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಜಮಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2658 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹೇಬೂಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2659 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2660 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

2661 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2662 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರೆ  ಗಂಜಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2663 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2664 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2665 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪೄಮು

vÁqÀ¥Àwæ

2666 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2667 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವು

vÁqÀ¥Àwæ

2668 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2669 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾಬು

vÁqÀ¥Àwæ

2670 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಡಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2671 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪ್ಪಯ ಟುಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2672 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸರಿವಚ ಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

2673 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
MOTIBAI

vÁqÀ¥Àwæ

2674 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇೀಟಿಲಾಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2675 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2676 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2677 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

2678 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೀಬಾಮಿ ಟೊೀಪು ಯಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2679 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಖೇಮು

vÁqÀ¥Àwæ

2680 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2681 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2682 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2683 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಸಮ ದ್ ಸಾಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2684 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಖಿೀರು

vÁqÀ¥Àwæ

2685 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2686 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2687 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಠಾಕೂರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2688 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯಂಕ

vÁqÀ¥Àwæ

2689 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2690 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವಾಲ

vÁqÀ¥Àwæ

2691 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹೇಭಲಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2692 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಠಠ ಲ್

vÁqÀ¥Àwæ



2693 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2694 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2695 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2696 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2697 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೀವಿಂದ

vÁqÀ¥Àwæ

2698 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2699 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವೀರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2700 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಣ್ಣಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2701 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2702 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2703 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಾಾ ನ

vÁqÀ¥Àwæ

2704 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2705 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇನ

vÁqÀ¥Àwæ

2706 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇನ

vÁqÀ¥Àwæ

2707 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2708 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2709 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2710 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಮಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2711 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

2712 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2713 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೇಡಿ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2714 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2715 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫನಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2716 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2717 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೇಣುಕಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2718 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2719 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2720 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2721 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಮಾಲ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2722 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭನ

vÁqÀ¥Àwæ

2723 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಣಾ  ಗೌಡ ಮುಸೇನ

vÁqÀ¥Àwæ

2724 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದುಯಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2725 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದುಗಿಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2726 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2727 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2728 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ASHOK

vÁqÀ¥Àwæ

2729 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಿೀಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2730 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಲಿಂಗರಾಯ್

vÁqÀ¥Àwæ

2731 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2732 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಈಯಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2733 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2734 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಗದವ

vÁqÀ¥Àwæ

2735 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2736 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕವನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2737 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2738 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹೇವಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2739 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2740 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2741 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಯಿನ್ನದದ ೀನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2742 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ನಟಿಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2743 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದು

vÁqÀ¥Àwæ

2744 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾಬು

vÁqÀ¥Àwæ

2745 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2746 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಶಿವ ನ

vÁqÀ¥Àwæ

2747 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷಣಾ  ಸಡದ

vÁqÀ¥Àwæ

2748 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2749 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಭಾಷ್

vÁqÀ¥Àwæ

2750 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂಗನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2751 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂರ್ತಲಾಲ

vÁqÀ¥Àwæ

2752 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದ

vÁqÀ¥Àwæ

2753 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ತ್ತಕಾರಾಿಂ

vÁqÀ¥Àwæ

2754 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಣಾ  ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

2755 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

2756 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2757 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2758 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ASHOK

vÁqÀ¥Àwæ

2759 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೂಪ್ಪಲ್ಲ

vÁqÀ¥Àwæ

2760 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2761 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೇಡ ಚನ

vÁqÀ¥Àwæ

2762 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2763 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೆಬೂಬಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2764 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2765 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಸಭದ್ ಜಾಕರಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2766 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಂಜುನಾಥ್

vÁqÀ¥Àwæ

2767 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2768 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವವವ ನಾಥ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2769 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
MUMTAZ

vÁqÀ¥Àwæ

2770 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2771 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ



2772 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯಸಭರ್ತಫ

vÁqÀ¥Àwæ

2773 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹೇಭಲ

vÁqÀ¥Àwæ

2774 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹಂಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2775 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯವಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2776 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2777 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಕಲಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2778 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚನನ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2779 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಈವವ ಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2780 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವೀಯಯಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2781 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2782 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2783 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2784 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ ಲಾಡ್ ರಾವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2785 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವವವ ನಾಥ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2786 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಎಿಂ ಆನಂದ್

vÁqÀ¥Àwæ

2787 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನರ್ತನ್ ವಾಕೇೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2788 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಿನಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2789 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೀವಿಂಡ್ ವಾಕೇೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2790 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಲಾರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2791 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಿೀನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2792 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭವ

vÁqÀ¥Àwæ

2793 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅನಲಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2794 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜಶೇಖರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2795 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೇಡಿ  ಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2796 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
PREM

vÁqÀ¥Àwæ

2797 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾರೆಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2798 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2799 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2800 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂಜು ಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2801 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯವಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2802 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಕಕ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2803 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2804 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲ್ಲ ೀಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2805 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಣಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2806 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2807 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2808 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2809 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಡಿೀಲಪ್

vÁqÀ¥Àwæ

2810 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2811 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2812 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಈಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2813 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2814 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2815 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

2816 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

2817 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2818 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ತನ್ನಜಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2819 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2820 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2821 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶೀಭಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2822 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2823 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಖಾಜಾ SAB

vÁqÀ¥Àwæ

2824 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೇಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2825 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2826 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬಾಬುಮಿಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2827 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನೇಭಚಂದ್

vÁqÀ¥Àwæ

2828 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನ್ ಕುಮಾರ್ ತಂದೂಕಿರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2829 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪ್ಪಿಂಡು

vÁqÀ¥Àwæ

2830 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೇಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

2831 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2832 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2833 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹನನ   ಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2834 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2835 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2836 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೆಲಾರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2837 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಗನಾನ ಥ

vÁqÀ¥Àwæ

2838 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೀಭವ

vÁqÀ¥Àwæ

2839 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಯಷಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2840 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಭದವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2841 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2842 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಂಜುನಾಥ್

vÁqÀ¥Àwæ

2843 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2844 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2845 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ

2846 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2847 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾರಾಮಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

2848 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2849 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2850 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ



2851 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೌರ ರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2852 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
HEMABAI

vÁqÀ¥Àwæ

2853 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹಾನಂದ ಆರ್ ಮುದಫ

vÁqÀ¥Àwæ

2854 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಮುಡ್ಲಬಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2855 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದಕಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2856 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಲ್ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2857 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜೈಸಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

2858 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಟಿಪು

vÁqÀ¥Àwæ

2859 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2860 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಿಂಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2861 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2862 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗೇಿಂದರ

vÁqÀ¥Àwæ

2863 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2864 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಳಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2865 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2866 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜಶೇಖರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2867 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

2868 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮ ಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2869 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಣೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2870 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2871 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2872 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2873 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2874 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2875 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹಂಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2876 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷನಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2877 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಮಿತ್ತರ  ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2878 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೀಭಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2879 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2880 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಯಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2881 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಬಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2882 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2883 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2884 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯೇಸುರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

2885 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ

ಸೀಮಾಲಾಲ್ ಜಾಧವ್ ಅನ್ನನ  

ತ್ತಿಂಬುವುದು
vÁqÀ¥Àwæ

2886 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಖಾಸಿಂ ಖಾನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2887 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹುಸಾಮ ನ್ SAB

vÁqÀ¥Àwæ

2888 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಉಭರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2889 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯವ

vÁqÀ¥Àwæ

2890 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅನವೀಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2891 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

2892 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶೇಖಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2893 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಆಮಿೀನ್ ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2894 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

2895 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2896 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2897 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2898 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರ ೀನವಾಸ್

vÁqÀ¥Àwæ

2899 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಟೇಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2900 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಜಾತ

vÁqÀ¥Àwæ

2901 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2902 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪುರು ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2903 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫವ

vÁqÀ¥Àwæ

2904 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಮಯ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2905 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಮಶಿರ ೀ

vÁqÀ¥Àwæ

2906 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

2907 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯೀಗೇಶ್ ಲಿಂಬಾಜಿ ರಾಥೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2908 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಳ

vÁqÀ¥Àwæ

2909 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಮಯ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2910 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮ ಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

2911 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2912 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2913 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಮಯ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2914 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಭರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

2915 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೀಪ್ಪಲ

vÁqÀ¥Àwæ

2916 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದುಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2917 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೇಣುಕಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2918 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹಾದವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2919 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದನೇಶ್ ಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2920 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಯಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2921 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಸಭಮ ದ್ ಸನೀಫ್

vÁqÀ¥Àwæ

2922 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

2923 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2924 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ್ರಯ 

vÁqÀ¥Àwæ

2925 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2926 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

2927 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇನ

vÁqÀ¥Àwæ

2928 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

2929 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ



2930 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2931 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೆಡಿ 

vÁqÀ¥Àwæ

2932 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2933 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2934 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕವನ್ ಜಾಧವ್

vÁqÀ¥Àwæ

2935 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂಜಿೀ

vÁqÀ¥Àwæ

2936 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2937 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಣಾ  ಫಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2938 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದಭಿಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2939 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2940 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2941 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2942 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
IRAPPA

vÁqÀ¥Àwæ

2943 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2944 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2945 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2946 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

2947 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2948 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2949 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಆನಂದ್

vÁqÀ¥Àwæ

2950 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2951 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೄಸಬೂಬ್

vÁqÀ¥Àwæ

2952 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶೃರ್ತ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2953 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2954 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇೀಸನ್

vÁqÀ¥Àwæ

2955 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2956 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2957 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವನೀಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

2958 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಭಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

2959 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2960 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕವತ್ತ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2961 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2962 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿಡಿು

vÁqÀ¥Àwæ

2963 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಳಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2964 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನ್ನಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2965 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೇಡಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2966 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2967 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಭಲಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2968 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹಾದವ

vÁqÀ¥Àwæ

2969 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೇಿಂದರ  ರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2970 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಶುಮಿಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2971 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

2972 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಭಾಷ್

vÁqÀ¥Àwæ

2973 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2974 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮುನಾನ ಬಿೀ

vÁqÀ¥Àwæ

2975 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇೀಟಿಲಾಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

2976 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಯಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2977 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮ ಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2978 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಜಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

2979 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಮು

vÁqÀ¥Àwæ

2980 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

2981 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಿಂಕಟೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2982 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಹೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2983 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯಶುರಾಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

2984 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯಶುರಾಮ್

vÁqÀ¥Àwæ

2985 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2986 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2987 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2988 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂತಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2989 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕೇೀರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

2990 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಗಯಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2991 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಯಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

2992 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2993 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೇವಂತಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

2994 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

2995 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪ್ಪಿರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

2996 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇನ

vÁqÀ¥Àwæ

2997 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

2998 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

2999 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3000 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚನನ  ಗೌಡ

vÁqÀ¥Àwæ

3001 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

3002 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3003 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

3004 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಹುಸೇನಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3005 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3006 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚನನ 

vÁqÀ¥Àwæ

3007 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

3008 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಜಾಾ ನಮಿತರ

vÁqÀ¥Àwæ



3009 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

3010 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯತನ 

vÁqÀ¥Àwæ

3011 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ  ವಾಡ್

vÁqÀ¥Àwæ

3012 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

3013 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಭಲಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3014 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರ ೀದವ

vÁqÀ¥Àwæ

3015 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅರುಣಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

3016 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಯವ ಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

3017 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇೀನಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3018 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ 

vÁqÀ¥Àwæ

3019 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚ್ಚಯ

vÁqÀ¥Àwæ

3020 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ರಾಭ

vÁqÀ¥Àwæ

3021 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಆವ

vÁqÀ¥Àwæ

3022 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಧಭಿಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3023 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3024 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

3025 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

3026 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚನನ 

vÁqÀ¥Àwæ

3027 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3028 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3029 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೂಡ ದವಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

3030 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

3031 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೇರ ೀತಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3032 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

3033 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ತಭಮ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3034 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3035 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

3036 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ್ರಯ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3037 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3038 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3039 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ತೂರ  ಟೇಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

3040 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬೀಜಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3041 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಭರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

3042 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

3043 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇನೆಪ್ಪ

vÁqÀ¥Àwæ

3044 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಇಿಂದರ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3045 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಮಯ 

vÁqÀ¥Àwæ

3046 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಶಾಕ್ ಟೇಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

3047 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

3048 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

3049 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕಾವ

vÁqÀ¥Àwæ

3050 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಕಕ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3051 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3052 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3053 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

3054 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

3055 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭ

vÁqÀ¥Àwæ

3056 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

3057 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಶೇಿರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

3058 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿವು ಕುಮಾರ್

vÁqÀ¥Àwæ

3059 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

3060 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಯಷವ ರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

3061 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಂಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3062 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3063 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದೇಡಿಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

3064 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಜಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3065 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೀತ್ತಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

3066 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚನನ ಫಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3067 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಲಿಂಗರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3068 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಯ ನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

3069 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

3070 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ ಭು

vÁqÀ¥Àwæ

3071 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಮಯ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3072 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗಣೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

3073 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3074 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಯದ್ರ

vÁqÀ¥Àwæ

3075 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಭುಲಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

3076 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲ

vÁqÀ¥Àwæ

3077 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಣಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

3078 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವಕ

vÁqÀ¥Àwæ

3079 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

3080 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಮು

vÁqÀ¥Àwæ

3081 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಬದರ ಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3082 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

3083 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3084 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಟಿಪು

vÁqÀ¥Àwæ

3085 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದಯ

vÁqÀ¥Àwæ

3086 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪ್ಪಿರ್ತ

vÁqÀ¥Àwæ

3087 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವೀರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ



3088 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂತಕುಮಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

3089 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷದ್ರಶಿರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ

3090 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುರೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

3091 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
GENU

vÁqÀ¥Àwæ

3092 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೇಣುಕಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3093 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

3094 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

3095 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3096 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅವಪ ಕ್ ನಾಮಗರ್

vÁqÀ¥Àwæ

3097 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

3098 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನರಂಜನ್

vÁqÀ¥Àwæ

3099 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ

vÁqÀ¥Àwæ

3100 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನೀಲಕಂಠ

vÁqÀ¥Àwæ

3101 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

3102 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಧಾಕು

vÁqÀ¥Àwæ

3103 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಿಂರ್ತಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

3104 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾರಾಮಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

3105 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಯಷಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3106 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಕುಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

3107 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಆಫಿರ ೀನ್ ಬೇಗಂ

vÁqÀ¥Àwæ

3108 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶೈಖ್ ಷವಾಿರ್

vÁqÀ¥Àwæ

3109 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೈಮದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಿಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

3110 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

3111 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

3112 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂಜು ಕುಮಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

3113 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅನೀಲಕುಮಾಯ ಸೂತರ ವೇ

vÁqÀ¥Àwæ

3114 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಾಯಭಮಯ

vÁqÀ¥Àwæ

3115 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

3116 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ತ್ತಮಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3117 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತೀಥಿ  ಎಸ್ ದರ್

vÁqÀ¥Àwæ

3118 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3119 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮೇೀಸನ್

vÁqÀ¥Àwæ

3120 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಾಗ

vÁqÀ¥Àwæ

3121 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸದದ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3122 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

vÁqÀ¥Àwæ

3123 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೌಯಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3124 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3125 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪುಮಿ

vÁqÀ¥Àwæ

3126 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದವೀಿಂದರ 

vÁqÀ¥Àwæ

3127 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
RAMIBAI

vÁqÀ¥Àwæ

3128 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಾಸುದವ್

vÁqÀ¥Àwæ

3129 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅನಫ್

vÁqÀ¥Àwæ

3130 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚ್ಚನಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3131 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕೃಶಾ 

vÁqÀ¥Àwæ

3132 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3133 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

3134 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3135 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಣಾ  ಭೀಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3136 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಯಷಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3137 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3138 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸುಮಿತ್ತರ

vÁqÀ¥Àwæ

3139 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಕೃಶಾ 

vÁqÀ¥Àwæ

3140 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ

vÁqÀ¥Àwæ

3141 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೀಪ್ಪಲ್

vÁqÀ¥Àwæ

3142 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಿಂಕಟೇಶ್

vÁqÀ¥Àwæ

3143 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್

vÁqÀ¥Àwæ

3144 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ್

vÁqÀ¥Àwæ

3145 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಭಮ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3146 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3147 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

3148 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷ

vÁqÀ¥Àwæ

3149 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಈಯಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3150 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

3151 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಿರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

3152 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದುಗಿ

vÁqÀ¥Àwæ

3153 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚೊೀಕಾಲ

vÁqÀ¥Àwæ

3154 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

3155 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದ್ರಯ 

vÁqÀ¥Àwæ

3156 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
GOVIND

vÁqÀ¥Àwæ

3157 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

3158 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪ್ಪಿಂಡು

vÁqÀ¥Àwæ

3159 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗೀವಿಂದ

vÁqÀ¥Àwæ

3160 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಾಗಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3161 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರಾಮು

vÁqÀ¥Àwæ

3162 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

3163 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಗರುಲಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3164 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾಲಿಿಂಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3165 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಷಫನಾನ

vÁqÀ¥Àwæ

3166 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಭರೆಡಿಿ

vÁqÀ¥Àwæ



3167 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ನಿಂಗ

vÁqÀ¥Àwæ

3168 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

3169 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಮಯ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3170 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲ್ಕು

vÁqÀ¥Àwæ

3171 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ERAPPA

vÁqÀ¥Àwæ

3172 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್

vÁqÀ¥Àwæ

3173 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ 

vÁqÀ¥Àwæ

3174 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3175 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3176 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಲಲ ನಾಥ

vÁqÀ¥Àwæ

3177 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರ್ತ ಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3178 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಫಷರಾಜ

vÁqÀ¥Àwæ

3179 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

3180 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ದರಾಜ್

vÁqÀ¥Àwæ

3181 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪ್ಪಶಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3182 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಪಟುರ  ಮಿಯಾಯ

vÁqÀ¥Àwæ

3183 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3184 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸನಮಂತ

vÁqÀ¥Àwæ

3185 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಅಕಕ ನಾಗಭಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3186 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಂಕರ ಲಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

3187 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ವಯಣ

vÁqÀ¥Àwæ

3188 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಮಾರೆ

vÁqÀ¥Àwæ

3189 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭಸದ

vÁqÀ¥Àwæ

3190 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್

vÁqÀ¥Àwæ

3191 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸಾಮಫಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3192 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಬುಡ್ಲಯ

vÁqÀ¥Àwæ

3193 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭರೆ  ಪೂಜಾರಿ

vÁqÀ¥Àwæ

3194 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಚಂದಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3195 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಸೀನ ಬಾಯಿ

vÁqÀ¥Àwæ

3196 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಶಾಭರಾಮ

vÁqÀ¥Àwæ

3197 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ನಾಲವಾಯ
ಭೀಭಣಾ

vÁqÀ¥Àwæ

3198 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮೇೀಘ vÁqÀ¥Àwæ

3199 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಲೀಮ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

3200 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3201 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಶುರಾಭ ಮೇೀರೆ vÁqÀ¥Àwæ

3202 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿರಾಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

3203 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

3204 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3205 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಿಂಡಿ ಭನೂೂ ರ್ ಅಲ vÁqÀ¥Àwæ

3206 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ಪ್ಪಿಂಚ್ಚಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3207 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಭಕಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3208 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3209 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

3210 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3211 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3212 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3213 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಿಮ್ ಮಿಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

3214 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಭಹೆಬೂಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

3215 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಘುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

3216 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಣಿಿಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

3217 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3218 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷೂ  vÁqÀ¥Àwæ

3219 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3220 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನೀಫ್ vÁqÀ¥Àwæ

3221 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಸರ ೀನ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

3222 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3223 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

3224 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ತರುರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3225 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3226 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಯಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

3227 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂಡಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3228 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3229 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀವಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3230 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾರಾಮಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

3231 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಪ್ಪಲ  ನಾಮಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

3232 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವು vÁqÀ¥Àwæ

3233 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾರು ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3234 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3235 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮು vÁqÀ¥Àwæ

3236 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

3237 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮೌ vÁqÀ¥Àwæ

3238 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

3239 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3240 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಕುಿಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

3241 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾವ vÁqÀ¥Àwæ

3242 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಪ್ಪ  ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3243 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಿೀತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3244 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

3245 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಂಣಾ vÁqÀ¥Àwæ



3246 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

3247 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3248 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಣರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3249 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗದಮ ನ vÁqÀ¥Àwæ

3250 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಿಂಟಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3251 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

3252 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

3253 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3254 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗದ vÁqÀ¥Àwæ

3255 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

3256 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

3257 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

3258 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3259 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

3260 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಲಾಯ ನ vÁqÀ¥Àwæ

3261 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಣಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3262 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

3263 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮು vÁqÀ¥Àwæ

3264 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀಯಬದರ vÁqÀ¥Àwæ

3265 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಫಾನ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

3266 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3267 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನೀತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3268 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

3269 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೆನೀದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3270 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಮ ನ vÁqÀ¥Àwæ

3271 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3272 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌರಿಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3273 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

3274 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3275 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೀಭಾ vÁqÀ¥Àwæ

3276 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುನಮ vÁqÀ¥Àwæ

3277 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3278 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಮಲಕಮ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

3279 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಲವಂತ vÁqÀ¥Àwæ

3280 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

3281 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿಂಡುರಾ vÁqÀ¥Àwæ

3282 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ vÁqÀ¥Àwæ

3283 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಲಿಂಗ ಶೆಟಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

3284 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3285 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಕ  vÁqÀ¥Àwæ

3286 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

3287 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀಭಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3288 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಲತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3289 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

3290 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3291 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3292 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

3293 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ಪ್ಪಿಂಚ್ಚಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3294 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3295 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೈಶಿರ ೀ vÁqÀ¥Àwæ

3296 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಕತ್ ಪಿ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3297 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀಣ್ಣ ಪಿ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3298 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕವನ್ ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3299 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3300 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಯಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3301 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀವಿಂದ vÁqÀ¥Àwæ

3302 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೀಯಬದರ vÁqÀ¥Àwæ

3303 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3304 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿಂಡು vÁqÀ¥Àwæ

3305 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಕಾಿಂತಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3306 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3307 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3308 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಷೆಗಳು vÁqÀ¥Àwæ

3309 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

3310 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಮಕಾಿಂತ vÁqÀ¥Àwæ

3311 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

3312 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3313 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3314 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಂಕ vÁqÀ¥Àwæ

3315 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಟಲ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3316 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

3317 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

3318 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧನರಾಜ್ ವಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3319 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ  vÁqÀ¥Àwæ

3320 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

3321 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಣಿಿಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

3322 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಲಫ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

3323 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧೂಳ vÁqÀ¥Àwæ

3324 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ



3325 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾವ vÁqÀ¥Àwæ

3326 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವ vÁqÀ¥Àwæ

3327 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ಫಲಾಸಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3328 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಯ ೀಶಿಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

3329 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

3330 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯತನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3331 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮೃತ.ಭಹೂಕಿರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3332 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಷವ ರ್ತ ಯಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3333 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3334 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ತ್ತಸಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

3335 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3336 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3337 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾರಾಮಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

3338 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿೀರಾ ಹೇಮಂತ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3339 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3340 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

3341 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ Krishnaraj vÁqÀ¥Àwæ

3342 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ವಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3343 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜು ನೀಲ್ಲ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3344 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ತ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3345 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮವವಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

3346 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯ vÁqÀ¥Àwæ

3347 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜೆಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3348 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3349 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೀಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

3350 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದು ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

3351 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಲತ್ತ ಮೇೀಸನ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3352 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

3353 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಜ vÁqÀ¥Àwæ

3354 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದುಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

3355 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪನ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3356 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3357 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸರಿೀಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

3358 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

3359 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದು ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3360 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

3361 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವೀಿಂದರ  ಯಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3362 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೇಜು vÁqÀ¥Àwæ

3363 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಭಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3364 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿಂಡಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3365 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ತ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3366 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಯಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

3367 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೃಶಾ  ವಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

3368 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆಶಾ ಮುಲಚ ಿಂದ್ ವಮಾಿ vÁqÀ¥Àwæ

3369 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಾನ್ನ vÁqÀ¥Àwæ

3370 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

3371 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಪ್ಪರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3372 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭರಾ vÁqÀ¥Àwæ

3373 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಶಿಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

3374 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಥಾನ್ನ ಪ್ಪರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3375 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3376 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಣತ್ ದೀಪ್ಪ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3377 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

3378 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜಾವೀದ್ vÁqÀ¥Àwæ

3379 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಕಾ vÁqÀ¥Àwæ

3380 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

3381 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3382 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವ ಜೀಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

3383 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೇಹಿೂ ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3384 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಂದುಲಾಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3385 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಶಾಥ್ಿ ಸಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

3386 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3387 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮ ಿಂತ್ತ ಚವಾಾ ಣ vÁqÀ¥Àwæ

3388 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3389 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿಂಡುರಾಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

3390 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷರ್ತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3391 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮಿೂ ಿಂಗ್ ಲಕ ರ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

3392 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಗರ  ಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

3393 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3394 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

3395 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3396 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3397 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3398 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

3399 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪ್ಪಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3400 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂಡಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3401 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3402 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಯಾಫ ಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3403 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ



3404 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಟೇಲ್ ರಾಜಿಯಾ ಸುಲಾಾ ನ vÁqÀ¥Àwæ

3405 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3406 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಿೀಜ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3407 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಒಿಂರ ಕಾಶ್ ಪಿ ಮಂರ್ತರ vÁqÀ¥Àwæ

3408 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಶಿೀರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

3409 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3410 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

3411 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3412 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

3413 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

3414 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಚಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

3415 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3416 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3417 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜು ರಾಠೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3418 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3419 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೆರಾಲ vÁqÀ¥Àwæ

3420 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಗಂಫರ್ ಗಿಂಡೇರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3421 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಷ್ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3422 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3423 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಣಿಕಾಫ ಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3424 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಶಾಥ್ಿ vÁqÀ¥Àwæ

3425 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಜಾಪುಯ vÁqÀ¥Àwæ

3426 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3427 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಣೆಾ   ತ್ತಾ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3428 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲನ್ ಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

3429 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಿಂಬಾದ್ರಸ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3430 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3431 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮಿಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

3432 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಲಮಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

3433 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೀಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

3434 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಫಾಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3435 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಮುಿ vÁqÀ¥Àwæ

3436 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3437 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜು ರಾಠೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3438 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಿಂಡಿ ಭಹೇಮೂದ್ ಸೌದ್ರಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3439 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

3440 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೈಖ್ ಭಹೇಬೂಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

3441 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

3442 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

3443 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಭಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

3444 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

3445 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3446 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

3447 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಯಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

3448 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3449 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಲೀಮಾ ಬಿೀ vÁqÀ¥Àwæ

3450 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಣಿಿಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

3451 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಶಿಕಾ ರ ವೀಣ್ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3452 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಲವಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3453 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾಜಿ vÁqÀ¥Àwæ

3454 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯ vÁqÀ¥Àwæ

3455 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ರಾಭ vÁqÀ¥Àwæ

3456 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೀವು ಕಾಳಜಿಹಿಸ vÁqÀ¥Àwæ

3457 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

3458 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3459 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯತನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3460 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

3461 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಲಣಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3462 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಿಂಫರಿೀಷ್ ದವಮುಖ vÁqÀ¥Àwæ

3463 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3464 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

3465 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲಿಂಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3466 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3467 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೀವು vÁqÀ¥Àwæ

3468 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

3469 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಖಾ vÁqÀ¥Àwæ

3470 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪುತಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3471 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3472 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜು vÁqÀ¥Àwæ

3473 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಸ್ ಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3474 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3475 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

3476 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಯಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

3477 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

3478 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

3479 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

3480 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

3481 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಮಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3482 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ



3483 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಗಿೀತ ಶಿಿಂಧೆ vÁqÀ¥Àwæ

3484 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗದವ vÁqÀ¥Àwæ

3485 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೄ vÁqÀ¥Àwæ

3486 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಕಕ vÁqÀ¥Àwæ

3487 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3488 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

3489 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ರಾಭ ಶೆಟಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

3490 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೆನಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3491 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

3492 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3493 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಿೀಯ vÁqÀ¥Àwæ

3494 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಲೀಚನಾನ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3495 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಲಾಯ ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

3496 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷೂ  vÁqÀ¥Àwæ

3497 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3498 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

3499 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3500 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

3501 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3502 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3503 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಮಾಲ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3504 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಕರಿೀಿಂ vÁqÀ¥Àwæ

3505 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನೆನ ಮಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

3506 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಶಿಮ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

3507 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಕ  vÁqÀ¥Àwæ

3508 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದುಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

3509 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾದರ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3510 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಲಾಬಾ vÁqÀ¥Àwæ

3511 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರುರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3512 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3513 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3514 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೀಗೆ vÁqÀ¥Àwæ

3515 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಶಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

3516 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಯಾಯ ಳಿ vÁqÀ¥Àwæ

3517 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3518 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಲ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3519 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಾಲಮ ಕ್ ಶಿ ವಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3520 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಮಯ  ಸಾವ ಮಿ vÁqÀ¥Àwæ

3521 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಿೀರು vÁqÀ¥Àwæ

3522 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಿಂಫವ vÁqÀ¥Àwæ

3523 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3524 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಶಾಿಂತ್ ಎಲ್ ಭತ್ತಿರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3525 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ vÁqÀ¥Àwæ

3526 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

3527 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

3528 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಜಾ vÁqÀ¥Àwæ

3529 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಿಂಟ್ vÁqÀ¥Àwæ

3530 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಷಾ ಗಿಯ vÁqÀ¥Àwæ

3531 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಮೂದ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3532 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3533 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿಂಡಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3534 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಿಂಡಿ ಗಲಾಿಂ ಮೆನ್ನದದ ೀನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3535 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರೆವಾವ vÁqÀ¥Àwæ

3536 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಡಿವಾಳ vÁqÀ¥Àwæ

3537 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

3538 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

3539 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಯಧಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3540 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಸಮ ದ್ vÁqÀ¥Àwæ

3541 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3542 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3543 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಧುಭರ್ತ ಮೆರ್ತರ vÁqÀ¥Àwæ

3544 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಕೇಳಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

3545 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಿೀನ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

3546 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3547 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವರಾಜ್ ಹೆಗಗ vÁqÀ¥Àwæ

3548 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಯಣಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3549 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇ vÁqÀ¥Àwæ

3550 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾನಂದ ಶಿವಯಣ  ಕಣಕ vÁqÀ¥Àwæ

3551 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

3552 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೀಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

3553 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಲ್ ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3554 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

3555 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿಲೇಿಂದರ  ಕುಲಕಣಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

3556 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿಂಡೇರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3557 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3558 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೀಮು vÁqÀ¥Àwæ

3559 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಲಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

3560 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3561 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ ಭಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ



3562 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಕೂಫ ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3563 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3564 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3565 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

3566 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3567 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೀಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

3568 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಮಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3569 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗನಾನ ಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

3570 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಣೆಾ  vÁqÀ¥Àwæ

3571 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

3572 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

3573 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು ವಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3574 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

3575 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

3576 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3577 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಿಂಗಫಷ vÁqÀ¥Àwæ

3578 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಿೀಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

3579 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀವಿಂದ ಹಯಟರು vÁqÀ¥Àwæ

3580 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶೆಖಯ vÁqÀ¥Àwæ

3581 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಸುಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3582 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

3583 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೌರ ರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3584 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಿಂದರ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3585 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧನ  ಎಿಂ ಇಿಂಗಿನ್ಜಶೆಟಿಾ vÁqÀ¥Àwæ

3586 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗಣಾ  ಕಾಭಣಾ  ಜಡಗಿ vÁqÀ¥Àwæ

3587 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಳಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3588 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3589 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3590 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3591 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3592 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3593 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ vÁqÀ¥Àwæ

3594 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಿಂಬೈ vÁqÀ¥Àwæ

3595 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ ಕುಲಕಣಿಿ vÁqÀ¥Àwæ

3596 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

3597 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಸರೇ vÁqÀ¥Àwæ

3598 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

3599 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3600 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಜಾಧವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3601 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಪ್ಪಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3602 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3603 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3604 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

3605 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3606 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

3607 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಮಯ vÁqÀ¥Àwæ

3608 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವ vÁqÀ¥Àwæ

3609 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಷಾ vÁqÀ¥Àwæ

3610 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ vÁqÀ¥Àwæ

3611 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಕಯುಯ ಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

3612 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರ್ತಸಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

3613 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಂಕಟಲಾಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3614 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ ಎಸ್ ತೆಿಂಗಳಿ vÁqÀ¥Àwæ

3615 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಬಿಫ ರಿ vÁqÀ¥Àwæ

3616 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

3617 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಮಾಜಿ ಲ್ಲ ವಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3618 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3619 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

3620 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3621 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಣ vÁqÀ¥Àwæ

3622 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3623 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮಂಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3624 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಮಿೀದ್ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

3625 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  vÁqÀ¥Àwæ

3626 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3627 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3628 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

3629 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗದವ vÁqÀ¥Àwæ

3630 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಕಲ vÁqÀ¥Àwæ

3631 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಮುಿ vÁqÀ¥Àwæ

3632 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

3633 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಶಿಕಾಿಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

3634 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3635 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಿೀಯ vÁqÀ¥Àwæ

3636 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ತ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3637 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3638 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3639 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನ್ನಮಂತ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3640 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ vÁqÀ¥Àwæ



3641 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾನ್ನ vÁqÀ¥Àwæ

3642 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೈಮಾರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3643 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಮುಿ vÁqÀ¥Àwæ

3644 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೀಗ vÁqÀ¥Àwæ

3645 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತಾ ತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3646 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ vÁqÀ¥Àwæ

3647 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ವಿಂಕುಮಾರ್ ಹಿಂಗಿಂಟಿಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3648 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜನಾಧಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3649 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನ್ನಸೂಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3650 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3651 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೆಸಭತ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

3652 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3653 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದ vÁqÀ¥Àwæ

3654 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3655 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

3656 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3657 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರಿಯಾ vÁqÀ¥Àwæ

3658 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವೀಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

3659 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿೀತ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3660 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ ಭು vÁqÀ¥Àwæ

3661 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಪ್ ಇಲಲ vÁqÀ¥Àwæ

3662 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾರಾಮಣ ದವುಲ  ರಾಥೀಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3663 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶು vÁqÀ¥Àwæ

3664 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಂಗಳೂರು vÁqÀ¥Àwæ

3665 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3666 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಕಾಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3667 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

3668 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬು ಬಿ ಏರಿದರು vÁqÀ¥Àwæ

3669 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3670 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3671 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3672 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಮಿೀಲಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

3673 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3674 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3675 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶಕ vÁqÀ¥Àwæ

3676 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷರುಬಾಯಿ ಪ್ಪತಂಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3677 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪ್ಪಿರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3678 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

3679 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಮಫಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3680 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3681 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಹೂಗ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

3682 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಇಿಂಜಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3683 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3684 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಪಿಂದರ vÁqÀ¥Àwæ

3685 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3686 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

3687 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3688 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3689 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಭಷೇಕ್ ಎಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

3690 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೇಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3691 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3692 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3693 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3694 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೀಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3695 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೀಲಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3696 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಿಂದರ   ನಾಟಿೀಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3697 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3698 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3699 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಮಿತ್ತರ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3700 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3701 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದ್ರರ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

3702 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3703 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಮಯ  ಭಠರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3704 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಷವ ರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3705 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚೆಲ್ಲಲ ತಾ ವ vÁqÀ¥Àwæ

3706 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

3707 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

3708 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3709 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

3710 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3711 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಾಸು ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3712 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನವೀಯ vÁqÀ¥Àwæ

3713 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಿಂತಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3714 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸದದ  vÁqÀ¥Àwæ

3715 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧೂಳ vÁqÀ¥Àwæ

3716 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರುರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3717 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೇಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3718 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3719 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೇಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ



3720 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3721 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಶಿೀರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

3722 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ್ vÁqÀ¥Àwæ

3723 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3724 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದವ vÁqÀ¥Àwæ

3725 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಮಾದರ ಕ vÁqÀ¥Àwæ

3726 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೇತಲ  vÁqÀ¥Àwæ

3727 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಲಿಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

3728 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3729 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಬದರ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3730 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3731 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3732 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

3733 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷದ್ರಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

3734 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3735 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3736 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೇರಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

3737 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಎಸ್ ಮುತಾ ರ್ತಾ vÁqÀ¥Àwæ

3738 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಣನ vÁqÀ¥Àwæ

3739 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3740 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಣನ vÁqÀ¥Àwæ

3741 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಯ ೀರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3742 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಯತ್ vÁqÀ¥Àwæ

3743 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

3744 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಿಭರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

3745 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಡ vÁqÀ¥Àwæ

3746 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಯರ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

3747 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸದದ ಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3748 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಂಕ vÁqÀ¥Àwæ

3749 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

3750 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

3751 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಜಮಲಕಮ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

3752 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಿಂತ ಕುಮಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3753 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3754 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಎನ್ ಮಾಲ್ಲಕ ಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

3755 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವೀಿಂದರ  vÁqÀ¥Àwæ

3756 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷೂ  vÁqÀ¥Àwæ

3757 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

3758 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ vÁqÀ¥Àwæ

3759 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

3760 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

3761 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮುಷಾ ಫಾ ಸದದ ಕ vÁqÀ¥Àwæ

3762 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಮ vÁqÀ¥Àwæ

3763 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇೀಸನ್ ಚವಾಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

3764 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

3765 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮ್ ಭಾಗದೄ vÁqÀ¥Àwæ

3766 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುದರ  vÁqÀ¥Àwæ

3767 ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

ಕ್ರ .ಸಂ. f¯Áè vÁ®ÆèPÁ ºÉÆÃ§½
ಕೃಷಿಕ್ರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ 

ವಿಳಾಸ

1

PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ £Á®ªÁgÀ ಕೃಷಿಕಯ ಹೆಷರು ಹಾಗೂ ವಳಾಷ

2 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ £Á®ªÁgÀ zÀAqÀAiÀÄå ±ÀAPÀæAiÀÄå, ¸Á: §¼ÀªÀqÀV

3 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð CtÚ¥Àà FgÀtÚ, ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À

4 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ¸Á: ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ

5 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä PÀÄ¥ÀàtÚ, ¸Á; CgÀtPÀ®

6 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð Gdé¯Á zÉÃ«AzÀæ, ¸Á: ªÀiÁqÀ§Æ¼À

7 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð gÁdÄ ¹zÀÝtÚ, ¸Á: PÉÆqÀzÀÄgÀ

8 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ªÀÄ®ètÚ ±ÀAPÀæ¥Àà, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð

9 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¹zÀÝ°AUÀ ²ªÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªÀ

10 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð¹ÃvÁgÁªÀÄZÁAiÀÄð gÁWªÉÃAzÀæZÁAiÀÄð, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwðÀ

11 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ±ÁAvÀÁ¨Á¬Ä dUÀ£ÁßxÀ, ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ

12 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ±ÁÀêªÀÄgÁAiÀÄ £ÁUÀ¥Àà, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð

13 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ºÀ¸À£À¥ÀmÉÃ® £À©Ã¥ÀmÉÃ®, ¸Á: ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ

14 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð £À©ü¥ÀmÉÃ® gÀ¸ÀÆ®¥ÀmÉÃ®, ¸Á: EAzÀ£ÀPÀ¯ï

15 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¦ÃgÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà, ¸Á: ªÀiÁqÀ§Æ¼À

16 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ²ªÀgÁAiÀÄ ¸ÁAiÀÄ§tÚ, ¸Á: EAzÀ£ÀPÀ¯ï

17 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðUË¹AiÀiÁ¨ÉÃUÀA ªÀÄºÀäzÀjAiÀiÁdÄ¢Ý£ï, ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ

18 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðªÀÄ.CdgÀÄ¢Ý£À vÀA. ªÀÄ. jAiÀiÁdÄ¢Ý£À, ¸Á: PÉÆÃgÀªÁgÀ

19 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥ÀªÀ£ÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀzÁ²ªÀgÁAiÀÄ, ¸Á: ¤¥ÁàtÂ

20 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ±ÁAvÀUËqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà, ¸Á: ¨ÉtÆÚgÀ(©)

21 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¹zÀÀÝtÚ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà, ¸Á: ¨ÉtÆÚgÀ(©)

22 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð CA¨ÁzÁ¸À ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ, ¸Á: ¤¥ÁàtÂ

23 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ZÀAzÁæªÀÄ ¸Á§tÚ, ¸Á: ±ÀÀAPÀgÀªÁr

24 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ªÉAPÀlgÁªÀ «oÀ×®gÁªï, ¸Á: ¤¥ÁàtÂ

25 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð CA¨ÁgÁAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà, ¸Á: ¤¥ÁàtÂ

26
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð UËgÀªÀÄä PÁ²£ÁxÀ, ¸Á: ¤¥ÁàtÂ
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27
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðಶಿಕಾಿಂತಭಮ  ಮವವಂತ , ¸Á: ªÀÄÄUÀÄmÁ

28
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðಶಿರಾಜ ಧಭಿಣ್ಣಾ , ¸Á: fÃªÀ£ÀªÀiÁgÀqÀV

29
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಾಬುರಾವ್, ¸Á: PÀªÀÄPÀ£ÀÆgÀ

30
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðಗಫೂಯಟೇಲ ಬಾಶಾಟೇಲ, ¸Á: ªÀÄÄUÀÄmÁ

31
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಖತಲಪ್ಪ , ¸Á: ¤¥ÁàtÂ

32
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¹zÀÝ¥ÀàÀà ಫಷರಾಜ, ¸Á: ¤¥ÁàtÂ

33
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðದ  ನಾಗ , ¸Á: PÁlªÀÄzÉÃªÀgÀºÀ½î

34 PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೀಭರಾಮ ಶಿರಾಮ, ¸Á: PÀªÀÄPÀ£ÀÄgÀ

35
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðಸುಭಾವಚಂದರ  ಭೀಭರಾಮ, ¸Á: ¤¥ÁàtÂ

36
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðವಕುಿಂತಲಾಬಾಯಿ ಶಿವಯಣಪ್ಪ , ¸Á: ªÀiÁqÀ§Æ¼À

37
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿಂಡುಬಾಯಿ ಸುಭಾಶ, ¸Á: ¤¥ÁàtÂ

38
PÀ®§ÄgÀV avÁÛ¥ÀÄgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðತ್ತಕಕ ಭಮ  ಸಣಭಯಾಯ , ¸Á : ªÀÄÄUÀÄmÁ

ಕ್ರ . ಸಂ. ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಹೋಬಳಿ ಗ್ರರ ಮ
ಪಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು 

ಮತ್ತು  ವಿಳಾಸ
ಪಡೆದ ಸೌಲಭಯ

1 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಟಾಗ ಸದದ ಣ್ಣಾ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

2 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

3 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ತಭಮ ಣಾ  ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

4 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಲಡಿಹಾಳ ಶಿರ ೀ.ಪ್ಪಿಂಡು ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

5 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಳಿದಹಾಳ ಥಾನ್ನ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

6 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ವಯಣಪ್ಪ  ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

7 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಶಾಭರಾಮ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

8 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾತ್ತಿರ್ ಕೄ ಕವತ್ತ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

9 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಳದಲಾಲ ಶಿವಾ   ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

10 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಳದಲಾಲ ಚನನ  ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

11 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡೇಸಳಿಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

12 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಗರುರಾಜ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

13 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಸದಲ ಿಂಗ   ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

14 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ನಾಗಭಮ  ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

15 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ನಾಗೇಿಂದರ    ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

16 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಭೀಭಬಾಯಿ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

17 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಅಣವೀಯಬದರ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

18 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡೇಸಳಿಿ ನಯಷಭಮ  ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

19 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಭೀಭರಾಮ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

20 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಶಿರಾಜ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

21 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಮಾಮ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

22 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕೃಷಾಾ ಬಾಯಿ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

23 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಯೀಗಣಾ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

24 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸೀಭಶೇಖಯ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

25 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಫಷಕುಮಾಯ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

26 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಷಯಳಾಬಾಯಿ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

27 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

28 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

29 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಗೌಡಪ್ಪ  ಕಾಬೇಿಿಂಡೆಜಿಭ+ಮಾಯ ಿಂಕೇಜೆಫ

30 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ನಭಿಲಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

31 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

32 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಅಣಾ ರಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

33 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರೇಣಸದದ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

34 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಜಗದಪ್ಪ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

35 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ ಕ ರಾಭಲಿಂಗ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

36 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿಯೀಗ     ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

37 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

38 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಶಿಕಲಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

39 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

40 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಹಾಿಂತ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

41 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಜಟ್ಾ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

42 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಾಗಭಮ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

43 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಅಿಂಬು ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

44 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ವವವ ನಾಥಗೌಡ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

45 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

46 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭೀಜ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

47 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಗರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

48 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

49 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

50 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರ ಭುರಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

51 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿರ ೀರೇಣಸದೄದ ೀವವ ಯಸಾವ ಮಿ ಗರುರುದರ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

52 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

53 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ತೇಜು ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

54 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಯಣಭಮ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

55 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸುಭಾಶ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

56 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಯಶುರಾಭ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

57 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭೀಭಭಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

58 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ದ್ರಮೇೀದಯ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

59 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಭಾಯತಜಯ ೀರ್ತ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

60 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ದೀಕ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

61 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಣಮಂತರಾಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

62 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

63 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶಿಯೀಗಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

64 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಅಪಷಯಅಲ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

65 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶೇಯಅಲ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

66 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಯೀಗ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

67 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಯತನ ಭಮ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

68 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಸಬಾದ ಮಂತರ ಜಾತಮಯ  ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

69 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಗಣು ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

70 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಅಶೀಕ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

71 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಫಲಬಿೀಭ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

72 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಅನ್ನಸುಬಾಯಿ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

73 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಫಷಗೌಡ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

74 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

75 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

76 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಯತ್ತನ ಬಾಯಿ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

77 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಭೀಭಣಾ  ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

78 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಹಾಿಂತ  ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

79 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸದದ ಲಿಂಗಶೆಟಿಾ  ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

80 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

81 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀಭರ್ತ.ಸದದ ಲಿಂಗಭಮ  ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

82 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರುಕುಭ ಬೇಗಂ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

83 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಮೌಲಾನಸಾಫ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

84 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭನೀಜ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

85 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಯವೀಿಂದರ  ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

86 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಅಮೇಗಿ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

87 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಅಮಯ ಭಮ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

88 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ Basavaraj ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

89 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ದುಯಬಾಯಿ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

90 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಎಯಭಮ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

91 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ Eranna ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

2019-20



92 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಗಂಗ್ಧರ್ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

93 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಜೈ ರಾಮ್ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

94 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಕಲಲ ಭಮ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

95 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಖಾಜಾಹುಸ್ರನ್ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

96 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಭಲಲ ಮಾಮ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

97 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಭರೆ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

98 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ವಯಣಗೌಡ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

99 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶಿಲಿಂಗಭಮ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

100 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಸೀಹೆಲ್ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

101 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ವೀರೇಶ್ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

102 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಆಯೈನಾಬಿೀ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

103 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ದವಂತೇಗೂನ ರ್

ಜಗದವ
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

104 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಅಲದ ಹಾಲ್

ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

105 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಸೇವಾ ನಗಯ

ಅರುಣ್ ರಾಥೀಡ್
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

106 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಸೇವಾ ನಗಯ

ಶಂಕರ್
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

107 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಟಾಗ  ಕಿಂಚ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

108 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಟಾಗ ಭಹಾದವ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

109 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಶಂಕಯವಾಡಿ

ಬಂಡಣಾ
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

110 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಶಂಕಯವಾಡಿ

ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

111 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ಅಸಮ ದ್
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

112 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

113 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ರಾಜು
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

114 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಟಾನೂ ನಾ ಳಿಿ

ಆಶಾ ಭಲಚ ಿಂದ್ ವಮಾಿ
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

115 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಟಾನೂ ನಾ ಳಿಿ

ಸಸ್ರಭಮ
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

116 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಟಾನೂ ನಾ ಳಿಿ

ಶಿಲಿಂಗಪ್
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

117 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಅಬುಫ ಲ್ ಜಬಾಫ ರ್ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

118 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಚನನ  ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

119 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಪಹಿೀಿನ್ ಫಾರ್ತಮಾ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

120 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

121 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಕಾಫ ಲ್ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

122 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ನಯಷಭಮ  ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

123 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಪ್ಪಿರ್ತ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

124 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಷಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಪೊೀತಂಕರ್ ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

125 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಭಲಕ 
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

126 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಸಾಫಭಮ
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

127 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

128 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ನಾಗಭಮ
ಮೇನಕೇರ ೀಟಪ್ಪಷ

129 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ನಾಗರಾಜ
ಅಸಪಟ

130 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ಷವತ್ತ
ಅಸಪಟ

131 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಚಂದರ ಶಾ ಅಸಪಟ

132 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ದವಿಂದರ  ಅಸಪಟ

133 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಗೌಯಭಮ ಅಸಪಟ

134 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ರೇಣುಕಾ ಅಸಪಟ

135 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಶರಿೀಫಾ ಬಿೀ ಅಸಪಟ

136 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಧೈಣಾ
ಅಸಪಟ

137 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಗಯಣಾ
ಅಸಪಟ

138 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಈಯಣಾ
ಅಸಪಟ

139 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಈಯಪ್ಪ
ಅಸಪಟ

140 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ವಾಯ ಪ್ಪರಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಮಾರ ನ್
ಅಸಪಟ

141 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ರ್ತರುರ್ತ
ಅಸಪಟ

142 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್
ಅಸಪಟ

143 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಡಳಿಿ ಫಷಣಾ ಅಸಪಟ

144 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಡಳಿಿ ಧನಭಮ ಅಸಪಟ

145 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಡಳಿಿ Sharanabasappa ಅಸಪಟ

146 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ಬಿೀಯ
ಅಸಪಟ

147 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ಮಾಯಭಮ
ಅಸಪಟ

148 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ರಾಜ್ ಅಸಭದ್
ಅಸಪಟ

149 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಬೂರು

ಪ್ಪಿರ್ತ
ಅಸಪಟ

150 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಬೂರು

ಸಾಮಫಣಾ
ಅಸಪಟ

151 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಬೂರು

Shivanna
ಅಸಪಟ

152 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಅಿಂಫಣಾ ಅಸಪಟ

153 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ Basamma ಅಸಪಟ

154 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ದಣಾ ಅಸಪಟ

155 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಡೌಲಟ್ ಸಾಬ್ ಅಸಪಟ

156 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಶಾಭರಾಮ ಅಸಪಟ

157 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಶಿಲಿಂಗ ಅಸಪಟ

158 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಸದ್ರರ ಭ ಅಸಪಟ

159 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಸುಮಿತ್ತರ ಅಸಪಟ

160 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಳಾ (ಕೄ) ಕಲಾರ್ತ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

161 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಮಾಳ ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

162 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ MALLAMMA

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

163 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ನಾಗೇಿಂದರ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

164 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ನಾಥ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

165 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಭಯತೂರು ಫಷರಾಜ ಎಚ್

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

166 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ Basavaraj

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

167 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೆನಾಬಾಯಿ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

168 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ರ ಮೇೀದ್ ರಾವ್

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

169 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸುನೀತ್ತ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

170 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ದಷಾ ಗಿೀರ್

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

171 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಭಯತೂರು ಅಿಂಜನಾ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

172 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಾಮ್

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

173 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಅಬುದ ಲರ ಹಿಮಾನ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

174 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಆನಂದ್

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

175 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸುಭನ್ ಬಾಯಿ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

176 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ದಕ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

177 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಳಿಿ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

178 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ದನತೆಗನೂಯ ಸನ್ನಮಂತ ರಾವ್

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ



179 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಗರುಲಿಂಗ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

180 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ Mallappa

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

181 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಷಿಷವ ರ್ತ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

182 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಶಿರಾಜ್ ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

183 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ಅಬುದ ಲ್ ಕಯೂಮ್

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

184 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಯಂಕ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

185 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ದನತೆಗನೂಯ ಬಾಬು ರಾವ್

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

186 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಿರ ೀಧಯರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

187 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಶಾಹಾಬಾದ SIDDALING

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

188 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಚಿದ್ರನಂದ್

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

189 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ಎನ್ ಕೄ

ಇಮಾಜೆತೆಪೄಯ

190 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಭಯತೂರು ಅನತ್ತ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

191 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಿಸಳಿಿ ಸನ್ನಮಂತರಾವ್

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

192 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ರೇಣುಕಾ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

193 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ಣಾ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

194 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಿಸಳಿಿ ಭಹಾರುದರ 

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

195 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

196 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ವಜಮ ಲಕಮ ಮ ೀ ಜೈನ್

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

197 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಯವ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

198 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಿಸಳಿಿ CHANNAPPA

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

199 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಣಿಕ್ ರ ಭು

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

200 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸೈಮದ್ ಮೇಸಭದ್ ಜಮಾಲ್

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

201 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಅಕಾ ರ್ ಬೇಗಂ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

202 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ NAGAPPA ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

203 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೇಜಭಜ ನ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

204 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಹಾದವ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

205 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ Basavaraj

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

206 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಾಮ್ ರೆಡಿಿ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

207 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಗಂಗಣಾ  ಶಿರ ೀರ್ತ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

208 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಬಾಬು

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

209 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಜಿೀಮುದದ ೀನ್

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

210 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

211 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ದನತೆಗನೂಯ ಭನ್ನ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

212 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಭಯತೂರು Muttamma S Valkeri
ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

213 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

214 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ರಾಚಣಾ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

215 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ Shantamma

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

216 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ಬಿೀಬಿ ಶಂಶಾದ್ ಬೇಗಂ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

217 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಎಿಂಡಿ ಮುನೀರ್

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

218 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಳಾ (ಕೄ) SHARANABASAPPA

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

219 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ್

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

220 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ siddanna

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

221 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ Sharanabasappa Malkud
ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

222 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭೀಭವ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

223 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

224 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಿಸಳಿಿ ವಜಯ್ ಲಕಮ ಮ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

225 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಫಷರಾಜ

ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

226 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ರ ಕಾಶ್ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

227 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಜಭಕಾಬಾಯಿ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

228 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ಪ್ಪಿಂಚ್ಚಲ್ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

229 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಮುತಾ ಗ್ ಭೀಭರಾವ್ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

230 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಭೀಭರಾವ್ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

231 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು SIDDANNA ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

232 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ BASAMMA ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

233 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ SHARANAPPA ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

234 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ, ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

235 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಗಂಗಣಾ  ಶಿರ ೀರ್ತ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

236 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಅನವೀಯ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

237 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಗಂಗಭಮ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

238 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

239 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ವಜಯ್ ಲಕಮ ಮ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

240 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ MD ASIF ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

241 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

242 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

243 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಇಮಿಡ್ಲಕೇಲ ಪಿರ ಡ

244 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ SHARANAPPA ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

245 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಲಂಗ್ ಇನಾಮಾದ ರ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

246 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಅಬಿಡ್ ಅಸಮ ದ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

247 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಸದ್ರರ ಮ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

248 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

249 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಭಲಲ ರಾಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

250 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

251 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು, ಭಹಾದ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

252 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ, ಭಲಕ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

253 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ Basayya ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

254 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

255 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Sanganna ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

256 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಮುತಾ ಗ್ Naganna ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

257 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು Bhimaraya ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ



258 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಚಂದಭಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

259 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ನಾಗೇಿಂದರ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

260 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಹಿಬೂಬ್ ವನ. ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

261 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Rayappa ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

262 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಿಕುಮಾರ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

263 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Ningappa ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

264 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ರಾಕಶ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

265 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

266 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ Sharanappa ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

267 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ (ಕೄ) ಶಿಯೀಗ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

268 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ನಿಂಗಭಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

269 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು, ಭಯತೂರು ಬಾಬು ವಾರ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

270 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

271 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು, ಭಯತೂರು ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

272 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ (ಕೄ) ಫಷ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

273 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ Basavaraj ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

274 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಮುತಾ ಗ್ ಕಾಳಭಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

275 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ Sharanappa ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

276 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಚನನ ಭಲಲ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

277 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ Mallappa ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

278 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ನಿಂಗಣಾ  ಕಾಭಣಾ  ಜಡಗಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

279 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Sharanabasappa ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

280 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಸದದ ಭಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

281 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

282 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಅನೆನ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

283 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ರುದರ ಭಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

284 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ NAGAPPA ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

285 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ NAGAPPA ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

286 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ KALLAPPA ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

287 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸೇಲಂ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

288 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯಗೂಳ ಕಾಶಿೀರಾಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

289 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ ಬಿೀಲಿಿಂಗ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

290 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಸುರೇಖಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

291 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

292 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸುನೀತ್ತ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

293 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪೄಠಸರೂಯ ಜೈನಾಬ್ ಬಿೀ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

294 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ದ್ರಸಾಾ ಗರ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

295 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಅಣೆಾ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

296 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಧನ  ಎಿಂ ಇಿಂಗಿನ್ಜಶೆಟಿಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

297 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

298 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

299 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

300 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಭಹೇಿಂದರ ಕುಮಾರ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

301 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

302 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Ningappa ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

303 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

304 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ದೌರ ರ್ತ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

305 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಅಿಂಫವ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

306 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಭಕೂಫ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

307 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಅಶೀಕ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

308 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಗರುನಾಥ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

309 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಈಯಣಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

310 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಶಿರಾಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

311 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ರಾಭಲಿಂಗ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

312 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

313 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ANSUBAI ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

314 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

315 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ SHIVAPPA ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

316 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸುರೇಶ್ ಕೄ ಕುಲಕಣಿಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

317 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ SHIVASHARANAPPA ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

318 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ಭನೀಸರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

319 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಷಲಮಾ ಬೇಗಂ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

320 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಮಾಯಭಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

321 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು, ಭಂಕೂರು ನ್ನಜ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

322 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಚಿದ್ರನಂದ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

323 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ SURESH DODDAMANI ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

324 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ SANGEETA ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

325 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು Anusha Bai ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

326 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಭಕೂಫ ಲ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

327 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

328 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಕಾಸರೇ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

329 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಮುತಾ ಗ್ ಗಿಂಡೇರಾವ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

330 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಯಣ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

331 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

332 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಬೇಬಿ ಬಾಯಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

333 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ದೀಕರಾಜ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

334 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು Ningappa ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

335 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ Sharada Bai ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

336 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಬೆಲ್ಲ  ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

337 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ Siddappa ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

338 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಭಹಾದವ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

339 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಸುನಲ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

340 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ದತಾ ತ್ತರ ಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

341 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ರೇ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

342 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ (ಕೄ) ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

343 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಭಹಾಲಕಮ ಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

344 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಕಯಣಕುಮಾರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

345 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ರ ಹಾಲ ದ್ರಚ್ಚಮಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

346 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಷಿಷವ ರ್ತ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

347 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು, ಭಯತೂರು ವಜಮಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಪ್ಪಲಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

348 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ Nagappa mahadevappa kumbarಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

349 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಶಿವುಪುತರ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

350 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ, ತಯನಳಿಿ ಕಾಶಿೀರಾಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

351 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು Madivalappa ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

352 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಯವರಾಜ್ ಹೆಗಗ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

353 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಭರೆವಾವ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

354 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

355 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೌಲಗ್ (ಕೄ) ಭೀಭಶಾ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

356 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಪೂಜಾ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

357 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಯವ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

358 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭನ್ನ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

359 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ರ ಭುರಾಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

360 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಖಾಜಾಹುಸ್ರನ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

361 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಾಿನೂಯ BALAPPA ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

362 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಭಲಲ ನ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

363 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) VIJAYALAXMI ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

364 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) YALLAPPA ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

365 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಭಹೇವ ಶಿಯೀಗ  ಅವಂರ್ತಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

366 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಗಂಗಣಾ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

367 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ, ಕಡಿಸಳಿಿ ಎಿಂಡಿ ಗಲಾಿಂ ಮೆನ್ನದದ ೀನ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

368 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತನೂಯ, ಭಂಕೂರು Shivasharanappa ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

369 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಕರ ೀಮ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

370 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ರಾಭಣಾ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

371 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ , ತಯನಳಿಿ ಅಜುಿನ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

372 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

373 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೇಲ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

374 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಅಿಂಫವ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

375 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಸೈಮದ್ ನೂರುಲಾಲ  ಹುಸೇನಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

376 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಭಹೇಶ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ



377 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ದ್ರಭಗಿಂಡ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

378 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ದತಾ ತರಾವ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

379 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಕಯಫಷ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

380 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಶಿಯೀಗ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

381 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

382 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

383 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ದವ ಬಾಯಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

384 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಪುಣಕ ಬಾಯಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

385 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ನಾಗ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

386 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಡಿನಾಾ  ನೀಜರ್ ಭಜಾದ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

387 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ಮಯ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

388 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶೆರಾಲ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

389 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಫಷಯಜ ಭೀಭರಾಮ ದುಗಗ ಿಂಡ್ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

390 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಶಿಲಿಂಗ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

391 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಭಾಗಭಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

392 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ನಾಗೇಿಂದರ   ನಾಟಿೀಕರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

393 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಗರುರಾಜ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

394 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಕುಭಬಾರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

395 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭೀಭರಾಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

396 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

397 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಶಿರಾಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

398 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

399 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

400 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ನಿಂಗ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

401 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಎಿಂ ಕಂದರ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

402 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಭಸದ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

403 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ವಬಾಡಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

404 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಸಂಗಿೀತ್ತ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

405 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ ಕೄ ದಭಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

406 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೀ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

407 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಧನರಾಜ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

408 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭೀಜು ನಾಮಕ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

409 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಶಿಕಲಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

410 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಷ್ಣಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

411 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಿಂದನೂಯ ವಯಣ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

412 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಫಷಭಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

413 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಸಸ್ರಭಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

414 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಭೀಭರಾವ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

415 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಯಣ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

416 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

417 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

418 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಕುಪಿಂದರ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

419 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ರ ಭು ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

420 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ಣಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

421 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಸುಮಿತ್ತರ  ಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

422 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಶಿಯೀಗಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

423 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ರಾಭಚಂದರ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

424 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶಂಕರ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

425 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

426 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ವನೀದ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

427 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಕಾಸಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

428 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ನಾಗ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

429 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಮಲಲ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

430 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಭೀಭಬಟಾ  ಜೀಶಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

431 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ರೇಣಸದದ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

432 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ವವವ ನಾಥ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

433 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಫಶಿೀರ್ ಟೇಲ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

434 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಹಿಬೂಬ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

435 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಅನೆನ ಮಾಮ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

436 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಭಲಲ ನಾಥ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

437 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಸದ್ರರ ಭ  ಗೌಡ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

438 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಅಬುದ ಲರಾzz್ ಕ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

439 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಸುಮಿತ್ತರ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

440 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ಭಲಕ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

441 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

442 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

443 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಚನನ ಭಲಲ ಮಯ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

444 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ ಕೄ ಸದದ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

445 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

446 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ವವವ ನಾಥ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

447 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ನಾಗೇಿಂದರ  ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

448 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸನಮಂತ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

449 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಅಪೂ ರ್ ಟೇಲ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

450 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಿಂದನೂಯ ಅಿಂಫವ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

451 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಶಿವಯಣ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

452 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಾಯಿ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

453 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಷತಾ ೀಬಾ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

454 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೇಲ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

455 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಅಜುಿನ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

456 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಶಂಕರ್ ರಾಭರಾವ್ ಪೊರ ೀಫೆನಪ್ಪಷ

457 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಎಿಂಡಿ ಗಲಾಿಂ ಮೆನ್ನದದ ೀನ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

458 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

459 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

460 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

461 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಫಷರಾಜ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

462 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಷ್ಣಾ ದ್ರಸ್ ಮಂರ್ತರ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

463 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಯವ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

464 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಿಂದನೂಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಸಾಾ ನ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

465 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಗಂಗಣಾ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

466 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಭಲಲ ನ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

467 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ರ ಭುರಾಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

468 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಯವ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

469 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಚಿದ್ರನಂದ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

470 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಶಿಿಂಧೆ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

471 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಕಲಲ  ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

472 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಅಕಕ ನಾಗಭಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

473 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಫಷೂ ಭಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

474 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಸದ್ರರ ಭ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

475 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಯಜನ ಯಮಶ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

476 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಭನೀಸರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

477 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಿಂದನೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

478 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಶಿಯೀಗಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

479 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಭಾಗಿೀಯರ್ತ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

480 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಸುರೇಶ್ ವಾರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

481 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಚನನ ಭಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

482 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

483 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

484 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಗಣೇಶ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ



485 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

486 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಕರಂಗಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

487 2019-20 QUALITY CONTROL (QC) ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

488 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

489 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

490 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಷಯಳಾ ಬಾಯಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

491 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

492 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೀಡ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

493 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

494 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಗೌಡ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

495 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಹಾಜಾ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

496 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿಕುಮಾರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

497 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಶಾಭರಾಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

498 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸದದ ಲಿಂಗಭಮ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

499 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಅಲಮಾಬಿ
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

500 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ನಿಂಗಭಮ
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

501 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಸನಮಂತ್
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

502 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಫಷರಾಜ
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

503 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ಫಷರಾಜ
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

504 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ಸಾಫಣಾ
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

505 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ಅಬೇಡ್ಲ ಬಿೀ
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

506 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ಸೈಮದ್ ನೈಭತ್ತಲಾಲ  ಹುಸೇನ್
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

507 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ಲಾಲಾಫ
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

508 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಬೂರು

ಸಂತೀಷ್
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

509 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಬೂರು

ಗಿಂಡ್ನರಾವ್
ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

510 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಯಮವವ ಯ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

511 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಗರುಮಯ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

512 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

513 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಶಾಿಂತ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

514 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

515 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಸುರೇಶ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

516 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ ಕೄ ರುಪ್ಪಲ  ನಾಮಕ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

517 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಟೇಲ್ ಹಿೀರೀರ್ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

518 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಗೀವಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

519 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

520 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಇಮಾಮೄಕಾ ನ ಬೆಿಂಜಯೆಟ

1 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಂಕಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

2 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಂಕಯ ವಠಲರಾ EMAMACTIN BENZOATE

3 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಭಪ್ಪ  ಫಷಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

4 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಭಲಿಂಗ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

5 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ ಭಮ  ಭೀಭಶಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

6 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಇಸಾಲ ಯಿಲಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

7 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣಭಮ  ಮಾರುರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

8 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ನಾಗೇಿಂದರ   ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

9 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಷ್ಣಾ ಕಾಿಂತ ಖುಫಣ್ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

10 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖುಫಣ್ಣಾ  ಗರುಪ್ಪದ EMAMACTIN BENZOATE

11 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಲಲ ಕಾಜು೯ನ ಈಯಣ್ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

12 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನ೯ಭಲಾ ಭಲಲ ಕಾಜು೯ನ EMAMACTIN BENZOATE

13 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗನಾನ ಥ ಧೂಳಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

14 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಯಮಾಯಾಯ  ನಾಗಯಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

15 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣಫಷಪ್ಪ  ಭಲಶೆಟಾ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

16 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಯವೀಿಂದರ  ಭಲಲ ಕಾಜು೯ನ EMAMACTIN BENZOATE

17 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಜಗನಾನ ಥ EMAMACTIN BENZOATE

18 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗಣಾ  ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

19 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಉಮವ ಶಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

20 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಭರಾ ನಾಗಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

21 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶೇಖಣ್ಣಾ  ಶಾಭರಾ EMAMACTIN BENZOATE

22 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ ವೀಯಬದರ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

23 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣ  ನಾಗಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

24 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಾಜಿೀದ ಸಷನಮಿಯಾ EMAMACTIN BENZOATE

25 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ಸಶರ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

26 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ದವಿಂದರ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

27 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಚಣಿ ಸಣಮಂತರಾ EMAMACTIN BENZOATE

28 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಠಾಕರು ಬಾಳು EMAMACTIN BENZOATE

29 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಿರೀಜಮಿಯಾ ಮುಷಾ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

30 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಮಿನಸಾಫ ಮುಷಾ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

31 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಠಲ ಕಾಳಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

32 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಕಸುಾ ಯಬಾಯಿ ಸೀಭಶೇಖಯEMAMACTIN BENZOATE

33 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಫಷರಾಜ ನಾಗೇಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

34 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿವಯಣಪ್ಪ  ಮಾರುರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

35 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸದದ ಲಿಂಗ ರೆಡಿಿ  ಚಂದರ ಶೇಖಯರೆಡಿಿEMAMACTIN BENZOATE

36 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಮೇೀರ್ತಟೇಲ ನಜಿಭಟೇಲEMAMACTIN BENZOATE

37 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸಂಗರೆಡಿಿ  ಕಾಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

38 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಂದರ ಕಲಾ ಶಾಿಂತಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

39 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಜಗನಾನ ಥರೆಡಿಿ  ದವಯಥರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

40 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರಾಜೆಿಂದರ ರೆಡಿಿ  ನಾಗರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

41 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುಬದರ ಬಾಯಿ ಜನಾಧ೯ನರೆಡಿಿEMAMACTIN BENZOATE

42 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಿವಯಣರೆಡಿಿ  ಕಲಾಯ ಣರಾEMAMACTIN BENZOATE

43 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಪಂಡಿೀತರಾ ಗೂಿಂಡಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

44 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿೀರು ತ್ತಕಾರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

45 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಫಷರಾಜ ರಾಜಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

46 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಬು ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

47 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ದಜಿ ಜಮರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

48 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ರ ಕಾವ ಫಷಲಿಂಗಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

49 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಮುಲ  ಷಕರು EMAMACTIN BENZOATE

50 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಸು ಷಕರು EMAMACTIN BENZOATE

51 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಜಾನಮಿಯಾEMAMACTIN BENZOATE

52 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚ್ಚಡ್ಲಭಣಿ ಲಾಲ್ಲ EMAMACTIN BENZOATE

53 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಭಲಲ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

54 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾರಾಮಣ ರಾಭಣ್ಣನ EMAMACTIN BENZOATE

55 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ ಕಂಠಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

56 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯಂಕಮಾಮ  ವಿಂಕಟರಾ EMAMACTIN BENZOATE

57 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಣ್ಣಾ  ಚಂದರ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

58 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಷಯಷವ ರ್ತ ಗಯಲಿಂಗಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

59 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜು ಟಿೀಕು EMAMACTIN BENZOATE

60 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಥರುಸಿಂಗ ಚಂದು EMAMACTIN BENZOATE

61 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರ ಕಾವ ಶಾಿಂತಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

62 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಭಲಲ ಕಾಜು೯ನ ಗರುಲಿಂಗಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

63 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮಾರಿರ್ತ ಸಾಮಫಣ್ಣನ EMAMACTIN BENZOATE

64 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಇಸಾಲ ಯಿಲ್ಜ ಟೇಲ EMAMACTIN BENZOATE

65 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರೆಣಸದದ   ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

66 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಯವೀಿಂದರ  ಮೆಲಾರಿ EMAMACTIN BENZOATE

67 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಸಾಜಿೀದ ಖಾಸಿಂ ಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

68 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸದದಯಾಯ  ಗರುಲಿಂಗಯಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

69 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭೀಭರಾಮ ಸಾಮಫಣ್ಣನ  EMAMACTIN BENZOATE

70 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಾಭರಾಮ ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

71 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಬುದ ಲವಾಹಿದ ಅಲ ಭಸದಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

72 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗೆಿಂದರ ಪ್ಪ  ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE



73 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಹಾಿಂತೇವ ಅಣವಯ EMAMACTIN BENZOATE

74 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ ರಾಭಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

75 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಭರಾ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

76 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಪ್ಪಟಿಲ EMAMACTIN BENZOATE

77 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸದ್ರರ ಭ ಪ್ಪಟಿೀಲ EMAMACTIN BENZOATE

78 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಯದ್ರಯಮಿಯಾಯ  ಖಾದಯಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

79 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಭರ ತ ಮಾನಸಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

80 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಾಗಪ್ಪ  ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

81 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹಿಬೂಫ ಪಕ೯ಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

82 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವಯಣಭಮ  ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

83 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ ನಾಗಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

84 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭೀಭರಾ ನಾಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

85 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸುಫಫ ಣ್ಣನ  ಭಲಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

86 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಸಾಮಫಣ್ಣನ  ಅಮಯ  EMAMACTIN BENZOATE

87 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

88 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಸಮ ದ ಮೆನ್ನದದ ನ EMAMACTIN BENZOATE

89 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಖಂಡೆರಾ ರಾಣೀಜಿ EMAMACTIN BENZOATE

90 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುರೇವ ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

91 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭೀಭಬಾಯಿ ಶಂಕರ  EMAMACTIN BENZOATE

92 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಭಯನಾಥ ನನಯಸಿಂಗರಾ EMAMACTIN BENZOATE

93 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಯತಬಾಬು ಸೀಭಶೇಖಯ EMAMACTIN BENZOATE

94 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

95 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಭಶಾಲ ಟೇಲ ಸರಾಜ ಟೇಲEMAMACTIN BENZOATE

96 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಾಫಣ್ಣಾ  ಚಂದರ ಶಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

97 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅನನ ಪೂಣ೯ ನಜಕಂಠ EMAMACTIN BENZOATE

98 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಭಚಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

99 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಭಜಿ ಪೄಮು EMAMACTIN BENZOATE

100 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾನರಾ ಭರೇಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

101 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಭರಾ ಧೂಳಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

102 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಾಯಿಫಣ್ಣನ  ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

103 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬಯತ ಗಿರಿಭಲಲ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

104 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭೀಭರಾ ಈಯಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

105 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಂಕಯ ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

106 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂತೀಿ಼ರೆಡಿಿ  ಗಡರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

107 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಾಭರಾ ಚಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

108 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಾರಾಭ ಜೈರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

109 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸದದ   ರಾಜಶೇಖಯ EMAMACTIN BENZOATE

110 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಶೇಖಯ EMAMACTIN BENZOATE

111 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜು೯ನ ಈಯಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

112 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಯಮವ ಫಷವಂತರಾ EMAMACTIN BENZOATE

113 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗರಿಶಂಕಯ ರಾಭಸಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

114 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ  ಫಷಣಪ್ಪ  EMAMACTIN BENZOATE

115 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭಶೇಖಯ ನಾಗಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

116 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಲಶಾ ಲಾಲ್ಲಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

117 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸೀಭಶೇಖಯ ನಾಗಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

118 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚನನ ಭಲಪ್ಪ  ಫಷಣಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

119 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸಂಗಣ್ಣಾ  ಹೂಣಷಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

120 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಪೊೀನಸಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

121 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಶೇವಪ್ಪ  ವಯಣಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

122 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗರಿಶಂಕಯ ರಾಭಸಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

123 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಫಫ ಯಸಾಫ ಹುಸೇನಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

124 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಮಾನಸೂಯ ಲಾಡೆಲ ಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

125 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವೀಯಣ್ಣಾ  ಫಷಣಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

126 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಕಕ  EMAMACTIN BENZOATE

127 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಛಯಭರೆಡಿಿ  ರೇಣಿದದ ಪ್ EMAMACTIN BENZOATE

128 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ವಯಣ  ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

129 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದನ್ನ ಖಿೀರು EMAMACTIN BENZOATE

130 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಾಭರಾ ವಯವಚ ಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

131 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭೀಭರಾ ವಯವಚ ಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

132 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರಾಜಕುಮಾಯ ಭಲ್ಲ ೀವಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

133 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸದದ ಣ್ಣಾ  ಶಂತರಾ EMAMACTIN BENZOATE

134 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ ಸರಿವವ ಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

135 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜು೯ನ ಕಲಾಯ ಣಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

136 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಕಾವಮಾಮ  ಕಲಾಯ ಣಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

137 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಾರಾಭ ಜೈರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

138 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಕನಕ EMAMACTIN BENZOATE

139 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ನಾಗಮಾಮ  ಸಗ್ರ ಭಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

140 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಸಾಮಫಣ್ಣನ  ಬಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

141 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಭೀಭರಾ ಗಿಂಡಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

142 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಸೀನಮಾಮ  ಕಲಾಯ ಣಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

143 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರ ಕಾವ ಶಿರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

144 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಸದದಯಾಯ  ಅಿಂಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

145 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಭಯಗಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

146 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಮೃತ ಸಾಫಣ್ಣನ EMAMACTIN BENZOATE

147 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಹಾದವ/ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

148 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಶಿರ ೀದವ/ವಠಲ EMAMACTIN BENZOATE

149 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಾಭರಾ/ಚಂದರ ಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

150 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದತಾ ತೆರ ೀಯಾ/ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

151 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತರೆಡಿಿ /ಗಿಂಡ್ಲರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

152 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗಂಗಭಮ /ರುದರ ಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

153 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದಭಮ /ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

154 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಜಗನಾನ ಥ/ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

155 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸಾಫಣಾ /ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

156 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರಾಜಕುಮಾಯ ಭಲ್ಲ ೀವಪ್ಪEMAMACTIN BENZOATE

157 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಿರ ಕಾಿಂತ/ಚಂದರ ಶೆಖಯ EMAMACTIN BENZOATE

158 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಿರ ದೄವ/ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

159 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಪ್ಪಿರ್ತ/ಶಾಭರಾ EMAMACTIN BENZOATE

160 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ/ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

161 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ನನ ಬಾಯಿ/ನಾರಾಮಣ EMAMACTIN BENZOATE

162 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಪ್ಪಿಂಡು/ಜಮರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

163 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅಮೃತರಾ/ಹಿರೆಣ EMAMACTIN BENZOATE

164 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸದದ  /ಫಷೂ  EMAMACTIN BENZOATE

165 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಜಗನಾನ ಥ/ಧೂಳ EMAMACTIN BENZOATE

166 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ /ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

167 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  /ಗಿಂಡಪ್ಪ EMAMACTIN BENZOATE

168 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷೂ  /ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

169 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕುಮಾಯ/ಫಷೂ  EMAMACTIN BENZOATE

170 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷ /ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

171 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿಯೀಗಿ/ಅಣೆ EMAMACTIN BENZOATE

172 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸದದ ರಾಭ/ಮಾಣಿಕ EMAMACTIN BENZOATE

173 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ/ರಾಜೇಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

174 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಧಮುಿ/ಲಿಂಬು EMAMACTIN BENZOATE

175 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಅಿಂಬರಾ/ಫಷಣ EMAMACTIN BENZOATE

176 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಫಷರಾಜ/ಭೀಭರಾ/ EMAMACTIN BENZOATE

177 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಯಣಮಯ /ಸೀಭಣ EMAMACTIN BENZOATE

178 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರೀವನಅಲ/ದ್ರಲಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

179 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷಮಯ /ಸೀಭಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

180 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಮಯ /ರಾಜಣ EMAMACTIN BENZOATE

181 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ/ವದ್ರಯ ಸಾಗಯ EMAMACTIN BENZOATE

182 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸುಭಾಶ/ದ EMAMACTIN BENZOATE

183 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ ಮಯ /ಗರುಲಿಂಗಮಯ /ಕ EMAMACTIN BENZOATE

184 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಇಸಾಮಯಿಲ/ದ್ರಲಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

185 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರ್ತ ಣ/ಶಂಕೄರ  EMAMACTIN BENZOATE

186 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಚೆನನ ಫಷೂ  /ಶಂಕೄರ  EMAMACTIN BENZOATE

187 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಭರಾ/ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

188 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಣಮಂತರಾಮ/ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

189 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಮೇೀಘಸದದ /ರ್ತ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

190 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಭೀಜಿ/ಬಾಳ EMAMACTIN BENZOATE

191 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗಂಗಭಮ /ಉದಮಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

192 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸಂತೀಶ/ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

193 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಕರ ಭ/ವಠಲರಾ EMAMACTIN BENZOATE

194 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನೀಸಯ/ಷತೀಬ EMAMACTIN BENZOATE

195 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ಭಮ /ಸದದ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

196 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬದರ  /ಧನಸಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

197 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲಲ ನಾಥ/ಫಷವಂತರಾ EMAMACTIN BENZOATE

198 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರಾಭಲಿಂಗರೆಡಿಿ /ಯಮವವ ಯEMAMACTIN BENZOATE

199 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ದವಿಂದರ  /ಭರೆ EMAMACTIN BENZOATE



200 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನಾಗಭಮ /ಚೆನನ  EMAMACTIN BENZOATE

201 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಜಕುಮಾಯ/ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

202 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸದದ ಣ್ಣಾ /ಚೆನನ  EMAMACTIN BENZOATE

203 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ/ಸದದ ಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

204 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಕಲಾ/ವಠಲರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

205 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ದವಿಂದರ  /ಭಲಲ ಕಾಜುಿನEMAMACTIN BENZOATE

206 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಕೄಲಾಷ/ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

207 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗೀದ್ರರಿ/ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

208 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಬಾಯಿ/ಶಂಕಯರಾ EMAMACTIN BENZOATE

209 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಚಂದಭಮ /ರ ಕಾವ EMAMACTIN BENZOATE

210 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ/ಚಂದರ ಶೇಖಯEMAMACTIN BENZOATE

211 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಆಕಾವರಾಜ/ಈವವ ರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

212 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈವವ ರಾಜ/ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

213 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಚಣ/ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

214 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ಭಲಲ ಶೆಟ್ಾ  EMAMACTIN BENZOATE

215 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗಣರ್ತ/ನೀಲಕಂಠರಾ EMAMACTIN BENZOATE

216 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷರಾಜ ನಾಗೇಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

217 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಭಜನಪ್ಪಶ/ಬಾಬುಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

218 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಮಾರುರ್ತ/ಭರೆ EMAMACTIN BENZOATE

219 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗಣಾ /ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

220 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶೇಖ /ಸದರ ಭ EMAMACTIN BENZOATE

221 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ಣಾ /ಪಕಯ EMAMACTIN BENZOATE

222 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಬಾಯಿ/ಶಂಕಯರಾ EMAMACTIN BENZOATE

223 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣ /ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

224 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಂಜುನಾಥ/ಕು ಣ EMAMACTIN BENZOATE

225 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಠಲರಾ/ಸಣಮಂತರಾEMAMACTIN BENZOATE

226 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈಮಯ ದಹುಸೇನ/ಸೈಮದಖಾದಯಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

227 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ/ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

228 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗ /ಶುಭಾವಚ ಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

229 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷ /ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

230 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಅನವ ಯಸಾಫ/ಹುಸೇನಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

231 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಿಯಾನಬೇಗಂ/ಅನವ ಯಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

232 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಭಚಂದರ /ಧಮುಿ EMAMACTIN BENZOATE

233 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಜಗನಾನ ಥ/ನಾಗೇಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

234 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಖೈರುನಬಿ/ಖಾದಯಅಲ EMAMACTIN BENZOATE

235 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಂಜುನಾಥ/ಸಾಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

236 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಕುಪಿಂದರ /ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

237 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಿಂದರಾ/ಈವವ ರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

238 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಸಣಮಂತ/ರ್ತ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

239 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಮೇನ /ಮಾಸದ EMAMACTIN BENZOATE

240 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಂಜುನಾನ ಥ/ಸಾಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

241 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸಂತ/ಕಾಸು EMAMACTIN BENZOATE

242 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಬಿಫ ಯಅಸಮ ದ/ಮೆಬುಫಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

243 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸೀನಾಬಾಯಿ/ರೇಣಸದದ EMAMACTIN BENZOATE

244 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವಿಂದರ  /ಸಾಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

245 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಬಂಡಭಮ /ನಯಷಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

246 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಷಯಷವ ರ್ತ/ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

247 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣಸದದ  /ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

248 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಣವೀಯಮಯ /ರುದರ ಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

249 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಗದವ/ಜಗನಾನ ಥ EMAMACTIN BENZOATE

250 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿಲಿಂಗ/ಜಗನಾನ ಥ EMAMACTIN BENZOATE

251 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಷಭವಾವ /ಪಿಯ EMAMACTIN BENZOATE

252 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿರುದರ ಮಯ /ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

253 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ/ಸಾಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

254 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬದರ  /ಚೆನನ ಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

255 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವೀಯಬದರ /ನಾಗಿಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

256 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿಪುತರ  /ರಾಚ EMAMACTIN BENZOATE

257 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಷಭತಬಿ/ಪಕೇರ ೀದದ ನ EMAMACTIN BENZOATE

258 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿಶಂಕರ ಮಯ .ಭಲಲ ಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

259 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅನಷಯಬೇಗಂ/ಅಭಜದಪ್ಪವEMAMACTIN BENZOATE

260 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸುನೀಲಕುಮಾಯ/ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

261 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಗಭಮ /ಫರ ಸಮ ರೆಡದಡಿ EMAMACTIN BENZOATE

262 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗಡುಸಾಫ/ಖುರೇಶಿ EMAMACTIN BENZOATE

263 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ/ದವಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

264 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚಂದರ ಭ/ಬೀಜು EMAMACTIN BENZOATE

265 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವೈಜುನಾನ ಥರೆಡಿಿ /ಶಂಕಯರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

266 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹಾದವ/ಪಿಯ EMAMACTIN BENZOATE

267 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ಸಣಮಂತ EMAMACTIN BENZOATE

268 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ/ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

269 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಠಲರಾ/ಪಂಡರಿನಾನ ಥ EMAMACTIN BENZOATE

270 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಪ್ಪಿಂಡು/ಹೇಮು EMAMACTIN BENZOATE

271 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಆನಂದ/ಷದಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

272 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಉದಮಕುಮಾಯ/ಷದಶಿರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

273 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗಡುಸಾಫ/ಅಲಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

274 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಸಮ ದಹುಸೇನ/ಭಸಮ ದಹುಸೇನEMAMACTIN BENZOATE

275 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಪ್ಪಿಂಡು/ಹಬು EMAMACTIN BENZOATE

276 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ /ಲಕ್ಷ್ಭಣರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

277 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹೇವ/ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

278 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನೀಲಭಮ /ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

279 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕಭಲಾಬಾಯಿ/ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

280 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಖಂಡೇರಾ/ರಾಣೀಜಿರಾEMAMACTIN BENZOATE

281 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಖುತಬದದ ನ/ಖಂಡೇಲಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

282 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸಂಗನಫಷ /ಅಣೆ EMAMACTIN BENZOATE

283 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರೇಣಸದದ  /ಬಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

284 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭ.ಫಾರುಕ/ಭಹೆಬೂಫಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

285 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನಾಗೇವ/ಶಿ EMAMACTIN BENZOATE

286 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಟಕಲ್ ತ್ತಕರಾಭ/ರ ಭು EMAMACTIN BENZOATE

287 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗೀರಿಬಿ/ಮೆನದದ ನ EMAMACTIN BENZOATE

288 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮಾರುರ್ತ/ಸಾಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

289 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಭಣ/ರಾಭಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

290 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುಬದರ ಭಮ /ಪಕಯ EMAMACTIN BENZOATE

291 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅರುಣಕುಮಾಯ/ಭಭರಾಮEMAMACTIN BENZOATE

292 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿರ ಮಂತ/ಭರೆ EMAMACTIN BENZOATE

293 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಸುಭಾಶ/ರಾಮು EMAMACTIN BENZOATE

294 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ನೀಲಕಂಠ/ಮಾಣಿಕ EMAMACTIN BENZOATE

295 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಹುಣಚೆ /ಭರೆ EMAMACTIN BENZOATE

296 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಸಂಫಣಾ /ಸಣಮಂತರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

297 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಿಂಬು/ಗೇಮು EMAMACTIN BENZOATE

298 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ರಾಜಶೇಖಯ/ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

299 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಬಂಡ /ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

300 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಜುರೆಡಿಿ /ಭಲಲ ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

301 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಅಣದು/ಪಕರು EMAMACTIN BENZOATE

302 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಕವನ/ಜೈರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

303 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಸಾಫಣಾ /ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

304 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ದಷಾ ಮಯ /ನಿಂಗಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

305 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ  /ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

306 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಜಗದೀವ/ಅಣೆ EMAMACTIN BENZOATE

307 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ/ಅಣೆ EMAMACTIN BENZOATE

308 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಫಫ ಣಾ /ಶಿ EMAMACTIN BENZOATE

309 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ /ಬಯಭಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

310 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಭೀಭರಾಮ/ಯಂಕಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

311 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ದಷಾ ಗಿೀಯಖಾನ/ಕಂಫಯಖಾನ EMAMACTIN BENZOATE

312 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈಮಯ ದಯಫಿಕ/ಸೈಮದಯಸೂಲಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

313 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಚಿಕಕ ಗರುನಂಜೇವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

314 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಜಮರಾಭ/ಭನ್ನನ EMAMACTIN BENZOATE

315 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈಮದಅಲ/ಖಾದಯಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

316 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸುಲೀಚನಾ/ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

317 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಂಜುನಾನ ತ/ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

318 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸುರೇವ/ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

319 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಲಾಯ ಣ /ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

320 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನೀಲಭಮ /ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

321 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಕಾಶಿರಾಮ/ರ್ತ ಣ EMAMACTIN BENZOATE

322 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭೀಭಣ/ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

323 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚೆನನ  /ಫಷವಂತರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

324 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯತನ ಮಾಮ /ಸಂಗರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

325 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರ ನವಾಷರೆಡಿಿ /ವೀಯರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

326 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE



327 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲರೆಡಿಿ /ಸಂಗ್ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

328 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕನನ ಡಗಿ ಭಲಲ ಣ/ಕಾಶಿೀನಾನ ಥ EMAMACTIN BENZOATE

329 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಶೀಕಕುಮಾಯ/ಫಷರಾಜEMAMACTIN BENZOATE

330 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಪುತಳಾಬಾಯಿ/ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

331 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸಾಫಣಾ /ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

332 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ರ ಭುರಾ/ಸಣಮಂತರಾ EMAMACTIN BENZOATE

333 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಬೀದದ ನ/ವಾಹೆದ್ರಲ EMAMACTIN BENZOATE

334 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಶಿಕಾಿಂತ/ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

335 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈವವ ರಾಜ/ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

336 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ/ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

337 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಹಿದ/ಹುಸೇನಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

338 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುರೇವ/ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

339 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಂಗ /ವೀಯಬದರ  EMAMACTIN BENZOATE

340 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವರೇಿಂದರ ರಾ/ನೀಲಕಂಠರಾEMAMACTIN BENZOATE

341 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸದದ ಭಮ /ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

342 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವಭಶದದ ನ/ಗಪುಯಷಅಫ EMAMACTIN BENZOATE

343 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನೀಲಭಮ /ಕುಪಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

344 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಈಯಭಮ /ಸಣಮಂತರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

345 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಚಂದರ  /ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

346 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಜಮಕುಮಾಯ/ಹುಣಚ EMAMACTIN BENZOATE

347 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಭಾರ್ತ/ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

348 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಶಿನಂದ/ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

349 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭೀಭರಾಮ/ಧೂಳ EMAMACTIN BENZOATE

350 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಸಣಮಂತ/ಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

351 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಗರುಲಿಂಗ /ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

352 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಜು/ಶಂಕಯ EMAMACTIN BENZOATE

353 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಯಮವ/ರ್ತ ಣ EMAMACTIN BENZOATE

354 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಖತಲ /ಸಾಫಣ EMAMACTIN BENZOATE

355 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಚಂಧು/ಧಂಜು EMAMACTIN BENZOATE

356 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗೀಪು/ಕಷನ್ನ EMAMACTIN BENZOATE

357 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸಣಮಂತ/ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

358 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಯಣ /ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

359 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಫಿರೀಜಮಿೀಮಅ/ವಭಶದದ ನEMAMACTIN BENZOATE

360 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಕಲಾಯ ಣರಾ/ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

361 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಜೈನಾಬಾಯಿ/ಶಿವಾಜಿ EMAMACTIN BENZOATE

362 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಂಕ/ಯಶುರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

363 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೇೀದನಸಾಫ/ಭಸಮ ದಅಲ EMAMACTIN BENZOATE

364 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಜಗದವ/ಬಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

365 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ನಿಂಗಮಯ /ಸಂಜಿೀಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

366 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಪಕಯಮಯ /ಶಿಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

367 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರ ೀಮಂತ/ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

368 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ/ಗರುಪ್ಪದ EMAMACTIN BENZOATE

369 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಭಹಾದವ/ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ EMAMACTIN BENZOATE

370 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈವವ ಯ/ಲಾಲಸಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

371 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಿಂಗಮಯ /ನಯಷಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

372 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೃಶಾ ಮಯ /ನಯಷಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

373 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

374 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗ /ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

375 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವವವ ನಾಥ/ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ EMAMACTIN BENZOATE

376 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಕಫ ಯಪ್ಪಶಾ/ಮುಷಾ ಪ EMAMACTIN BENZOATE

377 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಬಾಬು/ಹೀಮು EMAMACTIN BENZOATE

378 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಹಾನಿಂಗ /ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

379 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ನೇಮು/ರೂಪ್ಪಲ EMAMACTIN BENZOATE

380 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ/ಸಣಮಂತ EMAMACTIN BENZOATE

381 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಗಿಂಡಭಮ /ಸಾಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

382 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅಶೀಕ/ಶಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

383 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಿೀಿಂದರ  /ಸಾಮಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

384 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಯಷ /ಚಂದ EMAMACTIN BENZOATE

385 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ದವಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

386 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ವಜಮಕುಮಾಯ/ನಾಮು EMAMACTIN BENZOATE

387 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವ/ಕಾಸು EMAMACTIN BENZOATE

388 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಅಿಂಫಣಾ /ಶಿ EMAMACTIN BENZOATE

389 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸಂಗ /ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

390 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಗದೀವ/ನಾಗಿಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

391 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷರಾಜ/ಗರುಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

392 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಂಕೄರ  /ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ EMAMACTIN BENZOATE

393 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನ್ನರಾಧ/ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

394 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಚೆನನ ಫಷ /ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

395 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಫಿೀರಜಮಿಯಾ/ವಭಶೀದದ ನEMAMACTIN BENZOATE

396 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಸೈನಾಜಬೇಗಂ/ಫಿರೀಜಮಿಯಾEMAMACTIN BENZOATE

397 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿವಾನಂದ/ಅಣ್ಣಾ ರಾ EMAMACTIN BENZOATE

398 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಕೃಶಾ /ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

399 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಾಿಂತ /ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

400 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುರೇವಕುಮಾಯ/ಗೀವಿಂದರಾEMAMACTIN BENZOATE

401 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸಂಜಿೀರೆಡಿಿ /ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

402 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಭಯನಾಥ ನನಯಸಿಂಗರಾ EMAMACTIN BENZOATE

403 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ/ನಯಸಿಂಗರಾ EMAMACTIN BENZOATE

404 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಗದವ.ಭಭರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

405 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣಸದದ  /ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

406 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭೀಭಸೇನರಾ/ಗೀವಿಂದರಾEMAMACTIN BENZOATE

407 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ  /ಅಣವೀಯ EMAMACTIN BENZOATE

408 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ/ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

409 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಗದೀವ/ಸಣಮಂತರಾ EMAMACTIN BENZOATE

410 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷರಾಜ/ಭಭರಾ EMAMACTIN BENZOATE

411 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಯಣ /ಫಷಲಿಂಗಪ್ EMAMACTIN BENZOATE

412 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭೀಭರಾಮ/ಭಭರಾ EMAMACTIN BENZOATE

413 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವಯಥ/ಅಿಂಭೀಜಿ EMAMACTIN BENZOATE

414 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗಿಂಡೇರಾ/ಪಂಡಿತರಾ EMAMACTIN BENZOATE

415 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ವೀಯಣ/ಫಷಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

416 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಫಷರಾಜ/ರಾಚಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

417 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕಕ ಭಮ /ಹಾವ EMAMACTIN BENZOATE

418 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ/ಹಾವ EMAMACTIN BENZOATE

419 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗದವ/ಅಿಂಫರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

420 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ರೆಡಿಿ /ನಾಗರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

421 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಯಣ /ಕು ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

422 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಭಮ /ಗಿಂಡ್ಲರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

423 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಜೈನಾಬಿ/ರಿಯಾಜೀದದ ನ EMAMACTIN BENZOATE

424 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಜಮಕುಮಾಯ/ರೇಣಸದದ EMAMACTIN BENZOATE

425 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸಾಫಣಾ /ಸಣಮಂತ EMAMACTIN BENZOATE

426 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸಣಮಂತ/ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

427 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖಯ/ಶಾಭರಾ EMAMACTIN BENZOATE

428 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗರುರ ಸಾದ/ಶಾಭರಾ EMAMACTIN BENZOATE

429 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಜಗನಾನ ಥ/ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

430 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸಣಮಂತರಾ/ಫಷಣ EMAMACTIN BENZOATE

431 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅನೀಲಕುಮಾಯ/ಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

432 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ/ನಾಗಪ್ EMAMACTIN BENZOATE

433 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿರುದರ ಭಮ /ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

434 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮಾಲಾನಬಿ/ಹಾಜಿಸಾಹೇಫ EMAMACTIN BENZOATE

435 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ/ದವಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

436 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯಮವ/ಶಿ EMAMACTIN BENZOATE

437 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಕವೀತ್ತ/ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

438 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಣಮಂತರಾ/ಫಷವಂತರಾEMAMACTIN BENZOATE

439 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರುಕಮ ಣಿ/ಸದ್ರರ ಭ EMAMACTIN BENZOATE

440 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಿಯಾಜೀದದ ನ/ಭಹೆಬೂಫಸಾಫEMAMACTIN BENZOATE

441 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜುರೆಡಿಿ /ಭಲಲ ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

442 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಶಿಕಲಾ/ಹೇಭರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

443 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರಾಜ/ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

444 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ವರೇಿಂದರ /ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

445 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಣವೀಯಮಯ /ವೀರಂತಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

446 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖಯ/ಶಿಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

447 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾಗಶೆಟಿಾ /ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

448 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಫಷರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

449 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಗದವ/ನಾಗರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

450 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಭಚಂದರ ರೆಡಿಿ /ಫಷವಂತರೆಡಿಿEMAMACTIN BENZOATE

451 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ  /ಷಣಾ ರಾಭಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

452 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗರುನಾನ ಥರೆಡಿಿ /ಫಷರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

453 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲರೆಡಿಿ /ಸಂಗ್ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE



454 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗರುನಾನ ಥ/ವಠೀಬಾ EMAMACTIN BENZOATE

455 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಜಿೀಯಪ್ಪಶಾ/ಮುಷಾ ಪ EMAMACTIN BENZOATE

456 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸದದ ರೆಡಿಿ /ರ್ತ ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

457 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರ್ತ ಣಾ /ರೇಣ EMAMACTIN BENZOATE

458 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭೀಭರಾ/ಚಂದರ ಶೆಟ್ಾ  EMAMACTIN BENZOATE

459 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭೀಭರಾ/ಚಂದರ ಶೆಟ್ಾ  EMAMACTIN BENZOATE

460 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಾಳ /ಕಾಳ EMAMACTIN BENZOATE

461 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸದದ ಭಮ /ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

462 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾಗರೆಡಿಿ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

463 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭೀಭರಾ/ಭೀಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

464 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸದ್ರರ ಭ /ಕಾಳ EMAMACTIN BENZOATE

465 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಂಕರೆ  ಸನ್ನಮಂತ ಪ್ಪಟಿೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

466 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಧಭಿಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

467 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

468 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಿಚಲ  ಅಣಾ ರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

469 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

470 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಶಿಶಂಕಯ ಪಿಯ  ಬಂದರೆ EMAMACTIN BENZOATE

471 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ  ಪಿೀಯ  ಬಂದರೆEMAMACTIN BENZOATE

472 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ಫಷಣಾ  ಕಯನಳಿಿEMAMACTIN BENZOATE

473 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಿಪುತರ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

474 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಶಿಪುತರ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

475 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಇಯ  ಶಿಪುತರ   ಪ್ಪಟಿೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

476 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

477 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜು ವಠಲ್ ಹಾಡು EMAMACTIN BENZOATE

478 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಕಾಸ್ EMAMACTIN BENZOATE

479 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಠಲ್ ಗ್ಮಕವಾಡ EMAMACTIN BENZOATE

480 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿವಯಣ  ಬಂಡೆ  ನಾಗನಸುರೆEMAMACTIN BENZOATE

481 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮುಯಳಿೀಧಯ ಬಿರಾಜದ್ರಯ EMAMACTIN BENZOATE

482 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರ್ತ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

483 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸನಮ ಿಂತರಾಮ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

484 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

485 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಖಾಸಿಂ ಮುಲಾಲ EMAMACTIN BENZOATE

486 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಅಮೃತ್ ಡೀಿಂಗೆರ EMAMACTIN BENZOATE

487 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ರಾಭ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

488 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚಂದಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ EMAMACTIN BENZOATE

489 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ ಮಯ  SSWEAMY EMAMACTIN BENZOATE

490 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

491 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮುಲ್ಗ EMAMACTIN BENZOATE

492 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

493 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸದೄದ ೀವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

494 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಗರುಶಾಿಂತ  ಫಟಾ ಕಿ EMAMACTIN BENZOATE

495 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಲಗೆEMAMACTIN BENZOATE

496 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ DOLABAI EMAMACTIN BENZOATE

497 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ತ್ತಯಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

498 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಫಷವೇವವ ಯ ಮುಲ್ಗ EMAMACTIN BENZOATE

499 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಲಡ  ಜಮಾದ್ರಯ EMAMACTIN BENZOATE

500 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗಣರ್ತ ಜಮಾದ್ರಯ EMAMACTIN BENZOATE

501 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುಲಾ ಬಾಯಿ ಘಂಟ್ EMAMACTIN BENZOATE

502 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಾಭರಾವ್ ಗಣರ್ತ ಜಮಾದ್ರಯEMAMACTIN BENZOATE

503 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಹಾಜುಭಮ  ಮುಲಾಲ EMAMACTIN BENZOATE

504 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸುಗಳ ಬಾಯಿ ಫಟಾ ಕಿ EMAMACTIN BENZOATE

505 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ ಫಟಾ ಕಿ EMAMACTIN BENZOATE

506 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

507 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗರುನಾಥ ಕಂಬಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

508 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಮುಲಗೆ EMAMACTIN BENZOATE

509 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಭಹಾದವ್ EMAMACTIN BENZOATE

510 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಶಿಪುತರ EMAMACTIN BENZOATE

511 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರು ಬಾಯಿ ಬಿಜಾಿದರ್ EMAMACTIN BENZOATE

512 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ EMAMACTIN BENZOATE

513 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜಯ ೀರ್ತ ಮಲಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

514 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ ನಿಂಗದಳಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

515 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

516 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಲಲ  ಬಾಯಿ ಬಿಜಾಿದರ್ EMAMACTIN BENZOATE

517 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಪಿೀಯ EMAMACTIN BENZOATE

518 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಣಿಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

519 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಣತರಾವ್ ಸಾಮಫಣಾ  ಸಸ್ರಟಿEMAMACTIN BENZOATE

520 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ ಸುತ್ತರ್ EMAMACTIN BENZOATE

521 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಿಸಮ ಲಾಲ  ಮುಲಾಲ EMAMACTIN BENZOATE

522 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಭಮ ದ್ ಮೇದನಾೂ ಬ್ ಮುಲಾಲEMAMACTIN BENZOATE

523 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಗಣರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

524 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ RAMA EMAMACTIN BENZOATE

525 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರೇಣಸದದ EMAMACTIN BENZOATE

526 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸದದ ರಾಭ ಭಡಿೆ EMAMACTIN BENZOATE

527 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬುಕಕ EMAMACTIN BENZOATE

528 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ನಾಗ  ದಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

529 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

530 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಕಾರ ಿಂರ್ತಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

531 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಾಗ  ಶೈರ್ EMAMACTIN BENZOATE

532 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಿೀಜಾಬಾಯಿ ಫಷಣಾ  ರ ಷನನ EMAMACTIN BENZOATE

533 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಉದಮಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

534 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಯಣಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

535 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಲಲ ವ  ಗೀರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

536 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಡಿರ್ EMAMACTIN BENZOATE

537 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸೀಭಲಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

538 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗೇಿಂದರ  ಬಿರಾಜದ್ರಯ EMAMACTIN BENZOATE

539 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸದ್ರರ ಭ  ಗಿಂಜೀಟಿ EMAMACTIN BENZOATE

540 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೆಲಾಶ್ ಜಿದದ ಗೆ EMAMACTIN BENZOATE

541 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದ್ರರ ಭ EMAMACTIN BENZOATE

542 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸಣಮಂತ್ ಬಕರೆ EMAMACTIN BENZOATE

543 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

544 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭೀಜು EMAMACTIN BENZOATE

545 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಸಷಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

546 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ದವಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

547 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಬೆನಕ  ಸಷಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

548 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಕೇಗೂನ ರ್EMAMACTIN BENZOATE

549 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷಣಾ   ಶಿ  ಗಬಿಫ ಯಾಡ್EMAMACTIN BENZOATE

550 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿ  ದಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

551 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ದುಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

552 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೃತ್ತಿಂಜಯ್ EMAMACTIN BENZOATE

553 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

554 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಿಂಡುರಾಜ್ ಜಾದವ್ EMAMACTIN BENZOATE

555 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

556 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ರಾಣಾ  ಜಮಾದ್ರಯ EMAMACTIN BENZOATE

557 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಸದದ ಭಲಲ   ಶಿರ ೀಮಂತ ಚೌಧರಿEMAMACTIN BENZOATE

558 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಕರೆ EMAMACTIN BENZOATE

559 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವಠಲ್ ಘೀಡಕೄ EMAMACTIN BENZOATE

560 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ ಜಿದದ ಗೆ EMAMACTIN BENZOATE

561 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭೀಜರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

562 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಭಿಲಾಬಾಯಿ ಜಾದವ್ EMAMACTIN BENZOATE

563 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರ ೀರಂಗ ಜಾದವ್ EMAMACTIN BENZOATE

564 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅವನಾಶ್ ದವಪ್ಪಿಂಡೆ EMAMACTIN BENZOATE

565 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣಫಷ  ಯಘುನಾಥ ಕಮ ರ್ತEMAMACTIN BENZOATE

566 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿರ ೀದವ ಕುಿಂಬಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

567 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸಲೀಮಾ ಬಿೀ EMAMACTIN BENZOATE

568 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಜಳ್ EMAMACTIN BENZOATE

569 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗರುನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

570 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಭಯಸಾಫ EMAMACTIN BENZOATE

571 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

572 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುನಂದ ಸಂಗ  ಬಿರಾಜದ್ರಯEMAMACTIN BENZOATE

573 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

574 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ ನಾಥ ಕಲಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

575 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಬಂಡೆ  ಕುಿಂಬಾಯ EMAMACTIN BENZOATE



576 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

577 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

578 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗರು ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

579 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

580 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಾಶಿನಾಥ ವಜಾಪುರೆ EMAMACTIN BENZOATE

581 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ದವಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

582 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಗಿಂಜೀರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

583 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ವಠಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

584 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗಣರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

585 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

586 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ ನಾಥ ಮುಗಳ್ EMAMACTIN BENZOATE

587 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸದದ ಲಿಂಗ ಸಲ್ಲ EMAMACTIN BENZOATE

588 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಕುಟುಬ್ ಯಬಾಫ ನ ಶೇಖ್ EMAMACTIN BENZOATE

589 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ರೇಣಸದದ EMAMACTIN BENZOATE

590 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಗಿಂಜೀಟಿ EMAMACTIN BENZOATE

591 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಇಟಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಶಾ ಷನಾಡೆEMAMACTIN BENZOATE

592 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಾಗೇವವ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

593 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

594 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಜಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

595 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗಂಗೀರ್ತರ  ರ ಶಾಿಂತ್ ಕೇೀಟಲEMAMACTIN BENZOATE

596 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

597 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ವಯಣ  ಗೀವನ್EMAMACTIN BENZOATE

598 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶಿವಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

599 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ   ಬುಕಕ EMAMACTIN BENZOATE

600 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೇಶ್ ಮುಗಳ್ EMAMACTIN BENZOATE

601 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿರಾಜದ್ರಯ EMAMACTIN BENZOATE

602 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

603 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಕಾಪುಯ EMAMACTIN BENZOATE

604 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಭಡೆ EMAMACTIN BENZOATE

605 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಯತನಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

606 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಿ ಎಚ್ EMAMACTIN BENZOATE

607 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

608 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಜೆಡಿಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

609 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಾಣಿಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

610 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ನಾಗಭಮ  ಸಲ್ಲ EMAMACTIN BENZOATE

611 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗೌಯಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

612 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಮೃತ EMAMACTIN BENZOATE

613 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಿಂಗರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

614 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸುರೇಶ್ ಭಾಕರೆ EMAMACTIN BENZOATE

615 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಧಭಿರಾಜ ಹಿರೀಲ EMAMACTIN BENZOATE

616 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಂಜುಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

617 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರ ಕಾಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

618 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗದವ ಸವಾಲಾದ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

619 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಕಾಳ  ಗರುಸದದ   ಗೀವನ್EMAMACTIN BENZOATE

620 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭೀಭರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

621 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ ನಾಥ ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

622 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಂಕಯ ಭಾಕರೆ EMAMACTIN BENZOATE

623 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

624 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

625 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ನಭಿಲಬಾಯಿ ಗಿಂಜೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

626 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ AMBAVVA EMAMACTIN BENZOATE

627 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಫಷಣಾ  ಶಿ  ಮಲಸಂಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

628 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕವರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

629 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸನಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

630 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

631 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಭಾಕರೆ EMAMACTIN BENZOATE

632 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

633 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ಭಮ  ರ್ಫಲಾರೆ EMAMACTIN BENZOATE

634 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕೄಲವು ಬಕಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

635 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

636 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಯರ್ತಬಾಯಿ ಹಿಯಭಠ EMAMACTIN BENZOATE

637 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗಿಂಡ  ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

638 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಅಯವಿಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

639 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕಲಾಯ ಣಿ ಸಲ್ಲ EMAMACTIN BENZOATE

640 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸನಮಂತ್ ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

641 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕಲಾಯ ಣಿ EMAMACTIN BENZOATE

642 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫವ  ಜಮಾದ್ರಯ EMAMACTIN BENZOATE

643 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

644 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಚಂದಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

645 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕೇೀಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

646 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ನಾಗೇಿಂದರ  ಗೀವನ EMAMACTIN BENZOATE

647 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ದವೇಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

648 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಕ ದ ಮಲಸಂಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

649 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ  ರ್ಫಲಾರೆ EMAMACTIN BENZOATE

650 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಾಹೇಬಿಫ ೀ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಶೇಖ್EMAMACTIN BENZOATE

651 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗರುವಯಣ ಸಲ್ಲ EMAMACTIN BENZOATE

652 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲಿಂಗ  ಸಲ್ಲ EMAMACTIN BENZOATE

653 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸನಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

654 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದವತಗಿರ್ EMAMACTIN BENZOATE

655 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಪಂಡಿತ್ ಸಳಿ್ EMAMACTIN BENZOATE

656 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಪ್ಪದ  ಗಿಂಜೀಟಿ EMAMACTIN BENZOATE

657 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷನ  ಚೂರೆ EMAMACTIN BENZOATE

658 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯದಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

659 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

660 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಿದ್ರನಂದ್ ಸನ್ನಮಂತ್ ಕುಿಂಬರ್EMAMACTIN BENZOATE

661 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಫಷಣಾ  ಗರುಪ್ಪದ  ಸಲ್ಲ EMAMACTIN BENZOATE

662 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸನಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

663 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

664 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಯಮವವ ಯ ಕಲಾಯ ಣಿ ಸಲ್ಲ EMAMACTIN BENZOATE

665 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಈವವ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

666 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಗಭಮ  ಸಷಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

667 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಶಾಿಂತಲಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

668 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅನನ  EMAMACTIN BENZOATE

669 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ  ಪೃಥಿವ ರಾಜ್ ಅನ  ಜಿದದ ಗೆ EMAMACTIN BENZOATE

670 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪುಯ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

671 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಭಸದ EMAMACTIN BENZOATE

672 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಕುಲ್ಲೂ ಮಾ ಮುಲಾಲ EMAMACTIN BENZOATE

673 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸುಯ ವಟಲ್ ಸವಾಲಾದ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

674 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಫಷರಾಜ ಫಟ್ಾ EMAMACTIN BENZOATE

675 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

676 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಮುಗಳ್ EMAMACTIN BENZOATE

677 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯಮವವ ಯ ಸಷಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

678 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ ಚೌಧರಿ EMAMACTIN BENZOATE

679 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಜೇಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

680 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗರುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

681 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ASHOK EMAMACTIN BENZOATE

682 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ  ನಟಿಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

683 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರ ೀಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

684 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಫಷಭಮ  ಭಠರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

685 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸೀಭನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

686 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸೀಭಶಂಕಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

687 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರೇಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

688 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಂದಚೊೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

689 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿವಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

690 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರ್ತ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

691 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಪಂಡಿತ್ ಭಾಕರೆ EMAMACTIN BENZOATE

692 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಿರಾಜ್ ಗಫಯ ದೄ EMAMACTIN BENZOATE

693 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

694 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮನಂದ್ ಬುಕಕ EMAMACTIN BENZOATE

695 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಖೇಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

696 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

697 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಅಿಂಫವ  ಸದ್ರರ ಭ  ಸಲ್ಲ EMAMACTIN BENZOATE

698 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಶಿವಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

699 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

700 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

701 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿವಯಣ  ಮಲಸಂಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

702 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಎಿಂ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್EMAMACTIN BENZOATE



703 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಇಸಾಮಯಿಲ್ SAB EMAMACTIN BENZOATE

704 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

705 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಂತೀಷ್ ಚನನ  EMAMACTIN BENZOATE

706 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿಪುತರ  ಗಯಣಾ  ಹೂಗ್ಯ EMAMACTIN BENZOATE

707 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮುಕಿಂಡ  ಫಯಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

708 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಭಾಕರೆ EMAMACTIN BENZOATE

709 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

710 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ ನಟಿಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

711 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ ಕಾಗೂನ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

712 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಮುಮಾಾ ಜಿಫ EMAMACTIN BENZOATE

713 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಮೆಿಂಧಗಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

714 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

715 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಸವಾಲಾದ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

716 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಸನಮಂತ ರಾವ್ ಜಿಡೇಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

717 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಶಿಲಿಂಗಭ ಬಕಾರೇ EMAMACTIN BENZOATE

718 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸದ್ರರ ಭ  ಭದಯ ಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

719 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಫಷನ EMAMACTIN BENZOATE

720 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಲಭಮ  ಸಷಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

721 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಡೇಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

722 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಇಿಂದುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

723 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗದವ ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

724 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಯಜಿಯಾ ಬೇಗಂ EMAMACTIN BENZOATE

725 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯತನ ಬಾಯಿ ಸಷಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

726 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬುಡಿ EMAMACTIN BENZOATE

727 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

728 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀಭಲಿಂಗ ಆರ್ ಎಿಂ EMAMACTIN BENZOATE

729 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮಂಗಳಾ ಭಡಿೆ EMAMACTIN BENZOATE

730 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಯಮವವ ಯ ಹುಲ್ಲ EMAMACTIN BENZOATE

731 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

732 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಷವತ್ತ ಕಂಬಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

733 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲತ್ತ ಸಷಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

734 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಭಮ  ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

735 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಕುಿಂಬಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

736 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

737 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಠಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

738 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಪಂಡಿತ ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

739 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಬಕಾರೇ EMAMACTIN BENZOATE

740 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಲಾಯ ನರಾವ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಜಿಡೇಜ್EMAMACTIN BENZOATE

741 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಈವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

742 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಆಸ್ರಾ ೀಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

743 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

744 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗಭಮ  ಷನಾಡೆ EMAMACTIN BENZOATE

745 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನೀಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

746 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಸದ್ರರ ಭ  ಸನ್ನಮಂತ  ಆಲ್ಲರುEMAMACTIN BENZOATE

747 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಕಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ಖೇಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

748 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

749 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

750 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

751 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

752 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯತನ  ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

753 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

754 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

755 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಲೀಕಾನಾನ EMAMACTIN BENZOATE

756 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವವವ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

757 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯೀಗಿರಾಜ್ ಭಾಕರೆ EMAMACTIN BENZOATE

758 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ DATTA EMAMACTIN BENZOATE

759 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

760 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಲಬಾಯಿ ಈವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

761 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಫಷರಾಜ ಸಂಗಣಾ  ಖೇಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

762 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ EMAMACTIN BENZOATE

763 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಲಲತ್ತಬಾಯಿ ಗಡಿ ದಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

764 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಫಷಭಮ  ಕುಿಂಬಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

765 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

766 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ನಾಗನಾಥ ಭದೄದ EMAMACTIN BENZOATE

767 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

768 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

769 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕೄರ EMAMACTIN BENZOATE

770 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ರ ಭುಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

771 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ನೀಲ  ಮುಗಳ್ EMAMACTIN BENZOATE

772 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಕಲಾಯ ಣಿ ಫಷಣಾ  ಮಲನಕರಿEMAMACTIN BENZOATE

773 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಚಂದವ EMAMACTIN BENZOATE

774 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಲಕ  ಫಷಣಾ  ಶಿಿಂಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

775 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿಣಾ  ಘೀಡಕೄ EMAMACTIN BENZOATE

776 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

777 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಘೀಡಕೄ EMAMACTIN BENZOATE

778 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

779 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

780 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

781 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

782 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಈಯಭಮ  ಕಳಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

783 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಪ್ಪಭಬೈ ನಾಟಿಮಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

784 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಫರಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

785 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣಫಷ  ಖಾನಾಪುಯ EMAMACTIN BENZOATE

786 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಿಂತ  ಶಿಮೂರ್ತಿ ಬಕರೆEMAMACTIN BENZOATE

787 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಫಷಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

788 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಂಭೈ ಬುಡ್ಲಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

789 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸದ್ರರ ಭ ಭಲಕ   ಹಿ ಯಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

790 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಲನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

791 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕೄಯಬೈ ಸಿಂಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

792 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಕುಿಂಬಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

793 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

794 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಲಕಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

795 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಾಷಕ ರ್ ಕಂಫಳ್ EMAMACTIN BENZOATE

796 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿವಯಣ ಪ್ಪರಿತ್ EMAMACTIN BENZOATE

797 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕದ್ರಯನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

798 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವವವ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

799 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಮೄಯೆಕ ೀರಿ EMAMACTIN BENZOATE

800 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರೇಭಮ  ಜಳೇ EMAMACTIN BENZOATE

801 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

802 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯಮವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

803 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮಿಥುನ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

804 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಸದಧ ರಾಭ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

805 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಫಷಯಜಜ ನ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

806 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಸದ್ರರ ಭ EMAMACTIN BENZOATE

807 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಲಿಂಗಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

808 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹಾಿಂತೇವ ಮುಗಳ್ EMAMACTIN BENZOATE

809 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರಾಧಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

810 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಪುಲಚಂದ್ ಕೇಗನೂರು EMAMACTIN BENZOATE

811 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ನಾಗಬಾಯಿ ಈವವ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

812 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಲಿಂಗರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

813 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಭಿಲ ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

814 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಯತನಬಾಯಿ ಕಣಿಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

815 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ ವೀರ್ EMAMACTIN BENZOATE

816 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

817 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

818 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷಣಾ  ಗೀವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

819 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

820 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ಷರುಬಾಯಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಭಕಮಾಲEMAMACTIN BENZOATE

821 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಮವವ ರ್ ಸಾತಣಾ  ಖಾನಾಪುರೆEMAMACTIN BENZOATE

822 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗರುಲಿಂಗ  ಖಾನಾಪುರೆ EMAMACTIN BENZOATE

823 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

824 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಭಲಕ   ರ ಷನನ EMAMACTIN BENZOATE

825 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಫಷರಾಜ ಹಷಭನ EMAMACTIN BENZOATE

826 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಶಿಲಿಂಗ  ಭೀಮಾಪುರೆ EMAMACTIN BENZOATE

827 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

828 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗ  ಘೀಡಕೄ EMAMACTIN BENZOATE

829 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವಣಿ EMAMACTIN BENZOATE



830 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಘೀಡಕೄ EMAMACTIN BENZOATE

831 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಬಾಬುರಾವ್ ಸನೂನ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

832 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ  ಶಿಣ್ಣಾ ಯಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

833 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಶಾಿಂತ್ತಭಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

834 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿವಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

835 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

836 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

837 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರಾಜೇಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

838 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

839 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

840 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಸನ್ನಮಂತ EMAMACTIN BENZOATE

841 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಸೀನಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

842 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

843 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

844 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸದದ ರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

845 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದರ ಭಾಗ ಖಾಜುರೆ EMAMACTIN BENZOATE

846 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಯಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

847 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಮವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

848 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

849 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ಎಸ್ ದವಂರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

850 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಧುಭರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

851 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

852 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

853 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗರುನಾಥ ಮಾಯ ನಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

854 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಸಾ ರಿಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

855 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಿೀಯ  ಚಂದರ ಭ ಘೀಡಕೄEMAMACTIN BENZOATE

856 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

857 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಲಾಯ ಣಿ EMAMACTIN BENZOATE

858 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲ್ಲ ೀವ EMAMACTIN BENZOATE

859 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗರುನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

860 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಪುಿಂಡಲೀಕ EMAMACTIN BENZOATE

861 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ನಿಂಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

862 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

863 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನೀಜಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

864 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

865 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಶಾ ಭಲ್ಗೆ EMAMACTIN BENZOATE

866 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರ ೀಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

867 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಸದ EMAMACTIN BENZOATE

868 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕುಪಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

869 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಠಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

870 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸದದ ರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

871 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಂಕಯಲಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

872 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಪಂARರಿ ಪಿ ಬಾಫರೆ EMAMACTIN BENZOATE

873 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸ EMAMACTIN BENZOATE

874 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಲಡ EMAMACTIN BENZOATE

875 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

876 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

877 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಶಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

878 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭೀಭಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

879 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭೀಭರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

880 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸನಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

881 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

882 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

883 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಾಯ ಿಂಕ  ಅನನ   ಕುಲಕರ್EMAMACTIN BENZOATE

884 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಭಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

885 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕಲಾಯ ಣಿ ಸದ್ರರ ಭ  ಕಜೂರಿEMAMACTIN BENZOATE

886 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಭಿಲ ಘೀಡಕೄ EMAMACTIN BENZOATE

887 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವವವ ವಂತ EMAMACTIN BENZOATE

888 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಪಂಡಿತ್ ಬೇಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

889 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮುತಾ   LAಳಕ EMAMACTIN BENZOATE

890 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಾಮಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

891 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗರುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

892 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

893 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

894 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸುಜಾಾ ನ EMAMACTIN BENZOATE

895 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿವಾಜಿ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ತಳವಾಯEMAMACTIN BENZOATE

896 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾನಂದ EMAMACTIN BENZOATE

897 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

898 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

899 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

900 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ EMAMACTIN BENZOATE

901 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

902 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಅಮೃತರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

903 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಿಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

904 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗಣರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

905 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದತಾ  EMAMACTIN BENZOATE

906 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಬುರಾ ಸರಿಜನ್ EMAMACTIN BENZOATE

907 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಅಿಂಬಿಕಾ EMAMACTIN BENZOATE

908 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ತ್ತರಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

909 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

910 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

911 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಷವತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

912 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರ ದೀಪ್ EMAMACTIN BENZOATE

913 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭೀಗೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

914 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಂದನ EMAMACTIN BENZOATE

915 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ IRAPPA EMAMACTIN BENZOATE

916 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಗೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

917 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ಪುತರ EMAMACTIN BENZOATE

918 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಿಂಗವ EMAMACTIN BENZOATE

919 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿವಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

920 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಾಗಯ ಶಿರ ೀ EMAMACTIN BENZOATE

921 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭೀಗ EMAMACTIN BENZOATE

922 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರಾಚ  ಎಿಂ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

923 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಜೇಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

924 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯವಕಾಿಂತ ಪುನನ   ಚಿತ್ತಲ EMAMACTIN BENZOATE

925 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭನೀಸರ್ EMAMACTIN BENZOATE

926 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

927 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬಾಬುರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

928 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಭರಾಯ್ EMAMACTIN BENZOATE

929 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ ರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

930 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬಗವಂತ್ ಸದ್ರರ ಭ ರಿೀಟ್ EMAMACTIN BENZOATE

931 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

932 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

933 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚಂದರ ಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

934 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

935 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಯಮವವ ಯ ಪ್ಪಟಿೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

936 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಾಗಯ ಜಯ ೀರ್ತ ಬಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

937 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭೀಗೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

938 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸನ್ನಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

939 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ರೇಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

940 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಅಪ್ಪ  ಸಾಹೇಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

941 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

942 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗೀಜರಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

943 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸನಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

944 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸೀಭಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

945 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭೀಗ EMAMACTIN BENZOATE

946 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಹಾಡು EMAMACTIN BENZOATE

947 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಲಕಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

948 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಪುನನ   ವಯಣ  ಚಿತ್ತಲ EMAMACTIN BENZOATE

949 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ EMAMACTIN BENZOATE

950 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಲೀಸರ್ EMAMACTIN BENZOATE

951 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE



952 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚಂದರ ಭಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

953 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

954 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಗರು EMAMACTIN BENZOATE

955 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಫಷನ EMAMACTIN BENZOATE

956 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಭಿಲ EMAMACTIN BENZOATE

957 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಿಂದರ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

958 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸುಧಾಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

959 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

960 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಂಗ್ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

961 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

962 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಧಿೀರ್ ಸಂಗಣಾ  ಕುಲಕಣಿಿEMAMACTIN BENZOATE

963 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಮಿೀತ್ತರ  ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

964 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

965 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

966 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೈಶಾಲ ಭಹೇಶ್ ಹಷಳಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

967 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ  ಜಲಕ EMAMACTIN BENZOATE

968 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಿವಾನಂದ EMAMACTIN BENZOATE

969 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

970 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಯಶುರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

971 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

972 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಭಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

973 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಗಿಂಡೇರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

974 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

975 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

976 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ EMAMACTIN BENZOATE

977 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

978 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜೈತ್ತನಾ ಬಿ EMAMACTIN BENZOATE

979 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

980 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಸೂಾ ಬಾಿಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

981 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಯತನ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

982 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಮಲನಕರಿ EMAMACTIN BENZOATE

983 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರ ಭುಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

984 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನೀಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

985 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

986 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗರುಶಾಿಂತ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

987 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

988 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಿದ್ರನಂದ EMAMACTIN BENZOATE

989 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಂಕಯಲಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

990 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ತ್ತಕಾರಂ ಭರೆ  ಮಲನಕರಿEMAMACTIN BENZOATE

991 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಯಫಷ  ಬುದದ   ಮಲನಕರಿEMAMACTIN BENZOATE

992 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

993 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಬಾಬುರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

994 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸದದ ರಾಭ ಅನಹೀಳ EMAMACTIN BENZOATE

995 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕಲಾಯ ಣಿ EMAMACTIN BENZOATE

996 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ USMAN EMAMACTIN BENZOATE

997 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹಾಿಂತ  ಬಾಸಗ EMAMACTIN BENZOATE

998 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಂಕಯಲಿಂಗ ಸನ್ನಮಂತ ಜಮಾದ್ರಯEMAMACTIN BENZOATE

999 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಯಣ  ಅರುಣೀದಮ EMAMACTIN BENZOATE

1000 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1001 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಚಂದರ ಬಾಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1002 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ಬಿೀಮಾಶಾ ಅನಹೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

1003 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಮೌಲಾಸಾಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

1004 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನೀಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1005 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಂಗಿೀತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1006 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1007 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

1008 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಾತಲಿಂಗ  ಅಕಕ ಲಕೇೀಟ್ EMAMACTIN BENZOATE

1009 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವೀಯಸಂಗಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1010 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಠಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1011 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಠಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1012 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1013 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದಷಾ ಗಿರ್ SAB EMAMACTIN BENZOATE

1014 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಹುಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1015 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

1016 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅಿಂಬಾದ್ರಸ್ EMAMACTIN BENZOATE

1017 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯಮವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

1018 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿ EMAMACTIN BENZOATE

1019 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ನಾಭದವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1020 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸಂಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1021 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗಂಗ್ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1022 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1023 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1024 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1025 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1026 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ತ್ತಕಾರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

1027 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ಕಾದಗಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1028 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಶಿಲಿಂಗಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1029 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭೀಭಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1030 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಿಂದರಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1031 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1032 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಚಿದ್ರನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1033 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರ ವೀಣ್ EMAMACTIN BENZOATE

1034 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಶಿಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1035 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಪಿೀಸಾಿಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

1036 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1037 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

1038 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ VITABAI EMAMACTIN BENZOATE

1039 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲ EMAMACTIN BENZOATE

1040 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭೀಭಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1041 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1042 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1043 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಅನನ ಪುಯ EMAMACTIN BENZOATE

1044 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫಣಾ  ನಿಂಗದಲ EMAMACTIN BENZOATE

1045 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ EMAMACTIN BENZOATE

1046 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

1047 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1048 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ವಜಮಲಕಮ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

1049 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಸದದ ರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

1050 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಾಿಂಟ EMAMACTIN BENZOATE

1051 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1052 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಜಯಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1053 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1054 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಲಲ ವ  ರಾಭಚಂದರ  ಕೇಡಗೆEMAMACTIN BENZOATE

1055 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಫಸಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

1056 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1057 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1058 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಯ ೀರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1059 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1060 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1061 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಲ EMAMACTIN BENZOATE

1062 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1063 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರೇಷಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1064 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1065 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸಾವ ಮಿ ಸದ್ರರ ಭಮಯ  ಯಫಮಯEMAMACTIN BENZOATE

1066 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಕಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1067 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಡಿಗಂಗ ಅನನ   ತಲಕರಿEMAMACTIN BENZOATE

1068 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಸೀಭಣಾ  ಅರಿ EMAMACTIN BENZOATE

1069 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1070 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದಭಯಂರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1071 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1072 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಿಂಡಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1073 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಜಮಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

1074 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸರಿಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1075 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1076 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಚೆನನ ವೀರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1077 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಹಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

1078 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ತ್ತಳಜ EMAMACTIN BENZOATE



1079 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಾಸಿಂ EMAMACTIN BENZOATE

1080 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1081 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವಜಮಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1082 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸದ್ರದ ರೂh್್ EMAMACTIN BENZOATE

1083 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮೇೀರ್ತರಾಮ್ EMAMACTIN BENZOATE

1084 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1085 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸುನೀತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1086 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1087 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ EMAMACTIN BENZOATE

1088 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1089 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಅಶೀಕ್ EMAMACTIN BENZOATE

1090 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ EMAMACTIN BENZOATE

1091 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಲಲ್ಲಲ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1092 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸುಬಾಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1093 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

1094 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1095 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಮಾತಿಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1096 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಂಜು EMAMACTIN BENZOATE

1097 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿೀಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1098 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕವ EMAMACTIN BENZOATE

1099 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ತ್ತರಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1100 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ EMAMACTIN BENZOATE

1101 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಕ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1102 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕೄಮ ೀಭಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1103 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಲಲತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1104 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

1105 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಷವತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1106 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರೂಪ್ಪಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

1107 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1108 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕವರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

1109 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸರಿಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1110 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿೀಜಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1111 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರ ೀದವ EMAMACTIN BENZOATE

1112 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1113 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರಾಭನಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1114 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ  ಕವರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

1115 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1116 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಶಾಲ್ಲಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1117 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಶಿಸಂತ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1118 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸುಯ ಖಂಡೇರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1119 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಧೀಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1120 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ದಯಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1121 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1122 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಪಂಡಿತರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1123 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1124 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜಗದೀಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1125 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1126 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1127 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫವ EMAMACTIN BENZOATE

1128 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1129 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕಲಾಯ ಣಿ EMAMACTIN BENZOATE

1130 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1131 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗಣಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1132 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಷಿಷವ ರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1133 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸದದ ಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1134 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

1135 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನಾಗಿಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1136 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರಾಜೆಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1137 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಸಂಗಣಾ  ಮುರುದ್EMAMACTIN BENZOATE

1138 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಾಯಿಫನನ EMAMACTIN BENZOATE

1139 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮವವಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1140 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗಣಾ  ಶೆಟಗ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1141 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಬು ಲೀಕು ಚವಾಣ್ EMAMACTIN BENZOATE

1142 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸಂಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1143 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಅಿಂಫರೇ EMAMACTIN BENZOATE

1144 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1145 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡೇರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1146 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಿನಾಕಮ EMAMACTIN BENZOATE

1147 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1148 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಂತೀಷ್ EMAMACTIN BENZOATE

1149 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭೌಯಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1150 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರ ೀದವ EMAMACTIN BENZOATE

1151 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ DATTU EMAMACTIN BENZOATE

1152 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1153 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1154 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

1155 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲನಗ  EMAMACTIN BENZOATE

1156 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗಬೈ EMAMACTIN BENZOATE

1157 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಕಲಾಯ ಣಿ ಪಿಯ  ಮುರುದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1158 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಯತನ  ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1159 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಧೂಳ EMAMACTIN BENZOATE

1160 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಲತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1161 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಸದ್ರದ ರೂ .್್ EMAMACTIN BENZOATE

1162 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ವಠಲರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1163 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವೈಜನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1164 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಳಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1165 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಪ್ಪಿರ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1166 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1167 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಚಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1168 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವೈಜಿನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

1169 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಭಲಲ ಭಮ  ಸುಯಗೀಳ EMAMACTIN BENZOATE

1170 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸೀಭಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1171 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಿಂಕಟ್ EMAMACTIN BENZOATE

1172 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕೄಶೆಮಿಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1173 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1174 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬಂಡೆ EMAMACTIN BENZOATE

1175 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಧೀಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

1176 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1177 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ವೈಜನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1178 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ  EMAMACTIN BENZOATE

1179 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದ್ರರ ಭ EMAMACTIN BENZOATE

1180 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಖೇಭಲಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1181 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಯವ EMAMACTIN BENZOATE

1182 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಸಾರು ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1183 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1184 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1185 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಫಫ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1186 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1187 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1188 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

1189 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ತರ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

1190 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸುಫಫ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1191 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ರಾಜು EMAMACTIN BENZOATE

1192 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1193 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ GOVIND EMAMACTIN BENZOATE

1194 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಮಾಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1195 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಖಡ EMAMACTIN BENZOATE

1196 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣಫಷ  ಮುರುದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1197 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1198 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಪ್ಪಿಂಡುರಾಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1199 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ DATTU EMAMACTIN BENZOATE

1200 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬಾಬು EMAMACTIN BENZOATE

1201 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗೀಯಖನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1202 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ GEMU EMAMACTIN BENZOATE

1203 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೂಜಾ EMAMACTIN BENZOATE

1204 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುರೇವ ಶೆಟಗ್ಯ EMAMACTIN BENZOATE

1205 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಧನರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE



1206 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಗರುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1207 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಸೂಾ ಯಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1208 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರ ೀನವಾಷ EMAMACTIN BENZOATE

1209 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1210 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಖೇಮಿಲ ಿಂಗ  ಧೂಳ  ಫಸಾನ ಯಿಕ್EMAMACTIN BENZOATE

1211 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಮಾತ್ತಿನಾನ EMAMACTIN BENZOATE

1212 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1213 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1214 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಬಾಬು EMAMACTIN BENZOATE

1215 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1216 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1217 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಾನಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1218 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಷರುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1219 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚಂದರ ಭ EMAMACTIN BENZOATE

1220 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಆಿಂಬೆರ ಶ್ ಶೆಟಾಗರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1221 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುಶಾಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1222 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1223 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಖಂಡೇರಿ EMAMACTIN BENZOATE

1224 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲ EMAMACTIN BENZOATE

1225 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಷವತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1226 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

1227 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1228 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಠಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1229 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮೇಸಮಾಸಾಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

1230 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಮು EMAMACTIN BENZOATE

1231 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕಯ EMAMACTIN BENZOATE

1232 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಹುನಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1233 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1234 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1235 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಿಂಕಟರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1236 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1237 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1238 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1239 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಶಿಪುತರ  EMAMACTIN BENZOATE

1240 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

1241 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1242 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1243 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅಮೃತ EMAMACTIN BENZOATE

1244 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವೀಯಬದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1245 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಲಡ EMAMACTIN BENZOATE

1246 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನಿಂಬೆವ EMAMACTIN BENZOATE

1247 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ದಯಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1248 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸನಮಂತರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1249 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1250 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1251 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸಂತೀಷ್ EMAMACTIN BENZOATE

1252 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಜಾಸಾಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

1253 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1254 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB EMAMACTIN BENZOATE

1255 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1256 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಜಿ ರಾವ್ ನಮಾನೆ EMAMACTIN BENZOATE

1257 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಬುರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1258 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1259 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

1260 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1261 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರೂಸಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1262 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಷರುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1263 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1264 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದ್ರದ ರೂ .್್ EMAMACTIN BENZOATE

1265 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1266 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ  ಜಿ ಧೀಳ್ EMAMACTIN BENZOATE

1267 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರ ಮಿೀಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1268 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಖಂಡೇರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1269 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಚಂದರ   ಬಂಡ  ಯತನ ಜಿ EMAMACTIN BENZOATE

1270 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸನಮಂತರಾಮ ಗ್ಗ್ಿಂ EMAMACTIN BENZOATE

1271 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಲಾಯ ಣಿ EMAMACTIN BENZOATE

1272 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1273 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಭಸರುದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1274 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಚಿತಂಫರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1275 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಚಂದರ ಕಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1276 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅಿಂಫರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1277 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1278 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1279 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಸಳಕೄ EMAMACTIN BENZOATE

1280 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ರಾಭಲಿಂಗ ಸದದ   ಕಸಂಕರ್EMAMACTIN BENZOATE

1281 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮೄಸತ್ತಬಾೂ ಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

1282 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶೀಭಾರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1283 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜಿ EMAMACTIN BENZOATE

1284 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧೇನ್ನ ರಾಠೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

1285 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ LAL SAB EMAMACTIN BENZOATE

1286 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಕೃಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

1287 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1288 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಕು ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1289 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1290 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ದದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1291 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1292 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ GOPA EMAMACTIN BENZOATE

1293 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1294 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1295 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

1296 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೇೀಹಾನಂದ EMAMACTIN BENZOATE

1297 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಕ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1298 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1299 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಾಬು EMAMACTIN BENZOATE

1300 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಅಣಾ  EMAMACTIN BENZOATE

1301 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಯಮವವ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1302 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಪೂಮಾ EMAMACTIN BENZOATE

1303 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವಠಲ್ ನಾಗಣಾ  ಕುಿಂಬರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1304 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

1305 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಗದವ EMAMACTIN BENZOATE

1306 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚನನ ವೀಯ EMAMACTIN BENZOATE

1307 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

1308 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರೇಣಸದದ   ಮುಳಗೆ EMAMACTIN BENZOATE

1309 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

1310 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಈಯಭಮ  ನರೀಣ EMAMACTIN BENZOATE

1311 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಷಯಷವ ರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1312 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಮುಲ್ಗ EMAMACTIN BENZOATE

1313 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗಿಂಡೇರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1314 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಖಾ EMAMACTIN BENZOATE

1315 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಮುಗಳಿ EMAMACTIN BENZOATE

1316 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನೀಲಕಂಠಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1317 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1318 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವಯಣಫಷ  ನರೀಣ EMAMACTIN BENZOATE

1319 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಮಾರುರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1320 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1321 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

1322 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯಣವದರ EMAMACTIN BENZOATE

1323 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಮಲನಕರಿ EMAMACTIN BENZOATE

1324 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1325 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1326 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1327 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಸಂಫಮಯ  ಮಾದರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE



1328 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚೆನನ ವೀಯಮಯ  ಕಣಭಸ್ EMAMACTIN BENZOATE

1329 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗೇಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1330 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1331 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

1332 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಷಯಷವ ರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1333 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಭಳಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1334 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರ ಭು EMAMACTIN BENZOATE

1335 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಪುಠಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1336 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಠಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1337 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ GOUTM EMAMACTIN BENZOATE

1338 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಣಾ  EMAMACTIN BENZOATE

1339 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರಾಜೇಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1340 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1341 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಗರುಲಿಂಗಭಮ  ಆಲ್ಲರು EMAMACTIN BENZOATE

1342 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1343 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1344 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ತರ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

1345 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಕಲಾಯ ಣ  ವಾಯದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1346 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಫಷಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1347 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಸಣಮಂತರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1348 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಭಸದ EMAMACTIN BENZOATE

1349 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಾಗಿೀಯಥಿ EMAMACTIN BENZOATE

1350 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ನಾಗೇಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1351 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಹಿೀರಾಸಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1352 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ ಭಠರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1353 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಈಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1354 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಗರುಶಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

1355 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಭಚಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1356 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1357 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

1358 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1359 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ವಾಯಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

1360 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1361 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1362 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಟಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1363 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಹಾಿಂತಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1364 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1365 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವಯಣಭಮ  ಹಾಡು EMAMACTIN BENZOATE

1366 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸದದ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1367 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಗಯಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1368 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಸುರೇಿಂದರ  ನಯನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1369 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1370 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಮವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

1371 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ASHOK EMAMACTIN BENZOATE

1372 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೌಲಾಸಾಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

1373 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸದ್ರಭಲ EMAMACTIN BENZOATE

1374 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ಬಿಲ್ಲಗ ಿಂಡಿ EMAMACTIN BENZOATE

1375 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1376 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1377 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸುದ್ರರ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1378 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜಗದವ EMAMACTIN BENZOATE

1379 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1380 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಧೂಳ EMAMACTIN BENZOATE

1381 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸುಜಾಾ ನ EMAMACTIN BENZOATE

1382 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಜಮಶಿರ ೀ EMAMACTIN BENZOATE

1383 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಭರ್ ಮವವಂತ ಧನ್ನರೆ EMAMACTIN BENZOATE

1384 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1385 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1386 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ವಾಯದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1387 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ   ಮಾಯಾನಾಸುಯEMAMACTIN BENZOATE

1388 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1389 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

1390 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸದ್ರರ ಭ EMAMACTIN BENZOATE

1391 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗಿಂಡರಾವ್ ಷಜಿಜ EMAMACTIN BENZOATE

1392 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಹಾದ EMAMACTIN BENZOATE

1393 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1394 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವೀರೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1395 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚಂದರ ಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

1396 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1397 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1398 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ NABI SAB EMAMACTIN BENZOATE

1399 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮಲಗ ರೆ EMAMACTIN BENZOATE

1400 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಪುತರ  EMAMACTIN BENZOATE

1401 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1402 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1403 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1404 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1405 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವೀರಂತ EMAMACTIN BENZOATE

1406 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಗಿಂಡೇರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1407 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಹೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1408 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವೀಯಬದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1409 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1410 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1411 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಅಣಾ  EMAMACTIN BENZOATE

1412 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಅಿಂಫರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1413 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗರುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1414 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

1415 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕೃಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

1416 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1417 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1418 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1419 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗರುಬೇರೆ EMAMACTIN BENZOATE

1420 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಖಾಯ ದವ EMAMACTIN BENZOATE

1421 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅನ್ನಷಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1422 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1423 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಭಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1424 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1425 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ASHOK EMAMACTIN BENZOATE

1426 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಲ್ಮ ೀವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

1427 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1428 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ಎಿಂ EMAMACTIN BENZOATE

1429 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದ್ರರ ಭ EMAMACTIN BENZOATE

1430 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜಿೀಷತವ EMAMACTIN BENZOATE

1431 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1432 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿರಿಮಾಲ EMAMACTIN BENZOATE

1433 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಮೃತ  ಮಾಲ ಪ್ಪಟಿೀಲ್EMAMACTIN BENZOATE

1434 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1435 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕವೀಟ EMAMACTIN BENZOATE

1436 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1437 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಾಜಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1438 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿವಯಣ ಭಗಗಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1439 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಭಾಲಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1440 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಖಯ ಮಾಲಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1441 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕೃಶಾ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1442 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಯಷ EMAMACTIN BENZOATE

1443 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಸುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1444 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ರ್ತೀಥಿ EMAMACTIN BENZOATE

1445 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಶಿವಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1446 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವವೇಕಾನಂದ EMAMACTIN BENZOATE

1447 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಯಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1448 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1449 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಯಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1450 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1451 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1452 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಕಾಶಿನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

1453 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿಶುಪ್ಪಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1454 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE



1455 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಠರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1456 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವೀಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1457 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

1458 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಯತನ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1459 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ತ್ತಲಾ ಬಿೀ EMAMACTIN BENZOATE

1460 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1461 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

1462 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಆನಂದರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1463 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1464 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಜಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1465 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಶಿವ ನ EMAMACTIN BENZOATE

1466 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1467 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದತಾ  EMAMACTIN BENZOATE

1468 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1469 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಿೀನಾಕಮ EMAMACTIN BENZOATE

1470 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಿಂಬಾ ರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1471 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1472 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

1473 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಸಂಜಿೀ ಕುಮಾರ್ ಭೀಮಾನ್EMAMACTIN BENZOATE

1474 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1475 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಷಚಿನ್ ಎಸ್ ಭೀಮಾನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1476 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ದತ್ತಾ ತ್ತರ ಮರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1477 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವಠಬಾಯಿ ಹೀಳಕ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1478 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1479 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1480 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಬು EMAMACTIN BENZOATE

1481 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

1482 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ದವೇಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1483 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅನನ ಪೂಣಿ EMAMACTIN BENZOATE

1484 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಪಕೀಯಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1485 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಿಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1486 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1487 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1488 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1489 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಪ್ಪಿರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1490 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭೀಮಾನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1491 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲ್ಲ ೀವ EMAMACTIN BENZOATE

1492 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಟಕಲ್ ರಾಭಚಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1493 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1494 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಂಕಯಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1495 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿರಿಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

1496 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1497 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1498 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಷಯಷವ ರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1499 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ನಿಂಗಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1500 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1501 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರೇಣ ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1502 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

1503 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1504 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಸುಭಾಷ್ EMAMACTIN BENZOATE

1505 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಗಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1506 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಈಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1507 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1508 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಅಶೀಕ್ EMAMACTIN BENZOATE

1509 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಸದದ ರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

1510 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅಪೂ ರ್ ಖಾನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1511 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1512 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿಕಾಿಂತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1513 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿವಾನಂದ EMAMACTIN BENZOATE

1514 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ನಗೌಡ ಬಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1515 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಫಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1516 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1517 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಫಲಭೀಮ್ EMAMACTIN BENZOATE

1518 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಲೀಮಾ ದವ EMAMACTIN BENZOATE

1519 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಅಣಾ  EMAMACTIN BENZOATE

1520 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗರುನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1521 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಿಂಧೂಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1522 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಂಜಿತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1523 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜಗದವ EMAMACTIN BENZOATE

1524 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಠಠ ಲ ಕಭಲಾಪುಯ EMAMACTIN BENZOATE

1525 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1526 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1527 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ವವವ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1528 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

1529 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಿಂಬಾದ್ರಸ್ EMAMACTIN BENZOATE

1530 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವೀಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1531 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರೇ EMAMACTIN BENZOATE

1532 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

1533 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1534 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕನನ ಡಗಿ ಸೂಮಿಕಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1535 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1536 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

1537 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗೇಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1538 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1539 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಭಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1540 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಫಷನ EMAMACTIN BENZOATE

1541 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1542 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯತನ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1543 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಾಫಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1544 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯವ EMAMACTIN BENZOATE

1545 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯಹುಮ ಿಂಸಾ ಬೇಗಂ EMAMACTIN BENZOATE

1546 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಠಲ್ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1547 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರ ಕಾಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1548 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1549 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ದವೀಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1550 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1551 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಯಫಫ ನ EMAMACTIN BENZOATE

1552 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ EMAMACTIN BENZOATE

1553 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅನ್ನಸೂಮ EMAMACTIN BENZOATE

1554 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಆನವೀಯಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1555 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸನಮಂತರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1556 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಇರಾಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1557 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲ್ಲ ೀವ EMAMACTIN BENZOATE

1558 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುನಲ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1559 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಚಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1560 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಬಾಲಫ ಮ್ EMAMACTIN BENZOATE

1561 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಮಂಜುನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

1562 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಷಯನಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1563 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಪಂಡಿಲ ಕ್ EMAMACTIN BENZOATE

1564 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1565 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಫಷಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1566 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರಾಭಕೃಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

1567 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1568 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಾರ್ ಅಲ EMAMACTIN BENZOATE

1569 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1570 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಭಲಲ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1571 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1572 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ AMBAVVA EMAMACTIN BENZOATE

1573 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅಿಂಫರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1574 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಚೇತನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1575 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಕಲ ನಾ EMAMACTIN BENZOATE

1576 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

1577 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1578 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಧರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1579 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಡಿ ಪ್ಪಷರೆ EMAMACTIN BENZOATE

1580 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1581 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ EMAMACTIN BENZOATE



1582 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಾಯತ EMAMACTIN BENZOATE

1583 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1584 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1585 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1586 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1587 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಬಾಬುರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1588 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸುರೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1589 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರುದರ ಮುನ EMAMACTIN BENZOATE

1590 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಮಾಯ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1591 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸನಮಂತ ರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1592 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರಾಜಕುಮಾಯ ಜಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1593 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1594 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಹಿರಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1595 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಫಷನಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1596 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1597 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1598 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಯಾಕುಬಾಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

1599 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ABEDABE EMAMACTIN BENZOATE

1600 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಅನೀಲಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

1601 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1602 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಗರುಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1603 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸೈಜಾದ್ ಬಿೀ EMAMACTIN BENZOATE

1604 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಶಿಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1605 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಣಿಕ್ EMAMACTIN BENZOATE

1606 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1607 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ EMAMACTIN BENZOATE

1608 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರುದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1609 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನೀಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1610 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿವಯಣ  ಫಳಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1611 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಆನಂದಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

1612 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಲತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1613 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ AMBAVVA EMAMACTIN BENZOATE

1614 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜೈ ಭೀಮ್ EMAMACTIN BENZOATE

1615 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿಲಿಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1616 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಕುಫ ಲ್ SAB EMAMACTIN BENZOATE

1617 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಧಭಿಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1618 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದ್ರದ ರೂ. EMAMACTIN BENZOATE

1619 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1620 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಾಯತ EMAMACTIN BENZOATE

1621 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಯತನ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1622 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ದೇೀಿಂಡಿಬಾ EMAMACTIN BENZOATE

1623 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ EMAMACTIN BENZOATE

1624 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನ್ನಮಂತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1625 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1626 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1627 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಸು EMAMACTIN BENZOATE

1628 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

1629 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸನಭಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1630 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ಹಾಸೂಿರ್EMAMACTIN BENZOATE

1631 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಷರುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1632 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1633 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮೄಹಾಮುದ್ ಮಿಯಾ EMAMACTIN BENZOATE

1634 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ದಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1635 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1636 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1637 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಾಯರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1638 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1639 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1640 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರ್ಫಲಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1641 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಸದ EMAMACTIN BENZOATE

1642 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿಪುತರ EMAMACTIN BENZOATE

1643 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ದವೀಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1644 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1645 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಿಂಫರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1646 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1647 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿವಯಣ  ಸಯಳಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1648 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರ ೀದವ EMAMACTIN BENZOATE

1649 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಮಶಿರ ೀ EMAMACTIN BENZOATE

1650 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಯಾನಂದ EMAMACTIN BENZOATE

1651 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಡಿೀಲಪ್ EMAMACTIN BENZOATE

1652 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಠಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1653 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗಿಂಡಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1654 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

1655 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರ ೀದವ EMAMACTIN BENZOATE

1656 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮೆಲಾರಿ EMAMACTIN BENZOATE

1657 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ರಾಭ  ಭದಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1658 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ EMAMACTIN BENZOATE

1659 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಿಜಾವ ನ ಬೇಗಂ EMAMACTIN BENZOATE

1660 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ASHOK EMAMACTIN BENZOATE

1661 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅನನ ವೀಯಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1662 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಲಲ ಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1663 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಲಕಕ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1664 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವಜಮಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1665 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1666 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮುದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1667 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಗ್ಲಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1668 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1669 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಹುಷನಾಬಿ EMAMACTIN BENZOATE

1670 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಡೇಯಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

1671 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಚ EMAMACTIN BENZOATE

1672 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಳಷ EMAMACTIN BENZOATE

1673 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಪಂಡಿಲ ಕ್ ಜೇಠ  ಮಾವನಕರ್EMAMACTIN BENZOATE

1674 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಮಾರೆ EMAMACTIN BENZOATE

1675 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಪುಶ ರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1676 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಜಮತನ್ನಬಿ EMAMACTIN BENZOATE

1677 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1678 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1679 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಷಯನಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1680 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸಂಗಿೀತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1681 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಿಂಡಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1682 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸಾಯಿಫನನ EMAMACTIN BENZOATE

1683 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಾತಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1684 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1685 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ ರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

1686 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1687 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮುಕುಿಂದ EMAMACTIN BENZOATE

1688 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಲಕಮ ಮ ಪುತರ EMAMACTIN BENZOATE

1689 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

1690 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದವೀಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1691 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಪನಾಿ ಬಿಐ EMAMACTIN BENZOATE

1692 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಅನನ ಪುಯ EMAMACTIN BENZOATE

1693 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲ ನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1694 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1695 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದವೀಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1696 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷರ್ತೀಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1697 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಈಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1698 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಕ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1699 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

1700 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1701 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1702 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಮ್ ಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

1703 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಹಾರುದರ ಮಯ EMAMACTIN BENZOATE



1704 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಾರ್ತಿಕಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1705 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅನವೀಯ EMAMACTIN BENZOATE

1706 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1707 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ALLI SAB EMAMACTIN BENZOATE

1708 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅನನ ರಾಮ ಸಯಳಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1709 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಜಯ್ ಲಕಮ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

1710 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಕುಪ್ಪಿಂದರ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1711 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬಾಬುರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1712 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1713 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ದವೀಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1714 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1715 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಲಕಕ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1716 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಭಲಲ ಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1717 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

1718 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1719 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಂಟ  ಭಾಲ್ಖ ೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

1720 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಆನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1721 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ  ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

1722 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1723 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಯಷಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1724 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮಾರುರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1725 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅನ್ನರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

1726 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1727 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲೀಕಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1728 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

1729 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಯಮವವ ಯ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1730 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಶಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

1731 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಾಭಚಂದರ  ಬಾಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1732 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1733 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಾಯಿಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1734 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ರೇಣುಕಾ EMAMACTIN BENZOATE

1735 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1736 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಎಯಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1737 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಯಮಶ್ ನಗಿಡೆ EMAMACTIN BENZOATE

1738 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಿಂಬೆವ EMAMACTIN BENZOATE

1739 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1740 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಆಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೃಿಂಗೇರಿ EMAMACTIN BENZOATE

1741 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರ ೀ ಬಾರ  ಸದದ ಭಲಲ  ಶಿವಾಚ್ಚಮಿರುEMAMACTIN BENZOATE

1742 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಬಿರಾದ್ರರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1743 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಯಣ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1744 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1745 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1746 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1747 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರೀಶನಾಲ EMAMACTIN BENZOATE

1748 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಿಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1749 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1750 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ EMAMACTIN BENZOATE

1751 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭೀಮವ ಮುಭಿಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

1752 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ದವಕಾ EMAMACTIN BENZOATE

1753 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಮಿೀನಾಕಮ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1754 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ರೇಣುಕಾ EMAMACTIN BENZOATE

1755 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1756 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೆನೀದದ ೀನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1757 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇ EMAMACTIN BENZOATE

1758 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನೀಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1759 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯಮವವ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1760 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ ರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1761 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗೆಮು ನಾಮಕ್ EMAMACTIN BENZOATE

1762 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ರೇ EMAMACTIN BENZOATE

1763 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1764 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಂಕಯ EMAMACTIN BENZOATE

1765 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಈಯಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1766 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವವವ ನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

1767 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ವೀಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1768 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಿಂತಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1769 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಕಕ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1770 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಂತೀಷ್ EMAMACTIN BENZOATE

1771 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1772 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿ EMAMACTIN BENZOATE

1773 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರಾಮ್ EMAMACTIN BENZOATE

1774 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಘುನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

1775 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸದದ ಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1776 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

1777 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿರ ೀಧರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1778 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1779 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1780 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1781 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಂಕುಿಂತಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

1782 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ NABI ಟ್ಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1783 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1784 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1785 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸದ್ರರ ಭ EMAMACTIN BENZOATE

1786 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1787 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಪ್ಪಿರ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1788 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1789 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ನಾಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1790 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರಾಭರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1791 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾವತರ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1792 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1793 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಮಾಲಗರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1794 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1795 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ MEGU EMAMACTIN BENZOATE

1796 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ರಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

1797 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಜಮಶಿರ ೀ ರಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

1798 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಭಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1799 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸನಮಂತ್ ರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1800 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1801 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಧನಾಸಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1802 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

1803 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶಾಭಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1804 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಭಮಿತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1805 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಪ್ಪಲ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1806 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1807 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1808 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಶಾಿಂಟಿಲ ಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1809 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ನಾಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1810 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ವಶಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1811 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1812 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1813 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭೀಮವ ಮುಭಿಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

1814 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮೇೀನ್ನ EMAMACTIN BENZOATE

1815 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿವಾನಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1816 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಮೇೀಸನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1817 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮೆನಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1818 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕುಕ EMAMACTIN BENZOATE

1819 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಕುಕ EMAMACTIN BENZOATE

1820 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಲಾಯ ಣ್ ಬಟ್ EMAMACTIN BENZOATE

1821 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದೀಸಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1822 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಸಾಾ ನ EMAMACTIN BENZOATE

1823 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದೀಸಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1824 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1825 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಯತನ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1826 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಕೂಫ ಲಾೂ ಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

1827 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಕೂಫ ಲಾೂ ಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

1828 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

1829 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಚಿಕಕ  ಗರುನಂಜೇವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

1830 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಷರ್ತೀಶ್ ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE



1831 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದವಾಜಿ EMAMACTIN BENZOATE

1832 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸೀಭಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

1833 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಖಂಡೇರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1834 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶೀಭಾರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1835 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುರೇಖಾ EMAMACTIN BENZOATE

1836 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮವವ ರ್ ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1837 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗೀಪು ಜಾಧವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1838 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1839 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1840 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅಮೃತ EMAMACTIN BENZOATE

1841 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1842 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಯಮವವ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1843 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಅಿಂಜನಾ EMAMACTIN BENZOATE

1844 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರೇಣಸದದ   ಷತೆಖ ೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

1845 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1846 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವಕಾಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1847 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ದವೇಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1848 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದ್ರನಮಯ  ನಲ್ಲರು EMAMACTIN BENZOATE

1849 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಟಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1850 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿವಯಣಯಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1851 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಯವಾಜಿ EMAMACTIN BENZOATE

1852 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶೀಭಾ EMAMACTIN BENZOATE

1853 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭೀಮು EMAMACTIN BENZOATE

1854 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1855 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಷ್ಣಾ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1856 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಖುಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1857 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1858 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೆಮು EMAMACTIN BENZOATE

1859 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕೃಶಾ  EMAMACTIN BENZOATE

1860 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸರಿವಚ ಿಂದರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1861 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಖತ್ತಲ EMAMACTIN BENZOATE

1862 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀನ್ನ EMAMACTIN BENZOATE

1863 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವದ್ರಯ  ಸಾಗಯ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1864 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಭಯ EMAMACTIN BENZOATE

1865 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸುಭಾಷ್ EMAMACTIN BENZOATE

1866 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸದದ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1867 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿರ ೀದವ EMAMACTIN BENZOATE

1868 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯಮಿತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1869 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗರುನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1870 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಚಂದರ ಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

1871 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಯಸಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1872 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂಡಿಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1873 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಚೂಡ್ಲಭಣಿ EMAMACTIN BENZOATE

1874 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಚಂದರ ಮ್ EMAMACTIN BENZOATE

1875 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ  ರಾಭಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1876 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪುಯ ಅನಂತ್ ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1877 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1878 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಭಸಭಮ ದ್ ಗಲಮ್ ಹುಸೇನ್EMAMACTIN BENZOATE

1879 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸುಯ ನಾಗಿಿಂದರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1880 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

1881 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1882 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚಂದರ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1883 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1884 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕಾ ರ್ ಬಿೀ EMAMACTIN BENZOATE

1885 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1886 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜತೆ EMAMACTIN BENZOATE

1887 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭನಮ ಥ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1888 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ ರಾಥೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

1889 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಹಿೀರಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1890 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1891 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಮು EMAMACTIN BENZOATE

1892 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1893 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವವವ ನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

1894 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

1895 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನಾಗಿೀಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1896 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುಯತ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1897 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಹೇಭಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

1898 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಠಾಕಾರು EMAMACTIN BENZOATE

1899 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗ್ಿಂಗಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1900 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1901 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಾಡಿದ್ರದ ರೆ EMAMACTIN BENZOATE

1902 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಎಸು ಯಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1903 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಭನಬೈ EMAMACTIN BENZOATE

1904 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1905 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಸಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1906 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವದ್ರಯ ಧಯ EMAMACTIN BENZOATE

1907 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1908 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೆನ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1909 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1910 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ  ಭೀಭನಳಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1911 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

1912 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮೆನೀದದ ೀನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1913 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1914 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಧನಂಜಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

1915 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1916 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಫಳಗ್ಯ EMAMACTIN BENZOATE

1917 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಚ್ಚಿಂದ್ ಬೇಗ್ ಖಟಕ EMAMACTIN BENZOATE

1918 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತ ದ್ EMAMACTIN BENZOATE

1919 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗರುರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

1920 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅಮೃತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1921 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಮೇಗಸದದ EMAMACTIN BENZOATE

1922 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಕಾಳ EMAMACTIN BENZOATE

1923 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1924 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಫಷರಾಜ ಹುಡಿಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

1925 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1926 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವದ್ರಯ  ಸಾಗಯ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1927 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಕಾಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1928 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದವೇಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

1929 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1930 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ನಾಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1931 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1932 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಣಿಕ EMAMACTIN BENZOATE

1933 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1934 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ EMAMACTIN BENZOATE

1935 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

1936 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸದದ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1937 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಚಂದಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1938 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

1939 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜತೆ EMAMACTIN BENZOATE

1940 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1941 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

1942 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ EMAMACTIN BENZOATE

1943 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1944 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

1945 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಅನನ ರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

1946 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹಾಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1947 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಿ ಯಾಿಕ EMAMACTIN BENZOATE

1948 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯಮಶ್ ರೈಕ EMAMACTIN BENZOATE

1949 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1950 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1951 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಷಫನಾನ EMAMACTIN BENZOATE

1952 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1953 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1954 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

1955 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

1956 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅರುಣಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1957 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE



1958 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯಮವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

1959 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

1960 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ವಶಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1961 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

1962 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

1963 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

1964 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1965 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷನ EMAMACTIN BENZOATE

1966 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಗಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1967 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1968 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1969 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಸೈದದ  EMAMACTIN BENZOATE

1970 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಶಾಮ್ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

1971 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ರಾಚಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1972 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಶಿರ ೀದವ EMAMACTIN BENZOATE

1973 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಸದದ ಣಾ  ಪ್ಪಿಂಚ್ಚಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1974 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಹೇಿಂದರ ಕುಮಾಯ ಮಂಗಲಗಿEMAMACTIN BENZOATE

1975 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಅಮೃತ EMAMACTIN BENZOATE

1976 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1977 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

1978 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಲಾಲ್ ಟೇಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

1979 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಚಂದರ ಕಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

1980 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಸುಲೀಚನ EMAMACTIN BENZOATE

1981 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1982 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

1983 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

1984 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಭಯ EMAMACTIN BENZOATE

1985 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

1986 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

1987 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಉಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

1988 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

1989 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1990 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕೃಶಾ ಕುಮಾಯಕಲಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

1991 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾದಕ್ ಮಿಯಾನ್EMAMACTIN BENZOATE

1992 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

1993 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸುಮಿತ್ತರ EMAMACTIN BENZOATE

1994 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಖೈರುನ್ ಬಿೀ EMAMACTIN BENZOATE

1995 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಾನ ಮಿಯಾನ್ EMAMACTIN BENZOATE

1996 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರೇಣುಕಾ EMAMACTIN BENZOATE

1997 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗಿಂಡಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

1998 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಇಿಂದು ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

1999 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2000 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವವವ ನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

2001 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಧನಂಜಯ್ ರೆಡಿಿ  ಟಿ EMAMACTIN BENZOATE

2002 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಜಗದೀಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2003 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸರಿೀವವ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2004 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭೀಭರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2005 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2006 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭಶಾಕ್ ಟೇಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2007 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

2008 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2009 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2010 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಅನನ ರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

2011 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಾಗಿಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

2012 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಸಂಗ್ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2013 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2014 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಪೄರ ೀಭರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2015 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

2016 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ವದ್ರಯ ರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2017 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರ್ತ  ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2018 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮುಷಾ ಫಾ EMAMACTIN BENZOATE

2019 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

2020 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ MD ಗೌಸ್ EMAMACTIN BENZOATE

2021 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಶೀದದ ೀನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2022 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

2023 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

2024 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2025 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಾಟುರ  ಟೇಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2026 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಸಾಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

2027 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2028 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗೌಯಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2029 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶೈನಾಜ್ ಬೇಗಂ EMAMACTIN BENZOATE

2030 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟ್ಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2031 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರ್ತ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2032 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ASHOK EMAMACTIN BENZOATE

2033 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಚನನ  EMAMACTIN BENZOATE

2034 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಾಳಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2035 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

2036 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನಾಸರ್ ಟೇಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2037 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2038 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉತಾ ಮ್ EMAMACTIN BENZOATE

2039 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ನೂರ್ ಭಸಭಮ ದ್ EMAMACTIN BENZOATE

2040 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶುಬಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

2041 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ EMAMACTIN BENZOATE

2042 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವೀಯಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

2043 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅಫಾಷಮಿೀಿಮ EMAMACTIN BENZOATE

2044 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2045 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಮಂಜುನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

2046 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಜಮಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2047 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ನಾಗೇಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

2048 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸೀಭಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2049 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ದವಯಥ ವಾಗಿಗ EMAMACTIN BENZOATE

2050 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

2051 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2052 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಬಂಡೆ EMAMACTIN BENZOATE

2053 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅನನ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2054 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಂಗಿಂಡ ಸಂತೀಷ್ EMAMACTIN BENZOATE

2055 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2056 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2057 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

2058 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2059 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಶಿಕಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

2060 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2061 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

2062 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

2063 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

2064 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

2065 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗಿರೆ EMAMACTIN BENZOATE

2066 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಭಶಾಕ್ ಟ್ಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2067 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಬಂದಪ್ EMAMACTIN BENZOATE

2068 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮಶಿರ ೀ ರಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

2069 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ರಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

2070 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2071 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕವತ್ತ ಚಂದಂಕಯ EMAMACTIN BENZOATE

2072 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಸದ EMAMACTIN BENZOATE

2073 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಇಿಂದಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2074 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ನಾಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2075 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯವಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

2076 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

2077 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

2078 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರ ಕಾಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2079 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಚಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

2080 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

2081 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

2082 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

2083 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2084 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE



2085 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕಲಾಯ ನ EMAMACTIN BENZOATE

2086 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2087 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2088 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2089 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜಕಸಾಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

2090 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಿರೀಜಾಮಿಯಾ EMAMACTIN BENZOATE

2091 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಿಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

2092 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸುಬದ್ರರ  ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2093 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರಾಿಂ EMAMACTIN BENZOATE

2094 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2095 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರೇಣಸದದ   ಷತೆಖ ೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

2096 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2097 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2098 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2099 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2100 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಇರಾಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2101 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಚಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

2102 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

2103 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದಕಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2104 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2105 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಚನನ ಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

2106 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2107 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮಾಯಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

2108 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2109 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಾಜಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2110 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಫಷಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2111 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2112 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗರುಸದದ ಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

2113 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಖುಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2114 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅರುಣಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

2115 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

2116 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ತ್ತರಾ ಬಿೀ EMAMACTIN BENZOATE

2117 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಯಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2118 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

2119 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಾಗನಾಥರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2120 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮಂಜುನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

2121 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2122 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೌಲ EMAMACTIN BENZOATE

2123 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2124 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜಯ ೀರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2125 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಲಲ   ದಗ್ಗ ಿಂವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2126 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗೀಯಕನಾಥ್ ಡಿ ಶಾಖಾಪುಯEMAMACTIN BENZOATE

2127 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಹಾನಂದ EMAMACTIN BENZOATE

2128 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2129 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಿಂಗ್ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2130 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅನವೀಯ  ಬಾಭನಳಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2131 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2132 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿಶಂಕಯಮಯ  ಬೈಯಭಡಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

2133 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬಾಬು ಟೇಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2134 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

2135 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

2136 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

2137 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

2138 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜು EMAMACTIN BENZOATE

2139 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚಂದಪ್ಪಶ EMAMACTIN BENZOATE

2140 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಈಯ EMAMACTIN BENZOATE

2141 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾ EMAMACTIN BENZOATE

2142 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವೀಯಣಾ  ಸಯಗಿಂಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

2143 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

2144 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವೀಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2145 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಉಮಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

2146 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಈಯಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

2147 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಈಯಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2148 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವೀಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2149 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನಭಿಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

2150 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

2151 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಬಾಬುರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2152 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನಾಗಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

2153 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಮಾರುರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2154 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಹುಸೇನ್ ಬಿೀ EMAMACTIN BENZOATE

2155 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

2156 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಮು EMAMACTIN BENZOATE

2157 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸರಿವಚ ಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

2158 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗಿಂಡ  ಕಲಿ ಫವಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

2159 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಈಯಣಾ  ಹೌಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

2160 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸೀನಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2161 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಜಿೀಜಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2162 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದು EMAMACTIN BENZOATE

2163 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿರು EMAMACTIN BENZOATE

2164 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2165 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನೀಲಕಂಠ EMAMACTIN BENZOATE

2166 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲ EMAMACTIN BENZOATE

2167 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಷಫನಾನ EMAMACTIN BENZOATE

2168 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಲ್ಲಲ EMAMACTIN BENZOATE

2169 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದವೀಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

2170 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚಂದರ ಗಪ್ಾ EMAMACTIN BENZOATE

2171 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸೀನಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2172 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿೀನಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2173 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೂಪ್ಪಲ EMAMACTIN BENZOATE

2174 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಈಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2175 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2176 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭನೀಸರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2177 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಕಾವಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2178 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2179 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2180 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ರಾಣ EMAMACTIN BENZOATE

2181 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಮೇೀಸನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2182 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಮಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

2183 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಮಿಲಿಂದ್ EMAMACTIN BENZOATE

2184 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2185 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2186 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗಿಂಡಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2187 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸೀಭಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

2188 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2189 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭನಬೈ EMAMACTIN BENZOATE

2190 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಉಮಾಳ EMAMACTIN BENZOATE

2191 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2192 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಹುಷನ EMAMACTIN BENZOATE

2193 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನೀಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2194 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಕ EMAMACTIN BENZOATE

2195 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2196 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2197 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗರುನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

2198 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಠಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2199 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ರಂಜಿತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2200 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶೀಭಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

2201 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸದದ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2202 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರ ಕಾಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2203 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುರೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2204 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ JIVLA EMAMACTIN BENZOATE

2205 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವವವ ನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

2206 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಮು EMAMACTIN BENZOATE



2207 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಈವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

2208 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಬದರ  EMAMACTIN BENZOATE

2209 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

2210 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಈಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2211 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಿಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2212 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

2213 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2214 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2215 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯಶುರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

2216 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷಮಯ  ಸಾವ ಮಿ EMAMACTIN BENZOATE

2217 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

2218 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಹೆಫಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

2219 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

2220 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗರುಲಿಂಗಮಯ  ಮುಳಿಗಿ EMAMACTIN BENZOATE

2221 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2222 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿರ ೀಧರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2223 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯತನ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2224 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿಪುತರ  EMAMACTIN BENZOATE

2225 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಐಸಾಕ್ ಟ್ಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2226 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಈಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2227 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರ ಕಾಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2228 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖೈರುಬಿ EMAMACTIN BENZOATE

2229 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅನಂತಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

2230 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿರಾಜ್ ಆರ್ ಚಿದರ EMAMACTIN BENZOATE

2231 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶೇರ್ ಖಾನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2232 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಚಿದರಿEMAMACTIN BENZOATE

2233 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2234 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ EMAMACTIN BENZOATE

2235 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

2236 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷರ್ತೀವ EMAMACTIN BENZOATE

2237 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದವಿಂದರ   ಮೆಷನೂರು EMAMACTIN BENZOATE

2238 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ RAM RAO EMAMACTIN BENZOATE

2239 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದವಕಾ EMAMACTIN BENZOATE

2240 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ರಾಜ ಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2241 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಅನನ ರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

2242 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರಾಜೇಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

2243 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2244 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಧಿಕಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2245 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

2246 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಎಿಂ ಡಿ ಷಲೀಿಂ EMAMACTIN BENZOATE

2247 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ್ EMAMACTIN BENZOATE

2248 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಚಿಕಕ  ಗರುನಂಜೇವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

2249 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಲಾಸಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

2250 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2251 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಸುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2252 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಅಕರ ಭಪ್ಪಶ ಹೇಳು EMAMACTIN BENZOATE

2253 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಬಿೀಯಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2254 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಭಾಗಿೀಯಥಿ EMAMACTIN BENZOATE

2255 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಅಮೃತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2256 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2257 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ವಶಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2258 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಕಲಾಯ ಣಿ EMAMACTIN BENZOATE

2259 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಉಲಾಲ ಸ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2260 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರ ಕಾಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2261 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಜಗನಾನ ಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

2262 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಹಿೀಿಂದರ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2263 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ EMAMACTIN BENZOATE

2264 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯವೀಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

2265 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿವಾರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2266 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಿಂಕಟ ರಾವ್ ಸೂಮಿವಂಶಿEMAMACTIN BENZOATE

2267 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

2268 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಜಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2269 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

2270 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸದದ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2271 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2272 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅಮೃತರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2273 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2274 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಬಾಬುರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2275 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಅನನ ಪುಯ EMAMACTIN BENZOATE

2276 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

2277 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿ EMAMACTIN BENZOATE

2278 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರ ೀನವಾಷ EMAMACTIN BENZOATE

2279 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2280 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವೀಯಸಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2281 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈಮದ್ ಅಜಿೀಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

2282 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸುಬದ್ರರ EMAMACTIN BENZOATE

2283 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಣಮಂತ EMAMACTIN BENZOATE

2284 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಜಮಲಕಮ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

2285 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸೀಭಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2286 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಚೆಚ ೀವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

2287 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರ ಭು EMAMACTIN BENZOATE

2288 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ನಾಗಿೀಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

2289 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವಣಿ  ಭಡಿವಾಳ EMAMACTIN BENZOATE

2290 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಹಾದವ ಫಷರಾಜ ಷರ್EMAMACTIN BENZOATE

2291 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2292 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಷರ್ತೀವಚ ಿಂದರ  ಎಸ್ ಸೂಲಪಟ್EMAMACTIN BENZOATE

2293 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  EMAMACTIN BENZOATE

2294 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2295 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸುಭಾಷ್ EMAMACTIN BENZOATE

2296 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸುಭಾಷ್ EMAMACTIN BENZOATE

2297 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಾಭರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2298 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಇಿಂದುಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2299 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2300 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ತೇಜು EMAMACTIN BENZOATE

2301 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಷಜಜ ನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2302 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2303 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ದ್ರನಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2304 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಕೂಫ ಲಾೂ ಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

2305 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಎಿಂಡಿ ಅಜರ್ ಅಸಮ ದ್ EMAMACTIN BENZOATE

2306 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭೀಭರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

2307 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಭಚಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

2308 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2309 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಲರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

2310 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಹೇಭಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

2311 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸೀನಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2312 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2313 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಭಕಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2314 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2315 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗೀಪು ಜಾಧವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2316 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೊನ್ನ EMAMACTIN BENZOATE

2317 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅಮಿರುದದ ನ EMAMACTIN BENZOATE

2318 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2319 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗನ್ನನ EMAMACTIN BENZOATE

2320 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2321 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರ ಕಾಶ್ ರಾಥೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

2322 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸಸಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2323 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಬೀಜಿ EMAMACTIN BENZOATE

2324 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಭರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

2325 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಕವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2326 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬಂಡಿಗ EMAMACTIN BENZOATE

2327 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಖತ್ತಲ EMAMACTIN BENZOATE

2328 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2329 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಶಿರ ೀದವ EMAMACTIN BENZOATE

2330 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸಂತೀಷ್ EMAMACTIN BENZOATE

2331 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನೀಸರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2332 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2333 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಜಗನಾನ ಥ್ EMAMACTIN BENZOATE



2334 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ EMAMACTIN BENZOATE

2335 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಸನ್ನಮಂತ ಶಿರಾಮ ಮಲ್EMAMACTIN BENZOATE

2336 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಶಾಭರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2337 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸುಭಾಷ್ EMAMACTIN BENZOATE

2338 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2339 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುಿಂದರ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2340 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಛಾಯಾ EMAMACTIN BENZOATE

2341 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2342 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೇರ ರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2343 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಮಾರೆ EMAMACTIN BENZOATE

2344 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಪ್ಪಿರ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2345 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಲಾಜಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2346 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ EMAMACTIN BENZOATE

2347 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಅಿಂಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2348 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಸಾಮಫಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2349 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ರ್ತ ಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2350 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2351 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2352 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಜಗನಾನ ಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

2353 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ EMAMACTIN BENZOATE

2354 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದವೇಿಂದರ  EMAMACTIN BENZOATE

2355 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸುನೀತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2356 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಡಿಲೀಪ್ EMAMACTIN BENZOATE

2357 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮೇೀಸನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2358 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2359 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2360 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿರ ೀದವ EMAMACTIN BENZOATE

2361 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಮರಾಭ EMAMACTIN BENZOATE

2362 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭನ್ನ EMAMACTIN BENZOATE

2363 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಲಾಲ್ಲ ರಾಥೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

2364 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗ EMAMACTIN BENZOATE

2365 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

2366 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರಾಭಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2367 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2368 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಷಭಮ ವ EMAMACTIN BENZOATE

2369 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಕಾಭಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2370 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ನೀಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2371 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2372 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

2373 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುರೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2374 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೇೀಸನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2375 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಂಡ  ಕಟಿಾ ಭನ EMAMACTIN BENZOATE

2376 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

2377 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಷಫಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2378 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2379 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2380 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮಾನಸಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

2381 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

2382 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗಿಂಡಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2383 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಧನೂ ಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

2384 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕವನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2385 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಠಲ್ ಡಿೀಪ್ಪಲ  ರಾಥೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

2386 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2387 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2388 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿಂಡು EMAMACTIN BENZOATE

2389 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಆಕಾವ EMAMACTIN BENZOATE

2390 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ದ್ರಮು EMAMACTIN BENZOATE

2391 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸುರೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2392 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಧಜಿ EMAMACTIN BENZOATE

2393 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2394 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸೀಭಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

2395 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುಭಾಷಾ EMAMACTIN BENZOATE

2396 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಜೇಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

2397 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಲಲತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2398 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2399 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫದಲಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2400 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮಾಣಿಕ್ EMAMACTIN BENZOATE

2401 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರಾಮ್ EMAMACTIN BENZOATE

2402 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2403 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜೈಸಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

2404 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2405 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಮಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2406 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2407 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭೀಭಸಿಂಗ್ EMAMACTIN BENZOATE

2408 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ದಲೀಪ್ EMAMACTIN BENZOATE

2409 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2410 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

2411 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2412 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಕ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2413 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2414 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ರಾಮು ಜಾಧವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2415 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ NEMU EMAMACTIN BENZOATE

2416 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2417 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭೀಜು EMAMACTIN BENZOATE

2418 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗೀಪು ರಾಥೀಡ್ EMAMACTIN BENZOATE

2419 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು EMAMACTIN BENZOATE

2420 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2421 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜೈರಾಮ್ EMAMACTIN BENZOATE

2422 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2423 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭೀಭಶಂಕರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2424 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿವುಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

2425 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

2426 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಸೈದ EMAMACTIN BENZOATE

2427 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿರ ೀದವ EMAMACTIN BENZOATE

2428 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ SIDDU EMAMACTIN BENZOATE

2429 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರ ಭಾಕಯ EMAMACTIN BENZOATE

2430 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

2431 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

2432 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವವವ ನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

2433 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗಿಂಡ EMAMACTIN BENZOATE

2434 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಪುತರ EMAMACTIN BENZOATE

2435 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರ ಕಾಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2436 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಿಂತ್ತ ಹೀಳಕ ರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2437 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅನಂತರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

2438 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸುಬದರ  ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2439 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಫಷಣಾ  EMAMACTIN BENZOATE

2440 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಾಲ EMAMACTIN BENZOATE

2441 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ರಾಜಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2442 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವೀಿಂದರ   ಫನಬಿ EMAMACTIN BENZOATE

2443 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಪುಿಂಡಲಕ್ ಸಳಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2444 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಯಣಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

2445 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

2446 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಯಮವವ ಯ EMAMACTIN BENZOATE

2447 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಸುಧಾಕರಾವ್ ವ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2448 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2449 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ EMAMACTIN BENZOATE

2450 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂನ್ನಸ್ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಶೇಖ್EMAMACTIN BENZOATE

2451 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಫಷಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2452 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮುಷಾ ಕ್ ಅಲ EMAMACTIN BENZOATE

2453 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಾಗಯ ವಂತ EMAMACTIN BENZOATE

2454 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಅನನ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2455 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುಮಂಗಲ EMAMACTIN BENZOATE

2456 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗಣಾ EMAMACTIN BENZOATE

2457 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಮೃತರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2458 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಬಿಫ ೀರ್ ಸಾಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

2459 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗೀದ್ರರಿ EMAMACTIN BENZOATE

2460 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE



2461 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಮಯ ಣಾ  ನಾಗಶೆಟಿಾ EMAMACTIN BENZOATE

2462 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2463 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

2464 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

2465 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹೇಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2466 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2467 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2468 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರೇಣಸದದ   ಸಾತನೂರು EMAMACTIN BENZOATE

2469 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

2470 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಂಕೄರ  EMAMACTIN BENZOATE

2471 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಯ ಶಿರ ೀ ಹುಗ್ಯ EMAMACTIN BENZOATE

2472 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗದವ ಹಾಡು EMAMACTIN BENZOATE

2473 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುಫವಚ ಿಂದರ EMAMACTIN BENZOATE

2474 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಸಭಮ ದಶಾ EMAMACTIN BENZOATE

2475 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2476 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2477 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಹಾನಂದಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2478 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭೀಭರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2479 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಿವಯಣ ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2480 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಾಲವಾನ್ EMAMACTIN BENZOATE

2481 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

2482 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಲಕಮ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

2483 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಜಿಮಾಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

2484 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2485 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ರೆಡಿಿ EMAMACTIN BENZOATE

2486 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಿರಾಮ EMAMACTIN BENZOATE

2487 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಪಿಯಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2488 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರುಕಮ ಣಿ EMAMACTIN BENZOATE

2489 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಲಚ್ಚಚ EMAMACTIN BENZOATE

2490 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಇಬಾರ ಹಿಿಂಸಾಬ್ EMAMACTIN BENZOATE

2491 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜೆಮು EMAMACTIN BENZOATE

2492 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸನ್ನಮಂತ್ ರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2493 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಬುರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2494 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಟಕಲ್ ವಯಣಫಷ  ಎನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್EMAMACTIN BENZOATE

2495 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರಾಜ್ EMAMACTIN BENZOATE

2496 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ನೀಲಕಂಠ EMAMACTIN BENZOATE

2497 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

2498 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2499 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2500 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರಾಜಕುಮಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

2501 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಜಗದವ EMAMACTIN BENZOATE

2502 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ EMAMACTIN BENZOATE

2503 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಚನನ  EMAMACTIN BENZOATE

2504 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಸಣಮಂತರಾವ್ EMAMACTIN BENZOATE

2505 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2506 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಷವತ್ತ EMAMACTIN BENZOATE

2507 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2508 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ SYED MIR EMAMACTIN BENZOATE

2509 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಸುಮಿತ್ತರ EMAMACTIN BENZOATE

2510 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಗ್ಲಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2511 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2512 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗನಾಥ EMAMACTIN BENZOATE

2513 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗದವ EMAMACTIN BENZOATE

2514 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಜಗ EMAMACTIN BENZOATE

2515 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2516 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಭಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2517 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2518 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ನಾಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2519 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

2520 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ EMAMACTIN BENZOATE

2521 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ EMAMACTIN BENZOATE

2522 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಯಮವವ ಯ ಮೇಳೇಕರಿ EMAMACTIN BENZOATE

2523 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಖ ಚಂದ EMAMACTIN BENZOATE

2524 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಪಕೀಯಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

2525 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಪುತಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2526 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಭಲಾಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2527 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ರ್ತ ಣಾ  ಸಂಗನ್EMAMACTIN BENZOATE

2528 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಣಮಂತ EMAMACTIN BENZOATE

2529 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

2530 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಉಮಶ್ EMAMACTIN BENZOATE

2531 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸನಮಂತ್ EMAMACTIN BENZOATE

2532 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಗದವ EMAMACTIN BENZOATE

2533 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2534 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಣಿಕಬಾಯಿ EMAMACTIN BENZOATE

2535 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಗದವ EMAMACTIN BENZOATE

2536 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕನನ ಡಗಿ ವಸಜಾದ್ ಬಿೀ EMAMACTIN BENZOATE

2537 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ EMAMACTIN BENZOATE

2538 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2539 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸಂಗಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2540 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಭಲಲ ಭಮ EMAMACTIN BENZOATE

2541 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರುಕಮ ಮಯ EMAMACTIN BENZOATE

2542 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಹಾದವ EMAMACTIN BENZOATE

2543 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ EMAMACTIN BENZOATE

2544 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಲಕಮ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

2545 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  EMAMACTIN BENZOATE

2546 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಶಿಕಲಾ EMAMACTIN BENZOATE

2547 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ EMAMACTIN BENZOATE

2548 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ EMAMACTIN BENZOATE

2549 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚೆನನ ಫಷ EMAMACTIN BENZOATE

2550 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗರುಲಿಂಗ EMAMACTIN BENZOATE

2551 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಭಲಾ ಸುಭಾಷ್ ಕೇೀಲ EMAMACTIN BENZOATE

2552 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸದದ ಭಮ PROFENOPHOS

2553 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2554 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ MADEPPA PROFENOPHOS

2555 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿಲೀಲಾ PROFENOPHOS

2556 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಜಗದವ PROFENOPHOS

2557 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಷಚಿನ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ PROFENOPHOS

2558 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಧೂಳ PROFENOPHOS

2559 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PROFENOPHOS

2560 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ PROFENOPHOS

2561 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗಂಗಭಮ PROFENOPHOS

2562 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಭಲಕಜ PROFENOPHOS

2563 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಫಷಯಜ್ PROFENOPHOS

2564 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವವವ ನಾಥ PROFENOPHOS

2565 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಯಣ PROFENOPHOS

2566 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಇಮಿಾ ಯಾಜ್ ಅಲ PROFENOPHOS

2567 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಅನ್ನರಾಧಾ PROFENOPHOS

2568 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅಮಯ ಭಮ PROFENOPHOS

2569 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಕಾಿಂತಭಮ PROFENOPHOS

2570 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷದ್ರಶಿರಾಮ PROFENOPHOS

2571 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಂಗಭಮ PROFENOPHOS

2572 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಹುಸೇನಾ SAB PROFENOPHOS

2573 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ನಜಮ್ ಟೇಲ್ PROFENOPHOS

2574 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಯವೀಿಂದರ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ PROFENOPHOS

2575 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ PROFENOPHOS

2576 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅನನ ಪೂಣಿ PROFENOPHOS

2577 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ತ್ತರಾಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2578 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ PROFENOPHOS

2579 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲಿಂಗ PROFENOPHOS

2580 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2581 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಾಶಿನಾಥ್ PROFENOPHOS

2582 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ PROFENOPHOS

2583 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಯಣ PROFENOPHOS

2584 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಗಣಾ PROFENOPHOS

2585 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಕಾಶಿಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2586 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ PROFENOPHOS

2587 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಭಲಲ ಭಮ PROFENOPHOS



2588 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಜಮರಾಭ PROFENOPHOS

2589 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಭಖಾಬುಲ್ ಭಮಯ PROFENOPHOS

2590 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜೈನೀದದ ೀನ್ PROFENOPHOS

2591 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸುರೇಖಾ PROFENOPHOS

2592 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಜಿೀರ್ PROFENOPHOS

2593 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಸಭದ್ ಪರೂಕ್ PROFENOPHOS

2594 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಭಹಾಮುದ್ ಬೇಗಂ PROFENOPHOS

2595 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸಾನ್ ಭನ್ನ ರಾಥೀಡ್ PROFENOPHOS

2596 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಖಲೀಲ್ ಪ್ಪಶಾ PROFENOPHOS

2597 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸರಿಚಂದರ PROFENOPHOS

2598 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮೌಲನ್ SAB PROFENOPHOS

2599 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚಿನನ ಭಮ PROFENOPHOS

2600 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ದವಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2601 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀತ PROFENOPHOS

2602 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯವೀಿಂದರ PROFENOPHOS

2603 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ REVU PROFENOPHOS

2604 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಹಿೀರಾ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2605 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಠಲ್ PROFENOPHOS

2606 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ HABID ಹುಸೇನ್ PROFENOPHOS

2607 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಯಣ PROFENOPHOS

2608 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಜಾಾ ನಭಮ PROFENOPHOS

2609 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಷಫನಾನ PROFENOPHOS

2610 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಣಾ PROFENOPHOS

2611 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗರುಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2612 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ  PROFENOPHOS

2613 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅನಂತರಾವ್ PROFENOPHOS

2614 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ KESU PROFENOPHOS

2615 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯೀಗೇಿಂದರ  ಎಸ್ ಸಾನೀರ್ PROFENOPHOS

2616 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಭಣಾ PROFENOPHOS

2617 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜಿ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2618 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಹಾಿಂತ PROFENOPHOS

2619 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಹಿರಾಲಾಲ್ PROFENOPHOS

2620 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷರಾಜ PROFENOPHOS

2621 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವೀಯಶೆಟಿಾ PROFENOPHOS

2622 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ತ್ತರಾನಾಥ್ PROFENOPHOS

2623 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಗಲಾಭನಾಬಿ PROFENOPHOS

2624 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ PROFENOPHOS

2625 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಾಗಿರಾಧಿ PROFENOPHOS

2626 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಮಾಲ PROFENOPHOS

2627 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸನಮಂತರಾಮ PROFENOPHOS

2628 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಬು ರಾಥೀಡ್ PROFENOPHOS

2629 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷರಾಜ PROFENOPHOS

2630 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಬು PROFENOPHOS

2631 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮೆನೀದದ ೀನ್ PROFENOPHOS

2632 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2633 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಖದೀರಾ ಬಿೀ PROFENOPHOS

2634 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಭಲಬಾಯಿ ಸಾಷಯಗೀ PROFENOPHOS

2635 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಣಿಕನಾಥ್ PROFENOPHOS

2636 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭೀಜು PROFENOPHOS

2637 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಂಗಿೀತ್ತ PROFENOPHOS

2638 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಪೄಡಿಿ PROFENOPHOS

2639 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ನಗಿಿಂದಯ PROFENOPHOS

2640 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮಂಜುನಾಥ್ PROFENOPHOS

2641 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸುಭಾಷ್ PROFENOPHOS

2642 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸದದ ರಾಭ PROFENOPHOS

2643 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕುಮಾರ್ PROFENOPHOS

2644 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಠಲ್ PROFENOPHOS

2645 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಹೇಫಬ್ SAB PROFENOPHOS

2646 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅನಲ್ PROFENOPHOS

2647 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2648 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭೀಭರಾಮ PROFENOPHOS

2649 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಖತ್ತಲ PROFENOPHOS

2650 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಶೆ PROFENOPHOS

2651 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ PROFENOPHOS

2652 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2653 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಮಶ್ PROFENOPHOS

2654 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮೇನ್ನ PROFENOPHOS

2655 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಾಸಿಂ ಬಿೀ ಕುರಿಕೇೀಟಿ PROFENOPHOS

2656 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಚಂದರ ಮ್ PROFENOPHOS

2657 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಭಮ PROFENOPHOS

2658 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕೃಶಾ PROFENOPHOS

2659 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂಡಿಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2660 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕು ಣಾ PROFENOPHOS

2661 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರೇಣುಕಾ PROFENOPHOS

2662 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಅನಸೂಯಾ PROFENOPHOS

2663 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸನಮಂತ್ PROFENOPHOS

2664 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PROFENOPHOS

2665 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾಗಣಾ PROFENOPHOS

2666 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಿರ ೀದವ ಅಗಸಭನ PROFENOPHOS

2667 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸೀಭನಾಥ ಎಿಂ ದಯಭನ PROFENOPHOS

2668 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ PROFENOPHOS

2669 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಷಲೀಮಾ ಬೇಗಂ PROFENOPHOS

2670 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಹೇಡಬಿೀ PROFENOPHOS

2671 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರ್ತ ಣಾ PROFENOPHOS

2672 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ PROFENOPHOS

2673 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಭದವ್ PROFENOPHOS

2674 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಶಾಲ್ PROFENOPHOS

2675 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಯಮಶ್ PROFENOPHOS

2676 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಕಲಲ  PROFENOPHOS

2677 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ  PROFENOPHOS

2678 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಭಸದ PROFENOPHOS

2679 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಯಾನಂದ್ PROFENOPHOS

2680 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ PROFENOPHOS

2681 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಫಷರಾಜ PROFENOPHOS

2682 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಇಸ್ರಮ ೈಲಾೂ ಬ್ PROFENOPHOS

2683 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಂಗ್ಧರ್ PROFENOPHOS

2684 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜಗನಾನ ಥ PROFENOPHOS

2685 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  PROFENOPHOS

2686 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗಿಂಡೇರಾಮ PROFENOPHOS

2687 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಫಫ ಣಾ PROFENOPHOS

2688 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜಕುಮಾಯ PROFENOPHOS

2689 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಥಾರು PROFENOPHOS

2690 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಖಾಷಭಮ PROFENOPHOS

2691 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PROFENOPHOS

2692 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಿಂತ PROFENOPHOS

2693 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ತ್ತಲಾಜಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2694 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PROFENOPHOS

2695 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ   ಭಕಾನ್ PROFENOPHOS

2696 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚ್ಚಲಾ PROFENOPHOS

2697 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷಭಮ PROFENOPHOS

2698 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಮಶ್ PROFENOPHOS

2699 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಭಿಲ PROFENOPHOS

2700 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಶೀಕರ ಜ್ PROFENOPHOS

2701 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ PROFENOPHOS

2702 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PROFENOPHOS

2703 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ರಾಜಶೇಖರ್ PROFENOPHOS

2704 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಭರಾಮ PROFENOPHOS

2705 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭೀಭರಾಮ PROFENOPHOS

2706 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸಂತ್ PROFENOPHOS

2707 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸಂತೀಷ್ ಚೆಿಂಗಟಿ PROFENOPHOS

2708 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವೀರೇಿಂದರ PROFENOPHOS

2709 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ PROFENOPHOS



2710 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿರಾಿಂ PROFENOPHOS

2711 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಹೆಮು PROFENOPHOS

2712 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಂಕರ್ PROFENOPHOS

2713 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಕಲ್ ಅಸಭದ್ PROFENOPHOS

2714 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೀಪ್ಪಳ PROFENOPHOS

2715 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಾವಭಮ PROFENOPHOS

2716 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಅನವೀಯ PROFENOPHOS

2717 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ವೀಯಬದರ  PROFENOPHOS

2718 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ದವೀಿಂದರ PROFENOPHOS

2719 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಣಾ PROFENOPHOS

2720 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ PROFENOPHOS

2721 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ದ್ರಮ ರ್ತ PROFENOPHOS

2722 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಣೀಜಿ PROFENOPHOS

2723 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ PROFENOPHOS

2724 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಾಲ್ಲ PROFENOPHOS

2725 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಶಾಲ್ PROFENOPHOS

2726 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಚಂದನಕರಾ PROFENOPHOS

2727 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗೇಿಂದರ  PROFENOPHOS

2728 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಲಾ PROFENOPHOS

2729 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ PROFENOPHOS

2730 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚೆನನ ಫಷ PROFENOPHOS

2731 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PROFENOPHOS

2732 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ವಭಲಾಬಾಯಿ ಒಕಳಿ PROFENOPHOS

2733 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ PROFENOPHOS

2734 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಪುಷಾ ರ್ತ PROFENOPHOS

2735 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚೂಡ್ಲಭಣಿ PROFENOPHOS

2736 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಶೆಟಿಾ PROFENOPHOS

2737 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಯಮಶ್ PROFENOPHOS

2738 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಉದಮಕುಮಾಯ PROFENOPHOS

2739 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ PROFENOPHOS

2740 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2741 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರುದರ ಭಮ PROFENOPHOS

2742 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗ PROFENOPHOS

2743 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗಣಾ PROFENOPHOS

2744 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ PROFENOPHOS

2745 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2746 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕರುಣ್ಣ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2747 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಂಗಭಮ  ಸಾಷಯಗೀ PROFENOPHOS

2748 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ PROFENOPHOS

2749 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಣಾ PROFENOPHOS

2750 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಕು ಣಾ PROFENOPHOS

2751 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ PROFENOPHOS

2752 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸದದ ಭಮ PROFENOPHOS

2753 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ದಯಾನಂದ್ ಕದಮ್ PROFENOPHOS

2754 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಿಂಬಾಜಿ PROFENOPHOS

2755 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಎಸ್ ಯೆಚಿ PROFENOPHOS

2756 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಶೀಭಾ PROFENOPHOS

2757 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಹೇಶ್ PROFENOPHOS

2758 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಿಂಡೇರಾವ್ PROFENOPHOS

2759 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಂಡೆ PROFENOPHOS

2760 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗಣಾ PROFENOPHOS

2761 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಂತ್ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2762 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ ಆರ್ ಚೌಹಾಣ್ PROFENOPHOS

2763 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಾಲಿಂಗ PROFENOPHOS

2764 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಬಾಲವಂತ್ ರೀಲಿ್ PROFENOPHOS

2765 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಜಗನಾನ ಥ PROFENOPHOS

2766 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಈಯಣಾ PROFENOPHOS

2767 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರಾಭಚಂದರ PROFENOPHOS

2768 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗನಾಥ ಮೇಳಕರಿ PROFENOPHOS

2769 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಫಷರಾಜ PROFENOPHOS

2770 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಿಂತಲಿಂಗ್ PROFENOPHOS

2771 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣ PROFENOPHOS

2772 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ಮಯ PROFENOPHOS

2773 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದವೇಿಂದರ   ಮಲ್ PROFENOPHOS

2774 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಯಣಭಮ PROFENOPHOS

2775 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗಿಂಡ  ಕುಕುಿಂದ PROFENOPHOS

2776 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಬಿಸಾಬ್ ಗಿಡಿೆ PROFENOPHOS

2777 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಜೇಿಂದರ ಮಯ PROFENOPHOS

2778 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ PROFENOPHOS

2779 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ASHOK PROFENOPHOS

2780 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ಭಯಗಟಿಾ PROFENOPHOS

2781 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹಿಬೂಬ್ SAB PROFENOPHOS

2782 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸದದ ಮಯ  ಎಸ್ PROFENOPHOS

2783 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸನಮ ಿಂತ್ತರ ಮ PROFENOPHOS

2784 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ GOVIND PROFENOPHOS

2785 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯರ್ತದವ PROFENOPHOS

2786 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ದ್ರಕು ಚವಾಾ ಣ PROFENOPHOS

2787 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರ್ತ ಣಾ PROFENOPHOS

2788 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವೀಯಣಾ PROFENOPHOS

2789 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅವನಾಶ್ PROFENOPHOS

2790 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ ರಾಮ PROFENOPHOS

2791 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ PROFENOPHOS

2792 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನಾಗಭಮ PROFENOPHOS

2793 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚೆನನ  ಫಷ PROFENOPHOS

2794 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅಮೃತ್ PROFENOPHOS

2795 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅನಲ್ PROFENOPHOS

2796 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗಣರ್ತ ಲಾಲ್ಲ ಯಥೀಡ್ PROFENOPHOS

2797 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಶಂಕಯ  ಎಿಂ ಮೄಲ್ಕ ೀರಿ PROFENOPHOS

2798 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಗಜೇಿಂದರ PROFENOPHOS

2799 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ PROFENOPHOS

2800 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಷಫನಾನ PROFENOPHOS

2801 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಗರ್ತಾ ದ್ರರ್ PROFENOPHOS

2802 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2803 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸದದ ಣಾ  ಕಲಲ PROFENOPHOS

2804 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿರಿಮ  ಚಂದರ   ಷಗಿಿಂಡ್ PROFENOPHOS

2805 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2806 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಭಲಕ ಣಾ PROFENOPHOS

2807 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಿಂಗ PROFENOPHOS

2808 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ PROFENOPHOS

2809 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರೇಣಸದದ  PROFENOPHOS

2810 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಜಗನಾಥ ಚ್ಚಲಕರ್ PROFENOPHOS

2811 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ನಾಗಭಮ PROFENOPHOS

2812 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ನಾಗರಾಜ್ PROFENOPHOS

2813 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಶಿಕಲಾ PROFENOPHOS

2814 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಮೇನಹಾರ್ PROFENOPHOS

2815 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಅಫಾಷನ ಬೇಗಂ PROFENOPHOS

2816 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಖಲೇಡ್ಲ ಬೇಗಂ PROFENOPHOS

2817 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮೇರ್ಹದ  ಇಸಾಮಯಿಲ್ PROFENOPHOS

2818 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಗಣಿಸಾಬ್ PROFENOPHOS

2819 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸದ್ರರ ಭ PROFENOPHOS

2820 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೇಡಿ PROFENOPHOS

2821 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಾಲಕಾಜುಿನ್ PROFENOPHOS

2822 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ದಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ PROFENOPHOS

2823 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯತಮಯ PROFENOPHOS

2824 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕಲಾರ್ತ PROFENOPHOS

2825 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ PROFENOPHOS

2826 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗೌಡ PROFENOPHOS

2827 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2828 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸಂತ ಅಗಸಭನ PROFENOPHOS

2829 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸದದ ಭಮ  ಅಗಸಭನ PROFENOPHOS

2830 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಂಕೄರ   ಸಯಸೂರು PROFENOPHOS

2831 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ದವಾಕರ್ ಜೀಶಿ PROFENOPHOS

2832 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಚಿಿಂಡಿ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ PROFENOPHOS

2833 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಹುಲಗೆಭಮ PROFENOPHOS

2834 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಷಭಮ PROFENOPHOS

2835 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರ್ತಭಮ ಮಯ PROFENOPHOS

2836 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕಲಾರ್ತ PROFENOPHOS



2837 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯಮಶ್ PROFENOPHOS

2838 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ PROFENOPHOS

2839 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರಾಜು PROFENOPHOS

2840 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಪ್ಪಿಂಡು ಚವಾಣ್ PROFENOPHOS

2841 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದರಾಮ PROFENOPHOS

2842 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷವಂತ PROFENOPHOS

2843 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ PROFENOPHOS

2844 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದವಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2845 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರ ಕಾಶ್ PROFENOPHOS

2846 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಂಗ PROFENOPHOS

2847 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕಾಳಭಮ PROFENOPHOS

2848 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಜುಜಿಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2849 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮುನಮ PROFENOPHOS

2850 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ PROFENOPHOS

2851 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ PROFENOPHOS

2852 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಅನಲ್ PROFENOPHOS

2853 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಾಭರಾಮ PROFENOPHOS

2854 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ದೌರ ರ್ತ PROFENOPHOS

2855 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಷಫಭಮ PROFENOPHOS

2856 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯಂಕ PROFENOPHOS

2857 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ PROFENOPHOS

2858 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೆಿಂಗಳಿ PROFENOPHOS

2859 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯೀಶದ್ರ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2860 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲಕುಮಾರ್ PROFENOPHOS

2861 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2862 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಮು PROFENOPHOS

2863 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಧಾಕು PROFENOPHOS

2864 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಭಕಾಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2865 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದಕಕ PROFENOPHOS

2866 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭೀಭರಾಮ PROFENOPHOS

2867 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಚಂದರ ಭಮ PROFENOPHOS

2868 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಾಗಿೀಯಥಿ PROFENOPHOS

2869 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿವಯಣ PROFENOPHOS

2870 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸಂತ PROFENOPHOS

2871 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಣಿಕರಾವ್ PROFENOPHOS

2872 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರೇ  ಹಷಭನ PROFENOPHOS

2873 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಭರಾರ್ತ PROFENOPHOS

2874 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭೀಭಮಯ PROFENOPHOS

2875 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ PROFENOPHOS

2876 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಜಮಾಕಾ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2877 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ  ಮಾಯಭಮ PROFENOPHOS

2878 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪುಯ ಕಳಷಭಮ PROFENOPHOS

2879 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಸಂಗ PROFENOPHOS

2880 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಹಾಜಿ ಸಾಹೇಬ್ PROFENOPHOS

2881 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸುಯ ಗಿಂಡ  ಸಾಷಗೀಿನ್ PROFENOPHOS

2882 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಜಗದವ PROFENOPHOS

2883 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿಫಳಿಿ PROFENOPHOS

2884 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಸಿಂಗೇ PROFENOPHOS

2885 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಮೌನೇವವ ಯ PROFENOPHOS

2886 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2887 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸನಮಂತರಾವ್ PROFENOPHOS

2888 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮಮುನಾ PROFENOPHOS

2889 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅಜುಿನ್ PROFENOPHOS

2890 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಾರಾಭ PROFENOPHOS

2891 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅನ್ನಷಾದವ PROFENOPHOS

2892 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವೀಯಬದರ  PROFENOPHOS

2893 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ PROFENOPHOS

2894 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶಂಶುದದ ೀನ್ PROFENOPHOS

2895 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವವವ ನಾಥ ಎನ್ ನಮಾಲ PROFENOPHOS

2896 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸದದ ರಾಜ್ ಎನ್ ನಮಾಲ PROFENOPHOS

2897 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸದದ  PROFENOPHOS

2898 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗಣಶೇಖರ್ PROFENOPHOS

2899 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ PROFENOPHOS

2900 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರಾಸಡ್ ಖಾನ್ PROFENOPHOS

2901 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶೇಖಭಮ PROFENOPHOS

2902 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ RAMABAI PROFENOPHOS

2903 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಖುಬು PROFENOPHOS

2904 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ PROFENOPHOS

2905 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಜಗನಾನ ಥ PROFENOPHOS

2906 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಶಾಿಂತಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2907 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾದವ್ PROFENOPHOS

2908 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ್ PROFENOPHOS

2909 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮೇೀನ್ನ PROFENOPHOS

2910 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ PROFENOPHOS

2911 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರೇಣಸದದ  PROFENOPHOS

2912 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಯಮವವ ರ್ ರೆಡಿಿ PROFENOPHOS

2913 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುರೇಶ್ ರೆಡಿಿ PROFENOPHOS

2914 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಿಂಡ PROFENOPHOS

2915 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹಿೀಫಬ್ ಬೈಗ್ PROFENOPHOS

2916 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2917 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಮ PROFENOPHOS

2918 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ  ಮುಲಾಜಿ PROFENOPHOS

2919 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಗಂಗ್ಧಯ PROFENOPHOS

2920 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ PROFENOPHOS

2921 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಲಲ ಮಾ PROFENOPHOS

2922 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸದದ ಭಮ PROFENOPHOS

2923 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಶೀಕ್ PROFENOPHOS

2924 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಶಿರಾಜ್ PROFENOPHOS

2925 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ವವವ ನಾಥ PROFENOPHOS

2926 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಯಣಭಮ PROFENOPHOS

2927 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಫಷರಾಜ PROFENOPHOS

2928 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ ಣಾ PROFENOPHOS

2929 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಆಕಾವ PROFENOPHOS

2930 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಣಾ PROFENOPHOS

2931 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಭಮ  ಕಳಶೆಟಿಾ PROFENOPHOS

2932 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2933 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಜುಿನ್ PROFENOPHOS

2934 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಜಗನಾಥ PROFENOPHOS

2935 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಮೃತ PROFENOPHOS

2936 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ PROFENOPHOS

2937 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲ್ಲ ೀವ PROFENOPHOS

2938 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PROFENOPHOS

2939 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಘಾಲ PROFENOPHOS

2940 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ರ್ತ ಮಯ PROFENOPHOS

2941 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚಂದರ  ರೆಡಿಿ PROFENOPHOS

2942 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹಾದವ PROFENOPHOS

2943 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗೇಿಂದರ PROFENOPHOS

2944 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  PROFENOPHOS

2945 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗಶೆಟಿಾ PROFENOPHOS

2946 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ  PROFENOPHOS

2947 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಪುತಲಾಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2948 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2949 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಮಾಲಪ್ಪಟಿೀಲ್ PROFENOPHOS

2950 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅನನ ವೀಯ PROFENOPHOS

2951 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ನಯಷಗಿಂಡ PROFENOPHOS

2952 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅನಲ್ PROFENOPHOS

2953 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಹಾದವ PROFENOPHOS

2954 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಆನೆಮಾಮ PROFENOPHOS

2955 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ PROFENOPHOS

2956 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣ PROFENOPHOS

2957 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದ PROFENOPHOS

2958 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಜಗನಾನ ಥ PROFENOPHOS

2959 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ PROFENOPHOS

2960 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಟೊೀಟಭಮ PROFENOPHOS

2961 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ  ಹಷದೇಡಿಿ PROFENOPHOS

2962 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಶಂಶಾದ್ ಬೇಗಂ PROFENOPHOS

2963 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗದವ PROFENOPHOS



2964 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಜೀರಂಬಿ PROFENOPHOS

2965 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿಪುತರ  PROFENOPHOS

2966 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ PROFENOPHOS

2967 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೀದ್ PROFENOPHOS

2968 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ PROFENOPHOS

2969 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಈಯಣಾ PROFENOPHOS

2970 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಬಂಡಭಮ PROFENOPHOS

2971 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭೀಮಾಶಾ PROFENOPHOS

2972 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಹಾಿಂತಮಯ PROFENOPHOS

2973 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಫಷರಾಜ ಮಾಲಪ್ಪಟಿೀಲ್ PROFENOPHOS

2974 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಹಾದವ PROFENOPHOS

2975 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ದವೀಿಂದರ  PROFENOPHOS

2976 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭೀಮಾಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2977 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸಾ PROFENOPHOS

2978 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಶಿರ ೀದವ PROFENOPHOS

2979 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಸಂಗಭಮ PROFENOPHOS

2980 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಶಿಲೀಲಾ PROFENOPHOS

2981 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ರ್ತ ಣಾ PROFENOPHOS

2982 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ನಾಗ PROFENOPHOS

2983 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಚಂದರ ಭಮ PROFENOPHOS

2984 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ PROFENOPHOS

2985 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ PROFENOPHOS

2986 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿಮೂರ್ತಿ PROFENOPHOS

2987 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸಂಗ PROFENOPHOS

2988 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಕಫ ರ್ ಪ್ಪಶಾ PROFENOPHOS

2989 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಜಿರ್ ಪ್ಪಶಾ PROFENOPHOS

2990 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಷಫವ  ಕಳಿಿ PROFENOPHOS

2991 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಬೇಡ್ಲ ಬೆಗ್ಮ PROFENOPHOS

2992 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ PROFENOPHOS

2993 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ PROFENOPHOS

2994 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ PROFENOPHOS

2995 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2996 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ PROFENOPHOS

2997 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮೆಬುಬಿ PROFENOPHOS

2998 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಹಾದವ PROFENOPHOS

2999 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸುಮಿತ್ತರ PROFENOPHOS

3000 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮೆನೀದದ ೀನ್ PROFENOPHOS

3001 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಯಂಕಟಭಮ PROFENOPHOS

3002 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶೇಷಿಕಲ್ PROFENOPHOS

3003 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಸಾಾ ನ್ SAB PROFENOPHOS

3004 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನಬಿಸಾಬ್ ಮುಲಲ ನ್ PROFENOPHOS

3005 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚೆನನ ಫಷ PROFENOPHOS

3006 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸದದ ಲಿಂಗ PROFENOPHOS

3007 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ನಯಷ PROFENOPHOS

3008 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರೈಮಾಡ್ ಬಿೀ PROFENOPHOS

3009 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸನಮಂತ್ PROFENOPHOS

3010 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಫಷರಾಜ PROFENOPHOS

3011 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರಾಜಲೀಹಿತ್ PROFENOPHOS

3012 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ವಯಣ PROFENOPHOS

3013 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭೀಭಶಂಕರ್ PROFENOPHOS

3014 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಫಷರಾಜ PROFENOPHOS

3015 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ PROFENOPHOS

3016 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಂಡ PROFENOPHOS

3017 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರಾಜಶೇಖರ್ PROFENOPHOS

3018 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಶಿಕುಮಾರ್ PROFENOPHOS

3019 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಯವೀಿಂದರ PROFENOPHOS

3020 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದಷಾ ಮಯ PROFENOPHOS

3021 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ PROFENOPHOS

3022 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಮಾರೆನಾನ PROFENOPHOS

3023 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪುಶ ರ್ತ PROFENOPHOS

3024 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ PROFENOPHOS

3025 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಣರ್ತ ರಾವ್ ಕತಾ ದ್ PROFENOPHOS

3026 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಯಣಭಮ PROFENOPHOS

3027 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಿಿಂದರ  PROFENOPHOS

3028 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿವಯಣ PROFENOPHOS

3029 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಫೊಿದದ ೀನ್ PROFENOPHOS

3030 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗರುಪ್ಪದ PROFENOPHOS

3031 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಮ್ ಜಾಧವ್ PROFENOPHOS

3032 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ PROFENOPHOS

3033 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಅನವೀಯ PROFENOPHOS

3034 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ PROFENOPHOS

3035 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಪ್ಪಿಂಡುರಾಿಂಗ್ PROFENOPHOS

3036 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಮ್ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

3037 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ PROFENOPHOS

3038 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಒಿಂರ ಕಾಶ್ PROFENOPHOS

3039 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ನಾಗರಾಜ್ PROFENOPHOS

3040 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ PROFENOPHOS

3041 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಫಷರಾಜ PROFENOPHOS

3042 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಮಂಜುಳಾ PROFENOPHOS

3043 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸುಬದರ ಭಮ PROFENOPHOS

3044 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನ್ನದದ ೀನ್ PROFENOPHOS

3045 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗೌಸಯಾ ಬೇಗಂ PROFENOPHOS

3046 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಮೄಮ ಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್ PROFENOPHOS

3047 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB PROFENOPHOS

3048 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಖಾಸಮ್ SAB PROFENOPHOS

3049 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ರೇಣಸದದ  PROFENOPHOS

3050 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ತ್ತಕಾರಾಿಂ PROFENOPHOS

3051 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ವೀಯಭಮ PROFENOPHOS

3052 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಜಗನಾಥ PROFENOPHOS

3053 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗ PROFENOPHOS

3054 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಭನಾಬಾಯಿ PROFENOPHOS

3055 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವೀಿಂದರ  PROFENOPHOS

3056 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಖಾಸಿಂಬಿ PROFENOPHOS

3057 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಗಣಾ  ಫಷ PROFENOPHOS

3058 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಿಂಡಭಮ PROFENOPHOS

3059 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗಿಂಡಭಮ PROFENOPHOS

3060 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷರಾಜ PROFENOPHOS

3061 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಮೃತ್ PROFENOPHOS

3062 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಮೃತ್ PROFENOPHOS

3063 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗಭಮ PROFENOPHOS

3064 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಡೆ  ಆರ್ PROFENOPHOS

3065 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಭಲ್ ಬಾಯಿ PROFENOPHOS

3066 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿಯಚಚ  PROFENOPHOS

3067 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಭಲಾಕರ್ PROFENOPHOS

3068 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಚಂದರ ಕಲಾ PROFENOPHOS

3069 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ PROFENOPHOS

3070 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಸೇನ್ SAB PROFENOPHOS

3071 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ PROFENOPHOS

3072 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗರುನಾಥ PROFENOPHOS

3073 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಹುಲ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ PROFENOPHOS

3074 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರ ಭಾರ್ತ PROFENOPHOS

3075 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗೌಯಭಮ PROFENOPHOS

3076 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ PROFENOPHOS

3077 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷನ PROFENOPHOS

3078 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ PROFENOPHOS

3079 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಅಸಭದ್ ಹುಸೇನ್ PROFENOPHOS

3080 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರೇಣಸದದ  IMIDA CLOROPRIDE

3081 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಗನಾನ ಥ IMIDA CLOROPRIDE

3082 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ ಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3083 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಬಿಜನ್ ಬಿೀ IMIDA CLOROPRIDE

3084 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶೇಖಭಮ  ಬಿಫಳಿಿ IMIDA CLOROPRIDE

3085 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಯತನ ಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3086 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿಪುತರ  IMIDA CLOROPRIDE

3087 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಷರ್ತೀಶ್ IMIDA CLOROPRIDE

3088 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3089 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಜಗದವ IMIDA CLOROPRIDE

3090 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸದ್ರದ ಭ IMIDA CLOROPRIDE



3091 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವೀಯಬದರ  IMIDA CLOROPRIDE

3092 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಲಾಯ ಣ್ ಬಟ್ IMIDA CLOROPRIDE

3093 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸನಮಂತ್ IMIDA CLOROPRIDE

3094 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂತೀಷ್ IMIDA CLOROPRIDE

3095 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3096 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜಶೇಖರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3097 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಭಲಿಂಗ್ IMIDA CLOROPRIDE

3098 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3099 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರ್ತಭಮ ಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3100 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3101 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ದವೀಿಂದರ  IMIDA CLOROPRIDE

3102 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರೇಣಸದದ  IMIDA CLOROPRIDE

3103 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿವಯಣ IMIDA CLOROPRIDE

3104 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಬವಚ ಿಂದರ IMIDA CLOROPRIDE

3105 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗಿಂಡಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3106 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಾಲಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3107 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಫಷರಾಜ IMIDA CLOROPRIDE

3108 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗೌಸದದ ೀನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3109 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ ರಾವ್ IMIDA CLOROPRIDE

3110 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ IMIDA CLOROPRIDE

3111 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸುರೇಶ್ IMIDA CLOROPRIDE

3112 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗಿಂಡ IMIDA CLOROPRIDE

3113 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರೇ  ಬೆಿಂಕಾಿಂಡ್ IMIDA CLOROPRIDE

3114 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ IMIDA CLOROPRIDE

3115 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭನಸುಯ ಬೇಗಂ IMIDA CLOROPRIDE

3116 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಹಾದವ IMIDA CLOROPRIDE

3117 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3118 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಷಯಷವ ರ್ತ IMIDA CLOROPRIDE

3119 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3120 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಮಾರೆ IMIDA CLOROPRIDE

3121 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಯಮವವ ಯ IMIDA CLOROPRIDE

3122 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮೇೀಸನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3123 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಕೃಶಾ IMIDA CLOROPRIDE

3124 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  IMIDA CLOROPRIDE

3125 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಭರಾವ್ IMIDA CLOROPRIDE

3126 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಯಣ  ಮುಲಾಜಿ IMIDA CLOROPRIDE

3127 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ದವಗಿರ್ SAB IMIDA CLOROPRIDE

3128 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವೀಯಬದರ ಮಯ  ನಲ್ಲರು IMIDA CLOROPRIDE

3129 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗೌರಿಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3130 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಣಮಂತ ರೆಡಿಿ IMIDA CLOROPRIDE

3131 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಎಯಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3132 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3133 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಣಮಂತ IMIDA CLOROPRIDE

3134 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಖಾಜಪ್ಪಷಾ IMIDA CLOROPRIDE

3135 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3136 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಹೂಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3137 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಜುಿನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3138 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಣಮಂತ IMIDA CLOROPRIDE

3139 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ IMIDA CLOROPRIDE

3140 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ IMIDA CLOROPRIDE

3141 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಬಂಗ್ಯ  ಗತೆಾ ೀದ್ರಯ IMIDA CLOROPRIDE

3142 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದವೀಿಂದರ IMIDA CLOROPRIDE

3143 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೄರ ೀಭಸಿಂಗ್ IMIDA CLOROPRIDE

3144 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ  IMIDA CLOROPRIDE

3145 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗಂಗ್ಧರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3146 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜಗದೀಶ್ IMIDA CLOROPRIDE

3147 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ನಾಗಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3148 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ವಯಣಫಷ IMIDA CLOROPRIDE

3149 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ IMIDA CLOROPRIDE

3150 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸದುದ IMIDA CLOROPRIDE

3151 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಚಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3152 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಕಾಳ IMIDA CLOROPRIDE

3153 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗರುರಾಜ್ IMIDA CLOROPRIDE

3154 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನಾಗಮಯ  ಗತೆಾ ೀದ್ರಯ IMIDA CLOROPRIDE

3155 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭೀಭರಾವ್ IMIDA CLOROPRIDE

3156 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಕಾಳ  ಎಸ್ ಸುಿಂಟನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3157 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸದದ ಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3158 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3159 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3160 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಯಣ IMIDA CLOROPRIDE

3161 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕವನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3162 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಅನಲ್ IMIDA CLOROPRIDE

3163 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ IMIDA CLOROPRIDE

3164 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  IMIDA CLOROPRIDE

3165 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ IMIDA CLOROPRIDE

3166 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವೀಯಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3167 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ ರೆಡಿಿ IMIDA CLOROPRIDE

3168 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3169 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸದದ ಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3170 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಷಯಷವ ರ್ತ IMIDA CLOROPRIDE

3171 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಘುಡು SAB IMIDA CLOROPRIDE

3172 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗನಾನ ಥ IMIDA CLOROPRIDE

3173 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕು ಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3174 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ IMIDA CLOROPRIDE

3175 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3176 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅಿಂಫಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3177 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3178 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಪಿತ್ತಿಂಫಮಿ IMIDA CLOROPRIDE

3179 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಗಿಂಡ  ಕುಿಂಬಾಯ IMIDA CLOROPRIDE

3180 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಲತ್ತ IMIDA CLOROPRIDE

3181 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3182 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಜಗನಾನ ಥ್ IMIDA CLOROPRIDE

3183 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಗರುಲಿಂಗ IMIDA CLOROPRIDE

3184 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಈವವ ಯಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3185 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸಂಗ IMIDA CLOROPRIDE

3186 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಭಲಿಂಗ IMIDA CLOROPRIDE

3187 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ ಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3188 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಗವೇಿಂದರ IMIDA CLOROPRIDE

3189 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ವಯಣಭಮ  ಹಷಭನ IMIDA CLOROPRIDE

3190 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜಶೇಖರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3191 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಂಗ IMIDA CLOROPRIDE

3192 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯಮವವ ರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3193 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ IMIDA CLOROPRIDE

3194 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯವಕಾಿಂತ್ IMIDA CLOROPRIDE

3195 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಹನನ ಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3196 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಿಂಡಮಯ  ಮಾತ IMIDA CLOROPRIDE

3197 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವಾಗಿಗ  ರೇಣಸದದ  IMIDA CLOROPRIDE

3198 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗಂಗ್ಧರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3199 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ IMIDA CLOROPRIDE

3200 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವದ್ರಯ ಧರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3201 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ IMIDA CLOROPRIDE

3202 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಶಿಕಲಾ ರಾಜಾಪುಯ IMIDA CLOROPRIDE

3203 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರ್ತ ಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3204 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  IMIDA CLOROPRIDE

3205 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಭಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3206 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ IMIDA CLOROPRIDE

3207 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂತೀಷ್ಣಕಮಾರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3208 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಂಕರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3209 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ವದ್ರಯ ಸಾಗರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3210 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಭಲಲ  IMIDA CLOROPRIDE

3211 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3212 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ IMIDA CLOROPRIDE



3213 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗದವ IMIDA CLOROPRIDE

3214 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸಂಗಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3215 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದವೀಿಂದರ  IMIDA CLOROPRIDE

3216 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಈವವ ಯಜ್ IMIDA CLOROPRIDE

3217 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3218 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಿಂಗಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3219 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅಜುಿನ್ ಪಂಚಲ್ IMIDA CLOROPRIDE

3220 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮವವಂತರಾವ್ IMIDA CLOROPRIDE

3221 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಖಾತಲಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3222 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಚಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3223 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಬರ ಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3224 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ IMIDA CLOROPRIDE

3225 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರೇಣಸದದ ಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3226 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ IMIDA CLOROPRIDE

3227 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3228 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಕಲ್ಸಾಬ್ IMIDA CLOROPRIDE

3229 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸೈಮದ್ ಅಸಭದ್ IMIDA CLOROPRIDE

3230 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಶಾಕ್ IMIDA CLOROPRIDE

3231 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಂಡೆಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3232 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅಜಿೀಮ್ ಟ್ಲ್ IMIDA CLOROPRIDE

3233 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಷಮಿನಾ ಬೇಗಂ IMIDA CLOROPRIDE

3234 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಆಕಾವರಾಜ್ IMIDA CLOROPRIDE

3235 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3236 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಮೇಡಿನಾೂ ಬ್ IMIDA CLOROPRIDE

3237 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಫಷರಾಜ IMIDA CLOROPRIDE

3238 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಶೇಖರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3239 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರಾಜೇಿಂದರ IMIDA CLOROPRIDE

3240 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವವವ ನಾಥ IMIDA CLOROPRIDE

3241 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗಿಂಡ IMIDA CLOROPRIDE

3242 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಅಶಿವ ನ IMIDA CLOROPRIDE

3243 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಭಾಗಯ ಜೀರ್ತ IMIDA CLOROPRIDE

3244 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3245 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರೇಖಾ IMIDA CLOROPRIDE

3246 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿಫಷ IMIDA CLOROPRIDE

3247 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಾಲ ರಿ IMIDA CLOROPRIDE

3248 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಹಾದವ IMIDA CLOROPRIDE

3249 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲತ್ತ IMIDA CLOROPRIDE

3250 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3251 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ IMIDA CLOROPRIDE

3252 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲಿಂಗ IMIDA CLOROPRIDE

3253 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲಿಂಗ IMIDA CLOROPRIDE

3254 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3255 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಶುಕರ ಬಿೀ IMIDA CLOROPRIDE

3256 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಭಹಾದವ IMIDA CLOROPRIDE

3257 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಯತನಾಮ IMIDA CLOROPRIDE

3258 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಾಗಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3259 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ವನೀದಕುಮಾಯ IMIDA CLOROPRIDE

3260 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ವೀಯಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3261 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮುಕಿಂದ IMIDA CLOROPRIDE

3262 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಹಾದ IMIDA CLOROPRIDE

3263 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ದ್ರನಮಯ  ನಲ್ಲರು IMIDA CLOROPRIDE

3264 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿರಾಜ್ IMIDA CLOROPRIDE

3265 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ IMIDA CLOROPRIDE

3266 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3267 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಜೇಿಂದರ IMIDA CLOROPRIDE

3268 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸದದ ಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3269 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಿಂಜನಾ IMIDA CLOROPRIDE

3270 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಉದಮ ಕುಮಾರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3271 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3272 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸುಣಿ IMIDA CLOROPRIDE

3273 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಮವವಂತರಾಮ IMIDA CLOROPRIDE

3274 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಿರಾಜ್ IMIDA CLOROPRIDE

3275 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಫಷ IMIDA CLOROPRIDE

3276 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಸಂತೀಷ್ IMIDA CLOROPRIDE

3277 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಸದದ ಲಿಂಗಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3278 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವಯಣಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3279 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಬುಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3280 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ತ್ತಳಜ IMIDA CLOROPRIDE

3281 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭೀಭರೆಡಿಿ IMIDA CLOROPRIDE

3282 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಿ IMIDA CLOROPRIDE

3283 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3284 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಯವೀಿಂದರ IMIDA CLOROPRIDE

3285 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸರಾಜದದ ೀನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3286 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಲಾರ್ತ IMIDA CLOROPRIDE

3287 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಜಕುಮಾಯ IMIDA CLOROPRIDE

3288 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನನ  IMIDA CLOROPRIDE

3289 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗರುಲಿಂಗ IMIDA CLOROPRIDE

3290 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3291 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಅಮೃತರಾವ್ IMIDA CLOROPRIDE

3292 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಖಾಯ ದಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3293 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ IMIDA CLOROPRIDE

3294 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3295 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಭಾಕರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3296 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ IMIDA CLOROPRIDE

3297 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಜಶೇಖರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3298 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕಾಶಿನಾಥ್ IMIDA CLOROPRIDE

3299 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3300 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಜಿಲಾನ ಟೇಲ್ IMIDA CLOROPRIDE

3301 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಾಯರ್ತ IMIDA CLOROPRIDE

3302 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಕಾ ರ್ ಬಿೀ IMIDA CLOROPRIDE

3303 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3304 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಮೃತ IMIDA CLOROPRIDE

3305 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3306 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ IMIDA CLOROPRIDE

3307 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3308 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರ ವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3309 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಧಶಿನ್ ರೆಡಿಿ IMIDA CLOROPRIDE

3310 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷರಾಜ IMIDA CLOROPRIDE

3311 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚೆನನ ಫಷ IMIDA CLOROPRIDE

3312 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3313 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರಿಶೆಟಿಾ IMIDA CLOROPRIDE

3314 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3315 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರುಕಯಾ ಬೇಗಂ IMIDA CLOROPRIDE

3316 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜಮಿೀರ್ ಅಸಭದ್ IMIDA CLOROPRIDE

3317 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಾಮು IMIDA CLOROPRIDE

3318 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಿೀಯ IMIDA CLOROPRIDE

3319 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3320 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3321 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಷರುಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3322 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ  ಕಾಶಿರಾಮ IMIDA CLOROPRIDE

3323 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪುಯ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3324 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಫಷರಾಜ IMIDA CLOROPRIDE

3325 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಗ್ಮರ್ತರ IMIDA CLOROPRIDE

3326 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸುಯ ರೇಣಸದದ ಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3327 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರೈಟ್ಾ IMIDA CLOROPRIDE

3328 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅನ್ನರಾಧ IMIDA CLOROPRIDE

3329 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕವರೆಡಿಿ IMIDA CLOROPRIDE

3330 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗಿಂಡಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3331 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ IMIDA CLOROPRIDE

3332 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ IMIDA CLOROPRIDE

3333 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ BADE SAB IMIDA CLOROPRIDE

3334 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮಾಲಗರಾಮ IMIDA CLOROPRIDE

3335 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ IMIDA CLOROPRIDE

3336 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಲಾ IMIDA CLOROPRIDE

3337 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಂಕುಿಂತಲಾ IMIDA CLOROPRIDE

3338 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಯಣ  ಘಂಟಿ IMIDA CLOROPRIDE

3339 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗಿಂಡ IMIDA CLOROPRIDE



3340 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಜುಲೇಖಾ ಬೇಗಂ IMIDA CLOROPRIDE

3341 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರ ದೀಪ್ IMIDA CLOROPRIDE

3342 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಡ್ಲ ವೀಯಣಾ  ಸಾತನೂರು IMIDA CLOROPRIDE

3343 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3344 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಯತನ ಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3345 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅಬುದ ಲ್ ಯೂನಸ್ IMIDA CLOROPRIDE

3346 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಾಳ IMIDA CLOROPRIDE

3347 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ್ IMIDA CLOROPRIDE

3348 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಲಲ ಣಾ  ಕಲಲ IMIDA CLOROPRIDE

3349 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಧನಂಜಮ IMIDA CLOROPRIDE

3350 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ರೂಫ್ IMIDA CLOROPRIDE

3351 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಯತನ ಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3352 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾಲಿಿಂಗ IMIDA CLOROPRIDE

3353 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾದವ IMIDA CLOROPRIDE

3354 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಕವಕುಮಾಯ IMIDA CLOROPRIDE

3355 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ IMIDA CLOROPRIDE

3356 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯವೀಿಂದರ ಕುಮಾಯ IMIDA CLOROPRIDE

3357 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜೈನ್ನಲಾಬೆದದ ೀನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3358 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಇರಾಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3359 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ  ನಯಸಗಂಡ್ IMIDA CLOROPRIDE

3360 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3361 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಣಾ IMIDA CLOROPRIDE

3362 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಖಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3363 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವೇಕಾನಂದ IMIDA CLOROPRIDE

3364 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಬಂಡೆ IMIDA CLOROPRIDE

3365 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3366 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಜಮಾದ್ರಯ IMIDA CLOROPRIDE

3367 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗನಾನ ಥ IMIDA CLOROPRIDE

3368 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವನೀಡ್ IMIDA CLOROPRIDE

3369 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಚಂದರ ಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3370 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಗರುಪ್ಪದ  ಅರಂಕಲ್IMIDA CLOROPRIDE

3371 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಗರು ಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3372 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸರಾಜದದ ೀನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3373 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗನಾನ ಥ IMIDA CLOROPRIDE

3374 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸದದ ಣಾ  ಧೂಳಗಿಂದ IMIDA CLOROPRIDE

3375 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿಮೂತಿಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3376 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಾಯಿ IMIDA CLOROPRIDE

3377 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ರೇಣಸದದ  IMIDA CLOROPRIDE

3378 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಮಯ ಣಾ  ಸರಿಗಿಂಡ್ IMIDA CLOROPRIDE

3379 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಜಗಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3380 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಬು ರಾವ್ IMIDA CLOROPRIDE

3381 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇನ IMIDA CLOROPRIDE

3382 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗಮಯ IMIDA CLOROPRIDE

3383 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಫಾಟುರ  ಟೇಲ್ IMIDA CLOROPRIDE

3384 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಶಿರಾಮ IMIDA CLOROPRIDE

3385 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಅನೀಲಕುಮಾಯ IMIDA CLOROPRIDE

3386 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವತ್ತ ಮೇಳಕರಿ IMIDA CLOROPRIDE

3387 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಯ ೀರ್ತ IMIDA CLOROPRIDE

3388 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಯಣಭಮ IMIDA CLOROPRIDE

3389 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಜಗದವ ವಾಗಿಗ IMIDA CLOROPRIDE

3390 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ IMIDA CLOROPRIDE

3391 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಶೀಕುಮಾಯ ಬಿ ಕುದರ ಕರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3392 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಗಟಾ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಡಟಿಾ IMIDA CLOROPRIDE

3393 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ  IMIDA CLOROPRIDE

3394 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗ್ ಶೆಟಿಾ IMIDA CLOROPRIDE

3395 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೀಮಾನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3396 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಭರ್ ಪ್ಪಶಾ IMIDA CLOROPRIDE

3397 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದ್ರಮ ರ್ತ ಮುಲಗಿ IMIDA CLOROPRIDE

3398 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ ಕಂಬಾಯ IMIDA CLOROPRIDE

3399 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಅಲಾಲ ವುದದ ೀನ್ IMIDA CLOROPRIDE

3400 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಬಂದ IMIDA CLOROPRIDE

3401 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಅನೀಲಕುಮಾಯ IMIDA CLOROPRIDE

3402 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಭಚಂದರ  IMIDA CLOROPRIDE

3403 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ IMIDA CLOROPRIDE

3404 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೂಪ್ಪ ACCIPHATE POWDER

3405 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿವಯಣ ACCIPHATE POWDER

3406 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಠಲ್ ACCIPHATE POWDER

3407 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಗಂಗಭಮ ACCIPHATE POWDER

3408 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಿಂಡಭಮ ACCIPHATE POWDER

3409 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  ACCIPHATE POWDER

3410 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣಫಷ ACCIPHATE POWDER

3411 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಮಯ ACCIPHATE POWDER

3412 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಜಗಣಮಯ ACCIPHATE POWDER

3413 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಹಿಯಣಾ ACCIPHATE POWDER

3414 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಸದದ  ACCIPHATE POWDER

3415 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಯಮವವ ರ್ ACCIPHATE POWDER

3416 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜೈಶಿರ ೀ ACCIPHATE POWDER

3417 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ACCIPHATE POWDER

3418 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವವವ ನಾಥ್ ACCIPHATE POWDER

3419 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರೇಣಸದದ ಮಯ ACCIPHATE POWDER

3420 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಾಗರೆಡಿಿ ACCIPHATE POWDER

3421 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಂಗ ACCIPHATE POWDER

3422 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಶಿರಾಮ ACCIPHATE POWDER

3423 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ACCIPHATE POWDER

3424 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಮಯ ACCIPHATE POWDER

3425 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಡೌಲಟ್ ಬಿ ACCIPHATE POWDER

3426 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಷಫನಾನ ACCIPHATE POWDER

3427 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಾತೂರ ಸಾಬ್ ACCIPHATE POWDER

3428 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲ್ಲ ೀವ ACCIPHATE POWDER

3429 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರ್ತ ಣಾ ACCIPHATE POWDER

3430 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕವತ್ತ ACCIPHATE POWDER

3431 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗದವ ತಲನೂರು ACCIPHATE POWDER

3432 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿವಯಣರೆಡಿಿ ACCIPHATE POWDER

3433 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಪುಶ ರ್ತ ACCIPHATE POWDER

3434 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ACCIPHATE POWDER

3435 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣ ACCIPHATE POWDER

3436 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ACCIPHATE POWDER

3437 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಯಷಮಯ ACCIPHATE POWDER

3438 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶುಬವಚ ಿಂದರ ACCIPHATE POWDER

3439 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ACCIPHATE POWDER

3440 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗಿಂಡಭಮ ACCIPHATE POWDER

3441 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ACCIPHATE POWDER

3442 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತ್ತಲ ACCIPHATE POWDER

3443 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡಿಿ ACCIPHATE POWDER

3444 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಭಲಿಂಗರೆಡಿಿ ACCIPHATE POWDER

3445 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಯಣಭಮ ACCIPHATE POWDER

3446 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಕಾಶಿನಾಥ ರೆಡಿಿ ACCIPHATE POWDER

3447 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಶಿವಯಣ ACCIPHATE POWDER

3448 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭರೆ ACCIPHATE POWDER

3449 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅನನ ಪೂಣಿ ACCIPHATE POWDER

3450 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಯಣಭಮ ACCIPHATE POWDER

3451 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ACCIPHATE POWDER

3452 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸಂತೀಷ್ ACCIPHATE POWDER

3453 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸಾಮಫಣಾ ACCIPHATE POWDER

3454 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಲಿಂಗಫಷವ್ ACCIPHATE POWDER

3455 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರಾಭಲಿಂಗರೆಡಿಿ ACCIPHATE POWDER

3456 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನೀಲಕಂಠ ACCIPHATE POWDER

3457 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಿಂಫಣಾ ACCIPHATE POWDER

3458 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗನೆಾ ೀಖರ್ ರೆಡಿಿ  ಮಾಲ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ACCIPHATE POWDER

3459 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ಲಿಂಗರೆಡಿಿ ACCIPHATE POWDER

3460 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿವಯಣ ACCIPHATE POWDER

3461 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಚಂದರ ಕಲಾ ACCIPHATE POWDER



3462 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಯವೀಿಂದರ ರೆಡಿಿ  ಮಾಲಪ್ಪಟಿೀಲ್ ACCIPHATE POWDER

3463 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ ACCIPHATE POWDER

3464 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ACCIPHATE POWDER

3465 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ACCIPHATE POWDER

3466 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾಮ ACCIPHATE POWDER

3467 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯಮಶ್ ACCIPHATE POWDER

3468 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಹೇಮಾರ್ತ ACCIPHATE POWDER

3469 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರಾಜ್ ACCIPHATE POWDER

3470 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ACCIPHATE POWDER

3471 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗದವ ACCIPHATE POWDER

3472 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಭರೇ ACCIPHATE POWDER

3473 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ACCIPHATE POWDER

3474 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭ ಶಂಕರ್ ACCIPHATE POWDER

3475 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಳಭಮ ACCIPHATE POWDER

3476 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಗಿಂಡಭಮ ACCIPHATE POWDER

3477 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಲಲ ನಾಥ ACCIPHATE POWDER

3478 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸೀನಾಬಾಯಿ ACCIPHATE POWDER

3479 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದರಾಜ್ ACCIPHATE POWDER

3480 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಫಷರಾಜ ACCIPHATE POWDER

3481 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಉದಮಕುಮಾಯ ACCIPHATE POWDER

3482 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ACCIPHATE POWDER

3483 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಯಣ ACCIPHATE POWDER

3484 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಚನಫಷಭಮ ACCIPHATE POWDER

3485 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಿಜಾ ಬಾಯಿ ACCIPHATE POWDER

3486 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗೌಯಭಮ ACCIPHATE POWDER

3487 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಆನೆಮಾಮ ACCIPHATE POWDER

3488 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡಿಿ ACCIPHATE POWDER

3489 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿವಯಣ ACCIPHATE POWDER

3490 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ರೆಡಿಿ ACCIPHATE POWDER

3491 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೇೀಸನ್ ರೆಡಿಿ ACCIPHATE POWDER

3492 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾನಂದ ACCIPHATE POWDER

3493 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಜಾತ ACCIPHATE POWDER

3494 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಯತನ ಬಾಯಿ ACCIPHATE POWDER

3495 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ACCIPHATE POWDER

3496 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸನಮಂತ್ ACCIPHATE POWDER

3497 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸದದ  ACCIPHATE POWDER

3498 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ACCIPHATE POWDER

3499 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸುಭಾಷ್ SAF POWDER

3500 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಭಲಲ ನಾಥ SAF POWDER

3501 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಕ SAF POWDER

3502 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅನನ  SAF POWDER

3503 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ SAF POWDER

3504 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವೈಶಾಲಾ SAF POWDER

3505 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರಾಮ SAF POWDER

3506 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಠಲ್ SAF POWDER

3507 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ SAF POWDER

3508 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಚನನ ಭಮ SAF POWDER

3509 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ SAF POWDER

3510 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ರಾಭ SAF POWDER

3511 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಯಮಶ್ SAF POWDER

3512 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯಮಶ್ SAF POWDER

3513 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸುಭಾಷ್ SAF POWDER

3514 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ  SAF POWDER

3515 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಸದ SAF POWDER

3516 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ದಯಾನಂದ್ SAF POWDER

3517 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯಮಶ್ SAF POWDER

3518 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಫಷರಾಜ SAF POWDER

3519 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಇಸ್ರಮ ೈಲಾೂ ಬ್ SAF POWDER

3520 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗಂಗ್ಧರ್ SAF POWDER

3521 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಗನಾನ ಥ SAF POWDER

3522 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  SAF POWDER

3523 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗಿಂಡೇರಾಮ SAF POWDER

3524 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಫಫ ಣಾ SAF POWDER

3525 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ SAF POWDER

3526 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಥಾರು SAF POWDER

3527 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಖಾಷಭಮ SAF POWDER

3528 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ SAF POWDER

3529 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ SAF POWDER

3530 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ತ್ತಲಾಜಬಾಯಿ SAF POWDER

3531 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SAF POWDER

3532 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರೇಣಸದದ   ಭಕಾನ್ SAF POWDER

3533 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಚ್ಚಲಾ SAF POWDER

3534 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಭಮ SAF POWDER

3535 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಸಂಗಮಶ್ SAF POWDER

3536 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನಭಿಲ SAF POWDER

3537 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕರ ಜ್ SAF POWDER

3538 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ SAF POWDER

3539 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SAF POWDER

3540 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರಾಜಶೇಖರ್ SAF POWDER

3541 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಭೀಭರಾಮ SAF POWDER

3542 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಭೀಭರಾಮ SAF POWDER

3543 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸಂತ್ SAF POWDER

3544 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಂತೀಷ್ ಚೆಿಂಗಟಿ SAF POWDER

3545 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವೀರೇಿಂದರ SAF POWDER

3546 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ SAF POWDER

3547 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಿರಾಿಂ SAF POWDER

3548 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೆಮು SAF POWDER

3549 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶಂಕರ್ SAF POWDER

3550 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶಾಕಲ್ ಅಸಭದ್ SAF POWDER

3551 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೀಪ್ಪಳ SAF POWDER

3552 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾವಭಮ SAF POWDER

3553 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಅನವೀಯ SAF POWDER

3554 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ವೀಯಬದರ  SAF POWDER

3555 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ದವೀಿಂದರ SAF POWDER

3556 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಈಯಣಾ SAF POWDER

3557 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ SAF POWDER

3558 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ದ್ರಮ ರ್ತ SAF POWDER

3559 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ರಾಣೀಜಿ SAF POWDER

3560 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ SAF POWDER

3561 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಾಲ್ಲ SAF POWDER

3562 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ವಶಾಲ್ SAF POWDER

3563 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಚಂದನಕರಾ SAF POWDER

3564 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗೇಿಂದರ  SAF POWDER

3565 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಲಾ SAF POWDER

3566 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಬಿಸಾಬ್ SAF POWDER

3567 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚೆನನ ಫಷ SAF POWDER

3568 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SAF POWDER

3569 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಭಲಾಬಾಯಿ ಒಕಳಿ SAF POWDER

3570 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ SAF POWDER

3571 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಪುಷಾ ರ್ತ SAF POWDER

3572 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಚೂಡ್ಲಭಣಿ SAF POWDER

3573 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶೆಟಿಾ SAF POWDER

3574 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯಮಶ್ SAF POWDER

3575 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಉದಮಕುಮಾಯ SAF POWDER

3576 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ SAF POWDER

3577 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ SAF POWDER

3578 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರುದರ ಭಮ SAF POWDER

3579 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗ SAF POWDER

3580 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗಣಾ SAF POWDER

3581 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ SAF POWDER

3582 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ SAF POWDER

3583 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕರುಣ್ಣ ಬಾಯಿ SAF POWDER

3584 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗಂಗಭಮ  ಸಾಷಯಗೀ SAF POWDER

3585 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಜಶೇಖರ್ SAF POWDER

3586 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ಣಾ SAF POWDER

3587 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕು ಣಾ SAF POWDER

3588 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ SAF POWDER



3589 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸದದ ಭಮ SAF POWDER

3590 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ದಯಾನಂದ್ ಕದಮ್ SAF POWDER

3591 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಿಂಬಾಜಿ SAF POWDER

3592 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಎಸ್ ಯೆಚಿ SAF POWDER

3593 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶೀಭಾ SAF POWDER

3594 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹೇಶ್ SAF POWDER

3595 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡೇರಾವ್ SAF POWDER

3596 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಂಡೆ SAF POWDER

3597 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ನಾಗಣಾ SAF POWDER

3598 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಂತ್ ಬಾಯಿ SAF POWDER

3599 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮಾರುರ್ತ ಆರ್ ಚೌಹಾಣ್ MONOCROTOPHOS

3600 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಾಲಿಂಗ MONOCROTOPHOS

3601 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಲವಂತ್ ರೀಲಿ್ MONOCROTOPHOS

3602 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗನಾನ ಥ MONOCROTOPHOS

3603 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಈಯಣಾ MONOCROTOPHOS

3604 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಚಂದರ MONOCROTOPHOS

3605 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜಗನಾಥ ಮೇಳಕರಿ MONOCROTOPHOS

3606 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷರಾಜ MONOCROTOPHOS

3607 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಾಿಂತಲಿಂಗ್ MONOCROTOPHOS

3608 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ MONOCROTOPHOS

3609 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ಮಯ MONOCROTOPHOS

3610 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ದವೇಿಂದರ   ಮಲ್ MONOCROTOPHOS

3611 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಯಣಭಮ MONOCROTOPHOS

3612 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗಿಂಡ  ಕುಕುಿಂದ MONOCROTOPHOS

3613 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನಬಿಸಾಬ್ ಗಿಡಿೆ MONOCROTOPHOS

3614 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಜೇಿಂದರ ಮಯ MONOCROTOPHOS

3615 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಪ್ಪಿರ್ತ MONOCROTOPHOS

3616 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ASHOK MONOCROTOPHOS

3617 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ಭಯಗಟಿಾ MONOCROTOPHOS

3618 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಹಿಬೂಬ್ SAB MONOCROTOPHOS

3619 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಸದದ ಮಯ  ಎಸ್ MONOCROTOPHOS

3620 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಸನಮ ಿಂತ್ತರ ಮ MONOCROTOPHOS

3621 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ GOVIND MONOCROTOPHOS

3622 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯರ್ತದವ MONOCROTOPHOS

3623 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದ್ರಕು ಚವಾಾ ಣ MONOCROTOPHOS

3624 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರ್ತ ಣಾ MONOCROTOPHOS

3625 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ MONOCROTOPHOS

3626 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅವನಾಶ್ MONOCROTOPHOS

3627 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಅನನ ರಾಮ MONOCROTOPHOS

3628 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ MONOCROTOPHOS

3629 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಾಗಭಮ MONOCROTOPHOS

3630 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚೆನನ  ಫಷ MONOCROTOPHOS

3631 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಮೃತ್ MONOCROTOPHOS

3632 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಅನಲ್ MONOCROTOPHOS

3633 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗಣರ್ತ ಲಾಲ್ಲ ಯಥೀಡ್ MONOCROTOPHOS

3634 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಂಕಯ  ಎಿಂ ಮೄಲ್ಕ ೀರಿ MONOCROTOPHOS

3635 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗಜೇಿಂದರ MONOCROTOPHOS

3636 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ MONOCROTOPHOS

3637 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಷಫನಾನ MONOCROTOPHOS

3638 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಗರ್ತಾ ದ್ರರ್ MONOCROTOPHOS

3639 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3640 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ  ಕಲಲ MONOCROTOPHOS

3641 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಹಿರಿಮ  ಚಂದರ   ಷಗಿಿಂಡ್ MONOCROTOPHOS

3642 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3643 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಲಕ ಣಾ MONOCROTOPHOS

3644 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ನಿಂಗ MONOCROTOPHOS

3645 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಯಮಶ್ MONOCROTOPHOS

3646 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರೇಣಸದದ  MONOCROTOPHOS

3647 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಜಗನಾಥ ಚ್ಚಲಕರ್ MONOCROTOPHOS

3648 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಭಮ MONOCROTOPHOS

3649 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗರಾಜ್ MONOCROTOPHOS

3650 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಶಿಕಲಾ MONOCROTOPHOS

3651 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇನಹಾರ್ MONOCROTOPHOS

3652 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಅಫಾಷನ ಬೇಗಂ MONOCROTOPHOS

3653 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಖಲೇಡ್ಲ ಬೇಗಂ MONOCROTOPHOS

3654 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮೇರ್ಹದ  ಇಸಾಮಯಿಲ್ MONOCROTOPHOS

3655 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗಣಿಸಾಬ್ MONOCROTOPHOS

3656 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸದ್ರರ ಭ MONOCROTOPHOS

3657 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ದೇಡಿ MONOCROTOPHOS

3658 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಾಲಕಾಜುಿನ್ MONOCROTOPHOS

3659 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ದಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ MONOCROTOPHOS

3660 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಯತಮಯ MONOCROTOPHOS

3661 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕಲಾರ್ತ MONOCROTOPHOS

3662 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ MONOCROTOPHOS

3663 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗೌಡ MONOCROTOPHOS

3664 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3665 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸಂತ ಅಗಸಭನ MONOCROTOPHOS

3666 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ ಭಮ  ಅಗಸಭನ MONOCROTOPHOS

3667 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಂಕೄರ   ಸಯಸೂರು MONOCROTOPHOS

3668 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವಾಕರ್ ಜೀಶಿ MONOCROTOPHOS

3669 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಿಿಂಡಿ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ MONOCROTOPHOS

3670 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಹುಲಗೆಭಮ MONOCROTOPHOS

3671 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಫಷಭಮ MONOCROTOPHOS

3672 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರ್ತಭಮ ಮಯ MONOCROTOPHOS

3673 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕಲಾರ್ತ MONOCROTOPHOS

3674 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಯಭಮ MONOCROTOPHOS

3675 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಯಣ MONOCROTOPHOS

3676 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕವನ್ MONOCROTOPHOS

3677 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅನಲ್ MONOCROTOPHOS

3678 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ MONOCROTOPHOS

3679 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರೇಣಸದದ  MONOCROTOPHOS

3680 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ MONOCROTOPHOS

3681 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ವೀಯಭಮ MONOCROTOPHOS

3682 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರ ೀಮಂತ ರೆಡಿಿ MONOCROTOPHOS

3683 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗಣಾ MONOCROTOPHOS

3684 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ ಮಯ MONOCROTOPHOS

3685 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಷಯಷವ ರ್ತ MONOCROTOPHOS

3686 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಘುಡು SAB MONOCROTOPHOS

3687 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಜಗನಾನ ಥ MONOCROTOPHOS

3688 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕು ಣಾ MONOCROTOPHOS

3689 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ MONOCROTOPHOS

3690 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸದದ ಭಮ MONOCROTOPHOS

3691 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಿಂಫಣಾ MONOCROTOPHOS

3692 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MONOCROTOPHOS

3693 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಪಿತ್ತಿಂಫಮಿ MONOCROTOPHOS

3694 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಿಂಡ  ಕುಿಂಬಾಯ MONOCROTOPHOS

3695 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಲಲತ್ತ MONOCROTOPHOS

3696 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ MONOCROTOPHOS

3697 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗನಾನ ಥ್ MONOCROTOPHOS

3698 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗರುಲಿಂಗ MONOCROTOPHOS

3699 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಈವವ ಯಭಮ MONOCROTOPHOS

3700 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಟಕಲ್ ಸಂಗ MONOCROTOPHOS

3701 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಭಲಿಂಗ MONOCROTOPHOS

3702 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸದದ ಮಯ MONOCROTOPHOS

3703 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಗವೇಿಂದರ MONOCROTOPHOS

3704 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣಭಮ  ಹಷಭನ MONOCROTOPHOS

3705 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಜಶೇಖರ್ MONOCROTOPHOS

3706 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಂಗ MONOCROTOPHOS

3707 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಯಮವವ ರ್ MONOCROTOPHOS

3708 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಜಗನಾನ ಥ್ MONOCROTOPHOS

3709 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಯವಕಾಿಂತ್ MONOCROTOPHOS

3710 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಹನನ ಭಮ MONOCROTOPHOS

3711 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗಿಂಡಮಯ  ಮಾತ MONOCROTOPHOS

3712 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ವಾಗಿಗ  ರೇಣಸದದ  MONOCROTOPHOS

3713 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಗಂಗ್ಧರ್ MONOCROTOPHOS

3714 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ MONOCROTOPHOS

3715 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ವದ್ರಯ ಧರ್ MONOCROTOPHOS



3716 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ MONOCROTOPHOS

3717 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ವಶಿಕಲಾ ರಾಜಾಪುಯ MONOCROTOPHOS

3718 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರ್ತ ಣಾ MONOCROTOPHOS

3719 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರೇಣಸದದ  MONOCROTOPHOS

3720 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರಾಭಮಯ MONOCROTOPHOS

3721 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ MONOCROTOPHOS

3722 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂತೀಷ್ಣಕಮಾರ್ MONOCROTOPHOS

3723 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಂಕರ್ MONOCROTOPHOS

3724 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ವದ್ರಯ ಸಾಗರ್ MONOCROTOPHOS

3725 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಭಲಲ  MONOCROTOPHOS

3726 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3727 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ MONOCROTOPHOS

3728 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಜಗದವ MONOCROTOPHOS

3729 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಮ MONOCROTOPHOS

3730 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ದವೀಿಂದರ  MONOCROTOPHOS

3731 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಈವವ ಯಜ್ MONOCROTOPHOS

3732 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ಣಾ MONOCROTOPHOS

3733 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಿಂಗಭಮ MONOCROTOPHOS

3734 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಜುಿನ್ ಪಂಚಲ್ MONOCROTOPHOS

3735 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಮವವಂತರಾವ್ MONOCROTOPHOS

3736 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಖಾತಲಭಮ MONOCROTOPHOS

3737 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಚಭಮ MONOCROTOPHOS

3738 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶುಬರ ಭಮ MONOCROTOPHOS

3739 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ MONOCROTOPHOS

3740 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ ಮಯ MONOCROTOPHOS

3741 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ MONOCROTOPHOS

3742 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕನನ ಡಗಿ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ MONOCROTOPHOS

3743 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕಲ್ಸಾಬ್ MONOCROTOPHOS

3744 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸೈಮದ್ ಅಸಭದ್ MONOCROTOPHOS

3745 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಶಾಕ್ MONOCROTOPHOS

3746 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಬಂಡೆಭಮ MONOCROTOPHOS

3747 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಜಿೀಮ್ ಟ್ಲ್ MONOCROTOPHOS

3748 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಷಮಿನಾ ಬೇಗಂ MONOCROTOPHOS

3749 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಆಕಾವರಾಜ್ MONOCROTOPHOS

3750 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗಣಾ MONOCROTOPHOS

3751 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೇಡಿನಾೂ ಬ್ MONOCROTOPHOS

3752 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಫಷರಾಜ MONOCROTOPHOS

3753 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೂಮಿಶೇಖರ್ MONOCROTOPHOS

3754 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜೇಿಂದರ MONOCROTOPHOS

3755 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವವವ ನಾಥ MONOCROTOPHOS

3756 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗಿಂಡ MONOCROTOPHOS

3757 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಅಶಿವ ನ MONOCROTOPHOS

3758 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಾಗಯ ಜೀರ್ತ MONOCROTOPHOS

3759 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3760 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರೇಖಾ MONOCROTOPHOS

3761 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿಫಷ MONOCROTOPHOS

3762 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಲಾಲ ರಿ MONOCROTOPHOS

3763 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಹಾದವ MONOCROTOPHOS

3764 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಲಲತ್ತ MONOCROTOPHOS

3765 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3766 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ MONOCROTOPHOS

3767 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗರುಲಿಂಗ MONOCROTOPHOS

3768 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಶಿಲಿಂಗ MONOCROTOPHOS

3769 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3770 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶುಕರ ಬಿೀ MONOCROTOPHOS

3771 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಹಾದವ MONOCROTOPHOS

3772 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಯತನಾಮ MONOCROTOPHOS

3773 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ನಾಗಭಮ MONOCROTOPHOS

3774 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವನೀದಕುಮಾಯ MONOCROTOPHOS

3775 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ವೀಯಣಾ MONOCROTOPHOS

3776 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮುಕಿಂದ MONOCROTOPHOS

3777 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹಾದ MONOCROTOPHOS

3778 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ದ್ರನಮಯ  ನಲ್ಲರು MONOCROTOPHOS

3779 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಶಿರಾಜ್ MONOCROTOPHOS

3780 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಜಗದವ MONOCROTOPHOS

3781 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3782 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರಾಜೇಿಂದರ MONOCROTOPHOS

3783 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಸದದ ಣಾ MONOCROTOPHOS

3784 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಿಂಜನಾ MONOCROTOPHOS

3785 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉದಮ ಕುಮಾರ್ MONOCROTOPHOS

3786 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಣಾ MONOCROTOPHOS

3787 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸುಣಿ MONOCROTOPHOS

3788 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮವವಂತರಾಮ MONOCROTOPHOS

3789 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿರಾಜ್ MONOCROTOPHOS

3790 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಷ MONOCROTOPHOS

3791 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸಂತೀಷ್ MONOCROTOPHOS

3792 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ಲಿಂಗಮಯ MONOCROTOPHOS

3793 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ವಯಣಮಯ MONOCROTOPHOS

3794 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ನಬುಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3795 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ತ್ತಳಜ MONOCROTOPHOS

3796 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭೀಭರೆಡಿಿ MONOCROTOPHOS

3797 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಿ MONOCROTOPHOS

3798 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ MONOCROTOPHOS

3799 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಯವೀಿಂದರ MONOCROTOPHOS

3800 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸರಾಜದದ ೀನ್ MONOCROTOPHOS

3801 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ MONOCROTOPHOS

3802 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ರಾಜಕುಮಾಯ MONOCROTOPHOS

3803 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಅನನ  MONOCROTOPHOS

3804 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗರುಲಿಂಗ MONOCROTOPHOS

3805 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MONOCROTOPHOS

3806 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅಮೃತರಾವ್ MONOCROTOPHOS

3807 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖಾಯ ದಭಮ MONOCROTOPHOS

3808 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಚಂದರ ಶೆಟಿಾ MONOCROTOPHOS

3809 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3810 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ರ ಭಾಕರ್ MONOCROTOPHOS

3811 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ MONOCROTOPHOS

3812 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ರಾಜಶೇಖರ್ MONOCROTOPHOS

3813 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ MONOCROTOPHOS

3814 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3815 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಿಲಾನ ಟೇಲ್ MONOCROTOPHOS

3816 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಾಯರ್ತ MONOCROTOPHOS

3817 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಕಾ ರ್ ಬಿೀ MONOCROTOPHOS

3818 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MONOCROTOPHOS

3819 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಮೃತ MONOCROTOPHOS

3820 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಿಂತಮಯ MONOCROTOPHOS

3821 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ MONOCROTOPHOS

3822 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಷಣಾ MONOCROTOPHOS

3823 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರ ವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ MONOCROTOPHOS

3824 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುಧಶಿನ್ ರೆಡಿಿ MONOCROTOPHOS

3825 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಷರಾಜ MONOCROTOPHOS

3826 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚೆನನ ಫಷ MONOCROTOPHOS

3827 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MONOCROTOPHOS

3828 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಿಶೆಟಿಾ MONOCROTOPHOS

3829 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MONOCROTOPHOS

3830 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ರುಕಯಾ ಬೇಗಂ MONOCROTOPHOS

3831 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮಿೀರ್ ಅಸಭದ್ MONOCROTOPHOS

3832 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು MONOCROTOPHOS

3833 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಿೀಯ MONOCROTOPHOS

3834 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಣಾ MONOCROTOPHOS

3835 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3836 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಷರುಬಾಯಿ MONOCROTOPHOS

3837 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕಾಶಿರಾಮ MONOCROTOPHOS

3838 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ MONOCROTOPHOS

3839 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಫಷರಾಜ MONOCROTOPHOS

3840 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಗ್ಮರ್ತರ MONOCROTOPHOS

3841 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರೇಣಸದದ ಮಯ MONOCROTOPHOS

3842 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರೈಟ್ಾ MONOCROTOPHOS



3843 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅನ್ನರಾಧ MONOCROTOPHOS

3844 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕವರೆಡಿಿ MONOCROTOPHOS

3845 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗಿಂಡಭಮ MONOCROTOPHOS

3846 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸುಭಾಷ್ MONOCROTOPHOS

3847 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ IMAZETHPYR

3848 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ BADE SAB IMAZETHPYR

3849 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಾಲಗರಾಮ IMAZETHPYR

3850 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಯಣಫಷ IMAZETHPYR

3851 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಕಲಾ IMAZETHPYR

3852 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಂಕುಿಂತಲಾ IMAZETHPYR

3853 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಯಣ  ಘಂಟಿ IMAZETHPYR

3854 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗಿಂಡ IMAZETHPYR

3855 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜುಲೇಖಾ ಬೇಗಂ IMAZETHPYR

3856 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರ ದೀಪ್ IMAZETHPYR

3857 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಡ್ಲ ವೀಯಣಾ  ಸಾತನೂರು IMAZETHPYR

3858 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ IMAZETHPYR

3859 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯತನ ಭಮ IMAZETHPYR

3860 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಬುದ ಲ್ ಯೂನಸ್ IMAZETHPYR

3861 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಾಳ IMAZETHPYR

3862 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಫಷರಾಜ್ IMAZETHPYR

3863 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ  ಕಲಲ IMAZETHPYR

3864 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಧನಂಜಮ IMAZETHPYR

3865 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ರೂಫ್ IMAZETHPYR

3866 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯತನ ಭಮ IMAZETHPYR

3867 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಾಲಿಿಂಗ IMAZETHPYR

3868 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಹಾದವ IMAZETHPYR

3869 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಕವಕುಮಾಯ IMAZETHPYR

3870 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರ ಕಾಶ್ IMAZETHPYR

3871 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಯವೀಿಂದರ ಕುಮಾಯ IMAZETHPYR

3872 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜೈನ್ನಲಾಬೆದದ ೀನ್ IMAZETHPYR

3873 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಇರಾಭಮ IMAZETHPYR

3874 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ  ನಯಸಗಂಡ್ IMAZETHPYR

3875 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್ IMAZETHPYR

3876 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಲಲ ಣಾ IMAZETHPYR

3877 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶೇಖಭಮ IMAZETHPYR

3878 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವವೇಕಾನಂದ IMAZETHPYR

3879 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಬಂಡೆ IMAZETHPYR

3880 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ IMAZETHPYR

3881 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಜಮಾದ್ರಯ IMAZETHPYR

3882 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಜಗನಾನ ಥ IMAZETHPYR

3883 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ವನೀಡ್ IMAZETHPYR

3884 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಚಂದರ ಭಮ IMAZETHPYR

3885 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಗರುಪ್ಪದ  ಅರಂಕಲ್ IMAZETHPYR

3886 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗರು ಬಾಯಿ IMAZETHPYR

3887 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸರಾಜದದ ೀನ್ IMAZETHPYR

3888 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಜಗನಾನ ಥ IMAZETHPYR

3889 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸದದ ಣಾ  ಧೂಳಗಿಂದ IMAZETHPYR

3890 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಶಿಮೂತಿಮಯ IMAZETHPYR

3891 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಾಯಿ IMAZETHPYR

3892 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರೇಣಸದದ  IMAZETHPYR

3893 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಮಯ ಣಾ  ಸರಿಗಿಂಡ್ IMAZETHPYR

3894 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಜಗಮಯ IMAZETHPYR

3895 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ರಾವ್ IMAZETHPYR

3896 2019-2020 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಮೇನ IMAZETHPYR

3897 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಗಂಗ್ಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3898 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3899 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ನಜಂ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3900 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಮೇದದ ೀನ್ ಟೇಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3901 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಸದದ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3902 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಚಿದ್ರನಂದ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3903 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಲಾಲಾೂ ಬ್ ಚಂದಕೇೀಟ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3904 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಭಲ  ಕಯಗೀಳಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3905 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಕಭಲಾಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3906 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಸದದ ರಾಭ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3907 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಲಗಭಣಾ  ಸಿಂಗೇ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3908 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಶಿವಾನಂದ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3909 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3910 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಗಂಗ್ಧರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3911 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಅನಾನ ರೆ ಗರು  ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3912 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಷತ್ತಾ ರ್ ಮಿಯಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3913 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಬಂಡೆ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3914 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ವಯಣ  ಶಿರಾಮ ಪೂಜಾರಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3915 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಗೌರಾ ಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3916 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಆಲಿಂಗ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3917 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಶಿರಾಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3918 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಖಂಡೀಬಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3919 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಟಾ ನ್ ಸದದ ಲಿಂಗ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3920 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ಭಲಲ ಭಮ  ಅಲಲ ಗಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3921 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಚಂದರ ಶಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3922 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3923 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಚಂದರ ಮಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3924 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಶಿಪುತರ   ಚ್ಚಮ  ಕಲಲ ಳಿಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3925 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3926 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಫಷರಾಜ ಫಶೆಟಿಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3927 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ಭೀಭ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3928 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ಚಂದ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3929 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ ನದ್ರಫ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3930 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಆದತಯ  ಕುಿಂಬಾಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3931 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ ಎ ದತ್ತಾ  ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3932 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಮಾತೀಶಿರ ೀ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3933 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಮಲಲ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3934 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸಯಾಲಸದ  ಕೄ ಅಖಂಡೆ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl



3935 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಶಿಪುತರ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3936 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದಂಡಗಿಂಡ್ ರಾಜು ಕೄ ದೇಡಿಭನ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3937 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3938 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಭೀಮಾಶಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3939 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದಂಡಗಿಂಡ್ ವಯಣಫಷ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3940 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಮುಲಾಕ  SAB JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3941 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3942 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3943 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಲಾ ಳಿಿ ಹಿಯಗ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3944 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ವಯಣಗೌಡ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3945 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರುಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಸನಮಂತ ರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3946 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಫಷಲಿಂಗ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3947 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫನಸಟಿಾ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3948 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಜಗದ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3949 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸೈಡಿಿಂಗ್ ಸಾಯಿಫಣಾ  ಪೂಜಾರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3950 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಸಕಂದರ್ ಸರೂರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3951 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಶಂಕರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3952 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಗಣರ್ತ ದುಿಂಡ  ಪೂಜಾರಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3953 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಲಗ್ (ಎನ್) ಭಲಲ ಣಾ ಗೌಡ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3954 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಗೀವಿಂದರಾವ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3955 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಜಾಧ ಕಾಶಿನಾಥ ಗಣರ್ತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3956 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಅನನ ರಾಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3957 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3958 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3959 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸಂತೀಷ್ ಸೀಡಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3960 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ರೇಣಸದದ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3961 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಮಲಲ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3962 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಶಿರಾಜ್ ಉದಗಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3963 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ದೌಲತರಾವ್ ಬಾಭನ ಪ್ಪಟಿೀಲ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3964 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ದೇಮಿದ ರಾಮ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3965 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಆನೂರು JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3966 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಸನಮಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3967 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3968 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಅಮೃತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3969 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಭಾಗಯ ಶಿರ ೀ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3970 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಕಿಸ್ರ ೀಟ್ ರಾಜಶೇಖರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3971 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಗಜರಾಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3972 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಚನನ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3973 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಶಿರಾಜ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3974 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ವಯಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3975 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಫಷರಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3976 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಮಲಲ   ಮಲ  ಯಗಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3977 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಸದ್ರರ ಭ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3978 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಭಹಾನಂದ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3979 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3980 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದಪುಯ ಸುಭಾನಲಲ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3981 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಸನಮಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3982 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಫಷರಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3983 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಸುಯ  ಮಂಗ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3984 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಚಿದ್ರನಂದ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3985 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಲಗ್ (ಎನ್) ಸುಷಲಾಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3986 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ಸೀನಾಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3987 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಕಭಲಾಕರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3988 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಜಯ ೀರ್ತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3989 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಮಾರುರ್ತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3990 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ವಯಣಫಷ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3991 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಫಷಣಾ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3992 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3993 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಲಾ ಳಿಿ ಮಾಲಾ ಸಾಬ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3994 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಫಷರಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3995 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಭಲಣಾ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3996 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಲಗ್ (ಎನ್) ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3997 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಇಿಂದರಾಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3998 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಈಯಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

3999 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ಭೀಗೇಶ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4000 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಶಂಕರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4001 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಬಿೀಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl



4002 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4003 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ಸದದ   ಕೄರೀರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4004 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ಸನ್ನಮಂತರಾಮ ಪಿೀಯ  ಅಲಲ ಗಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4005 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಜೈನೀದದ ೀನ್ ಸೈಮದ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4006 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಸಣಮಂತ್ತರ ಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4007 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ವಯಣ  ಜಟ್ಾ   ಪೂಜಾರಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4008 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4009 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಜಗದವ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4010 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಭಹಾದವ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4011 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4012 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಭಹಾಲಕಮ ಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4013 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಪ್ಪಿರ್ತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4014 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಗರುಪ್ಪದ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4015 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ನಿಂಗಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4016 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಲಾ ಳಿಿ ಶಿವಯಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4017 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಸಂತೀಷ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4018 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಸನಭಣತರಾವ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4019 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಫಷರಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4020 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಮಲಲ ಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4021 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಚಿನನ   ಡಿರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4022 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಸಾಹೇಫಗೌಡ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4023 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫನಸಟಿಾ ನಲಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4024 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಸಂಗಣಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4025 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಕಲಲ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4026 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಸದ್ರರ ಭ ಡಿರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4027 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಸಂತೀಷ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4028 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸದದ ಬಾಯಿ ಸೀಡಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4029 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಮುತಾ   ಹಣೆನೂರು JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4030 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ವಠಠ ಲ ಸೀ ಮಲಸಂಗಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4031 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಶಾಿಂತ  ದೇಡಿಭನ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4032 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಲಾ ಳಿಿ ರ ಭಾರ್ತ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4033 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ವಯಣಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4034 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಸೀಭಶೇಖರ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಚೆಲ್ಗ ೀರಿJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4035 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಅಿಂಬಾರೇ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4036 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಅಮೃತ್ ಕಲ್ಲಫ ಗಿಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4037 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಶಿರಾಜ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4038 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಗಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4039 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಸದ್ರರ ಭ ಗೌಡ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4040 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಗರುಶಾಿಂತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4041 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ವಶಿಕಾಿಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4042 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಜಟ್ಾ   ವಯಣ  ಕಲ್ಲಲ ರು JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4043 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ಸಂಜಯ್ ಬಾಬು ರಾಥೀಡ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4044 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4045 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4046 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಮೇೀಸನಸಿಂಗ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4047 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಲಾ ಳಿಿ ಷರೂಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4048 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಸುರೇಶ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4049 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಸಂಗಿೀತ್ತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4050 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ರೇಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4051 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಸುತಾ ನ್ ಬಿಐ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4052 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಮಲಲ   ಪೂಜಾರಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4053 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಳಗೇರಿ ನಿಂಗಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4054 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಭಾಗ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4055 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4056 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ನಾಗ  ಸಳಾಯ ಳಿ ಜಮಾದ್ರಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4057 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4058 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಕಭಲಾಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4059 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4060 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ದತಾ   ಉದಗಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4061 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಭಹಾನಂದ ಮೇೀರೆ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4062 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ದುಿಂಡ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4063 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ಗಿಂಡೇ ರಾವ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4064 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಅಶೀಕ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4065 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಷರುಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4066 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಫಷರಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4067 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಭಹಾಿಂತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4068 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ನಾಗ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4069 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಶಿವಯಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl



4070 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಕಾಶಿನಾಥ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4071 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಗಯಣಾ  ಎಸ್ ಬಾಯ ಟಗೇರಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4072 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಅಶೀಕ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4073 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಭೀಭರಾಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4074 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಮಲಲ ಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4075 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4076 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ವಟಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4077 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಭಸಭಮ ದ್ರಲ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4078 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಭಹೇಶ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4079 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಸಂತೀಷ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4080 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಗೌಯಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4081 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಅಶೀಕ್ ಧೇನ್ನ ರಾಠೀಡ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4082 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಆನಂದ  ಎಸ್ ಫದಡ್ಲಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4083 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಕಿಸ್ರ ೀಟ್ ಷರೀಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4084 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ವಯಣಫಷ  ನಲ್ಲರು JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4085 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಶಿನಗಯ ಗರುನಾಥ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4086 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಂಗನಸಳಿಿ ಲಲತ್ತ ಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4087 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಗೌಡ ಗೌಡ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4088 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ದವಿಂದರ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4089 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಅನನ ಪುಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4090 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ವಾಲಕರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4091 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4092 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಪುಿಂಡಲೀಕ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4093 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಮೌಲಾಲ ಸಿಂದಗಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4094 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4095 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4096 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಕಿಸ್ರ ೀಟ್ ವಬಿಫ ೀರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4097 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಭೀಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4098 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಗರುನಾ ಜಮಾದ್ರರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4099 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಭಡಿವಾಳ ಎಸ್ ಕಟಿಾ ಭನ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4100 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಸದದ ರಾಭ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4101 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದಂಡಗಿಂಡ್ ಶಿಯೀಗ  ಚಂದರ ಶ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4102 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಫಷರಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4103 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ನೀಲಕಂಠ ರಾವ್ ಸಾತಲಿಂಗ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4104 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಕಲಾಯ ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ ಫಷ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4105 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4106 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ನಲಭಮ  ನಿಂಗಣಾ  ಜಮಾದ್ರಯJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4107 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ರಾಜೇಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4108 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಫಷಣಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4109 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ವೀಯಬದರ   ಎಿಂ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4110 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ಸುಮಿತ್ತರ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4111 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಮಲಲ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4112 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ನಬಿಸಾಬ್ ನದ್ರಫಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4113 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಫಷಯಜ ಗೌಡದ ಗೌಡ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4114 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಜಟ್ಾ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4115 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ನಭಿಲ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4116 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4117 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ವಕುಿಂತಲ್ ಬಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4118 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಕಲಾಯ ಣಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4119 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಗಲಾ ನ್ ಬಿೀ ಭಕಾಿಂದರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4120 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಫಷರಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4121 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಶಾಿಂತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4122 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಸಾರು ಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4123 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಕಿಸ್ರ ೀಟ್ ಭಹಿಬೂಬ್ ದವ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4124 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ರುದರ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4125 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಸಂಗಿೀತ್ತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4126 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಕ ಿಂಡ ಲಕಮ ಮ ಪುತರ  ಫಷಣಾ  ತಳವಾಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4127 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಇಿಂಗಳಗಿ ಭಹಾದವ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4128 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಾಡಿಲ್ ವಯಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4129 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4130 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಅನನ ಪೂಣಿ ಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4131 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಶಾಯ ಭರಾಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4132 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಲಿಂಗರಾಜ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4133 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ವವವ ನಾಥ ಉದಗಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4134 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ವರುಪ್ಪಕ್ಷ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4135 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ವಯಣಫಷ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4136 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ಭಾಗಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4137 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಸಾಬ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4138 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಮಲಲ   ಸದದ   ಚಂದಕತೆJªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl



4139 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಶಿರ ೀಧರ್ ಕೄಮ ೀತರ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4140 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4141 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಫಷನ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4142 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಫಷರಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4143 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಭೀಮಾಶಾ ಎಸ್ ಕಲ್ಲಲ ರು JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4144 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4145 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಯತನ ಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4146 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ವಯಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4147 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಭಲ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4148 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಸಣಮಂತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4149 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಖಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4150 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಮಾಳ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4151 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಸದದ ಣಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4152 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4153 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಗಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4154 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ಪಿಯಣಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4155 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಆನಂದರಾವ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4156 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಅರುಿಂಗೌಡ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4157 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದಂಡಗಿಂಡ್ ಸುಣಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4158 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸದ್ರರ ಭ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4159 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಳಗೇರಿ ವಠಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4160 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಳಗೇರಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4161 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಭಲಲ ಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4162 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ದತ್ತಾ  ಬೆಳಿಿಕಟಿಾ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4163 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಬಗವಂತ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4164 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ವಯಣ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4165 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ವಿಂಕಟೇಶ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4166 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ನೀಲಾಶಿರ ೀ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4167 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ದವಿಂದರ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4168 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಲಕಮ ಮ ಪುತರ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4169 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸಾಯಿಫಣಾ  ಎಿಂ ಇರಾಕರ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4170 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಮಲಲ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4171 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ದುಿಂಡಭಮ  ಜಮಾದ್ರಯ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4172 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4173 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಗರುಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4174 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4175 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಫಷರಾಜ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4176 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ವಯಣಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4177 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಚನನ ಭಲಲ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4178 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಸದ್ರರ ಭ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4179 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4180 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಚಂದಭಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4181 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಗರುಪ್ಪದ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4182 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ರಾಜು ಸಡದ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4183 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಚನಫಷ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4184 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಶಿರಾಮ JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4185 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಸದದ  JªÀiÁªÀiÁQÖ£À ¨ÉAeÉÆAiÀÄl

4186 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಕಿಸ್ರ ೀಟ್ ಅಪ್ಪ ರೆ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4187 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಭಲಲ ಭಮ  ಸನೂನ ಯಕರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4188 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಇಮಾಭಸಾಬ್ ನಬಿಸಾಬ್ ಜಮಾದ್ರರ್¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4189 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಶಿಯೀಗಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4190 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಅನ್ನಸೂಬಾಯಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4191 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಬಗವಂತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4192 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಲಡ್ಲಮ ಬಿ ನಡ್ಲಫ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4193 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಲಗ್ (ಎನ್) ಸುರೇವ ಜಮಾದ್ರಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4194 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ದತಾ ಗರು ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4195 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಹಿಯಗ  ಪೂಜಾರಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4196 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ದತಾ  ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4197 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4198 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ರ ವೀಣ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4199 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4200 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ದ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4201 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಮಾಲಕ  ದೇಡಿಭನ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4202 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಕಾವಭಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4203 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಶಿಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4204 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುರ್ತ ಗ್ಡೇಕರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4205 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಇಿಂಗಳಗಿ ಭಹಾದವ ಕಳಷನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À



4206 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ನಾಗ  ಡಿರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4207 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಸನ್ನಮಂತ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4208 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಶಿಯೀಗಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4209 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ಶಿಕಾಿಂತ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4210 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ RAMA ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4211 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಗರುಸದದ  ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4212 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಸಬಿೀಬ್ ಜಾನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4213 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೆ ದವಮುಖ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4214 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದಂಡಗಿಂಡ್ ವಠಲ್ ಎಿಂ ಗ್ಮಕಾವ ಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4215 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಗಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4216 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4217 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಭೀಭ ಕಯಣ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4218 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಫಷರಾಜ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4219 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ವಯಣಫಷ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4220 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ದ್ರಮ ರ್ತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4221 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫನಸಟಿಾ ಗೌಡ ಗೌಡ ಎಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4222 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಫಷವಂತರಾಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4223 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಅಡಿವ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4224 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಶಿರಾಜ್ ಸ ಬಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4225 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಭಹಾಿಂತಮಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4226 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ನಾಗ  ನಡವಕರಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4227 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾಭಚಂದರ  ಡಿರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4228 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಂಗನಸಳಿಿ ಮವವಂತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4229 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಸಣಮಂತರಾಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4230 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ನಾಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4231 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಸುಭಾಷ್ ಚವಾಣ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4232 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4233 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಸಂಗಭಮ  ಫಶೆಟಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4234 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಫಷರಾಜ ದೇಡಿಭನ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4235 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಫಷರಾಜ ನಾಸ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4236 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಳಗೇರಿ ಲಲತ್ತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4237 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ವಯಣಭಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4238 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಭಹಾದವ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4239 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಕಾಭಣಾ  ಕಟಿಾ ಮಾನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4240 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ನಾಗಮಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4241 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಸದದ ರಾಭ ಚಂದರ ಶಾ ಫಫಲೇವವ ಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4242 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಮೇೀನ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4243 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಳಗೇರಿ ಫಲವಂತರಾಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4244 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದಪುಯ ಭೀಮಾ ಶಂಕರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4245 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಭಹಾಿಂತ  ಎಯ  ಉಿಂಡಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4246 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಕುಟಬ್ SAB ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4247 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಗರುಶಾಿಂತ್ ಕರೆ  ಜಮಾದ್ರಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4248 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಭಹಿೀಫಬ್ ಸಾಬ್ ನದ್ರಫ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4249 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಬುದ ಲ್ ಕಾದರ್ ಶೇಖ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4250 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಪ್ಪಿರ್ತ ಇಯತ  ವಟಗ್ಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4251 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಗಯಣಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4252 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4253 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು LATA ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4254 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಮೇನ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4255 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ವಯಣ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4256 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಕಿಸ್ರ ೀಟ್ ಹೂಣಾ  ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4257 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ದುಡ  ಮೆಕರ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4258 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಫಷರಾಜ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4259 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಕಯಣ್ ಕಟಿಾ ಭನ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4260 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಫಶೆಟಿಾ  ಸುಭಾಶ ಗಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4261 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಸನಮಂತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4262 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಕಲಲ   ಎಸ್ ನರುಣಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4263 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಶಾಭರಾಯ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4264 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಭಲಕಣಾ  ಭಲಲ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4265 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4266 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಉಮಾದವ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4267 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಭಲಕ  ಭಕಕ ಣಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4268 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ರ ಮವವ ಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4269 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್ ನದ್ರಫ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4270 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಅಶೀಕ್ ಕಲ್ೂ ಟಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4271 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ರಾಮು ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4272 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಭಲಲ ಮಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4273 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫನಸಟಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À



4274 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಮಾರುರ್ತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4275 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಳಗೇರಿ ಫಷಣಾ  ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4276 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಂಗನಸಳಿಿ ಸಂಗಣಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4277 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಗಿಂಡವ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4278 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ರುದರ ಗೌಡ ಗೌಡ ಗೌಡ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4279 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4280 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಅನನ   ನಾಯಕ ೀಡಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4281 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಯಮಶ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4282 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸದಧ ರಾಭ ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4283 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಹಿೀಯಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4284 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಸದದ ಣಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4285 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಳಗೇರಿ ಭಹೇಶ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4286 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಸಂಗಣಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4287 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಫಷರಾಜ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4288 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಸಾತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4289 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಕಿಸ್ರ ೀಟ್ ರುಕೇಮ ದದ ೀನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4290 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಅಮೃತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4291 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಗಿಂಡಭಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4292 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4293 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಈಯಣಾ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4294 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಸಂಗಣಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4295 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಷರ್ತೀಶ್ ಸಾಥಿಲ ಿಂಗ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4296 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಕಲಲ  ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4297 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ನಾಗರಾಜ್ ಫಶೆಟಿಾ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4298 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ಜಮುನಾಬಾಯಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4299 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಉಭಮ ಣಾ  ಡೌಲ  ಸನನ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4300 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಕಲಾಯ ಣಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4301 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಳಗೇರಿ ಸನಮಂತರಾಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4302 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಗಂಗ್ದವ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4303 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಷರುಬಾಯಿ ಕೄ ಕಟಿಾ ಭನ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4304 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಮಾಯಾದವ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4305 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ರೇಮಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4306 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಶಿನಗಯ ಭಹಾಿಂತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4307 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಶಾಿಂತಮಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4308 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಭಭತ್ತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4309 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಫಷರಾಜ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4310 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಮಂಗಳಾಬಾಯಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4311 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ವಠಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4312 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಸೀನಾಬಾಯಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4313 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಸಣಮಂತರಾಯ್ ಫಡದ್ರಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4314 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಖಾಜ  ಭಸದ  ಜಮಾದ್ರಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4315 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಜಮಶಿರ ೀ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4316 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ದಲೀಪ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4317 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಸಂಗಿೀತ್ತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4318 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ನಗ  ಕರೆ  ಜಮಾದ್ರಯ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4319 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ IMAM SAB ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4320 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ಭೀಮಾಶಾ ಮುಲಗೆ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4321 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಗರುಲಿಂಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4322 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಶಿಭಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4323 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಭೀಭಣಾ  ಗೌಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4324 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಫಷರಾಜ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4325 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಕಲಲ  ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4326 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ಚಂದಭಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4327 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಯಮವ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4328 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ತ್ತಲಾಷ ಬಾಯಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4329 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ ಅಬುದ ಲ್ ಶೇಖ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4330 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಕಿಸ್ರ ೀಟ್ ದಯಾನಂದ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4331 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಚನನ   ಗಯಣಾ  ಫಷಲ್ಜಗೌನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4332 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಗರುನ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4333 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಗಿರಿಭಲಲ  ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4334 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಪುನನ ಬಾಯಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4335 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಭೀಭರಾಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4336 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಫಷಭಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4337 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ವಶಿಕಲಾ ಎಿಂ ಖೇಮಿಜ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4338 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ತಕಿಸ್ರ ೀಟ್ ಭೂತಲ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4339 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ ದಕ ನೀಲಕಂಠ ರಾಠೀಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4340 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4341 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಪ್ಪಿಂಡು ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4342 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಸೈಫಾನ್ SAB ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4343 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À



4344 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಬಾಭಡೆ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4345 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಶಂಕೄರ ಭಮ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4346 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ರಾಜಶಿರ ೀ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4347 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಗೀಪ್ಪಲ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4348 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಕಶೆ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4349 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಗಂಗ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4350 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಶಿನಗಯ ವೀಯಣಾ  ಗೌಡ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4351 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಕರು ರಾಥೀಡ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4352 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4353 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ಸದದ ರಾಭ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4354 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ನಾಗೇಶ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4355 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಮೄಟಾಬೈ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4356 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಗರುಶಾಿಂತ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4357 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಸೀಭಶೇಖರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4358 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4359 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ರಾಜಕುಮಾರ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4360 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ದಲ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4361 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸುಭಾಷಾ ದೇಡಿಭನ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4362 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4363 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಯಾಲಭಮ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4364 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬೆಳಗೇರಿ ಭಾಗೇಶ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4365 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಚಂದು ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4366 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಮಲಲ ವ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4367 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಭಹಿಫಬ್ ¥ÉÆæÃ¥sÉ£ÉÆ¥sÁ¸À

4368 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಚನನ ವೀರ್ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4369 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ಭಂಡೆಭಮ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4370 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾದಗಿರಿ (ಬಿ) (ಗ್ರ ಮಿೀಣ) ಫಷಮ ಮ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4371 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸದದ   ಚಂಡಕತೆ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4372 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4373 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಅಿಂಫವ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4374 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಬಗ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4375 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ Ikನಖಾನ್ ಸಿಂದಗಿ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4376 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಶಿರ ೀಮಂತ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4377 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಯಣಾ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4378 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ AMBU ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4379 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4380 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ವಯಣಭಮ  ಕಬಾನೆ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4381 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಖಾಜ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4382 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಸದದ ಣಾ  ಬುಕಕ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4383 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಭಲ್ಲ ೀವ  ಶಾಿಂತ  ಕಳಶೆಟಿಾ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4384 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಭನೀಸರ್ ಗೌಡ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4385 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಬಾಬು ಎಸ್ ರಾಥೀಡ್ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4386 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ರ ಕಾವ ಗರು  ದೇಡಿಭನ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4387 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಮೄಹಾಾ ಬಿ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4388 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಧಭಿಣಾ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4389 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಯಮಶ್ ರಾಮು ಜಾಧವ್ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4390 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಗೀವಿಂದ್ ಚನ್ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4391 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ರಾಜು ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4392 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಲಕಮ ಮ ಪುತರ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4393 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫನಸಟಿಾ ಭಲಲ ಭಮ ªÉÆ£ÉÆPÉÆæmÉÆ¥sÁ¸À

4394 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಗಂಗ್ಬಾಯಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4395 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4396 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ನಜಂ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4397 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಮೇದದ ೀನ್ ಟೇಲ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4398 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಸದದ  E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4399 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಚಿದ್ರನಂದ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4400 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಲಾಲಾೂ ಬ್ ಚಂದಕೇೀಟ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4401 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಭಲ  ಕಯಗೀಳಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4402 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಕಭಲಾಬಾಯಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4403 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಸದದ ರಾಭ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4404 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಲಗಭಣಾ  ಸಿಂಗೇ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4405 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಶಿವಾನಂದ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4406 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4407 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಗಂಗ್ಧರ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4408 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಅನಾನ ರೆ ಗರು  ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4409 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಷತ್ತಾ ರ್ ಮಿಯಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4410 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಬಂಡೆ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ



4411 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ವಯಣ  ಶಿರಾಮ ಪೂಜಾರಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4412 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಗೌರಾ ಬಾಯಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4413 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಆಲಿಂಗ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4414 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಶಿರಾಮ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4415 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಖಂಡೀಬಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4416 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಟಾ ನ್ ಸದದ ಲಿಂಗ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4417 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ಭಲಲ ಭಮ  ಅಲಲ ಗಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4418 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಗೂರ್ (ಎನ್) ಚಂದರ ಶಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4419 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4420 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಚಂದರ ಮಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4421 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ Ikನಖಾನ್ ಸಿಂದಗಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4422 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಶಿರ ೀಮಂತ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4423 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಯಣಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4424 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ AMBU E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4425 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4426 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ವಯಣಭಮ  ಕಬಾನೆ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4427 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಖಾಜ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4428 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಸದದ ಣಾ  ಬುಕಕ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4429 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಭಲ್ಲ ೀವ  ಶಾಿಂತ  ಕಳಶೆಟಿಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4430 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಯಡಗಿ ಭನೀಸರ್ ಗೌಡ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4431 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಬಾಬು ಎಸ್ ರಾಥೀಡ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4432 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ರ ಕಾವ ಗರು  ದೇಡಿಭನ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4433 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಮೄಹಾಾ ಬಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4434 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಧಭಿಣಾ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4435 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಯಮಶ್ ರಾಮು ಜಾಧವ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4436 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಗೀವಿಂದ್ ಚನ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4437 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ರಾಜು E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4438 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಲಕಮ ಮ ಪುತರ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4439 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫನಸಟಿಾ ಭಲಲ ಭಮ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4440 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ದತಾ  E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4441 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಗಂಗ್ಬಾಯಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4442 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ರ ವೀಣ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4443 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4444 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ದ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4445 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಮಾಲಕ  ದೇಡಿಭನ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4446 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಭರ್ತೀಥಿ ಕಾವಭಮ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4447 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಶಿಫಷಮಯ  ಹಿರೇಭಠ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4448 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುರ್ತ ಗ್ಡೇಕರ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4449 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಇಿಂಗಳಗಿ ಭಹಾದವ ಕಳಷನ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4450 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ನಾಗ  ಡಿರ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4451 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಸನ್ನಮಂತ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4452 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಶಿಯೀಗಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4453 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ಶಿಕಾಿಂತ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4454 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫಲವಾಡಗಿ RAMA E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4455 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಗರುಸದದ  E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4456 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಸಬಿೀಬ್ ಜಾನ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4457 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೆ ದವಮುಖ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4458 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದಂಡಗಿಂಡ್ ವಠಲ್ ಎಿಂ ಗ್ಮಕಾವ ಡ್ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4459 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಗಯ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4460 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4461 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಭೀಭ ಕಯಣ E«ÄqÁ PÉÆè¦æqÀ

4462 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಮಲಲ   ಮಲ  ಯಗಿ C¹¥sÉl

4463 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಬಿ) ಸದ್ರರ ಭ C¹¥sÉl

4464 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಭಹಾನಂದ C¹¥sÉl

4465 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಣಿಾ ಕೄರೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ C¹¥sÉl

4466 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ದಪುಯ ಸುಭಾನಲಲ C¹¥sÉl

4467 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಿಂಚೂರು ಸನಮಂತ್ C¹¥sÉl

4468 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ಫಷರಾಜ C¹¥sÉl

4469 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಸುಯ  ಮಂಗ C¹¥sÉl

4470 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಚಿದ್ರನಂದ್ C¹¥sÉl

4471 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಲಗ್ (ಎನ್) ಸುಷಲಾಬಾಯಿ C¹¥sÉl

4472 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ಸೀನಾಬಾಯಿ C¹¥sÉl

4473 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಕಭಲಾಕರ್ C¹¥sÉl

4474 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಜಯ ೀರ್ತ C¹¥sÉl

4475 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಮಾರುರ್ತ C¹¥sÉl

4476 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ವಯಣಫಷ C¹¥sÉl

4477 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಫಷಣಾ  C¹¥sÉl

4478 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ C¹¥sÉl

4479 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಲಾ ಳಿಿ ಮಾಲಾ ಸಾಬ್ C¹¥sÉl



4480 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಫಷರಾಜ C¹¥sÉl

4481 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಭಲಣಾ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ C¹¥sÉl

4482 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭಲಗ್ (ಎನ್) ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ C¹¥sÉl

4483 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಇಿಂದರಾಬಾಯಿ C¹¥sÉl

4484 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಯಾಗ್ಪುಯ ಈಯಭಮ C¹¥sÉl

4485 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ಭೀಗೇಶ್ C¹¥sÉl

4486 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಂಕೂನ ರ್ ಶಂಕರ್ C¹¥sÉl

4487 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಬಿೀಯ C¹¥sÉl

4488 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ C¹¥sÉl

4489 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಿಂರ್ತ ಸದದ   ಕೄರೀರ್ C¹¥sÉl

4490 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಡಫ ಸನ್ನಮಂತರಾಮ ಪಿೀಯ  ಅಲಲ ಗಿ C¹¥sÉl

4491 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕೇಲ್ಲಲ ರು ಜೈನೀದದ ೀನ್ ಸೈಮದ್ C¹¥sÉl

4492 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಜೀಲಾ ಸಣಮಂತ್ತರ ಮ C¹¥sÉl

4493 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸಳಕಟಾಾ ವಯಣ  ಜಟ್ಾ   ಪೂಜಾರಿ C¹¥sÉl

4494 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ C¹¥sÉl

4495 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಜಗದವ C¹¥sÉl

4496 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ರಾಿಂಪುಯಸಳಿಿ ಭಹಾದವ C¹¥sÉl

4497 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಬಾಪುನಗಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ C¹¥sÉl

4498 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಭಹಾಲಕಮ ಮ C¹¥sÉl

4499 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ಪ್ಪಿರ್ತ C¹¥sÉl

4500 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ C¼ÉÆî½î ಗರುಪ್ಪದ C¹¥sÉl

4501 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಅಲ್ಲಲ ರು (ಕೄ) ನಿಂಗಭಮ C¹¥sÉl

4502 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಸುಲಾ ಳಿಿ ಶಿವಯಣ C¹¥sÉl

4503 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಸಂತೀಷ್ C¹¥sÉl

4504 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಸನಭಣತರಾವ್ C¹¥sÉl

4505 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಫಷರಾಜ C¹¥sÉl

4506 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಮಲಲ ಬಾಯಿ C¹¥sÉl

4507 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಚಿನನ   ಡಿರ್ C¹¥sÉl

4508 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಲಾಡ್ಲಲ ಪುಯ ಸಾಹೇಫಗೌಡ C¹¥sÉl

4509 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಫನಸಟಿಾ ನಲಭಮ C¹¥sÉl

4510 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ನಾಲಾವ ರ್ ಸಂಗಣಾ C¹¥sÉl

4511 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಕಲಲ  C¹¥sÉl

4512 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಹುಲಂದಗೇರಾ ಸದ್ರರ ಭ ಡಿರ್ C¹¥sÉl

4513 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ವಾಡಿ ಸಂತೀಷ್ C¹¥sÉl

4514 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಭೀಭನಸಳಿಿ ಸದದ ಬಾಯಿ ಸೀಡಿ C¹¥sÉl

4515 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ £Á®ªÁgÀ
ಕಭವಾಿಡಿ ಮುತಾ   ಹಣೆನೂರು C¹¥sÉl

1 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಹೇಬೂಫ ಟೇಲ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

2 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

3 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಅನಸುಬಾಯಿ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

4 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಬಿೀಯಪ್ಪ   ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

5 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡೇಸಳಿಿ ಫಷಭಮ  ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

6 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

7 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಭೀಯಪ್ಪ  ತಂ ಭೀಭಶಾ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

8 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಸದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಭೀಭರಾಮ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

9 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ವನಾಮಕ್ . ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

10 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಧನ್ನಕುಮಾಯ . ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

11 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಭಹಾದ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

12 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡೇಸಳಿಿ ನಬಿಸಾಫ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

13 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಭೀಭಣ್ಣಾ  ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

14 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಸಾಯಿಫಣ್ಣಾ  ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

15 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಭೀಭರಾ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

16 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರ್ ಗಣತರಾ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

17 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರ್ ಗಣತರಾ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

18 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿಂಗಿಂಟ ಅಬುದ ಲ ಯಹುಪ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

19 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಟಾಗ ಸದದ ಣ್ಣಾ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

20 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

21 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ತಭಮ ಣಾ  ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

22 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಲಡಿಹಾಳ ಶಿರ ೀ.ಪ್ಪಿಂಡು ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

23 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಳಿದಹಾಳ ಥಾನ್ನ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

24 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ವಯಣಪ್ಪ  ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

25 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಶಾಭರಾಮ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

26 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾತ್ತಿರ್ ಕೄ ಕವತ್ತ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

27 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಳದಲಾಲ ಶಿವಾ   ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

28 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಳದಲಾಲ ಚನನ  ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

29 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡೇಸಳಿಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

30 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಗರುರಾಜ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

31 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಸದಲ ಿಂಗ   ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

32 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ನಾಗಭಮ  ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

33 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ನಾಗೇಿಂದರ    ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

34 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಭೀಭಬಾಯಿ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

35 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಹಾಬಾದ್ ಅಣವೀಯಬದರ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

36 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡೇಸಳಿಿ ನಯಷಭಮ  ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

37 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಭೀಭರಾಮ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

38 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಶಿರಾಜ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

39 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಮಾಮ ಮಿಿಕಾಿಂಪೊಷಾ

40 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕೃಷಾಾ ಬಾಯಿ ಜಿೂ ಿಂ

41 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಯೀಗಣಾ ಜಿೂ ಿಂ

42 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸೀಭಶೇಖಯ ಜಿೂ ಿಂ

43 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಫಷಕುಮಾಯ ಜಿೂ ಿಂ

44 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಷಯಳಾಬಾಯಿ ಜಿೂ ಿಂ

45 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ ಜಿೂ ಿಂ

46 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ಜಿೂ ಿಂ

47 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಗೌಡಪ್ಪ  ಜಿೂ ಿಂ

48 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ನಭಿಲಾ ಜಿೂ ಿಂ

49 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಂಗಣ್ಣಾ ಜಿೂ ಿಂ

50 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಅಣಾ ರಾ ಜಿೂ ಿಂ

51 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರೇಣಸದದ  ಜಿೂ ಿಂ

52 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಜಗದಪ್ಪ ಜಿೂ ಿಂ

53 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ ಕ ರಾಭಲಿಂಗ ಜಿೂ ಿಂ

54 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿಯೀಗ     ಜಿೂ ಿಂ

55 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಜಿೂ ಿಂ

56 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಶಿಕಲಾ ಜಿೂ ಿಂ

2019-20 fertlizers sdp and nfsm 



57 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಜಿೂ ಿಂ

58 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಹಾಿಂತ  ಜಿೂ ಿಂ

59 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಜಟ್ಾ  ಜಿೂ ಿಂ

60 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಾಗಭಮ  ಜಿೂ ಿಂ

61 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿವಯಣ  ಜಿೂ ಿಂ

62 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಮಾಳ ಜಿೂ ಿಂ

63 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ರಾಜಣ್ಣಾ  ಜಿೂ ಿಂ

64 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಯಮವ ಜಿೂ ಿಂ

65 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಶಿರ ೀನಾಥ ಜಿೂ ಿಂ

66 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಜಿೂ ಿಂ

67 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಗೀಪ್ಪಲ ಜಿೂ ಿಂ

68 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರಾಜು ಜಿೂ ಿಂ

69 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಣಮಂತರಾ ಜಿೂ ಿಂ

70 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಜಮಕುಮಾಯ ಜಿೂ ಿಂ

71 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಅಣ್ಣಾ ರಾ ಜಿೂ ಿಂ

72 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಫದರ  ಬಾಯಿ ಜಿೂ ಿಂ

73 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಅಿಂಬು ಜಿೂ ಿಂ

74 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ವವವ ನಾಥಗೌಡ ಜಿೂ ಿಂ

75 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ಜಿೂ ಿಂ

76 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭೀಜ ಜಿೂ ಿಂ

77 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಗರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಿೂ ಿಂ

78 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿೂ ಿಂ

79 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಜಿೂ ಿಂ

80 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರ ಭುರಾ ಜಿೂ ಿಂ

81 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿರ ೀರೇಣಸದೄದ ೀವವ ಯಸಾವ ಮಿ ಗರುರುದರ ಜಿೂ ಿಂ

82 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಜಿೂ ಿಂ

83 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ತೇಜು ಜಿೂ ಿಂ

84 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಯಣಭಮ  ಜಿೂ ಿಂ

85 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸುಭಾಶ ಜಿೂ ಿಂ

86 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಯಶುರಾಭ ಜಿೂ ಿಂ

87 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭೀಭಭಮ ಜಿೂ ಿಂ

88 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ದ್ರಮೇೀದಯ ಜಿೂ ಿಂ

89 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಭಾಯತಜಯ ೀರ್ತ ಜಿೂ ಿಂ

90 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ದೀಕ ಜಿೂ ಿಂ

91 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬರಾಕೂ

92 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬರಾಕೂ

93 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶಿಯೀಗಿ ಬರಾಕೂ

94 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಅಪಷಯಅಲ ಬರಾಕೂ

95 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶೇಯಅಲ ಬರಾಕೂ

96 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಯೀಗ ಬರಾಕೂ

97 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಈಯಪ್ಪ ಬರಾಕೂ

98 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಅಜುಿನ   ಬರಾಕೂ

99 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ಬರಾಕೂ

100 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ನಾಗಭಮ ಬರಾಕೂ

101 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬರಾಕೂ

102 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬರಾಕೂ

103 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಶಾಭರಾಮ ಬರಾಕೂ

104 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ . ಬರಾಕೂ

105 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಲದ ಹಾಳ ವಜಮಲಕಮ ಮ ೀ ಬರಾಕೂ

106 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಗಣೇವ. ಬರಾಕೂ

107 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಲದ ಹಾಳ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ ಬರಾಕೂ

108 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸೀಫಾನ ಬರಾಕೂ

109 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬರಾಕೂ

110 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿಶಂಕಯ ಬರಾಕೂ

111 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬರಾಕೂ

112 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿಯೀಗ  ಬರಾಕೂ

113 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಲಾಲಬಾ ಬರಾಕೂ

114 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬರಾಕೂ

115 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಯಲಿಂಗ   ಬರಾಕೂ

116 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರ್ತ ಣ್ಣಾ . ಬರಾಕೂ

117 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಯವ ಬರಾಕೂ

118 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಒಿಂರ ಕಾವ ಬರಾಕೂ

119 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಅನ್ನರಾದ ಬರಾಕೂ

120 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ರ ಶಾಿಂತ ಬರಾಕೂ

121 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ರಾಭನವಾಷ ಬರಾಕೂ

122 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಭರೆಪ್ಪ  ಬರಾಕೂ

123 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ರಾಜೇವ ಬರಾಕೂ

124 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಪೄರ ೀಭಲತ್ತ ಬರಾಕೂ

125 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಹಾಜ  ಬರಾಕೂ

126 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ದವಿಂದರ ಪ್ಪ ಬರಾಕೂ

127 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಯತನ ಭಮ ಬರಾಕೂ

128 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಸಬಾದ ಮಂತರ ಜಾತಮಯ  ಬರಾಕೂ

129 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಗಣು ಬರಾಕೂ

130 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಅಶೀಕ ಬರಾಕೂ

131 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಫಲಬಿೀಭ ಬರಾಕೂ

132 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಅನ್ನಸುಬಾಯಿ ಬರಾಕೂ

133 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಫಷಗೌಡ ಬರಾಕೂ

134 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬರಾಕೂ

135 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ ಬರಾಕೂ

136 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಯತ್ತನ ಬಾಯಿ ಬರಾಕೂ

137 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಭೀಭಣಾ  ಬರಾಕೂ

138 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಬರಾಕೂ

139 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಈಯಣಾ  ಬರಾಕೂ

140 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸದ್ರರ ಭಶೆಟಿಾ ಬರಾಕೂ

141 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರಾಜಭಮ  ಬರಾಕೂ

142 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರಾಭಚಂದರ ಪ್ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

143 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

144 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿರ ೀಶೈಲ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

145 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

146 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಬಾನ್ನಬಿೀ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

147 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಲಲ  ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

148 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

149 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿವಾನಂದ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

150 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

151 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಹಾಿಂತ  ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

152 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸದದ ಲಿಂಗಶೆಟಿಾ  ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

153 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಹಾನಂದಬಾಯಿ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

154 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಂಕಯಬಾಬು  ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

155 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಫಷರಾಜ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

156 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಗರುಫಷ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

157 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶಿಯೀಗ  ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

158 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಉಮಾಬಾಯಿ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

159 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಯಮವಕುಮಾಯ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

160 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಫಷರಾಜ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

161 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

162 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಜಗನಾನ ಥ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

163 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಟಿ.ವೀಯಣಾ  ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

164 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ  ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

165 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿರ ೀಭರ್ತ, ಪುಷಾಪ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

166 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸುಶಿಲೇಿಂದರ  ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

167 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ದ್ರಮ ರ್ತ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

168 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

169 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಸಬಾದ ಶಿರ ೀಭರ್ತ.ಸದದ ಲಿಂಗಭಮ  ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

170 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರುಕುಭ ಬೇಗಂ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

171 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಮೌಲಾನಸಾಫ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

172 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭನೀಜ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

173 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಯವೀಿಂದರ  ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

174 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಅಮೇಗಿ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

175 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಅಮಯ ಭಮ ಜಿಿಂಕ ಷಲ್ ೀಟ

176 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ Basavaraj ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

177 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ದುಯಬಾಯಿ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

178 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಎಯಭಮ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

179 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ Eranna ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

180 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಗಂಗ್ಧರ್ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

181 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಜೈ ರಾಮ್ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

182 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಕಲಲ ಭಮ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

183 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಖಾಜಾಹುಸ್ರನ್ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ



184 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಭಲಲ ಮಾಮ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

185 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಭರೆ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

186 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಮಾವಕ್ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

187 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಮಿಟುಾ  ಟೇಲ್ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

188 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಸಿಂ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

189 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ನಿಂಗಣಾ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

190 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಷವತ್ತ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

191 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

192 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ವಯಣಗೌಡ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

193 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶಿಲಿಂಗಭಮ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

194 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಸೀಹೆಲ್ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

195 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ವೀರೇಶ್ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

196 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಆಯೈನಾಬಿೀ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

197 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ದವಂತೇಗೂನ ರ್

ಜಗದವ
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

198 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಅಲದ ಹಾಲ್

ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

199 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಸೇವಾ ನಗಯ

ಅರುಣ್ ರಾಥೀಡ್
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

200 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಸೇವಾ ನಗಯ

ಶಂಕರ್
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

201 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಟಾಗ  ಕಿಂಚ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

202 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಟಾಗ ಭಹಾದವ ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

203 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಶಂಕಯವಾಡಿ

ಬಂಡಣಾ
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

204 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಶಂಕಯವಾಡಿ

ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

205 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ಅಸಮ ದ್
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

206 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

207 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ಫಾರ್ತಮಾ ಬೇಗಂ
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

208 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ಸಷನ್ ಸಾಬ್
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

209 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ನಿಂಗಣಾ
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

210 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ನ್ನಷರ ತ್ ರಿಜಾವ ನ್
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

211 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ರಾಜಣಾ
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

212 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ತಯನಸಳಿಿ

ರಾಜು
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

213 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಟಾನೂ ನಾ ಳಿಿ

ಆಶಾ ಭಲಚ ಿಂದ್ ವಮಾಿ
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

214 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಟಾನೂ ನಾ ಳಿಿ

ಸಸ್ರಭಮ
ಆಗ್ಿನಕ ಮಾಯ ನ್ನರೆ

215 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಟಾನೂ ನಾ ಳಿಿ

ಶಿಲಿಂಗಪ್
ಪ್ಪರ ಭ

216 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಅಬುಫ ಲ್ ಜಬಾಫ ರ್ ಪ್ಪರ ಭ

217 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಚನನ  ಪ್ಪರ ಭ

218 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಪಹಿೀಿನ್ ಫಾರ್ತಮಾ ಪ್ಪರ ಭ

219 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಪ್ಪರ ಭ

220 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಕಾಫ ಲ್ ಪ್ಪರ ಭ

221 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ನಯಷಭಮ  ಪ್ಪರ ಭ

222 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಪ್ಪಿರ್ತ ಪ್ಪರ ಭ

223 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಷಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಪೊೀತಂಕರ್ ಪ್ಪರ ಭ

224 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಫಲವಂತ
ಪ್ಪರ ಭ

225 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಫಷರಾಜ್
ಪ್ಪರ ಭ

226 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಚನನ 
ಪ್ಪರ ಭ

227 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಧೂಳ
ಪ್ಪರ ಭ

228 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ದೌಲ
ಪ್ಪರ ಭ

229 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಲಕಮ ಮ  ಬಾಯಿ
ಪ್ಪರ ಭ

230 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಭಲಕ 
ಪ್ಪರ ಭ

231 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಮಾಲಗರ್ತಾ

ಸಾಫಭಮ
ಪ್ಪರ ಭ

232 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್
ಪ್ಪರ ಭ

233 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ನಾಗಭಮ
ಪ್ಪರ ಭ

234 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ನಾಗರಾಜ
ಪ್ಪರ ಭ

235 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಲಾ (ಕೄ)

ಷವತ್ತ
ಪ್ಪರ ಭ

236 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಚಂದರ ಶಾ ಪ್ಪರ ಭ

237 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ದವಿಂದರ  ಪ್ಪರ ಭ

238 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಗೌಯಭಮ ಪ್ಪರ ಭ

239 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ಪರ ಭ

240 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಶರಿೀಫಾ ಬಿೀ ಪ್ಪರ ಭ

241 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಧೈಣಾ
ಪ್ಪರ ಭ

242 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಗಯಣಾ
ಪ್ಪರ ಭ

243 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಈಯಣಾ
ಪ್ಪರ ಭ

244 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಈಯಪ್ಪ
ಪ್ಪರ ಭ

245 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ವಾಯ ಪ್ಪರಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಮಾರ ನ್
ಪ್ಪರ ಭ

246 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಯಮವವ ಯ
ಪ್ಪರ ಭ

247 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

Sanganna
ಪ್ಪರ ಭ

248 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಶಂಕರ್
ಪ್ಪರ ಭ

249 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಸದದ ಮಯ
ಪ್ಪರ ಭ

250 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

TIPPANNA
ಪ್ಪರ ಭ

251 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ರ್ತರುರ್ತ
ಪ್ಪರ ಭ

252 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹಿಂಗಿಂಟ

ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್
ಪ್ಪರ ಭ

253 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಡಳಿಿ ಫಷಣಾ ಪ್ಪರ ಭ

254 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಡಳಿಿ ಧನಭಮ ಪ್ಪರ ಭ

255 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಡಳಿಿ Sharanabasappa ಪ್ಪರ ಭ

256 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ಬಿೀಯ
ಪ್ಪರ ಭ

257 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ಭೀಭರಾಮ
ಪ್ಪರ ಭ

258 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ಈಯಣಾ
ಪ್ಪರ ಭ

259 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಖಾನ್
ಪ್ಪರ ಭ

260 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ಮಾಯಲಿಂಗ
ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

261 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ಮಾಯಭಮ
ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

262 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಚ್ಚಭನೂರು

ರಾಜ್ ಅಸಭದ್
ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

263 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಬೂರು

ಪ್ಪಿರ್ತ
ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

264 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಬೂರು

ಸಾಮಫಣಾ
ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

265 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಕಡಬೂರು

Shivanna
ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

266 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಅಿಂಫಣಾ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

267 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ Basamma ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

268 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ದಣಾ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

269 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಡೌಲಟ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

270 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

271 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ Gundappa ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

272 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ Mahalinga ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ



273 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಭಕಾ ಮ್ ಷತ್. ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

274 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

275 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಮಾರೆಿಂಬಿ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

276 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ನಬಿ ಷಬ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

277 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

278 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಯಮಶ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

279 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಶಾಭರಾಮ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

280 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಶಿಲಿಂಗ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

281 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಸದ್ರರ ಭ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

282 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯೆಗಿಲ್ ಸುಮಿತ್ತರ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

283 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ (ಕೄ) ಕಲಾರ್ತ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

284 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಮಾಳ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

285 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ MALLAMMA ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

286 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ನಾಗೇಿಂದರ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

287 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ನಾಥ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

288 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಫಷರಾಜ ಎಚ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

289 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Basavaraj ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

290 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

291 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ರ ಮೇೀದ್ ರಾವ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

292 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸುನೀತ್ತ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

293 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

294 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಅಿಂಜನಾ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

295 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಾಮ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

296 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಅಬುದ ಲರ ಹಿಮಾನ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

297 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಆನಂದ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

298 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Sharanabasappa ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

299 2019-20

SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಳಾ (ಕೄ) SYED ಅಬುದ ಲ್ ಹಾಬ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

300 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಸುಗಮಯ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

301 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

302 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭರೆ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

303 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಫಷರಾಜ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

304 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸುಭನ್ ಬಾಯಿ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

305 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ದಕ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

306 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

307 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸನ್ನಮಂತ ರಾವ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

308 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಗರುಲಿಂಗ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

309 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Mallappa ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

310 2019-20
SDP

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಷಿಷವ ರ್ತ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

311 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

312 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಅಬುದ ಲ್ ಕಯೂಮ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

313 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಯಂಕ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

314 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಬಾಬು ರಾವ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

315 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಿರ ೀಧಯರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

316 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ SIDDALING ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

317 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಚಿದ್ರನಂದ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

318 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಕಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ಎನ್ ಕೄ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

319 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಅನತ್ತ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

320 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

321 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ರೇಣುಕಾ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

322 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ಣಾ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

323 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಭಹಾರುದರ  ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

324 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

325 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ವಜಮ ಲಕಮ ಮ ೀ ಜೈನ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

326 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಯವ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

327 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ CHANNAPPA ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

328 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಣಿಕ್ ರ ಭು ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

329 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸೈಮದ್ ಮೇಸಭದ್ ಜಮಾಲ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

330 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಅಕಾ ರ್ ಬೇಗಂ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

331 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ NAGAPPA ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

332 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೇಜಭಜ ನ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

333 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಹಾದವ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

334 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Basavaraj ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

335 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಾಮ್ ರೆಡಿಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

336 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಗಂಗಣಾ  ಶಿರ ೀರ್ತ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

337 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಬಾಬು ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

338 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಜಿೀಮುದದ ೀನ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

339 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

340 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭನ್ನ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

341 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು Muttamma S Valkeri ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

342 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

343 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ರಾಚಣಾ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ



344 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Shantamma ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

345 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ ಬಿೀಬಿ ಶಂಶಾದ್ ಬೇಗಂ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

346 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಎಿಂಡಿ ಮುನೀರ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

347 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಗೀಳಾ (ಕೄ) SHARANABASAPPA ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

348 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

349 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ siddanna ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

350 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ
ಹೂನಗಿಂಟಾ Sharanabasappa Malkud ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

351 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭೀಭವ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

352 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

353 2019-20
NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ವಜಯ್ ಲಕಮ ಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

354 2019-20

NFSM

ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ

ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಫಷರಾಜ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

355 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ರ ಕಾಶ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

356 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಜಭಕಾಬಾಯಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

357 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ಪ್ಪಿಂಚ್ಚಲ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

358 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಮುತಾ ಗ್ ಭೀಭರಾವ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

359 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಭೀಭರಾವ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

360 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು SIDDANNA ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

361 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ನಾಗೇಿಂದರ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

362 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಬಾಬಾ ಟ್ಲ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

363 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಸಾಯ ಮುಯ ಯೆಲ್ ಜಾನೂ ನ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

364 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ (ಕೄ) ಸುರೇಶ್ ಜೈನ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

365 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಈವವ ಯಭಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

366 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನರಿಬೀಳ SHREE NAGAMMA ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

367 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ BASAMMA ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

368 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ SHARANAPPA ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

369 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ, ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

370 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಗಂಗಣಾ  ಶಿರ ೀರ್ತ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

371 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಅನವೀಯ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

372 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಗಂಗಭಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

373 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ವಜಮಕುಮಾರ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

374 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ವಜಯ್ ಲಕಮ ಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

375 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ MD ASIF ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

376 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

377 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

378 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

379 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ SHARANAPPA ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

380 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಲಂಗ್ ಇನಾಮಾದ ರ್ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

381 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಅಬಿಡ್ ಅಸಮ ದ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

382 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಸದ್ರರ ಮ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

383 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

384 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಭಲಲ ರಾಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

385 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

386 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ನಿಂಗಣಾ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

387 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ Ningappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

388 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Mallappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

389 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ತಭಮ ನ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

390 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು Sharanabasappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

391 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ , ಕಡಿಸಳಿಿ ಗಂಗಣಾ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

392 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Channappa Gouda ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

393 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಭಕೂಫ ಲ್ ಟೇಲ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

394 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ Mallappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

395 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Shivappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

396 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸದದ ಭಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

397 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಹಿಗಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

398 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ Channabasappa Lali ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

399 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಯವ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

400 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Nagappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

401 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು, ಭಹಾದ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

402 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ, ಭಲಕ  ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

403 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ Basayya ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

404 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಹಿೀರಾಬಾಯಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

405 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Sanganna ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

406 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಮುತಾ ಗ್ Naganna ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

407 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು Bhimaraya ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

408 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಚಂದಭಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

409 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ನಾಗೇಿಂದರ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

410 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಭಹಿಬೂಬ್ ವನ. ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

411 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Rayappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

412 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಶಿಕುಮಾರ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

413 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Ningappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

414 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ರಾಕಶ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

415 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

416 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ Sharanappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

417 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ (ಕೄ) ಶಿಯೀಗ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

418 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ನಿಂಗಭಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

419 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು, ಭಯತೂರು ಬಾಬು ವಾರ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

420 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

421 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು, ಭಯತೂರು ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

422 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ (ಕೄ) ಫಷ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

423 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ Basavaraj ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

424 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಮುತಾ ಗ್ ಕಾಳಭಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

425 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ Sharanappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

426 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಚನನ ಭಲಲ  ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

427 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ Mallappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

428 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ನಿಂಗಣಾ  ಕಾಭಣಾ  ಜಡಗಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

429 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Sharanabasappa ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

430 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಸದದ ಭಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

431 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

432 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಅನೆನ  ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

433 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ರುದರ ಭಮ ಎನ ಪಿ ಕೄ ಕಂಸಿಯಾ

434 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ NAGAPPA ರೈಜಬಿಮಭ

435 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ NAGAPPA ರೈಜಬಿಮಭ

436 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ KALLAPPA ರೈಜಬಿಮಭ

437 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸೇಲಂ ರೈಜಬಿಮಭ

438 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯಗೂಳ ಕಾಶಿೀರಾಮ ರೈಜಬಿಮಭ

439 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ ಬಿೀಲಿಿಂಗ್ ರೈಜಬಿಮಭ

440 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಸುರೇಖಾ ರೈಜಬಿಮಭ

441 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂವಾಯ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ರೈಜಬಿಮಭ

442 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸುನೀತ್ತ ರೈಜಬಿಮಭ

443 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪೄಠಸರೂಯ ಜೈನಾಬ್ ಬಿೀ ರೈಜಬಿಮಭ

444 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ದ್ರಸಾಾ ಗರ್ ರೈಜಬಿಮಭ

445 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಅಣೆಾ  ರೈಜಬಿಮಭ

446 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಧನ  ಎಿಂ ಇಿಂಗಿನ್ಜಶೆಟಿಾ ರೈಜಬಿಮಭ

447 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ರೈಜಬಿಮಭ

448 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ರೈಜಬಿಮಭ

449 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ ರೈಜಬಿಮಭ

450 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಭಹೇಿಂದರ ಕುಮಾರ್ ರೈಜಬಿಮಭ

451 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ರೈಜಬಿಮಭ

452 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ Ningappa ರೈಜಬಿಮಭ

453 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ವಜಮಕುಮಾರ್ ರೈಜಬಿಮಭ

454 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ದೌರ ರ್ತ ರೈಜಬಿಮಭ

455 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಅಿಂಫವ ರೈಜಬಿಮಭ

456 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಭಕೂಫ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ರೈಜಬಿಮಭ

457 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಅಶೀಕ್ ರೈಜಬಿಮಭ



458 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಗರುನಾಥ ರೈಜಬಿಮಭ

459 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಈಯಣಾ ರೈಜಬಿಮಭ

460 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಶಿರಾಮ ರೈಜಬಿಮಭ

461 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ರಾಭಲಿಂಗ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

462 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

463 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ANSUBAI ನೀಭ ಆಯಿಲ

464 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಸೀತ್ತ ಬಾಯಿ ನೀಭ ಆಯಿಲ

465 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ SHIVAPPA ನೀಭ ಆಯಿಲ

466 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸುರೇಶ್ ಕೄ ಕುಲಕಣಿಿ ನೀಭ ಆಯಿಲ

467 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ SHIVASHARANAPPA ನೀಭ ಆಯಿಲ

468 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ಭನೀಸರ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

469 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಷಲಮಾ ಬೇಗಂ ನೀಭ ಆಯಿಲ

470 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಮಾಯಭಮ ನೀಭ ಆಯಿಲ

471 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು, ಭಂಕೂರು ನ್ನಜ ನೀಭ ಆಯಿಲ

472 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಚಿದ್ರನಂದ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

473 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ SURESH DODDAMANI ನೀಭ ಆಯಿಲ

474 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ SANGEETA ನೀಭ ಆಯಿಲ

475 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು Anusha Bai ನೀಭ ಆಯಿಲ

476 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಭಕೂಫ ಲ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

477 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

478 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಕಾಸರೇ ನೀಭ ಆಯಿಲ

479 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಮುತಾ ಗ್ ಗಿಂಡೇರಾವ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

480 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಯಣ ನೀಭ ಆಯಿಲ

481 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

482 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ Shivappa ನೀಭ ಆಯಿಲ

483 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಬೀಜ ನೀಭ ಆಯಿಲ

484 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಜಹೂರ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

485 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸುಶಿಲೇಿಂದರ  ಕುಲಕಣಿಿ ನೀಭ ಆಯಿಲ

486 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ ಕುಲಕಣಿಿ ನೀಭ ಆಯಿಲ

487 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಪುಷಾ  ಕುಲಕಣಿಿ ನೀಭ ಆಯಿಲ

488 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಬೇಬಿ ಬಾಯಿ ನೀಭ ಆಯಿಲ

489 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ದೀಕರಾಜ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

490 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು Ningappa ನೀಭ ಆಯಿಲ

491 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ Sharada Bai ನೀಭ ಆಯಿಲ

492 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಬೆಲ್ಲ  ನೀಭ ಆಯಿಲ

493 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ Siddappa ನೀಭ ಆಯಿಲ

494 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಭಹಾದವ ನೀಭ ಆಯಿಲ

495 2019-20 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಸುನಲ್ ನೀಭ ಆಯಿಲ

496 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ದತಾ ತ್ತರ ಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

497 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ರೇ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

498 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ (ಕೄ) ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

499 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಭಹಾಲಕಮ ಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

500 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಕಯಣಕುಮಾರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

501 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ರ ಹಾಲ ದ್ರಚ್ಚಮಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

502 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಷಿಷವ ರ್ತ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

503 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು, ಭಯತೂರು ವಜಮಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಪ್ಪಲ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

504 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ Nagappa mahadevappa kumbar ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

505 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಶಿವುಪುತರ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

506 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ, ತಯನಳಿಿ ಕಾಶಿೀರಾಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

507 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು Madivalappa ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

508 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಡಿಸಳಿಿ ಯವರಾಜ್ ಹೆಗಗ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

509 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಭರೆವಾವ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

510 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

511 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೌಲಗ್ (ಕೄ) ಭೀಭಶಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

512 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಪೂಜಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

513 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಯವ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

514 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭನ್ನ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

515 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ರ ಭುರಾಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

516 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಖಾಜಾಹುಸ್ರನ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

517 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಾಿನೂಯ BALAPPA ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

518 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಭಲಲ ನ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

519 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) VIJAYALAXMI ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

520 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) YALLAPPA ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

521 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಭಹೇವ ಶಿಯೀಗ  ಅವಂರ್ತ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

522 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಗಂಗಣಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

523 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ (ಕೄ) DODDAPPA ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

524 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಬಾಬು ರಾವ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

525 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಶುಬರ ಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

526 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಎಷ.) ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಸಾಾ ನ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

527 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

528 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ ಭಹಾದವ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

529 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್ BASAMMA ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

530 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ ಯವ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

531 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ Shivayogi ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

532 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು, ಭಂಕೂರು ಶಂಕರ್ ರಾಭರಾವ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

533 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೂನಗಿಂಟಾ, ಕಡಿಸಳಿಿ ಎಿಂಡಿ ಗಲಾಿಂ ಮೆನ್ನದದ ೀನ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

534 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೀತನೂಯ, ಭಂಕೂರು Shivasharanappa ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

535 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಕರ ೀಮ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

536 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ರಾಭಣಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

537 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ , ತಯನಳಿಿ ಅಜುಿನ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

538 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

539 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಗ್, ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೇಲ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

540 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಅಿಂಫವ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

541 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂರು ಸೈಮದ್ ನೂರುಲಾಲ  ಹುಸೇನ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

542 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಭಹೇಶ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

543 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ ದ್ರಭಗಿಂಡ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

544 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ದತಾ ತರಾವ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

545 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಕಯಫಷ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

546 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂರು ಶಿಯೀಗ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

547 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

548 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

549 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ದವ ಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

550 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಪುಣಕ ಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

551 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ನಾಗ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

552 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಡಿನಾಾ  ನೀಜರ್ ಭಜಾದ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

553 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ಮಯ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

554 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಚೆನನ ಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

555 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ ಕೄ ಸದದ ಣಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

556 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಎಿಂಡಿ ಭಹೇಮೂದ್ ಸೌದ್ರಗರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

557 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

558 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

559 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಗೌಯಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

560 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

561 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಿಂದನೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

562 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ನೀಲಭಮ  ವ ಕಳಶೆಟಿಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

563 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶೆರಾಲ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

564 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಫಷಯಜ ಭೀಭರಾಮ ದುಗಗ ಿಂಡ್ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

565 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಶಿಲಿಂಗ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

566 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಭಾಗಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

567 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ನಾಗೇಿಂದರ   ನಾಟಿೀಕರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

568 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಗರುರಾಜ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

569 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಕುಭಬಾರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

570 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭೀಭರಾಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

571 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

572 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಶಿರಾಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

573 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

574 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

575 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ನಿಂಗ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

576 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಎಿಂ ಕಂದರ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

577 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಭಸದ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

578 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ವಬಾಡಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

579 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಸಂಗಿೀತ್ತ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

580 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ ಕೄ ದಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

581 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೀ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

582 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಧನರಾಜ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

583 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭೀಜು ನಾಮಕ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

584 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಶಿಕಲಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ



585 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ವಷ್ಣಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

586 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಿಂದನೂಯ ವಯಣ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

587 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಫಷಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

588 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಸಸ್ರಭಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

589 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಭೀಭರಾವ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

590 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಯಣ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

591 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ವಜಮಲಕಮ ಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

592 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

593 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಕುಪಿಂದರ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

594 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ರ ಭು ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

595 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಲಲ ಣಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

596 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಸುಮಿತ್ತರ  ಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

597 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಶಿಯೀಗಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

598 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ರಾಭಚಂದರ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

599 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶಂಕರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

600 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

601 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

602 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಫಷರಾಜ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

603 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಜೈಶಿರ ೀ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

604 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

605 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ ಕೄ ನಾನಾಸಾಹೇಬ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

606 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

607 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

608 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ರ್ತರುಮಾಲ್ ಎಚ್ ದಕರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

609 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಂಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

610 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಭರಿಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

611 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಿಂದನೂಯ ಬಾಬು ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

612 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಬಾಬು ಬಿ ನಾಮಕ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

613 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಮುಕಾಾ ಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

614 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಗಿೀತ್ತ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

615 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಧಮುಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

616 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಶಿರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

617 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಸದ್ರರ ಭ ಉದಮಕರ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

618 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಸಾಯಿಫಣಾ  ಕರೀಳಿಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

619 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ರಾಜ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

620 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

621 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

622 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಭಲಲ  ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

623 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ರಾಭಣಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

624 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ರಾಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

625 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

626 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ರೇಣುಕಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

627 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಷಯಳಾ ಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

628 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ರಾಜೇಿಂದರ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

629 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಶೇಶಣಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

630 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ ಕೄ ಫಷರಾಜ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

631 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ರೇಣಸದದ  ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

632 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಸೇದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಡ್ನದ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

633 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

634 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸೈದ್ ಫೈಜ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

635 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸಬಿೀಬ್ ಖಾನ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

636 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಿಂದನೂಯ ಸೈಮದ್ ನೂರುಲಾಲ  ಹುಸೇನ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

637 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ವನೀದ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

638 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಕಾಸಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

639 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ನಾಗ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

640 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಮಲಲ  ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

641 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಭೀಭಬಟಾ  ಜೀಶಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

642 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ರೇಣಸದದ  ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

643 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ವವವ ನಾಥ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

644 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಫಶಿೀರ್ ಟೇಲ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

645 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಹಿಬೂಬ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

646 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಅನೆನ ಮಾಮ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

647 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಭಲಲ ನಾಥ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

648 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಸದ್ರರ ಭ  ಗೌಡ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

649 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಅಬುದ ಲರಾzz್ ಕ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

650 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಸುಮಿತ್ತರ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

651 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಯಗಲ ಭಲಕ  ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

652 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಂಕೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

653 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

654 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಚನನ ಭಲಲ ಮಯ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

655 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೀಳಾ ಕೄ ಸದದ  ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

656 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

657 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ವವವ ನಾಥ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

658 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ನಾಗೇಿಂದರ  ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

659 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಸನಮಂತ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

660 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದನತೆಗನೂಯ ಅಪೂ ರ್ ಟೇಲ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

661 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಿಂದನೂಯ ಅಿಂಫವ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

662 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಶಿವಯಣ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

663 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಯತೂಯ ಪ್ಪಿರ್ತ ಬಾಯಿ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

664 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಷತಾ ೀಬಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

665 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಹಾಬಾದ ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೇಲ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

666 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಅಜುಿನ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

667 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇವಾನಗಯ ಶಂಕರ್ ರಾಭರಾವ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

668 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಎಿಂಡಿ ಗಲಾಿಂ ಮೆನ್ನದದ ೀನ್ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

669 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಿಂಗಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

670 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಗಿಂಟಾ ಭಲ್ಲ ೀವ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

671 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಯನಳಿಿ ಜಗದ  ಹೂಲ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

672 2019-20 NFSM ಕಲಬುಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಗರು ಎನ ಭಲಲ ಣಾ ಎಭ ಎನ ಲಕವ ಡ

673 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಬುದ ಲ್ ORGANIC MANURE
674 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ ORGANIC MANURE
675 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಸಭಮ ದ್ ಸಷನದದ ೀನ್ ORGANIC MANURE
676 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಸರಾಜದದ ೀನ್ ಎಿಂ ORGANIC MANURE
677 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಸಭಮ ದ್ ವಫಿಯುದದ ೀನ್ ORGANIC MANURE
678 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ ಭಮ ORGANIC MANURE
679 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯವೀಿಂದರ ORGANIC MANURE
680 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಜಮರಾಭ ORGANIC MANURE
681 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ರ ಭು ORGANIC MANURE
682 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ORGANIC MANURE
683 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ORGANIC MANURE
684 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜೇಿಂದರ ORGANIC MANURE
685 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುಜಾಾ ನ ORGANIC MANURE
686 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
687 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿಯೀಗಿ ORGANIC MANURE
688 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ನಾಗರಾಜ್ ORGANIC MANURE
689 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ದವೀಿಂದರ  ORGANIC MANURE
690 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸನಮ ಿಂತರಾವ್ ORGANIC MANURE
691 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೈಮದ್ ಅಸಭದ್ ORGANIC MANURE
692 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದರ  ORGANIC MANURE
693 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಶಿಕಲಾ ORGANIC MANURE
694 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಷಮಿನಾ ಬೇಗಂ ORGANIC MANURE
695 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರ ಕಾಶ್ ORGANIC MANURE
696 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುಳಾ ORGANIC MANURE
697 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ನಾಗಣಾ ORGANIC MANURE
698 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಕಾಶಿನಾಥ್ ORGANIC MANURE
699 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖೈರುನ್ ಬಿೀ ORGANIC MANURE
700 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಫದಲಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
701 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸನಮಂತ್ ORGANIC MANURE
702 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಕಾಳ ORGANIC MANURE
703 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಸಂಗಣಾ ORGANIC MANURE
704 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ನಾಗ ORGANIC MANURE
705 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವನೀದಕುಮಾಯ ORGANIC MANURE
706 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚಂದರ  ORGANIC MANURE
707 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೀಮಾನ್ ORGANIC MANURE
708 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ORGANIC MANURE
709 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಉದಮಕುಮಾಯ ORGANIC MANURE
710 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿ ORGANIC MANURE
711 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ವನೀಡ್ ORGANIC MANURE



712 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ದೌರ ರ್ತ ORGANIC MANURE
713 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೂಲಾಬೈ ORGANIC MANURE
714 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ORGANIC MANURE
715 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ನಾಗಣಾ ORGANIC MANURE
716 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ವೀಯಬದರ  ORGANIC MANURE
717 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ ORGANIC MANURE
718 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಅನನ ರಾವ್ ORGANIC MANURE
719 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಯಣ ORGANIC MANURE
720 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಪಿಯಭಮ ORGANIC MANURE
721 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಲಕ ಣಾ ORGANIC MANURE
722 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ORGANIC MANURE
723 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರೇಣಸದದ  ORGANIC MANURE
724 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ತ್ತಲಾಜಾ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
725 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಧನಾಸಿಂಗ್ ORGANIC MANURE
726 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾವಭಮ ORGANIC MANURE
727 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಜಿಮ್ ಖಾನ್ ORGANIC MANURE
728 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗರುಪ್ಪದ ORGANIC MANURE
729 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ ORGANIC MANURE
730 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  ORGANIC MANURE
731 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಹಾದವ ORGANIC MANURE
732 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ORGANIC MANURE
733 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಹೇವರೆಡಿಿ ORGANIC MANURE
734 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸಂಗ್ರೆಡಿಿ ORGANIC MANURE
735 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಫಷರಾಜ ORGANIC MANURE
736 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗ ORGANIC MANURE
737 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ORGANIC MANURE
738 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಗರಾಮಾ ORGANIC MANURE
739 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ ಕಜ ORGANIC MANURE
740 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
741 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಥಾರು ORGANIC MANURE
742 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕವನ್ ORGANIC MANURE
743 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೀನಾಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
744 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಕಾ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
745 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸರಿದ್ರಷರು ORGANIC MANURE
746 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶೇಕು ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
747 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸರಿವಚ ಿಂದರ್ ORGANIC MANURE
748 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಖತ್ತಲ ORGANIC MANURE
749 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
750 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಥಾರು ORGANIC MANURE
751 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಾಗಭಮ ORGANIC MANURE
752 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮಲಲ ಭಮ ORGANIC MANURE
753 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶೆಿಂಕರ  ORGANIC MANURE
754 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ORGANIC MANURE
755 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ದಜಿ ORGANIC MANURE
756 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಜಿ ORGANIC MANURE
757 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭಸಿಂಗ್ ORGANIC MANURE
758 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
759 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಂಕರ್ ORGANIC MANURE
760 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗೌರಿಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
761 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಪೄರ ೀಮಿ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
762 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ORGANIC MANURE
763 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯಮಶ್ ORGANIC MANURE
764 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಲಾ ORGANIC MANURE
765 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿ ORGANIC MANURE
766 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭಲಿಂಗ ORGANIC MANURE
767 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ORGANIC MANURE
768 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಷಭವ ORGANIC MANURE
769 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ORGANIC MANURE
770 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾದವ ORGANIC MANURE
771 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸುಫಫ ಣಾ ORGANIC MANURE
772 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೈದ ORGANIC MANURE
773 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸಣಭಠ ORGANIC MANURE
774 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನೀಲಭಮ ORGANIC MANURE
775 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿರಾಿಂ ORGANIC MANURE
776 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನಾಭದವ್ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ರಾಥೀಡ್ORGANIC MANURE
777 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಾಗೇಿಂದರ  ORGANIC MANURE
778 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಹುಷನ ORGANIC MANURE
779 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಷಾ ಗಿರ್ ORGANIC MANURE
780 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಜು ರಾಥೀಡ್ ORGANIC MANURE
781 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಯತನ್ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
782 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಸನ್ನಮಂತ ಶಿರಾಮ ಮಲ್ ORGANIC MANURE
783 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮೇನ್ನ ORGANIC MANURE
784 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ ORGANIC MANURE
785 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಹಾಜಿ ಸಾಹೇಬ್ ORGANIC MANURE
786 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶುಬಚಂದರ ORGANIC MANURE
787 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
788 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಫಭಮ ORGANIC MANURE
789 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿರಾಮ ORGANIC MANURE
790 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಶುಕಾರ ಬಿ ORGANIC MANURE
791 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವಯಣ ORGANIC MANURE
792 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಬಾಬು ORGANIC MANURE
793 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರ್ತ  ರೆಡಿಿ ORGANIC MANURE
794 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಜಗನಾನ ಥ್ ORGANIC MANURE
795 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶೆಟಿಾ ORGANIC MANURE
796 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಜು ORGANIC MANURE
797 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸೂಮಿಕಾಿಂತರೆಡಿಿ ORGANIC MANURE
798 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಯಣ ORGANIC MANURE
799 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಬುದ ಲ್ ಭಜಿೀದ್ ORGANIC MANURE
800 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜಗದವ ORGANIC MANURE
801 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಲಲತ್ತ ಅಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
802 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
803 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ORGANIC MANURE
804 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅನವ ರ್ ಪ್ಪಶಾ ORGANIC MANURE
805 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಠಲ್ ORGANIC MANURE
806 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಶಾಕ್ SAB ORGANIC MANURE
807 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ದವಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
808 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರೇಣಸದದ  ORGANIC MANURE
809 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಉಮಾಲ ORGANIC MANURE
810 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಮಶ್ ORGANIC MANURE
811 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
812 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಹಾದವ ORGANIC MANURE
813 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಯಿಫಣಾ ORGANIC MANURE
814 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಭಹಾದವ ORGANIC MANURE
815 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ನೀಲಕಂಠ ORGANIC MANURE
816 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಮು ORGANIC MANURE
817 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ ORGANIC MANURE
818 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶೇಖರ್ ORGANIC MANURE
819 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರ್ತಭಮ ಮಯ ORGANIC MANURE
820 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಬು ರಾವ್ ORGANIC MANURE
821 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಸಭಮ ದ್ ಚಂದ ORGANIC MANURE
822 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ORGANIC MANURE
823 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  ORGANIC MANURE
824 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣ ORGANIC MANURE
825 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವೀಯಣಾ ORGANIC MANURE
826 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಭರುದದ ೀನ್ ORGANIC MANURE
827 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸನಮಂತ್ ORGANIC MANURE
828 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
829 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶೇಖ ORGANIC MANURE
830 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಾಭಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
831 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗೀಪು ಜಾಧವ್ ORGANIC MANURE
832 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ORGANIC MANURE
833 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಭಾಗಿೀಶಿರ ೀ ORGANIC MANURE
834 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕನನ ORGANIC MANURE
835 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗನಾನ ಥ್ ORGANIC MANURE
836 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
837 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಜಮಶಿರ ೀ ORGANIC MANURE
838 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನಂದಕುಮಾರ್ ORGANIC MANURE



839 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಷಫನಾನ ORGANIC MANURE
840 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ORGANIC MANURE
841 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಬಿೀಯಣಾ ORGANIC MANURE
842 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸಂಗಣಾ  ಫಷ ORGANIC MANURE
843 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವೀಿಂದರ  ORGANIC MANURE
844 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗನಾನ ಥ ORGANIC MANURE
845 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಾಭರಾಯ್ ORGANIC MANURE
846 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ ORGANIC MANURE
847 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ORGANIC MANURE
848 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರುಕಮ ಣಿಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
849 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಚೇಿಂದರ ORGANIC MANURE
850 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅನಲ್ ORGANIC MANURE
851 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ORGANIC MANURE
852 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜಿ ORGANIC MANURE
853 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಫಷವಂತರಾವ್ ORGANIC MANURE
854 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ರೇಣಸದದ  ORGANIC MANURE
855 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರಾಜೇಿಂದರ  ಭಲಕ  ಕಳಶೆಟಿಾ ORGANIC MANURE
856 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರಾಮ ORGANIC MANURE

857 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗರುನಾಥ ORGANIC MANURE

858 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ಮಯ ORGANIC MANURE

859 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ನಯಷಭಮ ORGANIC MANURE

860 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರಾಭಚಂದರ ORGANIC MANURE

861 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮುಯಸರಿ ಜೀಶಿ ORGANIC MANURE

862 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ORGANIC MANURE

863 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭನೀಸರ್ ORGANIC MANURE

864 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ORGANIC MANURE

865 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಜಮಕುಮಾರ್ ORGANIC MANURE

866 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಪ್ಪಿರ್ತ ORGANIC MANURE

867 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಲಾ ORGANIC MANURE

868 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಹಾಜಿ SAB ORGANIC MANURE

869 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮಶೀದ್ರ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE

870 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಪಿೀಯ ORGANIC MANURE

871 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅನೀಲಕುಮಾಯ ORGANIC MANURE

872 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಮಯ ಣಾ  ನಾಗಶೆಟಿಾ ORGANIC MANURE

873 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿರಾಮ ಬುಲಾಲ ORGANIC MANURE

874 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ORGANIC MANURE

875 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಂಗ ORGANIC MANURE

876 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಿಂಡ ORGANIC MANURE

877 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಂಗಭಮ ORGANIC MANURE

878 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಾರುರ್ತ ORGANIC MANURE

879 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚೂಡ್ಲಭಣಿ ORGANIC MANURE
880 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ORGANIC MANURE
881 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬದರ  ORGANIC MANURE
882 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಭಮ ORGANIC MANURE
883 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಯಣಭಮ ORGANIC MANURE
884 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸದದ ರಾಜ್ ಎನ್ ನಮಾಲ ORGANIC MANURE
885 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದವಬಾಯಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ರಾಥೀಡ್ORGANIC MANURE
886 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ದವೀಿಂದರ  ORGANIC MANURE
887 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಧಮುಿ ORGANIC MANURE
888 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ NEMU ORGANIC MANURE
889 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಂಡಪ್ಪಶಾ ORGANIC MANURE
890 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಹೇಭಲಾ ORGANIC MANURE
891 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಮೇೀಸನ್ ORGANIC MANURE
892 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಜೆಮು ORGANIC MANURE
893 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಷ್ಣಾ ಧಿನ್ ORGANIC MANURE
894 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿರಾಮ್ ORGANIC MANURE
895 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಯವಾಜಿ ORGANIC MANURE
896 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
897 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಯವಿಂದ್ ORGANIC MANURE
898 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ ವಾಚ್ಚ ಜಾಧವ್ ORGANIC MANURE
899 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಾಲ್ಲ ORGANIC MANURE
900 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾವಡಸ್ ORGANIC MANURE
901 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ರಾಭಚಂದರ ORGANIC MANURE
902 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಗೀಪು ರಾಥೀಡ್ ORGANIC MANURE
903 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ORGANIC MANURE
904 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ ORGANIC MANURE
905 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ORGANIC MANURE
906 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಲಲ ಭಮ ORGANIC MANURE
907 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ORGANIC MANURE
908 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭೀಭಸಿಂಗ್ ORGANIC MANURE
909 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗರಾಮಾ ORGANIC MANURE
910 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ORGANIC MANURE
911 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜು ORGANIC MANURE
912 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರಾಿಂ ORGANIC MANURE
913 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಥಾರು ORGANIC MANURE
914 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಭ ORGANIC MANURE
915 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಾ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
916 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಭನಬೈ ORGANIC MANURE
917 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಪುನೂ ಿಂಗ್ ORGANIC MANURE
918 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಥೀಡ್ ORGANIC MANURE
919 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ ORGANIC MANURE
920 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ರಾಮು ORGANIC MANURE
921 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಜಮರಾಭ ORGANIC MANURE
922 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಯಣ ORGANIC MANURE
923 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಷಯಷವ ರ್ತ ORGANIC MANURE
924 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ORGANIC MANURE
925 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ ORGANIC MANURE
926 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದವಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
927 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭೀಭರಾಮ ORGANIC MANURE
928 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ರಾಜು ORGANIC MANURE
929 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮಾರುರ್ತ ORGANIC MANURE
930 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ ORGANIC MANURE
931 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ORGANIC MANURE
932 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಸ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
933 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿಶಂಕಯಮಯ  ಬೈಯಭಡಗಿ ORGANIC MANURE
934 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಾಗಿೀಿಂದರ  ORGANIC MANURE
935 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ORGANIC MANURE
936 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಮೇೀಟಿರಾಮ್ ORGANIC MANURE
937 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಿಂಗ್ರೆಡಿಿ ORGANIC MANURE
938 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗರುನಾಥ ORGANIC MANURE
939 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಯಣಮಯ ORGANIC MANURE
940 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಷಚಿನ್ ರಾಥೀಡ್ ORGANIC MANURE
941 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಯಮವವ ರ್ ORGANIC MANURE
942 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮಮುನಾ ORGANIC MANURE
943 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರಾಜ್ ORGANIC MANURE
944 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನೀಲಕಂಠ ರಾವ್ ORGANIC MANURE
945 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಈವವ ಯ ORGANIC MANURE
946 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗಯಣಾ ORGANIC MANURE
947 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ORGANIC MANURE
948 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಭಹಾದವ ORGANIC MANURE
949 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಜಿಮಾಲಾ ORGANIC MANURE
950 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣ ORGANIC MANURE
951 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವಯಣ ORGANIC MANURE
952 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಪಿತ್ಿಂಬಿರ  ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
953 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕವನ್ ORGANIC MANURE
954 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
955 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯಂಕ ORGANIC MANURE
956 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ  ORGANIC MANURE
957 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ORGANIC MANURE
958 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಹಿೀರಾ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
959 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಯಮವವ ಯ ಶೆಳಿಗಿ ORGANIC MANURE
960 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಪೄರ ೀಮಿ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE



961 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರ್ತ ಣಾ ORGANIC MANURE
962 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜು ORGANIC MANURE
963 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ನೀಲಕಂಠ ORGANIC MANURE
964 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣಭಮ ORGANIC MANURE
965 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಖುಫಣಾ ORGANIC MANURE
966 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
967 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
968 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಫಷ ORGANIC MANURE
969 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿೀರಾಮ್ ORGANIC MANURE
970 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
971 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುಬದರ ಭಮ ORGANIC MANURE
972 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷಭಮ ORGANIC MANURE
973 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜಿೀಮಾ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
974 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ಪ್ಪಿಂಡು ರಾಥೀಡ್ ORGANIC MANURE
975 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಭಾಗಭಮ ORGANIC MANURE
976 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅಿಂಬೀಜಿ ORGANIC MANURE
977 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಂಡಿಗ ORGANIC MANURE
978 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಹಿಯಣಾ ORGANIC MANURE
979 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಉತಾ ಮ್ ORGANIC MANURE
980 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗರುಸದದ ORGANIC MANURE
981 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಗರುಸದದ ORGANIC MANURE
982 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಗರುಸದದ ORGANIC MANURE
983 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಕಲಾ ORGANIC MANURE
984 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಂಗಣಾ ORGANIC MANURE
985 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶೇಖ ORGANIC MANURE
986 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಸಭದ್ ಪರೂಕ್ ORGANIC MANURE
987 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಯಶುರಾಭ ORGANIC MANURE
988 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯವೀಿಂದರ ORGANIC MANURE
989 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಸುಣಿ ORGANIC MANURE
990 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಸಾಫಣಾ ORGANIC MANURE
991 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
992 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀತ್ತ ORGANIC MANURE
993 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರಾಮು ORGANIC MANURE
994 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಅವನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ORGANIC MANURE
995 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ವೀಯಬದರ  ORGANIC MANURE
996 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಸುರೇವ ORGANIC MANURE
997 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸನಮಂತ್ ORGANIC MANURE
998 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಶಿರುದರ ಭಮ ORGANIC MANURE
999 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ವಶಿಕಲಾ ORGANIC MANURE
1000 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಧಮುಿ ORGANIC MANURE
1001 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾಗ ORGANIC MANURE
1002 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಮಾರೆ ORGANIC MANURE
1003 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಂಕರ್ ORGANIC MANURE
1004 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತ್ತಲ ORGANIC MANURE
1005 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಕ  ORGANIC MANURE
1006 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರ ಭಾರ್ತ ORGANIC MANURE
1007 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ ORGANIC MANURE
1008 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜು ORGANIC MANURE
1009 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದವಯಥ ORGANIC MANURE
1010 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಧಮುಿ ORGANIC MANURE
1011 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಡೀಿಂಗ್ರು ORGANIC MANURE
1012 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಚಂಡಿಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
1013 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಚಂದು ORGANIC MANURE
1014 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ ಜಾಧವ್ ORGANIC MANURE
1015 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ AMBAVVA ORGANIC MANURE
1016 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಟ್ಿಂಗಿಲ ORGANIC MANURE
1017 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ DATTU ORGANIC MANURE
1018 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಭಮ ORGANIC MANURE
1019 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ORGANIC MANURE
1020 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಸಾಾ ನ್ SAB ORGANIC MANURE
1021 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಕರ ಿಂ ಟೇಲ್ ORGANIC MANURE
1022 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಯ ಚಿನ್ ORGANIC MANURE
1023 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಠಲ್ ORGANIC MANURE
1024 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ದವೀಿಂದರ  ORGANIC MANURE
1025 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸುಬಾಷ ORGANIC MANURE
1026 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದನ್ನ ORGANIC MANURE
1027 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಭಮ ORGANIC MANURE
1028 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಾಗಿೀಯಥಿ ORGANIC MANURE
1029 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಾಜಕುಮಾರ್ ORGANIC MANURE
1030 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಅಕಾ ರ್ ಬಿೀ ORGANIC MANURE
1031 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಶಿಪುತರ  ORGANIC MANURE
1032 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸನ್ನಮಂತರಾಮ ORGANIC MANURE
1033 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಠಲ್ ORGANIC MANURE
1034 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ GEMU ORGANIC MANURE
1035 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ORGANIC MANURE
1036 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಬು ORGANIC MANURE
1037 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ತರು ORGANIC MANURE
1038 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಧನಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
1039 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ತ್ತಲಾಜಾಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
1040 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
1041 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಮು ORGANIC MANURE
1042 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಲಭಮ ORGANIC MANURE
1043 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣಫಷ ORGANIC MANURE
1044 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಿೀವಂತ ಚವಾಣ್ ORGANIC MANURE
1045 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಷಜಜ ನ್ ORGANIC MANURE
1046 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಬಾಬು ORGANIC MANURE
1047 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭೀಭರಾಮ ORGANIC MANURE
1048 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ORGANIC MANURE
1049 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸದದ ಭಮ ORGANIC MANURE
1050 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿ ORGANIC MANURE
1051 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವಲಾಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
1052 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ORGANIC MANURE
1053 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರ ಕಾಶ್ ORGANIC MANURE
1054 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಸಾನ್ ಭನ್ನ ರಾಥೀಡ್ ORGANIC MANURE
1055 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಧಿಕಾ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
1056 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಾಜು ರೆಡಿಿ ORGANIC MANURE
1057 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
1058 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಗ ORGANIC MANURE
1059 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ರೇಣಸದದ  ORGANIC MANURE
1060 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಸಾಬ್ ORGANIC MANURE
1061 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸವ ORGANIC MANURE
1062 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ ORGANIC MANURE
1063 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರ್ತ ಭಮ ORGANIC MANURE
1064 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಜು ORGANIC MANURE
1065 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ORGANIC MANURE
1066 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ ORGANIC MANURE
1067 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗೀವಿಂದ ಜಾಧವ್ ORGANIC MANURE
1068 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಸದದ  ORGANIC MANURE
1069 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
1070 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ತೇಜರೇ ORGANIC MANURE
1071 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ದಷಾ ಗಿರಿ ORGANIC MANURE
1072 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಕಾಳ ORGANIC MANURE
1073 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ORGANIC MANURE
1074 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ ORGANIC MANURE
1075 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜಗದಭಮ ORGANIC MANURE
1076 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತರ ವೇಣಿ ORGANIC MANURE
1077 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚಿತ್ತಳಿ ORGANIC MANURE
1078 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್ ORGANIC MANURE
1079 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜತೆ ORGANIC MANURE
1080 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಭಮ  ತೆಲಭನ ORGANIC MANURE
1081 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಂಗಭಹೇಶ್ ORGANIC MANURE
1082 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನೀಲಭಮ ORGANIC MANURE
1083 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರಾಭಲಿಂಗ ORGANIC MANURE
1084 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಿವಾನಂದ್ ORGANIC MANURE
1085 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕಾವಭಮ ORGANIC MANURE
1086 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅನನ ಪೂಣಿ ORGANIC MANURE
1087 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಚೆನನ ಫಷ PSB LIQUID



1088 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗೀವಿಂಡ್ ರೆಡಿಿ PSB LIQUID
1089 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಹಾದವ PSB LIQUID
1090 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸಣಮಂತರಾವ್ PSB LIQUID
1091 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಫಷ PSB LIQUID
1092 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಸುನಲ್ PSB LIQUID
1093 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ನಲಲ ಭಮ  ಸದದ ಣಾ PSB LIQUID
1094 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಯಣಭಮ PSB LIQUID
1095 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಭಲಾಬಾಯಿ PSB LIQUID
1096 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಿಂತ PSB LIQUID
1097 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಿಪುತರ   ದಂಡೀರ್ತ PSB LIQUID
1098 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಷರಾಜ್ PSB LIQUID
1099 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಜಲ್ಲಬಾಯಿ PSB LIQUID
1100 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ವಭಲಾಬಾಯಿ PSB LIQUID
1101 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಯಷಭಮ PSB LIQUID
1102 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಪತ್ತರ ಸಾಬ್ PSB LIQUID
1103 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಬುದ ಲ್ ಭಜಿೀದ್ PSB LIQUID
1104 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗಣಾ PSB LIQUID
1105 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ PSB LIQUID
1106 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ PSB LIQUID
1107 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಯಣ PSB LIQUID
1108 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಷರಾಜ PSB LIQUID
1109 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಜಿೀವ್ ರೆಡಿಿ PSB LIQUID
1110 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರಾಮ PSB LIQUID
1111 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಿಂತಕುಮಾರ್ PSB LIQUID
1112 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ PSB LIQUID
1113 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ಭಮ PSB LIQUID
1114 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಾಶಿನಾಥ್ PSB LIQUID
1115 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗೇಿಂದರ  PSB LIQUID
1116 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ  ಕಲಲ PSB LIQUID
1117 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಈಯಭಮ  ತೆಲಭನ PSB LIQUID
1118 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಮಾಣಿಕ PSB LIQUID
1119 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ PSB LIQUID
1120 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಭಿಲಾ ಬಾಯಿ PSB LIQUID
1121 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಹೇಶ್ PSB LIQUID
1122 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರ ೀ ವಜಮಕುಮಾಯ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ PSB LIQUID
1123 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ PSB LIQUID
1124 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಬಿೀರ್ ಭಮಯ PSB LIQUID
1125 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮುಿಂಟಜ್ ಬಿೀ PSB LIQUID
1126 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವಬಿಫ ೀಯ ಭಮಯ PSB LIQUID
1127 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ನಬಿಸಾಬ್ ಗಿಡಿೆ PSB LIQUID
1128 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ PSB LIQUID
1129 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಯಣ PSB LIQUID
1130 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಾಯತ್ತಬಾಯಿ PSB LIQUID
1131 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ PSB LIQUID
1132 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಬಾಷ್ಣ ಮಿಯಾ PSB LIQUID
1133 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಾಭಲಾ ಬಾಯಿ PSB LIQUID
1134 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಿಂಫರಾಮ PSB LIQUID
1135 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಖಟಲ ಮಯ PSB LIQUID
1136 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸಂತೀಷ್ ಕಭಯಡಗಿ PSB LIQUID
1137 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ದವೀಿಂದರ  PSB LIQUID
1138 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಜಯ ೀರ್ತ ಎಸ್ ಕಾಭಯಡಿಗ PSB LIQUID
1139 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಫಲರಾಭ PSB LIQUID
1140 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಟಕಲ್ ಈಯಣಾ  ಹೌಶೆಟಿಾ PSB LIQUID
1141 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗಣಾ PSB LIQUID
1142 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸೀನಾ ಬಾಯಿ PSB LIQUID
1143 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ PSB LIQUID
1144 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗದ PSB LIQUID
1145 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ PSB LIQUID
1146 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗೀದ್ರರಿ PSB LIQUID
1147 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಷಲೀಮಾ ಬೇಗಂ PSB LIQUID
1148 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ PSB LIQUID
1149 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮೆನಾಬಾಯಿ PSB LIQUID
1150 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಭಣುಾ PSB LIQUID
1151 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಹೇಭಲಾ PSB LIQUID
1152 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಸಣಮಂತ PSB LIQUID
1153 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ಎನೂಿರು PSB LIQUID
1154 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಮಶ್ PSB LIQUID
1155 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಫಷಣಾ PSB LIQUID
1156 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಶಿಲಿಂಗ PSB LIQUID
1157 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಗಿಂಡಭಮ PSB LIQUID
1158 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಎಲಲ ಭಮ PSB LIQUID
1159 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಚ್ಚಲಾ PSB LIQUID
1160 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭೀಜು PSB LIQUID
1161 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PSB LIQUID
1162 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಣುಾ PSB LIQUID
1163 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಜೇಿಂದರ PSB LIQUID
1164 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ವಯಣ  ಮೆಸೂರು PSB LIQUID
1165 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಈಯಣಾ PSB LIQUID
1166 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ PSB LIQUID
1167 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ PSB LIQUID
1168 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸೀಭಲಾ PSB LIQUID
1169 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಪೄಡಿಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1170 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಯಣಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1171 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜಗ RAHIZOBIUM LIQUID
1172 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗರುರಾಜ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1173 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸದದ ಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1174 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ ಣಾ RAHIZOBIUM LIQUID
1175 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಪೊನ್ನ RAHIZOBIUM LIQUID
1176 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಾಗಣಾ RAHIZOBIUM LIQUID
1177 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ GOVIND RAHIZOBIUM LIQUID
1178 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರಾಿಂ RAHIZOBIUM LIQUID
1179 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವೇಿಂದರ RAHIZOBIUM LIQUID
1180 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕುಸುಭಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1181 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸೀಭಶೇಖರ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1182 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕನನ ಡಗಿ ಕರೆ RAHIZOBIUM LIQUID
1183 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ವಠಲ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1184 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸುಭಾಷಾ RAHIZOBIUM LIQUID
1185 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜೀರಾಿಂಬಿೀ RAHIZOBIUM LIQUID
1186 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ದವಗಿರ್ SAB RAHIZOBIUM LIQUID
1187 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರ ೀ ಸಂಗಣಾ RAHIZOBIUM LIQUID
1188 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಧನೂ ಿಂಗ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1189 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹಿರೇಸಿಂಗ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1190 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  RAHIZOBIUM LIQUID
1191 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1192 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯತನ ಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1193 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಯಸಿಂಸ RAHIZOBIUM LIQUID
1194 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ದೌಲತ್ ಬಿೀ RAHIZOBIUM LIQUID
1195 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1196 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ನೀಲಾಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1197 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವೀರೇಿಂದರ RAHIZOBIUM LIQUID
1198 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಭಕಾಭ RAHIZOBIUM LIQUID
1199 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಯಂಕಾ RAHIZOBIUM LIQUID
1200 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಡಿವಾಳಮಯ RAHIZOBIUM LIQUID
1201 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಬಾಬು RAHIZOBIUM LIQUID
1202 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ರಾಜಶೇಖರ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1203 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರ ಕಾಶ್ ರಾಥೀಡ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1204 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಶಿವಾಜಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1205 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಭಲಾ ವಠಠ ಲ್ ಸಾತಗಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1206 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಹೇಿಂದರ RAHIZOBIUM LIQUID
1207 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವದ್ರಯ ಧಯ RAHIZOBIUM LIQUID
1208 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಶಿ  ಮಾಳಗಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1209 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ದ್ರನಬೈಕ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1210 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸಾಫಣಾ RAHIZOBIUM LIQUID
1211 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1212 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ತ್ತಕಕ ಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1213 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1214 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID



1215 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ MADEPPA RAHIZOBIUM LIQUID
1216 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು RAHIZOBIUM LIQUID
1217 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಫಷ RAHIZOBIUM LIQUID
1218 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ವಯಣಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1219 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ವವವ ನಾಥ RAHIZOBIUM LIQUID
1220 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ದವಾಜಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1221 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭನ್ನ RAHIZOBIUM LIQUID
1222 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1223 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ SEVU RAHIZOBIUM LIQUID
1224 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1225 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1226 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಗವಂತ RAHIZOBIUM LIQUID
1227 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1228 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಜಮ ಕುಮಾರ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1229 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಪುರು RAHIZOBIUM LIQUID
1230 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಮಾಜಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1231 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸರಿವಚ ಿಂದರ RAHIZOBIUM LIQUID
1232 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ದವಚಂದ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1233 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1234 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಗನ್ನನ RAHIZOBIUM LIQUID
1235 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಸಸಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1236 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಮಿೀನಾಕಮ ಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1237 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭೀಜು RAHIZOBIUM LIQUID
1238 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಖತ್ತಲ RAHIZOBIUM LIQUID
1239 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ದಲೀಪ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1240 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ತ್ತಳಜ RAHIZOBIUM LIQUID
1241 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀದವ RAHIZOBIUM LIQUID
1242 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಶೆಟಿಾ  ಬಾಲ್ಲ ಚವಾಣ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1243 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಮಾಣಿಕ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1244 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದ್ರನಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1245 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1246 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1247 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  RAHIZOBIUM LIQUID
1248 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಜು RAHIZOBIUM LIQUID
1249 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಖತ್ತಲ RAHIZOBIUM LIQUID
1250 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ರಾಮು RAHIZOBIUM LIQUID
1251 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರ ಭು RAHIZOBIUM LIQUID
1252 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಕಶೀರ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1253 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಪ್ಪಿರ್ತ RAHIZOBIUM LIQUID
1254 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಲಲತ್ತ RAHIZOBIUM LIQUID
1255 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1256 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಧನಾಸಿಂಗ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1257 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಷಭಮ ವ RAHIZOBIUM LIQUID
1258 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ RAHIZOBIUM LIQUID
1259 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹಾದವ RAHIZOBIUM LIQUID
1260 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭೀಜು RAHIZOBIUM LIQUID
1261 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯತನ ಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1262 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸದದ ಣಾ  ಹಷಭನ RAHIZOBIUM LIQUID
1263 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಾಣಿಕ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1264 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ  RAHIZOBIUM LIQUID
1265 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಷವತ್ತ ಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1266 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಕಶ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1267 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ KESU RAHIZOBIUM LIQUID
1268 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಉಮಾರಾವ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1269 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ರ್ತ ಣಾ RAHIZOBIUM LIQUID
1270 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ತ್ತಯನಾಥ RAHIZOBIUM LIQUID
1271 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1272 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು ಸುಭಾಷ್ ಜಾಧವ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1273 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜುಲಾಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1274 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವಯಥ RAHIZOBIUM LIQUID
1275 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರಾಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1276 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವಿಂದರ  RAHIZOBIUM LIQUID
1277 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ RAHIZOBIUM LIQUID
1278 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1279 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಅಿಂಜಭಮ RAHIZOBIUM LIQUID
1280 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿರ ೀದವ RAHIZOBIUM LIQUID
1281 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರೇಖು RAHIZOBIUM LIQUID
1282 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಾಭರಾಯ್ ಭಡಕ RAHIZOBIUM LIQUID
1283 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸುಭಾಷ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1284 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮಾಣಾ RAHIZOBIUM LIQUID
1285 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1286 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಕಶು ಗೀಪು ರಾಠೀಡ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1287 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರ ಕಾಶ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1288 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸಣಮಂತ RAHIZOBIUM LIQUID
1289 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಉಭಲಾ RAHIZOBIUM LIQUID
1290 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಾಭರಾವ್ RAHIZOBIUM LIQUID
1291 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರಾಭಚಂದರ  MN LIQUID
1292 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಂಕರ್ MN LIQUID
1293 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಈವವ ರ್ MN LIQUID
1294 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವಯಣಯಡಿಿ MN LIQUID
1295 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬವಾನ MN LIQUID
1296 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ  ಭಲಲ   ಹಷಳಿಿ MN LIQUID
1297 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಆಯರ್ತ ಅಭಯಚಂದ್ ಮೇೀದ್ರನ MN LIQUID
1298 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1299 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಠಾಕಾರು MN LIQUID
1300 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಂಡ MN LIQUID
1301 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಹಿೀರು MN LIQUID
1302 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸಶಾ MN LIQUID
1303 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1304 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1305 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೇಜು MN LIQUID
1306 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಿೀಫನ್ ಬಿೀ MN LIQUID
1307 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಾಗಯ ಜೀರ್ತ MN LIQUID
1308 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ವಯಣ MN LIQUID
1309 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಯಣ MN LIQUID
1310 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರ ಕಾಶ್ MN LIQUID
1311 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಾಭರಾಮ MN LIQUID
1312 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರೀಹಿತದ್ರಸ್ MN LIQUID
1313 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಜಿಮಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1314 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನೀಲಭಮ MN LIQUID
1315 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿಕಂಠಭಮ MN LIQUID
1316 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಭಚಂದರ MN LIQUID
1317 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1318 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಉತಾ ರಾಬಾಯಿ MN LIQUID

1319 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸೀತ್ತರಾಿಂ ಗೀವಿಂದ್ ಚವಾನ್ MN LIQUID

1320 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚತ್ತರ  ಉಮಾಲಾ ರಾಥೀಡ್ MN LIQUID

1321 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಮೇೀಸನ್ MN LIQUID

1322 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸದದ  MN LIQUID

1323 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ RAMABAI MN LIQUID

1324 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಮಾರುರ್ತ MN LIQUID

1325 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಣೇಶ್ MN LIQUID

1326 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರುದರ ಮುನ MN LIQUID

1327 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಯಮಶ್ MN LIQUID

1328 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸುಭಾಷ್ MN LIQUID

1329 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಭಾಷ್ MN LIQUID

1330 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಾಭರಾವ್ MN LIQUID

1331 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಇಿಂದುಬಾಯಿ MN LIQUID

1332 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಂಕರ್ MN LIQUID

1333 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ತೇಜು MN LIQUID

1334 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಷಜಜ ನ್ MN LIQUID

1335 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID

1336 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದ್ರನಬಾಯಿ MN LIQUID

1337 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಕೂಫ ಲಾೂ ಬ್ MN LIQUID



1338 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಎಿಂಡಿ ಅಜರ್ ಅಸಮ ದ್ MN LIQUID

1339 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಭರಾಮ MN LIQUID

1340 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಭಚಂದರ MN LIQUID

1341 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1342 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಫಲರಾಭ MN LIQUID
1343 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಹೇಭಲಾ MN LIQUID
1344 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೀನಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1345 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1346 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಭಕಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1347 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕವನ್ MN LIQUID
1348 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಗೀಪು ಜಾಧವ್ MN LIQUID
1349 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಪೊನ್ನ MN LIQUID
1350 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಮಿರುದದ ನ MN LIQUID
1351 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1352 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಗನ್ನನ MN LIQUID
1353 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1354 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರ ಕಾಶ್ ರಾಥೀಡ್ MN LIQUID
1355 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸಸಬಾಯಿ MN LIQUID
1356 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅಿಂಬೀಜಿ MN LIQUID
1357 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಾಭರಾಮ MN LIQUID
1358 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಕವನ್ MN LIQUID
1359 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬಂಡಿಗ MN LIQUID
1360 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತ್ತಲ MN LIQUID
1361 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ MN LIQUID
1362 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿರ ೀದವ MN LIQUID
1363 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸಂತೀಷ್ MN LIQUID
1364 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಭನೀಸರ್ MN LIQUID
1365 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
1366 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ MN LIQUID
1367 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ MN LIQUID
1368 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನ್ನಮಂತ ಶಿರಾಮ ಮಲ್ MN LIQUID
1369 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಭರಾವ್ MN LIQUID
1370 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸುಭಾಷ್ MN LIQUID
1371 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
1372 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಿಂದರ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1373 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಛಾಯಾ MN LIQUID
1374 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1375 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದೇರ ರ್ತ MN LIQUID
1376 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರೆ MN LIQUID
1377 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಪ್ಪಿರ್ತ MN LIQUID
1378 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ತ್ತಲಾಜಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1379 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಿ MN LIQUID
1380 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅಿಂಫಣಾ MN LIQUID
1381 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಾಮಫಣಾ MN LIQUID
1382 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ರ್ತ ಣಾ MN LIQUID
1383 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ MN LIQUID
1384 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
1385 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗನಾನ ಥ್ MN LIQUID
1386 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಕಾಶಿನಾಥ್ MN LIQUID
1387 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ದವೇಿಂದರ  MN LIQUID
1388 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುನೀತ್ತ MN LIQUID
1389 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಡಿಲೀಪ್ MN LIQUID
1390 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಮೇೀಸನ್ MN LIQUID
1391 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1392 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1393 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರ ೀದವ MN LIQUID
1394 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಮರಾಭ MN LIQUID
1395 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭನ್ನ MN LIQUID
1396 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಲಾಲ್ಲ ರಾಥೀಡ್ MN LIQUID
1397 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗ MN LIQUID
1398 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭಹಾದವ MN LIQUID
1399 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರಾಭಣಾ MN LIQUID
1400 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ MN LIQUID
1401 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಷಭಮ ವ MN LIQUID
1402 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಕಾಭಣಾ MN LIQUID
1403 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನೀಲಭಮ MN LIQUID
1404 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
1405 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ MN LIQUID
1406 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುರೇಶ್ MN LIQUID
1407 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಮೇೀಸನ್ MN LIQUID
1408 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಂಡ  ಕಟಿಾ ಭನ MN LIQUID
1409 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭೀಮಾಶಾ MN LIQUID
1410 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಷಫಭಮ MN LIQUID
1411 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1412 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1413 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಮಾನಸಿಂಗ MN LIQUID
1414 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಜಮಕುಮಾಯ MN LIQUID
1415 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗಿಂಡಭಮ MN LIQUID
1416 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಧನೂ ಿಂಗ್ MN LIQUID
1417 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕವನ್ MN LIQUID
1418 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಠಲ್ ಡಿೀಪ್ಪಲ  ರಾಥೀಡ್ MN LIQUID
1419 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮಲಲ ಭಮ MN LIQUID
1420 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸರಿವಚ ಿಂದರ್ MN LIQUID
1421 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಪ್ಪಿಂಡು MN LIQUID
1422 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಆಕಾವ MN LIQUID
1423 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ದ್ರಮು MN LIQUID
1424 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ MN LIQUID
1425 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಧಜಿ MN LIQUID
1426 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಂಕರ್ MN LIQUID
1427 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೀಭಲಾ MN LIQUID
1428 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸುಭಾಷಾ MN LIQUID
1429 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರಾಜೇಿಂದರ MN LIQUID
1430 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಲಲತ್ತ MN LIQUID
1431 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ MN LIQUID
1432 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಫದಲಬಾಯಿ MN LIQUID
1433 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಮಾಣಿಕ್ MN LIQUID
1434 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರಾಮ್ MN LIQUID
1435 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1436 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೈಸಿಂಗ್ MN LIQUID
1437 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
1438 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಮಲಲ ಭಮ MN LIQUID
1439 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಪ್ಪಲ್ MN LIQUID
1440 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭೀಭಸಿಂಗ್ MN LIQUID
1441 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದಲೀಪ್ MN LIQUID
1442 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1443 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ವಯಣಫಷ MN LIQUID
1444 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1445 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಕ ಭಮ MN LIQUID
1446 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1447 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಮು ಜಾಧವ್ MN LIQUID
1448 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ NEMU MN LIQUID
1449 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಮೇೀರ್ತಲಾಲ್ MN LIQUID
1450 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು MN LIQUID
1451 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಗೀಪು ರಾಥೀಡ್ MN LIQUID
1452 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಭೀಜು MN LIQUID
1453 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ ಕಾಶ್ MN LIQUID
1454 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜೈರಾಮ್ MN LIQUID
1455 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
1456 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಭೀಭಶಂಕರ್ MN LIQUID
1457 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಶಿವುಕುಮಾಯ MN LIQUID
1458 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಶಿವಯಣ MN LIQUID
1459 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸೈದ MN LIQUID
1460 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಶಿರ ೀದವ MN LIQUID
1461 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ SIDDU MN LIQUID
1462 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರ ಭಾಕಯ MN LIQUID
1463 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ವಯಣ MN LIQUID



1464 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ MN LIQUID
1465 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ವವವ ನಾಥ MN LIQUID
1466 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡ MN LIQUID
1467 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿಪುತರ MN LIQUID
1468 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರ ಕಾಶ್ MN LIQUID
1469 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತ ಹೀಳಕ ರ್ MN LIQUID
1470 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅನಂತರಾಮ MN LIQUID
1471 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸುಬದರ  ಬಾಯಿ MN LIQUID
1472 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷಣಾ  MN LIQUID
1473 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಾಲ MN LIQUID
1474 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID
1475 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದವೀಿಂದರ   ಫನಬಿ MN LIQUID
1476 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಪುಿಂಡಲಕ್ ಸಳಿಿ MN LIQUID
1477 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ವಯಣಫಷ MN LIQUID
1478 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಸದದ  MN LIQUID
1479 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಯಮವವ ಯ MN LIQUID
1480 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸುಧಾಕರಾವ್ ವ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ MN LIQUID
1481 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1482 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ MN LIQUID
1483 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂನ್ನಸ್ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಶೇಖ್MN LIQUID
1484 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷಭಮ MN LIQUID
1485 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮುಷಾ ಕ್ ಅಲ MN LIQUID
1486 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಾಗಯ ವಂತ MN LIQUID
1487 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅನನ ರಾವ್ MN LIQUID
1488 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸುಮಂಗಲ MN LIQUID
1489 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ MN LIQUID
1490 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅಮೃತರಾವ್ MN LIQUID
1491 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವಬಿಫ ೀರ್ ಸಾಬ್ MN LIQUID
1492 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗೀದ್ರರಿ MN LIQUID
1493 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1494 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಅಮಯ ಣಾ  ನಾಗಶೆಟಿಾ MN LIQUID
1495 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1496 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ MN LIQUID
1497 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ MN LIQUID
1498 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಹೇಶ್ MN LIQUID
1499 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ ಭಮ MN LIQUID
1500 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಾಜಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1501 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರೇಣಸದದ   ಸಾತನೂರು MN LIQUID
1502 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
1503 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಂಕೄರ  MN LIQUID
1504 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಾಗಯ ಶಿರ ೀ ಹುಗ್ಯ MN LIQUID
1505 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗದವ ಹಾಡು MN LIQUID
1506 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಫವಚ ಿಂದರ MN LIQUID
1507 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅಸಭಮ ದಶಾ MN LIQUID
1508 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
1509 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1510 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಹಾನಂದಭಮ MN LIQUID
1511 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭೀಭರೆಡಿಿ MN LIQUID
1512 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ ರೆಡಿಿ MN LIQUID
1513 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಾಲವಾನ್ MN LIQUID
1514 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸಂಗ MN LIQUID
1515 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಲಕಮ ಮ MN LIQUID
1516 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಜಿಮಾಲಾ MN LIQUID
1517 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಿ MN LIQUID
1518 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ರೆಡಿಿ MN LIQUID
1519 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ MN LIQUID
1520 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಪಿಯಭಮ MN LIQUID
1521 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ರುಕಮ ಣಿ MN LIQUID
1522 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಲಚ್ಚಚ MN LIQUID
1523 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ  ಇಬಾರ ಹಿಿಂಸಾಬ್ MN LIQUID
1524 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪುಯ ಜೆಮು MN LIQUID
1525 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಸನ್ನಮಂತ್ ರಾವ್ MN LIQUID
1526 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಬಾಬುರಾವ್ MN LIQUID
1527 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸುಯ ವಯಣಫಷ  ಎನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ MN LIQUID
1528 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿರಾಜ್ MN LIQUID
1529 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನೀಲಕಂಠ MN LIQUID
1530 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1531 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1532 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ MN LIQUID
1533 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಜಕುಮಾಯ MN LIQUID
1534 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜಗದವ MN LIQUID
1535 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ MN LIQUID
1536 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚನನ  MN LIQUID
1537 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸಣಮಂತರಾವ್ MN LIQUID
1538 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1539 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಷವತ್ತ MN LIQUID
1540 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1541 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ SYED MIR MN LIQUID
1542 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುಮಿತ್ತರ MN LIQUID
1543 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗ್ಲಭಮ MN LIQUID
1544 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಮೆನಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1545 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಜಗನಾಥ MN LIQUID
1546 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಜಗದವ MN LIQUID
1547 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗ MN LIQUID
1548 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
1549 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚಂದರ ಭಾಗಭಮ MN LIQUID
1550 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಫಷಭಮ MN LIQUID
1551 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
1552 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1553 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ MN LIQUID
1554 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ MN LIQUID
1555 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಯಮವವ ಯ ಮೇಳೇಕರಿ MN LIQUID
1556 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಖ ಚಂದ MN LIQUID
1557 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಪಕೀಯಮಯ MN LIQUID
1558 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಪುತಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1559 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1560 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ರ್ತ ಣಾ  ಸಂಗನ್ MN LIQUID
1561 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಣಮಂತ MN LIQUID
1562 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1563 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಶ್ MN LIQUID
1564 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ MN LIQUID
1565 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗದವ MN LIQUID
1566 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1567 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಣಿಕಬಾಯಿ MN LIQUID
1568 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗದವ MN LIQUID
1569 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಸಜಾದ್ ಬಿೀ MN LIQUID
1570 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1571 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ವಜಮಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1572 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸಂಗಭಮ MN LIQUID
1573 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ ಭಮ MN LIQUID
1574 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರುಕಮ ಮಯ MN LIQUID
1575 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಹಾದವ MN LIQUID
1576 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID
1577 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಲಕಮ ಮ MN LIQUID
1578 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
1579 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಶಿಕಲಾ MN LIQUID
1580 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ MN LIQUID
1581 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ MN LIQUID
1582 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚೆನನ ಫಷ MN LIQUID
1583 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗರುಲಿಂಗ MN LIQUID
1584 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಭಲಾ ಸುಭಾಷ್ ಕೇೀಲ MN LIQUID
1585 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಸದದ ಭಮ MN LIQUID
1586 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ MN LIQUID
1587 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ MADEPPA MN LIQUID
1588 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಲೀಲಾ MN LIQUID
1589 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ MN LIQUID
1590 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಚಿನ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ MN LIQUID



1591 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಧೂಳ MN LIQUID
1592 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
1593 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1594 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಂಗಭಮ MN LIQUID
1595 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಕಜ MN LIQUID
1596 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಫಷಯಜ್ MN LIQUID
1597 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವವವ ನಾಥ MN LIQUID
1598 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣ MN LIQUID
1599 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಇಮಿಾ ಯಾಜ್ ಅಲ MN LIQUID
1600 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಅನ್ನರಾಧಾ MN LIQUID
1601 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಅಮಯ ಭಮ MN LIQUID
1602 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಿಂತಭಮ MN LIQUID
1603 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷದ್ರಶಿರಾಮ MN LIQUID
1604 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗಭಮ MN LIQUID
1605 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಸೇನಾ SAB MN LIQUID
1606 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಜಮ್ ಟೇಲ್ MN LIQUID
1607 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯವೀಿಂದರ  ಪ್ಪಟಿೀಲ್ MN LIQUID
1608 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1609 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅನನ ಪೂಣಿ MN LIQUID
1610 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ತ್ತರಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1611 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿವಯಣ MN LIQUID
1612 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗರುಲಿಂಗ MN LIQUID
1613 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
1614 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಕಾಶಿನಾಥ್ MN LIQUID
1615 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ರ್ತ ಣಾ MN LIQUID
1616 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ವಯಣ MN LIQUID
1617 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಸಂಗಣಾ MN LIQUID
1618 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಕಾಶಿಬಾಯಿ MN LIQUID
1619 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1620 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಲಲ ಭಮ MN LIQUID
1621 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಜಮರಾಭ MN LIQUID
1622 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಖಾಬುಲ್ ಭಮಯ MN LIQUID
1623 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಜೈನೀದದ ೀನ್ MN LIQUID
1624 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಸುರೇಖಾ MN LIQUID
1625 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ನಜಿೀರ್ MN LIQUID
1626 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಸಭದ್ ಪರೂಕ್ MN LIQUID
1627 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಭಹಾಮುದ್ ಬೇಗಂ MN LIQUID
1628 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಕಸಾನ್ ಭನ್ನ ರಾಥೀಡ್ MN LIQUID
1629 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಖಲೀಲ್ ಪ್ಪಶಾ MN LIQUID
1630 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸರಿಚಂದರ MN LIQUID
1631 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಮೌಲನ್ SAB MN LIQUID
1632 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಿನನ ಭಮ MN LIQUID
1633 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ದವಬಾಯಿ MN LIQUID
1634 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುನೀತ MN LIQUID
1635 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯವೀಿಂದರ MN LIQUID
1636 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ REVU MN LIQUID
1637 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಹಿೀರಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1638 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಠಲ್ MN LIQUID
1639 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ HABID ಹುಸೇನ್ MN LIQUID
1640 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣ MN LIQUID
1641 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಜಾಾ ನಭಮ MN LIQUID
1642 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಷಫನಾನ MN LIQUID
1643 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಣಾ MN LIQUID
1644 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗರುಬಾಯಿ MN LIQUID
1645 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಚಂದರ  MN LIQUID
1646 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅನಂತರಾವ್ MN LIQUID
1647 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ KESU MN LIQUID
1648 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಯೀಗೇಿಂದರ  ಎಸ್ ಸಾನೀರ್ MN LIQUID
1649 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ರಾಭಣಾ MN LIQUID
1650 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಜಿ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1651 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಹಾಿಂತ MN LIQUID
1652 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಹಿರಾಲಾಲ್ MN LIQUID
1653 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1654 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವೀಯಶೆಟಿಾ MN LIQUID
1655 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ತ್ತರಾನಾಥ್ MN LIQUID
1656 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಗಲಾಭನಾಬಿ MN LIQUID
1657 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ MN LIQUID
1658 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಭಾಗಿರಾಧಿ MN LIQUID
1659 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಮಾಲ MN LIQUID
1660 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಸನಮಂತರಾಮ MN LIQUID
1661 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಾಬು ರಾಥೀಡ್ MN LIQUID
1662 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1663 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಬಾಬು MN LIQUID
1664 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಮೆನೀದದ ೀನ್ MN LIQUID
1665 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
1666 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಖದೀರಾ ಬಿೀ MN LIQUID
1667 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವಭಲಬಾಯಿ ಸಾಷಯಗೀ MN LIQUID
1668 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಭಣಿಕನಾಥ್ MN LIQUID
1669 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಜು MN LIQUID
1670 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಿೀತ್ತ MN LIQUID
1671 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಪೄಡಿಿ MN LIQUID
1672 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಗಿಿಂದಯ MN LIQUID
1673 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ MN LIQUID
1674 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸುಭಾಷ್ MN LIQUID
1675 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸದದ ರಾಭ MN LIQUID
1676 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1677 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಠಲ್ MN LIQUID
1678 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಭಹೇಫಬ್ SAB MN LIQUID
1679 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಅನಲ್ MN LIQUID
1680 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
1681 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭೀಭರಾಮ MN LIQUID
1682 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಖತ್ತಲ MN LIQUID
1683 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸಶೆ MN LIQUID
1684 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1685 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಲಲತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
1686 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ MN LIQUID
1687 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಮೇನ್ನ MN LIQUID
1688 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಾಸಿಂ ಬಿೀ ಕುರಿಕೇೀಟಿ MN LIQUID
1689 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಮ್ MN LIQUID
1690 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚಂದರ ಭಮ MN LIQUID
1691 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಕೃಶಾ MN LIQUID
1692 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂಡಿಬಾಯಿ MN LIQUID
1693 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕು ಣಾ MN LIQUID
1694 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ರೇಣುಕಾ MN LIQUID
1695 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಅನಸೂಯಾ MN LIQUID
1696 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸನಮಂತ್ MN LIQUID
1697 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
1698 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನಾಗಣಾ MN LIQUID
1699 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರ ೀದವ ಅಗಸಭನ MN LIQUID
1700 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸೀಭನಾಥ ಎಿಂ ದಯಭನ MN LIQUID
1701 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1702 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಷಲೀಮಾ ಬೇಗಂ MN LIQUID
1703 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಜಹೇಡಬಿೀ MN LIQUID
1704 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರ್ತ ಣಾ MN LIQUID
1705 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಜಮಲಕಮ ಮ MN LIQUID
1706 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಭದವ್ MN LIQUID
1707 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಶಾಲ್ MN LIQUID
1708 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಮಶ್ MN LIQUID
1709 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಲಲ  MN LIQUID
1710 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಲ  MN LIQUID
1711 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಸದ MN LIQUID
1712 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದಯಾನಂದ್ MN LIQUID
1713 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯಮಶ್ MN LIQUID
1714 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1715 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಇಸ್ರಮ ೈಲಾೂ ಬ್ MN LIQUID
1716 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗಂಗ್ಧರ್ MN LIQUID
1717 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ MN LIQUID



1718 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
1719 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗಿಂಡೇರಾಮ MN LIQUID
1720 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸುಫಫ ಣಾ MN LIQUID
1721 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ MN LIQUID
1722 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಥಾರು MN LIQUID
1723 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಖಾಷಭಮ MN LIQUID
1724 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
1725 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಾಿಂತ MN LIQUID
1726 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ತ್ತಲಾಜಬಾಯಿ MN LIQUID
1727 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ MN LIQUID
1728 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರೇಣಸದದ   ಭಕಾನ್ MN LIQUID
1729 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಚ್ಚಲಾ MN LIQUID
1730 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷಭಮ MN LIQUID
1731 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಂಗಮಶ್ MN LIQUID
1732 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ನಭಿಲ MN LIQUID
1733 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಅಶೀಕರ ಜ್ MN LIQUID
1734 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ MN LIQUID
1735 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ MN LIQUID
1736 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID
1737 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಭರಾಮ MN LIQUID
1738 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭೀಭರಾಮ MN LIQUID
1739 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸಂತ್ MN LIQUID
1740 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂತೀಷ್ ಚೆಿಂಗಟಿ MN LIQUID
1741 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವೀರೇಿಂದರ MN LIQUID
1742 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1743 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಿರಾಿಂ MN LIQUID
1744 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಹೆಮು MN LIQUID
1745 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಂಕರ್ MN LIQUID
1746 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಾಕಲ್ ಅಸಭದ್ MN LIQUID
1747 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ದೀಪ್ಪಳ MN LIQUID
1748 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಾವಭಮ MN LIQUID
1749 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಅನವೀಯ MN LIQUID
1750 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಬದರ  MN LIQUID
1751 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದವೀಿಂದರ MN LIQUID
1752 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಈಯಣಾ MN LIQUID
1753 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1754 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದ್ರಮ ರ್ತ MN LIQUID
1755 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಣೀಜಿ MN LIQUID
1756 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ MN LIQUID
1757 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕಾಲ್ಲ MN LIQUID
1758 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವಶಾಲ್ MN LIQUID
1759 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಚಂದನಕರಾ MN LIQUID
1760 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗೇಿಂದರ  MN LIQUID
1761 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಲಾ MN LIQUID
1762 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಬಿಸಾಬ್ MN LIQUID
1763 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚೆನನ ಫಷ MN LIQUID

1764 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ MN LIQUID

1765 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಭಲಾಬಾಯಿ ಒಕಳಿ MN LIQUID

1766 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ MN LIQUID

1767 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಪುಷಾ ರ್ತ MN LIQUID

1768 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚೂಡ್ಲಭಣಿ MN LIQUID

1769 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಶೆಟಿಾ MN LIQUID

1770 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಮಶ್ MN LIQUID

1771 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉದಮಕುಮಾಯ MN LIQUID

1772 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ MN LIQUID

1773 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ MN LIQUID

1774 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿರುದರ ಭಮ MN LIQUID

1775 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಾಗ MN LIQUID

1776 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗಣಾ MN LIQUID

1777 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ MN LIQUID

1778 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ MN LIQUID

1779 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕರುಣ್ಣ ಬಾಯಿ MN LIQUID

1780 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗಂಗಭಮ  ಸಾಷಯಗೀ MN LIQUID

1781 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID

1782 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಣಾ MN LIQUID

1783 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕು ಣಾ MN LIQUID

1784 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID

1785 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ಭಮ MN LIQUID

1786 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಯಾನಂದ್ ಕದಮ್ MN LIQUID
1787 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಅಿಂಬಾಜಿ MN LIQUID
1788 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಎಸ್ ಯೆಚಿ MN LIQUID
1789 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೀಭಾ MN LIQUID
1790 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಹೇಶ್ MN LIQUID
1791 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗಿಂಡೇರಾವ್ MN LIQUID
1792 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಬಂಡೆ MN LIQUID
1793 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ನಾಗಣಾ MN LIQUID
1794 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಶಂತ್ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1795 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮಾರುರ್ತ ಆರ್ ಚೌಹಾಣ್ MN LIQUID
1796 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಕಾಲಿಂಗ MN LIQUID
1797 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಾಲವಂತ್ ರೀಲಿ್ MN LIQUID
1798 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಜಗನಾನ ಥ MN LIQUID
1799 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಈಯಣಾ MN LIQUID
1800 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರಾಭಚಂದರ MN LIQUID
1801 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಜಗನಾಥ ಮೇಳಕರಿ MN LIQUID
1802 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1803 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಾಿಂತಲಿಂಗ್ MN LIQUID
1804 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣ MN LIQUID
1805 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ಮಯ MN LIQUID
1806 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ದವೇಿಂದರ   ಮಲ್ MN LIQUID
1807 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವಯಣಭಮ MN LIQUID
1808 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಗಿಂಡ  ಕುಕುಿಂದ MN LIQUID
1809 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ನಬಿಸಾಬ್ ಗಿಡಿೆ MN LIQUID
1810 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜೇಿಂದರ ಮಯ MN LIQUID
1811 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ MN LIQUID
1812 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ASHOK MN LIQUID
1813 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ಭಯಗಟಿಾ MN LIQUID
1814 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹಿಬೂಬ್ SAB MN LIQUID
1815 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸದದ ಮಯ  ಎಸ್ MN LIQUID
1816 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸನಮ ಿಂತ್ತರ ಮ MN LIQUID
1817 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ GOVIND MN LIQUID
1818 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯರ್ತದವ MN LIQUID
1819 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದ್ರಕು ಚವಾಾ ಣ MN LIQUID
1820 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರ್ತ ಣಾ MN LIQUID
1821 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ MN LIQUID
1822 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅವನಾಶ್ MN LIQUID
1823 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಅನನ ರಾಮ MN LIQUID
1824 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
1825 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
1826 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚೆನನ  ಫಷ MN LIQUID
1827 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಅಮೃತ್ MN LIQUID
1828 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಅನಲ್ MN LIQUID
1829 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಗಣರ್ತ ಲಾಲ್ಲ ಯಥೀಡ್ MN LIQUID
1830 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಂಕಯ  ಎಿಂ ಮೄಲ್ಕ ೀರಿ MN LIQUID
1831 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಗಜೇಿಂದರ MN LIQUID
1832 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ MN LIQUID
1833 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಷಫನಾನ MN LIQUID
1834 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ಗರ್ತಾ ದ್ರರ್ MN LIQUID
1835 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1836 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ ಣಾ  ಕಲಲ MN LIQUID
1837 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಹಿರಿಮ  ಚಂದರ   ಷಗಿಿಂಡ್ MN LIQUID
1838 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣುಕಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1839 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಕ ಣಾ MN LIQUID



1840 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಿಂಗ MN LIQUID
1841 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಯಮಶ್ MN LIQUID
1842 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
1843 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಜಗನಾಥ ಚ್ಚಲಕರ್ MN LIQUID
1844 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
1845 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗರಾಜ್ MN LIQUID
1846 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಶಿಕಲಾ MN LIQUID
1847 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಮೇನಹಾರ್ MN LIQUID
1848 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅಫಾಷನ ಬೇಗಂ MN LIQUID
1849 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಖಲೇಡ್ಲ ಬೇಗಂ MN LIQUID
1850 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೇರ್ಹದ  ಇಸಾಮಯಿಲ್ MN LIQUID
1851 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಣಿಸಾಬ್ MN LIQUID
1852 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದ್ರರ ಭ MN LIQUID
1853 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ದೇಡಿ MN LIQUID
1854 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಾಲಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
1855 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ದಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1856 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಯತಮಯ MN LIQUID
1857 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಲಾರ್ತ MN LIQUID
1858 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ MN LIQUID
1859 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗೌಡ MN LIQUID
1860 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1861 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಂತ ಅಗಸಭನ MN LIQUID
1862 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ ಭಮ  ಅಗಸಭನ MN LIQUID
1863 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಂಕೄರ   ಸಯಸೂರು MN LIQUID
1864 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ದವಾಕರ್ ಜೀಶಿ MN LIQUID
1865 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಿಿಂಡಿ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1866 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಹುಲಗೆಭಮ MN LIQUID
1867 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಷಭಮ MN LIQUID
1868 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರ್ತಭಮ ಮಯ MN LIQUID
1869 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ MN LIQUID
1870 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಯಮಶ್ MN LIQUID
1871 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯಮಶ್ MN LIQUID
1872 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜು MN LIQUID
1873 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಪ್ಪಿಂಡು ಚವಾಣ್ MN LIQUID
1874 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ದರಾಮ MN LIQUID
1875 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಫಷವಂತ MN LIQUID
1876 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ MN LIQUID
1877 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ದವಬಾಯಿ MN LIQUID
1878 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರ ಕಾಶ್ MN LIQUID
1879 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಂಗ MN LIQUID
1880 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಾಳಭಮ MN LIQUID
1881 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜುಜಿಬಾಯಿ MN LIQUID
1882 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಮುನಮ MN LIQUID
1883 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುರೇಶ್ MN LIQUID
1884 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ MN LIQUID
1885 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅನಲ್ MN LIQUID
1886 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಾಭರಾಮ MN LIQUID
1887 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದೌರ ರ್ತ MN LIQUID
1888 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಷಫಭಮ MN LIQUID
1889 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಯಂಕ MN LIQUID
1890 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸದದ ಣಾ MN LIQUID
1891 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೆಿಂಗಳಿ MN LIQUID
1892 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯೀಶದ್ರ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1893 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅನಲಕುಮಾರ್ MN LIQUID
1894 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1895 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು MN LIQUID
1896 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಧಾಕು MN LIQUID
1897 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಜಭಕಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1898 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದಕಕ MN LIQUID
1899 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಭರಾಮ MN LIQUID
1900 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಚಂದರ ಭಮ MN LIQUID
1901 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಭಾಗಿೀಯಥಿ MN LIQUID
1902 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಶಿವಯಣ MN LIQUID
1903 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಸಂತ MN LIQUID
1904 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಣಿಕರಾವ್ MN LIQUID
1905 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ರೇ  ಹಷಭನ MN LIQUID
1906 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಅಭರಾರ್ತ MN LIQUID
1907 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಭಮಯ MN LIQUID
1908 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ MN LIQUID
1909 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಜಮಾಕಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
1910 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮಾಯಭಮ MN LIQUID
1911 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಳಷಭಮ MN LIQUID
1912 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಗ MN LIQUID
1913 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಹಾಜಿ ಸಾಹೇಬ್ MN LIQUID
1914 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗಿಂಡ  ಸಾಷಗೀಿನ್ MN LIQUID
1915 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಜಗದವ MN LIQUID
1916 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿಫಳಿಿ MN LIQUID
1917 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಸಿಂಗೇ MN LIQUID
1918 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಮೌನೇವವ ಯ MN LIQUID
1919 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗಂಗೂಬಾಯಿ MN LIQUID
1920 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸನಮಂತರಾವ್ MN LIQUID
1921 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮಮುನಾ MN LIQUID
1922 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಅಜುಿನ್ MN LIQUID
1923 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ತ್ತಕಾರಾಭ MN LIQUID
1924 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅನ್ನಷಾದವ MN LIQUID
1925 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವೀಯಬದರ  MN LIQUID
1926 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ MN LIQUID
1927 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶಂಶುದದ ೀನ್ MN LIQUID
1928 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವವವ ನಾಥ ಎನ್ ನಮಾಲ MN LIQUID
1929 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ರಾಜ್ ಎನ್ ನಮಾಲ MN LIQUID
1930 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸದದ  MN LIQUID
1931 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗಣಶೇಖರ್ MN LIQUID
1932 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿರ ೀಮಂತ್ MN LIQUID
1933 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಸಡ್ ಖಾನ್ MN LIQUID
1934 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಖಭಮ MN LIQUID
1935 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ RAMABAI MN LIQUID
1936 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಖುಬು MN LIQUID
1937 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮಂಜುನಾಥ್ MN LIQUID
1938 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಜಗನಾನ ಥ MN LIQUID
1939 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಶಾಿಂತಬಾಯಿ MN LIQUID
1940 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾದವ್ MN LIQUID
1941 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕವನ್ MN LIQUID
1942 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀನ್ನ MN LIQUID
1943 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಭಚಂದರ MN LIQUID
1944 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
1945 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಯಮವವ ರ್ ರೆಡಿಿ MN LIQUID
1946 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸುರೇಶ್ ರೆಡಿಿ MN LIQUID
1947 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಗಿಂಡ MN LIQUID
1948 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಹಿೀಫಬ್ ಬೈಗ್ MN LIQUID
1949 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ MN LIQUID
1950 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಂಗಭಮ MN LIQUID
1951 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ  ಮುಲಾಜಿ MN LIQUID
1952 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗಂಗ್ಧಯ MN LIQUID
1953 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ MN LIQUID
1954 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲಲ ಮಾ MN LIQUID
1955 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ MN LIQUID
1956 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅಶೀಕ್ MN LIQUID
1957 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರಾಜ್ MN LIQUID
1958 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವವವ ನಾಥ MN LIQUID
1959 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಯಣಭಮ MN LIQUID
1960 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
1961 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲಲ ಣಾ MN LIQUID
1962 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಆಕಾವ MN LIQUID
1963 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭಲಲ ಣಾ MN LIQUID
1964 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ ಭಮ  ಕಳಶೆಟಿಾ MN LIQUID
1965 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1966 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಅಜುಿನ್ MN LIQUID



1967 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಜಗನಾಥ MN LIQUID
1968 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ  ಅಮೃತ MN LIQUID
1969 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪುಯ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID
1970 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಭಲ್ಲ ೀವ MN LIQUID
1971 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
1972 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸುಯ ಘಾಲ MN LIQUID
1973 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರ್ತ ಮಯ MN LIQUID
1974 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚಂದರ  ರೆಡಿಿ MN LIQUID
1975 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಹಾದವ MN LIQUID
1976 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗೇಿಂದರ MN LIQUID
1977 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  MN LIQUID
1978 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಾಗಶೆಟಿಾ MN LIQUID
1979 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸದದ  MN LIQUID
1980 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಪುತಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
1981 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ MN LIQUID
1982 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಮಾಲಪ್ಪಟಿೀಲ್ MN LIQUID
1983 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅನನ ವೀಯ MN LIQUID
1984 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ನಯಷಗಿಂಡ MN LIQUID
1985 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅನಲ್ MN LIQUID
1986 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಹಾದವ MN LIQUID
1987 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಆನೆಮಾಮ MN LIQUID
1988 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ MN LIQUID
1989 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಯಣ MN LIQUID
1990 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಂದ MN LIQUID
1991 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಜಗನಾನ ಥ MN LIQUID
1992 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಪ್ಪಿರ್ತ MN LIQUID
1993 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟೊೀಟಭಮ MN LIQUID
1994 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ಣಾ  ಹಷದೇಡಿಿ MN LIQUID
1995 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಂಶಾದ್ ಬೇಗಂ MN LIQUID
1996 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಜಗದವ MN LIQUID
1997 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಜೀರಂಬಿ MN LIQUID
1998 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಪುತರ  MN LIQUID
1999 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದ್ರರ ಭ MN LIQUID
2000 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೀದ್ MN LIQUID
2001 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ MN LIQUID
2002 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಈಯಣಾ MN LIQUID
2003 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಬಂಡಭಮ MN LIQUID
2004 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಮಾಶಾ MN LIQUID
2005 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹಾಿಂತಮಯ MN LIQUID
2006 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ ಮಾಲಪ್ಪಟಿೀಲ್ MN LIQUID
2007 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹಾದವ MN LIQUID
2008 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  MN LIQUID
2009 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2010 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸಾ MN LIQUID
2011 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಶಿರ ೀದವ MN LIQUID
2012 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸಂಗಭಮ MN LIQUID
2013 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಿಲೀಲಾ MN LIQUID
2014 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರ್ತ ಣಾ MN LIQUID
2015 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ನಾಗ MN LIQUID
2016 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಚಂದರ ಭಮ MN LIQUID
2017 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ MN LIQUID
2018 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID
2019 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಿಮೂರ್ತಿ MN LIQUID
2020 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಂಗ MN LIQUID
2021 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಕಫ ರ್ ಪ್ಪಶಾ MN LIQUID
2022 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಜಿರ್ ಪ್ಪಶಾ MN LIQUID
2023 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಷಫವ  ಕಳಿಿ MN LIQUID
2024 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಬೇಡ್ಲ ಬೆಗ್ಮ MN LIQUID
2025 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID
2026 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ MN LIQUID
2027 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ MN LIQUID
2028 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2029 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
2030 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಮೆಬುಬಿ MN LIQUID
2031 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಭಹಾದವ MN LIQUID
2032 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಮಿತ್ತರ MN LIQUID
2033 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮೆನೀದದ ೀನ್ MN LIQUID
2034 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಯಂಕಟಭಮ MN LIQUID
2035 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಶೇಷಿಕಲ್ MN LIQUID
2036 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಭಸಾಾ ನ್ SAB MN LIQUID
2037 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಬಿಸಾಬ್ ಮುಲಲ ನ್ MN LIQUID
2038 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಚೆನನ ಫಷ MN LIQUID
2039 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ ಲಿಂಗ MN LIQUID
2040 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಯಷ MN LIQUID
2041 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೈಮಾಡ್ ಬಿೀ MN LIQUID
2042 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನಮಂತ್ MN LIQUID
2043 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
2044 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರಾಜಲೀಹಿತ್ MN LIQUID
2045 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ವಯಣ MN LIQUID
2046 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಭೀಭಶಂಕರ್ MN LIQUID
2047 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
2048 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣಫಷ MN LIQUID
2049 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಂಡ MN LIQUID
2050 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID
2051 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿಕುಮಾರ್ MN LIQUID
2052 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯವೀಿಂದರ MN LIQUID
2053 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ದಷಾ ಮಯ MN LIQUID
2054 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
2055 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮಾರೆನಾನ MN LIQUID
2056 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಪುಶ ರ್ತ MN LIQUID
2057 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ MN LIQUID
2058 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗಣರ್ತ ರಾವ್ ಕತಾ ದ್ MN LIQUID
2059 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವಯಣಭಮ MN LIQUID
2060 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ನಾಗಿಿಂದರ  MN LIQUID

2061 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಿವಯಣ MN LIQUID

2062 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಫೊಿದದ ೀನ್ MN LIQUID

2063 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಗರುಪ್ಪದ MN LIQUID

2064 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಮ್ ಜಾಧವ್ MN LIQUID

2065 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID

2066 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಅನವೀಯ MN LIQUID

2067 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID

2068 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಾಿಂಗ್ MN LIQUID

2069 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಮ್ ಬಾಯಿ MN LIQUID

2070 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ MN LIQUID

2071 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಒಿಂರ ಕಾಶ್ MN LIQUID

2072 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗರಾಜ್ MN LIQUID

2073 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID

2074 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷರಾಜ MN LIQUID

2075 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮಂಜುಳಾ MN LIQUID

2076 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸುಬದರ ಭಮ MN LIQUID

2077 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನ್ನದದ ೀನ್ MN LIQUID

2078 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗೌಸಯಾ ಬೇಗಂ MN LIQUID

2079 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಮೄಮ ಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್ MN LIQUID

2080 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB MN LIQUID

2081 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಖಾಸಮ್ SAB MN LIQUID

2082 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID

2083 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ತ್ತಕಾರಾಿಂ MN LIQUID

2084 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ವೀಯಭಮ MN LIQUID

2085 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗನಾಥ MN LIQUID
2086 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗ MN LIQUID
2087 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಭನಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2088 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವೀಿಂದರ  MN LIQUID



2089 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಖಾಸಿಂಬಿ MN LIQUID
2090 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಗಣಾ  ಫಷ MN LIQUID
2091 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗಿಂಡಭಮ MN LIQUID
2092 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಗಿಂಡಭಮ MN LIQUID
2093 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
2094 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಮೃತ್ MN LIQUID
2095 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅಮೃತ್ MN LIQUID
2096 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
2097 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಡೆ  ಆರ್ MN LIQUID
2098 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಕಭಲ್ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2099 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಿಯಚಚ  MN LIQUID
2100 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಕಭಲಾಕರ್ MN LIQUID
2101 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಂದರ ಕಲಾ MN LIQUID
2102 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ MN LIQUID
2103 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಹುಸೇನ್ SAB MN LIQUID
2104 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
2105 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಗರುನಾಥ MN LIQUID
2106 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಹುಲ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ MN LIQUID
2107 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ರ ಭಾರ್ತ MN LIQUID
2108 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಗೌಯಭಮ MN LIQUID
2109 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
2110 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷನ MN LIQUID
2111 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
2112 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಸಭದ್ ಹುಸೇನ್ MN LIQUID
2113 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
2114 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಗನಾನ ಥ MN LIQUID
2115 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ ಣಾ MN LIQUID
2116 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಬಿಜನ್ ಬಿೀ MN LIQUID
2117 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶೇಖಭಮ  ಬಿಫಳಿಿ MN LIQUID
2118 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯತನ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2119 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿಪುತರ  MN LIQUID
2120 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷರ್ತೀಶ್ MN LIQUID
2121 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಚಂದರ ಭಮ MN LIQUID
2122 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಜಗದವ MN LIQUID
2123 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸದ್ರದ ಭ MN LIQUID
2124 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ವೀಯಬದರ  MN LIQUID
2125 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಲಾಯ ಣ್ ಬಟ್ MN LIQUID
2126 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಸನಮಂತ್ MN LIQUID
2127 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಸಂತೀಷ್ MN LIQUID
2128 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ ಣಾ MN LIQUID
2129 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID
2130 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರಾಭಲಿಂಗ್ MN LIQUID
2131 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗಣಾ MN LIQUID
2132 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರ್ತಭಮ ಮಯ MN LIQUID
2133 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
2134 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ದವೀಿಂದರ  MN LIQUID
2135 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
2136 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಿವಯಣ MN LIQUID
2137 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶುಬವಚ ಿಂದರ MN LIQUID
2138 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಗಿಂಡಭಮ MN LIQUID
2139 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಲಾಲಮಯ MN LIQUID
2140 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
2141 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌಸದದ ೀನ್ MN LIQUID
2142 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಗೀಪ್ಪಲ ರಾವ್ MN LIQUID
2143 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಶಿಕುಮಾಯ MN LIQUID
2144 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಸುರೇಶ್ MN LIQUID
2145 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಗಿಂಡ MN LIQUID
2146 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರೇ  ಬೆಿಂಕಾಿಂಡ್ MN LIQUID
2147 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ MN LIQUID
2148 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭನಸುಯ ಬೇಗಂ MN LIQUID
2149 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಹಾದವ MN LIQUID
2150 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
2151 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಷಯಷವ ರ್ತ MN LIQUID
2152 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
2153 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾರೆ MN LIQUID
2154 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಯಮವವ ಯ MN LIQUID
2155 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಮೇೀಸನ್ MN LIQUID
2156 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕೃಶಾ MN LIQUID
2157 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
2158 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಾಭರಾವ್ MN LIQUID
2159 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣ  ಮುಲಾಜಿ MN LIQUID
2160 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದವಗಿರ್ SAB MN LIQUID
2161 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ವೀಯಬದರ ಮಯ  ನಲ್ಲರು MN LIQUID
2162 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗೌರಿಬಾಯಿ MN LIQUID
2163 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಣಮಂತ ರೆಡಿಿ MN LIQUID
2164 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಎಯಭಮ MN LIQUID
2165 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
2166 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸಣಮಂತ MN LIQUID
2167 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಖಾಜಪ್ಪಷಾ MN LIQUID
2168 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಯಣಭಮ MN LIQUID
2169 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಹೂಣಾ MN LIQUID
2170 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅಜುಿನ್ MN LIQUID
2171 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತ MN LIQUID
2172 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ MN LIQUID
2173 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಣಮಂತ MN LIQUID
2174 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಬಂಗ್ಯ  ಗತೆಾ ೀದ್ರಯ MN LIQUID
2175 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದವೀಿಂದರ MN LIQUID
2176 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪೄರ ೀಭಸಿಂಗ್ MN LIQUID
2177 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ  MN LIQUID
2178 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗಂಗ್ಧರ್ MN LIQUID
2179 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಜಗದೀಶ್ MN LIQUID
2180 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ನಾಗಣಾ MN LIQUID
2181 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವಯಣಫಷ MN LIQUID
2182 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಮ MN LIQUID
2183 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದುದ MN LIQUID
2184 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಚಮಯ MN LIQUID
2185 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಾಳ MN LIQUID
2186 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಗರುರಾಜ್ MN LIQUID
2187 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ನಾಗಮಯ  ಗತೆಾ ೀದ್ರಯ MN LIQUID
2188 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭೀಭರಾವ್ MN LIQUID
2189 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಾಳ  ಎಸ್ ಸುಿಂಟನ್ MN LIQUID
2190 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ MN LIQUID
2191 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭೀಭರಾಮ MN LIQUID
2192 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗಮಯ MN LIQUID
2193 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID
2194 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅಿಂಜನಾ MN LIQUID
2195 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಲ್ಲ ೀವ MN LIQUID
2196 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID
2197 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಿೀಯಣಾ MN LIQUID
2198 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶುಬವಚ ಿಂದರ MN LIQUID
2199 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವವವ ನಾಥ್ MN LIQUID
2200 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸುಮಿತ್ತರ  ಬಾಯಿ MN LIQUID
2201 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರಾವಡಸ್ MN LIQUID
2202 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಮಾಣಾ MN LIQUID
2203 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಶಿಲಾ MN LIQUID
2204 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಶಿಕಲಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2205 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಗಂಗಭಮ MN LIQUID
2206 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಮ MN LIQUID
2207 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ MN LIQUID
2208 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಚಂದರ  MN LIQUID
2209 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶುಕಾರ ಬಿ MN LIQUID
2210 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ  ಭಲಲ ಣಾ MN LIQUID
2211 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪುಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2212 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಅನತ್ತ MN LIQUID
2213 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಅಚಿನಾದವ MN LIQUID
2214 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸುಯ ಶಾಭಬಾಯಿ MN LIQUID
2215 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯಹಿೀಭತ್ಜಬಿೀ MN LIQUID



2216 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಬಿಸಾಬ್ MN LIQUID
2217 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಿ MN LIQUID
2218 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸದದ ಣಾ MN LIQUID
2219 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯಭಮಯ MN LIQUID
2220 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ರ ರ್ತಬ್ MN LIQUID
2221 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಗರುಲಿಂಗ  ಬಿ.ಭಡಿವಾಳ್ MN LIQUID
2222 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಬಾಬು MN LIQUID
2223 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2224 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಾಗೇಿಂದರ  MN LIQUID
2225 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವೀಯಣಾ MN LIQUID
2226 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಜೈಸಿಂಗ್ MN LIQUID
2227 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
2228 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಯಮಶ್ MN LIQUID
2229 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
2230 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಮಾಲಿಿಂಗ MN LIQUID
2231 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸೀತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
2232 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಗಿಂಡೇರಾವ್ MN LIQUID
2233 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಾಭರಾಯ್ MN LIQUID
2234 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸಂತೀಷ್ MN LIQUID
2235 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ MN LIQUID
2236 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭೀಭರಾಮ MN LIQUID
2237 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ತ್ತಳಜ MN LIQUID
2238 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸದ್ರರ ಮವವ ಯ MN LIQUID
2239 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಗಿಂಡಭಮ MN LIQUID
2240 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ MN LIQUID
2241 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID
2242 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ತೇಜ MN LIQUID
2243 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌಯಭಮ MN LIQUID
2244 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
2245 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸದ್ರದ ಥಿಕುಮಾಯ ಸಾಗರ್ MN LIQUID
2246 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣ MN LIQUID
2247 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣಭಮ MN LIQUID
2248 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವವವ ನಾಥ MN LIQUID
2249 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರ ಕಾಶ್ MN LIQUID
2250 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಖತ್ತಲ MN LIQUID
2251 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂತೀಷ್ಣಕಮಾರ್ MN LIQUID
2252 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶೇಖಣಾ MN LIQUID
2253 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ರಾಕವಕುಮಾಯ MN LIQUID
2254 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರಾಭಚಂದರ MN LIQUID
2255 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಮಂಜುನಾಥ್ MN LIQUID
2256 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2257 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ MN LIQUID
2258 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ನಯಷಭಮ MN LIQUID
2259 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸೀನಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2260 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸದದ ಲಿಂಗ MN LIQUID
2261 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಿಮಾಲಾ MN LIQUID
2262 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2263 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜ MN LIQUID
2264 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಯಣಫಷ MN LIQUID
2265 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಶಂಕುಿಂತಲಾ MN LIQUID
2266 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚನನ ಭಮ MN LIQUID
2267 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ದಷಾ ಮಯ MN LIQUID
2268 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ನಾಗ MN LIQUID
2269 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಭಲಾ MN LIQUID
2270 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯತನ  MN LIQUID
2271 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಿರಾಜ್ MN LIQUID
2272 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಶಿಶಂಕಯಮಯ MN LIQUID
2273 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಶಿಶಂಕಯಮಯ MN LIQUID
2274 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ MN LIQUID
2275 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
2276 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪಿಯಭಮ MN LIQUID
2277 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಯಣಭಮ MN LIQUID
2278 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಭಮ MN LIQUID
2279 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಬದರ  MN LIQUID
2280 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
2281 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಯಣಕುಮಾಯ MN LIQUID
2282 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಿವಾಶೆಟ್ಾ  MN LIQUID
2283 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ವಜಮಕುಮಾರ್ MN LIQUID
2284 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಬಿೀರ್ ಭಮಯ MN LIQUID
2285 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕವನ್ MN LIQUID
2286 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ತಸಲ ಮ್ ಬೇಗಂ MN LIQUID
2287 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಶುಬಚಂದರ MN LIQUID
2288 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಅನನ ರಾವ್ MN LIQUID
2289 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ MN LIQUID
2290 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಣ MN LIQUID
2291 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸದದ  MN LIQUID
2292 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಷವಂತರಾವ್ MN LIQUID
2293 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿವಯಣ MN LIQUID
2294 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ರಾಜು MN LIQUID
2295 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸುಭಾಷ್ ಚೌದರ MN LIQUID
2296 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
2297 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID
2298 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಿಯಾಜಿಮ ಮ MN LIQUID
2299 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಶಾಬಿ MN LIQUID
2300 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಪ್ಪಶಾಬಿ MN LIQUID
2301 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ತೆಿಂಗಿಲ MN LIQUID
2302 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
2303 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸುಯ ಗಿಂಡಭಮ MN LIQUID
2304 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಫಷಣಾ MN LIQUID
2305 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಕೃಶಾ  MN LIQUID
2306 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಅನಲ್ MN LIQUID
2307 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಫಷರಾಜ MN LIQUID
2308 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಅಕಫ ರ್ ಪ್ಪಶಾ MN LIQUID
2309 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಜೀರಂಬಿ MN LIQUID
2310 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ನಾಜಿರ್ ಪ್ಪಶಾ MN LIQUID
2311 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಅನನ  MN LIQUID
2312 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ದವೀಿಂದರ  MN LIQUID
2313 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಜಗದವ MN LIQUID
2314 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಸನಮಂತ್ತರ ಮ MN LIQUID
2315 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂರು ಸನಮಂತ್ತರ ಮ MN LIQUID
2316 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಲಲ ಣಾ MN LIQUID
2317 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ MN LIQUID
2318 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಹಿೀದ್ ಖಾನ್ MN LIQUID
2319 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಹಿೀಫಬ್ ಬೈಗ್ MN LIQUID
2320 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2321 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧಭಿ MN LIQUID
2322 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರಾಮ MN LIQUID
2323 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗೀಪ್ಪಲ ರಾವ್ MN LIQUID
2324 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ MN LIQUID
2325 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಶೇಗ್ಿಂಕ ರ್ MN LIQUID
2326 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಷದ್ರಶಿ MN LIQUID
2327 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಯಮಶ್ MN LIQUID
2328 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಮುನೀರಾ ಬೇಗಂ MN LIQUID
2329 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಫಷಭಮ MN LIQUID
2330 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮುನೀರಾ ಬೇಗಂ MN LIQUID
2331 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ MN LIQUID
2332 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸನಮಂತ್ತರ ಮ MN LIQUID
2333 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮೆನೀದದ ೀನ್ MN LIQUID
2334 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಪ್ಪಿರ್ತ MN LIQUID
2335 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
2336 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ ಭಲಲ ಭಮ MN LIQUID
2337 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ನೀಲಭಮ MN LIQUID
2338 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸೀತ್ತರಾಿಂ MN LIQUID
2339 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸೀತ್ತರಾಿಂ MN LIQUID
2340 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ MEGU MN LIQUID
2341 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಮುಷಾ ಫಾ MN LIQUID
2342 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ವೀಯಸಂಗ MN LIQUID



2343 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ವೀಯಸಂಗ MN LIQUID
2344 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
2345 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಶಿವಾನಂದ್ ಡಿ ಎಚ್ MN LIQUID
2346 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2347 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಶಾಿಂತಭಮ MN LIQUID
2348 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ MN LIQUID
2349 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಫಲರಾಭ MN LIQUID
2350 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಚ್ಚನ್ನನ  ಮಿಯಾ MN LIQUID
2351 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಯತನ ಭಮ MN LIQUID
2352 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಸದದ  MN LIQUID
2353 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಚಂದರ  MN LIQUID
2354 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಚಂದರ  MN LIQUID
2355 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಭಲಲ ನಾಥ MN LIQUID
2356 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸವಭತಬಿೀ MN LIQUID
2357 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮೇೀಟಿಲಾಲ್ MN LIQUID
2358 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ MN LIQUID
2359 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶುಬವಚ ಿಂದರ MN LIQUID
2360 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿರ್ತ MN LIQUID
2361 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಾಯಭಮ MN LIQUID
2362 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಾಯಭಮ MN LIQUID
2363 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ MN LIQUID
2364 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಾಗರಾಜ್ MN LIQUID
2365 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಡೌಲಾ SAB MN LIQUID
2366 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ರಾಜೇವವ ರಿ MN LIQUID
2367 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡಣುಾ ಯ ಯಸೂಲ್ ಮಿಯಾ MN LIQUID
2368 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭನೀಸರ್ MN LIQUID
2369 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದು MN LIQUID
2370 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ MN LIQUID
2371 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಚಿೀನಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2372 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ MN LIQUID
2373 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗೇಶ್ MN LIQUID
2374 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ವಯಣಗೌಡ MN LIQUID
2375 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಧಭಿರಾಜ್ ಬಿ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ MN LIQUID
2376 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟಿೀಲ್ MN LIQUID
2377 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗಂಗಭಮ MN LIQUID
2378 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ರಾಜಕುಮಾರ್ MN LIQUID
2379 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಧನಶೆಟಿಾ MN LIQUID
2380 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಜೇಿಂದರ MN LIQUID
2381 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ಶಾಭರಾವ್ MN LIQUID
2382 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಗಿಗ ದವೀಿಂದರ  MN LIQUID
2383 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರ ಕಾಶ್ MN LIQUID
2384 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ವಬದದ ೀನ್ ಗಿಡಿೆ MN LIQUID
2385 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಬಂಡಿಗ MN LIQUID
2386 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ NABI ಟ್ಲ್ MN LIQUID
2387 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ರಾಜಿಮ ಬೇಗಂ MN LIQUID
2388 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಟೇಲ್ MN LIQUID
2389 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಗಣಾ  ಫಷ MN LIQUID
2390 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮೆನೀದದ ೀನ್ MN LIQUID
2391 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸರಿವಚ ಿಂದರ MN LIQUID
2392 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಜೇಿಂದರ MN LIQUID
2393 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಪೃಥಿವ ರಾಜ್ MN LIQUID
2394 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2395 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಾದವ MN LIQUID
2396 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಹುಸೇನ್ SAB MN LIQUID
2397 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭಲಾಿಂಬಿ MN LIQUID
2398 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಾಭರಾಮ MN LIQUID
2399 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವೀಯಣಾ MN LIQUID
2400 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ MN LIQUID
2401 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ MN LIQUID
2402 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಂದಗೂಳ ವಯಣ MN LIQUID
2403 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಮ MN LIQUID
2404 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಬಾಯಿ MN LIQUID
2405 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಫಷಣಾ MN LIQUID
2406 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಷರ್ತೀವಚ ಿಂದರ  ಎಸ್ ಸೂಲಪಟ್ MN LIQUID
2407 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ MN LIQUID
2408 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅನನ  MN LIQUID
2409 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ವೀಯಬದರ  MN LIQUID
2410 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಣಮಂತ MN LIQUID
2411 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID
2412 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಪ್ಪಿರ್ತ MN LIQUID
2413 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗಯನಾಥ MN LIQUID
2414 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಕಾವ MN LIQUID
2415 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
2416 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಗಜೇಿಂದರ MN LIQUID
2417 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಫಷ MN LIQUID
2418 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮಾರುರ್ತ MN LIQUID
2419 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಸಾಫಣಾ MN LIQUID
2420 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸಾಫಣಾ MN LIQUID
2421 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಜಿತ್ ಕುಲಕಣಿಿ MN LIQUID
2422 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ MN LIQUID
2423 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅಶೀಕ್ ರಾವ್ MN LIQUID
2424 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷವಂತ MN LIQUID
2425 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರಾಿಂ ಸಿಂಗ್ MN LIQUID
2426 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ದವೀಿಂದರ  MN LIQUID
2427 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನಾಗಣಾ MN LIQUID
2428 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ MN LIQUID
2429 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿಶಾಿಂತ MN LIQUID
2430 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸದದ ಲಿಂಗ MN LIQUID
2431 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವದ್ರಯ ರ್ತ MN LIQUID
2432 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಲಲತ್ತ MN LIQUID
2433 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಭಸಾಾ ನ MN LIQUID
2434 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಆನವೀಯಮಯ MN LIQUID
2435 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಿರ ೀಮಂತ್ MN LIQUID
2436 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಸನಮಂತರಾವ್ MN LIQUID
2437 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀದ್ರರಿ MN LIQUID
2438 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ರಾಚಭಮ MN LIQUID
2439 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದರ ಭಮ MN LIQUID
2440 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಯವೀಿಂದರ MN LIQUID
2441 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಮೃತ ಕೇಡದೂರು MN LIQUID
2442 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಾಬದದ ೀನ್ MN LIQUID
2443 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಸಾಬ್ MN LIQUID
2444 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಸರಾಜದದ ೀನ್ MN LIQUID
2445 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಕವತ್ತ MN LIQUID
2446 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಠಠ ಲ್ ಪಿೀಯ  ಬಂದ್ರಗರ್ MN LIQUID
2447 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ನೀಲಕಂಠ MN LIQUID
2448 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ವಬಿಫ ೀರ್ ಭಮಯ MN LIQUID
2449 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
2450 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ವಯಣಭಮ MN LIQUID

2451 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಭೀಮಾಬಾಯಿ MN LIQUID

2452 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಶಿರ ೀದವ MN LIQUID

2453 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ MN LIQUID

2454 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸದದ ಣಾ  ತೆಿಂಗಳಿ MN LIQUID

2455 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಗರುದವ MN LIQUID

2456 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಾವನಸೂಯ ಚಂದರ ಕಲಾ MN LIQUID

2457 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ MN LIQUID

2458 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ MN LIQUID

2459 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರ್ತ ಣಾ MN LIQUID

2460 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಫಷಭಮ MN LIQUID

2461 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗದವ MN LIQUID

2462 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಾಗಣಾ MN LIQUID

2463 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ ನಯಷಗಿಂಡ MN LIQUID

2464 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಸದದ ಣಾ MN LIQUID

2465 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID



2466 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಚೇಿಂದರ MN LIQUID

2467 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ದನ್ನ MN LIQUID

2468 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚ್ಚಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID

2469 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಜುಿನ್ ಪಂಚಲ್ MN LIQUID

2470 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ನಾಗಲಿಂಗ MN LIQUID

2471 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಜಶೇಖರ್ MN LIQUID

2472 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ನಭಿಲಾ MN LIQUID

2473 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವೀಯಣಾ MN LIQUID
2474 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚಂದರ ಮ್ MN LIQUID
2475 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಣಾ MN LIQUID
2476 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಉಮಾದವ MN LIQUID
2477 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಚಂದಪ್ಪಶ MN LIQUID
2478 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಷಯಷವ ರ್ತ MN LIQUID
2479 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸದದ  MN LIQUID
2480 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಆಬೇಡ ಬೇಗಂ MN LIQUID
2481 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹೇರೂಯ ಕೄ ಸುಮಂಗಲ MN LIQUID
2482 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚಂಡಬಿೀ MN LIQUID
2483 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಕುಫ ಲ್ MN LIQUID
2484 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ದೌಲ MN LIQUID
2485 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ರ ಕಾಶ್ MN LIQUID
2486 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸೀನಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2487 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುಭಲತ್ತ MN LIQUID
2488 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸದದ ರಾಭ MN LIQUID
2489 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶಂಕರ್ MN LIQUID
2490 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಗಟಾ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಡಟಿಾ MN LIQUID
2491 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಿಶಂಕರ್ ಕೇವಾಿರ್ MN LIQUID
2492 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ MN LIQUID
2493 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ರಾಜಲೀಹಿತ್ MN LIQUID
2494 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಪಂಡರಿನಾಥ್ MN LIQUID
2495 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಭಹಾದವ MN LIQUID
2496 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
2497 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಜುಿನ್ MN LIQUID
2498 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಟಲ್ ರಾವ್ MN LIQUID
2499 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜಗನಾನ ಥ್ MN LIQUID
2500 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಲ  MN LIQUID
2501 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಮಶಿರ ೀ ರಟಿಾ MN LIQUID
2502 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಗದೀಶ್ MN LIQUID
2503 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ MN LIQUID
2504 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸದದ ಣಾ  ಗೌಡ MN LIQUID
2505 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಜಗದವ MN LIQUID
2506 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕವತ್ತ MN LIQUID
2507 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಭರೆಡಿಿ MN LIQUID
2508 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾವತರ ಭಮ MN LIQUID
2509 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸಣಮಂತ MN LIQUID
2510 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ವಜಮಲಕಮ ಮ MN LIQUID
2511 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
2512 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭೀಮಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2513 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಸಂಜುಕುಮಾಯ MN LIQUID
2514 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ದ್ರಮ ರ್ತ MN LIQUID
2515 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ವಯಣ MN LIQUID
2516 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
2517 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಹುನ್ನ MN LIQUID
2518 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಸಂಫಣಾ  ಭಡಿಲ MN LIQUID
2519 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕವನ್ MN LIQUID
2520 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಯಭಮ MN LIQUID
2521 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಕಕ  ಬಾಯಿ MN LIQUID
2522 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಸುರಂ MN LIQUID
2523 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಚೆನನ ಫಷ MN LIQUID
2524 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2525 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಬಂಡ  ಕಟಿಾ ಭನ MN LIQUID
2526 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಪ್ಪಿಂಡುರಾಿಂಗ್ MN LIQUID
2527 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ವಠಲರಾವ್ MN LIQUID
2528 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಜಗ MN LIQUID
2529 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರುದರ  MN LIQUID
2530 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸೀನಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2531 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಶಾಭರಾಮ MN LIQUID
2532 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಯವ MN LIQUID
2533 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅಮೃತ MN LIQUID
2534 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಜಗದವ MN LIQUID
2535 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಯವೀಿಂದರ MN LIQUID
2536 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಭೀಮು MN LIQUID
2537 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಂತ್ MN LIQUID
2538 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಿಂಡ MN LIQUID
2539 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ MN LIQUID
2540 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮಘು MN LIQUID
2541 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಭಹಾದವ MN LIQUID
2542 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ನಲಭಮ MN LIQUID
2543 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಯುರಾಜ್ MN LIQUID
2544 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಗ್ಿಂಗಬಾಯಿ MN LIQUID
2545 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಜಗನಾನ ಥ MN LIQUID
2546 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ದಣಾ MN LIQUID
2547 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಗದವ MN LIQUID
2548 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಹುಸ್ರನ್ ಸಾಬ್ MN LIQUID
2549 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಸೈಮದ್ ಅಜಿೀಜ್ MN LIQUID
2550 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
2551 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರಾಚಭಮ MN LIQUID
2552 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುಬದ್ರರ MN LIQUID
2553 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಿಂಗಣಾ MN LIQUID
2554 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಹಾಜಿಲಾಲ್ MN LIQUID
2555 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಉಭರ್ ಪ್ಪಶಾ MN LIQUID
2556 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ   ದಮೂಮ ರು MN LIQUID
2557 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಜಗದವ MN LIQUID
2558 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಅಮೃತರಾವ್ MN LIQUID
2559 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೀತ್ತರಾಿಂ ಹಿರಿಮ ಚವಾಾ ಣ MN LIQUID
2560 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಯಮಶ್ MN LIQUID
2561 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಜಗನಾಥ MN LIQUID
2562 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಸದದ ಭಮ MN LIQUID
2563 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶೇಖರ್ MN LIQUID
2564 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಗಂಗಭಮ MN LIQUID
2565 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ವಯಣಭಮ MN LIQUID
2566 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
2567 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID
2568 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಗಭಮ MN LIQUID
2569 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಶೀಕನಗಯ ಶಂಕರ್ MN LIQUID
2570 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಶೇಷಿಕಲ್ MN LIQUID
2571 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಿಿಂದರ್ MN LIQUID
2572 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಗಂಗ್ಧಯ MN LIQUID
2573 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ MN LIQUID
2574 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅಣ್ಣಾ ರಾಮ MN LIQUID
2575 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಗ್ಗ ಸುರೇಶ್ MN LIQUID
2576 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಅನೀಲಕುಮಾಯ MN LIQUID
2577 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ದರಾಮ MN LIQUID
2578 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಮಾರೆನಾನ MN LIQUID
2579 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ವಶಿಕಲಾ MN LIQUID
2580 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಮೌನೇವವ ಯ MN LIQUID
2581 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ರ ಕಾಶ್ MN LIQUID
2582 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಲಲಾಬಿ MN LIQUID
2583 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
2584 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಯವಾಯ ದಭಮ MN LIQUID
2585 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂತೀಷ್ MN LIQUID
2586 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸನ್ನಮಂತ MN LIQUID
2587 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸೂಗಯ ಕೄ ಅಣ್ಣಾ ರಾವ್ MN LIQUID
2588 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ನಾಗ MN LIQUID
2589 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಶಂಕರ್ MN LIQUID
2590 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಯವಾಯ ಚಲಬಾಯಿ MN LIQUID



2591 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ನಾಗವೇಣಿ MN LIQUID
2592 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಸುನೀತ MN LIQUID
2593 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಾಲಸಳಿಿ REVATIBAI MN LIQUID
2594 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮೇೀಸನ್ MN LIQUID
2595 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ದೀಪ್ಪಳ MN LIQUID
2596 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಣುಾ ಯ ಕೄ ಪಿಐಟಿಯು MN LIQUID
2597 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಶಾಿಂತ್ತ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2598 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗ್ಮರ್ತರ MN LIQUID
2599 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಶಾಯದ್ರ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2600 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಷರ್ತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ MN LIQUID
2601 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಮೇೀಟಿರಾಮ್ MN LIQUID
2602 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರ ವೀಣ್ MN LIQUID
2603 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ JIMABAI MN LIQUID
2604 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸುನೀತ್ತ MN LIQUID
2605 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅಮೃತ್ ಮೆಷನ್ MN LIQUID
2606 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಭಲಲ ಭಮ MN LIQUID
2607 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸುರೇಶ್ MN LIQUID
2608 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ರಾಹುಲ್ MN LIQUID
2609 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಯವೀಿಂದರ MN LIQUID
2610 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸಂಜಮನಗಯ ಗೀಪ್ಪಲ್ MN LIQUID
2611 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಅಯವಿಂದ್ MN LIQUID
2612 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಕಭಲೇಶ್ ಹಿಯಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ MN LIQUID
2613 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸೈದ MN LIQUID
2614 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಿರಾಭ ಪ್ಪಶುಿರಂ ಚೌಹಾಣ್ MN LIQUID
2615 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶೀಭಾ ಭೀಮಿೂ ಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ MN LIQUID
2616 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಿರಾಿಂ MN LIQUID
2617 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಧಮಿಿಬಾಯಿ MN LIQUID
2618 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಚಂದರ ಶಾ MN LIQUID
2619 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸಂತ್ MN LIQUID
2620 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಮಂಗಬಾಯಿ MN LIQUID
2621 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಜಗದವ MN LIQUID
2622 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಣಕಲ ಸುಭಾಷ್ MN LIQUID
2623 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ದೌರ ರ್ತ MN LIQUID
2624 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಮಾಲಾ MN LIQUID
2625 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ಮಾರೆ MN LIQUID
2626 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ MN LIQUID
2627 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ದಭಮ MN LIQUID
2628 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾರಾಮಣ್ MN LIQUID
2629 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
2630 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಮು MN LIQUID
2631 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇಡದುಯ ದ್ರಮು MN LIQUID
2632 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ NAMU MN LIQUID
2633 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಬಾಲವಂತ್ ರೀಲಿ್ MN LIQUID
2634 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ರಾಮ್ MN LIQUID
2635 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಶಾಿಂತಬಾಯಿ MN LIQUID
2636 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ದವಯಥ MN LIQUID
2637 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಲಲತಬಾಯಿ MN LIQUID
2638 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ MN LIQUID
2639 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸುಮಿತ್ತರ MN LIQUID
2640 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಬಾಫರ್ ಶಾ MN LIQUID
2641 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಸುಲೇಭನ್ ವಹಾ MN LIQUID
2642 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭೀಮಿೂ ಿಂಗ್ MN LIQUID
2643 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ MN LIQUID
2644 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸುರೇಶ್ MN LIQUID
2645 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಲಲತಬಾಯಿ MN LIQUID
2646 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಅಮೃತರಾವ್ MN LIQUID
2647 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ MN LIQUID
2648 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB MN LIQUID
2649 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಭಹೇಶ್ MN LIQUID
2650 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ MN LIQUID
2651 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ MN LIQUID
2652 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಧಜಿ MN LIQUID
2653 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೆಡಸೂಯ ಭಲಲ ಭಮ MN LIQUID
2654 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ USMAN SAB MN LIQUID
2655 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ  ನಾಗಣಾ MN LIQUID
2656 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪುಯ ಅಿಂಬೆರ ೀಶ್ MN LIQUID
2657 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ಅಿಂಫವ MN LIQUID
2658 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಟಟಿ ಜಗದವ MN LIQUID
2659 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸುಯ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ MN LIQUID
2660 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ MN LIQUID
2661 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸೀಭಶೇಖರ್ MN LIQUID
2662 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಭಳಭಮ MN LIQUID
2663 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸದದ ಣಾ  ಧೂಳಗಿಂದ MN LIQUID
2664 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ದವಬಾಯಿ MN LIQUID
2665 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ MN LIQUID
2666 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ದವೀಿಂದರ  MN LIQUID
2667 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಅರಿಫಿಮ ಮ MN LIQUID
2668 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣಭಮ MN LIQUID
2669 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಲಘಣ ಜಿೀಯ ಬಿಐ MN LIQUID
2670 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಸಂಗಭಮ MN LIQUID
2671 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಸುರೇಖಾ MN LIQUID
2672 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ದಲಾ ಡಬಿೀ MN LIQUID
2673 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಯಜಂಫಗ್ ಜಗದೀಶ್ MN LIQUID
2674 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಜಾನಮಿಯಾಯ MN LIQUID
2675 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ MN LIQUID
2676 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಭಸಬೂಬ್ ಬೈಗ್ MN LIQUID
2677 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಣಸೂಯ ಸುಜಾಾ ನಭಮ MN LIQUID
2678 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಗೀಟುಯ ಭಣಿಕರಾವ್ MN LIQUID
2679 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಕಲಲ  MN LIQUID
2680 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಯಣ MN LIQUID
2681 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಮಾಳಭಮ MN LIQUID
2682 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಚನನ  MN LIQUID
2683 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ವಬೂದದ ೀನ್ MN LIQUID
2684 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಲಗರ್ತ೯ ಧಭಿರಾಜ್ MN LIQUID
2685 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ವಠಲ್ MN LIQUID
2686 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಇಿಂದುಬಾಯಿ MN LIQUID
2687 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಚಿಿಂಚೊೀಳಿ ಎಚ್ ಜಿೀರ್ ದವ MN LIQUID
2688 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ನಾಗಣಾ MN LIQUID
2689 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ MN LIQUID
2690 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬಯತನೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ MN LIQUID
2691 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಫಷರಾಜ್ MN LIQUID
2692 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಮಾಣಿಕರೆಡಿಿ MN LIQUID
2693 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭೀಭರೆಡಿಿ MN LIQUID
2694 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
2695 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಶಡಬಾಯಿ MN LIQUID
2696 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಅಸಮ ದ್ ಪ್ಪಶಾ MN LIQUID
2697 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ್ MN LIQUID
2698 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಫಣಬಿ ನಜಗಣಮಯ MN LIQUID
2699 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಭಳಗ ಕೄ ರೇಣಸದದ  MN LIQUID
2700 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಅನನ ರಾವ್ MN LIQUID
2701 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ರಾಜಾಪೂಯ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ MN LIQUID
2702 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಪಿೀತ್ತಿಂಫರಾಮ MN LIQUID
2703 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಡೀಣುಾ ಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
2704 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ಖಾಜಪ್ಪಷಾ MN LIQUID
2705 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ RAM ಸ್ರಟಿಾ MN LIQUID
2706 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಹುಳಗೇರಾ ನಾಗಭಮ MN LIQUID
2707 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಸಂಫಣಾ MN LIQUID
2708 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶೇಖಣಾ MN LIQUID
2709 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ತೆಿಂಗಳಿ ಕಾವ MN LIQUID
2710 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಬೇಡಸೂಯ ಗಣಶೇಖರ್ MN LIQUID
2711 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕೇೀಡದುಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ MN LIQUID
2712 2019-2020 SDP ಕಲಬುಯಗಿ ಕಾಳಗಿ ಕಾಳಗಿ ಮಂಗಲಗಿ ಶಂಶೀದದ ೀನ್ MN LIQUID

2713

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಷಮದಟೇಲ 

ತಂ.ಬಾವಾಟೇಲ ಬರಾನ



2714

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ತಂ 

ಫಷರಾಜ ಸುರಾಯ ಬರಾನ

2715

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಭಲಲ ಣ್ಣಾ  ತಂ ರ್ತ ಣ್ಣಾ ಬರಾನ

2716

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ  ತಂ ನಯಷಪ್ಪ  

ಹಷಭನ ಬರಾನ

2717

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ

ಖಾಸಭ ಟೇಲ ತಂದೄ ಭಶಾಖ 

ಟೇಲ ಚ್ಚಿಂದ ಖಾನ ಬರಾನ

2718

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಶಿವಯಣಯಾಯ  ತಂ 

ಅಮಯ  ಮಯ ಬರಾನ

2719

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಗಯರಾಜ ತಂ ಕಾವ ಬರಾನ

2720
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ದ್ರಯ ಭಮ ಬರಾನ

2721

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ವಯಣ  ತಂದೄ ನಿಂಗ  

ಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ

2722

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಶಿರಾಜ ತಂ ಧಭಿಪ್ಪ  

ಧನಗಯ ಬರಾನ

2723

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ಫಷರಾಜ ತಂದೄ ಸಾಮಫಣಾ  

ದಂಡೀರ್ತ . ಬರಾನ

2724
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ . ಬರಾನ

2725

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ಸಾಮಫಣಾ  ತಂ, ಹನನ   

ಕಾವ ಣಿನ ಬರಾನ

2726

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಅಿಂಫವಾವ  ಗಂ. ಶಿರಾಮ ಬರಾನ

2727
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಯವಕುಮಾಯ . ಬರಾನ

2728

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ನೇತ್ತಜಿ ತಂದೄ ಭೀಭಸಿಂಗ್ 

ವಾಯ . ಬರಾನ

2729

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಬಿಷಮಿಲಾಲ ಬಿೀ. ಗಂ. 

ಆದಭಸಾಫ ಬರಾನ

2730

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ರ್ತ ಣಾ  ತಂ ನಿಂಗ  ಕಟಿಾ ಭನ ಬರಾನ

2731

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಮೇೀದನಟೇಲ ಯಹಿಮಾನ 

ಟೇಲ ಬರಾನ

2732

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಅಶೀಕಸಿಂಗ ತಂ ಯತನಸಿಂಗ 

ಠಾಕೂಯ ಬರಾನ

2733

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಈಯಭಮ  ಗಂ ಶಿರಾಮ ಬರಾನ

2734

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ

ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ಫಷರಾಜ 

ಪ್ಪಟಿೀಲ ಬರಾನ

2735

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ  ತಂದೄ 

ಅಣೆಪ್ಪ  ಪುಜಾರಿ ಬರಾನ

2736

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ. 

ಶಿಲಿಂಗ ಬರಾನ

2737

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಈಯಣಾ  ತಂ ಶಿಕುಮಾಯ @ 

ಶಿಪ್ಪ  ಕಲಶೇಟಿಾ ಬರಾನ

2738

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಚತ್ತರ  ತಂ.ಟೊೀಪು ಬರಾನ

2739

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ

ಭೀಯಣಾ  ತಂ ವಯಣಪ್ಪ  

ದೇೀಡಿಭನ ಬರಾನ

2740
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಜಗದವ . ಬರಾನ

2741

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಫಷರಾಜ ತಂ ಖತಲ ಬರಾನ

2742

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ ರೇಪ್ಪ  ತಂ ಶಿರಾಮ ಬರಾನ

2743

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಿಂಗ  ತಂ, ಶಿ ಬರಾನ

2744

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಅಬುದ ಲಹುಸೇನ ತಂ, 

ಇಸಾಮಯಿಲಸಾಫ ಬರಾನ

2745

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಗಿಂಡುರಾಮ ಭಲಕಾಜ ಬರಾನ

2746

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಪ್ಪಯ ರಿಬೇಗಂ ಗಂ ರುಕುಕ ಿಂಟೇಲ ಬರಾನ



2747

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಗರುದವ ಗಂ ಸಂತೀಶ 

ಕುಮಾಯ ಬಿರಾದ್ರಯ ಬರಾನ

2748

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಯಸೀದಮಿಯಾ ತಂ. ಜಾಪಯ 

ಟೇಲ ಬರಾನ

2749

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಅಣಪ್ಪ  ತಂ. ಸಾಮಫಣಾ ಬರಾನ

2750

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಅಮೃತ ತಂ ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ ಬರಾನ

2751

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ ರ ಶಾಿಂತ ತಂ. ಶಿವಯಣ ಬರಾನ

2752

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಸತ್ತಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಾಮಣ ಬರಾನ

2753

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಅಣವೀಯಮಯ  ತಂ ವಯಣಮಯ ಬರಾನ

2754

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಶಿರಾಮ ಬರಾನ

2755

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ 

ಅಣಫಷೂ ಪ್ಪ  ನಿಂಗದೄ ಬರಾನ

2756

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ

ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಈವವ ಯ  

ಜಗ ಬರಾನ

2757

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಶೀಭಾದವ ಗಂ ಹಿೀರಾಸಿಂಗ್ 

ರಾಜಪೂತ ಬರಾನ

2758

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಸಾಫಮಾಮ  ಗಂ ಮಾಣಾ  

ತಿಂಚಿ ಬರಾನ

2759

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಅಜುಿನ ತಂ ಕಯಫಷ  ಮರ್ತರ  

ವಿಂಕಟಬೆನೂನ ಯ ಬರಾನ

2760

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಭಹೇವ ತಂದೄ ಚಂದರ ಪ್ಪ  

ಸರಿಭನ . ಬರಾನ

2761

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಲಯಾಖತ ತಂ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ಬರಾನ

2762
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ  . ಬರಾನ

2763

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ಗಿೀತ್ತ ಗಂ ರ ಮೇೀದ ಪ್ಪಟಿೀಲ ಬರಾನ

2764

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಶಿರಾಜ ತಂ ಧಭಿಪ್ಪ  

ಧನಗಯ ಬರಾನ

2765

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಶೆಿಂಕರ   ತಂ.ಸಾಫಣ್ಣಾ ಬರಾನ

2766

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಶಿನಂದ ತಂ ಅಣ್ಣಾ ರಾ ಬರಾನ

2767

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ಮಘಾ ಗಂ ವಯಣಫಷಪ್ಪ  ಕಂಠಿ ಬರಾನ

2768

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ಶಾಭರಾ ತಂ ಸಂಫಣ್ಣಾ  

ಹಷಭನ ಬರಾನ

2769

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ರಾಖಿೀಲ್ ತಂ ಶಾಭರಾ 

ಹಷಭನ ಬರಾನ

2770

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಅನೀಲಕುಮಾಯ ತಂ ಚಂದರ ಶಾಯ  

ಕಂಠಿಕಾಯ ಬರಾನ

2771

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಶಾಿಂತ  ತಂ.ರೇ ಬರಾನ

2772

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಅಿಂಫಣ್ಣಾ  ತಂ ನಾಗಪ್ಪ ಬರಾನ

2773

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಭಹೇವ ತಂದೄ ರಾಜೇಿಂದರ  ಸಾ : 

ಗಲಫಗ್ಿ ಬರಾನ

2774

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ರಾಜೇಿಂದರ  ತಂ ನಾಗೇಿಂದರ ಬರಾನ

2775

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ

ಅಚಿನಾ ಗಂ ಧನಂಜಮ 

ಜೀಷಿ ಬರಾನ

2776

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ರ ಕಾವ ತಂದೄ ಫಷೂ ಣ್ಣಾ  ಮಾಳಗಿ ಬರಾನ

2777

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ಶಿಲಿಂಗ  ತಂ ಬಾಪುರಾ 

ಕಂಠಿ ಬರಾನ

2778

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ತಂ 

ಶಿವಯಣ ಬರಾನ



2779

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಸಂತೀಶ ತಂ ಫಷರಾಜ 

ಸುರಾಯ ಬರಾನ

2780

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಯಷ  

ಮರ್ತರ  ವಿಂಕಟಬೆನೂನ ಯ ಬರಾನ

2781

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಕೌಷಯಬೇಗಂ ಗಂ 

ಸೀರಾಜಪಟಲ ಬರಾನ

2782

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಸದದ ಣಾ  ತಂ ನಾಗಿಿಂದರ   

ಬಿರಾದ್ರಯ ಬರಾನ

2783

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಯತನ ಮಾಮ  ಗಂ.ಕೆಲಾಷನಾಥ ಬರಾನ

2784

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಅಶೀಕ ತಂ.ಮೆಲಾರಿ ಬರಾನ

2785

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಭಲಲ ಕಾಜೂಿನ ತಂದೄ 

ನಿಂಗ  ಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ

2786

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಸಣಮಂತ ತಂ ಚಂದರ ಪ್ಪ  

ಶಿಮೂರ್ತಿ ಬರಾನ

2787

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಸುದ್ರರಾಣಿ ಗಂಡ ಫಷರಾಜ ಬರಾನ

2788

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ಶಿಕುಮಾಯ ತಂ ಸಾಮಫಣಾ  

ದಂಡೀರ್ತ ಬರಾನ

2789

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಭಲಕಸಾಫ ತಂ.ಭದಯಸಾಫ ಬರಾನ

2790
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಮೆನೀದದ ೀನ ಬರಾನ

2791

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ನಾಗಣ್ಣಾ  ತಂ ಅಮೃತ  

ಸಂಗೀಳ ಬರಾನ

2792

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ 

ಪ್ಪಿಂಡರಂಗ ಬರಾನ

2793

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಬಂಡಭಮ  ಗಂ ಸುಭಾಶ ಕಂಠಿ ಬರಾನ

2794

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಸದದ ಪ್ಪ  ತಂ ಫಷರಾಜ ಬರಾನ

2795

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಗೌಯಮಾಮ  ಗಂ ಶಾಭರಾ ಬರಾನ

2796

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ

ರುದರ ಮುನ ತಂದೄ ವಯಣಮಯ  

ಹಿರೇಭಠ . ಬರಾನ

2797

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಸಂದವ ತಂ ರ್ತ ಣ ಬರಾನ

2798

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ವಯಣಭಮ  ಗಂ. ಸದದ   

ಕೇಯವಾಯ ಬರಾನ

2799

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ಲಲೀತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಚಂದರ ಶಾ 

ಸದದ ಗೀಳ ಬರಾನ

2800

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಭೀಭರಾಮ ತಂ ಫಷ ಬರಾನ

2801

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಭಲಕಪ್ಪ  ತಂ ಅಣಪ್ಪ  

ಹಿಿಂದನಭನ ಬರಾನ

2802

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಶಿರ ೀಭರ್ತ ಫಷಭಮ  ಗಂ. 

ಶಿವಯಣ ಬರಾನ

2803

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಫಷರಾಜ ತಂ. ಭಲಲ  ಬರಾನ

2804

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ಭಲಲ ಭಮ  ಗಂ ಅಣವೀಯ  

ಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ

2805

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಲಯಾಖತ ತಂ ಖಾಸಿಂಸಾಫ ಬರಾನ

2806

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಶಭಾರ್ತ ಗಂ ಅಿಂಬಾರಾಮ 

ಕಶಾವ ಯ ಬರಾನ

2807

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ಶಿವಯಣ  ತಂ, ಶಂಕೄರ   

ಸಡದ ಬರಾನ

2808

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಮುನೀಯಖಾನ ತಂ ಧೂಲೇಖಾನ ಬರಾನ

2809

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಫಷಭಮ  ಗಂ ವವವ ನಾಥ ಬರಾನ

2810

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ದರಾ ತಂ, ಭಡೆಪ್ಪ  

ಪೊ|ಪ್ಪ| ಬರಾನ



2811

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಯವಶಂಕಯ. ತಂ. ಶಿಪುತರ  ಬರಾನ

2812

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಭಲಲ ಭಮ  ತಂ ಶಿವಯಣಪ್ಪ  

ಧನಗರ್ ಬರಾನ

2813

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ವಶಿೀಕಲಾ ಗಂಡ ಸಂಗಣಾ  ನೀಲ 

ಸಾ.ಭಲ್ಲಕ ಡ ಬರಾನ

2814

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ನಸೀಭಬೇಗಂ ಗಂಡ 

ಮೇೀಜಭಜಾನ ಬರಾನ

2815

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ಶಾಿಂತಕುಮಾಯ ತಂ 

ಶಿವಯಣ ಬರಾನ

2816

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಗಿಂಡಭಮ  ಗಂ ನಾಗಮಯ ಬರಾನ

2817

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಸಂತಶ ತಂದೄ ನಾಗಪ್ಪ ಬರಾನ

2818

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಧಳಭಮ  ಗಂ ರೇಣಸದದ   

ಹಿರೆಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ

2819

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ವಠಲರಾ ತಂ ನಾಗಮಯ  

ಷಿಶೆಟಿಾ ಬರಾನ

2820

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ನಿಂಗಣಾ  ತಂದೄ ಬಿೀಯ  

ಪೂಜಾರಿ . ಬರಾನ

2821

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಸುಣಿ ಗಂ ದವಾನಂದ 

ಪ್ಪಟಿೀಲ ಬರಾನ

2822
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಸುಬದರ ಭಮ ಬರಾನ

2823

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಯುಸುಪ ಟೇಲ ತಂ 

ಇಮಾಭಟೇಲ ಬರಾನ

2824

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಕುತ್ತಜಾಬಿ ಗಂ ನೀಜಾಭಸಾಫ ಬರಾನ

2825

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಸುಮಿಕಾಿಂತ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ ಬರಾನ

2826

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಷಹಾದಪ್ಪ  ತಂ.ಧೂಿಂಡಪ್ಪ ಬರಾನ

2827

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ಧಮಾಿ.ತಂ.ಚೆಿಂದು ಬರಾನ

2828

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ನಾಗ  ತಂ ದ ಬರಾನ

2829

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ವಲಾಷ ತಂ.ಕೄಯ ಲಾಷನಾಥ ಬರಾನ

2830

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ನಾಗಣಾ  ತಂ ರಾಭಣಾ ಬರಾನ

2831
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ನ . ಬರಾನ

2832

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ತಂ ವಯಣ  ತಳವಾಯ ಬರಾನ

2833

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ  ಮುದಗೀಿಂಡ ಬರಾನ

2834

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ಸುನೀತ್ತ ಗಂ ವವವ ನಾಥ ತಟಿಾ ನ ಬರಾನ

2835

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಗಿೀತ್ತ ಗಂಡ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ . ಬರಾನ

2836

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಶೀಭಾ ಗಂ ನಾಗಣ್ಣಾ  

ಸಂಗೀಳಗಿ ಬರಾನ

2837

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಅಿಂಬಾರಾಮ ತಂ. ಬಿೀಯಪ್ಪ ಬರಾನ

2838

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ಮಾಣಿಕರ ಭು ತಂ ಫಷರಾಜ 

ಹಷಗೌಡ ಬರಾನ

2839

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ರ ಕಾವ ತಂ ಈಯಯಾಯ  ಕಲಾಲ ಬರಾನ

2840

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ ರೇಣಸದದ  ಬರಾನ

2841

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ

ಯಫಿೀಕ ಟೇಲ ತಂ ಸೈಮದ 

ಟೇಲ ಬರಾನ

2842

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಯವ ತಂ ಚಂದರ ಣ್ಣಾ ಬರಾನ

2843

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ವವವ ನಾಥ ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪ ಬರಾನ

2844

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಕಾವಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣಾ  

ದೇಡಿಭನ ಬರಾನ



2845

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ಸಂಗಮವವ ಯ ತಂದೄ ರಾಜಶೇಖಯ 

ಚಿಕಕ ಭಠ ಬರಾನ

2846

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ರಾಣಮಾಮ  ಗಂ ರ್ತ ಣಾ ಬರಾನ

2847

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಶಿರಾಮ ತಂ ವಯಣ  

ಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ

2848

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ತ್ತಜಟೇಲ ತಂ. 

ಮಾಶಾಖಟೇಲ ಬರಾನ

2849
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ಶಿರ ೀದವ . ಬರಾನ

2850

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಶಿಕುಮಾಯ ತಂದೄ 

ಕಲಾಯ ಣರಾ ಬರಾನ

2851

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಶಿವಾನಂದಯಾಯ  ತಂ.ಫಷಯಾಯ  

ಬೇನೂಯ ಬರಾನ

2852

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ

ಶಿವಯಣಪ್ಪ  

ತಂ.ರಾಜೇಿಂದರ ಪ್ಪ ಬರಾನ

2853

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಕವನ್ 

ರಾಠೀಡ ಬರಾನ

2854

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಕಾವಮಾಮ  ಗಂಡ ರಾಚಮಯ  

ಭಠರ್ತ . ಬರಾನ

2855

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಕಾಶಿನಾಥ ಬರಾನ

2856

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಯಮವ ತಂ ಯಮವವ ಯರಾ 

ಪ್ಪಟೇಲ ಬರಾನ

2857

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ತ್ತರ ಸಾಫ ತಂ.ಅಮಿೀಯಸಾಫ 

ಮುಜಾಯ ಬರಾನ

2858

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ

ರೇಣಸದದ   ತಂ ರ್ತ ಣಾ  

ಮಲಕರಿ ಬರಾನ

2859

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ಗಿಂಡಭಮ  ಗಂ ರ ಭು 

ಫಯಭಶೆಟಿಾ ಬರಾನ

2860

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ಶಿಲಿಂಗ  ತಂ.ರೇಣಸದದ  ಬರಾನ

2861

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ ಚಂದರ ಭಪ್ಪ  

ಬಿರೆದ್ರಯ ಬರಾನ

2862

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಶಿರ ೀಮಂತ ತಂ ಶಿರಾಮ 

ತಳವಾಯ ಬರಾನ

2863

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಚ್ಚಿಂದ್ರಪ್ಪಶಾ ತಂ.ಬಾಪುಸಾಫ ಬರಾನ

2864

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ವವವ ನಾಥ ತಂದೄ ವೀರಂತಮಯ  

ಶಾಸಾ ಾೀ . ಬರಾನ

2865

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ರೇಣಸದದ ಮಯ  ತಂ.ಈಯಯಾಯ ಬರಾನ

2866

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಶಾಭಬಾಯಿ ಗಂ ಸಣಮಂತ ಬರಾನ

2867

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ಯುನ್ನಷ ತಂ ಇಬಾರ ಹಿಭಸಾಫ 

ಚೌದರ ಬರಾನ

2868

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಶಿಲಿಂಗ  ತಂ ಫಷಣಾ   

ಭಡಿವಾಳ ಬರಾನ

2869

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ. ಲಾಲಸಿಂಗ ಬರಾನ

2870

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ತ್ತಹೇಯಟೇಲ 

ತಂ.ಭಹಿಬೂಫಟೇಲ ಬರಾನ

2871

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಭೀಭಣ್ಣಾ  ತಂ. ದಪ್ಪ  ಕುಸಾ ಬರಾನ

2872

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಬಾಬುರಾ ತಂ ಸದದ ಪ್ಪ ಬರಾನ

2873

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಸುಫಫ ಣ್ಣಾ  ತಂ. ಬಾಫಣ್ಣಾ ಬರಾನ

2874

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಭಭಶಾ @ ಭೀಭಣಾ  ತಂ 

ಕಯಫಷ  ಮರ್ತರ  

ವಿಂಕಟಬೆನೂನ ಯ ಬರಾನ

2875

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಜಮಶಿರ ೀ ಗಂಡ ನಾಭದ 

ಜಾಧ . ಬರಾನ



2876

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಅವನಾವ ತಂ ಭಲ್ಲ ೀವ ಬರಾನ

2877

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ರೇಣಸದದ   ತಂ ದ ಬರಾನ

2878

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಚನನ   ತಂ ಚಂದರ ಶಾ ಬರಾನ

2879

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಅನೀತ್ತ ಗಂ ಶಿರಾಮ 

ಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ

2880

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ದರಾಜ ತಂ ನಾಗಣ್ಣಾ ಬರಾನ

2881

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಗಿಂಡಪ್ಪ  ತಂದೄ ಕಾಶಿರಾಮ ಬರಾನ

2882

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಮಾರುರ್ತ ತಂ. ಭಲಕಪ್ಪ  

ಕಾಲಾಬಾ ಬರಾನ

2883

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಅಲಾಲ ವೀದದ ೀನ ಟೇಲ 

ತಂ.ಖಾಜಟೇಲ ಬರಾನ

2884

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಯಮಾದವ ಗಂ ರಾಜಕುಮಾಯ 

ಮಾಯಡಗಿ ಬರಾನ

2885

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಆಶಿಶ್ ತಂದೄ ವಜಮದವಯಥ 

ಸಂಗನ . ಬರಾನ

2886

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ವಕುಿಂತಲಾ ಗಂಡ ಗಂಗಣಾ  

ಬಯಭಶೇಟಿಾ  ಸಾ.ಬೇಳಗಿಂಪ್ಪ 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬರಾನ

2887

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಜೈರಾಭ ತಂ ಥಾವುರು ಬರಾನ

2888

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ ಪಿರ ಯಾ ರಾಠೀಡ . ಬರಾನ

2889

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಫಷರಾಜ ಶಿವಯಣಪ್ಪ ಬರಾನ

2890

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಷರ್ತೀವ ತಂ ಫಷರಾಜ ಸುರಾಯ ಬರಾನ

2891

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ಸೂರು ತಂ.ಲಕಮಾ ಬರಾನ

2892

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ

ವಶಾಲ ತಂ ಸದ್ರರ ಭಪ್ಪ  

ಆನಶೆಟಿಾ ಬರಾನ

2893

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಯತನ ಭಮ  ಗಂ ದವಿಂದರ ಪ್ಪ  

ಸರಿಜನ ಬರಾನ

2894

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಈಯಣ್ಣಾ  ತಂ ಭಲ್ಲ ೀಶಿ 

ಕಡಬೂಯ ಬರಾನ

2895

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ನೀಲಕಂಠರಾ ತಂ ನಿಂಬೀಜಿ ಬರಾನ

2896

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ನೀಲಭಮ  ಗಂ ಸುಫಫ ಣಾ  

ಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ

2897

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಫಷರಾಜ ತಂ ಶಿವಯಣಪ್ಪ ಬರಾನ

2898

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಶಿರ ೀದವ ಗಂ ಗಂಗಣಾ  

ಗಚಿಚ ನಭನ ಬರಾನ

2899

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಸದದ ಣಾ  ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪ ಬರಾನ

2900

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಕುಪೄಿಂದರ  ತಂ. ರುಸಿಂಗ ಬರಾನ

2901

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಅಿಂಫಣ್ಣಾ  ತಂ. ಧೂಿಂಡಪ್ಪ ಬರಾನ

2902

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಪಯಾಜಟೇಲ ತಂದೄ ಭಸಮ ದ 

ಅಕಫ ಯ ಟೇಲ ಬರಾನ

2903

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಸುಕುಕ ಬಾಯಿ ಗಂ ದಮ ಣ್ಣಾ  

ಚ್ಚಿಂಬಾಯ ಬರಾನ

2904

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ ಯುರಾಜ ತಂ. ನಾಗಪ್ಪ ಬರಾನ

2905

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಮಿೀನ  ತಂದೄ ಶಿರಾಮ 

ರಾಯಿಕೇೀಡಿ ಬರಾನ

2906

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಕೌಷಯಬೇಗಂ ಗಂಡ 

ಅಕಫ ಯಟೇಲ ಮಾಲಬಿರಾದ್ರಯ ಬರಾನ

2907

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಚನನ ಫಷಪ್ಪ  ತಂ ಫಷಣಾ ಬರಾನ

2908

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಿಂದನಕಲಲ ನಜಗಣಮಯ  ತಂ . ವಯಫಮಯ ಬರಾನ



2909

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ ತಂ.ಭೀಭಶಾ ಬರಾನ

2910

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಸೈಮದಟೇಲ.ತಂ.ನಬಿಟೇಲ ಬರಾನ

2911
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬರಾನ

2912

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಕಾವಪ್ಪ  ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪ  

ಚ್ಚಿಂಫಯ ಬರಾನ

2913

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಸಾಮಫಣಾ  ತಂ ರ್ತ ಣಾ ಬರಾನ

2914

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ಶಂಕರೇ  ತಂದೄ ಸಾಯಿಫಣಾ  

ಜಮಾದ್ರಯ . ಬರಾನ

2915

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ವಕುಿಂತಲಾ ಗಂ ಅಣ್ಣಾ ರಾ 

ಪ್ಪಟಿೀಲ ಬರಾನ

2916

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ರೇಣಸದದ   ತಂ ಬಿೀಯ  

ಪುಜಾರಿ ಬರಾನ

2917
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಶಿವಯಣ  . ಬರಾನ

2918

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಉಮಾದವ ಗಂ.ಜಗದಪ್ಪ ಬರಾನ

2919

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶಿರ ೀ ಕಾಳು ತಂ ಶಂಕಯ ಚವಾಾ ಣ ಬರಾನ

2920

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಸಣಮಂತ ತಂ ಮಿಟುಾ ಬರಾನ

2921

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ವನೀದಕುಮಾಯ ತಂ 

ಫಷರಾಜ ನಿಂಗದೄ ಬರಾನ

2922

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಭಹಾದವ ಗಂ ಭೀಭರಾಮ ಬರಾನ

2923

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಫಷಣಾ  ತಂ, ರ್ತ ಣಾ ಬರಾನ

2924

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಭಕುಫ ಲ ಟೇಲ ತಂದೄ 

ಅಲಾಲ ವುದದ ನ ಟೇಲ 

ಮಾಲಬಿರೆದ್ರಯ ಬರಾನ

2925

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ)

ಯವ ತಂದೄ ರಾಮ  

ನಾಯಿಕೇೀಡಿ . ಬರಾನ

2926
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಸದದ ಮಾಮ  . ಬರಾನ

2927

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಕೀರ್ತಿಲತ್ತ ತಂದೄ ವಯಣ  

ಸಾಷನೂಯ (ಗಂಡ ರ ಭು ನಶಿಾ ) . ಬರಾನ

2928

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಈವವ ಯಯಾಯ  ತಂ.ನಾಗಮಯ ಬರಾನ

2929

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ ನಾಗಣಾ  ತಂ ಸದದ   ಇಣಿ ಬರಾನ

2930

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ತ್ತಹೇಯ ಟೇಲ ತಂ. 

ಭಹಿಬೂಫ ಟೇಲ ಬರಾನ

2931

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಫಷರಾಜ ತಂ ಖತಲ ಬರಾನ

2932

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಶಿಕಾಿಂತ  ತಂ ಭೀಭವ ಬರಾನ

2933

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ಕಸು ತಂ ವಾಗ ಡ್ಲಲ್ಯ ಬರಾನ

2934

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಿಂದನಕಲಲ

ಸದದ   ತಂ. ಬಿೀಯ  

ಭರ್ತಾ ನಭಡು ಬರಾನ

2935

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಶಿವಯಣಪ್ಪ  ತಂ 

ಸದದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬರಾನ

2936

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ ವವವ ರಾಜ ತಂ ದಪ್ಪ ಬರಾನ

2937

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ರ ಕಾವ ತಂನಾಗಣಾ  ಪೊೀಲಸ್ 

ಪ್ಪಟಿೀಲ ಬರಾನ

2938

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಚೆನನ ಫಷಯಾಯ  ತಂ 

ಅಣವೀಯಯಾಯ ಬರಾನ

2939

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ರ ಲಾದರಾ ತಂ 

ಕಭಲಾಕರಾ ಬರಾನ

2940

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ನಾಗಮಾಮ  ಗಂಡ ದ.ಚಂದರ ಪ್ಪ  

ತಳವಾಯ . ಬರಾನ

2941

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ರೇಣ್ಣ ತಂ. ಸದ್ರರ ಭ ಬರಾನ

2942

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂದೄ ಸಾಫಣಾ  . ಬರಾನ



2943

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಮಂಜುನಾಧ ತಂದೄ 

ಗರುನಾಧ.ಸಾ.ಭಲಖೇಡ ಬರಾನ

2944

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಬಾಬುರಾ ತಂ ಚಂದರ ಭ  

ತಳವಾಯ ಬರಾನ

2945

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಭಹಾದ ತಂದೄ ಸಂಫಣ್ಣಾ  @ 

ಶಂಭು ಕಾಳನೂಯ ಗ್ಜರೆ . ಬರಾನ

2946

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಶಿವಯಣ  ತಂ. ಹಿಯಗಪ್ಪ ಬರಾನ

2947
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಸಾಫಭಮ ಬರಾನ

2948

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ವಯಣ  ತಂದೄ ನಿಂಗ  

ಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ

2949

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಅಿಂಫವಾವ  ಗಂ. ಭೀಭಶಾಯ  

ದಂಡಿನ ಬರಾನ

2950
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶಂಕಯ . ಬರಾನ

2951

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ದವಿಂದರ   ತಂ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ  

ಸಡದ ಬರಾನ

2952

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಫಾರ್ತಮಾಬಿೀ ಗಂ. 

ಸೈಮದಟೇಲ ಬರಾನ

2953
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶೀಭಾ ಬರಾನ

2954

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ಜೇಭಸಿಂಗ ತಂ ಪುನ್ನನ  

ರಾಠೀಡ ಬರಾನ

2955

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಗಂಗಭಮ  ಗಂ ಸಾಹೆಫಗೌಡ 

ಫಳಗ್ನಯ ಬರಾನ

2956

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ಯತನ ಭಮ  ಗಂ ಸಾಮಫಣಾ ಬರಾನ

2957

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ ಜಗಗೇಪ್ಪ ಬರಾನ

2958

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ

ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ ಭೀಭರಾಮ 

ನಾಟಿಕಾಯ ಬರಾನ

2959

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಾಟಭದೄಯಸಳಿಿ ಭಹಾದವ ಗಂ. ಸಂಜಿೀಪ್ಪ ಬರಾನ

2960

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ರಾಜು ತಂ ನೇಜು ರಾಠೀಡ ಬರಾನ

2961

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಬಿಷಮಿಲಾಲ ಬಿೀ. ಗಂ. 

ಆದಭಸಾಫ ಬರಾನ

2962

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ತ್ತಜಟೇಲ ತಂ. 

ಮಾಶಾಖಟೇಲ ಬರಾನ

2963

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ ಶಂಕಯ ತಂ ಭಲಲ ಪ್ಪ ಬರಾನ

2964

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ಭಸಮ ದ ವಫಿ ತಂದೄ ದಷಾ ಗಿೀಯ 

ಸಾಫ ಚಿಣಭಗೇಯ . ಬರಾನ

2965

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಗೌಯಮಾಮ  ಗಂ ಕಾಶಿನಾಥ 

ಜಮಾದ್ರಯ ಬರಾನ

2966

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ ಅನೀತ್ತ ಗಂ ರಾಜಶೇಖಯ ಬರಾನ

2967

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಜೈರ ಕಾವ ತಂದೄ ರ್ತ ಣಾ ಪ್ಪ  

ಕಭಕನೂಯ ಮಾಸಗ್ಿಂ . ಬರಾನ

2968

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ)

ಭಸಮ ದ ಯಫಿೀ ತಂದೄ ಖಾಜಾ 

ಮೆನೀದದ ೀನ ಮುಲಾಲ  . ಬರಾನ

2969
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಅಣವೀಯ ಬರಾನ

2970

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಪುತಳಿಬಿ ತಂ. ಇಮಾಭಸಾಫ ಬರಾನ

2971

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಉಮಾದವ ಗಂ ಷದ್ರಶಿರಾ 

ಹೆಡಗಿಂಪಿ ಬರಾನ

2972

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ ಚಂದರ ಭಪ್ಪ ಬರಾನ

2973

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ವಯಣಪ್ಪ  ಗರುಪ್ಪದ ಬರಾನ

2974

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಭಹೇವ ತಂದೄ ಚಂದರ ಪ್ಪ  

ಸರಿಭನ . ಬರಾನ



2975

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ರ್ತ ಣ್ಣಾ  ತಂ ಚಂದರ ಭ ಬರಾನ

2976

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಶಂಕಯ ತಂ ಥಾರು ಬರಾನ

2977

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಫಷರಾಜ ಬರಾನ

2978

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಯಮವ ತಂದೄ ಭೀಭರಾಮ 

ಮಳವಂತಗಿ ಬರಾನ

2979

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಜಗದ  ತಂ ಅಣಾ   

ಕುಿಂಬಾಯ ಬರಾನ

2980

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಶಿಭಮ  ಗಂ. ಗಿಂಡಪ್ಪ ಬರಾನ

2981

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಪೄರ ಮಿೀಳಾ ಗಂ ಸಂತರಾ 

ಸಿಂದೄ ಬರಾನ

2982

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಈಯಣ ತಂ ಮೇನಪ್ಪ ಬರಾನ

2983

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ನಾಗಭಮ  ಗಂ ನಾಗಣ್ಣಾ  ಡಿ ಯ ಬರಾನ

2984

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಈವವ ಯಯಾಯ  ತಂ.ನಾಗಮಯ ಬರಾನ

2985
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಶಿವಯಣಪ್ಪ ಬರಾನ

2986

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ ಭಲಲ   ತಂ. ವಯಣಪ್ಪ ಬರಾನ

2987
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಉಮಾಕಾಿಂತ ಬರಾನ

2988

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಸುಕುಕ ಬಾಯಿ ಗಂ ದಮ ಣ್ಣಾ  

ಚ್ಚಿಂಬಾಯ ಬರಾನ

2989

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಭಲಕಪ್ಪ  ತಂ ಅಣಪ್ಪ  

ಹಿಿಂದನಭನ ಬರಾನ

2990

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ

ಸದದ ಪ್ಪ  ತಂ ನಾಗಣಾ  

ಸಾತಖೇಡ ಬರಾನ

2991

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ವನೀದಕುಮಾಯ ತಂ 

ಫಷರಾಜ ನಿಂಗದೄ ಬರಾನ

2992

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಸುನೀಲ ತಂ.ಸದರ ಭ &amp; ಬರಾನ

2993
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಸಂತೀಶ . ಬರಾನ

2994

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ವಯಣಫಷ  ತಂದೄ 

ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬರಾನ

2995

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಜಗನಾಥ ತಂ.ನಾಗಯಾಯ ಬರಾನ

2996

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ರ ಭುಲಿಂಗ ತಂ ರಾಭಚಂದರ  ಬರಾನ

2997

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ

ಶಿರಾಮ ತಂ.ಸಂಫಣ್ಣಾ  

ಸರಿಜನ ಬರಾನ

2998

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಅಣೆಪ್ಪ  ತಂ. ಭಹಾರುದರ ಪ್ಪ ಬರಾನ

2999

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ

ಸಂಜಿೀಕುಮಾಯ ತಂದೄ 

ಮಾಳ  ಪೂಜಾರಿ . ಬರಾನ

3000

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಸಣಮಂತ ತಂ ಮೆಲಾಯ ಬರಾನ

3001

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಸಂಗಪ್ಪ  ತಂ ಶಾಿಂತಲಿಂಗಪ್ಪ ಬರಾನ

3002
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ವವವ ನಾಥ ಬರಾನ

3003

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಅಿಂಬಾಜಿರಾ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ ಬರಾನ

3004

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಶಿರ ೀದವ ಗಂ. ಹುಸೇನ ಸಿಂಗ ಬರಾನ

3005

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ನಿಂಗಭಮ  ಗಂ ಭೀಯಪ್ಪ  

ಪೂಜಾರಿ ಬರಾನ

3006

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ ಫಷರಾಜ ಬರಾನ

3007

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಶಾಿಂತಗೌಡ್ಲ ತಂ.ವಯಣಪ್ಪ ಬರಾನ

3008

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ವಯಣಪ್ಪ  ತಂದೄ ರಾಭಲಿಂಗ 

ಕಾಟಭದಯಸಳಿಿ ಬರಾನ

3009

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ ವಯಣ  ಲಾಡಂರ್ತ . ಬರಾನ

3010

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಶಿರಾಜ ತಂ ಭಲ್ಲ ೀವಪ್ಪ ಬರಾನ



3011

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಈಯ  ತಂ.ಭಲಲ   ಸರಿಜನ ಬರಾನ

3012
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಬರಾನ

3013

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಸದದ ಣಾ  ತಂ. ಶಿರಾಮ ಬರಾನ

3014

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ಇಿಂದುಬಾಯಿ ಗಂ ಶಾಭರಾಮ 

ಸರಿಜನ ಬರಾನ

3015

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಭಹಾಿಂತೇವವ ಯ ತಂ ಚಂದರ ಶೇಟಿಾ ಬರಾನ

3016

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಭಲಕಾಜಪ್ಪ  ತಂದೄ 

ಗಿಂಡಪ್ಪ  ಹಿರೇಕುರುಫಯ ಬರಾನ

3017

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ರಂಗಭಮ  ಗಂ ರಾಮಪ್ಪ ಜಿಿಂಕ್

3018

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಭಲ್ಲ ೀವ  ತಂ. ವಯಣ ಜಿಿಂಕ್

3019

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಸದದ ಭಮ  ತಂ ನಾಗಶೆಟಿಾ ಜಿಿಂಕ್

3020

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಶಿವಾನಂದ ತಂ. ಅಣೆಪ್ಪ ಜಿಿಂಕ್

3021

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಫಷರಾಜ ತಂ ಧೂಳಪ್ಪ  

ಹಿರೇಕುರುಫ ಜಿಿಂಕ್

3022

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಸಂತೀಶ ತಂ ಕಾಶಿನಾಧ 

ಪ್ಪಟಿೀಲ ಜಿಿಂಕ್

3023

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ 

ಗರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಿಿಂಕ್

3024

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಯಮವವ ಯ ತಂ. ಕಾಭಣ್ಣಾ ಜಿಿಂಕ್

3025

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ವವವ ನಾಥ ತಂದೄ ವೀರಂತಮಯ  

ಶಾಸಾ ಾ ಸಾ.ಸಾತ್ಜಖೇಡ 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಿ.ಕಲಬುಯಗಿ ಜಿಿಂಕ್

3026

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಅವ ಭಮ  ಗಂಡ ಭೀಭಶಾ 

ನಡುವನಕರಿ ಜಿಿಂಕ್

3027

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಶೀಭಾ ಗಂ ನಾಗಣ್ಣಾ  

ಸಂಗೀಳಗಿ ಜಿಿಂಕ್

3028

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಭಲಕಾಜಪ್ಪ  ತಂ. ದಪ್ಪ ಜಿಿಂಕ್

3029

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಷರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಗಣಾ  ಸೀರಿ ಜಿಿಂಕ್

3030

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಲಕಮ ಮ ಕಾಿಂತ ತಂದೄ ಸದರ ಭಪ್ಪ  

ನೀಲ ಜಿಿಂಕ್

3031

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಅಿಂಬಾರಾಮ ತಂ 

ಮಾಥಿಿಂಡ ಜಿಿಂಕ್

3032

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ಯುನ್ನಷ ತಂ ಇಬಾರ ಹಿಭಸಾಫ 

ಚೌದರ ಜಿಿಂಕ್

3033

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ರ ಭಾಕಯ ತಂ ಅಣವೀಯ ಜಿಿಂಕ್

3034

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ

ನೀಲಗಂಗಭಮ  ಗಂ 

ಶಿವಯಣಪ್ಪ ಜಿಿಂಕ್

3035

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ಅದಭಶಾ ತಂ.ಬಾವಾಶಾ ಜಿಿಂಕ್

3036

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಸದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ತಂ.ವೀಯಬದರ ಪ್ಪ ಜಿಿಂಕ್

3037

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಅಭರ ತರಾ ತಂ ಅಮಯ   

ಪ್ಪಟಿೀಲ ಜಿಿಂಕ್

3038

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಸದದ ಣಾ  ತಂ. ಶಿರಾಮ ಜಿಿಂಕ್

3039

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಕಸು ಜಿಿಂಕ್

3040

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಅಿಂಬಾರಾಮ ತಂ.ದಪ್ಪ ಜಿಿಂಕ್

3041

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಆಲಭರಾಜ ತಂ ಶೇಖ 

ಗಡುಸಾಫ ಜಿಿಂಕ್

3042
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಶಾಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಜಿಿಂಕ್

3043

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಫಷರಾಜ ತಂದೄ ಭರೆಪ್ಪ  

ತೆಳಕರಿ . ಜಿಿಂಕ್



3044

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ರಾಹುಲ ತಂ ಶಾಭರಾ 

ಹಷಭನ ಜಿಿಂಕ್

3045

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಶೇಖಭಮ  ಗಂ ಭಲಕಾಜಪ್ಪ ಜಿಿಂಕ್

3046

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಅಣ್ಣಾ ರಾ ತಂ ನಾಭದ ಜಿಿಂಕ್

3047

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಿಂದನಕಲಲ

ದವಿಂದರ ಕುಮಾಯ ತಂ 

ಚನನ ವೀಯಯಾಯ ಜಿಿಂಕ್

3048

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಸಲಿಂಗಮಯ  ತಂ ವಯಣಮಯ ಜಿಿಂಕ್

3049

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಪೂಣಿಿಮಾ ಗಂಡ ಷವೇಿವವ ಯ 

ಸಾ.ಸಾತ್ಜಖೇಡ 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಿ.ಕಲಬುಯಗಿ ಜಿಿಂಕ್

3050

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ದವಿಂದರ   ತಂ ಸೈದ ಜಿಿಂಕ್

3051

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಭಲಕಸಾಫ ತಂ.ಭದಯಸಾಫ ಜಿಿಂಕ್

3052

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ತಂ ರ್ತ ಣ ಜಿಿಂಕ್

3053

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ.ವಯಣಪ್ಪ ಜಿಿಂಕ್

3054

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ, ದ  

ದೇಡಮ ನ ಜಿಿಂಕ್

3055

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಲೀಕವ ತಂ ಅಮೃತ 

ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಿಂಕ್

3056

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಅಿಂಜನಾಬಾಯಿ ಗಂ ನಾಗೇಿಂದರ ಜಿಿಂಕ್

3057

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ

ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ತಂ ರಾಜಣ್ಣಾ  

ಗತೆಾ ೀದ್ರಯ ಜಿಿಂಕ್

3058

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಭಕುಫ ಲಟೇಲ ತಂ 

ಗೌಷಟೇಲ ಜಿಿಂಕ್

3059

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಭಲಲ ಮಯ  ತಂ.ನಾಗಯಾಯ ಜಿಿಂಕ್

3060

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಸಣಮಂತರಾಮ ತಂ.ವಯಣ ಜಿಿಂಕ್

3061

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ ನಷಿ  ತಂ ಪಿೀಯ ಜಿಿಂಕ್

3062

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಅಪ್ಪ ರಾ ಜಿಿಂಕ್

3063

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂದೄ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಜಿಿಂಕ್

3064

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ರಾಜುಕುಮಾಯ ತಂ 

ಚಂದ್ರರ ಭ ಜಿಿಂಕ್

3065

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಫಷರಾಜ ತಂ ಚನನ ಫಷೂ  ಜಿಿಂಕ್

3066

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ರೇಣ್ಣ ತಂ. 

ಸದ್ರರ ಭ ಮುಗಳಿ ಜಿಿಂಕ್

3067
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಮೇೀಸನ ತಂ. ಎಗ ಜಿಿಂಕ್

3068

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಖಾಜಾಟೇಲ ತಂ. 

ಮೇೀದನಟೇಲ ಜಿಿಂಕ್

3069

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಕಭಲಬಾಯಿ ಗಂ,ಕರೆ ಜಿಿಂಕ್

3070

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ವಯಣಫಷ  ತಂ 

ಸಣಮಂತರಾ ಸುರಾಯ ಜಿಿಂಕ್

3071

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಅಸಮ ದಟೇಲ ತಂ ಗೌಷಟೇಲ ಜಿಿಂಕ್

3072

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ರಾಧಾ ಗಂ ಫಷರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಿಂಕ್

3073

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಶಿವಯಣ  ತಂ. ಸುಫಫ ಣ್ಣಾ  

ಚ್ಚಿಂಫಯ ಜಿಿಂಕ್

3074

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ಪಕೀಯ ಜಿಿಂಕ್

3075

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ಗೀದ್ರರಿ ಗಂ ಅಣೆಾ ೀಪ್ಪ  

ಕರೆಗೂಳ ಜಿಿಂಕ್

3076

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಅಣ್ಣಾ ರಾ ತಂ ನಾಭದ ಜಿಿಂಕ್



3077

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಸಸೀನಾಬೇಗಂ ಗಂ ಉಸಾಮ ನ 

ಟೇಲ ಜಿೂ ಮ್

3078

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಗಂ ಅಶೀಕಸಿಂಗ ಜಿೂ ಮ್

3079
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ ರೇಣಸದದ  ಜಿೂ ಮ್

3080

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭರೇ ಜಿೂ ಮ್

3081

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ಅಿಂಬಿಕಾ ಗಂ ಜಗ  

ಭಹಾಗ್ಿಂ ಜಿೂ ಮ್

3082

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಭಲ್ಲ ೀಶಿ ತಂ ರುದರ ಪ್ಪ  ಕೇರೆ ಜಿೂ ಮ್

3083

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಚನನ ಫಷ  ತಂ.ಸದ್ರರ ಭ ಜಿೂ ಮ್

3084

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ವವವ ನಾಥ ತಂ. ಭಲಕಾಜಪ್ಪ ಜಿೂ ಮ್

3085

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಜೈನಾಬಾಯಿ ಗಂ ಶಿರಾಭ 

ರಾಠೂಡ ಜಿೂ ಮ್

3086

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಅಭರ ತ ತಂ ದವಿಂದರ ಪ್ಪ ಜಿೂ ಮ್

3087

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಭಶಾಕಸಾಫ ತಂ ಕಾಸಿಂಸಾಫ ಜಿೂ ಮ್

3088

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಭಹೇವ ತಂದೄ ರಾಜೇಿಂದರ  ಸಾ : 

ಗಲಫಗ್ಿ ಜಿೂ ಮ್

3089

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಿಂದನಕಲಲ

ರಾಜಶೇಖಯ ತಂ. ವಯಣ  

ಮಂಗಲಗಿ ಜಿೂ ಮ್

3090

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ ರೇಣಸದದ   ತಂದೄ ಶಿರ ೀಮಂತ ಜಿೂ ಮ್

3091

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಶಿರ ೀದವ ಗಂ ಗಂಗಣಾ  

ಗಚಿಚ ನಭನ ಜಿೂ ಮ್

3092

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ದೌರ ರ್ತ @ ದೌರ ದ ಗಂಡ 

ಫಷರಾಜ ಸಂಗ್ವ . ಜಿೂ ಮ್

3093

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಕಯಫಷ ಜಿೂ ಮ್

3094

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ

ಭಹಾರುದರ   ತಂ. 

ರ ಭುಲಿಂಗ  ಕುಿಂಬಾಯ ಜಿೂ ಮ್

3095

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಸಾಮಫಣ್ಣಾ  ತಂ ಕಾವಪ್ಪ ಜಿೂ ಮ್

3096

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಸಾಬಿೀರಾಬೇಗಂ 

ಗಂ.ಅಜಿೀಭಟೇಲ ಜಿೂ ಮ್

3097

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಲಾಲಸಿಂಗ ಜಿೂ ಮ್

3098

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಾಟಭದೄಯಸಳಿಿ ಅಶಿವ ನ ತಂ ಸದದ ನಗೌಡ ಜಿೂ ಮ್

3099

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಶಿವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ ಜಿೂ ಮ್

3100

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಜಗದವ ಗಂ ವಯಣಯಾಯ ಜಿೂ ಮ್

3101

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಶಿರಾಭ ತಂ. ಗೇಮು ಜಿೂ ಮ್

3102

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ಗಿಂಡಪ್ಪ  ತಂ ಭೀಭರಾಮ 

ವಾಲಕಾಯ ಜಿೂ ಮ್

3103

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಚನನ ಭಮ  ಗಂ ದೇಿಂಡ ಜಿೂ ಮ್

3104

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಸುಮಿತ್ತರ ಬಾಯಿ ತಂ ನಾಗಣಾ ಜಿೂ ಮ್

3105

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಭಹಾದವ ಗಂ. ಫಷರಾಜ ಜಿೂ ಮ್

3106
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಲಯಾಖತ ಜಿೂ ಮ್

3107

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ವಯಣಗೌಡ ತಂ ಫಷವಂತರಾ 

ಮಾ.ಪ್ಪ. ಜಿೂ ಮ್

3108

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ಭಸಮ ದ ವಫಿ ತಂದೄ ದಷಾ ಗಿೀಯ 

ಸಾಫ ಚಿಣಭಗೇಯ . ಜಿೂ ಮ್

3109

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಸೈದಪ್ಪ  ತಂ ರ್ತ ಣ್ಣಾ ಜಿೂ ಮ್

3110

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಅಮೃತರಾ ತಂ ಮಾಣಾ ಜಿೂ ಮ್

3111
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಭಚೇಿಂದರ ಜಿೂ ಮ್



3112

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಗದ್ರರಿ ಗಂ ರ್ತ ಣ 

ಕಯವಾಯ ಜಿೂ ಮ್

3113

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಲಕಮ ಮ ಕಾಿಂತ ತಂ ಅಮೃತ ಜಿೂ ಮ್

3114

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಷವೇಿವವ ಯ ತಂ ವವವ ನಾಥ ಜಿೂ ಮ್

3115
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಸಣಮಂತ್ತರ ಮ ಜಿೂ ಮ್

3116

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ವಯಣ  ತಂ. ಬಂಡ ಜಿೂ ಮ್

3117

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ.ದ  

ತಳವಾಯ ಜಿೂ ಮ್

3118

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ವವವ ನಾಥ ತಂದೄ ವೀರಂತಮಯ  

ಶಾಸಾ ಾೀ . ಜಿೂ ಮ್

3119

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಿಂದನಕಲಲ

ಫಷರಾಜ ತಂ ಸದದ ಣ್ಣಾ  

ಬೇನಕನಳಿಿ ಜಿೂ ಮ್

3120

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಫದರುನನ ಸಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ 

ಅಬುದ ಲಸಮಿೀದ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3121

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಾಟಭದೄಯಸಳಿಿ ವಯಣಭಮ  ಗಂ ಚಂದರ ಭಲಲ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3122

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ಸದದ ಲಿಂಗಯಾಯ  ತಂ 

ಭಹಾಿಂತಯಾಯ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3123

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಅಿಂಫವ  ಗಂ ಭೀಭಶಾಯ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3124

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಖಾಜಾಟೇಲ ತಂ. 

ಮೇೀದನಟೇಲ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3125

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ಭೀಭರಾಮ ತಂ ಭಲಕ ಪ್ಪ  

ವಾಲಕಾಯ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3126

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಲಕಮ ಮ ಕಾಿಂತ ತಂ ನಿಂಗಶೆಟ್ಾ ಪ್ಪ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3127

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಬಾಬು ತಂ. ದೇಡಿವಯಣ  

ಹಿರಿಕುರುಫ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3128

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಅನ್ನನ ಬಾಯಿ ಗಂ ಯಮವ 

ಚವಾಾ ಣ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3129

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಅನ್ನಸಯಾ ಗಂ ಹೇಮಾ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3130

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಶಿವಯಣ ತಂ ಸದಗಲ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3131

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ತ್ತಳಜಭಮ  ಗಂ ಬಜನಸಿಂಗ 

ರಾಠೀಡ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3132

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ಪಕೀಯ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3133

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಯಮವವ ಯ ತಂ ಬಂಡಪ್ಪ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3134

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ

ಉಜವ ಲಾ ಗಂ ಸುಧಾಕಯರಾ 

ಕುಲಕಣಿಿ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3135
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ರಾಮು ತಂ ತ್ತಾ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3136

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ನಾಗಣಾ  ತಂ.ಚನನ ಫಷ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3137

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ

ಭೀಭರಾಮ ತಂ. 

ರೇಣಸದದ   ನೀಲ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3138

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಪ್ಪಯಭಮ  ಗಂ ಚಂದರ ಶಾ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3139

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ನೀಲ್ಲ ತಂ ಮಿಟುಾ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3140

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಯಸೀದಮಿಯಾಯ  ತಂ ಜಾಪಯ 

ಟೇಲ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3141

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ಮೆಬೂಬಿ ಗಂ ಬಾಬುಮಿಯಾಯ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3142

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಜಗಪ್ಪ  ತಂ ಭೀಭಣ್ಣಾ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3143

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಸದ್ರದ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಭಲಕಾಜಪ್ಪ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3144

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಮುಕುಿಂದರಾ ತಂ.ಬಾಬುರಾ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3145

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಷದ್ರಶಿೀ ತಂ ಸುಗಣ್ಣಾ  

ದವಾಪೂಯ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3146

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಗಣಶೇಖಯ ತಂ ಭಲಕಾಜಪ್ಪ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ



3147

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ರಾಮು ತಂ ಕಸು ರಾಠೀಡ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3148

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ನಾಗರಾಜ ತಂದೄ ಫಷೂ ಪ್ಪ  

ಉದನೂಯ . ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3149

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ಅಮೃತರಾ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3150

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ನಾಗಣಾ  ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪ  

ಪೂಜಾರಿ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3151

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಗಿಂಡಭಮ  ಗಂ ಸಾಫಣಾ  

ಪಿೀರಂಗೀಲ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3152

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಅಜುಿನಪ್ಪ  ತಂ ದೇಿಂಡಪ್ಪ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3153

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ

ವಯಣ ಕುಮಾಯ ತಂದೄ 

ಮಾಳ  ಪೂಜಾರಿ . ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3154

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಯಸಲ ಖಾನ ತಂ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ 

ಖಾನ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3155

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಅಶೀಕಕುಮಾಯ ತಂ 

ಶಿರಾಮ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3156

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಗಂಗ್ಧಯ ತಂ. ವೀಯಬದರ  ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3157
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ಧೂಳಭಮ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3158

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ನಬಿಸಾಫ ತಂ. ಇಸಾಮಯಿಲಸಾಫ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3159

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ನೀಶಾಿಂತ ತಂ ನಾಗಣಾ  

ಸಂಗೀಳಿಿ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3160

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಅಿಂಬಾದ್ರಷ ತಂ 

ಪುಿಂಡಲೀಕರಾ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3161

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಅಬುದ ಲವಾಹಿದ ತಂ.ಹುಸೇನ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3162

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಭಸಮ ದಮೇಬೆಿಂಜಾನ 

ತಂ.ಗೌಷಟೇಲ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3163

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಯಮವ ತಂ ಯಮವವ ಯರಾ 

ಪ್ಪಟೇಲ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3164

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ಶಿಕುಮಾಯ ತಂ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ  

ಹೂನಬಾ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3165

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ

ಫಷರಾಜ ತಂ ಸಾಫಣಾ  

ಪೂಜಾರಿ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3166
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ ಭೀಭರಾ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3167

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಮಾರುರ್ತ ತಂ ಉಭಲಾ ಚಾ ಣ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3168

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಸಾಮಫಣ್ಣಾ  ತಂ. ಮುಯಗಪ್ಪ  

ಸರಿಜನ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3169
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಫಷರಾಜ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3170

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಾಟಭದೄಯಸಳಿಿ

ಸದ್ರರ ಭಪ್ಪ  . ತಂ. ವಯಣಪ್ಪ  

ಸಡದ ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3171

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಶಾಿಂತಗೌಡ ತಂದೄ ವಯಣ  

ಪೊೀಲಸ್ ಪ್ಪಟಿೀಲ . ಪಿ ಎಸ್ಜ ಬಿ

3172

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ಶಿರಾಮ 

ತಳವಾಯ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3173

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ

ಶಿರಾಮ ತಂ ಸಣಮಂತ 

ಪೂಜಾರಿ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3174

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಅಣವೀಯಮಯ  ತ0 ಶಂಕರ ಮಯ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3175

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಕೃಶಾ ಪ್ಪ  ತಂದೄ ಭೀಭಶಾ 

ಫಡಿಗೇಯ . ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3176

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಸದದ   ತಂ.ಬಿೀಯ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3177

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಶಿನಂದ ತಂ ಅಣ್ಣಾ ರಾ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3178

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಷವೇಿವವ ಯ ತಂದೄ ವವವ ನಾಥ . ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3179

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಈಯಣಾ  ತಂ ಸಾಯಿಫಣಾ ರೈಜೀಬಿಎಮ್



3180

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಮಾಹಾದವ ಗಂಡ 

ಅಿಂಬಾರಾಮ ಕನನ ಡಗಿ 

ಸಾ.ಕೇೀಯವಾಯ ತ್ತ.ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 

ಜಿ.ಕಲಬುಯಗಿ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3181

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ

ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ತಂದೄ 

ಫಷವಂತರಾಮ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3182

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಷರ್ತವ ತಂ ಷದ್ರಶಿರಾ 

ಹೆಡಗಿಂಪಿ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3183

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ನಾಗಭಮ  ಗಂ ಮೆಲಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3184

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಕಾವಪ್ಪ  ತಂ ಸಾಮಫಣ್ಣಾ  

ದೇಡಿಭನ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3185

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ಸಣಮಂತರಾಮ ತಂ ವಯಣ  

ಭಗಿ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3186

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ವಜಮಲಕಮ ಮ  ಗಂ ಭೀಭಶೇನ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3187

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ

ಯವೀಿಂದರ ಕುಮಾಯ ತಂ 

ಫಷವಂತರಾಮ ಮಾನೂಯ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3188

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಶಿರಾಜ ತಂ ಕಾವ  U/G ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3189

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ಲಕಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗಂ ಕಯಫಷಪ್ಪ  

ಪ್ಪಟಿೀಲ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3190

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೄ ನಿಂಗ  

ಪೂಜಾರಿ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3191

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ

ಗಿಂಡಭಮ  ಗಂ ಸದ್ರರ ಭ 

ದೇಡಿಭನ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3192

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಪ್ಪಿಂಡು ತಂ.ಘಮುಮ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3193

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಯವಶಂಕಯ. ತಂ. ಶಿಪುತರ  ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3194

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ ಭೀಭರಾಮ ತಂ.ಅಜುಿನ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3195

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಬಾಜಿರಾ ತಂ ಪುಿಂಡಲೀಕರಾ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3196

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ ಭಲ್ಲ ೀವಪ್ಪ  ತಂ.ಭೀಭಶಾ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3197

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಅಿಂಫಣ್ಣಾ  ತಂ ಮುಕಾ ಪ್ಪ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3198

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ದಕ ಗಂ, ನಿಂಗ  ಕುಷನೂಯ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3199

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸುರೇವ 

ರಾಠೀಡ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3200

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ರಾಮು ತಂದೄ ಲಚ್ಚಚ  ನಾಮಕ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3201

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ  ತಂ ಅಣೆ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3202

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ನೂರೂ ರಾಠಡ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3203

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಸುಜಾತ್ತ ಗಂ ಉಮಾಕಾಿಂತ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3204

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ. ರ್ತ ಣಾ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3205

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ವಜಮಲಕಮ ಮ ೀ ಗಂ 

ವಯಣಫಷ  ಪ್ಪಟಿೀಲ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3206
2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಭಚೇಿಂದರ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3207

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶಾಭರಾ ತಂ ಅಣೆಪ್ಪ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3208

2019-2020 SDP ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ನಸೀಭಬೇಗಂ ಗಂಡ 

ಮೇೀಜಭಜಾನ ರೈಜೀಬಿಎಮ್

3209

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ವಕುಿಂತಲಾ ಗಂ ಅಣ್ಣಾ ರಾ 

ಪ್ಪಟಿೀಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3210

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಭಸಾಕಸಾಫ ತಂ ಕಾಸಿಂಬಾಫ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3211

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಸದದ ಣಾ  ತಂ ಭಹಾರುದರ  ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್



3212

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಭಹೇಬೂಫ ಟೇಲ ತಂದೄ 

ಅಜಿೀಭ ಟೇಲ ಸಾ.ತೀಿಂಚಿ 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಿ.ಕಲಬುಯಗಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3213

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಗೌಡಪ್ಪ  ತಂದೄ ಶಂಕೄರ ಪ್ಪ  

ಪ್ಪಟಿೀಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3214

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಈಯಣಾ  ತಂದೄ ಶಂಕಯರಾ 

ಪೊೀಲಷ ಪ್ಪಟಿೀಲ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3215

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಕದ್ರಯನಾಥ ತಂ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3216

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಸನಾಬಾಯಿ ಗಂ ಮಾನಸಿಂಗ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3217

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ ಖಾಜಾಟೇಲ ತಂ. ಪತ್ತಾ ಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3218

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಭಶಾಯ ಕಸಾಫ ತಂ.ನಬಿಸಾಫ 

ಮುಲಾಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3219

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಭಾಗಪ್ಪ  ತಂ ಸೈದಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3220

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಸಂಗಣಾ  ತಂದೄ ಗರುಪ್ಪದ  

ಸೀರಿ ಸಾ.ಸಯಸೂಯ 

ತ್ತ.ಜಿ.ಕಲಬುಯಗಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3221

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ಬಿೀಯಪ್ಪ  ತಂ.ಸದದ   ಕಂಠಿಕಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3222

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಪ್ಪಿರ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಅಿಂಫಣ್ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3223

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಿಂದನಕಲಲ

ಶಿರ ೀಭಭರಾಮ ತಂದೄ 

ಸಾಮಫಣ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3224

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಸಾಮಫಣಾ  ತಂ ವಯಣ  

ತಳವಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3225

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ಅಿಂಬಾರಾಮ ನಾಗಿೀಿಂದರ   

ಸಡದ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3226

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ  ಗರುಲಿಂಗಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3227

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಭಲಲ ಭಮ  ತಂ ಶಿವಯಣಪ್ಪ  

ಧನಗರ್ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3228

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ವಿಂಕಟರಾ ತಂದೄ ವನಾಮಕ 

ರಾ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3229

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಷರ್ತವ ತಂ ಷದ್ರಶಿರಾ 

ಹೆಡಗಿಂಪಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3230

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಜಗದ ತಂಭೀಭರಾಮ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3231

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂ.ಪಕೀಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3232

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಸುಭಾಶ ತಂ ಷದ್ರಶಿರಾ 

ಹೆಡಗಿಂಪಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3233

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಜಣಾ  

ಕಾಶಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3234

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಶಿವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಸದದ ಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3235

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ವಠಲ ತಂ ಲೀಕು ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3236

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ರಾಜಗೀಪ್ಪಲ ತಂ ಶಿರ ೀಮಂತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3237

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಸಾಯಿಫಣ್ಣಾ  ತಂ.ನಾಗಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3238
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ರಾಜು ತಂ.ನೀಲ್ಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3239

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ

ಭಲಲ ಭಮ  ಗಂ ಸದ್ರರ ಭ  

ಅನಶೆಟಿಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3240

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ ದ್ರಯ ನಭಮ  ಗಂ ವಯಣ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3241

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ವಠಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3242

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಸಾಫವಾವ  ಗಂ.ಅಣೆ  

ಕುರುಬುಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್



3243

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಭಸಮ ದಮುಕುರಂಜಾನ ತಂ 

ಗೌಷಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3244

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಶಿಪುತರ   ತಂದೄ ಭಲಲ   

ಆಲ್ಲಯ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3245

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ

ವಯಣಮಾಮ  ಗಂಡ ನಾಗಣಾ  

ಹುಭನಾಬಾದ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3246

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ಅಮೃತ ತಂ. ಶಿವಯಣಪ್ಪ  

ವಾಲಕಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3247

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ಶಿಲಿಂಗ  ತಂ ವಯಣಮಯ  

ಭಠರ್ತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3248

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ

ಫಷರಾಜ ತಂ ಸಾಮಫಣಾ  

ಲಿಂಗೀಟಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3249
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಜಗಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3250

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ನಾಗಪ್ಪ  

ಮಾಿಂಗ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3251

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ಲಲತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ 

ಸಾರಂಗಯಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3252

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಫಷರಾಜ ತಂ ಅಮಯ  ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3253

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ

ಚಂದರ ಶಾಯ  ತಂದೄ 

ಮಾಥಾಿಿಂಡಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3254

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗಣಾ  ತಂ, ರ್ತ ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3255

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ರೇನಣಸದದ ಮಯ  ತಂ ವೀಯಮಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3256

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಾಟಭದೄಯಸಳಿಿ ಸುನೀತ್ತ ಗಂಡ ಅಮೃತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3257

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ಇಿಂದುಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ಶಾಭರಾ ಹೀಷಭನ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3258

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಿಂದನಕಲಲ

ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ ಕಾಶಿರಾಮ 

ಕೇೀಯಬಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3259

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಸುಮಿತ್ತರ  ಗಂಡ ಮಾರುರ್ತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3260

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಅಣ  ತಂ ವಣಯಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3261

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಪಿೀಯಸಾಫ ತಂ ನಬಿಸಾಫ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3262

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ

ಶಿವಾನಂದ ತಂ ವಯಣಮಯ  

ಭಠರ್ತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3263

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಂ ಸೂಮಿಕಾಿಂತ 

ಸಾವ ಧಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3264

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಭಹಾದ  ತಂದೄ ಶಂಭು 

ಗ್ಜರೆ ಸಾ.ಕಾಳನೂಯ 

ತ್ತ.ಜಿ.ಗಲಫಗ್ಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3265

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೄ ಸದದ ಣಾ  

ಚಿಿಂತಳಿಿ  . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3266

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ

ನಾಗಣ್ಣಾ  ತಂದೄ ಫನನ ಪ್ಪ  

ಪೂಜಾರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3267

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಲಾಲಬಿ ಗಂ.ಗಫೂಯಮಿಯಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3268

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಫಷರಾಜ ತಂದೄ ಶಂಕರ   

ಸೂರಾಯ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3269

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಶಿಲಿಂಗಮಾಮ  ಗಂ 

ದವಿಂದರ ಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3270

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಫಷಪ್ಪ  ತಂ ಈಯಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3271

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಯವಿಂದರ  ತಂ ಭೀಭರಾಮ 

ಬೀಳವಾಡ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3272

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಚತ್ತರ  ತಂದೄ ಟೊೀಪು ಚವಾಾ ಣ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3273

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಸೈಮದ ಗಲಾಭ ಷಭದ್ರನ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3274

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಫಷ  ತಂ.ಚಂದರ   

ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್



3275

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಅಿಂಬಾರಾಮ ತಂದೄ 

ಮುಯಗೇಪ್ಪ  ಪ್ಪಟಿೀಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3276

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಅಣವೀಯಮಯ  ತಂ. ವಯಣಯಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3277

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಾಟಭದೄಯಸಳಿಿ

ಭಲಲ ಭಮ  ಗಂ ವೀಯಬದರ ಮಯ  

ಮಲಗೀಡ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3278

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಅಿಂಫಣ್ಣಾ  ತಂ ನಾಗಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3279

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಅಬುದ ಲವಾಹೇದ 

ತಂ.ಹುಸೇನಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3280

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಅಲಾಲ ಪುದದ ೀನ್ ಟೇಲ ತಂ 

ಖಾಜಾ ಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3281

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಾಟಭದೄಯಸಳಿಿ ಅನನ ಪೂಣಿ ಗಂ ಕಾಿಂತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3282

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಬಾಬು ತಂ. ದೇಡಿವಯಣ  

ಹಿರಿಕುರುಫ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3283

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಸದದ   ತಂ ಬಿೀಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3284

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ವವವ ನಾಥ ತಂ ವಯಣ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3285

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಈಯಣ್ಣಾ  ತಂದೄ ಮುರೆಗಪ್ಪ  . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3286

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಫಷರಾಜ ತಂ ಚನನ ಫಷೂ  ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3287
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ನೀಲಕಂಠ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3288

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಹಿೀಯಕನಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸದದ ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3289

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಸೈದಪ್ಪ  ತಂ ರ್ತ ಣಾ  ತೆಳಕರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3290

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ನಾಗಭಮ  ಗಂ ಮೆಲಾರಿ ಪೂಜಾರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3291

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಸದದ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ ವವವ ನಾಥ 

ಪ್ಪಟಿೀಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3292

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಭಲಲ ನಾಥ ತಂ.ರುದರ  ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3293

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಭಸದದ ನ ಸಾಫ ತಂ 

ಮಿರಾಿಂಸಾಫ ಮುಲಾಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3294

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಸೈಮದಟೇಲ ತಂ. 

ಇಮಾಭಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3295

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಕಯಣಪ್ಪ  ಭಲಕ ಪ್ಪ  3-0 0-96 ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3296

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಅಲಾಲ ವುದದ ೀನ ಟೇಲ ತಂ. 

ಖಾಜಾ ಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3297

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ರಾಭಶೆಟಿಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3298

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಮಜಟಿೀಲ ತಂ. 

ಅಲಾಲ ಟಿೀಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3299

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ರುಕಭಯಾಯ  ತಂ ಅಿಂಫಯಾಯ  

ಗತಾ ದ್ರಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3300

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ನಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ. ರ್ತ ಣ್ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3301

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಭಲ್ಲ ೀವ  ತಂ.ದ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3302

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ

ಅಜುಿನ ತಂ ಸೈದ  

ದಂಡೀರ್ತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3303

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಭಳಿಿಂದರ ರಾ ತಂ.ಬಾಬುರಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3304

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ಫಷರಾಜ ತಂ ಶಿಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3305

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ

ಅಶೀಕ ತಂದೄ ಭಲಲ ಣ್ಣಾ  

ಸಾತಖೇಡ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3306

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಸುಧಾಕಯ ತಂದೄ ಗರುನಾಥ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3307

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ರ ಕಾವ ತಂ ಚಂದರ ಶಾ ಕಷಯಟಗಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್



3308

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಾಟಭದೄಯಸಳಿಿ

ಸದದ ಲಿಂಗಯಾಯ  ತಂ 

ಶಿವಯಣಯಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3309

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಕು. ನಕಲ ತಂ ರಾಭಚಂದರ ರಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3310

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಯವ ತಂದೄ ಚೊೀಕಾಲ  ವಾಯ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3311

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಭೀಭರಾಮ ತಂ ಗಿಂಡ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3312

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಸದದ ಲಿಂಗ ಅಜುಿನಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3313

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಭಹೇಬೂಫ ಟೇಲ ತಂದೄ 

ಅಜಿೀಭ ಟೇಲ ಸಾ.ತೀಿಂಚಿ 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಿ.ಕಲಬುಯಗಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3314

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಯತನ ವ  ಗಂ. ಭೀಭರಾಮ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3315

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ಶಿಯೀಗಿ ತಂದೄ ಪಿೀಯಪ್ಪ  

ತೀಟನಳಿಿ  . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3316

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಜಗದವ ಗಂ ರ್ತ ಣಾ  ಪೂಜಾರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3317

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಭಲ್ಲ ೀವಪ್ಪ  ಹುಷನಪ್ಪ  

ಹೆಿಂಡಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3318

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಚನನ ಭಮ  ಗಂ ದೇಿಂಡ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3319
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಶೀಭಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3320

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಪ್ಪಿರ್ತ ಗಂ ಭಹಾದ 

ತಟಿಾ ನ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3321
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಮೆನೀದದ ನ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3322

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಉಮಾಕಾಿಂತ ತಂದೄ 

ಭೀಭರಾಮ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3323

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ

ವಯಣಮಾಮ  ಗಂ ಸುಮಿಕಾಿಂತ 

ಉಳಾಿಂಕಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3324

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಶಿರ ೀಮಂತ ತಂ. ತಭಮ ಣ್ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3325

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಚಂದರ ಶಾ ತಂದೄ ಭಲ್ಲ ೀವ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3326

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಬಕಕ ಪ್ಪ  

ಬಯಭಶೆಟಿಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3327

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಸುಜಾತ್ತ ತಂದೄ ಅಮೃತರಾ 

ಪ್ಪಟಿೀಲ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3328

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಭೀಭರಾಮ ತಂ ಫಷ  

ದಂಡನ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3329

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಪ್ಪಿರ್ತಬಾಯಿ ಗಂ, ಸಾಫಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3330

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ಈಯಣಾ  ತಂ ಸಂಗ  ಸರೂಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3331

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಶಿರಾಜ ತಂ ಕಾವ  U/G ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3332

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ಅಮೃತರಾ ತಂ. ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3333

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಬಾವಾಟೇಲ 

ತಂ.ಅಮಿೀಯಟೇಲ 7-13 ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3334

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಶೆಯಣಪ್ಪ  ತಂ. ಗಯಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3335

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಗಯಪ್ಪ  ತಂ. ವಯಣಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3336
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ನಾಗಣಾ  ವಯಣಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3337

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ವಯಮಯ  ತಂ ಸದದ ಮಯ  ಸಾಾ ಯ 

ಭಠ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3338

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ ಟೇಪು ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3339

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಭಲಕ   ತಂ, ಕರೆ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3340

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಪ್ಪಯ ರಿಬೇಗಂ ಗಂ ರುಕುಕ ಿಂಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್



3341

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಭಹಾದ  ತಂದೄ 

ಸಂಫಣ್ಣಾ  ಗ್ಜರೆ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3342

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಭಲಲ ಭಮ  ಗಂ ಭೀಭಣಾ  

ತಳಕರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3343

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ. ನೇಜು ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3344

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಣಿ

ಗಂಗಭಮ  ಗಂ ಭೀಭರಾಮ 

ನಾಟಿಕಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3345

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ಶಿರಾಮ ತಂ ಬಿಭಶಾ 

ಮಂದವಾಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3346

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ಸದದ ಣಾ  ತಂ, ಶಿಲಿಂಗ  

ಸಡದ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3347

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಸದದ ಣ್ಣಾ  ತಂ ನಾಗೇಿಂದರ ಪ್ಪ  

R/Oಕನನ ಡಗಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3348

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ವಜಮಲಕಮ ಮ  ಗಂಡ 

ಜಗದಪ್ಪ  ಕುಿಂಬಾಯ ಸಾ : 

ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3349

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಅಬೂದ ಲನಬಿೀಸಾಫ ತಂ, 

ಭ.ಭಸಾಾ ನಸಾಫ ಕೇಯವ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3350

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ನಾಗಭಮ  ಗಂ ಅಣವೀಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3351

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ದವಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ವಜಮಕುಮಾಯ ಚವಾಾ ಣ 

ಸಾ.ಷಣ್ಣಾ ಯ ತ್ತ.ಜಿ.ಕಲಬುಯಗಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3352

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ರ ತ್ತಸಿಂಗ ತಂ. ರಾಭಚಂದರ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3353

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಇಬಾರ ಹಿಿಂಶಾಯ  ತಂ. ಖಾಜಾಶಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3354

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಜಟ್ಾ ಪ್ಪ  ತಂ. ಪಿೀಯಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3355

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಶಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3356

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂದೄ 

ಭಲ್ಲ ೀವ  ಕುಿಂಬಾಯ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3357

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ 

ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3358

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಭಕಬುಲ ತಂ ಅನಸಾಯ ಟಿೀಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3359

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ವಯಣ  ತಂ. ರೇಣಸದದ  ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3360

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಶಿರ ೀಮಂತ ತಂ ಸದದ  ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3361

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಸರಿೀವ ತಂದೄ ಯಮವ 

ರಾಭಗೀಿಂಡ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3362

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಗಂ ಚಿತಾ ಶೇಖಯಮಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3363

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ರ ಭಾಕಯ ತಂ ಅಣವೀಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3364

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಸದದ ಭಮ  ಗಂ ಅಪ್ಪ ರಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3365

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಪಕರೀದದ ನ ತಂ, ಹುಸೇನಸಾಫ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3366

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಸುನೀಲ ತಂ ಶಿವಯಣ  

ತಳವಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3367

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ ರುಕಮ ಣ್ಣಾ  ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3368

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಹನನ   ತಂದೄ ನಾಗ  

ಮಾಳಗಿ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3369

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಮಾಳ  ತಂ. ಕಯಫಷ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3370

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂ ಸಾಫಣ್ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3371

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಉಭಕಾಿಂತ ತಂ ಭೀಭರಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್



3372

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ

ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಸಾಮಫಣಾ  

ಭಲಘಾಣ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3373

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಷರ್ತೀವ ತಂದೄ ಫಷರಾಜ 

ಸುರಾಯ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3374

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಉಸಾಮ ನಸಾಫ.ತಂ. ಬಿಫನಸಾಫ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3375

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಇಿಂದನಕಲಲ

ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ. 

ಶಿಪುತರ  ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3376

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಶಾಿಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಗಿಂಡಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3377

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ ಮಲ  ತಂ ಸಣಮಂತ್ತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3378
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ ಸಂಗಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3379

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಸಂಗಪ್ಪ  ತಂ. ಸಾಹೇಫಗೌಡ್ಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3380

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ

ರೇಣಸದದ   ತಂ. ಸೀಭ  

ನೀಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3381

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಹಿೀರಾಸಿಂಗ ತಂ. ವಠಲಸಿಂಗ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3382
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ರಾಜಶೇಖಯ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3383

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಸದದ ಭಮ  ಗಂ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ 

ಬಿರಾದಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3384
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ದ್ರಯ ಭಮ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3385

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ತಂದೄ 

ಅಜಿೀಭ ಟೇಲ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3386

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂದೄ ಟೊೀಪು 

ಚವಾಾ ಣ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3387

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ರಾಜುಕುಮಾಯ ತಂ 

ಚಂದ್ರರ ಭ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3388

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಸದದ ಣ್ಣ ತಂ. ವೀಯಬದರ ಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3389

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ದವಿಂದರ ಪ್ಪ  ತಂ. ಹೈಯಾಳಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3390

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ರ್ತ ಮಾಮ  ಗಂಡ ಪಿೀಯಪ್ಪ  

ಮಾಳಗಿ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3391

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಶಾಿಂತ  ತಂ. ದ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3392

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ  ತಂ. 

ಫಷಣಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3393

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ ಚಂದರ ಶಾಯ  ತಂ ತ್ತಕಕ ಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3394

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಮುಕರ ಿಂಜಾನ ತಂ ಅಸಮ ದ 

ಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3395

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಅವ ಭಮ  ಗಂಡ ಭೀಭಶಾ 

ನಡುವನಕರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3396

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಅಿಂಬಾರಾಮ ತಂ.ವಯಣಪ್ಪ  

ಕಶಾವ ಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3397
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಶಾಿಂತಬಾಯಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3398

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಲಕಮ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂ ಫಷಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3399

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ದರಾಮ ತಂ ಸಾಫಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3400

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ಕಯಫಷಮಾಮ  ಗಂ, 

ರೇಣಸದದ  ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3401

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಗರುಪ್ಪದಪ್ಪ  ತಂ 

ಚಂದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ಸಿಂಪಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3402

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ

ಫಷಮಾಮ  ಗಂಡ ಮಲಲ ಪ್ಪ  

ಪೂಜಾರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3403

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಸುಿಂದಯ ಗಂ ಫಷರಾಜ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3404

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ವೈಜನಾಥ ತಂ ಭೀಭರಾಮ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3405

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಸಾಬಿೀರಾಬೇಗಂ 

ಗಂ.ಅಜಿೀಭಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್



3406

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ವವವ ನಾಥ ತಂ.ರುದರ ಪ್ಪ  

ಬಿಳಗಿಂದ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3407

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಭನೀಸಯ ತಂ ಭಲಕಾಜ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3408

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಷರ್ತವ ತಂ ಷದ್ರಶಿರಾ 

ಹೆಡಗಿಂಪಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3409

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಸಾಮಫಣಾ  ತಂ ಸೈದ  

ಸುಿಂಟಾಣ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3410

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಭಹಿಬುಫಟೇಲ ತಂ 

ಗೈಬುಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3411

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ಜಗದವ ಗಂ ಕಾವ  

ಜಮಾದ್ರಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3412

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಪಿೀಯ  ತಂ. ಭಲಲ ಪ್ಪ  

ಕೇಡದೂಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3413

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ನಿಂಗಭಮ  ಗಂ ಭೀಯಪ್ಪ  

ಪೂಜಾರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3414

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಕಾವ  ತಂ ರ್ತ ಣಾ  ಪೂಜಾರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3415

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ವವವ ನಾಥ ತಂ ಗಿಂಡಯಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3416

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ)

ಶಿರ ೀಮಂತ ತಂದೄ 

ಫಷವಂತರಾಮ ಪೊೀಲಷ 

ಪ್ಪಟಿೀಲ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3417

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಅಜುಿನ ತಂ. ಅ ಣ್ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3418

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಜಾವೀದಮಿಯಾಯ  ತಂ 

ಗಲಾಭಸಾಫ ಇನಾಭದ್ರಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3419

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಲಕಮ ಮ ಕಾಿಂತ ತಂ ಸಣಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3420

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಜಗನಾನ ಥ ತಂ ಗಯಲಿಂಗಪ್ಪ  

ಪೂಲಷ ಪ್ಪಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3421

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಜೈರಾಭ ತಂ. ಥಾರು ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3422

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಭಸಮ ದಯುಸುಪಮಿಯಾಯ  ತಂ. 

ಖಾಜಾಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3423

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ರ ಲಾದರಾ ತಂ 

ಕಭಲಾಕರಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3424

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ

ದ್ರಯ ಭಮ  ಗಂ ಸದದ   

ಮಲಕರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3425
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ ಶಂಕಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3426
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ ವಜಮಲಕಮ ಮ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3427

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಅನಕತನ ಭಠ ತಂದೄ 

ಸದರ ಭಮಯ  ಭಠ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3428
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ ಕಲಾರ್ತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3429

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಭೀಭಣಾ  ತಂ ಸಾಫಣಾ  ತಳಕರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3430

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಾಟಭದೄಯಸಳಿಿ ಭಲ ಲಪ್ಪ  ತಂ. ನಿಂಗ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3431

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ವಠಲರಾ ತಂ ನಾಗಮಯ  

ಷಿಶೆಟಿಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3432

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ

ಸಣಮಂತರಾಮ ತಂ ಷಣಾ  

ಭರೇಪ್ಪ  ಸಂಗನ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3433

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ರುಕಭಯಾಯ  ತಂ ಅಿಂಫಯಾಯ  

ಗತಾ ದ್ರಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3434

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ

ವಮಜಾದಬಿ 

ಗಂ.ಇಬಾರ ಹಿಭಸಾಫ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3435

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಜಿಕುಮಾಯ ತಂ, ಫಷಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3436

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಭಹಾದವ ಗಂ ಭೀಭರಾಮ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3437

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ರಾಜು ತಂ. ನೇಜು ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್



3438

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಸದದ ಲಿಂಗ  ತಂ ನಾಗೇಿಂದರ   

ಬಿರಾದ್ರಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3439

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ರಾಜಪ್ಪ  ತಂ ಅಮೃತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3440

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಹನನ   ತಂದೄ ನಾಗ  

ಮಾಳಗಿ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3441

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಉಸಾಮ ನಸಾಫ.ತಂ. ಬಿೀಫನಸಾಫ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3442
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಅನ್ನಸೀ ಬಾಯಿ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3443

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ  ತಂ ರಾಭಣ್ಣಾ  

ಗೀಲಲ ಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3444

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಶಡ್ಲಕ್ಷ್ರಿ ತಂ.ಫಷಯಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3445

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಜಗನಾನ ಥ ತಂ ಗಯಲಿಂಗಪ್ಪ  

ಪೂಲಷ ಪ್ಪಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3446

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ

ಚನನ ಫಷ  ತಂದೄ 

ವೀರುಪ್ಪಕ್ಷ್ಪ್ಪ  ಸೀ ಣ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3447

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ವಯಣಫಷ  ತಂ. ಗೌಡ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3448

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಹನನ ಶೆಟ್ಾ ಪ್ಪ  ತಂ 

ಗರುಸದದ  ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3449

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಶಿರ ೀದವ ಗಂ ಶಿವಯಣ  

ಕಾಳನೂಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3450

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಮೇರ್ತಲಾಲ ತಂ.ಪಂಡರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3451

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ ತಂದೄ ವೀಯಬದರ   

ಖಣದ್ರಳ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3452

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಗೌಡ  ತಂ ಧನಶೇಖಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3453

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಯಮಾದವ ಗಂ ರಾಜಕುಮಾಯ 

ಮಾಡಗಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3454

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ವಯಣಫಷೂ ಪ್ಪ  ತಂ ಭೀಭರಾ 

ಕಂಠಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3455

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಸಣಮಂತರಾಮ ತಂ ವಠಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3456

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ನಾಗೇವ ತಂ ಸಂಗಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3457

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ರುದದ ಪ್ಪ  ತಂ ರೇಶೆಟ್ಾ ಪ್ಪ  

ಸೀರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3458

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಸಷನಟೇಲ ಯಹಿಮಾನ 

ಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3459

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ

ರೇಣಸದದ   ತಂ 

ರ ಭುಲಿಂಗ  ಕುಿಂಭಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3460

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಈಯಭಮ  ಗಂ ಶಿರಾಮ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3461

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ವಯಣಪ್ಪ  ತಂ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ  

ಸಡದ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3462

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಫಶಿೀಯಮಿಯಾಯ  ತಂ ನಬಿಸಾಫ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3463

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ಪ್ಪಿರ್ತ ಗಂ ಶಿವಯಣ  

ಚಂದನಕರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3464

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಬಾಬುರಾ ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3465

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ಸಣಮಂತರಾ ತಂ. 

ನೂರಂದಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3466

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ವೈಜನಾಥ ತಂ ಭೀಭರಾಮ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3467

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಮಾಲನಬಿೀ ಗಂ ಭಶಾಖಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3468

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ವಜಮಕುಮಾಯ. ತಂ. 

ಅಣಫಷಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3469

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂ 

ಭಹಾಿಂತೇವವ ಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್



3470

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಸಸೀನಾಬೇಗಂ ಗಂ ಉಸಾಮ ನ 

ಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3471

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ) ಫಷರಾಜ. ತಂ. ಶಂಕರ  ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3472

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಕಯಫಷಭಮ  ಗಂ ವೀಯಬದರ ಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3473

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಅಿಂಜನಾಬಾಯಿ ತಂ 

ರೇಣಸದದ ಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3474
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ವಯಣಫಷಪ್ಪ  . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3475

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಘೌಷಬಿ ಗಂ ವಹಾಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3476

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಸದದ ಲಿಂಗ  ತಂ ನಾಗೇಿಂದರ   

ಕನನ ಡಗಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3477

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಸಣಮ ಮಯ  ತಂ ಭಭಯಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3478
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಚನನ   . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3479

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಜಭನ್ನಬಾಯಿ ಗಂ ತ್ತರಾಸಿಂಗ 

ರಾಠೂಡ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3480

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ನಂದಗೀಪ್ಪಲ ತಂ ಶಿರ ೀಮಂತ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3481

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಭಸಮ ದ ಖಭರುದದ ೀನ ಟೇಲ 

ತಂದೄ ಭಸಮ ದ ಅಬುದ ಲ 

ಸಮಿೀದ ಟೇಲ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3482

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಇಬಾರ ಹಿಿಂಸಾಫ ತಂ 

ಫಹಾದೂದ ಯಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3483

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ವಯಣ  ತಂ, ಗಿಂಡ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3484

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ತಂ ಅ ರಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3485

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಣ್ಣಾ ಯ(ಬಿ) ಈಯಭಮ  ಗಂ ಈಯಣ್ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3486

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಭಲಲ ಕಾಜೂಿನ ತಂದೄ 

ನಿಂಗ  ಪೂಜಾರಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3487

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಗಂ ಸಣಮಂತ 

ತಳವಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3488

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ ಮಾಥಿಿಂಡ  ತಂ ನಿಂಗ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3489

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ವಜಮಕುಮಾಯ .ತಂ 

ಅಣಫಷ  ನಿಂಗದೄ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3490

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ಹಾಜಯಬಿೀ ಗಂ ಉಸಾಾ ನಸಾಫ 

ಠಾಣ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3491

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಶಿರಾಜ ಕೄ ಪ್ಪಟಿೀಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3492

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಸ್ರನ ೀಹಾ ಗಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಉಜಾಜ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3493

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಸೂಮಿಕಾಿಂತ ತಂದೄ 

ದಪ್ಪ  ತಳವಾಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3494

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಈವವ ಯ ತಂ ಪುಿಂಡಲೀಕರಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3495

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ಕಮಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂ 

ಜಗದರಾ ಮಾ ಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3496

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಸುಭಾಷರಾ ತಂ ಗಿಂಡಿಬಾ 

ಬಂಡೆಕಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3497

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ ಸಾಮಫಣ್ಣಾ  ತಂ. ಕಾಭಣ್ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3498

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಪುಿಂಡಲಕರಾ ತಂ. 

ತ್ತಳಸರಾಭ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3499

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ

ಶಿಕಾಿಂತಭಮ  ಗಂಡ 

ಮವವಂತರಾಮ ಪೂಜಾರಿ . ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3500

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ

ಗರುಪ್ಪದಪ್ಪ  ತಂ ನಾಗಪ್ಪ  

ಸಾವ ಧಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3501

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ

ಶಾಯದ್ರಬಾಯಿ ಗಂ ಬಾಬು 

ರಾಠೀಡ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3502

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಗೀಲ್ಲ ತಂ ಮಿಟುಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್



3503

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಚಂದರ ಕಲಾ ತಂ 

ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ಬಿರೆದ್ರಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3504

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಶಿರಾಭ ತಂ ಭೀಜು ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3505

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಅಜಿಭ ಪ್ಪಟೇಲ ತಂ ಖಾಜಾ 

ಪ್ಪಟೇಲ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3506

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ ಲಕಮ ಮ ಕಾಿಂತ ತಂ ನಿಂಗಶೆಟ್ಾ ಪ್ಪ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3507

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಗಿಂಡ್ಲಬಾಯಿ ಗಂ 

ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3508

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಅನನ ಬಾಯಿ ಗಂ ಅಶೀಕ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3509
2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಚ್ಚಳಿಬಾಯಿ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3510

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಭಸಾಾ ನ  ತಂ ಗಿಂಡ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3511

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ ಭೀಭಣ್ಣಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3512

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಮಾಣಿಕ ತಂದೄ ಚಂದುರ  

ಚವಾಾ ಣ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3513

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ತಂ. 

ನಲಕಂಠರಾ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3514

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ

ರ್ತ ಣ್ಣಾ  ತಂದೄ ಭೀಭಣ್ಣಾ  

ಹಳಕಯ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3515

2019-2020 NFSM ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸದನೂಯ ವಯಣಭಮ  ಗಂ ಭಲಲ ಕಾಜುಿನ ್ ಮ್ಜ ಎನ್ಜ ಲಕವ ಡ್

3516

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಜಗದಪ್ಪ  ತಂ. ಶಿರಾಮ 

ಪೊ&quot;ಪ್ಪಟಿೀಲ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3517

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ

ಅಜಿಭ ಪ್ಪಟೇಲ ತಂ ಖಾಜಾ 

ಪ್ಪಟೇಲ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3518

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಟಾ

ಖಾನ ನಸೀರುದದ ನ ತಂ ಖಾನ 

ಸಷನ ಟೇಲ್ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3519

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಹಿರಾಭಣಿ ತಂ. ಹೇಭಲಾ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3520

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಸಂಗಣಾ  ತಂದೄ ಭೀಭಶಾ 

ನರೀಣಿ . ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3521
2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಜಗಪ್ಪ  . ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3522

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಂಪ್ಪ ಫಷಭಮ  ಗಂ ಫಷ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3523

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ

ಕಲಾರ್ತ ಗಂ ಸದ್ರರ ಭ  

ಕಭಲಾಪೂಯಕರ್ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3524

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಸಣಮಂತರಾ ತಂ 

ಅಪ್ಪ ರಾ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3525

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಸುಭಾವಚ ಿಂದ್ರರ  ತಂ ಭೀಭರಾ 

ಸಿಂಗೆ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3526

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಯವ ತಂ ಚಂದರ ಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3527

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಶಿವಯಣಪ್ಪ  ತಂ.ಭಲಲ  ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3528

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀನಷನಸಳಿಿ (ಟಿ)

ವಜಮಕುಮಾಯ. ತಂ. 

ರೇಣಸದದ  ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3529

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಭಹೇವ ತಂ ರಾಭಲಿಂಗ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3530

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ಚಂದರ ಶಾಯ  ತಂ ರ್ತ ಣ್ಣಾ  

ಕಂಠಿಕಾಯ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3531

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂ ಖುಬು ಲಂಬಾಣಿ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3532

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ

ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಗಂ.ಶಿವಾನಂದ 

ಭಠ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3533

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ದವದ್ರಷ ತಂ, ಥಾರು ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3534

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ ಅಣೆಪ್ಪ  ತಂ.ಭೀಭಣ್ಣಾ  ಬೇಡಯ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3535

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಉಮವ ತಂ ಸಾಫಣಾ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3536

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಗಂ ಭರೆ ಸೂಡಮೇನಾಸ್

3537

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ ಮೇೀಸನ ತಂ ತ್ತಜಟೇಲ ಸೂಡಮೇನಾಸ್



3538

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಜಿೀನಮಾಯಡಗಿ

ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ಹಷಭನ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3539

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಗೌಯಭಮ  ಗಂ.ಶಿಫಷ  

ಕಾಭಶೆಟಿಾ ೀ್ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3540

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ

ಲಕಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ ತಂ. ಸದ್ರರ ಭ  

ನೀಲ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3541

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಪೄಠಸರೂಯ ಗಿಂಡಯಾಯ  ವಯಣಯಾಯ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3542
2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಶಿರ ೀನಾಥ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3543

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ ಶಿದದ ಭಮ  ಗಂ. ಶಿಶಂಕಯ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3544

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಹಂಪ್ಪಪೂಯ ಸದರ ಭ ತಂ. ಸಾಮಫಣ್ಣಾ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3545

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ

ಕಲಾಯ ಣಮಯ  ತಂದೄ 

ವೀಯಬದರ ಮಯ  ಹಿರೇಭಠ . ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3546

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಾತಖೇಡ

ಶಿರ ೀಭಲ್ಲ ೀವಪ್ಪ  ತಂ. 

ಮಾಲಿಂಗ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3547
2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಲಗರ್ತಿ ಸಣಮಂತ್ತರ ಮ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3548

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ರಾಜಕುಮಾಯ ತಂ. ತಭಮ ಣ್ಣಾ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3549

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ ಭಲಕ   ತಂದೄ ನಾಗ  ಮಾಿಂಗ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3550

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಸಾಬಿೀಯ ಅಲ ತಂ ಬಂದಲ 

ನಯಬಾಷ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3551

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಗಳನಾಗ್ಿಂ

ಜಗದವ ಗಂ ಸಣಮಂತ 

ಪೂಜಾರಿ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3552

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ

ವಜಮಕುಮಾಯ ತಂ 

ಚಂದ್ರರ ಭಪ್ಪ  ಸಿಂಪಿ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3553

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕೇೀಯವಾಯ

ಭಹಾದಪ್ಪ  ತಂದೄ ಶಂಭು 

ಕಾಳನೂಯ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3554

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮಾಡಬೂಳ ಫಷಣ್ಣಾ  ತಂ ರಾಭಣ್ಣಾ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3555

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ

ಯವೀಿಂದರ  ತಂ, ಕರ ಷಾಾ ನಾಥರಾ 

ಆಕಡೆ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3556

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭರ್ತಾ ಮುಡ

ಗಿಂಡ  ತಂದೄ ಶಿಲಿಂಗ  

ಮುದಗಿಂಡ ಸಾ.ಭರ್ತಾ ಮೂಡ 

ತ್ತ.ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಿ.ಕಲಬುಯಗಿ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3557

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಅಿಂಫಣ ತಂ ಬಾಫಣ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3558

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ತೀಿಂಚಿ ಜಗದಪ್ಪ  ತಂ. ಅಣೆಪ್ಪ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3559

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಸಂಗ್ವ

ಇಮಾಭಸಾಫ ತಂ 

ಹುಸೇನಸಾಫ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3560

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಲಾಲಸಿಂಗ ತಂ. ಚೊೀಕಲಾ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3561

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ನಪ್ಪ ಣಿ

ಸಂತೀಶ ತಂ ಸಂಗಣ U/G 

ಸಂಗಣ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3562

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಹಾನಗಯ ಶಿ  ತಂ. ಸದದ  ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3563

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಭಲಕೂಡ ರೇಣಸದದ   ತಂ ಬದರ  ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3564

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಮುಛಖೇಡ ಕಲಲ   ತಂ.ದತಾ   ತಳವಾಯ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ

3565

2019-2020 QC ಗಲಫಗ್ಿ ಕಾಳಗಿ ಗಿಂಡಗರ್ತಿ ಕಭಕನೂಯ ಶಂಕರೆಪ್ಪ  ತಂ. ಸಾಮಫಣಾ ಟ್ರ ೈಕೇಡಮಾಿ



ಕ್ರ  ಸಂ ತಾಲ್ಲೂ ಕ್ ಪಲಾನುಬವಿಮ ಹೆಷರು ಗ್ರರ ಭ ¸Ë®§å ¥ÀqÉzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA CtÚ¥Àà ¨ÉÃ®ÆgÀ eÉ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
2 PÀ®§ÄgÀV «±Àé£ÁxÀ vÀA §¸ÀªÀtÚ¥Àà RtzÁ¼À ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
3 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
4 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀuÁÚ WÁ¼À¥Áà ¨sÀÆ¸ÀtV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
5 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ±ÁR¥ÀmÉÃ® ºÉÊzÀgÀ¥ÀmÉÃ¯ï PÀÄªÀÄ¹ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
6 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ Uàtd®SÉÃqÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
7 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ vÀA UËqÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
8 PÀ®§ÄgÀV PÁ±À¥Àà vÀA §¸ÀªÀtÚ¥Áà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
9 PÀ®§ÄgÀV VgÉÃ¥ÀàUËqÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ PÀqÀtÂ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
10 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA ¤AUÀ¥Àà ¦ÃgÉÆÃd¨ÁzÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
11 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd £ÁUÀ¥Àà ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
12 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀA ²æÃªÀÄAvÀ¥Àà «ÄtdV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
13 PÀ®§ÄgÀV ¸¹zÀÝªÀÄä CA¨ÁgÁAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
14 PÀ®§ÄgÀV eÁAiÀÄzÁ© UÀA £À¹gÉÆÃ¢Ý£À fÃªÀtV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
15 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀÀà vÀA PÀgÀ§¸À¥Áà fÃªÀtV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
16 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÉÝÃ±ÀégÀ vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸ÀgÀqÀV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
17 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ vÀA ±ÉAPÀæ¥Áà ºÀÉÆÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
18 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàªÀÄä UÀA CdÄð£À ºÉÃgÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
19 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀÄ¨Á¬Ä UÀA ZÀ£Àß¥Àà ¸ÀgÀqÀV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
20 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀtÚ vÀA CtÚ«ÃgÀ¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
21 PÀ®§ÄgÀV ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ vÀA §¸À¥Áà QgÀtV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
22 PÀ®§ÄgÀV ss¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀA ZÀAzÀæ±Áå ºÉÃgÀÆgÀ (©) £ÉÃV®Ä
23 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁæªÀÄ¥Àà vÀA CªÀÄÈvÀ¥Áà PÁqÀ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
24 PÀ®§ÄgÀV UÀÄqÀÄSÁ£À vÀA ªÀÄ¸ÁÛ£ÀSÁ£À ºÉÆ£Àß½î ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
25 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀtªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ qÉÆÃgÀdA§UÁ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
26 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ªÀÄgÉ¥Àà £ÀA¢PÀÆgÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
27 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtÂ vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ ºÁUÀgÀV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
28 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ §¸ÀªÀgÁd vÀqÀPÀ® ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
29 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd CuÁÚgÁªÀ dA§UÁ (©) ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
30 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA ºÀtªÀÄAvÀ UÀgÀÆgÀ (PÉ) ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
31 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà ¸ÀÁªÀ¼ÀV (©) ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
32 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄtZÀ¥Àà vÀA ZÀAzÀæªÀÄ¥Áà w¼ÀUÀÆ¼À ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
33 PÀ®§ÄgÀV PÀÉÃ¸ÀªÀgÁAiÀÄ vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
34 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ vÀA ¹zÀÝUÉÆAqÀ¥Áà £À¢¹tÆÚgÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
35 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ vÀA ¨ÉÆÃdgÁAiÀÄ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
36 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA §¸ÀªÀtÚ¥Áà vÀqÀPÀ¯ï ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
37 PÀ®§ÄgÀV gÀÄPÀÌuÁÚ vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ ºÀgÀ¸ÀÆgÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
38 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¨sÀÆ¥Á®vÉUÀ£ÀÆgÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
39 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄPÁAvÀ vÀA ºÉÃªÀÄªÀÄvÀ CªÀgÁzÀ (©) ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
40 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ «ÃgÀ¥Áà PÀqÀtÂ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
41 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÉÃgÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
42 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀA zsÀÆ¼À¥Àà QgÀtV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
43 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀgÀqÀV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
44 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
45 PÀ®§ÄgÀV eÁqÉzÁ© UÀA ªÀfgÀ¸Á§ ªÀÄºÁUÁAªÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
46 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà vÀA vÀÄ¼Àd¥Áà ªÀÄºÁUÁAªÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
47 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ vÀA §¸ÀtÚ PÀqÀtÂ læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
48 PÀ®§ÄgÀV ¨Á¨Áss¸ÁºÉÃ§ vÀA ¹zÀÝtÚUËqÀ ¸ÀgÀqÀV (©) læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
49 PÀ®§ÄgÀV gÀ»ªÀiÁ£À¥ÀmÉÃ® vÀA SÁ¢æ¥ÀmÉÃ¯ï §¼ÀªÁqÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
50 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ É̄èÃ¥Àà vÀA ±ÉÃR¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
51 PÀ®§ÄgÀV UË¸ÉÆÃ¢Ý£À vÀA ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ PÀtÆÚgÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
52 PÀ®§ÄgÀV CA§uÁÚ vÀA ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà qÉÆÃgÀdA§UÁ læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
53 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÀªÀÄä UÀA ªÀiÁ¼À¥Áà ªÀÄºÁUÁAªÀ læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
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54 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ vÀA C¥ÀàgÁªÀ qÉÆÃgÀdA§UÁ læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
55 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ ªÀÄºÁUÁAªÀ læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
56 PÀ®§ÄgÀV ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA UÀÄgÀtÚ eÉÆÃUÀÄgÀÄ £ÉÃV®Ä
57 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÀÄ¸ÀÄ£ÀÆgÀ ZÁ¥ï PÀlgï
58 PÀ®§ÄgÀV £ÁVÃAzÀæ¥Áà vÀA eÉÃmÉ¥Áà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ ¥ÁªÀgÀ «qÀgï 
59 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA zÉÃªÀ¥Áà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ ¥ÁªÀgÀ «qÀgï 
60 PÀ®§ÄgÀV mÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå vÀA ¥sÀQÃgÀ̧ Á§ UÉÆ§âgÀªÁr mÁæöåPÀÖgï 
61 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀðPÁAvÀ vÀA UÀÄgÀ¥Áà QgÀtV ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
62 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA gÀhÄgÉ¥Àà QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
63 PÀ®§ÄgÀV ¨sÀÁUÀtÚ vÀA UëªÀÄ¯ÁªÀ ªÀÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
64 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®Ìd¥Àà vÀA ªÀÄºÁªÀÄ®è¥Àà PËªÀ®UÁ (©) ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
65 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀ E¸Àä¬Ä¯ï vÀA ºÁf GzÀ£ÀÆgÀ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
66 PÀ®§ÄgÀV ±²ªÁ£ÀAzÀ vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
67 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA ©ÃgÀ¥Áà ¥ÀÆeÁgÀ ºÁUÀgÀV gÁ²ªÀÄ²£À
68 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ PÉgÉ¥Áà w¼ÀUÀÆ¼À gÉÆÃmÁªÉlgï
69 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄzÉÃªÀ¥Àà vÀA Uàt¥Àw  PÉÃj ¨ÉÆÃ¸ÀUÁ £ÉÃV®Ä
70 PÀ®§ÄgÀV ss¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA §¸ÀtÚ ºÀqÀV®ºÁgÀÄw £ÉÃV®Ä
71 PÀ®§ÄgÀV gÀ«AzÀæ vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ PÉ gÉÆÃmÁªÉlgï
72 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥ÀÀà vÀA ¹zÀÝtÚ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) £ÉÃV®Ä
73 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄAzÀæ¨Á¬Ä UÀA §AqÉ¥Àà ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃmÁªÉlgï
74 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV £ÉÃV®Ä
75 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ¯Áè°AUÀ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå RtzÁ¼À £ÉÃV®Ä
76 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA ¹zÉÝÃ±ÀégÀ PÀÄA¨ÁgÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt ©ÃvÀÛÄÛªÀ PÀÆjUÉ
77 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄw dÄ¯ÉÃ¨Á¹ UÀA ªÀÄ®d¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÉÃV®Ä
78 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ vÀA UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÉÃV®Ä
79 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄw £ÀA¢¤ UÀA ¤gÀAd£ÀPÀÄªÀiÁgÀ gÁeÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃmÁªÉlgï
80 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄw CAd° UÀA UÀÄgÀÄgÁd ¦ÃgÉÆÃd¨ÁzÀ ¥ÉÊ¥ï ¸ÉÃmï 
81 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄw £ÀPÀ£Á© UÀA zË®¸Á§ ¥ÀlÖt gÉÆÃmÁªÉlgï
82 PÀ®§ÄgÀV CA§ªÁé UÀA ¸ÀAUÀtÚ PÁqÀ£Á¼À ¸Á«UÉ ªÀÄ²£À 
83 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA ¸ÀÄgÉÃ±À CeÁzÀ¥ÀÆgÀ gÁ²ªÀÄ²£À
84 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀ¨sÀUËqÀ CuÁÚgÁªÀ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV gÁ²ªÀÄ²£À
85 PÀ®§ÄgÀV zÀÉÆqÀØ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ªÉÆÃlgï ¥ÉÊ¥ï
86 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ªÉÆÃlgï ¥ÉÊ¥ï
87 PÀ®§ÄgÀV C©Ã¨ï ºÀÄ¸ÉÃ£À C£ÀézÀ«ÄAiÀiÁå vÀÁªÀgÀUÉÃgÀ gÉÆÃmÁªÉlgï
88 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÀiÁå vÀA gÁZÀAiÀiÁå vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ ¥ÀªÀgï nÃ®gÀì 
89 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà vÀA ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ PÀ®®èºÀAUÀgÀUÁ gÉÆÃmÁªÉlgï
90 PÀ®§ÄgÀV gÁuÉÆÃf vÀA ²ªÀuÁÚ ±ÀgÀt²gÀ¸ÀV læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
91 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥ÀÀà vÀA UÀAUÀ¥Áà ªÀÄiÁ®UÀwÛ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
92 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
93 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Áà vÀA ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ PËªÀ®UÁ (©) ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
94 PÀ®§ÄgÀV ¨sÁUÀtÚ vÀA UÀÄAqÀ¥Áà £À¢¹tÆÚgÀ gÉÆÃmÁªÉlgï
95 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ vÀA £ÀªÀ É̄ÆÃdgÁªÀ RtzÁ¼À gÉÆÃmÁªÉlgï
96 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Àà vÀA UÀgÀÄ°AUÀ¥Áà SÁeÁPÉÆl£ÀÆßgÀ gÁ²ªÀÄ²£À
97 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¸ÀzÁ£ÀAzÀ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (©) gÁ²ªÀÄ²£À
98 PÀ®§ÄgÀV £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ UÀÄqÀÄ©üÃªÀÄgÁªÀ ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
99 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄw ±ÁAvÀ¨Á¬Ä ¸ÀÄªÀðt vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ rÃ¸ÉÃ¯ï EAd£À
100 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
101 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ ¥sÀvÉ© UÀA ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà PÉÆ¼ÀîgÀ gÉÆÃmÁªÉlgï
102 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀqÀtÂ £ÉÃV®Ä
103 PÀ®§ÄgÀV SÁ¹A¸Á§ vÀA ªÀÄÄ¯Áȩ̀ Á§ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) gÉÆÃmÁªÉlgï
104 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà £ÁUÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
105 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà vÀA §AqÉ¥Áà ¥ÀlÖt rÃ¸ÉÃ¯ï EAd£À
106 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ¨sÀzÀæ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ rÃ¸ÉÃ¯ï EAd£À
107 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀA ²ªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ºÀvÀUÀÄAzÁ læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
108 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥Àà vÀA gÀÄPÀÌ¥Àà CªÀgÁzÀ (©) læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
109 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀA «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄºÁUÁAªÀ læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
110 PÀ®§ÄgÀV EªÀiÁªÀÄ¸Á§ vÀA gÀÄPÀå¢Ý£À¸Á§ CªÀgÁzÀ (©) gÉÆÃmÁªÉlgï
111 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄtZÀ¥ÀÀà vÀA gÁªÀÄtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 



112 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® vÀA ±ÀgÀt¥Àà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ rÃ¸É¯ï ¥ÀA¥ï
113 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA ¦ÃgÀ¥Àà UÀgÀÆgÀ (©É) rÃ¸É¯ï ¥ÀA¥ï
114 PÀ®§ÄgÀV CAiÀÄå¥Áà vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Áà QgÀtV gÁ²ªÀÄ²£À
115 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀt vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ ¥ÀA¥ï ¸ÉÃmï
116 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄ¤gÀ¥ÀmÉÃ¯ï vÀA ¥sÀjzÀ¥ÀmÉÃ® ©üÃªÀÄ½î ¥ÀA¥ï ¸ÉÃmï
117 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÀæ¨sÀÄ°AUÀ vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¥ÀA¥ï ¸ÉÃmï
118 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÀäzÀ¸Á§ vÀA £À£ÀÄß¸Á§ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
119 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) gÁ²ªÀÄ²£À
120 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ±ÁPÀ¥ÀmÉÃ® ¯ÁqÉè¥ÀmÉÃ¯ï ElUÁ gÉÆÃmÁªÉlgï
121 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA ©üÃªÀÄgÁªÀ ¨ÉÆÃ¼ÉªÁqÀ gÉÆÃmÁªÉlgï
122 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd PËªÀ®UÁ (©) gÉÆÃmÁªÉlgï
123 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ±ÀAPÀgÀgÁªÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
124 PÀ®§ÄgÀV PÀÁ±À¥Àà vÀA ±ÁAvÀ¥Àà AiÀÄAPÀAa gÉÆÃmÁªÉlgï
125 PÀ®§ÄgÀV PÁ±À£ÁxÀ vÀA zÀvÀÛgÁªÀ £ÁUÀÆgÀ ¥ÀªÀgï nÃ®gÀì 
126 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÁªÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ºÉÃgÀÆgÀ (©) r¸ÉÃ¯ï ¥ÀA¥À 
127 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ r¸ÉÃ¯ï ¥ÀA¥À 
128 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà vÀA ªÀiÁ¼À¥Áà ElUÁ © r¸ÉÃ¯ï ¥ÀA¥À 
129 PÀ®§ÄgÀV ¥ÉÊUÀA§gÀ vÀA ªÀiÁ¯Á° ºÉÃgÀÆgÀ (©) gÉÆÃmÁªÉlgï
130 PÀ®§ÄgÀV ºÉÊzÀgÀ¸Á§ vÀA ªÉÄÊ»§Æ§¸Á§ eÉÆÃUÀÄgÀÄ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
131 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄ¼À¤ £ÉÃV®Ä
132 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA ¹zÀÝtÚ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
133 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Áà SÁdPÉÆÃl£ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
134 PÀ®§ÄgÀV ©ÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ D®UÀÆqÀ gÁ²ªÀÄ²£À
135 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉÃ±À vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä
136 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ vÀA ±ÀAPÀgÉ¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ©vÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
137 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄuÁÚ vÀA ¤AUÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV £ÉÃV®Ä
138 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉªÀÄä UÀA §¸À¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀÄ ©vÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
139 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ£ÀAzÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ©üÃªÀÄ½î ©vÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
140 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥Àà vÀA §¸Àà¥sÁ ¥ÀÁuÉUÁAªÀ gÉÆÃmÁªÉlgï
141 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÀÄ¨Á¬Ä UÀA CªÉÆ¤¸ÀAUÀtÚ eÉÆÃUÀÄgÀÄ gÉÆÃmÁªÉlgï
142 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtÂ vÀA ¦ÃgÀ¥Áà ±ÀgÀt²gÀ¸ÀV gÉÆÃmÁªÉlgï
143 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtÂ vÀA ©ÃgÀtÚ ºÀvÀUÀÄAzÁ ©ÃvÀÛªÀ PÀÆjUÉ 
144 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ±Á®zÉÃªÀ vÀA zÁzÁgÁªÀ¥ÀmÉÃ® ±ÀgÀt²gÀ¸ÀV gÉÆÃmÁªÉlgï
145 PÀ®§ÄgÀV FgÀtÚ A ¥ÀªÀqÀ¥Áà ±ÀgÀt²gÀ¸ÀV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
146 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà qÉÆgÀdA§UÁ gÉÆÃmÁªÉlgï
147 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄtß vÀA ZÀ£Àß¥Àà ¸ÉÆAvÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
148 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀ C©ÃzÀ vÀA ªÀÄºÀäzÀC° PÀ¥À£ÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
149 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±Áå vÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á PÉ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
150 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA C¥Àà¸ÁºÉÃ§ ¸ÀgÀqÀV (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
151 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA «ÃgÀtÚUËqÀ ²æÃ ¸ÀgÀqÀV  ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
152 PÀ®§ÄgÀV «±ÀÀé£ÁxÀ vÀA ±ÀAPÉÌ¥Àà PÉÆ¼ÀîgÀ £ÉÃV®Ä
153 PÀ®§ÄgÀV ®Që÷é¨ÁE UÀA §¸ÀuÁÚ ºÀqÀV®ºÁgÀÄw ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
154 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ±²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ºÀÄt¹ºÀqÀV® ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
155 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® vÀA PÀgÀ§¸À¥Áà ©üÃªÀÄ½î ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
156 PÀ®§ÄgÀV gÀÁeÉÃ±Àéj UÀA ªÀiÁzsÀqÀ¥Áà Uàtd®SÉÃqÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
157 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥ÀÀà vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ £ÉÃV®Ä
158 PÀ®§ÄgÀV zÀÁ¹ªÀÄ¥ÀmÉÃ® vÀA ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® PÉÆ¼ÀîgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
159 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä UÀA ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¥ÀlÖt gÁ²ªÀÄ²£À
160 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±Áå vÀA ¦ÃgÀ¥Áà ¥ÀlÖt gÁ²ªÀÄ²£À
161 PÀ®§ÄgÀV zsÀÆ¼À¥Áà vÀA ªÉÄÊ¯Áj ±ÀgÀt²gÀ¸ÀV gÉÆÃmÁªÉlgï
162 PÀ®§ÄgÀV ¥Á±À«ÄAiÀÄ vÀA EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃmÁªÉlgï
163 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Àà vÀA eÉÃmÉ¥Áà PËªÀ®UÁ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
164 PÀ®§ÄgÀV ±APÉæ¥Àà vÀA §AqÉ¥Àà PËªÀ®UÁ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
165 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀtÚ vÀA ¸Á¬Ä§tÚ ºÁUÀgÀUV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
166 PÀ®§ÄgÀV PÀÈµÀß vÀA §¸ÀªÀgÁd ¥Á¼Á ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
167 PÀ®§ÄgÀV UÀÄdÓ̈ Á¬Ä UÉÆÃ¦£ÁxÀ ªÀÄgÀªÀÄAa ©üvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
168 PÀ®§ÄgÀV GªÉÄÃ±À vÀA ±ÁAvÀÄ £ÀAzÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
169 PÀ®§ÄgÀV qÁPÀÄ vÀA ©üÃªÀÄ¯Á PÀ®ªÀÄÆqÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 



170 PÀ®§ÄgÀV zÉÃA«zÀæ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà £ÀÁªÀzÀV © ©vÀÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
171 PÀ®§ÄgÀV PÀ®ÄAiÀiÁtÂ zÀªÀÄðtÚ ¥Àlmï ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
172 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¥Á¼Á ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
173 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁªÀÄ qsÁPÀÄ QtÂÚ ¸ÀgÀ¥ÉÆÃ¸ï ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
174 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät vÀA ²ªÀ°AUÀ¥ÀàÀ ©üÃªÀÄ½î ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
175 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀÀæAiÀiÁ vÀA £ÁUÀ¥Àà ¥ÀlÖt ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
176 PÀ®§ÄgÀV vÁgÁ¹AUÀ vÀA UÀAqÀÄ ²æÃ ¸ÀgÀqÀV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
177 PÀ®§ÄgÀV ¹ÃvÁgÁªÀÄ vÀA w¥ÀàtÚ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
178 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÁ¼ÀUÀ£ÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
179 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄgÁªÀÄ vÀA ¯ÁqsÀtÄ zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ rÃ¸É¯ï ¥ÀA¥ï
180 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀÀégÀ vÀA gÁAiÀÄ¥Àà PËªÀ®UÁ (©) ¥ÁªÀgÀ «qÀgï 
181 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄvÀ¼À̈ Á¬Ä UÀA «oÀ̄ ï ºÀqÀV®ºÁgÀÄw ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
182 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¹®PÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà ¨sÀÆ¥Á®vÉUÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃmÁªÉlgï
183 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®Ì¥Àà vÀA ¦ÃgÀ¥Áà ¨sÀÆ¸ÀtV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
184 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄ£ÀAzÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ElUÁ C rÃ¸É¯ï ¥ÀA¥ï
185 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ gÉÆÃmÁªÉlgï
186 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA PÉÆÃlÄ¥ÀªÁgÀ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) gÉÆÃmÁªÉlgï
187 PÀ®§ÄgÀV ¨ÉÃ© ¨Á¬Ä UÀA ªÀiÁgÀÄw zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
188 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ vÀA UÉÃªÀÄÄ ªÀÄºÁUÁAªÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
189 PÀ®§ÄgÀV ¥sÀ®¹AUÀ vÀA ZÉÆÃPÀ¯Á ªÀÄºÁUÁAªÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
190 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà vÀA ªÀÄgÀUÀ¥Áà £ÀªÀzÀV (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
191 PÀ®§ÄgÀV ¥ÉæÃªÀÄ£ÁxÀ vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¥ÀlÖt ¥ÁªÀgÀ «qÀgï 
192 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄtÚ vÀA ®PÀÌªÀiÁä ¥ÁtÂUÁAªÀ gÁ²ªÀÄ²£À
193 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÁ¼ÀUÀ£ÀÆgÀ gÁ²ªÀÄ²£À
194 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Áà vÀA E¸Áä¬Ä® qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ gÁ²ªÀÄ²£À
195 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À vÀA §¸ÀtÚ ºÉÆÃ¼ÀPÀÄAzÁ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
196 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà vÀA ²ªÀ¥Àà ºÉÆ£Àß½î ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
197 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¢¥ÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¥ÀlÖt ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
198 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀÄðgÁd vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ ºÁUÀgÀUÀÁ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
199 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¤AUÀ¥Àà PÉ¸ÀgÀlV gÉÆÃmÁªÉlgï
200 PÀ®§ÄgÀV gÀ«ZÀAzÀæ vÀA ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄºÁUÁAªÀ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
201 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀA ºÀªÀÄAvÁæAiÀÄ £ÁUÀ£À½èÃ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
202 PÀ®§ÄgÀV gÀvÀßªÀÄä UÀA w¥ÀàtÚ fÃªÀtV gÉÆÃmÁªÉlgï
203 PÀ®§ÄgÀV £ÁªÀÄÄ vÀA eÉÃªÀÄ¯Á UÀÉÆÃV gÉÆÃmÁªÉlgï
204 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀA ±ÀA§Ä°AUÀ¥Àà ºÀgÀPÀAa ¸ÉàçÃAiÀÄgï
205 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀA ªÀÄ®PÀ¥Áà ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
206 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀA UÀÄgÀ±ÁAvÀ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
207 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Áà ¨É¼ÀUÀÄA¥Á PÉ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
208 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA zsÀÆ¼À¥Áà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
209 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ¨Á§Ä ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
210 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀA ªÀÄ±Á£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ RtzÁ¼À ¥ÁªÀgÀ «qÀgï 
211 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà £ÁUÀ£À½î ¥ÁªÀgÀ «qÀgï 
212 PÀ®§ÄgÀV ¸À«vÁ UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
213 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA ªÀiÁ¥ÀtÚ ¸ÀgÀqÀV (©) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
214 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¥Àà vÀA zÉÃªÀ¥Áà ºÀvÀUÀÄAzÁ ZÁ¥ï PÀlgï
215 PÀ®§ÄgÀV UÉÆ¯Áè¼À¥Àà vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà £À¢¹tÆÚgÀ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
216 PÀ®§ÄgÀV CA§tÚ vÀA VgÉ¥Áà £ÁUÀ£À½î ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
217 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À vÀA w¥ÀàtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
218 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁâ£ÀªÀÄä UÀA §¸ÀªÀgÁd vÀ¼ÀPÉÃj ºÀqÀV®ºÁgÀÄw gÉÆÃmÁªÉlgï
219 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁµÀ vÀA PÁ¼À¥Áà ªÀÄgÀUÀÄwÛ gÁ²ªÀÄ²£À
220 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ vÀA «oÀ×̄ ï RtzÁ¼À gÁ²ªÀÄ²£À
221 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
222 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀÀæªÀÄä UÀA ºÀÄ®UÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
223 PÀ®§ÄgÀV §¸À°AUÀ vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
224 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀA ¸ÀªÀÄÄä ElUÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
225 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
226 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
227 PÀ®§ÄgÀV ±ÁªÀÄ¨Á¬Ä UÀA ZÀAzÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï



228 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA ¤AUÀ¥Àà PËªÀ®UÁ (©) ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
229 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA ®PÀ¸À¥Áà ¸ÀgÀqÀV (©) ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
230 PÀ®§ÄgÀV CA§t vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
231 PÀ®§ÄgÀV GªÉÄÃ±À vÀA CA§tÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ §æ¸ï PÀlgï 
232 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà vÀA ZÀAzÀæªÀÄ w¼ÀUÀÆ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
233 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà vÀA §¸ÀtÚ CªÀgÁzÀ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
234 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ±Àð¯ï vÀA ¸ÀÄgÉÃ±À ¨sÀgÀuÉ £ÀAzÀÆgÀ PÉ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
235 PÀ®§ÄgÀV ºÀÉÃªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA PÉÆÃlÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) rÃ¸É¯ï ¥ÀA¥ï
236 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁxÀ vÀA ±ÀgÀt¥Áà ºÁUÀgÀUÁ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
237 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÉ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Áà £À¢¹tÆÚgÀ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
238 PÀ®§ÄgÀV £ÁªÀÄzÉÃªÀ vÀA ¥ÀÄ£ÀÄß £ÀAzÀÆgÀ PÉ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
239 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtÂ vÀA gÁt¥Àà PÁA§¼É G¥À¼ÁAªÀ ¥ÀªÀgÀ «qÀgï
240 PÀ®§ÄgÀV ºÀjgÁªÀÄ vÀA ±ÀAPÀÄæ ±ÀgÀt²gÀ¸ÀV gÉÆÃmÁªÉlgï
241 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA gÉÃRÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄgÀUÀÄwÛ gÁ²ªÀÄ²£À
242 PÀ®§ÄgÀV gÀ« vÀA zsÀ£À¹AUÀ «ÄtdV gÉÆÃmÁªÉlgï
243 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀA ²ªÀ¥ÀÀà ºÀjd£À ºÉÆ£ÀÀß½î ¥ÀªÀgÀ «qÀgï
244 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA §¸ÀtÚ ¹AzÀV (©) gÉÆÃmÁªÉlgï
245 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ¹AzÀV (©) £ÉÃV®Ä
246 PÀ®§ÄgÀV PÁAvÀ¥Àà vÀA ZÀAzÀæ±Áå PÉÃj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ r¸ÉÃ¯ï ¥ÀA¥À 
247 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA gÁd¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ gÉÆÃlj nÃ®ègï
248 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄgÉ¥Áà vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ §æ¸ï PÀlgï 
249 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ RtzÁ¼À gÁ²ªÀÄ²£À
250 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²Ã¯Á¨Á¬Ä UÀA ±ÀgÀt¥Áà £À¢¹tÆÚgÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgÀ
251 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA CtÚgÁAiÀÄ ¹AzÀV (©) ©vÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
252 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæPÁAvÀ vÀA GªÀÄ¯Á PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ZÁ¥ï PÀlgï
253 PÀ®§ÄgÀV §¸Àt vÀA w¥ÀàtÚ w¼ÀUÀÆ¼À ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
254 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀªÀÄ §¸ÀtÚ ElUÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
255 PÀ®§ÄgÀV gÀÁºÀÄ® vÀA vÀÄPÁgÁªÀÄ RtzÁ¼À gÉÆÃmÁªÉÃlgï
256 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA ²ªÀ¥Àà RtzÁ¼À ¥ÀªÀgÀï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
257 PÀ®§ÄgÀV ¤ªÀÄ vÀA ±ÀAPÀgÀ ¯ÁªÀiÁtÂ ¥ÁtÂUÁAªÀ gÁ²ªÀÄ²£À
258 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA gÁt¥Áà PÀÉj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ gÁ²ªÀÄ²£À
259 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA ²ªÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ gÁ²ªÀÄ²£À
260 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA ±ÀgÀt¥Áà ElUÁ © ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
261 PÀ®§ÄgÀV ¨ÉÃ©¨Á¬Ä UÀA dAiÀÄgÁªÀÄ ¥ÁtÂUÁAªÀ ¥ÀªÀgÀ nÃ®gï
262 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ¨sÀÆ¥Á®vÉUÀ£ÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
263 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® vÀA gÁªÀÄf ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV ZÁ¥ï PÀlgï
264 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üÃªÀÄtÚ vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
265 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄtÂ UÀA ªÀiÁgÀÄw PÀqÀtÂ ¥ÀªÀgï nÃ®gÀì 
266 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® vÀA ±ÀgÀt¥ÀÁà ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ r¸ÉÃ¯ï ¥ÀA¥À 
267 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà ¸ÀÉÊ aAZÉÆÃ½ r¸ÉÃ¯ï ¥ÀA¥À 
268 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀAiÀiÁå vÀA AiÀÄAPÀAiÀiÁå ¨sÀÆAiÀiÁgÀ gÉÆÃlªÉÃlgï
269 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®ªÀÄ¨Á¬Ä UÀA zÉÃªÀf ZÀªÁít ¸ÀtÆÚgÀ £ÉÃV®Ä
270 PÀ®§ÄgÀV UÀÄdeÁÓ̈ Á¬Ä UÀA UÉÆÃ¦£ÁAiÀiÁå ªÀÄgÀªÀÄAa gÉÆÃlªÉÃlgï
271 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥ÀÀà vÀA ¦ÃgÀ¥Áà ©üÃªÀÄ½î ¥ÀªÀgÀ «qÀgï
272 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥ÀÀà vÀA ±ÀgÀt¥Áà ¨ÉÆÃ¼ÉªÁqÀ læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
273 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ £ÀAzÀÆgÀ PÉ gÁ²ªÀÄ²£À
274 PÀ®§ÄgÀV ZÀÉÃvÀ£À vÀA ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ PÀÄªÀÄ¹ ¥ÀªÀgÀ «qÀgï
275 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA AiÀÄAPÀ¥Áà ¥Á¼Á ¥ÀªÀgÀ «qÀgï
276 PÀ®§ÄgÀV CA§gÁAiÀÄ vÀA ¨sÁUÀ¥Áà §§¯ÁzÀ (LPÉ) gÁ²ªÀÄ²£À
277 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄPÀÈµÀÚ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ±²æÃ ¸ÀgÀqÀV ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
278 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ£ÀÄß vÀA ¢¥À®Ä gÁd£Á¼À ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
279 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀA gÉÃªÀÄÄ ElV ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
280 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd vÀA ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) læöåPÀÖgï £ÉÃV®Ä 
281 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄ¥Àà UÀA zÀAqÀ¥Áà ¨sÀÆ¥Á®vÉUÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä
282 PÀ®§ÄgÀV CA§tuÁÚ w¥ÀàuÁß CªÀgÁzÀ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ 
283 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÊzÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
284 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®PÀAoÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
285 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà £ÁVÃAzÀæ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï



286 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄAiÀiÁå ¸Á§AiÀiÁå ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
287 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÀAUÀªÀiÁä CªÀÄÈvÀ¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
288 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÀiÁå gÁZÀAiÀÄå vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
289 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
290 PÀ®§ÄgÀV gÁZÀuÁÚ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
291 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ £ÁUÀtÚ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
292 PÀ®§ÄgÀV gÁZÀuÁÚ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
293 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà zÉÃ«AzÀæ¥Àà ©üÃªÀÄ½î ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
294 PÀ®§ÄgÀV avÀA§gÁAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
295 PÀ®§ÄgÀV UËqÀ¥Áà ¥Àæ¨sÀÄ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
296 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥Áà AiÀÄ±ÀéAvÀ¥Áà §§¯ÁzÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
297 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà §AqÀ¥Áà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
298 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À CA§gÁAiÀÄ ¸ÁªÀ¼ÀV ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
299 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÀÄt¹ºÀqÀV® ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
300 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd gÁZÀuÁÚ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
301 PÀ®§ÄgÀV ¤d°AUÀ¥Àà ²æÃªÀÄvÀgÁAiÀÄ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
302 PÀ®§ÄgÀV vÀÄ¼Àd¥Áà ¤AUÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
303 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä ªÀÄ®Ì¥Áà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
304 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥Àà ªÀÄ£ÀÄß ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
305 PÀ®§ÄgÀV G¸Áä£À¸Á§ ±ÀgÀªÀÄvÀC° ©üÃªÀÄ½î ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
306 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÊAiÀÄzÀ À̧ºÀ£Á ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±ÀºÀeÁ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
307 PÀ®§ÄgÀV £ÁVÃAzÀæ¥Àà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
308 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝuÁÚ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
309 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©üÃªÀÄ±Á ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
310 PÀ®§ÄgÀV gÀÁWÀªÉÃAzÀægÁªÀ ®PÀëöätgÁªÀ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
311 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Áà gÉÃªÀt¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
312 PÀ®§ÄgÀV ¸¹zÀÝuÁÚ gÉÃªÀt¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
313 PÀ®§ÄgÀV gÁeÉÃAzÀæ ªÉÄÊ¯Áj ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
314 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ ªÉÄÊ¯Áj ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
315 PÀ®§ÄgÀV gÁWÀªÉÃAzÀæ zÀvÁÛvÀæAiÀÄ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
316 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±Á ©üÃªÀÄ±Á ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
317 PÀ®§ÄgÀV gÀ«ZÀAzÀæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §§¯ÁzÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
318 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà §§¯ÁzÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
319 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀuÁÚ PÀ®èuÁÚ ¹AzÀV (©) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
320 PÀ®§ÄgÀV gÀ«ÃAzÀæ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
321 PÀ®§ÄgÀV gÁeÉÃAzÀÀæ ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
322 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà ªÀÄ¼À¤ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
323 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ¼À¤ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
324 PÀ®§ÄgÀV C£À¸ÀÄ¨Á¬Ä ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
325 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw ¥ÀgÀªÉÄ±ÀégÀ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
326 PÀ®§ÄgÀV FgÀuÁÚ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
327 PÀ®§ÄgÀV ZÀÁAzÀ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀÄ±ÁPÀ ¥ÀmÉÃ¯ï PÀÉÆ¼ÀÆîgÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
328 PÀ®§ÄgÀV zÁzÉÃ¥ÀmÉÃ® ªÀÄ±ÁPÀ ¥ÀmÉÃ¯ï PÀÉÆ¼ÀÆîgÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
329 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ FgÀuÁÚ ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
330 PÀ®§ÄgÀV azÀA§gÁAiÀÄ gÁªÀÄuÁÚ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
331 PÀ®§ÄgÀV CtÚ«ÃgÀ¥Áà gÉÃªÀuÁÚ ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
332 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÉgÁAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
333 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀgÁªÀ ªÀÄzÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
334 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁgÀÄw AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
335 PÀ®§ÄgÀV gÀÄPÀäAiÀiÁå zÀ¸ÀÛAiÀiÁå ¹AzÀV (©) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
336 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
337 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀiÁä ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
338 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁæªÀÄ¥Áà FgÀuÁÚ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
339 PÀ®§ÄgÀV FgÀuÁÚ §¸ÀuÁÚ ¹AzsÀV ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
340 PÀ®§ÄgÀV UËqÀ¥Áà ¤AUÀ¥Àà §§¯ÁzÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
341 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ ¸ÉÊzÀ¥Àà PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
342 PÀ®§ÄgÀV ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
343 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ¦ÃgÀ¥Àà §§¯ÁzÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï



344 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃV dPÀÌ¥Áà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
345 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ zÉÃªÀ¥Áà PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
346 PÀ®§ÄgÀV ªÀZÀ¯Á¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
347 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ ZÀAzÀæ±Á ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
348 PÀ®§ÄgÀV C§ÄÝ¯ï gÀ²ÃzÀ CºÀäzÀ C° PÉj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
349 PÀ®§ÄgÀV «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ¨Á®ZÀAzÀæ §§¯ÁzÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
350 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆj¸Á§ ¨sÁµÁ¸Á§ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
351 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäÃPÁAvÀ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
352 PÀ®§ÄgÀV PÁ²gÁAiÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
353 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ É̄èÃ±À ®PÀëöä¥Áà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
354 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà gÁZÀuÁÚ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
355 PÀ®§ÄgÀV gÀÄPÀÀÄä¸Á§ SÁ¹A¸Á§ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
356 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ©üÃªÀÄ±Á ¹AzÀV ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
357 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀªÀiÁä §¸À¥Áà ªÀÄ¼À¤ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
358 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäÃ¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
359 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ®PÀëöät ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
360 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
361 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀ UÀÄgÀÄ§¸À¥Áà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
362 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁzÁ¸À «oÀ×¥Àà ©üÃªÀÄ½î ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
363 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ ±ÉÃRºÀÄ¸ÉÃ£ï ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
364 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÀÄ eÁ£À¥Àà ºÀÄt¹ºÀqÀV® ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
365 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« ±ÁAvÀ¥Àà PÀqÀtÂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
366 PÀ®§ÄgÀV ¨ÉÃUÀA©Ã gÀ¦üÃPÀ ¨sÁµÁ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
367 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀiÁä AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
368 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ¤AUÀ¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
369 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝuÁÚ gÁªÀÄZÀAzÀæ §§¯ÁzÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
370 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà ²æÃªÀÄAvÀ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
371 PÀ®§ÄgÀV «±Àé£ÁxÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¸ÁªÀ¼ÀV ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
372 PÀ®§ÄgÀV »gÀUÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
373 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀuÁÚ ªÀÄ®Ì¥Áà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
374 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà ±ÉÃPÀuÁÚ ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
375 PÀ®§ÄgÀV zÀvÀÛ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
376 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ w¥ÀàuÁÚ vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
377 PÀ®§ÄgÀV «oÀ×® PÀgÀ§¸À¥Àà ©üÃªÀÄ½î ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
378 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝªÀiÁä CA¨ÁgÁAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
379 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®Ì¥Áà PÀ¼À̧ À¥Àà PÉj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
380 PÀ®§ÄgÀV ºÀÆªÀªÀiÁä §¸ÀuÁÚ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
381 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀQ£Á©Ã zÁªÀÅ®¸Á§ ¥ÀlÖt ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
382 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
383 PÀ®§ÄgÀV £ÁVÃAzÀæ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
384 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà ¨É¼Àî¥Àà PÉÆ¼ÀÆîgÀ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
385 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À ªÀÄÄgÀÄUÉ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
386 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §§¯ÁzÀ (J¸ï) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
387 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
388 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¹zÀÝuÁÚ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
389 PÀ®§ÄgÀV azÁ£ÀAzÀ ªÀiÁgÀÄwgÁAiÀÄ PÀqÀtÂ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
390 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀqÀtÂ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
391 PÀ®§ÄgÀV ¤A¨ÉªÁé ²æÃªÀÄAvÀ ¹AzÀV (©) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
392 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
393 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ gÁZÀ¥Áà ¥ÀlÖt ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
394 PÀ®§ÄgÀV C¥ÀàgÁAiÀÄ «ÃgÀ§¸À¥Àà PÀqÀtÂ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
395 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝuÁÚ UÀÄAqÉgÁAiÀÄ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
396 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁæªÀÄ ¹zÀÝªÀÄ®è¥Áà PÀqÀtÂ PÀqÀtÂ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
397 PÀ®§ÄgÀV gÀÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà £ÁVÃAzÀæ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
398 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀÅPÀÄªÀiÁgÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
399 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtÂ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
400 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁzsÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
401 PÀ®§ÄgÀV ±À²PÁAvÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï



402 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå ºÀvÀUÀÄAzÁ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
403 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀiÁä CA¨ÁgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
404 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ ºÀtªÀÄAvÁæªÀ ¥ÀlÖt ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
405 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtUËqÀ ®PÀëöätUËqÀ PÀqÀtÂ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
406 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÀÄ ¹zÀÝuÁÚ ºÀÄt¹ºÀqÀV® ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
407 PÀ®§ÄgÀV ¨sÁVÃgÀy §¸ÀuÁÚ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
408 PÀ®§ÄgÀV «oÁ×̈ Á¬Ä ±ÀgÀt§¸À¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
409 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀzÁ²ªÀÅ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ¥ÀlÖt ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
410 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
411 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
412 PÀ®§ÄgÀV «gÉÃ±À £ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
413 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝAiÀiÁå ²ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
414 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁµÀ SÉÃªÀÄuÁÚ UÉÆÃ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
415 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ gÁZÀ¥Áà UÉÆÃ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
416 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd ±ÀgÀt¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
417 PÀ®§ÄgÀV ¸¹zÀÝ¥Àà ±ÀAPÀæ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
418 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£ÀgÁªÀ ªÀÄ¸ÁÛ£À¥Áà PÀÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
419 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁµÀ GªÀiÁè ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
420 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ GªÀiÁè PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
421 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀÆAAiÀiÁågÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
422 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀzÁgÀ ©Ã ªÀÄºÀäzÀ ¸Á§ ¸ÉÆAvÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
423 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
424 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®°èPÁdÄð£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà CAvÁ¥À£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
425 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁ®Qëöä gÀWÀÄ«ÃgÀ CAvÁ¥À£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
426 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À ¥ÁAqÀÄ ¨©üÃªÀÄ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
427 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ ±ÀAPÉæ¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
428 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À ¸Á¬Ä§uÁÚ QtÂÚ̧ ÀgÀ¥ÉÆÃ¸ï ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
429 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃ« zsÀÆ¼À¥Áà QttÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
430 PÀ®§ÄgÀV SÁ¹A ¸Á§ ºÀ¸À£À ¸Á§ ¨ÉÃ®ÆgÀ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
431 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® ¥ÁAqÀÄ £ÀªÀ¤ºÁ¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
432 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀÁ£ÀAzÀ gÁªÀÄuÁÚ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
433 PÀ®§ÄgÀV C¥ÁàuÁß gÁªÀÄuÁÚ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
434 PÀ®§ÄgÀV CA§uÁÚ ªÀÄgÉ¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
435 PÀ®§ÄgÀV mÉÆÃ¥ÀÄ ¥sÀvÀÄÛ£ÁAiÀÄPÀ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
436 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥Á £ÁnPÁgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
437 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
438 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Àà ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
439 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä zÉÃªÀ¯Á PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
440 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæªÀiÁä PÁ±ÀuÁÚ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
441 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀ¥Áà ±ÁAvÀ¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
442 PÀ®§ÄgÀV ¥sÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃªÀÅ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
443 PÀ®§ÄgÀV R°Ã® ¦üÃgÉÆÃd PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
444 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÀÄ WÀtÄ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
445 PÀ®§ÄgÀV dUÀ¢Ã±À ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
446 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀtªÀiÁä ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ qÉÆÃgÀdA§UÁ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
447 PÀ®§ÄgÀV gÉÃRÄ zsÀ£À¹AUÀ ªÀÄ¼À¸Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
448 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄÄ zsÀ£À¹AUÀ ªÀÄ¼À¸Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
449 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
450 PÀ®§ÄgÀV CfÃd EA¨Áæ»ªÀiï ¸ÉÆAvÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
451 PÀ®§ÄgÀV UÀqÀÄ¸Á§ EªÀiÁªÀiÁ¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
452 PÀ®§ÄgÀV ªÉÄÃWÀÄ WÀtÄ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
453 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà UÉÆÃ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
454 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÉæ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
455 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtgÁªÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
456 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ gÁªÀÄuÁß QtÂ À̧qÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
457 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
458 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄÄ ©üÃPÀÄÌ NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
459 PÀ®§ÄgÀV ZÀªÀ¼Á¨Á¬Ä ºÀÆ§Ä ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï



460 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtgÁªÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥ÀlªÁzÁ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
461 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ¤AUÀ¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
462 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ ¥ÀÄgÀÄ ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
463 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Áà §¸ÀªÀt¥Áà gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
464 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀAiÀiÁå ±ÀAPÀæAiÀiÁå CAvÁ¥À£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
465 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà gÀÄzÀæ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
466 PÀ®§ÄgÀV ®°vÁ¨Á¬Ä ²ªÀgÁªÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
467 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæ±ÉÃnÖ ±ÀgÀt¥Áà gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
468 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÀAd¥Áà ±ÀgÀt¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
469 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
470 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃ£ÀÄ PÉÃ¸ÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
471 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà ºÀÄZÀÑ¥Áà gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
472 PÀ®§ÄgÀV aAvÀ¥Áà ªÀiÁ¼À¥Áà UÉÆ§âgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
473 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ¥ÀlªÁzÁ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
474 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtAiÀiÁå £ÀÄgÉÆAzÀAiÀiÁå ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
475 PÀ®§ÄgÀV ¢°Ã¥ÀgÉrØ ©üÃªÀÄgÉrØ PÀ®ªÀÄÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
476 PÀ®§ÄgÀV ª«ÃgÀ±ÉnÖ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥ÀlªÁzÁ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
477 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄiÁtÂPÀ¥Áà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
478 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÁ¨Á¬Ä CtÚ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
479 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁªÀÄ vÁªÀgÀÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
480 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ¹AUÀ gÁªÀÄfÃ ¸ÉÆAvÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
481 PÀ®§ÄgÀV zÀAdÄ ©üÃªÀiÁè ªÀÄ¼À¸Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
482 PÀ®§ÄgÀV ¸Á¬Ä§uÁÚ £ÁUÀ±ÉnÖ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
483 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀÁf ZÀAzÀÄ ªÀÄgÀªÀÄAa ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
484 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdÄ ²ªÀgÁAiÀÄ £ÀªÀ¤ºÁ¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
485 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄZÉÃAzÀæ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
486 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÁ¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
487 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ ¥ÀÄgÀÄ ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
488 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÄ GªÀiÁè ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
489 PÀ®§ÄgÀV £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄgÀUÀÄwÛ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
490 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁªÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÉÆ§âgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
491 PÀ®§ÄgÀV ¨Á®uÁÚ ®PÀëöät PQtÂÚ̧ ÀgÀ¥ÉÆÃ¸À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
492 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Áà vÀÄ¼Àd¥Áà PQttÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
493 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät RÆ¨Á ªÀgÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
494 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ Uàt¥ÀvÀgÁªÀ PQtÂÚ̧ ÀgÀ¥ÉÆÃ¸À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
495 PÀ®§ÄgÀV gÀÆ¥ÉÃ±À ZÀªÁít ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
496 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀëöät ZÀ£Àß§¸ÀªÀ UÉÆ§âgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
497 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÀ ¤gÀAd¥Áà CAvÁ¥À£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
498 PÀ®§ÄgÀV CA§uÁÚ zÉÃªÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
499 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²®ªÀiÁä gÁªÀÄgÉrØ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
500 PÀ®§ÄgÀV gÀÁªÀÄZÀAzÀæ §AqÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
501 PÀ®§ÄgÀV «£ÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Áà £ÀÉÃ¼ÀPÀÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
502 PÀ®§ÄgÀV CA§uÁÚ ²ªÀtÚ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
503 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAPÉæ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
504 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ §¸À¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
505 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄgÀÄ eÉªÀÄ¯Á PËªÀ£À½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
506 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Áà §¸ÀªÀt¥Áà gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
507 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀAiÀiÁå ±ÀAPÀæAiÀiÁå CAvÁ¥À£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
508 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà gÀÄzÀæ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
509 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÀAd¥Áà ±ÀgÀt¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
510 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæ±ÉnÖ ±ÀgÀt¥Áà gÁd£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
511 PÀ®§ÄgÀV ºÉÃªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÉÆÃ¥ÀÄ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
512 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà £ÀªÀ¤ºÁ¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
513 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁßxÀ ªÁ®Ä PËªÀ£À½î ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
514 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä UÉÆÃ«AzÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
515 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À ±ÀAPÉæ¥Áà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
516 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À ºÉÃªÀÄ¯Á ¸ÉÆAvÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
517 PÀ®§ÄgÀV ºÀjZÀAzÀæ ªÉÆÃwgÁªÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï



518 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÉÆ§âgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
519 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà gÁªÀÄuÁÚ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
520 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàtÚ ¤AUÀ¥Áà ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
521 PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÄ gÁªÀÄÄ ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
522 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
523 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Á±Á ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
524 PÀ®§ÄgÀV º»ÃgÀÄ ¥ÁAqÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
525 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃ«AzÀ eÉªÀiÁè ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
526 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²¯Á¨Á¬Ä PÉÃ¸ÀªÀgÁªÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
527 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà £ÀÄgÉÆAzÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
528 PÀ®§ÄgÀV ¥sÀÄ®ZÀAzÀ ªÀiÁ£ÀÄ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
529 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁgÁzÁ¨Á¬Ä PÁ±É¥Áà NPÀ½ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
530 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ±ÉÊ® ²ªÀgÁd PQtÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
531 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ ±ÀAPÉæ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
532 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄgÀÄ SÉÃªÀÄÄ ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
533 PÀ®§ÄgÀV ªÀgÀzÁ±ÀAPÀgÀ À̧Ä¨sÁµÀ ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
534 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä zÉÃªÀ®Ä PÀÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
535 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ ©üPÀÄÌ ªÀÄgÀªÀÄAa ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
536 PÀ®§ÄgÀV eÉÊ»AzÀ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
537 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
538 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄzsÁPÀgÀ eÉÆåÃw¨Á PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
539 PÀ®§ÄgÀV ±ÀPÀÄAvÀ¯Á PÀÄ¥ÉÃAzÀæ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
540 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
541 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÀ¯Á gÁªÀÄÄ ¢£À¹ PÉ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
542 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ GqÀ¨Á¼À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
543 PÀ®§ÄgÀV ª«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
544 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UËqÀ¥Áà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
545 PÀ®§ÄgÀV UÀÄqÀÄ¸Á¨Á ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
546 PÀ®§ÄgÀV EA¨Áæ»A ªÀÄºÉ§Æ§ ¥Á±Á PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
547 PÀ®§ÄgÀV ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® dªÀÄ£ï ¥ÀmÉÃ® ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
548 PÀ®§ÄgÀV ¢Ã°¥ÀgÉrØ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ªÀqÀUÉÃgÁ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
549 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ±ÀAPÉæ¥Áà qÉÆÃgÀdA§UÁ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
550 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà ¹zÀÝ¥Áà £ÉÃ¼ÀPÀÆqÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
551 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀzÁgÀ WÀ¥sÀÆgÀ ¸Á§ ªÀÄgÀUÀÄwÛ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
552 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ gÁZÀ¥Áà UÉÆ§ÄâgÀªÁr ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
553 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃ£À¹ «oÀ® ¨ÁZÀ£Á¼À ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
554 PÀ®§ÄgÀV §AqÀ¥Áà ZÀAzÀæ¥Áà ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
555 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥Àà / ¹zÀÝ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¨Áånæ ¸ÉàÃAiÀÄgï
556 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà / §¸À¥Àà PÀªÀ®UÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
557 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà / £ÁUÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
558 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / UÀAUÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
559 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ / ªÀÄgÉ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
560 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÀgÁd / w¥ÀàtÚ ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
561 PÀ®§ÄgÀV ±ÁªÀÄgÁªÀ / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §¸ÀªÀ¥ÀlÖt ¸ÉàçÃAiÀÄgï
562 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ / §¸ÀªÀt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
563 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ«ÃgÀ / PÀ¯Áåt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
564 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀ¥Àà / UÀÄAqÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
565 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ£À¥Àà /©üÃªÀÄgÁAiÀÄ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt ¸ÉàçÃAiÀÄgï
566 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ / »ÃgÉt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
567 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥ÀÀà / ¨ÉÊ®¥Àà eÉÆUÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
568 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ / PÀ®è¥Àà ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î ¸ÉàçÃAiÀÄgï
569 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà / ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
570 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà / ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
571 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà / ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
572 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà / ¹zÀÝ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
573 PÀ®§ÄgÀV PÀÄvÀÄ§Ä¢ÝÃ£ï / £À¹gÉÆ¢Ý£ï  PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
574 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
575 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÉæ¥Àà / UÀAUÀ¥Àà «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï



576 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÉæ¥ÀÀà / zÀvÀÛ¥Àà  PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
577 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀªÀÄä / ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
578 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà eÉÆUÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
579 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ / ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà §¼ÀªÁqÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
580 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄè®èªÀÄä / ©üÃªÀÄ±Áå ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
581 PÀ®§ÄgÀV C©üµÉÃR / CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
582 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄvÀÛ¥Àà / ¨ÉÊ®¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
583 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ / ¨ÉÊ®¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
584 PÀ®§ÄgÀV ©ÃgÀ¥Àà / ¨sÀÆvÁw «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
585 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥ÀÀà / ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà   QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
586 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄtÚ / UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ªÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
587 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄtÚ / ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
588 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀtÚ / ©üÃªÀÄtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
589 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
590 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÁd / ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
591 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÊ¯Á²æÃ / ¸ÀAUÀtÚUËqÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
592 PÀ®§ÄgÀV CuÁÚgÁªÀ / gÁuÉÆÃf ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
593 PÀ®§ÄgÀV PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä / ¢UÀA§gÀgÁªÀ UÀgÀÆgÀ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
594 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / zÉÃ«AzÀæ¥Àà UÀgÀÆgÀ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
595 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà / ªÀÄ®è¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
596 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ / ²ªÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
597 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / ±ÀgÀt¥Àà   QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
598 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà / UÀÄAqÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
599 PÀ®§ÄgÀV CªÀétÚ / §¸ÀtÚ ¦üÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
600 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ±ÉÊ® / AiÀÄ±ÀªÀAvÀ¥Àà £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
601 PÀ®§ÄgÀV «oÀ×® / §¸ÀªÀgÁd ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
602 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÁºÉÃ§UËqÀ / ZÀAzÀæ±Áå £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
603 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ¸ÀÄAzÀgÀ / zsÀªÀÄðtÚ  §¼ÀªÁqÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
604 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ / ¸ÁºÉÃ§UËqÀ   QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
605 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ / ZÀAzÀæ±Áå «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
606 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà / ±ÀgÀt¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
607 PÀ®§ÄgÀV ²æÃPÁAvÀ / FgÀtÚ PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
608 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ / §¸ÀªÀt¥Àà ¹gÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
609 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / zÉÆqÀØ¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
610 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  PÀªÀ®UÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
611 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ£ÀÄ / ¥ÁAqÀÄ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
612 PÀ®§ÄgÀV «ÄeÁð ¥ÀmÉÃ® / ¨ÁªÁ¸Á§ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
613 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ®è¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
614 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥Àà / ±ÀgÀt¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
615 PÀ®§ÄgÀV FgÀtÚ / gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
616 PÀ®§ÄgÀV FgÀªÀÄä / ºÀtªÀÄAvÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
617 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄtZÀ¥Àà / zsÀªÀÄðtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
618 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀ¥ÀÀà PÀªÀ®UÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
619 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀtÚ / ±ÀgÀt¥Àà PÀªÀ®UÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
620 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà / FgÀtÚ PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
621 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà / w¥ÀàtÚ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
622 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ¸À/ eÉmÉÖ¥Àà PÀªÀ®UÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
623 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ / ¨sÉÆÃdgÁAiÀÄ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
624 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄtÚ / ±ÀAPÉæ¥Àà PÀ®ªÀUÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
625 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä / AiÀÄ®è¥Àà PÀ®ªÀUÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
626 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà / ¤AUÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
627 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà / ªÀÄ®è¥Àà «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
628 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw / ºÀÄ É̄¥Àà ªÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
629 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ»§Æ§ C°/ DzÀA C° ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
630 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÁPÀgÀ / ¨Á§ÄgÁªÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt ¸ÉàçÃAiÀÄgï
631 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ / ªÀiÁ¥ÀtÚ PÀªÀ®UÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
632 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät / CuÁÚgÁAiÀÄ PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
633 PÀ®§ÄgÀV PÉÆmÉæ¥Àà / ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï



634 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄPÁÛ̈ Á¬Ä / ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
635 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄtÚ / ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
636 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝtÚ / UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
637 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀtÚ / «oÉÆÃ¨Á eÉÆUÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
638 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ / UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
639 PÀ®§ÄgÀV UÀÄ¯ÁªÀÄ zÀ¸ÀÛVgÀ/ SÁeÁ¸Á§ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
640 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà / ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
641 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃ« / ZÀAzÀæ±Áå w¼ÀUÀÆ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
642 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±Áå / gÉÃªÀ¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
643 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄªÀiÁ / ªÀÄ°èPÁdÄð£À w¼ÀUÀÆ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
644 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥Àà / ±ÉÃR¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
645 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ / ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
646 PÀ®§ÄgÀV zÀvÀÛ¥Àà / gÉÃªÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
647 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥ÀÀà / ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
648 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²Ã¯Á¨Á¬Ä / ¸ÀAUÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
649 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀUËqÀ / §¸ÀtÚUËqÀ w¼ÀUÀÆ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
650 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä / ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
651 PÀ®§ÄgÀV vÀÄPÁgÁªÀÄ / ºÉÃªÀÄ®Ä  ElUÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
652 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆUÀ¥Áà/zsÉÆÃ¼À¥Áà ElÖUÁ PÉ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
653 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ¸ÉÃ£À ¥ÀmÉÃ®/¯ÁqÉèÃ ¥ÀmÉÃ® ¦üÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
654 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À / gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
655 PÀ®§ÄgÀV ನೀಲಕಂಠ CAಕಲಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
656 PÀ®§ÄgÀV ರಾಜಶೇಕಯ ಶಿವಾನಂದ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
657 PÀ®§ÄgÀV ಮೈನೀದಿ್ದ ನ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
658 PÀ®§ÄgÀV ಸಂತೀಷಿ ಮಾರುತಿ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
659 PÀ®§ÄgÀV ಚೆನನ ಮಾಾ  ಕಾವಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
660 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರಾಜ ಶಿಶಂಕರ ಪ್ಪಾ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
661 PÀ®§ÄgÀV ವೀಯಬದರ ಪ್ಪಾ  ಹುಷನಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
662 PÀ®§ÄgÀV ಕವತಾ ಚಭದರ ಕಾಾಂತ ಕುರಿಕೀಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
663 PÀ®§ÄgÀV ದೀಾಂಡಿಬಾ ಅಾಂದೀಬಾ ಬೇಳಕೀಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
664 PÀ®§ÄgÀV ಯಮೇವ ಫಷಣ್ಣ  ಹೀಳಕುಾಂದಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
665 PÀ®§ÄgÀV ಫಷgÁಜ ಧಭðಣ್ಣ  ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
666 PÀ®§ÄgÀV ಸೂಮðಕಾಾಂತ ವೀಯಣ್ಣಣ  ಹೀಳಕುಾಂದಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
667 PÀ®§ÄgÀV ಭಾಯತಬಾಯಿ ಅಾಂಬಾರಾಮ ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
668 PÀ®§ÄgÀV ಪುತಳಾಬಾಯಿ ವಠಠ ಲ ಹೀಳಕುಾಂದಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
669 PÀ®§ÄgÀV ಸುದಾಕಯ ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
670 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ಲನಾಥ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ಬೂಸೂಣ್ಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
671 PÀ®§ÄgÀV ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸಂಗಮಯ  ಸಯಕಂಚಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
672 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಜೀಣ್ಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
673 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಸುಭಾಶ ಹೀಳಕುಾಂಧಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
674 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಮಾಾ  ಭಲಿಪ್ಪಾ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
675 PÀ®§ÄgÀV ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಗಾಂಡಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
676 PÀ®§ÄgÀV ಕಾಶಿರಾಮ ರೇಣ್ಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಗೀಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
677 PÀ®§ÄgÀV ತಿರುತಿ ಗಂಗಾರಾಭ ಗೀಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
678 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಯಣ್ ರಾಜಶೇಕಯ ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
679 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿಮಾಾ  ಸಿದಿಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
680 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಣ್ಣಣ  ಭಲಕಣ್ಣಣ ಗೀಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
681 PÀ®§ÄgÀV ಅಕಬ ಯಸಾಫ ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
682 PÀ®§ÄgÀV ಲQëöä¨Á¬Ä ಗತತ ಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
683 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ಪðತಿ ಸುಮðಕಾಾಂತ CAಕಲಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
684 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ಪಯ ರಿೀಫ ¨ÉÃUÀA ಬಾರ ಾಂಸಾಫ ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
685 PÀ®§ÄgÀV ಬಾಬುರಾ ಚಿತಾಾಂಫರಾ ಹೀಳಕುಾಂಧಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
686 PÀ®§ÄgÀV ಇಸಾಕಟೇಲ ಖಾಜಾಟೇಲ ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
687 PÀ®§ÄgÀV ಪೀಯಪ್ಪಷಾ ಇನಾಮತCಲ್ಲ ಜೀಣ್ಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
688 PÀ®§ÄgÀV ಸುದಾಕಯ ಪ್ಪಾಂಡುರಂಗ ಬೇಳಕೀಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
689 PÀ®§ÄgÀV ಗರುಪ್ಪದಾ  ಅಣ್ಣಣ ರಾ ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
690 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ಬಂಡಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
691 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಣ್ಣಣ  ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï



692 PÀ®§ÄgÀV ನಜೀಯಪ್ಪಷಾ ಉಸಾತ ದ ಹೀಳಕುಾಂಧಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
693 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ ಭಲಿ್ೀವ ತಡಕಲ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
694 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿ ಣ್ಣ  ಸಣ್ಮಂತ ಸಯಕಂಚಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
695 PÀ®§ÄgÀV ಮಷವಂತ ಶಿರಾಮ ದಸಾತ ಪೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
696 PÀ®§ÄgÀV Eಮಾಭಸಾಫ ಭಾಷಾಮಿಯಾ ಸಯಕಂಚಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
697 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಕುಮಾಯ ಫಷರಾಜ ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
698 PÀ®§ÄgÀV ಅಜೀಮುದಿ್ದನ ವಭಶೀದಿ್ದ ನ ಜೀಣ್ಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
699 PÀ®§ÄgÀV ಧೂಳಪ್ಪಾ  ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
700 PÀ®§ÄgÀV ಭಶಕಬೀ ನಸಿೀರೀದಿ್ದ ನ ಜೀಣ್ಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
701 PÀ®§ÄgÀV ಸೀಭಶೇಕಯ ಬಂಡಪ್ಪಾ  ಕಠಠ ಳಿ್ಳ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
702 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಕಪ್ಪಾ  ಶಿಕಯಪ್ಪಾ  ನಾದಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
703 PÀ®§ÄgÀV ಅಶೀಕ ಬಾಬುರಾ ಜೀಣ್ಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
704 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿಪ್ಪಾ   ಕಾವಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
705 PÀ®§ÄgÀV ಮೀನಪ್ಪಾ  ಹೀಳಕುಾಂಧಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
706 PÀ®§ÄgÀV ರಾಜಶೇಕಯ ವೈಜ£Áಥ ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
707 PÀ®§ÄgÀV ಭನೀಸಯ ಸಂಗಪ್ಪಾ  ಹೀಳಕುಾಂಧಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
708 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಕಾಜಪ್ಪಾ  ಸಂಫಣ್ಣನ  ತಡಕಲ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
709 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗರಾಜ ನೀಲಕಂಟ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
710 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಫಷಾ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
711 PÀ®§ÄgÀV ಭೀಭಶ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
712 PÀ®§ÄgÀV ಮೈಲಾರಿ ಹೀನನ ಪ್ಪಾ  ಮಕ್ಕ ಾಂಚಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
713 PÀ®§ÄgÀV ಮವವಂತಪ್ಪಾ  ಗಯಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
714 PÀ®§ÄgÀV ಗಾಂಡಪ್ಪಾ  ಚಂದರ ಶ ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
715 PÀ®§ÄgÀV ಫಷಭತಪ್ಪಾ  ಭಲಿಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
716 PÀ®§ÄgÀV ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಭೀಭಶ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
717 PÀ®§ÄgÀV ಭಶಕಸಾಫ ಭದಯಸಾಫ ಕಡಬುಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
718 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಕಪ್ಪಾ  ಪೀಯಪ್ಪಾ  ಬೂಸೂಣ್ಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
719 PÀ®§ÄgÀV ಮೀಸಭಾ ದ ಜಾನಮಿಯಾ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
720 PÀ®§ÄgÀV ರಾಜಶೇಕಯ ಗಾಂಡಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
721 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ Cಣ್ಣಣ ರಾಮ ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
722 PÀ®§ÄgÀV ಕಂಟೆಪ್ಪಾ  ಅಾಂಬಾರಾಮ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
723 PÀ®§ÄgÀV Cಕಬ ಯಸಾಫ ನಾಗೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
724 PÀ®§ÄgÀV ಚನನ ಭಲಿಪ್ಪಾ  ಸಂಗಪ್ಪಾ  ತೀಾಂಡಕಲ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
725 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಪುತರ  ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
726 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರುದರ ಪ್ಪಾ  ವೀಯಶೆಟಿ್ಟ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
727 PÀ®§ÄgÀV ರೇಮಾಾ  ಸಿದಿಪ್ಪ ತಡಕಲ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
728 PÀ®§ÄgÀV ಯತನ ಮಾಾ  ಕಾಾಂತಪ್ಪಾ  ಜೀಣ್ಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
729 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  ರ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
730 PÀ®§ÄgÀV ಗಿೀರಿೀವ ಗೀಯಕನಾಥ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
731 PÀ®§ÄgÀV ಬಾಬು ಚಂದರ ಶ ದಸಾತ ಪೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
732 PÀ®§ÄgÀV ಶಾಂತಪ್ಪಾ  ಹನನ ಪ್ಪಾ  ಮಕ್ಕ ಾಂಚಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
733 PÀ®§ÄgÀV ಇಲ್ಲಯಾಷ ದಷತ ಗಿಯಟೇಲ ಕಡಬುಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
734 PÀ®§ÄgÀV ಜಗದೇ CAಬಂಣ್ಣಣ  ಗೀಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
735 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಪ್ಪಾ  ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
736 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ಪðತಿ ಗಯಪ್ಪದಪ್ಪಾ  ನಾದಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
737 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ನಾಗಪ್ಪಾ  ಶಿಯಡೀಣ್ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
738 PÀ®§ÄgÀV ಮಂಜುನಾಥ ವಠಠ ಲ ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
739 PÀ®§ÄgÀV ರಾಜಶೇಕಯ ಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
740 PÀ®§ÄgÀV ವಭಲಾಬಾಯಿ ನೀಲಕಂಠ ಬೇಳಕೀಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
741 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಾರ ಭಪ್ಪಾ  ತುಕಾರಾಭ ನಾದಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
742 PÀ®§ÄgÀV ಭತಿವಂತ ದೇವಾಂದರ ಪ್ಪಾ  ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
743 PÀ®§ÄgÀV ವೀನೀದ ವಶಿಕಾಾಂತ ಬೇಳಕೀಟಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
744 PÀ®§ÄgÀV ಉಮಾದೇವ ಶಿರ ೀಮಂತ ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
745 PÀ®§ÄgÀV ವಠಲ ಗಾಂಡಪ್ಪಾ  ಅಾಂಕಲಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
746 PÀ®§ÄgÀV ಭಹಾಂದರ  ಬಂಡಪ್ಪಾ  ಬೂಸೂಣ್ಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
747 PÀ®§ÄgÀV ಲ್ಲಾಂಗರಾಜ ಭಹಾಾಂತಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
748 PÀ®§ÄgÀV ಮವವ ಾಂತ ಸಿರಾಮ ದಸಾತ ಪೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
749 PÀ®§ÄgÀV ಸೀಭಶೇಕಯ ಬಂಡಪ್ಪಾ  ಕಠಠ ಳಿ್ಳ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï



750 PÀ®§ÄgÀV ನಾನಾಗೌಡ ಪ್ಪಳಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
751 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಾಂದರ ಾ  ಕಾಶಿರಾಮ ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
752 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರ ೀಮಂತರಾಮ ಫಷಣ್ಾ  ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
753 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರಾಮ ಚಂದರ ಶ ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
754 PÀ®§ÄgÀV ಕೆಸುರಾಮ ಶಿರ ೀಮಂತ ಕೆಷಯಟಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
755 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ಫಷಣ್ಾ  ಜಾಪರಾಬಾದ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
756 PÀ®§ÄgÀV ಸುಭಾಷಚಂದರ  ರುಕಕ ಾ  ಹಾಗಯಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
757 PÀ®§ÄgÀV ತುಕಾರಾಭ ತುಳಜಾರಾಭ ನಂದೂರ್ ಬ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
758 PÀ®§ÄgÀV ಭಹಾಾಂತಗೌಡ ಸಿದಾರ ಭಾ  ನಂದೂರ್ ಬ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
759 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ್ ಭೀಭಶ ನಂದೂರ್ ಬ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
760 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿ ಾ  ಮಾಳಾ  ಕುಷನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
761 PÀ®§ÄgÀV ನಬಸಾಫ ಮಸಭಾ ದಸಾಫ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
762 PÀ®§ÄgÀV ಧೂಳಾ  ಸಿದಿ ಾ  ನಂದೂರ್ ಬ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
763 PÀ®§ÄgÀV ಸೀಭಶೇಖಯ ಶಿವಯಣ್ಾ  ಕನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
764 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಾನಂದ ಫಷಣ್ಾ  ರಾಜಾಪುಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
765 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಲ್ಲಾಂಗಾ  ಗರುಲ್ಲಾಂಗಾ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
766 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವೂ ಸುಫಬ ಣ್ಣ  ಕನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
767 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿ ಾ  ಪೂಜಾರಿ ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
768 PÀ®§ÄgÀV ದತಾತ ತ್ರ ೀಮ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ಶಿರ ೀನವಾಷ ಷಯಡಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
769 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರ ೀನವಾಷರಾ ಶಿರ ೀನವಾಷ ಷಯಡಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
770 PÀ®§ÄgÀV ರೇಣ್ಸಿದಿಾ  ಮೈಲಾಯಾ  ಕನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
771 PÀ®§ÄgÀV ಈಯಣ್ಣ  ಶಂಕರ ಾ  ನಂದೂರ್ ಬ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
772 PÀ®§ÄgÀV ಧಭಮರಾಜ ಖೇಮು ನಂದೂರ್ ಕೆ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
773 PÀ®§ÄgÀV ಫಷವಂತರಾಮ ನಾಗನಳಿ್ಳ  ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
774 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಫಷ ಅನನ ಪೂಣ್ಮಮಯ  ಕೆಷಯಟಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
775 PÀ®§ÄgÀV ದ್ದಗಂಫಯ ಷಯದಾಯಮಯ  ಅಜಾಧಪುಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
776 PÀ®§ÄgÀV ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ರುಕಮದಿ್ದ ೀನ್ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
777 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ ಶಿಮಯ  ಕಲಿಬೇನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
778 PÀ®§ÄgÀV ರಾಭಮಯ  ಸಾಫಮಯ  ಕಲಿಬೇನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
779 PÀ®§ÄgÀV ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಹಾಗಯಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
780 PÀ®§ÄgÀV ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಶಂಕಯರಾ ಶಿರ ೀನವಾಷ ಷಯಡಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
781 PÀ®§ÄgÀV ಯಮೇವ ಶಿವಯಣ್ಾ  ಸಡಗಿಲ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
782 PÀ®§ÄgÀV ಷಮಯ ದ್ ನಜಾಮೀದಿ್ದನ್ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
783 PÀ®§ÄgÀV ರಿಹಾನ್ ಯವೀನ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
784 PÀ®§ÄgÀV ಸುರೇವ ಚಾಂಗವಾ ಕಲಬುಯಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
785 PÀ®§ÄgÀV ಈಯಮಯ  ಭಠತಿ ಬದಿಾಪುಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
786 PÀ®§ÄgÀV ಕಯಫಷಮಯ  ವಯಣ್ಮಯ  ಕನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
787 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಕುಮಾಯ ದೇವಮುಖ ಹಾಗಯಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
788 PÀ®§ÄgÀV ಸಿರಾಜೊದಿ್ದ ೀನ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
789 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಾ  ರಾಮು ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
790 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರ ೀಮಂತಾ  ಗೌಡಾ  ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
791 PÀ®§ÄgÀV ರ ಭಾಕಯ ದಂಡಾ  ಹಾಗಯಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
792 PÀ®§ÄgÀV ಲಕ್ಷ್ಾ ಮಯ  ಕಿವನರಾ ಲಿಾಪುಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
793 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಾಜ ಅರುಣ್ ಹಾಗಯಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
794 PÀ®§ÄgÀV ಸೂಗಮಯ  ಭಠತಿ ಹಾಗಯಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
795 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಾನಂದ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಉದನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
796 PÀ®§ÄgÀV ದೇವಾಂದರ ಾ  ಕಳಕೂಯ ಉದನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
797 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ಲನಾಥ  ಸಿದಾರ ಭಾ  ನಾಗನಳಿ್ಳ  ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
798 PÀ®§ÄgÀV ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಫಷವಂತರಾಮ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
799 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ೀವಾ  ಸಿದಿ ಾ  ನಂದೂರ್ ಬ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
800 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಕುಮಾಯ ದವಯಥ ಅಜಾಧಪುಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
801 PÀ®§ÄgÀV ಷಮಯ ದ್ ಗೌಸ್ ಅಬದ್ ಇಟಗಾ ಅಸಾ ದಾಬಾದ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
802 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ ಶಿವಯಣ್ಾ  ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
803 PÀ®§ÄgÀV ಪಯಿೀಮಾ ತುಕಾರಾಭ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
804 PÀ®§ÄgÀV ಶಭರಾ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ಗರೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
805 PÀ®§ÄgÀV ಶೇಖ್ ಮಸಭಾ ದ್ ಮುಷತ ಫಾ ವಾಂಕಟಬೇನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
806 PÀ®§ÄgÀV Md ಟೇಲ್ ಜೀಯ ಟೇಲ್ ಸಿೀತನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
807 PÀ®§ÄgÀV ವವವ ನಾಥ ಸಿದಿ ಣ್ಣ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï



808 PÀ®§ÄgÀV ಸುಭಾಷಚಂದರ  ಗತ್ತ ೀದಾಯ ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
809 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಎಾಂ ರಾಜಾಪುಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
810 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ಪಮತಿ ಬಾಬು ನಂದ್ದಕೂಯ  ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
811 PÀ®§ÄgÀV ಉಮೇವ ಹೇಭಲು ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
812 PÀ®§ÄgÀV ಸಹೈಲ್ ಗಪಯ ಟೇಲ್ ಮಾಲಗತಿತ  ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
813 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ಲಕಾಜುಮನ ಸಿದಿ ಣ್ಣ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
814 PÀ®§ÄgÀV ದತುತ  ಶಿಾ  ಕೆಷಯಟಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
815 PÀ®§ÄgÀV ಯಮೇವ ಶಿಮಯ  ಸಿೀತನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
816 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಾಂದರ ಾ  ಸಿದಿ ಾ  ಉದನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
817 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಾನಂದ ಯೀಗಣ್ಣ  ಉದನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
818 PÀ®§ÄgÀV ಸುರೇಾಂದರ  ಮಾಳಾ  ಹಾಗಯಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
819 PÀ®§ÄgÀV ರಾಹುಲ ಅಣ್ಬು ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
820 PÀ®§ÄgÀV ಭೀಮಾಶಂಕಯ ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ನಾಗನಳಿ್ಳ  ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
821 PÀ®§ÄgÀV ಭಹಾಾಂತೇವ ಶಂಕಯ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
822 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರ ೀಮಂತಾ  ಗೌಡಾ  ನಂದ್ದಕೂಯ  ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
823 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಕುಮಾಯ ವಠಠ ಲ ನಂದೂರ್ ಕೆ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
824 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಗೌಡ ಮಾಣಿಕಾ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
825 PÀ®§ÄgÀV ಬಾಬೂಮಿಯಾ ಹುಸೇನಸಾಫ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
826 PÀ®§ÄgÀV ಬ ಎನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ಕಲಬುಯಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
827 PÀ®§ÄgÀV ವವವ ನಾಥ ಹನನ ಳಿ್ಳ  ಕಲಬುಯಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
828 PÀ®§ÄgÀV ಗರುನಾಥ ಕಿವನ ನಂದೂರ್ ಕೆ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
829 PÀ®§ÄgÀV ಕುಪಾಂದರ  ವಹಾಪೂಯಕರ್ ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
830 PÀ®§ÄgÀV ಕೇವಾ  ಫಲವಂತಾ  ಕೆಷಯಟಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
831 PÀ®§ÄgÀV ದತುತ  ಧನಸಿಾಂಗ ಕುಷನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
832 PÀ®§ÄgÀV ಫಷಾ  ಗಯಾ  ಉದನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
833 PÀ®§ÄgÀV ಅಾಂಜನಾ  ಶಿಲ್ಲಾಂಗಾ  ಕೆಷಯಟಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
834 PÀ®§ÄgÀV ಢಾಕು ಧೀಭಲು ಕಾಳನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
835 PÀ®§ÄgÀV ನಾಭದೇ ಪುನ್ನನ  ನಂದೂರ್ ಕೆ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
836 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರಾಮ ಫಯಗಾಲ್ಲ ಕುಷನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
837 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದು ಭೀಜು ಕುಷನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
838 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಯಣ್ಾ  ಫಯಗಾಲ್ಲ ಕುಷನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
839 PÀ®§ÄgÀV ಕಿಶೀಯಕುಮಾಯ ಚವಾಾ ಣ್ ನಂದೂರ್ ಕೆ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
840 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಯೀಗಾ  ಫಷಾ  ನಂದೂರ್ ಬ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
841 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರಾಜ ಬಂಡೆಾ  ಹಾಗಯಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
842 PÀ®§ÄgÀV ಧಭಮರಾಮ ಅಾಂಫಣ್ಣ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
843 PÀ®§ÄgÀV ಮೀತಿರಾಭ ಹಿೀರು ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
844 PÀ®§ÄgÀV ಶಭಸುಾಂದಯ ಸಾವ ಮಿ ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
845 PÀ®§ÄgÀV ತಾನಾಜ ಭಹಾದೇ ಹಾಗಯಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
846 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ ಶಿಮಯ  ಕಲಗಾ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
847 PÀ®§ÄgÀV ಭಾಗಣ್ಣ  ವಯಣ್ಾ  ಕಲಿಬೇನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
848 PÀ®§ÄgÀV ಮೀನಾ  ವಯಣ್ಾ  ಕಲಿಬೇನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
849 PÀ®§ÄgÀV ಅನೀಲ ಚಂದರ ಶ ಕಲಿಬೇನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
850 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರಾಮ ಸರಿವಚ ಾಂದರ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
851 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ೀವಾ  ಲಕಕ ಾ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
852 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ಲಕಾಜುಮನ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
853 PÀ®§ÄgÀV ಕಂಟೆಾ  ರಾಮಾ  ಕಲಿಬೇನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
854 PÀ®§ÄgÀV ಚನನ ಾ  ಸಣ್ಮಂತ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
855 PÀ®§ÄgÀV ಸೀಭರೆಡಿಿ  ದೇವಾಂದರ ಾ  ಕಲಿಬೇನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
856 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಯಣ್ಾ  ವಠೀಬಾ ಜಾಪರಾಬಾದ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
857 PÀ®§ÄgÀV ಗಂಗಾಧಯ ಶಿವಯಣ್ಾ  ಕೆಷಯಟಗಿ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
858 PÀ®§ÄgÀV ಗಯಣ್ಣ  ದತತ ಪ್ಪಾ  ಹಿೀರಾಪುಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
859 PÀ®§ÄgÀV ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಬಗವಂತರಾಮ ಉದನೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
860 PÀ®§ÄgÀV ಸುಹಾಷ ಸುಧಾಕಯರಾ ನಂದ್ದಕೂಯ ¨Áålj ¸ÉàçÃAiÀÄgï
861 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Áà gÉÃªÀt¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
862 PÀ®§ÄgÀV ¸¹zÀÝuÁÚ gÉÃªÀt¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
863 PÀ®§ÄgÀV gÁeÉÃAzÀæ ªÉÄÊ¯Áj ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
864 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ ªÉÄÊ¯Áj ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
865 PÀ®§ÄgÀV gÁWÀªÉÃAzÀæ zÀvÁÛvÀæAiÀÄ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



866 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±Á ©üÃªÀÄ±Á ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
867 PÀ®§ÄgÀV gÀ«ZÀAzÀæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §§¯ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
868 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà §§¯ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
869 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀuÁÚ PÀ®èuÁÚ ¹AzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
870 PÀ®§ÄgÀV gÀ«ÃAzÀæ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
871 PÀ®§ÄgÀV gÁeÉÃAzÀÀæ ªÀÄ É̄èÃ±À¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
872 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà ªÀÄ¼À¤ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
873 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ¼À¤ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
874 PÀ®§ÄgÀV C£À¸ÀÄ¨Á¬Ä ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
875 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw ¥ÀgÀªÉÄ±ÀégÀ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
876 PÀ®§ÄgÀV FgÀuÁÚ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
877 PÀ®§ÄgÀV ZÀÁAzÀ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀÄ±ÁPÀ ¥ÀmÉÃ¯ï PÀÉÆ¼ÀÆîgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
878 PÀ®§ÄgÀV zÁzÉÃ¥ÀmÉÃ® ªÀÄ±ÁPÀ ¥ÀmÉÃ¯ï PÀÉÆ¼ÀÆîgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
879 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ FgÀuÁÚ ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
880 PÀ®§ÄgÀV azÀA§gÁAiÀÄ gÁªÀÄuÁÚ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
881 PÀ®§ÄgÀV CtÚ«ÃgÀ¥Áà gÉÃªÀuÁÚ ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
882 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÉgÁAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
883 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀgÁªÀ ªÀÄzÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
884 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁgÀÄw AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
885 PÀ®§ÄgÀV gÀÄPÀäAiÀiÁå zÀ¸ÀÛAiÀiÁå ¹AzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
886 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
887 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀiÁä ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
888 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁæªÀÄ¥Áà FgÀuÁÚ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
889 PÀ®§ÄgÀV FgÀuÁÚ §¸ÀuÁÚ ¹AzsÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
890 PÀ®§ÄgÀV UËqÀ¥Áà ¤AUÀ¥Àà §§¯ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
891 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ ¸ÉÊzÀ¥Àà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
892 PÀ®§ÄgÀV ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
893 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ¦ÃgÀ¥Àà §§¯ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
894 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃV dPÀÌ¥Áà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
895 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ zÉÃªÀ¥Áà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
896 PÀ®§ÄgÀV ªÀZÀ¯Á¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
897 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ ZÀAzÀæ±Á ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
898 PÀ®§ÄgÀV C§ÄÝ¯ï gÀ²ÃzÀ CºÀäzÀ C° PÉj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
899 PÀ®§ÄgÀV «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ¨Á®ZÀAzÀæ §§¯ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
900 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆj¸Á§ ¨sÁµÁ¸Á§ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
901 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäÃPÁAvÀ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
902 PÀ®§ÄgÀV PÁ²gÁAiÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
903 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ É̄èÃ±À ®PÀëöä¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
904 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà gÁZÀuÁÚ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
905 PÀ®§ÄgÀV gÀÄPÀÀÄä¸Á§ SÁ¹A¸Á§ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
906 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ©üÃªÀÄ±Á ¹AzÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
907 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀªÀiÁä §¸À¥Áà ªÀÄ¼À¤ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
908 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäÃ¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
909 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ®PÀëöät ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
910 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
911 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀ UÀÄgÀÄ§¸À¥Áà ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
912 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁzÁ¸À «oÀ×¥Àà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
913 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ ±ÉÃRºÀÄ¸ÉÃ£ï ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
914 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÀÄ eÁ£À¥Àà ºÀÄt¹ºÀqÀV® vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
915 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« ±ÁAvÀ¥Àà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
916 PÀ®§ÄgÀV ¨ÉÃUÀA©Ã gÀ¦üÃPÀ ¨sÁµÁ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
917 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀiÁä AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
918 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ¤AUÀ¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
919 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝuÁÚ gÁªÀÄZÀAzÀæ §§¯ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
920 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà ²æÃªÀÄAvÀ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
921 PÀ®§ÄgÀV «±Àé£ÁxÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¸ÁªÀ¼ÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
922 PÀ®§ÄgÀV »gÀUÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
923 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀuÁÚ ªÀÄ®Ì¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



924 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà ±ÉÃPÀuÁÚ ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
925 PÀ®§ÄgÀV zÀvÀÛ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
926 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ w¥ÀàuÁÚ vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
927 PÀ®§ÄgÀV «oÀ×® PÀgÀ§¸À¥Àà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
928 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝªÀiÁä CA¨ÁgÁAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
929 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®Ì¥Áà PÀ¼À̧ À¥Àà PÉj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
930 PÀ®§ÄgÀV ºÀÆªÀªÀiÁä §¸ÀuÁÚ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
931 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀQ£Á©Ã zÁªÀÅ®¸Á§ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
932 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
933 PÀ®§ÄgÀV £ÁVÃAzÀæ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
934 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà ¨É¼Àî¥Àà PÉÆ¼ÀÆîgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
935 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À ªÀÄÄgÀÄUÉ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
936 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §§¯ÁzÀ (J¸ï) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
937 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
938 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¹zÀÝuÁÚ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
939 PÀ®§ÄgÀV azÁ£ÀAzÀ ªÀiÁgÀÄwgÁAiÀÄ PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
940 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
941 PÀ®§ÄgÀV ¤A¨ÉªÁé ²æÃªÀÄAvÀ ¹AzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
942 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
943 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ gÁZÀ¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
944 PÀ®§ÄgÀV C¥ÀàgÁAiÀÄ «ÃgÀ§¸À¥Àà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
945 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝuÁÚ UÀÄAqÉgÁAiÀÄ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
946 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁæªÀÄ ¹zÀÝªÀÄ®è¥Áà PÀqÀtÂ PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
947 PÀ®§ÄgÀV gÀÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà £ÁVÃAzÀæ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
948 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀÅPÀÄªÀiÁgÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
949 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtÂ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
950 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁzsÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
951 PÀ®§ÄgÀV ±À²PÁAvÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
952 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
953 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀiÁä CA¨ÁgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
954 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ ºÀtªÀÄAvÁæªÀ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
955 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtUËqÀ ®PÀëöätUËqÀ PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
956 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÀÄ ¹zÀÝuÁÚ ºÀÄt¹ºÀqÀV® vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
957 PÀ®§ÄgÀV ¨sÁVÃgÀy §¸ÀuÁÚ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
958 PÀ®§ÄgÀV «oÁ×̈ Á¬Ä ±ÀgÀt§¸À¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
959 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀzÁ²ªÀÅ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
960 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
961 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
962 PÀ®§ÄgÀV «gÉÃ±À £ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
963 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝAiÀiÁå ²ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå ¢£À¹ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
964 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁµÀ SÉÃªÀÄuÁÚ UÉÆÃ§ÄâgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
965 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ gÁZÀ¥Áà UÉÆÃ§ÄâgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
966 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd ±ÀgÀt¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
967 PÀ®§ÄgÀV ¸¹zÀÝ¥Àà ±ÀAPÀæ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
968 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£ÀgÁªÀ ªÀÄ¸ÁÛ£À¥Áà PÀÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
969 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁµÀ GªÀiÁè ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
970 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ GªÀiÁè PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
971 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀÆAAiÀiÁågÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
972 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀzÁgÀ ©Ã ªÀÄºÀäzÀ ¸Á§ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
973 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
974 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®°èPÁdÄð£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà CAvÁ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
975 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁ®Qëöä gÀWÀÄ«ÃgÀ CAvÁ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
976 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À ¥ÁAqÀÄ ¨©üÃªÀÄ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
977 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ ±ÀAPÉæ¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
978 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À ¸Á¬Ä§uÁÚ QtÂÚ̧ ÀgÀ¥ÉÆÃ¸ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
979 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃ« zsÀÆ¼À¥Áà QttÂÚ̧ ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
980 PÀ®§ÄgÀV SÁ¹A ¸Á§ ºÀ¸À£À ¸Á§ ¨ÉÃ®ÆgÀ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
981 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® ¥ÁAqÀÄ £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



982 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀÁ£ÀAzÀ gÁªÀÄuÁÚ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
983 PÀ®§ÄgÀV C¥ÁàuÁß gÁªÀÄuÁÚ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
984 PÀ®§ÄgÀV CA§uÁÚ ªÀÄgÉ¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
985 PÀ®§ÄgÀV mÉÆÃ¥ÀÄ ¥sÀvÀÄÛ£ÁAiÀÄPÀ ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
986 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥Á £ÁnPÁgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
987 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ±ÁåªÀÄgÁªÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
988 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Àà ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
989 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä zÉÃªÀ¯Á PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
990 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæªÀiÁä PÁ±ÀuÁÚ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
991 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀ¥Áà ±ÁAvÀ¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
992 PÀ®§ÄgÀV ¥sÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃªÀÅ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
993 PÀ®§ÄgÀV R°Ã® ¦üÃgÉÆÃd PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
994 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÀÄ WÀtÄ ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
995 PÀ®§ÄgÀV dUÀ¢Ã±À ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
996 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀtªÀiÁä ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ qÉÆÃgÀdA§UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
997 PÀ®§ÄgÀV gÉÃRÄ zsÀ£À¹AUÀ ªÀÄ¼À¸Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
998 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄÄ zsÀ£À¹AUÀ ªÀÄ¼À¸Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
999 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1000 PÀ®§ÄgÀV CfÃd EA¨Áæ»ªÀiï ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1001 PÀ®§ÄgÀV UÀqÀÄ¸Á§ EªÀiÁªÀiÁ¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1002 PÀ®§ÄgÀV ªÉÄÃWÀÄ WÀtÄ ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1003 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà UÉÆÃ§ÄâgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1004 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÉæ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1005 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtgÁªÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1006 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ gÁªÀÄuÁß QtÂ À̧qÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1007 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1008 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄÄ ©üÃPÀÄÌ NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1009 PÀ®§ÄgÀV ZÀªÀ¼Á¨Á¬Ä ºÀÆ§Ä ªÀgÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1010 PÀ®§ÄgÀV PÀ¯ÁåtgÁªÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥ÀlªÁzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1011 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ¤AUÀ¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1012 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ ¥ÀÄgÀÄ ªÀgÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1013 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Áà §¸ÀªÀt¥Áà gÁd£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1014 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀAiÀiÁå ±ÀAPÀæAiÀiÁå CAvÁ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1015 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà gÀÄzÀæ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1016 PÀ®§ÄgÀV ®°vÁ¨Á¬Ä ²ªÀgÁªÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1017 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæ±ÉÃnÖ ±ÀgÀt¥Áà gÁd£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1018 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÀAd¥Áà ±ÀgÀt¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1019 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1020 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃ£ÀÄ PÉÃ¸ÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1021 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà ºÀÄZÀÑ¥Áà gÁd£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1022 PÀ®§ÄgÀV aAvÀ¥Áà ªÀiÁ¼À¥Áà UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1023 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ¥ÀlªÁzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1024 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtAiÀiÁå £ÀÄgÉÆAzÀAiÀiÁå ©üÃªÀÄ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1025 PÀ®§ÄgÀV ¢°Ã¥ÀgÉrØ ©üÃªÀÄgÉrØ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1026 PÀ®§ÄgÀV ª«ÃgÀ±ÉnÖ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥ÀlªÁzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1027 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄiÁtÂPÀ¥Áà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1028 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÁ¨Á¬Ä CtÚ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1029 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁªÀÄ vÁªÀgÀÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1030 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ¹AUÀ gÁªÀÄfÃ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1031 PÀ®§ÄgÀV zÀAdÄ ©üÃªÀiÁè ªÀÄ¼À¸Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1032 PÀ®§ÄgÀV ¸Á¬Ä§uÁÚ £ÁUÀ±ÉnÖ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1033 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀÁf ZÀAzÀÄ ªÀÄgÀªÀÄAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1034 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdÄ ²ªÀgÁAiÀÄ £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1035 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄZÉÃAzÀæ ZÀAzÀæPÁAvÀ ©üÃªÀÄ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1036 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÁ¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1037 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ ¥ÀÄgÀÄ ªÀgÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1038 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÄ GªÀiÁè ªÀgÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1039 PÀ®§ÄgÀV £ÀgÀ¸À¥Áà ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1040 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁªÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1041 PÀ®§ÄgÀV ¨Á®uÁÚ ®PÀëöät PQtÂÚ̧ ÀgÀ¥ÉÆÃ¸À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1042 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Áà vÀÄ¼Àd¥Áà PQttÂÚ̧ ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1043 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät RÆ¨Á ªÀgÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1044 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ Uàt¥ÀvÀgÁªÀ PQtÂÚ̧ ÀgÀ¥ÉÆÃ¸À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1045 PÀ®§ÄgÀV gÀÆ¥ÉÃ±À ZÀªÁít ©üÃªÀÄ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1046 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀëöät ZÀ£Àß§¸ÀªÀ UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1047 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÀ ¤gÀAd¥Áà CAvÁ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1048 PÀ®§ÄgÀV CA§uÁÚ zÉÃªÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1049 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²®ªÀiÁä gÁªÀÄgÉrØ ¢£À¹ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1050 PÀ®§ÄgÀV gÀÁªÀÄZÀAzÀæ §AqÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1051 PÀ®§ÄgÀV «£ÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Áà £ÀÉÃ¼ÀPÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1052 PÀ®§ÄgÀV CA§uÁÚ ²ªÀtÚ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1053 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAPÉæ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà gÁd£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1054 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ §¸À¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1055 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄgÀÄ eÉªÀÄ¯Á PËªÀ£À½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1056 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Áà §¸ÀªÀt¥Áà gÁd£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1057 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀAiÀiÁå ±ÀAPÀæAiÀiÁå CAvÁ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1058 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà gÀÄzÀæ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1059 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÀAd¥Áà ±ÀgÀt¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1060 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæ±ÉnÖ ±ÀgÀt¥Áà gÁd£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1061 PÀ®§ÄgÀV ºÉÃªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÉÆÃ¥ÀÄ ¢£À¹ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1062 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1063 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁßxÀ ªÁ®Ä PËªÀ£À½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1064 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä UÉÆÃ«AzÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1065 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À ±ÀAPÉæ¥Áà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1066 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À ºÉÃªÀÄ¯Á ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1067 PÀ®§ÄgÀV ºÀjZÀAzÀæ ªÉÆÃwgÁªÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1068 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1069 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà gÁªÀÄuÁÚ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1070 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàtÚ ¤AUÀ¥Áà ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1071 PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÄ gÁªÀÄÄ ©üÃªÀÄ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1072 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà UÀÄAqÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1073 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Á±Á ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1074 PÀ®§ÄgÀV º»ÃgÀÄ ¥ÁAqÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1075 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃ«AzÀ eÉªÀiÁè ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1076 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²¯Á¨Á¬Ä PÉÃ¸ÀªÀgÁªÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1077 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà £ÀÄgÉÆAzÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1078 PÀ®§ÄgÀV ¥sÀÄ®ZÀAzÀ ªÀiÁ£ÀÄ ¢£À¹ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1079 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁgÁzÁ¨Á¬Ä PÁ±É¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1080 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ±ÉÊ® ²ªÀgÁd PQtÂÚ̧ ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1081 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ ±ÀAPÉæ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1082 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄgÀÄ SÉÃªÀÄÄ ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1083 PÀ®§ÄgÀV ªÀgÀzÁ±ÀAPÀgÀ À̧Ä¨sÁµÀ ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1084 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä zÉÃªÀ®Ä PÀÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1085 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ ©üPÀÄÌ ªÀÄgÀªÀÄAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1086 PÀ®§ÄgÀV eÉÊ»AzÀ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1087 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1088 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄzsÁPÀgÀ eÉÆåÃw¨Á PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1089 PÀ®§ÄgÀV ±ÀPÀÄAvÀ¯Á PÀÄ¥ÉÃAzÀæ QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1090 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1091 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÀ¯Á gÁªÀÄÄ ¢£À¹ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1092 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ GqÀ¨Á¼À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1093 PÀ®§ÄgÀV ª«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1094 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UËqÀ¥Áà QtÂÚ̧ ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1095 PÀ®§ÄgÀV UÀÄqÀÄ¸Á¨Á ªÀÄºÉ§Æ§¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1096 PÀ®§ÄgÀV EA¨Áæ»A ªÀÄºÉ§Æ§ ¥Á±Á PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1097 PÀ®§ÄgÀV ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® dªÀÄ£ï ¥ÀmÉÃ® ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1098 PÀ®§ÄgÀV ¢Ã°¥ÀgÉrØ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ªÀqÀUÉÃgÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1099 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ±ÀAPÉæ¥Áà qÉÆÃgÀdA§UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1100 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Áà ¹zÀÝ¥Áà £ÉÃ¼ÀPÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1101 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀzÁgÀ WÀ¥sÀÆgÀ ¸Á§ ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1102 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ gÁZÀ¥Áà UÉÆ§ÄâgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1103 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃ£À¹ «oÀ® ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1104 PÀ®§ÄgÀV §AqÀ¥Áà ZÀAzÀæ¥Áà ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1105 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥Àà / ¹zÀÝ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1106 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà / §¸À¥Àà PÀªÀ®UÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1107 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà / £ÁUÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1108 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / UÀAUÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1109 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ / ªÀÄgÉ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1110 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÀgÁd / w¥ÀàtÚ ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1111 PÀ®§ÄgÀV ±ÁªÀÄgÁªÀ / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §¸ÀªÀ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1112 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ / §¸ÀªÀt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1113 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ«ÃgÀ / PÀ¯Áåt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1114 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀ¥Àà / UÀÄAqÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1115 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ£À¥Àà /©üÃªÀÄgÁAiÀÄ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1116 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ / »ÃgÉt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1117 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥ÀÀà / ¨ÉÊ®¥Àà eÉÆUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1118 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ / PÀ®è¥Àà ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1119 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà / ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1120 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà / ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1121 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà / ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1122 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà / ¹zÀÝ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1123 PÀ®§ÄgÀV PÀÄvÀÄ§Ä¢ÝÃ£ï / £À¹gÉÆ¢Ý£ï  PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1124 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1125 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÉæ¥Àà / UÀAUÀ¥Àà «ÄtdV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1126 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÉæ¥ÀÀà / zÀvÀÛ¥Àà  PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1127 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀªÀÄä / ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1128 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ / ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà eÉÆUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1129 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ / ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà §¼ÀªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1130 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄè®èªÀÄä / ©üÃªÀÄ±Áå ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1131 PÀ®§ÄgÀV C©üµÉÃR / CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1132 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄvÀÛ¥Àà / ¨ÉÊ®¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1133 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ / ¨ÉÊ®¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1134 PÀ®§ÄgÀV ©ÃgÀ¥Àà / ¨sÀÆvÁw «ÄtdV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1135 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥ÀÀà / ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà   QgÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1136 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄtÚ / UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ªÉÄÊ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1137 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄtÚ / ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1138 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀtÚ / ©üÃªÀÄtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1139 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1140 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÁd / ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1141 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÊ¯Á²æÃ / ¸ÀAUÀtÚUËqÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1142 PÀ®§ÄgÀV CuÁÚgÁªÀ / gÁuÉÆÃf ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1143 PÀ®§ÄgÀV PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä / ¢UÀA§gÀgÁªÀ UÀgÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1144 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / zÉÃ«AzÀæ¥Àà UÀgÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1145 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà / ªÀÄ®è¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1146 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ / ²ªÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1147 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / ±ÀgÀt¥Àà   QgÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1148 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà / UÀÄAqÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1149 PÀ®§ÄgÀV CªÀétÚ / §¸ÀtÚ ¦üÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1150 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ±ÉÊ® / AiÀÄ±ÀªÀAvÀ¥Àà £À¢¹£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1151 PÀ®§ÄgÀV «oÀ×® / §¸ÀªÀgÁd ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1152 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÁºÉÃ§UËqÀ / ZÀAzÀæ±Áå £À¢¹£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1153 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ¸ÀÄAzÀgÀ / zsÀªÀÄðtÚ  §¼ÀªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1154 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ / ¸ÁºÉÃ§UËqÀ   QgÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1155 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ / ZÀAzÀæ±Áå «ÄtdV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1156 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà / ±ÀgÀt¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1157 PÀ®§ÄgÀV ²æÃPÁAvÀ / FgÀtÚ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1158 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ / §¸ÀªÀt¥Àà ¹gÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1159 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / zÉÆqÀØ¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1160 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà  PÀªÀ®UÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1161 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ£ÀÄ / ¥ÁAqÀÄ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1162 PÀ®§ÄgÀV «ÄeÁð ¥ÀmÉÃ® / ¨ÁªÁ¸Á§ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1163 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ®è¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1164 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥Àà / ±ÀgÀt¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1165 PÀ®§ÄgÀV FgÀtÚ / gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÉÄÊ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1166 PÀ®§ÄgÀV FgÀªÀÄä / ºÀtªÀÄAvÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1167 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄtZÀ¥Àà / zsÀªÀÄðtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1168 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà / ºÀtªÀÄAvÀ¥ÀÀà PÀªÀ®UÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1169 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀtÚ / ±ÀgÀt¥Àà PÀªÀ®UÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1170 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà / FgÀtÚ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1171 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà / w¥ÀàtÚ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1172 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¨sÁ¸À/ eÉmÉÖ¥Àà PÀªÀ®UÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1173 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ / ¨sÉÆÃdgÁAiÀÄ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1174 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄtÚ / ±ÀAPÉæ¥Àà PÀ®ªÀUÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1175 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä / AiÀÄ®è¥Àà PÀ®ªÀUÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1176 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà / ¤AUÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1177 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà / ªÀÄ®è¥Àà «ÄtdV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1178 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw / ºÀÄ É̄¥Àà ªÉÄÊ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1179 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ»§Æ§ C°/ DzÀA C° ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1180 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¨sÁPÀgÀ / ¨Á§ÄgÁªÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1181 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ / ªÀiÁ¥ÀtÚ PÀªÀ®UÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1182 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät / CuÁÚgÁAiÀÄ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1183 PÀ®§ÄgÀV PÉÆmÉæ¥Àà / ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1184 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄPÁÛ̈ Á¬Ä / ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1185 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄtÚ / ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1186 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝtÚ / UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1187 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀtÚ / «oÉÆÃ¨Á eÉÆUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1188 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ / UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1189 PÀ®§ÄgÀV UÀÄ¯ÁªÀÄ zÀ¸ÀÛVgÀ/ SÁeÁ¸Á§ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1190 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà / ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1191 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃ« / ZÀAzÀæ±Áå w¼ÀUÀÆ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1192 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±Áå / gÉÃªÀ¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1193 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄªÀiÁ / ªÀÄ°èPÁdÄð£À w¼ÀUÀÆ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1194 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥Àà / ±ÉÃR¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1195 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ / ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1196 PÀ®§ÄgÀV zÀvÀÛ¥Àà / gÉÃªÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1197 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥ÀÀà / ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà £À¢¹£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1198 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²Ã¯Á¨Á¬Ä / ¸ÀAUÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1199 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀUËqÀ / §¸ÀtÚUËqÀ w¼ÀUÀÆ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1200 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä / ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1201 PÀ®§ÄgÀV vÀÄPÁgÁªÀÄ / ºÉÃªÀÄ®Ä  ElUÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1202 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆUÀ¥Áà/zsÉÆÃ¼À¥Áà ElÖUÁ PÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1203 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ¸ÉÃ£À ¥ÀmÉÃ®/¯ÁqÉèÃ ¥ÀmÉÃ® ¦üÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1204 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À / gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1205 PÀ®§ÄgÀV ನೀಲಕಂಠ CAಕಲಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1206 PÀ®§ÄgÀV ರಾಜಶೇಕಯ ಶಿವಾನಂದ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1207 PÀ®§ÄgÀV ಮೈನೀದಿ್ದ ನ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1208 PÀ®§ÄgÀV ಸಂತೀಷಿ ಮಾರುತಿ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1209 PÀ®§ÄgÀV ಚೆನನ ಮಾಾ  ಕಾವಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1210 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರಾಜ ಶಿಶಂಕರ ಪ್ಪಾ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1211 PÀ®§ÄgÀV ವೀಯಬದರ ಪ್ಪಾ  ಹುಷನಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1212 PÀ®§ÄgÀV ಕವತಾ ಚಭದರ ಕಾಾಂತ ಕುರಿಕೀಟಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1213 PÀ®§ÄgÀV ದೀಾಂಡಿಬಾ ಅಾಂದೀಬಾ ಬೇಳಕೀಟಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1214 PÀ®§ÄgÀV ಯಮೇವ ಫಷಣ್ಣ  ಹೀಳಕುಾಂದಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1215 PÀ®§ÄgÀV ಫಷgÁಜ ಧಭðಣ್ಣ  ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1216 PÀ®§ÄgÀV ಸೂಮðಕಾಾಂತ ವೀಯಣ್ಣಣ  ಹೀಳಕುಾಂದಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1217 PÀ®§ÄgÀV ಭಾಯತಬಾಯಿ ಅಾಂಬಾರಾಮ ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1218 PÀ®§ÄgÀV ಪುತಳಾಬಾಯಿ ವಠಠ ಲ ಹೀಳಕುಾಂದಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1219 PÀ®§ÄgÀV ಸುದಾಕಯ ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1220 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ಲನಾಥ ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ಬೂಸೂಣ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1221 PÀ®§ÄgÀV ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸಂಗಮಯ  ಸಯಕಂಚಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1222 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಜೀಣ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1223 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಸುಭಾಶ ಹೀಳಕುಾಂಧಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1224 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಮಾಾ  ಭಲಿಪ್ಪಾ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1225 PÀ®§ÄgÀV ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಗಾಂಡಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1226 PÀ®§ÄgÀV ಕಾಶಿರಾಮ ರೇಣ್ಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಗೀಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1227 PÀ®§ÄgÀV ತಿರುತಿ ಗಂಗಾರಾಭ ಗೀಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1228 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಯಣ್ ರಾಜಶೇಕಯ ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1229 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿಮಾಾ  ಸಿದಿಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1230 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಣ್ಣಣ  ಭಲಕಣ್ಣಣ ಗೀಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1231 PÀ®§ÄgÀV ಅಕಬ ಯಸಾಫ ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1232 PÀ®§ÄgÀV ಲQëöä¨Á¬Ä ಗತತ ಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1233 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ಪðತಿ ಸುಮðಕಾಾಂತ CAಕಲಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1234 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ಪಯ ರಿೀಫ ¨ÉÃUÀA ಬಾರ ಾಂಸಾಫ ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1235 PÀ®§ÄgÀV ಬಾಬುರಾ ಚಿತಾಾಂಫರಾ ಹೀಳಕುಾಂಧಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1236 PÀ®§ÄgÀV ಇಸಾಕಟೇಲ ಖಾಜಾಟೇಲ ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1237 PÀ®§ÄgÀV ಪೀಯಪ್ಪಷಾ ಇನಾಮತCಲ್ಲ ಜೀಣ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1238 PÀ®§ÄgÀV ಸುದಾಕಯ ಪ್ಪಾಂಡುರಂಗ ಬೇಳಕೀಟಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1239 PÀ®§ÄgÀV ಗರುಪ್ಪದಾ  ಅಣ್ಣಣ ರಾ ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1240 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ಬಂಡಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1241 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಣ್ಣಣ  ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1242 PÀ®§ÄgÀV ನಜೀಯಪ್ಪಷಾ ಉಸಾತ ದ ಹೀಳಕುಾಂಧಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1243 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ ಭಲಿ್ೀವ ತಡಕಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1244 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿ ಣ್ಣ  ಸಣ್ಮಂತ ಸಯಕಂಚಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1245 PÀ®§ÄgÀV ಮಷವಂತ ಶಿರಾಮ ದಸಾತ ಪೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1246 PÀ®§ÄgÀV Eಮಾಭಸಾಫ ಭಾಷಾಮಿಯಾ ಸಯಕಂಚಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1247 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಕುಮಾಯ ಫಷರಾಜ ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1248 PÀ®§ÄgÀV ಅಜೀಮುದಿ್ದನ ವಭಶೀದಿ್ದ ನ ಜೀಣ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1249 PÀ®§ÄgÀV ಧೂಳಪ್ಪಾ  ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1250 PÀ®§ÄgÀV ಭಶಕಬೀ ನಸಿೀರೀದಿ್ದ ನ ಜೀಣ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1251 PÀ®§ÄgÀV ಸೀಭಶೇಕಯ ಬಂಡಪ್ಪಾ  ಕಠಠ ಳಿ್ಳ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1252 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಕಪ್ಪಾ  ಶಿಕಯಪ್ಪಾ  ನಾದಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1253 PÀ®§ÄgÀV ಅಶೀಕ ಬಾಬುರಾ ಜೀಣ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1254 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿಪ್ಪಾ   ಕಾವಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1255 PÀ®§ÄgÀV ಮೀನಪ್ಪಾ  ಹೀಳಕುಾಂಧಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1256 PÀ®§ÄgÀV ರಾಜಶೇಕಯ ವೈಜ£Áಥ ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1257 PÀ®§ÄgÀV ಭನೀಸಯ ಸಂಗಪ್ಪಾ  ಹೀಳಕುಾಂಧಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1258 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಕಾಜಪ್ಪಾ  ಸಂಫಣ್ಣನ  ತಡಕಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1259 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗರಾಜ ನೀಲಕಂಟ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1260 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಫಷಾ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1261 PÀ®§ÄgÀV ಭೀಭಶ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1262 PÀ®§ÄgÀV ಮೈಲಾರಿ ಹೀನನ ಪ್ಪಾ  ಮಕ್ಕ ಾಂಚಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1263 PÀ®§ÄgÀV ಮವವಂತಪ್ಪಾ  ಗಯಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1264 PÀ®§ÄgÀV ಗಾಂಡಪ್ಪಾ  ಚಂದರ ಶ ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1265 PÀ®§ÄgÀV ಫಷಭತಪ್ಪಾ  ಭಲಿಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1266 PÀ®§ÄgÀV ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಭೀಭಶ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1267 PÀ®§ÄgÀV ಭಶಕಸಾಫ ಭದಯಸಾಫ ಕಡಬುಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1268 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಕಪ್ಪಾ  ಪೀಯಪ್ಪಾ  ಬೂಸೂಣ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1269 PÀ®§ÄgÀV ಮೀಸಭಾ ದ ಜಾನಮಿಯಾ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1270 PÀ®§ÄgÀV ರಾಜಶೇಕಯ ಗಾಂಡಪ್ಪಾ  ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1271 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ Cಣ್ಣಣ ರಾಮ ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1272 PÀ®§ÄgÀV ಕಂಟೆಪ್ಪಾ  ಅಾಂಬಾರಾಮ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1273 PÀ®§ÄgÀV Cಕಬ ಯಸಾಫ ನಾಗೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1274 PÀ®§ÄgÀV ಚನನ ಭಲಿಪ್ಪಾ  ಸಂಗಪ್ಪಾ  ತೀಾಂಡಕಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1275 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಪುತರ  ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1276 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರುದರ ಪ್ಪಾ  ವೀಯಶೆಟಿ್ಟ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1277 PÀ®§ÄgÀV ರೇಮಾಾ  ಸಿದಿಪ್ಪ ತಡಕಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1278 PÀ®§ÄgÀV ಯತನ ಮಾಾ  ಕಾಾಂತಪ್ಪಾ  ಜೀಣ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1279 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಾ ಪ್ಪಾ  ರ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1280 PÀ®§ÄgÀV ಗಿೀರಿೀವ ಗೀಯಕನಾಥ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1281 PÀ®§ÄgÀV ಬಾಬು ಚಂದರ ಶ ದಸಾತ ಪೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1282 PÀ®§ÄgÀV ಶಾಂತಪ್ಪಾ  ಹನನ ಪ್ಪಾ  ಮಕ್ಕ ಾಂಚಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1283 PÀ®§ÄgÀV ಇಲ್ಲಯಾಷ ದಷತ ಗಿಯಟೇಲ ಕಡಬುಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1284 PÀ®§ÄgÀV ಜಗದೇ CAಬಂಣ್ಣಣ  ಗೀಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1285 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಪ್ಪಾ  ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1286 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ಪðತಿ ಗಯಪ್ಪದಪ್ಪಾ  ನಾದಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1287 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಪ್ಪಾ  ನಾಗಪ್ಪಾ  ಶಿಯಡೀಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1288 PÀ®§ÄgÀV ಮಂಜುನಾಥ ವಠಠ ಲ ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1289 PÀ®§ÄgÀV ರಾಜಶೇಕಯ ಸಿದಿಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1290 PÀ®§ÄgÀV ವಭಲಾಬಾಯಿ ನೀಲಕಂಠ ಬೇಳಕೀಟಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1291 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಾರ ಭಪ್ಪಾ  ತುಕಾರಾಭ ನಾದಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1292 PÀ®§ÄgÀV ಭತಿವಂತ ದೇವಾಂದರ ಪ್ಪಾ  ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1293 PÀ®§ÄgÀV ವೀನೀದ ವಶಿಕಾಾಂತ ಬೇಳಕೀಟಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1294 PÀ®§ÄgÀV ಉಮಾದೇವ ಶಿರ ೀಮಂತ ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1295 PÀ®§ÄgÀV ವಠಲ ಗಾಂಡಪ್ಪಾ  ಅಾಂಕಲಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1296 PÀ®§ÄgÀV ಭಹಾಂದರ  ಬಂಡಪ್ಪಾ  ಬೂಸೂಣ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1297 PÀ®§ÄgÀV ಲ್ಲಾಂಗರಾಜ ಭಹಾಾಂತಪ್ಪಾ  ಭಹಾಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1298 PÀ®§ÄgÀV ಮವವ ಾಂತ ಸಿರಾಮ ದಸಾತ ಪೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1299 PÀ®§ÄgÀV ಸೀಭಶೇಕಯ ಬಂಡಪ್ಪಾ  ಕಠಠ ಳಿ್ಳ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1300 PÀ®§ÄgÀV ನಾನಾಗೌಡ ಪ್ಪಳಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1301 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಾಂದರ ಾ  ಕಾಶಿರಾಮ ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1302 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರ ೀಮಂತರಾಮ ಫಷಣ್ಾ  ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1303 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರಾಮ ಚಂದರ ಶ ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1304 PÀ®§ÄgÀV ಕೆಸುರಾಮ ಶಿರ ೀಮಂತ ಕೆಷಯಟಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1305 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ಫಷಣ್ಾ  ಜಾಪರಾಬಾದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1306 PÀ®§ÄgÀV ಸುಭಾಷಚಂದರ  ರುಕಕ ಾ  ಹಾಗಯಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1307 PÀ®§ÄgÀV ತುಕಾರಾಭ ತುಳಜಾರಾಭ ನಂದೂರ್ ಬ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1308 PÀ®§ÄgÀV ಭಹಾಾಂತಗೌಡ ಸಿದಾರ ಭಾ  ನಂದೂರ್ ಬ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1309 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ್ ಭೀಭಶ ನಂದೂರ್ ಬ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1310 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿ ಾ  ಮಾಳಾ  ಕುಷನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1311 PÀ®§ÄgÀV ನಬಸಾಫ ಮಸಭಾ ದಸಾಫ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1312 PÀ®§ÄgÀV ಧೂಳಾ  ಸಿದಿ ಾ  ನಂದೂರ್ ಬ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1313 PÀ®§ÄgÀV ಸೀಭಶೇಖಯ ಶಿವಯಣ್ಾ  ಕನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1314 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಾನಂದ ಫಷಣ್ಾ  ರಾಜಾಪುಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1315 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಲ್ಲಾಂಗಾ  ಗರುಲ್ಲಾಂಗಾ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1316 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವೂ ಸುಫಬ ಣ್ಣ  ಕನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1317 PÀ®§ÄgÀV ಸಿದಿ ಾ  ಪೂಜಾರಿ ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1318 PÀ®§ÄgÀV ದತಾತ ತ್ರ ೀಮ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ಶಿರ ೀನವಾಷ ಷಯಡಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1319 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರ ೀನವಾಷರಾ ಶಿರ ೀನವಾಷ ಷಯಡಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1320 PÀ®§ÄgÀV ರೇಣ್ಸಿದಿಾ  ಮೈಲಾಯಾ  ಕನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1321 PÀ®§ÄgÀV ಈಯಣ್ಣ  ಶಂಕರ ಾ  ನಂದೂರ್ ಬ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1322 PÀ®§ÄgÀV ಧಭಮರಾಜ ಖೇಮು ನಂದೂರ್ ಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1323 PÀ®§ÄgÀV ಫಷವಂತರಾಮ ನಾಗನಳಿ್ಳ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1324 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಫಷ ಅನನ ಪೂಣ್ಮಮಯ  ಕೆಷಯಟಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1325 PÀ®§ÄgÀV ದ್ದಗಂಫಯ ಷಯದಾಯಮಯ  ಅಜಾಧಪುಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1326 PÀ®§ÄgÀV ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ರುಕಮದಿ್ದ ೀನ್ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1327 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ ಶಿಮಯ  ಕಲಿಬೇನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1328 PÀ®§ÄgÀV ರಾಭಮಯ  ಸಾಫಮಯ  ಕಲಿಬೇನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1329 PÀ®§ÄgÀV ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಹಾಗಯಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1330 PÀ®§ÄgÀV ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಶಂಕಯರಾ ಶಿರ ೀನವಾಷ ಷಯಡಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1331 PÀ®§ÄgÀV ಯಮೇವ ಶಿವಯಣ್ಾ  ಸಡಗಿಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1332 PÀ®§ÄgÀV ಷಮಯ ದ್ ನಜಾಮೀದಿ್ದನ್ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1333 PÀ®§ÄgÀV ರಿಹಾನ್ ಯವೀನ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1334 PÀ®§ÄgÀV ಸುರೇವ ಚಾಂಗವಾ ಕಲಬುಯಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1335 PÀ®§ÄgÀV ಈಯಮಯ  ಭಠತಿ ಬದಿಾಪುಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1336 PÀ®§ÄgÀV ಕಯಫಷಮಯ  ವಯಣ್ಮಯ  ಕನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1337 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಕುಮಾಯ ದೇವಮುಖ ಹಾಗಯಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1338 PÀ®§ÄgÀV ಸಿರಾಜೊದಿ್ದ ೀನ ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1339 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಾ  ರಾಮು ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1340 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರ ೀಮಂತಾ  ಗೌಡಾ  ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1341 PÀ®§ÄgÀV ರ ಭಾಕಯ ದಂಡಾ  ಹಾಗಯಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1342 PÀ®§ÄgÀV ಲಕ್ಷ್ಾ ಮಯ  ಕಿವನರಾ ಲಿಾಪುಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1343 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಾಜ ಅರುಣ್ ಹಾಗಯಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1344 PÀ®§ÄgÀV ಸೂಗಮಯ  ಭಠತಿ ಹಾಗಯಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1345 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಾನಂದ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಉದನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1346 PÀ®§ÄgÀV ದೇವಾಂದರ ಾ  ಕಳಕೂಯ ಉದನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1347 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ಲನಾಥ  ಸಿದಾರ ಭಾ  ನಾಗನಳಿ್ಳ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1348 PÀ®§ÄgÀV ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಫಷವಂತರಾಮ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1349 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ೀವಾ  ಸಿದಿ ಾ  ನಂದೂರ್ ಬ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1350 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಕುಮಾಯ ದವಯಥ ಅಜಾಧಪುಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1351 PÀ®§ÄgÀV ಷಮಯ ದ್ ಗೌಸ್ ಅಬದ್ ಇಟಗಾ ಅಸಾ ದಾಬಾದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1352 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ ಶಿವಯಣ್ಾ  ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1353 PÀ®§ÄgÀV ಪಯಿೀಮಾ ತುಕಾರಾಭ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1354 PÀ®§ÄgÀV ಶಭರಾ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ಗರೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1355 PÀ®§ÄgÀV ಶೇಖ್ ಮಸಭಾ ದ್ ಮುಷತ ಫಾ ವಾಂಕಟಬೇನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1356 PÀ®§ÄgÀV Md ಟೇಲ್ ಜೀಯ ಟೇಲ್ ಸಿೀತನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1357 PÀ®§ÄgÀV ವವವ ನಾಥ ಸಿದಿ ಣ್ಣ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1358 PÀ®§ÄgÀV ಸುಭಾಷಚಂದರ  ಗತ್ತ ೀದಾಯ ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1359 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಎಾಂ ರಾಜಾಪುಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1360 PÀ®§ÄgÀV ಪ್ಪಮತಿ ಬಾಬು ನಂದ್ದಕೂಯ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1361 PÀ®§ÄgÀV ಉಮೇವ ಹೇಭಲು ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1362 PÀ®§ÄgÀV ಸಹೈಲ್ ಗಪಯ ಟೇಲ್ ಮಾಲಗತಿತ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1363 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ಲಕಾಜುಮನ ಸಿದಿ ಣ್ಣ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1364 PÀ®§ÄgÀV ದತುತ  ಶಿಾ  ಕೆಷಯಟಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1365 PÀ®§ÄgÀV ಯಮೇವ ಶಿಮಯ  ಸಿೀತನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1366 PÀ®§ÄgÀV ನಾಗಾಂದರ ಾ  ಸಿದಿ ಾ  ಉದನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1367 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಾನಂದ ಯೀಗಣ್ಣ  ಉದನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1368 PÀ®§ÄgÀV ಸುರೇಾಂದರ  ಮಾಳಾ  ಹಾಗಯಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1369 PÀ®§ÄgÀV ರಾಹುಲ ಅಣ್ಬು ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1370 PÀ®§ÄgÀV ಭೀಮಾಶಂಕಯ ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ನಾಗನಳಿ್ಳ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1371 PÀ®§ÄgÀV ಭಹಾಾಂತೇವ ಶಂಕಯ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1372 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರ ೀಮಂತಾ  ಗೌಡಾ  ನಂದ್ದಕೂಯ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1373 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಕುಮಾಯ ವಠಠ ಲ ನಂದೂರ್ ಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1374 PÀ®§ÄgÀV ವಯಣ್ಗೌಡ ಮಾಣಿಕಾ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1375 PÀ®§ÄgÀV ಬಾಬೂಮಿಯಾ ಹುಸೇನಸಾಫ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1376 PÀ®§ÄgÀV ಬ ಎನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೀಲ ಕಲಬುಯಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1377 PÀ®§ÄgÀV ವವವ ನಾಥ ಹನನ ಳಿ್ಳ  ಕಲಬುಯಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1378 PÀ®§ÄgÀV ಗರುನಾಥ ಕಿವನ ನಂದೂರ್ ಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1379 PÀ®§ÄgÀV ಕುಪಾಂದರ  ವಹಾಪೂಯಕರ್ ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1380 PÀ®§ÄgÀV ಕೇವಾ  ಫಲವಂತಾ  ಕೆಷಯಟಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1381 PÀ®§ÄgÀV ದತುತ  ಧನಸಿಾಂಗ ಕುಷನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1382 PÀ®§ÄgÀV ಫಷಾ  ಗಯಾ  ಉದನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1383 PÀ®§ÄgÀV ಅಾಂಜನಾ  ಶಿಲ್ಲಾಂಗಾ  ಕೆಷಯಟಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1384 PÀ®§ÄgÀV ಢಾಕು ಧೀಭಲು ಕಾಳನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1385 PÀ®§ÄgÀV ನಾಭದೇ ಪುನ್ನನ  ನಂದೂರ್ ಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1386 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರಾಮ ಫಯಗಾಲ್ಲ ಕುಷನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1387 PÀ®§ÄgÀV ಚಂದು ಭೀಜು ಕುಷನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1388 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಯಣ್ಾ  ಫಯಗಾಲ್ಲ ಕುಷನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1389 PÀ®§ÄgÀV ಕಿಶೀಯಕುಮಾಯ ಚವಾಾ ಣ್ ನಂದೂರ್ ಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1390 PÀ®§ÄgÀV ಶಿಯೀಗಾ  ಫಷಾ  ನಂದೂರ್ ಬ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1391 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರಾಜ ಬಂಡೆಾ  ಹಾಗಯಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1392 PÀ®§ÄgÀV ಧಭಮರಾಮ ಅಾಂಫಣ್ಣ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1393 PÀ®§ÄgÀV ಮೀತಿರಾಭ ಹಿೀರು ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1394 PÀ®§ÄgÀV ಶಭಸುಾಂದಯ ಸಾವ ಮಿ ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1395 PÀ®§ÄgÀV ತಾನಾಜ ಭಹಾದೇ ಹಾಗಯಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1396 PÀ®§ÄgÀV ಫಷರಾಜ ಶಿಮಯ  ಕಲಗಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1397 PÀ®§ÄgÀV ಭಾಗಣ್ಣ  ವಯಣ್ಾ  ಕಲಿಬೇನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1398 PÀ®§ÄgÀV ಮೀನಾ  ವಯಣ್ಾ  ಕಲಿಬೇನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1399 PÀ®§ÄgÀV ಅನೀಲ ಚಂದರ ಶ ಕಲಿಬೇನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1400 PÀ®§ÄgÀV ಶಿರಾಮ ಸರಿವಚ ಾಂದರ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1401 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ೀವಾ  ಲಕಕ ಾ  ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1402 PÀ®§ÄgÀV ಭಲಿ್ಲಕಾಜುಮನ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1403 PÀ®§ÄgÀV ಕಂಟೆಾ  ರಾಮಾ  ಕಲಿಬೇನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1404 PÀ®§ÄgÀV ಚನನ ಾ  ಸಣ್ಮಂತ ಪ್ಪಣೆಗಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1405 PÀ®§ÄgÀV ಸೀಭರೆಡಿಿ  ದೇವಾಂದರ ಾ  ಕಲಿಬೇನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1406 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಯಣ್ಾ  ವಠೀಬಾ ಜಾಪರಾಬಾದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1407 PÀ®§ÄgÀV ಗಂಗಾಧಯ ಶಿವಯಣ್ಾ  ಕೆಷಯಟಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1408 PÀ®§ÄgÀV ಗಯಣ್ಣ  ದತತ ಪ್ಪಾ  ಹಿೀರಾಪುಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1409 PÀ®§ÄgÀV ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ್ ಬಗವಂತರಾಮ ಉದನೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1410 PÀ®§ÄgÀV ಸುಹಾಷ ಸುಧಾಕಯರಾ ನಂದ್ದಕೂಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
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12 § À̧ªÀgÁd vÀA aAvÀ¥Àà, UÉÆ§âgÀªÁr PÀ®§ÄgÀV DvÀäºÀvÉå

13 UËgÀªÀÄä vÀA ªÀÄ®è¥Áà «ÄtdV PÀ®§ÄgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ

PÀæ.¸ÀA ªÀµÀð AiÉÆÃd£É ಜಲಿ್ ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೀಫಳ್ಳ UÁªÀÄ

1 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ fÃªÀtV

2 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀªÀÄÄägÀ

3 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀqÀPÀ¯ï

4 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀqÀ§ÆgÀ

5 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ CAvÀ¥À£Á¼À

PÀÀÈ¶ E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ ¸Ë®§å ¥ÀqÉzÀ gÉÊvÀgÀ AiÀiÁ¢.



6 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

7 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ ©

8 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

9 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁPÉ

10 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ

11 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

12 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

13 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î

14 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV ©

15 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

16 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÁUÀÆgÀ

17 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¨ÉÃ®ÆgÀ

18 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÄ¼À¤

19 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÄ¼À¤

20 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

21 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV ©

22 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀqÀtÂ

23 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀiÁºÁUÁAªÀ

24 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt ¹gÀ¸ÀV

25 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÆgÀ PÉ

26 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) vÁªÀgÀUÉÃgÁ

27 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ ©

28 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ £ÀªÀ¤ºÁ¼À

29 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ

30 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀÆ¼ÀPÀÄAzÁ

31 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

32 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV ©

33 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) D®UÀÆqÀ

34 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) §£ÀÆßgÀ

35 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÁ¼À¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

36 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ CAPÀ®V

37 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀA¢PÀÆgÀ

38 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨ÉÆÃ¼ÉªÁqÀ

39 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

40 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) SÁeÁPÉÆÃl£ÀÆgÀ

41 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

42 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¤eÁA¥ÀÄgÀ

43 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¨sÀÆAiÀÄågÀ

44 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÀÁUÀgÀUÁ

45 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÁ¼À¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ

46 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV D®UÀÆqÀ

47 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨üÃªÀÄ½î

48 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥ÀlÖt

49 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ±ÀgÀt ¹gÀ¸ÀV

50 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ©üÃªÀÄ½î

51 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÉÃgÀÆgÀ ©

52 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

53 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

54 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÉÆAqÀPÀ¯ï

55 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV ©

56 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

57 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PË®UÁ ©

58 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ £À¢¹tÆÚgÀ

59 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

60 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀqÀtÂ

61 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

62 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) D®UÀÆqÀ

63 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄiÁºÁUÁAªÀ

64 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PË®UÁ ©

65 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV ©

66 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ UÉÆÃV PÉ



67 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

68 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

69 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ ©

70 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©

71 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ §§¯ÁzÀ LPÉ

72 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ

73 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

74 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

75 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

76 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ

77 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

78 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀiÁ®UÀwÛ

79 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀÆgÀ

80 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀA¢PÀÆgÀ

81 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

82 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

83 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ

84 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ

85 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ

86 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ £ÁUÀÆgÀ

87 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ

88 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

89 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ ©

90 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ w¼ÀUÀÆ¼À

91 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ ©

92 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV

93 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

94 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

95 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

96 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PË®UÁ ©

97 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÁUÀÆgÀ

98 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÆgÀ

99 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁuÉUÁAªÀ

100 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

101 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

102 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

103 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

104 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

105 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

106 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

107 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ £À¢¹tÆÚgÀ

108 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ RtzÁ¼À

109 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ©üÃªÀÄ½î

110 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

111 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

112 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

113 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ UÀÉÆÃV PÉ.

114 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀqÀtÂ

115 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ RtzÁ¼À

180 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ vÉÆAqÀPÀ¯ï

181 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ AiÀÄPÀÌAa

182 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

183 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ óºÉÃgÀÆgÀ ©.

184 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á 

185 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt

186 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½î

187 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

188 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

189 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ElUÁ PÉ.

190 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ «ÄtdV

191 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ ©



192 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ ©

193 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

194 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ªÉÄÊ£Á¼À

195 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PË®UÁ ©.

196 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î

197 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á PÉ.

198 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥À PÉ.

199 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ ©

200 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

201 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

202 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¨sÀÆåAiÀÄgÀ

203 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ AiÀÄPÀÌAa

204 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ AiÀÄPÀÌAa

205 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ªÉÄÊ£Á¼À

206 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ªÉÄÊ£Á¼À

207 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÆgÀ PÉ.

208 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÆgÀ PÉ.

209 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¨ÁZÀ£Á¼À

210 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ªÀÄ¼À¸Á¥ÀÆgÀ

211 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ NPÀ½

212 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¥ÀlªÁzÀ

213 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¨ÁZÀ£Á¼À

214 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

215 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ

216 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

217 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

218 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV

219 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

220 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÆgÀ PÉ.

221 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

222 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

223 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ®ªÀÄÆqÀ

224 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CeÁzÀ¥ÀÆgÀ

225 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

226 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

227 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

228 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ

229 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

230 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ CAvÀ¥À£Á¼À

231 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

232 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PË®UÁ ©.

233 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CeÁzÀ¥ÀÆgÀ

234 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

235 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ

236 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

237 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

238 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

239 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨sÀÆ¸ÀtV

240 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ §§¯ÁzÀ LPÉ

241 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

242 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ UÀÉÆÃV PÉ.

243 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

244 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

245 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ

246 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ CAPÀ®UÁ

247 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨sÀÆ¸ÀtV

248 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

249 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀqÀ§ÆgÀ

250 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀtÆÚgÀ

251 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

252 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ



253 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀl×½î

254 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

255 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ CAPÀ®UÁ

256 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

257 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

258 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

259 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

260 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀllÖt

261 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

262 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

263 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

264 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV

265 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV

266 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

267 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV ©.

268 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

269 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

270 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

271 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

272 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

273 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

274 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

275 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

276 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

277 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀqÀPÀ¯ï

278 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

279 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¸ÉÆÃAvÀ

280 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¥ÀlªÁzÀ

281 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ¥À£ÀÆgÀ

282 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ¥À£ÀÆgÀ

283 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÀÁUÀgÀUÁ

284 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©.

285 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¥ÀlªÁzÀ

286 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¥ÀlªÁzÀ

287 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆÃgÀdA§UÁ

288 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

289 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ UÉÆÃV ©.

290 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ §§¯ÁzÀ LPÉ

291 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

292 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

293 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

294 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¥ÀlªÁzÀ

295 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

296 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

297 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ UÉÆ§ÄâgÀªÁr

298 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ NPÀ½

299 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

300 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¹gÁqÉÆÃt

301 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

302 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀtÆÚgÀ

303 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¹gÀqsÉÆÃt

304 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

305 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¨ÉÃ®ÆgÀ PÉ

306 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) 

307 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

308 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

309 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

310 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉgÉ̈ sÉÆÃ¸ÀUÁ 

311 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

312 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

313 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV



314 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

315 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

316 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉgÉ̈ sÉÆÃ¸ÀUÁ 

317 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

318 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©) 

319 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

320 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

321 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

322 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

323 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

324 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) 

325 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

326 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

327 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

328 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

329 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (§)

330 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

331 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

332 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

333 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉgÉ̈ sÉÆÃ¸ÀUÁ 

334 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÄ¼À¤ 

335 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

336 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

337 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

338 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (§)

339 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

340 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

341 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

342 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

343 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

344 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

345 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

346 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀÉÆÃl£ÀÆßgÀ ® 

347 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zsÀªÀÄÄägÀ 

348 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

349 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

350 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

351 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀoÀ½î 

352 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zsÀªÀÄÄägÀ 

353 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©.

354 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©.

355 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

356 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CeÁzÀ¥ÀÆgÀ

357 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ 

358 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

359 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥ÀÁ¼À

360 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CóµÀ×UÁ

361 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ElUÁ ©

362 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ §§¯ÁzÀ LPÉ

363 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

364 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉÆ¼ÀÄîgÀ 

365 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©.

366 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ

367 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ NPÀ½

368 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥Á¼À

369 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀÄ®UÀwÛ 

370 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

371 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦ÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ 

372 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¨É¼ÀUÀÄ¥Áà (PÉ) 

373 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 

374 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ)



375 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

376 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

377 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 

378 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¹gÀ£ÀÆgÀ

379 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ)

380 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) 

381 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÀ¸À£Á¥ÀÄgÀ 

382 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥ÀÁà (PÉ) 

383 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

384 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

385 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

386 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

387 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ

388 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

389 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥Á¼À

390 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©)

391 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

392 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

393 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

394 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

395 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

396 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

397 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨É£ÀÆßgÀ

398 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

399 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

400 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

401 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

402 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

403 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

404 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ

405 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

406 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

407 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

408 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

409 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

410 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÀÆ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

411 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÀÆ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

412 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÀÆ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

413 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀiÁ®UÀwÛ 

414 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

415 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

416 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

417 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) G¥À¼ÁAªÀ

418 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

419 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

420 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÀtÆÚgÀ

421 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

422 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

423 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©)

424 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ ÉÃ£ÀÆßgÀ

425 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥Á¼Á

426 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

427 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

428 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

429 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ ÉÃ£ÀÆßgÀ

430 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥Á¼Á

431 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨ÉÆÃ¼ÉÃªÁqÀ

432 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

433 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

434 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÀtÆÚgÀ

435 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ



436 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀiÁ®UÀwÛ 

437 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

438 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

439 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

440 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÀtÆÚgÀ

441 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

442 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) D®UÀÆqÀ 

443 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

444 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ ÉÃ£ÀÆßgÀ

445 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ

446 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÀÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ 

447 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

448 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

449 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

450 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î 

451 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

452 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

453 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉÆ¼ÀÄîgÀ 

454 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

455 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

456 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉÆ¼ÀÄîgÀ 

457 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀqÀtÂ

458 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

459 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

460 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

461 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

462 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

463 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

464 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

465 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

466 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

467 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

468 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

469 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

470 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

471 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

472 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

473 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (§©)

474 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

475 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

476 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

477 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

478 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

479 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

480 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©) 

481 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©) 

482 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

483 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

484 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

485 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨ÉÆÃ¼ÉÃªÁqÀ

486 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

487 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

488 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

489 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) D®UÀÆqÀ 

490 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

491 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

492 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PËªÀ®UÁ (©)

493 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

494 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ §¼ÀªÁqÀ

495 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

496 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀÁuÉÃUÁAªÀ 



497 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

498 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

499 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ RtzÁ¼À

500 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

501 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

502 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀgÀÄ

503 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀÄ

504 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

505 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PËªÀ®UÁ (©)

506 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

507 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

508 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 

509 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

510 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV

511 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

512 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 

513 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

514 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¨ÉÃ¼ÀUÀÄ¥Áà (PÉ)

515 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

516 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¨ÉÃ¼ÀUÀÄ¥Áà (PÉ)

517 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

518 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

519 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 

520 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ NPÀ¼À

521 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

522 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

523 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¢£À¹ (PÉ0

524 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

525 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

526 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

527 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¨sÀÆAiÀiÁgÀ

528 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

529 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

530 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

531 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¨ÉÃ®ÆgÀ PÉ

532 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ NPÀ¼À

533 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

534 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

535 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀÄ

536 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î 

537 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

538 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PËªÀ®UÁ (©)

539 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀÄ¸À£ÀÆgÀ

540 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀgÀV 

541 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ £ÀAzÀÆgÀ ©.

542 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¸À£ÀÆgÀ

543 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV GzÀ£ÀÆgÀ

544 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀA¢PÀÆgÀ (©)

545 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¸À£ÀÆgÁ

546 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV GzÀ£ÀÆgÀ

547 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV GzÀ£ÀÆgÀ

548 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV GzÀ£ÀÆgÀ

549 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ

550 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

551 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

552 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

553 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ 

554 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

555 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ fÃªÀtV 

556 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨ÉÃ®ÆgÀ PÉ

557 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ fÃªÀtV 



558 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

559 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨ÉÃ®ÆgÀ PÉ

560 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

561 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

562 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ

563 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) RSÁeÁPÉÆl£ÀÆßgÀ

564 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®ºÀAUÀgÀUÁ 

565 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

566 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÉÃgÀÆgÀ 

567 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

568 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

569 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®ºÀAUÀgÀUÁ 

570 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

571 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹ 

572 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀÄiÁ®UÀwÛ 

573 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) vÀÁªÀgÀUÉÃgÁ

574 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

575 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

576 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

577 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

578 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ

579 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

580 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÉÃgÀÆgÀ 

581 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ

582 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ

583 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

584 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) D®UÀÆqÀ 

585 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ vÀÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ

586 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

587 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

588 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

589 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 

590 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

591 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt

592 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

593 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©)

594 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

595 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©)

596 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

597 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ 

598 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

599 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ UÉÆ§ÄâgÀªÁr

600 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

601 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

602 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

603 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

604 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) G¥À¼ÁAªÀ

605 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

606 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹ 

607 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©) 

608 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

609 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

610 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

611 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

612 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

613 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

614 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

615 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

616 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÀÆ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

617 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

618 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ



619 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¸ÉÆAvÀ

620 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀtÆÚgÀ

621 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀtÆÚgÀ

622 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

623 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

624 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î 

625 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

626 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥ÀÁà (PÉ) 

627 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

628 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

629 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

630 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

631 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

632 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ «ÄtdV

633 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

634 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

635 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ)

636 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦ÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ 

637 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ)

638 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ «ÄtdV

639 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

640 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

641 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÀÁªÀ¼ÀV (©)

642 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

643 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

644 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt «ÄtdV

645 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

646 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

647 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

648 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

649 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©)

650 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

651 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

652 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

653 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

654 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (©)

655 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥ÀÁ¼À

656 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥Àlt

657 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀÄºÁUÁAªÀ

658 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ CAPÀ®UÁ 

659 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ §§¯ÁzÀ LPÉ

660 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÁuÉUÁAªÀ

661 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹ 

662 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©.

663 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©.

664 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©.

665 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¹AzÀV (©)

666 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¹AzÀV (©)

667 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ PÉ 

668 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

669 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

670 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

671 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

672 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

673 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

674 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ElUÁ PÉ.

675 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀtÆÚgÀ

676 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ UÉÆÃV PÉ 

677 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

678 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

679 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ NPÀ½



680 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

681 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) vÁªÀgÀUÉÃgÁ

682 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

683 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÉÃgÀÆgÀ 

684 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

685 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©)

686 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÀÆßgÀ

687 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

688 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

689 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©)

690 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

691 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

692 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

693 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨ÉÆÃ¼ÀÉªÁqÀ 

694 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

695 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) eÁ¥sÀÆgÀ 

696 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) eÁ¥sÀÆgÀ 

697 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ ÉÃ£ÀÆßgÀ

698 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (© 

699 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt

700 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ) 

701 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ)

702 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ)

703 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ) 

704 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (©) 

705 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (©) 

706 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

707 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

708 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

709 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

710 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

711 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹ 

712 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

713 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 

714 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

715 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt

716 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ PÉ 

717 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ PÉ 

718 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÀÁUÀgÀUÀÄAqÀV 

719 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀÄ 

720 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ) 

721 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀÄ

722 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ) 

723 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt

724 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀªÀUÁ (PÉ) 

725 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

726 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (©) 

727 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ £ÀA¢¹£ÀÆgÀ 

728 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ (©) 

729 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ

730 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ (©) 

731 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ (©) 

732 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ (©Ã) 

733 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV GzÀ£ÀÆgÀ

734 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV  £ÀAzÀÆgÀ (PÉ)

735 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ (©) 

736 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) 

737 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

738 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

739 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

740 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÁ¼À¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ



741 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨ÉÆÃ¼ÀÉªÁqÀ 

742 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

743 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

744 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¢£À¹ (PÉ0

745 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

746 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀÄ

747 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV

748 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀÁtÂUÁAªÀ

749 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (©

750 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (©)

751 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

752 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀÄ

753 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

754 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÆgÀ (©) 

755 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÁuÉUÁAªÀ

756 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV

757 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV

758 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ 

759 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ

760 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) 

761 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

762 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ £À¢¹£ÀÆgÀ 

763 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV

764 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹ªÁr 

765 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÁ¼À£ÀÆgÀ (©Ã0

766 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

767 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

768 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

769 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

770 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

771 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

772 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

773 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

774 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ

775 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

776 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) §£ÀÆßgÀ

777 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

778 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV GzÀ£ÀÆgÀ

779 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

780 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

781 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

782 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

783 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) vÁªÀgÀUÉÃgÁ

784 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) vÁªÀgÀUÉÃgÁ

785 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) vÁªÀgÀUÉÃgÁ

786 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) vÁªÀgÀUÉÃgÁ

787 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¹AzÀV (©)

788 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ElUÁ PÉ.

789 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PtÆÚgÀ

790 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨sÀÆ¸ÀtV

791 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

792 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

793 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀtÆÚgÀ

794 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) £À¢¹£ÀÆgÀ 

795 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) £À¢¹£ÀÆgÀ 

796 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÀgÀqÀV (©)

797 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ElUÁ (PÉ)

798 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) RtzÁ¼À 

799 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) RtzÁ¼À 

800 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀªÀ®UÁ (©) 

801 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀªÀ®UÁ (©)



802 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î 

803 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î

804 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

805 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

806 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

807 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ NPÀ½

808 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ®ªÀÄÆqÀ

809 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ®ªÀÄÄÆqÀ

810 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ®ªÀÄÆqÀ

811 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

812 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ NPÀ½

813 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀgÀUÀÁ

814 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ¥À£ÀÆgÀ 

815 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀgÀUÁ 

816 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀgÀUÁ 

817 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀgÀUÁ 

818 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ PÉ 

819 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ gÁd£Á¼À

820 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ PÉ 

821 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) 

822 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀqÀtÂ

823 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ©üÃªÀÄ£Á¼À

824 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

825 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

826 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

827 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

828 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

829 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

830 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

831 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) 

832 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀqÀtÂ

833 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

834 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

835 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

836 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

837 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

838 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) 

839 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

840 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀqÀtÂ

841 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÄ¼À¤

842 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

843 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÄ¼À¤

844 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

845 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

846 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

847 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

848 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹ 

849 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹ 

850 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

851 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹ 

852 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

853 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÉ¸ÀgÀlV 

854 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ gÁd£Á¼À

855 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

856 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

857 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀqÀPÀ¯ï

858 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ UÉÆÃV PÉ 

859 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¥ÀlªÁzÀ 

860 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

861 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ NPÀ½

862 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÉ¸ÀgÀlV 



863 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

864 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½

865 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

866 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ¥À£ÀÆgÀ 

867 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV GzÀ£ÀÆgÀ

868 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

869 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

870 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÆgÀ (©) 

871 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¹zÀ£ÀÆgÀ

872 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÁuÉUÁAªÀ

873 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ 

874 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ £ÀªÀ¤ºÁ¼À 

875 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ gÁd£Á¼À

876 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

877 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

878 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥ÀÁà (PÉ) 

879 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

880 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

881 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀiÁ®UÀwÛ 

882 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀiÁ®UÀwÛ 

883 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

884 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÁUÀgÀÆ 

885 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

886 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½î 

887 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½î 

888 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

889 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

890 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

891 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

892 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

893 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

894 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀA¢PÀÆgÀ (©)

895 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ

896 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÁuÉUÁAªÀ

897 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

898 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÀÆ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

899 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÀÆ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

900 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÀÆ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

901 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÉÃgÀÆgÀ 

902 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) §£ÀÀÆßgÀ 

903 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) 

904 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) 

905 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) EafºÁ¼À

906 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀUÀÎ£ÀªÀÄrØ

907 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

908 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀqÀPÀ¯ï

909 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

910 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

911 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

912 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

913 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

914 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¹AzÀV (©)

915 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

916 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt

917 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

918 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ElUÁ (PÉ)

919 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÀÆ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

920 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ

921 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

922 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

923 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î



924 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

925 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

926 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

927 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

928 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

929 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

930 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¸ÀÉÆÃAvÀ

931 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨ÉÆÃ¼ÀÉªÁqÀ 

932 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV RtzÁ¼À 

933 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

934 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÁUÀÆgÀ

935 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½îÃ

936 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©)

937 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÉ¸ÀgÀlV 

938 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀA¢PÀÆgÀ 

939 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt §¨¯ÁzÀ (PÉ)

940 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÄgÀ

941 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÄgÀ

942 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¢£À¹PÉ

943 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ElUÁ (PÉ)

944 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÉÆ vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

945 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÉÆ vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

946 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÉÆ vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

947 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹£ÀºÀqÀV®

948 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

949 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt AiÀÄ¼ÀªÀAwV

950 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ

951 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥lÖt

952 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

953 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

954 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥ÀÁ¼À

955 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) §£ÀßgÀ

956 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

957 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

958 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) UÀtd®SÉÃqÀ

959 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨ÉÆ vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

960 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

961 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) §£ÀÄßgÀ

962 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ(©)

963 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV

964 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) AiÀÄgÀPÀAa

965 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÁªÀ®V '©'

966 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

967 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÉÊaAZÉÆÃ½

968 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV

969 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¹gÀUÁ¥ÀÄgÀ

970 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÄºÁUÁAªÀ

971 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀgÀ£Á¼À

972 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

973 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¨ÁZÀ£Á¼À

974 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt w¼ÀUÀÆ¼À

975 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt UÀgÀÆgÀ(©)

976 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀªÀ®UÁ(PÉ)

977 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

978 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üªÀÄ½î

979 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÄºÁUÁAªÀ

980 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt £ÀA¢PÉÆgÀ

981 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt £ÀAzÀÄgÀ(PÉ)

982 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀ¥À£ÉÆgÀ

983 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt £ÁU£À½î

984 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt GzÀ£ÉÆgÀ



985 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt £ÀAzÀÄgÀ(PÉ)

986 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀ¥À£ÉÆgÀ

987 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ

988 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÄgÀ(©)

989 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ¥À£ÉÆgÀ

990 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) UÀtd®SÉÃqÀ

991 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) C®UÀÄqÀ

992 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ(©)

993 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀUÀgÀUÁ

994 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀUÀgÀUÁ

995 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV

996 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ(©)

997 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV

998 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ(©)

999 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÁuÉUÁAªÀ

1000 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1001 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1002 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ UÉÆ§âgÀªÁr

1003 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1004 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1005 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ UÉÆ§âgÀªÁr

1006 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¨sÉÆÃAiÀiÁgÀ

1007 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üªÀÄ½î

1008 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄ£ÀAzÀ

1009 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹£ÀºÀqÀV®

1010 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄ£ÀAzÀ

1011 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄ£ÀAzÀ

1012 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV(©)

1013 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀqÀsÀtÂ

1014 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀj¨sÉÆ¸ÀUÁ

1015 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÆgÀ(©)

1016 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1017 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÁuÉUÁAªÀ

1018 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ(©)

1019 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ(©)

1020 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV

1021 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ

1022 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ

1023 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÉÆgÀ(©)

1024 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ(©)

1025 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ

1026 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÉÆgÀ(©)

1027 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1028 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ¥À£ÉÆgÀ

1029 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀgÀV

1030 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÄgÀ(PÉ)

1031 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀUÀgÀUÁ

1032 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

1033 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ §§¯ÁzÀ(PÉ)

1034 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀqÀPÀ¯ï

1035 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1036 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀgÀUÀÁ

1037 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1038 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ §§¯ÁzÀ(PÉ)

1039 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÉÆÃ¼ÉªÁqÀ

1040 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÁuÉUÁAªÀ

1041 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ  ¦ÃgÉÆÃd¨ÁzÀ

1042 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ  ¦ÃgÉÆÃd¨ÁzÀ

1043 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV

1044 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV GzÀ£ÉÆgÀ

1045 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt vÀÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ



1046 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¨sÉÆAiÀiÁgÀ

1047 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÄgÀ(PÉ)

1048 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1049 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV

1050 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1051 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1052 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÄgÀ(©)

1053 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ UÉÆ§âgÀªÁr

1054 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÄgÀ(©)

1055 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ AiÀÄgÀPÀAa

1056 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÄgÀ

1057 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ(©)

1058 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ(©)

1059 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV(©)

1060 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½

1061 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

1062 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀ®VºÁgÀÄw

1063 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹£ÀºÀqÀV®

1064 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¹AzÀV(©)

1065 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹£ÀºÀqÀV®

1066 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄ£ÀAzÀ

1067 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1068 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1069 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üªÀÄ½î

1070 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV

1071 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ(©)

1072 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

1073 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1074 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á(PÉ)

1075 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÉÆgÀ (©)

1076 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1077 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ «ÄtfV

1078 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ(©)

1079 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ «ÄtfV

1080 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ «ÄtfV

1081 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ(©)

1082 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ(©)

1083 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ §¸ÀªÀAvÀªÁr

1084 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ(©)

1085 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1086 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ(©)

1087 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1088 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ElUÁ (PÉ)

1089 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉÆªÀÄ£ÁxÀºÀ½

1090 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ(©)

1091 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀÁuÉUÁAªÀ

1092 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉgÀqÀV(©|)

1093 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ(©)

1094 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1095 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ vÁqÀvÉUÀ£ÉÆgÀ

1096 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

1097 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

1098 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1099 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ºÀgÀPÀAa

1100 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÄgÀ

1101 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1102 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀUÀgÀUÁ

1103 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀUÀgÀUÁ

1104 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV §qÉ¥ÀÄgÀ

1105 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

1106 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV eÁ¥Àæ¨ÁzÀ



1107 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ªÀgÀ£Á¼À

1108 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ fªÀtV

1109 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ AiÀÄgÀPÀAa

1110 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1111 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉAPÀoÀ̈ É£ÀÄßgÀ

1112 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆgÀdA§UÁ

1113 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) vÁªÀgÀUÉgÀ

1114 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

1115 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1116 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

1117 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

1118 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

1119 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1120 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀA¢PÀÆgÀ

1121 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ¥À£ÀÆgÀ

1122 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀÄªÀÄ¹

1123 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀA¢PÀÆgÀ

1124 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÄgÀ (PÉ)

1125 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÆgÀ(©)

1126 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

1127 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

1128 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ  eÉÆÃUÉÆgÀ

1129 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ  «ÄtfV

1130 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¦üÃgÉÆÃd¨ÁzÀ

1131 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ  eÉÆÃUÉÆgÀ

1132 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÆgÀ(©)

1133 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) D®UÀÆqÁ

1134 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ CAvÀ¥Àà£Á¼À

1135 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ CAvÀ¥Àà£Á¼À

1136 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀUÀgÀUÁ

1137 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹£ÀºÀqÀV®

1138 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÁU£À½î

1139 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÄgÀ 'PÉ'

1140 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1141 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¨ÁZÀ£Á¼À

1142 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¹vÀ£ÀÆgÀ

1143 2019-20 ªÀÄtÂÚ£À ¸ÀvÀé ºÉaÑ¸ÀÄ«PÉ PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ

1144 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1145 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ CAvÀ¥Àà£Á¼À

1146 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀUÀgÀUÁ

1147 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹£ÀºÀqÀV®

1148 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÁU£À½î

1149 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÄgÀ 'PÉ'

1150 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1151 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¨ÁZÀ£Á¼À

1152 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¹vÀ£ÀÆgÀ

1153 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ

1154 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1155 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1156 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1157 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1158 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1159 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ



1160 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1161 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1162 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1163 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1164 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1165 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1166 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1167 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1168 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1169 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1170 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1171 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1172 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1173 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1174 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1175 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1176 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1177 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1178 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ಅಶಿ ಗಿ

1179 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÁªÀzÀV ©

1180 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

1181 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀgÀUÁ

1182 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV ©

1183 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ

1184 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ PÉ.

1185 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ UÉÆÃ§ÄâgÀªÀr

1186 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ PÉ.

1187 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¹AzÀV ©.

1188 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ ¸ÀgÀqÀV

1189 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ PÉ.

1190 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ªÀÄgÀUÀÄwÛ

1191 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥Á¼À

1192 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt ¹gÀ¸ÀV

1193 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1194 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV ©

1195 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©

1196 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ PÉ.

1197 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1198 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ

1199 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ RtzÁ¼À

1200 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÆgÀ

1201 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ªÀÄgÀªÀÄAa vÁAqÁ

1202 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) UÀtd®SÉÃqÀ



1203 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV GzÀ£ÀÆgÀ

1204 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ £ÀªÀ¤ºÁ¼À

1205 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ¨ÉÃ¼ÀPÉÆÃmÁ

1206 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ AiÀÄAPÀÌAa

1207 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

1208 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ UÀÉÆÃV ©

1209 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

1210 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ ¸ÀgÀqÀV

1211 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀ×UÁ

1212 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1213 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV ©

1214 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÀiÁZÀ£Á¼À

1215 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV ©

1216 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁuÉUÁAªÀ

1217 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÀÁUÀÆgÀ

1218 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÁUÀÆgÀ

1219 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®®èºÀAUÀgÀUÁ

1220 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ CAPÀ®UÁ

1221 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ

1222 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ §§¯ÁzÀ LPÉ

1223 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1224 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀoÀ½î

1225 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ¸ÉÆÃAvÀ

1226 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ UÀgÀÆgÀ PÉ.

1227 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ElUÁ C.

1228 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ QtÂÚ ¸ÀgÀ¥sÉÆÃ¸ï

1229 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ RtzÁ¼À

1230 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV® ºÁgÀÄw

1231 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉÃj¨sÉÆÃ¸ÀUÁ

1232 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ QgÀtV

1233 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÁuÉUÁAªÀ

1234 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÁuÉUÁAªÀ

1235 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ElUÁ PÉ.

1236 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ PÉ.

1237 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀiÁºÁUÁAªÀ

1238 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀiÁºÁUÁAªÀ

1239 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀ×UÁ

1240 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1241 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ RtzÁ¼À

1242 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ElUÁ PÉ.

1243 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ

ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1247 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1248 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1249 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1250 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1253 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1255 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ
ಹಿೀರಾಪೂ

ಯ

1256 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1257 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1258 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1259 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1260 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1261 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1262 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1263 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)



1264 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1265 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1266 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1267 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1268 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1269 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1270 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1271 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1272 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1273 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1274 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1275 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1277 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1278 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1279 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1280 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1281 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1283 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1284 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1285 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1286 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1288 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1289 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1291 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1292 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1293 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1294 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1295 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1296 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1298 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1299 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1300 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1301 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1302 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1303 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1305 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1306 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1308 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1309 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1311 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1312 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1314 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1315 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)

1316 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಗರೂಯ (ಕೆ)



1317 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1319 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1320 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1321 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1324 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1325 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1328 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1329 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1331 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1332 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1333 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1334 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1336 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1337 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1339 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಕಡಣಿ

1340 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1341 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1342 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1343 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1344 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1345 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1346 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1347 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1348 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1349 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1350 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1351 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1352 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1353 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1354 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1355 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ಫನೂನ ಯ

1358 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ D®UÀÆqÀ

1359 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ §£ÀÆßgÀ

1360 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÁ¼À¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

1361 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ CAPÀ®V

1362 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ £ÀA¢PÀÆgÀ

1363 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨ÉÆÃ¼ÉªÁqÀ

1364 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀÄªÀÄ¹

1366 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀÄªÀÄ¹

1367 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¤eÁA¥ÀÄgÀ

1368 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨sÀÆAiÀÄågÀ

1370 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÁ¼À¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ

1371 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ D®UÀÆqÀ

1372 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨üÃªÀÄ½î



1373 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¥ÀlÖt

1375 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ©üÃªÀÄ½î

1376 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÉÃgÀÆgÀ ©

1377 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ QgÀtV

1378 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ QgÀtV

1379 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ vÀÉÆAqÀPÀ¯ï

1381 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ QgÀtV

1383 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ £À¢¹tÆÚgÀ

1384 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

1385 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀqÀtÂ

1386 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

1387 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ D®UÀÆqÀ

1388 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÀÄiÁºÁUÁAªÀ

1390 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV ©

1392 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÀgÀPÀAa

1393 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÀgÀPÀAa

1398 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ QgÀtV

1399 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ QgÀtV

1400 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ QgÀtV

1401 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ

1404 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ £ÁUÀÆgÀ

1405 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ £ÀA¢PÀÆgÀ

1406 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀÄªÀÄ¹

1407 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀÄªÀÄ¹

1408 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ

1410 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ

1411 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ £ÁUÀÆgÀ

1412 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ

1413 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1414 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÉÃgÀÆgÀ ©

1415 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ w¼ÀUÀÆ¼À

1416 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÉÃgÀÆgÀ ©

1418 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ©üÃªÀÄ½î

1419 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ©üÃªÀÄ½î

1422 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ £ÁUÀÆgÀ

1423 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ eÉÆÃUÀÆgÀ

1424 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¥ÀÁuÉUÁAªÀ

1425 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ QgÀtV

1427 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

1428 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

1429 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

1431 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ

1436 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ QgÀtV

1437 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ QgÀtV



1438 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ UÀÉÆÃV PÉ.

1439 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀqÀtÂ

1440 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ RtzÁ¼À

1442 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ AiÀÄPÀÌAa

1443 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

1445 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á 

1446 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt

1448 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ eÉÆÃUÀÄgÀ

1449 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ eÉÆÃUÀÄgÀ

1450 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ElUÁ PÉ.

1451 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ «ÄtdV

1452 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÉÃgÀÆgÀ ©

1453 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÉÃgÀÆgÀ ©

1455 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÉÄÊ£Á¼À

1456 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PË®UÁ ©.

1458 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á PÉ.

1460 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÉÃgÀÆgÀ ©

1461 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

1462 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

1463 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨sÀÆåAiÀÄgÀ

1464 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ AiÀÄPÀÌAa

1465 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ AiÀÄPÀÌAa

1467 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÉÄÊ£Á¼À

1468 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ UÀgÀÆgÀ PÉ.

1474 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨ÁZÀ£Á¼À

1475 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1476 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀÄjPÉÆÃmÁ

1477 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

1478 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1480 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ

1481 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ UÀgÀÆgÀ PÉ.

1482 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1483 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1486 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

1487 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

1490 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1491 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ CAvÀ¥À£Á¼À

1492 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1493 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PË®UÁ ©.

1494 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ CeÁzÀ¥ÀÆgÀ

1495 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1496 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ

1497 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

1498 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÀgÀPÀAa



1499 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1500 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨sÀÆ¸ÀtV

1501 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ §§¯ÁzÀ LPÉ

1502 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÀgÀPÀAa

1503 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ UÀÉÆÃV PÉ.

1504 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1505 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1506 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀÄjPÉÆÃmÁ

1507 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ CAPÀ®UÁ

1508 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨sÀÆ¸ÀtV

1511 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀtÆÚgÀ

1512 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1514 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀl×½î

1515 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

1516 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ CAPÀ®UÁ

1517 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

1518 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

1523 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1524 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ

1526 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¸ÁªÀ¼ÀV

1529 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1530 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1532 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1533 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1534 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1535 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1536 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

1537 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨É¼ÀPÉÆÃmÁ

1538 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ vÀqÀPÀ¯ï

1539 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ

1540 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¸ÉÆÃAvÀ

1541 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¥ÀlªÁzÀ

1542 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀ¥À£ÀÆgÀ

1543 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀ¥À£ÀÆgÀ

1545 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ £ÀAzÀÆgÀ ©.

1546 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¥ÀlªÁzÀ

1547 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¥ÀlªÁzÀ

1548 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ qÉÆÃgÀdA§UÁ

1550 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ UÉÆÃV ©.

1551 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ §§¯ÁzÀ LPÉ

1553 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1554 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV

1555 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¥ÀlªÁzÀ

1556 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÀÄºÁUÁAªÀ



1563 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ PÀtÆÚgÀ

1565 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1566 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ¨ÉÃ®ÆgÀ PÉ

1567 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) 

1568 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV
ಗಲಫ

ಗಾಮ ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1569 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1571 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉgÉ̈ sÉÆÃ¸ÀUÁ 

1572 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

1573 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

1574 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1575 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1576 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

1577 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉgÉ̈ sÉÆÃ¸ÀUÁ 

1578 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

1579 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©) 

1580 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1582 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

1586 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1593 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1594 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉgÉ̈ sÉÆÃ¸ÀUÁ 

1598 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1600 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1601 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

1603 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt 

1604 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1605 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1606 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1610 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1612 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ PÀoÀ½î 

1615 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©.

1616 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1619 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ

1620 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥ÀÁ¼À

1621 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CóµÀ×UÁ

1623 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ §§¯ÁzÀ LPÉ

1624 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1626 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV £ÀAzÀÆgÀ ©.

1627 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ

1628 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ NPÀ½

1629 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥Á¼À

1630 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄ®UÀwÛ 

1631 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÁAªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ

1633 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¨É¼ÀUÀÄ¥Áà (PÉ) 

1634 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ 



1635 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ)

1636 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1637 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1639 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¹gÀ£ÀÆgÀ

1640 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ PÀªÀ®UÁ (PÉ)

1643 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¨É¼ÀUÀÄA¥ÀÁà (PÉ) 

1644 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

1645 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀqÀV (©)

1646 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀ

1649 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

1650 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥Á¼À

1651 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©)

1652 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

1654 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

1656 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

1657 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

1658 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨É£ÀÆßgÀ

1659 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

1660 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1665 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉAPÀl¨É£ÀÆßgÀ

1666 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1667 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1668 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1669 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

1673 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨sÀÆ¥Á® vÉÃUÀ£ÀÆgÀ

1674 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀiÁ®UÀwÛ 

1675 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

1676 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1678 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) G¥À¼ÁAªÀ

1679 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

1680 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

1681 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÀtÆÚgÀ

1682 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

1683 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

1684 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CªÀgÁzÀ (©)

1685 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ ÉÃ£ÀÆßgÀ

1686 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥Á¼Á

1687 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1688 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1689 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV 

1690 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ ÉÃ£ÀÆßgÀ

1691 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥Á¼Á

1692 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨ÉÆÃ¼ÉÃªÁqÀ

1693 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ



1694 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ

1695 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÀtÆÚgÀ

1696 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ

1697 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÀiÁ®UÀwÛ 

1700 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1701 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÀtÆÚgÀ

1703 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) D®UÀÆqÀ 

1704 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

1705 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀ®è̈ ÉÃ£ÀÆßgÀ

1707 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÀÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ 

1708 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1709 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1710 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1711 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î 

1712 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1713 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1714 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉÆ¼ÀÄîgÀ 

1716 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1717 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉÆ¼ÀÄîgÀ 

1718 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀqÀtÂ

1719 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1720 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1721 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1722 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

1723 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1724 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1725 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1726 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1727 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1728 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1729 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1730 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

1731 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1732 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

1733 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1734 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (§©)

1735 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1737 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1738 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

1739 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1740 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

1741 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©) 

1742 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©) 

1743 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ



1744 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1745 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt CµÀÖUÁ

1746 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¨ÉÆÃ¼ÉÃªÁqÀ

1747 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt CµÀÖUÁ

1748 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀÄªÀÄ¹

1750 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt D®UÀÆqÀ 

1752 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1754 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1755 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ §¼ÀªÁqÀ

1756 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1758 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1759 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1761 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1762 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1764 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀÄ

1765 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ©üÃªÀÄ½î 

1766 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥ÀlÖt

1767 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥ÀlÖt

1768 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÉÆ¼ÀÄîgÀ 

1769 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1773 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ©üÃªÀÄ½î

1774 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ©üÃªÀÄ½î

1777 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1778 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1779 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1780 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ©üÃªÀÄ½î

1782 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¥ÀlÖt

1786 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀvÀUÀÄAzÁ

1787 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1788 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÁªÀ¼ÀV (§©)

1790 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1791 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1792 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

1793 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1794 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

1796 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¸ÁªÀ¼ÀV (©) 

1797 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀvÀUÀÄAzÁ

1798 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1799 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

1800 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨ÉÆÃ¼ÉÃªÁqÀ

1801 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

1802 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) PÀÄªÀÄ¹

1803 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

1804 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) D®UÀÆqÀ 



1805 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

1807 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ PËªÀ®UÁ (©)

1808 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1810 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1811 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀÁuÉÃUÁAªÀ 

1813 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1814 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ RtzÁ¼À

1815 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1816 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1817 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀgÀÄ

1818 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀÄ

1819 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î 

1821 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1824 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1825 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉÆ¼ÀÄîgÀ 

1827 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1828 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1832 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1833 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1835 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1837 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1842 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (§©)

1843 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

1844 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1846 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

1847 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1848 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©)

1850 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¸ÁªÀ¼ÀV (©) 

1851 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

1852 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ºÀgÀ̧ ÀÆgÀ

1854 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) ¨ÉÆÃ¼ÉÃªÁqÀ

1855 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

1857 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) CµÀÖUÁ

1859 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV CªÀgÁzÀ(©) dA§UÁ (©)

1860 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1861 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ PËªÀ®UÁ (©)

1862 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1863 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ §¼ÀªÁqÀ

1865 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀÁuÉÃUÁAªÀ 

1866 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1867 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1868 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ RtzÁ¼À

1869 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) 

1872 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ eÉÆÃUÀÄgÀÄ



1873 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î 

1874 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1875 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1876 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÉÆ¼ÀÄîgÀ 

1878 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1880 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt PÀqÀtÂ

1881 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1884 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

1885 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1888 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ©üÃªÀÄ½î

1889 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1890 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1891 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀqÀV®ºÁgÀÄw

1892 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀÄt¹ºÀqÀV¯ï 

1893 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ¥ÀlÖt

1894 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ºÀvÀUÀÄAzÁ

1895 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ ©.

1897 2019-20 J£ï.J¥sÀ.J¸ï.JªÀiï PÀ®§ÄgÀV PÀ®§ÄgÀV ¥ÀlÖt ±ÀgÀt¹gÀ¸ÀV

PÀæ.¸ÀA

ಜಿಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಹೋಫಳಿ ರೈತಯ ಹೆಷರು ರ್ಗ  ¥ÀqÉzÀ 
¸Ë®§å 

1 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಭಗಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಭಗಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

8 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

9
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಟ್ಟ ಣಕ್ರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

10 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

11 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

12 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

13 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

14 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಶೇೋದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

15 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯೋಗಿಂದರ  ಎನ್ ಶುಕ್ಲೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

16 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಕ್ಷಮ ಶುಕ್ಲೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

17 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ತೋಕ್ ವೈ ಶುಕ್ಲೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

18 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ತೋಕ್ ವೈ ಶುಕ್ಲೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

19 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

20 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

21 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

22 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

23 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಫಟ್ಗರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

24 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

25 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

26 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

27 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

28 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

29 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

30 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

31 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಲಾೂ ಲಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

32 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

33 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

34 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

35
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ 

ಹೋದ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2019-20 £ÉÃ ¸Á°£À°è  PÀ®§ÄgÀV vÁ®ÄQ£À ««zsÀ  AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À «vÀj¹zÀ ¥sÀ®£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ.



36 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲಕ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

37 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

38 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಸಿೋಮ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

39 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದಷತ ಗಿೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

40 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದಷತ ಗಿೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

41 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರುದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

42 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರುದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

43 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

44 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಣಮಂತ ಎಿಂ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

45 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

46 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

47 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

48 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಕಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

49 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೈದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

50 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೋದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

51 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೋದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

52 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಉಗ್ರಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

53 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಉಗ್ರಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

54 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಭಷೇಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

55 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಶುರಾಭ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

56 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಶುರಾಭ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

57 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಭಮ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

58 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಧಭಗಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

59 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

60 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿ  ನಾರ್  ಕ್ಟ್ಟಟ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

61 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿ  ನಾರ್  ಕ್ಟ್ಟಟ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

62 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಕೇೋನಿನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

63 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

64 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

65 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ದೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ವಂಟ್ಟ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

66 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

67 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

68 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

69 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಆನಂದರಾಯ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

70 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಆನಂದರಾಯ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

71 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ  ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

72 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇವಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

73 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

74 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ವಿೋಮಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

75 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

76 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

77 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

78 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

79
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಭಚಂದರ   ವತ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

80
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಭಚಂದರ   ವತ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

81 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

82 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

83 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಣತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

84 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್  ಬಾಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

85 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

86 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷದಾಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

87 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

88 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

89 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

90 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಿಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

91 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

92 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

93 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

94 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

95 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಿಂದುಭತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

96 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿೋಮಾ ಶಿರ ೋಧರ್ ಅಹಂಕ್ರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

97 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕಶೂರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

98 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕಶೂರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

99 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕಶೂರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

100 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕವ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

101 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

102 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಂಗೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

103 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



104 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

105 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಾಣಿಕ್  ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

106 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಾಣಿಕ್  ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

107 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

108 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

109 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುರೇಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

110 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಭಲ  ರಿಮರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

111 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಶಿಂತ್ ರಿಮರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

112 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿೋರೂಪಾಕ್ಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

113 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

114 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಣಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

115 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

116 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸನುಮಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

117 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಭಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

118 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಎಲ್ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

119 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

120 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

121 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

122
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ ರಾಭ ಭತ್ತತ  

ಚೆನನ  ಗೋಳ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

123 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಧುಸೂಧನ್ ಶಖಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

124 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

125 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಶಿಕರಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

126 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

127 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

128 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜೈಟೂನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

129 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಮಾದಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

130 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

131 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಶಿನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

132 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಕುಿಂತಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

133
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯವಿೋಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ 

ಆನದುರೆ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

134 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಗ್ರೂ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

135 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚನನ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

136 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

137 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

138 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

139 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

140 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

141 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನವಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

142 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

143 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

144 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

145 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

146 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಾದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

147 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

148 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲನಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

149 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

150 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಧಭಗರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

151 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಧಭಗರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

152 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

153 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

154 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

155 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

156 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಶಿವ ನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

157 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

158 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

159 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

160 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

161 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇವಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

162 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿದಾಾ ತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

163 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

164 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕ್ಕ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

165 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಲಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

166 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

167 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

168 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

169 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾದೇವ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

170 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಷ್ವನರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

171 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



172 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಎಸ್ ದೇವಾನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

173 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

174 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

175 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

176 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

177 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

178 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಮಡ್ರರ ಮಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

179 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಮಡ್ರರ ಮಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

180 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತ್ತಳಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

181 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಾಸಿಮ ನ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

182 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ವಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

183 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ವಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

184 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

185 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹೋರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

186 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

187 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಖಾ ಕ್ಲಳಂತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

188
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂತೋಷ್ ರಾಭಚಂದರ  

ಎನ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

189 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಥಭಲ್ ಕ್ಳಂತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

190 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೂಜಾ ಕ್ಲಲಂತರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

191 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಕ್ಲಳಂತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

192 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ದೋಪ್ ಕ್ಲಳಂತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

193 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೂಪಾಲ ಕ್ಲಳಂತರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

194 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಜರಂರ್ಲಾಲ್ ಜಾರ್ಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

195 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಭಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

196 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

197 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಕ್ಲಳಂತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

198 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾಣ  ಗುಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

199 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

200 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷವಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

201 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫದುರ ನಿನ ೋಸಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

202 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

203 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

204 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

205 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

206 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

207 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಬಾಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

208 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

209 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

210 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

211 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

212 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

213 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

214 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

215 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನುಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

216 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಮಿೋದಾ ದವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

217 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

218 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

219 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಿೋಫಾ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

220 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

221 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

222 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

223
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ನಾಥ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ 

ಮಂಥಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

224
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ನಾಥ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ 

ಮಂಥಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

225 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

226 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

227 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಕ್ಲಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

228 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಿಂಫವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

229 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಿಂಫವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

230 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೇಸಮ ದ್ ನವಾಬ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

231 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಿಂಫರಾಮ ಹಂರ್ಯಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

232 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಹುಷನ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

233 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

234 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

235 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

236 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

237 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

238 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ನಾಥ ಭಠತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



239 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

240 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

241 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದತತ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

242 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದತತ ತರ ಮ ಎನ್ ವಿಭೂತೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

243 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋ ಮಂತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

244 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

245 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

246 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಫರಿೋಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

247 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

248 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಿಂದರ್ ಕೇಯಲಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

249 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

250 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

251 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

252 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲವರಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

253 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

254 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಟ್ಟಟ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

255 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

256 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ತ್ತಕ್ಲರಾಿಂ ಕೇಥರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

257 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ತ್ತಕ್ಲರಾಿಂ ಕೇಥರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

258 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದತತ   ವಣಗ  ರ್ರೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

259 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದತತ   ವಣಗ  ರ್ರೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

260 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಭಮ  ಡಿ ರ್ರೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

261 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಧಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

262 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕೄಮ ೋಭಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

263 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

264 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

265 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

266 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

267 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

268 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜಾಪರ್ ಸಾಬ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

269 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂಬಾಿಂಬಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

270 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ  ರಾಜಾಪುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

271 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್  ನಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

272 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮವವಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

273 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

274 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

275 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

276 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

277 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೋವ ಬಿಳಿಜಾದರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

278 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಸೆನ್ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

279 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

280 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೋರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

281 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

282 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

283 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

284 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

285 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಳಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

286 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

287 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಿಂಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

288 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಚಗನಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

289 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೇತನಾ ರ ಶಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

290 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇೋನಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

291 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

292
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣ್ಮಮ ಖ  ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

293 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

294 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

295 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

296 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

297 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

298
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮಾರ್ ಎಸ್ 

ಷಜಜ ನ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

299 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

300 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷದಾನಂದ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

301 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

302 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

303 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

304 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

305 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

306 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಂಕ್ಟೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



307 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

308 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

309 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂಫವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

310 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಪಾಟ್ಟಕ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

311 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

312 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

313 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

314 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

315 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

316 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

317 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

318 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

319 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೂತಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

320 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಹೇಫರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

321 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

322 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

323 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆಡಮ್ ಅಲ ಇನಾಮಾದ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

324 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

325 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

326 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

327 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

328 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

329 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

330 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

331 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

332 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

333 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

334 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

335 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಖ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

336 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

337 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

338
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ  ವಿ ಹರೇಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

339 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

340 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಹಷಭನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

341 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಹಷಭನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

342 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

343 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

344 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ  ಶಖರ್ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

345 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ  ಶಖರ್ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

346 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

347 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

348 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

349 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಂರ್ನಾಥ ರ್ಣಿತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

350 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಂರ್ನಾಥ ರ್ಣಿತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

351 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

352 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

353 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

354 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

355 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಮಾ  ಹರೇಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

356 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಡ್ರ. ನಿಭಗಲ ಪಿ ಹರೇಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

357 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಲಿಂರ್ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

358 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

359 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

360 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

361 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಮಂತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

362 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಮಂತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

363 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

364 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

365 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಯೋಗೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

366 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನೂಯಜಾ ಬೇಗಂ ಕೂಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

367 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

368 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

369 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

370
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಆಕ್ಲಶ್ ರಾಜಿಂದರ  

ಬೋಳಬಂಡಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

371 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

372 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

373 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಧೂಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

374 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಠಲ್ ರೆಡಿಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



375 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಠಲ್ ರೆಡಿಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

376 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

377 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

378 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

379 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯವಿೋಿಂದರ  ಅರ್ಷರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

380 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಡ್ರ ದಯಾನಂದ ಅರ್ಷರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

381 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

382 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

383 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾರುದರ  ಸಿಿಂದಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

384 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

385 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

386 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

387 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನುಭಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

388 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನವಿೋನರ ಸಾದ್ ವಿ ಅಸಿಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

389 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನವಿೋನರ ಸಾದ್ ವಿ ಅಸಿಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

390 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಯೋಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

391 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಯೋಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

392 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

393 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

394 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಲ್ಲಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

395 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

396 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

397 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

398 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

399 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನಮಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

400 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಬಿ ಕ್ಡೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

401 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಬಿ ಕ್ಡೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

402
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಕುಲ್ ರಾಜಿಂದರ  

ಬೋಳಬಂಡಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

403 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಫವಚ ಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

404 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಫವಚ ಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

405 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೋಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

406
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ 

ಹೋದ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

407 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಾಸಿಮಾಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

408 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಾಸಿಮಾಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

409 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಶೇೋಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

410 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

411 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

412 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

413 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

414 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

415 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

416 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

417 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

418 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

419 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

420 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

421 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮುಯಳಿೋಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

422 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

423 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಲಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

424 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

425
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ   ಎನ್ 

ನಾಡಗರಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

426 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಭಗಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

427 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಶಿಂಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

428 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಶಿಂಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

429 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

430 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ  ಕೄಯಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

431 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

432 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

433 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

434 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿೋಯಬದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

435 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿೋಯಬದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

436 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

437 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

438 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಮಂಗ್ರೂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

439 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

440 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

441 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



442 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

443 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

444 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಧನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

445 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಧನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

446 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

447 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

448 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

449 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

450 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

451 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

452 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಭತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

453 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೇೋಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

454 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

455 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

456 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

457 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮವವಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

458 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

459 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

460 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

461 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಬಾಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

462 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಬಾಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

463 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

464 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಗತ ಕ್ಳಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

465 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡರೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

466
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಪಾಲ್ ಲಿಂರ್  

ನಾಟೇಕ್ರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

467 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

468 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಸಿೋನಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

469 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

470 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಜಜ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

471 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

472 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಈಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

473 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

474 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಿಂಗೋಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

475 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಿಂಗೋಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

476 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

477 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

478 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

479 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

480 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಣ್ಮಮ ಖ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

481 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

482 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

483 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

484 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

485 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

486 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

487 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ TARABEGUM ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

488 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

489 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

490 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

491 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

492 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

493 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದತ್ತತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

494 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿಲಾನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

495 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮಶ್ ಎ ನಾಟ್ಟಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

496 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

497 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

498 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

499 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

500 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರುದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

501 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

502 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

503 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

504 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

505 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಶಿಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

506 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಭಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

507 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅನಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

508 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಜಜ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

509 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



510 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿೋಯಣಣ  ದುಫಲಗುಿಂಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

511 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ  ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

512 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖದರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

513 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖದರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

514 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

515 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪುಟಾಲ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

516 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

517 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜಭಕ್ಲಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

518 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ವಿ ವಾಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

519 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ್ಣತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

520 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಲೋಚನ ನಂದಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

521
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ವಾಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

522 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

523 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

524 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಕಶ್ ವಿ ವಾಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

525 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

526 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಹುಲ್ ವಿ ವಾಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

527 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಲಕ್ಣಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

528 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

529 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

530 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

531 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಹಾಬುದದ ೋನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

532 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

533 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

534 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

535 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಹೆಚ್ ಕ್ಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

536 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

537 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

538 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾದ ರೂ. ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

539 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾದ ರೂ. ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

540
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಫಷರಾಜ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

541
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಫಷರಾಜ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

542 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

543 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಬೈ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

544 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

545 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

546 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

547 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅರ್ಜಗನ್ ಸಿಿಂಧೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

548 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

549 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

550 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಮಾಮ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

551 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

552 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಿೋರಾ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

553 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

554 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

555 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ನಾನ ಥ ಕಂಫಳಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

556 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲಕಂಟ್ಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

557 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿೋಯಣಣ  ಕೌಲಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

558 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

559 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

560 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

561 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾದ ರೂ. ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

562 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಿಂರ್ರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

563 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

564 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

565 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್  ಎಿಂ ಭದನಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

566 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಿಂತೆಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

567 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದವಯಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

568 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

569 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷವಂತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

570 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷವಂತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

571 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

572 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷತೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಬಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

573 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

574 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

575 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

576 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



577 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

578 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ್ಣತ ಜನಕ್ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

579 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ್ಣತ ಜನಕ್ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

580 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

581 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

582 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

583 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಾಿಂದ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

584 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಮಂತರಾಮ ಎಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

585 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಘುನಾಥ ಘಾಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

586 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಜನೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

587 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಶುರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

588 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

589 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

590 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

591 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೆಸಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

592 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನುಷಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

593 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಣಣ  ರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

594 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

595 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

596 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಚಿನ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

597 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

598
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭಮಾ  

ನಂದಕೇೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

599 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿದಾಾ ಸಾರ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

600 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

601 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

602 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಂರ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

603 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಫಷ  ತಫಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

604 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

605 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

606 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖಯ ದೂಧನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

607
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ಸಿ ದುಡಿನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

608 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

609 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

610 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

611 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

612 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

613 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

614 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ಪೂಣಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

615 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ಪೂಣಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

616 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

617 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

618 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣ್ಮಕ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

619 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೆನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

620 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

621 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಾಬು ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

622 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

623 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಡೇನಿಮಲ್ ಪ್ರ ೋಮಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

624 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

625 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಮಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

626
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭರೆಭಮ  ಗುಿಂಡ  ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

627 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

628 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ  ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

629 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇವು ಚವಾಣ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

630 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಾಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

631 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

632 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

633 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

634 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

635 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹನನ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

636 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಮೂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

637 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೆಲ್ಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

638 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

639 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಿಜಾಗ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

640 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

641 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

642 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

643 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



644 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

645 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತೇವವ ರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

646 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಕ್ರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

647 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭನೂಜ ರ್ ಅಸಮ ದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

648 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೇೋಕ್ ಬಾಕ್ಷ್ಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

649 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

650 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

651 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

652 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕುಮೇಟ ೋಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

653 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾನಸಿಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

654 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

655 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

656 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದೋಪು ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

657 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹುಲ್ಲಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

658 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧಭಗಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

659 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದತತ ತಾರ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

660 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

661 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

662 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಷನಗುಿಂಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

663 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಷನಗುಿಂಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

664 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಷನಗುಿಂಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

665 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಂಟ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

666 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಂಟ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

667 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

668 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

669 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಕ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪಟ್ಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

670 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಕ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪಟ್ಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

671 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿನಾಮಕ್ ಆರ್ ಪಾಠಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

672 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

673 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

674 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

675 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷಯಷವ ತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

676 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

677 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಸನವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

678 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಾಗಿೋಯಥಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

679 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಾಗಿೋಯಥಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

680 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಾಗಿೋಯಥಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

681 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

682 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಿಂಡುರಂರ್ ಸುತಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

683 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಿಂಡುರಂರ್ ಸುತಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

684 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೋಭಲಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

685 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

686 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಶಿೋಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

687 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಶಿೋಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

688 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಈಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

689 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾತಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

690 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

691 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

692 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

693 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

694 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಕೄಯಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

695 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಿಂರ್ಶೄಟ್ಟ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

696 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಿಂರ್ಶೄಟ್ಟ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

697 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಶಿವ ನ್ ಬಿಎಸ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

698 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

699 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕ್ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

700
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷರುಬಾಯಿ ದಾನ ಗೋಳ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

701 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಷನ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

702 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕ್ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

703 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

704 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

705 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

706 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಸಿಮಾಾ ಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

707 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

708 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಹರೇಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

709 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಹರೇಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

710 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯವಿೋಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

711 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಾಯತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



712 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಾಯತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

713 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಿಂಬಿಕ್ಲ ಡಂಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

714 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

715 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

716 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮವ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

717 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮವ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

718 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾಫಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

719
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಕ್ಷ್ೋಲ್ ಅಬುದ ಲ್ ಮುಖಿೋತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

720 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

721 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

722 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಸದೇ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

723 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೆಲಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

724 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೆಲಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

725 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

726 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

727 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

728 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

729 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

730 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

731 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚೇತನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

732 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯೆವ  ದೊಡಡ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

733 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷಯದಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

734 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಶಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

735 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

736 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷಯದಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

737 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

738 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

739 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

740 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

741 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

742 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

743 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೆನೋದದ ನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

744 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೆನೋದದ ನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

745 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

746 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಾಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

747 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಾಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

748 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

749 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ರುಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

750 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಣಮಂತ ತಳವಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

751 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

752 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

753 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

754 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

755 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಮಾ  ಆರ್ ರ್ಣಾಚಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

756 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

757 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

758 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದೊದ ರ ೋಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

759 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದೊದ ರ ೋಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

760 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

761 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

762 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇವಿೋಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

763 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇವಿೋಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

764 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಜಾತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

765 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಭಲಾಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

766 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಾವಕ್ ಷಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

767 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಾಿಂದಪಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

768 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಷನ್ ಷಬ್ ಕೂಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

769 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

770 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

771 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

772 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

773 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

774 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗೋಧೂಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

775 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗೋಧೂಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

776 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡ  ಮಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

777 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಯದಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

778 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಲಾೂ ಸ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

779 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



780 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

781 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೋಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

782 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

783 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

784 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

785 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

786 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಜಾಭಖಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

787 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

788 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

789 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷವ ಪಿನ ಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

790 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬುಶರ  ಅಿಂರ್ಜಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

791 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

792 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

793 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತಾರ ಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

794 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೋಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

795 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖನುನ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

796 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಲರಾಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

797 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೇೋಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

798 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

799 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹೋರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

800 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹೋರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

801 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೇೋಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

802 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿರ್  ದುಕ್ಷ್ಕ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

803 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

804 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

805 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

806 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

807 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

808 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಚ್ಚಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

809 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣೋಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

810 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

811 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ನಾನ ಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

812 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನುಸೂಯಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

813 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

814 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಶಿರಾಮ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

815 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜೆಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

816 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ನಾನ ಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

817 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಷತ ಗಿೋರ್ ಷಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

818 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕ್ಲಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

819
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿ ದೊಡಡ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

820 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗ್ರರ ಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

821 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗ್ರರ ಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

822 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೇತನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

823 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋಯಕ್ನಾಥ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

824 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

825 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಶಿೋರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

826 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಶಿೋರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

827 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

828 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

829 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

830 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

831 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಕಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

832 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮಶಿರ ೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

833 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾರ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

834 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾರ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

835 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಜಿ ಕ್ಲಿಂತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

836 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

837 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

838 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

839 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

840 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವೈಬ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

841 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಮ್ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

842 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಯತ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

843
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ  ಎಸ್ 

ಬಿಲಗುಿಂಡಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

844 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

845 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ರ ೋಭಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

846 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಭರೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

847 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



848 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಶನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

849 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಮೂತಗ ಅಶಟ ಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

850 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೈದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

851 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಶಿರಾಮ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

852 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲಿಂರ್  ಹಷಭನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

853 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಜಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

854 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

855 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಭಾಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

856 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

857 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ನಾನ ಧ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

858 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಲಾೂ ಸ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

859 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

860 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

861 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಂಕ್ಟ್ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

862 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

863 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದತಾತ ತೆರ ೋಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

864 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದತಾತ ತೆರ ೋಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

865 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

866 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಿಂಡುರಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

867 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ವಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

868 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ವಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

869 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

870 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

871 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇಸಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

872 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

873 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

874 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

875 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

876 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

877 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಕ್ಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

878
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋರೇಿಂದರ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ 

ಪುರಾಣಿಕ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

879 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

880 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂರ್ಶೄತೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

881 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

882 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

883 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

884 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಂಡಿತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

885 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

886 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

887 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

888 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಶಿಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

889 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಶಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

890 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಶಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

891 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

892 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾಯ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

893 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

894 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಿಂರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

895 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

896 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುಟಾೂಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

897 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

898 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

899 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

900 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

901 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲ ಬಿ ಸುಲಾತ ನಪುಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

902 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲ ಬಿ ಸುಲಾತ ನಪುಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

903 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಕ್ಷ್ನಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

904 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನುಸೂಯಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

905 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

906 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

907 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

908 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

909 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕವರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

910 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧುಲು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

911 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

912 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

913 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

914 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

915 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ



916 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಯಾದುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

917 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಯಾದುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

918 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

919 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

920 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಠಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

921 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುರ್ಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

922 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಧ ರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

923 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕವರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

924 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

925 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

926 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಫನಾನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

927 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಫನಾನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

928 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

929 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತ  ನಿೋಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

930 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

931 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

932 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

933 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

934 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

935 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

936 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

937 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೋಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

938 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

939 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

940 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಚಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

941 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

942 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

943 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೋರಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

944 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

945 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಾಲಾಬ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

946 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

947 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೆನುಡಿನಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

948 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೆನುಡಿನಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

949 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

950 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

951 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಲಾೂ ಲಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

952 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಎಿಂ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

953 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

954 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇೋನೇಶ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

955 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

956 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಫಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

957 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ DILIP ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

958 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ DILIP ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

959 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

960 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

961 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

962 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುಿಂಟಾಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

963 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಂರ್ಲ ಹೆಯಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

964 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

965 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೂ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

966 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೂ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

967 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಲ್ಲಭನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

968 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಾಲಾಲಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

969 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

970 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

971 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೈಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

972 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಶಿಬಾಯಿ ಗೋಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

973 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಗೋಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

974 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

975 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ರ್ವಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

976 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

977 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

978 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

979 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

980 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

981 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

982 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಷತ ಗಿೋರ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

983 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಷತ ಗಿೋರ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

984 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದವಯಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



985 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕುಶಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

986 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

987 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

988 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

989 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕುಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

990 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

991 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

992 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

993 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

994 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಾ ರಿೋ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

995 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಾ ರಿೋ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

996 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಾ ರಿೋ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

997 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ  ನಾಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

998 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

999 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ AMBAVVA SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1000 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1001 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1002 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1003 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1004 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ  ಕುಿಂಬಾಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1005 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1006 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಿಂರ್ನಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1007 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕುಪೇನದಾರ್ ನಾಡರ್ಟ್ಟಟ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1008 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಿಂರ್ರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1009 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1010 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ್ಲೂ ೋವ  ಯಸಂಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1011 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್  ಭಷಯಬ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1012 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1013 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1014 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಯಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1015 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಹಾಬುದದ ೋನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1016 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೋಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1017 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1018
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತ್ ಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ಮಾಲಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1019 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1020 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1021 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಂಗು ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1022 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಯ ಗೋಳ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1023 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1024 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1025 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ASHOK SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1026 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1027 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1028
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ  ಜೆ ಕ್ಲಟೂನ ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1029
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ  ಜೆ ಕ್ಲಟೂನ ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1030 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ವಾಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1031 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1032 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ವಾಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1033 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಕ್ಣಾಚಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1034 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1035 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1036 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1037 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1038 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1039 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1040 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1041 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1042 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹರೇಸಿಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1043 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ ರೆಡಿಡ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1044 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾಲ್ SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1045 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1046 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ANASUBAI ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1047
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹುರ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1048 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1049
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಎಸ್ ಸರ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1050 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1051 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1052 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1053 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1054 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1055 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತೋಥಗಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1056 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1057 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾಯ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1058 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ MD ವಕ್ಷ್ೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1059 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1060 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1061 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ APPASAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1062 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1063 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1064 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1065 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವೈಜನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1066 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷದಾಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1067 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1068 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾ ನಫಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1069 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1070 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1071 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1072 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1073 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1074 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1075 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1076 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1077 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1078 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಧಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1079 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1080 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1081 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1082 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1083 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫನುನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1084 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1085 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1086 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1087 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1088 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1089 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1090 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1091 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಕಂಠಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1092 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ  ಬಿ ಫಷನಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1093 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1094 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1095 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1096 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1097 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1098 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1099 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1100 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮವವ ಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1101 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮವವ ಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1102 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1103 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1104 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1105 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1106 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಬೆಿಂರ್ಳೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1107 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನುಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1108 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1109 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1110 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1111 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಭನಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1112 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1113 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1114 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1115 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1116 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1117 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣ್ಮಮ ಖ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1118 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷದಾಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1119 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1120 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1121 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇ  ಜಿೋನಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1122 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1123 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1124 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1125 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಯಜ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1126 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮವವ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1127 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮವವ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1128 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1129 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಪಾ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1130 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಣಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1131 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕ್ಲಶ್ ಜಗಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1132 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1133 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1134 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1135 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುನಂದಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1136 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1137 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1138 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌರಿಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1139 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1140 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1141 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1142 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಬದರ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1143 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಲಾೂ ವುದದ ೋನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1144 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋಲಕಂಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1145 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1146 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1147 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನವಿೋಯ  ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1148 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಹೇರಾಬಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1149 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1150 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣ್ಮಮ ಖ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1151 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್  ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1152 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1153 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿೋಲಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1154 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೋಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1155 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1156 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಪುಗೌಡ ಎನ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1157 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ASHOK ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1158 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1159 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1160 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೂತಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1161 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿರೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1162 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಭಮ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1163 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುತಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1164 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1165 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1166 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1167 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1168 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇವವ ರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1169 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1170 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಶಿಕ್ಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1171 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ  ಸಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1172 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1173 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಿತಾಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1174 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1175 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ JAAFAR SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1176 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1177 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1178 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1179 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1180 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1181 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1182 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಿಂರ್ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1183 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1184 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1185
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ್ಲಾ ಬ್ ಎಸ್ ನಾಡ್ರಫ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1186 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1187 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1188 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1189 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1190 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಬಿಸಾಬ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1191 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ ವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1192 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿೋಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1193 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿೋಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1194 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1195 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1196 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಡಿವಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1197 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಡಿವಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1198 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1199 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1200 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋವಿಿಂದ್ ಚವಾಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1201 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೊಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1202 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೊಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1203 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1204 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1205 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1206 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಯಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1207 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1208 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1209 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1210 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1211 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1212 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1213 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ವನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1214 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1215 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1216 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1217 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1218 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಿಂಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1219 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸಭದ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1220 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1221 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1222
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭರಾಮ ಶಿ  

ಇಯಫಬ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1223 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1224 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1225 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1226 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1227 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1228 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1229 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1230 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಿದಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1231 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಿದಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1232 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಶಿಂತ ಭಠತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1233 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ರೇಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1234 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಸುತ ಮ್ ಪಾಾ ಟೆಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1235 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಹೇದ್ ಟೆಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1236 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1237 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ್ಜರಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1238 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಚಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1239 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1240 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1241 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹುಷನ  ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1242 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಾಲ್ಲಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1243 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1244 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕ್ಲಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1245 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1246 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1247 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1248 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ GOPU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1249 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1250 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಸೂಯಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1251 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ರ ೋಭನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1252 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ರ ೋಭನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1253 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಫೂರ್ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1254 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1255 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೆಳಿ್ೋರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1256 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1257 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೋಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1258 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1259 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1260 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1261 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ IBAI ಗೆ ಕೇಡಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1262 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೌನೇಶ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1263 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1264 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1265 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1266 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1267 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1268 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1269 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1270 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1271 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1272 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶುಬವಚ ಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1273 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1274 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1275
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕ್ಲಮ ಬಾಯಿ ಭೋಭ 

ರಾಠೋಡ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1276 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕೄರ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1277 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕೄರ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1278 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1279 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1280 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿೋಲಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1281 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರುತಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1282 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾರ್ಭಮ  ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1283 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭಲ ಕ್ಕೄಕ ೋರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1284 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಶಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1285 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1286 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1287 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1288 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಷ್ಕ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1289 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1290 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1291 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1292
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋಧರ್ ಜಿ ಮಾಲ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1293 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1294
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋಧರ್ ಜಿ ಮಾಲ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1295 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ನಂದರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1296 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ನಂದರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1297 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ್ಲೂ ೋವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1298 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದುಲ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1299 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1300 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷಕುಕಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1301 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1302 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಯೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1303 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲವಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1304 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1305 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1306 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜಹೇದ್ ಟೆಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1307 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೆನೋದದ ನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1308 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1309 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಾಯತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1310 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1311 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1312 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕುಲುಾ ಮ್ ಬಿಐ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1313 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಚಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1314 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಪುತರ   ಬೆಡಜ ಗಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1315 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಪುತರ   ಬೆಡಜ ಗಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1316 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ರಾಭ ಬೋಧನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1317
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಎಸ್ 

ಬೋಧನ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1318 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1319 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1320 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1321 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1322 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1323 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1324 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1325 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1326 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಹೈದರ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1327 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1328 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಿೋಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1329 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1330 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1331 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1332 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1333 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1334 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1335 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1336 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1337 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1338 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅನನ ಪುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1339 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1340 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1341 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1342 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1343 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1344
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭರಾವ್ ಎಸ್ 

ಕೇಲ್ಲೂ ರು

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1345 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕ್ಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1346 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದವಯಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1347 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಶಿಧರ್ ಆಳಂಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1348 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1349 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1350 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇವಿೋಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1351 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇವಿೋಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1352 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಯಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1353 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂಡಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1354 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದುರ್ಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1355 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ASHOK ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1356 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸರಿೋಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1357 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1358 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1359 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಿೋಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1360 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1361 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1362 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾವುಕುಮಾಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1363 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1364 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1365 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1366 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1367 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1368 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1369 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1370 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಂಗೂ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1371 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪುತಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1372 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಜಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1373 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯವಿಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1374 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪುಷಾ ತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1375 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1376 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1377 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಪುತರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1378 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದತತ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1379 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ IMAM ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1380 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1381 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ SIDDALING ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1382 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೌಫ್ ಟೇಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1383 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1384 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1385 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣರಾವ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1386 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲತಗಕ್ ಸಾವ ಮಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1387
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ನಾಥ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ 

ಮಂಥಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1388 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶಖರ್ ಕ್ಟೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1389 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಲೋಚನ ಕ್ಟೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1390 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಯವಿಿಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1391 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1392 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1393 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1394 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1395 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನುಸೂ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1396 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಯತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1397 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಡೆಿಂಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1398 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1399 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1400 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1401 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ವಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1402 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1403 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇಕ್ಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1404 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ GEMU ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1405 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1406 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1407 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1408 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ  ಫಷ  ಮಾಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1409 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ  ಫಷ  ಮಾಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1410 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1411 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1412 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ SEVU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1413 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1414 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1415 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೈಶಿರ ೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1416 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಷಾಮ  ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1417 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1418 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಫಷನಾಳ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1419 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಮಾಮ್ ಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1420 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಮಾಮ್ ಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1421 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1422 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1423 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1424 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1425 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಿಂರ್ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1426 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1427 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೈನ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1428 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1429 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1430 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1431 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1432 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1433 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1434 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1435 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1436 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1437 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1438 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1439 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1440 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1441 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಣಗಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1442 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1443 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1444 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕ್ಲಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1445 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1446 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಾಾ ನೇವವ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1447 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುತತ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1448 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೄಿಂಕ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1449 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1450 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1451 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿಲಾನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1452
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಮಂತರಾವ್ ಸಿ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1453 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮಿೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1454 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ಪುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1455 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1456 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1457 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1458 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1459 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1460 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1461 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1462 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಸಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1463 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1464 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1465 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1466 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1467 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1468 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1469 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ರೇಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1470 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1471 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1472 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1473 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1474 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1475 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಬಾಡಿರ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1476 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ  ದೊಡಡ ಭನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1477 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ USMAN SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1478 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1479 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತೋಟ್  ತಕ್ಕ ಳಿಕೄ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1480 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1481 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1482 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1483 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1484 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1485 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಎಸಿ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1486 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲನ್ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1487 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1488 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1489 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1490
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಗಂಫರ್ ಎಸ್ ಸಂಕ್ಲೂ ಪುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1491 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1492 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ನ್ ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1493 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1494
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯೇಕ್ನಾಥ ಎಿಂ 

ಮಿರಾಜಕ್ರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1495
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುನಾಥ ಎಿಂ ಮಿರಾಜಕ್ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1496 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧಭಗಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1497 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುಪಾದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1498 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗಿೋತಾ ಸರ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1499 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಕ್ಲಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1500 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1501 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಕ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1502 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1503 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕೇೋಟ್ಟ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1504 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಶೇೋಕ್ ಚಿಭಲಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1505 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1506 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1507 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಲಾಬಾಯಿ ಅಕ್ಲಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1508 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹರು ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1509 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಕಂಠಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1510 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1511 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1512 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1513 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಮಂರ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1514 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1515 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚನಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1516 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರುಕ್ಕ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1517 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಂಪಾತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1518 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಮಿತಾರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1519 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕ್ಣಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1520 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1521 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1522 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1523 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1524 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಾರ್ಾ ಜ್ಾ ೋತ ಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1525 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಯದಾಮಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1526 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಿಂಡು ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1527 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುಪಾದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1528 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಭಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1529 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1530 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1531
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಣಣ ರಾಮ ಎಸ್ ಮಾಚಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1532 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1533 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ USMAN SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1534 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸರಿೋಶ್ ಸಂಕ್ಲೂ ಪುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1535 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1536 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1537 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1538 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1539 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದೇವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1540 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1541 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಾಾ ನ  ಷಯಡಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1542 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1543 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚೆನನ ಫಷಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1544
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂರ್ಭಮ  ಸಿದಾರ ಭ  

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1545 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1546 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1547
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಘವಿಂದರ  ಬಿ ಹಂರ್ನಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1548 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಾಸಿರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1549 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1550 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1551 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿೋತಾ ಎನ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1552 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಗಿಂದರ  ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1553 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1554 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ್ತಕ್ಲರಾಿಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1555 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ಟ್ಟಟ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1556 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭುರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1557 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1558 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇೋಸನ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1559 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1560 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಸಾಡ್ಗ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1561 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಸಾಡ್ಗ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1562 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1563 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1564 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾದ ರೂU ಹುಲಭನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1565 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1566 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅನುಸೂಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1567 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1568 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಚಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1569 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1570 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1571 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾದ ರೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1572 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಿಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1573 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾದ ರೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1574 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶುಬವಚ ಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1575 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1576 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ GOVIND SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1577 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ GOVIND SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1578
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪ್ರ ೋಭನಾಥ ಭಹಾದೇ 

ವಂತ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1579 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1580 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1581 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೋಭಣಣ  ಬೇಲ್ಲರು ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1582 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೋಭಣಣ  ಬೇಲ್ಲರು ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1583 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುನಾಥ ಜಮಾದಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1584 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುನಾಥ ಜಮಾದಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1585 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1586 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1587 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1588 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಾಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1589 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷರೋಜಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1590 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷರೋಜಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1591 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1592 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1593 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1594 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ನಾನ ಥ ಆನಕ್ಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1595 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮವವಂತ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1596 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1597 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1598 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1599 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1600 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1601 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1602 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1603 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಹುಲ್ಲದ ೋವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1604
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಶಭರಾವ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1605 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1606 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1607 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1608 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1609 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಬಿೋಬ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1610 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಬಿೋಬ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1611 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1612 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುರೈಕ್ಲಿಂತ್ ಡೆಿಂಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1613 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುರೈಕ್ಲಿಂತ್ ಡೆಿಂಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1614 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನಿೋಫ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1615 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1616 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1617
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ   ಮಾಲ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1618 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮವವಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1619 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಿಂರ್  ಪೂಜಾರಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1620 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1621 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1622 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1623 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಎಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1624 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1625 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಣೋಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1626 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಣೋಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1627 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1628 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1629 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1630 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1631 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1632 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1633
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜಿತೇಶ್ ಭನೋಸರ್ ಘೇಟ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1634 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿಂದರ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1635 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿಂದರ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1636 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ತ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1637 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1638 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1639 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೋಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1640 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಿರಿೋಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1641 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1642 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1643 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಸಿೋರ್ ಟೇಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1644 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಸಿೋರ್ ಟೇಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1645 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1646 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1647 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾತಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1648 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾತಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1649 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಧ ರಾಭಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1650 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1651 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುಅಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1652 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಂಧಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1653 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1654 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮವವಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1655 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮವವಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1656 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1657 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತ್ತಳಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1658 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1659 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುನಾಥ ರಾಠೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



1660 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ SIDDALING ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1661 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕ್ಕ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1662 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1663 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1664 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಿರ ಮಕ್ಲಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1665 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇೋನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1666 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1667 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1668 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷತೋಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1669 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಿಂತಮಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1670 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1671 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1672 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭುಗರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1673 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1674 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1675 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1676 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1677 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮ್ ಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1678 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನ್ ಕ್ಲಳಂತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1679 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1680 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೂಾ ರ್ ಅಲ ಚಂದಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1681 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶಖಯ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1682
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1683 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಖಾ ಕ್ಲಳಂತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1684 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೂಜಾ ಕ್ಲಲಂತರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1685 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೂಪಾಲ ಕ್ಲಳಂತರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1686 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅವಂತಕ್ಲ ಎಿಂ ದುಬೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1687 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲಾಕ್ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1688 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಜಯ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1689 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1690 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1691 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಫ್ತತ ಖರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1692 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೆನೋದದ ೋನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1693 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲತಗಕ್ ಸಾವ ಮಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1694 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜ್ಾ ೋತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1695 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1696 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1697 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1698 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1699 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1700 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಯವಿಿಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1701 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1702 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1703 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣೋಜಿ ಜಂಫಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1704 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಿೋಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1705 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಡುಖಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1706 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಿಹಾನಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1707 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1708 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುಡುಭಬಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1709 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1710 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1711
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಯಂತ ಚೆನನ ಫಷವವವ ಯ 

ಕೇೋಟ್ಗಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1712 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಮಾಶ ಭಂಕೂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1713 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1714 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1715 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಿೋಲಾನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1716 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಂಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1717 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿಭಗಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1718 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1719 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1720 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಎಸ್ ಚೆಿಂಗ್ರಟ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1721 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1722 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಆಕ್ಲಶ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1723 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1724 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1725 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1726 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1727 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಖಲೋಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1728 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1729 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1730 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1731 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಭಷಯಗಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1732 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1733 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1734 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದತ್ತತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1735 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಜಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1736 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1737 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1738 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1739 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1740 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1741 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1742 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಣಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1743 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1744 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕುಮಿನಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1745 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1746 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1747 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ  ಮಡಗುಡಿೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1748 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1749 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಂಗ್ರರೆಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1750 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1751 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1752 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1753 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೂತಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1754 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಮಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1755 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷವಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1756 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1757 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನವಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1758 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1759 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1760 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಿಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1761 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಿೋರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1762
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ  ಎಸ್ 

ಬಿಲಗುಿಂಡಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1763
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ  ನಂದಕೇೋಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1764 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1765
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಪಾಶಿಗಪಿ್ೋಳ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1766 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಕ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1767 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಶಿಕ್ಲಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1768 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿೋರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1769 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1770
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಠಾಕೂರ್ ತ್ತಲಾಜಾ 

ರಾಭಸಿಿಂಗ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1771 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ರಿೋಮಾಾ ಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1772 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇೋಬಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1773 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1774 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1775 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ್ತರ  ಟೇಲ್ ಫಚಚ ನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1776 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1777 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1778 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1779 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಪಾ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1780 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1781 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1782 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1783 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1784 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1785 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ  ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1786 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೈ ಭೋಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1787 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1788 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಾ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1789 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮವವ ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1790 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಪುತರ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1791 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1792 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1793 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1794
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನುಮಂತ  ದೊಡಡ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1795 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1796 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1797 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1798 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1799 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಲಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1800 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1801 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1802 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉದಮ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1803 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1804 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ಿಂಫರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1805 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1806 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1807 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1808 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1809 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಶಿೋರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1810 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1811 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ವಿತಾ ಎಸ್ ಸಕೇೋಗಡ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1812 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ   ಎಸ್ ಹರಾಪುರಾಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1813 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧಭಗಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1814 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ ಕ್ಷ್ವಕ್ಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1815 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1816 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1817 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1818 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1819 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1820 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1821 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1822 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲತಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1823 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1824 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1825 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಡ್ರಡ ಜಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1826 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1827 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಾಟ್ಟರ  ಟೇಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1828 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1829 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ರಾರ್ಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1830 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾಣ  ಗುಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1831 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1832 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1833 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭಶಖರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1834 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1835 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1836 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಲಾೂ ಶ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1837 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1838 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ MALLMMA ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1839 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1840 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಭಮ  ಳಕರಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1841 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಣಣ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1842 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ ಸಿ ನರೂನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1843 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1844 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗ್ರಮತರ  ಹಡಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1845 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಾಯತ ಎಸ್ ಗುಬಿಬ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1846 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1847 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ  ಪೂಜಿರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1848 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯವಿೋಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1849 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1850 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1851 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1852 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಕುಮಾಯ ಸಯಸೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1853 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1854
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಸಿ 

ನಾರಾಮಣಪುಯ

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1855 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧನಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1856 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1857 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1858 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1859 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1860 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹರೇಸಿಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1861 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1862 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1863 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೂಪಾಲಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1864 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1865 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಣಿಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1866 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಗಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1867 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುನವ ಿಂತಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1868 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸನನ ಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1869 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇ ಆರ್ ಕೇಯಳಿಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1870 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1871 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1872 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1873 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೋಭಲಾ ಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1874 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದೊದ ೋಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1875 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1876 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಬಾಬ ರ್ ಮಿಯಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1877 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1878 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1879 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1880 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1881 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1882 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಿರಾಿಂಡ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1883 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮಾ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1884 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1885 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1886 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹೋರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1887 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹೋರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1888 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1889 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1890 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1891 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಯಷಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1892 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಿೋನತ್ ಉನಿನ ೋಸಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1893 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಡ್ರಟೂ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1894 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಚಂದರ  ರಾಠೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1895 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇರಾಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1896 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1897 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1898 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಮಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1899 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಘುನಾಥ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1900 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಜಯ್್ಕುಮಾರ್ ಟೆಿಂಗೆ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1901 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಣಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1902 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1903 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1904 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಲಭೋಭ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1905 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1906 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಿಂದರ  ಭಲಕಮಾ  ಶಿಿಂಧೆ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1907 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1908 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1909 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1910 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1911 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1912 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1913 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಮವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1914 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಮವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1915 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1916 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1917 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1918 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1919 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1920 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1921 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1922 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1923 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1924 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1925 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1926 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ರಾರ್ಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1927 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ರಾರ್ಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1928 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1929 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾಣ  ಗುಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1930 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1931 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವೈಜನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1932 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1933 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಬೆರ ೈಶ್ ಕೄ ಫರ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1934 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1935 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶೆಲಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1936 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರುದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1937 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1938 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1939 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1940 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾರುನಿನ ೋಸಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1941 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಫಣಣ  ಅಿಂಫಲಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1942 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹೋಿಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1943 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹೋಿಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1944 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1945 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1946 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1947 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1948 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭನೋಸರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1949 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1950 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1951 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1952 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1953 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋನಾಥ್ ಡ್ರಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1954 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1955
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿ 

ಗೋಲಕ್ರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1956 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1957 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಭರೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1958 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಾಲಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1959 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1960 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷತೋಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1961 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1962 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1963 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1964 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಭಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1965 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1966 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1967 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1968 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1969 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಾನಂದ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1970 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಾನಂದ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1971 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1972 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1973
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಶೇೋದಾ ಬಾಯಿ ಶಂಕ್ರ್ 

ಜಾಧವ್

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1974 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1975 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1976 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಕ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1977 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ANSUBAI SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1978 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1979 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೇೋಭಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1980 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕೇಮ ದದ ೋನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1981 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1982 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದಾಮಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1983 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1984 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋದಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1985 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1986 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1987 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1988 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1989 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ  ಜ್ೋಗೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1990 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1991 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1992 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1993
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸಬೂಬ್ ದಷತ ಗಿಸಾಗಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1994 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1995 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಲಿಂರ್ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1996 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ್ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1997 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1998 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಳಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1999 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2000 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಘಾಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2001 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2002 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2003 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2004 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2005 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2006 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2007 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಎಿಂಡಿ ಅಲ ಬುಹಾಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2008 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2009 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷ ಟ್ಟ ನ್ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2010 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2011 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2012 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2013 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2014 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2015 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2016 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಿಂಡು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2017 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಿಂಡು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2018 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕ್ಲವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2019 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಯಾನಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2020 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2021 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಣತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2022 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2023 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2024 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2025 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಧೋಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2026 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2027 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇವಿಿಂದರ   ಜಂಫಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2028 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2029 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಭಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2030 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಭಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2031 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಸೂಲ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2032 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2033 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2034
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಬಿಸಾಬ್ ರ್ಫೂಸಾಗಬ್ 

ಬಿಮಬಾನಿ

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2035
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಬಿಸಾಬ್ ರ್ಫೂಸಾಗಬ್ 

ಬಿಮಬಾನಿ

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2036 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2037 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುರ್ಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2038 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಿರ ೋತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2039 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಚಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2040 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಶಿಂತ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2041
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಬಿಸಾಬ್ ರ್ಫೂಸಾಗಬ್ 

ಬಿಮಬಾನಿ

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2042 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಿದಾನಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2043 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಕುಿಂತಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2044 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2045 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದವಯಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2046 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2047 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2048 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಿಂರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2049 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2050 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2051 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2052 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಡಿವಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2053 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2054 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2055 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2056 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2057 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2058 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2059 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಆಲಯಾ ತಸಿನ ೋಮ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2060 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಕ್ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2061 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಶುರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2062 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಸದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2063 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2064 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



2065 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮವವಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2066 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2067 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಸೂಲ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2068 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2069 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2070 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2071 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2072 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2073 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂರ್ಭನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2074 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2075 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಮಾ ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2076 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕ್ರ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2077 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಪುತರ   ವಿ ಪುಟ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2078 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಾಾ ಣರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2079 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಮೃತ್ ಆರ್ ನಾಯಕ ೋಡಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2080 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಜಾತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2081 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಜಾತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2082 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2083 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಿೋಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2084 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಂಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2085 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಂಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2086 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಂಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2087 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2088 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಮಾ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2089 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಕ್ಲಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2090 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2091 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2092 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2093 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2094 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2095 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2096 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2097 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಯದಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2098 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2099 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2100 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2101 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2102 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಫಯಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2103 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾಿಂತಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2104
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಆನಂದ ಗುರುಫಷ  

ಗಗರಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2105 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2106 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇವಿಿಂದರ   ಜಂಫಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2107 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2108 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2109
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ 

ಭಲಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2110 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಾನಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2111 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹೇಶ್ ದತತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2112 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹೇಶ್ ದತತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2113 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2114 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2115 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇವಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2116 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಘರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2117 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2118 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2119 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2120 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷತೋಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2121 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಪುತರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2122 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2123 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2124 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಒಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2125 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಒಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2126 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2127 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಂರ್ಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2128 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2129 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮವವಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2130 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2131 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮಶ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2132 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಿಂಬಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2133 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2134 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2135 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2136 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2137 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2138 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2139 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2140 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂತೋಷ್ ದೇವಪಾಿಂಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2141 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2142 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ಮಂತ್ ಡೇಗುಿಂಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2143 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2144 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2145 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2146 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೊರ ತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2147 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2148 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2149 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2150 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2151 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಮೂತಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2152 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2153 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಿತಾಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2154 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕ್ಲಶ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2155 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ರ ೋಭನಾಥ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2156 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2157 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2158 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ಭಠಾನ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2159 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜ್ಾ ೋತ ಕ್ಭಠನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2160 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜ್ಾ ೋತ ಕ್ಭಠನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2161 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದಮಾ  ಕ್ಳಿಿಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2162 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ಲಿಂಗವವ ಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2163 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೋಕ್ಲು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2164 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೋಕ್ಲು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2165 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2166 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಕ್ಷ್ೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2167 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಎಿಂಡಿ ರಾಸಿಡ್ ಮಿಯಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2168 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2169 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2170 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2171 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಭರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2172 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೂಪ್ ಸಿಿಂಗ್ ಪಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2173 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2174 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2175 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2176 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಹೇರಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2177 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಣಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2178 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2179 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜ್ಾ ೋತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2180 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2181 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2182 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2183 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2184 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2185 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2186 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2187 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಾಳಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2188 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2189 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2190 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2191 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಣಣ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2192 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚನಫಷ  ಸಾಭನೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2193 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2194 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2195 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2196 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2197 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2198 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2199 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2200 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2201 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2202 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2203 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2204 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಾಸಿಿಂ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2205 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಾಸಿಿಂ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2206 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಣೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2207 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಣೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2208 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಣೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2209 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2210 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2211 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2212 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2213 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2214 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2215 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2216 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಏನಪಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2217 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣ  ಎಿಂ ಹೆಫಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2218 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಹೂಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2219 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2220 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2221 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇವಿೋಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2222 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗೂಡು ಷಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2223 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗೂಡು ಷಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2224
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನಮಂತಾರ ಮ ನಾಯಕ ೋಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2225 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2226 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2227 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2228 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2229 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಫಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2230 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಭಾಷಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2231 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಭಾಷಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2232 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2233 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇೋಸನ್ ರಾವ್ ಮಾನೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2234 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2235 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2236 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2237 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುಿಂಡಣಣ ಗೌಡ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2238 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಸದೂದ ರ್ ಪಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2239 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2240 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2241 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2242 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2243 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2244 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸನಭಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2245 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈವವ ಯಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2246 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2247 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2248 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚೆನನ ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2249 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ REVU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2250 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2251 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2252 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಮಾ  ಭಠಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2253 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಲೋಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2254 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಲೋಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2255 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2256 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2257 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2258 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಲಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2259 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2260 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2261 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉಮಾತ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2262 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುನಿೋತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2263 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2264 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಗಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2265 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2266 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2267 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2268 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಾಾ ನಿಾ ಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2269 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2270 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಯೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2271 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2272 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಮಾಶಂಕ್ಯ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2273 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2274 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2275 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಷ್ವನ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2276 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷತೋಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2277 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭು ಪಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2278 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2279 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಂದು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2280 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಿದಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2281 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2282 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಿಂಬಾಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2283
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಕೄರ್ಿಂಬಾಗಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2284 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2285 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುನಾಥ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2286 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2287 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2288 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2289 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2290 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದುಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2291 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2292 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಿಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2293 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2294 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಮಿತಾರ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2295 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ಮಾ  ಬಿ ಭಠತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2296 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2297 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಾಾ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2298 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲ್ಲೂ ೋಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2299 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲೋಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2300 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂರ್ಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2301 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2302 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದತಾತ ತೆರ ೋಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2303 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದತಾತ ತೆರ ೋಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2304 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉದಮಕುಮಾಯ ಹುನನ ಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2305 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉದಮಕುಮಾಯ ಹುನನ ಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2306 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕೆರುನಾಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2307 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುರೇಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2308 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಯವಿಿಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2309 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದೇವಿಂದರ  ಆರ್ ತಂರ್ಡಿಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2310 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2311 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೋಶ್ ಮಂರ್ಣೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2312 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಿಂಟ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2313 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಹೂಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2314 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2315 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2316 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2317 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2318 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ Eೀ ೋಬಾ ಖಾನಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2319 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2320 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2321 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2322 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷತೋಶ್ ನಿೋಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2323 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2324 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಗತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2325 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2326 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2327 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2328 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2329 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋಕ್ಲಿಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2330
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿಂದರ  ಬಿ ಧೋತಯ 

ಗ್ರಿಂವ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2331 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2332 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಭಾಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2333 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾಿಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2334 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾದಕ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2335 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಹೇಬ್ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2336 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2337 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮಿೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2338 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2339 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2340 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2341 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2342 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಲೋಚನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2343 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2344 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2345 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2346 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2347 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಷತ ಗಿೋರ್ SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2348 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಶಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2349 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ನಾನ ಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2350 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2351 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2352 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2353 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2354 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2355 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೌಜನ್ ಬಾವಾ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2356 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಬದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2357 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2358 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2359 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2360 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬಾ ಸಾಬ್ ಸಸಾನ ಪುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2361 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2362 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2363 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2364 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2365 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ  ದಡಿಡ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2366 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲನ್ ಬಿೋ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2367 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2368 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2369 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಲಬ  ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2370 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2371 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2372 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2373 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶುಬವಚ ಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2374 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬೆಿಂರ್ಳೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2375 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2376 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2377 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2378 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಜೆ ಗೋಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2379 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2380 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2381 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2382 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2383 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2384 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಲಿಂರ್ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2385 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಣಿಕ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2386 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2387 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದಭಮ  ಕೄಯಭಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2388 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಹಷಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2389 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಭು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2390 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2391 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಧುರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2392 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2393 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಿಂರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2394 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಮಾಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2395 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುನಾಥ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2396 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2397 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ  ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2398 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2399 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಸಿೋತಾಲ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2400 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುನಿೋತ ವಿ ಹುರ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2401 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2402 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2403 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ  ಶ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2404
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2405 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2406 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯವಿೋಿಂದರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2407 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2408 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2409 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷತೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2410 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2411 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯವಿೋಿಂದರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2412 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಲಾೂ ಲಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2413 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2414 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2415 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2416 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2417 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೈಮದ ಇವರ ತ್ ನವಿೋದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2418 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಬೆರ ಶ್ ಪಿ ಅಿಂಫಲಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2419 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜೈಶಿರ ೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2420 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶುಬವಚ ಿಂದರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2421 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2422 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2423 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2424 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಸರಾಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2425 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಸರಾಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2426 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಫಬ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2427 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಮಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2428 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಣಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2429 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸನಿಫಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2430 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂನಸ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2431 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2432 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲಕ ಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2433 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2434 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2435 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂರ್ಭನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2436 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉದಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2437
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಯಾನಂದ್ ಎನ್ 

ಬೆಳಗುಿಂಪಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2438 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಆನಂದ್ ಎನ್ ಬೆಳಗುಿಂಪಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2439 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ವಿೋಣ್ ಕೇೋರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2440 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2441 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2442 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಾಬ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2443 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಾಬ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2444 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಲಾೂ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2445 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಲಾೂ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2446 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2447
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫೋಕ್ 

ಅಸಭದ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2448 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2449 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2450 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಘುನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2451 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2452 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2453
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ  ಎಸ್ ಚೌಡಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2454 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2455
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2456 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2457 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2458 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧಿಂದು ಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2459 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2460 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2461 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2462 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2463 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2464
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುತರ ಣಣ  ಅಲಯಾಸ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕ್ಲಿಂತ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2465 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2466 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2467 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಾ ಕ್ಡ ಮ್ ಟೆಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2468 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖೈರುನಿನ ಸಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2469 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2470 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2471 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



2472 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2473 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2474 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2475 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೋಿಂಡಿಬಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2476 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜರಾಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2477 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ  ಬೆನಕ್ನಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2478 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2479 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2480 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಜರಂರ್ಲಾಲ್ ಜಾರ್ಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2481 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2482 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2483 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2484
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ ಷತಾತ ರ್ ಫುಲಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2485 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2486 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2487 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2488 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ದೋಪ್ ಕ್ಲಳಂತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2489 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2490 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2491 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2492 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2493 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2494 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ AMBAVVA ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2495 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2496 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2497 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2498 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಶಿಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2499 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2500 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2501 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಶಿಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2502 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನೆಸರುಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2503 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2504 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧನುಯಮ್ ಚನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2505 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಪಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2506 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2507 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಪಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2508 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2509 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇೋಸನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2510 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2511 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಂಡಿತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2512 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇೋಸನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2513 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2514 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2515 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2516 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2517 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತರಾಮ ಅಶಟ ಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2518 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಶಿಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2519 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2520 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೊರ ೋಪಾಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2521 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2522 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2523 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2524 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2525 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕುಮ್ ಬಿೋ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2526 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2527 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಯೋಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2528 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2529 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ರೆಡಿಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2530 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2531 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಯಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2532 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುನಾಥ ರಾಠೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2533 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಿೋಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2534 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ನಿನ ಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2535 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣ  ಕ್ಟ್ಟಟ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2536 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣ  ಕ್ಟ್ಟಟ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2537 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣ  ಕ್ಟ್ಟಟ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2538 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಿೋಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2539 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2540 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2541 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2542 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2543 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2544 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2545 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2546 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಾದ ರೂ .ೀ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2547 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2548 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2549 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2550 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2551 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2552 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2553 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2554 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2555 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2556 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಲಭೋಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2557
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುಶಿಂತಭಮ  ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2558 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2559 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2560 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2561 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಪುತರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2562 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2563 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2564 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2565 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇೋಡಿನ್ ಟೆಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2566 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2567 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಭಾರ್ಭಮ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2568 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2569 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2570 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2571 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2572 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಕ್ಷ್ೋನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2573 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾಿಂದಾಾ ಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2574 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾಿಂದಾಾ ಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2575 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2576 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2577 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾನಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2578 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಗ್ರಿಂಜಲೆ್ಲ ಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2579 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2580 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2581 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲ ಚವಾಾ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2582 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಲಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2583 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2584 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2585 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಂಚಶಿೋಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2586 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2587 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂಗಿೋತಾ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2588 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2589 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2590 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡೋಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2591 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಕೃಶಣ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2592 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಜಲಿಂರ್  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2593 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2594 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2595 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2596 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2597 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಜಲಿಂರ್  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2598 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2599 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಬಾಸ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಲರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2600 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ದೇವಿೋಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2601 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂಗುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2602 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2603 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2604 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2605 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2606 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2607 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2608 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಾ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2609 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2610 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2611 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2612 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುಟಾೂಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2613 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2614 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2615 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕ್ಕ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2616 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2617 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2618 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಣಣ  ಗೌಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2619 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2620 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2621 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಿರ ಮಕ್ಲಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2622 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಮಾ  ಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2623 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಶಿಧರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2624 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಿಯಾಜಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2625 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2626 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಜಲಿಂರ್  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2627 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2628 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2629 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2630 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಯಷವ ತೋ ನಿಲ್ಲರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2631 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2632 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲೋಲಾತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2633 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಮೂತಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2634 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2635 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಾಲು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2636 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2637 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇವಿ ಚವಾಾ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2638 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ತೆಗಿಿನಭನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2639 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿೋಲಖಾಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2640 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹೆಮಿ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2641 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹೆಮಿ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2642 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಕ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2643 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2644
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತಪು ನಾಮಕ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2645 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಕ್ಲಿಂತಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2646 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2647 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2648 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2649 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2650 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2651 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2652 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2653 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಇಬಾರ ಹಿಂ SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2654 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2655 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅನನ ರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2656 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2657 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2658 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2659 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2660 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷವ ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2661 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2662 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಿಯಾನ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2663 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜವವ ರಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2664 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2665 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಕುಮಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2666 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2667
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಹೋಲುಕ ಿಂದ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2668 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲವ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2669 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2670 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಲಾಷತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2671 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2672 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2673 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2674 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಿಂರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2675 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2676 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2677 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವರಿೋಫಾ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2678 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2679 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2680 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2681 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2682 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸದೇ  ಗೋಡಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2683 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2684 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ದೋಪ್ ಕ್ಲಳಂತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2685 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಬೇರಾ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2686 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತ ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2687
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಾವದ್ ಚಾಿಂದಸಾಬ್ 

ಷಮಾ ದ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2688 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2689 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2690 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ  ಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2691 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2692
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋದಾರಿ ಎಸ್ .ಪಿ. 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2693 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯಷವ ತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2694 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2695 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಲಾೂ ಲಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2696 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2697 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನೆಮಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2698 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಬಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2699 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2700 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2701 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2702 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2703 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಶಣ ನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2704 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಷ್ವನ್ ಡಿ ಚೌನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2705 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೋಜಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2706 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದವಯಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2707 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಠ ಲರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2708 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2709 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2710 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇನಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2711 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2712 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2713 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2714 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಭಷೇಕ್ ಅಶಟ ಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2715 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದವಯಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2716 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2717 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಗಂಗ್ರಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2718
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಎಸ್ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2719 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2720 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಯಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2721 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2722 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2723 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2724 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2725 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2726 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2727 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2728 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2729 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2730 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನೆಸರು ಹಾಡುತಾತ ರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2731 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಕ್ಷರ್ ಮಿಯಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2732 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತ್ತಕ್ಕ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2733 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2734 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಪುತರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2735 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2736 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2737 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಿೋಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2738 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನೆಮಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2739 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2740 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2741 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2742 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2743 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2744 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2745
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2746 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2747 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ   ಡಿ ಹುಡಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2748 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಲಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2749 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2750 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮ್ ಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2751 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2752 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಬಾಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2753 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2754 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅ ರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2755 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2756 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2757 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2758 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2759 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2760 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಷನ್ ಸಾಬ್ ಲಡ್ರಫ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2761 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2762 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2763 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2764 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೋಸರ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2765 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಮರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2766 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2767 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2768 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2769 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2770 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಸಾವ ಮಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2771 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2772 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಕುಿಂತಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2773 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2774 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2775 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2776 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2777 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಿರ ೋಮಿಲಾಬೈ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2778 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2779 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪುಟ್ಟೂ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2780 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯವಿ ಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2781 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2782 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಿಂದುರ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2783 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2784 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಶಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2785 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2786 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶೇೋಭಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2787
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಮಾಲ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2788 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನುಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2789 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2790 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2791 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2792 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2793 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2794 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2795 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಖಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2796 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಖ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2797 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2798 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಿದಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2799 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಲಾೂ ಶ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2800 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಡೆಮಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2801 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2802 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2803 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕೇಮ ದದ ೋನ್ ಜಂಡ್ರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2804 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2805 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಾರ ಭಮಾ  ಎಸ್ ಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2806 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂರ್ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2807 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಣಿಕ್ರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2808 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಣಿಕ್ರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2809 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲಕ ಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2810 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2811 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2812 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮವವ ಯ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2813 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2814 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2815 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2816 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2817 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2818 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಮೂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2819 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2820 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2821 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2822 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ IRAPPA ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2823 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2824 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಸಾತ ನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2825 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2826 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2827 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕುಪೇಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2828 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2829 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಭಮ  ಬೆನಕ್ಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2830 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2831 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನುಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2832
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರುಣಕುಮಾಯ ಸಿ 

ಬೆನಕ್ನಳಿಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2833 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ರಿೋತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2834 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಬದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2835 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2836 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2837 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2838 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2839 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2840 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಮಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2841 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2842 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2843 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2844 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2845 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2846 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2847 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2848 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2849 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2850 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2851 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2852 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2853 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2854 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2855 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ DATTU ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2856 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೇತನ್ ಎಸ್ ಹಂದಕರಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2857 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2858 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2859 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2860 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭಾಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2861 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2862 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2863 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅನವಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2864 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2865
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಎಸ್ 

ಪೂಜಾರಿ

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2866 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2867 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಲಿಂರ್ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2868 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2869 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಾವಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2870
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಎನ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2871 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2872 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2873 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಾ ಕ್ಲಕ್ಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2874 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2875 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2876 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ NIGAPPA ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2877 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಾವಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



2878 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2879 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2880 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2881 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಶಿೋಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2882 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2883 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಾ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2884 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ASHOK ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2885
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ   ಎನ್ 

ನಾಡಗರಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2886 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2887 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2888 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2889 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿೋತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2890 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2891 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2892 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೄಹಾರ ಜ್ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2893 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2894 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾಫಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2895 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫ್ತಫರ ರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2896 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2897 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2898 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2899 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2900 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ್ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2901 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸರಿರಾಮ್ ಚವಾಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2902 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ DILIP ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2903 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2904 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2905 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2906 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಲಶೄಟ್ಟಟ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2907 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2908 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2909 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2910 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬಾಬ ಸ್ ಅಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2911 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2912 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಾನಂದ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2913 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2914 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2915 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅನನ ರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2916 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2917 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2918 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ  ವಾಯದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2919 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಶಿ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2920 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2921 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯಷವ ತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2922 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2923 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2924 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2925 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2926 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2927 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಶಖರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2928
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡ  ಎಸ್ ಕ್ಭಮ ನಕಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2929 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2930 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2931 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2932 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2933 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2934 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಕಂಠಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2935 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2936 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2937 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2938 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ  ಕ್ಲಬಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2939 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಬದರ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2940
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ ಎಸ್ ಸಯಳಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2941 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2942 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2943 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ERAPPA ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2944 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



2945 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೆಟ್ಟ   ಎಸ್ ಸಿೋಟೂನ ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2946 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅನಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2947 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಜೆ ಬಂಗ್ರರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2948 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಜೆ ಬಂಗ್ರರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2949 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದನನ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2950 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕುಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2951 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಜೆ ಬಂಗ್ರರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2952 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸಬೂಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2953 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2954 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2955 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2956 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುಿಂಟಾಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2957 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2958 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2959 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2960 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತೋಟ್  ತಕ್ಕ ಳಿಕೄ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2961 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2962 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿ ಉಮಾ ಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2963 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸಬೂಬ್ SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2964 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಿಂಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2965 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2966 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಲಾೂ ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2967 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2968 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲಾಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2969 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಹುಗ್ರಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2970 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2971 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2972 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಿಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2973 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2974 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2975 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2976 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2977 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2978 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2979 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಕ್ಷರ್ ಬಾನು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2980 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಾರುತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2981 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬರ್ವಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2982 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2983 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಲಿಂರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2984 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಹನನ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2985 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಜಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2986 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುರೇಖಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2987 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾದ ರೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2988 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2989 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ HAMU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2990 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2991 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2992 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಡಿವಾಳಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2993 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2994 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2995 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2996 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2997 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2998 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೂಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2999 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3000 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3001 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3002 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3003 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3004 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇೋಭಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3005 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3006 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಣಣ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3007 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3008 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3009 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3010 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಣಣ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3011 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಿಫಾ ಬಿಐ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3012 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲತಬಾಯಿ ಬಿಲಿುಿಂಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3013 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3014 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರಿೋನಾ ಬಿಐ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3015 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3016 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದವಯಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3017 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3018 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3019 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿದಾಾ ಧಯ ಹಯಪೂಯಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3020 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಿೋಶೄಗಟ್ಟಟ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3021 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕ್ಲಶ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3022 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಹುಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3023 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಕಂಠಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3024 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3025 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲತಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3026 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3027 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುರ ಸಾದ್ ವೈದಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3028 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3029 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3030 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್  ಖಟ್ರಾಭಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3031 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3032 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3033
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಕುಮಾಯ ಎಸ್ 

ಕ್ಳನೂರು

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3034 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಣಗಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3035 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3036 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ESANNA ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3037
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಭರೇಶ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3038
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಂಕ್ಟೇವ ರಾರ್ಜ 

ಗುತೆತ ೋದಾರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3039 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕ್ಲಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3040 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3041 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3042 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3043 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3044 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3045 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಶಿೋಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3046 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3047
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ರಾಭ ಪ್ಲೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3048 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3049 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3050 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದ್ ರೇ  ಹಾರ್ಯಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3051 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಹನಾನ ಳಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3052 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿರಿಜಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3053 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3054
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3055
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಂತಕುಮಾಯ 

ಷತಾ ನಾರಾಮಣ ತದಮ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3056 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3057 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ರ ೋಭಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3058 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3059 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಿಂದು ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3060 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3061 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಾ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3062
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ   ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3063 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲತಾ ಎಸ್ ಹಾರ್ಯಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3064 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಲಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3065 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3066 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3067 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾವಿತರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3068 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3069 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3070 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3071 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3072 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಿಂಡೆರ ಸೆನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3073 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸರಿೋಶ್ ತಂಗ್ರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3074 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯಷವ ತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3075
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಯಿಕ್ ಮೇಸದ್ 

ಮುಷತ ಫಾ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3076 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3077 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3078

ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ 

ನಾರ್ಮೂತಗ  ಪ್ೋತಾತ ರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3079 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫರೋಜ್ ಟೆಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3080 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3081 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಖಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3082 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಬಾಯ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3083 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾನಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3084 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ತಾರಾವ್ ಕ್ಲಕ್ಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3085 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3086 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3087 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಾ ಡಲ್ ಟೆಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3088 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಲಾೂ ಲಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3089 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೇೋಭಾ ಭುತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3090 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3091 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3092 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3093 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3094 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3095 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಕ್ಣಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3096 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3097 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ IMAMSAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3098 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3099 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂರ್ಜಮ್ ಆಲಯಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3100 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಕ್ಲಬ ಲ್ ಮಿಯಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3101 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3102 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಶಂಕ್ಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3103 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3104 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3105 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರೆಡಿಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3106 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3107 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3108 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ನಿದಾಿಂಚಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3109 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3110 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3111
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 

ಗಿರೆಗೋಳ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3112 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಿರಿಜಾ ಕುಲಕ್ಣಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3113
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಯವಿಿಂದ ಅರ್ಜಗನ್ 

ನಟ್ಟಕ್ರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3114 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3115 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಷ್ವನರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3116 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿದಾಾ ತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3117 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3118 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3119 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3120 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3121 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3122 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3123 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಿರಿೋಶ್ ದೇವಪಾಿಂಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3124 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3125 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಜಾಭಖಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3126 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಭುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3127 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3128 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3129 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3130 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3131 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3132 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3133 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3134 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಶನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3135 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3136 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಯೋಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3137 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3138 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3139 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3140 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಒಿಂ ಶಿವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3141 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶರಿೋಫುದದ ೋನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3142 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮುಕ್ಲತ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3143 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಷಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3144 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3145 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3146 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3147 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾಗಿಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3148 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶೇೋಭಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3149 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಆನಂದರಾಯ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3150 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3151 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3152 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಸೂತ ರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3153 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಮಾ  ಎಸ್ ಹರೇಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3154 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಲೋಚನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3155 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3156 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯದಾಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3157 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯವಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3158 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3159 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬೈಯಲಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3160 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜೈಶಿರ ೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3161 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3162 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3163 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3164 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3165 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಾಡೊ  ಷಬ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3166 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ಭುಲಿಂರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3167 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಂರ್ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3168 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3169 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3170 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3171 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3172 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3173 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3174 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶುರ ತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3175 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶೇೋಭಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3176 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3177 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಿೋಯಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3178 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗೂಡು ಷಫಬ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3179 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚೇತನ್ ಸಕ್ಷ್ೋಿಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3180 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಾಾ ಚಿನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3181 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಂಗ್ರಯಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3182 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3183 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಿಂಡುರಾಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3184 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3185 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3186 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3187 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3188 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3189 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರ ತೋಕ್ ವೈ ಶುಕ್ಲೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3190 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ತ್ತಕ್ಕ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3191 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುನಂದಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3192 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೈಡ್ ಫರೋಜ್ ಬಾಬಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3193 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚನನ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3194 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3195 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಕುಮಾಯ ಸಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3196 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3197 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3198 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹುಸೇನ್ ಬಿಐ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3199 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3200 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3201 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3202 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಚಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3203 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3204 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷಯಜ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3205 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಪಾ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3206 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3207 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಫಷಮಾ  ಹರೇಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3208 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ಧಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3209 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3210 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಸೂತ ಯ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3211 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಲೋನಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3212 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಯಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3213 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3214 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಜಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3215 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾನಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3216 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಿಂಡುರಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3217 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಿಂದರ  ಸಿಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3218 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ದಷತ ಗಿರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3219
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಾರ ಭ  ಮಾಲ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3220 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3221 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಭುಲಿಂರ್ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3222 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಣಿಕ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3223 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಬೆನಕ್ನಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3224 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೋಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3225 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3226 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೇೋಕ್ ಪಾಿಂಚಾಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3227 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಿಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3228 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3229 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3230 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3231 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3232 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3233 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುಪಾದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3234 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3235 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವೈಶಲ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3236 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುನಾಥ ಡಿಂಗಿರ  ಕ್ಲವೂ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3237 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವನಗ  ಡಿ ಕ್ಲವೂ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3238
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಮಾತ ಜ್ ಹಾಜಿ ಷಮಾ ದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3239
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ   ಎಸ್ 

ಸುಭೇದಾರ್

ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3240 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3241 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3242 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಭಶಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3243 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3244 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3245 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3246 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಭಲ್ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3247 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಯೋರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3248 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾರಿಬೆಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3249 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಿರಿಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3250 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷವಿತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3251 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3252 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಾಕ್ಷ್ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3253 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುನಾಥ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3254 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3255 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂರ್ಭಮ  ಯು ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3256 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಾರ ಭಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3257 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜೈಶಿರ ೋ ಅಷತ ಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3258 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3259 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಯವಿಿಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3260 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನುರಾಧ ಜಿ ನೂಲಕ ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3261 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷತೋಶುಕಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3262 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅನನ ರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3263 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲಕ್ಕ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3264 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜಶಖರ್ ಭಡಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3265 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3266 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3267 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋರ್ಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3268 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3269 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3270 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ವಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3271 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3272 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೈಡ್ ಇಕ್ಲಬ ಲ್ ಮಿಯಾನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3273 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3274 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಯಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3275 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತ್ತಳಸಿರಾಮ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3276 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ASHOK SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3277 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3278 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3279 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



3280 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3281 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3282 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3283 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3284 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3285 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3286 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3287 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಾಭನ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3288 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಾಾ ನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3289 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಘನಶಾ ಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3290 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3291 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3292 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3293 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3294 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3295 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3296 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹೇಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3297 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3298 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3299 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ್ತಕ್ಲರಾಿಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3300 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3301 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3302 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3303 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3304 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3305 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3306 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3307 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3308 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ಯಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3309 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾರ್ಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3310 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದೇ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3311 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೆನನ ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3312 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಡ್ರ. ವಯಣರ ಕ್ಲವ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3313 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ದೊಣ್ಣಣ ರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3314 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3315 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3316 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಂಡಿತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3317 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯತವಾವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3318 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3319 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3320 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋಮಂತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3321 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಲ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3322 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3323 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಕುಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3324 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ AKSAR SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3325 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3326
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಾಬುರಾಮ ಪ್ಲೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3327 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧಯಭರಾಜ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3328 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಸದೇ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3329 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈವವ ಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3330 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಖಲೋಲ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3331 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3332 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧನ ಸಿಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3333 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3334 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೋಶ್ ಅಲಾೂ ದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3335 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3336 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ  ಶಬಾದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3337 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3338 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3339 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂಗಿೋತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3340 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3341 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3342 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3343 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3344 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಣ್ಮಣ  ರಾಥೋಡ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3345 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಇರಾಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3346 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3347 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗಂಗ್ರ ರಾಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3348 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ SEVU ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3349 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅರುಣಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3350 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ  ಬೇ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3351 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3352 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3353 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶರ್ ಅಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3354 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿಿಂರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3355 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3356 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3357 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3358 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3359 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭನಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3360 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಮ ಫಯರ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3361 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸನಮ ಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3362 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಖಾದಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3363 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಣಿಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3364 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3365 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3366 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3367 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3368 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬೆಳಭಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3369 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3370 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3371
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ್ದರ್ಮಾ  ಸಾವ ಮಿ ಹರೇಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3372 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಶಿನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3373 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೂತಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3374 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3375 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3376 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3377 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂದೋಪ್ ಕ್ದಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3378 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂಗಿೋತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3379 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುನಿಲ್ ಕ್ದಮ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3380 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಎಯಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3381 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚೋಕುೂ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3382 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋ ಪಿೋಯ  ಡಿ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3383 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3384 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3385 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3386 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3387 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3388 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3389 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3390 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಶ ಕುಮಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3391 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗ್ರಡರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3392 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ್ಫೋರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3393 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3394 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3395 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಾರ ಭ  ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3396 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3397 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧಭಗರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3398 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3399 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3400 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3401 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3402 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3403 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3404 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3405 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3406 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಫಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3407
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಶೄಟ್ಟಟ  ಬಿೋಯ  

ಚಿನನ ಭಲೂ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3408 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದಾದ ರೂODೀ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3409 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ASHOK ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3410 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಾಾ ಕ್್ಬುಲ್ ಟೆಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3411 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಣಗಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3412 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3413 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿೋಯಬದರ   ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3414 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ ಷಭದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3415 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಣಣ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3416 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3417 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3418 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3419 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೂಜಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3420 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹಾಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3421 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3422 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಮಾ ದ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3423 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3424 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3425 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಣಗಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3426 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3427 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3428
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ ದೇಯಭಣಿ 

ಪೂಜಾರಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3429 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿಿಂರ್ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3430 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3431 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶುಬಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3432 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ  ತಳವಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3433 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3434 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3435 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದದ ೋನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3436 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3437 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3438 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಖಾಜಾಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3439 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗಂರ್ಭಮ  ಅಲಾೂ ಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3440 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೋಭಲಾ ಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3441 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮವವ ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3442 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬದರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3443 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3444 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈಯಭಮ  ಎನ್ ಬೆಳಗಂಪಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3445 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಕುಕ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3446 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3447 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3448 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಿಂಡುರಂರ್ ಕೄ ಮೄಳಿನಮ ನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3449 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3450 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋರ್ಜ ಸಿ ವಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3451 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3452 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಣಿಕ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3453 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3454 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮಶ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3455 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3456 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಭಚಂದರ  ಉದೂನ ರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3457 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಸಬೂಬ್ ಅಸಮ ದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3458 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3459 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದಾರ ಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3460 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಗತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3461 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುನಂದಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3462 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ರಾಜ್ ಕೇಯಳಿಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3463 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3464 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ರ್ ರಾಥೋಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3465 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3466 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಲರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3467 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಹರೇಭಠ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3468 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3469 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3470 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭನೋಸರ್ ಕುಿಂಬಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3471 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3472 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜೈರಾಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3473 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹರೇಸಿಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3474 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3475 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಿೋಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3476 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3477 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3478 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೆನಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3479 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲಕ ಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3480 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಿೋಯ  ಸಡದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3481
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಲಾೂ ಲಿಂರ್ಮಾ  ಭಲೂ ಶೄಟ್ಟಟ  

ಚಿಕ್ಕ ಭಲೂ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3482 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಇಿಂದರಾ ಜಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3483 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಶಿಕ್ಲಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



3484 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಾಹುಫಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3485 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಎಲೂ ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3486 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3487 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ವಿೋಣ್ ಪಿ ಗ್ರಮಕ್ಲವ ಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3488 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3489 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹೇಶ್ ಚವಾಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3490 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3491 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3492 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3493 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3494 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಮಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3495 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3496 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3497 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪುನಿೋತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3498 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3499 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3500 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಕ್ ಭಸಮ ದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3501 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3502 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಕ್ ಭಕೂಾ ದ್ ಅಸಮ ದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3503 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3504 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3505 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3506 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದುರಾತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3507 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಟೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3508 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3509 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3510 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಜಿೋಜ್ ಮಿಯಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3511 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3512 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದಾದ ರೂ Kap ಕ್ನೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3513 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3514 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3515 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3516 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3517 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕ್ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3518 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3519 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಳಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3520 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3521 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3522 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಿಐಟ್ಟಯು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3523 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3524 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3525 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಾಯತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3526 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಗಿನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3527 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ NABI SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3528 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೂಯಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3529 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಗಂಧ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3530 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮವವಂತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3531 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷಕ್ಷ್ರ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3532 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3533 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3534 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಎಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3535 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್  ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3536 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3537 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3538 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ್ಣತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3539 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3540 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಗಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3541
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಸೂದ್ 

ಅಲ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3542
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಾನಂದ್ ಎಸ್ ಹರೇಭಠ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3543 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಷಿಕ್ಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3544 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3545 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3546 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3547 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3548
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುಿಂಡ  ಮಾಲ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3549 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3550 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3551 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3552 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3553 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3554 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಿರ ೋಮಿಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3555 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3556 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೋದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3557 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3558 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಿೋಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3559 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3560 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3561 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಸಮ ದ್ ಪಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3562 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3563 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೂ   ಫಭಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3564 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷತೋಶ್ ಉಪಾೂ ಕ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3565 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ  ಫಳಿಚಕ್ರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3566 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾಮುಿಂಡೇವವ ರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3567 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3568 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3569 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3570 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಶ ಕುಮಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3571 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶಖರ್ ಹಂರ್ಯಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3572 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹೋಿಂ ಕ್ಲಾೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3573 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3574 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3575 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3576 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಿಂತಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3577 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3578 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೂಡು ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3579 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಭಗಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3580 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3581 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3582 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3583 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಚಗನಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3584 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಲ್ಲ  ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3585 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹೋರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3586 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಫಬ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3587 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3588 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3589 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3590 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3591 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3592 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3593 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3594 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3595 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3596 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷಮ ಮಾ  ಜಜಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3597 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3598 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನೋದ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3599 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಾಟ್ಟರ  ಬಿಐ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3600 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3601 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3602 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಬುಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3603 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ AMOGSIDDA ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3604 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3605 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಸಕ್ಷ್ೋಿಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3606 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಪಾ ರಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3607 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲೋಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3608 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಿಂದಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3609 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3610 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3611 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3612 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3613 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3614
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕ್ ಟೇಲ್ ಪ್ೋಲೋಸ್ 

ಟೇಲ್

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3615 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3616 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3617 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3618 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3619 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3620 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ದುಲಾಬಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3621 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದುಲ  ಕುಿಂಬಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3622 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3623 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3624 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3625 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3626 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3627 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3628 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3629 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3630 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3631 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಣಣ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3632 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಿಂದಯಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3633 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3634 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖುರೇವ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3635 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3636 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ NABI SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3637 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3638 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3639 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3640 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3641 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3642 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3643 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಂಚಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3644 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3645 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3646 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಹುಸೇನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3647 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3648 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3649 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3650 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3651 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಶ್ ಕೇೋಲ್ಲಕ ರು ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3652
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಮಲಮಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3653 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಂಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3654 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ GOVIND ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3655 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಬದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3656 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷಮಿನಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3657 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3658 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3659 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3660 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3661 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪುರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3662 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುರೇವ ಬಯಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3663 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರಾಮಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3664 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3665 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಾಜಿ ಜಿ ಪಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3666 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಯಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3667 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಮು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3668 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3669 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3670 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಲಾೂ ಲಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3671 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇವಿ ಹಂರ್ನಳಿಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3672 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಭರಾಮ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3673 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3674 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸರು ನಾಮಕ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3675 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3676 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಘರಾಜ್ ಕ್ಟಾರೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3677
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಮುಯರ್ಮಾ  

ಹರೇಭಠ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3678 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಹಾಸ್ ಎಸ್ ಪಾಠಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3679 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇೋಸನಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3680 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುಿಂಡಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3681 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ್ತಳಜಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3682 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರುಕ್ಮ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3683 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3684 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3685 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಾಣಿಕ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3686 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ನಾನ ಥ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3687 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇೋಸನ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3688 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇೋಸನ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3689 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇೋಸನ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3690 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹುಸೇನ್ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3691 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3692 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂತೋಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3693 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕುಪೇಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3694 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ್ತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3695 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಾಯತಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3696 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3697 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜೈದರ ತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3698 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಡಿವಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3699 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3700 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅವ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3701 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3702 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೇವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3703 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3704 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3705 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3706 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3707 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಮಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3708 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3709 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೆಟ್ಟಟ್ಟಪಿಪಿಎ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3710 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾಮ ತ ಕುಲಕ್ಣಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3711 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕುಪೇನದಾರ್ ನಾಡರ್ಟ್ಟಟ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3712 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕ್ಯ ಕ್ಡಲ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3713 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3714 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3715 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3716 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3717 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3718 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಪುತರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3719 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮೃತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3720 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾನಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3721 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಯಜ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3722 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3723 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3724 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ  ಸಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3725 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3726 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3727 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣ್ಮಕ್ಲ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3728 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3729 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಾ ಸೇವಾ ಯಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3730 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3731 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3732 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3733 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3734 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3735 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮೄರ ಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3736 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖಯಮಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3737 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3738 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3739 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿೋತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3740 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಿಂಫಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3741 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಠಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3742 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3743 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3744 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಣತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3745 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಮಗುಿಂಡ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3746 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3747 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ITABAI SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3748 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ  ರಿೋತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3749 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕ್ಮ ನಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3750 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3751 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3752 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಕ್ಕ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3753 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3754 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3755 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3756 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3757 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಡ  ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3758 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಭಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3759 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3760 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಣಗ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3761 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3762 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ  ರೇಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3763 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3764 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೇೋಕ್ ರ್ಚಿಚ ನಭನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3765 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3766 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3767 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ  ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3768 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3769 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3770 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3771 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3772 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ನಂದಾಾ ಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3773 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ಯ  ತಂಫಖೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3774 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ  ಪಾಾ ರಿಟ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3775 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3776 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುನಿೋತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3777 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3778 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಣಣ  ರೇಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3779 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3780 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3781 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3782 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಲಥರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3783
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇವಕುಮಾಯ ಶಿಣಣ  

ಘಾಲ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3784 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3785 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3786 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3787 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಿಂಫವ  ಮಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3788 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3789 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3790 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3791 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3792 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3793 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಹಾೂ ದ್ ಜಲಕ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3794 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ  ಬಿ ಮುರ್ಳಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3795 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜ್ಾ ೋತ ಗೋವಿಿಂದು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3796
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಭಸದೇ  

ಮುರ್ಳಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3797 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3798 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3799 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷವಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3800 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾಷರಾಧ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3801 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3802 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುಯಳಿೋಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3803 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3804 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮೃತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3805 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇನ  ಬಾಾ ಡಗಿಮರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3806 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3807 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3808 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3809 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3810 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪೂಜಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3811 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಮುಗ ಪಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3812 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಭಠತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3813 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3814 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಶನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3815 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಜಿೋ ಮೂತಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3816 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3817 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹೋಿಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3818 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3819 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3820 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3821 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3822 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಖಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3823 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3824 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ UMA BAI ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3825 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3826 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3827 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲೋಲಾ ಗಿಂಬಿಭತಾತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3828 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3829 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಜಾರ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3830
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಭತಾರಾಮ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3831 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3832 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಿಂಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3833 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3834 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಡಿವಾಳ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3835 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3836 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3837 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಿರ ಥಿಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3838 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3839 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3840 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3841 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3842 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಸಿೋನಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3843 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ASHOK ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3844 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ NURU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3845 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಧು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3846 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3847 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚವಾಾ ಣ್ ಭೋರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3848 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3849 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3850 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3851 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3852 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಿಂಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3853 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋಪಿನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3854 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೊರ ೋತ ಯಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3855 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಕ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3856 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಾಾ ಡಲ್ ಟೆಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3857 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಿಂಚ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3858 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3859 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಿಂತಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3860
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3861 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ GEMU ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3862 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿೋತಾರಾಿಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3863 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3864 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3865 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3866 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಾಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3867 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ ಮಾಮ ಫ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3868 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಿಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3869 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಿಂತಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3870 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3871 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3872 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಜಾತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3873 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯತನ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3874 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3875
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಧಾಭ ಭೋಜ ಚೌಹಾಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3876 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3877 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3878 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3879 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3880 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಮೇೋದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3881 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3882 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೆಕ್ ನಿಜಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3883 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವನುಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3884 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರ್ಜ ಸಿಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3885 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕೆರೂನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3886 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3887
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷವಿತಾ ಗೋಪಾಲ್ 

ರಾಥೋಡ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3888 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹರೇಸಿಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3889 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಲಾೂ ವುದದ ೋನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3890 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3891 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3892 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಿಂಡು ಚವಾಾ ಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3893 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3894 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಮಾ  ಸಾವ ಮಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3895 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3896 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3897 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಿತರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3898 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವೈಜನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3899 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3900 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಬೆರ ಶ್ ಪಿ ಅಿಂಫಲಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3901 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3902 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಯಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3903 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3904 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಗಿಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3905
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋ ಗುರು ಚಯಣಯತನ  

ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ವಯಣರು

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3906 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3907 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಯೋರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3908 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇವಿ ಹಂರ್ನಳಿಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3909 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3910 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3911 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3912
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೈಮದ್ ಪಹೋಮ್ ಹುಸೇನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3913 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಷ್ವನ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3914 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುನಿೋತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3915 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3916 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3917 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3918 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮವವ ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3919 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇವಿ ಚವಾಾ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3920 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3921 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3922 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುರೇವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3923 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಿಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3924 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3925 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಶೇೋಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3926 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3927 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3928 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದಾರ ಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3929 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3930 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3931 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಾಭನ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3932 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಾಭನ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3933
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಗಂಫರ್ ಎಸ್ ಸಂಕ್ಲೂ ಪುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3934 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈಯಭಮ  ಎನ್ ಬೆಳಗಂಪಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3935 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3936 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಘಂಟ್ಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3937 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3938 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷದಾಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3939 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಭಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3940 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹುಲ್ಲಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3941 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3942 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3943 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯವಿೋಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3944 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3945 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುಿಂಡು ರಾಥೋಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3946 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭುರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3947 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭುರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3948 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3949 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3950 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚೋಕುೂ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3951 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹಮಾೂಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3952 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಬೆರ ೈಶ್ ಕೄ ಫರ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3953 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3954 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇೋಸನ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3955 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಿೋಲಾನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3956 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭು ಪಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3957 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭು ಪಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



3958 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ RAMSING ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3959 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3960 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3961 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧನ ಸಿಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3962 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಪುತರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3963 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಿತರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3964 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಯೋಗೆ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3965 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ NASAR SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3966 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3967 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ್ತಳಜಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3968 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3969 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3970 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಮೃತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3971 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯತನ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3972 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಷತ ಗಿೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3973 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3974 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3975 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಶೇೋಕ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3976 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3977 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3978 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕೄಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3979 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಣಣ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3980 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3981 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3982 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಟೆಟ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3983 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3984 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3985 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3986 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3987 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ  ನಾಯಕ ೋಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3988 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3989 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3990 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3991 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3992 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3993 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಯವಿಿಂದಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3994
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಸೂದ್ 

ಅಲ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3995
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಯಾನಂದ್ ಎನ್ 

ಬೆಳಗುಿಂಪಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3996 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಆನಂದ್ ಎನ್ ಬೆಳಗುಿಂಪಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3997 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3998 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರ ಭು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3999 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4000 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮವವ ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4001 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4002 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4003 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4004 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4005 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4006 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4007 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4008 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೌಲಾ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4009 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4010 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4011 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜಳಾ ಹೆಚ್ ಕ್ಟ್ಟಟ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4012 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಖ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4013
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಎಿಂ 

ಕುಿಂಬರ್

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4014 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಷತ ಗಿರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4015 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4016 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4017 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಾಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4018 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4019 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4020 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4021 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4022 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೈದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4023 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4024 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿಲಾನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4025 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿಲಾನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4026 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4027 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4028 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಫಬ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4029 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4030 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬುಡಡ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4031 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4032 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4033 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಎಕ್ಲಗಲ್ ಎಸ್್ಎಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4034 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4035 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಶಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4036
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ್ಮ ಬರ್ವಂತ  

ಸಿನೂನ ರು

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4037 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4038 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4039 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಎಿಂ ಷದಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4040 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಿಂದಾರ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4041 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4042 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4043 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಯದಾ ಭಲಕ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4044 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4045 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ  ಸೋಭಜಾಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4046 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಲಿಂರ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4047 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬರ್ವಂತರಾಮ ಆಿಂದನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4048 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4049 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೊಡಡ   ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4050 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4051 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಯೂಬ್ ಮಿಯಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4052 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4053 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4054 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಿಂಡು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4055 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಎಸ್ ಹರೇಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4056 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಯಜ್ ನಂದೂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4057 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಡಿಮ್ ಸೇರಿಷಲಾಗಿದೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4058 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4059 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4060 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ ಫಷ  ಕ್ಡ್ರಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4061 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4062 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4063 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4064 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4065 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4066 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4067 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4068 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4069 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4070 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4071 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4072 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4073 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4074 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4075 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4076 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4077 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4078 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಾ ಮುಾ ಯೆಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4079 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4080 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4081 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭರಾಮ ಚಿಿಂಚೋಳಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4082 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4083 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4084 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4085 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4086 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4087
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿೋಫನಾಬಿ ಎಲ್ ವಹಾಬಾದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4088 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4089 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಸಿನೂನ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4090 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4091 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4092 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4093 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4094 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4095 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4096 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4097
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೇೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 

ಕ್ಲಬುಗಿಗ

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4098 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4099 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4100 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4101 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4102 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4103 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಖ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4104 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಲೋಚನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4105 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಜಬೇಡಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4106 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಜಬೇಡಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4107 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4108 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4109 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೄಿಂಕ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4110 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4111 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4112 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೂ   ಕ್ಲಾ ಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4113 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಜಾ ಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4114 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪೂಜಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4115 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ  ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4116 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಂಕ್ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4117 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4118 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4119 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ MALAPP ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4120 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಶಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4121 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಮಿೋದ್ ಮಿಯಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4122 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4123 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಗಟೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4124 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಕೂತ ಮ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4125 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4126 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಗೋಟೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4127 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4128 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4129 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4130 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4131 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4132 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಡೋಲ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4133 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4134 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4135
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತ್ ಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ಮಾಲಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4136 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4137 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭನಿಕ್ಲ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4138 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಬೂಬ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4139 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4140 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4141 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4142
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಶಕ್ ಟೇಲ್ ಯು 

ಕೇಿಂಚೂರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4143 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4144 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4145 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯತನ ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4146 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4147 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4148 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4149 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4150 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4151 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4152 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4153 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4154 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇರಾಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4155 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4156 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4157 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4158 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುದರ ಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4159 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4160 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಿಂದರ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4161 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4162 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4163 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4164 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4165
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋವಿಿಂದ್ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4166 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4167 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4168 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4169 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಖಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4170 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನೂರ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4171 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಲಾತ ಫ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4172 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಡೆಪಾ  ಭದರಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4173 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಡೆಪಾ  ಭದರಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4174 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ರ್ಣಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4175 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಶುಲಾಭ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4176 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದವಯಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4177 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4178 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4179 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಬುಸಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4180 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4181 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4182 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮಾ ಣಣ  ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4183 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೆಟೆಟ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4184 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುನನ ಚಚ   ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4185
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಸೋಭರಾಮ 

ಇಯಫಬ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4186 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4187 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಕೌಲಗಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4188 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಕೌಲಗಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4189 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4190 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಭನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4191 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡುರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4192 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿೋಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4193 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4194 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4195 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣ್ಮಮ ಖ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4196 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ASHOK ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4197 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ನಾನ ಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4198 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ನಾನ ಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4199 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4200 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಮಲಸಂಗಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4201 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4202 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೆಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4203 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೆಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4204 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4205 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಿಂಫರಿೋಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4206 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭುಲಿಂರ್ ಕ್ಲಲಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4207 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4208 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4209 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಭಮ  ಬಿ ಸಿನೂನ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4210 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4211 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಿಂತಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4212
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಭಣಣ  ಭಲೂ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4213 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುಮಾತ ಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4214
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಬಿೋಯಸಾಬ್ ಸಿ 

ಇನಾಭದಾಯ

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4215 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4216 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4217 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಕ್ಲಬ ಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4218 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಟೆಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4219 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4220 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನೂಜಾಗ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4221 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೌಲಾ ಬಿೋದರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4222 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋಲಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4223 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4224 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಾಿಂದ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4225 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4226 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4227 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4228 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4229 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4230 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಣಣ  ರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4231 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಬೂಬಾಾ ಬ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4232 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4233 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4234 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4235 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4236 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸತತ ಯದ ಭಸಮ ದ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4237 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4238 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಫಾಜಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4239 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನುಭವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4240 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಸಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4241 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4242 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಿಂದುಭತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4243 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4244 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4245 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂಡೋದರಿ ದೊೋಷೆಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4246 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ SURTIBAI SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4247 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4248 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಶೇೋದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4249 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4250 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4251 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಣಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4252 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4253 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4254
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಲಾೂ  ಟೇಲ್ ಎಿಂ ಸದದ ಯಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4255 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4256 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲವ  ಎಸ್ ದೊಡಡ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4257 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4258 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭನಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4259 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4260 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4261 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4262 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಷ್ವನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4263 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4264 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4265 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4266 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ವಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4267 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ SIDDAPP ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4268 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಲಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4269 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4270 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4271 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಯಜ್ ಪಿತಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4272 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4273 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4274 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4275 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಾಿಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4276 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಸಿ ಬಿೋದನೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4277 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4278 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4279 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4280 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಶುರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4281 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4282 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4283 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4284 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4285 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4286 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮೇಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4287
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬರ್ವಂತರಾಮ 

ಅಯಲಗುಿಂಡಗಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4288
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ  ಎಸ್ ಭೋಸಿಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4289 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4290 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4291
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಗುರುನನ  

ಚನೂನ ರು

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4292 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾರ್ಣಣ  ಫಡಡ ೋಳಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4293 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇಕ್ಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



4294 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಜಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4295 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4296 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೋವ ಬಿಳಿಜಾದರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4297 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹನನ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4298 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4299 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖಯ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4300 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಹೆಭನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4301 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೂತಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4302 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4303 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂರ್ಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4304 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹರಿಮಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4305 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4306 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4307 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಭಮ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4308 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಭಮ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4309 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ  ಜ್ೋಗೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4310 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾ ಶಂಕ್ರ್ ಹಂರ್ಯಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4311 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4312 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4313
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಣಣ  ಅಿಂಫಣಣ  

ಹೂಗ್ರಯ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4314 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿಲಾನಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4315 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಖ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4316 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4317 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4318 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವರ ಣ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4319 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4320 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಭಲಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4321 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಭಭಮ ನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4322 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಭಭಮ ನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4323 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4324 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಶಿನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4325 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4326 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4327 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4328 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂಟ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4329 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿೋತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4330 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಕುಮಾಯ ಷಜಜ ನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4331 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4332 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4333 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಬಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4334 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4335 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4336 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ಣಮಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4337 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4338 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4339 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4340 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು ಗುದ ಗಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4341 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4342 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4343 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲಸಿದದ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4344 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನುಭವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4345 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4346 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷವ ಪಿನ ಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4347 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4348 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4349 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4350 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಕ್ಲಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4351 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಷ್ಕಣ  ಕುಮಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4352 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4353 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಣಿಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4354 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಭಯನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4355 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾವಿತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4356 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4357 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4358 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4359 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4360 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4361 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಲಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4362 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಲಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4363 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಜಲ್ಲದ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4364 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4365 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4366 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4367 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4368 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿೋಲಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4369 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಲಾಷತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4370 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಸಾವ ಮಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4371 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಶಿಂತಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4372 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4373 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4374 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕ್ಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4375 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಿಂತೇವವ ಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4376 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4377 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4378 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4379 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4380 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4381 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೇೋಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4382
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮದ್ ಅಬುದ ಲಾೂ  ಅಪಾ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4383 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನುಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4384 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4385 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4386 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಯಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4387 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ INDU ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4388 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4389 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4390 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4391 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4392 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕ್ಕ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4393 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾ ದುರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4394 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4395 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4396 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4397 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4398 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4399 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಣಣ  ನಿಲ್ಲರು ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4400 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4401 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4402 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4403 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡ  ಬಾವಿಭಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4404 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4405
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತರಾವ್ ಜೆ ಗೋಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4406 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4407 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4408
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತರಾವ್ ಜೆ ಗೋಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4409 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4410 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡೇ ರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4411 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ   ಎಸ್ ಹರಾಪುರಾಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4412 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭುಗರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4413 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4414 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4415 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೇೋಭಾತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4416 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4417 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4418 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4419 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4420 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಶಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4421 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಬದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4422 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಕ್ಲಬ ಲ್ ಮಿಯಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4423 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4424 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲ ಚವಾಾ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4425 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4426 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4427 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತ್ತಕ್ಕ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4428 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4429 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಬಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4430 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4431 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4432 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4433 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4434 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4435 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4436
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಎಸ್ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4437 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕ್ಲವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4438 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಧಭಗರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4439 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4440 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4441 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4442 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4443 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯಚ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4444 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಾತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4445 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4446 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ GURABAI ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4447 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಣಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4448 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4449 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4450 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಬಿಬ ೋರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4451
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಯಣಮಾ  ಶಿಂತಮಾ  

ಸಾಥ ಯ ಭಠ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4452 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4453 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4454 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4455 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4456 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ್ತಳಸಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4457 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4458 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4459 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಖಾದರ್ ಪಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4460 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇದನ್ ಟೇಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4461 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇದನ್ ಟೇಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4462 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭನೋಸರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4463 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4464
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಂರ್ಜಳಾ ಸುರೇವಗೌಡ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4465 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4466 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4467 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4468 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಖ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4469
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿಕಂದರ್ ಷಬ್ 

ಸುಿಂಕ್ನೂರ್

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4470 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಳಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4471 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4472 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4473 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಲಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4474 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಯೋಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4475 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಿೋಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4476 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಸೋಭ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4477 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4478 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಲಗಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4479 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಲಗಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4480 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4481 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4482 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಭಚಂದರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4483
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4484
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4485 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಹುಲ್ಲದ ೋವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4486 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿಕುಮಾಯ ಸಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4487 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4488
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಕ್ಷ್ೋಲ್ ಅಬುದ ಲ್ ಮುಖಿೋತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4489 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ Eೀ ೋಬಾ ಖಾನಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4490 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚನಫಷ  ಸಾಭನೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4491 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತೇಜ  ಆರ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4492 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಬಿ ಕ್ಡೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4493 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4494 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4495 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4496 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿರೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4497 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4498 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇ  ಕುರಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4499 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಂರ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4500 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಂರ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4501 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4502 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಭಭಮ ನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4503 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4504 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ವಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4505 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4506 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4507 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4508 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4509 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4510 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4511 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4512 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4513 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4514 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4515 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ  ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4516 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಘಾಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4517 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ದೊಡಡ ಭನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4518 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4519 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4520 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4521 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅವ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4522 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4523 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4524 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4525 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4526 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇವಕುಮಾಯ ಷನಬೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4527 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4528 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4529 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತೇಜ  ಆರ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4530 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕೇಮ ದದ ೋನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4531 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4532 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4533 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮವವಂತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4534 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾರ್ಣಣ  ಫಡಡ ೋಳಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4535
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ  ಎಚ್ ತ್ತ ದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4536 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನವ ರ್ ಪಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4537 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮೃತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4538 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವೃಶಭ್ ಕ್ಟೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4539 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಭಷೇಕ್ ಬಿ ವಾಯದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4540 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಭಷೇಕ್ ಬಿ ವಾಯದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4541 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4542 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋರಿಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4543 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4544 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4545 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4546 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಿದಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4547 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ರಾಜ್ ಫಡಿದರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4548 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4549 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4550 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4551 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4552 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4553 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4554 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಣಜಿ ವಾಜಪುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4555 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4556 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4557 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4558 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4559 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜಮಶಿರ ೋ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4560 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4561 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4562 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4563 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ RAMABAI SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4564 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಬೈ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4565 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅರ್ಜಗನ್ ಸಿಿಂಧೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4566 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಜಲಿಂರ್  ವಿ ಷಜಜ ನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4567 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4568 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹೋಿಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4569 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಹುಷನ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4570 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸಷನ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4571 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಷನ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4572 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಷನ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4573 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಲಾರಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4574 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ರ್ಜಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4575 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಭನವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4576 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಶೇೋದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4577 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜಯ ಷಭಾಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4578 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4579 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನವಿೋನರ ಸಾದ್ ವಿ ಅಸಿಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4580 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4581
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ 

ಹೋದ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4582 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯೂನುಸ್ ಪಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4583 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಕ್ಲಬುಲ್ ಭಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4584 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುಿಂಡಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4585 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾಿಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4586 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4587 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4588

ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ 

ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4589 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4590 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4591 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸಿದದ ಮಾ  ಹರೇಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4592 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಿಂಬಾಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4593 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಲಿಂಬಾಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4594 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4595 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಷಾಮ  ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4596 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4597 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸಿದದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4598 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4599 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4600 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4601 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4602 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4603 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4604 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಚಂದರ ಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4605 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4606 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4607 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4608 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4609 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4610 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4611
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಎಿಂ 

ವಾರ್ದ ಗಿಗ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4612 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಘಾಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4613 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4614 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಬು SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4615 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯತನ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4616 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಿಂತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4617 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4618 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4619 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4620 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4621 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4622 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಬು SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4623 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4624 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4625 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4626 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4627 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಡು SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4628 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4629 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4630 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4631
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಕ್ಲಬ ಲ್ 

ಅಸಮ ದ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4632 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4633
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಠಾಕೂರ್ ತ್ತಲಾಜಾ 

ರಾಭಸಿಿಂಗ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4634 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4635 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4636 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4637 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಸಿಮ ತಾ ಶೃಿಂಗರಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4638 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅವವ ಘೋಶ ಆರ್ ಎಸ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4639 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4640 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ GEMU ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4641 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭನೋಸರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4642 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4643 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಣಗಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4644 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4645 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲಾೂ ಲಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4646 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4647 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4648 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4649 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿೋತಾರಾಿಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4650 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4651 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4652 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4653 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಿನಜಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4654 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಿನಜಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4655 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೂ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4656 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದುಲ  ಹಾಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4657 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4658 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4659 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4660 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4661 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಮ ೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4662 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಣತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4663 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4664 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕುಪೇನದಾರ್ ನಾಡರ್ಟ್ಟಟ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4665 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4666 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4667 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನುಸೂಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4668 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನವಿೋಯ  ಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4669 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4670 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4671 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4672 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4673 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವುಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4674 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇವ ಸಾಫಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4675 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತವಿೋಯ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4676 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4677 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಕಶ್ ವಿ ವಾಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4678
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಉಭನಾನ  

ನೆಲ್ಲರು

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4679 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4680 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಕ್ರ ಭು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4681 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಕ್ರ ಭು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4682 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4683 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಸಿಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4684 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4685 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4686 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಲಾಸ್ ಫಸಾತ ಲಕ ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4687 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4688 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4689 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4690 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4691 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4692 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4693 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4694
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಎಸ್ 

ಫಲವಾಡ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4695 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4696 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4697 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4698 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4699 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4700 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4701 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4702 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4703 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಸಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4704 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಮಾಮ್ ಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4705
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಷಜಜ ನಶೄಟ್ಟಟ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4706 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಸಲಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4707 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4708 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4709 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫೋಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4710 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4711 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾರ್ಭಮ  ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4712 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4713 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4714 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4715 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ  ಜ್ೋಗೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4716 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4717 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮ ಫನಾನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4718 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4719 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4720 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4721 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4722 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4723 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4724 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4725 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಿಂದರ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4726
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಲಾೂ ವುದದ ೋನ್ ಎಿಂ 

ಚಿತಾಪುಯ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4727 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4728 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋರೇಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4729 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4730 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4731 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4732 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4733 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4734 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4735 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4736 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4737 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆನಂದಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4738 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4739 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4740 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4741 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4742 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4743 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4744 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4745
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ  ಶಿಯೋರ್  

ಕ್ಲಳಗಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4746
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬರ್ವಂತರಾಮ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4747 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4748 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಾಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4749 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4750 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4751 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4752 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4753 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ GOPU ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4754 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4755
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ವಾಡಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4756 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4757 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4758 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜ ಸಿಬಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4759 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜ ಸಿಬಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4760 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4761 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4762 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4763 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4764 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4765 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುತತ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4766 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4767 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4768 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಯಾ ಗುತೆತ ೋದಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4769 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4770 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4771 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4772 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾಥ ಹೂಗ್ರಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4773 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬರ್ವಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4774 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೂ ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4775 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4776 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4777 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4778 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4779 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4780 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4781 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4782 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಪುತರ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4783 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಲಾತ ನ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4784 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿಲಾನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4785 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4786 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4787 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆಕ್ಲವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4788 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಯಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4789 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿರಾಜ್ ಭಲೂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4790 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4791 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4792 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4793 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4794 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4795 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಕುಿಂತಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4796 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4797 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4798 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜವಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4799 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4800 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4801 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4802 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಖ  ಮೇೋಟ್ಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4803 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷವಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4804 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷವಾಲಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4805 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4806 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಬಜಂತರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4807 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4808 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುನಿಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4809 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4810
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ  ಬಾಬು ಬಜಂತರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4811 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕೃಶಣ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4812 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4813 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4814 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4815 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಳಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4816 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಾಸು ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4817 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೋರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4818 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4819 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇೋಭಾ ತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4820 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4821 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4822 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾನಸಿಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4823 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4824 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4825 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲವರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4826 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4827 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4828 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮವವ ಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



4829 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಪುತರ  ಎಿಂ ಸಯಳಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4830 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4831 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ ಣಣ  ಫಲಾೂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4832 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4833 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4834 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4835 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4836 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4837 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4838 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಾತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4839 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಯಷ  ಗೌಡ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4840
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಿರಾಜ್ ಮುದ ಗೋಳ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4841 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಶಂಭುಲಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4842 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗುರುಲಿಂರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4843 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಮಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4844 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅಲಾೂ  ಉದದ ೋನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4845 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುಫವಚ ಿಂದರ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4846 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4847 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಳನಾಡು ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4848 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜರಾಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4849 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂರ್ಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4850 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಿೋತಾ ದುಗ್ರಗದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4851 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4852 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4853 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4854 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಲಾೂ ಸ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4855 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4856 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುಿಂಕ್ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4857 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಂಡಿತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4858 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಶಿೋಲ್್ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4859 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4860 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4861 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4862 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲವ  ಎಸ್ ದೊಡಡ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4863 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4864 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4865 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮವವ ಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4866 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಪುತರ  ಎಿಂ ಸಯಳಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4867 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷರೋಜಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4868 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4869 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಮ್ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4870
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಲಿಂರ್  ದೊಡಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4871 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೈಭೋಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4872 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4873 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಸಯಳಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4874 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4875 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4876 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಭುಲಿಂಗ್ ದೇಿಂಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4877 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ವ ಎಸ್ ಮುಡಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4878
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇೋಸನರಾಜ್ ಆರ್ 

ಚಿಿಂಚೋಲ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4879 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4880 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4881 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4882 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4883 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4884 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4885 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅವ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4886 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4887 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4888 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸಾತ ನ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4889 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕುವಲಸಿಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4890 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4891 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4892 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಕಂಠಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4893 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4894 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4895 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೇೋಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4896 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸಾತ ನ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4897 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4898 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಟ್ಟೋಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4899 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4900 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4901 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4902 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4903 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಲಾೂ ಸ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4904 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಜಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4905 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಜಾಭಖಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4906 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಕ್ಲತ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4907 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4908 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕುಪೇಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4909 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4910 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4911 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4912 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4913 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4914 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4915 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4916 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4917 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕವರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4918 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಡಿವಾಳಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4919 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಬಿ ಖಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4920 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4921 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4922 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೂಫ್ ಮಿಯಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4923 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಬಿಬ ೋಮಿಗಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4924 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4925 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೋಸರ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4926 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4927 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4928 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4929 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4930 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4931 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4932 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4933 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4934 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4935 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷವಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4936 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಡುಖಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4937 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4938 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4939 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4940 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗ್ರರ ಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4941 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4942 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಭಾಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4943 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4944 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4945 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4946 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯಷವ ತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4947 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿೋಲಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4948 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4949 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4950 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತರೆ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4951 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4952 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4953 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧನಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4954 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡಮಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4955 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4956 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮವವ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4957 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4958 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4959 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋ ಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4960 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4961 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4962 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4963 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4964 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



4965 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4966 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದವಯತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4967 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದೇಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4968 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದಯಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4969 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಗಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4970 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲೂ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4971 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4972 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4973 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತಾನಾಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4974 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧಭಗಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4975 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರುಖಾಷನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4976 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4977 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇೋಸನ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4978 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4979 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಭಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4980 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4981 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲವರಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4982 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿೋಯಬದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4983 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲಕ ಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4984 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4985 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4986 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಷ್ವನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4987 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4988 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಂರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4989 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಗಿನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4990 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬೇಬಿಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4991 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4992 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕುಪೇಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4993 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶೇೋಭಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4994 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಾಲ್ಲಕ್ಲ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4995 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಎಲ್ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4996 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4997 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4998 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4999 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5000 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5001 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5002 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5003 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ  ಸಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5004 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5005 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5006 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಬೆಿಂರ್ಳೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5007 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5008 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5009 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5010 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇೋಸನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5011 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕೄರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5012 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ APಕ್  ಚವಾಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5013 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5014 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5015 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5016 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5017 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5018
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ   ಮವವಂತ 

ಯಾದಗಿರಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5019 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5020 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಫವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5021 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5022 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಕೄರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5023 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5024 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಖ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5025 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5026 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಬಿ ಕೇೋನಿನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5027 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5028 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5029 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5030 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5031 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾಥ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5032 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5033 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5034 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತವಿೋರ್ ಕೄಜೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5035 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5036 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಣೆಣ   ಎಸ್ ಸಿರೂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5037 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರುಣಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5038 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5039 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5040 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾನಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5041 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5042 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಮೄಮ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5043 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾಮ ತ ಎನ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5044 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5045 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5046 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿೋಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5047 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5048 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5049 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೋಕ್ಲು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5050 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸರುದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5051 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸರುದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5052 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಸಿಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5053 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5054 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಕುಕಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5055 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5056 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5057 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಷತ ಗಿಸಾಗಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5058 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5059 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5060 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಹುಲ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5061 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5062 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5063 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5064 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5065 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5066 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5067 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಪಾಶ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5068 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5069 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5070 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5071 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5072
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸಬೂಬ್ ದಷತ ಗಿಸಾಗಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5073 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5074 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5075 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5076 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5077 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5078 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5079 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಖ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5080 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5081 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಿಂತಮಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5082 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5083 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5084 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5085 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾರಾಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5086 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5087 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5088 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5089 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೂತಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5090 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನುಷಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5091 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5092 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ MD ಸನಿೋಫ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5093 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5094 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5095 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5096 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ್ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5097 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5098 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5099 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5100 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲಕ್ಲಿಂತರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5101 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5102 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾವಾ ಟೇಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5103 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಸಿೋನಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5104 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5105 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5106 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಡೌಲಾಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5107 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭ  ಡಿಎಸ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5108 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5109
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರ ಭಮಾ  ಎನ್ ಹರೇಭಠ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5110 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5111 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ಕುಲಕ್ಣಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5112 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5113 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್  ಬಿ ಉದೂನ ರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5114 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5115 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5116 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5117 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5118 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ನಾನ ಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5119 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5120 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣ್ಮಮ ಖ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5121
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ  ತೇಜಿರಾವ್ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5122 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬಾಸಾಬ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5123 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5124 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5125 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5126 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುಕ್ರ ಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5127 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುನಿೋತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5128 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5129 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೋಶನಿಬ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5130 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5131 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರುದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5132 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5133 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ಯಲಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5134 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5135 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5136 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರ್ಲಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5137 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5138 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಯಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5139 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಜಾದರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5140 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5141 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5142 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕ್ಮ ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5143 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5144 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5145 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಲೋಿಂ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5146 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸಮ ದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5147 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಕಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5148 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ನಾನ ಥ ಜ್ೋಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5149 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5150 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5151 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಫಬ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5152 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಟೆಟ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5153 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತರಾಯ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5154 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಮು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5155
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5156 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5157 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಶಿನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5158 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5159 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5160 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಧಭಗಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5161 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ   ಷನಭಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5162 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5163 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5164 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5165 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೌಲತರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5166
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಫಷರಾಜ 

ಪಾಟ್ಟೋಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5167 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5168 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5169 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮಶಿರ ೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5170 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5171 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5172 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿರೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5173 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿೋಲವಂತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5174 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಜಾಜ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5175 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5176 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5177 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5178 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5179 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಶಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5180 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5181 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5182 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5183 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5184 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಣತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5185 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5186 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5187 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5188 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5189 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ್ಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5190 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಫಷ  ತಫಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5191 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲವಟ್ಟ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5192 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5193 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ನಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5194 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ್ಲೂ ೋಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5195 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5196 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5197 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5198 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5199 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿ ಸಿದಾರ ಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5200 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ ಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5201
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮಿಯಖಾನ್ 

ಮುನಯಖಾನ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5202 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5203 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಬಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5204 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5205 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5206 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಕ್ಲತ ರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5207 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5208 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5209 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿೋತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5210 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಪಾ  SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5211 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5212 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದ ಪಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5213 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ IMAM ಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5214 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5215 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ APPASAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5216 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ನಾನ ಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5217 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಾ ಭರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5218 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪುಟ್ಟೂ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5219 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5220 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇೋತಮ್ಗ ಕೄ ವಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5221 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5222 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಂತ್ತ ಎಸ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5223 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5224 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5225 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಪುಗೌಡ ಎನ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5226 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ  ಶೄಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5227 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5228 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಮೂತಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5229 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಹುಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5230 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5231 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5232 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಭಥ್ ರೇ ನಾಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5233 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5234 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5235 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5236 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ವಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5237
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿ ಸಿೋತನೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5238 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ VITHABAI ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5239 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5240 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಎಿಂ ಕುಲಕ್ಣಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5241 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುನಿಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5242 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5243 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5244 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5245 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಿೋಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5246 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮವವಂತ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5247 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಬಾನಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5248 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಶ್ ಎನ್ ಮಾಭನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5249 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5250 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಮಾಮಾನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5251 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5252 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5253 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇ  ಸಿ ಕುಿಂಬಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5254 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಯಜ್ ಖಲೋಫಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5255 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5256 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾಮಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5257 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲ್ಲೂ ೋವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5258 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5259 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5260 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದುಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5261 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಣಗಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5262 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5263
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಭಲೂ   

ಪೂಜಾರಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5264 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5265 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5266 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಂರ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5267 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಗಿನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5268 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಕುಬ ಲ್ ಅಸಭದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5269 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬೇಬಿಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5270 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ಮಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5271 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಧನಭಮ  ನಾರ್ಮಾ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5272 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5273 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5274 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5275 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5276 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5277 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5278 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಭಷಯಗಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5279 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರುದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5280 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5281 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5282 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5283 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5284 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಣಿಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5285

ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಬಾಗೌಡ 

ಚಂದರ ಶಖಯ 

ಮಾಯಷಯಗಿಂಡ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5286 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಧರ್ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5287 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಎಲ್ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5288 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5289 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಭಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5290 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5291 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5292
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಶೄಟ್ಟಟ  ಬಿೋಯ  

ಚಿನನ ಭಲೂ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5293 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5294 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5295 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5296 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5297 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5298 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚನಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5299 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5300 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿೋಲಕಂಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5301 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5302 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5303 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5304 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಗಿಂದರ  ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5305 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ರೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5306 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಕ್ಲಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5307 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಿಂದರ್ ಕೇಯಲಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5308 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5309 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5310 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಿಐಟ್ಟಯು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5311 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5312 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5313 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉದಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5314 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5315 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹರೇಸಿಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5316 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಯೋಗಿ ಡ್ರಲನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5317 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇವಿ ಚವಾಾ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5318 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮವವ ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5319 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5320 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈಯಭಮ  ಎನ್ ಬೆಳಗಂಪಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5321 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5322 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5323 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5324 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5325 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5326 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದವಯಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5327 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5328 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5329 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಮವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5330 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದಾರ ಭಮಾ  ಎಸ್ ಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5331 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5332 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5333 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5334 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಶಿೋರಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5335 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನುಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5336 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5337 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5338 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5339 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧಭಗ ಯಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5340 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದೇನು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5341 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಸದೇಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5342 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಾಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5343 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹುಸೇನ್ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5344 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉಮೆಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5345 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉಮೆಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5346 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5347 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5348 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5349 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5350 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಇಭಮ ಮ್ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5351 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5352 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5353 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5354 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5355 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ಯಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5356 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜ್ೋತಯಲಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5357 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಸೂಲ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5358 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5359 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಭತಾಜ್ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5360 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5361 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಯಿಕ್ ಬಾಬು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5362 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5363 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5364 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ AMBU BAI ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5365 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5366 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ GOPU ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5367 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5368 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5369 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5370 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದಾದ ರೂhೀ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5371 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜ್ಾ ೋತ ಕ್ಭಠನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5372 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಾನಂದಮಾ  ಕ್ಳಿಿಭಠ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5373 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ಲಿಂಗವವ ಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5374 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಾಲು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5375 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ  ತಳವಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5376 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ  ಮುಲಗೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5377 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕ್ಲಶ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5378 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ರ ೋಭನಾಥ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5379 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5380 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5381 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5382 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕ್ಭಠಾನ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5383 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧನಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5384 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5385 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5386 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5387 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5388 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5389 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ  ಫಯರ್ಲ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5390 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬೆಳಭಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5391 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5392 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸನನ ಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5393 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5394 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5395 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5396 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಗೋವಿಿಂದ ಗುಿಂಡದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5397
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಭಲಾದೇವಿ ದೇಗಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5398 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5399 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ಭಮ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5400 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲಕ ಣಣ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5401 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5402 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಆನಂದರಾಯ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5403 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಯಷಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5404 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5405 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5406 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಈಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5407 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5408 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5409 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ರಾಚಮಾ  ಕಂದಗೋಳ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5410 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5411 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ನಾರ್ಣಣ  ಚೌಡ್ರಪುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5412 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5413
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುತರ ಣಣ  ಅಲಯಾಸ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕ್ಲಿಂತ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5414 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಹುಫಬ ಲ್ಲೂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5415 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5416 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5417 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5418 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5419 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಿಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5420 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೂಪ್ ಸಿಿಂಗ್ ಪಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5421 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5422 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಹೇರಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5423 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5424 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5425
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸನುಮಂತ  ದೊಡಡ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5426 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಸುರೇಖಾ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5427 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜ್ಾ ೋತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5428 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಪಾಗತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5429 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಟ್ಟ ಣ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5430 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5431 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೌಯಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5432 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5433 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆಶಲತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5434 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೇತನ್ ಎಸ್ ಹಂದಕರಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5435 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮವವ ಯ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5436 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ ಸಿ ನರೂನಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5437 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಾಿಂಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5438 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ  ಆಲ್ಲರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5439 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5440 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5441 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5442 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5443
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಿವುಲಾ ರ್ನಿಮ ರಾಠೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5444 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5445 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5446 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಿಂತೇವ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5447 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಯಗೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5448 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5449 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲವ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5450 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5451 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಶಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5452 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಕ್ಬ ರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5453 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೆನೋದದ ೋನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5454 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಕ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5455 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5456 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5457 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇಸಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5458 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಪಾ ರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5459 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5460 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ದೋಕುಮಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5461 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5462 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5463 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂರ್ಣಣ  ಕೇಲ್ಲೂ ರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5464 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5465 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5466 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಕ್ಲ್ಲೂ ರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5467 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5468 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5469 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೈದಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5470 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಶಿಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5471 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋಧಯರಾವ್ ಕುಲಕ್ಣಿಗ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5472 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5473

ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಭನ ಶಣ್ಮಮ ಖ 

ಶಿಯೋಗಿ ಭಹಾಸಾವ ಮಿೋಜಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5474 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5475 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಕ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5476 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5477 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5478 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5479 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜೈರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5480 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜಕುಮಾಯ ಗುತೆತ ೋದಾಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5481 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುಸಾವ ಮಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5482 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಾಯತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5483 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಇರಾಮಾಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5484 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಿೋರ್ SAB ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5485 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಾಿಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5486 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಶಿಕ್ಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5487 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5488 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ಕ್ಲಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5489 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5490 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5491 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5492 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5493 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5494 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಶಿನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5495
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಮೃತರಾವ್ ಭಹೂಕ್ಗರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5496 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5497 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುನಂದಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5498 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ್ತಕ್ಲರಾಿಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5499 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಶಖಯ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5500 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕೄಶೄಮಿಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5501 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ ಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5502 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದೇವಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5503 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5504 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷವಂತಾರ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5505
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ರಾಭನಾರ ವ್ 

ತಾಿಂಡಲ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5506 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದೇರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5507 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5508 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಶಿನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5509 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಿಂರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5510 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಾಬು ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5511 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದತಾತ ತಾರ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5512 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5513 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5514 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಲಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5515 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5516 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5517 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5518 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5519 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5520 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಆನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5521
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿ ರಾಥೋಡ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5522 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5523 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5524 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಠಲ್ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5525 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5526 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷಯಷವ ತ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5527 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅನುಷಯಾಬಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5528 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷಯ ಭಳಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5529 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಮಾಜಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5530 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ್ತಕ್ಲರಾಿಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5531 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರುಕೇಮ ದದ ೋನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5532 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಾಯತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5533 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5534 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5535 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದುಿಂಡ  ಇಿಂರ್ಳ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5536 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಭಮ  ಕೇೋರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5537 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5538 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ ಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5539 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರು  ಬೆಿಂರ್ಳೂರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5540 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಭಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5541 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5542 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಠಠ ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5543 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ASHOK SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5544 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕುಪೇಿಂದರ  ಟ್ಟ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5545 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಫಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5546 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5547 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಫರಾಮ ನೆಲೂ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5548 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5549 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಾಯತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5550 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5551
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಹುಷನ  

ಜಲಗ್ರಯ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5552 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಶಿೋರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5553 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5554 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5555 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5556 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5557 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲಕ್ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5558 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಾಾ ಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5559 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5560 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತೇಜ  ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5561 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5562 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5563 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5564 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಾಾ ನ  ಆಲ್ಲರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5565 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5566 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5567 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5568 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5569 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5570 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5571 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5572 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುರುಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5573 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಎಲೂ ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5574 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಗಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5575 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ವಣಿ ಬಿ ಕೇಟೂನ ರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5576 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೂಮಗ ಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5577 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5578 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮವವಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5579 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5580
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಎಿಂಡಿ ಸಿರಾರ್ಜದದ ೋನ್ 

ರ್ಜನೈದ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5581 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5582 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಿಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5583 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5584 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿನಾಮಕ್ ಯಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5585 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕೄ ರೋಹತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5586
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಮುಯರ್ಮಾ  

ಹರೇಭಠ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5587 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ ರೂಡ್ ತಲಾವ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5588 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5589 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಮಬ ನಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5590
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಬಾಯಿ ಎನ್ 

ಮುಚಚ ಖೇದ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5591 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಉಮಾಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5592 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಭಲಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5593 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸರಿವಚ ಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5594 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಆಿಂಬೆರ ಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5595 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಡಗುೂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5596 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ ವ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5597 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಾಪುೂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5598 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5599 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬಿೋಯ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5600 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪುಲೂ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5601 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5602
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ರ್ ತ್ತಕ್ಲರಾಿಂ 

ಯಥೋಡ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5603 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಮರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5604 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5605 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಯಸಿಿಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5606 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಧಾಭಲು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5607 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ಯಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5608 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಮಶಿರ ೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5609 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5610 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಮಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5611 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5612 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5613
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಲೋಪ್ ಶಿಂತ  ಕೄಯಭಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5614 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶೆಜಾದ್ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5615 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5616 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಖಾಸಿಿಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5617 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅನಿಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5618 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಎಸಿಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5619 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ MAQBOOL ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5620 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾವಿತರ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5621 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5622 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5623 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5624 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5625 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಂಟ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5626 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5627 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದವಗಿರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5628 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5629 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5630 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಜ್ ಹೆರ್ನಾಳ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5631 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5632
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಎಸ್ 

ಕೇೋಲ್ಲಕ ರು

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5633 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5634
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಣಗಮಾ  ಭಲಕಮಾ  

ಗುತೆತ ೋದಾಯ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5635 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಬಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5636 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5637 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5638 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5639 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5640 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5641 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5642 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚೆನನ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5643 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಿಂಬೈ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5644 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5645 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5646 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5647 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಬುದ ಲಾಾ ಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5648 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಬೂಬಾ ಷಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5649 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5650 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಮ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5651 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜಿಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5652 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ASHOK ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5653 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5654 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಸಭತ್ ಬಿೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5655 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ವಿತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5656 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷಕುಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5657 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಭದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5658 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈಯಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5659 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಂಜಿೋವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5660 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕು ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5661 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5662 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗೋಪಿಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5663 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜಮರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5664
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮೇೋಸನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ 

ಗ್ರಮಕ್ವಾಡ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5665 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5666 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5667 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5668 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5669 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5670 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5671 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5672 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5673 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಭಷೇಕ್ ಅಶಟ ಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5674 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅಷತ ಗಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5675 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜೈಶಿರ ೋ ಅಷತ ಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5676 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಸದೂದ ರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5677 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5678 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5679 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮವವ ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5680 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಾನಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5681 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಥಾರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5682 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5683 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5684 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುಿಂಡಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5685
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಎಸ್ 

ದಾಮ ಜಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5686 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಷ್ವನ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5687 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5688 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷಪಾನ  ರೆಡಿಡ  ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5689 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಣಾಣ ರಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5690 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5691 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯಮಶ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5692 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋಭತ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5693 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಮೃತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5694 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5695 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5696 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗೋದಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5697 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಿದಾದ ರೂಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5698 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5699 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಾಲ್ಲಕ್ಲ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5700 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾವಿತರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5701 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಭಜಾ ಟೇಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5702
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೈಮದ್ ಶ ಬುಜರ ಗ್ 

ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5703 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5704 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಚಾಿಂದ್ ಖಾನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5705 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ  ಧಮೄಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5706 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೋಭಶಖರ್ ಮಾಚಟ್ಟಟ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5707 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಮಾಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5708 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5709 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಧಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5710 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ರಾವ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5711 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಕ್ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5712 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5713 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ INDRA BAI ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5714 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5715 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5716 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5717
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 

ಜಗಿಗಕ್ರ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5718 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5719 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5720 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5721 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿೋಲಭಮ  ರ್ಬೂಬ ರು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5722 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5723 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5724 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5725 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿನೋಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5726 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದೇವಮುಖ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5727 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5728 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹಾಷನ ಷಬ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5729 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರುಕುಿಂಬಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5730 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇಣ್ಮಕ್ಲ ಬಿ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5731 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರುಕುಮ ದದ ೋನ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5732 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5733 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5734 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾಗಿೋಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5735 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇವಿ ಕ್ಯಗ್ರಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5736 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ತ್ತಕ್ಲರಾಿಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5737 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5738 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5739 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5740 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5741 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5742 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಿಂಬಿಕ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5743
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷವಂತರಾಮ 

ಸುಲಾತ ನಪುಯ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5744 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಫಷಭಮ  ಸುಲಾತ ನಪುಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5745 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5746 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5747 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5748 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5749 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸೂಮಗಕ್ಲಿಂತ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5750 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5751 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5752 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ಕ್ಲರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5753 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಮ  ಬಿ ಶಿರ ೋನಿವಾಷರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5754 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಶಿನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5755 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಂಶದ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5756 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5757 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಲಟೆಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5758 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಾಫಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5759 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5760 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಯೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5761 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರೇಣಸಿದದ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5762 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಯೋರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5763 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗುಿಂಡು ರಾಥೋಡ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5764 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವರ ಣಕುಮಾಯ ಜಾಧವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5765 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷಯಷವ ತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5766 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಬೆಳಿ  ಬೆಳಗುಿಂಪಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5767 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಾಾ ನಿಾ ಿಂಗ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5768 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪ್ನುನ  ಜಾಧವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5769 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ MOTIBAI SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5770 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗೋಬೂರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



5771 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಹೆಮಾಲ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5772 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಗ್ರನು ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5773 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5774 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಪಾಗತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5775 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ದೇವಿ ಕ್ಯಗ್ರಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5776 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಪುತರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5777 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5778 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5779 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ರಾಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5780 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಅಪಿಗತಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5781 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5782 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ತಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5783 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5784
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಎಸ್್ಎಿಂಟ್ಟ ಸಿದದ ಭಮ  ಎಿಂ 

ಬಾಡಿರ್ರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5785 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5786 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂರ್ವ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5787 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಸಿಮ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5788 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5789 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಫವ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5790 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋದಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5791 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೈದರ್ SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5792 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5793 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5794 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5795 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5796 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕುಲಸುಿಂಬಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5797 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5798 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5799 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿರ ಕ್ಲಶ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5800 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕ್ರಿಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5801 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಂಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5802 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾರ್ಾ ಶಿರ ೋ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5803 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಳಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5804 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5805 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5806 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5807 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರುತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5808 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5809 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸಿದದ   ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5810 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಸೇನಿ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5811 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಬಾನಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5812 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5813 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರ್ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5814 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಾಲ್ ಬಿಇ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5815 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇರಾಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5816 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5817 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದಾರಾಮ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5818 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿಿಂದರ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5819 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5820 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೊಡಡ  ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5821 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5822 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾನಂದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5823 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5824 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯಚಚ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5825 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5826 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಗೂಡೂರು ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5827 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕ್ಲಿಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5828 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5829 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5830 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಯೋಗಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5831 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಿಂಬೆವ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5832 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5833 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇೋಭಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5834 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫನೆನ  ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5835 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಬು SAB ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5836 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5837 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆನಂದ್ ಎಿಂ ಕೇನಿನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5838 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪ್ರ ೋಭಲತಾ ಕೇೋನಿನ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5839 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5840 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ESANNA ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5841 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಣಶಖರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5842 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ೋತಗ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5843 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5844 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5845 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5846 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5847 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜರ್ದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5848 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಿಂಡೆ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5849 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಯತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5850 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಬಚಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5851 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮೇೋಘಸಿದದ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5852 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮವವಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5853 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಹೂಗ್ರಯ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5854 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಿಶಂಕ್ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5855 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5856 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಷಕ ರ್ ಮೆನಾಳಕ ರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5857 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೂ ಮಾ  ಫಷಮಾ  alaಳಕ್ಷ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5858 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5859 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಮಾಲ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5860
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನಾಮಕ್ಕುಮಾರ್ ಮೄಹಾತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5861 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5862 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಿಂದರ   ರೈತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5863 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಿೋಜ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5864 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5865 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತರುತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5866 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಾಿಂದ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5867
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಚನನ   

ಮಂಡೇಲ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5868 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇವಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5869 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಿಂಫರಾಮ ಟ್ಟ ಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5870
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಫಷಣಣ  

ಭಡಿವಾಳ್

ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5871 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5872 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಲಾತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5873 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ವಿತಾ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5874 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭರ್ಡ ಮ್ ಷಬ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5875 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಿೋಯಮಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5876 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5877 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಿಂದರ   ಮೇಲ್ಜ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5878 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಲಬ  ಬೇಗಂ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5879 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ನಾನ ಥ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5880 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಣಿಕ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5881 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5882 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಘನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5883 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಿಂರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5884 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಮುಖ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5885 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಲಾೂ ಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5886 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜರ್ದೇವಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5887 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಿಂಡ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5888 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5889 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೂ ಣಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5890 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಾನ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5891 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶುಬವಚ ಿಂದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5892 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5893 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿವಯಣ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5894 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5895 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಣಣ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5896 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ರ ೋಭನಾಥ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5897 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5898 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಷನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5899 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ದಕ್ಷಯಾನಿ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5900 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5901 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿಸಿ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5902 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸನಮ ಿಂತಾರ ಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5903 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಣ್ಮಮ ಖ  ಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5904
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಸಣಮಂತರಾಮ ಎಸ್ 

ಸಸೂಗಕ್ಗರ್

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5905 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5906 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5907 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭೋಭರಾವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5908 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ನಾಥ ಹುನನ ಳಿಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5909 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5910 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5911 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಿಂಡೆ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5912 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5913 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ನಾರ್ಭಮ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5914 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಯವಿದರ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5915 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಲೂ ನಾಥ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5916 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ರಾಜಶಖರ್ ಗೌಡಗ್ರಿಂವ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5917 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಮಂರ್ಜಳಾ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5918
ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಭಹಾಲಿಂರ್  ಎಿಂ 

ಧನೋಜಿ

ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5919 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಕ್ಫಗಷ  ಸಡದ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5920 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಜರ್ನಾನ ಥ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5921 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5922 ಕ್ಲಬುಯಗಿ ಗುಲಬ ರ್ಗ ಗುಲಫಗ್ರಗ ಶಿಲಿಂರ್ ಜಿಎಿಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



PÀÈ. ¸ÀA. ¥sÀ¯Á£ÀÄ s̈À«UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ UáæªÀÄ AiÉÆÃd£É 

1 ದೇವಿಂದರ  ತಂದೆ ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

2 ಗುರುರಾಜ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

3 ಮಿಂತಮಯ  ತಂಧೆ ಷಲಫಮಯ ಕಣಷಯಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

4 ಗಂಗಧಯ ತಂದೆ ಕಾಳ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

5 ಸಂಗಣಣ  ತಂದೆ ಶಂಕೄರ  ಕಡಕೋಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

6 ಶಂಕೄರ ೋ ತಂದೆ ಶಿಮೂತ್ರಿ ಕಣಷಯಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

7 ಗುರುಲಿಂಗ  ತಂದೆ ಸಂಗ ಕಣಷಯಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

8 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೄಿಂಚ ಜಂಬೇರಾಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

9 ಫಷರಾಜ ತಂದೆ ಅಭಲಮಯ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

10 ಭಹಾದೇವ ಗಂಡ ಅಭಲಮಯ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

11 ಅಮಯ ಭಿ  ಗಂಡ ನಿಂಗ ಮಯಗಡಗಿ(ಎಸ್.ಎನ್) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

12 ಭಲಕ ಣಣ  ತಂದೆ ಕು ಣಣ ಮಯಗಡಗಿ(ಎಸ್.ಎನ್) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

13 ಗುಡುಸಾಫ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಫ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ(ಕೄ) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

14 ದಸ್ಇಗಿರ್ ಸಾಫ ತಂದೆ ಭಸಿ ದ ಸನೋಪ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

15 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

16 ಸೋಭರಾಮ ತಂದೆ ಸಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

17 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋಲ್ಯೂ ಳ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

18 ಸೋಭಶೇಖಯ ತಂದೆ ಸಿದದ  ಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

19 ಭಹಾದೇವ ತಂದೆ ವಯಣ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

20 ಶಂಕಯಲಿಂಗ  ತಂದೆ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

21 ಭೋಭರಾಮ ತಂದೆ ಚೇನನ  ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

22 ರೇಣಸಿದದ   ತಂದೆ ಲಗಭಿ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

23 ಶಿಂತ  ತಂದೆ ಫಷಣಣ  ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

24 ಗಿರಿಭಲೂ   ತಂದೆ ಫಷವಂತರಾಮ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

25 ದೌಲತಾರ ಮ ತಂದೆ ಶಂಕೄರ  ಕುಯನಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

26 ಮವವಂತಾರ ಮ ತಂದೆ ಫಷ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

27 ಇಿಂದರ ಭತ್ರ ಗಂಡ ಸೋಭನಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

28 ಭೋಭಣಣ ಗೌಡ ತಂದೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

29 ಈಯ  ತಂದೆ ಭಲಕ  ಜಭಖಂಡಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

30 ದೌಲ  ತಂದೆ ಗಿರಿಭಲೂ  ಆಿಂದೋಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

31 ಪ್ರ ೋಭನಗೌಡ ತಂದೆ ಫಷರಾಜ ಆಿಂದೋಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

32 ಶೋಭಾ ಗಂಡ ವಶಿಧಯ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

33 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ಗೋಯನಾಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

34 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ತಂದೆ ಕಾವ ಗೌಡ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ(ಕೄ) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

35 ಅಿಂಜನಾದೇವ ಗಂಡ ಹಂಮಂತರಾಮ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ(ಕೄ) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

36 ಸಂಗ  ತಂದೆ ಶಂಕಯಗೌಡ ಕಹಿನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

37 ಸೈದಭಿ  ಗಂಡ ಭಕುತ ಿಂಸಾಫ ಷಯಂಫಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

38 ಲ್ಯಲಸಾಫ ತಂದೆ ಚೋತಾಲ ಮಲಗೋಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

39 ಸಂಗನಗೌಡ ತಂದೆ ಮವವಂತರಾಮಗೌಡ ಕುಕನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

40 ಕಾಿಂತಗೌಡ ತಂದೆ ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ಭಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

41 ಇಮಿಂಬಿ ಗಂಡ ಮೆಬೂಫಸಾಫ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

42 ಕಮಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಫಷಣಣ ಬಿರಾಳಹಿಸಾಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

43 ಸಂಗಣಣ  ತಂದೆ ಫಷಣಣ ಭಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

44 ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ತಂದೆ ಮಲಕ ಪ್ಪ ಫಳಿಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

45 ಭಹಿಬೂಬಿ / ಮುಕುತ ಿಂಸಾಫ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

46 ಷಯಷತ್ರ / ಭೋಭರಾಮ ಫಳಿಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

47 ಅಮೋಯಖಾನ / ಖಾಸಿಿಂಖಾನ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

48 ಶಿಂತಭಾಯಿ / ಶಿೋಲಿಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

49 ವಯಣಗೌಡ / ಸಿದದ ಣನ ರಂಜಣಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

50 ಗುಯಣಣ  / ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಬೇಲ್ಲಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

51 ಶಿಲಿಂಗ  / ಗುಯ ದೇಷಣಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

52 ಯವಕಾಿಂತ / ಶೇಖ ನೆಲೋಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

53 ಸಂಗಮಯ  / ವಯಣಮಯ ನೆಲೋಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

2019-20



54 ಶಿಂತಬಾಯಿ / ಸುರೇವಗೌಡ ನೆಲೋಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

55 ವೋಯಸಂಗ ಗೌಡ / ವಯಣಗೌಡ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

56 ಶಿ ಗೌಡ / ವಯಣಗೌಡ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

57 ಸಿದದ   / ಹಿಯಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

58 ಸಿದದ ಮಯ  / ಸಂಗಮಯ ಮಗಣಗೇಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

59 ಸಂಗಿತಾ / ಈಯಣಣ ಮುತತ ಕೋಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

60 ಶಿಂತಗೌಡ / ಅಮೃತಗೌಡ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

61 ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ತಂದೆ ಭಹಾನಿಂಗಯ್ಯಯ ಕೂಡಲಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

62 ಫಷರಾಜ ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

63 ಬಿೋಯ  ತಂದೆ ಫಷ ಮಡ್ರರ ಮ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

64 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

65 ಭಲೂ ಭಿ  ಗಂಡ ವಯಣ ಜಭಖಂಡಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

66 ವಯಣಫಷ  ತಂದೆ ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

67 ಭಲೂ   ತಂದೆ ನಾಗ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

68 ಸಿದದ   ತಂದೆ ಗುರುಸಿದದ  ಆಲ್ಲಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

69 ತಭಿ ಣಣ  ತಂದೆ ನಿಂಗ ಐನಾಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

70 ಖಾಜಾಲ್ಯಲ ತಂದೆ ಇಬಾರ ಹಿಮ್ ಸಾಫ ಸಾತ ರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

71 ಸಿದದ ಭಿ  ಗಂಡ ವಯಣ  ಮಯಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

72 ಬಾಶಸಾಫ ತಂದೆ ಅಮೋನಸಾಫ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

73 ನಾಗೇಿಂದರ   ತಂದೆ ಬಾಬುರಾ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

74 ಮವವಂತಾರ ಮ ತಂದೆ ಫಷ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

75 ಅನುಷಿಯ್ಯ ಗಂಡ ಸಭರಾಮಗೌಡ ಸಯನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

76 ಭಲೂ ಭಿ  ಗಂಡ ಫಷಣಣ  ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

77 ಸುಣಿ ಗಂಡ ನಾಗೇಿಂದರ ಜೇಯಟಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

78 ಅಿಂಭರೇವ ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

79 ಮಲನ ಬಿ ಗಂಡ ಅಮೋನ ಸಾಫ ಭಯಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

80 ಸಂಗಣಣ  ತಂದೆ ಫಷಣಣ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

81 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ತಂದೆ ಗೋಲ್ಯೂ ಳ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

82 ಯತಿ ಭಿ  ಗಂಡ ನಿಂಗ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

83 ವವವ ನಾಥ ತಂದೆ ಬಿೋಭರಾಮ ಮೂಲೂ ಸಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

84 ಸುಮತಾರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಕಾಷಯಬೋಷಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

85 ದೇವಿಂದರ   ತಂದೆ ಭಹಾದೇ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

86 ಈಯ  ತಂದೆ ಅಮಯ   ಜೇಗಿಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

87 ನಾಗ  ತಂದೆ ಗಂಗ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

88 ಈಯಭಿ  ಗಂಡ ಸುಗ ಭಯಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

89 ನಿಂಗ   ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ  ಸೋನನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

90 ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಶಿವಯಣ  ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

91 ನಿಂಗ   ತಂದೆ ನಿಂಬೇಣಣ ವಕಾಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

92 ಗೋಲಳ  ಗೌಡ ತಂದೆ ರೇಣಸಿದದ   ಗೌಡ ಕಾಷಯಬೋಷಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

93 ವೋಯಣಣ  ತಂದೆ ಸಣಮಂತ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

94 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೆ ಜಗಡೇ ಮಗಣಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

95 ಶಿನಗೌಡ ತಂದೆ ರೇಣಸಿದದ   ಗೌಡ ಬಿಳವಾಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

96 ಭಧುಭತ್ರ ಗಂಡ ಫಷರಾಜ ಸೋನನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

97 ಸೋಭರಾಮ ತಂದೆ ನಿಂಗ ಮಗಣಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

98 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ವಯಣ ಸುಿಂಫಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

99 ನಾನೂನ ಮ ಗಂಡ ಲ್ಯಳೆಸಾಫ ಸುಿಂಫಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

100 ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣಮಂತರಾಮ ಸೋನನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

101 ಗುಯಣಣ  ತಂದೆ ನಿಂಗ ಸೋನನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

102 ಶಿನಗೌಡ ತಂದೆ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಮತಾನ ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

103 ವಯಣಭಿ  ಗಂಡ ಭಡಿವಾಳಮಯ ಮತಾನ ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

104 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

105 ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಫಷರಾಜ ಫಳಫಟಿ್ಟ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

106 ಈಯಭಿ  ಗಂಡ ಭಲೂ ಣಣ  ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

107 ಮಭನ  ತಂದೆ ಈಯಣಣ ಆಲ್ಲಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

108 ಭಹಾದೇ  ತಂದೆ ಗುಯಪ್ಪ  ಸಾಥಖೇಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )



109 ನಾಗಭಿ  ಗಂಡ ವಯಣ  ಸಾಥಖೇಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

110 ರುದರ ಮುನ ತಂದೆ ಸಿದದ ಲಿಂಗಮಯ ಭಲ್ಯೂ ಬಾದ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

111 ರಾಜಾಸಾಫ ತಂದೆ ಚಾಿಂದಸಾಫ ನೋಯಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

112 ಅಬುದ ಲ ಸಾಫ ತಂದೆ ಅಭದ ಸಾಫ ಚನುನ ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

113 ಸುಮತಾರ  ಗಂಡ ಫಷರಾಜ ಖಾದಾಪುಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

114 ಕರೆ /ಬಾಲ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

115 ಸಣಮಂತ/ಭೋಭರಾಮ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

116 ಭೋಭರಾಮ/ಫಷರಾಜ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

117 ಯಂಕಮಯ /ಮಲೂ  ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

118 ಭೋಭವ /ಭೋಭ ಚಿನಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

119 ಮಬು ಕುಮಯ/ತಾಯಿ /ತಾರಾಬಾಯಿ ಮಡ್ರರ ಮ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

120 ಭಲೂ ಭಿ /ಸೈದ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

121 ಈಯಭಿ /ಖಂಡ ಸಯನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

122 ಜಮರಾಭ/ಸಿೋತು ರೇನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

123 ಶಿಂತ /ಭೋಭರಾಮ ಹಾಲಗಡಗ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

124 ಸಿದದ ಭಿ /ಶಿಲಿಂಗ ಸಯವಾಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

125 ನಾಗಭಿ /ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

126 ಈಯಣಣ /ರಾಜೇಿಂದರ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

127 ಅನುರಾದಾ/ಸಾಫಮಯ ಆಲ್ಲಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

128 ಶಿಂತಗೌಡ/ಸೋಭಣಣ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

129 ಭಹಾದೇವ/ಚನನ ಫಷ ಮಯಡಗಿ(ಎಸ್ಎಮ್)) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

130 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿ/ವಯಣ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

131 ನಿಂಗಭಿ /ಅಮೃತಮಯ ಆಲ್ಲಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

132 ಭೋಭಗೌಡತ್ರ/ಭಲ್ೂ ೋವ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

133 ಈಯಣಣ /ವಯಣಣ  ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

134 ಸೈಮದ/ ಅಲ್ಯೂ ಬಕ್ಷ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

135 ಬಾಬಾಟೇಲ/ಸೈಮದ ಉಭರ್ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

136 ಅಮಯ ಭಿ /ಶಿಂತಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

137 ಅಶೋಕ/ಚನನ  ಕಫಲೂ ಸಯನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

138 ಜೋಯ ಬಾಬಾಸಾಫ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

139 ನೋಲಭಿ /ನಾಗ ಸೋನನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

140 ಹುಸೇನ ಟೇಲ/ಖಾಜಾ ಟೇಲ ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

141 ನಾಗರಾಜ/ಶಿವಯಣ ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

142 ಲಕಕ ವ /ನಿಂಗ ಸೋನನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

143 ಹೈಯ್ಯಳ /ಸಂಗ ಸೋನನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

144 ನಯಸಿಿಂಸ/ಷಯಷತ್ರ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್ಎನ್) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

145 ಮುತತ ಣಣ /ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿ ಮಂದೆವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

146 ಭಲೂ ಣಣ /ಸಂಗಣಣ ಮಂದೆವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

147 ಫಶಿರ್ ಅಸಿ ದ/ಬಾಬಾಸಾಫ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

148 ಫಷ /ವಯಣನ  ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

149 ಚಾಿಂದಟೇಲ/ಗುಲ್ಯಭಟೇಲ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

150 ಅಶೋಕ/ನಿಂಗ ಮಯಡಗಿ(ಎಸ್ಎಮ್)) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

151 ಮುತತ  /ಸಿದದ  ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

152 ನೋಲಭಿ ಗೌಡತ್ರ/ಬಾಪುಗೌಡ ಅಯದಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ (ತಾಡತ್ರರ )

153 ಭಹಿಬೂಬಿ / ಭಶಕ ಸಿಗಯತಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

154 ರಾಜೇವವ ರಿ / ರಾಜಶೇಖಯ ಮುತತ ಕೋಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

155 ನವಾಫಖಾನ / ಕಾಸಿೋಭಟೇಲ ದೇಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

156 ಶಂಕಯಲಿಂಗ / ಮವವ ಿಂತರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

157 ಶಿವಯಣ / ಮವವಂತರಾಮ ಕುಯನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

158 ಭೋಯ /  ಭೋಭರಾಮ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

159 ನೆಸರು/ ಈವವ ಯ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

160 ಶಿಲಿಂಗ  / ಫಷಣಣ ಕಲ್ಲೂ ಯ ಕೄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

161 ಮುತತ  / ಫಷ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

162 ಭಲೂ ಣಣ  /ಗಲ್ಯೂ ಳ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

163 ನಾಗ  / ದರೇ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



164 ವಯಣ  /ನಿಂಗ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

165 ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದಯ/ ದಷಗಿೋಯಸಾಫ ದೇಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

166 ಖಾಜಾಟೇಲ/ ಕಾಸಿೋಭಟೇಲ ದೇಷಣಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

167 ರಾಜ ಅಸಿ ದ/ ಬಂದಿಗಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

168 ಭಲೂ   /ಫಷಣಣ ಬಿಳವಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

169 ಚಂದರ ಶೇಖಯ /ವಯಣ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

170 ಅಮಯ ಣಣ  /ಭಲೂ ಣಣ ಸಾಥಖೇಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

171 ಶಿಫಷಭಿ / ವಯಣ ಲಕಣಪೂಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

172 ಶಿಭಿ / ಸಿದಾರ ಭ ಹಾಲಗಡಡ  ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

173 ದೇಕಭಿ / ಮಲಗುಯ ಫಳಫಟಿ್ಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

174 ರಾಚ  / ಫಷ ಸಾತ ರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

175 ನಿಂಗ / ಭಲೂ  ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

176 ಬಾಪೂಗೌಡ /ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ಕಡಚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

177 ತ್ರ ವ  / ಮಲೂ  ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

178 ಸಣಮಂತಾರ ಮ / ಫಷ ಫಳಫಟಿ್ಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

179 ನಿಂಗಭಿ / ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಕಡಚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

180 ಮಲೂ  ಗೌಡ / ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ಕಡಚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

181 ನಿಂಗ  / ಭೂತಾಳ ಮೂದೋಳ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

182 ಸಿದದ   / ಭೋಭರಾಮ ಕಡಚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

183 ತ್ರ ಣನ ಗೌಡ / ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಮೂದೋಳ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

184 ರಾರ್ಜಗೌಡ / ಸೋಭರಾಮಗೌಡ ಜೇಯಟಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

185 ನಬಿಸಾಫ / ರಾಜಸಾಫ ಹಿ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

186 ಕೄಿಂಚ ಫಷವೇವವ ಯ / ಗುರು ಕೄಿಂಚ ಫಷವೇವವ ಯ ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

187 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ / ಸಿದದ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

188 ಭೋಭಬಾಯಿ / ಭಲೂ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

189 ಭೋಭರಾಮ / ಭಹಾದೇ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

190 ಗಂಗಭಿ / ಶಿಂತಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

191 ನೋಲಭಿ  / ನಾಗ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

192 ಲಕಕ ವ  / ನಿಂಗ ಸನನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

193 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಗುರುನಾಥ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

194 ವಯಣ ಉಮಗಿರಿ / ಫಷಾ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

195 ಭಲೂ ಭಿ  / ಶಿವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

196 ಸೋಭರಾಮ / ಸಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

197 ಭಕಬುಲ / ಗುಲ್ಯಭಬಾದಷಾ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

198 ಸೈದ  / ನಾಗ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

199 ಶಂಕಯಲಿಂಗ / ಮಲೂ  ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

200 ಭಹಿಬುಫ / ಅಜಾಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

201 ರುದರ ಭಣಿ / ಸಿದದ ಲಿಂಗಮಯ ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

202 ರೇಭಿ  / ಶಿವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

203 ಗುಿಂಡುಸಾಫ / ಹುಸೇನಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

204 ವಯಣ ಗೌಡ / ಜಮಣ್ಣಣ  ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

205 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ / ಜಮ  ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

206 ಶಿಂತಗೌಡ / ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

207 ಯಶುರಾಭ / ಶಿವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

208 ಭಲೂ   / ದಿಂಡ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

209 ಸಿದದ ಭಿ  / ದೇಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

210 ಹೆಗಗ ರಿ / ಅಮೇೋಗ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

211 ಶೇಖಸಾಫ / ದಷತ ಗಿೋಯಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

212 ವಯಣ  / ಶಿರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

213 ಗುರುಪ್ಪದ  / ನಾಗ ಫಳಿಂಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

214 ಶಂಕಯಲಿಂಗ / ವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

215 ರ ಭುಲಿಂಗ / ಭಭಶಂಕಯ ಮಂದೇವಾಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

216 ಭೋಭನಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿಂತಗೌಡ ಹಾಲಗಾಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

217 ಸಿದದ   ತಂದೆ ದಾಯ   ಹಾಲಗಾಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ



218 ಶಿಕುಮಯ ತಂದೆ ನೋಲಕಂಠಮಯ  ಹಾಲಗಾಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

219 ಫಷರಾಜ ತಂದೆ ನಿಂಗಣಣ ಆಿಂದೋಲ್ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

220 ವವಡ ಕ್ಷ್ಯಣ ತಂದೆ ಸುರೇವ ಗಂವಾಾ ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

221 ಖಾದಯ ಬಿ ಗಂಡ ಚಾಿಂದ ಟೇಲ ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

222 ದಿಂಡ ಗೌಡ ತಂದೆ ಭಲೂ ನಾಥ ಮಲಗೂಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

223 ಭಲಕ  ತಂದೆ ಭಾಗಣಣ ದೇಷಣಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

224 ಫಷರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದಾರ ಭ ಸಲ್ಲೂ ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

225 ಷತಬಾ ತಂದೆ ಗುಿಂಡ ಇಟಗಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

226 ಭಾಗಭಿ  ಗಂಡ ಫಲವಂತ  ಹಿ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

227 ನಿಂಗಭಿ  ಗಂಡ ಅಮೇಗ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

228 ಸಂಗನಫಷಭಿ  ಗಂಡ ಚನನ ಫಷ ನರಿಬೋಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

229 ಸಾಮಫಣಣ  ತಂದೆ ಹುಷನ  ನರಿಬೋಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

230 ತ್ರ ಣಣ  ತಂದೆ ವಯಣ  ನರಿಬೋಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

231 ಶಿವಯಣ  ತಂದೆ ಗುರುಫಷ  ಹಿ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

232 ನಾಗಯತನ  ಗಂಡ ತ್ರಪ್ ಗೌಡ ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

233 ಅಮೃತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿಲಿಂಗ  ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

234 ದಾಯ   ತಂದೆ ಹನ  ಸಯನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

235 ಈಯವ  ಗಂಡ ಖಂಡ  ಸಯನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

236 ಭಾಗಭಿ  ಗಂಡ ಷಕೄರ   ಸಯನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

237 ಶಿರ ೋಮಂತ ತಂದೆ ವಯಣ  ಕುಕನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

238 ಗುಯಣಣ  ತಂದೆ ರಾಚ  ಕುಕನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

239 ಶಂಕರ   ತಂದೆ ಭರೆ  ಬೆಲ್ಲೂ ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

240 ಚನನ ಭಿ  ಗಂಡ ಶಂಕರ ಮಯ  ಕುಕನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

241 ಶಿಂತಗೌಡ ತಂದೆ ಸಣಮಂತರಾಮ ಸಾತ ರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

242 ಶಿರಾಜ ತಂದೆ ರಾಚ  ಕುಕನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

243 ವಯಣಭಿ  ಗಂಡ ಫನನ ಮಯ  ಕುಕನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

244 ಸಿದದ   ತಂದೆ ನಿಂಗ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

245 ವಯಣ  ತಂದೆ ಚನನ ಫಷ  ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ  ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

246 ವಯಣಭಿ  ಗಂಡ ದಂಡ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

247 ಚಂದಾರ ಭ  ತಂದೆ ಅಮಯ   ಐನಾಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

248 ಶಿಂತ  ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

249 ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಯಮನಂದ ಮಲಗೋಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

250 ಶಿವಯಣ  ತಂದೆ ಫಷರಾಜ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

251 ಶಿಣಣ ಗೌಡ ತಂದೆ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

252 ದೇ ಗೌಡ ತಂದೆ ಫಸಂತಗೌಡ ಭಳಿ್ಳ  ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

253 ನಾಗಭಿ  ಗಂಡ ಚಂಬೆದ ರೋಕಾಿಂತ ಭಳಿ್ಳ  ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

254 ಸಣಮಂತರಾಮ ತಂದೆ ಅಭಿ ಣಣ  ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

255 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ ಗಂಡ ಭೋಭರಾಮ ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

256 ನೋಲಭಿ  ಗಂಡ ಭೋಭರಾಮ ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

257 ಕೃಶಣ   ತಂದೆ ವಿಂಕಣಣ  ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

258 ಭರೆ  ತಂದೆ ಪಿಲಕೄ  ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

259 ಗಿರೆ  ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

260 ವಯಣಫಷ  ತಂದೆ ಅಭಣಣ  ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

261 ವಯಣ  ತಂದೆ ಚಂದ  ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

262 ಭೋಭರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮ  ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

263 ಸಂತ ತಂದೆ ಭಡಿವಾಳ  ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

264 ಭಡೆ  ತಂದೆ ಈಯಣ್ಣಣ  ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

265 ಸಿದದ ಣಣ  ತಂದೆ ಭಲೂ ಣಣ  ರಾಜವಾಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

266 ಭೋಭಣಣ  ತಂದೆ ಈಯಣಣ  ನರಿಬಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

267 ಸಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ  ಆಲ್ಲಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

268 ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ನಾಗ  ಸನನ  ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

269 ವವವ ನಾಥ ತಂದೆ ಶಿ  ಮಲಗಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

270 ಅನನ ಪೂಣಿ ಗಂಡ ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

271 ಸೋಭರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮ  ನೇಲಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

272 ಬೋಯಭಿ  ಗಂಡ ಫಷರೆಡಿಡ  ತ್ರ ಗಾಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

273 ನಿಂಗನಗೌಡ ತಂದೆ ವಯಣಗೌಡ ಚನೂನ ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

274 ಸಿದದ ಣಣ  ತಂದೆ ಭರೆ  ಜನವಾಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

275 ವಯಣಭಿ  ಗಂಡ ಶಿವುಕುಮಯ ಮಯಡಗಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

276 ಸುಮತಾರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

277 ಶಿ ಗೌಡ ತಂದೆ ದಡ ಗೌಡ ಭಳಿ್ಳ  ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

278 ಗಲ್ಯೂ ಳ  ತಂದೆ ಶಿವಯಣ  ಅಯಳಗಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

279 ಭೋಭರಾಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಗುಿಂಡ ಗೌಡ ಹಂಗತತ ಯಗಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

280 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಲೂ   ಕೋಣಸಿರಿಸಿಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

281 ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಐನಾಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

282 ಮಭನ  ತಂದೆ ಹನನ   ಐನಾಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

283 ಚಂದರ ಕಲ್ಯ ಗಂಡ ಗುಯ  ಅಯಳಗಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

284 ದಾಲಭಲಕ ತಂದೆ ರಾಜೆಸಾಫ ಅಯಳಗಂಡಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ



285 ವಶಿಕಲ್ಯ ಗಂಡ ಫಷರಾಜ ಸಾಥಖೇಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

286 ದಿಂಡ  ತಂದೆ ಸಣಮಂತ  ಮಡ್ರರ ಮ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

287 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ತಂದೆ ವಯಣ  ಸಾತ ರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

288 ಮುಕುತ ಭಸಾಫ ತಂದೆ ಭವಖಸಾಫ ಜಭಖಂಡಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

289 ವಯಣ  ತಂದೆ ಈಯ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

290 ಚಂದ  ತಂದೆ ವಯಣ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

291 ಸಳಿೆ ಜೇಗಿಿ ( ಬಿ ) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

292 ಕಲ್ಯಯ ಣ ಗೌಡ ಮಗಣಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

293 ಭೋಯ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

294 ವಯಣಫಷ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

295 ಸಳಿೆ ಗೌಡ ಕುಯಳಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

296 ಶಿರ ೋಶೈಲ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

297 ವಯಣಭಿ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

298 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಕಣಮಶ್ವ ೋಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

299 ಭಲಕಸಾಫ ಭಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

300 ಕಲೂ ನಗೌಡ ಮಗಣಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

301 ಸಿದದ ಭಿ ಮಗಣಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

302 ಸುಧಾ ಹಿ ಯಗಾ ( ಎಸ್.ಎನ್ ) ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

303 ದಾನಭಿ ಮಗಣಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

304 ಇಿಂದಾರ ಬಾಯಿ ಸುಿಂಫಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

305 ಗೋಲ್ಯೂ ಳ ಗೌಡ ಮಗಣಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

306 ಮೆಬೂಫಸಾಫ ಭಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

307 ಮೆಬೂಫ ಕಣಮಶ್ವ ೋಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

308 ನಯಷಪ್ಪ ಕಣಮಶ್ವ ೋಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

309 ಭನೋಸಯ ಕಣಮಶ್ವ ೋಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

310 ರಾಧಾಬಾಯಿ ಆಲ್ಲಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

311 ಮೆಹಿಬೂಫಟೇಲ ಯ್ಯಳವಾಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

312 ಸಿದದ ಭಿ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

313 ವಬಾನಾ ಸನನ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

314 ಧಭಿವ ಮಗಣಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

315 ಶಿರಾಮಗೌಡ ಮಗಣಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

316 ಶಿಲಿಂಗ ಮಗಣಗೇರಾ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

317 ದೇಕ್ಷ್ಕ ಕೋಣಸಿಯಷಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

318 ಬಾಪುಗೌಡ / ಸಂಗ ಗೌಡ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

319 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಗೋಲ್ಯೂ ಳ ನೆಲೋಗಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

320 ಫಷರಾಜ / ಬಿೋಭರಾ ಸಯವಾಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

321 ಭೋಭಬಾಯಿ / ತ್ರ ಣಣ ಸಯವಾಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

322 ನಿಂಗ  / ರಾಮ ಚನೂನ ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

323 ಈಯಣಣ  / ಭರೆ ನರಿಬೋಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

324 ಶಂಕಯಲಿಂಗ / ಭಹಾದೇ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

325 ಅವ ಣಣ  / ಹುಲಕಂಟ ನಾರಾಮಣಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

326 ಅಮೇೋಗಿಸಿದದ  / ಬಿೋಭಶಯ ಹುಲ್ಲೂ ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

327 ಸೋಭಲಿಂಗ  / ಫಷರಾಜ ಮಂದೇವಾಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

328 ಗೋಲ್ಯೂ ಳೇವ / ಸಿದಾರ ಭ ಸಯನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

329 ಸಂತೋಶ / ಭಲೂ ಣಣ ಭಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

330 ಹುಚ  / ಬಾಫಣಣ  ಭದರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

331 ವಯಣ  /  ಭಲೂ  ಬಿರಾಳ ಬಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

332 ಮೇಸಿದ ಯಫಿಕ / ಬಾಬುಮಯ್ಯಯ ಆಿಂದೋಲ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

333 ಸೋಭಣಣ  / ಫಷಣಣ ಭಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

334 ಭಲೂ ಭಿ  / ವಯಣ ಸಯನೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

335 ಹೈಯ್ಯಯ ಳ  /  ಬಿೋಭರಾಮ ಭಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

336 ಅ ಣಣ  / ಫಷವಂತರಾಮ ಭಳಿ್ಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

337 ಸೌಭಾಗಯ  / ಫಷರಾಜ ಕಡಕೋಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

338 ಶಿವಾನಂದ / ಫಷವಂತಾರ ಮ ಕಲ್ಲೂ ಯ ಕೄ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

339 ಸಿದದ ಭಿ  / ನಾಗಣಣ ಗೌಡ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

340 ಗಂಗಾಬಾಯಿ / ಭಾಗಣಣ  ಹುಲ್ಲೂ ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

341 ಮನ  / ದಾಯ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

343 ವಿಂಕಟೇವ / ಅಭಲ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ



344 ಸಣಮಂತರಾಮ / ರಾಭಮಯ ನರಿಬೋಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

345 ರೇಣುಕಾ / ರಂಗ ಇಜೇರಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

347 ಲಿಂಫ  / ಶಂಕಯ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

348 ಬಾಜರಾಮ / ಗಲ್ಯೂ ಳ ಭಯೂಯ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

349 ಭಹಾಿಂತ  / ರಾಭಣಣ ಕಡಕೋಳ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

350 ಸಿದದ ಭಿ  / ಫಷಲಿಂಗ ಅರಾದ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

351 ಅಿಂಫಲವ  / ಈಯ ಅರಾದ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

352 ಲಚಚ   /ಬಿೋಭ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

353 ನಿಂಗ  / ಸಿದದ  ಭಲ್ಯೂ  ಬಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ

354 ¹zÀÝªÀÄä UÀA ªÀÄ®è¥Àà ºÀgÀ£ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

355 FgÀtÚ vÀA PÀAoÀ¥Àà £ÉgÀqÀV ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

356 ¸ÀÄ²Ã¯Á¨Á¬Ä UÀA gÉÃªÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

357 FgtÚ vÀA ±ÀgÀt¥Àà EeÉÃj ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

358 zÀªÀ®¸Á§ vÀA ªÀÄ»§Æ§¸Á§ PÉÆ£Á»¥ÀàgÀUï ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

359 §¸ÀtÚ vÀA ¹zÀÝ¥Àà §¼ÀÄîAqV ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

360 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA UÀÄgÀÄ±ÁA¥vÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

361 PÀgÀ§¸À¥Àà vÀA ±ÀgÀtAiÀÄå »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

362 §¸À°AUÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ºÀÄ®ÆègÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

363 vÀªÀ®PÀ¸Á§ vÀA ºÉÊzÀgÀ¸Á§ gÀzÉÝªÁrV ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

364 §¸ÀªÀgÁd vÀA z¹zÀÝtÚ UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

365 ²æÃ±ÉÊ® vÀA ®PÀëöätgÁªÀ gÀÁ¸ÀtV ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

366 C£Àß¥ÀÆtð¨Á¬Ä UÀA UÀÄgÀÄªÀÄÆwð CªÀgÁzÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

367 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà eÉªÀVð ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

368 §¸ÀªÀgÁd vÀA gÁZÀ¥Àà DAzÉÆÃ® ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

369 CªÀtÚ UÀA ºÀÄ°PÀAoÀ £É¯ÉÆÃV ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

370 ²æÃ±ÉÊ® vÀA §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ EeÉÃj ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

371 gÁeÉÃ¸Á§ vÀA ªÀÄ»§Æ§¸Á§ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

372 ªÀÄºÉÃ±À vÀA §¸ÀªÀgÁd DAzÉÆÃ® ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

373 ªÀÄ®Ì¥Àà vÀA ©ÃªÀÄ¥Àà eÉªÀVð ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

374 ªÀÄrªÁ¼À¥ÀàUËqÀ vÀA ±ÁAvÀUËqÀ £É¯ÉÆÃV ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

375 ªÀÄ»§Æ§¥Á±Á vÀA ªÀÄ»£ÉÆÃ¢Ý£ï aUÀgÀ½î ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

376 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄUËqÀ vÀA ¤AUÀtÚ EeÉÃj ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

377 zsÀªÀÄðgÁd vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ UÀAªÁígÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

378 §¸ÀªÀgÁd vÀA ¹zÀÝ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

379 §¸ÀtÚ vÀA «ÃgÀtÚ DAzÉÆÃ® ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

380 ¹zÀÄÝ vÀA ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà £É¯ÉÆÃV ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

381 ©üÃªÀÄtÚ vÀA ¹zÀÝ¥Àà £É¯ÉÆÃV r¸À¯ï EAf£ï

382 ªÀÄ®ètÚ vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà aUÀgÀ½î r¸À¯ï EAf£ï

383 ¨Á§ÄUËqÀ vÀA ²ªÀ¥ÀàUËqÀ AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlªÉlgï

384 CA§èªÀé UÀA FgÀ¥Àà DAzÉÆÃ® ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

385 gÉÃªÀÅ vÀA ¸ÉÃªÀÅ eÉªÀVð £ÉÃV®Æ

386 zÀÁªÀdÄ vÀA ¸ÉÃªÀÅ »¥ÀàgÀUïJ¸ïJ£ï £ÉÃV®Æ

387 gÁªÀÄÄ vÀA ZÀAzÀÄ »¥ÀàgÀUïJ¸ïJ£ï £ÉÃV®Æ

388 zÀ±ÀgÀxÀ vÀA ¥sÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ PÉtÆÚgÀ £ÉÃV®Æ

389 gÀUÀÄ£ÁxÀ vÀA gÁªÀÄ¯Á® gÀAdtV gÉÆÃlgï ªÉlgï

390 C±ÉÆÃPÀ vÀA FgÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

391 wxÀðªÀÄð UÀA UÀÄgÀtÚUËqÀ ZÀ£ÀÆßgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

392 ±ÀÁAvÀªÀÄä UÀA zÁåªÀ¥Àà ºÁ®UÀqÀè ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

393 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà D®ÆgÀÄ £ÉÃV®Æ

394 ±ÀgÀtÄ vÀA C¥ÀàtUËqÀ ºÉÆ£Áß¼À ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

395 ªÀÄ®è¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà gzÉÝªÁrÎ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

396 ªÀÄ®ètÚ vÀA §¸À¥Àà UÀAªÁígÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

397 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA C¥ÀàtÚ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

398 gÀvÀÛ̈ Á¬Ä UÀA UÀAUÀÄ §¼À§nÖ £ÉÃV®Æ 2 bottom

399 ²ªÀ¥Àà vÀA eÉl¥Àà EeÉÃj £ÉÃV®Æ 2 bottom



400 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA ZÀAzÀ¥Àà ±ÁPÁ¥ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ 2 bottom

401 AiÀÄ®è¥Àà ¤AUÀ¥Àà AiÀÄiÁvÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ 2 bottom

402 GzÀÄ UÀAUÀÄ §¼À§nÖ £ÉÃV®Æ 2 bottom

403 ¤A§tÚ vÀA ±ÀAPÉæÃ¥Àà EeÉÃj £ÉÃV®Æ 2 bottom

404 gÁªÀÄAiÀÄå vÀA wªÀÄäAiÀÄå PÀ®èºÀAUÀgÁUÀ r¸À¯ï EAf£ï

405 ªÀÄºÁAvÀUËqÀ vÀA §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

406 §¸À¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

407 ²æÃ±ÉÊ® vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

408 ºÀ¼Àî¥Àà vÀA §£Éß¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

409 ¤®ªÀÄä UÀA zÀÄAqÀ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

410 ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀA UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

411 ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA gÁd±ÉÃRgÀ PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

412 £ÁUÀ¥Àà vÀA PÉAZÀ¥Àà ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

413 ªÀÄ®è¥ÀÀà vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

414 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

415 eÉlÖÖÉØ¥Àà vÀA FgÀ¥Àà PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

416 UÀÄgÀÄ£ÀUËqÀ vÀA §¸À£ÀUËqÀ ©gÀ¼À »¸Áì gÉÆÃlgï ªÉlgï

417 VjªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ vÀA ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

418 ¸ÀÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀA ªÉAPÀlgÁAiÀÄ ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) gÉÆÃlgï ªÉlgï

419 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ºÀAiÀÄå¼À¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

420 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

421 ¥ÁªÀðw UÀA ªÀÄgÀ¼À¥Àà ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) gÉÆÃlgï ªÉlgï

422 ¸ÀÄ s̈Á±À vÀA ²ªÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

423 ªÀÄrªÁ¼À¥ÀÀà vÀA ªÀÄ®è¥Àà EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

424 §¸À£ÀUËqÀ vÀA UÀÄgÀtÚUËqÀ ºÀAZÁ£Á¼À J¸ï ªÁ gÁ² «Ä±À£ï

425 ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà PÀ®ÆègÀ (©) gÉÆÃlªÉlgï

426 UÀAUÀgÁªÀÄ vÀA gÁªÀÄf ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

427 ºÀ¼Àî¥Àà vÀA gÁªÀÄ¥Àà PÉ®ÆègÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

428 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¨ÉÊ®¥Àà £É¯ÉÆÃV gÉÆÃlgï ªÉlgï

429 ªÀÄºÀäz¸Á§ vÀA CºÀäzÀ¸Á§ EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

430 C¯Áè̈ ÁµÀ vÀA §AzÀV¸Á§ EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

431 eÉmÉÖ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ¥Àà UÉÆ§âgÀªÁrè gÉÆÃlgï ªÉlgï

432 ¸ÉÆÃªÀÄ®Ä vÀA d®Äè £ÀÁUÀgÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

433 ®PÀëöät vÀA GzÀAqÀ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

434 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA s̈ÁUÀ¥Àà zÀÄªÀÄä¢æ gÉÆÃlgï ªÉlgï

435 ZÀAzÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà CA§gÀSÉÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

436 CAiÀÄå¥Àà vÀA UÀÄgÀ¥Àà D®ÆgÀÄ gÉÆÃlgï ªÉlgï

437 §¸ÀAiÀÄå vÀA ºÀÄ¸À£ÀAiÀÄå UÉÆ§âgÀªÁrè gÉÆÃlgï ªÉlgï

438 PÀgÀ§¸ÀAiÀÄå vÀA ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ©¼À¨ÁgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

439 ¸ÁºÉÃ§UËqÀ vÀA ¤AUÀ£ÀUËqÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

440 ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀA £ÁUÀ¥Àà ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

441 ¥sÀAiÀiÁd¥ÀmÉÃ® vÀA ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

442 ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀA ªÉAPÀmÁæ¢ ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) gÉÆÃlgï ªÉlgï

443 zËªÀ®¸Á§ vÀA EªÀiÁªÀÄ¸Á§ AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

444 ªÀÄºÀÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA FgÀtÚ D®ÆgÀÄ gÉÆÃlgï ªÉlgï

445 UÀÄgÀtÚ vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

446 ªÀÄgÉÃ¥Àà vÀA w¥ÀàtÚ ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

447 UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA ªÀÄrªÁ¼À¥Àà PÀÄ¼ÀUÉÃgÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

448 gÉÃªÀt¹zÀÝ vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï gÉÆÃlgï ªÉlgï

449 «oÀ® vÀA ºÉÆ¨Á »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï gÉÆÃlgï ªÉlgï

450 Q±À£ÀgÁªÀ vÀA PÀªÀÄ®Ä CAPÀ®V gÉÆÃlgï ªÉlgï

451 UÀAUÀÁ¨Á¬Ä UÀA ±ÀAPÉæÃ¥Àà DAzÉÆÃ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

452 §¸ÀªÀgÁd vÀA ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

453 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ¨Á§Ä PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

454 gÀªÉÄÃ±À vÀA ¸ÀAeÉÃªÀ¥Àà ºÀgÀ£ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

455 w¥ÀàtÚ vÀA s̈ÉÆÃd¥Àà ¸ÀÉÆ£Àß ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ



456 ZÁA¥Àà¨Á¬Ä UÀA zÁgÀ¹AUï gÉÃªÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃlªÉlgï

457 ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ vÀA w¥ÀàtÚ v§¼À§nÖ £ÉÃV®Æ

458 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA zÉÆqÀØ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À £ÉÃV®Æ

459 ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄÄ CAPÀ®V £ÉÃV®Æ

460 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA ®PÀëöät CAPÀ®V gÉÆÃlgï ªÉlgï

461 ¹zÀÝªÀÄä UÀA §¸À°AUÀ¥Àà CªÀgÁzÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

462 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

463 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ¹zÀÝ¥Àà ªÀ¸ÁÛj gÉÆÃlgï ªÉlgï

464 §¸ÀtÚ vÀA CªÀÄ®¥Àà AiÀÄiÁ¼ÀªÁgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

465 ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä UÀA gÁªÀÄ¥Àà AiÀÄiÁ¼ÀªÁgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

466 ±ÀAPÉæÃ¥ÀÀà vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

467 zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ±Àå £É¯ÉÆÃV ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

468 ZÁAzÀÁ¨Á¬Ä UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

469 ¥ÉæÃªÀÄ¹AUï vÀA ¯Á®Ä¥ÀªÁgÀ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

470 vÉÃdÄ vÀA eÉÃªÀÄÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

471 ªÀiÁ£ÀÄ vÀA ¢¥ÀÄè »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï gÉÆÃlªÉlgï

472 C§ÄÝ¯ïgÉÃºÀªÀiÁ£À vÀA «ÄÃgÁ¸Á§ gÉzÉÝªÁrè ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

473 ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà ºÀAUÀgÁUÀ (©É) ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï  

474 ºÀtªÀÄªÀé UÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

475 ZÀAzÀ¥ÀÀà vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà gÁdªÁ¼À ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

476 §¸À¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ CªÀgÁzÀ ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

477 vÀªÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

478 UÀÄgÀÄ£ÀÁxÀ vÀA zsÀªÀÄðªÀÅ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

479 FgÀªÀÄä vÀA FgÀ¥Àà PÉ®ÆègÀÄ ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

480 UÀÄAqÀ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ºÀAa£Á¼À (J¸ï J) r¸À¯ï EAf£ï

481 ¹zÀÝtÚ vÀA ªÀÄ®ètÚ ¥ÀqÀUÀºÀ½î r¸À¯ï EAf£ï

482 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà dªÀÄRAr gÉÆÃlgï ªÉlgï

483 CªÀÄÈvÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà dªÀÄRAr gÉÆÃlgï ªÉlgï

484 ®®Äè vÀA £ÀAzÀÄ gÀdAtV gÉÆÃlgï ªÉlgï

485 ªÀÄ®èªÀÄä UÀA gÁdtÚ EeÉÃj PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

486 ±ÁªÀÄÄ vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÀQðºÀ½î PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

487 ±ÀgÀt¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

488 ªÀÄ»§Æ§ vÀA ¦gÀ¸Á§ ¸ÀÉÊzÀ¥ÉÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

489 £Á£ÁUËqÀ vÀA ²ªÀ¥Àà PÉÆt¹gÀ¹V gÉÆÃlgï ªÉlgï

490 ªÀÄ®èªÀÄä vÀA §¸À¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

491 ±ÀgÀtªÀÄä vÀA ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄ¯Áè © £ÉÃV®Æ

492 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA  ¸ÀAUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

493 ±ÀgÀtUËqÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄUËqÀ PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

494 CªÀÄgÉÃ±À vÀA ²æÃªÀÄAvÀ CRAqÀºÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

495 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ±ÀgÀt¥Àà CªÀgÁzÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

496 zÉÃªÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

497 ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

498 C¯ÁèªÀiÁ©Ã UÀA CºÀäzÀ¸Á§ EeÉÃj gÁ² «Ä±À£ï

499 ¹vÁgÀ¨ÉÃUÀA UÀA ªÀÄzÀg¸Á§ EeÉÃj gÁ² «Ä±À£ï

500 gÀÁªÀÄtÚUËqÀ vÀA ²ªÀ£ÀUËqÀ ©¼À¨ÁgÀ £ÉÃV®Æ 2 bottom

501 ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà vÀA ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ºÀa£Á¼À £ÉÃV®Æ 2 bottom

502 ºÀA¥ÀtÚUËqÀ vÀA §¸ÀtÚUËqÀ ºÁ®UÀqÀè £ÉÃV®Æ 2 bottom

503 ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀmÉÃ® vÀA ºÀ¸À£À¥ÀmÉÃ® ©¼ÀªÁgÀ £ÉÃV®Æ 2 bottom

504 ªÀÄ°èPÁ¥Á±À vÀA £À©¥Á±À PÀnÖ¸ÁAUÁ« £ÉÃV®Æ 2 bottom

505 ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀA C©¸Á§ aUÀgÀ½î £ÉÃV®Æ 2 bottom

506 CAiÀÄÄåtÚUËqÀ vÀA ¸ÁºÉÃ§UËqÀ SÁzÀå¥ÉÆgÀ £ÉÃV®Æ 2 bottom

507 ¥ÁªÀðw UÀA ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV gÁ² «Ä±À£ï

508 ²ªÀÅ vÀA gÁdÄ §¼À§nÖ PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

509 RÄvÀ®¥Àà vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà ªÀÄ¯Áè © ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

510 gÀÁªÀÄ vÀA ±ÀAPÀÄæ ºÁgÀªÁ¼À ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

511 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ gÀzÉÝªÁrè ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï



512 FgÀttÚ vÀA CAiÀÄå¥Àà EeÉÃj ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

513 zÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA wªÀÄätÚ SÁzÀå¥ÉÆgÀ r¸À¯ï EAf£ï

514 ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA ¹zÀÝ¥Àà ªÀZÀð£À½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

515 UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

516 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA «oÀ® §¢ßºÁ¼À £ÉÃV®Æ

517 ¥ÀÄ®¹AUï vÀA AiÀÄ±ÀÀªÀAvÀ §¢ßºÁ¼À £ÉÃV®Æ

518 ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÀA ª«oÀ® §¢ßºÁ¼À £ÉÃV®Æ

519 §¸À¥Àà vÀA zÉÆqÀØ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

520 UÀt¥Àw vÀA «ÄlÄÖ ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

521 §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

522 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ¥ÁAiÀÄtÚ ¸ÉÆ£Àß ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

523 ¨ÁUÀªÀÄä UÀA §¸ÀtÚ AiÀÄqÁæ«Ä gÁ² «Ä±À£ï

524 ¥ÀÀæ±ÁAvÀ vÀA AiÀÄ±ÀéAvÀ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï mÁPÀålgï

525 CAiÀÄåªÀÄä UÀA ¹zÀÝ¥Àà D®ÆgÀÄ ZÁ¥ÀPÀlgï

526 D£ÀAzÀ vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà gÀzÉÝªÁrè ¥ÀªÀgï  ¸ïàçgÉ

527 zÉÃ«AzÀÀæ vÀA £ÁUÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

528 PÀ¯ÁåtÂ vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

529 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

530 ¸ÉÆªÀÄ¥Àà vÀA ¹zÀÝtÚ PÉÆAqÀUÉÆ½ gÉÆÃlgï ªÉlgï

531 ¯Á¼ÉÃ¸Á§ vÀA zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

532 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ UÉÆ¯Áè¼À¥Àà AiÀÄ¯UÉÆÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

533 ¥ÉæÃªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA «±Àé£ÁxÀUËqÀ AiÀÄ¯UÉÆÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

534 ¨ÁUÀªÀÄä UÀA ¹zÀÝ¥Àà £ÀÉÃgÀqÀV J¸ï JªÀiï gÉÆÃlgï ªÉlgï

535 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà vÀA ZÀ£ÀßAiÀÄå ©¼ÀªÁgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

536 ºÀAiÀÄå¼À¥Àà vÀA ªÀiÁ¼À¥Àà PÀQðºÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

537 gÁd©Ã UÀA gÁdªÀÄºÀäzÀ zÀÄªÀÄä¢æ gÉÆÃlgï ªÉlgï

538 zÀAqÀ¥Àà vÀA ºÀ¼Éî¥Àà AiÀÄ®UÉÆÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

539 ªÀÄ®ètÚ vÀA ±ÀAPÀÉæÃ¥Àà EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

540 ²ªÀtÚ vÀA ºÉÆÃ£Àß¥Àà EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

541 ¤AUÀtÚ vÀA ±ÀAPÉæÃ¥Àà D®ÆgÀÄ gÉÆÃlgï ªÉlgï

542 ªÀÄ®è¥Àà vÀA zÉÆqÀØ¥Àà UÉÆ§§âgÀªÁrÎ gÉÆÃlgï ªÉlgï

543 UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà PÉÆt¹gÀ¹V gÉÆÃlgï ªÉlgï

544 UÀÄ¥ÀÆgÀ¸Á§ vÀA CºÀäzÀ¸Á§ UÀAªÁígÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

545 ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀA SÁzÀgÀ¸Á§ UÀAªÁígÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

546 ¸À°ªÀÄ¥Á±À vÀA  gÀeÁPÀ¸Á§ UÀAªÁígÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

547 §¸ÀªÀÄä vÀA ¤AU¥ÀàÀ UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J gÉÆÃlgï ªÉlgï

548 ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À gÉÆÃlgï ªÉlgï

549 ±ÀgÀt¥Àà vÀA §¸À¥Àà ºÀAUÀgÀUÁ © mÁPÀålgï

550 ªÀÄ®è¥Àà  vÀA §¸ÀªÀgÁd UÀAªÁígÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

551 PÀÁAvÀªÀÄä UÀA ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

552 zÉÆqÀØvÁßAiÀÄå¥Àà vÀA wªÀÄäAiÀÄå PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

553 ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

554 ¸ÀAUÀ£UËqÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

555 ¨ÉÆgÀªÀÄä UÀA UÀÄgÀÄ¸Áé«Ä ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

556 PÀAoÀ¥Àà vÀA ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

557 gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ vÀA ªÀiË¯Á¸Á§ PÀÄªÀÄä£À¹gÀ¸ÀV £ÉÃV®Æ

558 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA «gÀtÚ AiÀÄqÁæ«Ä £ÉÃV®Æ

559 UËgÀªÀÄä UÀA zÁåªÀ¥Àà EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

560 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ©üÃªÀÄ¥Àà SÁzÀÁå¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

561 zËªÀ®vÀgÁAiÀÄ vÀA UÀÄgÀÄ§¸À¥Ààl PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV gÁ² «Ä±À£ï

562 ¹zÀÝtÚUËqÀ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV gÁ² «Ä±À£ï

563 ²ªÀªÀÄä UÀA ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÀiÁt²ªÀtV gÁ² «Ä±À£ï

564 gÁdÄ vÀA ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀÄ½î gÁ² «Ä±À£ï

565 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï £ÉÃV®Æ

566 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA gÀÄzÀæ¥Àà vÉ®UÀ¨Á¼À gÁ² «Ä±À£ï

567 w¥ÀÀàtÚ vÀA AiÀÄ®è¥Àà D®ÆgÀÄ £ÉÃV®Æ



568 vÁgÁ¨Á¬Ä UÀA ªÀÄ®è¥Àà PÉ®ÆègÀÀ PÉ gÁ² «Ä±À£ï

569 ¸ÉÆÃªÀÄtÚ vÀA vÀåAiÀÄ¥Àà gÀÉÃªÀ£ÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

570 §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄ®è¥Àà PÉ®ÆègÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

571 ªÀÄ®è¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î J¸ï JªÀiï gÉÆÃlgï ªÉlgï

572 gÀÄzÀæUËqÀ vÀA UËqÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï gÉÆÃlgï ªÉlgï

573 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ªÀÄ¯Áè © r¸À¯ï EAf£ï

574 ±ÀPÀgÀ°AUÀ vÀA FgÀtÚ UÀAªÁígÀ £ÉÃV®Æ

575 CAiÀÄå¥ÀÀà vÀA ¹zÀÝ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

576 CA§tÚ vÀA ¤AUÀtÚ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

577 gÉÃªÀªÀÄä UÀA £ÀÆgÀAzÀ¥Àà AiÀÄ®UÉÆÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

578 £ÁUÀtÚ vÀA ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ©¼ÀªÁgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

579 PÀªÀiÁ¯Á¨Á¬Ä UÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À DAzÉÆÃ® £ÉÃV®Æ

580 ±ÁAvÀ¥ÀàUËqÀ vÀA UÀÄgÀÄtÚUËqÀ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ £ÉÃV®Æ

581 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA AiÀÄPÀA¥Àà EeÉÃj £ÉÃV®Æ

582 §®ªÀAvÀ¥Àà vÀA gÁªÀÄÄ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV £ÉÃV®Æ

583 CAiÀÄå¥Àà vÀA ºÉÆ£ÀßPÉÃgÀ¥Àà dªÀÄRAr gÉÆÃlgï ªÉlgï

584 PÀ¯ÁåtªÀé UÀA PÁ¼À¥Àà ZÀ£ÀÆßgÀ gÉÆÃlgï n®ègï

585 ¹zÀÝªÀÄä UÀA §¸À°AUÀ¥ÀÀà CªÀgÁzÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

586 zÉÃªÀtÚ vÀA ZÀAzÀæªÀé EeÉÃj r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

587 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà PÉÆqÀ®V gÉÆÃmgÀ n®ègï

588 ¥Àæ s̈ÀÄ vÀA ºÉÃgÀÄ gÀAdtV ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

589 ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ vÀA SÁeÁ¸Á§ PÉÆqÀa gÁ² «Ä±À£ï

590 ¤AUÀ¥Àà vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ºÀÁ®UÀqÀè gÁ² «Ä±À£ï

591 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ vÀA UÉÆ«AzÀ EeÉÃj gÁ² «Ä±À£ï

592 w¥ÀàªÀÄä UÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAzÀæªÁqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

593 ºÀ®PÀmÉ¥Àà vÀA ªÀÄºÁAvÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

594 UÀÄgÀÄ§¸ÀªÀÄä UÀA ®PÀëöät CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

595 ²ªÀ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

596 ¹zÀÝtÚ vÀA UÀÄAqÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

597 ¥Àæ s̈ÀÄUËqÀ vÀA ²ªÀtÚ £ÁUÀgÀºÀ½î J¸ï JªÀiï gÉÆÃlgï ªÉlgï

598 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

599 £ÁUÀtÚ vÀt zÀgÉ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

600 gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA ²ªÀtÚ ¸ÀÁxÀSÉÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

601 C¯Áè¥ÀmÉÃ® vÀA ªÀÄºÉÃ§Æ§¥ÀmÉÃ® ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

602 ¸ÉÃªÀÅ vÀA ¸ÀPÀgÀÄ D®ÆgÀÄ £ÉÃV®Æ

603 RÄµÀ vÀA ¯Á®Ä ªÀÄAzÀÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

604 ¥Àæ«Ãt vÀA F±ÀégÀ £É¯ÉÆÃV gÉÆÃlgï ªÉlgï

605 C±ÉÆÃPÀ vÀA F±ÀégÀ ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

606 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä vÀA ªÀiÁ£À¥Àà ElUÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

607 zÉÃªÀQÌ UÀA ªÀªÀÄätÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï gÉÆÃlgï ªÉlgï

608 zÉÆqÀÀØZÀAzÀæ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

609 ¹zÀÄÝ vÀA ªÀiÁ£ÀÄ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï £ÉÃV®Æ

610 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA ºÀåAiÀiÁ¼À¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

611 ¸ÀÄ¤Ã® vÀA vÉÃdÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

612 «£ÉÆÃzÀ vÀA ¥ÉæÃ«Ä¹AUï ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

613 ªÀÄÄPÀÄAzÀ vÀA PÁ¸ÀÄ¥ÀªÀgï ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

614 PÁ¸À¥Àà vÀA ¸ÉÊ§tÚ ElUÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

615 ¹QAzÀgÀ vÀA ºÀjZÀAzÀæ ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

616 UÉÆÃ¦ vÀA gÁªÀÄfÃ ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

617 ±ÁgÁzÀ¨Á¬Ä UÀA vÉÃdÄ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

618 UÀAUÁgÁªÀÄ vÀA gÁªÀÄf £É¯ÉÆÃV gÉÆÃlgï ªÉlgï

619 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÉ®ÆègÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

620 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀA ¹zÀÝ¥Àà £É¯ÉÆÃV gÉÆÃlgï ªÉlgï

621 C±ÉÆÃPÀ vÀA zsÉÃ£ÀÄ £É¯ÉÆÃV gÉÆÃlgï ªÉlgï

622 vÁgÀ¹AUï vÀA Q±Á£À £É¯ÉÆÃV gÉÆÃlgï ªÉlgï

623 ±ÁAvÀ¥ÀÀà vÀA ªÀÄÄgÀUÉÃ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä £ÉÃV®Æ



624 FgÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

625 ªÀÄÄzÀÝ¥ vÀA §ÆvÁ½ PÀÆl£ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

626 C¥ÀàtÚ vÀA ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ D®ÆgÀÄ £ÉÃV®Æ

627 ¤AUÀtÚ vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà EeÉÃj £ÉÃV®Æ

628 gÀ¸ÀÄ®¸Á§ vÀA UÀÄ¯ÁªÀÄºÀÄ¸ÉÃ£À UÀAªÁígÀ £ÉÃV®Æ

629 ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

630 ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ vÀA ªÀÄ»§Æ§¸Á§ UÀAªÁígÀ £ÉÃV®Æ

631 ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà vÀA UÉzÀÝ¥Àà ¸ÀÉÆ£Àß £ÉÃV®Æ

632 ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä UÀA PÀgÉ¥Àà ¹zÁß¼À £ÉÃV®Æ

633 ©üªÀÄtÚ vÀA ¤AUÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä £ÉÃV®Æ

634 w¥tÚ vÀA ªÀiÁ¼À¥Àà gÉÃªÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

635 AiÀÄ®¥Àà vÀA s̈ÉÆvÁ½ £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

636 SÁzÀgÀ¥ÀmÉÃ® vÀA ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

637 ¤AUÀ¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

638 ¤AUÀªÀÄä UÀA ¤AUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

639 vÀªÀÄätÚ vÀA ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà DAzÉÆÃ® r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

640 ªÀÄgÉÃªÀÄä UÀA ªÀÄgÉ¥Àà ©¯ÁèqÀ ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

641 ±ÀAPÀgÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

642 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ªÀÄgÉ¥Àà ©AiÀiÁð¼À PÉ ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

643 s̈ÀgÀvÀ vÀA zsÀªÀÄð ªÀÄAzÉÃªÁ® ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

644 ®PÀÀëöät vÀA ¨Á£ÀÄ C¯Áè¥ÀÆgÀ ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

645 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà ©gÁ¼À »¸Àå ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

646 FgÀ¥ÀÀà vÀA £ÁUÀ¥Àà EeÉÃj ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

647 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Ààà EeÉÃj ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

648 CA§è¥Àà vÀA ¸Á¬Ä§tÚ EeÉÃj ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

649 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀA UÉÆÃ¥ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ PÉÆttÚgÀ ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

650 ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA PÀgÀt¥Àà DAzÉÆÃ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

651 AiÀÄ¯Áè°AUÀ vÀA ©üÃªÀÄ±Á £Àj¨ÉÆÃ¼À gÉÆÃlgï ªÉlgï

652 ¹zÁÝgÀÆqÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà £É¯ÉÆÃV gÉÆÃlgï ªÉlgï

653 ¸ÀÄ¤Ã® vÀA ¹ÃvÁgÁªÀÄ ªÀiÁºÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

654 ²ªÀ§¸ÀªÀÄä UÀA ±ÀgÀt¥Àà DAzÉÆÃ® ºÉZïr¦ ¸ÉàgÉ

655 ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀA zÉÃªÀtÚUËqÀ DAzÉÆÃ® £ÉÃV®Æ

656 gÀÁd¥ÀmÉÃ® vÀA EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉÃ® AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ £ÉÃV®Æ

657 ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA »gÁ¹AUï ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

658 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀ®ÆègÀ PÉ £ÉÃV®Æ

659 ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA ªÀÄ®ètÚUËqÀ CA§gÀSÉÃqÀ £ÉÃV®Æ

660 ªÀÄ®ètÚ vÀA eÉÃlÖ¥Àà £ÀAzÀºÀ½î £ÉÃV®Æ

661 zÀÉÃ«AzÀæ vÀA eÉÃlÖ¥Àà ªÀ¸ÁÛj £ÉÃV®Æ

662 zË®¸Á§ vÀA ªÉÆ¢£À¸Á§ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ £ÉÃV®Æ

663 §¸À°AUÀAiÀÄå vÀA °AUÀAiÀÄå ¸ÀÄA§qÀ £ÉÃV®Æ

664 vÀÉÆmÉÃAzÀæ vÀA ±ÀgÀtAiÀÄå PÁ¸ÀgÀ¨ÉÆÃ¸ÀÎ £ÉÃV®Æ

665 gÀÄzÀÀæUËqÀ vÀA aAvÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

666 UÀÄAqÀ¥ÀÀà vÀA §¸¥Àà dªÀÄRAr gÉÆÃlgï ªÉlgï

667 zÉÃ«AzÀæ vÀA ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ CA§gÀSÉÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

668 zÉÃ«AzÀæ¥ÀÀà vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

669 ¸ÁºÉÃ§¥ÀmÉÃ® vÀA zÀ¸ÀÛVÃgÀ¥ÀmÉÃ® CRAqÀºÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

670 §¸À£ÀUËqÀ vÀA zÉÆqÀØ¥ÀàUËqÀ PÁZÀ¥ÉÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

671 CªÀÄÈvÀUËqÀ vÀA ±ÀAPÀgÀUËqÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

672 ªÀÄ®è¥Àà vÀA¹zÀ¥Àà ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

673 UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA gÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

674 azÁ£ÀAzÀAiÀÄå vÀA FgÀvÀAiÀÄå vÉ®UÀ¨Á¼À £ÉÃV®Æ

675 zÀËªÀ®¸Á§ vÀA £À©¸Á§ ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

676 ZÀ£Àß¥Àà vÀA ²æÃ±ÉÊ® ªÀÄ½î gÁ² «Ä±À£ï

677 UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î gÁ² «Ä±À£ï

678 ¨Á£ÀÄ UÀA ¥sÀjÃzÀ¸Á§ ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

679 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA UÀÄgÀÄ±ÁA¥vÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ



680 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA ©üÃgÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ £ÉÃV®Æ

681 ¹zÀÝ¥ÀÀà vÀA §¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

682 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA VgÉÃ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À £ÉÃV®Æ

683 eÁ£À¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà ªÀÄzÀj £ÉÃV®Æ

684 ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà ©gÁzÁgÀ dA¨ÉÃgÁ¼À £ÉÃV®Æ

685 §¸ÀªÀgÁd vÀA CªÀ¥ÀàUËqÀ AiÀÄqÁæ«Ä £ÉÃV®Æ

686 ZÀ£ÀÀß¥Àà vÀA gÀvÀß¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ BOOM SPRAYER

687 zËªÀ®vÀÁæAiÀÄ vÀA ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ £ÉÃV®Æ

688 §®ªÀAvÀÁæAiÀÄ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV £ÉÃV®Æ

689 °AUÀAiÀÄå vÀA ¹zÁæªÀÄAiÀÄå d¤ªÁgÀ r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

690 ¤AUÀ¥Àà vÀA §¸À¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

691 ©ÃgÀ¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

692 «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀA PÀgÀ§¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

693 UÀÄgÀÄgÁd vÀA ±ÁAvÀUËqÀ ªÀÄÄzÁ¨Á¼À © r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

694 §¸ÀªÀgÁd vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

695 §¸À¥Àà vÀA CdÄð£À¥Àà PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

696 ºÀÄdÆgÀ¥ÀmÉÃ® vÀA ¸ÉÊAiÀÄzÀ¥ÀmÉÃ® AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ £ÉÃV®Æ

697 ¤AUÀtÚ vÀA gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ªÀiÁªÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

698 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA PÁªÀÄtÚ £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

699 ¥Àæ s̈ÀÄ vÀA gÀAUÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

700 AiÀÄAPÀªÀÄä UÀA PÀ¯Áåt¥Àà DAzÉÆÃ® r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

701 CªÀÄÈvÀ vÀA ©üªÀÄ¥Àà UÀAªÁígÀ r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

702 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ±ÀgÀt¥Àà §ÄmÁß¼À gÉÆÃlgï ªÉlgï

703 ±ÉÃlÄÖ vÀA eÉÃªÀÄÄ £É¯ÉÆÃV ZÁ¥ÀPÀlgï

704 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA gÀAUÀ¥Àà §ÄmÁß¼À ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

705 ªÀÄ®ètÚ vÀA dqÀzÀj PÀ®ÆègÀ © £ÉÃV®Æ

706 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¨ÉÆ¸ÁÎ © gÁ² «Ä±À£ï

707 dqÀzÁj vÀA ªÀÄ®ÌtÚ PÀ®ÆègÀ © £ÉÃV®Æ

708 UÀAUÁzsÀgÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÆ¸ÁÎ © gÉÆÃlgï ªÉlgï

709 s̈ÀÉÆvÁ½ vÀA ªÀÄ®ètÚ PÀ®ÆègÀ © gÁ² «Ä±À£ï

710 ¸ÀÁºÉÃ§UËqÀ vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

711 ¸ÉÆÃªÀÄ®Ä vÀA ¯Á®Ä ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

712 PÉÃ¸ÀÄ vÀA¸ÀAPÀÄæ ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

713 zÉÃ¸ÀÄ vÀA ¤A¨ÉÆÃf ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

714 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ¨É¯ÉÆÃgÀÄ £ÉÃV®Æ

715 ¯ÁqÀ¥Àà vÀA s̈ÁUÀ¥Àà PÀ®ÆègÀ PÉ gÉÆÃlgï ªÉlgï

716 ZÀ£Àß¥ÀÀà vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà »¥ÀàgÁUï J¸À J£ï gÉÆÃlgï ªÉlgï

717 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¨ÉÊ®¥Àà £É¯ÉÆÃV gÉÆÃlgï ªÉlgï

718 £ÉºÀgÀÆ vÀA F±ÀégÀ ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

719 ªÀÄ®è¥Àà vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ £ÉÃV®Æ

720 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ºÀAZÀ£Á¼À J¸ï ªÁAiÀiï £ÉÃV®Æ

721 ¹zÁæªÀÄ vÀA ¤AUÀ¥Àà AiÀÄ®UÉÆÃqÀ £ÉÃV®Æ

722 PÀ¸ÀÀÆÛj UÀA ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ ºÀgÀ£ÀÆgÀ mÁPÀålgï

723 gÁªÀÄ vÀA ¥ÁAqÀÄ UÀAªÁígÀ £ÉÃV®Æ

724 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA FgÀtÚ PÉÆqÀa £ÉÃV®Æ

725 ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà vÀA ¨Á®¥Àà AiÀÄ®UÉÆÃqÀ £ÉÃV®Æ

726 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ £ÉÃV®Æ

727 ªÀÄgÀÉÃtÚ vÀA ©üªÀÄgÁAiÀÄ gÁdªÁ¼À r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

728 zÉÃªÀQÌ UÀA £ÁUÀ¥Àà gÁdªÁ¼À r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

729 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä UÀA w¥ÀàtÚUËqÀ PÉÆAqÀUÀÄ½ gÉÆÃlgï ªÉlgï

730 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà £ÀÁUÀgÀºÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

731 ¹zÀÝtÚ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÉÆAqÀUÀÄ½ gÉÆÃlgï ªÉlgï

732 ªÀÄÄf§ vÀA C§ÄÝ®RAiÀÄA EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

733 zÀvÀÛ¥Àà vÀA dUÀ¥Àà gÀAdtV gÁ² «Ä±À£ï

734 ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀA ºÉÆ£Àß¥Àà ºÀgÀªÁ¼À £ÉÃV®Æ

735 ¥ÀÀæ s̈ÁªÀw UÀA ±ÁAvÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ



736 ¹zÀÝtÚ vÀA ±ÁAvÀUËqÀ PÉ®ÆègÀ £ÉÃV®Æ

737 zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ vÀA C«ÄÃ£À¸Á§ ºÀgÀªÁ¼À £ÉÃV®Æ

738 ±ÀgÀt¥Àà vÀA §¸À°AUÀ¥Àà UÀË£ÀºÀ½î ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

739 AiÀÄAPÀªÀÄä UÀA PÀ¯Áåt¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

740 ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA ªÀÄÄzÉ¥Àà UË£À½î r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

741 ªÀÄgÉ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

742 ±ÁºÁ§Ä¢Ý£À¥ÀmÉÃ® vÀA ¨ÁµÁ¥ÀmÉÃ® AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

743 ¸ÉÊAiÀÄzÀºÀ©§¸À§ vÀA CºÀäzÀ¸Á§ aUÀgÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

744 C¯Áè¥ÀmÉÃ® vÀA ±Á§Ä¢Ý£À¥ÀmÉÃ® AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

745 «ÃgÀ¥ÀtÚUËqÀ vÀA CAiÀÄåtÚUËqÀ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï gÉÆÃlgï ªÉlgï

746 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà PÀqÀPÉÆÃ¼À gÉÆÃlgï ªÉlgï

747 ±ÀgÀt¥Àà vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

748 gÀÄPÀäAiÀÄå vÀA gÁuÉÆÃf UÉÆ§âªÁrÎ gÉÆÃlgï ªÉlgï

749 §¸ÀtÚ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ©¼ÀªÁgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

750 ¥sÀvÀæ¸Á§ vÀA ªÉÄÊ§Æ§¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

751 SÁzÀgÀ¥Àl® vÀA ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

752 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA UÀÄAqÀ¥Àà ºÁ®UÀWÀÛgÀUÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

753 ªÀÄ®ètÚ vÀA §¸ÀtÚ ©¼ÀªÁgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

754 CAiÀÄåtÚ vÀA §¸ÀtÚ ºÀAa£Á¼À r gÉÆÃlgï ªÉlgï

755 dUÀ£ÁßxÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ CRAqÀºÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

756 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

757 §¸ÀAiÀÄå vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¸ÀÁxÀSÉÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

758 zËªÀ®vÀ vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ £ÉÃV®Æ

759 w¥ÀàtÚUËqÀ vÀA ¹zÀÝtÚUËqÀ PÀqÀPÉÆÃ¼À £ÉÃV®Æ

760 ªÀÄ®èªÀÄä vÀA ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

761 ºÀÄAZÀ¥Àà vÀA ¨Á§tÚ ªÀÄzÀj £ÉÃV®Æ

762 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄ®®è¥Àà ©gÁ¼À © £ÉÃV®Æ

763 UÉÆ¯Áè¼ÉÃ±À vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀgÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

764 FgÀtÚ vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À £ÉÃV®Æ

765 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

766 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA UÀÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

767 ¤AUÀ¥Àà vÀA gÁAiÀÄ¥Àà ZÀ£ÀÆßgÀ £ÉÃV®Æ

768 FgÀAiÀÄå vÀA CuÁÚgÁAiÀÄ D®ÆgÀÄ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

769 §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üÃªÀÄgÁªÀ ªÀiÁªÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

770 CAiÀÄåtÚ vÀA §¸ÀtÚ ©¼ÀªÁgÀ r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

771 ©ÃªÀÄ¨Á¬Ä UÀA w¥ÀàtÚ ºÀgÀ£ÀÁ¼À £ÉÃV®Æ

772 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä vÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ £ÉÃV®Æ

773 £Á£ÀUËqÀ vÀA C¥ÀàtÚUËqÀ ºÀAUÀgÀUÁ © £ÉÃV®Æ

774 gÀÁeÉ¸Á§ vÀA ªÀÄ®ètÚ¸Á§ ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

775 VjªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ vÀA ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

776 ªÀÄºÁzÉÃªÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà EeÉÃj £ÉÃV®Æ

777 ªÀÄºÀäzÀgÀ¦ÃPÀ vÀA ¨Á§Ä«ÄAiÀÄå DAzÉÆÃ® £ÉÃV®Æ

778 PÀ©ÃgÀªÀÄºÀäzÀ vÀA CºÀäzÀ° ¸ÁxÀSÉÃqÀ £ÉÃV®Æ

779 gÀÄzÀæUËqÀ vÀA PÀ®è¥Àà £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

780 gÀ»ªÀiÁ£À¥ÀmÉÃ® vÀA gÁd¥ÀmÉÃ® PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

781 §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖ¸ÀAUÁ« gÉÆÃlgï ªÉlgï

782 ªÀiÁ£ÀÄ vÀA ZÉÃPÀ®Ä AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

783 ªÀÄºÀÁzÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

784 ºÀÄ¸À£À¥Àà vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà C¯Áè¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

785 ±ÉÃmÉÖ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ PÀnÖ¸ÀAUÁ« gÉÆÃlgï ªÉlgï

786 ºÀj±ÀéAzÀæ vÀA ªÀÄºÁzÉÃ¥Àà ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

787 «oÀ® vÀA zÁªÀÄ®Ä CA§gÀSÉÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

788 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï gÉÆÃlgï ªÉlgï

789 ªÀÄgÉÃ¥Àà vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ZÁ¥ÀPÀlgï

790 zÀÄAqÀ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄ½î ZÁ¥ÀPÀlgï

791 ªÀÄgÉÃ¥ÀÀà vÀA ZÀAzÀ¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î ZÁ¥ÀPÀlgï



792 ¥ÁªÀðw UÀA ªÀÄgÀÉÃ¥Àà PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ZÁ¥ÀPÀlgï

793 ªÀÄ®è¥Àà vÀA DgÀ¥Àà §ÄzÀæ¨Á« ZÁ¥ÀPÀlgï

794 ªÀÄÄPÀ§® vÀA ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ aUÀgÀºÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

795 ªÀÄ®ètÚ vÀA ±ÀAPÀæ¥ÀÀà P®ÆèègÀ PÉ gÁ² «Ä±À£ï

796 ¨Á§Ä vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà ªÀÄzÀj £ÉÃV®Æ

797 ªÀÄºÁzÉÃ« vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà PÉÆqÀ®V gÉÆÃlgï ªÉlgï

798 ¥ÁAiÀÄtÚ vÀA eÉÃlÖ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï gÉÆÃlgï ªÉlgï

799 ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

800 §¸ÀªÀgÁd vÀA ±ÀgÀt¥Àà §¼ÉÆîAqÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

801 ºÀÄ¸ÀÉÃ£À¸Á§ vÀA ¯Á¼ÉÃ¸Á§ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï gÉÆÃlgï ªÉlgï

802 ªÉÄÊ§Æ§° vÀA C°¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

803 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

804 s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

805 ¹zÀÝtÚ vÀA ªÀÄ®Ì¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

806 EA¢gÁ¨Á¬Ä UÀA ¤AUÀ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

807 EªÀiÁªÀÄ¸Á§ vÀA ZÁAzÀ¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

808 «ÄgÁ¸Á§ vÀA ±À s̈ÉÆ¢Ý£À ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

809 C°¸Á§ vÀA C«ÄÃ£À¸Á§ AiÀÄvÁß¼À gÉÆÃlgï ªÉlgï

810 ±ÁAvÀ¥Àà vÀA zÀvÀÛ¥Àà PÁZÀÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

811 ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA ªÀÄ®è¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

812 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ¥Àà CRAqÀºÀ½î gÁ² «Ä±À£ï

813 ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ vÀA F±ÀégÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV gÉÆÃlgï ªÉlgï

814 ªÀiË¯Á¸Á§ vÀA ¹PÁAzÀgÀ¸Á§ PÉÆAqÀUÀÄ½ gÉÆÃlgï ªÉlgï

815 ²ªÀAiÀÄå vÀA PÀ®èAiÀÄå AiÀÄ®UÉÆÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

816 ¢¥ÉÆè vÀA gÁªÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

817 ªÉAPÀmÉÃ±À vÀA CªÀÄ®¥Àà ºÁ®UÀqÀÀè gÉÆÃlgï ªÉlgï

818 zÀvÀÄÛ vÀA ªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

819 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¤AUÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV gÉÆÃlgï ªÉlgï

820 ¹zÀÝ¥Àà vÀA CªÉÆÃUÉ¥Àà »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï gÉÆÃlgï ªÉlgï

821 ¸ÀÄ¤ÃvÁ UÀA §¸ÀªÀgÁd zÀÄªÀÄä¢æ gÉÆÃlgï ªÉlgï

822 gÀªÉÄÃ±À vÀA SÉÃªÀÄÄ gÀÉÃªÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

823 gÉÃtÄPÁ UÀA gÀAUÀ¥Àà EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

824 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA gÁªÀÄAiÀÄå DAzÉÆÃ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

825 ¸ÀÄ s̈Á±À vÀA «oÀ×® §¢ßºÁ¼À gÉÆÃlgï ªÉlgï

826 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA «oÀ×® §¢ßºÁ¼À gÉÆÃlgï ªÉlgï

827 ªÀÄ»äªÀÄzÀ vÀA CfAiÀÄ¸Á§ aUÀgÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

828 ¸ÀAUÀªÀÄä UÀA ±ÀgÀt¥Àà »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï gÉÆÃlgï ªÉlgï

829 SÁåvÀtÚ vÀA ªÀÄºÁAvÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

830 ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA ¸ÀÄ§âgÁªÀ eÉÃgÀlV gÉÆÃlgï ªÉlgï

831 C£ÀÄgÁzsÀ UÀA ¸ÀÄ¤Ã® ªÀiÁºÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

832 §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

833 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ £ÉÃV®Æ

834 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA PÀ®è¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV £ÉÃV®Æ

835 ¥Á¥Á¯Á® vÀA ¯Á¼É¸Á§ eÉÃgÀlV £ÉÃV®Æ

836 ¤gÀAd£ÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA «ÃgÀ s̈ÀzÀæ¥Àà ©jAiÀiÁ¼À £ÉÃV®Æ

837 ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄÄ CAPÀ®UÀ £ÉÃV®Æ

838 AiÀiÁ¯Áè°AUÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ £ÉÃV®Æ

839 ªÉÄÊ£Á¨Á¬Ä UÀA gÀ« ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

840 ªÀiÁ£À¸À¥Àà vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À £ÉÃV®Æ

841 PÀ®è¥Àà vÀA ªÀÄrªÁ¼À¥Àà CRAqÀºÀ½î gÁ² «Ä±À£ï

842 ¨ÁµÁ¥ÀmÉÃ® vÀA £À©¥ÀmÉÃ® UÉÆ§âgÀªÁrè gÁ² «Ä±À£ï

843 ZÀ£ÀÀßªÀÄä UÀA ¸ÁvÀAiÀÄå ¸ÀÁxÀSÉÃqÀ gÁ² «Ä±À£ï

844 £ÁUÀÄ vÀA UÀAUÀÄ D®ÆgÀÄ gÁ² «Ä±À£ï

845 GªÀÄgÀ¥ÀmÉÃ® vÀA ªÁ°¥ÀmÉÃ® UÉÆ§âgÀªÁrè gÁ² «Ä±À£ï

846 ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀA CªÀÄÈvÀAiÀÄå EeÉÃj gÁ² «Ä±À£ï

847 F±ÀégÀ¥Àà vÀA ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ºÀgÀ£ÀÆgÀ gÁ² «Ä±À£ï



848 £ÀfÃgÀ¥Á±ÁÀ vÀA gÀeÁPÀ¸Á§ eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ gÁ² «Ä±À£ï

849 ±À²zsÀgÀ vÀA ¹zÀÝtÚ £É¯ÉÆÃV gÁ² «Ä±À£ï

850 §¸ÀªÀgÁd vÀA FgÀtÚ D®ÆgÀÄ gÁ² «Ä±À£ï

851 gÁd±ÉÃRgÀ vÀA ¸ÀAUÀtÚ PÀnÖ¸ÀAUÁ« gÁ² «Ä±À£ï

852 ¹zÀÝ¥Àà vÀA £ÀgÀ¸À¥Àà eÉÃªÀVð £ÉÃV®Æ

853 zsÀ£ÀdÄ eÉÃªÀVð £ÉÃV®Æ

854 ºÀPÀÌ¥Àà vÀA gÁªÀÄÄ®Ä eÉÃªÀVð £ÉÃV®Æ

855 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA gÁªÀÄÄ eÉÃªÀVð £ÉÃV®Æ

856 zÀvÀÛ¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄgÁªÀÄ eÉÃªÀVð £ÉÃV®Æ

857 ¥ÀÄ®¹AUï eÉÃªÀVð £ÉÃV®Æ

858 ¹ÃvÀªÀÄä UÀA CªÀÄWÉÆ¥Àà eÉÃªÀVð £ÉÃV®Æ

859 zÉªÀQÌ UÀA eÉÃlÖ¥Àà eÉÃªÀVð £ÉÃV®Æ

860 gÀÁd±ÉÃRgÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà eÉÃªÀVð £ÉÃV®Æ

861 ¥ÀÀÉæÃªÀÄUËqÀ vÀA PÀÄ¥ÀàtÚ £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

862 £ÀÁUÀgÁd vÀA w¥ÀàtÚ PÉÆ£ÀºÀ½î £ÉÃV®Æ

863 ¤AUÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ¯Áè © gÉÆÃlgï ªÉlgï

864 ¹zÀÝªÀÄä UÀA §¸À°AUÀ¥Àà CªÀgÁzÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

865 CªÀÄ®ªÀé UÀA FgÀ¥Àà ºÀÁ®UÀqÀè gÉÆÃlgï ªÉlgï

866 ®ZÀÑ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ¥Àà ºÀÁ®UÀqÀè gÉÆÃlgï ªÉlgï

867 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA zÁªÀÄtÚ PÀqÀPÉÆÃ¼À gÉÆÃlgï ªÉlgï

868 £À©¸Á§ ªÉÆ¢£À¸Á§ eÉgÀlV gÉÆÃlgï ªÉlgï

869 ¨ÁfgÁAiÀÄ vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà ªÀÄAiÀÄÆgÀÄ gÉÆÃlgï ªÉlgï

870 ¤A¨É¥Àà vÀA ±ÀAPÉæÃ¥Àà CA§gÀSÉÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

871 §¸À¥ÀÀà vÀA vÀªÀÄätÚ SÁzÀÁå¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

872 ¸Á«wæ UÀA ¸Á§tÚ UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J gÁ² «Ä±À£ï

873 ¸Á¬Ä§tÚ vÀA s̈ÁUÀtÚ UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J gÁ² «Ä±À£ï

874 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà ºÀAUÀgÀUÁ © gÁ² «Ä±À£ï

875 ¥ÀgÀvÀ¥ÀàUËqÀ vÀA CAiÀÄå¥ÀàUËqÀ EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

876 PÀÁ¸À¥Àà vÀA w¥ÀàtÚ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

877 ±ÀgÀtAiÀÄå vÀA ªÀÄ®èAiÀÄå D®ÆgÀÄ £ÉÃV®Æ

878 ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¤AUÀ¥Àà gÀzÉÝªÁrÎ £ÉÃV®Æ

879 gÀ« vÀA ±ÀgÀtUËqÀ UÀAªÁígÀ £ÉÃV®Æ

880 gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA ¨Á§Ä §¼À§nÖ £ÉÃV®Æ

881 ¸ÉÊzÀ¥ÀÀà vÀA ±ÀgÀt¥Àà EeÉÃj £ÉÃV®Æ

882 ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀA gÁªÀÄPÉÆmÉ §¢ßºÁ¼À £ÉÃV®Æ

883 CAzÀæ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà aUÀgÀºÀ½î £ÉÃV®Æ

884 zsÀÀ±ÀgÀvÀ vÀA ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÉÆtÆßgÀ £ÉÃV®Æ

885 ¨Á§Ä vÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ §¼À§nÖ £ÉÃV®Æ

886 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀA ªÀÄPÀÄAzÀ¥Àà §¼À§nÖ £ÉÃV®Æ

887 ºÀjAiÉ¥Àà vÀA gÀÆ¥ÀÄè §¼À§nÖ £ÉÃV®Æ

888 gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Àà vÀA UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï £ÉÃV®Æ

889 VgÉ¥Àà vÀA ºÀtªÀÄAvÀ £ÀÉzÀ®V £ÉÃV®Æ

890 ²ªÀ¥ÀÀà vÀA CAiÀÄå¥Àà EeÉÃj £ÉÃV®Æ

891 ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA »ÃgÁ¹AUï £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

892 ¹zÀÝªÀÄä UÀA §¸À°AUÀ¥Àà CªÀgÁzÀ £ÉÃV®Æ

893 wgÀÄ¥Àw vÀA ²ªÀ¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î J¸ï J£ï ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

894 UÀÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA ©üªÀÄ¥Àà §¼À§nÖ gÉÆÃlgï n®ègï

895 w¥ÀÀàtÚ vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà dªÀ¼ÀUÁ gÉÆÃlgï n®ègï

896 ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA ±ÀAPÀgÀ §¼À§nÖ gÉÆÃlgï n®ègï

897 PÀÈ¶ AiÀÄAvÀæzsÁgÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr SMAM ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ªÀ®AiÀÄzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ DzsÁjvÀ ¸ÉÃªÁ PÉÃAzÀæ gÉÊ ¸ÀA PÉÃAzÀæ DAzÉÆÃ® ¥ÀÆgÉÊ¸À¯ÁVzÉDAzÉÆÃ® Combined wheeler

898 PÀÈ¶ AiÀÄAvÀæzsÁgÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr SMAM ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ªÀ®AiÀÄzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ DzsÁjvÀ ¸ÉÃªÁ PÉÃAzÀæ gÉÊ ¸ÀA PÉÃAzÀæ £É¯ÉÆÃV ¥ÀÆgÉÊ¸À¯ÁVzÉ£É¯ÉÆÃV Combined wheeler

899 §¸ÀªÀgÁd vÀt ±ÀgÀt¥Àà §¼ÀÉÆîÃAqÀV £ÉÃV®Æ

900 ZÀ£ÀÀß§¸À¥Àà vÀA ¤AUÀtÚ ªÀÄAiÀÄÆgÀÄ £ÉÃV®Æ

901 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà UÀAªÁígÀ £ÉÃV®Æ

902 PÀÈ¶ AiÀÄAvÀæzsÁgÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr SMAM ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ªÀ®AiÀÄzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ DzsÁjvÀ ¸ÉÃªÁ PÉÃAzÀæ gÉÊ ¸ÀA PÉÃAzÀæ AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÀÆgÉÊ¸À¯ÁVzÉAiÀÄqÁæ«Ä Combined wheeler

903 zÀÄUÀð¥Àà vÀA ¤A§tÚ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ £ÉÃV®Æ



904 ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀA ªÀÄ°è£ÁxÀ ±ÀPÀ¥ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

905 ¤A§tÚ vÀA ªÀÄ®ètÚ £Àj¨ÉÆÃ¼À £ÉÃV®Æ

906 §¸ÀªÀgÁd vÀA ±ÀÁAvÀUËqÀ ®RuÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

907 C¥Àà¸Á§ vÀA ©üÃªÀÄ±Àå »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï £ÉÃV®Æ

908 ªÉAPÀmÉÃ±ÀÀÀ vÀA ®PÀëöät d¤ªÁgÀ gÁ² «Ä±À£ï

909 §¸ÀªÀgÁd vÀA ¤AUÀ¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

910 ±ÀAPÀgÀ vÀA ¸ÀPÀæ¥Àà ºÉÆ£Áß¼À r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

911 ¸ÉÆªÀÄ¥ÀÀà UÀA ºÀÄ¸À£À¥Àà ºÉÆ£Áß¼À r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

912 ¤AUÀ¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà ºÉÆ£Áß¼À r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

913 ¥ÀÀæPÁ±À vÀA AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ªÀZÀð£À½î r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

914 DzÀ¥Àà vÀA §¸ÀtÚ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ gÉÆÃlgï  n®ègï

915 ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA eÉlÖ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

916 ªÀÄ®ètÚ vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

917 ¤®ªÀÄä UÀA ªÀÄÄvÀÛtÚ CA§gÀSÉÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

918 CAiÀÄåtÚ vÀA §¸À¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï gÉÆÃlgï ªÉlgï

919 FgÀ§¸À¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà £ÉgÀqÀV gÉÆÃlgï ªÉlgï

920 «oÀ® vÀA §¸À¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÉÆÃlgï ªÉlgï

921 ZÀ£Àß§¸À¥Àà vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

922 zÉÃªÀPÀÌªÀÄä UÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

923  zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

924 ©üÃªÀÄªÀé UÀA ²ª¥Àà ±ÀPÀ¥ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

925 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

926 FgÀtÚ vÀA zÀAqÀ¥Àà CA§gÀSÉÃqÀ £ÉÃV®Æ

927 ¹zÁæªÀÄªÀé UÀA ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄvÁß¼À £ÉÃV®Æ

928 ¨Á±Á¸À§ vÀA E¨Áæ»A¸Á§ ªÀ¸ÁÛj £ÉÃV®Æ

929 §¸À°AUÀ¥Àà vÀA ±ÁAvÀ¥Àà vÉ®UÀ¨Á¼À £ÉÃV®Æ

930 ºÀAiÀÄå¼À¥ÀÀà vÀA §¸À¥Àà ªÀÄ¯Áè © £ÉÃV®Æ

931 ®PÀÀëöätUËqÀ vÀA UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉÆAqÀUÀÄ½ gÉÆÃlgï ªÉlgï

932 ¸ÁºÉÃ§UËqÀ vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà £É¯ÉÆÃV gÁ² «Ä±À£ï

933 ¥Àæ s̈ÀÄ£ÀAzÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ gÀÁ¸ÀtV gÉÆÃlgï ªÉlgï

934 s̈ÉÆÃd¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà £ÉzÀ®V gÉÆÃlgï ªÉlgï

935 ²ªÀ°AUÀ  vÀA ¤gÀAd£ÀPÀÄªÀiÁgÀ ©gÁ¼À PÉ mÁPÀålgï

936 ²æÃªÀÄAvÀ vÀA zË®vÁæAiÀÄ §¼ÉÆîAqÀV ¸ÀtÚ mÁPÀålgï

937 ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ® vÀA ºÀ¸À£À¥ÀmÉÃ® ©¼ÀªÁgÀ £ÉÃV®Æ

938 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ¤AUÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ £ÉÃV®Æ

939 UÀÄgÀÄ±ÁAvÀAiÀÄå vÀA §£ÀåAiÀÄå ©¼ÀªÁgÀ £ÉÃV®Æ

940 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA FgÀtÚ D®ÆgÀÄ «Ä¤ mÁPÀålgï

941 ±ÀgÀtPÀÄªÀiÁgÀ vÀA eÉÃmÉ¥Àà ©¼ÀªÁgÀ £ÉÃV®Æ

942 ²ªÀ¥ÀÀà vÀA VjªÀÄ®è¥Àà DAzÉÆÃ® £ÉÃV®Æ

943 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄºÁ¤AUÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® gÁ² «Ä±À£ï

944 ¸ÀAUÀªÀÄä UÀA ºÀÄ°PÀAlgÁAiÀÄ §¼ÉÆîAqÀV gÁ² «Ä±À£ï

945 ¸Á«wæ vÀA ²æÃªÀÄAvÀ P®Æè PÉ gÁ² «Ä±À£ï

946 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® gÁ² «Ä±À£ï

947 ¨ÁªÁ¥ÀmÉÃ® vÀA SÁ¹A¥ÀmÉÃ® UÀAªÁígÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

948 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¹zÀÝtÚ UÀAªÁígÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

949 ©üÃgÀ¥Àà vÀA FgÀtÚ DAzÉÆÃ® vÀæ±ÀPÀlgï

950 ªÀÄ®ètUËqÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ gÁ² «Ä±À£ï

951 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀA FgÀ¥Àà UÀAªÁígÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

952 zÉÃ«AzÀæ¥ÀàUËqÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd UÀAªÁígÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

953 §¸À£ÀUËqÀ vÀA ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï gÉÆÃlgï ªÉlgï

954 ¹zÀÝªÀÄä UÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¸ÀÉÆ£ÀÀß gÁ² «Ä±À£ï

955 ¨Á§ÄgÁªÀÄ vÀA eÉmÉÖ¥Àà »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï gÁ² «Ä±À£ï

956 C±ÉÆÃPÀ vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï gÁ² «Ä±À£ï

957 gÀÁdÄ vÀA ZÀAzÀÄ UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J gÁ² «Ä±À£ï

958 ±ÀPÉæÃ¥ÀàUËqÀ vÀA ¸ÀAUÀtÚUËqÀ ºÀgÀ£ÀÆgÀ gÁ² «Ä±À£ï

959 gÀÄzÀÀæ¸Áé«Ä UÀA «ÃgÀAiÀÄå UÀAªÁígÀ gÁ² «Ä±À£ï



960 gÁeÉÃAzÀæ vÀA ZÀAzÀæ£ÁxÀ UÀAªÁígÀ gÁ² «Ä±À£ï

961 ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀA CtÚgÁAiÀÄ eÉÃªÀVð PÉ gÁ² «Ä±À£ï

962 «±ÀéQgÀt vÀA ¸ÀÄgÉÃ±À UÀAªÁígÀ gÁ² «Ä±À£ï

963 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¥ÀªÀgï ¸ïàçgÀPï

964 C§â¸À° vÀA ºÀ¸À£À¸Á§ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

965 ¹zÀÝªÀÄä UÀA ©üÃªÀÄ¥Àà ªÀÄ¯Áè © r¸À¯ï ¥ÀA¥À¸Émï

966 zÉÆqÀØ¥Àà vÀA §¸À¥Àà PÁZÀÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

967 §¸ÀªÀgÁd vÀA ºÀ¼Éî¥Àà ªÀÄzÀj £ÉÃV®Æ

968 gÁt¥Àà vÀA ºÀÄ¸À£À¥Àà ElUÁ gÉÆÃlgï ªÉlgï

969 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ZÁAiÀÄ¥Àà PÀ®ÆègÀ © £ÉÃV®Æ

970 ¨Á§Ä vÀA SÉÃªÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

971 ±ÀAPÉæÃ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥ÀÀà ¸ÀÄA§qÀ £ÉÃV®Æ

972 Q±À£ÀgÁªÀ vÀA ±ÀªÀÄ®Ä CAPÀ®UÀ £ÉÃV®Æ

973 zÉÃªÀ¥Àà vÀA gÀvÀß¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ gÁ² «Ä±À£ï

974 ªÀiÁ£À¥Àà vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà PÀtªÉÄÃ±ÀégÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

975 £Á£ÀÆ vÀA UÀAUÀÆ EeÉÃj ¨ÉÆÃ«Ä ¸ïàçgÉ

976 «gÉÃ±À vÀA ºÀ¼Éî¥Àà ªÀÄ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

977 dUÀ£ÁßxÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ CRAqÀºÀ½î gÉÆÃlgï ªÉlgï

978 ±ÁAvÀ¥ÀÀà vÀA §¸À¥Àà PÉÆtÆÚgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

979 §¸À£ÀUËqÀ vÀA ªÀÄ®ètUËqÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

980 E¸Áä¬Ä¯ï vÀA SÁzÀgÀ¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

981 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA zÉÃ¸Á¬Ä ªÀÄÄzÀ¨Á¼À © gÉÆÃlgï ªÉlgï

982 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA ±ÀAPÉæÃ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ©vÀÄÛªÀ PÀÄjUÉ ¢AqÀÄ

983 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

984 ±ÀgÀtUËqÀ vÀA ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ ®RuÁ¥ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

985 ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV £ÉÃV®Æ

986 PÀÁ²¨Á¬Ä UÀA ¸ÀÄ s̈ÁµÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ £ÉÃV®Æ

987 ¨ÁµÁ¥ÀmÉÃ® vÀA C¯Áè¥ÀmÉÃ® ©¼ÀªÁgÀ mÁPÀålgï

988 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ EeÉÃj gÉÆÃlgï ªÉlgï

989 ±À²PÁAvÀ vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ºÀÁ®UÀqÀè gÉÆÃlgï ªÉlgï

990 §¸ÀªÀgÁd vÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀÁ®UÀqÀè gÉÆÃlgï ªÉlgï

991 VjAiÀÄ¥Àà vÀA s̈ÁUÀtÚ DAzÉÆÃ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

992 ªÀÄgÉÃªÀÄä UÀA VjAiÀÄ¥Àà DAzÉÆÃ® gÁ² «Ä±À£ï

993 gÁd±ÉÃRgÀ vÀA FgÀtÚ dªÀÄRAr r¸À¯ï ¥ÀÀæmÉÆÃ¯ï EAf£ï

994 ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA ¹zÀÝtÚ dªÀÄRAr ZÁ¥ÀPÀlgï

995 ©üÃªÀÄªÀÀé UÀA §¸À¥Àà EeÉÃj PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

996 ±ÉÃRtÚ vÀA ¹zÀÝtÚ ¸ÁxÀSÉÃqÀ gÉÆÃlgï ªÉlgï

997 ²ªÀ¥Àà vÀA ¥ÀgÀªÀÄtÚ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ZÁ¥ÀPÀlgï

998 ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÀ®ÆègÀÄ © gÁ² «Ä±À£ï

999 §¸ÀªÀAvÀÁæAiÀÄ vÀA ºÉÆ£Àß¥ÀàUËqÀ DAzÉÆÃ® gÁ² «Ä±À£ï

1000 ¯Á¼ÉÃ¸Á§ vÀA ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ £É¯ÉÆÃV gÁ² «Ä±À£ï

1001 ªÀÄ®èªÀÄä vÀA «±Àé£ÁxÀ PÀ®èÆègÀ © gÁ² «Ä±À£ï

1002 eÁ¥sÀgÀºÀÄ¸ÉÃ£À vÀA C«ÄÃ£À¸Á§ eÉÃªÀVð © gÁ² «Ä±À£ï

1003 ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀA ¤AUÀtÚ ¸ÉÆ£ÀÀß gÁ² «Ä±À£ï

1004 ©üÃªÀÄtÚ vÀA F±ÀégÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä «Ä¤ mÁPÀålgï

1005 AiÀiÁ¹Ã£À vÀA WÀ¤¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ «Ä¤ mÁPÀålgï

1006 PÀ¯Áåt¥Àà vÀA §¸À¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

1007 ®ÀQëöäÃ¨Á¬Ä UÀA ºÀtªÀÄAvÀ DAzÉÆÃ® gÁ² «Ä±À£ï

1008 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA ¸ÀAUÀgÉrØ DAzÉÆÃ® gÉÆÃlgï ªÉlgï

1009 ¯Á®¥ÀmÉÃ® vÀA ºÀ¸À£À¥ÀmÉÃ® gÀAdtV £ÉÃV®Æ

1010 gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA UÀÄAqÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV £ÉÃV®Æ

1011 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA UÀAUÀ¥Àà ElUÁ £ÉÃV®Æ

1012 ¸ÀAUÀtÚUËqÀ vÀA £ÁUÀtÚUËqÀ ºÁ®UÀqÀÀè £ÉÃV®Æ

1013 ºÉÆ£ÀßªÀÄä UÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà ºÀAUÀgÀUÁ PÉ ¥Àªgï ¸ÀàçgÉ

1014 ªÀÄ®è¥Àà vÀA gÁªÀÄ¥Àà ºÀAUÀgÀUÁ PÉ ¥Àªgï ¸ÀàçgÉ

1015 UÀ¥ÀÆgÀ vÀA CºÀäzÀ¸Á§ UÀAªÁígÀ £ÉÃV®Æ



1016 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA w¥ÀàtÚ ªÀÄzÀj £ÉÃV®Æ

1017 gÀªÉÄÃ±À vÀA ©üÃªÀÄÄ ºÀgÀªÁ¼À £ÉÃV®Æ

1018 ºÀtªÀÄªÀé UÀA £ÁUÀ¥Àà ¨É¯ÉÆÃgÀÄ gÉÆÃlgï ªÉlgï

1019 CªÀétÚ vÀA ºÀÄ®PÀAl¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

1020 CªÉÆÃV vÀA ©üÃªÀÄ±Áå CAPÀ®UÀ £ÉÃV®Æ

1021 ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀA §¸ÀªÀgÁd ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

1022 ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA ªÀÄ®ètÚ ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

1023 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥ÀÀà ©jAiÀiÁ¼À £ÉÃV®Æ

1024 ¸ÉÆÃªÀÄtÚ vÀA §¸ÀtÚ ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

1025 ªÀÄ®èªÀÄä UÀA ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

1026 ºÀAiÀÄiÁå¼À¥Àà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

1027 C¥ÀÀàtUËqÀ vÀA §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄUËqÀ ªÀÄ½î £ÉÃV®Æ

1028 ¸Ë s̈ÁUÀå vÀA §¸ÀªÀgÁd AiÀÄqÁæ«Ä £ÉÃV®Æ

1029 ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® £ÉÃV®Æ

1030 ¹zÀÝªÀÄä UÀA £Á£ÁUËqÀ PÉ®ÆègÀ £ÉÃV®Æ

1031 UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀA s̈ÁUÀtÚ ºÀÄ®ÆègÀ £ÉÃV®Æ

1032 ªÀiÁ£À¥ÀÀà vÀA zÁåªÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÆgÀ £ÉÃV®Æ

1033 ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀA ¸ÀAUÀ¥ÀàUËqÀ CA§gÀSÉÃqÀ £ÉÃV®Æ

1034 §¸ÀªÀgÁd vÀA ¹zÀÁæªÀÄ¥Àà §ÄmÁß¼À £ÉÃV®Æ

1035 ©üÃªÀÄÄ vÀA zÉÃªÀdÄ ªÀÄÄvÀÀÛPÉÆÃqÀ £ÉÃV®Æ

1036 ¥ÁAqÀÄ vÀA ªÉÄÃWÀÄ UÀAªÁígÀ £ÉÃV®Æ

1037 ªÀÄ¯ÉèÃ±À vÀA ©üÃªÀÄ±Áå §t«Ä £ÉÃV®Æ

1038 ©üÃªÀÄ®Ä vÀA ªÀiÁ£À¥Àà CA§gÀSÉÃqÀ PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

1039 UÀÄAqÀ¥Àà vÀA £ÁUÀ¥Àà ©gÁ¼À »¸Áì PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

1040 ¥ÀæPÁ±À vÀA PÁ¸À¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

1041 ¸ÁUÀgÀ vÀA ¥ÉæÃªÀÄ¹AUï ªÀÄAzÉÃªÁ® PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

1042 ªÀÄAPÀªÀÄä UÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¨ÉÆ¸ÁÎ © PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

1043 ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

1044 AiÀiÁ¹Ã£À vÀA WÀ¤¸Á§ §¼À§nÖ PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

1045 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA ªÀÄgÉÃ¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

1046 ¸ÀÄeÁvÀ UÀA ªÀÄÄPÀÄAzÀ ªÀÄAzÉÃªÁ® PÉÊZÁ°vÀ gÉÆÃlgÀªÉlgï

1047 ಸಣಮಂತರ ರಾಮ ತಂದೆ ಅಮಯ ಣ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1048 ಸಿದದ ಣಣ  ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ ಕಡಚ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1049 ರಾಜೇಿಂದರ  ತಂದೆ ಅಿಂಫಲ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1050 ದೇಭಿ  ಗಂಡ ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1051 ಈಯ  ತಂದೆ ಅಡಿವ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1052 ಭೋಭರಾಮ ತಂದೆ ತ್ರಭಿ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1053 ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಮನ ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1054 ಹುಲಮ  ತಂದೆ ಈಯ ಮಯಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1055 ಗಂಗಾರಾಭ ತಂದೆ ಥೇನು ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1056 ಭರೆ  ತಂದೆ ವಾಲ ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1057 ಕ್ಷ್ಸಾನ ತಂದೆ ಸಭೂ ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1058 ಸಂತೋಶ ತಂದೆ ರಾಭಜೋ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1059 ಶಿಪುತರ  ತಂದೆ ಸನಮಂತ ಫಳಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1060 ಶಂಕರ   ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1061 ವಜಮಕುಮಯ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾಮ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1062 ದೇಕ್ಷ್ಕ  ಗಂಡ ಫಷ ಹಾಲಗಡ್ರೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1063 ಸಿೋತಾದೇವ ಗಂಡ ನಾನುಸಿಿಂಗ್ ಕೋಣ್ಣಣ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1064 ಭರೆಭಿ  ಗಂಡ ಯಂಕಣಣ ಹಂದನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1065 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ತಂದೆ ಯಂಕ ಹಂದನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1066 ಅಮೃತ ತಂದೆ ಸಣಮಂತ ನೆಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1067 ಬೋಜ  ತಂದೆ ನಾನ ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1068 ಭಲೂ   ತಂದೆ ಅಮಯ  ಕಾಚೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1069 ಭೋಭರಾಮ ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ ಭದರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1070 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ಭದರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1071 ಶಿಪುತರ  ತಂದೆ ರಾಭಣಣ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1072 ರಾಭ  ತಂದೆ ಗುಯ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1073 ತ್ರ ಣಣ  ತಂದೆ ಸಂಗ ಆಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1074 ಭಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಭ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1075 ಈಯಣಣ  ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1076 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ತಂದೆ ಶಂಕರ  ಭದರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1077 ಸಿದದ   ತಂದೆ ಶಿ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1078 ಮಲೂ ಭಿ  ಗಂಡ ಭರೆ ಆಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1079 ಬಾಫವ  ಗಂಡ ರಾಮ ಜನವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1080 ವಯಣ  ತಂದೆ ಹುಲ್ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1081 ಯಂಕಮಯ  ತಂದೆ ತ್ರಭಿಮಯ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1082 ವಾಲ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ತ್ರ ಣಣ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್.ಎ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1083 ಸಣಮಂತ ತಂದೆ ಅಮಯ  ಅರಾದ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1084 ಮರುತ್ರ ತಂದೆ ಭರೆ ಫಣಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1085 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ತಂದೆ ಈಯ ಮುದಬಾಳ(ಬಿ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1086 ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1087 ಭಾಗ  ತಂದೆ ನಿಂಗ ಭಲ್ಯೂ (ಬಿ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1088 ಭೋಭಣಣ  ತಂದೆ ಹನನ  ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1089 ಚಂದಾರ ಭ  ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ಆಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1090 ಭೋಭರಾಮ ತಂದೆ ಫಷ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1091 ಭೋಭರಾಮ ತಂದೆ ನಿಂಗ ಕಡಚ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1092 ತ್ರ ಣಣ  ತಂದೆ ಹನುನ ನಾಮಕ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1093 ಯಮನಂದ ಸಣಮಂತ ಮಲಗೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1094 ಕಸ್ತತ ರಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕಯ ಕೄಣ್ಣಣ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1095 ವಯಣ  ತಂದೆ ನಿಂಗ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1096 ರ್ಜಭಿ ಣುಣ  ತಂದೆ ಭಲೂ ಣಣ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1097 ಸಂತೋಶ ತಂದೆ  ಬಾನು ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1098 ಧಭಿಣಣ  ತಂದೆ ಚಂದರ ಭ ಸಿಿಂಗಯ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1099 ಭೋಭಣಣ  ತಂದೆ ತ್ರಭಿಮಯ ಹಿಸಾಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1100 ಗುಜರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬೋರ್ಜ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1101 ಫಷ  ತಂದೆ ಶಿಂತ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1102 ಸುನೋತಾ ಗಂಡ ಫಷ ದಭಿ ದಿರ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1103 ರಾರ್ಜ ತಂದೆ ಯಭಣಣ ಭಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1104 ದಿೋಲು ತಂದೆ ರಾಮು ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1105 ಗೇಮು ತಂದೆ ರಾಮು ಸುಿಂಫಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1106 ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಶಿಂತ್ರಲ್ಯಲ ಶಿಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1107 ಸಣಮಂತ ತಂದೆ ಲಚಭಮಯ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1108 ಗೋಪು ತಂದೆ ಲ್ಯಲ ನಾಮಕ ಕಖಂಡಕ್ಷ್  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1109 ರುಶುರಾಭ ತಂದೆ ವಾಲು ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1110 ಭಲೂ   ತಂದೆ ಶಿಫಷ ಹಾಲಗಡ್ರೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1111 ವಯನ  ತಾಯಿ ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1112 ಶಿವಾಜ ತಂದೆ ಕ್ಷ್ವನ ಜಾದ ಮುತತ ಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1113 ಥಾರು ತಂದೆ ಹೋನುನ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1114 ಗೇಮು ತಂದೆ ದೇಲು ಕಣ್ಣಣ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1115 ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೋನು ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1116 ನಯಷಭಿ  ಗಂಡ ಮುಕುಿಂದ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1117 ಬಾನು ತಂದೆ ನಾನು ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1118 ಭೋಲು ತಂದೆ ಷಕುಕ ಶಿಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1119 ದೇ  ತಂದೆ ಗೋಲ ಜೇಗಿಿ(ಕೄ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1120 ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮನು ಶಿಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1121 ನಾರಾಮಣ ತಂದೆ ಭಲೂ  ಅರಾದ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1122 ಷಕ್ಷ್ರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ತ್ರ ಣಣ ಗೋಗಿಹಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1123 ಸುಮತಾರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಾಮಫಣಣ ಸಯನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1124 ವಾಲುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮನಸಿಿಂಗ ಶಿಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1125 ಮಲೂ   ತಂದೆ ಪಿೋಯ ಜನವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1126 ಶಿಂತ್ರಲ್ಯಲ ತಂದೆ ಪ್ಪಿಂಡು ಶಿಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1127 ನಾಗಭಿ  ಗಂಡ ಗೋಪ್ಪಲ ಸಯನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1128 ರಾಮು ತಂದೆ ಬಾಬು ಫದನಹಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1129 ಪುಲಸಿಿಂಗ ತಂದೆ ಮಷವಂತ ಫದನಹಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1130 ಗೋಪಿಚಂದ ತಂದೆ ಹಿೋರೂ ರಂಜಣಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1131 ಭಾನು ತಂದೆ ಜೇಮುಲುೂ ಫದನಹಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1132 ಶೇಟಿ್ಟ  ತಂದೆ ಜೇಮುಲುೂ ಫದನಹಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1133 ನಯಸಿಿಂಗ ತಂದೆ ಧಾಭಲುೂ ಫದನಹಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1134 ಭೋಭ / ಭಾಗ ಹಾಲಗಡ್ರ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1135 ನೋಲಭಿ /ಭೋಭರಾಮ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1136 ವಯಣಭಿ  /ಸಣಮಂತ ಹಾಲಗಡ್ರ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1137 ಅಮಯ  /ದಡಡ  ಹಾಲಗಡ್ರ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1138 ಜಟಿ್ಟ ಭಿ /ಭಾಗ ಹಾಲಗಡ್ರ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1139 ಗಂಗಭಿ /ಭೋಭರಾಮ ಹಾಲಗಡ್ರ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1140 ಮನ /ಭೋಭರಾಮ ಅರಾದ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1141 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ/ಅಿಂಫರೇವ ಭದರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1142 ಗಿರೆ /ಭೋಭರಾಮ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1143 ಸಿದಾರ ಭ /ಭೋಭರಾಮ ಭದರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1144 ವಶಿಕಾಿಂತ/ಗುರುಲಿಂಗ ಹಾಲಗಡ್ರ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1145 ದಲ /ಚಂದಾರ ಭ ದೇಷಣಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1146 ಸಾಯಿಫಣಣ /ಸಿದಾರ ಭ ದೇಷಣಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1147 ಗಂಗ /ಚಂದಾರ ಭ ರಂಜಣಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1148 ನಿಂಗ /ರ ಭು ಸಯವಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1149 ಭಹಾದೇವ/ವಯಣ ಗೂಡೂಯ (ಎಸ್. ಎಮ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1150 ಮಭನ /ಮಲೂ  ನೇದಲಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1151 ಗೋಲ್ಯೂ ಳ /ರೇ ನೇದಲಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1152 ಭಹಾಿಂತ /ರಾವುತ ಜೇಯಟಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1153 (ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ)ಭಲೂ  /ಶಿರಾಮ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್. ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1154 ಯವಚಂದರ /ಭಡಿವಾಳ ಯ್ಯತನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1155 ತ್ರ ಣಣ /ಫಜಂತ್ರರ ನೇದಲಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1156 ದೇ /ಚಂದಾರ ಭಿ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್. ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1157 ಸಾಫವ /ಸಿದಾರ ಭಿ  ಮಗಣಗಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1158 ಭಲೂ ಕ /ಭರೆ ಕಿಂಡಗುಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1159 ವಯಣಭಿ /ದಲ ಕಿಂಡಗುಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1160 ವಯಣ /ಸ್ತಮಿಕಾಿಂತ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1161 ಕಾಳ /ನಿಂಗ ಕಿಂಡಗುಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1162 ಸ್ತಮಿಕಾಿಂತ/ಲಕಕ  ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1163 ಶಲ್ಯಬಾಯಿ/ಗೋಪು ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1164 ಫಷಭಿ /ಚನನ  ಕುಳಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1165 ಗೋಲ್ಯೂ ಳ /ನಿಂಗ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1166 ಶಿಂತವ /ಸಿದದ  ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1167 ಅರೇಭಿ /ಫಷ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1168 ಭಡಿವಾಳ /ಸಿದದ  ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1169 ಭೋಭರಾಮ/ಚೆನನ  ಕುಳಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1170 ಕಭಲ/ಶಿ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1171 ತ್ರ ಣಣ /ಜಟಿ್ಟ  ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1172 ಪ್ಪಿತ್ರ/ಜಟಿ್ಟ  ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1173 ಭಲ್ೂ ೋಶಿ/ಶಿ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1174 ಭಲೂ  /ಚೆನನ  ಕುಳಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1175 ಚೆನನ  /ಭೋಭರಾಮ ಕುಳಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1176 ನಾಗ /ಫಷಣಣ ಸಾಥಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1177 ದಡಡ ಭಿ ಫಷಣಣ ಸಾಥಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1178 ಫಷ /ಜಟಿ್ಟ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1179 ಮವವಂತ/ಭೋಭ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1180 ಲಕಕ ಭಿ /ಭರೆ ಚನೂನ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1181 ಕಲ್ಯಯ ಣಭಿ /ವಯಣ ಆಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1182 ಭರೆ /ಹನನ  ನರೊಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1183 ಬಾಬು/ಶಿ ಆಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1184 ಭಹಾದೇವ/ಲಕಿ್ಷ ಣ ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1185 ವಯಣ /ಶಿ ಆಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1186 ಸಣಮಂತ/ಈಯ ಹಾಲಗಡ್ರೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1187 ಮೇೋತಾಬಾಯಿ/ಗೋಪು ಕಾಷಯಭೋಸಾಗ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1188 ಬಾಬು/ಸರಿಚಂದರ ಕಾಷಯಭೋಸಾಗ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1189 ಫಷಭಿ /ಸಿದದ  ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1190 ವಠಲ್/ದಾಭಲು ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1191 ಭೋಭಲು/ಮನು ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1192 ಸಿೋತಾಬಾಯಿ/ಲಿಂಬು ರಾಠೋಡ ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1193 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ/ಫಷರಾಜ ಆಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1194 ಅಶೋಕ/ಕಯಣ ಆಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1195 ಫಷರಾಜ/ಕಯಣ ಆಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1196 ಗಂಗಾಬಾಯಿ/ಶಂಕಯರಾಠೋಡ ಆಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1197 ಶಿ /ಭಲೂ   ಚಾಯ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1198 ಮಭನಾಬಾಯಿ/ಶಭರಾ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1199 (ಲಕಿ್ಷ ಣ) ಲಚ್ಚಚ /ಧೋರು ಕಖಂಡಕ್ಷ್  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1200 ಸಿದದ  /ದೇವಿಂದರ  ಕಖಂಡಕ್ಷ್  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1201 ಶಭಸುಿಂದಯ/ವಯಣ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1202 ಫಷರಾಜ/ದಿೋಲು ಅಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1203 ಈವವ ಯ/ಸಂಗ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1204 ಸಣಮಂತ/ಗುಿಂದ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1205 ಸಂಗ /ಗುಿಂಡ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1206 ನಾಗ /ಗುಿಂಡ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1207 ಭಲೂ  /ಅಮಯ  ಜಳಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1208 ರಾರ್ಜ/ವಯಣ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1209 ಶಿ /ಫಷ ಹನಾನ ಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1210 ಯಶುರಾಭ/ಷಕುರ ನಾಮಕ ಗುಡೂಯ(ಎಸ್. ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1211 ರ ಭಾಕಯ/ನಿಂಗಣಣ ರಾಜವಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1212 ಸಣಮಂತಾರ ಮ/ಭೋಭಶಯ ಕಳಕಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1213 ಗಂಗಭಿ /ರ ಭಾಕಯ ರಾಜವಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1214 ನಿಂಗಣಣ /ಬುಡಡ  ರಾಜವಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1215 ರೇಣುಕಾ/ಭಲೂ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1216 ಸಾಫವ /ಫಷ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1217 ಭಲೂ ಭಿ /ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1218 ವಯಣ /ತ್ರ ಣಣ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1219 ತ್ರ ಭಿ /ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1220 ಸಾಯಿಫಣಣ /ತ್ರ ಣಣ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1221 ಅಮೃತ/ಭೋಭ ಗಂವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1222 ಲಕಿ್ಷ ಣ/ಭಹಾದೇ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1223 ಚನನ  /ಭರೇ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1224 ಸುರೇವ/ತಾರಾಸಿಿಂಗ್ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1225 ದೇಕ್ಷ್ಕ /ಜಟಿ್ಟ  ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1226 ಗುರುಬಾಯಿ/ಮೌಲ ಇಟಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1227 ಜಭಕ್ಷ್ಬಾಯಿ/ಕಭಲ್ಯಕಯ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1228 ಸಾಗಯ/ಪ್ರ ೋಭಸಿಿಂಗ್ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1229 ವಜಮಕುಮಯ/ಸೋಭರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1230 ಹಿೋರಾಸಿಿಂಗ್/ಸೇವು ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1231 ಮಂತಾಬಾಯಿ/ಷಯದಾಯ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1232 ರ ಕಾವ/ಕಾವ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1233 ಪುತಳಾಬಾಯಿ/ಮನು ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1234 ಹೇಮ/ವಜಮಕುಮಯ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1235 ಶಯ ಭರಾಮ/ಕೃಶಣ  (ಮಂದೇವಾಲ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1236 ಸಣಮಂತ/ಸಿದದ  ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1237 ಶಿಂತಭಿ /ದತತ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1238 ಸುನೋಲ ರಾಠೋಡ/ತೇರ್ಜ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1239 ಸೋಭರಾಮ/ನಿಂಬೋಜ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1240 ಹಿೋರಾಸಿಿಂಗ್/ನಾರಾಮಣ ಕುರುಕನಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1241 ಬಿೋಕುಕ /ಲಕಿ್ಷ ಣ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1242 ಭಹಾಿಂತ /ಭಹಾನಿಂಗ ಮುತತ ಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1243 ಲಕಿ್ಷ ಣ/ಶಂಕರು ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1244 ಮೆನಾಬಾಯಿ/ಯವ ಚವಾಾ ಣ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1245 ಪಿಿಂಟ್ಟ/ಗೋಪ್ಪಲ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1246 ತಾರಾಸಿಿಂಗ್/ರಾಭಜ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1247 ಶಿಬಾಯಿ/ಬಿಲುೂ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1248 ಭನೋಸಯ/ಗೋವಿಂದ ಕುಯರುನಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1249 ಅದ ಚವಾಾ ಣ/ಕಸು ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1250 ಗೋಪ್ಪಲ/ರಾಭಜ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1251 ವಕುಿಂತಲ್ಯ/ಗಂಗಾರಾಭ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1252 ಮಂಜೂಳಾ/ಶಿಂತ  (ಮಂದೇವಾಲ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1253 ರೆಣಸಿದದ  /ಚನನ  ಗೌಡ ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1254 ಸಿದದ ಣಣ  ಜೇಗಿಿ/ಭಲೂ  ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1255 ಫಷರಾಜ/ಭಹಾದೇ ನೆಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1256 ಶಿಲಿಂಗ /ರೇಣಸಿದದ  ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1257 ಕಸ್ತರಾಮ/ರೇ ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1258 ಶಿಣಣ /ಭೂತಾಳ್ಳ ಕಲ್ಲೂ ಯ ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1259 ವವವ ನಾಥ/ರೇ ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1260 ವಯಣ /ರೇಣಸಿದದ  ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1261 ಭಹಾದೇವ/ಶಿಲಿಂಗ ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1262 ಶಿಂತಭಿ /ನಿಂಗ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1263 ನಿಂಗ /ಸಾದ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1264 ಫಷರಾಜ/ಭಲೂ  ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1265 ಗುರುಸಿದದ  /ಹುಲ್ೂ  ಮುತತ ಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1266 ಸುಥೋಿಂದರ  ಕುಲಕಣಿ/ಶಭರಾ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1267 ರುದರ ಗೌಡ/ಶಂಕರ  ಫಳಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1268 ಮಲೂ  /ನಿಂಗ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1269 ಜಗಲ /ನಿಂಗ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1270 ಮುತತ ಣಣ /ರುದರ ಗೌಡ (ಫಳಿಂಡಗಿ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1271 ರುದರ ಗೌಡ.ಶಿ.ಬಿರಾದಾಯ/ಶಿ  (ಫಳಿಂಡಗಿ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1272 ಧಭಿಣಣ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1273 ಕಂಠೆ /ಸಿದದ  ಮದನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1274 ಶಂಕರೆ /ಬಗವಂತಾರ ಮ ಫಳಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1275 ಸಿದದ ನಗೌಡ/ಅಮೃತಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ ನೇದಲಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1276 ಸಿದದ ಣಣ /ಶಿರ ೋಮಂತ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1277 ತಭಿ ಣಣ ಗೌಡ/ಶಿರ ೋಮಂತ ಯಿಂಕಚ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1278 ಲ್ಯಳೇಸಾಫ/ಹಾಜಸಾಫ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1279 ಶಿವಯಣ /ಗುಯಲಿಂಗ ಜೇಗಿಿ(B)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1280 ರೇಣುಕಾ/ಗುರುಶಿಂತಮಯ ಜನವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1281 ಗುಿಂಡೆರಾಮ/ಫಷವಂತರಾಮ ಕಳಕಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1282 ಜಮಶಿರ ೋ/ಸುಬಾಶಂದರ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1283 ಫಷರಾಜ/ಮವವಂತರಾಮ ಜೇಗಿಿ(B)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1284 ರೊೋವನಬಿೋ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1285 ಭಸಿ ದ ಯಷಿಕ/ಸಷನಸಾಫ ಜೇಗಿಿ(B)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1286 ಖಾದಯಬಾಶ/ಭಹುಬೂಫಸಾಫ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1287 ರಾದಾಬಾಯಿ/ಸನುಮನಸಿಿಂಗ್ ನೆಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1288 ದೇವಿಂದರ /ಭಲೂ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1289 ಮವವಂತಾರ ಮ/ಭೋಭರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1290 ದೇವಿಂದರ  /ಬುದಿದ ವಂತ ಗಫಬ ಯವಾಡಿಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1291 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ /ಲಚಭಮಯ ಗಫಬ ಯವಾಡಿಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1292 ದಾಲಸಾಫ/ಹುಸೇನಸಾಫ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1293 ಸಂಗಣಣ /ಅಣಣ ರಾ ಸಯನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1294 ಫಷರಾಜ/ಗುಯಣಣ  ಗೋಗಿ ಕೋಳಕೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1295 ಗುಿಂಡು/ಫಷಣಣ  ಗೋಗಿ ಜೆಗಿಿ (ಕೄ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1296 ದೇವಿಂದರ  /ಫಷ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1297 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ/ಜಗನಾಥ ಕಾಚಾಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1298 ಸಿದದ ಣಣ /ನಿಂಗಣಣ ಕಾಚಾಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1299 ಶಿಕುಮಯ/ಫಷರಾಜ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1300 ರಾಚಮಯ /ಭಹಾಿಂತಮಯ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1301 ವಯಣ /ಕರೆ ಸನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1302 ವವವ ನಾಥ/ಯಥನಸಿಿಂಗ್ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1303 ಸಣಮಂತ / ಗುಿಂಡ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1304 gÀ« / ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀiÁgÀqÀV  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1305 ±ÀAPÀæ¥Àà / ºÉÆÃ£Àß¥Àà dªÀÄRAr  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1306 gÀÉÃSÁ / ±ÀAPÀÄæ »¥ÀàgÀUÁ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1307 ²ÃªÀ¥Àà / ±ÀgÀt¥Àà ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1308 ş ÀÄ§âªÀÄä / ¹zÀÝ¥Àà AiÀiÁqÀæ«Ä  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1309 zÉÃªÀQÌ / UËqÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1310 ®QëöäÃ¨Á¬Ä / ªÀÄ°èPÁgÀÄÓ£À ºÁ®UÀqÁè  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1311 ¸Á§ªÀé / ±ÀgÀt¥Àà ºÁ®UÀqÁè  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1312 ತುಕಾರಾಭ  / ಲೋಕು ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1313 ಸಾಫವ   / ಅಮಯ  ನಂದೇಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1314 ಸಿದದ ಭಿ  / ಫಷ ಆಲ್ಲೂ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1315 ಅಭಲಪ್ಪ  / ಲಕಕ  ನಯಡಗಿ ( ಎಷ ಎಿಂ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1316 ಭಲೂ ಭಿ  / ಗುರುಲಿಂಗ ಗೂಗಿಹಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1317 ಸಿದಾರ ಭ  / ಗುಯ ಯ್ಯಳಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1318 ಶಯ ಭಸುಿಂದಯ / ಸಣಮಂತ ನಯಡಗಿ ( ಎಷ ಎಿಂ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1319 ಶಂಕರ   / ಚಂದ ಶಿಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1320  ಲಕಿ್ಷ ಣಣ  / ಗುಯ ಗೋಫಬ ಯವಾಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1321 ಷಣಗಭಿ  / ರಾಮು ನಯಡಗಿ ( ಎಷ ಎಿಂ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1322 ಶಂಕಯ / ಫಷಪ್ಪ ಮಂಗಳಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1323 ಸಣಮಂತ / ಸಿದದ  ನಯಡಗಿ ( ಎಷ ಎಿಂ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1324 ಷತಯ   / ಅಮಯ  ನಯಡಗಿ ( ಎಷ ಎಿಂ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1325 ಶಿಂತಭಿ  / ಸಣಮಂತ ಮಯಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1326 ಕಾಳ  / ಭರೆ ನಯಡಗಿ ( ಎಷ ಎಿಂ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1327 ವಯಣ  /ಅಮಯ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1328 ಶಿಂತಭಿ  / ಭಡಿವಾಳ ಮಯಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1329 ಫಷ  / ಭಡಿವಾಳ ಮಯಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1330 ಫಷರಾಜ / ಸೈದಪ್ಪ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1331 ಲ್ಯಲಸಿಿಂಗ / ರುಪುಲು ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1332 ಫಷ  / ಭಲಕ  ಮಯಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1333 ಫಷಭಿ  / ಸಿದದ  ಆಲ್ಲೂ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1334 ಭಹಾಿಂತ  / ಫಷ ಗೂಬೂಬ ಯವಾಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1335 ಭರೆ  / ತ್ರ ಣಣ ಗೂಬೂಬ ಯವಾಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1336 ತ್ರ ಭಿ  / ಫಷ ಮಯಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1337 ನಿಂಗ  / ಭೋಭರಾಮ ಮಯಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1338 ಶಂಕರ   / ನಿಂಗ ಮಯಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1339 ಭಹೇವಕುಮಯ / ಕಾಳ ನಯಡಗಿ ( ಎಷ ಎಿಂ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1340 ಶಿಂತರಾಭ / ಧಭಿ ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1341 ಕಾಳ / ಸಂಕುರ ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1342 ಭನು / ಭಾಭಲ್ಯ ಫದರ ಭಾವ ( ಡಿ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1343 ಭನು / ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1344 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ / ಗೋಲ ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1345 ಗೋಪ್ಪಲ / ಸಂಕುರ ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1346 ಶಣರಿಬಾಯಿ / ಮನು ಫದರ ಭಾವ ( ಡಿ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1347 ಅರುಣ್ಣ / ಜಗನಾನ ಥ ಕಾಚಾಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1348 ಅಕಕ ಭಹಾದೇವ / ಸಿದದ ಣಣ ಕಾಚಾಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1349 ಶಿಲಿಂಗಭಿ  / ರೇಣಸಿದದ  ಕಾಚಾಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1350 ವಯಣ  / ಗುರುಲಿಂಗ ಸುತ ರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1351 ಸಣಮಂತ / ಭೋಭಣಣ  ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1352 ವಯಣ  / ಮುಯಗೆ ಕಾಚಾಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1353 ಸಿದದ ಣಣ  / ಫಷವಂತಾರ ಮ ಬೇಣುಣ ರು  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1354 ಸಂಜೇ  / ಶಿ ಬೇಣುಣ ರು  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1355 ಗಂಗಾಬಾಯಿ / ವಯಣ ಸುತ ರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1356 ವಯಣಗೌಡ / ಶಂಕಯಗೌಡ ಮನಶಿಣಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1357 ಭಡಿವಾಳ  / ಭಲೂ ಣಗೌಡ ಅಖಂಡಸಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1358 ಮೆಹಿಬೂಫಸಾಫ / ಭಸಭಿ ದಸಾಫ ಸುತ ರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1359 ಸಂತರಾಮ / ಭಡಿವಾಳ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1360 ದೇವಿಂದರ  / ಭಡಿಳ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1361 ಶಿಣಣ  / ನಿಂಗ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1362 ವಜಮಕುಮಯ / ಭಡಿವಾಳ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1363 ಮಭನ  / ಉತತ  ಆಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1364 ವಯಣ  / ಸಿದದ  ಜಳಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1365 ಫಷ  / ಹೋನನ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1366 ಭರೆಭಿ  / ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1367 ಯಮನಂದ / ಸಣಮಂತರ ಮ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1368 ಈಯಣಣ  / ಸಣಮಂತರ ಮ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1369 ಸಂಗಭಿ  / ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1370 ಭಲೂ ಭಿ  / ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1371 ಸೈದ  / ನಾಗ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1372 ಭಹಾನಂದ /ಸೈದ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1373 ಕಭಲ್ಯಬಾಯಿ / ಗುತತ  ಅಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1374 ಮಭನ  / ಭೋಭ ಸಾಥಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1375 ಮಳ  / ಸಂಗ ಗೋಫಬ ಯವಾಡಿಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1376 ಭಲೂ ಭಿ  /  ರಾಜಣಣ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1377 ಗುಿಂಡ  / ಖೇಮು ಶಿಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1378 ಷವತಾ / ಗುಿಂಡ ಶಿಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1379 ಗುಿಂಡ  / ಸಂಗ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1380 ಭರೆ  / ಲಕಿ್ಷ ಣ ಆಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1381 ಮಘು / ಲುೂ ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1382 ಶಂಕಯ / ಬೋಜ ಕಳಿನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1383 ಸಂಗ  / ಮೆಲ್ಯರಿ ಆಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1384 ವಯಣಭಿ  / ಶಿ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1385 ಲ್ಯಲು / ಜೈರಾಭ ಶಿಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1386 ಕಭಲಭಾಯಿ / ಮಘು ಫಳಫಟಿ್ಟ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1387 ವಯಣ  / ಈಯ ಮಯಡಗಿ ಷಭ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1388 ಭಲೂ ಭಿ  / ಸಾಮಫಣಣ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1389 ಶಿ  / ನಿಂಗ ಜಳಗ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1390 ಹಾಜ  / ಭಲೂ  ಜಳಗ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1391 ರಾರ್ಜ / ನಿಂಗ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1392 ಶಯ  / ಕಾಳ ನೋಯಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1393 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ / ಭಲೂ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1394 ಗಣತ್ರ / ಮಟಿ್ಟ ಮಂದೆವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1395 ಚಂದ  / ನಿಂಗ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1396 ಸುಮಿಕಾಿಂತ/ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1397 ಶಿಪುತರ  / ಕಲೂ  ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್ ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1398 ದೇ  / ಚಂದಾರ ಭ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್ ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1399 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ / ದೇ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್ ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1400 ಫಷ  / ಭಲ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್ ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1401 ಭಲೂ   / ಭೋಭವ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್ ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1402 ಧಾನಾಬಾಯಿ / ರೇಖು ಹಿ ಯಗಾ|(ಎಸ್ ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1403 ಸಿದದ ಣಣ  / ಶಿರ ೋಮಂತ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1404 ತಭಿ ಣಣ ಗೌಡ/ ಶಿರ ೋಮಂತ ಯಂಕಂಚ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1405 ಲ್ಯಳೇಸಾಫ / ಹಾಜಸಾಫ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1406 ಶಿವಯಣ  / ಗುಯಲಿಂಗ ಜೇಗಿಿ (ಬಿ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1407 ರೇಣುಕಾ / ಗುರುಶಿಂತಮಯ ಜನವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1408 ಗುಿಂಡುರಾಮ / ಫಷವಂತರಾಮ ಕಳಕೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1409 ಜಮಶಿರ ೋ / ಸುಭಾವಚಂದರ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1410 ಫಷರಾಜ / ಮವವಂತರಾಮ ಜೇಗಿಿ (ಬಿ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1411 ರೊವನ ಬಿ / ಚಾನಹುಸೇನ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1412 ಮೇಸಭಿ ದ ಯಫಿಕ / ಹುಸೇನಸಾಫ ಜೇಗಿಿ (ಬಿ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1413 ಖಾದಯಬಾಶ / ಮೆಬುಫಸಾಫ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1414 ರಾಧಾಬಾಯಿ / ಸನುಮನ ಸಿಿಂಗ ನೆಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1415 ದೇವಿಂದರ   / ಭಲೂ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1416 ಮವವಂತಾರ ಮ / ಭೋಭರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1417 ದೇವಿಂದರ  / ಬುಡಿವಂತ ಗಫಬ ಯವಾಡಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1418 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ  / ಲಚಭಮಯ ಗಫಬ ಯವಾಡಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1419 ದೌಲಸಾಫ / ಹುಸೇನಸಾಫ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1420 ಸಂಗಣಣ  / ಅಣ್ಣಣ ರಾಮಗೌಡ ಸದನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1421 ಫಷರಾಜ / ಗುಯಣಣ ಕಳಕೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1422 ಗುಿಂಡು / ಫಷಣಣ ಜೇಗಿಿ (ಕೄ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1423 ದೇವಿಂದರ  / ಫಷ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1424 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ / ಜಗನಾಥ ಕಾಚಾಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1425 ಸಿದದ ಣಣ  / ನಿಂಗಣಣ ಕಾಚಾಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1426 ಶಿಕುಮಯ / ಫಷರಾಜ ಮಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1427 ರಾಚಮಯ  / ಭಹಾಿಂತಮಯ ಮಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1428 ವಯಣ  / ಕರೆ ಸೋನನ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1429 ವವವ ನಾಥ / ಯಥನಸಿಿಂಗ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1430 ನಿಂಗಭಿ  ಗಂಡ ಸುಭಾವ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1431 ಭಲೂ ಣಣ  ತಂದೆ ಫಯಭಣಣ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1432 ನಿಂಗಭಿ  ಗಂಡ ಸಿದಾರ ಭ ಸಯನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1433 ಯಮವ ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1434 ಶಂಕರ   ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1435 ವಯಣಫಷ  ತಂದೆ ಸಿದಾರ ಭ ಬೆಳನ ೋಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1436 ಅಮೃತ ತಂದೆ ಸಿದಾರ ಭ ಬೆಳನ ೋಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1437 ಅವ ಭಿ  ಗಂಡ ವಯಣ ನೇಲಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1438 ರಾಜಶೇಖಯ ತಂದೆ ವಯಣ ನೇಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1439 ನಿಂಗ  ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ನೇಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1440 ಬಗವಂತರಾಮ ತಂದೆ ಗಲ್ಯೂ ಳ ನೇಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1441 ಅಮೃತ ತಂದೆ ಗುಿಂಡ ನೇಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1442 ಅಣ್ಣಣ ರಾ ತಂದೆ ಅಭಯ  ನೇಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1443 ಶಂಕಯಲಿಂಗ ತಂದೆ ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1444 ಭೋಮಶಂಕಯ ತಂದೆ ಶಿ ಮುದಬಾಳ (ಕೄ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1445 ಭೋಭ  ತಂದೆ ಸಿದದ  ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1446 ಭಹಾದೇವ ಗಂಡ ಶಿ ಮುದಬಾಳ (ಕೄ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1447 ಭೋಭರಾಮ ತಂದೆ ಸಲೂ  ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1448 ವಯಣ  ತಂದೆ ಭರೆ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1449 ಮಭನ  ತಂದೆ ನಿಂಗ  ಭಯೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1450 ಭಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶೇಕ ಕಟನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1451 ಸಿದದ   ತಂದೆ ಮಭನ ಕಲ್ಲೂ ಯ ಕೄ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1452 ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣಮಂತ ಕಟನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1453 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಿೋತೂ ಗೋಗಿಹಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1454 ಭೋಭರಾಮ ತಂದೆ ಸಂಗ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1455 ಕೃಶಣ   ತಂದೆ ಫಷ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1456 ಭರೆಭಿ  ಗಂಡ ಭರೆ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1457 ಲಕ್ಷ್ಮ ೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧಮುಿ ಆಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1458 ಸಿೋತು ತಂದೆ ರಾಮು ಗೋಗಿಹಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1459 ಭಹಾದೇವ ಗಂಡ ವಯಣ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1460 ತ್ರ ಣಣ  ತಂದೆ ಶಿಲಿಂಗ  ಜಳಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1461 ಶಿಂತಭಿ  ಗಂಡ ಕೃಶಣ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1462 ಕಲೂ   ತಂದೆ ಫಲವಂತಾರ ಮ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1463 ರೆವುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೈದ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1464 ಬಂಗಯಭಿ  ಗಂಡ ಕಲೂ   ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1465 ಗುಿಂಡಭಿ  ಗಂಡ  ದೇಿಂದರ  ಕಖಂಡಕ್ಷ್  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1466 ನಾಗ  ತಂದೆ ತುಕಾರಾಭ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1467 ಅಿಂಜನಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೃಶಣ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1468 ತ್ರ ಣಣ  ತಂದೆ ಬುದಿದ ವಂತ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1469 ತುಕಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನುನ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1470 ವವವ ನಾಥ ತಂದೆ ವೋಯಪ್ಪಕ್ಷ  ರಾಷಣಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1471 ನಿಂಗ  ತಂದೆ ಸಿದದ   ದೇಷಣಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1472 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ ಗಂಡ ಸಿದದ ಣಣ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1473 ಭೋಭಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಲೂ ಣಣ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1474 ಭೋಭರಾಮ ತಂದೆ ಭಹಾದೇ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1475 ಗಂಗಭಿ  ಗಂಡ ಶಿಂತಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರೂ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1476 ನೋಲಭಿ  ಗಂಡ ನಾಗ  ಸನನ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1477 ಲಕಕ ವ  ಗಂಡ ನಿಂಗ  ಸನನ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1478 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1479 ವಯಣು ಉಮಗಿರಿ ತಂದೆ ಫಷಣಣ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1480 ಭಲೂ ಭಿ  ಗಂಡ ಶಿವಯಣ   ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1481 ಸೋಭರಾಮ ತಂದೆ ಸಂಗ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1482 ಭಕಬುಲ ತಂದೆ ಗುಲ್ಯಭಬಾದಶಸ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1483 ಸೈದ  ತಂದೆ ನಾಗ  ಕೄಲ್ಲೂ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1484 ಶಂಕಯಲಿಂಗ ತಂದೆ ಮಲೂ   ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1485 ಭಹಿಬೂಫ ತಂದೆ ಅಜಾಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1486 ರುದರ ಭಣಿ ಗಂಡ ಸಿದದ ಲಿಂಗಮಯ  ಚನೂನ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1487 ರೇಭಿ  ಗಂಡ ಶಿವಯಣ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1488 ಗುಿಂಡುಸಾಫ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1489 ವಯಣಗೌಡ ತಂದೆ ಜಮಣಣ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರೂ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1490 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ ಗಂಡ ಜಮ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರೂ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1491 ಶಿಂತಗೌಡ ತಂದೆ ಫಷಣಣ  ಹಾಲಗಡ್ರೂ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1492 ಯಶುರಾಭ ತಂದೆ ಶಿವಯಣ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1493 ಭಲೂ   ತಂದೆ ದಿಂಡ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1494 ಸಿದದ ಭಿ  ಗಂಡ ದೇಣಣ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1495 ಹೆಗೆಗ ರಿ ತಂದೆ ಅಮೇೋಗ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1496 ಶೇಖಸಾಫ ತಂದೆ ದಷತ ಗಿೋಯಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1497 ವಯಣ  ತಂದೆ ಶಿರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1498 ಗುರುಪ್ಪದ  ತಂದೆ ನಾಗ  ಫಳಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1499 ಶಂಕಯಲಿಂಗ ತಂದೆ ವಯಣ  ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1500 ರ ಭುಲಿಂಗ ತಂದೆ ಭೋಮಶಂಕಯ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1501 ಭಹೇಬೂಫಟೇಲ ಮುದಬಾಳ (ಬಿ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1502 ಶಿವಯಣ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1503 ಮೆಬೂಫ ಪ್ಪಷಾ ಮೂಯಡಗಿ(ಎಸ್.ಎ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1504 ದಷತ ಗಿರಿ ಸಾಫ ನೋಯಲಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1505 ರಾಜಶೇಖಯ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1506 ಈಯಣಣ ಫಳಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1507 ಚೆನನ ಭಿ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1508 ಭಲೂ ನಾಥ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1509 ದೌಲತಾತ ಮ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1510 ಭೋಭರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1511 ಹಿೋರಾಸಿಿಂಗ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1512 ಅಶೋಕ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1513 ದಷತ ಗಿರಿ ಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1514 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ನೇದಲಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1515 ಶಿಭಿ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1516 ಫಷರಾಜ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1517 ಸೈಮದಲ್ಯಲ ಸಿಗಯತಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1518 ದಾಲಟೇಲ ಸಿಗಯತಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1519 ಅಮೋನಾ ಬೇಗಂ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1520 ಆಸಿಫಾ ಬೇಗಂ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1521 ಪುತಲ ಬೇಗಂ ಸಿಗಯತಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1522 ವಮೋಯೋದಿನ ಚಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1523 ಮಸುಭ ಸಾಫ ಗಂವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1524 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಸಿಗಯತಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1525 ಯಹಿಭಸಾಫ ಚಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1526 ರುಕಿದಿದ ೋನ ಚಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1527 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಗಂವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1528 ಭೋಭರಾಮ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1529 ಷದಾಶಿ ಗಂವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1530 ಗೌಸಿಯ್ಯಬೇಗಂ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1531 ಯ್ಯಸಿನ ಪ್ಪಶ ಚಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1532 ಮೆಬೂಫ ಸಾಫ ಗಂವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1533 ರಾಜಾಟೇಲ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1534 ಅಷೂ ಿಂ ಟೇಲ ಸಿಗಯಸಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1535 ಲಕಿ್ಷ ಣ ಖೋರು ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1536 ವಾಹಿೋದ ಟೇಲ ಸಿಗಯಸಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1537 ಶಜದ ಬಿೋ ಸಿಗಯಸಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1538 ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಿೋಯಗಾ.ಎಸ್.  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1539 ಹಾಫಿೋಜ ಬೇಗಂ ಗಫಬ ಯ ವಾಡಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1540 ಅನಸ್ತಬಾಯಿ ಹಿೋಯಗಾ.ಎಸ್.  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1541 ಕೃಶಣ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1542 ಸಿದದ ಣ್ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1543 ಶಿಣಣ ಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1544 ಅಶೋಕ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1545 ಸೋಭಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1546 ಮೂತಾತ ಪ್ಪ ನೇದಲಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1547 ಶಿಂತಭಿ ಮುತತ ಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1548 ರಾಘರ ವೇಿಂದರ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1549 ಚಂದರ ಭ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1550 ಆಮೃತ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1551 ಚದಾನಂದ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1552 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1553 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಹಿೋಯಗಾ.ಎಸ್.  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1554 ಬಾಬು ಕಾಯಬೋಷಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1555 ಲಕಿ್ಷ ಣ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1556 ಸಿದಾರ ಭ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1557 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1558 ರಾಭ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1559 ಶಿಲಿಂಗ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1560 ಫಲವಂತಾತ ಮ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1561 ದೇವಿಂದರ  ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1562 ಮೆಬೂಫ ಸಾಫ ಸಿಗಯಸಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1563 ಲಕಿ್ಷ ಣ ಚಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1564 ಿತರೆಡಿಡ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1565 ವೋಯಬದರ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1566 ಶಿಂತಭಿ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1567 ಸಿದದ  ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1568 ಸುಮತರ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1569 ರಾಜಕುಮಯ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1570 ಉಮದೇವ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1571 ಇಮಭ ಟೇಲ ಸಿಗಯಸಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1572 ಖಮಮ್ ಸಿಗಯಸಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1573 ಅಖೋಲ ಪ್ಪಶ ಸಿಗಯಸಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1574 ಸಣಮಂತ ಗಂವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1575 ಮಸುಭ ಸಾಫ ಚಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1576 ಜೈರಾ ಬೇಗಂ ದೇಷಣಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1577 ರಾಘರ ವೇಿಂದರ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1578 ಅಮೃತ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1579 ಸಾಗಯ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1580 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಮುತತ ಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1581 ವಕ್ಷ್ೋಲ ಸಾಫ ಮುತತ ಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1582 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಮುತತ ಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1583 ಶೇಶಣಣ ಮುತತ ಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1584 ಚಾಿಂದಬಿ ಮುತತ ಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1585 ಫಷರಾಜ ಮುತತ ಕೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1586 ಲ್ಯಡೊ ೋ ಟೇಲ ಸಿಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1587 ಪಕ್ಷ್ೋಯ ಟೇಲ ಸಿಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1588 ಜಾನಮಯ್ಯ ಸಿಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1589 ರಾಜಾ ಟೇಲ ಸಿಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1590 ಲ್ಯಳೇ ಟೇಲ ಸಿಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1591 ಸೈಮದ ಟೇಲ ಸಿಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1592 ಭಸಿ ದ ಟೇಲ ಗಂವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1593 ಅನವ ಯ ಟೇಲ ಕಲ್ಲೂ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1594 ಮಲನಬಿ ಸಿಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1595 ಸಷನ ಟೇಲ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1596 ಮೆಸಬೂಫ ಅಲೂ ಸಿಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1597 ಅಮೋನ ಸಾಫ ಗಂವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1598 ಅಲ್ಯೂ  ಟೇಲ ಸಿಗಯಸಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1599 ಅಮಯ ಣ ಮಯಡಗಿ (ಎಸ್.ಎಿಂ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1600 ದೇವಿಂದರ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1601 ಜಕಕ ಭಿ ಮಯಡಗಿ (ಎಸ್.ಎಿಂ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1602 ಶಿಣಣ ಮಯಡಗಿ (ಎಸ್.ಎಿಂ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1603 ಲಕಿ್ಷ ಣ ಆಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1604 ದೇರಾಜ ಆಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1605 ಬಿೋಯ ಜಭಖಂಡಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1606 ವಯಣಫಷ ಅಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1607 ಜಮರ ಕಾವ ಅಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1608 ಗುಯಣಣ ಗೌಡ ಮಯಡಗಿ (ಎಸ್.ಎಿಂ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1609 ವಶಲ್ಯಕ್ಷ್ಮ ಿ ಅಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1610 ದೇಕ್ಷ್ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1611 ಗುನುಭಲ ಜಲಪ್ಪಳ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1612 ಶಿಂತಪ್ಪ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1613 ರಾವುತ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1614 ಬಯತಕುಮಯ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1615 ನಾಭದೇ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1616 ಲ್ಯಳ್ಳ ಸಾಫ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1617 ತ್ರ ಣಣ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1618 ಭಲೂ ಟೇಲ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1619 ಇಮಭಟೇಲ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1620 ಕೃಶಣ ಪ್ಪ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1621 ಭಹಾಿಂತೇವ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1622 ಸುಣ್ಣಿ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1623 ಸಂಗ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1624 ಬಾಬುರಾಮ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1625 ಅದ ಚವಾಾ ಣ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1626 ನಾಗ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1627 ಭಶಕಸಾಫ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1628 ದೇನು ಸಿಿಂಗ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1629 ಖುಬೂ ರಾಠೋಡ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1630 ಫಸದ್ದದ ಯ ಚವಾಾ ಣ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1631 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಾಬು ಕಳಕೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1632 ಚನನ  ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1633 ಭರೆ ಚನೂನ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1634 ಗೌಯಭಿ ಅಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1635 ಶೇಖಭಿ ಅಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1636 ಭಲೂ  ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1637 ವಯಣ ಮಲಗೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1638 ಕೄಿಂಚ ಕುಕನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1639 ಸಿದದ ಭಿ ಅಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1640 ಅಮಯ ಭಿ ಅಿಂದೋಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1641 ನಾಗ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1642 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1643 ರಾಭಮಯ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1644 ಮಲೂ ಭಿ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1645 ಹುಸೇನಬಾಷಾ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1646 ವಯಣ ಹಿ ಯಗಾ ( ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1647 ಯಮವ ನೆಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1648 ಬೋಯಭಿ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1649 ದಾಯ ಭಿ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1650 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1651 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1652 ಬೋಯಭಿ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1653 ರುದರ ಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1654 ಗುಯ ಕುಯನಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1655 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1656 ಶೋಭಾ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1657 ಭೋಯ್ಯಭ ಹಿ ಯಗಾ ( ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1658 ಲ್ಯಲಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1659 ಗುರುನಾಥ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1660 ದಿಂಡಪ್ಪ ನೆಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1661 ಭೋಭರಾಮ ನೆಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1662 ಪಂಡಿತರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1663 ಮುತತ ಣನ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1664 ದೇ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1665 ವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1666 ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಿ ಯಗಾ ( ಎಸ್.ಎನ್ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1667 ಯಮವ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1668 ಗಿರಿಭಲೂ  ಕುಯನಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1669 ಬಗವಂತಾರ ಮ ಕುಯನಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1670 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ನೆಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1671 ಶಂಕಯಲಿಂಗ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1672 ತಾಮಭಿ ನೆಲೋಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1673 ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂ ಯ ( ಕೄ )  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1674 ಭಸಬೂಫ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1675 ಮವವ ಿಂತರ ರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1676 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಕಾಿಂತ ಮಂದೇವಾಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1677 ಸುಮತರ /ಸಣಮಂತ ಐನಾಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1678 ಸಿದದ ಣಣ /ಲಕಿ್ಷ ಣ ಜನವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1679 ಗೌಡಭಿ /ಶಿವಾನ ಇನಾಪೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1680 ದೇರಾಜ/ಚಂದ ಗೂಡೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1681 ಶಂಕಯಲಿಂಗ/ಗೋಲ್ಯೂ ಳ ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1682 ಅಮೃತ/ಭರೆ ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1683 ಪ್ರ ೋಭಲಬಾಯಿ/ಗುರುನಾಥ ಆಲ್ಲರು  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1684 ಶಂಕಯ/ದಿಂಡು ಆಲ್ಲರು  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1685 ಭಲೂ ಭಿ /ವಯಣ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1686 ಜಟೇ /ವಯಣ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1687 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ/ದಿಂಡು ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1688 ವಯಣ /ಅಮಯ  ಬಿಲವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1689 ರಾಮು/ವಾಲು ಆಲ್ಲರು  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1690 ಹುಷನ /ಭಲಕ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1691 ಭರೆ /ಭಲಕ  ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1692 ಭಾಯತ್ರ /ಯಮವ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1693 ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ/ಹಿಯಗ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1694 ಚಂದ /ಫಿೋಯ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1695 ಭಲೂ ನಗೌಡ/ನಿಂಗನಗೌಡ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1696 ಫಷ /ಲಕಕ  ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1697 ರೇಣುಕಾ/ಸನುಮಂತ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1698 ರಾಭಣನ /ನಿಂಗ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1699 ಚನನ  /ಮವವಂತ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1700 ಕಾಿಂತ /ಹೋನನ  ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1701 ದಾಯ  /ಸಾಯಿಫಣನ ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1702 ಗುರುಸಾವ ಮ/ಭಹಾಿಂತಮಯ ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1703 ಯಜಾಕ್ ಸಾಬ್/ಖಾಸಿೋಮ್ ಸಾಬ್ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1704 ಮಳ /ಶಂಕೄರ ೋ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1705 ಸುಮತಾತ /ಶಿಂತ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1706 ಸೈಮದ್ ಸಾಫ / ಕಾಸಿಿಂಮ್ ಸಾಫ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1707 ರುದರ ಮಯ /ಗುಯಪ್ಪದಮಯ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1708 ಭಲಕಸಾಫ /ಕಾಸಿಭ ಸಾಫ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1709 ಫಷ /ಭರೆ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1710 ಶಂಕೄರ ೋ /ಸಣಮಂತ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1711 ಬಾಬು/ಭಡಿವಾಳ ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1712 ಕಾಳ /ನಿಂಗ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1713 ನಿಂಗ /ಭೋಭಶಯ ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1714 ಚಂದರ ಕಾತ/ರಾವುತ ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1715 ಅಮಯ  /ಭಲೂ  ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1716 ಮೆಹೆಬೂಫ /ಸೋಫಿೋಸಾಫ ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1717 ಭೋಯ /ಭೋಭ ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1718 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ/ ಫಷರಾಜ ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1719 ಅರುಣ/ಜಗನಾನ ಥ ಕಾಚಾಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1720 ಅಕಕ ಭಹಾದೇವ/ಸಿದದ ಣನ ಕಾಚಾಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1721 ಶಿಲಿಂಗಭಿ /ರೇಣ ಕಾಚಾಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1722 ವಯಣ /ಗುಯಲಿಂಗ ಸಾಗಿಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1723 ಸಣಮಂತ/ಭೋಭ ಅಖಂಡಸಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1724 ವಯಣ /ಮುರುಗೆ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1725 ಸಿದದ ಣನ /ಫಷವಂತಾರ ಮ ಬೆಣ್ನ ೋಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1726 ಸಂಜ /ಶಿ ಬೆಣ್ನ ೋಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1727 ಗಂಗಾಬಾಯಿ/ವಯಣ ಕಾಚಾಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1728 ವಯಣಗೌಡ/ಶಂಕಯಗೌಡ ಕಾಚಾಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1729 ಮಡಿವಾಳ /ಭಲೂ ಣಗೌಡ ಅಖಂಡಸಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1730 ಮೆಹೆಬೂಫಸಾಫ/ಭಸಭಿ ದ್ ಸಾಫ ಕುಕನಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1731 ಸಂತರಾಮ/ಭಡಿವಾಳ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1732 ದೇವಿಂದರ  /ಭಡಿವಾಳ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1733 ಶಿಣನ /ನಿಂಗ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1734 ವಜಮಕುಮಯ/ಭಡಿವಾಳ ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1735 ಸಿದದ   ಗೋಲ್ಯಳ ಮಗಣಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1736 ಮಹಾಿಂತ  ವ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1737 ಯಂಕ  ಭಲ ಭಲ್ಯೂ  (ಕ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1738 ಭರೆಭಿ  ಫಷಲಿಂಗ ಅಿಂದೋಲ್ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1739 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ ವಮೂತ್ರಿ ಅಿಂದೋಲ್ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1740 ಈಯವ  ಖಂಡ ಸಯನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1741 ದೇ  ಹೂನನ  ಸಯನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1742 ವಯಣ  ಕೂತಲ ಸ್ತಿಂಫಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1743 ಲಕಿ್ಷ ಣ  ಭಾಗ ಸ್ತಿಂಫಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1744 ಗೌರಾಬಾಯಿ ಭಹಾದೇ ಸ್ತಿಂಫಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1745 ಫಷರಾಜ ಬಿೋಭ ಗೂಬುಬ ಯವಾಡಿಗ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1746 ಗುರುರಾಜ ಸಣಮಂತ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1747 ಚಂದೃಕಲ್ಯ ಭಯಗ ಜಳಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1748 ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ   ಗೇಮು ಮಂದೇಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1749 ಯಮವ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ಮಂದೇಲ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1750 ಸಿದದ   ಬಿೋಭ ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1751 ಭಹಾದೇವ ಈಯ  not ಸಾಥಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1752 ಈಯ  ಲಕಕ  ನೋಯಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1753 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಧನಸಿೋಿಂಗ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1754 ದೇನು ಧಾರೂ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1755 ಹಿೋಯಪ್ಪ  ಶಿಲಿಂಗ ಕುಳಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1756 ಸಣಮಂತರಾಮ ಚನನ ಫಷ ಹಂಗಯಗಾ (ಕೄ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1757 ಯಘೂನಾಥ ಲೇವು ಅಲ್ಯೂ ಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1758 ಶಿಂತಭಿ  ಕಲ್ಯಣಿ ಹಂಗಯಗಾ (ಕೄ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1759 ಮಭನಬಾಯಿ ಈಯ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1760 ಅಭರೇವ ಹಂಚೆನಾಳ ಹಂಚೆನಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1761 ಭಲಕಕ ಪ್ಪ  ಭೂತಪ್ಪ ಅಲ್ಯೂ ಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1762 ಸರಿಚಂದೃ ತೂಕೂಕ ಅಲ್ಯೂ ಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1763 ಬಿೋಭಸಿೋಿಂಗ ಭಂಗು ಅಲ್ಯೂ ಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1764 ತ್ರೋಪು  ಥಾರು ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1765 ಅನಂದ  ಭಲ ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1766 ಫಷ  ಸಂಗ  ಕಯಕಳಿ್ಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1767 ರಾಮು ಗಂಗು ಅಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1768 ಮಹಾದೇವ ರಾಮು ಅಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1769 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಫಷ ಮಲಗೋಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1770 ನೋಲಭಿ  ಸ್ತಯ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1771 ಸೋಭಣನ  ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1772 ಭೋಭ  ಸಿದದ   ಹಂಗಯಗಾ (ಕೄ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1773 ಶಿರ ೋಮಂತ ಹಂಗಯಗಾ (ಕೄ)  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1774 ಮಫಣನ  ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1775 ಸಿದಾರ ಭ  ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1776 ಚನನ   ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1777 ಸೈದ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1778 ರುದರ   ನಾಗಯಸಳ್ಳೂ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1779 ಉಮಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1780 ಮಹಾದೇ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1781 ನಿಂಗ  ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1782 ಕಸ್ತತ ಯಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1783 ಸಿದದ ಭಿ  ಅಿಂಫಯಖೇಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1784 ಸುಭಾಷ ಭಲ್ಯೂ ಬಾದ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1785 ಸುಬುಬ  ಇಜೇರಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1786 ತೇರ್ಜ ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1787 ಸಣಮಂತ ಬಿಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1788 ದೇರಾಜ ಕೂಣ್ಣನ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1789 ಪ್ಪಿಂಡು ಕೂಣ್ಣನ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1790 ಫಸದ್ದದ ಯ ಗುಡೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1791 ಮಲ  ನಾಗಯಸಳ್ಳೂ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1792 ರೇಣಸಿದದ  ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1793 ವಠಡ ಲ ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1794 ಧಾರ್ಜ ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1795 ಶಿ  ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1796 ದೇವಿಂದರ  ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1797 ಹೂಬುನಾಮಕ ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1798 ಭೋಭಮಯ ಬಿಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1799 ದೇವಂದರ  ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1800 ಪ್ಪಿತ್ರ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1801 ವಮಫಣನ  ಸುಿಂಫಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1802 ದೇಕಭಿ  ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1803 ಕಾಳಭಿ  ಸುಿಂಫಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1804 ಸಾಮಫಣಿ  ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1805 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಮುಯಗಾನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1806 ಅನೋತಾ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1807 ಲ್ಯಲಸಿಿಂಗ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1808 ಪಿೋರು ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1809 ಭಲೇವ  ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1810 ಭಹಾಿಂತ  ಮಹೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1811 ಶಿಂತಭಿ  ಮಹೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1812 ಫಷಭಿ  ಅಲ್ಯೂ ಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1813 ಗುಿಂಡು ಅಲ್ಯೂ ಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1814 ಮಹಾದೇ  ಮಹೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1815 ಫಷಲಿಂಗ ಮಂಗಳಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1816 ವಯಣ  ನರಿಬೋಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1817 ಸಿದದ  ವಕಾಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1818 ಬಗವಂತ ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1819 ಪುತಾತ ಳಬಾಯಿ ಮುಯಗಾನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1820 ಈಯ ಸುಿಂಫಡ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1821 ಗೇಮು ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1822 ಚಂದಾರ ಭ ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1823 ಸುಣಿ ಮಹೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1824 ಫಷ ಕೂಡಚ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1825 ರಾಮ ಕೂಿಂಡಗುಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1826 ಕಾಿಂತ ಮುಯಗಾನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ



1827 ಸುಬರ ದ ಮುಯಗಾನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1828 ಆನಂದ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1829 ನಿಂಗ  ವಕಾಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1830 ಅದೇಗೇ ಮುಯಗಾನೂಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1831 ಫಷಭಿ  ಕೄಲ್ಲಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1832 ರೇಣಸಿದದ  ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1833 ಚಂದರ ಕಾತ ಅಲ್ಯೂ ಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1834 ತುಳಜ ಕಣಮವವ ಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1835 ಸಾಫವ  ಮನಶಿಣಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1836 ಸಣಮಂತ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1837 ಶಿಕಾಿಂತಭಿ  ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1838 ನಾಗ  ನೇದಲಗಿ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1839 ವಯಣಪ್ಪ  ಹಿ ಯಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1840 ಮನಾಭಾಯಿ ಮುದಬಾಳ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1841 ರ್ಜಮರಾಭ ಮಡ್ರರ ಮ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1842 ದೇಸು ಅಲ್ಯೂ ಪುಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1843 ನಿಂಗ  ಕೂಿಂಡಗುಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1844 ಸಾವತಾರ ಕೂಿಂಡಗುಳ್ಳೂ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1845 ಫಷವಂತರಾವ್ ಜನವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1846 ಸಣಮಂತರಾಮ ಡಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1847 ದಯ   ಡಗೇರಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1848 ಭೋಭರಾಮ ಸ್ತನನ   ಲಘು ನೋರಾರಿ

1849 ಸಿೋದದ   ಯ್ಯಳವಾಯ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1850 ಬಗವಂತಾರ ಮ ಆಿಂಕಲಗಾ  ಲಘು ನೋರಾರಿ

1851 ಭೋಮು /ದೇರ್ಜ ಮುತತ ಕೋಡ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1852 ಪ್ಪಿಂಡು/ಮಘ ಗಂವಾಯ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1853 ಫಷರಾಜ /ಸಿದಾರ ಭ ಬುಟನಾಳ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1854 ಭಡಿವಾಳ /ಭಲೂ  ಶಿಪೂಯ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1855 ಸಾವತ್ರರ /ಸಾಫಣನ ಗುಡೂಯ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1856 ಸಾಯಿಫಣನ /ಭಾಗಣನ ಗುಡೂಯ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1857 ಸಂಗಭಿ /ವಯಣಮಯ ಹಿ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1858 ಭಲೂ ಭಿ /ವವವ ನಾಥ ಕಲ್ಲೂ ಯ (ಕೄ) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1859 ಸುರೇವ/ಸುಫಬ ರಾ ಜೇಯಟಗಿ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1860 ತ್ರ ಣನ /ಶಿಲಿಂಗ ಇಜೇರಿ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1861 ಸಂತತ ೋಶ/ಶಂಕಯ ಫಳಫಟಿ್ಟ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1862 ತ್ರರುತ್ರ/ಶಿ ನಾಗಯಸಳ್ಳೂ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1863 ಗೋಲ್ಯೂ ಳ /ಭೋಭ ಫಳಫಟಿ್ಟ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1864 ಈಯಣನ /ವಯಣ ಇಜೇರಿ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1865 ಷಯಷವ ತ್ರ /ಶಿವುಕುಮಯ ಸ್ತನನ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1866 ಅಮೃತ/ಫಷಣನ ಜೇಗಿಿ(ಕೄ) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1867 ಶಿಲೋಲ್ಯ/ಯವಿಂದರ ಅಖಂಡಸಳ್ಳೂ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1868 ನಾಗ /ಭಲೂ ೋಕಾರ್ಜಿನ ಮಂದೇವಾಲ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1869 ಶಂಕಯಲಿಂಗ /ಭಹಾಿಂತ ಅಖಂಡಸಳ್ಳೂ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1870 ಭಹಾಿಂತ /ಕಲೂ  ಅಖಂಡಸಳ್ಳೂ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1871 ವವೇಕಾನಂದ/ಸಿದದ  ಭಳ್ಳೂ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1872 ಮಲ್ಯನಾಫ/ಸಿಿಂಕದಯಸಾಫ ಕೋಡಗೂಳ್ಳ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1873 ಭನೋಸಯ/ಈವವ ಯಪ್ಪ ನೆಲೋಗಿ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1874 ವೋಯಬದರ ಪ್ಪ /ಭಲಕ ಜಪ್ಪ ಯ್ಯಳವಾಯ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1875 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ /ಗಂಗೋ ಖಾಷಯಭೋಸಾಗ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1876 ಹಿರಾಬಾಯಿ /ಸೋಮು ಖಾಷಯಭೋಸಾಗ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1877 ರಾಮ /ಕರೆ ಖಾಷಯಭೋಸಾಗ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1878 ಶಂಕಯ/ಗೋಪು ಖಾಷಯಭೋಸಾಗ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1879 ಮೇತಾಬಾಯಿ/ಗೋಪು ಖಾಷಯಭೋಸಾಗ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1880 ಶಿರ ೋಬಾಬು/ಸರಿವವ ಿಂದರ ಖಾಷಯಭೋಸಾಗ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1881 ಪುರ ಭು /ಗೋಪು ಖಾಷಯಭೋಸಾಗ J¸ï JªÀiï J JªÀiï



1882 ಅನಸಬಾಯಿ/ರೊಸಿಿಂಗ್ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1883 ಯತಾಯ ಬಾಯಿ/ಮೂಗಾತ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1884 ಸಂರ್ಜ/ಸನಮ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1885 ಫಸು/ಗಪು ಖಾಷಯಭೋಸಾಗ J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1886 ಮಂರ್ಜಳಾ /ಶಿಂತ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1887 ಯಸು/ಭಾಮು ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1888 ಗುಜರಾಬಾಯಿ/ಬೇರ್ಜ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1889 ಲಚಮ/ಷಕರು ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1890 ನಿಂಗ /ಸಾಮಫಣನ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1891 ಧಭಿಣ/ಚಂದರ ಶಯ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1892 ಭಲೂ  /ಭೋಭಭಿ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) J¸ï JªÀiï J JªÀiï

1893 ಕರೆ /ಬಾಲ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ r¸À¯ï EAd£ï

1894 ಸಣಮಂತ/ಭೋಭರಾಮ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ r¸À¯ï EAd£ï

1895 ಭೋಭರಾಮ/ಫಷರಾಜ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ r¸À¯ï EAd£ï

1896 ಯಂಕಮಯ /ಮಲೂ  ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ r¸À¯ï EAd£ï

1898 ಭೋಭವ /ಭೋಭ ಚಿನಳಿ್ಳ r¸À¯ï EAd£ï

1899 ಮಬು ಕುಮಯ/ತಾಯಿ /ತಾರಾಬಾಯಿ ಮಡ್ರರ ಮ r¸À¯ï EAd£ï

1900 ಭಲೂ ಭಿ /ಸೈದ ಇಜೇರಿ r¸À¯ï EAd£ï

1901 ಈಯಭಿ /ಖಂಡ ಸಯನೂಯ r¸À¯ï EAd£ï

1902 ಜಮರಾಭ/ಸಿೋತು ರೇನೂಯ r¸À¯ï EAd£ï

1903 ಶಿಂತ /ಭೋಭರಾಮ ಹಾಲಗಡಗ r¸À¯ï EAd£ï

1905 ಸಿದದ ಭಿ /ಶಿಲಿಂಗ ಸಯವಾಳ r¸À¯ï EAd£ï

1906 ನಾಗಭಿ /ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಇಜೇರಿ r¸À¯ï EAd£ï

1907 ಈಯಣಣ /ರಾಜೇಿಂದರ ಇಜೇರಿ r¸À¯ï EAd£ï

1908 ಅನುರಾದಾ/ಸಾಫಮಯ ಆಲ್ಲಯ r¸À¯ï EAd£ï

1909 ಶಿಂತಗೌಡ/ಸೋಭಣಣ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರೂ r¸À¯ï EAd£ï

1910 ಭಹಾದೇವ/ಚನನ ಫಷ ಮಯಡಗಿ(ಎಸ್ಎಮ್)) r¸À¯ï EAd£ï

1911 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿ/ವಯಣ ಇಜೇರಿ r¸À¯ï EAd£ï

1912 ನಿಂಗಭಿ /ಅಮೃತಮಯ ಆಲ್ಲಯ r¸À¯ï EAd£ï

1913 ಭೋಭಗೌಡತ್ರ/ಭಲ್ೂ ೋವ ಹಾಲಗಡ್ರೂ r¸À¯ï EAd£ï

1914 ಈಯಣಣ /ವಯಣಣ  ಇಜೇರಿ r¸À¯ï EAd£ï

1915 ಸೈಮದ/ ಅಲ್ಯೂ ಬಕ್ಷ ಇಜೇರಿ r¸À¯ï EAd£ï

1916 ಬಾಬಾಟೇಲ/ಸೈಮದ ಉಭರ್ ಇಜೇರಿ r¸À¯ï EAd£ï

1917 ಅಮಯ ಭಿ /ಶಿಂತಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರೂ r¸À¯ï EAd£ï

1918 ಅಶೋಕ/ಚನನ  ಕಫಲೂ ಸಯನೂಯ r¸À¯ï EAd£ï

1919 ಜೋಯ ಬಾಬಾಸಾಫ ಇಜೇರಿ r¸À¯ï EAd£ï

1920 ನೋಲಭಿ /ನಾಗ ಸೋನನ r¸À¯ï EAd£ï

1921 ಹುಸೇನ ಟೇಲ/ಖಾಜಾ ಟೇಲ ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ r¸À¯ï EAd£ï

1922 ನಾಗರಾಜ/ಶಿವಯಣ ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ r¸À¯ï EAd£ï

1923 ಲಕಕ ವ /ನಿಂಗ ಸೋನನ r¸À¯ï EAd£ï

1924 ಹೈಯ್ಯಳ /ಸಂಗ ಸೋನನ r¸À¯ï EAd£ï

1925 ನಯಸಿಿಂಸ/ಷಯಷತ್ರ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್ಎನ್) r¸À¯ï EAd£ï

1926 ಮುತತ ಣಣ /ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿ ಮಂದೆವಾಲ r¸À¯ï EAd£ï

1927 ಭಲೂ ಣಣ /ಸಂಗಣಣ ಮಂದೆವಾಲ r¸À¯ï EAd£ï

1928 ಫಶಿರ್ ಅಸಿ ದ/ಬಾಬಾಸಾಫ ಇಜೇರಿ r¸À¯ï EAd£ï

1929 ಫಷ /ವಯಣನ  ಹಾಲಗಡ್ರೂ r¸À¯ï EAd£ï

1930 ಚಾಿಂದಟೇಲ/ಗುಲ್ಯಭಟೇಲ ಇಜೇರಿ r¸À¯ï EAd£ï

1931 ಅಶೋಕ/ನಿಂಗ ಮಯಡಗಿ(ಎಸ್ಎಮ್)) r¸À¯ï EAd£ï

1932 ಮುತತ  /ಸಿದದ  ಹಾಲಗಡ್ರೂ r¸À¯ï EAd£ï

1933 ನೋಲಭಿ ಗೌಡತ್ರ/ಬಾಪುಗೌಡ ಅಯದಾ r¸À¯ï EAd£ï

1934 ಭಹಿಬೂಬಿ / ಭಶಕ ಸಿಗಯತಸಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1935 ರಾಜೇವವ ರಿ / ರಾಜಶೇಖಯ ಮುತತ ಕೋಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1936 ನವಾಫಖಾನ / ಕಾಸಿೋಭಟೇಲ ದೇಷಣಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1937 ಶಂಕಯಲಿಂಗ / ಮವವ ಿಂತರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1938 ಶಿವಯಣ / ಮವವಂತರಾಮ ಕುಯನಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



1939 ಭೋಯ /  ಭೋಭರಾಮ ನೇದಲಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1940 ನೆಸರು/ ಈವವ ಯ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1941 ಶಿಲಿಂಗ  / ಫಷಣಣ ಕಲ್ಲೂ ಯ ಕೄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1942 ಮುತತ  / ಫಷ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1943 ಭಲೂ ಣಣ  /ಗಲ್ಯೂ ಳ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1944 ನಾಗ  / ದರೇ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1945 ವಯಣ  /ನಿಂಗ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1946 ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದಯ/ ದಷಗಿೋಯಸಾಫ ದೇಷಣಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1947 ಖಾಜಾಟೇಲ/ ಕಾಸಿೋಭಟೇಲ ದೇಷಣಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1948 ರಾಜ ಅಸಿ ದ/ ಬಂದಿಗಸಾಫ ಇಜೇರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1949 ಭಲೂ   /ಫಷಣಣ ಬಿಳವಾಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1950 ಚಂದರ ಶೇಖಯ /ವಯಣ ಜೇಯಟಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1951 ಅಮಯ ಣಣ  /ಭಲೂ ಣಣ ಸಾಥಖೇಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1952 ಶಿಫಷಭಿ / ವಯಣ ಲಕಣಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1953 ಶಿಭಿ / ಸಿದಾರ ಭ ಹಾಲಗಡಡ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1954 ದೇಕಭಿ / ಮಲಗುಯ ಫಳಫಟಿ್ಟ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1955 ರಾಚ  / ಫಷ ಸಾತ ರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1956 ನಿಂಗ / ಭಲೂ  ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1957 ಬಾಪೂಗೌಡ /ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ಕಡಚ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1958 ತ್ರ ವ  / ಮಲೂ  ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1959 ಸಣಮಂತಾರ ಮ / ಫಷ ಫಳಫಟಿ್ಟ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1960 ನಿಂಗಭಿ / ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಕಡಚ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1961 ಮಲೂ  ಗೌಡ / ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ಕಡಚ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1962 ನಿಂಗ  / ಭೂತಾಳ ಮೂದೋಳ ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1963 ಸಿದದ   / ಭೋಭರಾಮ ಕಡಚ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1964 ತ್ರ ಣನ ಗೌಡ / ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಮೂದೋಳ ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1965 ರಾರ್ಜಗೌಡ / ಸೋಭರಾಮಗೌಡ ಜೇಯಟಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1966 ನಬಿಸಾಫ / ರಾಜಸಾಫ ಹಿ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1967 ಕೄಿಂಚ ಫಷವೇವವ ಯ / ಗುರು ಕೄಿಂಚ ಫಷವೇವವ ಯಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1968 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ / ಸಿದದ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1969 ಭೋಭಬಾಯಿ / ಭಲೂ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1970 ಭೋಭರಾಮ / ಭಹಾದೇ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1971 ಗಂಗಭಿ / ಶಿಂತಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1972 ನೋಲಭಿ  / ನಾಗ ಸನನ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1973 ಲಕಕ ವ  / ನಿಂಗ ಸನನ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1974 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಗುರುನಾಥ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1975 ವಯಣ ಉಮಗಿರಿ / ಫಷಾ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1976 ಭಲೂ ಭಿ  / ಶಿವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1977 ಸೋಭರಾಮ / ಸಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1978 ಭಕಬುಲ / ಗುಲ್ಯಭಬಾದಷಾ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1979 ಸೈದ  / ನಾಗ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1980 ಶಂಕಯಲಿಂಗ / ಮಲೂ  ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1981 ಭಹಿಬುಫ / ಅಜಾಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1982 ರುದರ ಭಣಿ / ಸಿದದ ಲಿಂಗಮಯ ಚನೂನ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1983 ರೇಭಿ  / ಶಿವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1984 ಗುಿಂಡುಸಾಫ / ಹುಸೇನಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1985 ವಯಣ ಗೌಡ / ಜಮಣ್ಣಣ  ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1986 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ / ಜಮ  ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1987 ಶಿಂತಗೌಡ / ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1988 ಯಶುರಾಭ / ಶಿವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1989 ಭಲೂ   / ದಿಂಡ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1990 ಸಿದದ ಭಿ  / ದೇಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1991 ಹೆಗಗ ರಿ / ಅಮೇೋಗ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1992 ಶೇಖಸಾಫ / ದಷತ ಗಿೋಯಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



1993 ವಯಣ  / ಶಿರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1994 ಗುರುಪ್ಪದ  / ನಾಗ ಫಳಿಂಡಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1995 ಶಂಕಯಲಿಂಗ / ವಯಣ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1996 ರ ಭುಲಿಂಗ / ಭಭಶಂಕಯ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1997 ಭೋಭನಗೌಡ ತಂದೆ ಶಿಂತಗೌಡ ಹಾಲಗಾಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1998 ಸಿದದ   ತಂದೆ ದಾಯ   ಹಾಲಗಾಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

1999 ಶಿಕುಮಯ ತಂದೆ ನೋಲಕಂಠಮಯ  ಹಾಲಗಾಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2000 ಫಷರಾಜ ತಂದೆ ನಿಂಗಣಣ ಆಿಂದೋಲ್ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2001 ವವಡ ಕ್ಷ್ಯಣ ತಂದೆ ಸುರೇವ ಗಂವಾಾ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2002 ಖಾದಯ ಬಿ ಗಂಡ ಚಾಿಂದ ಟೇಲ ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2003 ದಿಂಡ ಗೌಡ ತಂದೆ ಭಲೂ ನಾಥ ಮಲಗೂಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2004 ಭಲಕ  ತಂದೆ ಭಾಗಣಣ ದೇಷಣಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2005 ಫಷರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದಾರ ಭ ಸಲ್ಲೂ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2006 ಷತಬಾ ತಂದೆ ಗುಿಂಡ ಇಟಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2007 ಭಾಗಭಿ  ಗಂಡ ಫಲವಂತ  ಹಿ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2008 ನಿಂಗಭಿ  ಗಂಡ ಅಮೇಗ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2009 ಸಂಗನಫಷಭಿ  ಗಂಡ ಚನನ ಫಷ ನರಿಬೋಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2010 ಸಾಮಫಣಣ  ತಂದೆ ಹುಷನ  ನರಿಬೋಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2011 ತ್ರ ಣಣ  ತಂದೆ ವಯಣ  ನರಿಬೋಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2012 ಶಿವಯಣ  ತಂದೆ ಗುರುಫಷ  ಹಿ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2013 ನಾಗಯತನ  ಗಂಡ ತ್ರಪ್ ಗೌಡ ಫಳಫಟಿ್ಟ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2014 ಅಮೃತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿಲಿಂಗ  ಫಳಫಟಿ್ಟ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2015 ದಾಯ   ತಂದೆ ಹನ  ಸಯನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2016 ಈಯವ  ಗಂಡ ಖಂಡ  ಸಯನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2017 ಭಾಗಭಿ  ಗಂಡ ಷಕೄರ   ಸಯನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2018 ಶಿರ ೋಮಂತ ತಂದೆ ವಯಣ  ಕುಕನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2019 ಗುಯಣಣ  ತಂದೆ ರಾಚ  ಕುಕನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2020 ಶಂಕರ   ತಂದೆ ಭರೆ  ಬೆಲ್ಲೂ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2021 ಚನನ ಭಿ  ಗಂಡ ಶಂಕರ ಮಯ  ಕುಕನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2022 ಶಿಂತಗೌಡ ತಂದೆ ಸಣಮಂತರಾಮ ಸಾತ ರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2023 ಶಿರಾಜ ತಂದೆ ರಾಚ  ಕುಕನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2024 ವಯಣಭಿ  ಗಂಡ ಫನನ ಮಯ  ಕುಕನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2025 ಸಿದದ   ತಂದೆ ನಿಂಗ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2026 ವಯಣ  ತಂದೆ ಚನನ ಫಷ  ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2027 ವಯಣಭಿ  ಗಂಡ ದಂಡ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2028 ಚಂದಾರ ಭ  ತಂದೆ ಅಮಯ   ಐನಾಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2029 ಶಿಂತ  ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2030 ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಯಮನಂದ ಮಲಗೋಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2031 ಶಿವಯಣ  ತಂದೆ ಫಷರಾಜ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2032 ಶಿಣಣ ಗೌಡ ತಂದೆ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಇಜೇರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2033 ದೇ ಗೌಡ ತಂದೆ ಫಸಂತಗೌಡ ಭಳಿ್ಳ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2034 ನಾಗಭಿ  ಗಂಡ ಚಂಬೆದ ರೋಕಾಿಂತ ಭಳಿ್ಳ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2035 ಸಣಮಂತರಾಮ ತಂದೆ ಅಭಿ ಣಣ  ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2036 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ ಗಂಡ ಭೋಭರಾಮ ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2037 ನೋಲಭಿ  ಗಂಡ ಭೋಭರಾಮ ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2038 ಕೃಶಣ   ತಂದೆ ವಿಂಕಣಣ  ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2039 ಭರೆ  ತಂದೆ ಪಿಲಕೄ  ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2040 ಗಿರೆ  ತಂದೆ ಭೋಭರಾಮ ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2041 ವಯಣಫಷ  ತಂದೆ ಅಭಣಣ  ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2042 ವಯಣ  ತಂದೆ ಚಂದ  ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2043 ಭೋಭರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮ  ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2044 ಸಂತ ತಂದೆ ಭಡಿವಾಳ  ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2045 ಭಡೆ  ತಂದೆ ಈಯಣ್ಣಣ  ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2046 ಸಿದದ ಣಣ  ತಂದೆ ಭಲೂ ಣಣ  ರಾಜವಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2047 ಭೋಭಣಣ  ತಂದೆ ಈಯಣಣ  ನರಿಬಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



2048 ಸಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಾಮಫಣಣ  ಆಲ್ಲಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2049 ಸುಭಾಶ ತಂದೆ ನಾಗ  ಸನನ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2050 ವವವ ನಾಥ ತಂದೆ ಶಿ  ಮಲಗಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2051 ಅನನ ಪೂಣಿ ಗಂಡ ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2052 ಸೋಭರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮ  ನೇಲಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2053 ಬೋಯಭಿ  ಗಂಡ ಫಷರೆಡಿಡ  ತ್ರ ಗಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2054 ನಿಂಗನಗೌಡ ತಂದೆ ವಯಣಗೌಡ ಚನೂನ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2055 ಸಿದದ ಣಣ  ತಂದೆ ಭರೆ  ಜನವಾಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2056 ವಯಣಭಿ  ಗಂಡ ಶಿವುಕುಮಯ ಮಯಡಗಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2057 ಸುಮತಾರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2058 ಶಿ ಗೌಡ ತಂದೆ ದಡ ಗೌಡ ಭಳಿ್ಳ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2059 ಗಲ್ಯೂ ಳ  ತಂದೆ ಶಿವಯಣ  ಅಯಳಗಂಡಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2060 ಭೋಭರಾಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಗುಿಂಡ ಗೌಡ ಹಂಗತತ ಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2061 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಲೂ   ಕೋಣಸಿರಿಸಿಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2062 ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಐನಾಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2063 ಮಭನ  ತಂದೆ ಹನನ   ಐನಾಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2064 ಚಂದರ ಕಲ್ಯ ಗಂಡ ಗುಯ  ಅಯಳಗಂಡಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2065 ದಾಲಭಲಕ ತಂದೆ ರಾಜೆಸಾಫ ಅಯಳಗಂಡಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2066 ವಶಿಕಲ್ಯ ಗಂಡ ಫಷರಾಜ ಸಾಥಖೇಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2067 ದಿಂಡ  ತಂದೆ ಸಣಮಂತ  ಮಡ್ರರ ಮ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2068 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ತಂದೆ ವಯಣ  ಸಾತ ರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2069 ಮುಕುತ ಭಸಾಫ ತಂದೆ ಭವಖಸಾಫ ಜಭಖಂಡಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2070 ವಯಣ  ತಂದೆ ಈಯ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2071 ಚಂದ  ತಂದೆ ವಯಣ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2072 ಬಾಪುಗೌಡ / ಸಂಗ ಗೌಡ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2073 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಗೋಲ್ಯೂ ಳ ನೆಲೋಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2074 ಫಷರಾಜ / ಬಿೋಭರಾ ಸಯವಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2075 ಭೋಭಬಾಯಿ / ತ್ರ ಣಣ ಸಯವಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2076 ನಿಂಗ  / ರಾಮ ಚನೂನ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2077 ಈಯಣಣ  / ಭರೆ ನರಿಬೋಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2078 ಶಂಕಯಲಿಂಗ / ಭಹಾದೇ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2079 ಅವ ಣಣ  / ಹುಲಕಂಟ ನಾರಾಮಣಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2080 ಅಮೇೋಗಿಸಿದದ  / ಬಿೋಭಶಯ ಹುಲ್ಲೂ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2081 ಸೋಭಲಿಂಗ  / ಫಷರಾಜ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2082 ಗೋಲ್ಯೂ ಳೇವ / ಸಿದಾರ ಭ ಸಯನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2083 ಸಂತೋಶ / ಭಲೂ ಣಣ ಭಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2084 ಹುಚ  / ಬಾಫಣಣ  ಭದರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2085 ವಯಣ  /  ಭಲೂ  ಬಿರಾಳ ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2086 ಮೇಸಿದ ಯಫಿಕ / ಬಾಬುಮಯ್ಯಯ ಆಿಂದೋಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2087 ಸೋಭಣಣ  / ಫಷಣಣ ಭಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2088 ಭಲೂ ಭಿ  / ವಯಣ ಸಯನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2089 ಹೈಯ್ಯಯ ಳ  /  ಬಿೋಭರಾಮ ಭಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2090 ಅ ಣಣ  / ಫಷವಂತರಾಮ ಭಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2091 ಸೌಭಾಗಯ  / ಫಷರಾಜ ಕಡಕೋಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2092 ಶಿವಾನಂದ / ಫಷವಂತಾರ ಮ ಕಲ್ಲೂ ಯ ಕೄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2093 ಸಿದದ ಭಿ  / ನಾಗಣಣ ಗೌಡ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2094 ಗಂಗಾಬಾಯಿ / ಭಾಗಣಣ  ಹುಲ್ಲೂ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2095 ಮನ  / ದಾಯ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2096 ವಿಂಕಟೇವ / ಅಭಲ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2097 ಸಣಮಂತರಾಮ / ರಾಭಮಯ ನರಿಬೋಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2098 ರೇಣುಕಾ / ರಂಗ ಇಜೇರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2099 ಲಿಂಫ  / ಶಂಕಯ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2100 ಬಾಜರಾಮ / ಗಲ್ಯೂ ಳ ಭಯೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2101 ಭಹಾಿಂತ  / ರಾಭಣಣ ಕಡಕೋಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



2102 ಸಿದದ ಭಿ  / ಫಷಲಿಂಗ ಅರಾದ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2103 ಅಿಂಫಲವ  / ಈಯ ಅರಾದ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2104 ಲಚಚ   /ಬಿೋಭ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2105 ನಿಂಗ  / ಸಿದದ  ಭಲ್ಯೂ  ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

2106 ¹zÀÝ¥Àà vÀA ¦ÃgÀ¥Àà PÉÆzÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2107 gÀqÉØ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÉÆzÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2108 ¹zÀÀÝ¥Àà vÀA PÀ¯Áåt¥Àà UÀAªÁígÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2109 ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀA ºÀÄ¸À£À¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2110 ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¥ÀzsÁæ£À¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2111 ²ªÀÅPÀªÀiÁgÀ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄzÀj 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2112 ©üÃªÀÄªÀé vÀA ªÀÄ¸ÀÛ¥Àà CªÀgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2113 CA§®ªÀé UÀA FgÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2114 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA zÀÄUÀð¥Àà gÁdªÁ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2115 ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ©üÃªÀÄAiÀÄå DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2116 ©üÃªÀÄªÀÀé UÀA §¸À¥Àà ªÀÄ¯Áè (PÉ) 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2117 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2118 ªÀÄgÉªÀÄä UÀA ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2119 ²ªÀªÀÄä UÀA AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2120 §¸À¥Àà vÀA VjªÀÄ®è¥Àà UÀAªÁígÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2121 £ÁUÀ¥Àà vÀA VjªÀÄ®è¥Àà UÀAªÁígÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2122 UÀÄgÀ¥Àà vÀA §¸À¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2123 w¥ÀtÚ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀAªÁígÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2124 ¸ÀAvÉÆÃµÀ ºÉÆÃ£Áß¥ÀàUËqÀ ¸ÉÆÃªÀÄvÀºÀ½î 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2125 ºÀtªÀÄAvÀ A ©ÃªÀÄ¥Àà ©gÁ¼À PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2126 ©ÃªÀÄªÀé UÀA £ÁUÀ¥Àà DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2127 ªÀÄºÀäzÀ vÀA SÁeÁ¸Á§ PÉÆzÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2128 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ¸À£ÀßªÀÄgÉ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2129 AiÀÄAPÀ¥Àà CdÄð£À¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2130 CtÚgÁAiÀÄUËqÀ ¸ÁºÉÃ§UËqÀ £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2131 ªÀÄgÉªÀÄÄä UÀA ªÀÄgÉ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2132 ºÀtªÀÄAvÀ vÀA  ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆÃwªÀÄqÀÄ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2133 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2134 ºÀÄdÄgÀ¸Á§ vÀA §AzÀV¸Á§ ¹UÀgÀvÀºÀ½î 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2135 ªÀÄ®°èPÁdÄð£À ©üÃªÀÄtÚ ªÀZÀð£À½î 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2136 £ÁUÀªÀÄä FgÀ¥Àà ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2137 ªÀÄgÉ¥Àà §¸À¥Àà ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2138 ªÀÄ®ªÀÄä ªÀÄ®¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2139 ¤Ã®ªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2140 ©ªÀÄ s̈Á¬Ä ªÀÄ®¥Àà ±ÁSÁ¥ÀÆgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2141 zsÀªÀiðtÚ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2142 s̈ÁUÀªÀÄä ªÀiÁxÀðAqÀ¥Àà ©gÁ¼À PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2143 gÁdtÚ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2144 ¹z¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2145 ©üªÀÄªÀé §¸À¥Àà ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2146 ªÀÄ®ªÀÄÄä §¸ÀªÀgÁd DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2147 ©üªÀÄtÚ ¤AUÀ¥Àà UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2148 C®èªÀÅ¢Ý£À ºÁfªÀÄ¸Á§ £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2149 ®Qëöä ¤AUÀ¥Àà gÁdªÁ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2150 ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ®¥ïà ÀàgÁdªÁ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2151 UËqÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2152 ¸Á§ªÀé ªÀÄ®¥Àà ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2153 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ «±ÀégÁzÀå UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2154 ²æÃzsÉ« ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2155 ²æÃzÀgÀ ¹zÀÝ¥ïà ÀUÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2156 ¸ÀAvÉÆÃµÀ ±ÀgÀt¥Àà ÀUÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2157 ¸Á§ªÀé ±ÀgÀt¥Àà ºÁ®UÁqÀè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2158 UÀAUÀªÀÄä ¥Àæ§PÀgÀ gÁdªÁ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2159 ¤AUÀtÚ §ÄqÀØ¥Àà gÁdªÁ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2160 ¥Àæ§PÀgÀ ¤AUÀtÚ gÁdªÁ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2161 ªÀÄgÉÃªÀÄä AiÀÄ®¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2162 AiÀÄ®¥Àà ªÀiÁxÀðAqÀ¥Àà gÁdªÁ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2163 ¨Á®ªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2164 CAiÀÄåtÚ ±ÀgÀtÚ¥Àà DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2165 §¸ÀªÀgÁd ZÀ£À§¸À¥Àà DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2166 gÁºÀÄ® ªÀiÁ£ÀÄ UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2167 PÁ±À¥Àà w¥ÀàtÚ £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2168 ªÀÄ®ªÀÄä §¸À°AUÀ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2169 zÉÃªÀQÌ ±ÉPÀtÚ ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2170 FgÀtß ±ÁåAiÀÄ§tÚ PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2171 UÀAqÀ¥Àà AiÀÄ®¥Àà PÉ®ÆègÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2172 ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀAfªÀ¥Àà PÉ®ÆègÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2173 ±ÀgÀtÚªÀÄä ¸ÀAfªÀ¥Àà ºÁ®UÁqÀè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2174 gÁªÀÄ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2175 ¥ÀªÀðw ªÀÄgÉ¥Àà ©gÁ¼À © 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2176 ºÀÄ¸À£À¥Àà £ÁUÀ¥Àà ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2177 ±ÀgÀt¥Àà ±ÁåAiÀÄ§tÚ ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2178 ©üªÀÄ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2179 UÀÄgÀªÀé gÀAiÀÄ¥Àà ªÀÄ¯Áè PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2180 C§ÄÝ®ïC°ªÀÄ PÁ²ªÀiï DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2181 zÀAqÀ¥Àà §¸ÀªÀgÁd DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2182 ºÀÄ¸À£À¥Àà ²ªÀ¥Àà DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2183 C±ÉÆÃPÀ PÀgÀt¥Àà DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2184 CªÀÄ®¥Àà ©üªÀÄ¥Àà UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2185 PÀªÀÄ® s̈Á¬Ä ªÀÄ®èPÁdÄð£À UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2186 ªÀÄ»§Æ§ zÀ¸ÀÛVgÀ¥ÀmÉ® DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2187 ±ÀgÀtªÀÄä ®ZÀÑ¥Àà CªÀgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2188 gÁdÄ gÁAiÀÄ¥Àà DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2189 ±ÁAvÀªÀÄÄ¤ UÀAUÀAiÀÄå UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2190 ²ªÀ±ÀPÀgÀ ¹zÀÝtÚ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2191 ¹zÀÝtÚ gÁZÀ¥Àà UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2192 ZÀAzÀæ§lÖ zÀvÀÄÛ§lÖ UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2193 ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ ZÀzÀæ§lÖ UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2194 §¸ÀtÚ ¹zÀÝ¥Àà UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2195 ±ÁAvÀ¥Àà §¸À¥Àà UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2196 §¸ÀttÚUËqÀ CªÀÄævÀUËqÀ UÀAªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2197 gÀªÉÄÃ±À VgÉÃ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2198 VgÉ¥Àà gÁªÀÄAiÀÄå £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2199 ©üªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2200 ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀA ©üÃªÀÄtÚ aUÀgÀºÀ½î 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2201 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2202 ¤ªÀÄð® vÀAºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2203 ²ªÀtÚ vÀA VgÉÃ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2204 ©üÃªÀÄtÚ vÀA ±ÀgÀt¥Àà DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2205 ®Qëöä¨Á¬Ä vÀA CªÀÄ®¥Àà DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2206 ¹zÀÝgÁd vÀA BtªÀÄAvÁæAiÀÄ £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2207 ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀA gÁªÀÄtÚ PÉÆÃqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2208 ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉÃªÉÇAzÀæ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2209 C£ÀßªÀÄä UÀA ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2210 ²ªÀ¨Á¬Ä UÀA ºÀ¼Éî¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2211 ±ÀgÀt¥Àà vÀA ®PÀëöät PÉ®ÆgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2212 £ÁUÀ¥Àà vÀA ªÀiÁ£À¥Àà PÉÆÃqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2213 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ªÀiÁ£À¥Àà PÉÆÃqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2214 ¹zÀÀÝ¥Àà vÀAzÁåªÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2215 FgªÀÄä vÀA¸ÁAiÀÄ§tÚ gÁdªÁ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2216 ®Qä÷ë̈ Á¬Ä §¸À¥Àà ©gÁ¼À PÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2217 ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà vÀA AiÀÄAPÀ¥Àà ©gÁ¼À PÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2218 ªÀÄ®è¥Àà UÀA ºÁªÀ¥Àà ªÀZÀ£À½î 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2219 ©ÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA AiÀÄAPÀ¥Àà ©gÁ¼À PÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2220 ©üªÀÄäªÀé ¸ÉÆÃªÀÄ¤AUÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2221 ªÀÄ®èªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2222 CªÀÄ®¥ÀÀà ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2223 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ  §¸ÀªÀgÀd CªÀgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2224 ZÀ£ÀßªÀÄä FgÀ¥Àà AiÀÄ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2225 FgÀªÀÄä ¸ÀÆUÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2226 ¹zÀÝªÀÄä ±ÀgÀtªÀÄä ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2227 §¸ÀªÀgÁd dUÀ±ÉnÖ PÉ®ÆègÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2228 §¸ÀªÀgÁd AiÀÄ®è¥Àà PÉ®ÆègÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2229 ¹zÀÀÝ°AUÀAiÀÄå PÀtÀðAiÀÄå DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2230 ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä  ¤AUÀtÚ ªÀiÁzÀj 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2231 §¸À£ÀgÁd ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ªÀÄ¯Áè © 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2232 ªÀ¸ÀAvÀ UÉÆÃ«AzÀ ©gÁ¼À © 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2233 «±ÀéQgÀt ¸ÀÄgÉÃ±À UÀAªÁígÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2234 ¨Á¥ÀÄUËqÀ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ UÀAªÁígÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2235 ªÀÉÄºÀ§Æ§¥ÀmÉÃ® ZÁAzÉ¥ÀmÉÃ® ªÀÄÄqÀ¨Á¼À © 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2236 «ÃgÉÃ±À ²ªÀ°AUÀ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2237 zÉÃªÀªÀÄä UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2238 ¥ÀªÀÀðvÀgÉrØ  UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2239 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ¤Ã®PÀAoÀAiÀÄå ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2240 ±ÁAvÀUËqÀ ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2241 ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2242 ªÀÄ®ètÚ ¸ÀAUÀtÚ £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2243 ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ªÀÄ¯ÉèÃ² ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2244 £ÁUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2245 ªÉÄºÀ§Æ§¸Á§ ºÀf¸Á§ aUÀgÀ½î 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2246 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2247 ±ÁAvÀUËqÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2248 ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2249 ±ÀgÀt¥Àà §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ £Àj¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2250 ¹zÀÝ¥Àà CªÉÆÃWÀ¥Àà PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2251 ªÀÄ®èªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2252 ±À©Ãgï SÁeÁ¸Á§ PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2253 ®PÀët ¸ÁAiÀÄ§tÚ AiÀÄ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2254 ZÁAzÀ¸Á§ SÁeÁ¸Á§ PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2255 gÀÄPÀÄA¥ÀmÉÃ® ªÀÄºÀäªÀÄzÀ¥ÀmÉÃ® AiÀÄ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2256 ¹zÀÝ¥ÀÀà zÁåªÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2257 ¤Ã®PÀAoÁæAiÀÄUËqÀ ©gÁ¼À PÉ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2258 §¸À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2259 §¸ÀªÀgÁd ¤AUÀtÚ DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2260 ¤AUÀ¥Àà ¤A¨ÉtÚ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2261 £ÁUÀªÀÄä ¸ÉåzÀ¥Àà AiÀÄ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2262 vÁºÉÃgÀ¨ÉÃUÀªÀÄä ¸ÁAiÉÆ¢ÝÃ£ï UÀAªÁígÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2263 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2264 ±ÀgÀt¥Àà ©ÃgÀ¥Àà aUÀgÀ½î 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2265 PÀgÀtªÀÄä ¤AUÀtß DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2266 ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±ÀUËqÀ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2267 zÁåªÀ¥Àà PÁªÀÄtÚ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2268 UËgÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2269 ¹zÀÝtÚ vÀªÀÄätã ±ÁSÁ¥ÀÄgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2270 AiÀÄ®èªÀÄä ±ÉÃR¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2271 ±ÁAvÀ¥Áà  £ÁUÀ¥Áà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2272 ¸ÉåAiÀÄzï Cj¥sÀÄ¸ÉÃ£ï DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2273 §¸À°AUÀAiÀÄå  ZÀAzÀæªÀÄäAiÀÄå DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2274 ªÀiÁ£ÀªÀÄä ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2275 ªÀÄªÀÄvÁfÃ ¨ÉÃUÀªÀÄä ¥ÀjÃzÁì§ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2276 ±ÀgÀtªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀ PÉ®ÆègÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2277 CAiÀÄåtÚUËqÀ UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ CªÀgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2278 ¸ÀAUÀtÚUËqÀ CªÀgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2279 ªÉÄºÀ§Æ§¸Á§ ªÀÄ¸ÁÛ£Áì§ CªÀgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2280 ²ªÀ±ÀgÀtÚ¥Àà CªÀgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2281 ¤Ã®ªÀÄä ¨Á¥ÀÄUËqÀ CªÀgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2282 ©ÃgÀ¥Àà eÉlÖ¥Àà CªÀgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2283 «±ÀÀé£ÁxÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ CªÀgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2284 §¸À¥ÀÀàUËqÀ UÀAªÁígÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2285 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd AiÀÄ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2286 «ÃgÀtÚ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀAªÁígÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2287 ªÉÄå£ÉÆÃ¢ÝÃ£ï C«ÄÃ£Áì¨ï DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2288 äCA§tÚ ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆÃwÛÃ£ÀªÀÄä 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2289 ºÀtªÀÄAgvÀ CAiÀÄå¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2290 ªÀÄgÉªÀÄä ²ªÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2291 ©üÃªÀÄªÀé ©üÃªÀÄ¥Àà ªÀZÀðºÀ½î 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2292 ªÀÄiË£ÉÃ±À F±ÀégÀ¥Àà OgÁzÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2293 ±ÀAPÀgÀ Uàt¥Àw ©gÁ¼À © 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2294 ªÀÄgÉ¥Àà ©üÃªÀÄ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2295 ¹zÀÝ¥Àà ¦ÃgÀ¥Àà PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2296 ±ÀgÀtªÀÄä ®ZÀÑ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2297 PÀ¯ÁåtªÀÄä  ±ÀgÀt¥Àà DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2298 § À̧¥Àà UÀÄgÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2299 ¸ÀgÀ¸Àéw ±ÀgÀt¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2300 ZÀ£Àß¥Àà  gÀvÀß¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2301 UÁ¬Äwæ UÉÆÃ¥ÀtÚ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2302 ®PÀët ¨ÁªÀÄªÀAvÁæAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2303 ªÀiÁ£À±À¥Áà zÉÃ«AzÀæ¥Àà £ÀjÃ¨ÉÆÃ¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2304 ¸ÀÄ§âtÚ § À̧tÚ PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2305 ZÀAzÀ¥Àà zÉÆqÀØªÀÄgÉ¥Àà gÁdªÁ® 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2306 ¹zÁæªÀÄ w¥ÀàtÚ PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2307 ®QëÃ¨Á¬Ä ªÀÄ¢æÃQ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2308 ¤AUÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Ä¼À 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2309 CA©PÁ UÀÄAqÀ¥Áà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2310 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÉAPÀ¥Àà ©gÁ¼À © 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2311 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå DAzÉÆÃ¯Á 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2312 ±ÀgÀtªÀÄä ¸ÀAfÃªÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2313 ¤AUÀ¥Àà £ÁUÀ¥Áà PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2314 FgÀ¥Àà  ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2315 ±ÀgÀt¥ Àà©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2316 ²ÃªÀ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2317 £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁ£À¥Àà PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2318 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ©üÃ£ªÀÄgÁAiÀÄ PÉÆqÀa 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2319 ±ÀgÀtªÀÄä ä ±ÁAvÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2320 ±ÁAvÀ¥Áà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2321 ¸ÀÄ§âªÀé ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2322 zÀvÀÛtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ UÀAªÁígÀ 4 ¸ÉÆæöÖÃPï ¥ÀªÀgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2323 ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2324 ¥ÉæÃªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2325 ¤AUÀAiÀÄå gÀÄzÀæAiÀÄå »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2326 ¸ÀÄªÀtð PÀgÀ§¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2327 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ²æÃªÀÄAvÀ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2328 C¤Ã¯ï s̈ÁUÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2329 ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄªÀÄä£À¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2330 UÉÆÃ®AiÀÄå ZÀ£ÀßªÀÄ®èAiÀÄå £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2331 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2332 UÀÄgÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄAvÁæAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2333 ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£ï ºÀÄ¸ÉÃ£À¥ÁmÉÃ¯ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2334 ¦ÃgÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2335 d£ÀßvÀ©Ã EªÀiÁªÀÄ¸Á¨ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2336 £À©¸Á¨ï gÁeÉÃ¸Á¨ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2337 ¸Á§Ä¢ÝÃ£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ¥ÀmÉÃ¯ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2338 UÀÉÆ¯Áè®¥Àà ¥ÁAiÀÄtÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2339 PÀgÉ¥Àà ¸Á¬Ä§uÁÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2340 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀªÀgÁd £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2341 UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ©üÃªÀÄ±Á ElUÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2342 zÁåªÀ¥Àà §¸À¥Àà ElUÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2343 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀÄl£ÀÆgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2344 zË®vÁæAiÀÄ s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ ¨ÉÆÃ¸ÁÎ © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2345 AiÀÄ®è¥Àà ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà ¨ÉÆÃ¸ÁÎ © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2346 CªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §®ÄAzÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2347 ±ÀgÀt¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà §®ÄAzÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2348 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ©ÃgÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2349 ¥Àæ s̈ÀÆ ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2350 gÁd±ÉÃRgï ±ÀgÀt¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2351 «oÀ¯ï dAiÀÄ¥Àà ElUÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2352 ¤AUÀ¥Àà ¤A¨ÉtÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2353 ²ªÀtÚ ¥ÁAiÀÄtÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2354 ¤AUÀªÀÄä ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2355 s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ UÉÆ®è®¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2356 ¸Á«wæ s̈ÁUÀªÀAvÁæAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2357 CªÀÄÈvÀ zÀÄAqÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2358 CtÚgÁAiÀÄ ªÀÄ®ètÚ £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2359 ªÀÄ®Ì¥Àà ªÀÄÄvÀÛ¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2360 £ÀÁUÀªÀÄä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2361 ¤AUÀtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2362 ªÀiÁtÂPÀªÀÄä ±ÀgÀt§¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2363 CªÀéªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà £ÉAzÀ®V ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2364 ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2365 zÀvÀÛ¥Àà ²ªÀ¥Àà ElUÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2366 UÉÆ®è®¥Àà §¸ÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2367 £ÀgÀ¸À¥Àà §¸ÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2368 UÀÄgÀ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2369 ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á¨ï dgÀlV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2370 ¹zÀÀÝtÚ ±ÀAPÀægÀ¥Àà dgÀlV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2371 ºÀ£ÀAvÁæAiÀÄ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2372 §¸ÀªÀgÁd ¸ÁºÉÃ§UËqÀ PÀÄl£ÀÆgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2373 ºÀÁfªÀÄ®AUÀ £À©¸Á§ zÉÃ¸À£ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2374 §¸À¥Àà PÀ®è¥Àà §®ÄèAqÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2375 ¥ÀÉæÃªÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀgÀ£Á¼À PÉ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2376 ªÀÄ°è£ÁxÀ ¨ÉÊ®¥Àà ºÀgÀ£Á¼À PÉ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2377 ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀÄ®Ìd¥Àà CAPÀ®UÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2378 £ÁUÀ¥Àà CªÀétÚ CAPÀ®UÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2379 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà CAPÀ®UÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2380 ²æÃ±ÉÊ® ±ÀgÀt¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2381 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ §¸ÀtÚ §®ÄèAqÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2382 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §®ÄèAqÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2383 UÀÄgÀÄUÀÄqÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ PÀ®ÆègÀ PÉ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2384 gÉÃªÀªÀÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2385 ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÉÆ®è®¥Àà ªÀÄÄ®ºÀ½î r ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2386 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä zÁåªÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2387 ¸ÀÄ¢ÃAzÀæ s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2388 ¥ÀæPÁ±À UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2389 ±ÀAPÀÀæ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2390 §¸Àì¥Àà ¤AUÀ¥ï £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2391 gÁªÀÄtÚUËqÀ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2392 ªÀÄ®ètÚUËqÀ ¤AUÀtÚUËqÀ AiÀÄAPÀAa ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2393 ±ÁAiÀÄgÀ ªÀÄ»Ã§Æ§ ¥ÀmÉÃ¯ï gÀAd£ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2394 §¸À¥ÀÀà ¹zÁæªÀÄ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2395 ¸ÁºÉÃ§ SÁ¹ÃªÀiï ¥ÀmÉÃ¯ï »¥ÀàgÀV.J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2396 ²ªÀgÁAiÀÄ ®PÀÌ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2397 AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄAiÀiÁgï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2398 ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁUÀ¥Àà »¥ÀàgÀV.J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2399 ²æÃªÀÄAvÀ §¸ÀtÚ §¯ÉÆèArÎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2400 C§ÄÝ¯ï¸Á¨ï ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£ï ªÀÄ®ºÀ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2401 ¸Á¬Ä§tÚ ²ªÀ¥Àà ªÀÄAiÀiÁgï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2402 zÀ¸ÀÛVgÀ ¥ÀmÉÃ¯ï gÁ»ÃªÀÄ¥ÀmÉÃ¯ï gÀAd£ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2403 ¸ÉÆªÀÄ°AUÀUËqÀ UÀÄgÀÄ°AUÀUËqÀ §A¢£Á¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2404 ºÀ£ÀAvÁæAiÀÄ ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄiÁvÀÄ£ÀÆgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2405 zÀvÀÀÛ¥Àà dAUÀ¥Àà gÀAd£ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2406 ±ÀAPÀgÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2407 s̈gÀvï zsÀªÀÄÄð ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2408 ¨Á§Ä ¦ÃPÀÄ §rßºÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2409 ªÉÄÊ£Á¨Á¬Ä ¨Á§Ä »¥ÀàgÀUÁ.J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2410 ªÀiÁgÉªÀé ±ÀgÀt¥Àà gÀAd£ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2411 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ zÉÃªÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ.J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2412 ±ÀgÀt¥Àà ®PÀÌ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2413 gÁªÀÄ¸Áé«Ä ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄAiÀÄÆgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2414 ±ÀgÀt¥ÀÀà ¸Á¬Ä§uÁÚ PÀÄl£ÀÆgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2415 ¹zÀÝ¥Àà ¤AUÀ¥Àà zÉÃ¸À£ÀVÎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2416 gÁªÀÄÄ SÁ§Ä ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2417 ZÀ£Àß¥Àà ªÀÄgÉ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ.J¸ï.J£ï. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2418 ¥ÀgÀªÉÄÃ² ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2419 ¸ÀÄgÉÃ±À »gÁ¹AUï ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2420 UÀAUÁgÁªÀiï gÁªÀÄfÃ PÀÄgÀ£À½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2421 ªÀÄ£ÀÄ QgÀÄ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2422 ¥ÀÆ®¹AUï AiÀÄ±ÀªÀAvÀ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2423 ¸ÀAvÉÆÃµÀ »ÃgÀ¹AUï ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2424 ªÀÄºÁzÉÃ« ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2425 ¸ÀÄ s̈Á±À gÁªÀÄÄ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2426 ªÀÄºÁAvÀ¨Á¬Ä dA s̈ÀÄ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2427 ZÀÁAzÀ©Ã ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄqÉªÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2428 dA s̈ÀÆ gÉÆÃªÀÄPÉÆqÀ gÀAd£ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2429 ¸ÀgÀzsÁgÀ ©üÃªÀÄ¹AUï gÀAd£ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2430 ಫಷರಾಜ ಗುರುಲಂಗ ಸಾತ ರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2431 ದೇಭಿ  ಶಂಕಯಗೌಡ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2432 ಬಿೋಭಣಣ ಗೌಡ ಫಷವಂತಾರ ಮ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2433 ದಷತ ಗಿಯಸಾಫ ಬಂದಗಿಸಾ ಸುಿಂಫಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2434 ವಯಣ  ಶಿ ಸಾತ ರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2435 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಭೋಭರಾಮ ಕುಕನೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2436 ಭಡಿವಾಳ  ವಯಣ ಕಡಕೋಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2437 ರಾಭಣನ  ಹನನ  ಭಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2438 ಹುಸೆನ  ಮಭನ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2439 ಶಿ  ಸಣಮಂತ ಕಡಕೋಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2440 ಹನನ   ವಯಣ ಕುಯಳಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2441 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಸಿದದ  ಮುರಾಗನೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2442 ಭೋಭರಾಮ ಲಚಚ  ಮಗಣಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2443 ಶಿಶಂಕಯ  ರೇನ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2444 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಭಹಾಿಂತ ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2445 ಅಿಂಫಬ  ಸಿದದ  ಭಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2446 ಭಲೂ ಭಿ  ವಯಣ ಕುಕನೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2447 ಭಹಾದೇ  ಮಲೂ  ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2448 ಹುಚಚ  ಈಯಗ ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2449 ವಯಣಭಿಮಲೂ  ಮತಾನ ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2450 ಗುಯಣಣ  ಗಲ್ಯೂ ಳ ಕಾಚಾಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2451 ಸಣಮಂತ  ಫಷಲಿಂಗ ಭಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2452 ಫಷಭಿ  ಫಷ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2453 ಗಲ್ಯೂ ಳ  ಭೋಭವ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2454 ಭಲಕ  ಶಿಲಿಂಗ ಮಗಣಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2455 ಗಲ್ಯೂ ಳ ಶಿಲಿಂಗ ಮಗಣಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2456 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಮಲೂ ಮಯ ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2457 ಶಿಪುತರ   ಗುತತ  ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2458 ಚಂದರ ಶೇಖಯ  ಗುತತ  ಕಿಂಡಗುಳ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2459 ಸಾಮಫಣಣ  ಭೋಭಣನ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2460 ಸುಫಬ ಣಣ  ಸಿದಾರ ಭ ಭಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2461 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ನಿಂಗ ಸಯನಾಳ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2462 ವಯಣಮಯ  ಭೋಭಮಯ ಸುಿಂಫಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2463 ವಯಣವ  ಭಯಳ ಸಾತ ರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2464 ಸೋಭಬಾಯಿ ಲೋಕ ಸಾತ ರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2465 ಬಗವಂತರಾಮ ಚೆನನ  ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2466 ಪ್ಪಿತ್ರ ಭರೆ ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2467 ಕರೆ  ಬಾಲ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2468 ಕನುನ  ದಾಮುಲು ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2469 ಅಲ್ಯೂ ದಿದ ನ್ ಭಹೆಬೂಬು ಸುಿಂಫಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2470 ಲಕಿ್ಷ ಣ ಗಂಗು ಅಿಂಖಡಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2471 ಸಂಗ  ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2472 ಯತನ ಬಾಯಿ ಕಭಲಕರ್ ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2473 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ ಸಳಿೆ ಸುಿಂಫಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2474 ಚೆನನ ಫಷ  ಗುಯಣಣ ಕುಯಳಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2475 ಫಷರಾಜ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಮಗಣಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2476 ವಯಣ  ನಿಂಗ ಮುರಾಗನೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2477 ಮಲೂ ವ  ರಾತ ಮುರಾಗನೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2478 ಭಹಾದೇವ ಈಯ ಭಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2479 ಭಲಕ ಭಲೂ  ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2480 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಫಷ ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2481 ವಯಣ  ರಾಭ ಸಯನಾಳ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2482 ಭರೆ  ಸಿದದ  ಸಯನಾಳ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2483 ಯಂಕ  ಫಷಣಣ ಸುಿಂಫಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2484 ಆನಂದ ತ್ರಪು ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2485 ಸಣಭವ  ಭೋಭಮಯ ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2486 ಭಡಿವಾಳ  ನಿಂಗವ ಮಗಣಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2487 ಹಿೋರು ದಿಲು ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2488 ಭಹಾಿಂತ  ಈಯಗಂಟ್ಟ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2489 ಫಷವಂತರಾಮ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2490 ನಜಗುಣ ಕೃಶಣ  ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2491 ಕೃಶಣ  ದಾಮುಲು ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2492 ಚೆನನ ಭಿ  ಈಯ ಕುಯಳಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2493 ಮಲೂ ವ  ಅಮೇಗೆ ಮಣಶಿಣಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2494 ಅಮೇಗೆ  ಭಡಿವಾಳ ಮಣಶಿಣಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2495 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಗಲ್ಯೂ ಳ ಭಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2496 ನಿಂಗ  ಗುಯ ಸಾತ ರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2497 ಗಲ್ಯೂ ಳ  ಭಲೂ  ಸುಿಂಫಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2498 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಭಲಕ ಡಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2499 ಗೌಯಭಿ  ಭೋಭರಾಮ ಕಾಚಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2500 ಭಲಕ  ಸಯ್ಯಯ ಳ ಐನಾಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2501 ಭಯಳ  ಭರೆಗ ಕೋಣಶಿಯಷಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2502 ಭಹಾದೇವ ಚಂದಾರ ವಯ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2503 ಗುರುರಾಜ ಭೋಭಯಮ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2504 ಶಿಂತಭಿ  ಕಲ್ಯಯ ಣಿ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2505 ಲಕಿ್ಷ ಣ ಭಲೂ  ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2506 ಚಂದ  ದಿಂಡ ಭಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2507 ವಯಣ  ಶಿ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2508 ಸೈದ  ವಯಣ  ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2509 ಕಾಯ ತ  ದಿಂಡ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2510 ಭೋಭರಾಮ ಮಲೂ ವ ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2511 ಗುರುಬಾಯಿ ಭಯಗ ಡಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2512 ಚಂದ  ಜೆಟಿ್ಟ  ವಖಾಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2513 ಬಗವಂತರಾಮ ಸಿದದ  ಮುರಾಗನೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2514 ಗಲ್ಯೂ ಳ  ಶಿಲಿಂಗ ಮಗಣಗೇರಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2515 ವಯಣ  ಗಲ್ಯೂ ಳ ಕಾಚಾಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2516 ಯಗೆ  ಸಾಮಫಣನ ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2517 ಗೌಯಭಿ  ಭೋಭರೆ ಕಾಚಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2518 ಸಂಕತ ಸುರೇವ ಭಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2519 ಭಡಿವಾಳ  ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಕಾಚಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2520 ಧಭಿರಾಮ ಭೋಭರಾಮ ಕಾಚಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2521 ಸಿದಧ   ಭೋಭವಯ ಮಡ್ರರ ಮ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2522 ಸಂಗಣಣ  ಫಷಣಣ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2523 ಅಮೇೋಗ  ಮುತತ  ಮನಸಿಹುಣಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2524 ±ÀgÀt¥Àà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2525 UÀAUÀªÀÄä ²ªÀAiÀÄå ±ÁR¥ÀÄgÀ J¸ï.ªÉÊ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2526 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀqÀUÉÆÃ®Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2527 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ §¸À¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2528 ZÀ£Àß§¸À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2529 ¥ÁªÀðw ²æÃ±ÉÊ® ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2530 ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2531 ªÀÄ®è¥Àà §¸À°AUÀ¥Àà PÀÉÆAqÀUÀÄ½ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2532 C§ÄÝ¯ï £À© fvÁ£ï ©Ã ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2533 ±ÀAPÉæ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2534 ªÀÄ®ètÚ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà PÁZÀ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2535 §¸ÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2536 eÉÊ§Ä£Á© ªÀÄÌ§Ä® ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2537 §¸ÀªÀgÁeï ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÀAUÀgÁUÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2538 ªÀÄ®èªÀÄä gÁdÄUËqÀ ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2539 ¨sÁUÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁdUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2540 ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2541 ±ÀgÀtUËqÀ ¤AUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2542 ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀ®è¥Àà AiÀÄvÀ£Á¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2543 ¥ÉæÃªÀÄUËqÀ ¸ÁºÀ¨ÉUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2544 ¤A¨ÉtÚ CªÉÆÃUÀ¥Àà ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2545 ªÀÄ®è¥ÀÀà ¤A¨ÉtÚ ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2546 ±ÁAvÀªÀÄä ±ÀgÀtUËqÀ ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2547 ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2548 ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà gÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2549 zÀÆ®¥ÀàUËqÀsÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2550 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä §¸À¥Àà ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2551 ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀÄ®ètÚ ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2552 gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀÄAqÀÄgÁªï ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2553 UÀÉÆÃ®¥ÀàUËqÀ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2554 ªÀÄ¯ÁAUÀ¸ï ºÀÄ£ï¸Á¸ï ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2555 ±ÀgÀt¥ÀÀà zÀÄAqÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2556 ¸ÀÁºÉÃ§UËqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2557 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2558 PÀÉÃ±À¥ÀàUËqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2559 FgÀAiÀÄå PÀ®èAiÀÄå PÉÆAqÀUÀÄ½ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2560 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2561 ªÀÄºÁzÉÃ« ±ÁAvÀUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2562 ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀ®è¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2563 ¥ÉæÃªÀÄUËqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2564 ªÀiÁ®¥Àà §¸À¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2565 ¤AUÀ¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2566 ºÉÆ£Àß¥Àà £ÀrUÉÃgÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2567 ªÀiÁ®¥Àà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2568 gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2569 ªÀÄ®è¥Àà £ÀrUÉÃgÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2570 §¸À£ÀUËqÀ FgÀ¥ÀàUËqÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2571 ¤AUÀ¥Àà ¹zÀÞ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2572 zÉÊªÀ¥Àà vÉÆÃl¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2573 ©üÃªÀÄtÚ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2574 ªÉÄÊ¯ÁgÀ°AUÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2575 ¹zÀÞ£ÀUËqÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2576 ZÀAzÀæªÀÄä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ©¯Áð »¸Áì ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2577 UÀÄgÀtÚ §¸ÀtÚ PÀZÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2578 £ÁUÀ£ÀUËqÀ gÉÃªÀtÚ¹zÀÞ¥ÀàUËqÀ PÀZÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2579 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ FgÀUÀAmÉ¥Àà ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2580 ªÀÄÄgÉUÀªÀÄä ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀZÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2581 ±ÀAPÀgÀUËqÀ ZÀ£Àß§¸À¥ÀàUËqÀ CRAqÀºÀ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2582 zÁ£ÀªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2583 PÉAZÀ¥Àà ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2584 ²ªÀ¥ÀÀà ¹zÀÞ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2585 gÉÃªÀt¹zÀÞ¥Àà ²ªÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2586 §¸ÀªÀgÁeï £Á£ÁUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2587 ²æÃ±ÉÊ® £Á£ÁUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2588 CªÉÆÃV ©üÃªÀÄ±Àå AiÀÄvÀ£Á¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2589 ¹zÀÀÞªÀÄä UÀÄgÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2590 §¸ªÀÄä UÉÆÃ®¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2591 w¥ÀàtÚUËqÀ ¹zÀÞ¥ÀàUËqÀ PÀqÀUÉÆÃ®Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2592 gÁZÀAiÀÄå ±ÀgÀ§AiÀÄå ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2593 ªÀÄ®èªÀÄä ±ÀgÀ§tÚ ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2594 §¸ÀªÀgÁeï gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2595 ¹zÀÞ¥Àà ©ÃgÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2596 CA©PÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2597 ¹zÀÞgÁªÀÄ ªÀÄÆvÀð¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2598 ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà UÉÆÃ®¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2599 «gÀÆ¥ÁQë ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð»¸Áì ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2600 ªÀÄrªÁ¼À¥ÀàUËqÀ zÉÆqÀØ¥ÀàUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2601 ªÀiÁ£ÀAvÀUËqÀ ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð»¸Áì ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2602 PÀªÀÄ®¨Á¬Ä £ÀgÀ¹AUÀgÁªï PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2603 ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà ¤AUÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2604 ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ PÀqÀPÉÆ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2605 UÀÉÆÃ®¥ÀÀà ZÀ£Àß§¸À¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2606 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ ºÀ¼Éî¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2607 ZÀ£ÀÀß§¸À¥ÀàUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2608 ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2609 §¸ÀªÀgÁeï ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà PÀtªÉÄÃ±ÀégÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2610 PÀÁªÀÄtÚ ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2611 ¹zÀÞ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2612 UÉÆÃ®¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2613 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ²æÃ±ÉÊ®UËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2614 ¸ÀÁºÉÃ§UËqÀ zÉÊªÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2615 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ zÉÊªÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2616 UÉÆÃ®¥Àà gÀÄzÀæUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2617 ¹zÀÞªÀÄä UÉÆÃ®¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2618 F±ÀégÀ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2619 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ zÉÆAr§ ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2620 ªÀÄ»§Ä§° ªÀÄºÀäzï ¸Á¨ï ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2621 ±ÁA¨sÀ²ªÀAiÀÄå ªÀÄ®èAiÀÄå C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2622 ¹zÀÞgÁªÀÄ ¹zÀÞ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2623 zsÁåªÀÄªÀé ¸ÀAUÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2624 ªÀÄrªÁ¼À¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2625 ¸ÀAUÀtÚUËqÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2626 gÁAiÀÄ¥Àà ²ªÀ§¸À¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2627 ¸ÀAvÉÆÃµÀ gÁªÀÄgÁªï PÀZÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2628 ZÀAzÀæPÁAvï ¸ÁºÉÃ¨ï Uëqï AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2629 UÉÆÃ®¥Àà ¸ÁºÉÃ§UËqÀ AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2630 UÀÄgÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2631 zÉÆqÀØ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀgÀ£Á¼À © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2632 ªÀÄ®èªÀÄä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2633 §¸ÀªÀÄä PÀ¯ÁåtgÁªï ºÀgÀ£Á¼À © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2634 ZÀ£ÀÀßªÀÄ®è¥Àà ¤AUÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2635 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¤AUÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2636 ±ÀgÀt¥Àà CqÀ¥Àà PÀ¸ÀgÀ¨ÉÆÃ¸ÀÌ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2637 w¥ÀÀàtÚ CªÉÆÃUÀå¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2638 ¯ÁqÉè¥ÀmÉÃ¯ï ªÀÄ»§Æ§¥ÀmÉÃ¯ï ¸ÀÉÊzÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2639 §¸À°AUÀAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2640 «gÀÆ¥ÁPÀëAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2641 gÀvÀß£À¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2642 J®è¥Àà ¹zÀÞ¥Àà ±ÁR¥ÀÄgÀ J¸ï.ªÉÊ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2643 gÀÁAiÀÄªÀÄä zÀÄAqÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2644 gÀÄzÀæUËqÀ zÀªÀ®AvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2645 ¨ÉÆÃgÀªÀÄä ªÀÄºÁAvÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2646 ±ÀgÀt¥Àà ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2647 ªÀiÁAvÀ¥Àà §¸ÀªÀªÀAvÀgÁAiÀÄ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2648 C±ÉÆÃPÀ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2649 PÁªÀÄtÚ AiÀÄªÀÄÄ£À¥Àà ¨ÉtÆÚgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2650 UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¨ÉtÆÚgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2651 ²ªÀ°Ã¯Á £ÁUÀtÚ ¨ÉtÆÚgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2652 §¸ÀªÀgÁd UËqÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2653 vÁgÁ¨Á¬Ä ¨Á¥ÀÄUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2654 ¸ÀÄ§âgÁªï PÀÈµÀÚgÁªï PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2655 ¤AUtÚUËqÀ UÉÆÃ®¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2656 ¥ÀArvï §¸ÀtÚ ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2657 ±ÀAPÀÀæ¥Àà CAiÀÄå¥Àà ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2658 C¤vÁ §¸ÀªÀgÁeï ºÀgÀ£Á¼À © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2659 ¸ÀÄgÉÃ±ï ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2660 §¸ÀªÀgÁeï UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2661 PÀ¯Áåt¥Àà UÉÆÃ®¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2662 ªÀÄ®è¥Àà gÉÃªÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2663 CªÀÄ®¥Àà J®è¥Àà ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2664 AiÀÄ±ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ UÉÆÃ®¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2665 ¸ÁºÉÃ¨ï¯Á¯ï £À©Ã¸Á¨ï ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2666 zËªÀ®¸Á¨ï £À©Ã¸Á¨ï ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2667 zÉÆqÀÀØ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2668 ²ªÀ¥Àà ¹zÀÞ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2669 ±ÁAvÀ¨ÁV §¸À¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2670 ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀAUÀtÚ ºÀAUÀgÁUÀ PÉ. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2671 eÉÊvÀÄ© £À©Ã¸Á¨ï ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2672 PÀÄvÀÄâ¢ÝÃ£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï¸Á§ ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2673 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄ®Ì¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2674 EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï ªÀÄ®Ì¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2675 £ÁUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2676 ªÀÄ®ètÚUËqÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2677 ¯Á¯ÉÃ¥ÀmÉÃ¯ï SÁ¢Ãgï¥ÀmÉÃ¯ï PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2678 £ÀrUÉÃgÁ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2679 ªÀÄ®è¥Àà PÀ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2680 ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2681 ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ±ÁAvÀUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2682 ©AzÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2683 ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2684 zÉÃ«AzÀæAiÀÄå CAiÀÄå¥ÀAiÀÄå C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2685 ¤AUÀtÚ ¥ÀgÀÄvÀ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2686 gÁeÉÃAzÀæ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀqÀUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2687 ¹zÀÞªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ºÀAUÀgÁUÀ PÉ. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2688 ªÀÄ®èAiÀÄå §¸À¥ÀàAiÀÄå C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2689 ¹zÀÞtÚ gÉÃªÀ¥Àà ©¯Áð ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2690 ¤AUÀ¥Àà PÀ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2691 CtÚAiÀÄå £ÁUÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2692 FgÀAiÄå ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå ªÀqÀUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2693 ¸ÀÄ¨sÁµï ¦qÀØ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2694 ¸ÀAUÀtÚUËqÀ ªÀÄ¯ÉèÃ¥ÀàUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2695 ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉÃªÀt¹zÀÞ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2696 ¹zÀÞªÀÄä ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð »¸Áì ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2697 ªÀiÁ£À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2698 ¥ÀªÀqÉ¥Àà gÉÃªÀ¥Àà ©¯Áð »¸Áì ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2699 PÀ®è¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2700 ¤Ã®ªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2701 ¹zÀÞgÁªÀÄ¥ÀÀà ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2702 ±ÀgÀtUËqÀ PÀ¯ÁåtgÁAiÀÄ ºÀgÀ£Á¼À © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2703 ¨sÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¹zÀÞ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2704 w¥ÀàtÚ ¤AUÀtÚ AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2705 ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä ¤AUÀtÚ AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2706 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ CªÉÆÃUÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2707 zÉÆqÀØ¥ÀÀà ²ªÀ¥ÀàUËqÀ L£À¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2708 ±ÁgÀzÀ¨Á¬Ä °AUÀ£ÀUËqÀ AiÀÄvÀ£Á¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2709 ¹zÀÞ£ÀUËqÀ zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2710 PÉAZÀgÁAiÀÄ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2711 §®ªÀAvÀ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2712 ±ÉÃRgÀ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2713 FgÀtÚ UÀqÀUÉ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2714 °AUÀ£ÀUËqÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2715 PÀ®è¥Àà ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà AiÀÄvÀ£Á¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2716 C£Àß¥ÀÆtð ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2717 ±ÁAvÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2718 ¸Á§ªÀé zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2719 ¹zÀÞ¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2720 ¸ÀÄ¤ÃvÁ ®Pàëöäuï AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2721 ±À²PÀ¯Á zÀAqÀ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2722 ºÀÁ¯É¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2723 ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁºÉÃ§UËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2724 ¥ÀæPÁ±ï UÉÆÃ®¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2725 ±ÁAvÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ PÀqÀPÉÆÃ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2726 zÉÃ£ÀÄ xÁªÀÅgÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2727 UËgÀªÀé ©üÃªÀÄ¥Àà ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2728 AiÀÄAPÀªÀé gÁªÀÄAiÀÄå CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2729 £ÁUÀ°AUÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2730 ¸ÀvÀåªÀÄä ªÀÄ®Ì¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2731 ®Pàëöäuï TÃgÀÄ C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2732 PÀÈµÀÚ¥Àà ¨sÉÆÃdÄ C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2733 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2734 zsÀ£À¹AUï zÉÃªÀÅ C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2735 FgÀ¥Àà ¸Á§tÚ ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2736 UÀÄgÀtÚ UÉÆÃ®¥Àà PÀZÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2737 ªÀÄgÉUÉ¥Àà ±ÁAvÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2738 ±ÀgÀtªÀÄä ¨Á§Ä PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2739 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¹zÀÞ¥Àà ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2740 w¥ÀàtÚ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2741 £ÁUÀªÀÄä ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2742 zÉÃªÀQ ZÀ£Àß¥Àà ªÀÄ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2743 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2744 «oÀ® gÁªÀÄZÀAzÀæ AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2745 gÀÆ¥À¹AUï «oÀ® AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2746 ±ÀAPÀgÀ ®ÄA§Ä AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2747 ªÀÄgÉªÀÄä ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2748 ±ÀAPÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2749 zÉÆqÀØ¥Àà ºÁ®¥Àà CRAqÀºÀ½î ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2750 eÉÊgÁªÀiï  UÀÄAqÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2751 ¸ÀÉÆÃªÀÄ¨Á¬Ä ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ªÀ¸ÁÛj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2752 «£ÉÆÃzï «oÀ® AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2753 gÀÁªÀÄZÀAzÀæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ AiÀÄqÁæ«Ä ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2754 PÀÉAZÀ¥Àà ²ªªÀÄä ªÀÄÁUÀtUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2755 ©üÃªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2756 §¸ÀªÀgÁeï ®Pàëöäuï ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2757 PÀªÀÄ®¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ£Áxï ©¯Áð»¸Áì ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2758 ¸Á§ªÀé ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà PÀ®ªÀÄgÀV ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2759 ¨sÉÆÃdÄ PÀÈµÀÚ C¯Áè¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2760 ªÀÄgÉªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2761 §®ªÀÄä PÀÈµÀÚ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2762 §¸ÀªÀÄä w¥ÀàtÚ ºÀgÀ£Á¼À © ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2763 UÀAUÀªÀÄä ªÀÄrªÁ¼À¥Àà PÉÆqÀPÀ¯ïè ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2764 ªÀÄgÉUÀªÀÄä ¹zÀÞ¥Àà PÀZÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2765 £ÀAzÀ£ïUËqÀ ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2766 ¤AUÀtÚ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2767 UÀÉÆÃ¥ÀtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2768 FgÀUÀAmÉ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2769 zÉÆqÀØ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀZÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2770 ¹zÀÞ¥Àà ©üÃªÀÄ±À¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2771 ¹zÀÁæªÀÄ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀZÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2772 AiÀÄAPÀ¥Àà §¸À¥Àà ¸ÀÄ§AqÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2773 ¹zÁæªÀÄ¥Àà §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄUËqÀ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2774 §®ªÀAvÀ ªÉÄ®¥Àà EeÉÃj ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2775 zÉÆqÀÀØªÀÄä ªÀÄºÁAvÀ¥Àà PÀZÁ¥ÀÄgÀ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2776 ಅಶೋಕ್ ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2777 ಈಯಣಣ  ಬಾಬು ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2778 ವಯಣ  ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2779 ಭೋಭಬಾಯಿ ಭಲಕ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2780 ಹುಸೇನಬಿ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮನ್ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2781 ವಯಣಭಿ  ಗುಿಂಡ ಗೌಡ ಸಾಥಾಕೄಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2782 ಷಯಷವ ತ್ರ ಶಿ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2783 ಯಮನಂದ ನಂದ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2784 ಯಫಿಕ ಟೇಲ್ ಉಸಿಾನ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2785 ನಾಗರಾಜ್ ಶಿರಾಮ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2786 ಶಿರ ೋದೇವ ಅಡಿಮಯ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2787 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ ಭಲ್ೂ ೋವ  ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2788 ಚಂದರ ಕಲ್ಯ ಅ ಣಣ ಗೌಡ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2789 ಭಾಗವಂತರಾಮ ಫಷಲಿಂಗ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2790 ಶಿಂತಭಿ  ಶಿವಯಣ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2791 ಭೋಭರಾಮಗೌಡ ಅಮಯ  ಗೌಡ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2792 ಲಲತಬಾಯಿ ಸಿತು ರಾಠೋಡ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2793 ರಾಚಣಣ  ಫಷಣಣ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2794 ಲಚ್ಚಚ  ಥಾರು ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2795 ವವವ ನಾಥ ಗುರುಲಿಂಗ ಬಿಳವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2796 ಶಂಕಯಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2797 ಫಷ  ಸಿದಾರ ಭ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2798 ಕಭಲಬಾಯಿ ಫಷ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2799 ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಚಾಿಂದ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2800 ಸಾಹೆಫ ಟೇಲ ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2801 ಭಸಿಭದ್ ಟೇಲ ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಕಾಚೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2802 ಗಲ್ಯೂ ಳ  ಸಿದದ  ಕಯಕ್ಷ್ಸಳ್ಳೂ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2803 ಫಷಯಜ ಭೋಭರಾಮ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳ್ಳೂ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2804 ನಾಗೇವ ದಾಯ  ಹಂಗರಾಗ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2805 ಚದಾನಂದ ಫಷ ಹಂಗರಾಗ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2806 ದಾಲಸಾಫ ಯಸ್ತಲ್ಯಾ ಫ ಕಾಚೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2807 ಫಷವಂತಾರ ಮಗೌಡ ರಾಮ ಗೌಡ ನಂದಿಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2808 ವಯಣಫಷ  ಚಂದಾರ ಭ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2809 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಫಷ ಆಲ್ಲರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2810 ಶಣಿು ಕಮಯ  ಫಷಮಯ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2811 ದಡಡ ಭಿ  ಭಡಿವಾಳ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2812 ರ ಮೇೋದರಾ ಬಿಿಂದರಾ ಹಂಗರಾಗ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2813 ಶಭರಾಮ ವಯಣ ಯವ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2814 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಸಿದದ ಣನ ಅಣಜಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2815 ಕರೆ  ಜೆಟಿ್ಟ   ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2816 ಬಂದೆನವಾಜ ಯಸ್ತಲ್ಯಾ ಫ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2817 ಅಲ್ಯೂ ಟೇಲ  ಿಮಭ ಟ್ಟಲ ಬಿಳವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2818 ಭಲೂ ನಾಥ ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2819 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಸಾವ ಮರಾ ಬಿಳವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2820 ಬಾಗಭಿ  ಯಭಣಣ ಆಲ್ಲರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2821 ಭಲೂ ಭಿ  ನಿಂಗ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2822 ಸೈಮಯ ದ ಅಲಸಾಫ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2823 ಮರಾ ಟೇಲ ಸಾಹೇಫ ಟೇಲ ಶಿಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2824 ನೂರಂದ  ಭೋಭರಾಮ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2825 ಶಿಂತ ಗೌಡ ಗುಯಣಣ ಗೌಡ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2826 ಭಲೂ ನ ನ ಗೌಡ ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಕಣುಣ ರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2827 ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಈಯಫಷ ಗೌಡ ಯವ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2828 ವಯಣಕುಮಯ ಜಂಫಣಣ ನಂದಿಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2829 ಈಯ  ಸಾಫಮಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2830 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಭಲ್ೂ ೋವ ಗೌಡ ಫಳಫಟಿ್ಟ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2831 ಸಿದಾರ ಭ ಅಭನ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳ್ಳೂ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2832 ಅಮಯ ಭಿ  ಷಮಫಣಣ ತ್ರ ನಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2833 ಸುಭಾಷ ತ್ರ ಣ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2834 ಶಿರ ೋಶೈಲ ಶಿವಯಣ ಜಳಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2835 ಭಹಾದೆಯಡಿದ  ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2836 ಭಲೂ ನಾಥ ಫಷವಂತರಾಮ ಗಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2837 ಪ್ರ ೋಭಣಗೌಡ ಫಷವಂತಾರ ಮ ಗಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2838 ವಯಣ  ಫಷ ಜಳಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2839 ವಕರ ಭ ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ಗಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2840 ಭಹಾದೇವ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಗಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2841 ಭಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ಸನಾ ರ್ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2842 ಯಮವ ವೋಯಬದರ  ಫಳಫಟಿ್ಟ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2843 ಗುಯಣಣ ಗೌಡ ಗೌಡಗ ಗೌಡ ಯವ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2844 ರ ಕಾವ ಭಲೂ ಣಣ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2845 ಭಕುಬ ಲ ಕಾಸಿಿಂ ಅಲ ಬಿಳವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2846 ಶಿರಾಮ ಈಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2847 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಮಇ ಈಯಣಣ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2848 ನಿಂಗ  ದೇವೋಿಂದರ  ಭಲೂ ಬಾದ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2849 ಭಲೂ ಣಣ  ರೇ ಯವ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2850 ವಯಣಭಿ ಗುಿಂಡಣನ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2851 ಗುಿಂಡಣನ  ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2852 ಚೆನನ ಭಿ  ಫಷರಾಜ ನೆಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2853 ಮೌಲ್ಯಲ ದಾಲಸಾಫ ಗಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2854 ಶಿರಾಮ ಅಮಯ  ಆಲ್ಲರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2855 ಅಫದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಮುಕತ ಮ್ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2856 ಬಾಪೂರಾಮ ಗೌಡ ಯವ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2857 ಸೋಭರಾಮ ಫಷಣಣ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳ್ಳೂ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2858 ರಾಜೇಿಂದರ  ಮಭನಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2859 ಬಾಪೂಗೌಡ ವಯಣಗೌಡ ಗಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2860 ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಉಸಿಾ ನ ಟೇಲ ಗಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2861 ದೇವಿಂದರ   ರಾನೋಜ ಗಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2862 ಫಷಯಡಿಡ  ಅಮಯ ಣನ ಸಾಥಖೇಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2863 ಜಗದೇವ್ ರೆಡಿಡ  ಫಷನಗೌಡ ಬಿಲವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2864 ಶಿಮಯ  ಭೋಭಯ್ಯಯ ಮಂಗಳರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2865 ಭಮಶಂಕರ್ ಭಹಾದೇ  ಮಂಗಳರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2866 ಯತನ ಬಾಯಿ ಭಸದೇ ಮಂಗಳರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2867 ದಡಡ   ಗುಯಲಿಂಗ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2868 ಅಮಯ   ವಯಣ ಬಿೋಳವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2869 ಸನಮಂತರಾಯ್ಯ ವಯಣ ಗಫಬ ಯವಾಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2870 ಭಾಗವಂತರಾಮ ನಾಗಪ್ಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2871 ಮೊ ರೆಡಿಡ  ಿತರೆಡಿಡ ಭಲ್ಯೂ ಬಾದ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2872 ಸರಿಫಾ ಬೇಗಂ ಅಭದ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2873 ಚಂದ ಪ್ಪವ ಯಸುಲ ಷಫ ಫಳಫಟಿ್ಟ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2874 ಸಾಹೇಫರಾಜ ಕಾಸಿಭ ಅಲ ಬಿೋಳವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2875 ವಯಣಫಷರೆಡಿಡ  ಅಮಯ ನನ ನಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2876 ವಯಫಣಣ  ವೋಯಬದರ  ಗಫಬ ಯವಾದಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2877 ಭೋಭರಾಮ ಭದರಾವ್ ಆಲ್ಲಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2878 ವಯಣ  ನಂದ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2879 ನಾಗ  ಸಿದದ  ನಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2880 ಭನೋಸರ್ ಭಮಶಂಕರ್ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2881 ಫಷರಾಜ ಕಾಷ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2882 ಭೋಭರಾಯ್ಯ ಜಟ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2883 ಫಷರಾಜ ಭಾಗ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2884 ಷಭಥಿ ವಯಣಮಯ ಕಾಷಯ ಬೋಷಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2885 ರಾಜೇಿಂದರ  ಷಯಫಮಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2886 ಯಮನಂದ ರೇನಸಿದದ  ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2887 ಈಯ  ಅಮಯ  ಮಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2888 ಸುಭಾಷ್ ಭರೆ ಹಂಗಾಯಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2889 ಭರೆವ  ಭರೆ ಹಂಗಾಯಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2890 ಸೈದ  ನಾಗ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2891 ವಜಮಕುಮರ್ ಗುಯನಾಥ ಶಿಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2892 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಯಶುರಾಭ ಕಣ್ಣಣ ಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2893 ರಾಮು ತಾನು ಕಣ್ಣಣ ಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2894 ಯಮನಂದ ಸನಮಂತ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2895 ಈಯಣಣ  ಸನಮಂತ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2896 ತ್ರ ವ  ಬಾಬು ಫಳಫಟಿ್ಟ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2897 ಷವತಾ ಫಲರಾಮ್ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2898 ಚನನ ಫಷ  ಸಳಿೆ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2899 ಸಂತೋಶ ಕಾಳ ನಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2900 ಶಿರ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ಅಿಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2901 ಗುಿಂಡ  ಖೇಮು ಶಿಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2902 ಬಂಗಾಯಭಿ  ಕಾಳ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2903 ಶಿರ ೋದೇವ ವಯಣ  ಹಂಗಾಯಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2904 ನಿಂಗ  ಜಾಟ ಭಲೂ ಬಾದ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2905 ಮನ  ಶಿ ಮಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2906 ನೋಲಭಿ  ವಯಣ ಸಾಥಾಕೄಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2907 ಸಲ್ೂ ಭಿ  ಫಷ ನಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2908 ಮನ  ಭಭ ಖಾದಯ ಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2909 ಸುಗಾಲದೇವ ಸುಧಾಕರ್ ಮಂಗಳರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2910 ಚೆನನ   ಭೋಭಲು ಅಿಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2911 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ದೇವಿಂದರ  ಮಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2912 ಸಂಗ  ಗುಿಂಡ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2913 ಸಿದದ   ದೇವಿಂದರ  ಮಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2914 ಲಕಿ್ಷ ಣ್ ಭರೆ ಅಿಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2915 ಸನಮಂತ ಭಲೂ  ಬಿೋಳವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2916 ದೇವಿಂದರ  ಸಾಮಫಣಣ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2917 ನಂದ  ಭಲೂ  ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2918 ದೇವಿಂದರ   ಭರೆ ಅಿಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2919 ಅಮಯ ಭಿ  ಫಷ ಷದನಾಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2920 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಭಭ ಕಾಚೂರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2921 ಭಲೂ   ಭರೆ ಬಿೋಳವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2922 ಶಂಕಯ ಭೋಜ ಕೋಣ್ಣಣ ಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2923 ಭಲೂ   ವಯಣ ಬಿಲವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2924 ಫಷಲಿಂಗ  ವಯಣ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2925 ಗಂಗಾಧಯ ಫಷಲಿಂಗ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2926 ಸಿೋತಭಿ  ಭಡಿವಾಳ ನಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2927 ಸಿದದ   ಶಿ ಜಾಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2928 ಯವ ಸನಮಂತ ಮಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2929 ಸಿದದ   ಈಯ ಮಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2930 ಗುಯಪುತರ  ಫಷ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2931 ಶಿರಾಿಂ ಸುರಾಜ್ ಕಣ್ಣಣ ರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2932 ಲಲತಮಿ್  ಮನ ಅಿಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2933 ಶಂಕಯಲಿಂಗ ವಯಣ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2934 ಶಭ ವಯಣ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2935 ಸಿದದ  ಯಮನಂದ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2936 ಜಟಿ   ಭಭ ಗಫಬ ಯವಾಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2937 ದೇಕೄಕ ಭಿ  ನಿಂಗ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2938 ಸನಮಂತ ರಾಮ ಕಕಂಡಕ್ಷ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2939 ಭಹಾದೇವ ಸನಮಂತ ಕಕಂಡಕ್ಷ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2940 ಭಲಕ  ಭರೆ ಕಕಂಡಕ್ಷ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2941 ಸಾಫವ  ಅಮಯ  ಅಣಜಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2942 ಗುಯನಾಥ ಮನ ಅಿಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2943 ಶಂಕರೆ  ರಾಭ ಡಗದಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2944 ಜಯ ೋತ್ರ ಗುಿಂಡ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2945 ಸಿದದ ಣಣ  ಧಭಿಣಣ ಮಂಗಳಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2946 ಭಲೂ   ನಿಂಗ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2947 ಭೋಭರಾಮ ಅಭಲ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2948 ಸಳಿೆ  ಗುಿಂಡ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



2949 ಗುಿಂಡ  ಈಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2950 ದೇಕ್ಷ್ಕ  ಸಿತಣಣ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2951 ಫಷಭಿ  ತ್ರ ಣಣ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2952 ಗಂಗಭಿ  ಈಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2953 ಫಷರಾಜ ಭಡಿವಾಳ ಭಲೂ ಬಾದ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2954 ಸಾಮಫಣಣ  ಈಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2955 ಭೋಭರಾಮ ಈಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2956 ತ್ರಭಿ ವ  ನಿಂಗ ಭಲೂ ಬಾದ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2957 ಸಾಮಫಣಣ  ಭೋಭವಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2958 ನಾಗ  ರಾಭಚಂದರ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2959 ದೇವಿಂದರ   ಭೋಭರಾಮ ಭಲ್ಯೂ ಫದ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2960 ಸನಮಂತರಾಯ್ಯ ಫಷ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2961 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಯ್ಯಿಂಕ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2962 ತ್ರರುತ್ರ ಚಂದ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2963 ಭೋಭಣಣ  ಫಷ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2964 ರೇಣುಕಾ ರಂಗ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2965 ಸನಮಂತ ಈಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2966 ಸನಮಂತ ನಾಗ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2967 ಯ್ಯಿಂಕ  ಭಲೂ  ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2968 ಕವಭಿ  ಮೌನೇವವ ರ್ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2969 ಭಲೂ   ಅಭಲ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2970 ನಿಂಗಭಿ  ಲಕಿ್ಷ ಣ್ ಫಳಫಟಿ್ಟ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2971 ಅಭಲ  ನಾಗ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2972 ಫಷಭಿ  ಸೈದ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2973 ಅಪ್ಪ  ಸಾಫ. ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2974 ಇಮಭ ಟೇಲ. ಭಹೇಬೂಫ ಟೇಲ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2975 ಶಿಪುತರ ಯ್ಯಯ .ರಾಚಮಯ ಶಿೋಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2976 ಸನುಮಂತರ ಯ್ಯ. ಮುರುಗೆಿಂದರ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2977 ಫಷನಗೌಡ. ಸಭರಾಮ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2978 ಮಭನಮಯ . ವಯಣಮಯ ಕಕಂಡಕ್ಷ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2979 ನಲಕಂಠ. ಶಿಂತಗೌಡ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2980 ಭೋಭರಾಮ. ಸಿದಾರ ಭ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2981 ಶಿಲಿಂಗಪ್ಪ . ಫಷಾ ಪ್ಪ ತ್ರ ಣಣ ಳ ಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2982 ಭಲೂ ಣಣ  ಗೌಡ. ಗುರುಲಿಂಗ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2983 ವವವ ರಾಧಯ . ಈಯಣಣ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2984 ಶಿಫಷಭಿ . ವಯಣ ಭದಿಪಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2985 ಸಿದದ ಭಿ . ಗುಯಪ್ಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2986 ಶಿವುಬಾಯಿ. ಶಂಕಯಗೌಡ ಅಿಂಫಯಕೄಹೆಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2987 ಶೇಕಭಿ .  ಐಮಣಣ ಭಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2988 ಯಮನಂದ. ನಂದ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2989 ಭೋಭಶೇಖಯ.ಲಕಿ್ಷ ಣ ಆಲ್ಲಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2990 ಫಷರಾಜ ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಆಲ್ಲಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2991 ಫಷ  ಭಡಿವಾಳ ಭಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2992 ಲ್ಯಣಯ  ಗೌಡ ಗೌಡ ರಾವ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2993 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಫಷರಾಜ್ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2994 ಶಂಕರ   ಸಾಮಫಣಣ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2995 ಮೂತ್ರಿ ಅರ್ಜಿನ ಸಗಯಗಾ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2996 ಸಿದರ ಭವ . ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2997 ಕಾಶಿನಾಥ.  ಈಯಣಣ  ಗೌಡ ಅಲ್ಲೂ ಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2998 ವಯಣಫಷಾ  .  ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

2999 ಮನ . ಈಯ ಬಿಲವಾಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3000 ಕಾಶಿಭ ಬಿ.  ಅಮೋನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3001 ಸನದ ಸಾಫ.  ಮೇದಿನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3002 ದಡಡ   ಗೌಡ. ಭಲೂ ನಾಥ ಗೌಡ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3003 ದಡಡ   ಗೌಡ.  ಫಷಣಣ  ಗೌಡ ಮಲಗಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



3004 ವಯಣ . ಜಟಿ್ಟ ೋ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3005 ಮಮುನ . ಈಯ ಯವ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3006 ಶಿ . ಹನನ  ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3007 ಗಲ್ಯೂ ಲ . ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3008 ದೇವಿಂದರ  . ಮಹಾದೇ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3009 ಭಹಾದೇವ. ಭೋಭರಾಮ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3010 ಶಂಕರ  . ಸಂಗ ಗಫಬ ಯವಾಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3011 ಭೋಭರಾಮ.  ಅಿಂಫಣಣ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3012 ಭಡಿವಾಳ . ಭಹಾಲಿಂಗ ಭಲೂ ಬಾದ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3013 ಈಯ . ಭಲೂ  ಷತಖೇಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3014 ಶಿ . ದಡಡ  ಷತಖೇಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3015 ಶಿರಾಮ. ಗುರುಶಿಂತಯ್ಯಯ ಅಲ್ಲೂ ಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3016 ವಯಣ . ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ನಂದಿಹಾಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3017 ಲಲೋತಭಿ . ವಯಣ ಗೌಡ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3018 ಭಸಿ ದ ಟೇಲ . ಅಸಿ ದ ಟೇಲ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3019 ನಾಗ . ಸೈದ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3020 ರಾಜಶೇಖಯ. ಫಷನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂ ಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3021 ಭರೇ . ಆನಂದ ಸಿದನಾಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3022 ಗೌಯಭಿ . ಸೈದ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3023 ನಾಗಭಿ . ಬಾಬು ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï

3024 ಯಸುರಾಭ. ಭರೇ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3025 ಭೋಭರಾಮ. ಈಯ ಫಲಫಟಿ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3026 ಸೋಭಶೇಖಯ. ವಯಣ ಫಲಫಟಿ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3027 ವಯಣ . ಐಮ ಫಲಫಟಿ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3028 ಧಭಿರಾಜ.  ಫಷಣಣ  ಗೌಡ ಫಲಫಟಿ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3029 ಸನಮಂತಾರ ಮ. ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಫಲಫಟಿ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3030 ಆನಂದ . ಭಯಲಿಂಗ ಫಲಫಟಿ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3031 ರ್ಜಬೇದಾ ಬೇಗಂ.  ಖಾಜಾ ಟೇಲ ಕಚ್ಚಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3032 ನಾವಾಫ ಸಾಫ. ಹುಸೇನ ಸಾಫ ಕಚ್ಚಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3033 ಸೈಮದ ನಝಮ ಖಧೋರಿ.  ಮೆಬೂಫ ಟೇಲ ಕಚ್ಚಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3034 ಮೆಬೂಫ ಟೇಲ.  ಫಡೆಟೇಲ ಕಚ್ಚಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3035 ಉಜಿ ಯ ಟೇಲ. ಇಸಿೆ ೈಲ ಟೇಲ ಕಚ್ಚಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3036 ಬಾಬು ಟೇಲ . ದೌಲತ ಟೇಲ ಕಚ್ಚಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3037 ಮಮುನವ . ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3038 ಮಿಂತಭಿ . ನಿಂಗ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3039 ಸಿದದ ಭಿ . ಭಲೂ  ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3040 ಜಮಶಿರ ೋ. ಗಲ್ಯೂ ಲ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3041 ವಯಣಲಿಂಗ . ಭಲಕ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3042 ಭಲೂ  . ರಾಜಣಣ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3043 ಸಸಿನಾ ಬಿೋ. ಕಾಸಿಿಂ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3044 ಕಾಸಿಿಂ ಬಿೋ. ಮೆದಾನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3045 ಕಾಸಿಿಂ ಸಾಫ . ಸೈಮದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3046 ಗುರುಪ್ಪದ . ನಾಗಣಣ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3047 ಅಲಭ ಬಿೋ.  ಅಸಿ ದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3048 ಅಭಲ . ಭೋಭಣಣ ಬಿಲವಾಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3049 ಭಲೂ  . ದಂಡ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3050 ಸಾಫಮಯ . ಅಭಲಮಯ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3051 ಶಂಕರ  . ಶಿೋ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3052 ಮಹಾದೇವ. ಅಭಲಯ್ಯಯ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3053 ಹನನ  . ಮೆಲ್ಯಯಯ್ಯಯ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3054 ಫಷರಾಜ ಗೌಡ ಅನಜಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3055 ಸಿದಾರ ಭ. ಅಭಿ ಣಣ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3056 ಸಿದದ ಲಿಂಗ. ಸಿದಾರ ಭ ಅಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3057 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಗೌಡ. ದಾಯ   ಗೌಡ ಅನಜಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3058 ಮಹಾದೇವ. ಲಕಿ್ಷ ಣ ಅಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3059 ಗೋದಾಬಾಯಿ. ಹೈಯ್ಯಳ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3060 ಫಷಾ ಮಯ . ತ್ರ ಯ್ಯಯ ಅಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3061 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ. ಫಷರಾಜ ಅಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3062 ಮಹಾದೇ . ಗೋಳಿಲ ಅಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3063 ಅಜಮ . ಜಗನಾನ ಥ ಅಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3064 ಹುಡಚಪ್ಪ . ಷಕರ  ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3065 ಶಂಕೄರ ಭಿ . ಫಷರಾಜ ಗೌಡ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3066 ಸಣಮಂತರ ಮ. ಭಡಿವಾಳ ಅನಜಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3067 ಸಿದದ ಭಿ . ಶಿೋವಯಣ ಅಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3068 ಹೈಮಳ . ದೆ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3069 ಗುಯಣಣ . ಸಿದದ ಣಣ ಅನಜಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3070 ಫಷರಾಜ. ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಯವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3071 ಗೌಯಭಿ . ಶಿ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3072 ವಯಣ . ದೇ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3073 ಬಂದೆ . ರಾಚ ಯವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3074 ಅನೋತಾ. ಸನುಮಂತಾರ ಮ ಅಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3075 ಫಷಾ  . ಕಾಿಂತ ಅಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3076 ಶಿಣಣ . ಭಲೂ ನಾಥ ಜಳಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3077 ಭಲೂ  . ಜಟಿ್ಟ  ಬಿಲವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3078 ಸೈಮಯ ದ ಸಾಫ. ಅಮೋಯ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3079 ಸಫಿೋ ಸಾಫ. ಅಮೋಯ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3080 ಗೌಡಪ್ಪ  ಗೌಡ. ನಿಂಗ  ಗೌಡ. ಯವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3081 ಸನುಮಂತಾರ ಮ. ಶಿರಾಮ ಗೌಡ ಯವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3082 ಗಲ್ಯೂ ಲ . ಷಕರ   ಗೌಡ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3083 ಶಿಲಿಂಗ . ಗುರುಲಿಂಗ ಅಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3084 ಸನಮಂತ. ಸೈದ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3085 ಅಸಿ ದ ಸಾಫ. ಸೈಮದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3086 ಮೆನುದಿದ ನ. ಷಬಿಯಲ ಭಲೂ ಬಾದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3087 ಖಾಜಾ ಸಾಫ. ಹುಸೇನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3088 ದೆವೋಿಂದರ  ಗೌಡ. ಭಲೂ ರೆಡೆಡ   ಗೌಡ ಭಲೂ ಬಾದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3089 ದೌಲ ಸಾಫ ರುಕಿು ದಿದ ನ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3090
ನಾಗರೆದೆದ   ಗೌಡ. ಭಹಾದೇ  ಗೌಡ ಭಲೂ ಬಾದ

©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3091 ಗುಯ  ಗೌಡ. ಭಲ್ೂ ೋವ  ಗೌಡ ಫಲಫಟಿ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3092 ಚಂದರ ಶೇಖಯ. ಭೋಭ ಶಿವೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3093 ಭನ . ಶಿ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3094 ನಗ . ಶಿ ಸಿದನಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3095 ಪಿೋಯ . ಭರೆ ಮಲಗಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3096 ಸಿದದ  . ಶಿ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3097 ಶಿವಾನಂದ. ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3098 ಸಿದದ ಣಣ . ಶಂಕೄರ ೋ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3099 ಫಷವ . ಕಲೂ  ಸಗಯಗಾ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3100 ದನಸಿಿಂಗ. ಬರ್ಜ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3101 ಭಲೂ  .ಫಷಾ  ಆಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3102 ಶಿೋರಾಭ. ಸುಯಜ ಕನೂನ ಯ ಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3103 ಸಿೋತಾ ದೇವ. ನಾನು ಕನೂನ ಯ ಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3104 ಕ್ಷ್ರ ೋಶಣ  . ಕಾಸು ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3105 ವಾಲು. ರಾಮು ಆಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3106 ಜಮೂ ಬಾಯಿ. ಪಿೋಟ್ಟ ಆಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3107 ಸೈದ . ಅರ್ಜಿನ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3108 ಚಂದರ  . ಷಕೄರ  ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3109 ಅಮೇಗಿ. ಫಷ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3110 ಸುಬದರ ಭಿ . ಶಿಂತ ನಂದಿಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3111 ಸೋಭಲಿಂಗ . ಭರೇ ಮಲಗಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3112 ಶಿಂತಭಿ . ಭಲೂ  ನಗಯಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3113 ಸಭಲಬಾಯಿ. ಗನುನ ಕನೂನ ಯ ಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3114 ಪಿೋಯ . ಫಷ ಫಲಫಟ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3115 ಭಹಾದೇ . ಭರೇ ಯವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3116 ಭಾಗಭಿ . ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಸಗಯಗಾ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3117 ಸಿದದ  . ಈಯ ಭಯಡಗಿ ಸೈನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3118 ವಯಣ  . ಭಲೂ  ಅಿಂಫಯಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3119 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ . ಫಷ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3120 ಸಿದಾರ ಭ. ರಾಜೇಿಂದರ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3121 ಸೈದ . ಈಯ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3122 ಸಾಫವ . ವಯಣ ಸಲಗಡಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3123 ಉದ. ಷಕುರ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3124 ಭಾಗಭಿ . ಭೋಭರಾಮ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3125 ದಾಯ ಭಿ . ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3126 ಗಳಿಲ  . ಭೋಮು ಯವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3127 ಭರೆ . ಭಲೂ  ಯವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3128 ಶಿಪುತರ . ನಿಂಗ ಗಫಬ ಯವಾಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3129 ದಂರ್ಜ.  ಸರುನಾಮಕ ಆಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3130 ದಿಂಡ . ಭಲೂ  ಯವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3131 ಸಿದದ  . ಶಿ ಭಯಡಗಿ ಸೈನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3132 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ. ಶಿ ಭಯಡಗಿ ಸೈನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3133 ವಯಣ . ಅಮಯ  ಕನೂನ ಯ ಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3134 ಸೈದದ  . ವಯಣ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3135 ತಾಮಭಿ . ಸನಮಂತಾರ ಮ ಶಿಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3136 ಫಷಭಿ . ತ್ರ ಣಣ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3137 ಫಷರಾಜ. ಚಂದ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3138 ವಯಣ . ಅಡಿವ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3139 ನೋಲಭಿ . ಸನುಮಂತ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3140 ಸಿದಾರ ಭ . ಅಮಣಣ ಕಡ್ರಯ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3141 ಭೋಭಬಾಯಿ. ತ್ರರುತ್ರ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3142 ಈಯಣಣ . ಸೈದದ  ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3143 ಫಷರಾಜ. ಫಗ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3144 ಸುರೇವ. ಸಿದದ ಣಣ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3145 ಫಲವಂತ. ಮೄಲ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3146 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3147 ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3148 ªÀÄ°èPÁdÄð£ï CuÁÚgÁAiÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3149 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3150 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀÄÄgÀUÀ£ÉÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3151 ªÀÄÄ¸ÁÛPÀC° gÀdPÀ¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3152 ¸ÀÄAPÀªÀÄä UÀAUÀ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3153 zÉÃ«AzÀæ¥Àà ±ÉÃPÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3154 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3155 PÁ²ªÀÄ¸Á§ C«Ä£À¸Á§ ªÀ¸ÁÛj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3156 ªÀiÁ¼À¥Àà zÉÃ«AzÀæ¥Àà ªÀ¸ÁÛj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3157 ¥ÀæºÁèzÀ UÉÆ¯Áè¼À¥Àà PÀÉÆAqÀUÀÄ½ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3158 µÀtÄäRAiÀÄå FgÀAiÀÄå AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3159 ¹zÀÝtÚ  ¹zÁæªÀÄ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3160 dUÀzÉÃªÀ¥Àà  UÉÆ¯Áè¼À¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3161 ©üÃªÀÄtÚ  ¹zÁæªÀÄ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3162 ªÀÄºÉÃ±À UÉÆ¯Áè¼À¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3163 ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ  ªÀiÁ£À¥Àà ªÀ¸ÁÛj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3164 ªÀÄ°è£ÁxÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3165 ¤AUÀtÚ UÀ¢UÉ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3166 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3167 ªÀÄPÀÄâ®¸Á§ gÁdªÀÄºÀäzÀ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3168 L£À¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3169 §¸ÀªÀgÁd ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3170 ¹zÀÝtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3171 ªÀÄ¯Éè±À¥Àà s̈ÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3172 ¹zÀÝtÚ ZÀAzÀtÚ AiÀÄvÁß¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3173 ºÀdgÀvÀ© £À©¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3174 §¸ÀªÀgÁd ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3175 ±ÀgÀt¥Àà §¸À¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3176 ªÀiÁ£À¥Àà  UÀÄgÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3177 PÁ²£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3178 ±ÀgÀtUËqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3179 ¤AUÀ¥Àà  ¸ÁAiÀÄ§tÚ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3180 C§ÄÝ®UÀ¤  ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3181 ¹zÀÝtÚUËqÀ  ¸ÁAiÀÄ§tÚUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3182 ±ÀgÀt¥À ¸ÁAiÀÄ§tÚUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3183 ªÀÄºÁzÉÃ«  ±ÀgÀtUËqÀ C®è¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3184 ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ  ±ÀgÀtUËqÀ C®è¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3185 ¸ÀAvÉÆÃµÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3186 ¸ÀAUÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3187 §¸ÀªÀgÁd  ²ªÀgÁAiÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3188 ¯Á®Ä  vÉÃdÄ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3189 ZÀAzÀ¸Á§  §AzÀV¸Á§ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3190 ¸ÀÄ¥ÉÆæÃ¢Ý£À UÀÄ¯ÁªÀÄzÀ¸ÀÛVgÀ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3191 ±ÀAPÉæÃ¥Àà  CAiÀÄå¥Àà ªÀÄiÁt²ªÀtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3192 wªÀÄä¥Àà  §¸ÀªÀgÁd PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3193 gÁªÀÅvÁæAiÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3194 ¤Ã®PÀAoÀ  ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3195 ªÀiÁºÁAvÀ¥Àà  gÁªÀÄtÚ PÀqÀPÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3196 ¸ÁAiÀÄ§UËqÀ  ZÀAzÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁt²ªÀtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3197 ¸ÀÄUÀ®¨Á¬Ä  zÉÆqÀØ¥ÀàUËqÀ ªÀqÀUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3198 gÁAiÀÄ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄvÁß¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3199 ªÀÄ®èªÀÄä ²ªÀ¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3200 UÀÄgÀAiÀÄå FgÀAiÀÄå PÉÆAqÀUÀÄ½ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3201 gÀÄzÀæUËqÀ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ªÀÄiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3202 UÀÉÆ¯Áè¼À¥Àà ZÀ£Àß¥Àà C®è¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3203 ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ zsÀªÀÄðtÚ ªÀÄÄgÀUÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3204 ²æÃ±ÉÊ® ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3205 ±ÀPÀÄAvÀ®¨Á¬Ä ²ªÀªÀÄÆwð PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3206 gÁd¸Á§ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3207 ಭೋಮಬಾಯಿ ಶಣ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3208 ಗುರುಲನ  ಶಿ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3209 ಹುಲ್  ಮವವಂತರಾಮ ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3210 ಭರೆಭಿ  ಯಶುರಾಮ್ ಯಡೆಡ ವಾಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3211 ತೇರ್ಜ ದಭಲು ಮುಟ್ಕ ೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3212 ಚೆನನ ಭಿ  ಭೋಭರಾಮ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3213 ಅ ಣಣ  ತಾರಾಸಿಿಂಗ್ ರೇಣ್ಣರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3214 ಬಗಣಣ  ರೇ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3215 ಅಮೇಗೆ  ಮಲೂ  ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3216 ಮನ  ದರೇವ ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3217 ಸಣಭವ  ದರೇಶ್ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3218 ನಾಗಭಿ  ಸಿದದ ರಾಭ ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3219 ವಿಂಕಟೇಶ್ ಲಕಿ್ಷ ಣ್ ಜನವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3220 ಸಂಕೄರ   ಷಕರೆ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3221 ಶಿರಾಜ್ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಕೋಲ್ಲಕ ರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3222 ಭೋಮಶಂಕರ್ ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ಯಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3223 ಗುರುಬಾಯಿ ಶಿಂತಮಯ ಮುಟ್ಕ ೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3224 ವಯಣಫಷ  ಚಂದರ ಭ ಜೇಗಿಿ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3225 ಸೋಭ  ರಾಮ ಯಡೆಡ ವಾಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3226 ವವವ ನಾಥ ಅಖಂಡ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3227 ಭೋಮಶಂಕರ್ ಅಖಂಡ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3228 ವಯಣಫಷ  ಫಷರಾಜ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3229 ಶಿಣಣ  ಭಲೂ ಣಣ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3230 ಭಲೂ ನಾಥ ಫಷರಾಜ ಹಂದನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3231 ಗಿರಿಮ  ಭಲೂ  ಗೌಡ ಹಂದನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3232 ನಾಮಯಸಾಬ್ ಖಾಜಸಾಬ್ ಯಡೆಡ ವಾಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3233 ಸಷನ ಟೇಲ್ ಖಾಜಾಟ್ಟಲ್ ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3234 ಕಾಿಂತ  ಫಷರಾಜ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3235 ರಾಮಬೇಗಂ ಬಾಕಾ ಸಾಿಬ್ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3236 ಷಸದೇವ ಲಕಿ್ಷ ಣ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3237 ಶಿಶಂಕರ್ ಕಲೂ  ಗೌಡ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3238 ವಯಣಫಷ  ಜಟಿ್ಟ  ಜನವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3239 ಮಲಗ ಿಂಡ  ಫಷವಂತರಾಮ ಜನವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3240 ಭಹಾದೇವ ವಯಣ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3241 ಭಲೂ ಣಣ  ಬಿೋಯಣಣ ಗೌನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3242 ಭೋಭ  ಭರೆ ಕೋಲ್ಲಕ ರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3243 ನನನ  ಸಿದದ  ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3244 ಷಕೄರ ೋ  ಭೋಭಣಣ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3245 ಭಲಕ   ಚಂದ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3246 ಸಿದದ   ದಿಂಡ ಗೌನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3247 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ರಾಮು ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3248 ಸಾಯಿಫಣಣ  ದೇವಿಂದರ  ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3249 ಶನ  ಶಿ ಮುಟ್ಕ ೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3250 ಫಷ  ಭೋಭ ಹಂಚನಾಲ್ ಸಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3251 ಯವಕುಮರ್ ನಿಂಗ ಜೇಗಿಿ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3252 ಲೇಬ್ ಹುಸೇನಾಾ ಬ್ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3253 ದೇ  ಸಿದಾರ ಮ್ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3254 ಅರ್ಜಿನ್ ಹುಣಚ ಜನವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3255 ವಠಲ್ ಖುಬು ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3256 ತ್ರಭಿ   ಭೋಭರಾಮ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3257 ರಾಜಟ್ಟಲ್ ದಾಲ್ಯಾ ಬ್ ಮುಟ್ಕ ೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3258 ಶಯದಾಬಾಯಿ ತೇರ್ಜ ರೇಣ್ಣರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3259 ಭೋಮಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3260 ದೇಕ್ಷ್ಕ  ಗುಿಂಡ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3261 ನಜಲಿಂಗ  ಶಿಂತ ಜೇಗಿಿ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3262 ಗುಿಂಡಭಿ  ಫಷಣಣ ಕೋಲ್ಲಕ ರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3263 ಸಂಜೋಕುಮಯ ಭೋಭರಾಮ ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3264 ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಿ  ಶಿಭಲೂ  ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3265 ನಾಗಭಿ  ಶಿ ರೇಣ್ಣರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3266 ಅಭಲ  ತ್ರಭಿ ಣಣ ಫಟ್ನನ ಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3267 ವಶವ ರಾದಯ  ಅಭಲ ಫಟ್ನನ ಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3268 ಸಿದದ ಣಣ  ಭಲಕ ಣಣ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3269 ತ್ರ ಣಣ  ರೇಣಸಿದದ  ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3270 ತ್ರ ಭಿ  ಯಲೂ ಪ್ಪ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3271 ಮಲೂ   ಸಾಮಫಣಣ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3272 ಅಿಂಫಣಣ  ಸಿದಾರ ಭ ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3273 ಖೋರು ಲೋಕು ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3274 ಶಂಕರ್ ಮರುತ್ರರಾವ್ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3275 ಕಲೂ   ನಾಗ ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3276 ಭಲೂ   ಶವ ವಯಣ ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3277 ಭೋಭರಾಮ ಯಷ ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3278 ರುದರ   ಚಂದರ ಭ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3279 ಗುರುಫಷ  ಸಿದದ ಣಣ ಜನವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3280 ಶೇಖಭಿ  ಷಕೄರ ೋನಗೌಡ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3281 ಸಿದದ   ರಾಣ ಮಂದರ ವಾಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3282 ದೇರಾಜ್ ಲಕಿು ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3283 ಭಲೂ ಭಿ  ನಾಗ ರೇಣ್ಣರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3284 ಭಲೂ   ದೇವೋಿಂದರ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3285 ಲಕಕ ವ  ಶಿಮನ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3286 ಎಷಭಿ  ಶಿ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3287 ಭೋಭರಾಮ ಯಲೂ  ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3288 ಷಕೄರ ಭಿ  ಷಕೄರ  ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3289 ಷಕೄರ   ಸಾಹೇಬೌಡ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3290 ಫಷನಗೌಡ ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ ಫಟ್ನನ ಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3291 ಮೇೋತ್ರರಾಮ್ ತುಳಜಾರಾಮ್ ರೇಣ್ಣರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3292 ರಾಜಸಾಬ್ ಇಸಿಾಯಿಲ್ಯಾ ಬ್ ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3293 ಯಮಶ್ ಸಂಜೋ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3294 ಭಲೂ ಭಿ  ವಯಣ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3295 ಜಗನಾನ ಥ ಶಯ ಭರಾಮ ಕೋಲ್ಲಕ ರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3296 ಜಟಿ್ಟ   ಸಿದದ  ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3297 ಸುಗಣಣ  ಭೋಭರಾಮ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3298 ಷರುಬಾಯಿ ಸ್ಿಂಕೄರ  ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3299 ವವವ ನಾಥ ಆನೆ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3300 ಭಹಾದೇವ ಷಕೄರ ನನ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3301 ಕಾಭ  ಷಕೄರ ನನ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3302 ಸನಮಂತ್ ರಾಭಚಂದರ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3303 ದಳ  ಭೋಭ ಚನೂನ ರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3304 ಗೋಪ್ಪಲ ದಳ ಚನೂನ ರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3305 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಂಕೄರ  ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3306 ಆನಂದ  ಚಂದರ ಶ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3307 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಫಷರಾಜ ಮುಟ್ಕ ೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3308 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ದಡಡ  ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3309 ಶೇಕ  ಸಿದದ  ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3310 ಶಿರ ೋಧರ್ ಭೋಭಣಣ ಹಂಚನಾಲ್ ಸಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3311 ಈಯವ  ಈಯ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3312 ಶಿಲಿಂಗ  ಧಭಿಣಣ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3313 ಸಿದದ   ಲಕಕ  ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3314 ಚಾವೂ ಬಾಯಿ ಧನರ್ಜ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3315 ಗಾಬುರ  ಡೋಿಂಗಾರು ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3316 ಗಂಗಭಿ  ದೇ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3317 ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ವಯಣಗೌಡ ಚನೂನ ರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3318 ಸಣಮಂತರಾಮ ದಡಡ  ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3319 ಚಂದಭಿ  ಮೆಲ್ಯರಿ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3320 ಶಯದಾಬಾಯಿ ಉಮಶ್ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3321 ಧಮುಿ ಬಾನು ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3322 ಚಂದಭಿ  ರಾಮ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3323 ಭಹಾದೇವ ಚಂದ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3324 ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ದಡಡ  ಮನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3325 ಷತ್ರೋಶ್ ಸಣಮಂತರಾಮ ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3326 ಶಿಪುತರ  ದಡೆಡ ಲ್ೂ  ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3327 ಶಿವಯಣ  ಶಿಣಣ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3328 ದಾನಭಿ  ಶಿರ ೋಮಂತ್ ರೇಣ್ಣರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3329 ಮಳ  ಭರೆ ಗೌನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3330 ಸೋಭಶೇಖರ್ ಫಷಣಣ  ಜೆವಾರಿ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3331 ಅಮಯ   ವಯಣ ಜೆವಾರಿ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3332 ಭಹಾಿಂತಗೌಡ ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3333 ನಾಗೇಿಂದರ  ಉಿಂಡ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3334 ಸಂತೋಷ್ ಸಣಮಂತರಾಮ ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3335 ಸುಬದರ ಭಿ  ಸಂಕೄರ  ಫಟ್ನನ ಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3336 ಭಹಾಿಂತೇವ ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕೋಲ್ಲಕ ರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3337 ಮಭನ  ರಾಭ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3338 ಭಲೂ ಭಿ  ಶಿಯೋಗಿ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3339 ಫಷಮಯ  ಚನನ ಫಷಮಯ ಕೋಲ್ಲಕ ರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3340 ವಯಣಫಷ  ಫಷಣಣ ಗೌನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3341 ಫಷರಾಜ ಭಲೂ ನಾಥ ಕೂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3342 ದೇಭಿ  ಭೋಭಯ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3343 ನಾಗಮಯ  ಭೋಭಮಯ ಜೇಗಿಿ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3344 ದತತ   ಶೇಕ ರೇಣ್ಣರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3345 ಶಿಂತಭಿ  ಜಟಿ್ಟ  ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3346 ಅಮೋನಸಾಬ್ ಹುಸೇನಬಾಷ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3347 ಭಡಿವಾಳ  ಚಂದರ ಭ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3348 ಸಿದಾರ ಭ ಅಿಂಫಣಣ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3349 ಗಣಭಿ  ರೇಣಸಿದದ  ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3350 ಭಲೂ   ಸೋಭರಾಮ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3351 ವಯಣ  ಸಿದಾರ ಭ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3352 ಸಂಗ  ನಾಗಣಣ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3353 ನಂದ  ಸಣಮಂತ್ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3354 ವಯಣು ಪೋಮು ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3355 ಶಿವಯಣ  ಫಲವಂತಸಾವ ಮ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3356 ಷಯಷವ ತ್ರ ಕೃಶಣ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3357 ಫಷರಾಜ ಷಣಣ ಯಲೂ  ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3358 ನನನ ಭಿ  ವಯಣ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3359 ದಳ  ಭರೆ ಚನೂನ ರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3360 ಭರೆ  ಸಿದದ  ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3361 ವಯಣಭಿ  ರುದರ ಭಿ ಗೌನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3362 ವಯಣಫಷ  ಫಷವಂತರಾಮ ಯಡೆಡ ವಾಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3363 ಸಂಕವ  ದಡಡ  ಚನೂನ ರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3364 ವಯಣ  ಭೋಭರಾಮ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3365 ಫಷಭಿ  ಸಂಗ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3366 ಹುಲ್  ಮವವಂತರಾಮ ಸವಾಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3367 ಬಗಣಣ  ರೇ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3368 ಅಮೇಗೆ  ಮಲೂ  ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3369 ಶಿರಾಜ್ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಕೋಲ್ಲಕ ರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3370 ಭೋಮಶಂಕರ್ ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ ಯಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3371 ಗುರುಬಾಯಿ ಶಿಂತಮಯ ಮುಟ್ಕ ೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3372 ವಯಣಫಷ  ಚಂದರ ಭ ಜೇಗಿಿ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3373 ವವವ ನಾಥ ಅಖಂಡ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3374 ಭೋಮಶಂಕರ್ ಅಖಂಡ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3375 ವಯಣಫಷ  ಫಷರಾಜ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3376 ಶಿಣಣ  ಭಲೂ ಣಣ ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3377 ಭಲೂ ನಾಥ ಫಷರಾಜ ಹಂದನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3378 ಗಿರಿಮ  ಭಲೂ  ಗೌಡ ಹಂದನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3379 ನಾಮಯಸಾಬ್ ಖಾಜಸಾಬ್ ಯಡೆಡ ವಾಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3380 ಸಷನ ಟೇಲ್ ಖಾಜಾಟ್ಟಲ್ ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3381 ಕಾಿಂತ  ಫಷರಾಜ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3382 ರಾಮಬೇಗಂ ಬಾಕಾ ಸಾಿಬ್ ನೋಯಲಕೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3383 ಷಸದೇವ ಲಕಿ್ಷ ಣ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3384 ಶಿಶಂಕರ್ ಕಲೂ  ಗೌಡ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3385 ವಯಣಫಷ  ಜಟಿ್ಟ  ಜನವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3386 ಮಲಗ ಿಂಡ  ಫಷವಂತರಾಮ ಜನವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3387 ಭಲೂ ಣಣ  ಬಿೋಯಣಣ ಗೌನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3388 ನನನ  ಸಿದದ  ಗುಡೂರು ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3389 ಸಿದದ   ದಿಂಡ ಗೌನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3390 ಯವಕುಮರ್ ನಿಂಗ ಜೇಗಿಿ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3391 ಲೇಬ್ ಹುಸೇನಾಾ ಬ್ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3392 ಅರ್ಜಿನ್ ಹುಣಚ ಜನವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3393 ರಾಜಟ್ಟಲ್ ದಾಲ್ಯಾ ಬ್ ಮುಟ್ಕ ೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3394 ಭೋಮಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3395 ನಜಲಿಂಗ  ಶಿಂತ ಜೇಗಿಿ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3396 ಗುಿಂಡಭಿ  ಫಷಣಣ ಕೋಲ್ಲಕ ರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3397 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಶ್ಖಯ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3398 ಫಷರಾಜ ಚಂದ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3399 ಅಮೋನಾನಾಬಿ ಲ್ಯಲ್ಅಸಿ ದ ಕಣಷಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3400 ಭಸಿದ್ ಸಾಫ ಅಬಾಬ ಷಲ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3401 ಚನನ ಫಷ  ಯತನ  ರೊರಿ ಕಡಕೋಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3402 ಗುರುಲಿಂಗ  ಸಣಮಂತ ಕಣಷಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3403 ಗುರುಬಾಯಿ ಭಲೂ  ಕಣಷಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3404 ದೇಕ್ಷ್ ಧಭಿಣಣ ಜಂಬೇರಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3405 ಯಶುರಾಭ ಯಂಕ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3406 ನಾಗರಾಜ ದೇ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3407 ರುದರ   ಬೈಲ ಮಯಗಡಗಿ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3408 ಫಷಮಯ  ಭಹಾದೇಮಯ ಮಯಗಡಗಿ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3409 ನಾನಾಗೌಡ ಫಷರಾಜ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ(ಕೄ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3410 ಕಾಿಂತಭಿ  ಭಮಶಂಕಯ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3411 ಭೋಮು ದೇಲು ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3412 ಸುಭಾಷ್ ಭಲೂ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3413 ಗೌಡ ಗೌಡ ಶಂಕಯಗೌಡ ಪೋ ಪ್ಪ. ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3414 ಶಂಕಯಗೌಡ ನಾನಾಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3415 ಭಲೂ   ಸಿದದ  ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3416 ರೇಣುಕಾ ರಂಗ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3417 ಹೈಯ್ಯಯ ಳ  ಮೆಲ್ಯರೆ  ಬಂಡ್ರರಿ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3418 ನಾಗರಾಜ ಫಷರಾಜ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3419 ಸಾಮಫಣಣ  ಸಣಮಂತ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3420 ಭೋಭಶ ತ್ರ ಣಣ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3421 ಫಷರಾಜ ಶಿವಯಣ ಕುಯನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3422 ಫಷ  ದಡಡ  ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3423 ಸಳಿೆ  ಭೋಭ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3424 ನಾಗ  ತೇಜ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3425 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3426 ಈಯಣಣ  ಗೋಲ ಆಿಂದೋಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3427 ವಠಲ ದಾಭಲು ಆಿಂದೋಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3428 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಭಲೂ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3429 ಭರೇಭಿ  ಫಷಲಿಂ ಗೋಯನಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3430 ಭರೆಭಿ  ಫಷಲಿಂಗ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ(ಕೄ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3431 ಚನನ ಫಷ  ಕಯಣ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ(ಕೄ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3432 ಲಚಚ   ಭೋಭ ಕಹಿನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3433 ಫಷರಾಜ ಮಥಿಿಂ ಷಯಂಫಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3434 ಸಂಫಣಣ  ಚನನ ವೋಯ ಮಲಗೋಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3435 ಶ್ಟಿ್ಟ   ಸಣಮಂತ ಕುಕನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3436 ಭೋಮು ಭೋಲರಿ ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3437 ಗುರುರಾಜ ಸಂಗಣಣ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3438 ವಯಣಪ್ಪ  ವಯಣಫಷಪ್ಪ ಬಿರಾಳಹಿಸಾಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3439 ಕಾಿಂತ  ಬೋಯ  ಬಜಂತ್ರರ ೋ ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3440 ಫಷರಾಸಜ ಸಿದದ  ಫಳಿಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3441 ಮನವ  ದೇವಿಂದರ  ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3442 ಭಲೂ   ಭಹಾದೇ ಫಳಿಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3443 ಫಷಣಣ  ಲಕಿ್ಷ ಣಣ  ಗರಿ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3444 ಬಾಬುರಾಮ ಶಿಲಿಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3445 ಧಭಿಣಣ  ಸಾಮಫಣಣ ರಂಜಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3446 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ದಡಡ  ಬೇಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3447 ಸುನೋತಾ ಫಷರಾಜ ದೇಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3448 ಭಲೂ ನಾಥ   ನಾಗನಾಥ ನೆಲೋಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3449 ಮೆನದಿದ ನ ಷಫಯಲ ನೆಲೋಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3450 ಅಿಂದರೆ  ನಿಂಗ ನೆಲೋಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3451 ಭಹಾದೇ  ದೇಸಾಯಿ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3452 ಶಿದಣಣ  ಗಿರೆ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3453 ಸಂತೋಶ ಹಿರಾಸಿಿಂಗ್ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3454 ಲಕಕ ವ  ನಿಂಗ ಮಗಣಗೇಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3455 ಭಹಾಿಂತ  ವಯಣ ಮುತತ ಕೋಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3456 ಗುಯ  ಗಂಗ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3457 ರ ಮಳಾ ಭೋಭಶ ಕೂಡಲಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3458 ಹೋನನ   ಶಂಕೄರ   ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ ಎನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3459 ಚನನ ಭಿ  ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಮಡ್ರರ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3460 ಭಲಕ   ಸಯ್ಯಯ ಳ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3461 ಯಸ್ತಲ್ ಬಿ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3462 ಅಭಿ   ಬಭಿ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3463 ಫಷರಾಗಜ ಗುರುಲಿಂಗ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3464 ಭಹಾಿಂತ  ಭಹಾದೇ ಆಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3465 ನಿಂಗ  ಜೆಟಿ್ಟ  ಐನಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3466 ತುಕಾರಾಭ ಸೋಭಲು ಸಾತ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3467 ಅಶೋಕ ತುಕಾರಾಭ ಮಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3468 ಭಲೂ ಕಾಯರ್ಜಿನ ವೋಯಣಣ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3469 ರ ಭು ಭಲೂ  ಹಾಲಗಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3470 ಖಾಯ ತ  ಗುಿಂಡ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3471 ಮೇೋಸನ ಪ್ಪಿಂಡು ಸಯನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3472 ದೇ  ಗೋಲ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3473 ಶಿಲಿಂಗ  ಸಿದದ  ಜೇಯಟಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3474 ಯಭಣಣ  ಭಲೂ  ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3475 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಫಷರಾಜ ಭಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3476 ಕಲ್ಯಯ ಣ  ಭರೆ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3477 ಜಾನು ಸೋಭಲು ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3478 ಗೋಪು ರಾಭಜ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3479 ಸಿದದ ಣಣ  ಸಿದಾರ ಭ ಮೂಲೂ ಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3480 ಭಲೂ   ಸಂಗ ಕಾಷಯಬೋಷಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3481 ದೌಲತರಾಮ ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3482 ಸಿದಾರ ಭ  ಫಷಲಿಂಗ ಜೇಗಿಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3483 ಫಷಲಿಂಗ  ವಯಣ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3484 ಶಿೋತಭಿ  ಶಿಲಿಂಗ ಭಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3485 ಶೇಖ  ಸೈದ ಸೋನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3486 ಫಲವಂತಾರ ಮ ಶಿವಯಣ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3487 ಅಡಿವ  ಗಿಡೆಡ  ವಕಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3488 ಶಬುದಿದ ನ್ ಭಾವಟೇಲ ಕಾಷಯಬೋಷಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3489 ಪತುರ  ಟೇಲ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3490 ಸಯೂಯ ಟೇಲ ಸೈಮದ ಟೇಲ ಮಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3491 ನಿಂಗಭಿ  ನಿಂಗ ಬಿಳವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3492 ಭಲೂ   ನಿಂಗ ಸೋನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3493 ಸೋಭಶೇಖಯ ಬಿೋಭರಾಮ ಮಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3494 ನಾಗ  ಸಾಮಫಣಣ ಸುಿಂಫಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3495 ಫಷ  ಭಲಕ ಣಗೌಡ ಸುಿಂಫಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3496 ತರಾಮ ಶಿರಾಮ ಸೋನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3497 ಭಲೂ   ಶಂಕರ  ಸೋನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3498 ಭಡಿವಾಳ  ಚಂದ ಗೌಡ ಮತಾನ ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3499 ಚನನ   ಫಷಾ  ಮತಾನ ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3500 ವೋರೇವ ವಯಫಷ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3501 ನಾಗಣಣ  ನಿಂಗಣಣ ಫಳಫಟಿ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3502 ಭಲಕ  ಫಷ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3503 ಚನನ ಫಷ  ಭೋಭರಾಮ ಆಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3504 ಭಲೂ   ಅಪ್ಪ ಸಾಫ ಸಾಥಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3505 ಗಿರಿಭಲೂ   ಫಷವಂತರಾಮ ಸಾಥಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3506 ನೋಲಭಿ  ಭೋಭರಾಮ ಭಲ್ಯೂ ಬಾದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3507 ಸಿದಾರ ಭ  ಸಣಮಂತಾರ ಮ ನೋಯಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3508 ಈಯಣಣ  ಫಲವಂತ ಚನುನ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3509 ಶಿಲಿಂಗಮಯ  ರಾಭಮಯ ಖಾದಾಪುಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3510 ಶಿಂತಮಯ  ಮಭನ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3511 ವಯಣಭಿ  ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3512 ರುದರ ಗೌಡ ಫಷವಂತಾರ ಮ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3513 ರ್ಜಭಿ ಣಣ  ಭೂತಾಳೆ ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3514 ಶೇಖ  ಫಷ ಚಿನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3515 ಶಿಂತಮಯ  ಸಣಭಮಯ ಮಡ್ರರ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3516 ಸಾಮಫಣಣ  ಶಿ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3517 ನಗೇಿಂದರ   ಸಾಹೇಗೌಡ ಸಯನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3518 ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಖಾಜಾ ಟೇಲ ರೇನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3519 ಕಲೂ   ಶಂಕರ   ಮದಯ ಹಾಲಗಡಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3520 ಈಯ  ಭಲೂ  ಸಯವಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3521 ಮಳ  ಕಾಳ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3522 ಸಿದದ   ಸಾಮಫಣಣ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3523 ವಯಣ  ಸಿದಾರ ಭ ಆಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3524 ಅಮಯ   ತ್ರಭಿಮಯ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3525 ಮುನಗೌಡ  ತಭಿ ಣಣ ಮಯಡಗಿ(ಎಸ್ಎಮ್)) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3526 ತ್ರ ಭಿ  ವಯಣ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3527 ದೇಕ್ಷ್ಕ  ಶಿರ ೋ ಬೇಲ ಆಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3528 ಷರುಬಾಯಿ ಕಾಳನಾಮಕ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3529 ಲಕಿ ಣರಾ ಚಂದರಾ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3530 ಶಿರ ೋ ಫಷರಾಜ ಮನ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3531 ಫಲವಂತ ಮುದಕ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3532 ಹಿೋರು ಹೂಬು ಹಾಲಗಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3533 ರಾಮ  ಪ್ಪಮಣಣ ಸಯನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3534 ಅಿಂಬೋಜ ದಾಭಲು ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3535 ಯಸುರಾಭ ಕಾವ ಸೋನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3536 ಕಾಳ ರಾಮು ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3537 ಸುಶಿೋಲ್ಯಬಾಯಿ ಶಿಲಿಂಗ ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3538 ದೇವಿಂದರ  ತ್ರ ಣಣ ಸೋನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3539 ಸಂಜೋಕುಮಯ ದಾಯ  ಸೋನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3540 ದೇಶದ  ಭಯಳ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3541 ಭೋಭಬಾಯಿ ಅಿಂಫೂ  ಮಂದೆವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3542 ಭೋಭಶ ಲಕಕ  ಮಂದೆವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3543 ಸಂಗಣಣ  ನಾಗ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3544 ಹಿಯಗ  ಫಷ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3545 ತ್ರ ಭಿ  ಬಾಬು ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3546 ಮಲೂ   ಭೋಭರಾಮ ಮಯಡಗಿ(ಎಸ್ಎಮ್)) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3547 ದೇ  ತ್ರ ಣಣ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3548 ಅಭಲ  ಲಕಕ  ಅಯದಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3549 ಕಾವ  ತ್ರ ಣಣ ಸಿಗಯತಸಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3550 ಮಲೂ   ಸಾಮಫಣಣ ಮುತತ ಕೋಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3551 ಈಯಣಣ  ಸಾಮಫಣಣ ದೇಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3552 ಫಷರಾಜ ಅಭಲಮಯ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3553 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಸಣಮಂತ ಕುಯನಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3554 ಸಣಮಂತರಾಮ ಯಂಕಣಗೌಡ ನೇದಲಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3555 ಲಕ್ಷಣ ಅಭಲಮಯ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3556 ಸಣಮಂತ ನಾಗ ಕಲ್ಲೂ ಯ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3557 ಹಾಜಭಲಿಂಗ್ ನಬಿಸಾಫ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3558 ಸೇವು ಚಂದರ ನಾಮಕ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3559 ಕಭಲಬಾಯಿ ಹುಬು ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3560 ನಬಿಸಾಫ ಹುಸೇನಸಾಫ ಹಿ ಯಗಾ (ಎಸ್ ಎನ್) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3561 ಅಡಿವಭಿ  ಮಲೂ  ದೇಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3562 ಯವಿಂದರ  ಮಲೂ  ದೇಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3563 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಬಾಫಣಣ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3564 ರಿಷಿಬಾಯಿ ಸುಭಾಶ ಬಿಳವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3565 ಕೄಿಂಚ  ಗುಿಂಡ ಜೇಯಟಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3566 ಗಂಗ  ಫಷ ಸಾಥಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3567 ರಾರ್ಜ ಸುಭಾಶ ಲಕಣಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3568 ಮಲೂ   ಭರೆ ಹಾಲಗಡಡ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3569 ಷದಾಶಿ ಅಣಣ ರಾಮಗೌಡ ಫಳಫಟಿ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3570 ಭೋಭರಾಮ ಭಹಾಿಂತ ಸಾತ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3571 ಯಂಕಭಿ  ಕಲ್ಯಯ ಣ ಮುದಬಾಳ (ಬಿ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3572 ಸಾಮಫಣಣ  ತ್ರ ಣಣ ಕಡಚ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3573 ಕಸ್ತತ ಯಭಿ  ಈಯ ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3574 ಫಷವಂತಾರ ಮಗೌಡ ಹನನ  ಗೌಡ ಫಳಫಟಿ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3575 ಭರೆ  ಆನಂದ ಕಡಚ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3576 ಭಹಾದೇ  ಈಯಫಷ ಕಡಚ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3577 ಈಯ   ಕಾಳ ಮೂದೋಳ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3578 ಶಿಪುತರ   ಸಿದಾರ ಮವವ ಯ ಕಡಚ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3579 ದಿ ತ್ರ ಫಷ ಮೂದೋಳ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3580 ದೇಸಾಯಿಗೌಡ ಯಂಕಣಗೌಡ ಜೇಯಟಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3581 ಅಭರ ತ  ತ್ರಭಿ ಣಣ ಹಿ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3582 ಭಹಾದೇ  ಧಭಿಣಣ  ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3583 ಶಿಮನ  ಭೋಭಶಯ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3584 ಭೋಭರಾಮ ಜಟಿ್ಟ  ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3585 ಶಿರ ೋದೇವ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3586 ಫಷಭಿ  ಜಾನ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3587 ವಯಣಭಿ  ಚಳಗೆ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3588 ನಾಗ  ರಾಭಣಣ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3589 ಸಿಿಂಕದರ್ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3590 ಅಮಯ ಭಿ  ಭರೆ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3591 ಸಾಫಭಿ  ಭರೆ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3592 ಮನ  ನಾಗಣನ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3593 ಭಹಾದೇ  ನಾಗಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3594 ಗುಯ  ಬಾಬು ಕೄಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3595 ಶಿಲೋಲ್ಯ ಭಲಕ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3596 ದೇ  ಯತನ  ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3597 ಕಭಲಬಾಯಿ ಭಲಕ  ಚನೂನ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3598 ಗಲ್ಯೂ ಳ  ರೇ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3599 ಮಳ  ರಾವುತ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3600 ಭಲಕ ಣಣ  ಸಿದಾರ ಭ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3601 ವಿಂಕ  ಲಕಿ ಣ ಹಾಲಗಡ್ರಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3602 ಹುಲಕಂಠ  ಭಲಕ  ಹಾಲಗಡ್ರಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3603 ಗೋವಿಂದ ರುಭಕೋಟ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3604 ಫಷಣಣ  ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3605 ರೇಣಸಿದದ  ಭೋಭರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3606 ದೇಕ್ಷ್ಕ  ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3607 ಶೇಖ  ಹೈಫತ್ರತ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3608 ಸಿದದ ಣಣ  ರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3609 ಫಷರಾಜ ಭಾಗ ಫಳಿಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3610 ಭಲರೆಡೆಡ   ರಂಗನಗೌಡ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3611 ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಚತಾಲ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3612 ಭಡಿವಾಳ  ಭಲೂ  ಹಾಲಗಾಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3613 ಶಿಯೋಗ  ದತತ  ಹಾಲಗಾಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3614 ಸಂತೋಶ ಭಲೂ  ಹಾಲಗಾಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3615 ವಯಣ  ಸಾಮಫಣಣ ಆಿಂದೋಲ್ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3616 ನಿಂಗಭಿ  ನಿಂಗ ಗಂವಾಾ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3617 ಶಂಕರ ಮಯ  ಕುಮಯಸಾವ ಮ ಕಾಷಯಬೋಷಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3618 ಭಹಾದೇವ ಶಿವಯಣ ಮಲಗೂಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3619 ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಭಲಕ   ದೇಷಣಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3620 ಭರೆಭಿ  ವಯಣ ಸಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3621 ಲಕಿ್ಷ ಣ ಭೋಭರಾಮ ಇಟಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3622 ನಿಂಗ  ಭೋಭರಾಮ ಹಿ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3623 ಸಂಗ  ಫಷ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3624 ವಯಣಫಷ  ಸ್ತಗುಯ ನರಿಬೋಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3625 ನಿಂಗಭಿ  ಲಮ ಿ ಣ ನರಿಬೋಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3626 ಕೃಶಣ ಭಿ  ಭೋಭಣಣ ನರಿಬೋಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3627 ಸಣಮಂತ ರಾಮಗೌಡ ಗುರುಫಷ ಗೌಡ ಹಿ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3628 ಕಲ್ಯಯ ಣಕುಮಯ ಶಿಲಿಂಗ ಫಳಫಟಿ್ಟ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3629 ಮೄಡಿವಾಳ  ರಾಭಣಣ ಫಳಫಟಿ್ಟ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3630 ಗುಿಂಡಮಯ  ಭಹಾಲಿಂಗಮಯ ಸಯನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3631 ಮುಕುಿಂದ ಕುಷ ಸಯನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3632 ಜಟಿ್ಟ   ಭೋಭರಾಮ ಸಯನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3633 ಅಮೋನಸಾಫ ಬಂದಿೂ ಸಾಫ ಕುಕನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3634 ರ ಭಾತ್ರ ಸಯ್ಯಯ ಳ ಕುಕನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3635 ಭೋಭರಾಮ ದಡಡ  ಬೆಲ್ಲೂ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3636 ರೇಣ್ಣಕಾಬಾಯಿ ಸಿದದ ಮಯ ಕುಕನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3637 ಸಿದಾರ ಭ  ಗುಯ ಸಾತ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3638 ಸಿದದ   ಸಣಮಂತ ಕುಕನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3639 ಸಾಫವ  ಭೋಭರಾಮ ಕುಕನೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3640 ಬಂಗಾಯವ  ಶಿವಯಣ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3641 ಶಿರ ೋನಾಥ ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3642 ವಯಣಮಯ  ಸಂಗಮಯ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3643 ಭೋಭಮಯ  ಸಣಭಮಯ ಐನಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3644 ಸಿೋವಾನಂದ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3645 ಗುಿಂಡ  ಕಾಳ ಮಲಗೋಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3646 ಪ್ರ ೋಭಸಿಿಂಗ್ ರಾಭಚಂದರ  ಚವಾಾ ಣ ಮಂದೇವಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3647 ನಾಗಭಿ  ವಯಣ ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3648 ದೇವಿಂದರ  ಗೋಲ  ಸರಿಜನ ಭಳಿ್ಳ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3649 ಸಣಮಂತ ನಾಗ ಭಳಿ್ಳ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3650 ದಾಯ   ಸಣಮಂತ್ರ ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3651 ಚಳ್ಳಬಾಯಿ ಥಂರ್ಜ ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3652 ಸಿದದ   ಶಿ ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3653 ಸುಮಿಕಾಿಂತ ದೇವಿಂದರ  ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3654 ದೇಬಿಿಂದರ  ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3655 ರಾವುತ ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3656 ರುದರ ಗೌಡ ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3657 ಫಷವಾರಾಜ ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3658 ನಾನಾಗೌಡ ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3659 ಅಣಣ ರಾಮ ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3660 ಶಯದಾಬಾಯಿ ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3661 ಶಿರ ೋಶೈಲ ರಾಜವಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3662 ಫಷಭಿ ನರಿಬಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3663 ಗಂಗಭಿ ಆಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3664 ಭಲೂ  ಸನನ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3665 ಶಿ ಮಲಗಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3666 ಸಳಿೆ ಹಂಗಯಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3667 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ ನೇಲಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3668 ದಲ ತ್ರ ಗಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3669 ಮಲೂ ಭಿ ಚನೂನ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3670 ಸುಚಾತ ಜನವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3671 ಸಿದದ ಣಣ ಮಯಡಗಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3672 ಭಲೂ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3673 ಭಯಳ ಭಳಿ್ಳ  ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3674 ಭರೆ ಅಯಳಗಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3675 ಈಯಭಿ ಹಂಗತತ ಯಗಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3676 ಭಲೂ ಭಿ ಕೋಣಸಿರಿಸಿಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3677 ಭೋಭ ಐನಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3678 ಭರೆಭಿ ಐನಾಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3679 ಭಾಗ ಅಯಳಗಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3680 ವಯಣ ಅಯಳಗಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3681 ಭಹಾಿಂತ ಸಾಥಖೇಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3682 ಭಹಾಿಂತ ಮಡ್ರರ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3683 ಲ್ಯಲು ಸಾತ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3684 ತಾಲಂನಾಥ ಜಭಖಂಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3685 ಪಿೋಯಭಿ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3686 ಭರೆ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3687 ಭರೆ ಜೇಗಿಿ ( ಬಿ ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3688 ಭರೆ ಮಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3689 ವಯಣ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3690 ಚಂದರ ಶಯ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3691 ಮಿಂತ ಕುಯಳಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3692 ಮಭನವ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3693 ಮನ ಅಲ್ಯೂ ಪೂಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3694 ವಯಣ ಕಣಮಶ್ವ ೋಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3695 ನಿಂಗ ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3696 ಶಂಕಯ ಮಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3697 ದೇಸಾಯಿ ಮಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3698 ಫಷವಾರಾಜ ಹಿ ಯಗಾ ( ಎಸ್.ಎನ್ ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3699 ಹಿೋರು ಮಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3700 ಭಾಸಿಿಂಗ್ ಸುಿಂಫಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3701 ಚನನ   ಮಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3702 ಭಲೂ  ಭಳಿ್ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3703 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ಕಣಮಶ್ವ ೋಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3704 ಕಾಳ ಕಣಮಶ್ವ ೋಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3705 ಲಕಕ  ಕಣಮಶ್ವ ೋಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3706 ಭಲೂ  ಆಲ್ಲಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3707 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಯ್ಯಳವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3708 ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3709 ಭಲೂ  ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3710 ಸಂಗಣಣ ಮಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3711 ಉಮಶ್ ಮಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3712 ಭಭ ಮಗಣಗೇರಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3713 ಫಷರಾಜ ಗುರುಲಂಗ ºÀgÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3714 ದೇಭಿ  ಶಂಕಯಗೌಡ £ÉgÀqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3715 ಬಿೋಭಣಣ ಗೌಡ ಫಷವಂತಾರ ಮ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3716 ದಷತ ಗಿಯಸಾಫ ಬಂದಗಿಸಾ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3717 ವಯಣ  ಶಿ PÉÆ£Á»¥ÀàgÀUï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3718 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಭೋಭರಾಮ §¼ÀÄîAqV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3719 ಭಡಿವಾಳ  ವಯಣ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3720 ರಾಭಣನ  ಹನನ  »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3721 ಹುಸೆನ  ಮಭನ ºÀÄ®ÆègÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3722 ಶಿ  ಸಣಮಂತ gÀzÉÝªÁrV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3723 ಹನನ   ವಯಣ UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3724 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಸಿದದ  gÀÁ¸ÀtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3725 ಭೋಭರಾಮ ಲಚಚ  CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3726 ಶಿಶಂಕಯ  ರೇನ eÉªÀVð ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3727 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಭಹಾಿಂತ DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3728 ಅಿಂಫಬ  ಸಿದದ  £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3729 ಭಲೂ ಭಿ  ವಯಣ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3730 ಭಹಾದೇ  ಮಲೂ  £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3731 ಹುಚಚ  ಈಯಗ DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3732 ವಯಣಭಿಮಲೂ  eÉªÀVð ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3733 ಗುಯಣಣ  ಗಲ್ಯೂ ಳ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3734 ಸಣಮಂತ  ಫಷಲಿಂಗ aUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3735 ಫಷಭಿ  ಫಷ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3736 ಗಲ್ಯೂ ಳ  ಭೋಭವ UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3737 ಭಲಕ  ಶಿಲಿಂಗ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3738 ಗಲ್ಯೂ ಳ ಶಿಲಿಂಗ DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3739 ಶಿಂತಬಾಯಿ ಮಲೂ ಮಯ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3740 ಶಿಪುತರ   ಗುತತ  £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3741 ಚಂದರ ಶೇಖಯ  ಗುತತ  aUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3742 ಸಾಮಫಣಣ  ಭೋಭಣನ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3743 ಸುಫಬ ಣಣ  ಸಿದಾರ ಭ DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3744 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ನಿಂಗ eÉªÀVð ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3745 ವಯಣಮಯ  ಭೋಭಮಯ »¥ÀàgÀUïJ¸ïJ£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3746 ವಯಣವ  ಭಯಳ »¥ÀàgÀUïJ¸ïJ£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3747 ಸೋಭಬಾಯಿ ಲೋಕ PÉtÆÚgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3748 ಬಗವಂತರಾಮ ಚೆನನ  gÀAdtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3749 ಪ್ಪಿತ್ರ ಭರೆ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3750 ಕರೆ  ಬಾಲ ZÀ£ÀÆßgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3751 ಕನುನ  ದಾಮುಲು ºÁ®UÀqÀè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3752 ಅಲ್ಯೂ ದಿದ ನ್ ಭಹೆಬೂಬು D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3753 ಲಕಿ್ಷ ಣ ಗಂಗು ºÉÆ£Áß¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3754 ಸಂಗ  ಚಂದರ ಶೇಖಯ gzÉÝªÁrÎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3755 ಯತನ ಬಾಯಿ ಕಭಲಕರ್ UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3756 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ ಸಳಿೆ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3757 ಚೆನನ ಫಷ  ಗುಯಣಣ §¼À§nÖ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3758 ಫಷರಾಜ ಸರಿವಚ ಿಂದರ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3759 ವಯಣ  ನಿಂಗ ±ÁPÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3760 ಮಲೂ ವ  ರಾತ AiÀÄiÁvÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3761 ಭಹಾದೇವ ಈಯ §¼À§nÖ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3762 ಭಲಕ ಭಲೂ  EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3763 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಫಷ PÀ®èºÀAUÀgÁUÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3764 ವಯಣ  ರಾಭ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3765 ಭರೆ  ಸಿದದ  ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3766 ಯಂಕ  ಫಷಣಣ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3767 ಆನಂದ ತ್ರಪು AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3768 ಸಣಭವ  ಭೋಭಮಯ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3769 ಭಡಿವಾಳ  ನಿಂಗವ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3770 ಹಿೋರು ದಿಲು PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3771 ಭಹಾಿಂತ  ಈಯಗಂಟ್ಟ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3772 ಫಷವಂತರಾಮ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3773 ನಜಗುಣ ಕೃಶಣ  PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3774 ಕೃಶಣ  ದಾಮುಲು PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3775 ಚೆನನ ಭಿ  ಈಯ ©gÀ¼À »¸Áì ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3776 ಮಲೂ ವ  ಅಮೇಗೆ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3777 ಅಮೇಗೆ  ಭಡಿವಾಳ ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3778 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಗಲ್ಯೂ ಳ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3779 ನಿಂಗ  ಗುಯ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3780 ಗಲ್ಯೂ ಳ  ಭಲೂ  ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3781 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಭಲಕ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3782 ಗೌಯಭಿ  ಭೋಭರಾಮ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3783 ಭಲಕ  ಸಯ್ಯಯ ಳ ºÀAZÁ£Á¼À J¸ï ªÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3784 ಭಯಳ  ಭರೆಗ PÀ®ÆègÀ (©) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3785 ಭಹಾದೇವ ಚಂದಾರ ವಯ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3786 ಗುರುರಾಜ ಭೋಭಯಮ PÉ®ÆègÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3787 ಶಿಂತಭಿ  ಕಲ್ಯಯ ಣಿ £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3788 ಲಕಿ್ಷ ಣ ಭಲೂ  EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3789 ಚಂದ  ದಿಂಡ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3790 ವಯಣ  ಶಿ UÉÆ§âgÀªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3791 ಸೈದ  ವಯಣ  £ÀÁUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3792 ಕಾಯ ತ  ದಿಂಡ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3793 ಭೋಭರಾಮ ಮಲೂ ವ zÀÄªÀÄä¢æ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3794 ಗುರುಬಾಯಿ ಭಯಗ CA§gÀSÉÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3795 ಚಂದ  ಜೆಟಿ್ಟ  D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3796 ಬಗವಂತರಾಮ ಸಿದದ  UÉÆ§âgÀªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3797 ಗಲ್ಯೂ ಳ  ಶಿಲಿಂಗ ©¼À¨ÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3798 ವಯಣ  ಗಲ್ಯೂ ಳ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3799 ಯಗೆ  ಸಾಮಫಣನ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3800 ºÀ¼Éî¥Àà ±À»ªÀ°AUÀ¥Àà ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3801 ªÀÄÄjUÉ¥ïà ±ÁAvÀ¥Àà ºÀAUÀgÁUÀ (PÉ) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3802 s̈À¸ÀªÀAvÀæAiÀÄ s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3803 AiÀÄ®èªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3804 ±ÉæÃzÉ« ªÉAPÀlgÀªÀÄ£À ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3805 ©ªÀÄgÁAiÀÄ zÀ±ÀgÀvÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3806 gÁGAiÀÄ¥Àà UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà PÀÄ¼ÀUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3807 UÀAUÀ¥Àà s̈ÁUÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3808 ¤ªÀÄð¯Á  ªÀÄgÀ¼À¹zÀÝ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3809 ªÀÄºÁzÉªÀ¥ïà ¹zÀÝ¥Àà CAPÀ®V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3810 zÉªÀªÀÄä PÀ®è¥Àà DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3811 vÁAiÀÄªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3812 àºÀtªÀÄAvÀ AiÀÄAPÀAiÀÄå PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3813 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ©ªÀÄ±Á ºÀgÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3814 ¤AUÀ¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÀÉÆ£Àß ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3815 £ÁUÀªÀÄä ZÀAzÀæ±ÉPÀgÀ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3816 CtÚ¥Àà ®PÀìöät v§¼À§nÖ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3817 ±ÉæÃ±ÉÊ® ±ÀgÀt¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3818 ªÀiÁºÀAvÀ¥Àà ªÀÄ®ÌªÀÄä CAPÀ®V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3819 ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÁqÀ¥Àà CAPÀ®V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3820 ªÀÄ®Ì¥ï ªÀÄgÉ¥Àà CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3821 gÁAiÀÄ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3822 vÁgÁ¨Á¬Ä ©ªÀÄ¥Àà ªÀ¸ÁÛj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3823 ®Qêöä¨Á¬Ä©ªÀÄ¥Àà AiÀÄiÁ¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3824 ªÀiÁ¼ÀªÀé ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄiÁ¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3825 ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3826 ¹zÀÝ¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3827 ©ªÀÄ¥Àà ºÀ¼Éî¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3828 ¤AUÀ¥ÀÀà ²ªÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3829 ºÀ¼Éî¥ÀÀà ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3830 §¸ÀªÀÄä «lÖ® »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3831 ±ÀgÀt¥ÀÀà ªÀiÁ£À¥Àà gÉzÉÝªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3832 FgÀ¥Àà[ AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ºÀAUÀgÁUÀ (©É) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3833 ¦ÃgÀÄ ¸ÀPÀÄæ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3834 ¤AUÀ¥Àà dmÉÖ¥Àà gÁdªÁ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3835 PÁªÀÄtÚ ©ªÀÄªÀé CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3836 §¸À¥Àà ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3837 w¥ÀàtÚ zsÀ£ï¹AUÀ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3838 PÀ¸ÀÆÖjAiÀiÁ¬Ä ºÀj±ÀÑAzÀæ PÉ®ÆègÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3839 UÀÉÆ¯Áè¼À¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ºÀAa£Á¼À (J¸ï J) ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3840 ºÀÄ¸À£À¥Àà AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ¥ÀqÀUÀºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3841 ¸ÀAUÀ¥Àà wªÀÄäAiÀÄå dªÀÄRAr ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3842 ¤AUÀtÚ ©ªÀÄgÁAiÀÄ dªÀÄRAr ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3843 ¸ÀÉÆÃªÀÄÄè dÄ¯Áè gÀdAtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3844 §¸À¥ÀÀà dAiÀÄ¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3845 ªÀÄ®®Ì¥Àà ªÀÄ®è¥Àà PÀQðºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3846 ¹vÀªÀÄä ªÀÄgÉ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3847 ªÀÄgÉ¥Àà ²ªÀ¥Àà ¸ÀÉÊzÀ¥ÉÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3848 «ÄÃgÁ¨Á¬Ä gÁªÀÄZÀAzÀæ PÉÆt¹gÀ¹V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3849 ±ÀAPÀgÀ¨Á¬Ä §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3850 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ dmÉÖ¥Àà ªÀÄ¯Áè © ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3851 NUÉ¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3852 ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3853 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ CRAqÀºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3854 ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3855 ªÀÄ°èPÁdÄð£ï CuÁÚgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3856 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3857 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀgÀªÀÄtÚ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3858 ªÀÄÄ¸ÁÛPÀC° gÀdPÀ¸Á§ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3859 ¸ÀÄAPÀªÀÄä UÀAUÀ¥Àà ©¼À¨ÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3860 zÉÃ«AzÀæ¥Àà ±ÉÃPÀ¥Àà ºÀa£Á¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3861 ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁ®UÀqÀè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3862 PÁ²ªÀÄ¸Á§ C«Ä£À¸Á§ ©¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3863 ªÀiÁ¼À¥Àà zÉÃ«AzÀæ¥Àà PÀnÖ¸ÁAUÁ« ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3864 ¥ÀæºÁèzÀ UÉÆ¯Áè¼À¥Àà aUÀgÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3865 µÀtÄäRAiÀÄå FgÀAiÀÄå SÁzÀå¥ÉÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3866 ¹zÀÝtÚ  ¹zÁæªÀÄ¥Àà £É¯ÉÆÃV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3867 dUÀzÉÃªÀ¥Àà  UÉÆ¯Áè¼À¥Àà §¼À§nÖ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3868 ©üÃªÀÄtÚ  ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄ¯Áè © ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3869 ªÀÄºÉÃ±À UÉÆ¯Áè¼À¥Àà ºÁgÀªÁ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3870 ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ  ªÀiÁ£À¥Àà gÀzÉÝªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3871 ªÀÄ°è£ÁxÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3872 ¤AUÀtÚ UÀ¢UÉ¥Àà SÁzÀå¥ÉÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3873 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¸ÁAiÀÄ§tÚ ªÀZÀð£À½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3874 ªÀÄPÀÄâ®¸Á§ gÁdªÀÄºÀäzÀ C¯Áè¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3875 L£À¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Àà §¢ßºÁ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3876 §¸ÀªÀgÁd ±ÁAvÀ¥Àà §¢ßºÁ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3877 ¹zÀÝtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ §¢ßºÁ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3878 ªÀÄ¯Éè±À¥Àà s̈ÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3879 ¹zÀÝtÚ ZÀAzÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3880 ºÀdgÀvÀ© £À©¸Á§ £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3881 §¸ÀªÀgÁd ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¸ÉÆ£Àß ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3882 ±ÀgÀt¥Àà §¸À¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3883 ªÀiÁ£À¥Àà  UÀÄgÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3884 PÁ²£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3885 ±ÀgÀtUËqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ gÀzÉÝªÁrè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3886 ¤AUÀ¥Àà  ¸ÁAiÀÄ§tÚ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3887 C§ÄÝ®UÀ¤  ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3888 ¹zÀÝtÚUËqÀ  ¸ÁAiÀÄ§tÚUËqÀ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3889 ±ÀgÀt¥À ¸ÁAiÀÄ§tÚUËqÀ PÉÆAqÀUÉÆ½ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3890 ªÀÄºÁzÉÃ«  ±ÀgÀtUËqÀ ¸ÀÄA§qÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3891 ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ  ±ÀgÀtUËqÀ AiÀÄ¯UÉÆÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3892 ¸ÀAvÉÆÃµÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄ¯UÉÆÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3893 ¸ÀAUÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà £ÀÉÃgÀqÀV J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3894 §¸ÀªÀgÁd  ²ªÀgÁAiÀÄ ©¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3895 ¯Á®Ä  vÉÃdÄ PÀQðºÀ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3896 ZÀAzÀ¸Á§  §AzÀV¸Á§ zÀÄªÀÄä¢æ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3897 ¸ÀÄ¥ÉÆæÃ¢Ý£À UÀÄ¯ÁªÀÄzÀ¸ÀÛVgÀ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3898 ±ÀAPÉæÃ¥Àà  CAiÀÄå¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3899 wªÀÄä¥Àà  §¸ÀªÀgÁd EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3900 gÁªÀÅvÁæAiÀÄ £ÁUÀ¥Àà D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3901 ¤Ã®PÀAoÀ  ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÉÆ§§âgÀªÁrÎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3902 ªÀiÁºÁAvÀ¥Àà  gÁªÀÄtÚ PÉÆt¹gÀ¹V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3903 ¸ÁAiÀÄ§UËqÀ  ZÀAzÀ¥ÀàUËqÀ UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3904 ¸ÀÄUÀ®¨Á¬Ä  zÉÆqÀØ¥ÀàUËqÀ UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3905 gÁAiÀÄ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3906 ªÀÄ®èªÀÄä ²ªÀ¥Àà UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3907 UÀÄgÀAiÀÄå FgÀAiÀÄå £Àj¨ÉÆÃ¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3908 gÀÄzÀæUËqÀ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ºÀAUÀgÀUÁ © ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3909 UÀÉÆ¯Áè¼À¥Àà ZÀ£Àß¥Àà UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3910 ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ zsÀªÀÄðtÚ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3911 ²æÃ±ÉÊ® ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3912 ±ÀPÀÄAvÀ®¨Á¬Ä ²ªÀªÀÄÆwð EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3913 gÁd¸Á§ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3914 §¸À¥Àà ªÀÄgÉÃ¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3915 ªÀÄºÁzÉÃ« gÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3916 ¸ÉÆÃ¦ü̧ Á§ ºÀÄ¸Áä£À¸Á§ PÀÄªÀÄä£À¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3917 PÀAmÉ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3918 ¤AUÀ¥Àà £ÀAzÀ¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3919 ¸ÀAvÉÆÃµÀ ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑAzÀæ SÁzÀÁå¥ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3920 ²ªÀ±ÀAPÉæ¥Àà UÀÄgÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3921 gÁªÀÄtÚ UÀÄgÀtÚ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3922 ¹zÀÝtÚ £ÁqÀUËqÀ ªÀiÁt²ªÀtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3923 ¹zÀÝ¥Àà ±ÀtÄäR¥Àà ªÀÄ½î ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3924 s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3925 ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄgÀ¥ÀÀà vÉ®UÀ¨Á¼À ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3926 ¤AUÀ¥Àà vÉÆÃl¥Àà D®ÆgÀÄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3927 ®ZÀÑ¥Àà £ÁqÀUËqÀ PÉ®ÆègÀÀ PÉ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3928 ªÀÄºÀgÁd ¸ÀÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà gÀÉÃªÀ£ÀÆgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3929 ¹zÁæªÀÄ¥Àà zÀªÀ®¥Àà PÉ®ÆègÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3930 ¸ÉÆÃªÀÄ¥ÀàUËqÀ ªÀÄ®ègÁAiÀÄUËqÀ £ÁUÀgÀºÀ½î J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3931 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3932 gÁd¸Á§ ªÀiË¯Á° ªÀÄ¯Áè © ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3933 ¤AUÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà UÀAªÁígÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3934 §¸À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3935 gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ºÀÉÆ£Àß¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3936 PÀ®è¥Àà ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



3937 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ©¼ÀªÁgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3938 ºÀÄ°PÀAoÀgÁAiÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥Àà DAzÉÆÃ® ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3939 ¤AUÀtÚ ¹zÁæªÉÄÃ±ÀégÀ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3940 ±ÉÃPÀ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3941 ªÀÄ®è¥Àà  ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3942 §¸ÀªÀgÁd ªÀÄºÁAvÀ¥Àà dªÀÄRAr ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3943 §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ZÀ£ÀÆßgÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3944 ±ÀgÀªÀÄÄ¢Ý£À ®w¥À¸Á§ CªÀgÁzÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3945 zÉÃ«AzÀæ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3946 w¥ÀàtÚ CªÉÆÃUÉ¥Àà PÉÆqÀ®V ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3947 §¸ÀªÀgÁd ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ gÀAdtV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3948 ¸ÀÄ s̈Á±À PÀgÉ¥Àà PÉÆqÀa ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3949 ±ÉÃRgÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀÁ®UÀqÀè ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3950 ªÀÄ®ètÚ gÀUÀ¥Àà EeÉÃj ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3951 ±ÀgÀt¥Àà ²æÃªÀÄAvï ªÀÄAzÀæªÁqÀ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3952 AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ²æÃ¥ÀwgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3953 ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀ®è¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3954 ²ªÀgÁAiÀÄ zÉÆqÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3955 ªÀiÁ£À¥Àà ¤AUÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3956 ²æÃ±ÉÊ® UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î J¸ï JªÀiï ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ

3957 ಮಳಭಿ   ವೋಯಬದರ   CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3958 ಶಂಕೄರ ೋ   ಸಳಿ  CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3959 ಭೋಭರಾಮ ಭಾಗ  ¸ÀÁxÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3960 ಹೇಮು ರೇಖು ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3961 ಸನಮಂತ ನಾಗ  D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3962 ಶಿವಯಣ  ಗುಯಲಿಂಗ  ªÀÄAzÀÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3963 ಭಲೂ ಣಣ  ಸನಮಂತ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3964 ದೇವಿಂದರ  ನಾಗ  ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3965 ಶಂಕೄರ ೋ   ಹೋನನ  ElUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3966 ದೇವಿಂದರ  ಶಿ  »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3967 ಸನಮಂತ ಅಭಲ £ÁUÀgÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3968 ಉಮವ ಗುಿಂಡು »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3969 ಶಿಪುತರ   ಫಷ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3970 ಭಸಿ ದ ಸನಪ ಅಮನಸಾಫ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3971 ಭಾಗಭಿ  ಫಷಣಣ  ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3972 ರಾಮು ಶಂಕುರ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3973 ನಿಂಗ  ರಾಮ  ElUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3974 ಭನುನ  ಧಯಮು ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3975 ಭೋಭರಾಮ ಫಷಲಿಂಗ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3976 ಗೌತಭಕುಮಯ ತ್ರ ಣಣ  gÉÃªÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3977 ಫಷರಾಜ ಸಿದಾರ ಭ  £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3978 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ರಾಮು PÉ®ÆègÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3979 ಸಿದದ   ಅಮೇೋಗೆ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3980 ಸುಭಾವ ಹಿರಾಸಿಿಂಗ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3981 ರಾಜಶೇಖಯ ಭಲೂ  £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3982 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ವಠಠ ಲ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3983 ದತತ   ಬಿೋಭರಾಮ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3984 ಶಯದಾಬಾಯಿ ಭಲಕ  PÀÆl£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3985 ಫಸದ್ದದ ಯ ಶಂಕಯ D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3986 ಗೋಲ್ಯೂ ಳ ಗೌಡ ವಯಣ ಗೌಡ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3987 ಭಹಾಿಂತೇವ ಸಾಮಫಣಣ  UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3988 ದೇವಕೄಿಂದರ  ರಾಭಚಂದರ  £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3989 ರೇವು ಸೇವು UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3990 ಷಕೄರ   ರಾಮ ¸ÀÉÆ£Àß ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3991 ಪ್ಪಿಂಡು ಮಘು ನಾಮಕ ¹zÁß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3992 ನಜಭಿ  ಸಣಮಂತ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



3993 ಸಿದಾದ ರೂಡ ಚಂದ gÉÃªÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3994 ಫಷರಾಜ ಭಹಾದೇ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3995 ವಠಠ ಲ ಭರೆ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3996 ಭೋಭಣಣ ಗೌಡ ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3997 ಸರಿಮ  ರೊಡುೂ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3998 ಭೋಮು ಶಿವು DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

3999 ಕಸು ಶಂಕರು ©¯ÁèqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4000 ಕಭಲ್ಯಕಯ ರಾಭಚಂದರ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4001 ಪ್ರ ೋಭಸಿಿಂಗ ಧನರ್ಜ ©AiÀiÁð¼À PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4002 ಷದಾನಂದ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4003 ತ್ರ ಭಿ  ಭೋಭರಾಮ C¯Áè¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4004 ದಲ  ಶಿಲಿಂಗ  ©gÁ¼À »¸Àå ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4005 ಸೋಭಣಣ  ತಾಮ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4006 ಕುವ  ಲ್ಯಲು EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4007 ಮುಕುಿಂದ ಕುವ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4008 ಫಷರಾಜ ಗೌಡ ಗೌಡ PÉÆttÚgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4009 ವಯಣ  ಸಣಮಂತ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4010 ಸಂತೋಶ ರಾಭಜ £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4011 ಸುನೋಲ ತೇರ್ಜ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4012 ವನೋದ ಪ್ರ ೋಭಸಿಿಂಗ್್ ªÀiÁºÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4013 ಶಿರಾಜ ಸೋಭಲು DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4014 ನೆಸರು ಈವವ ಯ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4015 ಶಿರ ೋಶೈಲ ಅಮಯ  ಗೌಡ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4016 ವಯಣಭಿ  ದರೆ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4017 ಬಾಗಣಣ  ವಯಣ PÀ®ÆègÀ PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4018 ಭಹಾದೇ  ನಾಗಣಣ CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4019 ತ್ರ ಣಣ  ನಿಂಗ £ÀAzÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4020 ಫಷರಾಜ ಲಕ್ಷಣ ªÀ¸ÁÛj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4021 ಭೋಭ  ಭರೆ  ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4022 ಯಂಕಭಿ  ಭಲಕ  ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4023 ಭಲಕ ಣಣ  ಶಂಕೄರ  PÁ¸ÀgÀ¨ÉÆÃ¸ÀÎ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4024 ತಾಮಭಿ  ಮವವಂತರಾಮ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4025 ಶಿಕಾಿಂತಭಿ  ಭರೆ dªÀÄRAr ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4026 ಭಲೂ ಕಾಯರ್ಜನ ಫಷರಾಜ CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4027 ಶಿರ ೋಶೈಲ ನಾನಾಗೌಡ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4028 ಕಲ್ಯಯ ಣಿ ಸಣಮಂತ CRAqÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4029 ಫಷ  ರಾಚ PÁZÀ¥ÉÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4030 ಅಬುಬ ಲ್್ ಖಾದಯ ಗುಲ್ಯಮುದಿದ ನ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4031 ಭಲೂ   ನಾಗ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4032 ಸೈಮದಟೇಲ ಚಾಿಂದಟೇಲ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4033 ಅಶೋಕ ಫಷಮಯ vÉ®UÀ¨Á¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4034 ನಬಿಸಾಫ ವಹಾಬುದಿದ ನಸಾಫ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4035 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಶಂಕರ  ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4036 ದತತ   ಜಂಗ £ÁUÀgÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4037 ಶಿಕಾಿಂತಭಿ  ದತತ  ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4038 ರಾಜಶೇಖಯ ಫಷ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4039 ತ್ರ ಣಣ  ಬೋಜ »¥ÀàgÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4040 ಸಂಗ  ನಾಗಣಣ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4041 ಷಕೄರ   ಭೋಭರಾಮ £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4042 ಶಿಶಂಕಯ ಕಲೂ  ಗೌಡ ªÀÄzÀj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4043 ಷಸದೇ  ನಿಂಗ dA¨ÉÃgÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4044 ಭೋಭರಾಮ ಅಮೇೋಗೆ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4045 ಗುಿಂಡ  ಸಾಹೇಫಗೌಡ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4046 ಶಿಮಯ  ಕಲೂ ಮಯ  ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4047 ಫಷರಾಜ ಭಲಕ ಣಣ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4048 ಭಲೂ ಣ್ಣಣ  ಅಮಯ  d¤ªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4049 ವಯಣ  ಅಡಿವ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4050 ಸಳಿೆ  ಅಡಿವ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4051 ಮವವಂತ ಗುಿಂಡ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4052 ಶಿಂತ  ಭೋಭರಾಮ ªÀÄÄzÁ¨Á¼À © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4053 ಹುಷನ  ಶಿ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4054 ಫಷರಾಜ ಭಲೂ ಣಣ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4055 ರಾಜಕುಮಯ ರಾಮಗಿಂಡ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4056 ಚನನ ಫಷ  ಕಯಣ ªÀiÁªÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4057 ಸಿದದ ಣಣ  ಹುಲ್ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4058 ಬಂದಗಿಸಾ ಭಕೂತ ಿಂಸಾಫ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4059 ನಬಿಸಾಫ ಖಾಜಾಸಾಫ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4060 ನಾಗಣಣ  ವಯಣ  UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4061 ಭರೆ  ಶಂಕೄರ  §ÄmÁß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4062 ಶಿ  ಶಿರಾಮ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4063 ದೇ  ಸಾಮಫಣಣ  §ÄmÁß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4064 ತಾಮಭಿಭಹಾದೇ PÀ®ÆègÀ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4065 ಸಾಮಫಣಣ  ತ್ರಭಿಮಯ ¨ÉÆ¸ÁÎ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4066 ಭಯಲಿಂಗ  ಬಾಲ  PÀ®ÆègÀ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4067 ಸಿದಾರ ಭ  ನಿಂಗ ¨ÉÆ¸ÁÎ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4068 ಭಲೂ   ಬಿೋಭರಾಮ PÀ®ÆègÀ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4069 ಶಿಂತಭಿ  ದಾಯ  PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4070 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಭೋಭರಾಮ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4071 ಲಕ್ಷ್ಮ ೋ ಸಾಫಮಯ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4072 ಸೈದ  ಸಣಮಂತರಾಮ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4073 ದೇನಂದ ಅಭಲಮಯ ¨É¯ÉÆÃgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4074 ಯಂಕ  ರಂಗ PÀ®ÆègÀ PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4075 ಸಂತೋಶ ಹಿರಾಸಿಿಂಗ್್ »¥ÀàgÁUï J¸À J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4076 ವಯಣ  ಭಲಕ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4077 ದೋಡಡ   ಅಮಯ  ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4078 ಭಕುತ ಿಂಟೇಲ ಬಾವಾಟೇಲ PÉÆAqÀUÀÄ½ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4079 ನಿಂಗ  ನಿಂಬೆಣಣ ºÀAZÀ£Á¼À J¸ï ªÁAiÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4080 ಭಸಿ ದಸಾಫ ಖಾದಯಸಾಫ  AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4081 ಸಿದದ   ನಯಷ ºÀgÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4082 ಭಾಗ  ಯಂಕ  UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4083 ವಿಂಕಟೇವ ಅಭಲ PÉÆqÀa ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4084 ವಯಣ ಗೌಡ ಶಿಂತಗೌಡ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4085 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸಣಮಂತಾರ ಮ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4086 ನಿಂಗಣಣ  ಸಿದದ  gÁdªÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4087 ಶಿಂತಭಿ  ಯಮವವ ರಾಮ gÁdªÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4088 ನಂದ  ಸಣಮಂತಾರ ಮ PÉÆAqÀUÀÄ½ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4089 ಅನಂತಭಿ  ನಾಗಣಣ £ÀÁUÀgÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4090 ಭಲೂ ಕಾಯರ್ಜನ ಸಣಮಂತ PÉÆAqÀUÀÄ½ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4091 ಯವ ಸಣಮಂತ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4092 ದಿಂಡ  ಸಳಿೆ gÀAdtV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4093 ಭೋಭರಾಮ ಅಭಿ ಣಣ ºÀgÀªÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4094 ದೇವಿಂದರ  ಚಂದಣಣ  £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4095 ದಷತ ಗಿಯಸಾಫ ಲ್ಯಳೆಸಾಫ PÉ®ÆègÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4096 ವಯಣಗೌಡ ಷಕೄರ  ಗೌಡ ºÀgÀªÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4097 ದಲಸಾಫ ಮೇೋದಿನಸಾಫ UÀË£ÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4098 ಗುಯಣಣ  ಸಾಮಫಣಣ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4099 ದೇವಿಂದರ  ಜಗಲ UË£À½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4100 ಶಿಯೋಗೆ  ದತತ  eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4101 ®Qëöä¨Á¬Ä zsÀªÀÄðtÚ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4102 ªÀÄ®è¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ aUÀgÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4103 ²ªÀgÁd w¥ÀàtÚ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4104 ªÀÄ®°è£ÁxÀ ¹zÀÝªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4105 £ÀÁUÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà PÀqÀPÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4106 §¸ÀªÀgÁd ¹zÀÝªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4107 ±ÀAPÀæ¥Àà eÉmÉÖ¥Àà UÉÆ§âªÁrÎ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4108 eÉmÉÖ¥Àà ªÉÄÊ¯Áj ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4109 C¯Áè¥ÀmÉÃ® SÁeÁ¥ÀmÉÃ® ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4110 CªÉÆÃV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4111 ²ªÀtÚ w¥ÀàtÚ ºÁ®UÀWÀÛgÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4112 ¸À¯Áä¨ÉÃUÀA ªÀÄºÀªÀÄzÀ¸À°ÃªÀÄ ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4113 C«ÄÃ£À¸Á§ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ ºÀAa£Á¼À r ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4114 zÀªÀ®¸Á§ §zÀ±ÀÄ¸Á§ CRAqÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4115 ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà dmÉÖ¥Àà ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4116 £ÁUÀ¥Àà eÉlmÉ¥Àà ¸ÀÁxÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4117 AiÀÄ®è¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4118 §¸ÀªÀgÀd CªÀÄgÀ¥Àà PÀqÀPÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4119 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ¸ÀÄ¨sÁ±À ºÀgÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4120 ªÉÄÊ§Æ§¥ÀmÉÃ® EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉÃ® ªÀÄzÀj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4121 ¨Á¨Á£À© EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉÃ® ©gÁ¼À © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4122 ªÀÄ±ÁPÀ¥ÀmÉÃ® EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉÃ® ºÀgÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4123 gÁeÁ¥ÀmÉÃ® EªÀiÁªÀÄ¥ÀmÉÃ® £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4124 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà UÀÄgÀÄ§¸ÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4125 UË¸À¥ÀmÉÃ® ªÀÄ±ÁPÀ¥ÀmÉÃ® £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4126 ¨Á±Á¥ÀmÉÃ® ªÀÄ±ÁPÀ¥ÀmÉÃ® ZÀ£ÀÆßgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4127 ¥ÁªÀðw gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4128 gÉÃªÀt¹zÀÝ¥ïà ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ ªÀiÁªÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4129 gÀÄzÀæUËqÀ CªÀÄÈvÀUËqÀ ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4130 ¹zÀÝ¥ÀÀà ©üÃªÀÄ±Á ºÀgÀ£ÀÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4131 CªÉÆÃUÀ¹zÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4132 ªÀÄ®è¥ÀÀà ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÀAUÀgÀUÁ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4133 ²ªÀPÁAvÀªÀÄä ²ªÀ¥Àà ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4134 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ UÀÄgÀÄ§¸ÀtÚ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4135 zÀvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4136 §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®è¥Àà DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4137 ¨sÁUÀtÚ ªÀÄ®ètÚ ¸ÁxÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4138 ªÀÄ®ètß ¤AUÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4139 ªÉÄÊ¯Áj ±ÀgÀt¥Àà PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4140 £À©¥ÀmÉÃ® ¸ÁºÉÃ§¥ÀmÉÃ® PÀnÖ¸ÀAUÁ« ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4141 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4142 ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ¸ÀAUÀtÚUËqÀ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4143 §¸ÀtÚ ±ÀgÀt¥Àà C¯Áè¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4144 ªÀÄrªÀÁ¼À¥Àà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà PÀnÖ¸ÀAUÁ« ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4145 §¸À¥Àà zÁåªÀ¥Àà ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4146 C«ÄÃ£À C¯Áè¥ÀmÉÃ® CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4147 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4148 zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4149 ªÀÄgÉ¥Àà vÀªÀÄätÚ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4150 §ÄqÉØ¸Á§ zÀªÀ®¸Á§ £ÁUÀgÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4151 ¹zÀÝªÀÄÄä ¹zÀÝtÚ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4152 GªÀiÁzÉÃ« ±ÀgÀt¥Àà §ÄzÀæ¨Á« ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4153 ºÀtªÀÄAvÀ ZÀ£Àß¥Àà aUÀgÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4154 ¥ÀÀæºÁèzÀÀ ¨Á¥ÀÄUËqÀ P®ÆèègÀ PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4155 ¥ÁªÀðw ¨Á¥ÀÄUËqÀ ªÀÄzÀj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4156 ¨Á¥ÀÄUËqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆqÀ®V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4157 gÀ«ZÀAzÀæ ²ªÀgÁAiÀÄ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4158 gÀvÀßªÀÄä ¨Á¥ÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4159 ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÀgÀ¸À¥Àà §¼ÉÆîAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4160 ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ¨Á®¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4161 ¸ÀÄgÉÃ±À ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4162 ¨sÁUÀttÚ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4163 ZÀAzÀægÁAiÀÄUËqÀ ±ÀgÀtUËqÀ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4164 UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà §¸ÀªÀgÁd AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4165 UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà §¸À°AUÀ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4166 ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ £À©¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4167 zÉÃªÀQ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4168 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ UÀÄgÀtÚ AiÀÄvÁß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4169 ¸ÁAiÀÄ§ttÚ UÀÄgÀ¥Àà PÁZÀÁ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4170 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà FgÀtÚ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4171 PÁ²gÁAiÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà CRAqÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4172 ±ÀgÀtUËqÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4173 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄ±ÀªÀAvÁæAiÀÄ PÉÆAqÀUÀÄ½ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4174 CgÀÄAzsÀw ªÀÄ®ètUËqÀ AiÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4175 ¤ªÀÄð® £ÁUÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4176 ºÀÆªÀtÚ w¥ÀàtÚ ºÁ®UÀqÀÀè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4177 ¨ÁµÁ¥ÀmÉÃ® ş ÁºÉÃ§¥ÀmÉÃ® ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4178 ¹zÀÝtÚ ®PÀëöä£À £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4179 ¨sÁUÀåªÀAvÀ £ÁUÀtÚ »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4180 ªÉÊd£ÁxÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà zÀÄªÀÄä¢æ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4181 ±ÀgÀtªÀÄä ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ gÀÉÃªÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4182 zÀªÀ®¸Á§ C¨Áâ¸À° EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4183 ¨sÁVÃgÀy ªÀÄ®ètÚUËqÀ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4184 ªÀÄºÉÃ±À UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà §¢ßºÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4185 CªÀÄÈvÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ §¢ßºÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4186 ®PÀÌªÀé ¤AUÀ¥Àà aUÀgÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4187 gÀ« UÉÆ¯Áè¼À¥Àà »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4188 §¸À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4189 ¹zÀÝªÀÄä ªÀÄ®ètUËqÀ eÉÃgÀlV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4190 ¨sÁgÀvÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁºÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4191 ªÀÄ®ètÚUËqÀ §¸ÀtÚUËqÀ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4192 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ §¸À¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4193 ZÀ£ÀßªÀÄÄä ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÉÆÃt¹gÀ¸ÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4194 zÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà eÉÃgÀlV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4195 ªÀÄPÀÄÛA¥ÀmÉÃ® ¨ÁªÁ¥ÀmÉÃ® ©jAiÀiÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4196 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä ±ÀgÀt¥Àà CAPÀ®UÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4197 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ±ÀgÀt§¸À¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4198 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4199 ±ÀQÃ¯Á¸Á§ gÁeÉÃ¸Á§ £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4200 ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà UÀÄgÀ¥Àà CRAqÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4201 ¤AUÀttÚ ±ÀgÀt¥Àà UÉÆ§âgÀªÁrè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4202 UÀÄAqÀ¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÁxÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4203 C±ÉÆÃPÀ ±ÁAvÀ¥Àà D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4204 PÀÁAvÀ¥Àà ©üÃgÀ¥Àà UÉÆ§âgÀªÁrè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4205 gÀ« ºÀtªÀÄAvÀ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4206 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀgÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4207 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀtªÀÄAvÀ eÉÊ£Á¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4208 zÁåªÀ¥Àà ©ÃgÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4209 ²ªÀªÀÄAUÀ® ²ªÀgÁAiÀÄ D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4210 gÀ¸ÀÆ®© SÁeÁºÀÄ¸ÉÃ£À PÀnÖ¸ÀAUÁ« ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4211 C±ÉÆÃPÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà eÉÃªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4212 ªÀÄº»§Æ§SÁ£À ºÀÄ¸ÉÃ£ÀSÁ£À eÉÃªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4213 zÀ¸ÀÛVÃgÀ¥ÀmÉÃ® ¨ÁªÁ¥ÀmÉÃ® eÉÃªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4214 EªÀiÁA© ºÉÊzÀgÀ¸Á§ eÉÃªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4215 ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà ²ªÀ£ÀUËqÀ eÉÃªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4216 ªÀiÁ¼À¥Àà ²ªÀ°AUÀ¥Àà eÉÃªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4217 ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ®PÀ¥Àà eÉÃªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4218 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà UÀÄgÀ¥Àà eÉÃªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4219 ±ÀgÀt§¸À¥Àà UÀÄgÀtÚ eÉÃªÀVð ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4220 ±ÉÃPÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4221 ¨Á¨Á£À© ¸ÉÊAiÀÄzÀºÀÄ¸ÉÃ£À PÉÆ£ÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4222 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ªÀÄ¯Áè © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4223 ²æÃzÉÃ« §¸ÀªÀgÁd CªÀgÁzÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4224 §¸ÀªÀgÀÁd ªÀÄ®PÀtÚ ºÀÁ®UÀqÀè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4225 PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä §¸ÀtÚ ºÀÁ®UÀqÀè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4226 ¨Á§Ä ¹ÃvÀÄ PÀqÀPÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4227 UÉÆÃ§gÀÄ §UÀ£ÀÄ eÉgÀlV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4228 «oÀ® ¥ÉÆÃªÀÄÄ ªÀÄAiÀÄÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4229 §¸ÀtÚ gÁªÀÄ¥Àà CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4230 vÀÄPÁgÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt SÁzÀÁå¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4231 ®°vÁ £ÉºÀgÀÄ UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4232 C£ÀÄ¥ÀªÀÄ CªÀÄgÉÃ±À UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4233 ªÀÄºÀªÀÄzÀºÀ¤Ã¥sï ªÀÄ±ÁPÀ¸Á§ ºÀAUÀgÀUÁ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4234 E¸Áä¬Ä®¸Á§ C¯Áè¥ÀmÉÃ® EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4235 ¸ÉÊAiÀÄzÀºÀÄ¸ÉÃ£À SÁeÁ¥ÀmÉÃ® ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4236 w¥ÀàªÀÄä ©ÃgÀ¥Àà D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4237 SÁeÁ¥ÀmÉÃ® ºÀÄ¸ÉÃ£À¥ÀmÉÃ® gÀzÉÝªÁrÎ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4238 ¸ÀAUÀttÚ §¸ÀtÚ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4239 ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4240 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà AiÀÄªÀÄ£À¥Àà EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4241 ¸ÀÄgÉÃ±À ²æÃªÀÄAvÀ §¢ßºÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4242 ªÀÄºÁAvÀ¥ÀÀà ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà aUÀgÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4243 ªÀiÁ¼À¥Àà ²zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆtÆßgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4244 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ¹zÀÝtÚ §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4245 vÁAiÀÄªÀÄä AiÀÄ±ÀªÀAvÁæAiÀÄ §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4246 ©ügÀ¥Àà ±ÉÃPÀ¥Àà §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4247 ¹zÀÝtÚ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4248 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ©üÃgÀ¥Àà £ÀÉzÀ®V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4249 ¸ÀÄzsÁ zÉÃªÀ¥Àà EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4250 ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀgÀªÀÄtÚ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4251 CuÁÚgÁªÀ CªÀÄgÀ¥Àà CªÀgÁzÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4252 gÁdeÉÃAzÀæ ¨Á¯Á¸ÁºÉÃ§ £ÁUÀgÀºÀ½î J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4253 ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ UÉÆ¯Áè¼À¥Àà §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4254 ¨sÀÁUÀ¥Àà ©üÃgÀ¥Àà dªÀ¼ÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4255 ªÀÄ°èPÁdÄ£Àð ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4256 zÀÄAqÀ¥ÀÀà UÀÄgÀtÚ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4257 ¹zÀÝtÚ PÀ®è¥Àà £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4258 ªÀÄºÀªÀÄzÀSÁ£À SÁ¹ASÁ£À §¼ÀÉÆîÃAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4259 UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå CAiÀÄå¥Àà ªÀÄAiÀÄÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4260 UÀÄgÀtÚ ¸¹zÀÝ¥Àà UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4261 VjªÀÄ®èAiÀÄå ±ÁAvÀAiÀÄå AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4262 gÀgÀhiÁPÀ¸Á§ ¯Á¼É¸Á§ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4263 ¸ÀÄgÉÃ±À ±ÀgÀt¥Àà ±ÀPÀ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4264 ¤AUÀªÀÄä ²ªÀtÚ £Àj¨ÉÆÃ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4265 ¥ÀgÀÄvÀAiÀÄå UÀAUÀAiÀÄå ®RuÁ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4266 £ÁUÀAiÀÄå CAiÀÄå¥Àà »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4267 FgÀtÚ UÀÄgÀtÚ d¤ªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4268 ®PQëöäPÁAvÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÁæAiÀÄ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4269 gÀªÉÄÃ±À FgÀtÚ ºÉÆ£Áß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4270 ¹zÀÝªÀÄä PÀ¯ÁåtÂ ºÉÆ£Áß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4271 ±ÉÆÃ¨sÁ ±À¹PÁAvÀ ºÉÆ£Áß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4272 ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ¸ÀÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà ªÀZÀð£À½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4273 ªÀÄº»§Æ§¸Á§ ºÀZÀÑtÚ PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4274 ¨ÉÆÃgÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4275 ¨ÉÆÃgÀªÀÄÄä ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4276 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ±ÀAPÀgÉ¥Àà CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4277 zÉÃªÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4278 ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå £ÉgÀqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4279 UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄÄå gÁZÀAiÀÄå AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4280 ªÀÄºÀªÀÄzÀ E¸ÀªÀiÁ¬Ä® C°¸Á§ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4281 ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4282 ²ªÀªÀÄä ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4283 ªÀÄPÀ§Ä®¸Á§ UÀÄ¯ÁªÀÄ¸Á§ ±ÀPÀ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4284 ¥ÀÉæÃªÀÄ£ÀUËqÀ §¸ÀªÀgÁd PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4285 ZÀÉÃvÀ£ÀPÀÄªÀiÁgÀ ©üÃªÀÄ¸ÉÃ£À CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4286 ©üÃªÀÄ¸ÉÃ£ÀgÁªÀ ²æÃ¥ÀwgÁªÀ AiÀÄvÁß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4287 ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÀAUÀtÚ ªÀ¸ÁÛj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4288 ±²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀgÁAiÀÄ vÉ®UÀ¨Á¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4289 ®Qëöä¨Á¬Ä ¹zÀÝtÚ ªÀÄ¯Áè © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4290 UÀÄqÀÄ¸Á§ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ PÉÆAqÀUÀÄ½ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4291 ªÉÄÊ§Æ§¸Á§ CfÃd¸Á§ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4292 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà gÀÁ¸ÀtV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4293 ªÀÄ°èPÁdÄ£Àð UÀÄgÀÄ£ÁxÀ £ÉzÀ®V ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4294 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è¥ïà ©gÁ¼À PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4295 PÀÁ¼ÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà §¼ÉÆîAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4296 ¥ÀæPÁ±À ±ÀgÀt¥Àà ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4297 £À©¸Á§ ºÁfªÀÄ®AUÀ ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4298 §£Àß¥Àà ®UàªÀÄtÚ ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4299 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ gÁAiÀÄ¥Àà D®ÆgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4300 ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄUËqÀ PÉÃ¸ÀÄgÁAiÀÄUËqÀ ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4301 UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ZÀ£ÀßªÀÄgÀAiÀÄå DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4302 ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà zÀvÀÛ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4303 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ §¼ÉÆîAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4304 UÉÆ¯Áè¼À¥ÀÀà ¹zÀÝ¥Àà P®Æè PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4305 «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4306 ºÀ¸À£À¥ÀmÉÃ® C¯Áè¥ÀmÉ® UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4307 ²ªÀPÁAvÀªÀÄÄä zÀvÀÛ¥Àà UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4308 ¸ÀÄ£ÀAzÀ ªÀÄ®è¥Àà DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4309 ZÀAzÀæ¨sÁUÀªÀÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4310 ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4311 §¸À¥ÀÀà PÀ®è¥Àà UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4312 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J¸ï JªÀiï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4313 ZÀAzÁæªÀÄ gÉÃªÀt¹zÀÝ ¸ÀÉÆ£ÀÀß ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4314 ¹zÀÝtÚ ªÀÄqÀØ¥Àà »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4315 ±ÀgÀt¥Àà CdÄð£À¥Àà »¥ÀàgÀUÀ J¸ï J£ï ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4316 §¸À°AUÀªÀÄÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà UÀÄqÀÆgÀ J¸ï J ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4317 £ÀÁUÀ¥ÀÀà w¥ÀàtÚ ºÀgÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4318 ¤AUÀªÀÄÄä ±ÁAvÀ¥Àà UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4319 ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4320 ¸ÀAvÉÆÃ±À ¸ÀAUÀ¥Àà eÉÃªÀVð PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4321 ©ÃgÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4322 FgÀttÚ ªÀÄ®PÁd¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4323 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà PÉÆ¼ÀPÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4324 ²ªÁ£ÀAzÀ ZÀ£Àß¥Àà ªÀÄ¯Áè © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4325 ¸ÀAPÀtÚUËqÀ gÀÄzÀæUËqÀ PÁZÀÁ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4326 £ÀgÀ¸ÀÄ gÁªÀÄÄ ªÀÄzÀj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4327 ²æÃªÀÄAvÀ gÁAiÀÄ¥Àà ElUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4328 ©üÃªÀiÁ¨Á¬Ä ªÀÄ®è¥Àà PÀ®ÆègÀ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4329 PÁ²¨Á¬Ä ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4330 ¹zÁæªÀÄ¥ïà §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4331 AiÀÄ±ÀéAvÁæAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà CAPÀ®UÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4332 UÀÄgÀÄ§¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4333 azÁ£ÀAzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀtªÉÄÃ±ÀégÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4334 zÉÃ«AzÀæ CªÀÄ®¥Àà EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4335 ಭೋಭರಾಮ / ಶಿ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4336 ಶಿವಯಣ  / ಶಿ  CRAqÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4337 ಶಿರ ೋಭತ್ರ ಭಹಾದೇವ / ಶಿ PÉÆtÆÚgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4338 ಭೋಭಣಣ  / ಚನನ ಫಷ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4339 ಶಸಬುದಿದ ನ್ / ಕಾಳೇಟೇಲ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4340 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ/ವೋಯಣಣ ªÀÄÄzÀ¨Á¼À © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4341 ಸಾಹೇಫಗೌಡ / ಫಲವಂತಾರ ಮ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4342 ಸೋಭಲಿಂಗಾ  / ಸಣಮಂತಾರ ಮ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4343 ಭೂತಾಳ್ಳ / ಭಲೂ ಣಣ ®RuÁ¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4344 ಸಿದದ   / ಶಿರ ೋಮಂತ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4345 ಭಹಾಿಂತೇಶ / ಪಿಯ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4346 ಜಡದಾರಿ / ಭಲೂ ಣಣ ©¼ÀªÁgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4347 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ / ಭಲೂ ಪ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4348 ಭಲೂ ಣಣ  / ಜಡದಾರಿ ºÀÁ®UÀqÀè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4349 ಭೋಜ  / ಸಿದದ  ºÀÁ®UÀqÀè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4350 ನಾಗೇಿಂದರ  / ಶಿವಯಣ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4351 ಬಾಸಾಫ / ಸೈಮದ ರಾಜ್ ಹುಸೇನ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4352 ಸಿದದ ಲಿಂಗ / ಕೄಿಂಚ dªÀÄRAr ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4353 ಚನಾನ ಫಷ  / ಕರೆ dªÀÄRAr ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4354 ಬಿೋಯ  / ಈಯಣಣ EeÉÃj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4355 ಸೋಭಶೇಖಯ / ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ¸ÁxÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4356 ದಯ್ಯಯ ನಂದ / ಲಕಿ್ಷ ಣರಾ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4357 ಬಿೋಮಶಂಕಯ / ಮನ PÀ®ÆègÀÄ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4358 ಸಿದದ   / ಸಣಮಂತಾರ ಮ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4359 ರೇಣಸಿದದ   / ಹಿೋಯಗಾ  ಪೂಜಾರಿ £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4360 ಷರೊೋಜಾ / ವವವ ರಾದಯ PÀ®èÆègÀ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4361 ತ್ರಭಿಯ್ಯಯ  / ಅ ಣಣ eÉÃªÀVð © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4362 ಶಿಣ / ಗಿರೆ ¸ÉÆ£ÀÀß ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4363 ಫಷರಾಜ / ಸಿದದ ಣಣ  AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4364 ವೋರುಪ್ಪಕ್ಷ / ನಿಂಗ ¸ÀÄA§qÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4365 ದಡಡ   / ಚಂದರ ಭ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4366 ಸಿದದ   / ಅಭಯ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4367 ಅಜೋಭ ಪ್ಪಶ / ಗುಲ್ಯಭ ಹುಸೇನ DAzÉÆÃ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4368 ರಾಜಶೇಖಯ / ನಿಂಗಣಣ ಗೌಡ gÀAdtV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4369 ಯದಭಿ  / ವಯಣ  £É¯ÉÆÃV ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4370 ಅಿಂಫರಿೋವ ಶಿವಯಣ ElUÁ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4371 ಸಂತೋಶ / ಶಿವಯಣ ºÁ®UÀqÀÀè ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4372 ಶಿರಾಮ / ಶಿವಯಣ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4373 ಖಾಸಿಿಂ ಸಾಫ / ದಲಸಾಫ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4374 ಗುರುಫಷ  / ಶಿರ ೋಮಂತ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4375 ದೇವಿಂದರ  ಗೌಡ / ಬಿೋಭನ ಗೌಡ ªÀÄzÀj ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4376 ನಾಗಣಣ  / ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ºÀgÀªÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4377 ಅ ಣ ಗೌಡ / ಫಷವಂತರ ಮ ಗೌಡ ¨É¯ÉÆÃgÀÄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4378 ಶಿವಾನಂದ / ಶಿವಯಣ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4379 ಶಿಭಿ  / ಭಲಕಾಜ CAPÀ®UÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4380 ಕರೆ  / ರಾಭಣಣ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4381 ಪ್ರ ೋಿಂಕುಮಯ / ಭಲೂ ನಾಥ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4382 ಸಿದಾರ ಭ  / ಭಲ್ಯಕ ಜ ©jAiÀiÁ¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4383 ದಮುಿ / ತುಳಜಾರಾಭ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4384 ಧೇನು / ಭೋಮು ರಾಠೋಡ ºÀgÀ£ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4385 ಸಿದದ  / ಭನುನ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4386 ರಾರ್ಜ / ಯಭಣಣ ªÀÄ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4387 ಸುಮತರ  / ಭಲಕ AiÀÄqÁæ«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4388 ರಾಜಕುಮಯ / ಪ್ಪಿಂಡು ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4389 ಭಲೂ ಣಣ  / ಸಂಗ PÉ®ÆègÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4390 ಫಷ  / ವಯಣ ºÀÄ®ÆègÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4391 ಗಂಗಾಬಾಯಿ / ದಾಯ ಭಗೂಿಂಡ C¯Áè¥ÀÆgÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4392 ಫಷರಾಜ / ವಯಣ  ಬಿರಾದಯ CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4393 ಅಶೋಕ / ಈವವ ಯ §ÄmÁß¼À ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4394 ವಿಂಕ  / ಲಕಿ್ಷ ಣ ಕಾವೇರಿ ªÀÄÄvÀÀÛPÉÆÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4395 ಮೆನಾಬಾಯಿ / ಯವ ಚವಾಾ ನ UÀAªÁígÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4396 ಅಣಣ  / ಹುಲಕಂಠ §t«Ä ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4397 ಶಿಂತ  / ಮುಗೆಿ CA§gÀSÉÃqÀ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4398 ಶಿಪುತರ   / ಈವವ ರಾ ©gÁ¼À »¸Áì ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4399 ಲಚ  / ಭೋಭ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4400 ಮಭನ  / ಯಂಕಾ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4401 ಇಮಭಸಾಫ / ಹುಸೇನಸಾಫ ¨ÉÆ¸ÁÎ © ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4402 ಬಂದೇನವಾಜ / ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4403 ಗೋ ಣಣ  / ಭೋಭರಾಮ §¼À§nÖ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4404 ರುದರ ಗೌಡ / ಶಿವಯಣ £ÁUÀgÀºÀ½î ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4405 ಶಿ  / ಭೋಭಶಯ ªÀÄAzÉÃªÁ® ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4406 ರಾಭ / ಗಂಗು ನರಿಬೋಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4407 ನಾಗ  / ತೆಜ ಕಡಚ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4408 ಸಂಗಭಿ  / ಭತಾಳ ಇಜೇರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4409 ಫಷಭಿ  / ಭಲ್ಯೂ ರೆಡಿಡ ಇಜೇರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4410 ನಿಂಗಣಗೌಡ / ವಯಣ ಗೌಡ ಇಜೇರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4411 ಲಕಕ ವ  / ಪೂಜೇ ಇಜೇರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4412 ತ್ರ ವ  / ಭಡಿವಾಳ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4413 ಯಂಕ  / ಫಷ ಮಯಡಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4414 ಶಂಕರ   / ಭೋಭರಾಮ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4415 ಅನಾನ ಪೂಣಿ / ಭೋಭಣಣ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4416 ಸಿದದ   / ಭೋಭ ಅಿಂಫಯಖೇಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4417 ಭಡಿವಾಳ  / ತ್ರ ಣಣ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4418 ಭಲೂ ಭಿ  / ಮಭನ ಫಳಿಂಡಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4419 ಕಲಯ ಣ  / ಫಷ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4420 ಮುತತ ಣಣ  / ಶಿಲಿಂಗ ಹಿ ಯಗಾ(ಎಸ್.ಎನ್) ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4421 ಭಾಗಭಿ  / ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4422 ರಾಚ  / ತ್ರರುಕ  ಕೋಣ್ಣಣ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4423 ಯಮವ / ಭಯಲಿಂಗ ಹಂದನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4424 ಭಹಾದೇವ / ಶಿವಯಣ ಹಂದನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4425 ಸಳಿ  / ಚಂದರ ಶಯ ನೆಲೋಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4426 ಗುಿಂಡ  / ಸಿದದ  ಅಿಂಫಯಖೇಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4427 ಗುಿಂಡ  / ಶಿಣಣ ಕಾಚೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4428 ಭಹಾನಂದ / ದೇವಿಂದರ  ಭದರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4429 ಫಷ  / ತಭಿ ಣಣ ಭದರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4430 ಶಂಕಯ / ಗಣತ್ರ ಯ್ಯಳವಾಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4431 ಭಲೂ ಭಿ  / ಮಭನ ಯ್ಯಳವಾಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4432 ಮಳಭಿ   ವೋಯಬದರ   ಆಿಂದೋಲ್ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4433 ಶಂಕೄರ ೋ   ಸಳಿ  ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4434 ಭೋಭರಾಮ ಭಾಗ  ಭಳಿ್ಳ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4435 ಹೇಮು ರೇಖು ಕಾಖಂಡಕ್ಷ್ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4436 ಸನಮಂತ ನಾಗ  ಆಿಂದೋಲ್ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4437 ಶಿವಯಣ  ಗುಯಲಿಂಗ  ಯಚನಸಳ್ಳೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4438 ಭಲೂ ಣಣ  ಸನಮಂತ ಹಂಚನಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4439 ದೇವಿಂದರ  ನಾಗ  ಮಗಣಗೇರಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4440 ಶಂಕೄರ ೋ   ಹೋನನ  ಜಭಖಂಡಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4441 ದೇವಿಂದರ  ಶಿ  ಭಳಿ್ಳ  ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4442 ಸನಮಂತ ಅಭಲ ಜಭಖಂಡಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4443 ಉಮವ ಗುಿಂಡು ನೇಲೋಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4444 ಶಿಪುತರ   ಫಷ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4445 ಭಸಿ ದ ಸನಪ ಅಮನಸಾಫ ಸಯವಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4446 ಭಾಗಭಿ  ಫಷಣಣ  ಮಡ್ರರ ಮ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4447 ರಾಮು ಶಂಕುರ ಸಯವಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4448 ನಿಂಗ  ರಾಮ  ಚನೂನ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4449 ಭನುನ  ಧಯಮು ಗಂವಾಾ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4450 ಭೋಭರಾಮ ಫಷಲಿಂಗ ಡಗದಸಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4451 ಗೌತಭಕುಮಯ ತ್ರ ಣಣ  ಫಣಮ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4452 ಫಷರಾಜ ಸಿದಾರ ಭ  ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4453 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ರಾಮು ಫಳಫಟಿ್ಟ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4454 ಸಿದದ   ಅಮೇೋಗೆ ಹಿ ಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4455 ಪುಲಸಿಿಂಗ ಮವವಂತ ಫದನಹಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4456 ಶಿಂತಭಿ  ಸಿದದ  ಯಚನಸಳ್ಳೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4457 ಸುಭಾವ ಹಿರಾಸಿಿಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4458 ರಾಜಶೇಖಯ ಭಲೂ  ಆಲ್ಲಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4459 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ವಠಠ ಲ ಫದನಹಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4460 ದತತ   ಬಿೋಭರಾಮ ನರಿಬೋಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4461 ಶಯದಾಬಾಯಿ ಭಲಕ  ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4462 ಫಸದ್ದದ ಯ ಶಂಕಯ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4463 ಗೋಲ್ಯೂ ಳ ಗೌಡ ವಯಣ ಗೌಡ ಕೄಲ್ಲೂ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4464 ಭಹಾಿಂತೇವ ಸಾಮಫಣಣ  ಬಿರಾಳ ಕೄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4465 ದೇವಕೄಿಂದರ  ರಾಭಚಂದರ  ಶಖಾಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4466 ರೇವು ಸೇವು ಹಿ ಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4467 ಷಕೄರ   ರಾಮ ಹನಾನ ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4468 ಪ್ಪಿಂಡು ಮಘು ನಾಮಕ ಗಂವಾಾ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4469 ನಜಭಿ  ಸಣಮಂತ ಆಿಂದೋಲ್ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4470 ಸಿದಾದ ರೂಡ ಚಂದ ನೇಲೋಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4471 ಫಷರಾಜ ಭಹಾದೇ ನೇಲೋಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4472 ವಠಠ ಲ ಭರೆ ಬೋಸಾಗ  ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4473 ಭೋಭಣಣ ಗೌಡ ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಡಗದಸಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4474 ಸರಿಮ  ರೊಡುೂ ಫಳಫಟಿ್ಟ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4475 ಭೋಮು ಶಿವು ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4476 ಕಸು ಶಂಕರು ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4477 ಕಭಲ್ಯಕಯ ರಾಭಚಂದರ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4478 ಪ್ರ ೋಭಸಿಿಂಗ ಧನರ್ಜ ಹಿ ಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4479 ಷದಾನಂದ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4480 ತ್ರ ಭಿ  ಭೋಭರಾಮ ಕಡಚ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4481 ದಲ  ಶಿಲಿಂಗ  ಸಯವಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4482 ಸೋಭಣಣ  ತಾಮ ರೇನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4483 ಕುವ  ಲ್ಯಲು ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4484 ಮುಕುಿಂದ ಕುವ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4485 ಫಷರಾಜ ಗೌಡ ಗೌಡ ಯಚನಸಳ್ಳೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4486 ವಯಣ  ಸಣಮಂತ ಅರಾದ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4487 ಸಂತೋಶ ರಾಭಜ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4488 ಸುನೋಲ ತೇರ್ಜ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4489 ವನೋದ ಪ್ರ ೋಭಸಿಿಂಗ್್ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4490 ಶಿರಾಜ ಸೋಭಲು ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4491 ನೆಸರು ಈವವ ಯ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4492 ಶಿರ ೋಶೈಲ ಅಮಯ  ಗೌಡ ಚನೂನ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4493 ವಯಣಭಿ  ದರೆ ಕಲ್ಲೂ ಯ ಕೄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4494 ಬಾಗಣಣ  ವಯಣ ನರಿಬೋಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4495 ಭಹಾದೇ  ನಾಗಣಣ ನೋಯಲಕೂಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4496 ತ್ರ ಣಣ  ನಿಂಗ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4497 ಫಷರಾಜ ಲಕ್ಷಣ ಕೋಳಕುಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4498 ಭೋಭ  ಭರೆ  ಕೋಳಕುಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4499 ಯಂಕಭಿ  ಭಲಕ  ಬಿರಾಳ ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4500 ಭಲಕ ಣಣ  ಶಂಕೄರ  ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4501 ತಾಮಭಿ  ಮವವಂತರಾಮ ನೇಲೋಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4502 ಶಿಕಾಿಂತಭಿ  ಭರೆ ರಾಜವಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4503 ಭಲೂ ಕಾಯರ್ಜನ ಫಷರಾಜ ನೇಲೋಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4504 ಶಿರ ೋಶೈಲ ನಾನಾಗೌಡ ಮಡ್ರರ ಮ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4505 ಕಲ್ಯಯ ಣಿ ಸಣಮಂತ ಸಾತ ರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4506 ಫಷ  ರಾಚ ಮಡ್ರರ ಮ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4507 ಅಬುಬ ಲ್್ ಖಾದಯ ಗುಲ್ಯಮುದಿದ ನ ಯ್ಯತನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4508 ಭಲೂ   ನಾಗ ಬಿಳವಾಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4509 ಸೈಮದಟೇಲ ಚಾಿಂದಟೇಲ ಬಿಳವಾಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4510 ಅಶೋಕ ಫಷಮಯ ನಂದಿಸಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4511 ನಬಿಸಾಫ ವಹಾಬುದಿದ ನಸಾಫ ಸಯನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4512 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಶಂಕರ  ರಂಜಣಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4513 ದತತ   ಜಂಗ ಮೂಲಸಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4514 ಶಿಕಾಿಂತಭಿ  ದತತ  ಮೂಲಸಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4515 ರಾಜಶೇಖಯ ಫಷ ಕೋಳಕುಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4516 ತ್ರ ಣಣ  ಬೋಜ ಸೋನನ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4517 ಸಂಗ  ನಾಗಣಣ ಸಯನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4518 ಷಕೄರ   ಭೋಭರಾಮ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4519 ಶಿಶಂಕಯ ಕಲೂ  ಗೌಡ ಜೇಯಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4520 ಷಸದೇ  ನಿಂಗ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4521 ಭೋಭರಾಮ ಅಮೇೋಗೆ ಮಲಗೋಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4522 ಗುಿಂಡ  ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಬೋಸಾಗ  ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4523 ಶಿಮಯ  ಕಲೂ ಮಯ  ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4524 ಫಷರಾಜ ಭಲಕ ಣಣ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4525 ಭಲೂ ಣ್ಣಣ  ಅಮಯ  ಸಯವಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4526 ವಯಣ  ಅಡಿವ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4527 ಸಳಿೆ  ಅಡಿವ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4528 ಮವವಂತ ಗುಿಂಡ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4529 ಶಿಂತ  ಭೋಭರಾಮ ಹಾಲಗಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4530 ಹುಷನ  ಶಿ ಆಿಂದೋಲ್ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4531 ಫಷರಾಜ ಭಲೂ ಣಣ ಬಿಳವಾಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4532 ರಾಜಕುಮಯ ರಾಮಗಿಂಡ ನೇಲೋಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4533 ಚನನ ಫಷ  ಕಯಣ ಆಿಂದೋಲ್ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4534 ಸಿದದ ಣಣ  ಹುಲ್ ಶಖಾಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4535 ಬಂದಗಿಸಾ ಭಕೂತ ಿಂಸಾಫ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4536 ನಬಿಸಾಫ ಖಾಜಾಸಾಫ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4537 ನಾಗಣಣ  ವಯಣ  ಮಲಗೋಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4538 ಭರೆ  ಶಂಕೄರ  ಮಲಗೋಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4539 ಶಿ  ಶಿರಾಮ ಕುಕನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4540 ದೇ  ಸಾಮಫಣಣ  ಹಂದನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢



4541 ತಾಮಭಿಭಹಾದೇ ನೋಯಲಕೂಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4542 ಸಾಮಫಣಣ  ತ್ರಭಿಮಯ ಸಯನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4543 ಭಯಲಿಂಗ  ಬಾಲ  ಮಲಗೋಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4544 ಸಿದಾರ ಭ  ನಿಂಗ ಮಲಗೋಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4545 ಭಲೂ   ಬಿೋಭರಾಮ ಮಲಗೋಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4546 ಶಿಂತಭಿ  ದಾಯ  ಹಾಲಗಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4547 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಭೋಭರಾಮ ಆಿಂದೋಲ್ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4548 ಲಕ್ಷ್ಮ ೋ ಸಾಫಮಯ ಇಜೇರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4549 ಸೈದ  ಸಣಮಂತರಾಮ ಇಜೇರಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4550 ದೇನಂದ ಅಭಲಮಯ ಯ್ಯಳವಾಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4551 ಯಂಕ  ರಂಗ ಬಿರಾಳ.ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4552 ಸಂತೋಶ ಹಿರಾಸಿಿಂಗ್್ ಮಂದೇವಾಲ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4553 ವಯಣ  ಭಲಕ ನೇಲೋಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4554 ದೋಡಡ   ಅಮಯ  ಹಾಲಗಡ್ರೂ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4555 ಭಕುತ ಿಂಟೇಲ ಬಾವಾಟೇಲ ಸಯವಾಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4556 ನಿಂಗ  ನಿಂಬೆಣಣ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4557 ಭಸಿ ದಸಾಫ ಖಾದಯಸಾಫ  ಕೋಟನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4558 ಸಿದದ   ನಯಷ ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4559 ಭಾಗ  ಯಂಕ  ಲಖಣ್ಣಪೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4560 ವಿಂಕಟೇವ ಅಭಲ ಆಿಂದೋಲ್ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4561 ವಯಣ ಗೌಡ ಶಿಂತಗೌಡ ಹಿ ಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4562 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಹಿ ಯಗಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4563 ನಿಂಗಣಣ  ಸಿದದ  ಗನಸಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4564 ಶಿಂತಭಿ  ಯಮವವ ರಾಮ ಬಿರಾಳ ಬಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4565 ನಂದ  ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಸಯನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4566 ಅನಂತಭಿ  ನಾಗಣಣ ಸಯನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4567 ಭಲೂ ಕಾಯರ್ಜನ ಸಣಮಂತ ಹಂದನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4568 ಯವ ಸಣಮಂತ ಹಂದನೂಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4569 ದಿಂಡ  ಸಳಿೆ ಮಲಗೋಡ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4570 ಭೋಭರಾಮ ಅಭಿ ಣಣ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4571 ದೇವಿಂದರ  ಚಂದಣಣ  ಮತಾನ ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4572 ದಷತ ಗಿಯಸಾಫ ಲ್ಯಳೆಸಾಫ ಡಗೇರಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4573 ವಯಣಗೌಡ ಷಕೄರ  ಗೌಡ ಕಯಕ್ಷ್ಸಳಿ್ಳ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4574 ದಲಸಾಫ ಮೇೋದಿನಸಾಫ ಮಗಣಗೇರಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4575 ಗುಯಣಣ  ಸಾಮಫಣಣ ಮಗಣಗೇರಾ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4576 ದೇವಿಂದರ  ಜಗಲ ನೇಲೋಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4577 ಶಿಯೋಗೆ  ದತತ  ರಂಜಣಗಿ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÉ OµÀ¢

4578
UÉÆÃ«AzÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV                

  ¸Á: eÉA¨ÉgÁ¼À gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4579 ²æÃªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà AiÀÄ® s̈Á                  ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4580 ±ÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ FgÀAiÀÄå UÀÄrªÀÄoÀ ¸Á: ºÀÆ®ÆègÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4581 ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÁzÀ ¸Á: ¸ÉÆ£Àß gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4582

ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà 
©gÁzÁgÀ ¸Á: ElUÁ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4583 ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¦gÀ¥Àà            ¸Á: ¨É¯ÉÆgÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4584 ²æÃ±ÉÊ® vÀA¢ ©üªÀÄ±Á ºÀqÀ¥ÁzÀ   ¸Á: ElUÁ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4585 ZÀAzÀÄ vÀAzÉ zÉÃªÀÅ ¥ÀºÁégÀ   ¸Á: gÀAdtV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4586 §¸À¥Àà G¥Àð §¸ÀªÀgÁd a£ÀªÀÄ½î ¸Á: PÀ¯ÉÆègÀ PÉ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4587 ©üAzÀÄgÁAiÀÄ gÉÊªÀt¹zÀ¥Àà ¹½î 
 ¸Á.§¼ÉÆîÃAqÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4588

ªÀÄ®èUËqÀ ©üÃªÀÄtÚUËqÀ »ÃgÉUËqÀ

¸Á.gÁ¸ÀtV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå



4589

£ÁUÀªÀÄä UÀA §¸ÀªÀgÁd ºÀÄUÁgÀ

¸Á.gÁ¸ÀtV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4590

±ÁAvÀ¥Àà ºÀÄ¸À£À¥Àà ºÀjd£À

¸Á.£ÉÃzÀ½V gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4591

zÀÉÃªÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ

¸Á.PÀnÖ¸ÀAUÀ« gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4592

ºÀtªÀÄAvÀ vÀA gÉÊªÀ¥Àà §zÀj

¸Á.§¼ÀÆîAqÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4593

²ªÀ£ÁAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À aPÀÌUËqÀgÀÄ

¸Á.ZÀ£ÀÆßgÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4594

¥ÀæPÁ±À vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà PÁ£À¥ÀÆgÀ

¸Á.AiÀÄ®UÉÆÃqÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4595 UÉÆÃ«AzÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ºÀgÀªÁ® gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4596 PÀqÉè¥Àà zsÉÆ¼À¥Àà PÀqÀ½  ¸Á: gÉÃªÀ£ÉÆgÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4597

¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÉÆÃqÀØ¥Àà ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤ ¸Á: 

¥ÀqÀUÀzÀºÀ½î ºÀgÀªÁ® gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4598
UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀA¢ w¥ÀàtÚ £ÁnPÁgÀ ¸Á 

¥ÀqÀUÀzÀºÀ½î: gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4599 ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà E®PÀ® ¸Á: ºÀAUÀgÀUÁ PÉ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4600 §¸À¥ÀÀà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀiÁAUÀ ¸Á: £ÉÃ¯ÉÆV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4601 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀgÀt¥Àà ltPÉzÁgÀ ¸Á: eÉÊ£Á¥ÀÄgÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4602
±ÀÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀ§AiÉÄÊ »ÃgÉªÀÄoÀ ¸Á: 

¥ÀqÀUÀzÀºÀ½î gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4603 D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¸Á: ºÀAUÀgÀUÁ © gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4604

ªÀÄ®è¥Àà C°AiÀiÁ¸À ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 
vÀ¼ÀUÉÃj  ¸Á: ©¼ÀªÁgÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4605

UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄ§ÄâgÁAiÀÄUËqÀ 
SÁ£ÁUËqÀgÀ ¸Á: ¸ÀÄA§qÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4606 ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄgÀr    ¸Á: PÀÄªÀÄä£À¹gÀ¸ÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4607

±ÀgÀt§¸À¥Àà C°AiÀiÁ¸À §¸ÀªÀgÁd vÉAzÉ 
zsÀgÉ¥Àà ªÀÄgÀr ¸Á: ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4608 §AzÉÃ£ÀªÁd vÀAzÉ £À©¸Á§ ¸ÀUÀªÀÄUÉÆÃ¼À ¸Á: §¼ÀÄîAqÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

4609

PÀÄªÀiÁj FgÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Àæ¨Á  

AiÀÄ£ÀUÀÄAn 

eÉÃªÀgÀV

ಹಾವು ಕಡಿತ

4610 § À̧ªÀÄä UÀAqÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ QgÀzÀ½î  £ÀjÃ É̈ÆÃ¼À eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ

4611 ªÀÄgÉÃªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà £ÁnPÁgÀ dªÀÄRAr eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ

4612 § À̧AiÉÄÊ vÀAzÉ ¥ÀgÀÄvÀAiÀÄå »ÃgÉªÀÄoÀ ªÀqsÀUÉgÁ eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ

4613 £ÀUÀªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà § À̧£Áß¼À À̧ÄA§qÀ eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ

4614 ¸ÁºÉÃ§¥ÀmÉÃ® vÀAzÉ ºÀÄ Ȩ́Ã£À ¥ÀmÉÃ® zÉÃ À̧tV eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ

4615
²æÃªÀÄw ¹zÀÝªÀé UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ®UÀwÛ ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ eÉÃªÀgÀV

ಹಾವು ಕಡಿತ

4616
²æÃ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: DAzÉÆÃ¯Á eÉÃªÀgÀV

ಹಾವು ಕಡಿತ

4617

²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ±ÀªÀiÁð ¸Á: 

d¤ªÁgÀ 

eÉÃªÀgÀV

ಹಾವು ಕಡಿತ

4618

²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀªÀÄ¤ ¸Á: 

AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ 

eÉÃªÀgÀV

ಹಾವು ಕಡಿತ



4619

²æÃ ¨ÁªÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ¸ÁPÀ¸Á§ D¼ÀAzÀ ¸Á: 

ºÀgÀªÁ¼À 

eÉÃªÀgÀV

ಹಾವು ಕಡಿತ

4620 ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀÄ°ªÀÄ¤ dªÀ¼ÀUÁ eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ

4621
¸Á«wæ UÀAqÀ ¤®PÀAoÀ            ¸Á: gÀAdtV eÉÃªÀgÀV

ಹಾವು ಕಡಿತ

4609 ಯಭಣ ಗೌಡ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

4610 ಲ್ಯಲ್ಸಾಬ್ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

4611 ಸುಧಾ ಚವಾಣ್ ಜಳಗಾ ತಾಡತ್ರರ

4612 ಸಂರ್ಜರೆಡಿಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4613 ಕಾವಮಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4614 ಸುಲ್ಯತ ನ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4615 ವನೋದ್ ಕುಮರ್ ಷದಾನ ಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4616 ಭಾಗಯ ಶಿರ ೋ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4617 ಶಿಂತಾರಾಭ ಚವಾಾ ಣ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4618 ಸೇವು ಪಮು ಚವಾಾ ಣ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4619 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4620 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4621 ಫಷರಾಜ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4622 ಶಂಕರ  ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4623 ಧಮುಿ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4624 ಯಮಶ್ ಷದಾನ ಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4625 ಸನಮಂತಾರ ಮ ಷದಾನ ಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4626 ಭಹೇಶ್ ಷದಾನ ಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4627 ವಯಣು ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4628 ರುದರ ಭಿ ಷದಾನ ಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4629 ತ್ರಭಿ ವ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

4630 ಶಭಸ್ತಿಟ್ಟಲ್ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4631 ಪ್ರ ೋಮ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4632 ಚಂದರ ಭಿ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4633 ಜಗದಿೋವವ ಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4634 ನಾಗಭಿ ಫಲಫಟಿ್ಟ ತಾಡತ್ರರ

4635 ರುದರ ಗೌಡ ಭಲೂ ನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4636 ಶಂಕಯ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4637 ಪ್ರ ೋಭ ಯವ ವಾಯ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4638 ದೇವೋಿಂದರ  ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4639 ಭಲೂ ಭಿ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4640 ಭೋಭ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4641 ಥಾಹೇರಾ ಬೇಗಂ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4642 ಯಶಿೋದಾ ಬೇಗಂ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4643 ಖುಡ್ರನ್ ಟೇಲ್ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4644 ಕೃಶಣ  ಕಚೂರ್ ತಾಡತ್ರರ

4645 AMBAVVA ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4646 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಧೋರಿ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4647 ಭಲೂ ಭಿ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4648 ರಾಭಕೋಟ್ಟ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4649 ಧನಸಿಗ್ ಬದರ ಭಾವ (ಡಿ) ತಾಡತ್ರರ

4650 ದೇಕ್ಷ್ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

4651 ಮಯಲ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4652 ನಿಂಗನ ಗೌಡ ಮಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4653 ಸನುಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4654 ಅನನ ಪುಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4655 ಅನನ ಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4656 ಅನತಾ ಯವ ಚವಾಣ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4657 ಯವ ರೂಲು ಚವಾಾ ಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4658 ಥೈಭರ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4659 ಭಲೂ ನಾಥ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4660 ಸಿಕಂದರ್ ಪ್ಪಶ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4661 ಫಷನಗೌಡ ಎಸ್ ಮಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4662 ಜಪ್ ೈ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4663 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4664 ರಾಜಕ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4665 ಶಿಪುತರ ಮಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ



4666 ರಾಮು ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4667 ಭಸಿದ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4668 ವಯಣಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4669 ನೂರ್ ಪ್ಪಶ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4670 ರಾಜಮ ಬೇಗಂ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4671 ಹುಸೇನ್ ಬಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4672 ಭಲೂ ಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4673 ಥಾರು ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4674 ಅನನ ಪುಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4675 ಪಂಚಕ್ಷರಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4676 ಗೌಯಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4677 HOBU ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4678 HOBU ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4679 ಲಕಿ್ಷ ಣ್ ಚೆನ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4680 ಭಶಬಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4681 ನಲು ಚವುರ  ಚವಾಾ ಣ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4682 ಬಾಲು ಲಕಿ್ಷ ಣ್ ಚೌಹಾಣ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4683 ಸಂಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4684 ಸಾವತ್ರರ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4685 ಫಷ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4686 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4687 ಭಲೂ ಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4688 ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4689 ಫಷಲಿಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮ ಹಿರೇಭಠ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4690 ಸಂತೋಷ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4691 ಶಿವಾಜ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4692 ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4693 ಫಷಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4694 ಭಾಗಾಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4695 ಸೋಭಶೇಖರ್ ರಾಥೋಡ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4696 ಕಲ್ಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4697 ಭಲತ್ರ ಮಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4698 ಸೋಭನಾಥ ಜೈಯಮ್ ಚೌಹಾಣ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4699 ದಾಯ ಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4700 ಭಲೂ ಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4701 ಅನನ ಪುಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4702 ಧಭಿಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4703 ನಸಿಿಿಂಗ್ ಕಸು ರಾಥೋಡ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4704 ತ್ರ ಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4705 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4706 ನಾಗ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4707 ಶಿರ ೋತ್ರ ಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4708 ಭಹಾದೇವ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4709 ಕಲೂ ನಾಥ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4710 ಅನನ ಪೂಣಿದೇವ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4711 ಸಿದದ ಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4712 ಶಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4713 ನಬಿಲ್ಯಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4714 ಭಸಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4715 ಯತನ  ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4716 ಫಷ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4717 ಅಮೃತ ಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4718 ಮೇಹ್ದದ  ಶಫಿ ಅಲ್ಯೂ  ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4719 ಲೋಕು ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4720 ಶಿಂತ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4721 ಗುಿಂಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4722 ಸುಲ್ಯತ ನ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4723 ಭಲೂ ನಾಥ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4724 ಭಲೂ ನಾಥ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4725 ರಾಮ್ ಕೃಶಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4726 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4727 ಗಂಗು ಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4728 ಫಷನ ಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4729 ಸುಲತಾನ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ



4730 ಚಾಿಂಡ್ ಬಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4731 ಗರಿಬಿೋ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4732 ಸುಲ್ಯತ ನ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4733 ಬಾವಾ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4734 ವನುಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4735 ಶಿರಾಭ ದೇವಾಲು ವಾಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4736 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4737 ಸಣಮಂತ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4738 ಸಂತ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4739 ವಿಂಕಟೇಶ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4740 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4741 ಖೈರುನ್ ಬಿೋ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4742 ಅನೋಸ್ ಬೇಗಂ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4743 ರುಕಿಾಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4744 ಭೋಮು ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4745 ಡ್ರಯ ನಾ ಿಂಗ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4746 ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4747 ಪ್ರ ೋಭ ಚವಾಾ ಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4748 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4749 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4750 ಭಹಾದೇ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4751 ವಯಣಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4752 ಪುಟ್ನೂ  ಬೇಗಂ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4753 ಸುಲ್ಯತ ನ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4754 ಭಹಾಿಂತಸ್ ಸೋಭಶೇಖರ್ ತಾತ ರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4755 ಭಹಾಿಂತಸ್ ಸೋಭಶೇಖರ್ ತಾತ ರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4756 ಭೋಭ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4757 ನಾಗಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4758 ವಯಣಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4759 ರುದರ ಮಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4760 ಫಷಜ್ಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4761 ಅಮಯ  ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4762 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4763 ಭಲೂ ಮಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4764 ಚಾಿಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4765 ಅಭರೇಶ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4766 ಷಯಷವ ತ್ರ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4767 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4768 ಉಸಿಾನ್ ಟ್ಟಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4769 ಫಷನಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4770 ಸನುಭಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4771 ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4772 ಸೋಭ ಶೇಖರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4773 ಫಷನಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4774 ಮುತುಿಜಾ ಸಾಬ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4775 ವಯಣ ಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4776 ಜಯ ೋತ್ರಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4777 ರಾಜಶೇಖರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4778 ನಿಂಗನಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4779 ಹಾಷನ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4780 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4781 ಸಂಗನಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4782 ಸಸಿೋನಾಬೇಗಂ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4783 ಸುಲ್ಯತ ನ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4784 ಭಲೂ ಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4785 ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4786 ಫಷನಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4787 ಶೇಖಯಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4788 ಈಯಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4789 ಕರೆ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4790 ವಬಿಬ ೋರ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4791 ವಾಜರ್ ಬಿೋ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4792 ವರುಕ್ಷ  ಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4793 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ



4794 ಸಿದದ ಣಣ  ದಾನಗೋಳ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4795 ಗುರುಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4796 ವಕ್ಷ್ೋಲ್ಯ ಬೇಗಂ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4797 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಮಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4798 GOPU ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4799 ಫಷನ ಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4800 ಶಿಶಂಕರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4801 ನಾನಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4802 ಸುಣಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4803 ಸುಣಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4804 ಶಡಕ್ಷರಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4805 ಗುತಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4806 ವವವ ನಾಥ ಮಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4807 ಭಾಗಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4808 ಸಜಯತ್ ಬಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4809 ಭರೆ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4810 ತ್ರ ಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4811 ಶಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4812 ಗುಿಂಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4813 ಶಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4814 ಭಲೂ ನಾಥ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4815 ಸಾಯಿಫಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4816 ತಾಮಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4817 ಜಗದೇವ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4818 ಸಣಮಂತ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4819 ಸನುಮಂತರಾಮ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4820 ಭಡಿವಾಳ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4821 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4822 ಮಲನಾಥ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4823 ಸೋಭ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4824 ಈಯಫಷ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4825 ವಯಣ  ಗೌಡ ಮಲ್ಯಬ ದ್ ತಾಡತ್ರರ

4826 ಭಲೂ  ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4827 ವಿಂಕೋಫ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4828 ನಿಂಗಭಿ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4829 ASHOK ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4830 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4831 ಕಭಲ್ಯಬಾಯಿ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4832 ಉಮಶ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4833 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4834 ಶಿಂತ್ರಲ್ಯಲ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4835 ಲಲತಬಾಯಿ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4836 ದೇಸಾಯಿ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4837 ಶಿಂತ್ರಲ್ಯಲ್ ಫಲಫಟಿ್ಟ ತಾಡತ್ರರ

4838 ಲು ಬಾಯಿ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4839 ಭಲು ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4840 ಶಿಂತಾರಾಮ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4841 ಮಡು ರಾಥೋಡ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4842 ಷವತಾ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4843 ಗಂಗಿೋಬಾಯಿ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4844 ಲ್ಯಲು ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4845 ಭಡಿವಾಳ  ಚಗಾಯ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4846 ಗೌಡ ಗೌಡ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4847 ಗೋಪು ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4848 ಲಕಿ್ಷ ಣ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4849 ಲ್ಯಲು ಚವಾಣ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4850 ಇಿಂದಿರಾ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4851 ನಿಂಗಭಿ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4852 ಸರಿ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4853 ಕಮು ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4854 ಚನನ  ಬಾಯಿ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4855 ಚಂಡಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4856 ನಾನಾ ಗೌಡ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

4857 ಉಸಿಾನ್ ಟ್ಟಲ್ ಕವರ ಭೋಷಗ ತಾಡತ್ರರ



4858 ಷತ್ರೋಶ್ ಭಯಡಗಿ ಎಸ್. ಮದಯಕ್ಷ್ತಾಡತ್ರರ

4859 ವರುಕ್ಷ  ಗೌಡ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4860 ದಲ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4861 ಚೆನನ   ಗೌಡ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

4862 ಯವ ಶಿ ವಾಯ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4863 ಮುನನ ಬಾಯಿ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ  (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ

4864 ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4865 ವವವ ನಾಥರೆಡಿಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4866 ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4867 ಬಾನು ಲೋಕು ಚವಾಾ ಣ್ ಕಾಖಂಡಿಕ ತಾಡತ್ರರ

4868 ವಯಣಗೌಡ ಅಣಜಗಿ ತಾಡತ್ರರ

4869 ಮೋರಾ ಟ್ಟಲ್ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4870 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4871 ಭಕತ ಮ್ ಬಿೋ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4872 ಕಯಫಷ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4873 ಮಂರ್ಜಳಾ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4874 ಸುಫದರ ಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4875 ಫಷನಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4876 ಶಂಕಯಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4877 ವಜಮರೆಡಿಡ ಕಚೂರ್ ತಾಡತ್ರರ

4878 ನಿಂಗಾರೆಡಿಡ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4879 ನಯಷಭಿ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4880 ತ್ರ ಭಿ ಕಾಖಂಡಿಕ ತಾಡತ್ರರ

4881 ಖಾಸಿಿಂ ಬಿ ಬೆನೂನ ರು ತಾಡತ್ರರ

4882 ಅಿಂಫಣಣ  ಜೈನ್ ನೋಯಡಗಿ (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ

4883 ಫಷ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4884 ಶಿ ಜಳಗಾ ತಾಡತ್ರರ

4885 ತಾಮಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4886 ರಂಗನಾಥ್ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

4887 ಶಂಕರ್ ಭಯಡಗಿ ಎಸ್. ಮದಯಕ್ಷ್ತಾಡತ್ರರ

4888 ಭೋಮಬಾಯಿ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

4889 ವೋಯಬದರ ಮಯ ನೋಯಡಗಿ (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ

4890 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ದಡಡ ಭನ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4891 ಭೋಮಬಾಯಿ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4892 ಅಲ್ಯೂ ಬಾಷಾ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4893 ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4894 ಯಂಕ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4895 ಜಮಶಿರ ೋ ಕಾಖಂಡಿಕ ತಾಡತ್ರರ

4896 ಈಯಣಣ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4897 ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

4898 ಗೌಯಭಿ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4899 ಫಷಭಿ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ  (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ

4900 ಚಾಿಂದ್ ಟೇಲ್ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4901 ಶಿಂತಭಿ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4902 ಗಂಗಭಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4903 ಸಿದದ  ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4904 ಷರುಬಾಯಿ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4905 ಗುರುರಾಜ್ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

4906 ನಿಂಗಭಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4907 ವಯಣ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4908 ಫಷರಾಜ ನಂದ್ದಯಕರ್ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

4909 ಭೋಮಬಾಯಿ ಜಳಗಾ ತಾಡತ್ರರ

4910 ಜಗದೇವ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4911 ಸುರೇಶ್ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4912 ಭಹಾದೇವ ಕಚೂರ್ ತಾಡತ್ರರ

4913 ತಾಮಭಿ ಫಲಫಟಿ್ಟ ತಾಡತ್ರರ

4914 ಫಷಭಿ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4915 ಗುಿಂಡ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4916 ಫಷರಾಜ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4917 ಪರಿೋದ್ ಷಬ್ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4918 ಸುಲೋಚನ ಅಣಜಗಿ ತಾಡತ್ರರ

4919 ರಾಜಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4920 ಫಷರಾಜ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

4921 ಅಬುದ ಲ್ ಷಲೋಿಂ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ



4922 ಫಷರಾಜ ಕವರ ಭೋಷಗ ತಾಡತ್ರರ

4923 ಶಂಕಯಲಿಂಗ್ ಗಫಬ ಯವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

4924 ಶಿಗಂಧ ಗಫಬ ಯವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

4925 ರಾಜಶಿರ ೋ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4926 ತಾಮಭಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4927 ನಯಸಿಿಂಗ್ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4928 ವಯಣ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4929 ಶಿವಯಣ ಮಲ್ಯಬ ದ್ ತಾಡತ್ರರ

4930 ಹನನ  ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4931 ಕಲ್ಯತ್ರ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

4932 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

4933 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

4934 ಉಮದೇವ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4935 ಈಯಣಣ ಕವರ ಭೋಷಗ ತಾಡತ್ರರ

4936 ರೂ ಯಂಕಂಚ ಭಯಡಗಿ ಎಸ್. ಮದಯಕ್ಷ್ತಾಡತ್ರರ

4937 ದೇಕ್ಷ್ಕ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4938 ವವವ ನಾಥ್ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4939 ಸಂಗಭಿ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

4940 ಗುಯಣಣ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4941 ಗುಿಂಡಭಿ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ  (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ

4942 ಸಂಗ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4943 ಈಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4944 ಶಿಂತಭಿ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4945 ಫಷ ಕಾಖಂಡಿಕ ತಾಡತ್ರರ

4946 ಅನನ ಪೂಣಿ ಅಣಜಗಿ ತಾಡತ್ರರ

4947 ರೇವುಬಾಯಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4948 ಆರಿಫಾ ಬೇಗಂ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4949 ದೇಕ್ಷ್ಕ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4950 ವಶವ ರಾದಯ  ಹುಗಿಗ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4951 ವಯಣ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4952 ರಾಚಮಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4953 ಶಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4954 ಸೈಮದ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4955 ಅಣ್ಣಣ ರಾಯ್ಯ ಕಚೂರ್ ತಾಡತ್ರರ

4956 ಶಂಶಿೋರ್ ಟೇಲ್ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4957 ಲಡ್ರಜ ಮೌಲ್ಯಸಾಬ್ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4958 ವಣಿಭಿ ಕಾಖಂಡಿಕ ತಾಡತ್ರರ

4959 ಯಮನಂದ ಬೆನೂನ ರು ತಾಡತ್ರರ

4960 ಮಭನಭಿ ನೋಯಡಗಿ (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ

4961 ಭಡಿವಾಳ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4962 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಜಳಗಾ ತಾಡತ್ರರ

4963 ಭಹಾನಂದ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4964 ಮರೆಭಿ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

4965 ಈವವ ಯ ಭಯಡಗಿ ಎಸ್. ಮದಯಕ್ಷ್ತಾಡತ್ರರ

4966 ಭಯಳ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

4967 ಸಣಮಂತ ನೋಯಡಗಿ (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ

4968 ರುಕಕ ಭಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4969 ಬಂಗಾಯಭಿ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4970 ಕಾಳ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4971 ಭೋಭರಾಮ ಗುತೆತ ೋದಾರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4972 ಚಂದಭಿ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4973 ಶಂಕಯಬಾಯಿ ಕಾಖಂಡಿಕ ತಾಡತ್ರರ

4974 ಭೋಭರಾಮ ಲಿಂಗಾಸುಯ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

4975 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

4976 ಅನನ ಪೂಣಿ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4977 ಫಷರಾಜ ನಾಗಯಸಳಿ್ಳ  (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ

4978 ಚಂದ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4979 ದಷತ ಮಯ ಕಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತ್ರರ

4980 ಭಾಗಭಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4981 ಭಲೂ ಣಣ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4982 ಅಶೋಕ್ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4983 ಚಂದಾರ ತ್ರ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

4984 ಚಂದಾರ ತ್ರ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4985 ಸೈಮದ ಸಾಬ್ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ



4986 ಅಲೂ ಮಿ  ಬಿೋ ಸೌದಾಗರ್ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

4987 ನಾಗ ಜಳಗಾ ತಾಡತ್ರರ

4988 ಅಸಿ ದ್ ಸಾಬ್ ಸೌದಾಗರ್ ಅಿಂಫಯಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4989 ನೋಲಭಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4990 ಮೇಸಭಿದ್ ಸನೋಫ್ ಕಚೂರ್ ತಾಡತ್ರರ

4991 ಮರೆಭಿ ಫಲಫಟಿ್ಟ ತಾಡತ್ರರ

4992 ದೇಭಿ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4993 ಭಲೂ ಭಿ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

4994 ದೇವೋಿಂದರ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4995 ಭಲೂ ಭಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

4996 ತಾಮಭಿ  ಸಳಿ್ಳ ಅಣಜಗಿ ತಾಡತ್ರರ

4997 ದೇವೋಿಂದರ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

4998 ಸಾಫಭಿ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

4999 ಸೈದ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

5000 ಉಮಬಾಯಿ ಕವರ ಭೋಷಗ ತಾಡತ್ರರ

5001 ಎಿಂಬಾಲ ಗಫಬ ಯವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5002 ದಷತ ಮಯ  ನಂದ್ದಯಕರ್ ಗಫಬ ಯವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5003 ಸಂಗಣಣ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5004 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5005 ವಯಣ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5006 ಈಯಣಣ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5007 ಸೈದ ಮಲ್ಯಬ ದ್ ತಾಡತ್ರರ

5008 ಭಲೂ ಣಣ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5009 ಚಂದರ ಮ್ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

5010 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಎಸ್. ಸಾವ ಮ UKKINAL ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5011 ಭಹಾಿಂತಭಿ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5012 ಭಡಿವಾಳ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5013 ಸುಣಿ ಕಾಖಂಡಿಕ ತಾಡತ್ರರ

5014 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಅಲಿ್ಯ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5015 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5016 ಚಂಡಫಷ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5017 ಮೌಲಯ ಮಲ್ಯಬ ದ್ ತಾಡತ್ರರ

5018 DESU ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5019 ಶಿಂತ್ರ ಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5020 ಭನು ನಾಮಕ್ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5021 ಬೋಯಭಿ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5022 ಸುಮಲ ಬಾಯಿ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5023 ಗುರುಲಿಂಗಮಯ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5024 ಖೇಮು ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5025 ದೇವೋಿಂದರ  ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5026 ದೇಕೄಭಿ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

5027 ಬಾಪುಗೌಡ ಪಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5028 ಭಡಿವಾಳಮಯ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

5029 ಚಾಲ ಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5030 ಷಫವ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5031 ಭಲೂ  ವಾವಿ ತಾಡತ್ರರ

5032 ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಎ ಷದನಪುಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5033 ಸನುಭಗೌಡ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5034 ಸಂಗನಗೌಡ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5035 ಭೋಭವ ನೋಯಡಗಿ (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ

5036 ಸಿದದ ಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5037 ಬೋಯಭಿ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5038 ಸುನಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5039 ಅಮತ್ ಕುಮರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5040 ಅಮಯ ಣಣ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5041 ಫಷನಗೌಡ ಜಳಗಾ ತಾಡತ್ರರ

5042 ನಿಂಗಭಿ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

5043 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5044 ರಾಜಶೇಖರ್ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5045 ಭಾಯಭಣಣ  ಜೈನ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5046 ಯಂಕ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5047 ಗುರುಲಿಂಗ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5048 ಭಲೂ ೋಜ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5049 ಗಂಗಣಣ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ



5050 ಸಿದದ ಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5051 ತ್ರ ಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5052 ಸಿದಾರ ಭ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5053 ಕೄಿಂಚ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5054 ಫಷರಾಜ ವಾವಿ ತಾಡತ್ರರ

5055 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5056 ಭೋಭಣಣ ಗೌಡ ಪಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5057 ಗುಿಂಡ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

5058 ಯಮನಂದ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

5059 ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5060 ರಾಜೇಿಂದರ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5061 ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5062 ಬಿಸಿಿಲ್ಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5063 ಗುರುರಾಜ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5064 ವಯಫನನ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5065 ಖುಡ್ರನ್ SAB ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

5066 ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5067 ಫಷರಾಜ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5068 ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

5070 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

5071 ಖಾಸಿಿಂ ಟೇಲ್ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5072 ಕಾಳಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5073 ಶಿರ ೋಧರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5074 ಭಕುಬ ಲ್ ಗಫಬ ಯವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5075 ಬಿಜನಾಬಿ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5076 ಕಾಸಿಿಂ ಬಿೋ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5077 ಇಷಿ ಹಿಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5078 ಭಲೂ ನಾಥ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5079 ಭಸದೇ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5080 ವವವ ನಾಥ್ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5081 ರಾಘವೇಿಂದರ  ನಂದರ ಕರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5082 ಅಮೃತ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5083 ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5084 ದತಾತ ತೆರ ೋಮ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5085 ಅಸಿ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಾಖಂಡಿಕ ತಾಡತ್ರರ

5086 ಈಯಣಣ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5087 ಶಿಪುತರ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5088 ಭಲೂ ಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5089 ಶಿಂತಭಿ ಮಲ್ಯಬ ದ್ ತಾಡತ್ರರ

5091 ಭಲೂ  ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5092 ನಾಗಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5093 ಶಣಿು ಖಭಿ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5094 ಭಲೂ ನಾಥ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5095 ಭಹಿಬೂಬ್ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5096 ಕಭಲ್ ಬಾಯಿ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5097 ಕಲ್ಯಯ ಣಿ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5098 ರಾಜೇಿಂದರ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5099 ವವವ ನಾಥ ರುದರ  ಗೋಳ್ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

5100 ರ ಭುರೇ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5101 ಈಯಣಣ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

5102 ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5103 ಫಷರಾಜ ನಿಂಗ ಸಚಚ ಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5104 ಯವ ವಾವಿ ತಾಡತ್ರರ

5105 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5106 ಈಯಣಣ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5107 ರಾಜೇಿಂದರ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5108 ಸಿದದ ಣಣ ನೋಯಡಗಿ (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ

5109 ಸೈದ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5110 ದಾಲ್ ಬಿಐ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5111 ನಿಂಗ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5112 ದೌರ ತ್ರ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5113 ಚಂದರ ಕಲ್ಯ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5114 ಸಿದಾರ ಭ ಗೌಡ ಜಳಗಾ ತಾಡತ್ರರ

5115 ಯಮನಂದ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ



5116 ಗುಿಂಡ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5117 ಭನೆಮಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5118 ಫಷ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5119 ನಾಗ  ಪುಜೆರಿ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5120 ಕಲ್ಯಯ ನ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5121 ಸಾಕೄಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5122 ನಿಂಗಣಣ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5123 ಹಂಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5124 ರಾಭಚಂದರ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5125 ಮರೆ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5126 ಈಯಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5127 ನಾಗಮಯ ವಾವಿ ತಾಡತ್ರರ

5128 ಭೋಭರಾಮ ಗುತೆತ ೋದಾಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5129 ಶಂಕಯಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5130 ಭಡಿವಾಳ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

5131 ಶಿರಾಮ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

5132 ವೋರೇಿಂದರ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5133 ಬಿೋಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5134 ಭಹಾದೇ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5135 ಭೋಭಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5136 ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5137 ಗುರುಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5138 ಖಾಜಾ ಬಿ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

5139 ಭಹಾದೇವ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5140 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ನೋಲಗಲ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5141 ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಸೌದಾಗರ್ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

5142 ಗುನಿ ಗೌಡ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

5143 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5144 ಷಣಣ  ತ್ರ ಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5145 ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5146 ರ್ಜಲ್ಕಾ ಬೇಗಂ ಗಫಬ ಯವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5147 ಭಲೂ ನಾಥ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5148 ಈಯಭಿ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5149 ಸಿದದ  ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5150 ಶೇಶಭಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5151 ಭಲೂ ಭಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5152 ರಾಧಕಾ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5153 ಫಷ ರೆಡಿಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5154 ಭಡಿವಾಳ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5155 ಭಡಿವಾಳಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5156 ಭಲೂ ಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5157 ಭಸದೇ ಕಾಖಂಡಿಕ ತಾಡತ್ರರ

5158 ಶಿವಯಣ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5159 ಶಿರ ೋದೇವ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5160 ಸುಶಿೋಲ್ಯಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5161 ಶಿರ ೋ ಕೄಿಂಚ್ ವುರ ಶ್ ಬೇಿಂದಾರ  ಶಿ ಚೈಯರು ಮಲ್ಯಬ ದ್ ತಾಡತ್ರರ

5162 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5163 ಷಕೄರ  ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5164 ಚಂದಭಿ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5165 ಸಿದದ ಲಿಂಗಮಯ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5166 ನರ್ಜಕ್ ಬಿೋ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5167 ವಹಾಬುದಿದ ೋನ್ ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5168 ದಾಯ  ಜಭಖಂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5169 ಫಷರಾಜ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5170 ಭಡಿವಾಳ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

5171 ಭಲೂ  ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5172 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

5173 ರಾಭನಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5174 ಪ್ಪಿಂಡುರಂಗ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5175 ಸಾಮಫನ ವಾವಿ ತಾಡತ್ರರ

5176 ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5177 ಫಷರಾಜ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5178 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5179 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಸನನ ನೋಯಡಗಿ (ಎಸ್ ಎಿಂ) ತಾಡತ್ರರ



5180 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5181 ಫಷಯಜ್ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5182 ವಜಮಕುಮರ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5183 ಸಿದದ  ಸನನ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5184 ಭೋಭ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5185 ಭಸದೇ  ಸನನ ಜಳಗಾ ತಾಡತ್ರರ

5186 ಸಿದದ  ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

5187 ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5188 ಸುಭಾಷ್ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5189 ಯತನ  ನಾಮಕ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5190 ಭಹೇಬೂಬಿ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5191 ಭಲೂ ಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5192 ಪುರು ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5193 ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಾಥಖೇಡ್ ತಾಡತ್ರರ

5194 ಷಯ  ಕೄ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5195 ಮನ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5196 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5197 ವನಬಾಯಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5198 ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ವಾವಿ ತಾಡತ್ರರ

5199 ವಯಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5200 ರ ಭು ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5201 ಸಿದದ ಭಿ ಶಿವಾಪುಯ ತಾಡತ್ರರ

5202 ವಯಣ ಮಲಗೋಡು ತಾಡತ್ರರ

5203 ರೇವಾನು ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5204 ಥಾರು ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5205 ಫಷಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5206 ಯಸ್ತಲ್ ಟ್ಟಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5207 ನಜಲಿಂಗ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5208 ಆಮೋನ್ SAB ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5209 ಶಿಣಣ ಗೋಗಿಹಾಲ್ ತಾಡತ್ರರ

5210 ಮರೆ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5211 ಹಿೋನಾ ಕೌಷರ್ ಬೇಗಂ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5212 IRAPPA ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

5213 ಭಲ ಬಿಲ್ಯವ ರ್ ತಾಡತ್ರರ

5214 ಲ್ಯಲಬ ೋ ಮಂಗಳರು ತಾಡತ್ರರ

5215 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5216 ಗಂಗಭಿ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5217 ಯಭಣಣ ಗಫಬ ಯವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5218 ದವಯಥ ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5219 ಜೆಟಿ  ಕಕ್ಷ್ಿಸಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5220 ರಾಭನ್ ಗೌಡ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5221 ಭನ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5222 ದೇಣಣ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5223 ಫಷರಾಜ ಆಲ್ಲರು ತಾಡತ್ರರ

5224 ಲಿಂಬು ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5225 ಶಂಕಯ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5226 ದಷತ ಗಿೋಯ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5227 ರುದರ ಣಣ ಇಜೇರಿ ತಾಡತ್ರರ

5228 ಭಸಿ ದಅಲ / ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ಕನಾ ಹಿ ಯಗಾ ತಾಡತ್ರರ

5229 ಭಹಾಿಂತ  / ವಯಣ  ಕನಾ ಹಿ ಯಗಾ ತಾಡತ್ರರ

5230 ಸಂಗಮವ / ಶಿಂತ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5231 ಆನಂದ  / ಚಂದರ ಶಯ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ತಾಡತ್ರರ

5232 ಬೇಗಂ ಬಿ / ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5233 ಭಹಿೋಬೂಫಸಾಫ ಅಲ / ದರಿಯ್ಯ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5234 ನೋಯಗುಣ  / ಶಿಂತವಯ  ಸಯನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5235 ನಜಲಿಂಗ  / ಶಿಂತವಯ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5236 ನಜಗುಣಿ / ಶಿಂತವಯ  ಸಯನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5237 ಸಂತೋಶ / ಸಿದದ ಣಣ  ಸಯವಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5238 ಅಣಣ ರಾಮಗೌಡ / ಸಿದದ ಣಗೌಡ ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5239 ಗಂಗಬಾಯಿ / ನಾಗಣಣ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5240 ಗುಿಂಡೇರಾ / ರಾಭಚಂದರ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5241 ಕರುಣಣ  / ರಾಭಚಂದರ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5242 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ / ಭಡಿವಾಳ ಸಯವಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5243 ದೇರೇಡೆ  / ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಸಯವಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5244 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಗುರುಣಗೌಡ ಚನೂನ ಯ ತಾಡತ್ರರ



5245 ವಯಣುಣ  / ದೆವಿಂದರ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5246 ಶಿಂತಬಾಯಿ / ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಬುಟ್ನನ ಳ ತಾಡತ್ರರ

5247 ದೆವಿಂದರ  / ಭರೆ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5248 ರಿಯ್ಯಜಭಿ ದ / ಭಸಿ ದಭಕಾ ಲಸಾಫ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ತಾಡತ್ರರ

5249 ವಜಮಕುಮಯ / ಫಷರಾಜ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5250 ದಂಡ ಗೌಡ / ಶಣಿು ಖಗೌಡ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5251 ಪ್ಪಿತ್ರ / ಫಷಮಯ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5252 ಫಷಮಯ  / ಚನನ ಫಷಮಯ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5253 ಗುರುಶಿಂತಮಯ  / ಚನನ ಫಷಮಯ ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5254 ಚನನ ಫಷಮಯ  / ಫಷಮಯ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5255 ಭೋಭರಾಮ/ ಶಿಂತ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5256 ಸಿದರ ಭ / ಭೋಭರಾಮ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ತಾಡತ್ರರ

5257 ಭೋಭರಾಮ / ಸಂಗ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5258 ದಾನಭಿ  / ಫಷರಾಜ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5259 ಭೋಭರಾಮ / ಫಷಣಣ  ಸಯನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5260 ಅನೋಲ / ಫಷರಾಜ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5261 ಭಹಾದೇವ / ಪಿೋಯ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5262 ದೇವಿಂದರ   / ಸಿದದ ಣಣ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5263 ಜಗದೇ  / ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸಯನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5264 ಅಿಂಬಾರಾಮ / ಭಲ್ಯೂ ಜ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5265 ಹನನ   / ವಯಣ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5266 ನಾಗ  / ಫಷವಂತ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5267 ಶಿಂತ  / ನಾಗೆಿಂದರ ಪ್ಪ ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5268 ರಾಜಶೇಖಯ / ಸಂಗಣಣ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5269 ಚನನ ಭಿ  / ಭಲೂ ಣಣ  ಮನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5270 ಲಕಿ್ಷ ಣ / ಫಷವಂತ  ಹಂಚನಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5271 ಈಷಣಣ  / ರುದರ ಗೌಡ ಚನೂನ ಯ ತಾಡತ್ರರ

5272 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ / ಗುರುಣ ಭದರಿ ತಾಡತ್ರರ

5273 ಸಿಿಂಗಭಿ  / ನಿಂಗಣಣ  ಭದರಿ ತಾಡತ್ರರ

5274 ಶಿೋಶಂಕಯ / ನಿಂಗ  ಮನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5275 ಈಯಣ / ಫಷಣ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5276 ತ್ರ ಣಣ  / ರೇಣಸಿದದ  ಸಯವಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5277 ಸಿದದ ಪ್ಪ / ದಿಂಡ  ಗನಳಿ್ಳ ತಾಡತ್ರರ

5278 ಶಿಲಿಂಗ ಗೌಡ / ಶಿಣಗೌಡ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5279 ಶಣಿು ಖ  / ನೋಲಕಂಠ  ಕಲ್ಲೂ ಯ ತಾಡತ್ರರ

5280 ಸೋಣಣ  / ಫಷಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5281 ರಾಜೇವವ ರಿ / ದೇವಿಂದರ   ಹೆಗಗನಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5282 ನಾಗಣಣ  / ಭಲೂ   ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5283 ಸಿದದ ಣಣ  / ದಿಂಡ  ಸಯವಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5284 ಭಹಾಿಂತ  / ವಯಮಯ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ತಾಡತ್ರರ

5285 ಫಷರಾಜ / ರಾಚ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5286 ಕಲ್ಯಯ ಣಿ / ದೇವಿಂದರ   ಸಯನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5287 ಸಾಹೇಫಗೌಡ/ ನಿಂಗಣಗೌಡ ಸಯನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5288 ಧಭಿಣ / ಸಾಮಫಗೌಡ ಹಂದನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5289 ಅಮೋತ / ಆದ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5290 ಶಿರ ೋಭತ್ರ ಶಿಂತಾ / ಆದ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5291 ಭರೆ  / ಈಯ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5292 ಶಿಣಣ  / ಗಂಗಾಧಯ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ತಾಡತ್ರರ

5293 ನಿಂಗಭಿ  / ಸಯೋಳ  ಹಂದನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5294 ಭೋಭರಾಮ / ಶಿರಾಮ ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5295 ಸಂಗಣಣ  / ಕಲೂ   ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5296 ಪ್ಪಿತ್ರ / ಸಂಗಣಣ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5297 ನಾಗಣನ  /ಸಿದದ   ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ತಾಡತ್ರರ

5298 ಶಂಕಯ / ಧಭಿರಾಜ ಸಯವಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5299 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಮಳ  ಮನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5300 ಭಸಿ ದಭಶಕ / ದಾವುಲ್ ಸಾಫ ಬುಟ್ನನ ಳ ತಾಡತ್ರರ

5301 ಮಂರ್ಜಸಿಿಂಗ್ / ಯತನಸಿಿಂಗ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5302 ಷಕರೆಪ್ಪ  / ಭಹಾದೇ  ಸಯನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5303 ಆಕಾವ / ದಿಾ ಗೌಡ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5304 ನೂರಂಜಮಯ  / ಗುಯಲಿಂಗಮಯ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ತಾಡತ್ರರ

5305 ಯಚ್ಚಆನಂದ / ದೇವಸಿಿಂಗ್ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5306 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಗುಯಣಣ  ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5307 ಸಿದದ ಣಣ  / ಫಷಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5308 ಗೋಪ್ಪಲ / ಭೋಭಣಣ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ತಾಡತ್ರರ

5309 ಗಂಗಭಿ  / ದೇವಿಂದರ   ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5310 ಶಣಿ ಖ  / ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5311 ವಯಣಫಷ  / ಗುಯ  ಸಯವಾಳ ತಾಡತ್ರರ



5312 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ / ವಯಣಫಷ  ಸಯವಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5313 ನಿಂಗಭಿ  / ನಿಂಗ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5314 ವಯಣಗೌಡ / ಅಣಣ ರಾ ಕೂಡಿ ತಾಡತ್ರರ

5315 ಸಿದದ ಭಿ  / ಬಾಬುರಾಮ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5316 ಬಾಬುರಾಮ / ಸಾಮಫಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5317 ವವವ ರಾದಯ  / ಭೋಭರಾಮ ರಾಷಣಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5318 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ / ಬಿೋಭರಾಮ ರಾಷಣಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5319 ಭೋಭರಾಮ/ ಫಷವಂತರಾಮ ರಾಷಣಗಿ ತಾಡತ್ರರ

5320 ಸಿದದ ಣಣ  / ಫಷಣಣ  ಚನೂನ ಯ ತಾಡತ್ರರ

5321 ಸಂಗಣಫಷ  / ವಯಣಗೌಡ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5322 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಫಷರಾಜ ನೋಯಲಕೋಡ ತಾಡತ್ರರ

5323 ನಿಂಗ  / ಕಾಳ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5324 ಜಗನಾಥ / ಶಭರಾಮಯ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5325 ಭಹಾದೇವ / ಫಷ  ಹಂದನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5326 ರಾಜಶೇಖಯ / ತ್ರ ಣಣ  ಹಂಚನಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5327 ದಿ ಣಗೌಡ / ಸಂಗಣಗೌಡ ಬುಟ್ನನ ಳ ತಾಡತ್ರರ

5328 ತ್ರ ಣಣ  / ಚಂದನಾಮಕ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ತಾಡತ್ರರ

5329 ಷತ್ರೋವ / ಸಣಮಂತ  ಸಯವಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5330 ಭಸದೇ  / ಸಿದದ   ಸಯವಾಳ ತಾಡತ್ರರ

5331 ವಕುಿಂತಲ್ಯ / ವವವ ನಾಥ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5332 ಗುರುಲಿಂಗ  / ಕಯಣ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ತಾಡತ್ರರ

5333 ವವವ ನಾಥ / ಅಣ್ಣಣ ಪ್ಪ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5334 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ / ವಯಣಗೌಡ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ತಾಡತ್ರರ

5335 ಫಷರಾಜ / ಷ ಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5336 ನಿಂಗಣಣ  ಲಿಂಗಣಣ  / ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ/ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5337 ಭಲೂ ಣಣ  / ಸಿದದ ಣಗೌಡ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ತಾಡತ್ರರ

5338 ಭಹಾಿಂತೇಶ / ಸಿದದ ಣಗೌಡ ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5339 ನಾಗರಾಜ / ಮವವಂತರಾಮ ಬುಟ್ನನ ಳ ತಾಡತ್ರರ

5340 ಲಿಂಗರಾಜ ತಂ/ ಮವವಂತರಾಮ ಚನುನ ಯ ತಾಡತ್ರರ

5341 ರಾಜಶೇಖಯ / ಶಿಂತ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ತಾಡತ್ರರ

5342 ಭಲೂ ಣಣ  / ಷ  ಸಯನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5343 ಅಭರೇವ / ಭಯಲಿಂಗಪ್ಪ ಚನೂನ ಯ ತಾಡತ್ರರ

5344 ಭಲೂ ಕರ್ಜಿನ/ ನಿಂಗಣಣ  ಮನೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5345 ಅನೋಲಕುಮಯ / ಭರೆ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5346 ವನದಕುಮಯ / ಭರೆ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ತಾಡತ್ರರ

5347 ರಾಜಶೇಖಯ / ರೇ  ಕೋಳಕೂಯ ತಾಡತ್ರರ

5348 ಭಸಿ ದಅಲ / ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ಕನಾ ಹಿ ಯಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5349 ಭಹಾಿಂತ  / ವಯಣ  ಕನಾ ಹಿ ಯಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5350 ಸಂಗಮವ / ಶಿಂತ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5351 ಆನಂದ  / ಚಂದರ ಶಯ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5352 ಬೇಗಂ ಬಿ / ಭಹಿಬೂಫಸಾಫ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5353 ಭಹಿೋಬೂಫಸಾಫ ಅಲ / ದರಿಯ್ಯ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5354 ನೋಯಗುಣ  / ಶಿಂತವಯ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5355 ನಜಲಿಂಗ  / ಶಿಂತವಯ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5356 ನಜಗುಣಿ / ಶಿಂತವಯ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5357 ಸಂತೋಶ / ಸಿದದ ಣಣ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5358 ಅಣಣ ರಾಮಗೌಡ / ಸಿದದ ಣಗೌಡ ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5359 ಗಂಗಬಾಯಿ / ನಾಗಣಣ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5360 ಗುಿಂಡೇರಾ / ರಾಭಚಂದರ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5361 ಕರುಣಣ  / ರಾಭಚಂದರ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5362 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ / ಭಡಿವಾಳ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5363 ದೇರೇಡೆ  / ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5364 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಗುರುಣಗೌಡ ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5365 ವಯಣುಣ  / ದೆವಿಂದರ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5366 ಶಿಂತಬಾಯಿ / ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಬುಟ್ನನ ಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5367 ದೆವಿಂದರ  / ಭರೆ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5368 ರಿಯ್ಯಜಭಿ ದ / ಭಸಿ ದಭಕಾ ಲಸಾಫ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5369 ವಜಮಕುಮಯ / ಫಷರಾಜ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5370 ದಂಡ ಗೌಡ / ಶಣಿು ಖಗೌಡ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5371 ಪ್ಪಿತ್ರ / ಫಷಮಯ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5372 ಫಷಮಯ  / ಚನನ ಫಷಮಯ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



5373 ಗುರುಶಿಂತಮಯ  / ಚನನ ಫಷಮಯ ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5374 ಚನನ ಫಷಮಯ  / ಫಷಮಯ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5375 ಭೋಭರಾಮ/ ಶಿಂತ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5376 ಸಿದರ ಭ / ಭೋಭರಾಮ ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5377 ಭೋಭರಾಮ / ಸಂಗ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5378 ದಾನಭಿ  / ಫಷರಾಜ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5379 ಭೋಭರಾಮ / ಫಷಣಣ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5380 ಅನೋಲ / ಫಷರಾಜ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5381 ಭಹಾದೇವ / ಪಿೋಯ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5382 ದೇವಿಂದರ   / ಸಿದದ ಣಣ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5383 ಜಗದೇ  / ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5384 ಅಿಂಬಾರಾಮ / ಭಲ್ಯೂ ಜ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5385 ಹನನ   / ವಯಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5386 ನಾಗ  / ಫಷವಂತ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5387 ಶಿಂತ  / ನಾಗೆಿಂದರ ಪ್ಪ ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5388 ರಾಜಶೇಖಯ / ಸಂಗಣಣ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5389 ಚನನ ಭಿ  / ಭಲೂ ಣಣ  ಮನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5390 ಲಕಿ್ಷ ಣ / ಫಷವಂತ  ಹಂಚನಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5391 ಈಷಣಣ  / ರುದರ ಗೌಡ ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5392 ಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋಬಾಯಿ / ಗುರುಣ ಭದರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5393 ಸಿಿಂಗಭಿ  / ನಿಂಗಣಣ  ಭದರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5394 ಶಿೋಶಂಕಯ / ನಿಂಗ  ಮನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5395 ಈಯಣ / ಫಷಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5396 ತ್ರ ಣಣ  / ರೇಣಸಿದದ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5397 ಸಿದದ ಪ್ಪ / ದಿಂಡ  ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5398 ಶಿಲಿಂಗ ಗೌಡ / ಶಿಣಗೌಡ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5399 ಶಣಿು ಖ  / ನೋಲಕಂಠ  ಕಲ್ಲೂ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5400 ಸೋಣಣ  / ಫಷಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5401 ರಾಜೇವವ ರಿ / ದೇವಿಂದರ   ಹೆಗಗನಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5402 ನಾಗಣಣ  / ಭಲೂ   ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5403 ಸಿದದ ಣಣ  / ದಿಂಡ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5404 ಭಹಾಿಂತ  / ವಯಮಯ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5405 ಫಷರಾಜ / ರಾಚ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5406 ಕಲ್ಯಯ ಣಿ / ದೇವಿಂದರ   ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5407 ಸಾಹೇಫಗೌಡ/ ನಿಂಗಣಗೌಡ ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5408 ಧಭಿಣ / ಸಾಮಫಗೌಡ ಹಂದನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5409 ಅಮೋತ / ಆದ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5410 ಶಿರ ೋಭತ್ರ ಶಿಂತಾ / ಆದ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5411 ಭರೆ  / ಈಯ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5412 ಶಿಣಣ  / ಗಂಗಾಧಯ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5413 ನಿಂಗಭಿ  / ಸಯೋಳ  ಹಂದನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5414 ಭೋಭರಾಮ / ಶಿರಾಮ ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5415 ಸಂಗಣಣ  / ಕಲೂ   ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5416 ಪ್ಪಿತ್ರ / ಸಂಗಣಣ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5417 ನಾಗಣನ  /ಸಿದದ   ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5418 ಶಂಕಯ / ಧಭಿರಾಜ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5419 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಮಳ  ಮನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5420 ಭಸಿ ದಭಶಕ / ದಾವುಲ್ ಸಾಫ ಬುಟ್ನನ ಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5421 ಮಂರ್ಜಸಿಿಂಗ್ / ಯತನಸಿಿಂಗ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5422 ಷಕರೆಪ್ಪ  / ಭಹಾದೇ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5423 ಆಕಾವ / ದಿಾ ಗೌಡ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5424 ನೂರಂಜಮಯ  / ಗುಯಲಿಂಗಮಯ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5425 ಯಚ್ಚಆನಂದ / ದೇವಸಿಿಂಗ್ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5426 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಗುಯಣಣ  ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5427 ಸಿದದ ಣಣ  / ಫಷಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5428 ಗೋಪ್ಪಲ / ಭೋಭಣಣ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



5429 ಗಂಗಭಿ  / ದೇವಿಂದರ   ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5430 ಶಣಿ ಖ  / ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5431 ವಯಣಫಷ  / ಗುಯ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5432 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ / ವಯಣಫಷ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5433 ನಿಂಗಭಿ  / ನಿಂಗ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5434 ವಯಣಗೌಡ / ಅಣಣ ರಾ ಕೂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5435 ಸಿದದ ಭಿ  / ಬಾಬುರಾಮ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5436 ಬಾಬುರಾಮ / ಸಾಮಫಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5437 ವವವ ರಾದಯ  / ಭೋಭರಾಮ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5438 ಕಸ್ತತ ರಿಬಾಯಿ / ಬಿೋಭರಾಮ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5439 ಭೋಭರಾಮ/ ಫಷವಂತರಾಮ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5440 ಸಿದದ ಣಣ  / ಫಷಣಣ  ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5441 ಸಂಗಣಫಷ  / ವಯಣಗೌಡ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5442 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಫಷರಾಜ ನೋಯಲಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5443 ನಿಂಗ  / ಕಾಳ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5444 ಜಗನಾಥ / ಶಭರಾಮಯ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5445 ಭಹಾದೇವ / ಫಷ  ಹಂದನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5446 ರಾಜಶೇಖಯ / ತ್ರ ಣಣ  ಹಂಚನಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5447 ದಿ ಣಗೌಡ / ಸಂಗಣಗೌಡ ಬುಟ್ನನ ಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5448 ತ್ರ ಣಣ  / ಚಂದನಾಮಕ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5449 ಷತ್ರೋವ / ಸಣಮಂತ  ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5450 ಭಸದೇ  / ಸಿದದ   ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5451 ವಕುಿಂತಲ್ಯ / ವವವ ನಾಥ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5452 ಗುರುಲಿಂಗ  / ಕಯಣ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5453 ವವವ ನಾಥ / ಅಣ್ಣಣ ಪ್ಪ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5454 ಸಂಗಣಣ ಗೌಡ / ವಯಣಗೌಡ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5455 ಫಷರಾಜ / ಷ ಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5456 ನಿಂಗಣಣ  ಲಿಂಗಣಣ  / ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ/ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5457 ಭಲೂ ಣಣ  / ಸಿದದ ಣಗೌಡ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5458 ಭಹಾಿಂತೇಶ / ಸಿದದ ಣಗೌಡ ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5459 ನಾಗರಾಜ / ಮವವಂತರಾಮ ಬುಟ್ನನ ಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5460 ಲಿಂಗರಾಜ ತಂ/ ಮವವಂತರಾಮ ಚನುನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5461 ರಾಜಶೇಖಯ / ಶಿಂತ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5462 ಭಲೂ ಣಣ  / ಷ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5463 ಅಭರೇವ / ಭಯಲಿಂಗಪ್ಪ ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5464 ಭಲೂ ಕರ್ಜಿನ/ ನಿಂಗಣಣ  ಮನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5465 ಅನೋಲಕುಮಯ / ಭರೆ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5466 ವನದಕುಮಯ / ಭರೆ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5467 ರಾಜಶೇಖಯ / ರೇ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5468 ದೇರಾಜ / ಲಚ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5469 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ / ಕ್ಷ್ೋವನರಾ ಮನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5470 ಶಿಂತಬಾಯಿ / ಕ್ಷ್ೋವನರಾ ಮನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5471 ಶಿೋಲ್ಯ / ವಯಣಫಷ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5472 ಭಲೂ   / ಶಿಂತ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5473 ಶಿೋಯಗಿ / ಸಿದ  ನೋಯಲಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5474 ಭೋಮಶಂಕಯ / ಶಂಕೄರ ೋ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5475 ಭೋಭರಾಮ / ಈಯಮಯ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5476 ಸಿದದ ಣಣ  / ಭೋಭರಾಮ ನೋಯಲಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5477 ಪುತಳಭಿ  / ಭಲೂ   ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5478 ನಿಂಗಣಣ  / ನಾಗ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5479 ಅಮೇಗಸಿದದ  / ಸಭರಾಮ ನೇದಲಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5480 ಮೌಲ್ಯಸಾಫ / ಪಿೋಯಸಾಫ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ.ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5481 ಷರುಬಾಯಿ / ಶಂಕರ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5482 ಜೈತುನಬಿ / ಸಷನಸಾಫ ಹಂಚನಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5483 ಸುದಿಿಂದರ  / ರಂಗರಾ ಅರಾದ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5484 ದೆವಿಂದರ  / ರಂಗರಾ ಅರಾದ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



5485 ಫಷರಾಜ / ಷಕೄರ ೋ  ನೋಯಲಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5486 ದೆಕ್ಷ್ / ಸಿದ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5487 ರೇಣಸಿದ  / ಭೋಭಪ್ಪ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5488 ಭೋಭರಾಮ / ಫಷಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5489 ಹುಲ್ೂ   / ಸಾಹೇಫಗೌಡ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5490 ಅನಿ ಯ ಟೇಲ / ಹುಸೇನ ಟೇಲ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5491 ಫಷಭಿ  / ಭೋಭರಾಮ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ.ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5492 ಸಣಮಂತರಾಮ / ಭೋಭರಾಮ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ.ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5493 ಶಿೋರ ಕಾವ / ನಿಂಗಣಣ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5494 ಮುತತ   / ಸಾಮಫಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5495 ಶಿಂತಬಾಯಿ / ಬಾಬುರಾಮ ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5496 ಸಿದ  / ವಯಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5497 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಚನನ   ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5498 ಷಸದೇ  / ನಿಂಗ  ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5499 ದಭಿಣ / ನಿಂಗ  ಮನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5500 ಮವವಂತರಾಮ/ ವಯಣ  ಮುತತ ಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5501 ಪ್ಪಿತ್ರ / ಸಿದದ ಣಣ  ಮುತತ ಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5502 ಭರೇ  / ಕರೇಪ್ಪ ವಕಾಪೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5503 ಗುರುರಾಜ / ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕೂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5504 ವವವ ನಾಥ / ರಾಜಶೇಖಯ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5505 ವಯಣ  / ನಿಂಗ  ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5506 ಯಂಕ  / ಸೋಣಣ  ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5507 ಫಷರಾಜ / ತ್ರ ಣಣ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5508 ದಯ್ಯನಂದ / ಶಿೋ  ನೆಲೋಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5509 ಚಾಿಂದಸಾಫ / ಅಬುದ ಲಸಾಫ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5510 ಸಿದದ ಣಣ / ಫಷವಂತ  ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5511 ಈಯಣಗೌಡ / ವಯಣ ಗೌಡ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5512 ನಬಿಸಾಫ / ಅನಸಿಯಸಾಫ ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5513 ರಾಜಶೇಕಯ / ಸಂಗಣಣ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5514 ಶಿೋರಾಜ / ಅಣಣ ರಾಮ ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5515 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಸಣಮಂತ ಹಂದನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5516 ಮಲ್ಯೂ ಲಿಂಗ / ಹೂಣಣ  ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5517 ಫಷರಾಜ / ವಯಣ  ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ.ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5518 ಶಿೋಲಿಂಗ  / ನಿಂಗ  ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5519 ಸಂಗ  / ಭಹಾದೇ  ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5520 ಭೋಭರಾಮ/ ಸಿದದ   ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5521 ರೇಣಸಿದ  / ಅಮಯ   ಯ್ಯತನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5522 ವಯಣಭಿ  / ಭೋಭವಯ  ಯ್ಯತನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5523 ರೇಣಸಿದ  / ಭಲ  ಯ್ಯತನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5524 ಷವತಾ / ರೇಣಸಿದದ   ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5525 ಸುನತಾ / ರ ಕಾವ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5526 ರ ಕಾವ / ದಂಡ  ಅರಾದ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5527 ಪ್ಪತ್ರಿ / ನಬೆಣಣ ಗೌಡ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5528 ನಿಂಬೇಣಣ ಗೌಡ / ಭೋಭರಾಮಗೌಡ ಅರಾದ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5529 ದತುತ  / ಮನ  ಮುತತ ಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5530 ಶಿೋಲಗಂ  / ಶಿೋರ ಕಾವ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ.ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5531 ಸಾಫವ  / ಗುಯ ಹಂಚನಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5532 ಸಂಗಣಗೌಡ /ಮಂತಗೌಡ ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5533 ವಯಣಗೌಡ / ಮಿಂತಗೌಡ ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5534 ವವವ ನಾಥ / ಶಿಲಿಂಗ  ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5535 ಸಿದದ   / ಸೈಫಣಣ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5536 ವಯಣಫಷ  / ಅವ ಣಣ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5537 ಚಂದರ ಶೇಖಯ/ ವಯಣ  ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5538 ವಭಲಬಾಯಿ / ಚಂದರ ಶಯ  ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5539 ದೇವಿಂದರ  / ಹುಷನಮಯ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5540 ಸಂಗಣಣ  / ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



5541 ಅಶೋಕ ಚನನ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5542 ತುಕಾರಾಭ / ಗಂಗುನಾಮಕ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5543 ರೇವುಚಂದ ನಾಮಕ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5544 ಈವವ ಯ  / ಬಾಬುರಾಮ ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5545 ಭೋಭರಾಮ ಸಂಗ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5546 ಸಿದಾರ ಭ  / ಭೋಭರಾಮ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ.ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5547 ಭಸಿ ದವಭಶೂಧನ / ಭಸಿ ದ ಜೇಗಿಿ ಕೄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5548 ಯವಕುಮಯ / ಶಿರ ೋಮಂತ ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5549 ಈಯಣಣ  / ಅಮೃತ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5550 ಅಮೃತ / ಫಷಣಣ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5551 ರಾಮಗಿಂಡಗೌಡ / ಫಷ ಗೌಡ ಫಣಮ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5552 ಸಣಮಂತರಾಮ / ರಾಮಗಿಂಡಗೌಡ ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ.ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5553 ಭೋಭಸೇನರಾ / ಗುರುರಾಜ್ ಗಂವಾಾ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5554 ವಯಣ / ಸಿದದ   ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5555 ಲಕೄಕ ವ  / ನಿಂಗ  ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5556 ವಯಣಗೌಡ / ಫಷಲಿಂಗ ಗೌಡ ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5557 ಸಂತೋಶ / ಶಿ  ಹಂಚನಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5558 ಶಿೋವಯಣ  / ಶಿೋ  ನೋಯಲಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5559 ನಿಂಗ  / ಗುಯ  ಭಲ್ಯೂ  ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5560 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಶಿೋಪುತರ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5561 ಫಷರಾಜ / ರೆಣಸಿದದ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5562 ಸಂತೋಶ / ಈವವ ರಾಧಯ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5563 ದೆವಿಂದರ  / ಸಂಗಣಣ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5564 ಭಲ್ೂ ೋವಗೌಡ / ಈಯಣಣ ಗೌಡ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5565 ಷಭಾವಚಂದರ  / ವಯಣಗೌಡ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5566 ಶಿೋಯಗಿ / ಭಲ್ೂ ೋಶಿ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5567 ಭಡಿವಾಳ  / ಭೋಭರಾಮ ನೆಲೋಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5568 ಇಿಂದಾರ ಬಾಯಿ / ಭೋಭರಾಮ ನೆಲೋಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5569 ಸಿದದ ಭಿ  / ಭಲೂ ಣಣ  ನೋಯಲಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5570 ವಜಮಕುಮಯ / ಭೋಭರಾ ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5571 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ನಿಂಗಣಣ  ಮನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5572 ಫಷರಾಜ / ವಯಣಣ   ಕಲೂ ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5573 ವಕುಿಂತಲ್ಯ / ಶಿರ ೋಶೈಲ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5574 ಕಾತ್ರಿಕ / ಗಿೋರಿವ ಬಾಬು ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5575 ಪುಷಾ  / ಫಷರಾಜ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5576 ಭಾಯತ್ರ / ಗಿೋರಿವ ಬಾಬು ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5577 ಸಾಗಯ / ಫಷರಾಜ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5578 ಶಿರ ೋಶೈಲ / ವಯಣ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5579 ದೇವಿಂದರ ಭಿ  / ವಯಣಣ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5580 ಸಭಶೇಖಯ / ನಿಂಗಣಣ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5581 ಭಹಾದೇ  / ಚಂದ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5582 ಯಮವ / ಲಚ್ಚಚ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5583 ರಾಭಚಂದರ  / ಗುರುಸಾದ ಇಟಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5584 ರಾಜಶೇಖಯ / ಶಿಲಿಂಗ  ಮಂದರ ವಾಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5585 ಸಿದದ   / ನಿಂಗ  ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5586 ಫಷ  / ಗಂಗ  ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5587 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ ಫಷರಾಜ ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5588 ಸುಭಾಶ / ನಿಂಗ  ಪುಜಾರಿ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5589 ರೇಣುಕಾ / ಶಿರ ೋಮಂತ ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5590 ಬಾಬುರಾಮ / ಭಹಾದೇ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5591 ರಾಭಚಂದರ  / ಫಷರಾಜ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5592 ಭಹಾದೇ  / ಫಷಣಣ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5593 ಸಣಮಂತರಾಮ / ಅಮೃತ ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5594 ಫಷವಂತರಾಮ / ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5595 ಗುರುಬಾಯಿ / ಶಿವಯಣ  ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5596 ಶಿಪುತರ  / ಭೋಭಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



5597 ಗುರುನಾಥರೆಡಿಡ  / ಫಷರಾಜ ಭಲ್ಯೂ  ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5598 ಸಿದದ ಣಣ  / ಸಂಗಣಣ  ಕೄಲ್ಲೂ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5599 ಶಿಂತಮಯ  / ವಯಮಯ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5600 ರಾಜಶೇಖಯ / ಶಿಂತ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5601 ಗೌಯಭಿ  / ಭೋಭರಾಮ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5602 ಸಿದದ ಣಣ  / ಭೋಭರಾಮ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5603 ದೆವಿಂದರ  ಭೋಭರಾಮ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5604 ಮನಭಿ   / ಸಣಭಮಯ  ಮಳವಾಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5605 ಶೋಬಾ / ವಠಲ ರಾಜನಳಿ್ಳ  ಕೋಬಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5606 ವಯಣಗೌಡ / ಸಿದರ ಭ ಗೌಡ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5607 ಗುರುರಾಜ / ವಷ್ಣಣ ಕಾಿಂತ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5608 ಧಭಿಣ / ನಿಂಗ  ಹೆಗಗನಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5609 ಶಿೋವಯಣ  / ಭೋಭರಾಮ ಹಂದನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5610 ಭೋಮಶಂಕಯ / ಭಲೂ   ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5611 ಸಿದಾರ ಭ ಗೌಡ / ಷಕರ  ಗೌಡ ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5612 ಸಂಗ  / ಶಿೋ  ಮುತತ ಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5613 ವೋಯಬದರ ಮಯ  / ಚನನ ಫಷಮಯ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5614 ನಿಂಗಣಣ  / ಕಾಭಣಣ  ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5615 ಭಯಲಿಂಗ  / ಈಯ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5616 ಭೋಭರಾಮ / ಚಂದರ ಭ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5617 ತ್ರ ವ  / ಸಂಗ  ಅಯಳಗುಿಂಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5618 ಸಿದದ ಣ / ದಿಂಡ  ನರಿಬೋಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5619 ವಯಣಫಷ  / ಫಷವಂತರಾಮ ನರಿಬೋಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5620 ವಯಣಗೌಡ / ಫಷಣಗೌಡ ಬುಟನಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5621 ದಂಡ  / ಭೋಭರಾಮ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5622 ಭೋಯ  / ಭರೇ  ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5623 ಅಖಂಡ  / ಗುಿಂಡ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5624 ನಿಂಗವ  / ಭೋಯ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5625 ಸಿದದ ರಾಭ / ಫಷರಾಜ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5626 ರ ಬುಗೌಡ / ಭೋಭರಾಮ ರಾಷಣಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5627 ಅಿಂಜನಮಯ  / ನಿಂಗ  ಬುಟನಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5628 ವಯಣಗೌಡ / ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಗನಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5629 ವಯಣಭಿ  / ಸಿದದ ಭಿ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5630 ಭಲೂ ನಾಥಗೌಡ / ಶಿೋಲಿಂಗ  ಜನವಾಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5631 ವವವ ನಾಥ / ರಾಭಣಣ  ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5632 ನಾಗಣಣ  / ಈಷಣಣ  ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5633 ಕಭಲಬಾಯಿ / ಶಿೋಣಣ  ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5634 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ / ಶಂಕಯಗೌಡ ಕೋಬಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5635 ಶಂಕಯಗೌಡ / ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಕೋಬಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5636 ಫಷಣಣ ಗೌಡ / ನಾಗಣಗೌಡ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5637 ಭಹಾದೇ  / ನಾಗಣಣ  ನೋಯಲಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5638 ರ ವೋಣ / ಗುರುರಾಜ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5639 ಭಲೂ   / ಶಿ  ಮುತತ ಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5640 ಸೈಮದ ಟೇಲ / ಭಶಕಟೇಲ ಸಿಗಯತಸಳಿ್ಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5641 ರಾಘವಿಂದರ  / ಫಷಣ  ಜನವಾಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5642 ಭಲೂ ಕಾರ್ಜಿನ / ಭರೆ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5643 ಸಿದದ   / ಭಹಾದೇ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5644 ಸಂಗಣಣ  / ಗುರುಣ ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5645 ಭಲೂ   / ಅಮಯ   ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5646 ಷಕರ ರೆ  / ಭೋಭರಾಮ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5647 ಯವಿಂದರ ಸಿಿಂಗ್ / ಫಲರಾಭಸಿಿಂಗ್ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5648 ಗುಿಂಡು/ ಫಷಣಣ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5649 ಫಷರಾಜ / ಗುಯಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5650 ಸಿದದ ಣಣ  / ವಯಣ  ಹಿ ಯಗಾ ಎಷ.ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5651 ದೇವಿಂದರ  / ಶಿೋವಯಣ ರಾಜವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5652 ಗುರುನಾಥರೆಡಿಡ  / ಫಷರಾಜ ಭಲ್ಯೂ  ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



5653 ರಾಭಲಿಂಗ / ಸಾಮಫಣಣ  ಬುಟ್ನನ ಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5654 ಸಿದಾರ ಭ / ಭೋಭರಾಮ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5655 ಫಷಲಿಂಗ ಫನೆನ   ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5656 ಭೋಭರಾಮ / ಸಿದದ   ಚನುನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5657 ಫಷಭಿ  / ಅಮಯ   ಹಂದನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5658 ಗುರುಲಿಂಗ / ಲಕಿ್ಷ ಣ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5659 ಶಿಶಂಕಯ / ಕಲೂ  ಗೌಡ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5660 ಮಂರ್ಜನಾಥ / ಭಲೂ ನಾಥ ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5661 ಫಷಮಯ  /  ವಯಣ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5662 ಖಫಿಿದ / ಭಸದ ದ ಷಲಭ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5663 ಭೋಭಶ್ನರಾ / ನಯಸಿಿಂಗರಾ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5664 ಗಂಗಭಿ  / ಸಿದದ ಣಣ  ನೋಯಲಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5665 ಮೌಲ್ಯಸಾಫ / ಈಸಿಾಯಿಲಸಾಫ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5666 ಭಹಿಬುಫಸಾಫ / ಇಸಿಾಯಿಲಷಸಾಫ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5667 ಉತತ ಭಿ ಗೌಡ / ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5668 ಎಸ್. ಎಸ್. ಷಲಗಾಯ ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5669 ನಾಗೆಿಂದರ  / ಗುಿಂಡ  ನೋಯಲಕೋಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5670 ದೇವಿಂದರ  / ಭೋಭರಾಮ ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5671 ಆಕಾವ / ದಿ ಣಗೌಡ ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5672 ಭಹಿಬೂಫಟೇಲ / ನಬಿಸಾಫ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5673 ಮಂಗಳ / ತುಕರಾಭ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5674 ಲಿಂಗಮಯ  / ಭೋಭಮಯ  ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5675 ಶಿೋನಯ್ಯಜ / ರಾಜೆ ಅಸಿ ದ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5676 ವಯಣಕುಮಯ / ಭಭವಯ  ಫಣಮ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5677 ಸಿತಬಾಯಿ / ಕ್ಷ್ೋವನ್ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5678 ಭಲ್ೂ ೋಶಿ / ಭತಿಿಂಡ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5679 ದಿಲು / ಲ್ಯಲಸಿಿಂಗ್ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5680 ಶಂಕಯ / ಡೋಭಲು ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5681 ಭಲೂ   / ಅಮಯ   ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5682 ಸೋಭಶೇಖಯ / ನಿಂಗಣಣ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5683 ಭೋಭವ  / ಸಣಭಭಮಯ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5684 ನೇಸರು / ತ್ರ ಣಣ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5685 ಭೋಭರಾಮ / ನಿಂಗಣಣ  ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5686 ಚಂದಬಾಯಿ / ಚಂದ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5687 ರಾರ್ಜ / ಲಚ್ಚಚ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5688 ಸಾಫವ  / ರಾಭಜ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5689 ಚಂದಭಿ  / ಷಕುರ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5690 ತಾರಾಬಾಯಿ / ಹಾಮು ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5691 ರಾಮು / ಡ್ರಕು ಚವಾಾ ಣ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5692 ಅಿಂಬೋಜ / ದಾಮುಲು ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5693 ವಯಣ  / ದಲ  ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5694 ತುಕರಾಭ / ಗಂಗುನಾಮಕ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5695 ತ್ರಭಿಮಯ  / ಭೋಭಮಯ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5696 ನಿಂಭಿ  / ಭಲಕ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5697 ಬಾಬು / ಮಂಗಲನಾಮಯ  ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5698 ಈವಭಿ  / ಶಿ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5699 ಆಕಾವ / ರಾಮು ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5700 ಕಾಳ / ರಾಮು ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5701 ಭರೆಭಿ  / ಕಾಳ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5702 ಭರೆಭಿ  / ಕಾಳ  ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5703 ಸಂಗಣಣ  / ನಾಗ  ಕಟಿ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5704 ಭೋಮುವಯ  / ಸಿದಾರ ಭ  ಫಣಮ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5705 ಭಲ್ೂ ೋವಯ  / ಭೋಭವಯ  ಫಣಮ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5706 ಗಮನಾಬಾಯಿ /  ಖೆಮು ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5707 ದನಬಾಯಿ / ಫಲರಾಭ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5708 ದೇಕ್ಷ್ಕ  / ತ್ರ ಣಣ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



5709 ಸಿದದ ಲಿಂಗ / ಫಷ  ಭಲ್ಯೂ  ಕೄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5710 ಯಮವ / ಅಮೃತ ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5711 ಶೇಕಕ   /  ಸಣಮಂತ ಕಟಿನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5712 ಭಘರಾಜ / ತ್ರಪು ನಾಮಕ ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5713 ಭಲೂ   / ರಾಮ  ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5714 ಮೇತ್ರರಾಭ /  ತುಳಜರಾಭ ಯದೆದ ವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5715 ಚಂದಭಿ  / ತ್ರ ಣಣ  ಫಣಮ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5716 ನಾಗಮಯ  / ಭೋಭರಾಮ ಜೇಗಿಿ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5717 ಗಣತ್ರ / ತುಳಜರಾಭ ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5718 ಅನುಸುಲಬಾಯಿ /  ಮಲೂ   ಜನವಾಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5719 ಸಿದದ ರಾಭ / ವಯಣ  ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5720 ಬಾಬು / ಭಹಾದೇ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5721 ನಾಗ  / ಯಂಕ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5722 ಈವವ ಯ / ಷಕುರ  ನಾಮಕ ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5723 ತ್ರ ಣಣ  / ಷಕುರ  ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5724 ಷತಯ ಭಿ  / ಭಲೂ   ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5725 ಗೇನು /ಸಿೋತುನಾಮಕ ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5726 ಫಷವಂತ  / ವಯಣ  ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5727 ದೇ  / ಭರೇ  ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5728 ಭಹಾದೇಪ್ಪ  /  ಯಂಕ  ಗೂಡಯ ಎಸ್ ಎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5729 ಭರೇ  / ಅಮಯ   ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5730 ಸಿದಾರ ಭ / ಬುದದ   ಫಣಮ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5731 ಚಂದಭಿ  / ವಯಣ  ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5732 ಪುತಾಳಾಬಾಯಿ / ತುಳಜಾರಾಭ ರೇನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5733 ಶೋಬಾ / ವಠಲ ರಾಜನಳಿ್ಳ  ಕಬಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5734 ವಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಿ ೋ / ಸಿದದ   ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5735 ಸಿದದ   / ಕಾಳ  ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5736 ಲಕಿ್ಷ ಣ /ಭೋಭಶಯ ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5737 ಅಿಂಫವ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಕೋಳಕೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5738 ಭಲೂ   / ಈಯ  ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5739 ಭೋಭ  / ಮುಕಂದ  ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5740 ತ್ರಭಿ ಭಿ  / ಭೋಭರಾಮ ಸಯನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5741 ಧಭಿಣ / ಫಷ  ಕಟಿ್ಟ ಸಂಗಾವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5742 ರಾರ್ಜ / ಸಿದರ ಭ  ಫಣಮ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5743 ಕಯಣ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಮನೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5744 ಭೋಭರಾಮ / ವಯಣ ಸನನ  ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5745 ಸಿದದ ಭಿ  / ದಲ  ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5746 ನಾಗಭಿ  / ದೇವಿಂದರ ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

5747 ಶಿೋರಾಮ / ಚಂದರ ಶಯ ಚನೂನ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



ಕ್ರ .ಸಂ. ರೈತರ ಹೆಸರು ಡೆದುಕೊಂಡ ಸೌಲಬಯ

1 ಶಿಬದರ ಭಮ  / ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

2 ಫಷಭಮ  / ರಾಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

3 ಜ್ಯ ೇತಿ / ವಶಿಧರ್ರೆಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

4 ಭಹಂತೇಶ್ / ಶಿಶಾನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

5 ಫದೇಯೇಡೆನ್ / ಭಹೇತಾಬ್ಸಸ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

6 ಶುಜತರ್ರಡ್ಡಡ  / ಅಶೇಕೄರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

7 ಗಣೇಶ್ / ಚಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

8 ಸುರೇಶ್ / ಕವಪೌ್ಗಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

9 ನೇಲಕಂಠ / ಶಾಾಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

10 ನಯಷಭಮ  / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

11 ಮಾಣಿಕ  / ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

12 ಯಮಶ್ / ಸನಮ ಾಂತ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

13 ಹುಷನನ   / ಬ್ಸಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

14 ಗೇಪಾಲ್ / ಟಕೂರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

15 ಚಂದರ   / ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

16 ಭಲಿ್ಲಕರ್ಜೆನ್ / ಚನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

17 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಬ್ಸಯಿ / ಟುಕನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

18 ಸರಿವಚ ಾಂದರ  / ಹೆಯನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

19 ಎಯನಾನ  / ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

20 ಶಿರ ೇನವಾಸ್ / ಲಚಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

21 ಮೇಗಲ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

22 ಸಂಜ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

23 ರಾಮಾನ ಮಕ್ / ಧಭಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

24 ಸುಬದರ ಭಮ  / ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

25 ವಯಣ್  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

26 ಪಾಾಂಡುನಾಮಕ್ / ತಭನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

27 ಭಂಡಾಮನಾಮಕ್ / ಧಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

28 ಶಿರ ೇಮಂತ್ / ಭಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

29 ನಯಷ  / ಸಂಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

30 ಶಿಭಮ  / ಮೇಗಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

31 ಲಾಲಭಮ  / ಸನಮ ಾಂತ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

32 ಲಾಲ್ಲಸ ಾಂಗ್ ರೂನನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

33 ಶಂಕರ್ / ಕೃಶಣ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

34 ತುಳಷಯ ನಾಮಕ / ಬಂಡಯ ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

35 ಖೇನಯ ನಾಮಕ್ / ದೇವೄಲನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

36 ರಾರ್ಜ / ಮೇನಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

37 ಚಂಡ್ಡಬ್ಸಯಿ / ಗೇಬ್ಸರ ಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

38 ದಶಿಯಾನಾಮಕ್ / ಮೇಟೇಯಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

39 ಭಲಾಶ್ / ಧಷತ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

40 ರಾಮಿ್ಲ  / ಡೆಪಿಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

41 ಭೇಜ  / ಷದ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

42 ಗೇಪಾಲ್ / ಕುಮಾನಾೆಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

43 ಸಂಚಂದರ   / ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

44 ಬ್ಸಲ  / ಗುಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

45 ಭಲಿಾಭ / ವಭಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

46 ಯವಿನಾಮಕ್ / ಸೇಭನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

47 ನಾಯ ನಯ ನಾಮಕ್ / ಧುರ್ಗೆ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

48 ಶಂಕರ್ / ಧುರಾಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

49 ಸಂತೇಷ್ / ಸನಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

50 ಉಶ  / ಲಚಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

51 ಶಿರ ೇಜಮರಾಮ್ / ತಾಜಾನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

52 ಸರಿನಾಮಕ್ / ಲಚನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

53 ರುಖಾಮನಾಮಕ್ / ಗೇಪಾಮನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

54 ನಯಷಭಮ  / ಬಂದ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

55 ಲಚ್ಯಯ ನಾಮಕ್ / ರುಕ್ಮ್ಮ ಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

56 ರೂನಾಮಕ್ / ತೆಮಾಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

57 ಕಲಿ್ಲಬ್ಸಯಿ / ಕುಭಣಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್
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58 ಕೇೇಭನಾಮಕ / ಸಬ್ಸನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

59 ಲಾಲ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

60 ಅನತ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

61 ಲಕ್ಷ್ಮ   / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

62 ರಿಬ್ಸಯಿ / ಚಂದುನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

63 ಚನನ ಬ್ಸಯಿ / ಗೇಪಾಮನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

64 ರಾಜಂದರ  / ರಾಮಿ್ಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

65 ವಯಣ್ಭಮ  / ಭಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

66 ಧೇಡನಗ  / ಫಷತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

67 ಮಾಲ್ಲೆಾಂಗ ಪಿಪಿಎ / ಷಫನಾನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

68 ಯವಿಷನ್ / ಭೇಮಿ್ಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

69 ನಯಸಾಂಗ್ / ಮಾನಸ ಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

70 ಭೇಮಿಾ  / ದಾಸ್ನನ ಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

71 ಸಷಲಾಾ ಯಿ / ಪಾಾಂಡುನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

72 ಭಲಶಿ / ಕನಾಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

73 ಭುಗೇಬ್ಸಯಿ / ರುಕ್ಮ್ಯ ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

74 ಲಕ್ಷಷ ಮ  / ಶಿರ ೇನಸ್ಪರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

75 ಚಂದರ ನಾಮಕ್ / ಕನಾಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

76 ಶಂಕರ್ / ಮಾಣಿಕ್ಮ್ನ ಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

77 ಅನಂತಭಮ  / ಬ್ಸಸ್ಪರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

78 ಫಷರಾಜ್ / ನಾಗದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

79 ಭಲಮನಾಮಕ / ಲಯ ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

80 ಬ್ಸಬು / ಕ್ಮ್ಶಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

81 ಲೇಕುನಾಮಕ್ / ಟೇಪಾಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

82 ಭಾಗಯ ಭಮ  / ಬುಗ್ರರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

83 ರಾರ್ಜ / ರಾಮಾನ ಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

84 ನಾನಾಯ  / ಗೇಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

85 ಗೇವಿಾಂದ / ಬ್ಸಲಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

86 ಪಾಾಂಡು / ದಾವಿಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

87 ವಯಣ್ಭಮ  / ಮಾಣಿಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

88 ಪೇಲಯ  / ಕವಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

89 ಶಂಕರ್ / ವಾಸುರಾಮ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

90 ಸಂರ್ಜ / ದಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

91 ಸೇತಾರಾಮ್ / ದೇವಾಂಧಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

92 ಕವ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

93 ಬ್ಸಲಯ  / ಬಂಡಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

94 ರೂಪಿಾ  / ಚಂದರ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

95 ಮೇಗಿ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

96 ವಂತ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

97 ಭನೇಸರ್ / ಭಣಿಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

98 ನಯಷ  ಮಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

99 ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್ / ಸದಧ ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

100 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ / ಲಚಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

101 ಮಾವ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

102 ರುಧಾಯಮ್ಲನನ  / ಅಮಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

103 ನಭೆಲಾ / ನಯಸಾಂಸರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

104 ಮೇಗಿ  / ನಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

105 ನಾರಾಮಣ್ / ಸವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

106 ವಂಕಟ  / ಲಚಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

107 ಮೇಗಿ  / ಕ್ಷಶಟ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

108 ಧುಭಮ ಭಮ  / ಷನಾಮ ಶಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

109 ಆವಮ್ / ಲಚಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

110 ದೇ  / ಭಲಿಭಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

111 ಭಲಿಾಶ್ / ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

112 ದೇವಂದರ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

113 ಕ್ಮ್ವ  / ಬುಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

114 ಭೇಭ  / ನಯಷಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

115 ಲಾಲ್ಲಸ ಾಂಗ್ / ರೂನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

116 ಮಾಣಿಕ  / ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

117 ವಿಟಲಾನ ಮಕ್ / ಹೇರಿಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

118 ರುಮಾಯ  / ರಾಮ್್ಜೇನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

119 ಸೇತಾರಾಮ್ / ಶಿಾಂರ್ಗಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

120 ಉನಾಮ ದ ಬ್ಸಯಿ / ಸೇಭಲಾನ ಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

121 ಲ್ಲಾಂಗಯ  ನಾಮಕ / ಕ್ಷಶಟ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

122 ಭೇಭಲ / ಚಡತ ರನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



123 ಹರಿಯಾ ನಾಮಕ್ / ವೆಟಲ್ / ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

124 ಗೇವಿಾಂದ್ / ಸೇಭನನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

125 ರ ಮ್ಲಖ / ಹರಿಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

126 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಬ್ಸಯಿ / ತುಲಾಜಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

127 ಶಂಕರ್ / ರುಕಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

128 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ಫಷನಾಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

129 ಅಾಂಬ್ರರ ಯಾ ನಾಮಕ್ / ದಮ ಿ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

130 ಸಂತೇಷ್ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

131 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ಬ್ರಭಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

132 ಮೇಗಲಾಬ್ಸಯಿ / ಮೇೇಸನ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

133 ಯಮಶ್ / ವಯಣಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

134 ವಿನೇದ್ / ಮೇಗಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

135 ತುಳಜಾ / ಷತಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

136 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ / ದಾನಜನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

137 ನಲಿ್ಲಬ್ಸಯಿ / ತುಲಾಜಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

138 ಕ್ಷವನ್ / ಮೇನಾಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

139 ದೇಮನಾಮಕ್ / ಸರಿಮನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

140 ತಾರಿಬ್ಸಯಿ / ಗೇಬ್ರರ ಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

141 ಗೇಪಾಲ್ / ಬ್ರಕ್ಮ್ಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

142 ಅಮಯ   / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

143 ದೇರ್ / ರುಿ ಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

144 ಲ್ಲಾಂಬ್ಸಯ ನಾಮಕ್ / ದೇಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

145 ಚಿಕಕ  ಬ್ರಭ  / ಸನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

146 ಲಾಲ  / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

147 ರಾಮ್ಲಲು / ನಾಗಯಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

148 ಭೇಭವಪ್ / ಯಂಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

149 ಮೇೇಸನ್ / ಹರಾಲಾಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

150 ಬ್ರಮಾವ  / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

151 ಶಿರ ೇಶೈಲ  / ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

152 ಮಾಣಿಕ್ ರ ಭು / ಚಂದರ ಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

153 ಷತಯ ನಾರಾಮ / ವೄಾಂಟಕಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

154 ವಯಶೇಖರ್ / ವೄಾಂಕಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

155 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ಅನಂತಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

156 ಮೇಗಲ  / ಮೇಗಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

157 ಹುಶೆನ  / ತಭಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

158 ಯವಿೇಾಂದರ  / ಈವವ ಯಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

159 ರ ಥರ್ರಡ್ಡಡ  / ಟಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

160 ನಾಗರ್ರಡ್ಡಡ  / ಬ್ರಚರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

161 ವಿನೇದಕುಮಾರ್ / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

162 ಶೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್ / ಪಿಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

163 ಫಷಭಮ  / ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

164 ಭಹಾದೇವಿ / ಬ್ರಭರಾಯ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

165 ಫಷರಾಜ್ / ಬ್ರಭರಾಯ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

166 ರ ವಿೇಣ್ಕಕಮಾರ್ / ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

167 ಲ್ಲಾಂಗರಾಜ್ / ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

168 ಭಹಾದೇವಿ / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

169 ಬ್ರಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ಅನಂತೆರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

170 ಜನದರ ನರ್ರಡ್ಡಡ  / ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

171 ನಾಂಗರ್ರಡ್ಡಡ  / ಸನಭಮ ಾಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

172 ಸನಮಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಟಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

173 ವಯಣ್  / ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

174 ಕವ  / ವಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

175 ಭಹಾದೇ  / ಬುಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

176 ಗೇವಾರ ಡಾನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

177 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

178 ವಭಮ ಭಮ  / ಅನಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

179 ಹುಸೇನ  / ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

180 ಪೇಲ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

181 ಕುಕಯ ಬ್ಸಯಿ / ಚ್ಯಾಂಡಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

182 ಸನಮಂತ್ / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

183 ತಾರಾಬ್ಸಯಿ / ಗೇಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

184 ವೄಾಂಕಯ  / ಬ್ಸಲಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

185 ಬ್ರೇಮಾ / ಘನಾಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

186 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ಭಲಿಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

187 ವೄಾಂಕಟಾಮ / ಬ್ಸಲಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



188 ಶಿರ ೇನವಾಸ್ / ಷಮಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

189 ಸದಭಮ  / ವೄಾಂಕಟಭಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

190 ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ / ಸನಮಂತ್ ಕ್ಷಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

191 ಸಂತೇಷ್ / ಸರಿಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

192 ಲಕ್ಷ್ಮ   / ಯಂಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

193 ಪಾಪಾಯ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

194 ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ನವಾಜ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

195 ಸರಿವಚ ಾಂದರ  / ಜಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

196 ವಯಣ್  / ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

197 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ಟಕಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

198 ಯಭದಾಸ್ / ಟಕಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

199 ದೇ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

200 ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

201 ರಾಭಚಂದರ   / ರಾಮ್ಲಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

202 ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

203 ಚಂದರ   / ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

204 ಸಂದಭಮ  / ಮಾಣಿಕಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

205 ವಯದಾಭ / ದೇವಿಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

206 ಬಯತ  / ರಾಭಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

207 ವೄಾಂಕಟ  / ಮೇಗಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

208 ಬುಘ  / ಮೇಘಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

209 ಶಿರಾಜ್ / ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

210 ಸನಮಂತ್ / ಬ್ರೇಮಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

211 ಮೇೇಸನ್ / ದೇವಾಜೆ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

212 ಷಕಯ  / ಕ್ಷಸ್ನಟ ಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

213 ರಿಬ್ಸಯಿ / ಮಾಣಿಕನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

214 ಸ್ನಾಂತಿ ಬ್ಸಯಿ / ದನುಲಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

215 ಸಸೇಲ್ಲಬ್ಸಯಿ / ರಾಮ್ಲಲು ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

216 ದಿರಾನ್ / ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

217 ರಾಭಚಂದರ  / ಮ್ಲತಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

218 ಸಂಜೇವ್ / ಫಸುನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

219 ಮೇೇತಿಲಾಲ / ಹುನಾಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

220 ಜಮಿನಬ್ಸಯಿ / ರಾಮ್ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

221 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ರಾಮ್ಲನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

222 ನಯಷ  / ಲಚಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

223 ಚಂದರ  / ಲಕಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

224 ಮರ್ಗಯ  / ಪಾತಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

225 ನಯಷಭಮ  / ಲಾಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

226 ಸನಮಂತ್ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

227 ಸುಭಾಷ್ / ತುಕ್ಮ್ರಂ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

228 ನಯಷ  / ಪಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

229 ಕವನಾಮಕ / ಬ್ಸಬು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

230 ತುಲಾಶಿರಾಮ್ / ಜನನಾಯ ಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

231 ತುಲಾಶಿರಾಮ್ / ಷನಾನ  ಗೇಡೆನ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

232 ಮಾಣಿಕ್ಮ್ / ಸರಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

233 ಸಂತೇಷ್ / ನಭನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

234 ಲೇಕ್ಮ್ಮನಾಮಕ್ / ಬಂಡಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

235 ಬ್ಸಬುನಾಮಕ್ / ರಾಮ್ಲನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

236 ಲೇಕ್ಮ್ಮನಾಮಕ್ / ಹನನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

237 ಲಾಲು / ಬ್ರಮಾಶಿಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

238 ಕ್ಷಶಣ   / ಕರಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

239 ಬ್ಸಲಯ ನಾಮಕ್ / ಬ್ರಮಾಶಿಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

240 ಅಾಂಬ್ರಬ್ಸಯಿ / ಸುಭಾಯ ನಕ್ಮ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

241 ಕಭಲಭಮ  / ಸಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

242 ಭಾಗಯ  / ರಾಮ್ಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

243 ನಾಡ್ಡಬ್ಸಯಿ / ಸನಮ ನಾಯ ಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

244 ಪುಣ್ಯ ನಾಮಕ್ / ಚಟುಟ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

245 ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

246 ಮಾಧನ್ ವಯಣಾಮ ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

247 ಚಂದರ ಮ / ಕವಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

248 ಮಂಕ್್ಬ್ಸಯ್ / ತುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

249 ಬ್ಸಲ  / ಕಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

250 ಅಾಂಬೄನಾಮಕ್ / ಬ್ರಮಿಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

251 ಷನಾನ  ರಾಮ್ಲನಾಮಕ್ / ತಾವಿರ ಯಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

252 ಸೇನಬ್ಸಯ್ / ಲಕ್ಷಸ ಯಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



253 ಫಲರಾಮ್ / ತೇಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

254 ಧಮಾಲಾ / ಕೄನಿಾ ಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

255 ಸಂತೇಷ್ / ರಾಮ್ಲನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

256 ಪಾಾಂಡುನಾಮಕ್ / ದಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

257 ಬ್ಸಲಯ  / ಸೇಮಿಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

258 ಯನಯ ನಾಮಕ / ವೆಟಲ್ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

259 ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ / ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

260 ವೄಾಂಕಟಭಮ  / ಕ್ಷಷತ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

261 ಕ್ಮ್ಶಿಬ್ಸಯಿ / ವೆಟಲ್ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

262 ದಾಶಿಲ್ಲಬ್ಸಯಿ / ಬ್ರಮಾಲಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

263 ಹೆಮಿಾ  / ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

264 ಕ್ಮ್ಶಿರಾಯ್ / ಭಹಾದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

265 ಹೇರಿಯಾ / ತುಳುಜಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

266 ಲಕ್ಷ್ / ಬುಗನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

267 ಇಸರ ಯಾ / ಮೇಘಲಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

268 ಸಷ  / ಕ್ಮ್ಶಿಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

269 ಆಾಂಡ್ಡಬ್ಸಯಿ / ದೇಜನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

270 ಫಷ  / ಸಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

271 ಪಾಾಂಡಯ  / ಬ್ಸಬ್ಸಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

272 ಗೇವಿಾಂದ್ / ಮ್ಲನಾಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

273 ರಾಮ್ಲಲು / ಬ್ಸವುಶಿಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

274 ಶಂಕರ್ / ಗೇಬ್ರರ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

275 ಮೇಗಲ  / ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

276 ಲಯ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

277 ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

278 ವಿವವ ನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಸದದ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

279 ಜಗದಿೇಶ್ ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

280 ದೇ  ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

281 ಭಲಿ  ಕಂಬ್ಸರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

282 ಭಲಿಭಮ  ಕಂಬ್ಸರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

283 ಭೇಭಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

284 ಷಫಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

285 ಷನಾನ  ಬುಗ  ಎಸ್ /  ಮೇಗಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

286 ಚಂಡಮಯ  ಎಸ್ /  ಭೇಭಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

287 ರಾಮಾಲ್ಲನಗಭಮ   / ರಾಭಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

288 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ /  ಲ್ಲಾಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

289 ವಿಟಟ ಲ್ ಜಾದವ್ ಎಸ್ /  ಕಶಾಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

290 ವಯಣ್ಯ  ಎಸ್ /  ಅಶಾನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

291 ಷನಾನ  ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಬ್ರೇಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

292 ಕವಮಯ  ಎಸ್ /  ಅಭರೇಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

293 ಕಲ  ಎಸ್ /  ಸನಮಂತರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

294 ಕ್ಷವನ್ ಎಸ್ /  ಜೆಮಾಲಾನ ಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

295 ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಎಸ್ /  ಧಭೆ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

296 ಕಶಾಮ  ಎಸ್ /  ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

297 ಸನಮಂತು ಎಸ್ /  ಭಮಾಲು ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

298 ಫಲರಾಮ್ ಎಸ್ /  ಸುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

299 ಸುದವೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

300 ಲಚಭನ್ ಎಸ್ /  ತೇಜಷಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

301 ಸನಭಮ ಭಮ  W / o ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

302 ಪಕ್ಷಯ  ಎಸ್ /  ಬಂದಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

303 ಕವ  ಎಸ್ /  ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

304 ಚನನ ಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಶಾಾಂತ್ ವಿೇಯಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

305 ರಾರ್ಜ ಸನ  ಎಸ್ /  ನಾನದ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

306 ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಫಷವಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

307 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

308 ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಆವರ್ರಡ್ಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

309 ಜಗನಾಥ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಆವರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

310 ಜಗನಾಥ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

311 ಸಂಗ  ಎಸ್ /  ಸದದ ರ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

312 ಮಾಲ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ನೇಲಕಂಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

313 ಸತಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಭಕಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

314 ವವಭಮ  W / o ವಮಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

315 ವಮಭ  ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

316 ಆವ  ಎಸ್ /  ಲಚಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

317 ಚಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಬ್ರಚರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



318 ಸಂತ್ ರಾವ್ ಎಸ್ /  ಮಾಣಿಕಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

319 ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಎಸ್ /  ಕರಿಮಾ ಷಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

320 ಲ್ಲಾಂರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಕೃಶತ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

321 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ /  ದೊಡಾಡ  ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

322 ದಷತ   ಎಸ್ /  ಫಷಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

323 ಗುಡು ಟೇಲ್ ಎಸ್ /  ಮೌಲಾನಾ ಟೇಲ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

324 ಕೃಶಣ ಬ್ಸಯಿ  / ಲ್ಲಾಂರ್ಗಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

325 ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಕೃಶಣ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

326 ಷಮ  ಎಸ್ /  ತಭಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

327 ಮೆಫಾಲ್ ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

328 ವೄಾಂಕ  ಎಸ್ /  ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

329 ಅಲಿಾವುದಿದ ೇನ್ ಎಸ್ /  ಖಜಾಮಿಯಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

330 ಜಭಮ ಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಭಲಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

331 ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

332 ಕ್ಮ್ಭಯ  ಎಸ್ /  ಸುಫಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

333 ಮಾಣಿಕಯ  ಎಸ್ /  ದೇವಾಜಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

334 ಲಲಮಯ  ಎಸ್ /  ಹಬ್ಸಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

335 ಗುಣ್ಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ದೊಡಡ  ಕೃಶಣ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

336 ಆವ  ಎಸ್ /  ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

337 ವಯಣ್  ಎಸ್ /  ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

338 ಚಂದ  ಎಸ್ /  ಭಲಿಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

339 ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಮೇಗಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

340 ಟಿ ಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

341 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

342 ವಯಣ್  ಎಸ್ /  ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

343 ವಿಟಟ ಲ್ ಜಾದವ್ ಎಸ್ /  ಕವಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

344 ನಂದಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

345 ಕ್ಷವನ್ ಎಸ್ /  ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

346 ಫಷ  ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

347 ಅಶೇಕ್ ಎಸ್ /  ಅಮೃತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

348 ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಎಸ್ /  ಅನನ ವಿೇಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

349 ಪಂಡಾರಿ ಎಸ್ /  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

350 ಸಂಗಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಕಡಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

351 devananad S / o ವಿೇಯಬಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

352 ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

353 ಅನುಸುಜಾಬ್ಸಯಿ  / ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

354 ತುಲಾಜಮ ಎಸ್ /  ಗುಾಂಡಾಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

355 ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಷನಾನ  ಕವಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

356 ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಎಸ್ /  ಕೇನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

357 ಮೇಗಲ  ಎಸ್ /  ಯೆಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

358 ದಭಮ ಭಮ  ವಾ /  ರಾಮೄರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

359 ಫಷಯಜ್ ಎಸ್ /  ಅನನ ವಿೇಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

360 ಜಗದೇಮಯ  ಎಸ್ /  ಶಣ್ಕಮ ಕಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

361 ಚಂದರ  ಸಾಂಗ್ ಎಸ್ /  ರಾಮ್ಲಲು ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

362 ಭೇಭಲು ಎಸ್ /  ಫಭಲಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

363 ಶಣ್ಕಮ ಖಮ ಎಸ್ /  ಇಯಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

364 ಲತಿೇಫ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಎಸ್ /  ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

365 ಜಮ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ನೇಲಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

366 ಪಾೆತಿಭಾಯಿ  / ಸಷನಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

367 ದೇಜಜ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಸಮಾನಾಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

368 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

369 ಷಮಭಮ  W / o ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

370 ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ಅನನ ವಿೇಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

371 ಸದದ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಎಸ್ /  ಚಿದಾನಂದ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

372 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಎಸ್ /  ಬ್ಸಸ್ನಮ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

373 ಪಾಾಂಡುರಂಗರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಪಾೆತೆತ ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

374 ವೆಟಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಅನಂತೆರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

375 ಮಾತೆಾಂಡ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

376 ದೇವಿಬ್ಸಯಿ W / o ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

377 ಭಾತಿೆ  / ಚನನ ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

378 ಅಬುದ ಲ್ ಷಲ್ರಮ್ ಎಸ್ /  ಭಸಭದ್ ಷಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

379 ಪುಣ್ಯ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ವತಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

380 ಯಮಶ್ ಎಸ್ /  ಕ್ಷಸ್ನನಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

381 ನಯಸಾಂಗ್ ಎಸ್ /  ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

382 ಹುಸೈನಭಮ  ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



383 ಅನಂತ  ಎಸ್ /  ಭಯಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

384 ಅನತ  ಎಸ್ /  ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

385 ಮೇಗಲ  ಎಸ್ /  ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

386 ಷಮ  ಎಸ್ /  ಬುಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

387 ಷರೇಜಾಾ ಯ್ W / o ರಾಜಾರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

388 ಪಿಯಮಾಬ್ರ W / o ಇಮಾಮಾಸ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

389 ಷಮಭಮ  W / o ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

390 ಶಂಬೆ  / ಶಿಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

391 ಕೃಶಟ   ಎಸ್ /  ಬ್ಸಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

392 ಪಾೆತಿ  / ಅಶೇಕ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

393 ಸನಭ  ಎಸ್ /  ಲಕ್ಷ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

394 ಶಿಕಂಟಭಮ   / ಶಿವಯನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

395 ಭೇಭಮಯ  ಎಸ್ /  ಪಾಾಂಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

396 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

397 ಜನಾದೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

398 ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಎಸ್ /  ಆವನಾನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

399 ಅವಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

400 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ರಾಭಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

401 ರಾಜಾರ ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಎಸ್ /  ಬಜರಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

402 ನಾಗಾಂದರ   ಎಸ್ /  ಶಿಶಾಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

403 ಮೌಲನಾಬ್ರ W / o ಹುಸೌನಾ ಷಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

404 ಲಾಲ್ಲಾ  W / o ಸೈನಾಸ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

405 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ  ಎಸ್ /  ಶಿವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

406 ಬ್ಸಬು ಎಸ್ /  ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

407 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಎಸ್ /  ರಾಕ್ಮ್ಮೆ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

408 ಗರಿನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಜನಾಧೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

409 mnaikamma W / o ಚಿನಕವಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

410 ಕವ  ಎಸ್ /  ಹುಲ್ಲಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

411 ಸನು ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ರಾಮಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

412 ದೇವಿಾಂದರ   ಎಸ್ /  ಬ್ರಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

413 ಶಿರಾಮ ಎಸ್ /  ಸಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

414 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಎಸ್ /  ಚನನ ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

415 ಟಿ ಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

416 ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್ /  ಗುರುಭೇಭರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

417 ಷಫಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

418 ಸನಮಂತಾರ ವ್ ಎಸ್ /  ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

419 ಪಾಾಂಡಯ  ಎಸ್ /  ಬ್ಸಬ್ಸಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

420 ಚಿನಬ್ಸಯಿ ವಾ /  ನಲಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

421 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

422 ಬಗಭಮ  ಎಸ್ /  ಯೆಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

423 ವೄಾಂಕಟ್ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಭೇಮೄರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

424 ಚಂದ  ಎಸ್ /  ಶಾನತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

425 ನಾರಾಮಣ್ ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

426 ಶಿಯನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

427 ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ /  ಮಾಲ್ಲೆಾಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

428 ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಭೇಭಲ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

429 ಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

430 ಅನುರಾಧ W / o ಭಹೇಾಂದಾರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

431 ಭಹೇಾಂದಾರ  ಸನಾ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಶಿವಾರ ಭ ರ್ರಡ್ಡಡಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

432 ಶಾನತಬ್ಸಯಿ  / ಕಡಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

433 ದೊಡಡ   ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

434 ಭಲಿ  ಎಸ್ /  ಭೇಮ್್ವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

435 ವೄಾಂಕಟ  ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

436 ದೊೇಡಾ ಮೇಗಲ  ಎಸ್ /  ಅದಾಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

437 ಮಲಿಭಮ  W / o ಫಷಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

438 ದೊೇಡಾ ಭೇಭಲು ಎಸ್ /  ಮೇಗಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

439 ಸನಮಂತ ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

440 ಭೇಭವ  ಎಸ್ /  ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

441 ಭೇಭಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

442 ಷಫನಾನ  ಎಸ್ /  ಮೆಲಾರಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

443 ವಭರಾವ್ ಎಸ್ /  ಗಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

444 ಚನನ ಫಷ  ಎಸ್ /  ನೇಲಕಂತರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

445 ಹೆಮಿಲಾಬ್ಸಯಿ ಎಸ್ /  ವನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

446 ನಲಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಗಜಜ ಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

447 ನಲಭಮ  W / o ಸಂಗಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



448 ರಾಮ್ಲಲು ಎಸ್ /  ಸನಭಮಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

449 ಭಹಾದೇ  ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

450 ಜಗದೇಭಮ  W / o ಭಹಾದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

451 ಭೇಭವ  ಎಸ್ /  ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

452 ಅನಜಲಭಮ   / ಸನಮಂತು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

453 ಗಧೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

454 ರಂತನಭಮ   / ಚಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

455 ವೄಾಂಕಟಯಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

456 ಕವ  ಎಸ್ /  ಹುಷನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

457 ಯಮಶ್ ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

458 ತುಲಾಜಾ ಎಸ್ /  ಸತಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

459 ಚಂದರ  ಎಸ್ /  ಲೇಕಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

460 ಫಲರಾಮ್ ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

461 ಭೇಮಿಸ ಾಂಗ್ ಎಸ್ /  ದೇಜಾನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

462 ಲಕಸ ಭಮ  ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

463 ಗೇಪಾಲ್ ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

464 ತಿರುಮಾಲಮಮ ಷ /  ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

465 ವಿಯಮಯ  ಎಸ್ /  ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

466 ರುಕಯ  ಎಸ್ /  ಬ್ರೇರಾಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

467 ರಾಮ್ಲಲು ಎಸ್ /  ಲಚಭಮ ಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

468 ಸದದ   ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

469 ಕ್ಷಶಾನ ಎಸ್ /  ನೇಲ್ಲಯಾ ರಾಥೇಡ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

470 ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

471 ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಕನಾಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

472 ರಿಭಾಯ್  / ಮಾಣಿಕ್ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

473 ಸನಭಮಯ  ಎಸ್ /  ಬ್ಸಲಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

474 ಅಾಂಬುದಾಸ್ ಎಸ್ /  ತೇಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

475 ಫಲರಾಮ್ ಎಸ್ /  ತೇಪಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

476 ಶೆಜಾದಾಬ್ರ W / o ಅಬುದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

477 ಮಾನಕ್ಮ್ ಭಾಯ್ W / o ದೇವಾಜಜ ಮ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

478 ಷಫಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಮಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

479 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ /  ದಿೇಪಾಲಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

480 ಅಲಿಫಕ್ಷ್ ಎಸ್ /  ಮೌಲಾನಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

481 ಜಗದೇ  ಎಸ್ /  ಮೆಲಾರಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

482 ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಲಕ್ಷ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

483 ಭೇಭವ  ಎಸ್ /  ಯಂಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

484 ದೇವಿಫಹೈ  / ದೇಸು ಪವಾರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

485 ವಭ  ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

486 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

487 ತುಳಸರಾಮ್ ಎಸ್ /  ಜನಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

488 ಲ್ಲಾಂಫಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಆಮೆ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

489 ಬಂದಪ್ ಎಸ್ /  ದೊೇಶಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

490 ದೇಲ್ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

491 ಭಲಿ  ಎಸ್ /  ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

492 ಲಕ್ಷಷ ಮ ಭಾಯಿ ಎಸ್ /  ರಾಮ್ಲಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

493 ಶಿವಯಣ್  ಎಸ್ /  ಮೆಲಾರಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

494 ರಾರ್ಜ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಸರಿಸಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

495 ದಭಮ   / ಆನಂದ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

496 ಬುಗಭಮ  W / o ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

497 ಸನಭಮ ಭಮ  W / o ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

498 ಗೇಪಾಲ್ ಎಸ್ /  ರೇಮಾಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

499 ಗೇರಿ ಬರ್ಗಮ್ W / o ನಜಾಮೇಡ್ಡಡ ನ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

500 ಭೇಭವ  ಎಸ್ /  ಭವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

501 ಭೇಭಮ ಭಮ  ಎಸ್ /  ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

502 ತುಲಾಜಜ ಮ ನಾಮಕ ಎಸ್ /  ಗೇಬ್ಸರ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

503 ತುಲಾಜಜ ಮಯ  ಎಸ್ /  ತಮಾಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

504 ಮಾಣಿಕ್ಮ್ಾ ಯ್  / ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

505 ಭಹಾಲ್ಲಾಂಗ  ಎಸ್ /  ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

506 ಅನಂತಸ್ /  ದೇಗಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

507 ಚಂದರ   ಎಸ್ /  ಮೇಗಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

508 ಕವ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

509 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ /  ಮೇಗಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

510 ಕ್ಷಸ್ನನ್ ಎಸ್ /  ವಿೇತಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

511 ವಯಣ್  ಎಸ್ /  ಶಿವಾರ ಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

512 ಯಾಕುಬ್ರಮಯಾ ಎಸ್ /  ಚಂದಸ್ನಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



513 ಗೇಪಾಲ್ ಎಸ್ /  ಉಭಕಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

514 ರೇನಸ ದದ   ಎಸ್ /  ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

515 ಷದಾನಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಚೈ   ತುಲೇರ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

516 ಗುಾಂಡ  ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

517 ಉಭಕಂತ ಎಸ್ /  ಬ್ರೇಕಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

518 ಪಾಂಟ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

519 ಭಹೇವವ ರಿ W / o ಮ್ಲನ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

520 ಮ್ಲನ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಶಿರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

521 ಸುಭಾವಚಂದರ  ಎಸ್ /  ಗುರುದ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

522 ರಂಗಯ  ನಾಮಕ ಎಸ್ /  ಸೇಭಲನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

523 ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಗುಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

524 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ /  ಸುಫಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

525 ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಎಸ್ /  ಮೇನಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

526 ಮೇನಮಯ  ಎಸ್ /  ಸನಭಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

527 ವಯಣ್ಭಮ  W / o ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

528 ಸುಭಾಷ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

529 ಹುನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಖನನ ಮ ನಾಮಕಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

530 ಗೇಪಾಲ್ ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

531 ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ರಾಮೄರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

532 ದಮಾಮ  /  ರಾಮೄರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

533 ಅಶಿವ ನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ಶಾಾಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

534 ರಾಮ್ಲಲು ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

535 ಕೌವಲಯ ಭಾಯಿ  / ನಾರಾಮಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

536 ಸನಭ  ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

537 ದೇಲಾಲ್ ಎಸ್ /  ಬ್ಸಫಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

538 ಭಲಿಭಮ   / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

539 ಭಹಾದೇ  ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

540 ದವಯತ್ ಎಸ್ /  ಗಫಾ ಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

541 ಚಂದರ ಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ದೇಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

542 ಯಂಕಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಸುಫಾ ಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

543 ಮಘಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಟಟ ಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

544 ಮ್ಲನನ ಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಸತಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

545 ತುಳಸಭಾಯಿ  / ಹುನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

546 ಗೇಪಾಲ್ ಎಸ್ /  ಸೇತಾರಾಮ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

547 ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಮಘಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

548 ಸತಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

549 ಭೇಭ ಷ /  ತುಲಾಜಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

550 ರಾಜ್್ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ಪಿಲಾಮ ನಯಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

551 ಕಲಾಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ತುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

552 ಸನಭಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಉಭಲಾ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

553 ಭಲಿ  ಎಸ್ /  ಕೃಶತತ   ಕುಾಂಬ್ಸರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

554 ನಯಷಭಮ   / ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

555 ಅಣ್ಣ ಭಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಧಯಭಯಾಮ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

556 ವಿೇಯರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಬ್ರಚ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

557 ವಿಜಮ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಎಸ್ /  ವೄಾಂಕಟ್ ರಾಮ್ಲಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

558 ರಾಭಲಭಮ   / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

559 ಇರಾಭಮ  W / o ವಿಟಟ ಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

560 ಸನಮಂಟು ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

561 ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

562 ಕ್ಷಯ  ಎಸ್ /  ಬಂಡೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

563 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಭಣಿಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

564 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ /  ವಾಸುರಾಮ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

565 ಗೇವಿಾಂದ್ ಎಸ್ /  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

566 ಬ್ರಚ  ಎಸ್ /  ಭಲಕ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

567 ಕವಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಬ್ರಕಕ ಮ ನಾಮಕಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

568 ಪೇಲ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

569 ಭೇಮಾಬ್ಸಯಿ  / ವನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

570 ದೇವಿಾಂದರ   ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

571 ವಯಣ್  ಎಸ್ /  ದೇವಿಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

572 ಕ್ಷರ ಶಾಟಪ್ ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

573 ರಾಭ  ಎಸ್ /  ಮಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

574 ವಿೇಯ ಫಷ  ಎಸ್ /  ವಯಣ್ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

575 ದಭಮ ಭಮ   / ನಯಸಭಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

576 ಗೇಪಾಲ್ ಎಸ್ /  ಲಟಟ ಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

577 ಲಕ್ಷಷ ಮ  W / o ಶೈಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



578 ಪಿೇರು ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

579 ಸನಭಮಯ  ಷ /  ಸುಫಾ ಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

580 ದೊೇಡಾ ಗಧೆನ ಎಸ್ /  ತೆಖಾಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

581 ಷಯಾಲು ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

582 ಕನಕ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

583 ಯಾಾಂಕಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಕಷಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

584 ಮಾರ್ರ  ಎಸ್ /  ಷಫನಾಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

585 ನಾಗ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

586 ತುಕ್ಮ್ರಂ ಎಸ್ /  ಯಭಮ ಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

587 ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಎಸ್ /  ಅಾಂಬೇೇಜರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

588 ಕಯಫಷ  ಎಸ್ /  ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

589 ರಾಭಣ್ಣ  ಗೌಡ ಎಸ್ /  ಪಿತಂಫರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

590 ವಿಭಲಾಾ ಯಿ ವಾ /  ರಾಭಣ್ಣ  ಗೌಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

591 ಕವಯಾಮ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಟಕ್ಮ್ಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

592 ಬ್ಸಬು ಎಸ್ /  ಖೇರಿಯಾ ನಾಮಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

593 ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಆಶಿರೇಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

594 ಭೇಭವ  ಎಸ್ /  ದೇವಿಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

595 ಕವ  ಎಸ್ /  ಮಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

596 ಕಭಲಾಾ ಯಿ W / o ಸೂಮೆ ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

597 ಭೇಭ  ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

598 ವೄಾಂಕಟ  ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

599 ಅನುಸುಜಭಮ   / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

600 ಚನನ   ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

601 ನಯಭದಭಮ   / ಕ್ಷೇಯಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

602 ನ ಯಸಭಹಾಚ್ಯರಿ ಎಸ್ /  ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

603 ತಿಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಚಂದ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

604 ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಎಸ್ /  ಬ್ಸಷವ ರಾಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

605 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ /  ವಯಣ್  ಪಾಟಿೇಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

606 ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ಅಮೃತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

607 ಎಯ  ಎಸ್ /  ಅಮೃತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

608 ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಎಸ್ /  ವಿೇಯಶೆಟಿಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

609 ನವಿೇನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

610 ಶಿರಾಸ್ನ ಎಸ್ /  ನವಿೇನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

611 ಸ್ನವಿತರ ಭಮ   /  ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

612 ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಎಸ್ /  ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

613 ರಾರ್ಜ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಚೆನನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

614 ಶಿರಾಮ ಎಸ್ /  ಭೇಮಾವ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

615 ಸದದ ರಾಭ  ಎಸ್ /  ರಾಜಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

616 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ /  ಅಮೃತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

617 ವಯಣ್ಫಷ  ಎಸ್ /  ಫಷವಂತರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

618 ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

619 ಭಲಿ  ಎಸ್ /  ಚೆನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

620 ಭಲಿ್ಲನಾಥ್ ಎಸ್ /  ಶಂಕಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

621 ಅಾಂಜಲ  ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

622 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಎಸ್ /  ದೇಜಜ ಮಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

623 ಭೇಭವ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

624 ನಾಗಭಮ   / ವೄಾಂಕಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

625 ಭೇಭ  ಎಸ್ /  ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

626 ಆವ  ಎಸ್ /  ಬುಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

627 ವಯಣ್  ಎಸ್ /  ಗುಾಂಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

628 ಸನುಭಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಆಚಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

629 ಭಕಯ ಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಲಚಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

630 ಮೆಗಬ್ಸಯಿ ವಾ /  ಉಭಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

631 ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

632 ಶಿರ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಭಧುಸೂಧನ್ ರ್ರಡ್ಡಡಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

633 ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

634 ಭೇಭವ  ಎಸ್ /  ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

635 ಭಹಾದೇಭಮ  ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

636 ಸದದ   ಎಸ್ /  ಷರಿಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

637 ಷಫಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

638 ಭೇಭ  ಎಸ್ /  ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

639 ಅಾಂಜಲ  ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

640 ರ ಬ್ಸತಿ ಎಸ್ /  ವೄಾಂಕಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

641 ಕವ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

642 ಲಕ್ಷ್ಮ   ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



643 ಸನಮಂಟು ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

644 ಆವ  ಎಸ್ /  ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

645 ಬೄಚ  ಎಸ್ /  ಅದವೄ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

646 ಜ್ಯ ೇತಿ  / ಅನಂತ್ ವಮಾೆ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

647 ಸುಫಾ ಮಯ  ಎಸ್ /  ಸತಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

648 ಭಲಿ  ಎಸ್ /  ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

649 ದಷತ ಭಮ  W / o ಅನತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

650 ನಯಷ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ತುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

651 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ /  ಸಯಾೆಮ ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

652 ಬದರ ಭಮ  ಎಸ್ /  ಬ್ಸಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

653 ಶಾಾಂತಬ್ಸಯಿ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

654 ರಾಜಾಂದರ  ಎಸ್ /  ನಯಷಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

655 ಅನುಸುಯಾ  / ರಾಜಾಂದರ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

656 ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ತಮಾಮ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

657 ಮೇಗಲ  ಎಸ್ /  ಆವಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

658 ಷಫಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

659 ಅನನಾತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ನಾಗರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

660 ರಾಮ್ಲಲು ಎಸ್ /  ನಾಗಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

661 ವೄಾಂಕಟ  ಎಸ್ /  ಸನಮಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

662 ನಯಸಮ್ಲಲು ಎಸ್ /  ಸೈಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

663 ಮೇಗಲ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಆಶಾ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

664 ನಾಗ  ಎಸ್ /  ತಭಮ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

665 ವಿೇರ್ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ನಾಗಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

666 ಕ್ಷಶಾಬ್ಸಯಿ ಎಸ್ /  ದೇಸಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

667 ಅಾಂಫಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

668 ರಾಮ್ಲಲು ಎಸ್ /  ತೇಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

669 ಸನನ ಮ ನಾಮಕ ಎಸ್ /  ಧಯಭಯಾಮ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

670 ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಎಸ್ /  ಷಕರ ಮಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

671 ಷತಯ  ನಾಯನಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ರಾಭಚಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

672 ವಿಷ್ಣಣ  ಎಸ್ /  ದೇವಿಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

673 ಲಚಮಾ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಧಭೆ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

674 ಭೇಭವ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

675 ಸದದ ಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಭೇಭಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

676 ಅನಂತಭಮ  W / o ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

677 ಚಂದರ   ಎಸ್ /  ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

678 ಕ್ಮ್ಸಭಲ್ಲ ಎಸ್ /  ಅಬುದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

679 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ /  ಜಮ್ಲಮ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

680 ಮಕಂಬ್ರರ  ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

681 ಅಾಂಜಲಭಮ   / ಮಕಂಫರಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

682 ಯೆಲಿ  ಎಸ್ /  ಬುಘ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

683 ಲಕ್ಷ್ಮ   ಷ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

684 ಮ್ಲರುಗಾಂದರ  ಎಸ್ /  ಫಷಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

685 ಕಭಲಕರ್ ರಾವ್ ಎಸ್ /  ದೇದಾಸ್ ರಾವ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

686 ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಗೇಬ್ಸಮ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

687 ರಿಬ್ಸಹ  / ನಾಯಸಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

688 ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಎಸ್ /  ದೇದಾಸ್ನರ ವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

689 ಖೇಮಾಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಗೇಪಾಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

690 ಎಾಂಡ್ಡ ಬದೊೇದಿದ ೇನ್ ಎಸ್ /  ಜಹೇರುದಿದ ೇನ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

691 ಷತಯ  ಸೇಲ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

692 ಭಧುಸೂಧನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

693 ಸದದ ಭಮ  W / o ಅನಂತರೇಡ್ಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

694 ತಭಮ  ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

695 ಶಿವಾರ ಮ ಎಸ್ /  ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

696 ಚಂದರ ಭಮ  W / o ರಾಜಾಂಡ  ಟೇಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

697 ಕ್ಷಶಟ ಭಮ  W / o ಚಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

698 ಭೇಮೄರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

699 ಜಗದೇವಿ  / ಹೆಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

700 ಸುಫಾ ಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ವಿಟಟ ಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

701 ನಾಗಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

702 ವಯಣ್ಭಮ   / ನಯಸಭಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

703 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಬ್ಸಯಿ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

704 ಸುಮಿತರ  W / o ಪಂಡಾರಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

705 ವಕ್ಷೇಲಾ ಬಗಂ W / o ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

706 ಲಕ್ಷಷ ಮ  W / o ಹುಸೈನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

707 ಲಕ್ಷಷ ಮ   / ವೄಾಂಕಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



708 ಕಭಲಾಾ ಯಿ  / ಭಲಿಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

709 ಮಾಣಿಕಭಮ  W / o ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

710 ಸುಗಲದೇವಿ ಎಸ್ /  ನಾಗಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

711 ಸ್ನವಿತರ ಭಮ  W / o ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

712 ಸನಭಮ ಭಮ  W / o ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

713 ನಯಷಭಮ  W / o ಭೇಭವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

714 ಮಾನಷದೇವಿ ಎಸ್ /  ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

715 ವಶಿಕಲ್  / ನೇಲಕಂಠ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

716 ಜಗದೇವಿ  / ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

717 ನಾಗಭಮ   / ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

718 ಫಷಭಮ  W / o ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

719 ಸುಮಿತರ  W / o ಶಂಕರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

720 ವಭಮ ಭಮ  ಎಸ್ /  ಮಾಶೆ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

721 ನಾಂಗಭಮ   / ಹುಸೈನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

722 ಷಯಷತಿ  / ಚನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

723 ನಾಗಭಮ   / ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

724 ನರಿಯಾ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಉಭಲಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

725 ನಾಗ  ಎಸ್ /  ಪಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

726 ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

727 ಸುನನಾಡ  /  ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

728 ನಾಗ  ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

729 ಸನಮಂಟು ಎಸ್ /  ಷಮಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

730 ಸರಿಯಾ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಲಚಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

731 ಆವ  ಎಸ್ /  ಲಚಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

732 ಅಶೇಕ್ ಎಸ್ /  ಅಮೃತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

733 ಭಲಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಫಲಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

734 ದೇಲಾ ಎಸ್ /  ಬ್ಸಬಯಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

735 ಮಂಜೇನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

736 ಜಗದೇಭಮ  W / o ಹೆಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

737 ಕಭಲಾಾ ಯಿ ವಾ /  ಶಿವಾನಂದ ಸ್ನವ ಮಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

738 ಭಲಿ್ರೇವ  ಎಸ್ /  ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

739 ಷಫಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಭೇಶ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

740 ನಾಗಾಂದರ   ಎಸ್ /  ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

741 ಮೆಫಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಶಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

742 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಎಸ್ /  ದೇವಾಜ್ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

743 ಜಾಲ್ಲೆ ಎಸ್ /  ಹುಸೈನ್್ಸ್ನಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

744 ಮೇಗಲ  ಎಸ್ /  ತಭಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

745 ಆವಭಮ  ಎಸ್ /  ಷನಾನ  ಭಚ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

746 ಸಶೆಧೆನ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಅಾಂಜನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

747 ವಯಣ್  ಎಸ್ /  ದೇವಿಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

748 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

749 ರಾಭ  ಎಸ್ /  ತಭಮ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

750 ರಾಘವಾಂದರ  ಎಸ್ /  ಪುಳಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

751 ಜಮಾಕುಬ್ಸಯಿ  / ದೇವಾಜಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

752 ಧೇಯವಾನ್ ಎಸ್ /  ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

753 ಲೇಕಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಭಾದಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

754 ಸರಿವಚ ಾಂದರ  ಎಸ್ /  ರಾಮ್ಲಲು ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

755 ಭೇಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ದೇವಿಾ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

756 ವಯಣ್  ಎಸ್ /  ಚೆನನ ಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

757 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಮೇಗಲ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

758 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಸನಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

759 ನಾಗಾಂದರ   ಎಸ್ /  ಭೇಭವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

760 ಗುರುರ ಶಾದ್ ಎಸ್ /  ಶಂಕಯಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

761 ಫಷ  ಎಸ್ /  ಯೆಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

762 ಜನಾಧೆನ್ ಎಸ್ /  ಕ್ಮ್ಶಿತಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

763 ರಾಜಾಂದರ  ಎಸ್ /  ವೄಾಂಟಕ್ಮ್ಟಾರ ವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

764 ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಎಸ್ /  ಭಣಿಕರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

765 ನಾಗಾಂದರ   S / o ಸಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

766 ಭಹಾದೇಭಮ   / ಮಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

767 ಗುಾಂಡ  ಎಸ್ /  ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

768 ಷನಾನ  ಮಾಲಟರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

769 ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

770 ಷಯಸ್ನತಿ W / o ಕೃಶಣ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

771 ಮೇಗಲಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಖಾಶಾಮ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

772 ಗುಾಂಡ  ಎಸ್ /  ಭೇಭರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



773 ಮೇಧೇನಸ್ನಬ್ ಎಸ್ /  ಜೈನುದಿದ ೇನ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

774 ಸದಾದ ರಂ ಎಸ್ /  ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

775 ಪುಲ್ಲಸ ಾಂಗ್ ಎಸ್ /  ತುಕ್ಮ್ಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

776 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ಶಿಪುತರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

777 ವೄಾಂಕಟ  ಎಸ್ /  ದೊಡಡ  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

778 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ ಎಸ್ /  ಸದದ ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

779 ಗುರುಲ್ಲಾಂಗ  ಎಸ್ /  ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

780 ದೇ  ಎಸ್ /  ಯಂಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

781 ಷಮ  ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

782 ಅಮೄನುದಿದ ೇನ್ ಎಸ್ /  ಖಾಸಾಂಸ್ನಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

783 ಹುಸೇನ್್ಸ್ನಬ್ ಎಸ್ /  ಟಲನಾಸ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

784 ಶಂಕಮೆ ಎಸ್ /  ಗೇಭಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

785 ಸನಮಂಟು ಎಸ್ /  ಭಕಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

786 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಬಂಡ್ಡಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

787 ನಯಸಭಲು ಎಸ್ /  ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

788 ರಾಮ್ಲಲಿಾ  ಎಸ್ /  ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

789 ಸಂಗಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಮಮ್ಲನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

790 ವಯಣ್  ಎಸ್ /  ಮಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

791 ನಯಸಮ್ಲಲು ಎಸ್ /  ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

792 ಕವಯ  ಎಸ್ /  ಸನಭಮಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

793 ಸನಮ ಾಂತ್ ಎಸ್ /  ಮಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

794 ದೊಡಡ   ಎಸ್ /  ಗಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

795 ಸನಮಂತ ಎಸ್ /  ಸವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

796 ಕವ  ಎಸ್ /  ಭೇಭರಾಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

797 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ಶಿರಾಚ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

798 ದೇವಿಾಂದರ ಭಮ  W / o ದೇವಿಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

799 ಭೇಭ  ಎಸ್ /  ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

800 ಚಂದರ ಸಾಂಗ್ ಎಸ್ /  ಬ್ಸಬುರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

801 ಕೃಶಟ   ಎಸ್ /  ಕಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

802 ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ದೇಮೆ ನಾಮಕಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

803 ಅಾಂಜಮಯ  ಎಸ್ /  ಸನಮಂತಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

804 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ನಾಗಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

805 ಸುರೇಾಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

806 ಲಕ್ಷಷ ಮ ದಾಸ್ ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

807 ಕಭಲಭಮ   / ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

808 ರಾಘವಾಂದರ  ಎಸ್ /  ಪಾಂಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

809 ಮೆಹಪಾಲ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

810 ಪಾಾಂಡಯ  ಎಸ್ /  ಬ್ಸಫಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

811 ಕೃಶಟ   ಎಸ್ /  ಕಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

812 ಕ್ಷವತಭಮ   / ಫಲರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

813 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ಲಕ್ಷ್ಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

814 ದೊೇಡಾ ಅವಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಮೇಘಾಲಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

815 ಭಲಿ  ಎಸ್ /  ಕಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

816 ಭೇಭರಾವ್ ಎಸ್ /  ರಾಮಾಜನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

817 ಭೇಮ್್ವ  ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

818 ಜಮ್ಲಲ  ಎಸ್ /  ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

819 ನೇಲಕಂಠ ಎಸ್ /  ದೇವಿಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

820 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ /  ತಭನಾನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

821 ರಾಭ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

822 ಮೇಘಲ  ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

823 ಯಮಶ್ ಎಸ್ /  ಶಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

824 ಫಷಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಸನಮಂಟು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

825 ಚ್ಯಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಭಕಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

826 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಹುಸೈನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

827 ಆವ  ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

828 ಭಹಾದೇ  ಎಸ್ /  ರಾಭಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

829 ನಾಗಶೆರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

830 ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಟಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

831 ಇಬ್ಸರ ಹಾಂಸ್ನಬ್ ಎಸ್ /  ಬದೇಸ್ನಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

832 ಷಕರ ಭಮ  W / o ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

833 ಚಂದಪಾಶಾ ಎಸ್ /  ವಹಾಬೇದಿದ ೇನ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

834 ಮಲಿಮಾಮ  /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

835 ನಾಗಾಂದರ    / ಪಂಡ್ಡತಾರ ವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

836 ಶಾಾಂತ  ಎಸ್ /  ಮೆಲಾರಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

837 ಷಮ  ಎಸ್ /  ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



838 ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್ /  ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

839 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ಚನನ ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

840 ಜಗನಾಥ್ ಎಸ್ /  ವಿಟಟ ಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

841 ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಎಸ್ /  ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

842 ಶಿರ ೇದೇವಿ  / ಸುಫಾ ಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

843 ಭೇಭಮಯ  ಎಸ್ /  ನಾರಾಮಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

844 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ಪಾಟೆ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

845 ಸನಮಂಟ  ಎಸ್ /  ಬ್ಸಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

846 ಸೈಮದ್ ಮಾಸ್ಪಡ್ ಎಸ್ /  ಸೈಮದ್ ಅಜಜ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

847 ಮಾಣಿಕ್ಮ್ಾ ಯಿ  / ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

848 ರಾರ್ಜ ಎಸ್ /  ಮ್ಲಖಮಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

849 ಎಾಂಡ್ಡ. ಅಮಿೇನ್ ಎಸ್ /  ಎಾಂಡ್ಡ ಖಾಸಮ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

850 ಪಾಯ ರ್ರಬ್ಸಯಿ  / ನಸೆಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

851 ಶಿವಾರ ಮ ಎಸ್ /  ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

852 ಭಧುಸೂಧನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

853 ಸದದ ಭಮ  W / o ಅನಂತರೇಡ್ಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

854 ಬ್ಸಬುನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಭನಾನ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

855 ತಭಮ  ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

856 ನಾಗರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಶಂಕಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

857 ಷತಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಕ್ಷವತ ಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

858 ಲ್ಲಾಂಗರಾಜ್ ಎಸ್ /  ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

859 ಕ್ಷವನ್ ಎಸ್ /  ಟಟ ಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

860 ನಯಸಭಲು ಎಸ್ /  ಅಮಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

861 ಬ್ಸಲ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ತೇಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

862 ಸನಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ರೇನಸದದ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

863 ಜಂಗಣಾಣ ಥರಾವ್ ಎಸ್ /  ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

864 ಹುಸೈನ  ಎಸ್ /  ನಂದ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

865 ಸ್ನಜದಾ ಬರ್ಗಮ್ ವಾ /  ಲ್ಲಮ್ಲಲಿಾ  ಹುಸೇನ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

866 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

867 ಲ್ಲಾಂರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಕ್ಷಶಟ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

868 ಲಕ್ಷಷ ಮ   / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

869 ಭೇಭ  ಎಸ್ /  ಕೃಶಟ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

870 ಷಮ  ಎಸ್ /  ಜಭಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

871 ಸುರೇಖಾ ವಾ /  ರಾಜಶೇಖರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

872 ವಯಣ್  ಎಸ್ /  ಕೃಶಟ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

873 ನಾಗಭಣಿ  / ದತತ ತತ ರಾಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

874 ಚಂದರ   ಎಸ್ /  ಮೇನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

875 ನಾಗಾಂದರ ಭಮ  W / o ದತತ ತೇರಾಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

876 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಆವರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

877 ರಾಭಚಂದರ  ಎಸ್ /  ಮೇೇಥಾಮ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

878 ಶಿರ ೇಶೈಲ್ ಎಸ್ /  ಭೇಭಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

879 ಎಾಂಡ್ಡ ಕ್ಮ್ಶಿಮ್ ಎಸ್ /  ಎಾಂಡ್ಡ ಖಾಜಾ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

880 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಎಸ್ /  ವೄಾಂಕಟರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

881 ವಶಿದರ್ ಎಸ್ /  ಸಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

882 ಮೇೇತಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಲಚಕ್ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

883 ಮೇೇಶಿಬ್ಸಯಿ ಎಸ್ /  ಮೇೇಥಾಮ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

884 ಅಮಯ   ಗೌಡ ಎಸ್ /  ವಿೇಶೆೆಟಿಟ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

885 ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

886 ನಾರಾಮಣ್  ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

887 ಸನಮಂತ ಎಸ್ /  ಬೇಜ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

888 ಫಷನ  ಎಸ್ /  ಚನಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

889 ಕವ  ಎಸ್ /  ಭೇಭವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

890 ಮಂರ್ಜಳ W / o ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

891 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

892 ಶಿರ ೇ ರಾಘವಾಂದರ  ಬ್ರ ಭರಾಠಾ ಎಸ್ /  ಭಾಯತ್ ಜಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

893 ಚನನ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಬ್ರಚ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

894 ಷತಯ  ನಾರಾಮಣ್ ಸಾಂಗ್ ಎಸ್ /  ಬಜರಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

895 ಸುಶಿಲಿಭಮ  W / o ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

896 ಲಲ್ಲತಭಮ  W / o ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

897 ಚೆನಭಮ  W / o ಭಚ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

898 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ಭಚ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

899 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಭಚ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

900 ನಯಸಭಲು ಎಸ್ /  ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

901 ಯಮಶ್ ಎಸ್ /  ನಯಸಭಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

902 ಪಂತ  ಎಸ್ /  ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



903 ಮೇಗಲ  ಎಸ್ /  ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

904 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ  ಎಸ್ /  ವಿೇಯಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

905 ದೊೇಡ ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

906 ರಾಭಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಭೇಭಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

907 ನಯಷಭಮ   / ಭಲಿರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

908 ನಗ  ಎಸ್ /  ಬುಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

909 ದೇವಿಾಂದರ   ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

910 ಬ್ಸಲಚಂದರ  ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

911 ಭಹಾದೇಭಮ  W / o ಫಷರಾಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

912 ವಿಾಂಡಾ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ಭಣಿಕರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

913 ಆವ  ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

914 ಭೇಭಮ ಭಮ  W / o ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

915 ಪಾಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

916 ನಯಸಾಂಸ ಎಸ್ /  ಸುರೇಶಾರ ವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

917 ಬ್ಸಲ  ಎಸ್ /  ಸದದ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

918 ರ್ರಡಾಡ ಮ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ದನಾಜಜ ಮ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

919 ಸದದ ರಾಮೄರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಸಂಗರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

920 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ /  ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

921 ಜಗನಾನ ಥ್ ಎಸ್ /  ಅಮೃತರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

922 ವಯಣ್  ಅರ್ಗಸೂರ್ ಎಸ್ /  ಮಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

923 ಗುಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ದೇವಾಜಾ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

924 ಫಷಮಯ  ಎಸ್ /  ವಭಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

925 ವಯಣ್ಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ದಾಷ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

926 ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ತನಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

927 ಷಯಷಭಮ   / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

928 ನಂದಿಬ್ಸಯಿ  / ಸನಭಮಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

929 ಜಗದೇವಿ  / ಭಸದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

930 ಶಿರ ೇಸೈಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

931 ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಎಸ್ /  ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

932 ಮ್ಲನರಾ ಬರ್ಗಾಂ W / o ಮೄಹಾಬುಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

933 ಭುಗ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

934 ವೄಾಂಕಟರಾವ್ ಎಸ್ /  ಗುರುಭೇಭರಾವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

935 ಲಕ್ಷಷ ಮ   / ಸನಮಂತು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

936 ಸುಜೆನ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

937 ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ತೇಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

938 ಪಾಯ ರ್ರ ಬಗಂ W / o ಕರಿೇಮ್ ಷಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

939 ಯಸೂಲ್ ಷಬ್ ಎಸ್ /  ಅಬುದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

940 ಧುಲಭಮ  W / o ರಾಭಚಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

941 ಲಚಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಭೇಭಲ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

942 ಗೈಬ್ಸಸ ಬ್ ಎಸ್ /  ಕ್ಮ್ಸಮ್ ಷಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

943 ಸದದ   ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

944 ಷಫಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ವೄಾಂಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

945 ರಾಭ  ಎಸ್ /  ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

946 ಯಮಾಬ್ಸಯಿ W / o ಜೈರಾಮ್ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

947 ವಿಜಮ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಎಸ್ /  ರ ತಾಪ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

948 ರಾಭಚಂದರ   ಮೇ / ಮೇನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

949 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

950 ನರಿಯಾ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ದಿೇಪಿಾ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

951 ಬ್ರಚ  ಎಸ್ /  ಸನಮಂಟು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

952 ಭಲಿ್ಲಕರ್ಜೆನ್ ಎಸ್ /  ತುಕ್ಮ್ರಂ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

953 ವೄಾಂಕಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

954 ಭಹಾದೇವಿ  / ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

955 ನಂದಾಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಬ್ಸಲಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

956 ಶಿಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಕಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

957 ಚನನ ಭಮ  ಎಸ್ /  ಜಗನಾನ ಥ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

958 ನಯಸಭಲು ಎಸ್ /  ಸೈಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

959 ರಾಮ್ಲನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಧಮಾ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

960 ವಯಭಮ  ಎಸ್ /  ಮ್ಲರುಗಾಂದರ  ಸ್ನವ ಮಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

961 ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಬ್ರಚ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

962 ಕೃಶಟ   ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

963 ಟಿ ಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಸನಮ್ಲ ಜಾದವ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

964 ರಾಮ್ಲಲು ಎಸ್ /  ಟಟ ಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

965 ಕವ  ಎಸ್ /  ಪಿೇಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

966 ತಭಮ   ಷ /  ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

967 ಶಿರ ೇಶೈಲ  ಎಸ್ /  ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



968 ಸದದ ಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

969 ಮಾಣಿಕ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

970 ಶಿವಯಣ್  ಎಸ್ /  ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

971 ಚಂದರ ಭಮ  W / o ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

972 ಸನಭಮಯ  ಎಸ್ /  ಹುನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

973 ಅನತಭಮ  W / o ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

974 ಯತತ ಭಮ  ಎಸ್ /  ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

975 ಮಲಿ  ಎಸ್ /  ಬ್ಸಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

976 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ /  ಕಡಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

977 ವಯಣ್ಭಮ  W / o ಬುಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

978 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ /  ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

979 ಚಂದರ  ಎಸ್ /  ರಾಮ್ಲಲು ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

980 ಸನಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಷನಾನ  ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

981 ಗಂಗ  ಎಸ್ /  ಟಿ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

982 ಖಾಜಾ ಷಬ್ ಎಸ್ /  ಜಾನ್ ಅಹೂದ್ೆ ಖಾನ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

983 ಸೇಭಣ್ಣ  ಎಸ್ /  ಸದದ ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

984 ಬುಗಭಮ  W / o ಚಿನನ  ಭಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

985 ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಎಸ್ /  ರ ಬುಲ್ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

986 ಸುಬ್ಸವಚ ಾಂದರ  ಎಸ್ /  ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

987 ಫಿರೇಜಾಾ ನ್ ಎಸ್ /  ಜನಮ ಭಮ ದ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

988 ಯೂಸಫ್ ಖಾನ್ ಎಸ್ /  ಜಭದ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

989 ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಎಸ್ /  ಜಾನ್ ಮೇಸಭದ್ ಖಾನ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

990 ರಾಮ್ಲಲು ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

991 ಸಬ್ರೇಬ್ ಎಸ್ /  ಕರಿೇಮ್ ಷಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

992 ಮೇಸಭದ್ ಯಫಿೇಕ್ ಎಸ್ /  ಕರಿೇಮ್ ಷಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

993 ಅಾಂಫಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಗೇಬ್ಸರ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

994 ಮಾರ್ರ  ಎಸ್ /  ಸಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

995 ಮೆನುದಿದ ೇನ್ ಎಸ್ /  ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೌಲಾನಾಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

996 ದೇವಿಾಂದರ   ಎಸ್ /  ಸನಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

997 ನೂಜೆಹಾನ್ W / o ಮೄಸಬೂಬ್ ಸ್ನಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

998 ಜಂಪಾಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಸುಫಾ ಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

999 ಸಾಂರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಸುಫನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1000 ಉಭಕಂತ ಎಸ್ /  ಬ್ಸಲಯ  ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1001 ಲೇಕಮಯ  ನಾಮಕ ಎಸ್ /  ಹುನಮಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1002 ಕುರ್ಷೆಡ್ ಬರ್ಗಮ್ ಎಸ್ /  ಉಷ್ಮಮ ನ್ ಮಿಯಾಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1003 ಬ್ಸಲಾ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ತೇಪಾ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1004 ನಯಸಮ್ಲಲು ಎಸ್ /  ಅಮಯ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1005 ಶಾಾಂತ  ಎಸ್ /  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1006 ಮ್ಲತಭಮ   / ಸದದ ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1007 ಶಿವಯನ  ಎಸ್ /  ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1008 ಮಿಜಾೆಲ್ಲಕ್ಮ್ಥ್ ಅಲ್ಲಬ್ಸಗ್ ಎಸ್ /  ಮಿಜಾೆ ಸ್ನಜಾದ್ ಅಲ್ಲಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1009 ಷಯಿೇದ್ ಅಜೌರಾಲ್ಲ ಎಸ್ /  ಹೇಳಿದ ಪಕುರ ಡ್ಡನ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1010 ಶಂಕಯ  ಎಸ್ /  ಬ್ಸಷವ ನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1011 ಕೃಶಣ   ಎಸ್ /  ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1012 ಗೇಫಯಾ ಎಸ್ /  ಪುರಾಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1013 ಮೇೇಸನ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಕ್ಷರ ಷಟ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1014 ದೊೇಡಾ ಕವ  ಎಸ್ /  ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1015 ಷಮ  ಎಸ್ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1016 ಷಯಷವ ತಿ  / ಪುಶ ಲ್್ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1017 ಪುವಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1018 ನಾಗಮಯ  ಎಸ್ /  ರಾಭಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1019 ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಗಫಾ ಯ  ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1020 ಮಾಣಿಕಭಮ   / ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1021 ನಯಷಮಯ  S / o ವಯಣ್ಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1022 ಕ್ಷಯಮಯ  ಎಸ್ /  ಷನಾನ  ನಯಸಭಲು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1023 ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ಎಯ  ಅರುಾಂತಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1024 ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1025 ವಯಣ್  ಎಸ್ /  ಬ್ಸಬು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1026 ತೆಭಮ  ಎಸ್ /  ಮಾಣಿಕೄರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1027 ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಸ್ನಯಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1028 ನಯಷ  ಎಸ್ /  ಎಯ  ಮ್ಲನೂನ ರು ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1029 ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1030 ಸ್ನವ ತಿ ಎಸ್ /  ಷತಿೇಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1031 ಸನಮಂಟು ಎಸ್ /  ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1032 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ /  ಫಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



1033 ರಾಜಾಂದರ  ಎಸ್ /  ರಾಜಸಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1034 ನಾರಾಮಭಮ  ಡ್ಡ /  ಎಸ್ ನಾರಾಮಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1035 ವಭರಾವ್ ಎಸ್ /  ಆದಿವೄ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1036 ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಎಸ್ /  ಸುದವೆನರ್ರಡ್ಡಡಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1037 ಮಾಷಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ದಮಿ್ಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1038 ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ರಾಮೄರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1039 ಸಡಿ್ಡಾಂಗ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ನೇಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1040 ಶಂಕರ   ಎಸ್ /  ಫಸಂತೆರ ೈ ರ್ರಮಾನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1041 ಡಕ್ಮ್ಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಡೆಮಿಾ  ನಾಯ ಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1042 ನಯಸ್ಪರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಭೇಮೄರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1043 ರಾಜಾಂದರ  ಎಸ್ / ಬ್ರ ಬ್ರಲಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1044 ಜನಾಧೆನರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಶಂಕರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1045 ತಿಭಮ ಮಯ  ಷ /  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1046 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಎಸ್ /  ಫಷಯ  ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1047 ಷಕ್ಷರ ಬ್ಸಯಿ  / ಶಂಕರ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1048 ಕ್ಷಶಟ ಮಯ  ಎಸ್ /  ನಯಷಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1049 ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗ  S / o ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1050 ಚ್ಯನ್್ಫಷ  ಎಸ್ /  ದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1051 ಅಸ ರಾ ಬರ್ಗ ಜಂಜನ ಷಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1052 ಅನನಾತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಅಮಯ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1053 ಭೇಭರಾಮ ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1054 ಶಿರ ೇಶೈಲ್ ಭೇಮಾಷ  ನಾಮಕೇೇಡ್ಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1055 ಕವಭಮ  ಭೇಭಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1056 ಕವಭಮ  ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1057 ಇವ  ಎಸ್ /  ಷಫಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1058 ವಯಣ್  ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1059 ಯಂಕಟಭಮ  W / o ಶಿರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1060 ಶಿವೄರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ /  ಹುಸ್ಪರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1061 ರಾಭ  ಎಸ್ /  ಚನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1062 ಭಹಾದೇಭಮ   / ಚನನ ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1063 ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ  W / o ವಿಷ್ಣಣ ಧೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1064 ವನತತ   ಎಸ್ /  ನಾಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1065 ಪಭಮಯ  ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ರಾಮ್್ನೇಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1066 ಆವಪಾ  S / o ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1067 ಶಾನತ  ಎಸ್ /  ಷಫ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1068 ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಎಸ್ /  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1069 ನಂದು ಎಸ್ /  ಗೇಪಾಲ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1070 ಷವಿತಾ ಎಸ್ /  ಬ್ರಚ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1071 ಯಮಶ್ ದೊೇಡಭಣಿ ಎಸ್ /  ಟಿ ಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1072 ಚನ್ರಶ ೇಕರ್ ಎಸ್ /  ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1073 ಮೄಸಬೂನ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ /  ಮೌಲಾನಾ ಷಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1074 ಭೇಮ್್ವ  ಎಸ್ /  ಚಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1075 ಜಮಾಲ್ಲಬ್ಸಯಿ / ತಯ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1076 ಅರುಣ್ಬ್ಸಯಿ / ನಾರಾಮಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1077 ಜಮಿನಬ್ಸಯಿ / ಪರಿಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1078 ಗೇಪಾಲ್ / ಬ್ರಕ್ಮ್ಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1079 ಸಸ್ನಲ್ಲಬ್ಸಯಿ / ರಾಮ್ಲನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1080 ಲಕ್ಷ್ಮ   / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1081 ರುಕ್ಮ್ಯ ನಾಮಕ್ / ದೇಜ ಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1082 ಬ್ಸಬುನಾಮಕ್ / ಡ್ಡಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1083 ಮಾಣಿಕ್ಷಬ್ಸಯಿ / ಸೇಭನನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1084 ಧಭಿನಾಮಕ್ / ಖರಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1085 ಮೇಗಿ ಯ ನಾಮಕ್ / ಬ್ಸಫಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1086 ಪಾಂಟಿನಾಮಕ್ / ಬ್ರಕ್ಮ್ಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1087 ನಯಸಾಂರ್ಗನ ಮಕ್ / ತಾಮೆನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1088 ಕ್ಷಷಣಾಣ ಮಕ / ಡ್ಡಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1089 ನಾರಾಮಣ್ / ಡ್ಡಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1090 ಹರಿಮನಾಮಕ್ / ಪಾಾಂಡುನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1091 ಭೇಭಲ / ಚತಾರ ಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1092 ದೇಿನಾಮಕ್ / ಚ್ಯಾಂಡನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1093 ನಯಷ  / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1094 ಸುಮಿತಾರ ಬ್ಸಯಿ / ತುಲಜ ಮರಾಮ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1095 ಸುಫಮಯ  ಎಸ್ /  ಸೇತಾಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1096 ಕಶಾಮ ಎಸ್ /  ಯಂಕಯಾ ರಾಥೇಡ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1097 ಮಾಣಿಕ್ಮ್ಮ ಎಸ್ / 0 ಚತಾರ ಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



1098 ಭೇಭವ  ಎಸ್ /  ಚನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1099 ವಿಭಲ w / o ಗುರುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1100 ವೄಾಂಕಟಭಮ  w / o ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1101 ತುಳಸರಾಮ್ s / o ರ್ಜನಾಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1102 ರಾಜ್್ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ /  ಸಷನಾಮ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1103 ವೄಾಂಕಟಾ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ / ಟಿಪಾ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1104 ಮ್ಲಗಲಭಮ  w / o ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1105 ಕಷಮಯ  ಎಸ್ /  ಗೇಫರಾಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1106 ಪಕ್ಷಯ  ಎಸ್ /  ಮಾವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1107 ಹುಸೇನ  s / o ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1108 ಷಮ  ಎಸ್ /  ಜಟ್ರ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1109 ಫಲರಾಮ್ ಎಸ್ /  ತೇಪಾಮನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1110 ವಾಷನಾಥ್ ಎಸ್ /  ಮಾನಕ್ಮ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1111 ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ  / ವಯಣ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1112 ರುಕ್ಮ್ಯಾ ನಾಮಕ್ ಎಸ್ /  ಗೌರ್ರ ನಾಮಕ್ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1113 ಭಚಭಮ  W / o ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1114 ರುಕಭಣಿಬ್ಸಯಿ  / ಧನಸಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1115 ಭೇಥಾಕ್ಷಬ್ಸಯಿ W / o ರ್ಜಬ್ಸಲ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1116 ಷನನ ಕಶಾಮ ಎಸ್ /  ಯಂಕಮ ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1117 ಮಾಣಿಕ್ಷಬ್ಸಯಿ ವಾ /  ಯಮಾಲು ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1118 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ /  ನೇರಾಮ ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1119 ಅಾಂಜಲ  ಎಸ್ /  ಎಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1120 ಕವ  ಎಸ್ /  ಲಚಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1121 ಚಂದರ ಮ ಎಸ್ /  ಕಶಾಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1122 ಬ್ರಚಭಮ  W / o ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1123 ಭವ  ಎಸ್ /  ಕಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1124 ಭಲೇಶಾ ಎಸ್ /  ರಾಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1125 ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ W / o ನಯಸಾಂಗ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1126 manjaya S / o ಸೇಭಮ ನಾಮಕ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1127 ಮಾಣಿಕ್ಷಬ್ಸಯಿ  / ಫಸು ನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1128 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1129 ಟಿ ಣ್ಣ  / ಬ್ಸಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1130 ಅಾಂಜೆನಾಮಲು / ಚಿನನ ಮೇೇಗಲ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1131 ರಾಭ  / ಷಮನಾನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1132 ಫಷವಂತ  / ದೊೇಡಚಣ್ಣ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1133 ವೄಾಂಕಟ  / ಚನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1134 ಶಿರಾಜ್ / ಫನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1135 ರಾಮ್ಲಲು / ಚಿನನ ಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1136 ಕ್ಮ್ತಿೆಕಮ್ಲ / ಭೇಭಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1137 ಯಾದವೄರ ಡ್ಡಡ  / ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1138 ನಾಗ  / ಕವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1139 ಚನನ   / ಉವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1140 ನಯಷಭಮ  / ಲಾಕ್ಸ ್ಎಾಂಪಿಪಿಎ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1141 ರಾಭಮ ಭಮ  / ಗುರುನಾಥ್ರರ ಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1142 ಯುಎಷಹ ಪಾ  / ಗಂಗ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1143 ಭಹೇಬುಫಲ್ಲ / ಖತಾಲಾಸ ಬ್ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1144 ವಯಣ್  / ಚನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1145 ನಯಷ  / ಷಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1146 ನಾಗಮಯ  / ಮಲಿ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1147 ರಾಮ್ಲಲು / ವಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1148 ಗೇಧೆನ್ರರ ಡ್ಡಡ  / ಅನಾಾಂಟ್ರರ ಡ್ಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1149 ಅಶೇಕ್ / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1150 ಮಲಿಭಮ  / ನಯಷ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1151 ದಮ ಭಮ  / ತಭಮ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1152 ಭಲಿಭಮ  / ಫನನ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1153 ಭೇಭಮ ಭಮ  / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1154 ವಯಣಾಗೌಡ / ನೇಲಕಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1155 ವೄಾಂಕಟ  / ಬಂಡೆ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1156 ರಾಭ  / ಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1157 ನಯಷ  / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1158 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄರ ಡ್ಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1159 ವೄಾಂಕಟಭಮ  / ತುಲಜ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1160 ಭಹಾದೇಭಮ  / ಭಸದೇ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1161 ಷಮ  / ಚದಾರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1162 ಆವಭಮ  / ದೇವಿಾಂದರ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್



1163 ಕಭಲಭಮ  / ಷಯನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1164 ಚನನ ಫಷರಿೇಡ್ಡ / ಸದಾದ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1165 ರಾಜಶೇಖರ್ / ಶೇಭ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1166 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ / ನೇಲಕಂತ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1167 ರಾಭಮ ಭಮ  / ಆವ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1168 ಬ್ಸಲಮಯ  / ಮಾರ್ಗಲಮ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1169 ಫಷಯಜ್ / ಷಯನ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1170 ಸಂತಕುಮಾರ್ / ಕ್ಷಷತ  ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1171 ವಿಷ್ಣಣ  / ಅನಂತಮಯ ಸ್ಪ ರೇಪಂಪ್

1172 ವಿೇಯಣ್ಣ  / ಜಗದೇ ಸ ೇಕಿೄರ್

1173 ಎಯನಾನ  / ಚಿಾಂತಾಲಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1174 ವೄಾಂಕಟ  / ಹನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1175 ಟಿಮಾ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1176 ನಯಷ  / ಚಿಾಂಟಾಲಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1177 ಭೇಭಸೈನಾರ ವ್ / ದೇರಾವ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1178 SIDDRAMAPPA / ಷಹಾನು ಸ ೇಕಿೄರ್

1179 ಪಾಂಟ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1180 ನಯಷ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1181 ಜನಾದೆನ್ / ರಾಮಾಲು ಸ ೇಕಿೄರ್

1182 ಕೃಶಣ ದೇವಿ / ಗೇದೆನ್ರರ ಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1183 ಗೇಪಾಲ್ರರ ಡ್ಡ / ಸನುಮಿರ ೇಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1184 ನಯಷಭಮ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1185 ಶಿರ ೇಲಥಾ / ಶಿೇನೆವಾಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1186 ಅಬುಾ ಲರ ಹೇಮ್ / ಉಶಾಮ ನ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1187 ಫಷ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1188 ನಯಷ  / ಮಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1189 ಕವ  / ತಿಭಮ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1190 ಸಂಜೇರಿೇಡ್ಡ / ಅಶೇಕರ್ರಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1191 ರಾಮಿರ ೇಡ್ಡ / ಸನಮಿರ ೇಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1192 ಭಾಗನ್ರರ ಡ್ಡ / ರಾಭಕೃಶಣ ರಿೇಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1193 ಬ್ಸಾಂಡೆಭಮ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1194 ಮಲಿ  / ವಮಾ ಸ ೇಕಿೄರ್

1195 ಅಾಂಜೆನೇಮಲು / ಲಕ್ಷ್ಮ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1196 ನಯಷ  / ಭರ್ಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1197 ರಾಮಿರ ೇಡ್ಡ / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1198 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ / ಸನಮಂತ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1199 ವಾಷಮಯ  / ಎಯನಾನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1200 ಲ್ಲಯಾಕಥಾಲ್ಲ / ಅಡುಡ ಲ್ರರ ೈಮ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1201 ಶಿಶಂಕರ್ / ಮಲಿಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1202 ರಿಯಾಜ್ೇಡ್ಡಡ ನ್ / ಲಲಿುಮಿಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1203 ಭೇಭ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1204 ಮೇಗಲ  / ಅವನಾನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1205 ದೇವಿಾನಾಮಕ್ / ರುಿನಾಮಕ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1206 ಕಸತ ಬೆ / ಲ್ಲಾಂರ್ಗಯ ನಾಮಕ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1207 ಕ್ಷವಣಾಣ ಮಕ್ / ಲೇಕ್ಮ್ಮನಾಮಕ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1208 ಹೆರಾಲ್ / ತೇಜಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1209 ಬ್ರಕ್ಮ್ಮನಾಮಕ್ / ಗೇಬ್ಸರ ಮನಾಮಕ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1210 ಪಾಾಂಡಯ ನಾಮಕ್ / ಬ್ಸಲನಾಮಕ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1211 ಜಮಾಮನಾಮಕ್ / ನಯಸ್ನಯ ನಾಮಕ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1212 ಸುಲೇಮಾನ್ / ಜಾಪಸ್ನೆಬ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1213 ರಾತಿ / ವರಂಗುಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1214 ಕ್ಷಶಟ ಭಮ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1215 ಅಬುದ ಲಾರ ಶ್ / ಭದಸ್ನೆಬ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1216 ಷಚಿನ್ / ಶಿಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1217 ಶಿಭಮ  / ನಾಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1218 ನಾರಾಮಣ್ / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1219 ಲಕ್ಷ್ಮ   / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1220 ವೄಾಂಕಟೇಶ್ / ಡೆವಿಡ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1221 ಅಮಯ   / ಶಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1222 ಮೇನ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1223 ರಂಗರ್ರಡ್ಡಡ  / ಚಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1224 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1225 ಟಿ ಣ್ಣ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1226 ಅಾಂಜೆನಾಮಲು / ಚಿನನ ಮೇೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1227 ರಾಭ  / ಷಮನಾನ ಸ ೇಕಿೄರ್



1228 ಫಷವಂತ  / ದೊೇಡಚಣ್ಣ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1229 ವೄಾಂಕಟ  / ಚನನ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1230 ಶಿರಾಜ್ / ಫನನ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1231 ರಾಮ್ಲಲು / ಚಿನನ ಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1232 ಕ್ಮ್ತಿೆಕಮ್ಲ / ಭೇಭಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1233 ಯಾದವೄರ ಡ್ಡಡ  / ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1234 ನಾಗ  / ಕವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1235 ಚನನ   / ಉವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1236 ನಯಷಭಮ  / ಲಾಕ್ಸ ್ಎಾಂಪಿಪಿಎ ಸ ೇಕಿೄರ್

1237 ರಾಭಮ ಭಮ  / ಗುರುನಾಥ್ರರ ಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1238 ಯುಎಷಹ ಪಾ  / ಗಂಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1239 ಭಹೇಬುಫಲ್ಲ / ಖತಾಲಾಸ ಬ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1240 ವಯಣ್  / ಚನನ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1241 ನಯಷ  / ಷಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1242 ನಾಗಮಯ  / ಮಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1243 ರಾಮ್ಲಲು / ವಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1244 ಗೇಧೆನ್ರರ ಡ್ಡಡ  / ಅನಾಾಂಟ್ರರ ಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1245 ಅಶೇಕ್ / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1246 ಮಲಿಭಮ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1247 ದಮ ಭಮ  / ತಭಮ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1248 ಭಲಿಭಮ  / ಫನನ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1249 ಭೇಭಮ ಭಮ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1250 ವಯಣಾಗೌಡ / ನೇಲಕಂತ ಸ ೇಕಿೄರ್

1251 ವೄಾಂಕಟ  / ಬಂಡೆ ಸ ೇಕಿೄರ್

1252 ರಾಭ  / ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1253 ನಯಷ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1254 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ರಾಮೄರ ಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1255 ವೄಾಂಕಟಭಮ  / ತುಲಜ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1256 ಭಹಾದೇಭಮ  / ಭಸದೇ ಸ ೇಕಿೄರ್

1257 ಷಮ  / ಚದಾರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1258 ಆವಭಮ  / ದೇವಿಾಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1259 ಕಭಲಭಮ  / ಷಯನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1260 ಚನನ ಫಷರಿೇಡ್ಡ / ಸದಾದ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1261 ರಾಜಶೇಖರ್ / ಶೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1262 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ / ನೇಲಕಂತ ಸ ೇಕಿೄರ್

1263 ರಾಭಮ ಭಮ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1264 ಬ್ಸಲಮಯ  / ಮಾರ್ಗಲಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1265 ಫಷಯಜ್ / ಷಯನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1266 ಸಂತಕುಮಾರ್ / ಕ್ಷಷತ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1267 ವಿಷ್ಣಣ  / ಅನಂತಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1268 ವಿೇಯಣ್ಣ  / ಜಗದೇ ಸ ೇಕಿೄರ್

1269 ಎಯನಾನ  / ಚಿಾಂತಾಲಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1270 ವೄಾಂಕಟ  / ಹನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1271 ಟಿಮಾ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1272 ನಯಷ  / ಚಿಾಂಟಾಲಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1273 ಭೇಭಸೈನಾರ ವ್ / ದೇರಾವ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1274 SIDDRAMAPPA / ಷಹಾನು ಸ ೇಕಿೄರ್

1275 ಪಾಂಟ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1276 ನಯಷ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1277 ಜನಾದೆನ್ / ರಾಮಾಲು ಸ ೇಕಿೄರ್

1278 ಕೃಶಣ ದೇವಿ / ಗೇದೆನ್ರರ ಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1279 ಗೇಪಾಲ್ರರ ಡ್ಡ / ಸನುಮಿರ ೇಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1280 ನಯಷಭಮ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1281 ಶಿರ ೇಲಥಾ / ಶಿೇನೆವಾಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1282 ಅಬುಾ ಲರ ಹೇಮ್ / ಉಶಾಮ ನ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1283 ಫಷ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1284 ನಯಷ  / ಮಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1285 ಕವ  / ತಿಭಮ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1286 ಸಂಜೇರಿೇಡ್ಡ / ಅಶೇಕರ್ರಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1287 ರಾಮಿರ ೇಡ್ಡ / ಸನಮಿರ ೇಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1288 ಭಾಗನ್ರರ ಡ್ಡ / ರಾಭಕೃಶಣ ರಿೇಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1289 ಬ್ಸಾಂಡೆಭಮ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1290 ಮಲಿ  / ವಮಾ ಸ ೇಕಿೄರ್

1291 ಅಾಂಜೆನೇಮಲು / ಲಕ್ಷ್ಮ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1292 ನಯಷ  / ಭರ್ಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್



1293 ರಾಮಿರ ೇಡ್ಡ / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1294 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ / ಸನಮಂತ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1295 ವಾಷಮಯ  / ಎಯನಾನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1296 ಲ್ಲಯಾಕಥಾಲ್ಲ / ಅಡುಡ ಲ್ರರ ೈಮ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1297 ಶಿಶಂಕರ್ / ಮಲಿಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1298 ರಿಯಾಜ್ೇಡ್ಡಡ ನ್ / ಲಲಿುಮಿಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1299 ಭೇಭ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1300 ಮೇಗಲ  / ಅವನಾನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1301 ಜರ್ಗನ ಥ್ರ ೇಡ್ಡ / ಶಿವಿಿಾಂಗ್ರರ ಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1302 ನಯಷ  / ಬ್ರೇಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1303 ಜರ್ಗನ ಥ್ರ ೇಡ್ಡ / ಶಾವ ರಿೇಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1304 ಶಿಮೂತಿೆ / ಫಷತಿಟ ಸ ೇಕಿೄರ್

1305 ಚನನ ಫಷರಿೇಡ್ಡ / ಶಿಲ್ಲಾಂಗರ ೇಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1306 ಬ್ರೇಯ  / ಮಾಲ್ರವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1307 ರಂಗಭಮ  / ಶಿಲ್ಲಾಂಗರ ೇಡ್ಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1308 ಶಿರಾಜ್ / ಸಡಾಡ ರ ಸ ೇಕಿೄರ್

1309 ಸದದ ರಾಭ  / ಬ್ಸರ ೆ ಸ ೇಕಿೄರ್

1310 ಶಿರಾನಂದ್ / ಸೈಫನಾನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1311 ಶಿರ ೇದರ್ರಡ್ಡಡ  / ವಷನ್್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1312 ಗಂಗಭಮ  / ಶಿಮೂತಿೆ ಸ ೇಕಿೄರ್

1313 ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ  / ಟಿ ಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1314 ಅನುಸುಯಾ / ಬ್ಸಬುರಾವ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1315 ಶಿಲಾದೇವಿ / ಭಲಿ್ಲಕರ್ಜೆನ್ರರ ಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1316 ಶಾಾಂತಾಲಾ / ಜಗಂತರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1317 ಅನೇಲಕುಮಾರ್ / ಫಷಯಜ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1318 ಷಮ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1319 ಭರ್ಜಲಿಾ  / ಶಿಕುಮಾರ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1320 ಭಲಿ್ಲಕರ್ಜೆನ್ರರ ಡ್ಡಡ  / ಸನಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1321 ವಯಣ್  / ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1322 ಗೌಯಭಮ  / ಶಿಪುತರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1323 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1324 ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1325 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1326 PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ zÉÃ«AzÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1327 ©üÃªÀÄ±À¥Àà vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1328 ©ZÀÑ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1329 ©üÃªÀiÁZÁj vÀAzÉ PÀÈµÁÚZÁj ಸ ೇಕಿೄರ್

1330 «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ಸ ೇಕಿೄರ್

1331 CAd®ªÀÄä UÀAqÀ ©üÃªÀÄgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1332 ¸Á§tÚ vÀAzÉ D±ÁgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1333 QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1334 ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹ªÀÄ®Äè ಸ ೇಕಿೄರ್

1335 ªÉAPÀlªÀÄä UÀAqÀ «µÀÄÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

1336 ©ZÀÑªÀÄä UÀAqÀ PÁ±À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1337 ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1338 ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ dAiÀÄtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

1339 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¯Á®¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1340 gÀªÉÄÃ±À vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1341 ZÀAzÀæAiÀÄå vÀAzÉ C£ÀAvÀAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1342 ²æÃ¤ªÁ¸À vÀAzÉ ©üÃªÀÄAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1343 ¥ÀªÀðvÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1344 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1345 ºÀtªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1346 ¥ÀzÀäªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1347 zÉÃªÀ¥Àà vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1348 gÁªÀÄªÀÄä UÀAqÀ UÀÄUÀÎ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1349 ¥ÁAqÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1350 ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1351 ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1352 ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1353 £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1354 D±À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1355 ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

1356 ¸ÀÄzsÁPÀgÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1357 »ÃgÉ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ bÀvÉæ£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್



1358 UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1359 CAd®ªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1360 qÉÃ«qÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1361 gÁªÀÄ®Ä vÀAzÉ D±À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1362 ªÀÄ¯ÉèÃ±À vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1363 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1364 ¹ÃvÁå£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀÄ®Ä£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1365 ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1366 ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1367 ªÉÆÃºÀ£À vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1368 ©üÃªÀÄ±À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1369 ZÀ£Àß¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1370 ±ÁªÀÄ®Ä vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ಸ ೇಕಿೄರ್

1371 ¨Á®ªÀÄtÂ UÀAqÀ zÉÃ«AzÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1372 gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ ¸Á¬ÄgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1373 ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ D±À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1374 ºÀtÄªÀÄAvÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®Ì¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1375 ªÉÆÃºÀ£À£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÉÄÃWÀÄ£ÁxÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1376 ªÉÆUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÁæöå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1377 vÀAUÉªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ಸ ೇಕಿೄರ್

1378 CuÉÚªÀÄä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1379 ªÀÄºÁ®QäÃ UÀAqÀ ²ªÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1380 ¸ÀPÀÌgÉ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ PÁ±Áå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1381 w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1382 «ÃgÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1383 gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ಸ ೇಕಿೄರ್

1384 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1385 qÉÆÃAUÀæ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ vÉÃeÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1386 ¸ÀtÚªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1387 ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ಸ ೇಕಿೄರ್

1388 gÁªÀÄ®Ä vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±À¥Áà ಸ ೇಕಿೄರ್

1389 ºÀtÄªÀÄAvÀÄ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1390 ºÀtåªÀiÁ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ PÉÃ±Áå£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1391 ¹ÃvÁgÉrØ vÀAzÉ ¸ÁºÉÃ§gÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1392 £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ£Àß ಸ ೇಕಿೄರ್

1393 £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1394 ºÀÄ¸À£À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1395 gÁªÀiÁå£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ PÁ±Áå£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1396 ©üÃªÀÄ±À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1397 VjAiÀiÁ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ bÀPÉæ£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1398 Q±À£À vÀAzÉ É̈ÆÃ£É£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1399 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ §®gÁªÀÄ ಸ ೇಕಿೄರ್

1400 zsÀ«Äð¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á¯É£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1401 ºÀÄ¸À£À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1402 ¹ÃvÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÁå£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1403 £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

1404 D±ÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1405 ©üÃªÀÄ±À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1406 ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1407 ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1408 gÁªÀÄ®Ä vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1409 £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ §ÄUÀÎgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1410 F±Áå£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ZÀAzÁæöå£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1411 ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÉÄè£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1412 PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1413 §ÄUÀÎ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1414 ¸ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1415 ºÀtªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1416 QæµÀÚAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1417 ºÀ¸À£À«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ RvÀ®¸Á§ ಸ ೇಕಿೄರ್

1418 ©üÃªÀÄ±À¥Àà vÀAzÉ D±ÀtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

1419 ¨Á§Ä£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ PÁ±Áå£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1420 ¸ÀÄ¨Áå£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ «oÀ®£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1421 zÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1422 D±ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್



1423 gÁªÀÄ¯Á vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1424 £ÀgÉÃ±À vÀAzÉ D²gÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1425 ®PÀëöät vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á® ಸ ೇಕಿೄರ್

1426 gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ಸ ೇಕಿೄರ್

1427 Q±À£À vÀAzÉ ®PÀëöät ಸ ೇಕಿೄರ್

1428 CgÀÄuÁ UÀAqÀ ¥ÀÄµÀà¯ÁgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1429 s̈ÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1430 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1431 ©üÃªÀÄgÉrØ vÀAzÉ zÉÃªÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1432 ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1433 ªÀiÁtÂÃPÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀªÁdgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1434 ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå¸Áé«ÄÃ ಸ ೇಕಿೄರ್

1435 w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1436 QæµÀÚªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1437 ªÉÆUÀ®ªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1438 ¸ÀÄUÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ C£ÀAvÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1439 PÁ±À¥Àà vÀAzÉ D±À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1440 ®QëöägÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1441 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1442 C£ÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1443 ©üÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ QæµÀÚ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1444 £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1445 £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ C£ÀAvÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1446 ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ©üÃªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1447 ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöä¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1448 CAd£À¥Àà vÀAzÉ ªÉÆÃ£À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1449 ªÀiÁtÂPÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1450 ¸À°ªÀiÁ ©Ã UÀAqÀ ªÉÄºÀ§Æ§ C° ಸ ೇಕಿೄರ್

1451 PÁ±À¥Àà vÀAzÉ D±ÀtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

1452 ¨Á®gÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀægÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1453 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1454 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

1455 ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1456 PÀ£ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1457 ªÉAPÀlªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät ಸ ೇಕಿೄರ್

1458 ®PÀëöät vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1459 ©üÃªÀÄªÀÄä UÀAqÀ ©üÃªÀÄ±À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1460 gÀWÀÄ£ÁxÀgÉrØ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±ÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1461 £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ gÁªÀÄÄè£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1462 ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1463 ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1464 ªÉAPÀmÁgÁªÀÄÄè vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1465 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üÃªÀÄAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1466 zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1467 ¸Ë s̈ÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ gÁWÀªÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1468 AiÀiÁzÀ¥Ààà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1469 ºÀtªÀÄAvÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1470 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1471 ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

1472 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1473 ¨Á¯Áf vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæÃAiÀiÁ ಸ ೇಕಿೄರ್

1474 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1475 ®PÀëöägÉrØ vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1476 ©üÃªÀÄ±Á vÀAzÉ ZËPÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1477 ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1478 ¹zÀÝªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÉUËqÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1479 ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1480 ºÀtÄªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1481 ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1482 ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1483 UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ©üÃªÀÄgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1484 ¸Á§tÚ vÀAzÉ ©üÃªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1485 £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1486 ªÉAPÀlªÀÄä UÀAqÀ ©ÃªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1487 PÉÆÃ£ÀgÉrØ vÀAzÉ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್



1488 CgÀÄuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1489 ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ «dAiÀÄ ಸ ೇಕಿೄರ್

1490 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1491 ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1492 ¸À. §¸ÀªÀgÁdgÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1493 ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ D±À¥Ààà ಸ ೇಕಿೄರ್

1494 £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1495 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1496 ¸ÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ D±ÀtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

1497 eÁ¤«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ಸ ೇಕಿೄರ್

1498 f¯Á¤ vÀAzÉ UÀÄ¯ÁªÀÄ ¸Á§ ಸ ೇಕಿೄರ್

1499 ¨ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1500 ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¸Á§ ಸ ೇಕಿೄರ್

1501 DAiÀÄªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1502 ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1503 ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1504 ªÉÆÃºÀ£À vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á® ಸ ೇಕಿೄರ್

1505 CA¨Áæöå£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ £ÀzÁå£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1506 gÀ«£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÉÃªÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1507 ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀÄå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1508 zsÀ£À¹AUï vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀÄ¯Á ಸ ೇಕಿೄರ್

1509 ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1510 £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ £ÁªÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

1511 ¥ÀAqÀj vÀAzÉ GªÀÄ®Ä£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1512 gÀªÉÄÃ±À vÀAzÉ ¨Á¸ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1513 £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ vÁgÁ¹AUï ಸ ೇಕಿೄರ್

1514 ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ©üÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1515 ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1516 ¸ÀAVÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ£Áå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1517 §®gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃµÀtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

1518 gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1519 ®QëöäÃ UÀAqÀ ªÀiÁðªÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

1520 £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1521 ¥Áj¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï ಸ ೇಕಿೄರ್

1522 UÀÄUÁå£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ °AUÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1523 ªÉÆUÀ®¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1524 ¸À.ªÀiÁ£À¹AUï vÀAzÉ eÉÃªÀiÁè ಸ ೇಕಿೄರ್

1525 §ÄUÀÎ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1526 ²æÃ±ÉÊ® vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1527 ºÉÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï£ÁAiÀÄÌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1528 ªÀiÁtÂPÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

1529 ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

1530 ಕೃಶಟ   / ತಭಮ ಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1531 ಯಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ಮೇೇಸನರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1532 ಯವಿ / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1533 ಶಿರ ೇನವಾಷರ್ರಡ್ಡಡ / ದೇ ಸ ೇಕಿೄರ್

1534 ಭಹಾನಾಂಗ  / ಭಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1535 ನಜರ್ರಡ್ಡಡ  / ಚಂದಾರ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1536 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1537 ಬುಗೌ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1538 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ಮೇಗಲರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1539 ನಯಷ  / ಸಣ್ಮಂತ ಸ ೇಕಿೄರ್

1540 ಧಮಿೆಬ್ಸಯಿ / ಷಕ್ಷರ  ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1541 ಷಣ್ಣ  ಸಣ್ಭ / ಹಾವಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1542 ಭೇಭವ  / ಹುಷನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1543 ವಯಣ್  / ಚಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1544 ಶಿರ ೇಕ್ಮ್ಾಂತರ್ರಡ್ಡಡ  / ಗುಾಂಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1545 ಶಾಾಂತ  / ಭೇಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1546 ಭೇಭ  / ಲಚಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1547 ಇಬ್ಸರ ಹಾಂ / ಮೂತೆಜಲ್ಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1548 ಸ್ನಫಭಮ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1549 ಶೇಖ  / ದುಗೆ ಸ ೇಕಿೄರ್

1550 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ / ಭಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1551 ಯಮವ / ಲಚಭಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1552 ಶಾಭ  / ಬ್ರಚಚ  ಸ ೇಕಿೄರ್



1553 ಮಾಣಿಕಮಯ  / ಘಭಲಾ ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1554 ಮಲಿಭಮ  / ಆಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1555 ವಿಠಲ  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1556 ಸ್ನಮ  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1557 ದೇ  / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1558 ನಯಷ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1559 ಶಾಭವ  / ಬ್ರಚಚ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1560 ದೇಕೄಭಮ  / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1561 ರಾಮ್ಲ / ಷಣ್ಣ  ದೇವಿಾಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1562 ಸಣ್ಭ  / ಚಿನನ ಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1563 ನಾಗಾಂದರ   / ಫಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1564 ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ /. ಸ್ನಫಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1565 ಕ್ಮ್ವ  / ಪಿೇಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1566 ಸಣ್ಮಂತ / ಭಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1567 ವಯಣ್ಭಮ  / ಸದದ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1568 ರಾಭಶೆಟಿಟ  / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1569 ಅಸಮ ದ ಅಲ್ಲ/ ಭಹೆಬೂಫ ಅಲ್ಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1570 ಷಯಷವ ತಿ / ರಾಭಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1571 ಸದದ ಣ್ಣ  / ಭೇಭರಾ ಸ ೇಕಿೄರ್

1572 ಶಿ  / ಸಂಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1573 ಅಾಂಫಣ್ಣ  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1574 ನಯಷ  / ಮಾಣಿಕರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1575 ಸದಾರ ಭ  / ನಾಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1576 ಮಂರ್ಜಳಾ / ಅಶೇಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1577 ಸೈದ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1578 ಅಮೃತಭಮ  / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1579 ಈವವ ಯಭಮ  / ಹುಷನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1580 ವಯಣ್  / ಮಾವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1581 ಜತೇಾಂದರ  / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1582 ಅನಂತರ್ರಡ್ಡಡ  / ತಿಮಾಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1583 ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ  / ಹೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1584 ಸದದ   / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1585 ಬ್ಸಬು  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1586 ಮೇೇಸನರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1587 ಸನು / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1588 ಸಣ್ಭ  / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1589
ಮ್ಲಯಗಾಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ / 

ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1590 ರಾಭ  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1591 ಭೇಭವ  / ಬ್ಸಬು ಸ ೇಕಿೄರ್

1592 ಜಮರ ಕ್ಮ್ವ / ಫಷರಾಜ ಸ ೇಕಿೄರ್

1593 ನಯಷ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1594 ಜೇಯ ಅಲ್ಲ/ ಹುಸೇನಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1595 ಕೄಶಾ ನಾಮಕ / ಕನಾಯ  ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1596 ಸ್ನಮ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1597 ಅಶೇಕ / ಶಂಕೄರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1598 ಸೇವಾಯ  / ಟೇಪಾಯ  ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1599 ಗೇಪಾಲ/ ಚಂದಾರ  ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1600 ಬುಗೌ  /  ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1601 ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1602 ಅಶೇಕರ್ರಡ್ಡಡ  / ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1603 ಸಣ್ಮಂತು / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1604 ಕ್ಮ್ವ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1605
ಸುಬ್ಸಾ  ನಾಮಕ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ 

ನಾಮಕ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1606 ನಯಷಮಯ  / ಮೇಗಲಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1607 ನಯಷ  / ಫಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1608 ಭೇಭಭಮ  / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1609 ಚಂದರ ಶೇಖಯ / ಫಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1610 ನಾಗಭಮ  / ನಷಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1611 ಯಘುತಿರ್ರಡ್ಡಡ / ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1612 ಸದಾರ ಭ  / ಮಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1613 ಸಣ್ಮಂತು / ಫಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1614 ಆವ  / ಬ್ಸಲಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್



1615 ಸಣ್ಮಂತ / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1616 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ಬ್ರಚಚ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1617 ನಾಗ  / ದೊಡಡ  ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1618 ಫಷಣ್ಣ  / ಯಂಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1619 ಫಷ  / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1620 ಯಮವ / ಭಲಿಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1621 ಬ್ರಚಚ   / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1622 ರಾಭ  / ಭಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1623 ದೇ  / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1624 ಹುಸೇನಸ್ನಫ / ಮೇಗಲನಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1625 ರಾಭಕುಮಾಯ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1626 ಭೇಭ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1627 ಸದಾರ ಭ  / ಸಣ್ಮಂತ ಸ ೇಕಿೄರ್

1628 ಭೇಭಭಮ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1629 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ / ಮಾಣಿಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1630 ವೄಾಂಕಟ  / ಶಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1631 ಸ್ನವಿತರ ಭಮ  / ರಾಮ್ಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1632 ಸ್ನಫಭಮ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1633 ನವಾಜರ್ರಡ್ಡಡ  / ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1634 ವಿೇಯಮಯ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1635 ನಾರಾಮಣ್/ ಯಂಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1636 ಅಶೇಕ / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1637
ವಿಜಮಕುಮಾಯ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ 

ನಾಮಕ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1638 ರ ಕ್ಮ್ವ / ಸಯಾೆ ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1639 ಕ್ಮ್ವ  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1640 ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1641 ವೄಾಂಕಟ  / ಜಟ್ರಟ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1642 ಮೇಗಲ  / ಮಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1643 ಘಭಣಾಬ್ಸಯಿ / ಸರಿವಚ ಾಂದರ ಸ ೇಕಿೄರ್

1644 ಸುದವೆನ /  ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1645 ಭಲಿ್ರೇವ  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1646 ವೄಾಂಕಟ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1647 ಭಸಮ ದ ಯಫಿೇಕ/ ಎಾಂ.ಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1648 ಷಣ್ಣ  ಮೇಗಲಾಲ್ಲ/ ಮೌಲನಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1649 ನಾಗವ / ಆವರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1650 ಪಾರಿಬ್ಸಯಿ / ನಯಸಾಂಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1651 ಷಣ್ಣ  ಕ್ಮ್ವ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1652 ನಯಸಾಂಗಭಮ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1653 ಅಾಂಜನಾಬ್ಸಯಿ / ಕೃಷ್ಮಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1654
ರುಕ್ಮ್ಕ ಯ  ನಾಮಕ / ಬ್ರಕ್ಮ್ಕ ಯ  

ನಾಮಕ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1655 ಖಾಸಾಂ ಅಲ್ಲ / ಚಿತಾತ ಲ್ಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1656 ಮೇಗಲ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1657 ಬ್ರಚಚ   / ಅಡ್ಡವೄ ಸ ೇಕಿೄರ್

1658 ಶಂಕೄರ   / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1659 ಕಭಲ್ಲಬ್ಸಯಿ / ಶಂಕಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1660 ಪಾೆತಭಮ  / ಮಾಣಿಕರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1661 ವಯಣ್  / ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1662 ದೇ  /ಶೆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1663 ಸಣ್ಮಂತ / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1664 ಶಿರಾಮ / ಫಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1665 ಮೇಗಲ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1666 ದೊ.ರಾಮ್ಲಲು / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1667 ಚಂದರ   / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1668 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ   / ಸಣ್ಮಂತರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1669 ಜಗನಾನ ಥ / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1670 ಚಂದರ   / ಹುಷನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1671
ಪಾಾಂಡುನಾಮಕ / ಲ್ಲಾಂರ್ಗಯ  

ನಾಮಕ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1672 ದೊಡಡ  ಕ್ಮ್ವ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1673 ಮೇಗಲ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1674 ಕ್ಮ್ವ  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1675 ಮಲಿ  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್



1676 ಶೇಖಯ / ಫಷ  ನಾಡೆಲಿ್ಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1677 ಷಣ್ಣ  ಆಷ  / ಈಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1678 ರಾಭ  / ಭಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1679 ಬಂಡೆಭಮ  / ಮಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1680 ಮ್ಲದದ ಭಮ  / ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1681 ವಿೇಯ  / ಮೇನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1682 ಅನಂತ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1683 ಚನನ ಭಮ  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1684 ಅನಂತರ್ರಡ್ಡಡ  / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1685 ನಯಷಭಮ  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1686 ಲಚಭ  / ಸದಾರ ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1687 ಮೇಗಲ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1688 ಶಿಣ್ಣ  / ಭೇಭಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1689 ರಾಭ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1690 ಶಿ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1691 ಸ್ನಫಣ್ಣ  / ತಿ ಣಾಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1692 ಫಸಯಮಿೇಯಾ /ಮೇಗಲನಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1693 ನಾಗಮಯ  / ಲಚಭಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1694 ಪಂಟ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1695 ಬ್ಸಲಭಮ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1696 ದೇಜಾಯ  / ರಾಮ್ಲ ನಾಮಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1697 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1698 ಹುಸ್ಪನ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1699 ಭದನ ಮೇೇಸನ / ಜನಧೆನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1700 ಇಾಂದರ ಭಮ  / ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1701 ವೄಾಂಕಟಭಮ  / ದೇವಿಾಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1702 ತಿಮಾಮ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಸ್ನಯಿರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1703 ಲಕ್ಷ್ಮ   / ಆವಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1704 ವೄಾಂಕಟಭಮ  / ಭೇಮಾರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1705 ಶೇಖ ಬ್ಸಲ್ರಸ್ನಫ/ ಹುಸ್ಪನಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1706 ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1707 ಮೇಗಲ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1708 ಮೇಗಲ  / ನಾಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1709 ವಣ್ಕಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ /ತಿಮಾಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1710 ಭೇಭ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1711 ಯಮವ / ಶಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1712 ಅಲ್ಲಯಾಬ್ರ /ಭಗದುಭಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1713 ನಯಸಾಂಸಲು / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1714 ಲಚಭ  / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1715 ಅನಸುಯಾ / ಶಾಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1716 ಸಣ್ಮಂತ / ಸ್ನಫಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1717 ಫಷ  / ಕನಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1718 ತಿ ಮಯ  / ಭಲಿಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1719 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  /  ತಿ ಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1720 ರಾಭ  / ಸ್ನಫಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1721 ರಾಭ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1722 ನಯಸಾಂಸಲು / ಸ್ನಮಫಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1723 ಫಷ  / ದಷತ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1724 ಮೇಲನಸ್ನಫ / ಹುಸ್ಪನಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1725 ಮೌನ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1726 ಭೇಭ  / ಸಣ್ಮಂತ ಸ ೇಕಿೄರ್

1727 ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ / ನಾರಾಮಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1728 ಪಂಡರಿ / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1729 ಶೇಭಾ / ವಿರೇವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1730 ಶಿರ ೇನವಾಷರ್ರಡ್ಡಡ  /  ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1731 ದದ ಭಮ  /  ರಾಮ್ಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1732 ಮೇಗಲ   /  ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1733 ಭಹಬೂಫಸ್ನಫ / ಖಾಸಾಂಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1734
ತುಕ್ಮ್ಯ  ನಾಮಕ/ ಭೇಜಾಯ  

ನಾಮಕ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1735 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1736 ಭೇಭ  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1737 ಕೃಶಟ   / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1738 ಫಷಭಮ  / ಚಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್



1739 ಬುಗೌಭಮ  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1740 ಸೈದ  / ಮಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1741 ಅಾಂಬ್ಸದಾಷ / ಟಪಾಯ  ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1742 ಅಶೇಕ / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1743 ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ  / ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1744 ಸಣ್ಮಂತ / ಚನನ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1745 ಭೇಭ  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1746 ವಿವವ ನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ  / ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1747
ಚಂದರ ಮೇೇಸನ / 

ಜನಾಧೆನರ್ರಡ್ಡಡ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1748 ಗಂರ್ಗಧಯ / ಅಣಾಣ ರಾಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1749 ಫಷಭಮ  / ಫಷರಾಜ ಸ ೇಕಿೄರ್

1750 ಅಾಂಫಮಯ  / ರಾಭಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1751 ಭೇಭರಾ/ ಶಿಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1752 ಸ್ನಫಣ್ಣ   / ಮೆಲಾರಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1753 ನಯಸಾಂಗರಾ / ಧೂಳ ಸ ೇಕಿೄರ್

1754 ಅಶೇಕ / ರಾಭಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1755 ಭಹೇಾಂದರ  / ಅಣಾಣ ರಾ ಸ ೇಕಿೄರ್

1756 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1757 ಮೌನೇವವ ಯ / ವಿಗ್ರನ ೇವವ ಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1758 ಉಮಾದೇವಿ / ವಿಗ್ರನ ೇವವ ಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1759 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ   / ರೇಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1760 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ /  ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1761 ನಯಷ  / ಭಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1762 ಕೃಶಟ   / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1763 ನಯಷ  / ಶಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1764 ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ / ರೇಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1765 ತಿ ಮಯ  / ಷಣ್ಣ  ನಯಷಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1766 ರಾಜೇರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1767 ರುಕೇಮ ದಿದ ನ್ / ಶಾಬೇದಿದ ನ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1768 ಕ್ಮ್ವ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1769 ಶಿರ ೇಭತಿ ಫಷಭಮ  / ಲಕ್ಷ್ಮ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1770 ದೇವಿಾಂದರ  / ಶೇಖಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1771 ನೇಲಭಮ  / ನಾಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1772 ಬ್ಸಬು /  ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1773 ರಿಯಾಜ್ದಿದ ನ್ / ಲಾಲುಮಿಯಾ ಸ ೇಕಿೄರ್

1774 ಶಿರಾಜ / ಕು ಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1775 ಕು ಮಯ  / ವಯಣ್ಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1776 ಸುರೇವ / ಅಮೃತಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1777 ಗುಾಂಡುರಾ / ರಾಭಚಂದರ ರಾ ಸ ೇಕಿೄರ್

1778 ಬ್ರ.ನಖಲ / ಅಶೇಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1779 ಸಂಗ  / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1780 ಸ್ನಫಣ್ಣ  / ಗುಾಂಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1781 ನಾಗಾಂದರ   / ಶಿವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1782 ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ / ನಾರಾಮಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1783 ಕ್ಮ್ವ  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1784 ಕ್ಮ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲ / ಅಬುದ ಲ ಅಜೇಜ ಸ ೇಕಿೄರ್

1785 ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ / ಲಾಲ ಅಸಮ ದ ಸ ೇಕಿೄರ್

1786 ಶಿರ ೇನವಾಷ / ಬ್ರಚಚ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1787 ದಮ ಭಮ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1788 ಆವ  / ದೇ ಸ ೇಕಿೄರ್

1789 ಷಣ್ಣ  ಮೇಗಲ  / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1790 ದೇ  / ಪಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1791 ರಾಮ್ಲಲು / ಬ್ರಚಚ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1792 ಕ್ಮ್ವ  / ನಯಷಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1793 ದೇವ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1794 ಗೇದೆನ / ಮೇೇಸನರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1795 ದೇವಿಾಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ / ಶಿರ ೇನವಾಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1796 ಬ್ಸಲ  / ಕೃಶಣ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1797 ಭೇಭ  / ಕೃಶಟ  ಸ ೇಕಿೄರ್



1798 ಅಾಂಜಮಯ  / ಸಣ್ಮಂತಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1799 ಭಸಮ ದ ಗೌಷ / ಖತಲಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1800 ಮಾಣಿಕ  / ಬುದದ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1801 ಗೇವಿಾಂದ  / ನಯಷಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1802 ಕೃಶಟ   / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1803 ಭೇಭ  / ಬ್ರಚಚ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1804 ಭೇಭವ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1805
ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ / ಕಶಾಯ  

ನಾಮಕ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1806 ವೄಾಂಕಟಯಡ್ಡಡ  / ಸನುಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1807 ಲಕ್ಷ್ಮ   / ಕನಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1808 ಬ್ಸಲಕೃಶಣ ಮಯ  / ನಾಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1809 ಜಾಾ ನೇವವ ಯ / ನಾರಾಮಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1810 ಸಣ್ಮಂತು / ಜಮಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1811 ನಯಷ  / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1812 ಮಾಣಿಕ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1813 ವಿಠಲ / ಕ್ಮ್ಶಾಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1814 ಕಭಲಭಮ  / ವಿಠಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1815 ವಿರೇವ / ಲಚಭಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1816 ಶಂಕೄರ   / ಸದದ ಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1817 ಬ್ಸಲರ್ರಡ್ಡಡ  / ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1818 ಹೇಯಯಾ / ಅಭಯಯಾ ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1819 ಆವ  / ಬಂದ ಸ ೇಕಿೄರ್

1820 ಅನಂತ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1821 ಚಂದಾರ ಭ / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1822 ಭಹೇವ / ಕೃಶಣ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1823 ಭಧುಸುಧನರ್ರಡ್ಡಡ  / ವಿಠಲರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1824
ಷಣ್ಣ ಫಷರಾಜರ್ರಡ್ಡಡ  

/ಗುರುನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1825
ಆನಂತತಿೇಥೆ ಪೂಜಾರಿ / 

ಕೃಷ್ಮಟ ಚ್ಯಮೆ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1826 ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ  / ನಾಗರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1827 ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗರ್ರಡ್ಡಡ  / ನೇಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1828 ಅಡ್ಡವೄಭಮ  / ಗುಾಂಡಾರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1829 ಶಂಕಯಗೌಡ / ಸದದ ನಗೌಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1830 ಹುಷನ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1831 ವಯಣ್ಭಮ  / ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1832 ಸುಮಿತರ ಭಮ  / ಅನಂತರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1833 ಅನಂತಭಮ  / ಬುಡಡ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1834 ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ / ಶೆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1835 ಚಂದಯ / ರಾಮ್ಲಲು ಸ ೇಕಿೄರ್

1836 ಮಾಣಿಕ  / ಚಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1837 ಮೇೇನ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1838 ಜಮಶಿರ ೇ / ಪರ ೇಭನಾಥ ಸ ೇಕಿೄರ್

1839 ಮೇೇಸನರ್ರಡ್ಡಡ  / ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1840 ಸಶೆಧೆನ/ ಅಾಂಜನರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1841 ದುಯಗಭಮ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1842 ಅಣಾೆ / ವೄಾಂಕಟಯಭಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1843 ಆವ  / ಮ್ಲಷಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1844 ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭಲಿರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1845 ಭೇಭ  / ದುಯಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1846 ಗುಾಂಡ  / ಫಷವಂತರಾಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1847 ಪಾೆತಭಮ  / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1848 ವಯಣ್  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1849 ಆನಂತಭಮ  / ಸದಾದ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1850 ಚಂದರ ಶೇಖಯ / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1851 ನಯಷಭಮ  /ತಿ ಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1852 ರ ಭಾಕಯ / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1853 ನೇಲಭಮ  / ಯವಿಾಂದರ ಸ ೇಕಿೄರ್

1854 ನೇಲವೄಣಿ/  ಬ್ಸಲರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1855 ಸದಾರ ಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ಫಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1856 ಭಾಗಯ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ / ಬ್ಸಲರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1857 ಭಲಿ  / ಭಹಾದೇ ಸ ೇಕಿೄರ್



1858 ರಾಭಮ  / ಭಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1859 ಕೃಷ್ಮಣ ಯಡ್ಡಡ  / ಆವರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1860 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1861 ರಾಭ  / ಬ್ರಚಚ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1862 ದದ ಭಮ  / ಚಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1863 ಚನನ ಭಮ  / ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1864 ಚನನ   / ಭಹಾದೇ ಸ ೇಕಿೄರ್

1865 ಚಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1866 ಸ್ನಮಭಮ  / ಶಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1867 ಮೇೇನ  /ಈಯಣ್ಣ  ಭಲಕ್ಮ್ಲಿ್ಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1868 ನಾರಾಮಣ್ / ಆಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1869 ರಾಭ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1870 ಭಲಿಭಮ  / ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1871 ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ / ರೇಣ್ಸದದ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1872 ವಯಣ್ಫಷ  / ಅಶೇಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1873 ರಾಜಶೇಖಯ / ಸಂಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1874 ಸುದವೆನ / ದೇವಿಾಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1875 ಕೃಶಣ   / ನಯಸಾಂಗರಾ ಸ ೇಕಿೄರ್

1876 ಇಮಾಭಸ್ನಫ / ಮೇಗಲಾನಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1877 ಲಚ್ಯಚ  / ಗುಾಂಡಾಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1878 ಸಣ್ಮಂತ / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1879 ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1880 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1881 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1882 ತಾಮವ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1883 ಗಂಗಭಮ  / ರಾಮಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1884 ಸಂರ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ  / ವಿವವ ನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1885 ಮೇಗಲಭಮ  / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1886 ಸುಲೇಚನಾ / ಸಣ್ಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1887 ರಾಭ  / ದೇ ಸ ೇಕಿೄರ್

1888 ರಾಮ್ಲಲು / ಲಚಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1889 ಮಾಣಿಕಬ್ಸಯಿ / ಸೇವಾ ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1890 ಸಣ್ಮಂತರ್ರಡ್ಡಡ  / ಹೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1891 ಅಶೇಕ / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1892 ರಾಮ್ಲಲು / ಆಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1893 ಇಾಂದರ ಶೇನರ್ರಡ್ಡಡ  / ಶಿರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1894 ಭಲಿ  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1895 ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1896 ವಯಣ್ಭಮ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1897 ಚಂದಭಮ  / ಶಿರ ೇನವಾಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1898 ಶಂಕಯ / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1899 ಮೇಗಲ  / ಗುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1900 ಭೇಭ  / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1901 ಕೃಷ್ಮಣ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ತಿಪಾ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1902 ಶಂಕಯ / ರುಕ್ಮ್ಕ ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1903 ರಾಮ್ಲಲು / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1904 ಮೇರ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ  / ಆವರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1905 ನಾಗಾಂದರ   / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1906 ಲಾಲ  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1907 ಕೃಶಣ ಭಮ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

1908 ಸುಜಾತಾ /ಸುರೇವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1909 ಗೇಪಾಲ / ಬಂದೆ ಸ ೇಕಿೄರ್

1910 ಶಿರ ೇನವಾಷರ್ರಡ್ಡಡ  / ಬ್ಸಲರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1911 ದೇವಿಾಂದರ ಭಮ  / ನಾಗಾಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1912 ನಾಗಭಮ  / ಹಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1913 ನಜ  / ಬಂಡೆ ಸ ೇಕಿೄರ್

1914 ಜಗನಾನ ಥರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1915 ರಾಜಶೇಖಯಯಡ್ಡಡ / ಅನಂತರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1916 ಆವ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1917 ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ  / ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್



1918 ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ / ತುಳಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1919 ಭೇಭವ  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1920 ಫಷ  / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1921 ಸಣ್ಮಂತ / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1922 ಲಾಲ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1923 ಜನಾಥೆನರ್ರಡ್ಡಡ  / ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1924 ಶಿರಾಜ / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1925 ಕ್ಮ್ವ  / ತಿ ಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1926 ಮಲಿ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1927 ದಾಯ ಭಮ  / ಭಹಾದೇ ಸ ೇಕಿೄರ್

1928 ಭಲಿ  / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1929 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  /ಕೃಷ್ಮಟ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1930 ವಿೇಯಶೇಖಯ / ವಿೇಯಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1931 ಮಶೇಧಭಮ / ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1932 ಮೇಗಲ  / ಗುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

1933
ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ರ್ರಡ್ಡಡ / 

ಜಗನಾನ ಥರ್ರಡ್ಡಡ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1934 ದವಯಥ / ನಾಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1935 ರಾಭಚಂದರ  / ತಿ ಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1936 ಆವ  / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1937 ತಿ ಣ್ಣ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1938 ರಾಭ  / ತಿ ಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1939 ಶಿಭಮ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1940 ನಾಗಭಮ  / ವಿಜಮರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1941 ಸಣ್ಮಂತ / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1942 ಬ್ಸಲರಾಜ/ಕೃಶಟ ಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1943 ನಯಷ  / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1944 ಸಣ್ಭ  / ಬ್ರಚಚ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1945 ಇಮಾಭಸ್ನಫ / ಅಬುದ ಲಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

1946 ರ ಕ್ಮ್ವರ್ರಡ್ಡಡ  / ಯಘುನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1947 ಸದದ   / ನಾಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1948 ರಾಭನುಜಭಮ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

1949 ಅರ್ಜೆನ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1950 ಲ್ಲಾಂಗರಾಜ / ನಾಗಾಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1951 ಚಂದರ ಶೇಖಯ / ಭಲಿ್ರೇವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1952 ಚನನ ಫಷ  / ನಾಗಾಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1953 ಶಿರಾಮ / ವಾಸುದೇ ಸ ೇಕಿೄರ್

1954 ಶಾಾಂತಾಬ್ಸಯಿ / ವಿೇಯಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1955
ಶಂಕರ ಮಯ  ನಾಮಕ/ ಸುಬ್ಸಾ ಯ  

ನಾಮಕ
ಸ ೇಕಿೄರ್

1956 ಪಾಂಟ್ರಾಂ  / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1957 ಶಂಕಯರಾ / ದೊಡಡ  ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1958 ಮಲಿಭಮ  / ಗಂಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

1959 ಬ್ರಚಚ   / ಕೇನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1960 ಸಷನ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1961 ಆವ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1962 ಗೇತಾ / ಬ್ಸಲರಾಜ ಸ ೇಕಿೄರ್

1963 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ  / ಸಣ್ಮಂತ ಸ ೇಕಿೄರ್

1964 ಭಲಿ  / ಚಂದರ ಶಾಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1965 ಆವಭಮ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1966 ಶಿರ ೇನವಾಷ / ಫಷರಾಜ ಸ ೇಕಿೄರ್

1967 ಚಿಾಂತಲಮಯ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1968 ರಾಘ /ಜಗನಾನ ಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1969 ಮೇಗಲಭಮ  / ಕ್ಮ್ಶಿರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1970 ಭಾಗ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1971 ಮಾಣಿಕಭಮ  / ರಾಮ್ಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1972 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ವಿೇರಾರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1973 ಅನಂತಭಮ  / ಕೃಶಣ  ಸ ೇಕಿೄರ್

1974 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ನಯಷರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1975 ನಯಸಾಂಗ / ಕ್ಮ್ಶಾ ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1976 ಅಮಯ ಭಮ  / ಚಂದ ಸ ೇಕಿೄರ್

1977 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ / ಹುಷನ ಸ ೇಕಿೄರ್

1978 ರಾಭ  / ತಿಭಮ  ಸ ೇಕಿೄರ್



1979 ಭಧುಸುಧನರ್ರಡ್ಡಡ  / ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1980 ಕೃಶಣ ಭಮ  / ಸಣ್ಮಂತ ಸ ೇಕಿೄರ್

1981 ಭೇಭ  /ಆವಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1982 ನಾಗರ್ರಡ್ಡಡ  / ಷಣ್ಣ  ಫಷರಾಜ ಸ ೇಕಿೄರ್

1983 ಈಯಭಮ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1984 ವಯಣ್  / ನಂದ ಸ ೇಕಿೄರ್

1985 ನಾರಾಮಣ್ / ಆಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

1986 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ ನಾರಾಮಣ್ / ಶೆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1987 ಮೇಗಲ  / ಭಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

1988 ಬ್ಸಲ  / ಸಣ್ಮಂತ ಸ ೇಕಿೄರ್

1989 ತಿ ಣ್ಣ  /ಭೇಭವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1990 ಮೇಗಭಮ  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

1991 ಸಣ್ಮಂತ / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

1992 ಸದದ ಭಮ  / ಭೇಭವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1993 ಗೇಧೆನ / ವೄಾಂಕ್ಮ್ಯ  ನಾಮಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

1994 ನಾಗರಾಜ / ವಿೇಯಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

1995 ಜಗದಂಬ್ಸ / ಕ್ಮ್ವ ಸ ೇಕಿೄರ್

1996 ಫರ ಹಾಮ ನಂದರ್ರಡ್ಡಡ  / ವಿಜಮರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1997 ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ  / ಬ್ಸಲರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

1998 ಬ್ಸಲರಾಜ / ಬ್ಸಲಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

1999 ಇಸ್ನಮಯಿಲ / ಖಾದಯಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

2000 ವೄಾಂಕಟಭಮ  / ರಾಮ್ಲಲು ಸ ೇಕಿೄರ್

2001 ಭೇಭ  / ಚಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

2002 ನಾಂಗ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

2003 ಸಣ್ಮಂತ / ಹಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2004 ನಯಷ  / ಪಿೇಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2005 ಸಣ್ಭ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

2006 ಶಿರಾಜ / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2007 ಚಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

2008 ದೇವಿಾಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2009 ಯವಿೇಾಂದರ ಭಮ  / ಶಿಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2010 ಭಲಿ  /  ಖದಿಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2011 ಕ್ಮ್ವ  / ಮಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

2012 ಶಂಭುರ್ರಡ್ಡಡ  / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

2013 ಶಿರಾಮ / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

2014 ಯದರ್ರಡ್ಡಡ  / ಕೃಷ್ಮಣ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2015 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ತಿಪಾ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2016 ಸಂಗಮಯ  /  ಈಯಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2017 ಕ್ಮ್ವ  /ಮಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

2018 ಮೇನಮಯ  / ಸಣ್ಮಂತಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2019 ಇಬ್ಸರ ಹಾಂಸ್ನಫ / ಬುರಾನಸ್ನಫ ಸ ೇಕಿೄರ್

2020 ಅನಂತರ್ರಡ್ಡಡ  / ಸದಾದ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2021 ಶಿರ ೇನವಾಷರ್ರಡ್ಡಡ  / ಜನಾಧೆನರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2022 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ಅನಂತರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2023 ಗಜಲ  / ತಿಭಮ  ಸ ೇಕಿೄರ್

2024 ಕೃಶಟ ಭಮ  / ಮೇೇನಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2025 ಲ್ಲಯದಿದ ನ್ / ಅಬುದ ಲ ಯಹಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2026 ಗುರುನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭಲಿಾರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2027 ತಿಭಮ ಣ್ಣ  / ಹಾಷಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

2028 ನಯಷ  / ಪಂಡರಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

2029 ತಿಪಾ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭಲಿಾರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2030 ಸಣ್ಮಂತರ್ರಡ್ಡಡ  / ದೇವಿಾಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

2031 ಅನಂತರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2032 ವಯಣ್  / ಈವವ ಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2033 ಗುಾಂಡ  / ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

2034 ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್/ ಈಯಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2035 ಶಾಭಭಮ  / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2036 ಮೇಗಲ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

2037 ನರೇಾಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ  / ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್



2038 ಭಹಾದೇಭಮ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

2039 ಸ್ನಮ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

2040 ನಾಗಾಂದರ   / ಶಿಪುತರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

2041 ಬ್ಸಲಭಮ  / ಸಣ್ಮಂತ ಸ ೇಕಿೄರ್

2042 ಗೇವಿಾಂದ  / ಭೇಭಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2043 ಪಂಡರಿ / ಛತರ   ಗಂಜ ಸ ೇಕಿೄರ್

2044 ಭೇಭ  / ನಾಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

2045 ಸಣ್ಮಂತ / ಶಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

2046 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2047 ನಯಷ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

2048 ವಯಣ್ಭಮ  / ಮಾಣಿಕ ಸ ೇಕಿೄರ್

2049 ಕೃಶಣ ಮಯ  / ಚಂದರ ಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2050 ವಿಷ್ಣಣ  / ದೇವಿಾಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

2051 ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

2052 ನಾರಾಮಣ್ಭಮ  / ಸ್ನಮ ಸ ೇಕಿೄರ್

2053 ಆವ  / ಲಚಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2054 ಧಾನಭಮ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

2055 ನಾಗಮಯ  / ವಿೇಯಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2056 ರ ಕ್ಮ್ವ / ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಸ ೇಕಿೄರ್

2057 ನಾಗರಾಜ / ದೇವಿಾಂದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

2058 ಭೇಭವ  / ಆವಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

2059 ಹುಷನ  / ಸ್ನಮಫಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

2060 ನಯಷ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2061 ಮಾಣಿಕ  / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

2062 ಬುಗೌ  / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2063 ರಾಭಣ್ಣ  / ಭೇಭವ ಸ ೇಕಿೄರ್

2064 ನಯಸಾಂಸಲು / ಭೇಭಮಯ ಸ ೇಕಿೄರ್

2065 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ಚಂದಾರ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2066 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  / ಮೇಗಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

2067 ಜಗನಾನ ಥರ್ರಡ್ಡಡ  / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

2068 ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ  / ಗುಾಂಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2069 ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ  / ಬುರೌ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2070 ದಾಮೇೇದಯಯಡ್ಡಡ  / ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2071 ನಾಗಭಮ  / ಸ್ನಫಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

2072 ಸ್ನಮ  / ಬ್ಸಲ ಸ ೇಕಿೄರ್

2073 ಭೇಭವ  / ಭೇಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2074 ವೄಾಂಕಟ  / ಬ್ರಚಚ  ಸ ೇಕಿೄರ್

2075 ಅನಸುಜಮಾಮ  / ಅನಂತರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2076 ಆವ  / ರಾಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2077 ವಯಣ್ಫಷ  / ಸಂಗನಗೌಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2078 ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ / ಗಯನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2079 ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ  / ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2080 ಶಿರ ೇನವಾಷ / ಮಲಿ ಸ ೇಕಿೄರ್

2081 ನೇಲಭಮ  / ಗುಾಂಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2082 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

2083 ವಿೇರಾರ್ರಡ್ಡಡ  / ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2084 ಯಶಿೇದಖಾನ/ ಭಸಮ ದ ಅಲ್ಲ ಖಾನ ಸ ೇಕಿೄರ್

2085 ಕುಭ  / ಸಣ್ಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2086 ವಿಜಮಕುಮಾಯ / ವಿೇಯಬದರ  ಸ ೇಕಿೄರ್

2087 ಮಾಣಿಕಭಮ  / ಭೇಭವ ಸ ೇಕಿೄರ್

2088 ನಾರಾಮಣ್ / ವಯಣ್ ಸ ೇಕಿೄರ್

2089 ಮೇಗಲ  / ಬುಗೌ ಸ ೇಕಿೄರ್

2090 ಸ್ನಮಭಮ  / ಆವ ಸ ೇಕಿೄರ್

2091 ನರೇವಕುಮಾಯ / ರಾಭಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

2092 ದಾಮ ರೇಖಾ / ಚಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ ಸ ೇಕಿೄರ್

2093 ಸಣ್ಮಂತ / ನಯಷ ಸ ೇಕಿೄರ್

2094 ಸ್ನಮಭಮ  / ಕೃಶಟ  ಸ ೇಕಿೄರ್

2095 ಚನನ ಭಮ  / ಲಚಭ ಸ ೇಕಿೄರ್

2096 ನಾಗ  / ಸ್ನಫಣಾಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

2097 ನಾರಾಮಣ್ / ತಿ ಣ್ಣ ಸ ೇಕಿೄರ್

2098 ©üÃªÀÄgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2099 ªÉÆÃºÀ£ÀgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್



2100 gÁWÀªÉÃAzÀægÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2101 SÁ¹ÃªÀÄ ©Ã UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÄðd° ಸ ೇಕಿೄರ್

2102 ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2103 ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ gÀWÀÄ¥ÀvÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2104 ®QëöäÃzÉÃªÀªÀÄä UÀAqÀ gÀWÀÆ¥ÀwgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2105 »gÉ£ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2106 PÁªÉÃj UÀAqÀ ªÉAPÀlgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2107 ¥ÉzÀÝ£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2108 C£ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀægÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2109 s̈ÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ gÁAiÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2110 gÉÃªÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2111 ªÉÄÊ®¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2112 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

2113 gÀWÀÄ¥ÀwgÉrØ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

2114 £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2115 ¸ÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ D±À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2116 D£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2117 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2118 ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÃªÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2119 ¸ÁAiÀÄ®Ä vÀAzÉ ªÀÄÄvÉÛÃ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2120 ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2121 §¸ÀªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀªÀÄä ಸ ೇಕಿೄರ್

2122 gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©¯ÉèÃ£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2123 UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ zÉÆqÀØa£Àß£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2124 ¥ÀAqÀj vÀAzÉ GªÀÄ¯Á£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2125 vÀÄ¼À¹¨Á¬Ä UÀAqÀ GªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2126 zÉÃªÀeÁå vÀAzÉ ZÀAzÁæöå ಸ ೇಕಿೄರ್

2127 aÃ¤ß¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹ÃvÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2128 UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ Q±À£À£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2129 ¤Ã¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2130 AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2131 ªÉÆÃºÀ£À vÀAzÉ ¯Á®Ä£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2132 »ÃgÁå£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÀÄ§å£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2133 £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ °A É̈£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2134 ®PÀëöät vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2135 ªÉAPÀmÉÃ±À vÀAzÉ ©üÃªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2136 »gÉÃ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ eÉÃªÀÄÄè£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2137 UÉÆÃ¥ÉªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ¥ÀtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

2138 FgÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÃªÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2139 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2140 zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2141 ªÉÄÊ¥Á® vÀAzÉ AiÀÄgÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2142 «oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2143 ¥ÀgÀ s̈ÁPÀgÀgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2144 ²ªÀgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2145 ªÉÄÊd©£ï UÀAqÀ C§ÄÝ®gÉºÀªÀiÁ£À ಸ ೇಕಿೄರ್

2146 ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ D±ÀAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

2147 gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2148 ªÀÄtÂ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2149 ©üÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ PÀÈµÁÚ£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2150 £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöä¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2151 gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄd vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á® ಸ ೇಕಿೄರ್

2152 »ÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2153 ¯ÉÆÃPÉ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ §zÉÝ£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2154 UÉÆÃ«AzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2155 ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2156 UÉÆÃ«AzÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£Áå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2157 ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2158 «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ »ÃgÁå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2159 vÀÄ¼ÀeÁ vÀAzÉ ©üÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2160 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ¥ÀwgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2161 §AqÉªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2162 ¥ÀAZÁPÀëgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

2163 C£ÀAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

2164 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ K¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್



2165 ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2166 ZÀAzÁægÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¹gÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2167 gÀÄPÀªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀæöå£ÁAiÀÄPÀ ಸ ೇಕಿೄರ್

2168 ¸ÁAiÀÄªÀÄä UÀAqÀ CrªÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2169 ©üÃªÀÄgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2170 §¸ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ AiÀÄ¯ÁègÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2171 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2172 gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2173 vÀÄ¼À¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2174 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀvÀ®¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2175 ©üÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2176 ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2177 ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀtgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2178 §¸ÀªÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2179 ¸ÁAiÀÄgÉrØ vÀAzÉ ºÉÃªÀiÁgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2180 gÁªÀiÁZÁAiÀÄð vÀAzÉ ©üÃªÀiÁZÁAiÀÄð ಸ ೇಕಿೄರ್

2181 gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ a£ÀßQæÃµÀÚAiÀÄå ಸ ೇಕಿೄರ್

2182 gÉªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2183 D±À¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2184 ²ªÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2185 £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2186 ¸ÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2187 ªÀiË¯Á£À¸Á§ vÀAzÉ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ ಸ ೇಕಿೄರ್

2188 gÁªÀÄQæµÀÚ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2189 ªÉÆºÀªÀÄäzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£À vÀAzÉ £À©Ã ¸Á§ ಸ ೇಕಿೄರ್

2190 PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«ÄÃ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«ÄÃ ಸ ೇಕಿೄರ್

2191 £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ©ZÀ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2192 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ಸ ೇಕಿೄರ್

2193 ªÉAPÀl¥Àà vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2194 gÁd¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2195 ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2196 UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2197 C£ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2198 dAiÀÄwÃxÀðZÁj vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀZÁj ಸ ೇಕಿೄರ್

2199 C£ÀAvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ಸ ೇಕಿೄರ್

2200 ¸ÀwÃ±ÀgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2201 dUÀzÉÃ« UÀAqÀ £ÁUÀtÚ ಸ ೇಕಿೄರ್

2202 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ zÉÃ«AzÀæ¥Àà ಸ ೇಕಿೄರ್

2203 ವಯಣ್  ಶಾಾಂತ ಕೂರಿಗ್ರ
2204 ಜಕ್ಷೇರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಶೇರ್ ಖಾನ್ರ್ ಟಿಲಿರ್
2205 ಚಂದರ್ ಲೇಕಯ  ನಾಮಕ್ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2206 ಸನಮ ಾಂತು ಚವಾಣ್ ಭಕಯ ನಾಮಕ್ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2207 ಟಿೇಕ್ಮ್ ರಾಮ್ ಉಭಲ್ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ರಟವಾಟರ್
2208 ಕ್ಷವನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಥ್ರರ ಶರ್
2209 ಇಾಂದರ ಭಮ  ಭೇಭಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2210 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಸದಾಧ ಾಂತ ಕೂರಿಗ್ರ
2211 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ಶೆಟಿಟ  ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ಕೂರಿಗ್ರ
2212 ಮಲಿಮಯ  ಗುಟ್ರಟ ೇಡರ್ ನಯಷಮಯ  ಗುಟಟ ದಾರ್ಕೂರಿಗ್ರ
2213 ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಅಮಯ ಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2214 ಚಂದ್ ಪಾಷ್ಮ ಚ್ಯಸ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2215 ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್ ವಿಯಬದರ  ಕೂರಿಗ್ರ
2216 ಶಿವಯಣ್  ಶಂಕಯ ಕೂರಿಗ್ರ
2217 ವಯಣ್  ಭಡೆ ಕೂರಿಗ್ರ
2218 ಯವಿರಾಜ್ ಷಫಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2219 ನಾಂಗ  ಇಯನಾನ  ರಾಜ್ೇಲಿ್ಲ ಕೂರಿಗ್ರ
2220 ದೇವಿಾಂದರ   ಭಯಗೇಳ ಶಿವಯಣ್  ಭಯಗೇಳಕೂರಿಗ್ರ
2221 ಸಷನ್ ಷಬ್ ಮೌಲನ್ ಷಬ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2222 ಷದಾನಂದ್ ನಾಗ  ನಾಟಿಕರ್ಕೂರಿಗ್ರ
2223 ವಯಣ್  ಲಕ್ಷ್ಮ  ಕೂರಿಗ್ರ
2224 ರಾಘವದರ  ನಾರಾಮಣ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2225 ವಯಣ್  ನಂದ  ಪಾಳಿಿ ಕೂರಿಗ್ರ
2226 ಸಂಗಭಮ  ವಯಣ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2227 ಜಗನಾನ ಥ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಸನಮಂತ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2228 ಸನಮಂತ್ ಜಾಡ್ಡ ಸನಮಂತ್ ಜಾಡ್ಡಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2229 ಭಲಿ  ಭಲಿ ಕೂರಿಗ್ರ



2230 ರೈಸ್ ಪಾಷ್ಮ ಪಿೇಜಾೆಡೆ ವಾಜರ್ ಪಾಷ್ಮ ಪಿಯಜಡೆಕೂರಿಗ್ರ
2231 ಸಂಗ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಭಹಾದೇವ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2232 ಶಿಯೇಗ ಫಷ ಕೂರಿಗ್ರ
2233 ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಭಾವಿಾಂಗ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2234 ಅನಂತೆರ ಡ್ಡಡ  ಅಮಯ ಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2235 ನಯಷ  ಫಷ ಕೂರಿಗ್ರ
2236 ಲಕ್ಷಷ ಮ ಭಮ  ಕವ ಕೂರಿಗ್ರ
2237 ಅಶೇಕ್ ಬಂಡ್ಡ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್  ಬಂಡ್ಡಕೂರಿಗ್ರ
2238 ಮಿೇನಾಕ್ಷಷ  ಬಂಡ್ಡ ಅಶೇಕ್ ಬಂಡ್ಡಕೂರಿಗ್ರ
2239 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಸಂಗವಿ ಶಿಯಸ  ಸಂಗವಿಕೂರಿಗ್ರ
2240 ಬ್ಸಲಭಣಿ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2241 ವಣ್ೆ ರ್ರಡ್ಡಡ  ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2242 ಭಹೇಶ್ ನೇಲಂಗ ವಯಣ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2243 ಸೇಭಣ್ಣ  ಹುಲೌ  ವಫಕ ರ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2244 ಶಿವಾನಂದ್ ಭೇಭರಾವ್ ಭಡ್ಡಲ್ಕೂರಿಗ್ರ
2245 ಧುಲ  ಫಷಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2246 ಷಫಣ್ಣ  ಬ್ಸಲ ಕೂರಿಗ್ರ
2247 ಸುಮಿತರ  ಬ್ಸಯಿ ತುಳುರ್ಜನಾಮಕ್ಕೂರಿಗ್ರ
2248 ಮಾರ್ರ  ಶಿರಾಮ ಕೂರಿಗ್ರ
2249 ನಾಗಲ್ಲಾಂಗ  ನಯಷ ಕೂರಿಗ್ರ
2250 ಗುರುನಾಥ್ ಚಂದನಕರಿ ಸದದ ಣ್ಣ  ಚಂದಂಕರಿಕೂರಿಗ್ರ
2251 ಮ್ಲನಾನ  ಚ್ಯನ್ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್25 ಪಿಟಿ ಎಚ್ಪಿ ರ್ರಗ್ರ
2252 ಶಂಕಯ ತೇಜ ನಾಮಕ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2253 ಷಮ  ಜಭಲ ಕೂರಿಗ್ರ
2254 ಷಮ  ಷನಾನ  ನಾಗ ಕೂರಿಗ್ರ
2255 ಕ್ಮ್ಫೆಷ  ಭಲಿ  ಹಷಸಳಿಿಕೂರಿಗ್ರ
2256 ದವಯಥ್ ಷಮ ರಟವಾಟರ್
2257 ರ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಜನರಾಜ್ ಜೈನ್ಕೂರಿಗ್ರ
2258 ಭಲಿಭಮ  ಷಫಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2259 ಚಂದರ ಭಮ  ಕವ ಕೂರಿಗ್ರ
2260 ಸಂಗಮಶ್ ದಮಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2261 ಕ್ಷರಾಭಮ  ಬುಗೌ ಕೂರಿಗ್ರ
2262 ಷನನ ಕ್ಮ್ವ  ಹುಲ್ಲಗ ಕೂರಿಗ್ರ
2263 ಷತಯ ಭಮ  ಅನಂತಮಯ ಕೂರಿಗ್ರ
2264 ರುಕ್ಮ್ಯ ನಾಮಕ್ ಗೇಯ  ನಾಮಕಪರೇ ಒನರ್ 
2265 ಬ್ಸಬು ಲಾಲ್ ಷಬ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2266 ಫಷರಾಜ್ ಕೇಲಿ್ಲರು ಭೇಭಮಯ  ಕೇಲಿ್ಲರುಕೂರಿಗ್ರ
2267 ಕವ  ಷಫಣ್ಣ  ನುಲ್ಲ ಕೂರಿಗ್ರ
2268 ಶಾಮ್ ಬ್ಸಯಿ ಮಾರುದರ ಕೂರಿಗ್ರ
2269 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭಾಸ್ನಮ  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2270 ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2271 ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಹಾಯ ಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2272 ಷಫಣ್ಣ  ಶಿರಾಮ ಕೂರಿಗ್ರ
2273 ಅನವಿೇಯ  ಕಲಾಯ ಣ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2274 ಪುಣ್ಯ  ನಾಮಕ್ ಚತುರ  ನಾಮಕ್ಕೂರಿಗ್ರ
2275 ಮೇೇಸನ್ ರಾಥೇಡ್ ರುಪಿಾ  ನಾಮಕ್ಕೂರಿಗ್ರ
2276 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ನನೇರ್ ರುತ  ಎಸ್ನನೇರ್ಕೂರಿಗ್ರ
2277 ನಯಸಾಂಗ್ ರಾಮ್ಲಲು ಕೂರಿಗ್ರ
2278 ಅಬುದ ಲ್ ಗಫೂರ್ ವದುಲಿಾ  ಷಬ್ಕೂರಿಗ್ರ
2279 ಲಚ್ಯಭಮಯ  ಯಂಕಮಯ ರಟವಾಟರ್
2280 ಚಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ  ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2281 ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ ಭನಾಯ  ನಾಮಕರ್ ಟಿಲಿರ್
2282 ಪಮ್ಲ ಧಭೆ ರಟವಾಟರ್
2283 ಕ್ಮ್ವ  ಕವ ಕೂರಿಗ್ರ
2284 ರಾಜ  ಷಫಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2285 ಯಮಶ್ ಷಮ ಕೂರಿಗ್ರ
2286 ಬ್ಸಬು ಕವ ಕೂರಿಗ್ರ
2287 ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ರಾಥೇಡ್ ದೇಲನಾಮಕ್ಕೂರಿಗ್ರ
2288 ಅಬುದ ಲ್ ಯಸಮಾನ್ ಅಬುದ ಲ್ ಷತಾತ ರ್ ಷಬ್ಕೂರಿಗ್ರ
2289 ಯಮಶ್ ವಯಣ್  ಪೂಜಾರಿ ಕೂರಿಗ್ರ
2290 ದುಗೆಭಮ  ಮಲಿ ಕೂರಿಗ್ರ
2291 ಲಕ್ಷ್ಮ   ಕನಕ  ಫರ ಷ್ ಕಟಟ ರ್
2292 ವಿೇರೇಾಂದರ  ಹರಿಮನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2293 ನೇಲಭಮ  ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2294 ಗಂರ್ಗಧರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಕೂರಿಗ್ರ



2295 ಕವ  ಲಕ್ಷ್ಮ  ಕೂರಿಗ್ರ
2296 ಭಲಿ್ಲಕರ್ಜೆನ್ ಭೇಭಣ್ಣ ಳಿಿ  ಭಲಕ ಕೂರಿಗ್ರ
2297 ಅಶೇಕ್ ಸ್ನನ  ಭಲಿಾ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2298 ಶಿ ರ್ರಡ್ಡಡ  ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ರಟವಾಟರ್
2299 ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಹೆಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಫರ ಷ್ ಕಟಟ ರ್
2300 ವಯಣ್  ಬ್ಸಬು ಅವಂತಿ  ಫರ ಷ್ ಕಟಟ ರ್
2301 ವಣ್ಕ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡಕೂರಿಗ್ರ
2302 ಷಫನಾನ  ಫಷಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2303 ಗಂರ್ಗಧರ್ ಸ್ನವ ಮಿ ಕೇಟುಟ  ರೇವವ ಯ ಸ್ನವ ಮಿಕೂರಿಗ್ರ
2304 ಕ್ಷವನ್ ನಾಗಯ  ನಾಮಕ್ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2305 ವೄಾಂಕಟಿ ಭೇಮಿಸ ಾಂಗ್ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2306 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಜೆಮಿಾ  ನಾಮಕ್ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2307 ಖತಲ  ಶಂಕರ  ರ್ ಟಿಲಿರ್
2308 ವಬ್ರಾ ೇರ್ ಪಾಷ್ಮ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸ್ಪನ್ಕೂರಿಗ್ರ
2309 ಮಂಜಮನಾಮಕ್ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ರಟವಾಟರ್
2310 ಕುನಾಯ  ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಸರೈಸಾಂಗ್ ರಾಥೇಡ್ಪರೇ ಒನರ್ / ರಿಡಜ ರ್ / ಬಂಡ್ ಮಾಜ
2311 ಚಂದರ ಮಯ  ಷಫಮಯ  ತಡಡ ಭಣಿರ್ ಟಿಲಿರ್
2312 ಮಲಿಭಮ  ರಾಭ ಕೂರಿಗ್ರ
2313 ಸರಿೇಶ್ ಚಂದರ  ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕರಟವಾಟರ್
2314 ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಜನಾಧೆನರ್ರಡ್ಡಡಥ್ರರ ಶರ್
2315 ಭಲಿ  ವಯಣ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2316 ನಾಷಯ  ನಾಮಕ ಭಲಯ  ನಾಮಕಕೂರಿಗ್ರ
2317 ವಯಣ್ಬ್ಸಷ  ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೂರಿಗ್ರ
2318 ಭೇಮಾ ಬ್ರಎಐ ಮೆಲಾಯ ಕೂರಿಗ್ರ
2319 ಲ್ಲಾಂರ್ಗಯ  ನಾಮಕ ಕ್ಷಶಟ  ನಾಮಕ್ಕೂರಿಗ್ರ
2320 ಷಮ  ಬ್ಸಲ  ಭನ್ರನ ಕೂರಿಗ್ರ
2321 ಆವ  ದಾರ  ಲಾಸ್ನಮ   ದಾರರಟವಾಟರ್
2322 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಗುಾಂಡ  ಹಸ್ನಮ ನಕೂರಿಗ್ರ
2323 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಗುಾಂಡ  ಹಸ್ನಮ ನಕೂರಿಗ್ರ
2324 ನಯಷ  ಫಷ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2325 ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2326 ಚಂದು ನಾಮಕ್ ದೇವಾಜ ನಾಮಕ್ ಫರ ಷ್ ಕಟಟ ರ್
2327 ಭಹಾದೇ  ಸನಭನಾತರ ಮಕೂರಿಗ್ರ
2328 ಸನುಮಂತೆರ ೇ ಷಫಣ್ಣ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2329 ಭಕ್ಮ್ತ ಖೆನ್ ಅನಯಖಾನ್ ಟಾನ್ಕೂರಿಗ್ರ
2330 ನಯಷ  ಸಯಳಮಯ  ಷಫನಾನ  ಸಯಲಮರ್ ಟಿಲಿರ್
2331 ಅನತಾ ಚೌವಾನ್ ಶಂಕರ್ ಚೌವಾನ್ರ್ ಟಿಲಿರ್
2332 ಭಲಿಭಮ  ಭಲಿ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2333 ಶಿಭಮ  ಹುಷನ  ಲಂಗೇತಿ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2334 ಅಶೇಕ್ ಸಯಲಮಯ  ಷಫಣ್ಣ  ಸಯಲಮಪರೇ ಒನರ್ / ರಿಡಜ ರ್ / ಬಂಡ್ ಮಾಜ
2335 ಚಂದರ ಭಮ  ಬ್ಸಲ ಕೂರಿಗ್ರ
2336 ನೇಲಕಂತ್ ಕಯಣಿ ಶಾಾಂತ  ಕಯಣಿರ್ ಟಿಲಿರ್
2337 ಯಮಾಯ  ನಾಮಕ್ ರಾಮೇೇಜ ನಾಮಕ್ರಟವಾಟರ್
2338 ಭೇಭ  ಸನಮಂಟು ಕೂರಿಗ್ರ
2339 ಭಲಿ  ನಾಗ ಕೂರಿಗ್ರ
2340 ಗೇಪಾಲ್ ಶಾಯ ಭ ಥ್ರರ ಶರ್
2341 ಭಲಕ   ಭಷತ  ರಟವಾಟರ್
2342 ಬುಡಾಯ  ನಾಮಕ್ ಶೇಶಯ  ನಾಮಕಕೂರಿಗ್ರ
2343 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ಸಫಯ  ನಾಮಕ್ರಟವಾಟರ್
2344 ಬ್ಸಲು ನಾಮಕ್ ಸೇಮಿಾ  ನಾಮಕ್ಕೂರಿಗ್ರ
2345 ಭಹಾದೇಭಮ  ಶಿರಾಮ ಕೂರಿಗ್ರ
2346 ಫಷವಂತ  ಸಂಗವಿ ಸ್ನಾಂಫಣ್ಣ  ಸಂಗವಿರಟವಾಟರ್
2347 ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬೆ ಎಯ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2348 ಚಂದರ ಸ್ಪಟಿಟ  ನಾಂಗ  ಪಾಟಿೇಲ್ಕೂರಿಗ್ರ
2349 ಸದದ   ಅನಂತಮಯ ಹಾವೄೆಷಟ ರ್ / ರಿೇರ್
2350 ನಾರಾಮಣ್ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ರಟವಾಟರ್
2351 ಚಂದರ್ ಲೇಕಯ  ನಾಮಕ್ ರಟವಾಟರ್
2352 ಶಿವಯಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ನಾಗರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ರ್ ಟಿಲಿರ್
2353 ವಯಣ್  ನಾಂಗ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2354 ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಭಾವಿಾಂಗ್ ಕಜ್ ಚಕರ
2355 ರಾಮಾ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಅಮಯ  ಥ್ರರ ಶರ್
2356 ಮ್ಲರುಗಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ  ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡಕೂರಿಗ್ರ
2357 ಶಾಾಂತಭಮ  ರಾಭಮಯ  ದಾಾಂಡುರಟವಾಟರ್
2358 ಅನಲ್ ಯವುಜ ಬೇಸ್ಪಲಿ್ರ ಕೂರಿಗ್ರ
2359 ನರೇಶ್ ಆಸರ್ರಡ್ಡಡ ರಟವಾಟರ್



2360 ವಿೇಯಬದರ ಮಯ  ಶಿಲ್ಲಾಂಗಮಯ  ಸ್ನವ ಮಿಕೂರಿಗ್ರ
2361 ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಬುಗೌ  ರ್ರಡ್ಡಡ ರಟವಾಟರ್
2362 ಘನು ನಾಮಕ್ ಮಿಥು ನಾಮಕ್ರಟವಾಟರ್
2363 ವಯಣ್ಭಮ  ರಾಭಮಯ  ಸ್ನವ ಮಿ ಕೂರಿಗ್ರ
2364 ಭಸಬೂಬ್ ಪಾಷ್ಮ ಬ್ಸಬುಮಿಯಾನ್ರ್ ಟಿಲಿರ್
2365 ಸನಮಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಸೇಭನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡರ್ ಟಿಲಿರ್
2366 ನಾಗರಾಜ್ ವಯಣ್ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2367 ನಾಗಶ್ ಚನನ  ರ್ ಟಿಲಿರ್
2368 ದೇ  ಷಫಣ್ಣ ಕೂರಿಗ್ರ
2369 ಸನಮಂತ್ ನಯಷ ಥ್ರರ ಶರ್
2370 ಗೌಡ  ಶಿರಾವ್ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಪಾಟಿೇಲ್ರ್ ಟಿಲಿರ್
2371 ಈವವ ಯಭಮ  ಭಣಿಕರ್ರಡ್ಡಡ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2372 ಶಿರಾವ್ ವಿೇಯಬದರ  ರ್ ಟಿಲಿರ್
2373 ಸುಬ್ಸಶ್ ಸಕ್ಷಾಂದರ್ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2374 ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ದೇಣ್ಣ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2375 ಭಲಿಣ್ಣ  ಭಲಿಣ್ಣ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2376 ಫಷಯಜ್ ಅನಂತೇಶೆವ ೇದ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2377 ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ  ನಯಷ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2378 ಜಮಪಾಲ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಭಹಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗ್ರ
2379 ಶಿರ ೇಮಂತ್ ರ  ರ್ ಟಿಲಿರ್
2380 ಸ್ನಹೇಬ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಸ್ಪನ ೇಹಾ ನಲಮರಟವಾಟರ್
2381 ನೇಲಕಂತ ಮಲಿಗುಾಂಡ್ ಭಲರ್ ಟಿಲಿರ್
2382 ಭಲಿಣ್ಣ  ಫಷ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2383 ಎಯ  ವಯಣ್ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2384 ರಾಜಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ದೇವಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡರ್ ಟಿಲಿರ್
2385 ಗುಾಂಡೆ ರಾವ್ ರಾಭಚಂದರ  ರಾವ್ರ್ ಟಿಲಿರ್
2386 ವಯಣ್  ಶಾಾಂತ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2387 ದೇವಿಾಂದರ   ನಾಮಕೇೇಡ್ಡ ಷಮಫಣ್ಣಥ್ರರ ಶರ್
2388 ಭೇಭರಾಮ ಭಲ ಥ್ರರ ಶರ್
2389 ಬಂಡಯ   ಕ್ಷಶಟ  ರಟವಾಟರ್
2390 ಸನಮಂತ ಭಲಿ  ಕಡ ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2391 ಚಂದರ ಭಮ  ಬ್ಸಲ ಥ್ರರ ಶರ್
2392 ದೇವಿಾಂದರ   ಸಷನ ರಟವಾಟರ್
2393 ನಷೆ  ಟಿ ಣ್ಣ  ಫರ ಷ್ ಕಟಟ ರ್
2394 ಮ್ಲಯಗ  ಭಷ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2395 ವಭ  ಮಾಶ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2396 ರೈಸ್ ಪಾಷ್ಮ ಪಿೇಜಾೆಡೆ ವಾಜರ್ ಪಾಷ್ಮ ಪಿಯಜಡೆಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2397 ಪಿ ಮ್ಲಕುಾಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಭೇಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಭಲಿ್ಲ  ಪಾಟಿೇಲ್ರ್ ಟಿಲಿರ್
2398 ಮಾನಯ  ನಾಮಕ ರಾಮ್ಲ nAYakaರಟವಾಟರ್
2399 ವಯಣ್  ಭಲಿ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2400 ದೇವಿಬೆ ಕ್ಷವನ್ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2401 ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  ವಿಯರ್ರಡ್ಡಡ ರಟವಾಟರ್
2402 ಕು ಮಯ  ವಯಣ್ಮಯ ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2403 ಭಲಿ  ದಮಣ್ಣ ಥ್ರರ ಶರ್
2404 ಮಲಿಮಯ  ಗುಟ್ರಟ ೇಡರ್ ನಯಷಮಯ  ಗುಟಟ ದಾರ್ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2405 ಸದದ   ಭೇಭಣ್ಣ ರ್ ಟಿಲಿರ್
2406 ಗಂರ್ಗಧರ್ ಫಭೆಕಯ ಭಹಾಲ್ಲಾಂಗಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2407 ಭನೇಸರ್ ಭಸಲ್ಲಾಂಗ ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2408 ಶಿರ ೇದಿೇಪ್ ಸವ ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2409 ಸುರೇಖಾ ಭಲಿ್ಲಕರ್ಜೆನ್ ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2410 ಸುಫಾ ಣ್ಣ  ಚಂದರ  ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2411 ಸೈಮದ್ ಮ್ಲನಾಮ್ಲದಿದ ೇನ್ ಸೈಮದ್ ಇಕ್ಮ್ಾ ಲುದಿದ ೇನ್ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2412 ಪಾಮಯ  ತಭ ಚ್ಯಫ್ ಕಟಟ ರ್
2413 ಫಷಣ್ಣ  ಬ್ಸಲ ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2414 ಭಲಿಭಮ  ವಯಣ್ ಡ್ಡಸ್ಪಸ ಲ್ ಪಂಪ್್ಸ್ಪಟ್್ಗಳು
2415 ಈವವ ಯ  ಮಲಿ ಥ್ರರ ಶರ್
2416 ನಾಗಾಂದರ   ಗಣ್ತಿರಾಮ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2417 ನಾಗ  ಮಲಿ ಥ್ರರ ಶರ್
2418 ರಿಯಾರ್ಜದಿದ ೇನ್ ಸಕ್ಷೇಮ್ ಲಲಿು  ಮಿಯಾರಟವಾಟರ್
2419 ಬುಗೌ  ಸುಲಾ ಚಂದರ   ಸುಲಾರಟವಾಟರ್
2420 ಲಾಲ  ಕವ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2421 ಷಫಣ್ಣ  ಸುಭಾವಚಂದರ  ನಾಮಕೇೇಡ್ಡಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2422 ಭೇಭಣ್ಣ  ಕಶಾ ಸ್ನಗುಳಿದಾಯರು
2423 ಷನಾನ  ಬ್ಸಲಾ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಭೇಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2424 ಫಷನ  ಬ್ರರಾದರ್ ಚನಫಷಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು



2425 ಬುಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಫಲರ್ರಡ್ಡಡ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2426 ವಿರೂಕ್ಷ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಷತಯ  ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ರಟವಾಟರ್
2427 ರಾಭ  ನಯಷ  ನಷೆ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2428 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಭಣ್ಣ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2429 ನಯಸಾಂಸಲು ಪಕ್ಷೇಯ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2430 ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಟಿ ಣ್ಣ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2431 ಟಿ ಣ್ಣ  ವಭ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2432 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭೇಭ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2433 ಚಂದರ   ಸನಭ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2434 ಲಾಲು ಖಾಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2435 ನಾಂರ್ಗ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಭೇಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ರಟವಾಟರ್
2436 ಮೇೇಸನ್ ನಯಷ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2437 ಷಮನಾನ  ಬಂಡೆ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2438 ನಾರಾಮಣ್ಭಮ  ಷಮ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2439 ಬದರ ಣ್ಣ  ಶಂಕಯಣ್ಣ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2440 ಗೌಯಭಮ  ನಾಗಾಂದರ  ಥ್ರರ ಶರ್
2441 ವಯಣ್  ನಂದ  ಪಾಳಿಿ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2442 ವಯಣ್  ನಯಷಮಯ  ಫರ ಷ್ ಕಟಟ ರ್
2443 ನಾರಾಮಣ್ ಷಕಯ ೆ ನಾಮಕ್  ಭಲಚ ರ್
2444 ದಯಾನಂದ ಸ್ನವ ಮಿ ದಯಾನಂದ್ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2445 ಮಲಿ  ನ್ರಲವಾಣಿ ನಯಷ  ನ್ರಲವಾಣಿಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2446 ಪಂಡ್ಡತ್ ರಾವ್ ಭೇಭರಾಮ ಬೆದಾೆರ್ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2447 ಭೇಮಾ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಗುಡುಮಾಲ್25 ಪಿಟಿ ಎಚ್ಪಿ ರ್ರಗ್ರ
2448 ಲಾಲ  ಭೇಮ್್ವ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2449 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಸಂಗವಿ ಶಿಯಸ  ಸಂಗವಿಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2450 ನೇಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ತುಲ್ಲಜಾ ನಾಮಕ್ಥ್ರರ ಶರ್
2451 ಸುಬ್ಸಶ್ ಚಂದರ  ವಿೇಯ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2452 ಭೇಭಮಯ  ಚಂದರ ಮಯ ಚ್ಯಫ್ ಕಟಟ ರ್
2453 ಶಿ  ವಯಣ್ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2454 ಜಗಯ  ರಾಮ್ಲ ಥ್ರರ ಶರ್
2455 ಜಗಯ  ರಾಮ್ಲ ಥ್ರರ ಶರ್
2456 ಫಷವಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಭೇಮಾ ರ್ರಡ್ಡಡ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2457 ಅಮಾರ  ನಾಮಕ್ ಗಂಗಯ  ನಾಮಕ್ರ್ ಟಿಲಿರ್
2458 ಫಷಯರಾಜ  ಸನಮ ನಿ  ಸನಮ ಲಿ್ಲಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2459 ಪಾೆತೆರ ೇಡ್ಡ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2460 ಸನುಮಂತು ಗಲಿಾ  ಬುಗೌ ಕೂರಿಗ್ರ
2461 ಷದಾನಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಚಿನನ  ನ್ರಲಗಡಲ್ರ ಪಾಡ್ ಸಟ ರ ರ್
2462 ಬ್ಸಲ  ಭೇಭ ಥ್ರರ ಶರ್
2463 ಈವವ ರ್ ಷಫಾ ಣ್ಣ ರಟವಾಟರ್
2464 ಪಂಡಾರಿ ಉಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ರಟವಾಟರ್
2465 ಸನಭ  ಚಂದರ  ರಟವಾಟರ್
2466 ಗಂಗಭಮ  ಶಿವಯಣ್ 25 ಪಿಟಿ ಎಚ್ಪಿ ರ್ರಗ್ರ
2467 ಅನಯಖನ್ ಭದಖಾೆನ್ ಟಾನ್25 ಪಿಟಿ ಎಚ್ಪಿ ರ್ರಗ್ರ
2468 ಅಾಂಜಲ  ಭನಕೄ ಥ್ರರ ಶರ್
2469 ಮಾನಾನ  ಭಲಕ  ಚ್ಯಫ್ ಕಟಟ ರ್
2470 ಸನಮಂಟು ಮಲಿ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2471 ಮೇೇತಿಲಾಲ್ ಸರಿವಚ ಾಂದರ ರಟವಾಟರ್
2472 ರಾರ್ಜ ನಾಮಕ ಬೄಲಯ  ನಾಮಕ್ರಟವಾಟರ್
2473 ಬ್ಸಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಎಾಂ.ಬ್ರ. ನೇಗಲು
2474 ಲಾಲ  ಸನಭ ಕೂರಿಗ್ರ
2475 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭಾಸ್ನಮ  ನಾಮಕ್ ಪರೇ ಒನರ್ / ರಿಡಜ ರ್ / ಬಂಡ್ ಮಾಜ
2476 ಫಷರಾಜ್ ಡೊಲಿಾ  ಸದದ   ಡೊಲಿಾಸ್ನಗುಳಿದಾಯರು
2477 ಕ್ಮ್ವ  ಯವ ಥ್ರರ ಶರ್
2478 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೌಲಾನಾ ಫಸದೊದ ೇರ್ ಅಲ್ಲರ್ ಟಿಲಿರ್
2479 ಮೇಗಲ  ಮಲಿ ರಟವಾಟರ್
2480 ರಾಮ್ಲಲು ಷಮ ಕೂರಿಗ್ರ
2481 ಚಂಡ್ಡಬ್ಸಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ಪರೇ ಒನರ್ / ರಿಡಜ ರ್ / ಬಂಡ್ ಮಾಜ
2482 ನಯಸಾಂಗ್ ತಾರಾ ಸಾಂರ್ಗ ಪರೇ ಒನರ್ / ರಿಡಜ ರ್ / ಬಂಡ್ ಮಾಜ
2483 ದಾನ  ಷಮ ರಟವಾಟರ್
2484 ಭೇಭಲ ನಾಮಕ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ರಟವಾಟರ್
2485 ಮೇಗಲಾಯ  ನಾಯ ಕ್ ಕವಯ ನಾಮಕ್ರಟವಾಟರ್
2486 ಅಶೇಕ್ ಭೇಭರಾಮ ರಟವಾಟರ್
2487 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ 25 ಪಿಟಿ ಎಚ್ಪಿ ರ್ರಗ್ರ
2488 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗಲ್ಲಾಂಗ ಫರ ಷ್ ಕಟಟ ರ್
2489 ಕುರ ವನ   ಬ್ಸಲ ರಟವಾಟರ್



2490 ಭಹಾದೇಭಮ  ಚನನ ಫಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ25 ಪಿಟಿ ಎಚ್ಪಿ ರ್ರಗ್ರ
2491 ನಯಷ  ಭಲಿ ಥ್ರರ ಶರ್
2492 ಷರೇಜಭಮ  ವಯಣ್ ಥ್ರರ ಶರ್
2493 ಜಮಭಮ  ಮೇಗಲ ರಟವಾಟರ್

ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲಿ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹೋಫಳಿ ರೈತರ ಹೆಸರು ಡೆದುಕೊಂಡ ಸೌಲಬಯ

1 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಸೂಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಾಯ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಯಿಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಕ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

7 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

8 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

9 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುನೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

10 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಬೃತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

11 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಂಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

12 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗನಾನ ಥ ಭಸೂಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

13 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

14 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

15 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

16 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

17 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

18 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

19 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

20 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

21 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

22 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

23 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

24 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

25 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

26 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

27 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಭಾವಚ ಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

28 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

29 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

30 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

31 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನೇಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

32 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ  ಬವಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

33 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಪುತರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

34 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಲಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

35 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುದರ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

36 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುದರ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

37 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಿಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

38 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೆಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

39 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಸ್ನಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

40 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಜ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

41 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

42 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕ್ಮ್ರ ವ್ ತೇಲ್ಲಕ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

43 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಕಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

44 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂತೇಷ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

45 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

46 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

47 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

48 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

49 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

50 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

51 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಉಮಾಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

52 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

53 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

54 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

55 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

56 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

57 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಬ್ರೇಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲಿಿ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ ಡೆದ ರೈತರ ವಿರ.



58 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಕ್ಮ್ಯ  ನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

59 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮ ಾಂತು ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

60 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

61 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

62 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಡುಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

63 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

64 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

65 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

66 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಶೇದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

67 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

68 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

69 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

70 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

71 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

72 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

73 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

74 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

75 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

76 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

77 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

78 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಭಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

79 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

80 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

81 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

82 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

83 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

84 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

85 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ಗಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

86 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ಗಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

87 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಭಾಷ್ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

88 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

89 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

90 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಯಿಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

91 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

92 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಶೇನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

93 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

94 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಾರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

95 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

96 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚ್ಯಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

97 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಮಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

98 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಘಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

99 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲಗ್ರೆಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷದಾಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೆಫ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ್ಡಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ ವಿೇಣಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಾಂ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಟಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲ್ ಕರಿೇಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇಧರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ MAMATA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲರುಗಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸಮ ದ ಯಫಿೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲೇಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲೇಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ  ಯಾದವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ  ಯಾದವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ರೇವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಾರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಠಲರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಘರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಘರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಕುಕ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭೆರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಲಾಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಿೇನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನವಿತಿರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂರ್ಗಧಯ ಸ್ನವ ಮಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಿರಾಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಧರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂದಿೇ ಸಂಗವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಶೇಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲಯಗಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಣ್ತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲರುಗಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಸಂರ್ಗವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಮ್ಲನಮ್ಲದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಲ್ ಬ್ರ ಶೇರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಒಾಂ ರ ಕ್ಮ್ವ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೆವ ೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ  ಮಾಲ್ರಶ ಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೆ ಬ್ಸದಲ್ಲೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ  ಮಾಯಭಕಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ  ಷಜಜ ನಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷವಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಬುದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದೆದ ೇವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗೂಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇನಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಿೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚನನ ಫಷಸ   ಪಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಣ್ಮಾವಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಶಿಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಶಿಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಶಿಮಾಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಮೂತೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವವ ರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಯಾಬು ನಾಟೇಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಾಂಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ ರ್ರಡ್ಡಡ  ದೇವಮ್ಲಖ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭದಶ್ ವಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಜಾತ ಅಲಿ್ಲರು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಉಮಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಾಲಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮೃತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮೃತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೌಭಾಗಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕವಿತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಪುತರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ಸೇಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇಾಂದರ  ವಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಸಲಾಯ  ದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಹಷಪೇಟ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಗವಂತ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗ್ರಭನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗ್ರಭನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿೇಹಾನ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲೇಕಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳಾಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳಾಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷರೇಜಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಾಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಾಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಶೇಧಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಶೇಧಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಿಟುಟ ಮಿಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಭಲತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾಾಂತಸ್ನವ ಮಿ ಭಠತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಯತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಮಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜವವ ರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬು ಮಿಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬು ಮಿಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗ್ರಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾವ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ ತಾಪ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾಾಂತಸ್ನವ ಮಿ ಭಠತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಶಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವತ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ  ಮ್ಲಚಖೇದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಪಾಷ್ಮ ಮಿಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಿಾವುದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಕೇಡೊಡ ೇರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖತಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೂರುಮೂತಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭೆಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಾಂಡ  ಬ್ರರಾದಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಬುರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಚಿನನ ದಂಗಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ ಭಮ  ನಂದಿಗಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗಯ ಶಿರ ೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷಷತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಾಂದಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಿೇಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದಾರ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸರಿೇಶ್ ಮೇಕ್ಮ್ಸ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜ್ೇಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನೇತಾ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ರಾಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ  ಅನಸ್ನರಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಧಭೆ ರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಣ್ೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಚೇಟಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದರ ಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮೃತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಜಾಾ ನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭೂಶಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬುರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಣ್ೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಮೄನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷೆಷವ ತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಶಿೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಧೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರೇಣ್ಕಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕೃಶಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂಗ  ಜಕನಳಿಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೌಲಾನಾ ಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಘುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಘುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಧೂಳಮಯ  ಸ್ನವ ಮಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗ  ವಿವವ ಕಭೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬದರ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್  ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್  ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈರಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಠ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಠ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರ ಭಾಕಯ ಮ್ಲನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಿೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಬುದಾಸ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಚ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬೇೇನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫರ ಹಾಮ ನಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಂದಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚ್ಯಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನ್ರಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನ್ರಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷೇಯಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಭಮ  ಅಲಿಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದುರ್ಗೆ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಖ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಖ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಭದೇವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಫಾ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಂರ್ಜಳಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಭೆಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೌಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾದವವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾದವವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಫಾ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಥ್ದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖಾಜಾ ಭಹನದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫನನ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ  ಗಲಿರು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ  ಗಲಿರು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಳುಸ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಗಯ ಶಿರ ೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖಾಜಾ ಭಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಂಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಶೆಧೆನ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗರಿೇವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದಾೆರ್ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲರಿಗ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಷರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಣ್ಕ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಂದು ನಾಮಕ್ ಪಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಂದು ನಾಮಕ್ ಪಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕುನಾಯ  ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪುತಥ ಳಿ ಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಯಳಿ ಮೇೇಸನ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತನ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತನ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಹ್ದದ  ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರೂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರೂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ  ಫಳರ್ಗಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗನಾನ ಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುರೌ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲ್ ರಾವೂಫ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ MODIN SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾಮೇೇಧರ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾಮೇೇಧರ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಯಳಿೇಧಯ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರಾವ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಲಕ್ಷಷ ಮ  ದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾಬ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಚ್ಯಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಮಾಲ್ಲ ಬ್ರೇರ್ರದಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚ್ಯಾಂದ್ ಪಾಶಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಾಸೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಕ್ಮ್ಾ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ  ಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಿನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಪಾಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ರಾರ್ಜ ತಳವಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲೇವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಡೊಳಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೈಸ್ ಪಾಶಾ ಪಿೇಜಾೆಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿೇರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಗುಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಂದ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಿ ಗುರುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿರುತಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜೇವ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಘವಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಯದಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಯದಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ  ದೊಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜನಾಧೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ರುಡ್ನನ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುರುಷೇತಮ್ ರಿಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಯ ಭದ್ ಬ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇವನ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಗೇಯಥ್ ಷಮಾಗರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಶೇಧಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಯ ಮ್ ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮಶಿರ ೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವವ ನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಶಾಕ್ಮ್ಸ ಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ರೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೃಶಣ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾನಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕಂಠಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವವ ನಾಥ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ   ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಲೇವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಖ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನವಿೇಯಮಯ  ಹರೇಭಠ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೌಲನ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಕ್ಮ್ಾ ಲ್ ಮಿಯಾನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ   ತಳಿಳಿಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭೂಶಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಲ್ಲೆಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ   ಮಾತನಳಿಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರ ಷಜಜ ಾಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠ ಕಯಣಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಣ್ೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಿಾಲ್ಲಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲತತ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಶೈಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಘವಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖೈರು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರುದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂಪಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂರ್ಜಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಾಸೇನ್ ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಭತಾಜ್ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಟ್ರಾಂಗಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಶಿರುದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ ಯಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಬಿ್ಸ  ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲ್ಲತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖತಲಾಪ್ ಲಂಗೇಟಿಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಬೇೇಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೊಡಡ  ಸುಫಾ ಣ್ಣ  ವಿಕ್ಮ್ರಾಬ್ಸದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಜಾಾ ನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬದರ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IRAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇಾಂದರ  ಹುರ್ಗಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಯಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಕ್ಮ್ಾಂತ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜ್ಯ ೇತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಯ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇಸನರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ಪನ ೇಹಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಮಯ  ಭಠ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂರ್ಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲರುಗಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಧಕ್ಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಾಂಟ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮ ಾಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದಾೆರ್ ಮಿಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೊಡಡ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಮಯ  ಸ್ನವ ಮಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣ್ಣ  ಕೇಳಿಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಲೇಚನಾ ಮಾತನಾಡುತಿತ ದಾದ ರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಭಠತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲ್ಲತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ರೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೌಲನಾ ೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೇತನ್ ದೇಸ್ನಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೄಹಾರ ಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ದೇಸ್ನಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ BIBI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇವ ಭಲಾ ಣಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ತಾಪ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿಭಮ ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಮ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಯನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಬಡಕ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲ ಬ್ಸಯಿ ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೃಶಣ  ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಕೃಶಣ  ಉತತ ಕೆರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಉತತ ರಾಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಧುಸೂದನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಚಿತಾಪರ ಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಣ್ಣ  ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗರಿರಾವ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಜನ್ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬ್ಸರ ಹಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಕರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಂಚ್ಯಕ್ಷ್ಯಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೇತನ್ ಪವಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಶೇದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಸೂಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಷೇಕ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಮಾಯಭಕಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಚಂದನಕರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಂಗ  ತಳವಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲ್ಲಾಂಗರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ  ಸುಲೇರ್ಗಾಂವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಟಿ ಸುಲೇರ್ಗನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲ್ಲತಾಬ್ಸಯಿ ಯಾಕ್ಮ್ಪುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಸುಲ್ರರ್ಗಾಂವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಶೈಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿ ಬ್ಸಯಿ ತೆರ್ಗಲ್ಲತ ಪಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ಬಂಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ ರ ಭು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಡ್ಡಆರ್ ವಿೇರೇಾಂದರ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಡ್ಡಆರ್ ದೇವಿೇಾಂದರ   ತಿಳಕ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವವ ಯಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭೆಲಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ತಾತ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ  ತಾತ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖೈರುನ್ ಬ್ರಐ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌರಿಶಂಕಯ ಕೇಡಭಪುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹೆಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೂಜ ರ್ ಅಸಭದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವರುಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಂಗುಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜವವ ರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಂಗುಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಜಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಲಾಾಂ ಮಜಾದ ನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಯದಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನತಾ ಚೌವಾನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಬಂಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಿೇನಾಕ್ಷಷ  ಬಂಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಫಷ  ಬಂಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ VASNTHA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷೆಷವ ತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಯಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮ ಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖುದದ ಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಧಯಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನವಿೇಯ  ಕೇೇಟಂಬ್ರರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟ್ ರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿೇಾಂದರ  ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ತಲಾರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಶಣ  ಲಡಾಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಗಮಯ  ಕೇೇಭತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜೇವ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಬೄಜಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜನಾಧೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಮ ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿಾಂಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ನೂರಂದ  ಧಯಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತರ   ಕಟಿಟ ಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ  ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಗೇವಿಾಂದನರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೂತಾೆಜಾಬ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತಾರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಲೇಚನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೆಷರ್ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ  ಲಂಗೇಟಿಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂರ್ಜಳಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನರೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರ ಡೊೇಲಿಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಂಡಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೌಭಾಗಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಶೈಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಿಭ ರ ಭು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೆಜನಾಥ ವಂತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಭುಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಯೇಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MAREMBEE ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಯೂಮ್ ಪಾಶಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಶೈಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಮವವ ಯ ಇಾಂಜಳಿಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಬಂರ್ಗಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈವವ ರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳುಸರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಬ್ರರ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಟು ಷಣ್ಣ  ಚೆನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಅವಂತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎಾಂ ಅಶೇಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ಸರ ಯ  ನಾಮಕ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇತಿಲಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುನಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಚ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ  ಬುರುಗಲಿ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಲೇಚಭಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ ಭಲಿಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಘವಾಂದರ  ಸ್ಪಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೄ ಅಯವಿಾಂದ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ್ಗಲ್ಲಫನನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಮನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಬೇದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IMAM ಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಾತಿಮಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಣ್ೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಶಾಾಂತ ಕುಲಕಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ನರಂಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಯದಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾ ನರಂಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ್ಗಲ್ಲಬ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಾಂಟ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಿಾವುದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ್ಗಯ ಲ್ರನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಮಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ರೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಕಕ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಫರಿೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮ ಶಿರ ೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭೆಲ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಕ್ಷೇರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಧ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಸಭಮ ದ್ ವರಿೇಫ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಧೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಿ್ರ  ನಭೆಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಲುವ ದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಹೇರುದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಒಾಂರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಲಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಶಣ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಗಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಿೇತಾಾಂಫಯ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತೆಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ RAM ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಬ್ರೇರ್ ಖಾನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಾರೂಕ್ ಅಸಭದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬು SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬು SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹುಸೇನ್ ಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಳದಿಲಿ್ಲ  ಅನುಸೂಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ  ಚಿಕಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಕೄ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ನಯಸ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ನಯಸ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುರುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ  ದೂಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಧಯ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಯತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಯದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನುಸ ಜಾ ಬ್ಸಯಿ ಭರಾಠ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭನ್ರಮಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭನ್ರಮಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮಿೇನ್ರರ ಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರಿೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷತಿೇಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಚ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಜೇರ್ ಅಸಮ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಜೇರ್ ಅಸಮ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭಮಯ  ಗುಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುನಂದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಜಂಗಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ  ಕೇಣ್ಪೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಭಮಯ  ಕಲಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮತಿೇಥೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ ಭಾತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಶಾಪ್ ಅಡ್ಡವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಸ್ನಮ  ನೇಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಿ ಗುರುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವರ್ಫೆದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಬ್ಸಯ ಗರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ RAM ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸುಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸಾಂಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಮಂಗಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಿೇನ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಭದಿನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಿಾಂತಾಲಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಶಿಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಅಭರುತ್ ಭಂಡಾರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಯಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಾಂಟ್ರರ ಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿಪಾ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಗಳಬ್ಸಯಿ. ಕಡಫರ್ಗಾಂವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನೇಲಕಂಠ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯತನ ಕ್ಮ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಲ್ಲಾಂರ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಲ್ಲಾಂರ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಕ್ಷೇಶಟ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕೌಷಲಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಹಾಬೇದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಜಾತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಜಾತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಬುಜಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇ  ಕುದರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಗಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿದಾಯ ಸ್ನಗರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭನೇಸರ್ ನಾಟಿಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ  ಹಷಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಚಚ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಗರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಜಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಾಂಗ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಾಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಲವಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಿಕಲಾ ಹೂರ್ಗಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅರಾದಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಂಡ್ಡತ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹರಿಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಣ್ಕಮ ಖಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಂಗರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುಯನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾರಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭೆರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಶಾಕ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗರಿೇಶ್ ಸಂರ್ಗರ ಭ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧನಂಜಯ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂದಿೇಪ್ ಎಸ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ  ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಶಾಾಂತ್ ವೄಾಂಕಟರಾವ್ ಭಹೇಾಂದರ ಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜ್ಯ ೇತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IMAM SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ  ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇರಾಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಯನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಯಿಫನನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಬ್ರರಾದಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಜನಾ ೇಬ್ಸ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತಾರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇನೇವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಗುಣ್ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಖ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷದಾನಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇಶೈಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಜಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ ಚಂದರ ನನನ  ನೂಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಮಭೇಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಲ್ಲತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬಗವಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಭಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಳಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯೆಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಲ್ಲೆಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಸನಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಭದೇವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ  ಸುತಾತ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕೌಷಲಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಾಂಜನೇಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಿನನ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಿನನ  ಭಲಿರ್ರಡ್ಡಡ  ನಾಯಕ ೇಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಡಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಬ್ರಕವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಮೆಕಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗರಿಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶೇಖಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜನಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭಮಯ  ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸಭಮ ದ್ ಸಜಾಯತ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೌಲನ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಗೌಡ್ ಬೄಳೌಿರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ  ನಾಯಿಕ ನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನನ ಪೂಣ್ೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯತ್ ಕುಮಾರ್ ಷರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫನನ   ಷರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಧಾ ಕೃಶಣ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷವಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಹೇಫ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಯಿಫಣ್ಣ  ಪೈತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಮಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖಾಸಾಂ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಮಿೇನ್ ಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸಮೂದ್ ಭಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಲಾಮೂಸ್ಪನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗನಾನ ತರ ಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹೇಾಂದರ ಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶುಬವಚ ಾಂದರ  ಕಡಫರ್ಗಾಂವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಧ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಗಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಭೆಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿಭಮ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಲೇಚನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



1942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲತತ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಸಡದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಯದಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಾಲ್ ಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪುತಥ ಲು ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಣಿಕರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿಾಂದರ ಪ್ ಹಷಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬೇಭನಳಿಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿವವ ನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಿೇಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದುಗೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಷತ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೈಮದ್ ಹಾಜ ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಟಟ ಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಕಕ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಪುತರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಫವಚ ಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ರಚಚ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ರ್ರಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರೇಣ್ಕಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ  ಸೇಡಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಯಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

1999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಕೇನೇರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷರೇಜನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶುಬರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಳಜಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾಾಂಡುರಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಘುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚ್ಯಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನವಿೇನಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಶಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲರುಗಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಾಂಡಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫನನ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುಮೂತಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಪಾಲ್ ಗಲಿರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖಾದಿಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹೇವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಳುಸ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಬ್ಸಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷದಾನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಧಮಿೆ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಾಯ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ ವಿೇಣಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಾಂ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ್ಡಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಮಿೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖಯೂಯ ಮ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇದೇವಿ ಎಸ್ ಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಖ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಕ್ಮ್ಸೇಾಂ ಭಾಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್  ಹಾಡೌ್ಡಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸ್ಪನ್ ಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸ್ಪನ್ ಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಭಾಗಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ SIDAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಪು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇಲತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬದರ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಚ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಚ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಚ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುಮೂತಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲೇಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ರಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಬ್ರರ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಯನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ  ಜಟಟ ಪೇಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದುಗೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನವ ಮಿ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರುಣಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಿೇಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರೇಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಭಮ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮೃತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಶಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಕಂಠಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಯಿಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ್ರೇವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಂಗನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ  ಮೆಕಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸ್ಪನ್ ಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಧಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಮಿಾನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಿಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಗಯಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಿನನ  ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಶಾಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ  ಮೆಲಾರಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶೈನು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎಲಿಭಮ  ಡಡ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ  ಫಗಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಪ್ ಕ್ಮ್ಳೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷವಿತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗವಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಂಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇತಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕನಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಗಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ನಾಟಕರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾವೂಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬ್ಸಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೇಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಂರ್ಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಭಾಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಭಾಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IDAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ  ರುದರ ರಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಲನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಭಹಾದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರ ಭು ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗೌಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಕನಗಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಾನನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಾಜಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ  ಡಾಡ ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ರರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕ್ಷಕ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಕ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಲಕಂಠ ಕಯಣಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಯಿಫನನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸ್ನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೊಡಡ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷೆಷವ ತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ  ಹಷಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಧಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಸಯಳಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೃಶಣ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ  ಸಯಳಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖತಲಾಪ್ ಲಂಗೇಟಿಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಣ್ಣ  ಲಂಗೇಟಿಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಕಕ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಾಂಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾರ್ಜ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಫಾ ಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶೇಕ್ ಇಮಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಟಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ IMAM SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆನಂದ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನನ ಪೂಣ್ೆಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ ರಾವ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಯಳಿೇಧಯ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗದಿೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾಮೇೇಧರ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರಾವ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬ್ಸ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಕುಾಂದ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭನೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಿೇತಾಾಂಫಯ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಷತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮಭಮ .ಷಫವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಪಾಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಿೇಕ್ ಗುಡುಸ್ನಲಕ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಗರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಾಂದರ   ಮಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇವವ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ  ನಟಿಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೌಭಾಗಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಯಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ ನಾಯಕ ೇಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರೇಷ್ಮಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನೇವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನೇಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗಯ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ನಾಯಕ ೇಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಿೇನಾಕ್ಷಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ   ಷತಯ  ನೇರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾನಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಲೇಚನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗನಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ASHOK ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಸು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿೇರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದಾನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಯ ಭಮ  ಅಲಿಳಿಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಣ್ಣ  ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಗೇವಿಾಂದನರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಶೈಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಿಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಘುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಾಂಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಗವಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭದಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲರುಗಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈವವ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ASHOK ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಘುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ  ದೂಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಿೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಮಯ  ಸ್ನವ ಮಿ ಮ್ಲಲ್ಲಮಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೌಭಾಗಯ ಭಮ  ಮ್ಲಲ್ಲಮಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಭೇಸಿ್ಪ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಲರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲ ನಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜೈ ಜಗದಿೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜನಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಕಕ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ಫಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಾಾಂತೇವ ಸುತಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಡ್ಡಆರ್ ದೇವಿೇಾಂದರ   ತಿಳಕ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಫಣ್ಣ  ಸ್ನಹು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸ್ನಳಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹುಸೇನ್ ಚೌಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ERAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಛಾಯಾ ಕುಲಕಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಧಾಕೃಶಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುನೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗನಾನ ಥ ಭಸೂಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಮಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ GAMSI BAI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಯಾೆ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಸೆಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳಾಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಾಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನೇಲಕಂಠ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಕುಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಠ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೃಶಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಗುಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜೈಶಿರ ೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದೆದ ೇವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌರಿಶಂಕಯ ಕೇಡಭಪುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಕರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಯಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಯಾನಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ನೇಲಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೆಜಂತಿಮಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ಬಂಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಬ್ರರಾದಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಕಕ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷರೇಜನಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜವವ ರಿ ಕೇಡಸ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ ಪೂಣ್ೆ ಗುಡಡ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ   ಗುಡಡ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಜಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚ್ಯಾಂದ್ ಪಾಷ್ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಸ್ನಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಕ್ಮ್ರಾಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ್ಡಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಣ್ಣ  ಪುಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನ್ರಸರು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಯೇಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಲ್ಲಾಂಗ  ಬೇೇಸನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ  ಮಾಲ್ರಶ ಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜೈನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಿಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಜ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಭಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಉಮಾಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾಂಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಫರಿೇಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಮಾಯ  ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ MOTIBAI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಭೆಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಾಚ್ಯಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸರಿವಚ ಾಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇತಾರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೆನಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಪಿಾ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್  ಮತಿರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪುಲ್ಲಸ ಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ GOVIND ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದು ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಮಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇ  ಕುದರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜರೌ್ಗ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಫರ ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗುಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಮಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಭಾತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫಣ್ಣ  ಬುಗ  ಕ್ಮ್ಳೇಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇವಿ ಷಬ್ಸನ  ಕ್ಮ್ವಿೄಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕವಿತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚನನ ಫಷಸ   ಪಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚ್ಯರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲ್ಲಾಂರ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಕಮ ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಖ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಡೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ  ನಾಯಕ ೇಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಕುಾಂತಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಜರಿಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂರ್ಜಳಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಘವಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಭಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಾಂಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಕ್ಮ್ಾ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೄಹಾರ ಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜನಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದಾೆರ್ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಣ್ಣ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನುರಾಧ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಧುಸೂದನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಮೇೇದಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೈಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಮೇಧೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಮಾಡೊೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ   ತಳಿಳಿಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭೂಶಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಿಾಫಕ್ಮ್ಸ್ಪ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜೈನಾಪುಯ ನೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಲಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಣಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಣಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಮಿಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲ್ಲವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಶಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಿಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಾಾಂಕ್ಮ್ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೆಮಂಟ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬೆಚ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಳಸಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಠಲ್ ಜಾದವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸಾಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸಾಂಗ್ ದೇವಾಜ ಚ್ಯವ ನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸರುದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇರೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುನೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷಶಟ ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇನಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚ್ಯಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಿೇಮೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಶಿೇಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದವಯಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾನಕ್ಷೇಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಪಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಬ್ಸರ ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕಯ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಶಿರ ೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಸಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಶೇದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಭಠತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ರಚಚ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಭಯನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ  ಸಡದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಸಡ್್ಪಾಯ ಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಪುತರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಗಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇವಿಾಂದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದ ಪಾಶಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಬೇದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲ್ ಗಪರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಷತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಲಾಧ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಒಾಂರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಲಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರುದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಶೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಶೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಮ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಜನಾ ೇಬ್ಸ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫದರಿಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯೆಯ ೇದ ಮೌಲಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



2982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಜೇಲ  ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನುಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಭಾತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಪಿ. ಬ್ರರಾದಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವಿಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಬಟ್ ಜ್ೇಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬಟಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಾಯಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದಾರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಗಲ ದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮಶಿರ ೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಬೂಬ್ ಶಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಕಕ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಫಮಿೆಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇರಾಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲ್ಲಾಂಗರಾಜ್ ಬ್ರರಾದಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೆವ ೇತಾ ಬ್ರರಾದಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವ ೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಯಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ GOVIND ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರುಪಿಾ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸರಿವಚ ಾಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಮಾಯ  ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನೇಲಕಂಠ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ  ಅನನ ಸ್ನರಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದುಗೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚನನ  ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಫಾ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬೇೇಜಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಿತ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮ ಾಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಾಂದರ   ದೊಡಡಮೇೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಪಾಲಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಮಿಸ ಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಂದಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಸ್ ಕ್ಷವಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಜಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಸಿಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷವಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜನಾದೆನರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಠಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿಪಾ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಶೇಧಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಸಭಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ರಕ್ಮ್ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿನು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡಮಯ  ನಾಯ್ಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚನನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಜಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಸ್ಪರ ಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇಮಿಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚ್ಯಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೌಲಾಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಣೇಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಕ ಭಮ  ಕೇಡಿ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ  ಕುಾಂಬ್ಸಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಾನಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬದರ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇದೇವಿ ಜಗತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಿಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ .ಬ್ರ.ಶೆರಿಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೈನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೂಜ ರ್ ಅಸಭದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಾನಂದ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಜಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಿೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಯದಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಗಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಾದೇವಿ ಭಟಪಾಟಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನುಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ವಿೇಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರರಾದಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಿಯಾಜ್ ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚ್ಯಾಂದ್ ಪಾಶಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಭಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲಚಂದರ  ಯಾದವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸಭಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ  ದೊಡಡ ಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರ್ಜೆನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಲ್ಲಡೇರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇನಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇಫಲ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭನ್ರಮಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಶಿೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿದಾಯ ಸ್ನಗರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್ ನಾಟಿಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖತಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಚಚ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭೆಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಜಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕವಿತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭಭಮ  ದೊಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ಶಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ್ರೇವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಇಭೆಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ಕೆಷತ   ಭಹೇರು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ಭು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಸಿ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರುಕ್ಷಕ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಿನನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಪುತರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ರೇವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಶಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುನಂದಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಾಕ್ಮ್ಾಂಬ್ರರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೌಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ASHOK ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಮಾಶಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಖಾಸಾಂ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮೃತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಣಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಿಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕವಿತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೌಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚ್ಯಚ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲೇಕಯ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಮಿನ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಧನ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೌಸಯಾ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ಸ್ನವ ಮಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ ಗೇಧೆನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಧಾಮೆ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖೇಮೆ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಯತಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಷ್ಮಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಥೇಡ್ ಫದಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಾಧಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಯವಿಾಂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈವವ ಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಕ್ಷಾಂದರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಲಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಸತ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಭಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಥಾಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಣ್ಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಶಟ ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಯ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಯ ನಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ್ಜಬೆದಾ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾಷಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಶಿೇರ್ ಅಸಮ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಅನಸುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜನಾಧೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಾನಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುವ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಉಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ್ರಡ್ಡಡ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತಿನ ೇ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಷ್ಟಟ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದಿರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರುಕ್ಷಕ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಸ್ಟ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇತಿಲಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಮಾಯ ನಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿವವ ನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಮಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜೇವ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೃಶಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾವ  ಮಾಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ  ಗೇಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಾರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಫಾ ಮಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಣ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಟಟ ಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯತನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಶೈಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ  ಲಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಯಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಜಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆಫ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಕ್ಮ್ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಭಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇನಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಭಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನಕ್ಮ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾರಾಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಭಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ AMBI BAI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಮಿಸ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಇಬ್ಸರ ಹಾಂ ಶಾಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹೇಭಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಟುಕ್ಷಸ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗಜೇನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇವಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತುಲಾಜಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಶಿಧರ್ ವೆದಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹೇರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿನೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳುಸ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಕೄ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ನಯಸ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದವಯಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದವಯಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಾಂತಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ ನಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಭರಾಮ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಾಂತಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ್ರಡಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಮಿಿ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪುಣ್ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹುಷನಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಮ್ಲನಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಘುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿದಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಮೆ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇನಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಭಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ್ಗಯಿಫಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಭಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಶಾಥ್ೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಬ್ಸರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹರಿಮ ನಾಯೆಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭನಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಭಮನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮವ ದೊಡಡ ಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಜಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಮಯ  ದೊಡಡ ಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲನಾನ  ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕ್ಮ್ಾ ಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಲಾಜ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇಶೈಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜಯ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಶಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಗಯಿಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸರಿ ಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೆನಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಿಭಮ ನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಕ್ಮ್ಮ ನಾಮಕ್ ಸೇಭಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಳಜಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಳಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಘಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಸ್ನರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಭಾಷ್ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲಲು ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫದರ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಸೂಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನೇಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾವ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಶಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇರಾಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುಟಾಲಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಿೇಯಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪೈರಿಮಾ ಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿರುತಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಸನರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ  ನಾಯಿಕ ನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂಡ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭವ  ನಂದಿಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ವಣ್ೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ಯಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಠಾಕ್ಮ್ಮೆ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸಾಂಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫನಸಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೌನೇವವ ರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಚಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಇಲಿಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಭೆದಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಷತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದು ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಭ ನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚ್ಯನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾಾಂಡು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಿಾಂಚಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಳಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಸು ರಾಠೇಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲನಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಶ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನೂಮೆ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲರುಗಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎರು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಥಮೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇರು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಶಿರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತಾರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಭಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಜಾಧವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಶಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹರು ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನೇಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ್ಗಾಂಗಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವನಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸರಿಚಂದರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕೃಶಣ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಸ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಷತ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷರೇಜಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವವ ರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಖ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲೇಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಯದಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ  ಭೇಭಣ್ಣ  ನಾಂರ್ಗಪುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್.ಕೄ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪರ ೇಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಷಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇರೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ KISTMMA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕ್ಮ್ಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಲಾಜಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಠ ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾತಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿಜ್ಯ ೇತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಂಜನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಂಜನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭದಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪುನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಲಯ ಜಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ  ಮ್ಲತಾಯ ಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಮೃತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮೆ ಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತಾರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ GOVIND ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಜನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ್ ಅಸಭದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ್ ಜಾಪರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಭಮ ದ್ ಶಾಫಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುಾ ಲ್ ಜಬ್ಸಾ ರ್ ಶಾ ದಶೇೆಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಹೇರಾ ಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಯಖನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಕ್ಮ್ತ ಖಾೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನರಿತ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಬ್ಸ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



3957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MASHMMA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾಂಡುರಂಗಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಬೂಫಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಕರ ಭು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IRAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿರಾಮಾ ಬ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಸಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಯತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾರ್ಜ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇತಿಲಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಠ ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳುಸರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷತ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಂಡರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲಿಾ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹೇಮೆ ನಮನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಾಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ಸರ ಯ  ನಾಮಕ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಾಂಜಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

3999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಾಂಜಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕ್ಷಕ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಕ್ಷರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂಗ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಸಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಲಾತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಳಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಳು ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸರಿೇಶ್ ಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂಜೇ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಲ್ಲತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಚಭನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಸ್ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಯ ನ್ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ  ಚಿನನ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ  ಇಾಂದನಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಷರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಜ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ RAM ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ RAM ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದವಯಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಮಾರುಡು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇರೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಬ್ರ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಜರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಬ್ಸಯ  ನಾಯ್ಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಯ ನಕ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ  ಸುಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉವ  ದಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೈರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷತ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ ಾಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಲಾಚ್ಯಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೆಮಿಾನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯವಿ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆಾಂಜಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಜಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಧೆರಾರ್ಜ ಗೌಡ್ ಕಲಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಡಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಭಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ  ಮ್ಲಟಿಟ ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇರಿ್ಗ ಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಸ   ಶಿನಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬೇೇಡಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರೂಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪುಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖೇಯ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸರಿವಚ ಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲ್ಲಾಂರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈಯಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಷಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದವಯತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲ್ಲಾಂಬ್ಸಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗವಾನ್ ಸನುಮಂತ್ ರಂತೇಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷ್ಟಟ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಭಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ನಾಯ್ಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಂಟಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ರರ ಯಾನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಮಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಲ್ಲತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕಯನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾನಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಂಗನಾಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಂಪಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಕ್ಷೇಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಶಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಹಾರು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ   ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಾಂಡಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ MASAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಕ   ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಹು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಾಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಎನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ ಕೃಶಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸುಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ್ರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲ್ಲಾಂಗಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಂಗ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊೇಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆಶಾ  ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಯ  ನಾಯ್ಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಲಾನಾಯ್ಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಭಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಲಾಜಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ  ಬ್ಸಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ GOPI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮ್ಲಟ್ರಟ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕಯನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಿೇರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೇಬ್ರರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಗನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ RAMI BAI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಮಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ RAM ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪುರುಶರಾಭ ಯಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿದಾಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ TIKIBAI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಲ್ಲತ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೆಸಣೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೃಶಣ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗಮಾಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಷ್ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಕ್ಮ್ಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಂಗ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೇಕಿಮನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚತುರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಾಂಡುರಂಗ ಮಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತುಳಸ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಿನನ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಾಂಡಾರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಟ್ರಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಡ್ಡಯುಕ್ಮ್ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಶಿೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾೆತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಮೂದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಬೂಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಾಂ ಡ್ಡ ಇಕ್ಮ್ಾ ಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಬೂಬ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಧುಸೂಧನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಮಾ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿೇಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷವ ನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮಯ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾೆತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಗವಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ  ಗುತೆತ ೇದಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲಿಾ  ಶಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ರಚಚ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಲ್ಲಪುಕಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಕೂಾ ಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಭಷೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮಿೇರ್ ಹುಸೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಾವಿೇಯ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲಭಣಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಡಾಯ  ರಾಣಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕುಷ್ಮೆದ್ ಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗನಾನ ತರ ಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಭಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಗವಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನನ ಪುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಖಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಕರ ಾಂ ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಮಯ  ಸ್ನವ ಮಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನೇಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷವಿತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮಿೇರ್ ಟ್ರಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಕುಾಂತಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೄ ದಾಮೇೇದರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚ್ಯಕಲ್ಲ ನಯಸಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುರಾನ್ ಟ್ರಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನರೇಾಂದರ  ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಶಿೇರ್ ಮಿಯಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಮ್ಲದಾ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶೇಖರ್ ತಂಫನಾಯ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷವಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗದೇವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿವವ ನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಮಯ  ಗುತೆತ ೇದಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಕುಾಂದುರ್ರಡ್ಡಡ  ತಿಮಾಮ ಪುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಾರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತುೆಜಲ್ಲ ಬ್ಸಳೆರ್ಗಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಖಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಮ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಬೂಬ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಘವಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷರೇಜಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಗಯ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಬುಬ್ಸ ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಾಕೂಬ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಕೃಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಲಾಜಯ  ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಮಿತಾರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಚನಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಚಚ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಭಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಕೄರ ೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಕ್ಮ್ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೆನನ   ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಚಚ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದಾರ ಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅವ  ನಾಗ  ಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಬೆರ್ಗಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ  ಪಿ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಭದಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಚಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಡು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಶಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನುಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ  ಪಿರಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ERAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಟಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷ ಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ  ಮ್ಲಟಿಟ ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶೇಖಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಡ್ಡ ಮೇಸನರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕೄರ ಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ASHOK ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹೇರಾಲಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗ  ತಿ ಣ್ಣ  ಪುಲಿಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇನೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಾದೇವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಲನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭದನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಣ್ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜಧೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಳತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜ್ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ASHOK ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ERAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖಾಸಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಘವಾಂದರ  ಸ್ಪಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆಬುಬ್ಸಸ ಬ್ ಪಿಾಂಜಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ್ಮ್ರ ವ್ ಕೇತಿಾಪುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೇೇಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬೄಕುಕ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಟು ಷಣ್ಣ  ಚೆನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಬ್ಸಯ ಗರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಗ  ಎರುಕ್ಮ್ಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ  ಎಡಿಕ್ಮ್ಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಚಚ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಾಂದರ್ ನಯಷ  ಮೇೇಟಕಲಿ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಸ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೌಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಾತಿಮಾ ಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಇರಾಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷತಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಸಮ ದ್ ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಉಸ್ನಮ ನ್ ಟ್ರಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿೆನ್ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲಾಬ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಭಮ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಷ್ಮದ್ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅರ್ಜೆನ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷರೇಜನಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗದಂಫ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಾಂಬೄರ ಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜ್ೇತಿ ಬೇೇಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಧಾಯ ಹಾಡುತಾತ ರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅರ್ಜೆನ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಲಾತಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಮಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಮ ತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಧಯ ಾಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ TIPPMMA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚೆನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೌಲಾನಾ ಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇಭಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರೇವಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕನಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಕ್ಷೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಇರಾಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಭಮ  ಶಾಮ್ಲ ತಳರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭನ್ರನ ೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಸೇರ್ ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಿಕಕ ಫಳಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಶಣ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶುಬಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷವಿತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಬ್ಸನಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮಾನುಜಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಚಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಜಾಕ್ ಷಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಠಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಯಷವ ತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಗವಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಯ ಚಿನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಭರಾಯ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಸಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ತಾಪ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ ರ್ರಡ್ಡಡ  ದೇವಮ್ಲಖ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೆ ಬ್ಸದಲ್ಲೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಯ ದ್ ಇಜಾಜ್ ಜಾಪರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ದುಕ್ಮ್ಾಂದರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ತಳವಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ವಿೇಯ  ನಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನ್ರನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ ರ ಭು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಗವಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹುಸೇನ್ ಬ್ರಐ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಸೇನಾ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಾಂ ಡ್ಡ ಹುಸೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮಿೇರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹೇಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮಿ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿೇಾಂದರ  ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ  ಚಿಕಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಹೇಫಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಹೇಫಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಗಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸಭದ್ ಅನಫಾ ಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈವವ ಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಘು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೇಬ್ರರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮಾಚ್ಯರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹೇಭನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈವವ ಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೌಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹೇರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚಭನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂಡ್ಡಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಫರ ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನಕ್ಮ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗೌ  ಕುಾಂಬ್ಸಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಿಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಯದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ರಾಭ  ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ  ರ್ಗವಿನಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಾಪರ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಹೇರಾ ಬ್ಸನು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಜಾತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬೇೇನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಕಕ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸೂದ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಬ್ಸರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಸಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನಾನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಸಿಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗವಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಯತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ  ಅಡವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಯತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಷ್ಮಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬೇೇಜಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಷರ್ರಡ್ಡಡ  ಇನೆಲಿ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವನ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಲ್ಲತ ನೈದು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಶಿೇಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚನನ  ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಿನನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಇಬ್ಸರ ಹಾಂ ಷಬ್ ಜಮಾದಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಷಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲ್ ನಬ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಿೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೌಲಾಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ   ದೊಡಡಮೇೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾರಿಜಾತ ವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಬೇೇಯಿನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಫಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ್ಗಯಿಫಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಯತಿೇವ ಕುಲಕಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮಾಚ್ಯರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುಾಂಡಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಚಚ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮ ಶಿಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ ರಾಮವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೇೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಸಮ ದ್ ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಿರ್ ಷಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಮೃತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಭಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆನಂದ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಭಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಣಿ ತಭಮ ನ್ ಬೇೇಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಮಯ  ಗುತೆತ ೇದಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆನಯಖನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜೇಲ  ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನನ ಪುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



4997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅರ್ಜೆನ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅರ್ಜೆನ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

4999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಘವಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ASHOK ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮಯ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬ್ಸ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫದರಿಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಗವಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಸಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಷಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷವಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷವಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಸೇರ್ ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಶಿೇರ್ ಅಸಮ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಶಿೇರ್ ಮಿಯಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಗವಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಗಯ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ  ಗುತೆತ ೇದಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಮಾ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಂಡೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬೇೇಡಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಗಭಮ  ಚೆನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಕ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ  ಯಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈಯಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಷಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಲಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಭಹಾದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರ ಭು ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಾನನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಕನಗಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗೌಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಾಜಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ  ಡಾಡ ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ರರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕ್ಷಕ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಬ್ಸ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಉವ  ದಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬ್ಸಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರುಣಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಡ್ಡನ್ ಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರೂಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂಜೇ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗನಾನ ಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಯ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಯಡ್ಡಡ  ಮ್ಲದಕನಳಿಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕೄರ ಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇನ  ವಿವವ ಕಭೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ್ಮ್ರ ವ್ ಕೇತಿಾಪುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ ಭಾಕಯ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಯಾೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಾಮ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೆನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಕವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ USENAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷವಿತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಯತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸ್ನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೄ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯೇಗ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕನಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಸತ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಧಾಕಯ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಮಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜನಾಧೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಕ್ಷಾಂದರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಚಂದುರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹೇಮಾತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮತಿೇಥೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಧಾಮೆ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಿನ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇಶೈಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ನಾಟಕರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾವೂಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೇಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಂರ್ಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ  ರುದರ ರಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಲನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ IDAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನವ ಮಿ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಜಟಟ ಪೇಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಯನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಬ್ರರ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಗಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರೇಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಿೇಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಂಗನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸ್ಪನ್ ಸ್ನಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಪ್ ಕ್ಮ್ಳೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗವಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಗಯಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಿನನ  ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಶಾಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ  ಮೆಲಾರಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶೈನು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ  ಫಗಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಕುಣಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಭಮ  ನಟಿಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಭಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ MASAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಸೈನರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಂಡರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷತ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇರೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎಲಿಭಮ  ಡಡ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇಯಬದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ ಸುಾಂಡ್ಡಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪೈರಿಮಾ ಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ  ಡಂಕೂರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಸಂದ  ಗಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಿಭಳಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುರುರಾಜ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷತ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲಾಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಿರಾಜಪುರಂ ದೇವಾಂಧರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ  ನಯಷ  ಬೆಯಕೇಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಉಶ  ರ್ಜಲ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಕ ಭಮ  ಡ್ಡ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಭಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ಲಲು ಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಡಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷತ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಲಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಂಟಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಘಭಸ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಧಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲಿಾ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮ್ಲನಾಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇರಿ್ಗ ಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದಿರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಷರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಫಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಾಡ್ಡಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ TIKIBAI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಹು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಲ  ದಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿನೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿವಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಲಭಮ  ತಿಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವ  ತಿಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಹೇಮ್ ಬ್ಸಷ್ಮಮಿಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖತಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಶೇದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮ್ಲದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೃಶಣ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮ್ಲತಿತ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ  ಬ್ರ ಹೆಳಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾನಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಕುಾಂತಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೂಭೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ನಬ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯವಿಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಡಡ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹೇಫಬ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆಶಾಬ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ  ಕಲಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರಿಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೂಮೆ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ ಭಾಕರ್ ಬ್ರ ಯಾದವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಯ  ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಭು ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚೆನನ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಘವಾಂದರ  ವಿ ಕುಲಕಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಿನಾ ಟ್ರಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಕಲ್ಲ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಭಲಿಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಂಕ  ಮಂತಿರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಬು ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗನಾನ ಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ  ಉಪಾಲ್ ಬೇೇಯಿನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಲ್ಲೆಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಡ್ಡಜ ಅನತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭವ  ನಂದಿಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಇಬ್ಸರ ಹಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜಧೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಘುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷವಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  ಹುಲ್ಲಗುಾಂಡಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಶಿಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗಣಿಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ವಪಾ  ಮಡಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ CHNDI ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹರಿಮನಾಮಕ ಅಭಯನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇರೇಾಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರೇವಾಯ  ನಾಯ್ಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಭಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಮಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪೇನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಸಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರೇಖಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರಿಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪೂಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಜರಿಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೂಮೆ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಡ್ಡವಿಾಂಡರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಳಭಮ  ಕನಗಡಡ  ಲಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ ಕೄ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂತೇಷ್ ಕೄ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲ್ಲಸ ಾಂಗ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜನಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇರ್ಗಲಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಮಿನಾ ಬಗಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಾಲ  ಪಾಳೆಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ  ಕ ಕ್ಮ್ಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ  ಬರ್ಗರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದುಗನೂರು ಮಾಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲತಾಯ ಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ USENAMMA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಬ್ಸಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂಗೇತಾ ಎನ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬಗವಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭನಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿಭಮ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ RAMI BAI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬಗವಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ನಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಕ್ಮ್ರಾಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಡಡ  ಮಾವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಾಮ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಚಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷನಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹೇಫಬ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ MOHD RAFFI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಧೆನ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ  ಮೆಲಾರಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಬದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ  ಪಾಮಯ  ಪದಿದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲ್ಲಾಂಬ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಮಿತಾರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಭಮ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಿತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸರಿಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕನಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ASHOK ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾವಿತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಭಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬುರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮ್ಲತಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಷ್ಮಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬ್ಸಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಶ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಕರ ಪಾಣಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಯ ಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಕಂಬ್ಸರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಶಾ  ಮೇನ್ರಪುಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಜಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇತಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇ ಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಫವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಂಡರಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ ರ್ಗಬ್ಸಮೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ತಿ ಣ್ಣ  ಸರಿಜನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ಚ್ಯವ್ನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ಚ್ಯವ್ನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಾರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಖಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸ್ನಯ  ನಾಯ್ಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಕುಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಮರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಫರ ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಾರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಬ್ರರ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಬುದಾಸ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಾಡ್ಡಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿಭಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಟಿೇಕ್ಮ್ ರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಫಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭದಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಭಮ ಲ್ಲ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲಾಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ಸರ ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಯತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಧೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಕಕ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಿೇವಾೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ GOVIND ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೃಶಣ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ್ ಚವಾಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂಡ್ಡಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಲಚಚ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕವಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರುಕ್ಷಕ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತೇಜಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಕವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಾಮ ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಚೆನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊರ ೇತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಭವೃದಿಧ ಡ್ಡಷಲಾಗುತಿತ ದೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ  ಇತತ ಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹೇಭನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೄ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ  ಕ್ಮ್ಳೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ  ಪಪೆಲಿಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಜಾತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಯಷವ ತಿ ಎನ್ ನಂದನಗರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ  ಶಿನಾಳ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಷತ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಸತ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಚಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಿ ರಾಠೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಧಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಾಮ ಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಧಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹರಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಟ್ರಟ ಲ್ ನಯಸಾಂಸ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆರ್ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗುಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲನಾಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭದಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕವಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡು ಸೇಭ ಯಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾನಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಾಂತಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸ್ನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತೇಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹರೇ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದುಲಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕವಿತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪೂರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಳಸ ರಾಮ್ ರಾಟೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಷ್ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಸನಭಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫದರಿಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಮಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಚ್ಯಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಣಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕುಕ್ಷಕ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚೇಕಲಾ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವನ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇದಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಜಾಧವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯತನ ಬ್ಸಯಿ ಜಾಧವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಭ ಲಾಲ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇತಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೆಮಾಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಾರಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಮ್ಲಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ BIKKIBAI ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಿನರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಚಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜನಾದೆನರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗುಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಧಭೆರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಣ್ಕಮ ಖಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮ್ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಶೇಖರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೂಜಾ ನಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಯುಮ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ವಿೇಯ  ನಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ತಳವಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆಕ್ಮ್ಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದುಲಾ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಯ ದ್ ಇಜಾಜ್ ಜಾಪರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ದುಕ್ಮ್ಾಂದರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



5972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಯ ಚಿನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ .ಬ್ರ.ಶೆರಿಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ ರ ಭು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಾಷತ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನ್ರನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಾಂದಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ಸಂಗವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಎಾಂ ಸಂಗವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

5999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖತಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾರ್ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾಂಡ  ಯೆರಾೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MILIND ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿದಾಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ   ಫಗಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನತಾ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ  ಜ್ೇಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪದದ  ಕ್ಷಷತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವುಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂಗೇತಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ಸರ ಯ  ನಾಮಕ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎಾಂ ಅಶೇಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಟು ಷಣ್ಣ  ಚೆನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



6037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳುಸರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಬಂರ್ಗಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಘವಾಂದರ  ಸ್ಪಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುನಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇತಿಲಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇಯಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಭಮಯ  ಕಲಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ  ಚಿನನ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ  ಇಾಂದನಕ್ಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖೇಯ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಭಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ  ಎಡಿಕ್ಮ್ಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಶಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಫರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರ್ರಡಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಧೆನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸರಿ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಹು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಧಯ ಾಂ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾನ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳುಜಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಚೆನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಧುತ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ  ದೇಯಲಿ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿಮಾಮ ರ್ರಡ್ಡಡ  ರುದಾರ ರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂದೆಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾರುತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸುಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೄ.ಯವಿಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುರಾನಾಸ ಬ್ ಶೆರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



6102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆಪಾಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಾಂಡ್ನರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೇನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯವಿ ಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇಯಬದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖಾಸಾಂ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಭಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ್ ಜ್ೇಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗದಿೇವವ ರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈವವ ಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫರ ಹಾಮ ನಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಕುರುಪೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಷ್ಮಮಿಯಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂಜೇ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಣ್ೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮ್ಲರುಳಿ ಮೇೇಸನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೌಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುರೌ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



6167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲ್ಲಾಂರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗವಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಯ ನಸ ಾಂಗ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಚೆಗಪಟಿಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ  ಕುರುಬ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಟಿೆ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೆಮಿಾನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಭಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಮಿತಾರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬೄಕುಕ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೄ ರಾಮ್ಲಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಳ  ಮ್ಲನಕನಲಿ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕನಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೇೇಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಯಮವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ದೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಶಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನಮಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಆವರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಅನಂತ್ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ತುಳಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸಂತೇವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕಭಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಪಡ್ಡಡ  ಬ್ಸಬು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಆವ  ಸ್ನಮ  ಪಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವಿವವ ನಾಥ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಹೇರಾಲಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವೄಾಂಕಟಗರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವರುಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



6232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬುಗ  ತಿ ಣ್ಣ  ಪುಲಿಾಂ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ದೊಡಡ  ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸಂಧಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕಲಾ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವಿೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ್ ರ ಭು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ರ ವೄಾಂಕಟೇವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ತೇಜ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಧನ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಗುರುರ ಸ್ನದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವಯಣ್ಗೌಡ ನಯಷ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಗತ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ತಭಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸದದ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ದೇಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಫಷರಾಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಶಿರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸಂಗ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಣಿಕ್ಷಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚನನ   ಚೆನನ   ಅಗಷರು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗಲಭಮ  ನಾಯಕ ೇಟಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಾಗ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಟೇಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವಯಣ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ASHOK ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಪಾಟ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನರಂಜನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸೈಮದ್ ಭಹೇಮ್ಲದ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಾಗರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕಶಾಪ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



6297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಸಾಂಸ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಯಮಾಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವಿಠಲ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸಂಜ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಜೈರಾಮ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಾಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬುಗೌಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಾಗ  ಲಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬ್ಸಲಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮಂಜನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಪಾತಾಯ  ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇೇತಯ  ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಶಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ದಾಮಿಾನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ದೇವಿ ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಜಮಿಿ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ಸಯಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚಂದರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಅಭರಾಮ ನಾಮಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ IMAM SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಎಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಡ್ಡ ಸನುಮಂತು ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ GOVINDAPP ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಜಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕಷ್ಮ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕಪ ರಾ ನರೇಾಂಡರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮಶೇದಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಅಾಂಜಲ  ಭೇಭ  ಪಾಂಟಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬ್ರಚಚ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಡ್ಡ.ಆರ್.ಡ್ಡ.ಸಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಈಯಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ERAPPA ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬ್ಸಳ  ದೊಡಡ ಭನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ರಾಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬ್ಸಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಗಜಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಾಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬುಗೌಭಮ  ಪಿರಂಗ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಯವಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಅಶೇಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಎಪಾರ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕಟಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



6362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನಮಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸನುಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸನಮಂತು ಭಲ್ರ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವಿಷ್ಣಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭಷ  ನಯಷ  ಮ್ಲಕ್ಮ್ಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಷಕೄರ ೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಾಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಯತನ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವಭಮ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಅಾಂಜಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸನಮಂತು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಷತಯ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಆವರ ಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭನ್ರಮಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಅವ  ನಾಗ  ಶೆಟಿಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ತುಲ್ಲಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಷಭದಾಸ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚೆನನ ಕವ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಪಾಟಿೇಲ್ ಯಘುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ದೇರಾಜ್ ವಾರ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಷಫನಾನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬುಗೌಮಯ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮಲಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಣಿಕ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಚ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬುಗೌ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಡ್ಡ ಬಸ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಸಮೂದ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಶಿಮ್ಲಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗುಲ  ನಾಯಿಕ ನ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೌಲನ್ SAB ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗಲ  ತಂಗ  ಕೇೇಣಂಳಿಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ರಾಭ  ನಾರಾಮಣ್ ದಾಷರಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ತಿರುತಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ



6427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಆಶಿೇದಿೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಷಶಟ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಷಣ್ಣ  ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಸಾಂಸಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ASHOK ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನಯಿಲು ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷ  ಗುಾಂಡ  ಕಡಚಲಾೆ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಫಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭನ್ರಮಾಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಆವ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಹುಸೇನ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಘುದಾಭ ಬ್ರೇ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ದೇಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನಯಿರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮಾಸುಮ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಯಘುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಅಡ್ಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬ್ಸಲಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚನನ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಶುಬವಚ ಾಂದರ ಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ದೇಕಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಲಿ್ರೇಶ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬ್ಸಲಾಭಣಿ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಇರಾಶಾದ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಚಯ ನಾಮಕ್ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ರುಕಕ ಭಮ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವಿೇಯಯಡ್ಡಡ ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

6467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಬ್ರತತ ನ್ರ ಬ್ರೇಜ

2019-20£ÉÃ ¸Á°£À°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¨ÁQ¬ÄgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀ «ªÀgÀ, PÀ®§ÄgÀV f¯Éè

1 gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ/¤AUÀtÚ ¸ÉÃqÀA DvÀäºÀvÉå

2 §¸À¥Àà/WÁ¼À¥Àà ¸ÉÃqÀA DvÀäºÀvÉå

3 ºÀtÀªÀÄAiÀÄå PÁ±À¥Àà ¸ÉÃqÀA DvÀäºÀvÉå

4 PÁ±À¥Àà vÀAzÉ D±À¥Àà ¸ÉÃqÀA DvÀäºÀvÉå

5 ¨sÉÆÃeÉÊ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ QµÉìöÊ£ÁAiÀÄPÀ ¸ÉÃqÀA DvÀäºÀvÉå

6 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ¸ÉÃqÀA DvÀäºÀvÉå

7 £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ºÀÄ Ȩ́Ã£À¸Á§ Ȩ́ÃqÀA ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

8

Ct«ÃgÀ¥Àà/£ÁUÀtÚ

¸Á.ºÀAUÀ£À½î

Ȩ́ÃqÀA ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

9

w¥ÀàtÚ/ À̧gÀ À̧¥Àà 

ªÀÄÄzÉÆÃ¼À

Ȩ́ÃqÀA ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

10

¥Á±ÀÆ«ÄAiÀiÁ/§AzÀ°èSÁ£À

vÉ®PÀÆgÀ

Ȩ́ÃqÀA ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

1 ಸೇಡಂ ºÁ¨Á¼À.n gÁeÉÃAzÀæPÀÄªÀiÁgÀ/zÉÃ«AzÀæ¥Àà

2 ಸೇಡಂ ºÁ¨Á¼À.n ªÀiÁ¤PÀ¥Àæ§Ä/UÀÄAqÀ¥Àà

3 ಸೇಡಂ PÉÆAPÀ£À½î ºÀtªÀÄAvÀ/£ÁUÉÃ±À

4 ಸೇಡಂ ¯ÉÆÃºÁqÀ ±ÀÁAvÀ®/dUÀ£ÁxÀgÉrØ

5 ಸೇಡಂ PÀzÁè¥ÀÆgÀvÁAqÀ ºÀtªÀÄå£ÁAiÀÄPÀ/vÁgÁ¹AUï 

2019-20 £ÉÃ ¸Á°£À PÀÈ¶ ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ.

PÀæ.¸ÀA ತಾಲೂಕು UÁæªÀÄ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀÈ¶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj ¸ÉÃqÀA vÁ|| ¸ÉÃqÀA



6 ಸೇಡಂ §£ÀÆßgÀ f ªÀÄÄgÀUÉÃAzÀæ/®PÀëöät

7 ಸೇಡಂ DqÀQ ªÀÄiÁ¸ÀÄªÀÄ/®PÀëöät

8 ಸೇಡಂ DqÀQ £ÁUÉÃAzÀæªÀÄä/£ÀgÀ¹ªÀÄÄè

9 ಸೇಡಂ DqÀQ w¥ÀàAiÀÄå/¸ÀtÚ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå

10 ಸೇಡಂ EAeÉ¥À°è eÉlÖ¥Àà/§¸À¥Àà

11 ಸೇಡಂ DqÀQ £ÀÁUÀ¥Àà/£ÁUÀ¥Àà

12 ಸೇಡಂ PÉÆqÁè ²æÃªÀÄw ªÀÄgÉªÀÄä/gÁªÀÄAiÀÄå

13 ಸೇಡಂ ªÀÄÄµÀ×½î «ÃgÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå/±ÀAPÀæAiÀÄå

14 ಸೇಡಂ PÀqÀZÀ¯Áð vÁAqÀ ºÀ¸Á£Áß£ÁAiÀÄPÀ/¯ÉÆÃPÁå£ÁAiÀÄPÀ

15 ಸೇಡಂ PÀqÀZÀ¯Áð vÁAqÀ nÃPÁgÁªÀÄÄ/ºÀÄªÀiÁä£ÁAiÀÄPÀ

16 ಸೇಡಂ PÀqÀZÀ¯Áð vÁAqÀ ¯ÉÆÃPÁå£ÁAiÀÄPÀ/ºÀÄªÀiÁè

17 ಸೇಡಂ PÉÆÃ®PÀÄAzÁ ¯ÉÆÃPÁå£ÁAiÀÄPÀ/ºÀÄ£Áå

18 ಸೇಡಂ ©®PÀ¯ï ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ/±ÀgÀt¥Àà

19 ಸೇಡಂ PÉÆÃ®ÄÌAzÁ §¸À¥Àà/w¥ÀàtÚ

20 ಸೇಡಂ zÀÆUÀ£ÀÆgÀ ªÉÆÃ£À¥Àà/ªÉÆUÀ®¥Àà

21 ಸೇಡಂ zÀÆUÀ£ÀÆgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà/©üÃªÀÄ¥Àà

22 ಸೇಡಂ ªÀÄzÀ£Á ªÉÄÃWÁå£ÁAiÀÄPÀ/¥sÀvÁå£ÁAiÀÄPÀ

23 ಸೇಡಂ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À ¸À.±ÁªÀÄ¥Àà/§AzÉ¥Àà

24 ಸೇಡಂ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ AiÀÄAPÀ¥Àà/J®è¥Àà

25 ಸೇಡಂ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ J®èªÀÄä/ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà

26 ಸೇಡಂ ²¯ÁgÀPÉÆl ¥Á¥ÀtÚ/CªÀÄAw

27 ಸೇಡಂ ¥ÁPÁ® ¸ÀÁAiÀÄ¥Àà/D±À£Àß

28 ಸೇಡಂ ªÀÉAPÀl¥ÀÆgÀ w¥ÀàtÚ/©üÃªÀÄ¥Àà

29 ಸೇಡಂ UÁqÀzÁ£À ºÀgÁå£ÁAiÀÄPÀ/PÁ±Àå£ÁAiÀÄPÀ

30 ಸೇಡಂ ªÉAPÀl¥ÀÆgÀ ¸ÉÃªÁ£ÁAiÀÄPÀ/¨ÉÆÃ¥Áå£ÁAiÀÄPÀ

31 ಸೇಡಂ ªÉAPÀl¥ÀÆgÀ ¹ÃvÁ£ÁAiÀÄPÀ/¸ÉÆÃªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ

32 ಸೇಡಂ RAqÉgÀAiÀÄ£À¥À°è gÀWÀÄ¥Àw/§AzÉ¥Àà

33 ಸೇಡಂ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À ²ªÀ¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà

34 ಸೇಡಂ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À QµÀÖ¥Àà/ªÀÄ®è¥Àà

35 ಸೇಡಂ PÁ£ÁUÀÁqÀØ gÀÁªÀÄÄ®Ä/ZÀAzÀæ¥Àà

36 ಸೇಡಂ PÁ£ÁUÀÁqÀØ ¸ÀÄzÀ±Àð£ÀgÉrØ/©üÃªÀÄgÉrØ

37 ಸೇಡಂ PÁ£ÁUÀÁqÀØ ¸À.ªÉAPÀlgÉrØ/§¸ÀgÉrØ

38 ಸೇಡಂ PÁ£ÁUÀÁqÀØ gÁªÀÄÄ®Ä/D±À£Àß

39 ಸೇಡಂ PÁ£ÁUÀÁqÀØ ¹zÀÝ¥Àà/¸ÁAiÀÄ¥Àà

40 ಸೇಡಂ PÁ£ÁUÀÁqÀØ ªÉÆUÀ®¥ÀÀà/£ÀgÀ¸À¥Àà

41 ಸೇಡಂ RAqÉgÀAiÀÄ£À¥À°è ªÉAPÀl¥Àà/AiÀÄ®è¥Àà

42 ಸೇಡಂ ªÀÉÆÃvÀPÀ¥Àà°è UÉÆÃªÀzÀð£ÀgÉrØ/gÁªÀÄgÉrØ

43 ಸೇಡಂ ªÀÉÆÃvÀPÀ¥À°è gÁªÀÄ¥Àà/zÉÃ«AzÀæ¥Àà

44 ಸೇಡಂ ªÀÉÆÃvÀPÀ¥À°è gÀWÀÄ¥ÀwgÉrØ/gÁªÀÄPÀÈµÀÚgÉrØ

45 ಸೇಡಂ ªÀÉÆÃvÀPÀ¥À°è ¹zÀÀÝªÀÄä/ªÉAPÀlAiÀÄå

46 ಸೇಡಂ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À ZÀAzÀgÀ/gÁªÀÄÄè

47 ಸೇಡಂ £ÁqÉÃ¥À°è gÀÄPÁå£ÁAiÀÄPÀ/UÉÆ§æöå£ÁAiÀÄPÀ

48 ಸೇಡಂ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À ¸ÁAiÀÄ¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà

49 ಸೇಡಂ ±ÀPÀ®¸À¥À°è ªÉAPÀlgÉrØ/ªÉÆUÀ®gÉrØ

50 ಸೇಡಂ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À ªÀiÁtÂPÀ¥Àà/©üÃªÀÄ¥Àà

51 ಸೇಡಂ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À C£ÀAvÀ¥Àà/ºÀtªÀÄ¥Àà

52 ಸೇಡಂ ²Ã¯ÁgÀPÉÆÃl PÁ±À¥Àà/£ÀgÀ¸À¥Àà

53 ಸೇಡಂ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À gÁªÀÄªÀÄä/§ÄUÀÎ¥Àà

54 ಸೇಡಂ ªÀÄÄzsÉÆÃ¼À CAiÀÄåªÀÄä/ZÀAzÀæ¥Àà

ಕರ .ಸಂ ಜಲಿ್ರ ತಾಲ್ಲಕು ಹೇಫಳಿ ರೈತಯ ಹೆಷರು ಡೆದುಕೇಾಂಡ ಸೌಲಬಯ

1 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

2 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

3 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷವ ನ mÁ¥Àð°£ï

4 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನುಸೂಮಭಮ mÁ¥Àð°£ï

5 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಮಯ mÁ¥Àð°£ï

6 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

7 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಶಾವ ರಾಧಯ mÁ¥Àð°£ï

8 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಾಂಜಲಮಯ mÁ¥Àð°£ï

9 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮ ಾಂತ್ mÁ¥Àð°£ï

10 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ mÁ¥Àð°£ï

11 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಮಯ  ಗುತೆತ ೇದಾರ್ mÁ¥Àð°£ï

12 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ಭಸದೇ mÁ¥Àð°£ï
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13 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬು mÁ¥Àð°£ï

14 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಮಯ mÁ¥Àð°£ï

15 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಂಕ mÁ¥Àð°£ï

16 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

17 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ mÁ¥Àð°£ï

18 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ mÁ¥Àð°£ï

19 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

20 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಂಡ್ಡಗ ಸ್ನಬ್ mÁ¥Àð°£ï

21 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೌಷಯ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

22 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

23 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲಾ ಭಸಭದ್ mÁ¥Àð°£ï

24 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಭಮ mÁ¥Àð°£ï

25 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ mÁ¥Àð°£ï

26 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

27 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿ mÁ¥Àð°£ï

28 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

29 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಳದಿಲಿ್ಲ  ಅನುಸೂಮ mÁ¥Àð°£ï

30 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

31 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲ mÁ¥Àð°£ï

32 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

33 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

34 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ mÁ¥Àð°£ï

35 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸಲು mÁ¥Àð°£ï

36 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

37 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸಲು mÁ¥Àð°£ï

38 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದಾರ ಭ mÁ¥Àð°£ï

39 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಧಾಕಯ mÁ¥Àð°£ï

40 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಸಂತು mÁ¥Àð°£ï

41 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

42 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

43 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

44 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

45 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪುರುಷೇತತ ಮ್ ರಾವ್ mÁ¥Àð°£ï

46 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ mÁ¥Àð°£ï

47 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಶ್ mÁ¥Àð°£ï

48 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  mÁ¥Àð°£ï

49 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

50 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುನೇತಾ mÁ¥Àð°£ï

51 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ mÁ¥Àð°£ï

52 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

53 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಕೃಶಣ mÁ¥Àð°£ï

54 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

55 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

56 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

57 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗನಾನ ಥ mÁ¥Àð°£ï

58 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

59 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

60 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವಭಮ mÁ¥Àð°£ï

61 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ mÁ¥Àð°£ï

62 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

63 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಬೃತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

64 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಂಟ mÁ¥Àð°£ï

65 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ mÁ¥Àð°£ï

66 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇನ mÁ¥Àð°£ï

67 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ mÁ¥Àð°£ï

68 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ mÁ¥Àð°£ï

69 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪೈರಿ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

70 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಗೇಾಂದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

71 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತ mÁ¥Àð°£ï

72 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶರಿೇಫ್ ಖಾನ್ mÁ¥Àð°£ï

73 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

74 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಶಾವ ರಾದಯ mÁ¥Àð°£ï

75 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಧುಸೂಧನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

76 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï



77 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ mÁ¥Àð°£ï

78 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ  ಗೌಡ್ mÁ¥Àð°£ï

79 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಸ್ನವ ಮಿ ಮಾಗೆಲ್ mÁ¥Àð°£ï

80 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

81 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೈದಭಮ mÁ¥Àð°£ï

82 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಜದಾ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

83 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೄಸಬೂಬ್ ಸ್ನಬ್ mÁ¥Àð°£ï

84 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ mÁ¥Àð°£ï

85 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂದ mÁ¥Àð°£ï

86 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಂಡನ್ರಲಿ್ಲ  ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ mÁ¥Àð°£ï

87 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ mÁ¥Àð°£ï

88 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂದಿೇಪ್ mÁ¥Àð°£ï

89 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಕ್ಷ mÁ¥Àð°£ï

90 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ್ ಭಸಭದ್ mÁ¥Àð°£ï

91 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಖಾತ ರ್ ಪಾಶಾ mÁ¥Àð°£ï

92 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ mÁ¥Àð°£ï

93 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ mÁ¥Àð°£ï

94 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ mÁ¥Àð°£ï

95 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

96 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

97 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ mÁ¥Àð°£ï

98 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಗ mÁ¥Àð°£ï

99 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜೇವ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಘುತಿ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಷತ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರಾವ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ mÁ¥Àð°£ï

104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಯಳಿೇಧಯ ದೇವಪಾಾಂಡೆ mÁ¥Àð°£ï

105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾಮೇೇಧರ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ mÁ¥Àð°£ï

106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ mÁ¥Àð°£ï

108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಎಸ್ ಪಾಟಿೇಲ್ mÁ¥Àð°£ï

109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಣಿ mÁ¥Àð°£ï

110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಮಯ mÁ¥Àð°£ï

112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಯ ಭಮ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ASAREDDY mÁ¥Àð°£ï

114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈಯಭಮ mÁ¥Àð°£ï

115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ mÁ¥Àð°£ï

116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಕ್ಮ್ಾಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ mÁ¥Àð°£ï

118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಂದಭಮ mÁ¥Àð°£ï

121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಖಲ್ಲೇಲಾಾ ನ್ mÁ¥Àð°£ï

122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ IRAPPA mÁ¥Àð°£ï

123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ mÁ¥Àð°£ï

124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ mÁ¥Àð°£ï

125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೆಫ mÁ¥Àð°£ï

126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ mÁ¥Àð°£ï

127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ mÁ¥Àð°£ï

128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಭಮ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತುಲಾಜಭಮ mÁ¥Àð°£ï

130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ mÁ¥Àð°£ï

131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ mÁ¥Àð°£ï

132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ ಸಡ್್ಪಾಯ ಡ್ mÁ¥Àð°£ï

133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ ಸಡ್್ಪಾಯ ಡ್ mÁ¥Àð°£ï

134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಕ್ಷೇಯ mÁ¥Àð°£ï

135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಕ್ಷೇಯ mÁ¥Àð°£ï

136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಂರ್ಗಧರ್ mÁ¥Àð°£ï

137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ mÁ¥Àð°£ï



138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ mÁ¥Àð°£ï

141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ mÁ¥Àð°£ï

142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಿತ ಮ mÁ¥Àð°£ï

143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಾಮ mÁ¥Àð°£ï

145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಂಟ mÁ¥Àð°£ï

146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ mÁ¥Àð°£ï

148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತಾಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮ ಾಂತು mÁ¥Àð°£ï

151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  mÁ¥Àð°£ï

152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ mÁ¥Àð°£ï

153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಶ್ mÁ¥Àð°£ï

154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಮಯ mÁ¥Àð°£ï

155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  mÁ¥Àð°£ï

156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಶೇಧಭಮ mÁ¥Àð°£ï

157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ಭು mÁ¥Àð°£ï

159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ರಜನ್ ಬ್ರ mÁ¥Àð°£ï

160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಸ್ ಎಾಂ ಐಕಮ್ಲೆಲಿಾ mÁ¥Àð°£ï

161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾಮ ತಿ mÁ¥Àð°£ï

165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗನಾನ ಥ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪೇಚಲ್ mÁ¥Àð°£ï

166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶೇಷದಿದ ೇನ್ mÁ¥Àð°£ï

167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಮ್ ಅಪಸ ರ್ mÁ¥Àð°£ï

168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಸ್ ಎಾಂ ಎಾಂ ANಂಾಂಜನ ಜಸಗದಾೆರ್ mÁ¥Àð°£ï

169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಲ್ಲೆಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಬ್ರಾ ೇರ್ ಮಿಯಾನ್ mÁ¥Àð°£ï

171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಯತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನವಾಜ್ mÁ¥Àð°£ï

174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಭಮ mÁ¥Àð°£ï

175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ mÁ¥Àð°£ï

178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸಭಮ ದ್ ಆರಿೇಫ್ mÁ¥Àð°£ï

180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರುಕ್ಮ್ಮಾ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ  mÁ¥Àð°£ï

183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ರ ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಪಸ ರ್ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಸಾಂ ಬ್ರೇ mÁ¥Àð°£ï

186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ mÁ¥Àð°£ï

188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಭಾನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ  ಮ್ಲನನ ೇರ್ mÁ¥Àð°£ï

190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಬದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಗಯಡ್ಡಡ  ಪೇಚಲ್ mÁ¥Àð°£ï

193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೌಯಭಮ  ಪೇಚಲ್ mÁ¥Àð°£ï

194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ mÁ¥Àð°£ï

195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ mÁ¥Àð°£ï

196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು mÁ¥Àð°£ï

197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು mÁ¥Àð°£ï

198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತು mÁ¥Àð°£ï

199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï



200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಮಾರ  ನಾಮಕ್ mÁ¥Àð°£ï

203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಫಭಮ mÁ¥Àð°£ï

204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಭಲ್ಲಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  mÁ¥Àð°£ï

207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು mÁ¥Àð°£ï

208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ mÁ¥Àð°£ï

209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ mÁ¥Àð°£ï

211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹರಿಮ ನಾಮಕ್ mÁ¥Àð°£ï

212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾರ್ಜ mÁ¥Àð°£ï

213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತಿನ ೇ ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರ್ mÁ¥Àð°£ï

215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಕರ  ನಾಮಕ್ mÁ¥Àð°£ï

218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ mÁ¥Àð°£ï

219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರುಪಿಾ  ನಾಮಕ್ mÁ¥Àð°£ï

220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಾನಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷವನ್ mÁ¥Àð°£ï

222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕಯ mÁ¥Àð°£ï

223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ mÁ¥Àð°£ï

224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ ಚವಾಹ ಣ್ mÁ¥Àð°£ï

225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತನ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು mÁ¥Àð°£ï

227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಶೈಲ mÁ¥Àð°£ï

229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಕುಾಂದ mÁ¥Àð°£ï

231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜರಿೇನಾ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ mÁ¥Àð°£ï

235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು mÁ¥Àð°£ï

236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ mÁ¥Àð°£ï

237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ  ಭಧುಗು mÁ¥Àð°£ï

238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ mÁ¥Àð°£ï

239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಾವಿೇಯ ಸಾಂಗ್ mÁ¥Àð°£ï

240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷದಾನಂದ್ mÁ¥Àð°£ï

241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಭಮ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ mÁ¥Àð°£ï

244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹುಸೇನ್ SAB mÁ¥Àð°£ï

248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಷರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  mÁ¥Àð°£ï

250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಾಂಬ್ರರ ಶ್ mÁ¥Àð°£ï

251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕಭಮ mÁ¥Àð°£ï

252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಕುಮಾಯ mÁ¥Àð°£ï

253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಮಯ mÁ¥Àð°£ï

254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ mÁ¥Àð°£ï

255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಬ್ರ ಲಾಲ್ mÁ¥Àð°£ï

257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  mÁ¥Àð°£ï

260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ mÁ¥Àð°£ï

261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಾಮ mÁ¥Àð°£ï

262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸಮೂದ್ ಭಮಯ mÁ¥Àð°£ï



264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫವವ ಾಂತ  ವಾಲ್ಲಕರ್ mÁ¥Àð°£ï

265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇಜಡ್ಡ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪುಲಗರಿ ಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ರೇಭಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ mÁ¥Àð°£ï

270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಜಸ್ನಬ್ mÁ¥Àð°£ï

272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರುಕ್ಷಕ  ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಫನನ  ಯಾದವ್ mÁ¥Àð°£ï

275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ mÁ¥Àð°£ï

276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಂಕಟಭಮ mÁ¥Àð°£ï

277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫಭಮ mÁ¥Àð°£ï

279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ಕ್ಷವನ್ mÁ¥Àð°£ï

280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಕಕ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮಿ್ಲ mÁ¥Àð°£ï

285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಮ್ಲ ಕುಮಾರ್ mÁ¥Àð°£ï

287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಶಣ ವಣಿ mÁ¥Àð°£ï

289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ mÁ¥Àð°£ï

291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಿ್ರ  ನಭೆಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಯತಿ ಕುಲಕಣಿೆ mÁ¥Àð°£ï

294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಷತ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸಮ ದ್ mÁ¥Àð°£ï

296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಮ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾದಭಮ mÁ¥Àð°£ï

298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಭಮ mÁ¥Àð°£ï

299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಸ್ನಯಿ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿಪಾ  ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಧುಸೂಧನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ನಯಷಯಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು mÁ¥Àð°£ï

305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭ mÁ¥Àð°£ï

307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಯಿಲು mÁ¥Àð°£ï

309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಧೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ರಚಚ  ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕ mÁ¥Àð°£ï

314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇ ನಾರಾಮಣ್ mÁ¥Àð°£ï

315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೌಭಾಗಯ mÁ¥Àð°£ï

317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ  mÁ¥Àð°£ï

318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ mÁ¥Àð°£ï

319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಭಲು mÁ¥Àð°£ï

320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ದ mÁ¥Àð°£ï

321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು mÁ¥Àð°£ï

322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಯಿರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತಾರ ಭ mÁ¥Àð°£ï

326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï



328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ USHANTHREDDY mÁ¥Àð°£ï

330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನರೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಯನ mÁ¥Àð°£ï

333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ mÁ¥Àð°£ï

334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಜರಂಗ ಸಾಂಗ್ mÁ¥Àð°£ï

335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷರೇಜನಾ ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜೈತುನ್ ಬ್ರೇ mÁ¥Àð°£ï

339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ mÁ¥Àð°£ï

340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ  mÁ¥Àð°£ï

341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುಡುಸ್ನಬ್ mÁ¥Àð°£ï

343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ mÁ¥Àð°£ï

344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿ ಸಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲನ ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಯಣ್ ಸಾಂಗ್ mÁ¥Àð°£ï

347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಮೆ ನಾಮಕ್ mÁ¥Àð°£ï

348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಂಡೆ mÁ¥Àð°£ï

349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲರುಗಾಂದರ mÁ¥Àð°£ï

352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ mÁ¥Àð°£ï

355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಯಗಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಫಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ RAM ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ APPNNA mÁ¥Àð°£ï

364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ mÁ¥Àð°£ï

365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲಶೆಟಿಟ mÁ¥Àð°£ï

366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಯಲ್ಲಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಕಕ ನಾಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೌಲಾನ್ ಟ್ರಲ್ mÁ¥Àð°£ï

369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮಿೇರ್ ಹುಸೇನ್ mÁ¥Àð°£ï

370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಾ SAB mÁ¥Àð°£ï

371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುಾಂಡಮಯ mÁ¥Àð°£ï

372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ mÁ¥Àð°£ï

373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಪುತರ  mÁ¥Àð°£ï

374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಒಾಂರ ಕ್ಮ್ಶ್ mÁ¥Àð°£ï

375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಘವಾಂದರ mÁ¥Àð°£ï

376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೌಭಯ mÁ¥Àð°£ï

378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಮಯ mÁ¥Àð°£ï

379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇನಭಮ mÁ¥Àð°£ï

382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾೆತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಫಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ mÁ¥Àð°£ï

386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಕ  mÁ¥Àð°£ï

387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನುರಾಟ್ರಲ್ mÁ¥Àð°£ï

388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ mÁ¥Àð°£ï

389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಜಭಮ mÁ¥Àð°£ï

390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ್ mÁ¥Àð°£ï

391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಯತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï



393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ mÁ¥Àð°£ï

395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಂಕರ್ mÁ¥Àð°£ï

398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ mÁ¥Àð°£ï

399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿೇಯಬದರ  mÁ¥Àð°£ï

402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಜಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂತೇಷ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸಮೂದ್ ಮಿಯಾ mÁ¥Àð°£ï

405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ mÁ¥Àð°£ï

406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಮಯ mÁ¥Àð°£ï

407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಯತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಗವಂತ mÁ¥Àð°£ï

410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ mÁ¥Àð°£ï

411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಶಟ  mÁ¥Àð°£ï

412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮೃತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಖಾಹಾಂ ಸ್ನಬ್ mÁ¥Àð°£ï

414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಧಭಮ mÁ¥Àð°£ï

415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಾಂಜಲ mÁ¥Àð°£ï

416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿೇಯ mÁ¥Àð°£ï

417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನುಮಂತ mÁ¥Àð°£ï

419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭನ್ರಮಾಮ mÁ¥Àð°£ï

420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ mÁ¥Àð°£ï

421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ಭಲಿ  ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶುಬಚಂದರ mÁ¥Àð°£ï

423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಲ್ಲತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇತಾ mÁ¥Àð°£ï

426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೇಲ್ mÁ¥Àð°£ï

427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಪೂರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು mÁ¥Àð°£ï

431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ mÁ¥Àð°£ï

432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಕುಮಾರ್ mÁ¥Àð°£ï

433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸಲು mÁ¥Àð°£ï

435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಶಾ mÁ¥Àð°£ï

436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ mÁ¥Àð°£ï

438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ mÁ¥Àð°£ï

439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿೇಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ mÁ¥Àð°£ï

441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾಯ  mÁ¥Àð°£ï

442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ರ. ಸೈರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ mÁ¥Àð°£ï

444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ mÁ¥Àð°£ï

446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಯ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಮಯ mÁ¥Àð°£ï

448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಂಟ mÁ¥Àð°£ï

449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ್ mÁ¥Àð°£ï

450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ mÁ¥Àð°£ï

451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ mÁ¥Àð°£ï

452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಜಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಯದಾ mÁ¥Àð°£ï

454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ mÁ¥Àð°£ï

455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೌಯಭಮ mÁ¥Àð°£ï



457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಭಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ mÁ¥Àð°£ï

460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಭಮ mÁ¥Àð°£ï

461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈವವ ಯಭಮ mÁ¥Àð°£ï

462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ mÁ¥Àð°£ï

464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪುಲಿ mÁ¥Àð°£ï

465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಜಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಯ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಭಲಾ ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಫಯ ನಾಮಕ್ mÁ¥Àð°£ï

473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ mÁ¥Àð°£ï

474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ mÁ¥Àð°£ï

475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತನ ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೇೇಟಕೇಾಂಡ ಫಲರಾಮ್ mÁ¥Àð°£ï

477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ mÁ¥Àð°£ï

479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ mÁ¥Àð°£ï

480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ mÁ¥Àð°£ï

481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇರಿ ಬ್ರೇ mÁ¥Àð°£ï

483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಜೇ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನತಾ ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನುಮಂತ್ mÁ¥Àð°£ï

490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಧಾಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಾಯಬ್ರೇ mÁ¥Àð°£ï

494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮಯ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಜಬ್ಸರ್ ಯಹೆಮಾನ್ mÁ¥Àð°£ï

499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತತ  mÁ¥Àð°£ï

501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಫದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ MD ಖಾಸಾಂ ಅಲ್ಲ mÁ¥Àð°£ï

503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಲ್ಲಮಾ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಶೇಖಯ mÁ¥Àð°£ï

506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚನನ  mÁ¥Àð°£ï

509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೈಮದ್ ಲ್ಲೇಮಕತ್ ಟ್ರಲ್ mÁ¥Àð°£ï

510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿ mÁ¥Àð°£ï

511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾವ  ಮಾಳ mÁ¥Àð°£ï

512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ mÁ¥Àð°£ï

513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಾಂಜಲ mÁ¥Àð°£ï

515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಚ್ಯಭಮಯ mÁ¥Àð°£ï

516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭನ್ರಮಾಮ mÁ¥Àð°£ï

517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ mÁ¥Àð°£ï

518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  mÁ¥Àð°£ï

519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಭತಾಜ್ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï



521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಸೂಲ್ ಸ್ನಬ್ ಇನಾಮಾದ ರ್ mÁ¥Àð°£ï

522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ mÁ¥Àð°£ï

523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಮ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜೆಟುನಾಬ್ರೇ mÁ¥Àð°£ï

526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೈಯಿದಾ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನರೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಷ್ಮಣ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಯಿನುದಿದ ೇನ್ mÁ¥Àð°£ï

530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇನಕ್ಮ್ mÁ¥Àð°£ï

531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸಭಮ ದ್ ಸನೇಫ್ mÁ¥Àð°£ï

532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೌಲಾನಾ mÁ¥Àð°£ï

533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾೆತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಾಂದರ  ಭಂಡಾರಿ mÁ¥Àð°£ï

535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾರ್ಜ mÁ¥Àð°£ï

537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ mÁ¥Àð°£ï

538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ mÁ¥Àð°£ï

539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ mÁ¥Àð°£ï

540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ mÁ¥Àð°£ï

541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಜಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗದಿೇವ mÁ¥Àð°£ï

544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಿನನ  ಮಾಣಿಕ mÁ¥Àð°£ï

545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಮಭಮ mÁ¥Àð°£ï

546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ mÁ¥Àð°£ï

547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ mÁ¥Àð°£ï

548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಸ್ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಲಿ mÁ¥Àð°£ï

550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುಾಂಡ mÁ¥Àð°£ï

551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ mÁ¥Àð°£ï

552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾೆತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಕ್ಷೇಯ mÁ¥Àð°£ï

554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸಲು ಮ್ಲನನ ೇರ್ mÁ¥Àð°£ï

555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಮ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ IMAM ಬ್ರೇ mÁ¥Àð°£ï

558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದಭಮ mÁ¥Àð°£ï

559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ mÁ¥Àð°£ï

560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಬ್ರಮ ಸುಲಾತ ನ್ mÁ¥Àð°£ï

561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಕ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗನಾನ ಥ mÁ¥Àð°£ï

563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಜಾತ mÁ¥Àð°£ï

564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾೆತಿ mÁ¥Àð°£ï

567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಗೇತಾ mÁ¥Àð°£ï

568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ mÁ¥Àð°£ï

569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು mÁ¥Àð°£ï

570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಿತಾಪುರಂ ಭೇಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ mÁ¥Àð°£ï

572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಷಯಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷವಿತಾ mÁ¥Àð°£ï

574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನೇಕಭಮ mÁ¥Àð°£ï

575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಜಯಾ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಶಣ  ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ mÁ¥Àð°£ï

578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ASHOK mÁ¥Àð°£ï

579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ mÁ¥Àð°£ï

580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ mÁ¥Àð°£ï

581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕಭಮ mÁ¥Àð°£ï



582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರೇವನ್ ದಿವ mÁ¥Àð°£ï

586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಯಳಿ ಮೇೇಸನ್ ಸಾಂಗ್ mÁ¥Àð°£ï

587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನರೇಶ್ mÁ¥Àð°£ï

592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಇರಾಭನ mÁ¥Àð°£ï

593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಭಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾೆತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ m d ಇಕ್ಮ್ಾ ಲ್ mÁ¥Àð°£ï

596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಳ mÁ¥Àð°£ï

597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ  ಸಡದ್ mÁ¥Àð°£ï

598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಹೇರುದಿದ ೇನ್ mÁ¥Àð°£ï

600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಮ mÁ¥Àð°£ï

601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮಿ್ಲ mÁ¥Àð°£ï

602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕವಿತಾ mÁ¥Àð°£ï

604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲಕೃಶಣ mÁ¥Àð°£ï

605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ  mÁ¥Àð°£ï

606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮಯ   ನಾಯಕ ೇಡ್ಡ mÁ¥Àð°£ï

607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಾಂಡುಯಗ ಹತಾಲ್ಲ mÁ¥Àð°£ï

608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ mÁ¥Àð°£ï

610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  mÁ¥Àð°£ï

613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಉಮಾಕ್ಮ್ಾಂತ್ mÁ¥Àð°£ï

614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಶಿಕಲಾ mÁ¥Àð°£ï

615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ mÁ¥Àð°£ï

616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ mÁ¥Àð°£ï

617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗನಾನ ಥ mÁ¥Àð°£ï

618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ  mÁ¥Àð°£ï

620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಾರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ mÁ¥Àð°£ï

622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮವರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲ್ಲಯದಿದ ೇನ್ mÁ¥Àð°£ï

625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಯಮಯ mÁ¥Àð°£ï

626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾೆತಿ mÁ¥Àð°£ï

628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಶೇಖರ್ mÁ¥Àð°£ï

631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಸ್ನರ  ನಾಮಕ್ mÁ¥Àð°£ï

632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಗೇಪಿಶೆಟಿಟ  ಅಣ್ೆ

mÁ¥Àð°£ï

633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ mÁ¥Àð°£ï

634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಯ mÁ¥Àð°£ï

635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಸ್ನತ  ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿೇಾಂದರ mÁ¥Àð°£ï

639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಡ್ಡವೄಭಮ mÁ¥Àð°£ï

640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಭಲಿಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಲಾನ mÁ¥Àð°£ï

642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಚ mÁ¥Àð°£ï

643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಗಣೇಶ್ ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟಿೇಲ್

mÁ¥Àð°£ï

644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ mÁ¥Àð°£ï

645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï



646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ mÁ¥Àð°£ï

648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ mÁ¥Àð°£ï

649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖಂಡ mÁ¥Àð°£ï

651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸ್ನತ ನಾ ೇ mÁ¥Àð°£ï

653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ mÁ¥Àð°£ï

654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇಸನ್ mÁ¥Àð°£ï

655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭ mÁ¥Àð°£ï

656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲ mÁ¥Àð°£ï

657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ mÁ¥Àð°£ï

658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗ mÁ¥Àð°£ï

659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ mÁ¥Àð°£ï

660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಷಯಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಂಡ mÁ¥Àð°£ï

665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ mÁ¥Àð°£ï

666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭ mÁ¥Àð°£ï

667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮ ಾಂತು mÁ¥Àð°£ï

668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಾಂದರ  ತಾತ ರ್ mÁ¥Àð°£ï

670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯತನ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನವಿೇಯಮಯ mÁ¥Àð°£ï

673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ದುಗುನೂರು ಸುನೇತ

mÁ¥Àð°£ï

675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬಗವಂತು mÁ¥Àð°£ï

676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಶ್ mÁ¥Àð°£ï

678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ  mÁ¥Àð°£ï

679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಜೇಲ mÁ¥Àð°£ï

680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಬ್ಸಾ ಳು ಷಲ್ಲಮಾ mÁ¥Àð°£ï

681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಿೇನ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಭದಿನ mÁ¥Àð°£ï

682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಆಸಫ್ mÁ¥Àð°£ï

683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ mÁ¥Àð°£ï

684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಲ mÁ¥Àð°£ï

685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ mÁ¥Àð°£ï

687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇಶೈಲ mÁ¥Àð°£ï

688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ  ಗೌಡ mÁ¥Àð°£ï

689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ mÁ¥Àð°£ï

691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಮಂಜಮಯ  ಗುತೆತ ೇದಾಯ

mÁ¥Àð°£ï

693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಕುಮಾಯ mÁ¥Àð°£ï

694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಾ  ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬಂಡಾಮ mÁ¥Àð°£ï

700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನೇಕಭಮ mÁ¥Àð°£ï

701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ mÁ¥Àð°£ï

702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪುಷ್ಮ ತಿ mÁ¥Àð°£ï

703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಖಯ mÁ¥Àð°£ï

705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾಶಾ ಮಿಯಾನ್ mÁ¥Àð°£ï

706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತು mÁ¥Àð°£ï

707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ mÁ¥Àð°£ï

708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ mÁ¥Àð°£ï

709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï



711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿವವ ನಾಥ mÁ¥Àð°£ï

713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜವವ ರಿ mÁ¥Àð°£ï

714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೌಯಭಮ mÁ¥Àð°£ï

717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ mÁ¥Àð°£ï

718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ್ ಬ್ರೇ mÁ¥Àð°£ï

720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭ mÁ¥Àð°£ï

721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವಭಮ mÁ¥Àð°£ï

723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಹಾಾಂಗೇಯ mÁ¥Àð°£ï

724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲರುಗಾಂದರ mÁ¥Àð°£ï

725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಭೇಭ mÁ¥Àð°£ï

727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದಭಮ mÁ¥Àð°£ï

730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಭಮ mÁ¥Àð°£ï

731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ  mÁ¥Àð°£ï

732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಸಾಂ ಶಾ mÁ¥Àð°£ï

734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಮಿತರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಕ್ಷ್ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ mÁ¥Àð°£ï

738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿ mÁ¥Àð°£ï

741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಚಂದರ mÁ¥Àð°£ï

743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ mÁ¥Àð°£ï

745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಭಮ mÁ¥Àð°£ï

746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ mÁ¥Àð°£ï

747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗರಾಜ್ mÁ¥Àð°£ï

750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭರಿಮ mÁ¥Àð°£ï

751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುದವೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಶಿರ ೇ ವಯಣ್  ಕಯ ತಾನ ಳ್

mÁ¥Àð°£ï

753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ  ಉ ಳಬ್ಸಯಿನ್

mÁ¥Àð°£ï

754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷವಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭಣಿ mÁ¥Àð°£ï

757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಗ mÁ¥Àð°£ï

758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿಭ mÁ¥Àð°£ï

761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಮಯ mÁ¥Àð°£ï

762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ mÁ¥Àð°£ï

763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಶಂಕರ್ mÁ¥Àð°£ï

764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ mÁ¥Àð°£ï

765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಮಯ mÁ¥Àð°£ï

766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ mÁ¥Àð°£ï

767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ mÁ¥Àð°£ï

769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮ ಾಂತು ಚವಾಣ್ mÁ¥Àð°£ï

770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಘುತಿ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ಚವಾಹ ಣ್ mÁ¥Àð°£ï

772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖದಿೇರ್ ಟೇಲ್ mÁ¥Àð°£ï

773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೌಭಾಗಯ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಳಸಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï



776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಜಾತ mÁ¥Àð°£ï

779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಶೇಧಭಮ mÁ¥Àð°£ï

780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬಂಡೆ mÁ¥Àð°£ï

781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಲಾತ ನಾಷ mÁ¥Àð°£ï

783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ mÁ¥Àð°£ï

784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ mÁ¥Àð°£ï

787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಭಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲನನ ಮಯ mÁ¥Àð°£ï

789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ mÁ¥Àð°£ï

790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಸಡದ್ mÁ¥Àð°£ï

793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದವಯಥ mÁ¥Àð°£ï

794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ mÁ¥Àð°£ï

795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವರಿ mÁ¥Àð°£ï

797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿ  ಗೌಡ mÁ¥Àð°£ï

798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಥಾ mÁ¥Àð°£ï

799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರುಣಾ ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ

mÁ¥Àð°£ï

801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಮಂಗಲಾ mÁ¥Àð°£ï

802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ mÁ¥Àð°£ï

803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ mÁ¥Àð°£ï

805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರೈ mÁ¥Àð°£ï

806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಫಷ mÁ¥Àð°£ï

808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲನನ  ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬು mÁ¥Àð°£ï

815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಸೂಲ್ ಬ್ರೇ mÁ¥Àð°£ï

816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ mÁ¥Àð°£ï

819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಿ ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಅಯವಿಾಂದ ಕುಲಕಣಿೆ

mÁ¥Àð°£ï

823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಲ್ಲೇಲಾ mÁ¥Àð°£ï

824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಾಹೇರಾಬ್ರ mÁ¥Àð°£ï

826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಚ್ಯ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳ mÁ¥Àð°£ï

829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಫಾ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ mÁ¥Àð°£ï

832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದಭಮ mÁ¥Àð°£ï

833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲ್ಲಾಂಗರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತ mÁ¥Àð°£ï

836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನಭಮ mÁ¥Àð°£ï

839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೈದರ್ SAB mÁ¥Àð°£ï



841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ mÁ¥Àð°£ï

842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಸ ನ್ mÁ¥Àð°£ï

844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷವಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ mÁ¥Àð°£ï

847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾೆತಿ mÁ¥Àð°£ï

851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫರ ಹಾಮ ನಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಗುಣ್ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ mÁ¥Àð°£ï

855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಕಂಠಭಮ mÁ¥Àð°£ï

857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಭಲಿ  ದೊಡಡ ಭನ

mÁ¥Àð°£ï

858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನೂಯಜಾನ್ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರ್ಜೆನ mÁ¥Àð°£ï

861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗ ಮಾಳಭಮ mÁ¥Àð°£ï

862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುರೇಶ್ mÁ¥Àð°£ï

865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನುಸೂಜಾ mÁ¥Àð°£ï

866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಠ   ಯಾದವ್ mÁ¥Àð°£ï

867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಶೇಕ್ ಕುಮಾರ್ mÁ¥Àð°£ï

868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ mÁ¥Àð°£ï

870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಯ mÁ¥Àð°£ï

871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬಗೌಭಮ mÁ¥Àð°£ï

872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಭೇಭಮಯ mÁ¥Àð°£ï

873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಜಾಯ mÁ¥Àð°£ï

875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ದೇವಿ mÁ¥Àð°£ï

877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಭಮ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾದಭಮ mÁ¥Àð°£ï

879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ mÁ¥Àð°£ï

881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್

mÁ¥Àð°£ï

885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ mÁ¥Àð°£ï

887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌಮಯ mÁ¥Àð°£ï

888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬು mÁ¥Àð°£ï

889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ರಭವ mÁ¥Àð°£ï

891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಫಾ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುರಾಜ್ mÁ¥Àð°£ï

894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಾಲ mÁ¥Àð°£ï

895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಕ್ಷ್ಮಯ mÁ¥Àð°£ï

896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ mÁ¥Àð°£ï

897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಮಿತರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ mÁ¥Àð°£ï

901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಉತತ ಯ mÁ¥Àð°£ï

905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï



906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ mÁ¥Àð°£ï

907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಶೇಖರ್ mÁ¥Àð°£ï

908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಗಯ ಶಿರ ೇ mÁ¥Àð°£ï

910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಮಾಲ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಎಸ್ ಸೈಡ್ಡರ

mÁ¥Àð°£ï

911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ mÁ¥Àð°£ï

912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಸದದ ಭಮ  ನಾಗಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ

mÁ¥Àð°£ï

914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಶೇಧಭಮ mÁ¥Àð°£ï

915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದಾರ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ mÁ¥Àð°£ï

921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಳಭಮ mÁ¥Àð°£ï

924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ mÁ¥Àð°£ï

925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಚ್ಯ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖಂಡ mÁ¥Àð°£ï

928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ mÁ¥Àð°£ï

929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಶೇಕ mÁ¥Àð°£ï

930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಬದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇ mÁ¥Àð°£ï

932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ mÁ¥Àð°£ï

933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚನನ  mÁ¥Àð°£ï

937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ mÁ¥Àð°£ï

938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನತ  ಪೂಜಾರಿ mÁ¥Àð°£ï

940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲನ್ರ mÁ¥Àð°£ï

941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖಾನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶುಬಚಂದರ mÁ¥Àð°£ï

947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನುಸೂಜಾ mÁ¥Àð°£ï

948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಂರ್ಜಳಾ mÁ¥Àð°£ï

950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ mÁ¥Àð°£ï

951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬುರಾವ್ mÁ¥Àð°£ï

954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಕುಮಾಯ mÁ¥Àð°£ï

955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಭಲತಾ mÁ¥Àð°£ï

957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭಭಮ mÁ¥Àð°£ï

960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಭೆಲಾ mÁ¥Àð°£ï

962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ಗಲಾ mÁ¥Àð°£ï

964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಾಲ್ ಸ್ನಬ್ mÁ¥Àð°£ï

966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಶೇಖರ್ mÁ¥Àð°£ï

967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪರಿೇದಿಮಯಾ mÁ¥Àð°£ï

968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಶೇಖರ್ mÁ¥Àð°£ï



971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭರಾವ್ mÁ¥Àð°£ï

975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೆವ ೇತಾ mÁ¥Àð°£ï

976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾೆತಭಮ mÁ¥Àð°£ï

978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಕುಮಾರ್ mÁ¥Àð°£ï

980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲನಮ mÁ¥Àð°£ï

981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಂರ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ mÁ¥Àð°£ï

983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ mÁ¥Àð°£ï

984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚೆನನ ಫಷ mÁ¥Àð°£ï

985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗದೇವಿ mÁ¥Àð°£ï

987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ mÁ¥Àð°£ï

988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ

ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಟೇನ್ರಕರ್
mÁ¥Àð°£ï

990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ mÁ¥Àð°£ï

991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ mÁ¥Àð°£ï

993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ mÁ¥Àð°£ï

994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡುಡ  ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ mÁ¥Àð°£ï

997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯತನ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇವಿ mÁ¥Àð°£ï

1001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಹೇಬ್ ಗೌಡ್ mÁ¥Àð°£ï

1002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

1003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

1004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

1005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

1006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

1007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

1008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

1009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ mÁ¥Àð°£ï

1010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಶೇಖರ್ mÁ¥Àð°£ï

1012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

1013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

1014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌಮಯ mÁ¥Àð°£ï

1015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

1016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ mÁ¥Àð°£ï

1017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

1018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

1019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚ್ಯಾಂದ್ ಪಾಶಾ mÁ¥Àð°£ï

1021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

1023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಸೂತ ರಿ ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

1026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಗಯಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಗೌಡ mÁ¥Àð°£ï

1029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

1030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಚೆರ ಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï

1032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

1033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚೈತರ mÁ¥Àð°£ï

1034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ mÁ¥Àð°£ï



1035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದುಾಂಡಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ mÁ¥Àð°£ï

1037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

1038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತು mÁ¥Àð°£ï

1039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಶೇಕ mÁ¥Àð°£ï

1040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ mÁ¥Àð°£ï

1041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಸ್ ಚಂದ mÁ¥Àð°£ï

1042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತ್ mÁ¥Àð°£ï

1043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

1045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಭಾತಿ mÁ¥Àð°£ï

1046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಬದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ mÁ¥Àð°£ï

1048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

1050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ

ಭೇಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಇಟಕಲ್ ಪೇಟುಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಭೆಲಾ mÁ¥Àð°£ï

1053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

1054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

1055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೌಲಾನಾ mÁ¥Àð°£ï

1057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖಾಸಾಂಬ್ರ mÁ¥Àð°£ï

1058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

1059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ mÁ¥Àð°£ï

1060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿಾಲ್ಲಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

1061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇವಿ mÁ¥Àð°£ï

1062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿದಾಯ ಧರ್ mÁ¥Àð°£ï

1063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

1064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗದಂಫ mÁ¥Àð°£ï

1065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ mÁ¥Àð°£ï

1067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿ mÁ¥Àð°£ï

1069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಜಮಯ mÁ¥Àð°£ï

1070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ mÁ¥Àð°£ï

1071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ mÁ¥Àð°£ï

1072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

1073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

1074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

1075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನನ ಪೂಣ್ೆಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

1078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಕ್ಷ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ IMAM SAB mÁ¥Àð°£ï

1081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ IRAPPA mÁ¥Àð°£ï

1083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

1084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಮಿೇನ್ SAB mÁ¥Àð°£ï

1085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇದೇವಿ mÁ¥Àð°£ï

1086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುನಾಥ mÁ¥Àð°£ï

1087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

1088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಷ mÁ¥Àð°£ï

1089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ mÁ¥Àð°£ï

1090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ನಾನೇಗೌಡ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಪಾಟಿೇಲ್

mÁ¥Àð°£ï

1093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇಧರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂತೇಷ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ mÁ¥Àð°£ï

1096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

1097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಭಯನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ MAMATA mÁ¥Àð°£ï



1099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲಖೇಾಂದರ mÁ¥Àð°£ï

1100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷರೇಜಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದುಗೆಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚೆನನ ಫಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ mÁ¥Àð°£ï

1105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಅನನ ಪೂಣ್ೆ ರ್ರಡ್ಡಡ . ಬ್ರ

mÁ¥Àð°£ï

1106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿಭಮ ಮಯ mÁ¥Àð°£ï

1108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

1109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

1111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

1112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ mÁ¥Àð°£ï

1113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬದರ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

1114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿೇಾಂದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಲಾಜಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬಗವಂತ mÁ¥Àð°£ï

1118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

1119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫನನ ಮಯ mÁ¥Àð°£ï

1120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂಗ್ರರ ಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುದವೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇರಿ ಬ್ರೇ mÁ¥Àð°£ï

1124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹೇಶ್ mÁ¥Àð°£ï

1125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

1126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲಯಗಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಶೇಖರ್ mÁ¥Àð°£ï

1128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ mÁ¥Àð°£ï

1129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

1130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಶಿೇಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

1132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

1133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ದೇವಿೇಾಂದರ   ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟಿೇಲ್

mÁ¥Àð°£ï

1135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾದೇ mÁ¥Àð°£ï

1136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

1137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ mÁ¥Àð°£ï

1139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

1141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇಮಾ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮಬ್ಸ ರ್ರಡ್ಡಡ mÁ¥Àð°£ï

1143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

1144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ  ಸಡತ್ mÁ¥Àð°£ï

1146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ mÁ¥Àð°£ï

1147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸವಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ mÁ¥Àð°£ï

1149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಣ್ಣ mÁ¥Àð°£ï

1150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ mÁ¥Àð°£ï

1151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಾರಾಬ್ರ mÁ¥Àð°£ï

1152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮಬು ತಳವಾಯ mÁ¥Àð°£ï

1153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ mÁ¥Àð°£ï

1154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾರ್ರ mÁ¥Àð°£ï

1155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಮಾಲ mÁ¥Àð°£ï

1156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

1157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭಮಯ mÁ¥Àð°£ï

1158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ mÁ¥Àð°£ï

1159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಬ್ರಾ ರಾಭಮಯ mÁ¥Àð°£ï

1161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಿಯಾನ ಬಗಂ mÁ¥Àð°£ï

1162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಶ್ mÁ¥Àð°£ï

1163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï



1164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ mÁ¥Àð°£ï

1165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಜ್ mÁ¥Àð°£ï

1166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಶಿೇಲಭಮ mÁ¥Àð°£ï

1167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕೇಣ್ mÁ¥Àð°£ï

1168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  mÁ¥Àð°£ï

1169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಕ mÁ¥Àð°£ï

1170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ mÁ¥Àð°£ï

1171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ mÁ¥Àð°£ï

1172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಲಿ mÁ¥Àð°£ï

1173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಮ್ಲ mÁ¥Àð°£ï

1174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ
ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ ಚಂದರ ನನನ  ನೂಲ್ಲ

mÁ¥Àð°£ï

1175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಂಜತಾ mÁ¥Àð°£ï

1176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ mÁ¥Àð°£ï

1177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಮಿಯಾನ್ mÁ¥Àð°£ï

1178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ mÁ¥Àð°£ï

1179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂದಿಗ ಶಾಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ
mÁ¥Àð°£ï

1181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭೆಲಾ
mÁ¥Àð°£ï

1182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್
mÁ¥Àð°£ï

1183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕು ಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಮ್ಳಗ
mÁ¥Àð°£ï

1185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಖಾ
mÁ¥Àð°£ï

1186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಮ್ಲನಮ್ಲದಿದ ೇನ್
mÁ¥Àð°£ï

1187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷನ  ಬ್ರರಾದಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಯವಿಾಂದ ಕೇಷಗ
mÁ¥Àð°£ï

1189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಕೇೇಷಗ
mÁ¥Àð°£ï

1190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದರ   ನೇಲಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಣ್ಕ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿಯಾರ್ಜದಿದ ೇನ್ ಸಕ್ಷೇಾಂ
mÁ¥Àð°£ï

1193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ರಾಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತವಿೇಯಮಯ  ಸ್ನವ ಮಿ
mÁ¥Àð°£ï

1195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶುಬವಚ ಾಂದರ  ದೊಾಂಟ
mÁ¥Àð°£ï

1196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಯಜ
mÁ¥Àð°£ï

1197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠ ಮಲಿಗುಾಂಡ್
mÁ¥Àð°£ï

1198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

1199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳ
mÁ¥Àð°£ï

1200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ನೇಲಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಜಡ್ಡ
mÁ¥Àð°£ï

1203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಿಮಯ  ಗುತೆತ ೇದಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡೇ ರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಿತಾಬ್ ಶಾ ದವೆಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್
mÁ¥Àð°£ï

1209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ
mÁ¥Àð°£ï

1212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೊಡಡ 
mÁ¥Àð°£ï

1213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ್ಗಯ ಲ್ರನಾನ
mÁ¥Àð°£ï

1215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೆಜನಾಥ
mÁ¥Àð°£ï

1217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ
mÁ¥Àð°£ï

1218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜವವ ರಿ ಕೇಡಸ
mÁ¥Àð°£ï

1219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ
mÁ¥Àð°£ï

1220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟೇವವ ಯ
mÁ¥Àð°£ï

1221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಂದ ನೂರಂದ  ಧಾಯಕ್
mÁ¥Àð°£ï

1222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವ ಾಂತರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲ್ಲತಾ ಯಾಕ್ಮ್ಪುಯ
mÁ¥Àð°£ï

1224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಷತಾತ ರ್
mÁ¥Àð°£ï

1226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾರಾಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï



1229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿರ ೇಮಿಲಾಬೆ
mÁ¥Àð°£ï

1231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಜಭಲುದಿದ ೇನ್ ಶಾ ದವೆಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕವಿತಾ ಫನಶೆಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

1237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಸಮಿೇದ್
mÁ¥Àð°£ï

1238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ  ಬೄಾಂಕ್ಷ
mÁ¥Àð°£ï

1240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï

1241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಡ್ಡಆರ್ ಕೄ ಗುರುರಾಜ್
mÁ¥Àð°£ï

1242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್
mÁ¥Àð°£ï

1243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಿಕಲಾ
mÁ¥Àð°£ï

1245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೄ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಾಬ್ರಡಾ ಬಗಂ
mÁ¥Àð°£ï

1247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದರ  ಜಳಿ
mÁ¥Àð°£ï

1250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾ ಜಳಿ
mÁ¥Àð°£ï

1251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇಸನ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನಮಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪತ್ರರ ಬ್ರ
mÁ¥Àð°£ï

1254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಾಯ ನ
mÁ¥Àð°£ï

1255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಭಜೇದ್
mÁ¥Àð°£ï

1256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ  ಪೂಜಾರಿ
mÁ¥Àð°£ï

1257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ
mÁ¥Àð°£ï

1258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ಡೊೇಾಂಟಾ
mÁ¥Àð°£ï

1259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್  ಕ್ಷಯಣ್ಗ
mÁ¥Àð°£ï

1260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಕುಕ ಲಾಬ್ಸಯಿ ಭಹಾದಿಕ್
mÁ¥Àð°£ï

1261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಯಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಕಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ SHABDUL
mÁ¥Àð°£ï

1267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಡಕ್ಷ್ರಿ
mÁ¥Àð°£ï

1268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾಾಂತಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸೇಲಂ
mÁ¥Àð°£ï

1270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಮ ದ ಜಕ್ಷೇಹುೆಸೇನ್ ದಂಡೊೇತಿಕ್ಮ್ಯ
mÁ¥Àð°£ï

1271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶುಬವಚ ಾಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

1272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಲ್ಲಯಾ ಬಗಂ
mÁ¥Àð°£ï

1273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನಶ್ ಎಸ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್
mÁ¥Àð°£ï

1276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಾಯ ಣ್ರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಶ್ ಅಣ್ಣ ರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ
mÁ¥Àð°£ï

1280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಡ್ಡನ್
mÁ¥Àð°£ï

1281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï

1282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣ್ಣ  ಜ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಫವಚ ಾಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

1284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಮ್ ಡ್ಡ ವಭಶ ದಿದ ೇನ್
mÁ¥Àð°£ï

1285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಜ್
mÁ¥Àð°£ï

1286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿಯಾಜ್ ಟೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ
mÁ¥Àð°£ï

1289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಡ್ ಆರಿಫ್
mÁ¥Àð°£ï

1290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಖಾಬ್ಸಯಿ ಕುಲಕಣಿೆ
mÁ¥Àð°£ï

1291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

1293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IRAPPA
mÁ¥Àð°£ï



1294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವಿೇಯ  ಕ್ಮ್ಳಗ
mÁ¥Àð°£ï

1296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷವನ್ ವಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ
mÁ¥Àð°£ï

1299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗರಿೇವ ಎಸ್ ಪಿ
mÁ¥Àð°£ï

1301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಣ್ಟಟ  ರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ
mÁ¥Àð°£ï

1303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ
mÁ¥Àð°£ï

1304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತ್
mÁ¥Àð°£ï

1305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂರ್ಜಳಾ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಯೂಮ್ ಪಾಶಾ
mÁ¥Àð°£ï

1309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮಶಿರ ೇ
mÁ¥Àð°£ï

1310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂರ್ಗರ ಭ
mÁ¥Àð°£ï

1312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ  ಯೆಮಿಮ
mÁ¥Àð°£ï

1315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನವಿೇಯ  ಕೇೇಟಂಬ್ರರ
mÁ¥Àð°£ï

1316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಭಮ ಣ್ಣ  ಕೇಳಿಿ
mÁ¥Àð°£ï

1317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ 
mÁ¥Àð°£ï

1319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭೆಲ
mÁ¥Àð°£ï

1320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ವಿೇಯಬದರ   ಹಾಲ್ಲಭನ
mÁ¥Àð°£ï

1321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ನಯಷಯಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಟಿಜ ಬ್ರೇ
mÁ¥Àð°£ï

1323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್
mÁ¥Àð°£ï

1324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಕ್ಷ್ಯ್ ಯವಿೇಾಂದರ  ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಮಾಲ್ರಕ ಡ್
mÁ¥Àð°£ï

1326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ
mÁ¥Àð°£ï

1327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಬರಾ ಬಗಂ
mÁ¥Àð°£ï

1328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ಬ್ಸಯಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ನಾಂಗಾಂಡ್
mÁ¥Àð°£ï

1330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಜ್
mÁ¥Àð°£ï

1332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಭದ್ ಇಲ್ಲಯಾಸ್
mÁ¥Àð°£ï

1334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಂದ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ ರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವ್ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೂಣಿೆಮಾ
mÁ¥Àð°£ï

1340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಪಾ ರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ನಾರಾಮಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಸುಲ್ಲೇತ್
mÁ¥Àð°£ï

1343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚತರ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಷಜಜ ನಶೆಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

1345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ 
mÁ¥Àð°£ï

1346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇರ್ಗಲಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

1349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಶೇಖರ್
mÁ¥Àð°£ï

1350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಡೆಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಕ್ಮ್ವ ಕುಲಕಣಿೆ
mÁ¥Àð°£ï

1352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಾದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï



1359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನೇದಕುಮಾಯ
mÁ¥Àð°£ï

1361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಫಿ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ
mÁ¥Àð°£ï

1366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ   ಯೆಾಂಗನ್
mÁ¥Àð°£ï

1368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಕ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್
mÁ¥Àð°£ï

1371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲನಾಥ
mÁ¥Àð°£ï

1372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ
mÁ¥Àð°£ï

1377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಾ ಎಸ್ ಕುಲಕಣಿೆ
mÁ¥Àð°£ï

1378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಜ ರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï

1380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ
mÁ¥Àð°£ï

1381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನಾಥ್
mÁ¥Àð°£ï

1383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ
mÁ¥Àð°£ï

1385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಭಲಾಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್
mÁ¥Àð°£ï

1389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಾಮ ತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚ್ಯಾಂದ್ ಪಾಶಾ
mÁ¥Àð°£ï

1391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಜಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ  ಜಮಾದಾಯ
mÁ¥Àð°£ï

1395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ   ಯಂಗನ್
mÁ¥Àð°£ï

1396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್  ಪೂಜಾರಿ
mÁ¥Àð°£ï

1397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರ್ಜೆನ  ಇಟಿಜ
mÁ¥Àð°£ï

1398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬುಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶುಬವಚ ಾಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

1401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಖತ ರ್ ಟೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಳಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಸಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದಾರ ಭ
mÁ¥Àð°£ï

1406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಕರ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣ್ಣ  ಗೌಡ
mÁ¥Àð°£ï

1411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಯಿಫನನ
mÁ¥Àð°£ï

1412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಕಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ SIVSHRNAPP
mÁ¥Àð°£ï

1414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇಾಂದರ ಕುಮಾಯ
mÁ¥Àð°£ï

1415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್
mÁ¥Àð°£ï

1416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

1417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಡಾ ವಿಕರ ಾಂತ್ ಕುಲಕಣಿೆ
mÁ¥Àð°£ï

1418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಮಾಲ
mÁ¥Àð°£ï

1419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವವ ಯಜ್
mÁ¥Àð°£ï

1421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾವ್ ಹಷಳಿಿ
mÁ¥Àð°£ï

1422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಾಮ ತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï



1424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಘುನಾದನ್ ಕುಲಕ್ಮ್ರ ಣಿ
mÁ¥Àð°£ï

1425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಬ್ರ ಕೇಡಂಪುಯ
mÁ¥Àð°£ï

1426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಾದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್
mÁ¥Àð°£ï

1428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MAMAHTA
mÁ¥Àð°£ï

1430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಬೇದಿದ ೇನ್
mÁ¥Àð°£ï

1433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇ ಗುರುಫಷಮಯ  ಸ್ನವ ಮಿ
mÁ¥Àð°£ï

1434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇವಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಶಾಾಂತ  ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನರಿತ್ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ
mÁ¥Àð°£ï

1439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ
mÁ¥Àð°£ï

1441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಂARರಿನಾಥ
mÁ¥Àð°£ï

1442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತರಾಮ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಬೇೇಜ ರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ   ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ  ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಯ  ಸ್ನಥ ಯ ಭಠ
mÁ¥Àð°£ï

1448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಂಥ್ಕೄ ಅನುಸುಜಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತಾರ  ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿತಾಾಂಫಯರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ.ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ  ರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಂದ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಣೇಜ
mÁ¥Àð°£ï

1458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ದೇವಮ್ಲಖ
mÁ¥Àð°£ï

1459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್
mÁ¥Àð°£ï

1461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶುಬವಚ ಾಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

1462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ASHOK
mÁ¥Àð°£ï

1463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬುರಾವ್ ತಳವಾಯ
mÁ¥Àð°£ï

1464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸದದ 
mÁ¥Àð°£ï

1465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಸ್ ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಿಕಲಾ
mÁ¥Àð°£ï

1467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ 
mÁ¥Àð°£ï

1469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಘವಾಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

1470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಜತ್ರತ ರು
mÁ¥Àð°£ï

1471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಭದಗ
mÁ¥Àð°£ï

1473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಮೇೇದ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮಯ   ಗೌಡ
mÁ¥Àð°£ï

1475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕಲಾ
mÁ¥Àð°£ï

1476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತವಾಬ್ ರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂರ್ಜನಾಥ್
mÁ¥Àð°£ï

1479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ
mÁ¥Àð°£ï

1483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲನಾಥ
mÁ¥Àð°£ï

1484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವವ ನಾಥ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಮಯ  ಸ್ನವ ಮಿ ನಪುರಿ
mÁ¥Àð°£ï

1487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ
mÁ¥Àð°£ï

1488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ  ಕುಾಂಬ್ಸಯ
mÁ¥Àð°£ï



1489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿರೇಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿದಾಯ ತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಯಾಲಕ್ಷಕ
mÁ¥Àð°£ï

1493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ದೇಸ್ನಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಹುಲ್ ಷಜಜ ನಶೆಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

1497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಿಕಲಾ ಸಂತೇಷ್ ಕೇಳಲಗ
mÁ¥Àð°£ï

1499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಫಳರ್ಗಯ
mÁ¥Àð°£ï

1502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್
mÁ¥Àð°£ï

1504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಪಾದ್ ಡೊಾಂಗಯರ್ಗಾಂವ್
mÁ¥Àð°£ï

1506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಭಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇಶ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಸ್ನದುಲಿಾ
mÁ¥Àð°£ï

1510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಮಯ  ಸ್ನವ ಮಿ ಮ್ಲಲ್ಲಮಾನ
mÁ¥Àð°£ï

1512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

1515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲ್ಲೇಲಾತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದಾನಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬುಲ್ಲಾಂಗಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತಿಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಬ್ರ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ
mÁ¥Àð°£ï

1522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಶೇಖರ್ ಭಲಶೆಟಿಟ  ಹಾಲ್ಲಕ ಡ್
mÁ¥Àð°£ï

1523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಕೇೇಟಂಫರಿ
mÁ¥Àð°£ï

1525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುತಲಾಬ್ಸಯಿ ಗುಾಂಡ್ಡ
mÁ¥Àð°£ï

1526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಕೄ. ಷಲಿೇಲ್ಲ
mÁ¥Àð°£ï

1527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಗೇಡ್ಡ
mÁ¥Àð°£ï

1528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕವರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಕ
mÁ¥Àð°£ï

1531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾರ್ಜದಿದ ೇನ್
mÁ¥Àð°£ï

1532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಖ ಆರ್ ಪುರಾಣಿಕ್
mÁ¥Àð°£ï

1535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದಾಶಿ
mÁ¥Àð°£ï

1536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಯನಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಶೇಖರ್
mÁ¥Àð°£ï

1539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾಂಡ
mÁ¥Àð°£ï

1540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇತಾರಾಾಂ
mÁ¥Àð°£ï

1541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ
mÁ¥Àð°£ï

1542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಯವಿಾಂದ ಕುಲಕಣಿೆ
mÁ¥Àð°£ï

1543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಮಾಲು
mÁ¥Àð°£ï

1544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ  ತಟನ ಳಿಿ
mÁ¥Àð°£ï

1545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಶೇಭತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಯಡ್ಡಡ  ಪಟಟಿ
mÁ¥Àð°£ï

1547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ
mÁ¥Àð°£ï

1548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂರ್ಗಧಯ ಕುಲಕಣಿೆ
mÁ¥Àð°£ï

1550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್
mÁ¥Àð°£ï

1552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕಂಠಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ
mÁ¥Àð°£ï



1554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ
mÁ¥Àð°£ï

1555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಂಥ್ಕ ಮ್ಲನರ ಕ್ಮ್ಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಡೊಳಿಾ
mÁ¥Àð°£ï

1557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುತಲಾಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಾಯ 
mÁ¥Àð°£ï

1559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ ಎಾಂ
mÁ¥Àð°£ï

1560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ
mÁ¥Àð°£ï

1561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ
mÁ¥Àð°£ï

1562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ
mÁ¥Àð°£ï

1564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಬ್ಸಲ
mÁ¥Àð°£ï

1566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ
mÁ¥Àð°£ï

1569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿೇರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï

1571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಣ್ಣ  ಫಷಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

1574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï

1576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಭವ
mÁ¥Àð°£ï

1577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

1578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್
mÁ¥Àð°£ï

1580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತಾರ
mÁ¥Àð°£ï

1581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಾತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï

1585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

1586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ ಯವಿಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ
mÁ¥Àð°£ï

1589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ
mÁ¥Àð°£ï

1590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ 
mÁ¥Àð°£ï

1591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮಫಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾ
mÁ¥Àð°£ï

1594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಾಂದಯಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಮೇೇದ್
mÁ¥Àð°£ï

1597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಕ್ಮ್ಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್
mÁ¥Àð°£ï

1599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್
mÁ¥Àð°£ï

1600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಕುಕ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್
mÁ¥Àð°£ï

1602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್
mÁ¥Àð°£ï

1603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷವನ್ ಚ್ಯವ ನ್
mÁ¥Àð°£ï

1604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭದಶ್ ವಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೇತನ್ ಪವಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂರ್ಜನಾಥ್
mÁ¥Àð°£ï

1607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದಾನಂದ್
mÁ¥Àð°£ï

1609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್
mÁ¥Àð°£ï

1611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬುಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬೆ
mÁ¥Àð°£ï

1616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ
mÁ¥Àð°£ï



1619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï

1623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭೆಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖತಾಲ
mÁ¥Àð°£ï

1626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗೂಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ   ಭಯಗೇಳ
mÁ¥Àð°£ï

1629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಕೇಡೊಡ ೇರ್
mÁ¥Àð°£ï

1634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ
mÁ¥Àð°£ï

1635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗ್ರಭನಾಥ
mÁ¥Àð°£ï

1636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇನಾ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಕ
mÁ¥Àð°£ï

1639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷವನ್
mÁ¥Àð°£ï

1640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘೇಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್
mÁ¥Àð°£ï

1642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬ್ರ ಸಂಗವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ರೇವ  ತಳವಾಯ
mÁ¥Àð°£ï

1644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಾಂಸ
mÁ¥Àð°£ï

1645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

1646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ
mÁ¥Àð°£ï

1649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್
mÁ¥Àð°£ï

1650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರ್ರ
mÁ¥Àð°£ï

1652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ರ್
mÁ¥Àð°£ï

1655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್
mÁ¥Àð°£ï

1656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠ ಕಯಣಿ
mÁ¥Àð°£ï

1657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವವ ಯ
mÁ¥Àð°£ï

1659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

1661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಜ ರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï

1662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಯ  ನಾರಾಮಣ್ ರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಷತ ಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗೇತಾ
mÁ¥Àð°£ï

1665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಬ್ಸಗ
mÁ¥Àð°£ï

1667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘಾಲ
mÁ¥Àð°£ï

1669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ  ಸುಲೇರ್ಗಾಂವ್
mÁ¥Àð°£ï

1670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಡಾ.ಅಬುದ ಲ್ ಯಹೇಮ್ ಚೌಧರಿ
mÁ¥Àð°£ï

1671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಿೇವಚ ಾಂದರ  ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್
mÁ¥Àð°£ï

1673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಕರ್
mÁ¥Àð°£ï

1676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಯಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಸಂರ್ಗವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಶೇಖರ್ ಭಯಗೇಳ
mÁ¥Àð°£ï

1680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಾನಂದ್
mÁ¥Àð°£ï

1681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷಷ ಮ
mÁ¥Àð°£ï

1682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾನಂದ
mÁ¥Àð°£ï

1683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಿ. ಬ್ರರಾದಾರ್
mÁ¥Àð°£ï



1684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ  ಫಷ
mÁ¥Àð°£ï

1685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ
mÁ¥Àð°£ï

1689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೂಜಾ ನಣಿೆ
mÁ¥Àð°£ï

1690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ವಿೇಯ  ನಣಿೆ
mÁ¥Àð°£ï

1691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್
mÁ¥Àð°£ï

1695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ
mÁ¥Àð°£ï

1697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲ ನಾ
mÁ¥Àð°£ï

1698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ
mÁ¥Àð°£ï

1699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ
mÁ¥Àð°£ï

1700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ  ಷಜಜ ನಶೆಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

1703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ  ಸಳಿಜ್ೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

1705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್
mÁ¥Àð°£ï

1708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ ರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï

1710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜ ರಾಘವಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಾತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕೂದಮ್ ಅಲ್ಲ
mÁ¥Àð°£ï

1713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ದೇಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

1715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜನೆ
mÁ¥Àð°£ï

1716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನೇತಾ
mÁ¥Àð°£ï

1718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್
mÁ¥Àð°£ï

1719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಿೇನಾಕ್ಷಷ  ಬಂಡ್ಡ
mÁ¥Àð°£ï

1720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್
mÁ¥Àð°£ï

1721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಬಂಡ್ಡ
mÁ¥Àð°£ï

1722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಯ
mÁ¥Àð°£ï

1723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಟಟಿ ನಯಸ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ತಾಪ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಜ್ ಯಾಳರ್ಗಯ
mÁ¥Àð°£ï

1726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸದದ 
mÁ¥Àð°£ï

1727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಫಣ್ಣ  ಸ್ನಹು
mÁ¥Àð°£ï

1728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದಾರ ಭ
mÁ¥Àð°£ï

1729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಗೌಡ
mÁ¥Àð°£ï

1730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರರಾದಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಂಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

1742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ರೇವ
mÁ¥Àð°£ï

1745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಧರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜನಾಧೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್
mÁ¥Àð°£ï

1748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಶಾವ ರಾಧಯ
mÁ¥Àð°£ï



1749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತಾರ ಮ
mÁ¥Àð°£ï

1751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ  ಶೆಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

1753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್
mÁ¥Àð°£ï

1754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫನನ   ಜೆರಿಗ
mÁ¥Àð°£ï

1756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

1760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಶಮಯ  ಐನಾಪುಯ
mÁ¥Àð°£ï

1762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಪೂರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

1764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಜಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ  ಮ್ಲಚಖೇದ್
mÁ¥Àð°£ï

1767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವಕ್ಮ್ನಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಿೇಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಡೊಳಿ
mÁ¥Àð°£ï

1771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇದರ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ  ಮಾಯಭಕಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೆ ಬ್ಸದಲ್ಲೆ
mÁ¥Àð°£ï

1774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಯಾಜಲ್ಲ ಟೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಸೂಯಾ
mÁ¥Àð°£ï

1776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ
mÁ¥Àð°£ï

1777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಜ
mÁ¥Àð°£ï

1779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ
mÁ¥Àð°£ï

1781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಮ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್
mÁ¥Àð°£ï

1788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

1789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ
mÁ¥Àð°£ï

1790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

1791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂತ
mÁ¥Àð°£ï

1792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

1793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

1794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಷಭ
mÁ¥Àð°£ï

1795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

1796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಚಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

1798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶೇಖಯ
mÁ¥Àð°£ï

1799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

1800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆನಂದ್
mÁ¥Àð°£ï

1802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ
mÁ¥Àð°£ï

1803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್
mÁ¥Àð°£ï

1804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಡೆ
mÁ¥Àð°£ï

1805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಾಜಯ  ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

1806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಾಮಿ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

1807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ
mÁ¥Àð°£ï

1809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ
mÁ¥Àð°£ï

1810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಭಮ  ಮತ್
mÁ¥Àð°£ï

1812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

1813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï



1814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

1815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲರಾಜ್
mÁ¥Àð°£ï

1816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್
mÁ¥Àð°£ï

1817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ  ಲಿ್ರ
mÁ¥Àð°£ï

1818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಭಮ 
mÁ¥Àð°£ï

1819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ
mÁ¥Àð°£ï

1821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ 
mÁ¥Àð°£ï

1822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಮಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಘವಾಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

1826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಡೆ
mÁ¥Àð°£ï

1828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಚಚ 
mÁ¥Àð°£ï

1829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಧುಸೂಧನ
mÁ¥Àð°£ï

1830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

1831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ
mÁ¥Àð°£ï

1832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಡೆ
mÁ¥Àð°£ï

1833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ  ಮೆಲಾರಂ
mÁ¥Àð°£ï

1835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

1836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಾ
mÁ¥Àð°£ï

1837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಕ್ಷೇಯ
mÁ¥Àð°£ï

1839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವರ ಭ
mÁ¥Àð°£ï

1840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಮ ತಿ
mÁ¥Àð°£ï

1841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅರುಣಾ
mÁ¥Àð°£ï

1842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ   ಗುಗ
mÁ¥Àð°£ï

1843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೈಶಿರ ೇ
mÁ¥Àð°£ï

1844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇರಿ ಬಗಂ
mÁ¥Àð°£ï

1847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ  ಯಮಾ
mÁ¥Àð°£ï

1848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ
mÁ¥Àð°£ï

1849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

1850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವರ ಭ
mÁ¥Àð°£ï

1853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

1854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

1856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಷಭ
mÁ¥Àð°£ï

1857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂತ
mÁ¥Àð°£ï

1858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

1859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

1861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಮೃತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

1865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

1866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

1867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

1868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್
mÁ¥Àð°£ï

1869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

1870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗವಿನೇಳ ಭನ್ರಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿ  ನ್ರಲವಾಣಿ
mÁ¥Àð°£ï

1874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಯನ
mÁ¥Àð°£ï

1875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

1876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ  ನಾಯಿಕ ನ್
mÁ¥Àð°£ï

1877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಷಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ  ಜಂಗಭ
mÁ¥Àð°£ï



1879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ
mÁ¥Àð°£ï

1880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷತ 
mÁ¥Àð°£ï

1881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ  ತಲರಿ
mÁ¥Àð°£ï

1882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

1883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

1884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗನಾನ ಥ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ
mÁ¥Àð°£ï

1886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

1887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ
mÁ¥Àð°£ï

1888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ  ವಂಕನ
mÁ¥Àð°£ï

1889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ  ಗಕ್ಮ್ೆ
mÁ¥Àð°£ï

1890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಕ್ಷವನ್
mÁ¥Àð°£ï

1893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್  ನೇಲ
mÁ¥Àð°£ï

1894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ MODIN SAB
mÁ¥Àð°£ï

1895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನಾನ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲ
mÁ¥Àð°£ï

1898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕ
mÁ¥Àð°£ï

1899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ 
mÁ¥Àð°£ï

1900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲ
mÁ¥Àð°£ï

1901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ
mÁ¥Àð°£ï

1902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ 
mÁ¥Àð°£ï

1903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ
mÁ¥Àð°£ï

1904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

1905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ  ರ್ಗವಿನಾಲ್
mÁ¥Àð°£ï

1908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ
mÁ¥Àð°£ï

1910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

1911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಯಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ
mÁ¥Àð°£ï

1913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇಯಯಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಸ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಳ
mÁ¥Àð°£ï

1918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿಭಮ 
mÁ¥Àð°£ï

1919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಾಂತ
mÁ¥Àð°£ï

1920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

1921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಭ
mÁ¥Àð°£ï

1922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಜ
mÁ¥Àð°£ï

1924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ
mÁ¥Àð°£ï

1925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೆನನ 
mÁ¥Àð°£ï

1926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ
mÁ¥Àð°£ï

1927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ
mÁ¥Àð°£ï

1928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ
mÁ¥Àð°£ï

1930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೌಲನ್ ಬ್ರಐ
mÁ¥Àð°£ï

1932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನುಸೂಜಾ
mÁ¥Àð°£ï

1933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

1934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

1935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇಶೈಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರಾಮಿ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

1939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ
mÁ¥Àð°£ï

1941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್
mÁ¥Àð°£ï

1942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್
mÁ¥Àð°£ï

1943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕಭಮ
mÁ¥Àð°£ï



1944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ
mÁ¥Àð°£ï

1945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನರೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

1949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ  ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೌಲಾನಾ ಖಾನ್
mÁ¥Àð°£ï

1952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ
mÁ¥Àð°£ï

1953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಶಾಭ
mÁ¥Àð°£ï

1954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯವಿಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

1955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ
mÁ¥Àð°£ï

1956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಸ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ERAPPA
mÁ¥Àð°£ï

1958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಭತ
mÁ¥Àð°£ï

1960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖಾಜಾಮೆನುದಿದ ೇನ್
mÁ¥Àð°£ï

1962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್
mÁ¥Àð°£ï

1963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ
mÁ¥Àð°£ï

1964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯತನ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

1969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

1970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಶಾಾಂತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

1972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

1973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಫಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

1974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದಾರ ಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

1975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

1976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ
mÁ¥Àð°£ï

1978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗವಾನ್ ಸನುಮಂತ್ ರಂತೇಲಾ
mÁ¥Àð°£ï

1979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆಾಂಜಲ
mÁ¥Àð°£ï

1980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

1982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ
mÁ¥Àð°£ï

1983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

1984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

1985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕೄರ ಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಘುತಿ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಜ
mÁ¥Àð°£ï

1988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎಾಂ ರಾಭದೇವಿ
mÁ¥Àð°£ï

1989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನವಾಜರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

1990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎಯಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

1991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ಷಲಾಮ್
mÁ¥Àð°£ï

1992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ
mÁ¥Àð°£ï

1993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇ
mÁ¥Àð°£ï

1994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪೇಲ
mÁ¥Àð°£ï

1995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿಮ್ ಅಲ್ಲ
mÁ¥Àð°£ï

1996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ 
mÁ¥Àð°£ï

1997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

1998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

1999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಿತಾ
mÁ¥Àð°£ï

2000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

2001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಒಮಿಾ  ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

2002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
mÁ¥Àð°£ï

2003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

2004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ  ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

2005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚಭ
mÁ¥Àð°£ï

2006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾರುತಿ
mÁ¥Àð°£ï

2007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಇಬ್ಸರ ಹಾಂ
mÁ¥Àð°£ï



2009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

2010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ
mÁ¥Àð°£ï

2011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಾಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

2013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿೇಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

2014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

2015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಡ್ಡಬ್ರೇ
mÁ¥Àð°£ï

2016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೌರಿ ಬ್ರೇ
mÁ¥Àð°£ï

2017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

2018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ ಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

2019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಷನ್ ಮಿಯಾಯ
mÁ¥Àð°£ï

2020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷಷ ಮ
mÁ¥Àð°£ï

2021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ
mÁ¥Àð°£ï

2022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎಚ.ನಾರಾಮಣ್
mÁ¥Àð°£ï

2023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

2024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ
mÁ¥Àð°£ï

2026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸ್ಪನ್ ಸ್ನಬ್
mÁ¥Àð°£ï

2027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಭಮ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅರ್ಜೆನ
mÁ¥Àð°£ï

2029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ
mÁ¥Àð°£ï

2030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ
mÁ¥Àð°£ï

2031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

2032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಭ
mÁ¥Àð°£ï

2033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಚಚ 
mÁ¥Àð°£ï

2034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಂಡರಿನಾಥ
mÁ¥Àð°£ï

2035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ
mÁ¥Àð°£ï

2036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

2037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಬುದಿದ ೇನ್
mÁ¥Àð°£ï

2038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

2039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಲ್ಲಮಾ ಬ್ರೇ
mÁ¥Àð°£ï

2040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರೇಯ
mÁ¥Àð°£ï

2041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷ್ಟಟ  ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

2042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ
mÁ¥Àð°£ï

2044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

2045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್
mÁ¥Àð°£ï

2046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಇಭಮಮಾ ಸ್ನಬ್
mÁ¥Àð°£ï

2047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್
mÁ¥Àð°£ï

2048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇನ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

2049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್  ಭಯಾಯ ಧರಿ
mÁ¥Àð°£ï

2050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲು
mÁ¥Àð°£ï

2051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಭಲಾ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

2052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರಾಮ
mÁ¥Àð°£ï

2053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ
mÁ¥Àð°£ï

2055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನುಭ
mÁ¥Àð°£ï

2056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೄ ಅಯವಿಾಂದ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

2057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

2058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

2059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮವವ ಯ
mÁ¥Àð°£ï

2062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

2063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ ಾಂತು
mÁ¥Àð°£ï

2065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿವಾನಂದಯಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇಯಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

2067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

2068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

2069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಸಣ್ಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

2070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

2072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ
mÁ¥Àð°£ï

2073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï



2074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

2075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫರ ಹಾಮ ನಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ
mÁ¥Àð°£ï

2077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

2079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ
mÁ¥Àð°£ï

2080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

2081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ 
mÁ¥Àð°£ï

2082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಕ್ಷಶಟ ಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

2084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಯಿಫನನ
mÁ¥Àð°£ï

2085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ASHOK
mÁ¥Àð°£ï

2086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನರೇಶ್
mÁ¥Àð°£ï

2087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ
mÁ¥Àð°£ï

2088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ  ಬ್ರ ಹೆಳಯ
mÁ¥Àð°£ï

2089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ
mÁ¥Àð°£ï

2090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸಭಮ ದ್ ಮೌಲನ್
mÁ¥Àð°£ï

2091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ್ SAB
mÁ¥Àð°£ï

2092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

2095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

2096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಕ್ಷೇಯ
mÁ¥Àð°£ï

2097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

2098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಮ
mÁ¥Àð°£ï

2099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ಸರ ಮ ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

2100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಧಮಿಾ  ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

2102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೈದಾಲ
mÁ¥Àð°£ï

2103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ
mÁ¥Àð°£ï

2104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ
mÁ¥Àð°£ï

2105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾನ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

2106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಟಟ ಲ್
mÁ¥Àð°£ï

2107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕ್ ಬ್ಸಲ  ಭುತ್ರ ರ್
mÁ¥Àð°£ï

2108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

2109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎಯಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಭಮ ಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

2112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಫಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

2114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರಾಜ್
mÁ¥Àð°£ï

2116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ
mÁ¥Àð°£ï

2117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ
mÁ¥Àð°£ï

2118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಭಮ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

2121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಯಿಲು
mÁ¥Àð°£ï

2122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆನಂದ್
mÁ¥Àð°£ï

2123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅರುಣಾ
mÁ¥Àð°£ï

2124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಅವಂತಿ
mÁ¥Àð°£ï

2126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ASHOK
mÁ¥Àð°£ï

2127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

2128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

2129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಯಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮ್ಲತತ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್  ಬೇೇಯಿನ್
mÁ¥Àð°£ï

2133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ  ಎಚ. ಬೇೇಯಿನ್
mÁ¥Àð°£ï

2134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಹುಲು
mÁ¥Àð°£ï

2135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

2136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಮಾಲ್ಲಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

2137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿ
mÁ¥Àð°£ï



2139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

2140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

2141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ
mÁ¥Àð°£ï

2143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

2144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಡೆ
mÁ¥Àð°£ï

2145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೇಷತವ
mÁ¥Àð°£ï

2146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ
mÁ¥Àð°£ï

2147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುರೇಶ್
mÁ¥Àð°£ï

2149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

2150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

2151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

2152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲರಾಜ್
mÁ¥Àð°£ï

2153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ  ಲಿ್ರ
mÁ¥Àð°£ï

2154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಭಮ 
mÁ¥Àð°£ï

2155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

2156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್
mÁ¥Àð°£ï

2157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ
mÁ¥Àð°£ï

2158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ 
mÁ¥Àð°£ï

2159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

2160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಮಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

2161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಘವಾಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

2163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

2164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಡೆ
mÁ¥Àð°£ï

2165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಚಚ 
mÁ¥Àð°£ï

2166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಧುಸೂಧನ
mÁ¥Àð°£ï

2167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

2168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜನಯ  ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

2169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ
mÁ¥Àð°£ï

2170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಡೆ
mÁ¥Àð°£ï

2171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇಶೈಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ  ಮೆಲಾರಂ
mÁ¥Àð°£ï

2173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

2174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲ
mÁ¥Àð°£ï

2175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಕ್ಷೇಯ
mÁ¥Àð°£ï

2176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

2177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ
mÁ¥Àð°£ï

2178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

2180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವರ ಭ
mÁ¥Àð°£ï

2181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ
mÁ¥Àð°£ï

2183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಭಮ  ಮತ್
mÁ¥Àð°£ï

2184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ
mÁ¥Àð°£ï

2185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಚಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

2186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್
mÁ¥Àð°£ï

2187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ  ಫಗಲ್ಲ
mÁ¥Àð°£ï

2188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್
mÁ¥Àð°£ï

2189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್
mÁ¥Àð°£ï

2190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ  ದಾಯ
mÁ¥Àð°£ï

2191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕಯನಾಮಕ
mÁ¥Àð°£ï

2192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಾಮಿ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

2193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ
mÁ¥Àð°£ï

2194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆಮ್ಲಡಾ
mÁ¥Àð°£ï

2195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ  ಭಧುಗು
mÁ¥Àð°£ï

2196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪದದ  ಬಂದೆಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಮ ತಿ
mÁ¥Àð°£ï

2199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅರುಣಾ
mÁ¥Àð°£ï

2200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೈಶಿರ ೇ
mÁ¥Àð°£ï

2201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ  ಯಮಾ
mÁ¥Àð°£ï

2202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇರಿ ಬಗಂ
mÁ¥Àð°£ï

2203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï



2204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ
mÁ¥Àð°£ï

2205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

2206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಟಟ 
mÁ¥Àð°£ï

2207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ USHANAPPA
mÁ¥Àð°£ï

2208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

2209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಾಂಡ
mÁ¥Àð°£ï

2210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೌಲನ್ ಅಲ್ಲ
mÁ¥Àð°£ï

2211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಜಾತ
mÁ¥Àð°£ï

2213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪೇದಗಂಡಿ  ತಿ ಣ್ಣ
mÁ¥Àð°£ï

2214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ
mÁ¥Àð°£ï

2215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ವಯಣ್
mÁ¥Àð°£ï

2216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

2217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ  ದೇಯಲಿ್ಲ
mÁ¥Àð°£ï

2218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

2221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗಣೇಶ್
mÁ¥Àð°£ï

2222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ
mÁ¥Àð°£ï

2223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಭಲಕ 
mÁ¥Àð°£ï

2224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

2225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಜ
mÁ¥Àð°£ï

2226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿವಯಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಕವ
mÁ¥Àð°£ï

2228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿವವ ನಾಥ
mÁ¥Àð°£ï

2229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅವಿನಾಶ್
mÁ¥Àð°£ï

2230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಮೌಳಿ
mÁ¥Àð°£ï

2232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

2233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಬ್ಸನಾ ಬಗಂ
mÁ¥Àð°£ï

2234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಮಕ್ಷನ್ ಭೇಭವ
mÁ¥Àð°£ï

2235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

2237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಭಹಾದೇ
mÁ¥Àð°£ï

2238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್
mÁ¥Àð°£ï

2240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಯಿರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗೌಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

2242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖಾಜಾಮೆನದಿದ ೇನ್
mÁ¥Àð°£ï

2244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲ
mÁ¥Àð°£ï

2245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಘವಾಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

2247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಘವಾಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

2248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸಮ ದಾಸಜಯತಾಲ್ಲ
mÁ¥Àð°£ï

2249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೌಲಾನಾ
mÁ¥Àð°£ï

2252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯವಿಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

2253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದಯಸಾಂಗ್
mÁ¥Àð°£ï

2254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

2255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗವಂತ
mÁ¥Àð°£ï

2257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ ಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

2258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

2259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಕಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ
mÁ¥Àð°£ï

2261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ
mÁ¥Àð°£ï

2262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಭನ್ರಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ 
mÁ¥Àð°£ï

2265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್
mÁ¥Àð°£ï

2266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ
mÁ¥Àð°£ï

2268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï



2269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ
mÁ¥Àð°£ï

2270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ
mÁ¥Àð°£ï

2271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರೇಚ
mÁ¥Àð°£ï

2273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

2274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಮಯ  ಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

2275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

2277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ
mÁ¥Àð°£ï

2278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹೇಶ್
mÁ¥Àð°£ï

2279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ಯಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಮಿ್ಲ  ಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

2282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ
mÁ¥Àð°£ï

2284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೌಲಾಲ್ಲ
mÁ¥Àð°£ï

2285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

2287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

2289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

2290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆಬುಬ್ಸಸ ಬ್ ಪಿಾಂಜಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

2291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್
mÁ¥Àð°£ï

2292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲನ್ ಬ್ರೇ
mÁ¥Àð°£ï

2293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್
mÁ¥Àð°£ï

2294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್
mÁ¥Àð°£ï

2295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚಭ
mÁ¥Àð°£ï

2296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಭ
mÁ¥Àð°£ï

2297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

2300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷರಾಜ
mÁ¥Àð°£ï

2301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಲು
mÁ¥Àð°£ï

2302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಯಿಲ
mÁ¥Àð°£ï

2303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆನಂದ್
mÁ¥Àð°£ï

2304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ
mÁ¥Àð°£ï

2305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ 
mÁ¥Àð°£ï

2306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ
mÁ¥Àð°£ï

2307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

2308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

2309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

2310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾರುತಿ
mÁ¥Àð°£ï

2311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

2312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಭಮ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್
mÁ¥Àð°£ï

2315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೌಸ್ನಭಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

2316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯವಿಕುಮಾರ್
mÁ¥Àð°£ï

2317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಣ್ಶೇಖರ್
mÁ¥Àð°£ï

2318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಘವಾಂದರ
mÁ¥Àð°£ï

2319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

2320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಲು
mÁ¥Àð°£ï

2321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ
mÁ¥Àð°£ï

2323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುರೇಖಾ
mÁ¥Àð°£ï

2325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಮೌಲನ್ SAB
mÁ¥Àð°£ï

2326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿಮಾಲ್ಲ
mÁ¥Àð°£ï

2327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಸ್ನವ ಮಿ
mÁ¥Àð°£ï

2329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

2330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ
mÁ¥Àð°£ï

2331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

2332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು
mÁ¥Àð°£ï

2333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಬುದ ಲ್ SAB
mÁ¥Àð°£ï



2334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಭಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

2335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ
mÁ¥Àð°£ï

2336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇ
mÁ¥Àð°£ï

2337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

2338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗಂಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಡ್ಡವಿಾಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಮೃತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಂಗಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂಫ
mÁ¥Àð°£ï

2344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

2345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್
mÁ¥Àð°£ï

2346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಚವಾಹ ಣ್
mÁ¥Àð°£ï

2348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಾನನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್
mÁ¥Àð°£ï

2349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ
mÁ¥Àð°£ï

2350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಯಿಫನನ
mÁ¥Àð°£ï

2351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಲು
mÁ¥Àð°£ï

2352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶೇಖಯ
mÁ¥Àð°£ï

2353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿ
mÁ¥Àð°£ï

2354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಷರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನ್ರಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಮಯ
mÁ¥Àð°£ï

2357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು
mÁ¥Àð°£ï

2358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೆನನ ಕವ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರಾಜಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಮಾಭಹೇವವ ಯ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇಲತಾ ಪಟಿಟ
mÁ¥Àð°£ï

2363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ
mÁ¥Àð°£ï

2364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರ ದಿೇಪ್
mÁ¥Àð°£ï

2365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಮೃತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭರಾವ್
mÁ¥Àð°£ï

2368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟಿೇಲ್
mÁ¥Àð°£ï

2369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹೇಶ್
mÁ¥Àð°£ï

2370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ
mÁ¥Àð°£ï

2371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಪಾಟ್
mÁ¥Àð°£ï

2372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಾಂತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುರೇಶ್.ಕೄ
mÁ¥Àð°£ï

2375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮಾಬ್ಸಯಿ
mÁ¥Àð°£ï

2376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಭ
mÁ¥Àð°£ï

2377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ
mÁ¥Àð°£ï

2379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ
mÁ¥Àð°£ï

2380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಾಜಯ  ನಾಮಕ್
mÁ¥Àð°£ï

2381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವರ ಭ
mÁ¥Àð°£ï

2382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ  ಲ್ಲಾಂಗ
mÁ¥Àð°£ï

2383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ
mÁ¥Àð°£ï

2385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ
mÁ¥Àð°£ï

2386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಆವ  ಅಾಂತರ 
mÁ¥Àð°£ï

2387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜತೇಾಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಚಚ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಭಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಧುಸೂಧನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ
mÁ¥Àð°£ï

2391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಕುಣಿ
mÁ¥Àð°£ï

2392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ
mÁ¥Àð°£ï

2393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ  ಯಭ
mÁ¥Àð°£ï

2394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ   ಗುಗ
mÁ¥Àð°£ï

2395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫಭಮ
mÁ¥Àð°£ï

2398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ
mÁ¥Àð°£ï



ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲಿ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹೋಫಳಿ ರೈತರ ಹೆಸರು
ಡೆದುಕೊಂಡ 

ಸೌಲಬಯ

1 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

2 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

3 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಫರಿೇಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

4 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

5 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

6 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಶಿೇರ್ ಅಸಮ ದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

7 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ಪಿಡೆನಾವಕ 

8 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ ಪಿಡೆನಾವಕ 

9 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜನಕಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

10 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

11 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಕ್ಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

12 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನೇಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

13 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

14 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲ್ಲತಾಬ್ಸಯಿ ಯಾಕ್ಮ್ಪುಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

15 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

16 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

17 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

18 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

19 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

20 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಸಮೂದ್ ಅಲ್ಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

21 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

22 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಸಡದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

23 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

24 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈಯಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

25 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಕುಾಂತಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

26 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪುನ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

27 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗವಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

28 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

29 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳುಸರಾಮ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

30 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿರಾಮ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

31 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಮಾಯ  ಚವಾಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

32 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಂಕಟ ಪಿಡೆನಾವಕ 

33 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಿರ್ ಷಬ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

34 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

35 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಯಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

36 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

37 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

38 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಮಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

39 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷವಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

40 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

41 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

42 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ  ನಾಯಿಕ ನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

43 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

44 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

45 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

46 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅರ್ಜೆನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

47 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

48 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

49 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

50 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

51 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

52 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ ಭಮ  ನಂದಿಗಮ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

53 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸನುಮಂತು ಪಿಡೆನಾವಕ 

54 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

55 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

56 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

57 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕುಷ್ಮೆದ್ ಬ್ರೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

58 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

59 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷ  ಗುಾಂಡ  ಕಡಚಲಾೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

60 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

61 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಾಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

62 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚ್ಯಾಂದ್ ಪಾಶಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲಿಿ  ಪಿಡೆನಾವಕ್  ಡೆದ ರೈತರ ವಿರ.



63 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

64 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆಬುಬ್ಸಸ ಬ್ ಪಿಾಂಜಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

65 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

66 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

67 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರಾವ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

68 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

69 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

70 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

71 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

72 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

73 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಕಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

74 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷವನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

75 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

76 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

77 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಭಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

78 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗದಿೇವವ ರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

79 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

80 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಲೇಚನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

81 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ ಪಿಡೆನಾವಕ 

82 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

83 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

84 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

85 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ  ಹಷಭನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

86 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

87 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

88 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

89 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಟಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

90 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಶೆಟಿಟ ಪಿಡೆನಾವಕ 

91 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

92 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

93 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

94 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಭಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

95 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

96 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್  ಮತಿರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

97 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಭಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

98 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ERAPPA ಪಿಡೆನಾವಕ 

99 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಕಕ ನಾಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IMAM ಬ್ರೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದಾರ ಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ರಕಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ನೂರಂದ  ಧಯಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಂಗರಾಜ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಕ್ಮ್ಾ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ ಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲಾಸಾಂಗ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಭಮ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಚಂದುರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ್ ಅಸಭದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 



128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ ಾಂತು ಪಿಡೆನಾವಕ 

129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನೇಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಯತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿಭಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರರಾದಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯನಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ   ದೊಡಡಮೇೇನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜೇವ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾರುತಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವವ ಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾನಕ್ಷೇಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಶಟ ಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸೂದ್ ಅಲ್ಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಷರಿ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಿೇಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಾನನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬುಗೌ ಪಿಡೆನಾವಕ 

168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಮಿನಾ ಬಗಂ ಪಿಡೆನಾವಕ 

169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶೇಕ್ ಇಮಾಮ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಶಿೇಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ  ಬರ್ಗರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ದೇಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಂಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಾಷತ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಪಿಡೆನಾವಕ 

178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಲಚಚ ಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೆನನ   ಬುಗೌ ಪಿಡೆನಾವಕ 

183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶೈನು ಪಿಡೆನಾವಕ 

184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷೇಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ ಪಿಡೆನಾವಕ 

187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಘವಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಯ ಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 



193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಣ್ಣ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಮಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇಯಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಮಿಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಗುಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿವವ ನಾಥ ಪಿಡೆನಾವಕ 

204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಮಯ  ಗುತೆತ ೇದಾಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌರಿಶಂಕಯ ಕೇಡಭಪುಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗರಿರಾವ್ ರಾಥೇಡ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿನೇಡ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ನಾಮಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಿೇವಿಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಣ್ಣ  ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ರರ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬ್ಸ ಪಿಡೆನಾವಕ 

230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉವ  ದಾಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬು SAB ಪಿಡೆನಾವಕ 

234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಘವಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸರಿವಚ ಾಂದರ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್  ಗೌಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಮಿತರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಮ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಾಂಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 



258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಇಲಿಾಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಸಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಶಾಾಂತಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವರಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭರಾವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಶಣ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಾರೂಕ್ ಅಸಭದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಣಿಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಬ್ರರ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಮ್ಲಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾವೂಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ರಾಥೇಡ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನೇಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಪಿಡೆನಾವಕ 

288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಬಡಕ ರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಗವಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಗ  ಎರುಕ್ಮ್ಲ್ಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಧೆನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಫಾ ಮಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಸದೇಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಜಲಿಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ  ದೇಯಲಿ್ಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಮಕುಮಾಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇರಾಲಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಬ್ಸಯ ಗರಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದೆದ ೇವವ ಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಿೇನಾಕ್ಷಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತು ಪಿಡೆನಾವಕ 

311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಭುಲ್ಲಾಂಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲ್ ಕರಿೇಾಂ ಪಿಡೆನಾವಕ 

315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ತಳವಾಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಧುಸೂದನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಲ್ ಬ್ರ ಶೇರಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖೇಮೆ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 



323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಯನಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುನೇತಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬು ಮಿಯಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸ್ಪನ್ ಸ್ನಬ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧನಂಜಯ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ್ಗಯಿಫಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬ್ಸಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲರುಗಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜೇಲ  ಪೂಜಾರಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಶೇಧಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬದರ ಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾಯ ಯಥೇಡ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ರೇಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನವಿೇಯ  ಕೇೇಟಂಬ್ರರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ವಭಮ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವನಾಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಾಂಜನೇಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಚಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಾಂಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಭಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿಾಂದರ ಪ್ ಹಷಭನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾರ್ಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪೇನ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

367 ಕಲಬುಯಗ
ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಮ್ಲನಮ್ಲದಿದ ೇನ್

ಪಿಡೆನಾವಕ 

368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆಪಾಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತರ   ಕಟಿಟ ಭನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚ್ಯಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಲ್ಲಾಂರ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸಾಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ RAM ಪಿಡೆನಾವಕ 

380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಚನಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲಿಾ  ಶಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ್ಡಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 



388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟ್ ರಾಮ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಾಾಂಕ್ಮ್ಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ MOTIBAI ಪಿಡೆನಾವಕ 

394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ  ಅನಸ್ನರಂ ಪಿಡೆನಾವಕ 

397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಳು ನಾಮಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಷ್ಮಯ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ಸರ ಯ  ನಾಮಕ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಲ್ಲಾಂರ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭೆಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಭಮ ಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಶಾಕ್ಮ್ಸ ಬ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ಪಿಡೆನಾವಕ 

412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹೇಮೆ ನಮನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತೆಯ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಾಯ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಚಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷ್ಟಟ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚ್ಯನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೈನ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರೇಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಿೇಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಜಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕನಕಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಖ ಪಿಡೆನಾವಕ 

442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಲಾಾಂ ಮಜಾದ ನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಾಂ ಡ್ಡ ಇಕ್ಮ್ಾ ಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಿೇಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ GOVIND ಪಿಡೆನಾವಕ 

447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 



453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಸ್ನಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪುಲ್ಲಸ ಾಂಗ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಗಯಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಭಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಜೈರಾಮ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಬ್ಸರ್ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬೄಕುಕ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕನಕಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಾಂಡ  ಬ್ರರಾದಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುರೌ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಾಂ ಡ್ಡ ಹುಸೇನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಬುಗೌ ಪಿಡೆನಾವಕ 

481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಬ್ಸಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದೆದ ೇವವ ಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾನ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಬೂಬ್ SAB ಪಿಡೆನಾವಕ 

485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇರಾಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾಮೇೇಧರ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಿ್ರ  ನಭೆಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಿೇವಿಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನುಮಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇನಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಭತಾಜ್ ಬಗಂ ಪಿಡೆನಾವಕ 

498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗೌಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಬೆರ್ಗಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಣ್ಣ  ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಸಭಮ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನ್ರಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಬೇೇಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ  ಸಡದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದ ಪಾಶಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚೆನ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ  ರುದರ ರಂ ಪಿಡೆನಾವಕ 



518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ   ಫಗಲ್ಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಪಿಡೆನಾವಕ 

522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗಲಭಮ  ನಾಯಕ ೇಟಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಶಾಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ಪನ ೇಹಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ಪಿಡೆನಾವಕ 

531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖುದದ ಸ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವುಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕಟಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿದಾಸ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಗವಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಖ ಪಿಡೆನಾವಕ 

545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ರಾವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರುಕ್ಷಕ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳ ಪಿಡೆನಾವಕ 

550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುರಾನಾಸ ಬ್ ಶೆರಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಯ ಮ್ ರೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭದಶ್ ವಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲತತ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖಾಜಾ ಭಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭವ  ನಂದಿಗಂ ಪಿಡೆನಾವಕ 

566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹರಿಮ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲತಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇದೇವಿ ಎಸ್ ಯಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಗವಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಾದೇವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಶಾಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇಸನರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆಶಾ  ಬ್ಸಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹೇಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕಯನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 



583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಯಿಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬಗವಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ತಲಾರಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇಭಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ  ಬುರುಗಲಿ್ಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಶಿಕಲಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇನಾ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿೇಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಗುಣ್ಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಾದೇವಿ ಭಟಪಾಟಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿಾಂಕ್ಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಶಾಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಗಯ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕಲಾ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಾಮ ಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫನನ   ಷರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮ ಶಿರ ೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದಾರ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಕುಮಾಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷವನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಬೂಬ್ರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಲಾಧ ಪಿಡೆನಾವಕ 

620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ASHOK ಪಿಡೆನಾವಕ 

621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂದಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಜರಿಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಹೇರಾಲಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MAREMBEE ಪಿಡೆನಾವಕ 

627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ  ಗೇಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸಾಂಸಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಡೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MASHMMA ಪಿಡೆನಾವಕ 

636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಚಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಷಭದಾಸ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಷ್ಮದ್ ಬಗಂ ಪಿಡೆನಾವಕ 

641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ಪಿಡೆನಾವಕ 

643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗಮಾಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ  ಯಾದವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಕ್ಮ್ಯ  ನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್
ಪಿಡೆನಾವಕ 



648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಆವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಯ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಘರಾಜ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಯ  ನಾಮಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಯ ನಸ ಾಂಗ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಾನಂದ ಪಿಡೆನಾವಕ 

664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕ್ಮ್ಾ ಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಧಾ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರುಣಾ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲಯಗಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷರೇಜನಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಗಯ ಶಿರ ೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತುಳಸ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಜನ್ ಬಗಂ ಪಿಡೆನಾವಕ 

676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಧಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಪಿಡೆನಾವಕ 

679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಬ್ರೇಬ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಉಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್  ಹಾಡೌ್ಡಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಳ ಪಿಡೆನಾವಕ 

687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲಚಂದರ  ಯಾದವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬೇೇಜಾಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವಿಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅರ್ಜೆನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಕರಾವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷಶಟ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಮೇಧೇಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರಾಮ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತನ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಚೆಗಪಟಿಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಕ್ಮ್ಾಂತ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಿ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಾಂತಿ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಚ ಪಿಡೆನಾವಕ 

704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ ನಾಯಕ ೇಡ್ಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರಿಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ಭು ಪಿಡೆನಾವಕ 

709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 



713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಯಿಫನನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಂದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನುಮಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹ ದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಣ್ೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ್ರರ ಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಲ್ಲತಾಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜ ರಾಮ್ಲಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಧ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಜಡ್ಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಂರ್ಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಾಯ್ ನಾಮಕ್
ಪಿಡೆನಾವಕ 

741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭೂಶಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬದರ ಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗವಾನ್ ಸನುಮಂತ್ ರಂತೇಲಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇರೇಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಿನನ  ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ನಾಟಕರಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಟಿೆ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಉಮಾಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚನನ   ಚೆನನ   ಅಗಷರು ಪಿಡೆನಾವಕ 

758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗೌ  ಕುಾಂಬ್ಸಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುಮೂತಿೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಪಿಡೆನಾವಕ 

774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಸಡ್್ಪಾಯ ಡ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಭಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 



778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳುಸರಾಮ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಫಾ ಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ್ಮ್ರ ವ್ ಕೇತಿಾಪುಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಗಮಯ  ಕೇೇಭತಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಲೇಚನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಶಾಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಾಂಜಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬೇೇಡಾಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IRAPPA ಪಿಡೆನಾವಕ 

800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಾಂಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನರೇಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಕಲಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಾಂತಿ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಮಿತಾರ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ IMAM SAB ಪಿಡೆನಾವಕ 

815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ತಳವಾಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಕ್ಮ್ಾಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ್ಡ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮ ಾಂತು ಪಿಡೆನಾವಕ 

827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ಪಿಡೆನಾವಕ 

828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಪಿಡೆನಾವಕ 

830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ GOVIND ಪಿಡೆನಾವಕ 

832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರಾಮ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಚನನ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೆಮಿಾನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಕುಕ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಾರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹರು ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 



843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುರೇಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗವಿಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲ್ ರಾವೂಫ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾಾಂತಸ್ನವ ಮಿ ಭಠತಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂರ್ಜಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಯ ನಕ್ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಬದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಧೆರಾರ್ಜ ಗೌಡ್ ಕಲಾಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಳದಿಲಿ್ಲ  ಅನುಸೂಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾರ್ಜ ನಾಮಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ MODIN SAB ಪಿಡೆನಾವಕ 

865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ ನಾಮಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷನಾಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಾರಿ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಿಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭರಾಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈವವ ರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತು ಪಿಡೆನಾವಕ 

904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚ್ಯಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಾಾಂತೇವ ಸುತಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 



908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾನಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ತಿ ಣ್ಣ  ಸರಿಜನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಖ ಪಿಡೆನಾವಕ 

915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮಫಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಘರಾಜ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನ್ರನ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಸೇನಾ ಬಗಂ ಪಿಡೆನಾವಕ 

921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುನಂದಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದಿ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಶಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ   ಪಾಟಿೇಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಾಯ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲಾಬ್ರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಶಾಾಂತ್ ವೄಾಂಕಟರಾವ್ ಭಹೇಾಂದರ ಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಭಮ ದ್ ಶಾಫಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೌಯಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೇೇಣ್ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಧೆನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವವ ನಾಥ ಪಿಡೆನಾವಕ 

947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷೆಷವ ತಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೂಭೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಮಿಾನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಎಾಂ ಸಂಗವಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹೇಭನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿೇಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮಫಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಷ್ಮಯ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಸಿ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಪಿಡೆನಾವಕ 

972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 



973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸುಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಶಾ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫದರಿಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಠ ಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಷತ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಬ್ರರಾದಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಾಂಟ್ರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಣ್ಣ  ಪುಟ ಪಿಡೆನಾವಕ 

983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸದದ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾರಾಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜಯ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇರೇಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತು ಪಿಡೆನಾವಕ 

998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವವ ಯಜ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಹಷಪೇಟ್ರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಕನಗಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಲಿಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ AMBI BAI ಪಿಡೆನಾವಕ 

1008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬೇೇಜಾಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸ್ನಯ  ನಾಯ್ಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಠಾಕ್ಮ್ಮೆ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಸತ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೆನನ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಾರ್ಗಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

1021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇನಾ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜನಾಧೆನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಸಿಾಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಳಜಾ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸ್ನಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಕುಣಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮ ಾಂತು ಚವಾಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 



1038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭೆರಾವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮಂಜನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಗರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಾಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖಾಸಾಂ ಅಲ್ಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನವಿೇನಕುಮಾಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಪಿಡೆನಾವಕ 

1053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ಸರ ಮ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಗೌಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಯದಾಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫರ ಹಾಮ ನಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಾಂದಯಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ ಸುಾಂಡ್ಡಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ್ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘಾಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತನ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಜ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರಾಜ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಿೇನ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಭದಿನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಭೆದಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ್ ಚವಾಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ರಾಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಘಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಂಜನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಚ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಮಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜ್ೇತಿ ಬೇೇಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ ತಾಪ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬ್ಸಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾರ್ಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 



1103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷರೇಜಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷದಾಶಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮಶೇದಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಗಯ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬ್ಸಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಚವಾಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ವಿೇಯ  ನಣಿೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಯ ದ್ ಇಜಾಜ್ ಜಾಪರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿೇಾಂದರ  ಹಾಡ್ಡದಾದ ರ್ರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಳಭಮ  ಕನಗಡಡ  ಲಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ್ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲಾಸಾಂಗ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಯ ನ್ ಫಷಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ IMAM SAB ಪಿಡೆನಾವಕ 

1134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಶಣ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕ್ಷಕ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಕ್ಮ್ರಾಾಂ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಮೂತೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಿತ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್ ನಾಟಿಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಕ ಭಮ  ಕೇಡಿ್ಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ್ಗಯಿಫಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಲಕ್ಷ್ಮ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಕೇಡೊಡ ೇರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬಟಟ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮತಿೇಥೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಧಯ ಾಂ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 



1168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಷಯಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಆಶಿೇದಿೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ASHOK ಪಿಡೆನಾವಕ 

1171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಯಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಯದಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಮಿತಾರ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಯಮವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲ ಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗ  ವಿವವ ಕಭೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಕಕ ನಾಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾರುತಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ  ಬೄಜಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಯೂಮ್ ಪಾಶಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ್ SAB ಪಿಡೆನಾವಕ 

1204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಭಾಷ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶುಬಚಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಾದೇವಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇತಿಲಾಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳಾಯ  ನಾಮಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬೇೇಡಾಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಪಡ್ಡಡ  ಬ್ಸಬು ಪಿಡೆನಾವಕ 

1215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಬದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಧಯ ಪೂಜಾರಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಮಂತು ಪಿಡೆನಾವಕ 

1223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ತುಳಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸಂಗ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಗಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ವಣ್ೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರೂ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ  ಉಪಾಲ್ ಬೇೇಯಿನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 



1233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಯ  ನಾಯ್ಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವರ ಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇಫಲ್ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇನೇಶ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗುಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಭೇಭಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಜಾಧವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖತಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷೇಯಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ  ಯಾದವ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಂದಾಯ  ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ   ಮೇಗಲ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಸಂತು ಪಿಡೆನಾವಕ 

1262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಿೇಮೆ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಕ್ಮ್ಮ ನಾಮಕ್ ಸೇಭಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬು ಪಿಡೆನಾವಕ 

1270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ರರ  ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಭಮ  ನಟಿಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ನರಂಜನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬದರ ಣ್ಣ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಭಲತಾ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಾಂದರ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇತಿ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗನಾನ ಥ ಭಸೂಲ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದಾರ ಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೄ.ಯವಿಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನೇಲಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಮ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 



1298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನ್ರ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಬುಗೌಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲ್ಲತಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಕೃಶಟ  ಪಿಡೆನಾವಕ 

1303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾನಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಭ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲನಾಥ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗೌಮಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಧೇಳ ಸಂಧಾಯ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗರಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಂಗ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಗವಂತು ಪಿಡೆನಾವಕ 

1322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹರಿಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಯಫಷ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗದೇವಿ ಪಿಡೆನಾವಕ 

1332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಭಮ ಪಿಡೆನಾವಕ 

ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲಿ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹೋಫಳಿ ರೈತರ ಹೆಸರು ಡೆದುಕೊಂಡ ಸೌಲಬಯ

1 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪುಣ್ಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

3 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫನಮೇೇಸನ್ ಪಂಚಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

4 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲ್ಲಯಾಖಾತ ಅಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

5 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

6 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

7 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾಂಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

8 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಕ್ಷಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

9 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಭ ನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

10 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪರ ೇಸಾಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

11 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

12 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೆಸೂರು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

13 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉವ  ದಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

14 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

15 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

16 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಯಿನುದಿದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

17 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

18 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೇತನ್ ಪವಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

19 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

20 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಯಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

21 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

22 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

23 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

24 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಮಕ್ ಮಿಯಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

25 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

26 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲಿಿ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ ಡೆದ ರೈತರ ವಿರ.



27 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

28 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇರಾಜ್ ವಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

29 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

30 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

31 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ರಚಚ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

32 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಗಯಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

33 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕನಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

34 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

35 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

36 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

37 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

38 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

39 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ನಾಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

40 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ  ಜಡ್ಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

41 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

42 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

43 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

44 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ್ ಸಾಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

45 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

46 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

47 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

48 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

49 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಮ್ ರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

50 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗರಿಧರ್ ಉತತ ಕೆರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

51 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

52 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

53 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

54 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

55 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

56 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

57 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

58 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಸಗರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

59 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

60 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಾಷತ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

61 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

62 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಭಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

63 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇರೇಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

64 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವರ ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

65 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

66 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಿಾಫಕಸ್ಪ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

67 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

68 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

69 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಷಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

70 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ್ರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

71 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನವಿೇನಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

72 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ನಂದೂರು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

73 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಚಿನ್ ಸಂಗವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

74 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫವ  ಕ್ಮ್ಯಬ್ಸದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

75 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಲಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

76 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

77 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

78 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

79 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿ ರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

80 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

81 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

82 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

83 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಿಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

84 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

85 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

86 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಶಾಯ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

87 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲ್ಲವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

88 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

89 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

90 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

91 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



92 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

93 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

94 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

95 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

96 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

97 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

98 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

99 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ರೇಷ್ಟಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲಭಮ  ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ  ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಭನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಯ  ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಏಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷತ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಭನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತಾರ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ  ಸಂಗವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಭದಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಲಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಿಯಮಾಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಸರುನಾಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಯ  ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅರುಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲತಿೇಫ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕ್ಮ್ಯ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫದಾಯ ಸುಲಾತ ನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲ್ಲಾಂಬ್ಸಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಹೇರುದಿದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಣ್ೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆನಂದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಧೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಶೆಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಸಯಾ ಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತರಾವ್ ಆರ್ ಮಾಲೌ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಸ್ಪರ ಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಯ ನಕ್ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಡುಾಂಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಭಾವಚ ಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂಡಾಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಕೃಶಣ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಮವವ ಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹುಷನಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮ ಾಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಣ್ಮಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಘುನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘೇಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮಿ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾರುತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೂರುಮೂತಿೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಾಂಜಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌೇಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಜಾಾ ನಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚೆನನ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಜಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕ್ಮ್ಯ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ್ಡಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಬ್ಸನಾ ಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿೇಹಾನ ಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬ್ಸರ ಹಾಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಾಯತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಗರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ನಂದೂರು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಮಿ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಮ್ಲನುರು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಗವಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗಯ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ನಾಯಕ ೇಡ್ಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮೆಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಜಟಟ ಪೇಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಸಳಯಕಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುರೇಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭೆಲಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ RAM ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಮಾರ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮಬು ಅವ  ತಳವಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರುದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಮೇೇದಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ ಾಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದರ್ ಜೇಲಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಿೇರಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಕ   ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ರಾಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಭಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಜಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಕುಾಂಬ್ಸಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಬುದಾಸ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾರಾಮ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾೆತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಿೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿರುತಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲನ್ ಬ್ರೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೈಫನನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನವಾಜ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕ್ಮ್ಾ ಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗನಾಡ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿವವ ನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಯನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದಾನಂದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಡಗಾಂಡ ಬ್ಸಸ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಿಿ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ಕ್ಷಸ್ನತ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಜಗುಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಸ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಲೇಚನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬಂಡಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಘವಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಫವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇರ್ ಪಾಶಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಾಮ ಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ   ಫಗಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಶಾಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್ ಜಮಾದಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಗನ ಮನ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಭೇಭಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಾಂಜಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಧೇ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ IRAPPA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಚವಾಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಮಿಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಭಮ ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಮ್ಲಖರಂಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ  ಇಾಂದೇಕ್ಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇನಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ರಾಠೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜೈತುನ್ ಬ್ರೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನೇಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ  ಹುಲ್ಲಗುಾಂಡಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲ್ ರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಮಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಯಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿೇಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಜಾತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕ್ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಯಿರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತೇಜ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬ್ಸಯ ದರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲ್ಲತ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೈಫನನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಿನನ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ BHDRANNA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿಭಮ ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಭತನ ಳಿಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಸಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಭಮ  ಕಣಣ ತಿೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಕ್ಮ್ಮ ನಾಮಕ್ ಸೇಭಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕಲ ನಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಜಾತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಘವಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನವಿೇಯ  ಕೇೇಟಂಬ್ರರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಲಯ  ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ನಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಾಂಡ್ನರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಮ  ಜಮಾದಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿವವ ನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೆನ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಕೆಫ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹುಸೇನಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಚಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿವವ ನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಿೇನಾಕ್ಷಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಕೃಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಯ ಭಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಭಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಿೇನಾ ಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅವಭಮ  ನಾಯಕ ೇಚಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ CHNDI ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಲ್ಲತ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಸನಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗದೇವಿ ವಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಷಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಸಂರ್ಗವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನನ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪರ ೇಮಿಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದಾರ ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇವವ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಳು ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಕಕ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಘುತಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಸ್ನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಗಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮಿ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸಭದ್ ಮೇಬ್ರೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಶೈಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜರೌ್ಗ ಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಮಕುಮಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಧಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುರುಪುತರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಭಾಗಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಬ್ರಮ ಸುಲಾತ ನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಲಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚೆನನ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಲಾಧ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಭೆಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸೂದ್ ಅಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಯ  ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಣ್ತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಯಕ ೇಟಿ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಸಾಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಮಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಆಯುಬ್ ಶೈಖ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮಿ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ಕ್ಮ್ವ ಕುಲಕಣಿೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ ಾಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ KASIM SAB ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಮಯ  ಆರ್ ಸ್ನಥ ಯ ಭಠ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗನಾನ ಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಖಾಬುಲ್ ಖಾನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಕಕ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾನ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾತಾಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೌಲನ್ ಬ್ರೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾನಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಶಾಕ್ ಷಬ್ ಖಾನಂ ಕ್ಮ್ಬಿ್ಸ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರಿಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸ್ನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ   ಷತಯ  ನೇರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಶಿೇಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಿರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭದನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಯಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆಾಂಜನೇಮಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿೇಾಂದರ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೊಡಡ  ಸುಫಾ ಣ್ಣ  ವಿಕ್ಮ್ರಾಬ್ಸದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿವವ ನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಂಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿವಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಷ್ಟೇರ್ ಮಿಯಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಚಚ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಲಾಜಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಪಿಾ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೆಭರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚುನುನ  ಭಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿದಾಯ ಧರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಾಂಗ್ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಉಶ  ರ್ಜಲ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಗವಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿನು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಣಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರ್ರಡಾಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಲೇಕ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂರ್ಜಳಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಣ್ಭತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಕಕ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬೇಭನಳಿಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಿೇಕ್ ಗುಡುಸ್ನಲಕ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಿಯಾನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತಯಮಿ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜ್ಯ ೇತಿ ಎಸ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಶಿಧರ್ ವೆದಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅರ್ಜೆನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇನಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನ್ರನ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಯನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಫಿೇಜಾ ಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುಗೌಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸಮ ದ್ ಮಿಯಾನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯೇಗ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವುಕುಮಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಬ್ರರ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಧೇಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದುಾಂಡಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಟಿೆ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ  ವಂಕನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ   ಭಯಗೇಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಯದಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಗಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕುಮಾಯ ಸ್ನಹು ಇಷಪ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತುಲಾಜಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾನ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ ಕೃಶಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುದವೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಶಾವ ರಾಧಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಮಿೇನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಲೇವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟರಾಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಭಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನರೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾದವ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಕೇೇಟಿಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಫಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಬೆರ್ಗಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಘವಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೊಡಡ  ಕಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಖಯ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭನಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಕ್ಷಯಣ್ಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಚಂದನಕರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಖಾಜಾ ಭಹನದಿದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಯದಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿನಾಗಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿಪಾ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ AMBI BAI ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜನಾದೆನ ದೊಡಿಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯತನ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಾಂಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ AMSHETTY ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬ್ರೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಂಗನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಖ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾರುತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲಲು ಚವಾಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನೇತಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವವ ಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಇಬ್ಸರ ಹಾಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕೇಟ್ರರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರುಕ್ಷಮ ಣಿದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಸ್ನವ ಮಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಾಂದರ   ಮಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ  ಸ್ನಮ  ಪಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ ೇಡ್ಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಂಗ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಜ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಕ್ಷರ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೌಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಕಕ್ಮ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇರಿ್ಗ ಯ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕು ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಾಂಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಾಂಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ m d ಇಕ್ಮ್ಾ ಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷವಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಭಡ್ಡವಾಳ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಸರೇದಿದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ   ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಬೂಫಲಿ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ  ಕ್ಮ್ಭಪೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ GAMSI BAI ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಾಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ್ಷಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಗಯ ಲತಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಕ್ಷರ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಜಜ ರ್ ರಾಭದಾಸ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಲ್ಲತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲಶೆಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚ್ಯಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಕ್ಷೇಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ೆತರ್ರಡ್ಡಡ  ಚನಾನ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಗತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಿಕಕ ಫಳಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಿಾಲ್ಲಾಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬೆಚ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗೌಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಜ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನವಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಧಮಿಾ  ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಗಯ ರೇಖಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೌಲಾಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಶಾಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗಮಾಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈವವ ಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೇಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮಾ ಚ್ಯಮೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷರೇಜಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನುಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಲ್ಲತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ್ರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ AMBAVVA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ ಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಪಾಟ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಭಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಡ್ಡಆರ್ ಕ್ಮ್ವ  ಬುದಧ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಕನನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮಶಿರ ೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲನಾಥರ್ರಡ್ಡಡ  ಮಾಯಭಕಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ ಸಡದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಗಲ ದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಾಂಬ್ಸರ ಮ ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಮೄರ ಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇರೇಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷದಾನಂದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಾಂಕಟಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯವಿ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷವನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗವಿನೇಳ ಯಘುತಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾತಲ  ನಂದೂರು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರು  ರಾಜ್ಳಿಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇತಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಎಸ್ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷತ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹರಿಮ ನಾಯೆಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಖಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೈಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಸ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಿನಾ ಟ್ರಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್  ರೇಭಣಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ  ಏಳೂರು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೌನೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ GOVIND ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುಜಜ ರ್ ರಾಭದಾಸ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುನಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಫಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಕ್ಷೇಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಮಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಲಾಜಯ  ಯಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಿಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಾಯ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವ  ಚೆನನ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವ  ಸ ನಾಯಿಕ ನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರೇಣ್ಸದದ   ಎಾಂಳಿಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಬುರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೌಲಾಸ ಹೇಬ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಘವಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷದಾನಂದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದವಯಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಚವಾಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುಾಂಡ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂಡಪಾವ ಶೇರಿಲ್ಲ ಶೈಖ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಚಚ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಫಷ  ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿರುತಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಉಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬ್ಸ ಟ್ರಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಯ ನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾನ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಉತಾಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಾಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಎನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿೇಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪೇಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ   ಭಾಯತಿೇಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ತಿೆಕ್ ಕಲಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಮಯ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಚ್ಯಭಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುನಂದಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುರುನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಶಾಲಕ್ಷ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಲಯ ಜಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಮಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಕೃತಭಮ  ಸಫಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುರುಪಾದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತುಳಜಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ರಚಚ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಮ್ ಡ್ಡ ಅಬುದ ಲಿಾ  ಎಸ್ಎಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ  ಲಂಗೇಟಿಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವರ ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲಿಾ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತವಿೇಯ  ಮಾರ್ಗೆಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ರೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಇರಾಭನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ರಡೆಮಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾನಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಇಮಾಮ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಬಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ USHAPPA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಭರಾಮ ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಪ್ ಕ್ಮ್ಳೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾರ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಣ್ತ್ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಂಕರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾಪಾಲಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಷ್ಣ ಮಿಯಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವರ ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾೆತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಪುತರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಭದ್ ಟ್ರಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿ  ಗೌಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಾಮೇೇದಯ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಂರ್ಜಳಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುರೇಶ್ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ್ಷಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ಳಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಶಿೇದಿೆ ಕ್ಮ್ಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಜಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬನ್ ಪಾಟೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ IRAPPA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ ಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಲಿ್ರೇವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಮಿಾನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವಿಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈಯಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚ್ಯಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾನು ಬ್ರೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಷತ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಕೃಶಣ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚ್ಯಾಂದ್ ಪಾಶಾ ಪಿಾಂಜಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲಿಾ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜೇಭಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷತಯ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ AMBAVVA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶೈಕ್ ದಾವುದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಾಸರ್ ಮಿಯಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ರಚಚ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೄಾಂಕ್ಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೂಮೆಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಗದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷರೇಜನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ  ಟಾಲ್ಲಕ ನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರ್ರಡ್ಡಡ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೇಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷದಾಶಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಡೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆನುದಿದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗುನಾಯ  ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಉತತ ರಾಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಾಂಗ್ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಆರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನ್ರಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಸು ರಾಠೇಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಾಯ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮಿ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯತನ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೃಶಣ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇಶೈಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಮಬು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ SADIQ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹರಿಮನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಣಿಕ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಣ್ೆಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಸೂಲ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಟಿೆ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೃಶಣ  ಚವಾಹ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ  ರ್ಜನಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಷ್ಮಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಸ ನ್ ರಾವ್ ಹತಾಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊೇಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂಗೇತಾ ಎನ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಘುನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿೇರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ  ಲಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭ  ದಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂದೆಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಲೇಚನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಭಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಒಾಂರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಲಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಾನಂದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೌಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಕುಕುಕ ಾಂದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಲನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಈಯಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಲ್ಲಾಂರ್ಗರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇತಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಾಂದಂಕರ್ ಯಮವವ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಮ್ಲದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಾಲಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಲ್ಲಮಾ ಬ್ರೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮ್ಲಲು ಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮ್ಲಕುಾಂದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಶಣ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷರೇಜಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯೆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೊಡಡ  ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಬು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ನಂದೂರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುರಾಜ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ  ಮಾಲ್ರಶ ಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಸಾಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲಾಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ  ಸಂಗವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಸ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫರ ಸಮ ಲಾಾಂಬ್ರಕ್ಮ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬುಲ್ಲಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಠ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಯ ಫಷಣ್ಣ  ವಿವವ ಕ್ಮ್ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಂದು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಡ್ಡಡ  ಬ್ಸಬು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೆಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲ್ಲಾಂಬ್ಸಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಿಾಂತಂ ಫಸಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಹ್ದದ  ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದಿದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ  ಯಾದವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನರೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ  ಭಾಯತಿೇಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕವಿತಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿೇಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಭರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಚಿನ್ ಸಂಗವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭೆರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷನ  ಬ್ರರಾದಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಮಯ  ಕೇೇಭಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂಗ್ರರ ಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಪಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷವನ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್  ಮತಿರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಚಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಷಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ್ರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂಡಾಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಭಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಭಮ  ಫಗಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಬ್ಸನಾ ಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕರಿಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಶೇಧಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕಶಾಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇಮಿಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹೇರ್ ಸಾಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಮ ಾಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಾವಿೇದ್ ಆಲ್ಲ ಜಮಾದಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯವಿ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲ್ ನಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಿತ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಈಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಯದಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವವ ನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆರ್ ಜನಾದೆನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜಯ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲಾಯ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನಾಮಕ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇವವ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಫಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇರಾಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಮೇೇದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಂದಿನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಶಿೇಲಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಕ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಶೇಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MADEPPA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷಟ ಭಮ  ಕಲಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಭಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಂಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ  ಮಾಲೌ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಷಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜನಾದೆನರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭಶೇಖಯಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೆನಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಸ್ನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಕಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ  ಭಮತಾರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ಶಿರಾಮ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಸ್ನಬ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ ಕ್ಮ್ಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖಾಜಾಮೆನದಿದ ೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರ ದಿೇಪ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1763 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1764 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1765 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1766 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1767 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಇಕ್ಮ್ಫಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1768 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಾಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1769 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಕಕ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1770 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯತನ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1771 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1772 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಜಮಾದಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1773 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1774 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1775 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಎಾಂ ಯವಿಚಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1776 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1777 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1778 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1779 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಾಧ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1780 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1781 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಯೂಮ್ ಪಾಶಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1782 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1783 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ  ಷಜಜ ನಶೆಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1784 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದಯಸಾಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1785 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1786 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1787 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ MD ಖಾಸಾಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1788 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಶಿೇರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1789 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಧಮಿಾ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1790 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1791 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲನ್ರನ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1792 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1793 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1794 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾವ  ಮಾಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1795 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1796 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಧರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1797 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1798 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1799 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ್ ಪಿ ಸಗರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1800 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1801 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1802 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ ರ್ಗಬ್ಸಮೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1803 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1804 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ TIPPMMA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1805 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1806 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1807 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಿರ್ ಷಬ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1808 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಪುತರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1809 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1810 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1811 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1812 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1813 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಯದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1814 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1815 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1816 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1817 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾೆತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1818 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1819 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1820 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಹಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1821 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1822 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂಜೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1823 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1824 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1825 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಶಿೇಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1826 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1827 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹಷಕುರು ಕಷತ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1828 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗ್ರರ ಡ್ಡಡ  ಟೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1829 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ  ಶೇರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1830 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ  ಪಾಕಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1831 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೄ ಅಯವಿಾಂದ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1832 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಿಭ ರ ಭು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1833 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1834 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗನಾನ ಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1835 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1836 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1837 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1838 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜನಾದೆನರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1839 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚನನ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1840 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1841 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1842 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1843 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1844 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ರೇವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1845 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಯೇರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1846 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1847 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಶಮಯ  ಐನಾಪುಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1848 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1849 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುಯಲ್ಲಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1850 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನೇಹಾರು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1851 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಮ್ಲಸ್ನತ ಜರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1852 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1853 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1854 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1855 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1856 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1857 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಘುತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1858 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಘುತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1859 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1860 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1861 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಕೇಡೊಡ ೇರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1862 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗಣಿಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1863 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1864 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1865 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಭಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1866 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಭಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1867 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1868 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದುಗೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1869 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1870 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1871 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1872 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1873 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುದೇವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1874 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇಕೃಶಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1875 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1876 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1877 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಭಟಿಟ ಮಾಡು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1878 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೆನು ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1879 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇ  ಜಕಕ ನ್ ಬೇೇಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1880 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿದಾಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1881 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1882 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಸಯಳಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1883 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1884 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ  ಜ್ೇಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1885 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1886 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1887 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1888 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹೇರಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1889 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಲಾಾಂ ಮಜಾದ ನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1890 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1891 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1892 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ಶಾಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1893 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಣೆಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1894 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಸಮ ದ್ ಅಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1895 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1896 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1897 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1898 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಯ ಟಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1899 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದತಾತ ತೆರ ೇಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1900 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನುಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1901 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1902 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಸ್ನತ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1903 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಘವಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1904 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1905 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1906 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ  ಮ್ಲಟಿಟ ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1907 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1908 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಾಂಡ  ಬ್ರರಾದಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1909 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1910 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1911 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷವ ಾಂತೆರ ಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1912 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1913 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1914 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1915 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1916 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1917 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶೇಖಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1918 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1919 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಯಿಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1920 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಪುತರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1921 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1922 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭಕೃಶಣ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1923 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಿನನ ಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1924 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1925 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1926 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1927 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1928 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1929 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಂರ್ಜಳಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1930 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳುಜಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1931 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1932 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1933 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹೇರಾಲಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1934 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮಿತಾರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1935 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1936 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯೇಗ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1937 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1938 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇವಿಾಂದರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1939 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1940 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1941 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಿಟ್ರಟ ಮ್ ಷಭತಾ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1942 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1943 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಿಕಲಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1944 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1945 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸನಾಮಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1946 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1947 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲನ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1948 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1949 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1950 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಯಿಫನನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1951 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1952 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1953 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಾಣಿಕಯ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1954 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1955 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1956 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಾಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1957 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೊಡಡ  ಕವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1958 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1959 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1960 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1961 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1962 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1963 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1964 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕಮ ಣ್ಣ  ನಾಯಿಕ ನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1965 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲೇಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1966 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ ಭಮ  ನಂದಿಗಮ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1967 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸರಿವಚ ಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1968 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1969 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1970 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1971 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1972 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಕ   ರ್ಜಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1973 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1974 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1975 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1976 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



1977 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೌಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1978 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1979 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1980 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1981 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸೇಭಲಾ ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1982 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮ್ಲಯಗಾಂದರ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1983 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1984 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಯಿಫನನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1985 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1986 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1987 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದವಯತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1988 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1989 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದಾರ ಭಮಯ  ಸ್ನಥ ಯಭಠ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1990 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1991 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1992 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚನನ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1993 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಕ್ಮ್ಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1994 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1995 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1996 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಧೇಲಶೆಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1997 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1998 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

1999 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2000 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಂಗೇತಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2001 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2002 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಚಚ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2003 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸರಿಚಂದರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2004 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಮಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2005 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಕಲ್ಲ SAB ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2006 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2007 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿಮಾಮ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2008 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಬುದಾಸ್ ರಾಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2009 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷಸ   ಶಿನಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2010 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2011 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೌಡ  ಗೌಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2012 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2013 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಈಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2014 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಾಂಗ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2015 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭನಕ್ಷ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2016 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುನೇತಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2017 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಲಿ್ರೇಶ್ ನಾಗ  ಪೂಜಾರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2018 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2019 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗೇಯತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2020 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಬುದ ಲ್ ಗಫೂರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2021 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಕ್ಷಕ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2022 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2023 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಂಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2024 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2025 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2026 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ ರಾಮವವ ಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2027 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2028 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜನಾಧೆನ್ ಕಲಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2029 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2030 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2031 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಕ್ಷ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2032 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2033 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣ್ಣ  ಹಂಗನಳಿಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2034 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇತಿಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2035 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2036 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಮೃತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2037 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2038 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದಾರ ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2039 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸಾಂಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2040 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2041 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2042 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2043 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2044 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2045 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಾಂದರ   ನಾಯಕ ೇಡ್ಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2046 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2047 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ಶಿನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2048 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2049 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2050 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತಾಬ್ಸಯಿ ಮಾತನಾಡುತಿತ ದಾದ ರ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2051 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತಯ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2052 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರ್ಗಯಿಫಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2053 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನತಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2054 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2055 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2056 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಷ್ಟಟ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2057 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2058 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರಾಜ  ಭಟಿ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2059 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುಾಂಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2060 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷತಯ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2061 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2062 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2063 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2064 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ಪನ ೇಹಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2065 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಜಾತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2066 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2067 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2068 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2069 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಬ್ರೇರ್ ಖಾನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2070 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2071 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2072 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ  ಬ್ರ ಹೆಳಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2073 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2074 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2075 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಗೌಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2076 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ERAPPA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2077 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾವಚ ಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2078 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2079 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2080 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಾಮ ತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2081 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2082 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2083 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2084 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿಶಾವ ರಾಧಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2085 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2086 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಮೂತಿೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2087 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2088 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆಾಂಜಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2089 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಯಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2090 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಣ್ಮಾವಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2091 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ ಹರೇಭತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2092 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಾಸೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2093 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜನಾಧೆನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2094 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2095 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಶಾಯ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2096 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2097 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2098 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2099 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2100 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2101 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2102 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2103 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕವಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2104 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಂಟಾಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2105 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಭಲ್ಲಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2106 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2107 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುನೇತಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2108 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2109 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2110 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2111 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2112 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಜಮ ಮ ಇನಾಭದಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2113 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ್ ಪಾಶಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2114 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2115 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2116 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಾಯ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2117 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಚಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2118 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2119 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2120 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2121 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿಭಮ ಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2122 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷವಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2123 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2124 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕಯನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2125 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2126 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಾಕಂ ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2127 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಕ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2128 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2129 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2130 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಯಸರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2131 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೇೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2132 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣ್ಣ  ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಿಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2133 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನಮಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2134 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2135 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2136 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿವವ ನಾಥ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2137 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ಸಲರ್ರಡ್ಡಡ  ರ್ಗಯ ಟಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2138 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಂತಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2139 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2140 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2141 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2142 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭನ್ರಮಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2143 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2144 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2145 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಶಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2146 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2147 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2148 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IRAPPA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2149 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2150 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಭತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2151 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಪಾಂಟೇಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2152 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2153 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2154 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2155 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2156 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯವಿೇಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2157 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಣ್ಮಂತರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2158 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2159 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಘವಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2160 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2161 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಠಾಕ್ಮ್ಮೆ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2162 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶಿೇಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2163 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2164 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಶೇಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2165 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2166 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ USHANTHREDDY ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2167 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2168 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2169 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಷ್ಮಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2170 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ  ಜಟಟ ಪೇಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2171 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನೇವವ ಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2172 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2173 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2174 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯತನ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2175 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಯಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2176 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2177 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2178 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2179 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಭು ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2180 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೈಮದ್ ಲಾಮಕ್ ಟ್ರಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2181 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2182 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2183 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗುರುಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2184 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾಗನಾಥ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2185 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಠ ಲ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2186 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2187 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾೆತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2188 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗಣ್ಣ  ತಳವಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2189 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಮಾಲ್ಲ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2190 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮಲಿಾಲ್ಲಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2191 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಭಮ ಡ್ಡ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2192 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2193 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇನೇವವ ಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2194 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಮಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2195 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2196 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಉಸ್ನಮ ನ್ ಟ್ರಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2197 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2198 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2199 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2200 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2201 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2202 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2203 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಬಂಡ್ಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2204 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಾಾಂಕಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2205 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲಕುಾಂದ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2206 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಚನಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2207 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲೇಕಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2208 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2209 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ರಾರ್ಜ ತಳವಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2210 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2211 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2212 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2213 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2214 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2215 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಮಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2216 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನುಸೂ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2217 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2218 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2219 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2220 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2221 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2222 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2223 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತುಳಜ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2224 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ಸಬು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2225 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ   ಪೂಜಾರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2226 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2227 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2228 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2229 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಕಕ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2230 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2231 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾಂಡುರಂಗಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2232 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2233 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುಟಾಲಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2234 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2235 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2236 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2237 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂರ್ಗ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2238 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2239 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2240 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2241 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣ್ಮಂತ ಜಡ್ಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2242 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜೈನ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2243 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2244 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2245 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2246 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಷಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2247 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲಕೃಶಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2248 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2249 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2250 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2251 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಮೆ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2252 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲ  ಮಾವೂರು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2253 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಯ  ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2254 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2255 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2256 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ್ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2257 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2258 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2259 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚನನ ಫಷಸ   ಪಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2260 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತುಳಜಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2261 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಚಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2262 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2263 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2264 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2265 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಣೆಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2266 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2267 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾನಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2268 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದಾಮ ತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2269 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2270 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿಠಲರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2271 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕೂದಮ್ ಅಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2272 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2273 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2274 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಾಗಯ ಶಿರ ೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2275 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲ್ಲಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2276 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2277 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸದದ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2278 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2279 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠ ಕಯಣಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2280 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಾತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2281 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚನನ  ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2282 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಾಂತ  ಮ್ಲಕರ ಾಂಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2283 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2284 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2285 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕಭಲಾಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2286 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಸನುಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2287 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2288 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2289 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2290 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇವಿಾಂದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2291 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪುಶ  ಲತಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2292 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ IMAM SAB ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2293 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2294 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2295 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2296 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2297 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2298 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2299 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಿನನ ಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2300 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2301 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2302 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತುಲಾಜಯ  ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2303 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2304 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯತನ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2305 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2306 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸುಶಿೇಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2307 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಬ್ಸರ ಮ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2308 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2309 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2310 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕಂಠಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2311 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2312 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2313 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2314 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸೈದಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2315 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2316 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2317 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲತೆಯ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2318 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2319 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2320 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2321 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2322 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷರ್ರಡ್ಡಡ  ಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2323 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2324 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2325 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಪೂರಾವ್ ಪಾಟಿೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2326 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2327 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2328 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬಂಡೆಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2329 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾಯ ಟಿ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2330 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಯಿಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2331 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2332 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2333 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಣ್ೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2334 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ್ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2335 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2336 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2337 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2338 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2339 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ  ಬರ್ಗರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2340 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಆಡಮ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2341 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2342 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮ್ಲನಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2343 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೆಮ್ಲದ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2344 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2345 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸದದ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2346 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2347 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2348 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಪಿಯಾಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2349 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊರ ೇತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2350 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2351 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2352 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2353 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2354 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2355 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2356 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸ್ನರು ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2357 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2358 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2359 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2360 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2361 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2362 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2363 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಹಾಜ ಟೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2364 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಾಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2365 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಸಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2366 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2367 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2368 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಮೂತೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2369 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2370 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿೇರೇಾಂದರ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2371 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2372 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಬ್ರ ಜ ಅಭಲಾೆಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2373 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2374 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚ್ಯಕಲ್ಲ ನಯಸಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2375 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2376 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2377 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ RAM ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2378 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2379 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ಮೇೇಸನ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2380 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಭಮ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2381 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸತಾಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2382 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಾಧಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2383 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಬೇೇಡ್ಡನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2384 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇವಿಾಂದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2385 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2386 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2387 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2388 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2389 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದುಾಂಡಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2390 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2391 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚಭನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2392 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಲಿ್ರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2393 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2394 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೊಡಡ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2395 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2396 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2397 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2398 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2399 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2400 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2401 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2402 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2403 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2404 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕ್ಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2405 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2406 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇೇಸನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2407 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2408 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2409 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2410 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಹಾವಿೇಯ ಸಾಂಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2411 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2412 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2413 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೇಭರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2414 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ  ದಂಡೊೇತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2415 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಾಂಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2416 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2417 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2418 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸುಫಾ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2419 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರುಕ್ಷಕ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2420 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಷಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2421 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇತಾರಾಭ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2422 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷಣ್ಣ  ಲಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2423 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿರ ೇಮಂತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2424 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2425 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾೆತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2426 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2427 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಬ್ರಬಗಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2428 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ ನಾಗ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2429 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2430 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬುರಾನ್ ಟೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2431 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಿಠಠ ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2432 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2433 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷತಯ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2434 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಯನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2435 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾವ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2436 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2437 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಶೇಧಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2438 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇವವ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2439 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಭದಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2440 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2441 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2442 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2443 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2444 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2445 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಹುಸೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2446 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2447 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2448 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2449 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಇಸ್ನಮಯಿಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2450 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2451 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2452 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಂಭು ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2453 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2454 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2455 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2456 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೆನನ   ಭೇಭ  ಸರಿಜನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2457 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚವಾನ್ ಗೇಪಾಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2458 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಹುಸ್ಪನ್ ಸ್ನಬ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2459 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2460 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2461 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2462 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚೆನ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2463 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಿಾಂತಾಲಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2464 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2465 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ಎಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2466 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2467 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2468 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅಫರ ಹಾಾಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2469 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2470 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇಶೈಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2471 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2472 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ ತಾಪ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2473 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪುಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2474 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2475 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೇಷ್ ಬ್ರಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2476 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2477 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2478 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದದ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2479 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾತಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2480 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸ್ನಮಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2481 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ MAMATA ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2482 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಮ್ ರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2483 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2484 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2485 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಮಪಾಲ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2486 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2487 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2488 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2489 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಭಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2490 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2491 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2492 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಲಾಲಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2493 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇವಿಾಂದ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2494 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲ್ಲಾಂಗಯ  ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2495 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನತಾಬ್ಸಯಿ ಹಷಭನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2496 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಪಾಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2497 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2498 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2499 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಚಚ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2500 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2501 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2502 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2503 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2504 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2505 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2506 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2507 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2508 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಭಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2509 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಿತಾಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2510 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸುಮಂಗಲಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2511 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2512 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2513 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2514 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2515 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2516 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ಸಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2517 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2518 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷರೇಜನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2519 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2520 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕೃಶಣ  ಲಡಾಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2521 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2522 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಾಲ  ಅಡವಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2523 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಲರಿ ದೊಡಡ  ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2524 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಬ್ರಾ ೇರ್ ಅಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2525 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2526 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2527 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಸಾಂಸಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2528 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2529 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇಸನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2530 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಬ್ರಫನ್ ಬ್ರಐ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2531 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2532 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷವ ತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2533 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2534 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2535 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2536 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಫಣ್ಣ  ಸ್ನಹು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2537 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಕ್ಷೇಯಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2538 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2539 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಸನಯಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2540 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಭರಾವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2541 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಖೇಯ ನಾಮಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2542 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2543 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2544 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕೇಾಂಥ್ರಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2545 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಷಸ್ಟ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2546 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2547 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2548 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸದಾರ ಭಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2549 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2550 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನವಾಜರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2551 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಹಬೂಬ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2552 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಕುಮಾರ್ ರ್ರಡ್ಡಡ  ದೇವಮ್ಲಖ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2553 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2554 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ  ಟೇನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2555 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬಂಡೆಪಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2556 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2557 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2558 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2559 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2560 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2561 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಣ್ಣ  ಭಲಿ  ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2562 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2563 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಇದಿರಾಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2564 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2565 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠ ಬ್ಸಡ್ಡಗರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2566 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2567 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕೃಶಣ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2568 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2569 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗುಾಂಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2570 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೊಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2571 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಮಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2572 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2573 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2574 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗೇಪಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2575 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2576 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2577 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಗೇಪಾಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2578 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನತಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2579 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2580 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಮೇೇನಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2581 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಣಿಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2582 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಿಪುತರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2583 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇವಾನ  ಸದದ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2584 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2585 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫೈಷಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2586 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ MD ಖಾಸಾಂ ಅಲ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2587 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷವಂತರಾಮರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2588 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2589 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಕುಣಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2590 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2591 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅಾಂಜೇಲ  ಪೂಜಾರಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2592 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2593 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಿನನ  ಮೇಗಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2594 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2595 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯತ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2596 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬ್ರಎಎಸ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2597 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2598 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷವನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2599 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2600 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಮಯ  ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2601 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಜಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2602 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭೆ ಯಥೇಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2603 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯನಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2604 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭೇಮ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2605 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2606 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ನಾಗಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2607 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿದಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2608 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾರುತಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2609 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2610 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇಗುಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2611 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವೄಾಂಕಟರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2612 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2613 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷತಯ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2614 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2615 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2616 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2617 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2618 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿೇಯಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2619 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2620 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2621 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಾೆತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2622 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಸದೇಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2623 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಭರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2624 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2625 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಬುಗೌ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2626 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2627 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2628 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2629 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನಮಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2630 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಯ ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2631 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2632 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ SIVSHRNAPP ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2633 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2634 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಆವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2635 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2636 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2637 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿರ ೇನವಾಸ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2638 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2639 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಾಂಬ್ಸಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2640 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಉಭಮ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2641 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಾಷನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2642 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2643 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ್ಮ್ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2644 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಶಾಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2645 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಯವಿಾಂದ ಕುಲಕಣಿೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2646 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮ್ಲನೂನ ರು ಕೆಷತ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2647 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನುಸೂಜಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2648 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾಘವಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2649 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಾಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2650 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2651 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಾಂಜಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2652 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2653 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2654 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಯಂದಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2655 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕಯನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2656 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಅನನ ಪುಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2657 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸೈಮದ್ ಲಾಮಕ್ ಟ್ರಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2658 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೆಫ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2659 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2660 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಜಗದಂಫ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2661 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಭಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2662 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2663 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದಾಯ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2664 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2665 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಸಲ್ಲಜ್ೇಲ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2666 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2667 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭೇಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2668 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಯಘುತಿ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2669 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಷಫನಾನ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2670 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಪಾೆತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2671 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷಷ ಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2672 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬ್ಸಬು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2673 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ತಿಭಮ ಮಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2674 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2675 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನಮಂತ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2676 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಡೌಲ್ SAB ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2677 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2678 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮ್ಲತಾಯ ಲ  ಮ್ಲಟಿಟ ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2679 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಚವಾಹ ಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2680 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಸರಿ ಫಮಲಂಪೇಟ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2681 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2682 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2683 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2684 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಕ್ಮ್ವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2685 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2686 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಂಕರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2687 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಸ್ನವಿತರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2688 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಫಷಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2689 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಣ್ಣ  ಭಾಗಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2690 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2691 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2692 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಲ್ಲಾಂಗಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2693 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2694 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಯಮಶ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2695 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಿೇಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2696 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2697 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸಂಜೇವ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2698 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷಷ ಮ ೇಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2699 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2700 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಭಸದೇ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2701 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವಿೇಯ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2702 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೊಡಡ  ಫಳ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2703 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2704 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2705 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸನಭ ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2706 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅರುಣಾ ಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2707 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸನುಭವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2708 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಗಜಾಂದರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2709 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2710 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ದೇವವಂತ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2711 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿರ ೇಶೈಲ  ಇನೆಲಿ್ಲ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2712 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ನಬ್ರ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2713 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ರಾಮ್ಲಲು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2714 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಚಂದರ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2715 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಶಿಕಲಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2716 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಡ್ಡಆರ್ ದೇವಿೇಾಂದರ   ತಿಳಕ ರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2717 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ರಾಮ್ಲಲು ನಾಮಕ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2718 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಮ್ವಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2719 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಿರೇಶ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2720 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಪಂಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2721 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2722 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2723 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ದೇವಿಬ್ಸಯಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2724 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2725 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದರ ಕ್ಮ್ಾಂತಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2726 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೈನಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2727 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2728 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2729 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2730 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಮೇೇದಿ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2731 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಅನತಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2732 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಹೇಬ್ ಗೌಡ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2733 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭಲಿ್ಲಕ್ಮ್ರ್ಜೆನ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2734 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2735 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ತುಕ್ಮ್ರಾಾಂ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2736 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮಲಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2737 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸದಾರ ಭರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2738 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಸ್ನಫಣ್ಣ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2739 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2740 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಮಾಣಿಕಯ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2741 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಎಲಿ್ರೇವ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2742 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ನಯಷಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2743 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದರ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2744 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜನಾದೆನರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2745 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ವಯಣ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2746 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಸಣ್ಮಂತು ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2747 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2748 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಫಷರಾರ್ಜ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2749 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗನಾರ್ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2750 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಜಟ್ರಟ  ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2751 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ್  ಮ್ಲಕನಾ ೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2752 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಷನಾಯ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2753 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಶಿಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2754 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಷಬೌವಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2755 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಮ್ಲಡೊೇಳ ಜಗ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2756 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಅನಥಾ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



2757 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ವೄಾಂಕಟ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2758 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಅಡಕ್ಷ ಮೇಗಲಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2759 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ನಾಗ್ ರ್ರಡ್ಡಡ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2760 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಷ ಮ  ಕ್ಮ್ಾಂತ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿೆ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2761 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಭೇಮ್ ರಾಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ

2762 ಕಲಬುಯಗ ಸೇಡಂ ಕೇಡಿಾ ಶಾನಭಮ ಲಘುಪೇಶಕ್ಮ್ಾಂವ



Sl.No gÉÊ À̧APÉ ಗ್ರಾ ಮ ಹೆಸರು ¸Ë® s̈Àå ¥ÀqÉzÀ WÀlPÀzÀ ºÉ À̧gÀÄ

1 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನಿ ರಾಮಚಂದ್ಯ Rotovater/Side shift rotovater

2 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಹ ಳಿ್ಳ ಾಈಮಶ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Rotary Tiller/Rice Harrow

3 ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲಾ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ Seed cum fertilizer drill

4 ಕಜುರಿ ಜಮ್ಗಗ  ರುಡರ್ವಿಡಿ ದೇವಿದಾಸ್ ದೇರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ Seed cum fertilizer drill

5 D¼ÀAzÀ ಯೆಲಿನಾರ್ವಡಿಗ ದಡಡ ಪ್  ಗೌಡ M.B. Plough

6 ಕಜುರಿ ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಶಿವರಣಪ್ Seed cum fertilizer drill

7 ¤A§UÁð ಕೇಸಿಳಿ್ಳ ರಾಮಚಂದ್ಯ M.B. Plough

8 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಬಾಬುರಾವ್ Seed cum fertilizer drill

9 D¼ÀAzÀ ಜೋಸಿಳಿ್ಳ ದ್ತ್ಾ ರಾಜ್ M.B. Plough

10 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಕ ಲ್ ಮ್ಗರುತಿ Seed cum fertilizer drill

11 ಕಜುರಿ ಷಲೆಗಾಂವ್ ಗುಲಾಬ್ Rotovater/Side shift rotovater

12 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಹ ಳಿ್ಳ PRADEEP Chaff Cutter

13 D¼ÀAzÀ ಚಾಂಚೋಲಿ (ಕೄ) ಮೃತಾಂಜಯ್ Chaff Cutter

14 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Disel/petrol run pumpsets

15 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ Chaff Cutter

16 ¤A§UÁð ಸಡಲಿಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಾ಄ಟಾನೂರ್ Upto 25 PTO HP

17 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಕ ಲ್ ಔಮಲಬಾಯಿ Groundnut pod stripper/Thresher

18 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಕ ಲ್ ಶಾಮ್ ಬಾಯಿ M.B. Plough

19 ಕಜುರಿ ಾ಄ನೂನ ರ್ ಪಾಿತಿ ಶಿರ್ವಜ ಜಮ್ಗದ್ರ್ Groundnut pod stripper/Thresher

20 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಜಖದೋಶ್ Upto 25 PTO HP

21 ಕಜುರಿ ಗಮ ಡೆ್ಲ ಗಾಂವ್ ಶೇೋಭಾ Chaff Cutter

22 ¤A§UÁð ಸುಾಂತ್ನನ ರ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾಯ Rotovater/Side shift rotovater

23 ¤A§UÁð ಕೇಸಿಳಿ್ಳ ರೇನಿಸ ಡಡ ಪ್ M.B. Plough

24 ಕಜುರಿ ಚಟಾಲಿ ಸಿಡಾಯ ಮ್ Chaff Cutter

25 ಕಜುರಿ ತ್ಡೋಲಾ ಟಿಪ್  Chaff Cutter

26 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಮುನಾನ Chaff Cutter

27 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಿರ್ವನಂದ್ Seed cum fertilizer drill

28 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಿಕುನಿ ವಿದಾಮ ಸಾಖರ Rotovater/Side shift rotovater

29 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಸಿದಾದ ಲಿಾಂಗ್ Seed cum fertilizer drill

30 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಲಲಿತಾ Rotary Tiller/Rice Harrow

31 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಾಈಮಶ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

32 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಿಷಲಗ ರ್ ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಸುಲಾಾ ನ್ಪ್ Upto 25 PTO HP

33 ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲಾ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

34 ಕಜುರಿ ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಬಷರಜ್ Seed cum fertilizer drill

35 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಗಿರಿಧರಾವ್ Disel/petrol run pumpsets

36 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ನಾಖಣಾ Rotovater/Side shift rotovater

37 ¤A§UÁð ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Rotary Tiller/Rice Harrow

38 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ Rotovater/Side shift rotovater

39 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಿಡಾಡ ಪ್ ಔಡಗಂಚ Rotovater/Side shift rotovater

40 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ವರಣಪ್ Rotovater/Side shift rotovater

41 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಯಲೆಪ್ Rotovater/Side shift rotovater

42 ¤A§UÁð ಧುಟ್ಟ ಗಾಂವ್ ವರಣಪ್ Upto 25 PTO HP

43 ಕಜುರಿ ಚಟಾಲಿ ನಾಗಾಂದ್ಯ Rotary Tiller/Rice Harrow

44 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಖಿಸಿೋರೂರ್ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

45 ¤A§UÁð ಧನೂರ್ ನಿೋಲಾಕ ಾಂಟ್
Power operated Grass/Weed Slasher Power 

Weeder/ Brush cutter

46 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Rotovater/Side shift rotovater

47 ¤A§UÁð ಔಡಗ ಾಂಚ ಾಆರನಾನ Seed cum fertilizer drill
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48 ¤A§UÁð ವೆಜಾಪುರ ನಿೋಲಕಂಠ ರಾವ್ ಮಲಿಪ್ತಿಲ್ Upto 25 PTO HP

49 ¤A§UÁð ಮಡಿಯಾಲ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್
Tractor/Power tiller/Power operated plant 

protection equipments

50 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖದೇವಿ Seed cum fertilizer drill

51 ಕಜುರಿ ಮಟಿಕ ಶಿಮಭ  ಘೋಡಕೄ M.B. Plough

52 ಕಜುರಿ ತ್ಡೋಲಾ ಖಣಪ್ತಿ Rotary Tiller/Rice Harrow

53 ¤A§UÁð ಧಂಗಪುರ ಸಿದ್ಯ ಮಪ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

54 ¤A§UÁð ಕೇಸಿಳಿ್ಳ ಾ಄ಾಂಬಣಾ Rotary Tiller/Rice Harrow

55 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಶಿಯ ೋಧರ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

56 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಿಷಲಗ ರ್ ಮಹಾದೇಯಮ Rotary Tiller/Rice Harrow

57 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Engine operated /tractor operated thresher

58 ಕಜುರಿ ಮಟಿಕ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

59 ಕಜುರಿ ಜಮ್ಗಗ  ರುಡರ್ವಿಡಿ ನಿಲಾಕ ಾಂತ್ Seed cum fertilizer drill

60 ¤A§UÁð ಮಡಿಯಾಲ್ ಪ್ಯ ಭು
Tractor/Power tiller/Power operated plant 

protection equipments

61 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕರೂರು ಶಿರೇ
Tractor/Power tiller/Power operated plant 

protection equipments

62 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಾನ್ಮಭ  Seed cum fertilizer drill

63 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಪ್ಯ ಭು Rotary Tiller/Rice Harrow

64 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಜೈರಾಜ್ Engine operated /tractor operated thresher

65 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಭಾಂಪುರ ಔಲಪ್  ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ನಿಗುಿಡಿ Engine operated /tractor operated thresher

66 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಲ್ SIDDARTH PATED
Power operated Grass/Weed Slasher Power 

Weeder/ Brush cutter

67 ಕಜುರಿ ಗಮ ಡೆ್ಲ ಗಾಂವ್ ಬಬುಯ ನ್ Chaff Cutter

68 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ರಾಹುಲ್ Chaff Cutter

69 ಕಜುರಿ ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಷತಿೋಶ್ Chaff Cutter

70 ¤A§UÁð ಧುಟ್ಟ ಗಾಂವ್ ಸುಭಾಷ್ M.B. Plough

71 ಕಜುರಿ ಮಟಿಕ ವಿಲಾಸ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

72 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ಮಲೆಮಭ Chaff Cutter

73 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ವಿಶಾನ ಥ್ Chaff Cutter

74 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಜಾಾ ನೇವವ ರ Engine operated /tractor operated thresher

75 ¤A§UÁð ಯೆಲಸ ಾಂಗಿ ಶಿ ಲಿಾಂಖಪ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

76 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಪ್ರಮವವ ರ Rotary Tiller/Rice Harrow

77 ¤A§UÁð ಧಂಗಪುರ ಸುಲೋಚನಾ
Power operated Grass/Weed Slasher Power 

Weeder/ Brush cutter

78 ¤A§UÁð ಮಡಿಯಾಲ್ ಸಿದಾದ ರಂ
Tractor/Power tiller/Power operated plant 

protection equipments

79 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಘೋಡಕೄ Rotovater/Side shift rotovater

80 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬ ಬಂಗರೇ ಮಂಜುಲಕ ರ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

81 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ಜಖನಾನ ಥ M.B. Plough

82 £ÀgÉÆÃuÁ ರ್ವಗಧ ರಿ ಟಿಪ್ ಣಾ Rotary Tiller/Rice Harrow

83 ಕಜುರಿ Jamga Khandala ದಗಂಬಾರ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

84 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಪ್ರಮವವ ರ Engine operated /tractor operated thresher

85 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕರೂರು ಮಲಕ ಣಾ Rotary Tiller/Rice Harrow

86 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

87 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

88 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಿರಿ ಶಂಔರ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

89 ಕಜುರಿ ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಸಾಖರ್ Engine operated /tractor operated thresher

90 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ Engine operated /tractor operated thresher

91 ¤A§UÁð ಾಅಲೂರ್ (ಬಿ) ಾ಄ಜುಿನ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

92 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ Seed cum fertilizer drill

93 ¤A§UÁð ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಬಾಬುರಾಯ
Power operated Grass/Weed Slasher Power 

Weeder/ Brush cutter

94 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Chaff Cutter

95 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಸಂಪ್ತಿ ಬೈ M.B. Plough

96 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಹ ಳಿ್ಳ ವನ್ಿಪ್  ಶಿರಯ್ ಮೆಾಂದ್ಗಿಿ Rotary Tiller/Rice Harrow

97 ¤A§UÁð ಸುಾಂತ್ನನ ರ್ ಶಿಪುತ್ಯ Rotovater/Side shift rotovater



98 ¤A§UÁð ಮಡಿಯಾಲ್ ಶಿಮಭ
Tractor/Power tiller/Power operated plant 

protection equipments

99 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ದ್ತ್ಾ Chaff Cutter

100 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ತಾರು Rotary Tiller/Rice Harrow

101 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಸಂತೋಷ್ Engine operated /tractor operated thresher

102 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬ ವಮರಾವ್ ನಾಖಪ್  ಮಂಜುಲಕ ರ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

103 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Engine operated /tractor operated thresher

104 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ಸಿದಾಯ ಮ್ ಎಸ್ ಚಾಂಚೋಲಿ
Tractor/Power tiller/Power operated plant 

protection equipments

105 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ವರಣಬಷಪ್  ಚನ್ಬಷಪ್  ಲಿಾಂಖಶೄಟಿಟ Engine operated /tractor operated thresher

106 ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲಾ ಸರಿಬಾ Rotary Tiller/Rice Harrow

107 ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲಾ ಪ್ನ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

108 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುರ ಶಿಣಾ
Tractor/Power tiller/Power operated plant 

protection equipments

109 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುರ ಸಿದಾದ ರಂ Rotovater/Side shift rotovater

110 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಿಣಾ Engine operated /tractor operated thresher

111 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ರಮದಾಸ್ ರಾಥೋಡ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

112 ¤A§UÁð ಮಡಿಯಾಲ್ ಭೋಮ್ಗಶ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

113 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಯಾಲಾಲಿಾಂಗ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

114 ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲಾ ಬಷರಾಜ್ Disel/petrol run pumpsets

115 ಕಜುರಿ ಖಂಡಾಲಾ ರಾಮ್ಗಲಿಾಂಗ್ Disel/petrol run pumpsets

116 ಕಜುರಿ ಮಟಿಕ ಭೋಮಣಾ  ಘೋಡಕೄ Seed cum fertilizer drill

117 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಶಿಲಿಾಂಗ್ Chaff Cutter

118 ಕಜುರಿ ಮಟಿಕ ಸೈಬನಾನ Seed cum fertilizer drill

119 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ Disel/petrol run pumpsets

120 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ Chaff Cutter

121 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಹ ಳಿ್ಳ ಮೇೋಹಾನಂದ್
Tractor/Power tiller/Power operated plant 

protection equipments

122 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಗುರುನಾಥ Chaff Cutter

123 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಶಾಾಂತ್ಬೈ Rotovater/Side shift rotovater

124 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಶೇೋಭಾ Disel/petrol run pumpsets

125 D¼ÀAzÀ ಜೋಸಿಳಿ್ಳ ರೇನ್ಸಿದಾದ Seed cum fertilizer drill

126 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಚಲೆಗ ರಾ ಸುಶಿೋಲಮಭ Engine operated /tractor operated thresher

127 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಸಿದಾದ ರಂ Disel/petrol run pumpsets

128 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಶಂಔರ್
Power operated Grass/Weed Slasher Power 

Weeder/ Brush cutter

129 ಕಜುರಿ ಗಮ ಡೆ್ಲ ಗಾಂವ್ ವಿಔಯ ಮ್ ದಾಂಔರ್ ಪ್ರ್ವರ್ Disel/petrol run pumpsets

130 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಶಂಔರರಾವ್ Disel/petrol run pumpsets

131 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಮೇೋಸನ್ Engine operated /tractor operated thresher

132 ಕಜುರಿ ಷಲೆಗಾಂವ್ ಕೃಶಾ ಪ್ Disel/petrol run pumpsets

133 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಶಿಯೋಗಿ ಬಷನ್ಪ್  ಡಿಗಿಗ Disel/petrol run pumpsets

134 ಕಜುರಿ ಬಂಖಗಿ ಸಿದ್ಯ ಮಪ್ Disel/petrol run pumpsets

135 ¤A§UÁð ಧುಟ್ಟ ಗಾಂವ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಭಜಿ Disel/petrol run pumpsets

136 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಲ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರ್ವಲಿಔರ್ Disel/petrol run pumpsets

137 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಚಲೆಗ ರಾ ಮಲೆಿಔಜುಿನ್ Disel/petrol run pumpsets

138 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಷರೋಜ Disel/petrol run pumpsets

139 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ SIDDRAMAPPA Engine operated /tractor operated thresher

140 ಕಜುರಿ ಕಜುರಿ ಸಂಜಯಕುಮ್ಗರ್ Engine operated /tractor operated thresher

141 ಕಜುರಿ ನಿಗುಿಡಿ ಮಹಾದೇವಿ Seed cum fertilizer drill

142 ಕಜುರಿ ಮಟಿಕ ವೄಾಂಔಮಭ  ಗೋಡಕೄ Seed cum fertilizer drill

143 ಕಜುರಿ ಮಟಿಕ ಹುಚಪ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

144 ಕಜುರಿ ಮಟಿಕ ಸೇಬನ್ನ ಪ್ Chaff Cutter

145 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ರಾಜಶಕರ Rotary Tiller/Rice Harrow

146 ¤A§UÁð ಬೆನಿಸಿರುರ್ ಭೋಮರಯ್ ಸರಲಯ
Power operated Grass/Weed Slasher Power 

Weeder/ Brush cutter

147 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ Rotary Tiller/Rice Harrow



148 ¤A§UÁð ಔಡಗ ಾಂಚ ಾಆರನಾನ M.B. Plough

149 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಮ್ಗರುತಿ Engine operated /tractor operated thresher

150 ಕಜುರಿ ಮಟಿಕ ಬಷರಾಜ್ M.B. Plough

151 ಕಜುರಿ ತಿೋಥಿ ವಿಜಯ್ ಬಾಯಿ Disel/petrol run pumpsets

152 D¼ÀAzÀ ಪ್ದ್ಸ ರ್ವಲಿ ಮಹಾದೇವ್ Seed cum fertilizer drill

153 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ನಾಖರಾಜ್ M.B. Plough

154 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಬಾಲಾಜ Groundnut pod stripper/Thresher

155 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್
Power operated Grass/Weed Slasher Power 

Weeder/ Brush cutter

156 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರಾಜಯಾ ಬೇಗಂ
Power operated Grass/Weed Slasher Power 

Weeder/ Brush cutter

157 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಟೆೆರ್ವಗಿಿ ಜೈ ಭೋಮ್ಗ
Power operated Grass/Weed Slasher Power 

Weeder/ Brush cutter

158 ಕಜುರಿ ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಗುರುನಾಥ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

159 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು Groundnut pod stripper/Thresher

160 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ Groundnut pod stripper/Thresher

161 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Groundnut pod stripper/Thresher

162 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ಸಂತೋಷ್ M.B. Plough

163 ¤A§UÁð ಜರ್ವಲಿ.ಡಿ ಶಂಔರ್ M.B. Plough

164 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಾಂಬೆರ್ವಡ್ ಚದಾನಂದ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

165 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಕ ಲ್ ವಿಠಲ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

166 ಕಜುರಿ ತಿೋಥಿ ಬಷರಾಜ್ Groundnut pod stripper/Thresher

167 ಕಜುರಿ ತಿೋಥಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Groundnut pod stripper/Thresher

168 ಕಜುರಿ ನಿಗುಿಡಿ ಬಾಗುಬೈ ಖಡೇಔರ್ Groundnut pod stripper/Thresher

169 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕಿನಿನ  ಾ಄ಬಾಫ ಲಾ ವಿಟ್ಟ ಲ್ Rotovater/Side shift rotovater

170 ¤A§UÁð ಹಿಥಾಲ್ ಸಿರುರ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ M.B. Plough

171 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

172 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ  (ಕೄ) ಗುರುಬಾಯಿ Rotary Tiller/Rice Harrow

173 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ಫುಲಾಬೈ Rotary Tiller/Rice Harrow

174 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ಜನ್ ಬೈ Rotary Tiller/Rice Harrow

175 ¤A§UÁð ಔಡಗ ಾಂಚ ಸನ್ಮಂಥ್ಯ ೋ M.B. Plough

176 ¤A§UÁð ಧುಟ್ಟ ಗಾಂವ್ ಗೆಮು ರಾಥೋಡ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

177 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ರಾಜು Rotary Tiller/Rice Harrow

178 ¤A§UÁð ಸಡಲಿಗ ಪಂಚಪ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

179 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ದೇವಿಡಾಸ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

180 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಜಯಶಿಯ ೋ M.B. Plough

181 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಗಲಾಗಾಂವ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಮಂಜುಲಕ ರ್ Seed cum fertilizer drill

182 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಮಲೆಿಔಜುಿನ್ Upto 25 PTO HP

183 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲಿಗ ಕಿವನ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

184 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲ್ಗ ಾಂಡಾ ಾಆನಾಯತ್ ಬೇಗಂ Upto 25 PTO HP

185 ಕಜುರಿ ಜಮ್ಗಗ  ರುಡರ್ವಿಡಿ ಮಹೇಶ್ Upto 25 PTO HP

186 ¤A§UÁð ಧುಟ್ಟ ಗಾಂವ್ ಸಿದ್ಧ ರಂ Upto 25 PTO HP

187 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖದೇವಿ M.B. Plough

188 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ಖೇಮು Rotary Tiller/Rice Harrow

189 ¤A§UÁð ಔಡಗ ಾಂಚ ಮುನೇಶ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

190 ¤A§UÁð ಔಡಗ ಾಂಚ ದಾಲತ್ಯ ಯ Rotary Tiller/Rice Harrow

191 ¤A§UÁð ಜರ್ವಲಿ.ಡಿ ಪ್ಯ ಭು ಎಚ್ ಭಜಂತಿಯ Rotary Tiller/Rice Harrow

192 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಔಲ ನಾ Rotary Tiller/Rice Harrow

193 ¤A§UÁð ಔಡಗ ಾಂಚ ರೇನಿಸ ಡಡ ಪ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

194 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Rotary Tiller/Rice Harrow

195 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಾಾಂತ್ಬಾಯಿ Rotary Tiller/Rice Harrow

196 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಹ ಳಿ್ಳ ಶಂಕೄಯ ಪ್ M.B. Plough

197 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಶಿವರಣಪ್ M.B. Plough



198 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹೇಶ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

199 ¤A§UÁð ಕೇಸಿಳಿ್ಳ ಲಕಿಷ ಭ ಬೈ Rotary Tiller/Rice Harrow

200 D¼ÀAzÀ ಜೋಸಿಳಿ್ಳ ವಿಠಲ್ Chaff Cutter

201 D¼ÀAzÀ ಜೋಸಿಳಿ್ಳ ವಿಠಲ್ Chaff Cutter

202 D¼ÀAzÀ ವಖಾಪುರ ಮಲೆಿನಾಥ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

203 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸುನಿಲ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

204 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಶಂಔರ್ M.B. Plough

205 D¼ÀAzÀ ಗುಲಹ ಳಿ್ಳ ರಮಶ್ M.B. Plough

206 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಧನಿಸ ಾಂಗ್ M.B. Plough

207 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಿಕುನಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

208 ¤A§UÁð ಔರ್ವಲಾಗ ತಕ್ತರಂ M.B. Plough

209 ¤A§UÁð ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇವಿ Rotary Tiller/Rice Harrow

210 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

211 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ರೂಪಾಲ Rotary Tiller/Rice Harrow

212 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಲಮೇಗಿ ಹುನಾ ಬೇಯಿ Rotary Tiller/Rice Harrow

213 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಿರಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾಯ Rotary Tiller/Rice Harrow

214 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

215 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಾಲಿಗ  (ಕೄ) ಾ಄ಶೇೋಕ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

216 D¼ÀAzÀ ರ್ವಲರ್ವಾಂಡರ್ವಡಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

217 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಹ ಳಿ್ಳ ಗೌರಬಾಯಿ Rotary Tiller/Rice Harrow

218 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ವರಣಪ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

219 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ರಾಜು M.B. Plough

220 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಾಆಲಿಯಾಸ್ ಮಕಂದ್ರ್ Upto 25 PTO HP

221 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ರ್ವಮನ್ Groundnut pod stripper/Thresher

222 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ರ್ವಮನ್ Groundnut pod stripper/Thresher

223 ¤A§UÁð ಔಡಗ ಾಂಚ ವರಣಬಷಪ್  ವಮರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Rotovater/Side shift rotovater

224 ಕಜುರಿ ಮಟಿಕ ವಿಠಲ್ Groundnut pod stripper/Thresher

225 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ವೄಾಂಔಟ್ Groundnut pod stripper/Thresher

226 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Groundnut pod stripper/Thresher

227 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಶಿರ್ವಜ Groundnut pod stripper/Thresher

228 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಸಂತೋಷ್ ಚಾಂಚರ್ Groundnut pod stripper/Thresher

229 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಷಚನ್ Groundnut pod stripper/Thresher

230 ¤A§UÁð ಧಂಗಪುರ ಾಆರಾನಾ Upto 25 PTO HP

231 ¤A§UÁð ಕೇಸಿಳಿ್ಳ ಾ಄ನಾನ ರಯ್ Upto 25 PTO HP

232 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ರಾಜಾಂದ್ಯ Upto 25 PTO HP

233 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಹ ಳಿ್ಳ ರಾಜಶಕರ್ ಶಿಪುತ್ಯ  ಪಾಟಿೋಲ್ Upto 25 PTO HP

234 ¤A§UÁð ಧಂಗಪುರ ವಿಠಲ್ Power tiller

235 ¤A§UÁð ಕೇಸಿಳಿ್ಳ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Power tiller

236 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಚೌದ್ಪ್ Chaff Cutter

237 D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಂಡ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸುಾಂದ್ರಬಾಯಿ M.B. Plough

238 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ಮಲೆಮಭ M.B. Plough

239 ಕಜುರಿ ಾ಄ಲಂಗ ಾಈಮಶ್
Power operated Grass/Weed Slasher Power 

Weeder/ Brush cutter

240 ಕಜುರಿ ಜರ್ವಲಾಗ  (ಜೆ) ಸೈಬಣಾ Groundnut pod stripper/Thresher

241 ಕಜುರಿ ಗಮ ಡೆ್ಲ ಗಾಂವ್ ಮರ್ಣಕ್ Groundnut pod stripper/Thresher

242 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಾಾಂತ್ಬಾಯಿ Rotary Tiller/Rice Harrow

243 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಸಿರಿ ಾಆಧುಬಾಯಿ Rotary Tiller/Rice Harrow

244 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲ್ಗ ಾಂಡಾ ಜಖನಾನ ಥ Rotary Tiller/Rice Harrow

245 ¤A§UÁð ಮಡಿಯಾಲ್ ಬಿ.ಹಿಮ್ಗಶಂಔರ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

246 ¤A§UÁð ಭೂಸೂನ ರ್ ಾ಄ಾಂಬ್ರಯ ತ್ Rotary Tiller/Rice Harrow

247 ಕಜುರಿ ಜರ್ವಲಾಗ  (ಜೆ) ನಾರಾಯಣ್ Rotary Tiller/Rice Harrow



PÀæ.¸ÀA gÉÊ.¸ÀAPÉÃAzÀæ UáæªÀÄ gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉzÀ G¥ÀPÀgÀt

1 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ರಾಜಶಿಯ ೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

2 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

3 RdÆj ಕಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

4 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಸಾಯಿಬಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

5 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

6 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಯೆಲಸ ಾಂಗಿ ಭೂತ್ಲಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

7 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಾ಄ನುಷಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

8 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

9 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಸಾಯಿಬಣಾ  ನಾಗೂರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

10 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಮಹಾದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

11 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಾ಄ಾಂಬವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

12 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕೇೋರಸಳಿ್ಳ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

13 ನಿಾಂಬಾಗಿ ದೇವಂತಿ ಸುನಿಲ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

14 ನಿಾಂಬಾಗಿ ದೇವಂತಿ ಸುಮತ್ಯ  ಪಾಟಿೋಲ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

15 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

16 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಔವಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

17 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಚಾಲೆಗ ೋರಾ ಹನ್ನ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

18 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಾ಄ಭಮನುಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

19 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಾ಄ಪ್ ಣಾ  ಮಂಜುಳಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

20 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಕ್ತಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

21 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ರಾಜಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

22 D¼ÀAzÀ ಗುಲಹ ಳಿ್ಳ ರಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

23 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಪುಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

24 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಒಾಂ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

25 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸಂಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

26 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

27 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ರಮಣಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

28 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

29 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಕ್ತನು ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

30 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ದನೇವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

31 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸುಾಂಥನೂರು ಶಿಯ ೋನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

32 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಮನೋಸರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

33 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಮೆಲಾಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

34 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಚಂದ್ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

35 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ನಾಮದೇವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

36 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಸಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

37 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಮನಿಕ್ತಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

38 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಧನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

39 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಮ್ಗಮ ನ್ಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

40 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಾ಄ನೂನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

41 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸುಾಂಥನೂರು ಾ಄ಪ್ ರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

42 RdÆj ಬಂಗಗಿ ತಿಪಾ  vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

43 D¼ÀAzÀ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

44 RdÆj ಾಅಲಂಖ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

45 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಔಮಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

46 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಬೇಬಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

47 RdÆj ಕಜೂರಿ ನ್ರಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

48 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಮೌಲಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

49 RdÆj ಕಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

50 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

51 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರಾಜ್ ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

52 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ಮಹಾದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

53 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಸೋಮಲಿಾಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

54 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ಶಾರದಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

55 RdÆj ಕಜೂರಿ ಔಲಾತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

56 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ಔರಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

57 RdÆj ಕಜೂರಿ ಜಯಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

58 D¼ÀAzÀ ಕುರ್ಣಸಂಖವಿ ಪೋರಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

59 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ರೂಪ್ಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

60 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ದೇವಿದಾಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

61 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಲಕುಮ್ಗರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

62 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್  ಮ್ಗಯಾನಾಸುರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

63 RdÆj ಬಾಬಲೇವವ ರ ತಕ್ತರಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

64 D¼ÀAzÀ ಶಾಖಾಪುರ ಶಿಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

65 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲ್ಗ ಾಂದ್ ಮಹಾದೇವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

66 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಾ಄ಶೇೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

67 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ತ್ರು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

68 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಶಿಯ ೋಧರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

69 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಧಾಕು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

70 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರೇವು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

71 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಭೋಮಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

72 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಬಾಪು ಬನಸ ೋಡ್ಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

73 RdÆj ಬಾಬಲೇವವ ರ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

74 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಪುರ್ ಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

75 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಶಾಮರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

76 RdÆj ಕಜೂರಿ ರಾಧಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

77 D¼ÀAzÀ ಮಮದಾಪುರ ಗುಣವಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

78 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

79 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲಿಗ ಶಿರ್ವಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ
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80 D¼ÀAzÀ ಕುರ್ಣಸಂಖವಿ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

81 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲ್ಗ ಾಂದ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

82 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಲಾಲ್ ಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

83 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ನಾಲೂರು ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

84 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

85 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

86 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

87 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

88 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ  ಮುಲೆಗ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

89 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

90 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಮಂಖಳಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

91 RdÆj ಕಜೂರಿ ಧಮಿಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

92 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಭೌರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

93 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

94 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

95 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಖಾಷಮ್ ಶಾಯಿಕ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

96 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಸಣಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

97 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಕಸು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

98 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

99 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ರ್ವಲಿಭ ಕ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

100 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ದಗಂಬರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

101 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

102 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ಶಾಮರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

103 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ಶಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

104 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ಾ಄ರುಣ್ ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

105 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಮಹಿರುನ್ ದವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

106 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಪ್ಯರಣ್ಣಬಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

107 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಫುಲಚ ಾಂದ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಮುಲೆಗ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

108 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ವಿೋರಣಾ  ಔಳಪ್  ಚಾಂಚೋಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

109 RdÆj ಕಜೂರಿ ಗುನಿಿಾಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

110 RdÆj ಕಜೂರಿ ನಿೋಲಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

111 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ಮಹಾದೇವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

112 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

113 D¼ÀAzÀ ನ್ಸಿೋರರ್ವಡಿ ಾ಄ಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

114 D¼ÀAzÀ ನ್ಸಿೋರರ್ವಡಿ ಔಬಿೋರದಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

115 D¼ÀAzÀ ನ್ಸಿೋರರ್ವಡಿ ಸಿದಾಯ ಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

116 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

117 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಾ಄ಾಂಜನಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

118 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

119 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಾ಄ನ್ನ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

120 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರಾಮ ಚಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

121 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ವಿಲಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

122 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

123 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಜ್ಮ ೋತಿಲಾಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

124 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಸುನಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

125 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಭದ್ಯ ಪ್  ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್  ಸರಳಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

126 RdÆj ಕಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

127 RdÆj ಕಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

128 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

129 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಸಿದಾಯ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

130 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಸನುಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

131 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಾಳಗಿ (ಕೄ) ಮಸದೇಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

132 RdÆj ಬಾಬಲೇವವ ರ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

133 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

134 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

135 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಾಳಗಿ (ಕೄ) ತಳಜಪ್  ತ್ಳಕರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

136 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಾಳಗಿ (ಕೄ) ಔಲಾಮ ರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

137 RdÆj ಕಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಕೄನಾಿಯಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

138 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

139 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಸುಕ್ತವ ಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

140 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

141 RdÆj ಕಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

142 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ರಾಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

143 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಬಷಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

144 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಗುರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

145 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಭೋಮ್ಗಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

146 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಬಷರಾಜ ದಡಡ ಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

147 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

148 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಮಲಾನ್ಖರ ಶಂಕೄಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

149 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಗುಾಂಡಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

150 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಷಕರಂ ನಾರಾಯಣ ಕ್ತಾಂಖರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

151 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಗೋವಿಾಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

152 RdÆj ಮಟಿಕ ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

153 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಸುಷಾಭ  ಶೃಾಂಗರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

154 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಶೃಾಂಗರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

155 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

156 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

157 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಮಘು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

158 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಗೋವಿಾಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

159 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಿಕುರ್ಣ ಗುಾಂಡಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

160 RdÆj ಮಟಿಕ ಸುನಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



161 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಷರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

162 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

163 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಜಮ್ಗನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

164 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಲಔಕ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

165 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಮಹಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

166 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

167 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ದಪ್ವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

168 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ಶಣ್ಮಭ ಕ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

169 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸುಾಂಥನೂರು ಕುಪಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

170 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಬಾಬುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

171 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ವರಣಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

172 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಹಾನ್ನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

173 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಶೇೋಭಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

174 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸಿೋತಾರಾಾಂ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಚರ್ವಹ ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

175 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಕ್ತಾಂತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

176 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧಂಗಪುರ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

177 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

178 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಗುಾಂಡವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

179 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಪಾರವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

180 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಬಾಲಚಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

181 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಶಿರ್ವಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

182 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಮೇೋತಿರಂ ಚರ್ವಹ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

183 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ದ್ಯಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

184 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಸುಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

185 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಚತರಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

186 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

187 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಬಲಭೋಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

188 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಮ್ಗಪ್ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

189 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಪುಶ ತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

190 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

191 £ÀgÉÆÃuÁ ರ್ವಗಧ ರಿ ತಿಪ್ ಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

192 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗುಾಂದ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

193 D¼ÀAzÀ ಪ್ದ್ಸಾಳ್ಳ ದ್ತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

194 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಿಷಲಗ ರ್ ಸಾಯಿಬಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

195 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲಿಗ ನಿೋಲಕಂಠ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

196 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ದಲಿೋಪ್ ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

197 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಪಾಿತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

198 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಮೋನಾಕಿಷ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

199 RdÆj ತಗನ್ ಪೄಯ ೋಮಲಾಬಾಯಿ ಶಿರ್ವಜ ದ್ಗೆಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

200 RdÆj ತಗನ್ ಶಿರ್ವಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

201 RdÆj ಾ಄ನೂನ ರು ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

202 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಮಹಾದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

203 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಾಳಗಿ (ಕೄ) ಪಾಿತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

204 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಗೌರಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

205 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

206 RdÆj ಕಜೂರಿ ವಿಠಠ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

207 RdÆj ಮಟಿಕ ದಗಂಬರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

208 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

209 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಪಂಡಿತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

210 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಸರಿಬಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

211 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಸೋಮುಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

212 RdÆj ಾ಄ನೂನ ರು ಗೌರಬಾಯಿ ಶಂಔರ ಶಿಾಂಧೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

213 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಮಲೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

214 RdÆj ಖಂಡಾಲ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

215 RdÆj ಖಂಡಾಲ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ರಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

216 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಬಾಪುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

217 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಸಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

218 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

219 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಯಲೆಪ್  ನ್ರಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

220 RdÆj ಕಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

221 RdÆj ಕಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಬವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

222 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

223 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಮ್ಗಧರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

224 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ವಿದಾಮ  ಸಾಖರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

225 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

226 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಸೋನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

227 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಸೂರಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

228 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ವಿಟ್ಟ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

229 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಜ್ಮ ೋತಿಬಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

230 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ವಿವವ ನಾಥ ಶಿಯ ೋಮ್ಗನ್ ಬಾಮ ನಸ ೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

231 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ರತ್ನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

232 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

233 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ನಾಗು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

234 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

235 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

236 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ರೇಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

237 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಜಾಳ್ಳ.ಡಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

238 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

239 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಮ್ಗಪ್ಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

240 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಿರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

241 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಗಂಗರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



242 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಸನ್ಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

243 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ನಾಖನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

244 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಭೂತ್ಲಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

245 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ತಕ್ತರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

246 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಶಿಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

247 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕತ್ಬಾಿದ್ ಬಷಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

248 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಗಲಗಾಂವ್ ವರಣಪ್  ನಾಡಗರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

249 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಮಲಕ ಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

250 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಕೄರಮಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

251 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಬಿಲೆ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

252 D¼ÀAzÀ ಹನ್ಸಳಿ್ಳ ತಕ್ತರಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

253 D¼ÀAzÀ ಜೋರಸಳಿ್ಳ ಹೌಸಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

254 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸುನಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

255 D¼ÀAzÀ ದೇಗಾಂವ್ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

256 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಭಖರ್ವನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

257 D¼ÀAzÀ ದೇಗಾಂವ್ ಭಖವಂತ್ರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

258 D¼ÀAzÀ ಮಮದಾಪುರ ರಮ್ಗಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

259 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಔವಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

260 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

261 D¼ÀAzÀ ದೇಗಾಂವ್ ಚಂದ್ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

262 D¼ÀAzÀ ದೇಗಾಂವ್ ಲಕಿಷ ಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

263 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

264 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ರುಕ್ತಭಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

265 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಶಕಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

266 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲಿಗ ಸಿೋತಾರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

267 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

268 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಗುರುನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

269 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಗುರುನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

270 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

271 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

272 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

273 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ದೇವಾಂದ್ಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

274 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಗುಾಂಡಮಭ  ಾಅನಂದ್ರಾಯ ಸರಳಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

275 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಬಲಭೋಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

276 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಸುಧಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

277 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಹೇಮ್ಗಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

278 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ಗುರುನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

279 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಯವವಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

280 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜಾಫ ಬೆಾಡ್ ಭಾರತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

281 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಮುತ್ಾ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

282 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

283 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜಾಫ ಬೆಾಡ್ ನಾಮದೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

284 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಶಾಮರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

285 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸೋನಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

286 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಕೃಶಾ  ತ್ಮಭ ಣಾ  ಬನಸ ೋಡ್ಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

287 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

288 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಾ಄ಮೇೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

289 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ವಿನೋದ್ಕುಮ್ಗರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

290 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ದ್ತ್ಾ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

291 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

292 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಷತ್ಮ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

293 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಬಾಬು ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

294 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಮಲಔಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

295 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

296 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಾ಄ಮರಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

297 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಜಾಪುಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

298 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಷವಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

299 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ರಾಮದಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

300 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಾಳಗಿ (ಕೄ) ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

301 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಿಷಲಗ ರ್ ನಿಾಂಖವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

302 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲಿಗ ಗೋವಿಾಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

303 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ರಾಗಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

304 RdÆj ಮಟಿಕ ಾ಄ಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

305 RdÆj ಕಜೂರಿ ಸುನಿಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

306 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧಂಗಪುರ ಭೋಮಷ ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

307 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖೆಡೋಮೄಗಿ ಔಮಲ್ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

308 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖೆಡೋಮೄಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

309 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕತ್ಬಾಿದ್ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

310 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಾ಄ಾಂಬಣಾ  ಔಟಿಟ ಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

311 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಗೌತ್ಮ್ ರೋಹಿದಾಸ್ ಸೂಯಿವಂಶಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

312 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

313 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಿವರಣಪ್  ಭಾವಿಔಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

314 RdÆj ಖಂಡಾಲ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಬಷವ ಾಂತ್ ಸೂಯಿವಂಶಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

315 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಭೋಮ್ಗಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

316 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

317 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಿಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

318 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಪ್ರಮವವ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

319 RdÆj ಕಜೂರಿ ಸುಭಾಷಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

320 RdÆj ಕಜೂರಿ ಸಂಗಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

321 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಔರಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

322 RdÆj ಕಜೂರಿ ಧುಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



323 RdÆj ಕಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಧಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

324 RdÆj ಕಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

325 RdÆj ಕಜೂರಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

326 RdÆj ಕಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

327 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಸಾತ್ಮಭ  ಫಕಿೋರಪ್  ಚೌಖಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

328 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖೆಡೋಮೄಗಿ ದ್ತ್ಾ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

329 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಔರಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

330 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖೆಡೋಮೄಗಿ ಸುಭದಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

331 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

332 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಬಷಣಾ  ಮಲಿನ್ಕರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

333 ನಿಾಂಬಾಗಿ ದೇವಂತಿ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

334 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಶಿಪುತ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

335 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಧನುನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

336 D¼ÀAzÀ ಪ್ದ್ಸಾಳ್ಳ ಮರೆಪ್  ಗುಳಿ್ಳರು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

337 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

338 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

339 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸಿದಾದ ಥ್ಿ ಪಾತಿಷಲಾಗಿದೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

340 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

341 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲಿಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

342 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಔಲೆಪ್  ಹಳ್ಳಕರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

343 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ರಾಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

344 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

345 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ನಿಜವ  ಗುಲಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

346 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

347 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ವರಣಪ್  ದೇವಂತ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

348 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಯೆಲಸ ಾಂಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಪ್ಯ ಭು ರೆರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

349 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಸಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

350 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

351 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

352 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ವರಣಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

353 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಮಲಾನ್ಖರ ಸನ್ಮಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

354 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ಮಲೆಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

355 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷಔಕ ಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಡೋಾಂಗೆಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

356 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ವರಣಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

357 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸನ್ಮಂತ್ ಮರಗು ಡಡ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

358 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

359 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಸಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

360 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಗಲಗಾಂವ್ ದಾಂಡಪ್  ನಾಡಿಗರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

361 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ  (ಕೄ) ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

362 RdÆj ಕಜೂರಿ ರಾಮಲಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

363 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಾಈಮವ ತಔಕ ಪ್  ಸರಳಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

364 RdÆj ಚಟಾಲಿ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

365 RdÆj ಬಾಬಲೇವವ ರ ರಮ್ಗಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

366 RdÆj ಚಟಾಲಿ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

367 RdÆj ತಿೋಥಿ ಬಷಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

368 RdÆj ಚಟಾಲಿ ಾಅಕ್ತವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

369 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಲಕಿಷ ಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

370 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

371 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಪಾಿತಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

372 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ರಾಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

373 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ತಾಯಪ್  ಪಾತ್ರಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

374 ನಿಾಂಬಾಗಿ ದೇವಂತಿ ಭಾಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

375 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖೆಡೋಮೄಗಿ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

376 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖೆಡೋಮೄಗಿ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

377 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

378 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷಔಕ ಗಿ ಾಅನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

379 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಚಾಲೆಗ ೋರಾ ಸಿೋತ್ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

380 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಚಾಲೆಗ ೋರಾ ಸುಶಿೋಲಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

381 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ರತ್ನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

382 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಚಾಲೆಗ ೋರಾ ವರಣಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

383 RdÆj ಹದೆ್ಲರು AMBAVVA vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

384 RdÆj ಗಡೆ್ಲಗಾಂವ್ ಷಕ್ತರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

385 RdÆj ಖಂಡಾಲ GUNUBAI vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

386 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಜು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

387 RdÆj ತಗನ್ ಸಂಗಿೋತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

388 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಭೋಮಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

389 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಶುಬಾಶ್ ನಾಮದೇವ್ ಪಟೆಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

390 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸಂಖಮನಾಥ ತಕ್ತರಂ ಶಿಾಂಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

391 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

392 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಗಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

393 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ತಾರಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

394 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಕ್ತನು ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

395 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷಔಕ ಗಿ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

396 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ರ್ವಲಚ ಾಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

397 D¼ÀAzÀ ಜೋರಸಳಿ್ಳ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

398 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

399 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧಂಗಪುರ ಧಮಿಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

400 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಜಾಳ್ಳ.ಡಿ ರಮವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

401 RdÆj ಕಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

402 RdÆj ಕಜೂರಿ ಜೋಜಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

403 RdÆj ಕಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



404 RdÆj ಕಜೂರಿ ವರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

405 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಸುಭಾಶ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

406 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಕೇಾಂಡಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

407 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಾಂಬೇರ್ವಡ ಸಂಜಯ್್ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

408 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಕ್ತಾಂಬಿೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

409 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಗೋವಿಾಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

410 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಮರ್ಣಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

411 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಶಿವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

412 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

413 RdÆj ಕಜೂರಿ ಾಇರಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

414 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ರವಿೋಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

415 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲಿಗ ರಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

416 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಲಿಾಂಬಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

417 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಭೋಮಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

418 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

419 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

420 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ಾ಄ಮೃತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

421 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಾಅಸ್ಾ ೋಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

422 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

423 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿೋಲಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

424 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖೆಡೋಮೄಗಿ ಶಂಔರ ಗಂಖಪ್  ಮಲಕರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

425 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖೆಡೋಮೄಗಿ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

426 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಕೇೋಣಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

427 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸುಭಾಷಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

428 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

429 D¼ÀAzÀ ಜೋರಸಳಿ್ಳ ಪ್ಯ ಭಾಔರ ಷಬಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

430 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

431 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಶಿಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

432 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಶಂಕೄಯ ಪ್  ನಾಡಗರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

433 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ಮಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

434 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖೆಡೋಮೄಗಿ ಮಹಾದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

435 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕ್ತಮನ್ಸಳಿ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

436 RdÆj ಮಟಿಕ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಖರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

437 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಭೋಮಪುರ ಮಷಣಾ  ದಡಡ ಪ್  ಕೇೋಣಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

438 RdÆj ಮಟಿಕ ಶಿರ್ವಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

439 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸಡಲಗಿ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಘೋಪ್ಿಡ್ಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

440 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸಡಲಗಿ ನಾಗಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

441 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

442 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕೇೋಔಟೆಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

443 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಭೋಮಪುರ ಶಿಪುತ್ಯ  ಸೋನ್ಕ್ತಾಂಬಳ್ಳ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

444 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

445 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಭೋಮಪುರ ಗಂಗ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

446 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಖಂಡಪ್  ಸೂಯಿವಂಶಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

447 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

448 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ನಾಖರಾಜ್ ಾ಄ನಾಸಿರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

449 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

450 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಮಹಾದೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

451 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಸಿದ್ದ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

452 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

453 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

454 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಭೋಮಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

455 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

456 RdÆj ಮಟಿಕ ಗಂಗಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

457 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

458 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಔಷಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

459 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಪೄಯ ೋಮ್ಗ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

460 D¼ÀAzÀ ಶಾಖಾಪುರ ಲಿಾಂಬಾ ಚರ್ವಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

461 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

462 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ರವಿೋಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

463 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಗೌಳ್ಳ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

464 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

465 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

466 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಜಖದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

467 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

468 RdÆj ಮಟಿಕ ಖಾಜಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

469 RdÆj ಕಜೂರಿ ಶಿಲಿಾಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

470 RdÆj ಮಟಿಕ ಚದಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

471 RdÆj ಮಟಿಕ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

472 RdÆj ಮಟಿಕ ಷವಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

473 RdÆj ಮಟಿಕ ತಂಗೆಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

474 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನೆಲೊರು ರೇಖಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

475 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸುಾಂಥನೂರು ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

476 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ರಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

477 RdÆj ಮಟಿಕ ಬಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

478 RdÆj ಮಟಿಕ ಕ್ತಶಿೋಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

479 RdÆj ಮಟಿಕ ನಾಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

480 RdÆj ಮಟಿಕ ಸುಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

481 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

482 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಕಿರಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

483 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ಸುಗೆಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

484 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



485 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಮೇೋಸನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

486 RdÆj ಕಜೂರಿ ಗುರುಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

487 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ರಗನಾಥ ಬಾಪುಗೋಳ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

488 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಔವಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

489 RdÆj ಕಜೂರಿ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

490 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮಹಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

491 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಸುಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

492 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಾಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

493 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರಾಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

494 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಭಾಗಿೋರಥಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

495 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ನಿಾಂಖಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

496 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲ್ಗ ಾಂದ್ ಖಾಮ ದ್ವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

497 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಮರೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

498 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹನ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

499 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಾ಄ಮೃತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

500 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಸಣಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

501 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಗಲಗಾಂವ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

502 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ತಾಯವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

503 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

504 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಶಿಯ ೋಮಂತಾಯ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

505 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಶಿಕಂಠಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

506 RdÆj ಮಟಿಕ ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

507 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಔಲ ನಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

508 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಎರಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

509 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಕೆಲಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

510 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಶಾಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

511 ನಿಾಂಬಾಗಿ ದೇವಂತಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

512 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

513 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಬಷಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

514 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

515 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಔಬಿಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

516 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಚತ್ಯ ಔಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

517 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಜಾಳ್ಳ.ಡಿ ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

518 RdÆj ಮಟಿಕ ಸುನಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

519 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಸಂಪ್ತಿ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

520 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಭೋಮಪುರ ನಾಗಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

521 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಾಅಲೂರು (ಬಿ) ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

522 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಸುನಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

523 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಸಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

524 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

525 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಸನ್ಮಂತ್ ಔರಕಂಚ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

526 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಯಲೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

527 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ನಿಾಂಖವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

528 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಾಳಗಿ (ಕೄ) ಮಪ್ನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

529 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜಾಫ ಬೆಾಡ್ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

530 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಷಮಜೋಿವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

531 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ನಿಲಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

532 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಸಣಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

533 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರಾಮಚಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

534 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಪೋರಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

535 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

536 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಜೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

537 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

538 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ವಿವವ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

539 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಾಅಲೂರು (ಬಿ) ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಮ್ಗದ್ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

540 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

541 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ದಾಮ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

542 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಸಳ್ಳಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

543 RdÆj ಕಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

544 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಮೄಯೆಕ ೋರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

545 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ತೇಜಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

546 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

547 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

548 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಸುಲಚನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

549 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

550 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

551 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಾ಄ಪ್ ನ್ ಾಆಾಂಗೆೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

552 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಲೆಾಪುರ (ಜೆ) ರಾಮಚಂದ್ಯ  ತಿಪ್ ಣಾ  ಚಂಬಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

553 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕ್ತಮನ್ಸಳಿ್ಳ ಪ್ರಮವವ ರ ಸೋನ್ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

554 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಗುಾಂಡಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

555 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

556 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಗುಣವಂತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

557 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಪ್ರ್ವರ್ ಕೃಶಾ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

558 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಿಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

559 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಸೋಮವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

560 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ನಿಲಾಭ  ಖೋರಲಿಾಂಗ್ ಖಾಮ ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

561 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಗೋಪಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

562 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

563 RdÆj ಕಜೂರಿ ಪಾಿತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

564 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

565 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಗಲಗಾಂವ್ ಸಂಜು ಕುಮ್ಗರ್ ಕುಟ್ನನ ಔಿರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



566 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ಜಖನಾನ ಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

567 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

568 RdÆj ಕಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

569 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಷಮ್ಗನಿಾಂಗ್ ಹಾಡು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

570 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

571 RdÆj ಕಜೂರಿ ಾಅದ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

572 RdÆj ಕಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

573 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮೇೋಸನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

574 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸಡಲಗಿ ಪಂಚಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

575 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಖುಬಾಜ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

576 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಸಾಯಬಣಾ  ಲಡಪ್  ಹಾಡಿಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

577 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಜಟ್ಟ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

578 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

579 RdÆj ತಿೋಥಿ ಹಿರೇಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

580 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ನಿಲಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

581 £ÀgÉÆÃuÁ ರ್ವಗಧ ರಿ ಾ಄ಾಂಬಾ ರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

582 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ವಿಠಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

583 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲ್ಗ ಾಂದ್ ಧಮಿಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

584 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಣಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

585 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲ್ಗ ಾಂದ್ ಮಹಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

586 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

587 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ AMBAVVA vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

588 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಮಲೆಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

589 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಮ್ಗರೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

590 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಮಧುಮತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

591 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ರತನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

592 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

593 D¼ÀAzÀ ಗುಲಹ ಳಿ್ಳ ಾ಄ಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

594 D¼ÀAzÀ ಜೋರಸಳಿ್ಳ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಬಂಡಾರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

595 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಮಹಾದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

596 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಬಫ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

597 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಬೆನಿಸಿರೂರು ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

598 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಬೆನಿಸಿರೂರು ಗೌರವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

599 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಭೋಮಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

600 RdÆj ಕಜೂರಿ ಖಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

601 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಾಂಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

602 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

603 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜಾಫ ಬೆಾಡ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

604 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಾಳಗಿ (ಕೄ) ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

605 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಾ಄ಾಂಬರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

606 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಮೆಸೂರು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

607 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸಡಲಗಿ ಖಾಜಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

608 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

609 D¼ÀAzÀ ಯೆಲಿನ್ರ್ವಡಗಿ ಶಿಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

610 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ತಔಕ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

611 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

612 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ವಿವವ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

613 RdÆj ಬಾಬಲೇವವ ರ ರಾಜಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

614 RdÆj ಮಟಿಕ ಗೋರಔನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

615 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ವಿದಾಮ ಸಾಖರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

616 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ಾಂಡಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

617 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಮಹಾದೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

618 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

619 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) DONDOBAI vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

620 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

621 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಾಅಲೂರು (ಬಿ) ಬಲಪ್  ಡಡ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

622 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸುಾಂಥನೂರು ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

623 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಬೋಮನ್ಸಳಿ್ಳ ಚಂದ್ಯ ಔಲ ಹಷಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

624 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಖಂಡೇರಾವ್ ಮಹಾದಯಪ್  ಚಬುಔಸ ವ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

625 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹುಚಚ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

626 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ನಿೋಲಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

627 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಚಾಲೆಗ ೋರಾ ರೇಖಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

628 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಬೇಗಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

629 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದೇವಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

630 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ನಾಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

631 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಔಲಾತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

632 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ಜೋಜಾಬಾಯಿ ಬಲರಾಮ್ ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

633 RdÆj ಾ಄ನೂನ ರು ಲಾಹು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

634 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಧಮಿಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

635 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಮ್ಗರೇವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

636 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

637 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

638 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ತಕ್ತರಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

639 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

640 D¼ÀAzÀ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಚಂದ್ಯ ಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

641 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಔಲ ನಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

642 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧಂಗಪುರ ವರಣಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

643 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

644 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಮಹಾದೇವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

645 RdÆj ಕಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

646 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ರಾಮಲಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



647 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

648 RdÆj ಕಜೂರಿ ನಾಮದೇವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

649 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಜೈಭೋಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

650 RdÆj ಾ಄ನೂನ ರು ಗೋಪಚಂಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

651 RdÆj ಕಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

652 RdÆj ಮಟಿಕ ಹುಚಚ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

653 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

654 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

655 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ರಾಮ್ ಶಿಬಷಪ್  ಸರ್ವಿಲಕ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

656 RdÆj ಗಡೆ್ಲಗಾಂವ್ ದನ್ಔರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

657 RdÆj ಕಜೂರಿ ಭಾರತಾಫ ಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

658 RdÆj ಕಜೂರಿ ಾಅಶಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

659 RdÆj ಕಜೂರಿ ವೆಜನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

660 RdÆj ಕಜೂರಿ ಷಾಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

661 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಭಾಖಣಾ  ಕುರನೂರು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

662 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಾಈತ್ಾ ಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

663 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ರಂಖಪ್  ತಿಮಭ ಣಾ  ಮನೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

664 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಲಡವಂತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

665 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ರ್ವಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

666 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ಮೇೋನೇವ ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

667 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ವಿಕ್ತಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

668 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಗಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

669 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಾ಄ರುಣ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

670 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಸಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

671 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ರಾಜು ವಿಠಲ್ ಹಾಡು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

672 D¼ÀAzÀ ಹನ್ಸಳಿ್ಳ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

673 D¼ÀAzÀ ಯೆಲಿನ್ರ್ವಡಗಿ ರೋಹಿಡಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

674 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಧಮಿಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

675 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಾಆಸುಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

676 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಷವಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

677 ನಿಾಂಬಾಗಿ ವೆಜಾಪುರ ನಾಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

678 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಸಿೋತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

679 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಭೋಮ್ ರಾವ್ ಗೌರ್್ಶೄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

680 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಪ್ರಮವವ ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

681 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

682 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಪಾಿತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

683 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಸರಳಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

684 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಸಿದಾಯ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

685 RdÆj ಮಟಿಕ ಸಂಗಿೋತ್ ಕಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

686 RdÆj ಗಡೆ್ಲಗಾಂವ್ ನಾಮದೇವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

687 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಹಿತ್ಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮುಾಂಜುಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

688 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

689 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಗುರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

690 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

691 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ರೇಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

692 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರೇವು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

693 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಶಿಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

694 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಹುಸೇನ್ SAB vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

695 RdÆj ಸಿರೂರು (ಜ) ಾಆಾಂದ್ಯ ಜೋತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

696 RdÆj ಬಂಗಗಿ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

697 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

698 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ನಾಖಪ್  ಶಿಾಂಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

699 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

700 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

701 D¼ÀAzÀ ಯೆಲಿನ್ರ್ವಡಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಚೌಕೄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

702 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ವರಣಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

703 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಾಇರಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

704 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಾಅಲೂರು (ಬಿ) ಾ಄ಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

705 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ರಣಪ್  ನಾಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

706 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ವಿಟ್ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

707 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

708 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

709 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಲಗಮಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

710 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

711 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ರಾಹುಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

712 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

713 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

714 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಸುರೇಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

715 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ನಾಖರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

716 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ರಾಜಶಕರ್ ಕೇೋರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

717 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಸುಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

718 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ನಾಖಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

719 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಶಿವರಣಪ್  ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

720 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸಡಲಗಿ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

721 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ದಾದ್ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

722 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಗುಲಾಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

723 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ರಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

724 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ  (ಕೄ) ಚದಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

725 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಸುಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

726 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಿಕುರ್ಣ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

727 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಜಾಳ್ಳ.ಡಿ ಜಟೆಟ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



728 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಮರ್ಣಕ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

729 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಮಹಾದೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

730 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

731 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಗೆಮು ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

732 RdÆj ಬಾಬಲೇವವ ರ ಲಿಾಂಬಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

733 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಬೆನಿಸಿರೂರು ಔಮಲಾಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

734 ನಿಾಂಬಾಗಿ ತ್ರಲೊರು ಸಿದಾಯ ಮಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

735 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಚದಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

736 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಾಂಬೇರ್ವಡ ಚಂದ್ವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

737 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಭಾವಿಔಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

738 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷಔಕ ಗಿ ಶಾಮ್ ರಾವ್ ಡೋಾಂಗೆಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

739 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕಿನಿನ  ಾ಄ಬಾಫ ಳ ಸಿದಾಯ ಮ ಕುಲಾಲಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

740 ನಿಾಂಬಾಗಿ ತ್ರಲೊರು ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

741 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನಿ ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

742 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಶಾನುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

743 D¼ÀAzÀ ಹನ್ಸಳಿ್ಳ ಫುಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

744 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲ್ಗ ಾಂದ್ ಔಬಿಷಪ್  ಪರಪ್  ಬಿಲ್ಗ ಾಂಡಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

745 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ನಿಿಸಣೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

746 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಸಣಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

747 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಹಿತ್ಲ್ ಸಿರೂರ್ ತಿಪ್ ಣಾ  ದಡಡ ಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

748 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಹಿತ್ಲ್ ಸಿರೂರ್ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

749 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಾ಄ಶೇೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

750 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಸಾಯಿಬನ್ನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

751 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಾಈಷಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

752 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಾ಄ನಿಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

753 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಿಣಾ  ಜಳ್ಳ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

754 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

755 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

756 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

757 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

758 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಚಂದ್ಯ ಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

759 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ  (ಕೄ) ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

760 RdÆj ಖಂಡಾಲ ವಿವವ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

761 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಯವವಂತ್ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

762 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

763 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಷವಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

764 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಾ಄ಾಂಬಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

765 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ನಿಲಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

766 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕಿನಿನ  ಾ಄ಬಾಫ ಳ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಗ್ ಕೇಡೇಟ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

767 RdÆj ಖಂಡಾಲ ನಿೋಲಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

768 RdÆj ಖಂಡಾಲ ವಿವವ ನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

769 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ಛಾಯಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

770 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕಿನಿನ  ಾ಄ಬಾಫ ಳ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

771 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಜಾಳ್ಳ.ಡಿ ಸುನಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

772 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

773 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರಾಜಶಕರ್ ಕೇೋರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

774 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಪರಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

775 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ರಾಮಲಿಾಂಖ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಔಸಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

776 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗುಾಂದ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

777 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

778 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗುಾಂದ್ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

779 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗುಾಂದ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

780 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಪೄಯ ೋಮಳ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

781 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಟೆೆ ಗಿಿ ಜೈ ಭೋಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

782 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಟೆೆ ಗಿಿ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

783 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಾಂಬೇರ್ವಡ ತಾರಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

784 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖಾಜಪ್  ಭಾವಿಔಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

785 RdÆj ಾ಄ನೂನ ರು ರುಕಿಭ ರ್ಣಬಾಯಿ ಮನೋಸರ್ ಶಿಾಂಧೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

786 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

787 RdÆj ಾಅಲಂಖ ತಂಗಮಭ  ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

788 RdÆj ಬಾಬಲೇವವ ರ ASHOK vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

789 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಕೃಶಾ  ನಾಖಪ್  ಗಡ್ಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

790 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಔಲಾಮ ರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

791 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಷತಿೋಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

792 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಮರ್ಣಕ್ ಗಯಔರ್ವಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

793 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

794 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

795 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸಿೋತಾರಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

796 RdÆj ಚಟಾಲಿ ಔಲೆಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

797 RdÆj ಕಜೂರಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

798 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ನಾಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

799 RdÆj ಔನಾಭ ಸ್ ಭೋಮಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

800 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

801 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕಿನಿನ  ಾ಄ಬಾಫ ಳ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

802 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

803 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಕೄ) ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

804 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಗೌತ್ಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

805 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಕೄ) ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

806 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಮೌಲಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

807 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷಔಕ ಗಿ ದಲಿೋಪ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕೇೋರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

808 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಹುಷನ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



809 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

810 RdÆj ಕಜೂರಿ ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

811 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

812 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಪಾಿತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

813 RdÆj ಖಂಡಾಲ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

814 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಬಷನ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

815 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

816 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ವಿವವ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

817 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಮ್ಗಲಾಶಿಯ ೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

818 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಗೋದಾರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

819 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸುಾಂಥನೂರು ಗುರುನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

820 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

821 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ರಜಯಾಬಿೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

822 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಗುರುಲಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

823 RdÆj ಮಟಿಕ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಘೋಡಕೄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

824 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಮೌಲಾಲಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

825 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ಜಖನಾನ ಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

826 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ವೆಜುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

827 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಕೄ) ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ಶಿಕೄಲಕೄರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

828 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ವರಣಬಷವವವ ರ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

829 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

830 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಾಂಬೇರ್ವಡ ಖಾಜಪ್  ಶಾಮರಾವ್ ಗಯಔರ್ವಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

831 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಪ್ರಶುರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

832 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ವಶಿಔಲಾ ರೆಡಿಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

833 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷಔಕ ಗಿ ಶಂಔರ್ ಸೋನ್ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

834 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಪಾಿತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

835 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ರಾಹುಲ್ ಎಾಂ ಗೋವಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

836 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಾ಄ಾಂಬರೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

837 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಜಖದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

838 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

839 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಗಂಗಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

840 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ರಾಯಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

841 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ವಿಲಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

842 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನ್ನ ಪುರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

843 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸುಾಂಥನೂರು ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ ಸಿನೂನ ರಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

844 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

845 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಭಾಗಿೋರತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

846 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ದ್ಖಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

847 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಚನ್ನ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

848 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಕ್ತಾಂತಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

849 D¼ÀAzÀ ಸಂಗೋಲಿಗ ರಾಥೋಡ್ ಹಿೋರಾ ಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

850 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

851 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಪಾಿತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

852 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ಮಸದೇಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

853 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ AMBAVVA vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

854 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಬಾಬು ಚಾಪು ಜಾಧವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

855 D¼ÀAzÀ ಪ್ದ್ಸಾಳ್ಳ ಚಂಗುನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

856 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಧನುನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

857 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುರ ಚದಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

858 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಾಇವವ ರ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಔಲೆಕಿಾಂಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

859 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಷರನ್ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

860 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧಂಗಪುರ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

861 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಸರಿವಚ ಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

862 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಶಿಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

863 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

864 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಶಿರ್ವನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

865 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಬಷಣಾ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

866 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಮಹಾದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

867 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು SIDDALING vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

868 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

869 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಹಿತ್ಲ್ ಸಿರೂರ್ ಸನುಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

870 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ದ್ತ್ಾ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

871 £ÀgÉÆÃuÁ ರಿಕೄಕ ೋನ್ಲೂರು ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

872 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಭಾಖಪ್  ಹಾಲಿಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

873 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜಾಫ ಬೆಾಡ್ ಶಂಕೄಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

874 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ಗೌರಬಾಯಿ ತ್ಲಕರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

875 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಸಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

876 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಯಲೆಾಲಿಾಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

877 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಮಹಾಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

878 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

879 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಗಂಗಬಾಯಿ ಾಇವವ ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

880 D¼ÀAzÀ ದೇಗಾಂವ್ ರಾಜಶಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

881 D¼ÀAzÀ ದೇಗಾಂವ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

882 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಶಿರ್ವಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

883 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

884 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಕಿಶೇೋರ್ ಬಿ ಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

885 RdÆj ಸಿರೂರು (ಜ) ಸುಧಔ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

886 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಶಿರ್ವಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

887 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

888 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

889 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



890 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಮಹಾದೇವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

891 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಜಖದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

892 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಎ ಮೄಕ್ತಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

893 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ರಾಗವಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

894 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಔಸೂಾ ರ್ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

895 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಬಾಬು ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

896 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

897 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಭಾರತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

898 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಭೋಮ್ಗ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

899 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ವರಣಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

900 D¼ÀAzÀ ದೇಗಾಂವ್ ತಳಜಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

901 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಕ್ತಶಿೋರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

902 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

903 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಸೋಮಶಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

904 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಸನ್ಮಂತ್ ರೆಡಿಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

905 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು GOVIND vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

906 D¼ÀAzÀ ಪ್ದ್ಸಾಳ್ಳ ಧಮಿರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

907 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಔಲಾಮ ರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

908 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಸಂಗಿೋತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

909 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

910 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಸರು ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

911 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಟೆೆ ಗಿಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ ವಪಾ ರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

912 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಸಂಜಯ್್ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

913 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

914 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

915 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

916 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಕ್ತಶಿೋರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

917 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

918 RdÆj ಬಂಗಗಿ ವರಣಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

919 RdÆj ಕಜೂರಿ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

920 RdÆj ಕಜೂರಿ ಕದಾರನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

921 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಸಲೆೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

922 RdÆj ಮಟಿಕ ಶಿಪುತ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

923 RdÆj ಗಡೆ್ಲಗಾಂವ್ DILIP vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

924 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಶಿನಾಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

925 RdÆj ಕಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

926 RdÆj ಾಅಲಂಖ ರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

927 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಬಾಲಿಫ ಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

928 RdÆj ತಿೋಥಿ ಪುನ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

929 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ನಾಮದೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

930 RdÆj ಸಿರೂರು (ಜ) ASHOK vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

931 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

932 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ನ್ದೋಮ್ ಪ್ಟೇಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

933 RdÆj ಕಜೂರಿ ಸರಿವಚ ಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

934 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ  (ಕೄ) ಮಹಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

935 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ತಾಯಪ್  ಕ್ತಶಿನಾಥ ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

936 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಭೋಮಪುರ ಸಂಪ್ತಾಫ ಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

937 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಖೆಡೋಮೄಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

938 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ಪೋರಪ್  ಚಂದ್ಯ ಪ್  ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

939 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಗೋಪ್ರೆಡಿಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

940 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಮಸದೇಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

941 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಮಹಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

942 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಔರಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

943 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

944 D¼ÀAzÀ ಶಾಖಾಪುರ ಗೌರ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

945 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕೇೋರಸಳಿ್ಳ ಜಯಶಿಯ ೋ ತಿೋಥಿ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

946 ನಿಾಂಬಾಗಿ ದೇವಂತಿ ಮಂಖಳಾ ಬಾಜರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

947 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಬಟ್ಟ ಗಿ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಮತಿಯ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

948 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

949 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

950 D¼ÀAzÀ ಪ್ದ್ಸಾಳ್ಳ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

951 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಸಿದಾಯ ಮಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

952 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ವಬಿಫ ೋರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

953 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಮಸಭ ದ್ ಮನೊರ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

954 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಾಾ ಫ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ ಮನೊರ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

955 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಬಿಲಿಕ ವ ಸ್ ಬೇಗಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

956 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಿಲಿಾಂಖಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

957 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಿಕುರ್ಣ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಷಲಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

958 D¼ÀAzÀ ಟೆಲಿಕುರ್ಣ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಮಜೋದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

959 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

960 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಚಾಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

961 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

962 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ರಿಯಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

963 RdÆj ತಿೋಥಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಹಾಡು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

964 RdÆj ತಿೋಥಿ ನಾಖಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

965 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸುಭಾನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

966 D¼ÀAzÀ ನ್ಸಿೋರರ್ವಡಿ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

967 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ಬಷರಾಜ ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

968 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ಗಂಗರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

969 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

970 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸಾಗುಮಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



971 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ವರಣಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

972 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

973 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಮಲೆಮಭ  ಫುಲಾರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

974 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಕುಪಾಂದ್ಯ  ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

975 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಮಹಾದೇವಿ ವಿವವ ನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

976 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಕ್ತವರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

977 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಯುರಾಜ್ ರಾಥೋಡ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

978 RdÆj ಮಟಿಕ ಶಿಮಭ  ಘೋಡಕೄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

979 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ದೇಲ್ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

980 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಜಯಶಿಯ ೋ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

981 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

982 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಷಮಲಿಾಂಖಪ್  ಾಅರ್. ಸಳ್ಳಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

983 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ದಲಿೋಪ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಬೆಳ್ಳಸ ರು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

984 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಔಮಲ್ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

985 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಮಂಟ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

986 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಾ಄ನುಶಾಮ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

987 RdÆj ಮಟಿಕ ಮಹಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

988 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಮಲಿಬಿರಾದಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

989 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಸಿದಾಯ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

990 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ನಿೋಲಕಂಠ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

991 RdÆj ಮಟಿಕ ತಕ್ತರಾಾಂ ಕ್ತಾಂಟೆಕುರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

992 RdÆj ಮಟಿಕ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

993 RdÆj ಔನಾಭ ಸ್ ಭಾರತ್ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

994 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

995 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ಸಿದೆದ ೋವವ ರ ಬಿರಾದಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

996 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಬಾಬು ದೇರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

997 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ವಿಕ್ತಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

998 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ರೂಪ್ ಚಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

999 D¼ÀAzÀ ಶುಔಯ ರ್ವಡಿ ಪಾಾಂಡುರಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1000 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ವಿವವ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1001 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಸಾಯಿಬವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1002 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಶಿವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1003 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಖಾಮ ಮೆಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1004 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಸಂತೋಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1005 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1006 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ವಶಿಔಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1007 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1008 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ರಾಯಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1009 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ವಿಠಠ ಲ ಔಮಲಾಪುರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1010 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಗಿರಿಮಲೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1011 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಮುನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1012 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಶಿರ್ವಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1013 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1014 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಸಂತೋಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1015 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಸುನಿೋಲಕುಮ್ಗರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1016 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಖನಾನ ಥ ಪ್ರಿರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1017 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1018 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಗುಾಂಡಪ್  ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1019 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1020 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಶಾಮರಾವ್ ನಾಖಪ್  ಮಂಜುಳಕ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1021 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಮಲೆಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1022 RdÆj ಚಟಾಲಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1023 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಶಿೋಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1024 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಾಅನಂದ್ ಕ್ತಾಂಬಿೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1025 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1026 RdÆj ಹದೆ್ಲರು DATTU vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1027 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಕುಮೆು  ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1028 RdÆj ಹದೆ್ಲರು GOPU vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1029 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1030 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಶಾಲೆಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1031 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಕುಬಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1032 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಗುಲಾಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1033 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ರೂಪಂಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1034 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಪಾರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1035 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಸುಭಾಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1036 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಜಯಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1037 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1038 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಮ್ಗಪ್ಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1039 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಾ಄ಾಂಬಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1040 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಮಲೆಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1041 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಔಮಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1042 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1043 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಶಂಔರಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1044 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1045 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗುಾಂದ್ ವಿಠಠ ಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1046 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರೂಪಾಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1047 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1048 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1049 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1050 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1051 RdÆj ಚಟಾಲಿ ಗುರುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1052 RdÆj ಮಟಿಕ ಜ್ಮ ೋತಿ ರಾಹುಲ್ ಕ್ತಾಂಬಿೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1053 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮಲೆಿನಾಥ unು ುಾಂಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1054 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಶಿಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1055 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನಿ ಶಿಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1056 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1057 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಗಲಗಾಂವ್ ಬಿೋರಪ್  ಘೋಡಕೄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1058 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಸಿದ್ದ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1059 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1060 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ವಿಷ್ಕಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1061 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಲೆಾಪುರ (ಎಚ್) ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1062 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1063 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಾ಄ನ್ಸೂಯಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1064 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1065 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಕ್ತಶಿನಾಥ ಕೄರಪ್  ಔಡಗಂಚ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1066 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ವರಣಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1067 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಸಂಖನ್ಬಷವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1068 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ಔಲೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1069 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಹಿತ್ಲ್ ಸಿರೂರ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1070 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1071 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಶಾಾಂತ್ಯಮ  ಮಠಪ್ತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1072 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಲಿಾಂಖಯಮ  ಸಾವ ಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1073 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಗುಾಂಡಮಭ  ಕುಮಷಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1074 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಸಾಳಾಂಕೄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1075 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಜಾಳ್ಳ.ಡಿ ಲಔಕ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1076 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜಾಫ ಬೆಾಡ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1077 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ವಿಜಯ ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1078 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಶಿರಾಜ್ ಮಹಾಗಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1079 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಪಾಿತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1080 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಾಈದ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1081 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ  ಾಈದ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1082 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1083 D¼ÀAzÀ ಜೋರಸಳಿ್ಳ ಸಾಯಬಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1084 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸುಾಂದ್ಯ ಬಾಯಿ ತಲನೂರು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1085 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1086 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಬಷಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1087 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಗಲಗಾಂವ್ ಶಂಔರ್ ಮಣೇಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1088 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಭೋಮ್ಗಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1089 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಟೆೆ ಗಿಿ ಕಿಷನ್ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1090 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಾ಄ಾಂಬಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1091 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1092 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ವರಣಪ್  ಷನ್ಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1093 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಶಿರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1094 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ನಾಗಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1095 D¼ÀAzÀ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ (ಬಿ) ಪೃಥಿವ ರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1096 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಮಂಜುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1097 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ಾ಄ಶೇೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1098 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ದೌಪ್ತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1099 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಯೆಲಸ ಾಂಗಿ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1100 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಯೆಲಸ ಾಂಗಿ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1101 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ಶಿವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1102 D¼ÀAzÀ ನ್ಸಿೋರರ್ವಡಿ ಶಿರಾಯ ಯಂಔಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1103 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಸಾವ ಮರಾವ್ ಾ಄ಾಂಜುಟ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1104 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ರಂಖಪ್ತಿ ಾ಄ಣಾ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1105 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ಸುಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1106 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನಿ ವಿೋರಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1107 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಹಾಡು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1108 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1109 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1110 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಸಂತೋಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1111 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1112 RdÆj ತಿೋಥಿ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಶಿಾಂಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1113 RdÆj ತಗನ್ ಬಾಬು ಮ್ಗರುತಿ ಶಿಾಂಧೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1114 RdÆj ಮಟಿಕ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1115 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1116 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಿಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1117 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1118 RdÆj ಕಜೂರಿ VITHABAI vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1119 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜಾಫ ಬೆಾಡ್ ಸಾಯಬಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1120 RdÆj ಚಟಾಲಿ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1121 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಸುಲೋಚನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1122 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1123 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಔಲಾಮ ರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1124 RdÆj ಹದೆ್ಲರು DILIP vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1125 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1126 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ನಾಥು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1127 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1128 RdÆj ಬಾಬಲೇವವ ರ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1129 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ರೋಸನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1130 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ರವಿೋಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1131 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮ್ಗಜ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1132 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಫಾತಿಮ್ಗ ಬೇಗಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1133 D¼ÀAzÀ ಜೋರಸಳಿ್ಳ ಸುರೇಶ್ ರ್ವಡಿಯಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1134 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1135 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಾ಄ಾಂಬರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1136 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1137 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಮಲೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1138 RdÆj ಔನಾಭ ಸ್ ಬಷರಾಜ ಯಂಔಟಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1139 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಔವಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1140 RdÆj ಔನಾಭ ಸ್ ಪ್ಯ ಭು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1141 RdÆj ಔನಾಭ ಸ್ ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1142 £ÀgÉÆÃuÁ ರ್ವಗಧ ರಿ ಔಲ ನಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1143 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1144 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ದಗಂಬರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1145 £ÀgÉÆÃuÁ ಬಿಲ್ಗ ಾಂದ್ ಶಿಪುಜಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1146 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಚೆನ್ನ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1147 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1148 RdÆj ಾ಄ನೂನ ರು ಮಲೆಿನಾಥ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1149 RdÆj ಾ಄ನೂನ ರು ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1150 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಭೋಮಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1151 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಪ್ರುತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1152 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಬಂಡ್ಲಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1153 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಕ್ತಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1154 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1155 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕಿನಿನ  ಾ಄ಬಾಫ ಳ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1156 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಮ್ಗರಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1157 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜಾಫ ಬೆಾಡ್ ಪ್ರಮವಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1158 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಾ಄ಾಂಬಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1159 £ÀgÉÆÃuÁ ಔರಸರಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1160 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಹಿತ್ಲ್ ಸಿರೂರ್ ಸಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1161 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಹಿತ್ಲ್ ಸಿರೂರ್ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1162 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ ಾ಄ಮರೂತ್ ಬಿಳ್ಳಔಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1163 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕೇೋರಸಳಿ್ಳ ಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1164 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1165 ನಿಾಂಬಾಗಿ ತ್ರಲೊರು ಮಹಾಾಂತ್ಪ್  ಕೇೋರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1166 RdÆj ಔನಾಭ ಸ್ ಗುಣವಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1167 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ನಾಖಪ್  ಸಳಕೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1168 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಿರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1169 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಾಈದ್ಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಹಾಲಿಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1170 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1171 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1172 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಗಂಗಧರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1173 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ವಿವವ ನಾಥ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1174 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಾ಄ಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1175 RdÆj ಕಜೂರಿ ಯೋಗಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1176 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1177 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಜಮ್ಗಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1178 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ನಿಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1179 RdÆj ಕಜೂರಿ ಶೇೋಭಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1180 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1181 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಚಂದಯ ಕ್ತ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1182 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಾಮಲಾಬಾಯಿ ಡಿ ಮ್ಗಡಾಳಕ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1183 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ  (ಕೄ) ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1184 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಖಾಮ ಮಲಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1185 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಗೋಪಚಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1186 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಸುಧಾಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1187 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಶಿದ್ದ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1188 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಬಾಪುರೆ ನಿೋಲೂರು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1189 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಸುನಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1190 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಕೄಲವು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1191 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1192 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಮ್ಗರ್ಣಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1193 RdÆj ಮಟಿಕ ನ್ರಸಿಾಂಗ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1194 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ದೇಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1195 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಭೋಮ್ಗಪುರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1196 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1197 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಚನ್ನ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1198 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1199 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಾಇರಣಾ  ಭೋಮಷ ಾ಄ಾಂಜುತಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1200 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಾ಄ಬುದ ಲೆಯ ಸಮ್ಗನ್ ಾ಄ಬುದ ಲಾವ ಸಬ್ ಯಲಿಮ್ಗಡದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1201 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಮೋದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1202 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಔಸಿಮ್ಗಲಿ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಜೋಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1203 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಜೈಬ್ರನ್ ಬೇಗಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1204 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಗಂಗಧರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1205 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ರವಿೋಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1206 RdÆj ಕಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1207 RdÆj ಬಂಗಗಿ ರೇಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1208 D¼ÀAzÀ ಜೋರಸಳಿ್ಳ INDUBAI WADIYAR vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1209 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1210 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಯೆಲಸ ಾಂಗಿ ಮಹಿಬಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1211 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಬಾಲಚಂದ್ಯ  ನೆಲೊರು ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1212 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಚಂದ್ರಷ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1213 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಗುರುರ್ವಡಿ ರ್ವಡಿ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj



1214 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಪೋರಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1215 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಮೌನ್ವಿೋರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1216 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಬಷರಾಜ ಬಾಮ ಗೆಲಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1217 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1218 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಗಂಗಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1219 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ಸೋಮನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1220 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಮಹಾಾಂತೇವ ಗುರುನಾಥ ಷನ್ಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1221 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1222 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಮಲಔಣಾ  ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1223 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಾ಄ಾಂಬವ  ಚಂಡಕೄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1224 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಧನ್ರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1225 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಔಮಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1226 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ರಾಮನಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1227 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಯವವಂತ್ರೆ ಭಾಲೆಖ ೋಡ್ಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1228 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಾ಄ಮೃತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1229 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ವಿಠಠ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1230 RdÆj ಕಜೂರಿ ಾಈಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1231 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1232 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಹುಸೇನಾಸ ಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1233 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಜಖದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1234 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಾ಄ನಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1235 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಯವವಂತ್ ರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1236 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಗುರುವರಣ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1237 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಶಿವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1238 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ವರಣಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1239 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಶಿರ್ವನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1240 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುರ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1241 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಹಿತ್ಲ್ ಸಿರೂರ್ ವಿಠಲ್ ಟಿ ಚಔರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1242 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಮೆನುದದ ೋನ್ ಮರಾಜ ಖುರೇಶಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1243 D¼ÀAzÀ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೄ) ಮಷಣಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1244 D¼ÀAzÀ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ (ಕೄ) ಮಹೇಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1245 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ಭೋಮರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1246 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ವರಣಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1247 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸಿದ್ದ ಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1248 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ದಾಮೇೋದ್ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1249 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ದ್ಲಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1250 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಶಾಮಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1251 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಸುನಾದ್ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1252 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಮಲೇಶ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ಬೈಖಲಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1253 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಯೆಲಸ ಾಂಗಿ ಶಿಗುಾಂಡಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1254 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಧಮಿಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1255 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಶಿಯ ಮಂತ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1256 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಮಲೆಾಷಜ್ಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1257 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1258 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಸಂತೋಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1259 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಾ಄ಮೃತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1260 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1261 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1262 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಚನ್ನ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1263 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ವರಣವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1264 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷತಾಬಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾರ್ಣ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1265 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮಸದೇಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1266 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ವರಣಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1267 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1268 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಬಷಣಾ ಪ್  ಕೇೋಳ್ಳ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1269 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಪೋರಪ್  ಬಂದ್ರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1270 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ASHOK vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1271 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮಲೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1272 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1273 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ನಾಖಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1274 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷವಿತಾ ನಿಾಂಬಾಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1275 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1276 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಸಡಲಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1277 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ  (ಕೄ) ರತ್ನ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1278 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ ಾಆಔಕ ಲಕಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1279 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಾಂಬೇರ್ವಡ ಮುತ್ಾ ಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1280 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಬಷನ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1281 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಷಲಿಮ್ಗ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1282 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಿವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1283 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಶಿಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1284 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಕೄ) ಮಲಕ ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1285 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಕೄ) ಪ್ರಮವವ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1286 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಬಿೋರಪ್  ಸಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1287 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಲೆಾಪುರ (ಜೆ) ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1288 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1289 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ  (ಕೄ) ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1290 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಶಿಪುತ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1291 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಿಷಲಗ ರ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1292 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಿಷಲಗ ರ್ ವರಣಗೌಡ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1293 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷಔಕ ಗಿ ಗುರುನಾಥ ಮುಲಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1294 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಧಮಿಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1295 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಮನೋಸರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1296 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ  (ಕೄ) ಮಲೆಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1297 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಗನ್ಶಂ ಔಮಲಔರ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1298 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಭಾರತ್ಬಾಯಿ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1299 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸುರೇಶ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1300 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಾಇವವ ರ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1301 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಗೌರ ಬಾಯಿ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1302 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1303 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ವರುಬಾಯಿ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1304 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ಮರ್ಣಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1305 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ಪಾಿತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1306 D¼ÀAzÀ ಶಾಖಾಪುರ ರತ್ನು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1307 RdÆj ಬಂಗಗಿ ವೆಜನಾಥ ಜೈವಂತ್ರಾವ್ ಜದದ ಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1308 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ರಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1309 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಮಲೆಮಭ  ಜೈವಂತ್ರಾವ್ ಜದದ ಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1310 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಷವಿತಾ ವೆಜುನಾಥ ಜದ್ಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1311 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಜೈವಂತ್ರಾವ್ ಬಷನ್ಪ್  ಜಡೆ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1312 RdÆj ಾ಄ನೂನ ರು ಶಿರಾಜ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1313 RdÆj ಾ಄ನೂನ ರು ರುಕಿಭ ರ್ಣಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1314 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಾ಄ಾಂದ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1315 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಮಹಾದೇವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1316 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1317 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ASHOK vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1318 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಭೋಮ್ಗ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1319 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಯವವಂತ್ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1320 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಗಂಗೂಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1321 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಜಯಶಿಯ ೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1322 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಪ್ರಮ್ಗನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1323 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ವಿಧಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1324 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸುಖಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1325 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಾ಄ನ್ನ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1326 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಕ್ತಶಿೋರಾಯ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1327 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಶಾಾಂತೇವವ ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1328 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ವಿಜಯಾನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1329 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ ಭೋಮ್ಗ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1330 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಜ ಮಲಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1331 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ರಾಜ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಡಿಗಿಗ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1332 RdÆj ಭಾಕೄಿಡ್ ಸನ್ಮಂತಾಯ ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1333 RdÆj ತಿೋಥಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1334 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಪರಪ್  ಶಿಯ ೋಮ್ಗತ್ಯ ಯಮ  ಭಾಲೆಖ ೋಡ್ಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1335 RdÆj ಕಜೂರಿ ಗಾಂಧಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1336 RdÆj ಬಂಗಗಿ ರಾಜವವ ರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1337 RdÆj ಕಜೂರಿ ಾಈಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1338 RdÆj ಕಜೂರಿ ಚನ್ನ ಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1339 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ದ್ಲಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1340 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1341 RdÆj ಕಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1342 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಾಇರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1343 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1344 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ರ್ವಡ್ಲ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1345 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1346 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1347 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಲಕಿಷ ಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1348 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1349 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಷತ್ವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1350 RdÆj ಕಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1351 RdÆj ಕಜೂರಿ ಬಷನ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1352 RdÆj ಕಜೂರಿ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1353 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಚಂದ್ಬಾಯಿ ಸಾವ ಮರಾವ್ ಾ಄ಾಂಗುಟ್ಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1354 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಸುಮತಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1355 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1356 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಾಗಲಗಾಂವ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಚ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1357 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಿರಾಯ ರ್ವಡಿಯಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1358 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1359 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1360 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಭಾಖಮ ರಥಿ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1361 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ವರಣಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1362 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಯವವಂತ್ಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1363 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಷರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1364 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಾಈತ್ಾ ಮ್ಗ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1365 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ವಿಠಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1366 D¼ÀAzÀ ಜೋರಸಳಿ್ಳ ಜಯಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1367 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಶಂಕೄಯ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1368 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1369 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ನಿಲಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1370 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1371 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ರಾಜು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1372 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1373 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1374 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ವಿಲಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1375 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1376 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1377 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1378 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1379 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ಮಷಪ್  ಮಲಪ್  ಚತ್ಕೇೋಟೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1380 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಕುಪಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1381 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1382 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1383 RdÆj ನಿಗುಿಡಿ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1384 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಪ್ಕಿೋರಪ್  ಸಿಾಂಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1385 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಗಿೋತಾಾಂಜಲಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1386 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಮಹಾದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1387 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಕೃಶಾ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1388 RdÆj ಚಟಾಲಿ ಸಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1389 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ತಳಸಿರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1390 RdÆj ಜಮಗ ರುಡರ್ವಿಡಿ ಖಣಪ್ತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1391 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಜಮ್ಗನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1392 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1393 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1394 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸುಾಂಥನೂರು ಮಹಾದೇವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1395 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸುಾಂಥನೂರು ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1396 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1397 RdÆj ಬಂಗಗಿ ವಿಲಾಷ ಧಮಿಣಾ  ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1398 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಷತ್ವ  ಔಟಿಟ ಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1399 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಕುಾಂಡೆಿಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1400 RdÆj ಾಅಲಂಖ ಾಈಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1401 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಸುಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1402 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1403 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಷಚನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1404 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸಡಲಗಿ ಔರಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1405 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಸಡಲಗಿ ಯಲೆಪ್  ಸನುಮಂತ್ ಾ಄ಲೆಭ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1406 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಾ಄ಚಿನಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1407 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ವರಣಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1408 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ವಶಿಔಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1409 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1410 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶೄಟಿಟ  ಬಿ ಪಾಶ್ಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1411 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1412 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1413 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಪ್ರಶುರಾಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1414 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1415 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1416 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1417 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಪಂಡಿತ್ರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1418 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1419 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ಸೋಮಶಕರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1420 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1421 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಾ಄ಾಂಬವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1422 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷಔಕ ಗಿ ಚನ್ ಬಷಪ್  ಮುಲಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1423 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷಔಕ ಗಿ ಶಂಔರ್ ಮುಲಗೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1424 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ವಿಠಠ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1425 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಸುರೇಖಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1426 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ವರಣಮಭ  ಹಾಡು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1427 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಾ಄ವಿನಾಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1428 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಸುನಂದಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1429 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಮಲಾನ್ಖರ ಶಣ್ಮಭ ಕಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1430 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಶಿವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1431 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗುಾಂದ್ ಸುರೇಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1432 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಮಲಾನ್ಖರ ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1433 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಬಾಬುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1434 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜಾಫ ಬೆಾಡ್ ತಕ್ತರಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1435 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1436 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ತಾನಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1437 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಜಾಳ್ಳ.ಡಿ ದ್ತ್ಾ  ಮ್ಗರುತಿ ಜಳ್ಳಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1438 D¼ÀAzÀ ಯೆಲಿನ್ರ್ವಡಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1439 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಕೄ) ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಔಲಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1440 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಕೄ) ಷತಿೋಶ್ ಎನ್ ಮೇಘೇಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1441 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಕೄ) ಸುನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1442 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1443 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಜೋರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1444 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಿಷಲಗ ರ್ ಪಯ ೋಮಲಾಬೈ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1445 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1446 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ದಾಮು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1447 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಸುಭದ್ಯ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1448 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಫುಲಚಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1449 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಮರ್ಣಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1450 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುರ ಮ್ಗರೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1451 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುರ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ ದಡಡ ಮನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1452 D¼ÀAzÀ ಖಾನಾಪುರ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1453 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಸುಾಂದ್ರ್ ರಾಥೋಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1454 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1455 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1456 RdÆj ತಿೋಥಿ ಶಿಪುತ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1457 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ರಾಮಾಂಗ್ ಹಾಡು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1458 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ತಳಜಾರಾಮ್ ಫುಲಾರೆ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1459 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಫುಲಾರ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1460 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಔವಿತಾ ಮಲೆಿನಾಥ ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1461 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಮಲೆಿನಾಥ ಭೋಮಷ ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1462 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಶಿವರಣ ಕ್ತಶಿೋನಾಥ ಔಡಗಂಚ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1463 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಾಆರಾಬಾಯಿ ಸಾಮೄಯ ೋ ನಿಲ್ರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1464 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಮತರಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1465 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ಜಖನಾನ ಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1466 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಶಾಹುರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1467 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ರಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1468 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1469 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಮಲಾನ್ಖರ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1470 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಸಣಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1471 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1472 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ವಶಿಔಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1473 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1474 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಬಷಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1475 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಸಂತೋಷ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1476 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಮಹಾದೇವಿ ಟೋನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1477 RdÆj ಮಟಿಕ ಾ಄ಜಯಪಾಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1478 RdÆj ಮಟಿಕ ವೄಾಂಔಟ್ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1479 RdÆj ಕಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಬೆಾಂಖಳ್ಳರು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1480 RdÆj ಕಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1481 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1482 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಚಂದ್ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1483 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ರಾಜಾಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1484 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ನಿಾಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1485 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಪ್ರೇಗ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1486 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಾಅನಂದ್ರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1487 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಚಂದ್ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1488 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಹುಲಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1489 RdÆj ಸಿರೂರು (ಜ) ಗಂಗರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1490 RdÆj ಸಿರೂರು (ಜ) ಾಅಕ್ತವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1491 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಜಖದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1492 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1493 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧಂಗಪುರ ಬಷಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1494 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಧೋಾಂದರಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1495 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧನೂನ ರು ಏನ್ಪಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1496 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಿಷಲಗ ರ್ ಸಂಜೋವಿನಿ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1497 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಬಸದ್ಲದ ರು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1498 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1499 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಪ್ಯ ಭಾತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1500 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಾಮರಾವ್ ಕ್ತಾಂಬೆೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1501 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಾ಄ನಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1502 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1503 D¼ÀAzÀ ಹಾಲಿಷಲಗ ರ್ ಷರುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1504 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನಿ ಚಂದ್ಯ ಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1505 D¼ÀAzÀ ಬೋಲಾನಿ ನಾಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1506 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಶಾಾಂತ್ವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1507 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಫುಲ್್ಚಾಾಂಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1508 D¼ÀAzÀ ಜಮಖ.ಜೆ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1509 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಕ್ತಸು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1510 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಗಂಡರಬಾಯಿ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1511 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕುಡಿಕ ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1512 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಹಿತ್ಲ್ ಸಿರೂರ್ ಶಿಲಿಾಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1513 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಗಂಗೂಬಾಯಿ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1514 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಾಅಲೂರು (ಬಿ) ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1515 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ರಾಮಕ್ತಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1516 ನಿಾಂಬಾಗಿ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಣಾ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1517 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಹಿತ್ಲ್ ಸಿರೂರ್ ಸಂಜು ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1518 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಔವಿತಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1519 RdÆj ತಿೋಥಿ ಔವಿತಾ ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1520 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1521 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ತಾರಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1522 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ಗಯಕ್ತವ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1523 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಜನಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಗಯಕ್ತವ ಡ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1524 RdÆj ತಿೋಥಿ ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1525 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1526 RdÆj ಕೇೋಟ್ನಿಹ ಪ್ ಗಿ ಷರಷವ ತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1527 RdÆj ಕೇೋಟ್ನಿಹ ಪ್ ಗಿ ಮದ್ರಸಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1528 RdÆj ಕೇೋಟ್ನಿಹ ಪ್ ಗಿ ಭೋಮದೃವನ್ ಮದ ಷಿ ಶಿರಸಾಖರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1529 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ಔಸೂಾ ರ್ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1530 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಸರಳಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1531 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಶಿಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1532 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ರತ್ನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1533 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1534 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1535 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1536 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಯೆಲಸ ಾಂಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1537 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಯೆಲಸ ಾಂಗಿ ಾ಄ಾಂಬರಿೋಷ್ ಸೋಮನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1538 D¼ÀAzÀ ರಾಜರ್ವಲ್ ಮಪ್ನಾನ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1539 D¼ÀAzÀ ರಾಜರ್ವಲ್ ಶಿಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1540 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ಹುಚಚ ಪ್  ಸೋಮಣಾ  ಮುಾಂಡಿಾಂಕರಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1541 RdÆj ಕೇೋಟ್ನಿಹ ಪ್ ಗಿ ಷಸದೇವ್ ನಾಖಪ್  ಮುಲಾಬ ತಿಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1542 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ವಶಿಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1543 RdÆj ಕೇೋಟ್ನಿಹ ಪ್ ಗಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1544 RdÆj ಕೇೋಟ್ನಿಹ ಪ್ ಗಿ ಸುಭಾಷ್ ತಕ್ತರಾಾಂ ಶಿಾಂಧೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1545 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಸುಮತಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1546 RdÆj ಕೇೋಟ್ನಿಹ ಪ್ ಗಿ ದಲಿೋಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1547 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಬಷರಾಜ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1548 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಯವವಂತ್ರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1549 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಕೇೋಮಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1550 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1551 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ಶಾಮರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1552 RdÆj ತಿೋಥಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1553 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಫಾತಿಮ್ಗ ಬಿೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1554 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಗುರುರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1555 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಭೂಸೂನ ರ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1556 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಕ್ತಶಿೋಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1557 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಮಹಾದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1558 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1559 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1560 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ರಾಜಶಕರ್ ದೇವಮುಕ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1561 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ರದ್ಶಂಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1562 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ನಾಖಮಭ  ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1563 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಷರಸಂಬಾ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಬಿರಾಜದಾರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1564 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಾ಄ಫಸ ರ್ ಪ್ಟೇಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1565 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1566 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಜೋಜಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1567 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಮ್ಗರುತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1568 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಮಲಾನ್ಖರ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1569 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಾ಄ನ್ನ ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1570 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1571 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1572 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಗಂಗ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1573 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1574 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1575 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಬಂಡ್ಲಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1576 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಳಮೇಗಿ ಪುಲಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1577 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಿರ್ವನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1578 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1579 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಮೇೋಸನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1580 D¼ÀAzÀ ಪ್ದ್ಸಾಳ್ಳ ವಿಠಠ ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1581 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1582 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಬಷರಾಜ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಡಿ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1583 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಗುರು ಸಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1584 D¼ÀAzÀ ತ್ಡಔಲ್ ಮಹಾದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1585 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಜೋರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1586 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಧನ್ಯಮ  ಹಿರೇಮಠ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1587 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ASHOK vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1588 D¼ÀAzÀ ಪ್ದ್ಸಾಳ್ಳ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1589 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಗೋಲಾ (ಬಿ) ಡಾ ಾ಄ಭಷೇಕ್ ಾಅರ್ ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1590 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾಆಔಕ ಲಿಕ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Lಲೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1591 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ವೄಾಂಔಟೇಶ್ ವಿವವ ನಾಥ ಕುಲಔರ್ಣಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1592 RdÆj ಕಜೂರಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1593 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಕೄ) ಶಾಾಂತ್ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ ಔಲಾಜೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1594 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಕೄ) ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಔಲಾಜೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1595 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ರುಕಿಭ ರ್ಣಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1596 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1597 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ನಿಾಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1598 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಜಯಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1599 RdÆj ತಿೋಥಿ ಶಿಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1600 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಷರನಾಭೂಷಪ್  ಸಾಮಖರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1601 RdÆj ಾಅಲಂಖ ರಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1602 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಬಾಬುರಾವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1603 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಜೈಭೋಮ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1604 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1605 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1606 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1607 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1608 D¼ÀAzÀ ಜಡಾಗ RAMA vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1609 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1610 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ನಾಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1611 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಕ್ತಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1612 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಾ಄ನಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1613 D¼ÀAzÀ ಪ್ದ್ಸಾಳ್ಳ ಔವಿತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1614 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1615 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸುಾಂದ್ರಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1616 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಸುಬಾಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1617 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ವಿಠಲ್ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1618 RdÆj ತಿೋಥಿ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1619 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1620 RdÆj ಚಟಾಲಿ ಔರಬಷವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1621 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ಮಹಾದೇವ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1622 D¼ÀAzÀ ಮುನ್ಸಳಿ್ಳ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1623 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಮಲೆೆೋವಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1624 £ÀgÉÆÃuÁ ಔಮಲಾನ್ಖರ ಜಖನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1625 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗುಾಂದ್ ಭೋಮಶಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1626 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಶಂಔರವ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1627 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ತಕ್ತರಾಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1628 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕ್ತಲಾಗ ಬಷರಾಜ ನ್ರೋನಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1629 RdÆj ಮಟಿಕ ಮಂಖಳಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1630 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಜಲಿಕ  (ಕೄ) ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1631 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಸಾಲೇವವ ರ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸೋನಾಕ್ತಾಂಬೆೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1632 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಖಧ ಳಿ್ಳ ನಿಜಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1633 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಭಾರತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1634 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮ್ಗರುತಿ ವಣಿಪ್  ಾಆಾಂಖಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1635 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ವಿಟ್ಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1636 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಲಡಿಚ ಾಂಚೋಲಿ ತಂಗೆಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1637 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಶಾಾಂತ್ಮ್ಗಲಪ್  ಾಈಮಣಾ  ಬಜಾರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1638 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮಲೆಪ್  ರಾಮಣಾ  ರ್ವಡಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1639 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1640 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ರತ್ನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1641 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ರಾಮಚಂದ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1642 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಔಡಗಂಚ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1643 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಸಂಗಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1644 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸಿದಾದ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1645 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1646 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1647 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಸುನಂದಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1648 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಲೆಾಪುರ (ಜೆ) ಪ್ರಮವವ ರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1649 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಲೆಾಪುರ (ಜೆ) ಚಂದ್ಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1650 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಶಿಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1651 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಸೈಯದ್ ತಾಜ್ ಪ್ಟೇಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1652 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1653 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಪ್ರಮವವ ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1654 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ದ್ಷಾ ಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1655 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1656 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಬಿೋರಪ್  ಭೂಷನೂರು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1657 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1658 RdÆj ತಿೋಥಿ ಮಲೆಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1659 D¼ÀAzÀ ಗುಲಹ ಳಿ್ಳ ಸುರೇಖಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1660 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಸಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1661 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1662 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸಿರಾಜ್ ಾ಄ರಾಬ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1663 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಚನ್ನ ಮಲೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1664 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1665 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1666 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1667 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಗಂಗಧರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1668 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1669 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಾಇರಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1670 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1671 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಖಣಪ್ತಿ ಗುರಲಿಾಂಖಪ್  ಾಆಔಕ ಲಕಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1672 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಮುಲಿಮ್ಗನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1673 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಜಖನಾನ ಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1674 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ನಿೋಲಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1675 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ ಗುಡಡ ೋಡಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1676 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸಾತ್ಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1677 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ  ಸಾಯಬಣಾ  ಸಿಖರಕ್ತಾಂತಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1678 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ರಾಜ್ ಕುಮ್ಗರ್ ನಂದೇನಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1679 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕೇೋರಸಳಿ್ಳ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1680 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಪಾಷ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1681 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1682 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ಪ್ರಮವವ ರ ಲಿಾಂಖಪ್  ಬಂಗರಗಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1683 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ನಾಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1684 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಭೋಮಪುರ ಗಂಗಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1685 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ DATTA vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1686 RdÆj ಬಂಗಗಿ ವಿವವ ನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1687 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1688 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮೇೋಘಾ (ಬಿ) ಚಂದ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1689 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಗಂಗಧರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1690 RdÆj ಬಂಗಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1691 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಲೆಾಪುರ (ಜೆ) ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1692 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಲೆಾಪುರ (ಜೆ) ರತ್ನ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1693 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಾಳಗಿ (ಕೄ) ಗೋಪಾಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1694 £ÀgÉÆÃuÁ ಗುಾಂಜಾಫ ಬೆಾಡ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1695 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗೋಲಿಗ  (ಸಿ) ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1696 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಮುರಳ್ಳೋಧರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1697 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ರೇಣಸಿದ್ದ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1698 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1699 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ರವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1700 £ÀgÉÆÃuÁ ನ್ರೋನಾ ಬಷಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1701 £ÀgÉÆÃuÁ ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ದೈತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1702 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ರಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1703 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ರಮಶ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1704 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಬಾಬು vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1705 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1706 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ವಿಲಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1707 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1708 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಾ಄ಮೃತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1709 RdÆj ಕಜೂರಿ ಪ್ರಮವವ ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1710 RdÆj ಕಜೂರಿ ಸಂಖನ್ ಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1711 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕೇೋರಸಳಿ್ಳ ಮಂಜುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1712 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಕೇೋರಸಳಿ್ಳ ಮಗನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1713 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಶಿರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1714 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಮಡಿಯಾಲ್ ಸೋಮ್ ಶಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1715 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗುಾಂದ್ ಪೂರ್ಣಿಮ್ಗ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1716 £ÀgÉÆÃuÁ ಸಂಗುಾಂದ್ ಸಂಗಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1717 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಸೈಯದ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಔರಿೋಾಂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1718 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ಾಅದ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1719 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರೇ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1720 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಗಂಗಬಾಯಿ ಬಜಾರೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1721 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಗುಾಂಡಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1722 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ದ್ರೆಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1723 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ದೇವಿಾಂದ್ಯ ಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1724 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಸುಖಲಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1725 D¼ÀAzÀ ಹೆಬೆಿ ದಲಿೋಪ್ಕುಮ್ಗರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1726 RdÆj ಮಟಿಕ ಶಿಯ ೋದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1727 RdÆj ಮಟಿಕ ಬಾಷಾ SAB vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1728 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1729 RdÆj ಜಳಗ (ಜೆ) ರಾಜಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1730 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1731 D¼ÀAzÀ ಕೇಡಲಹಂಗಖಿ ಗಿೋತಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1732 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1733 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಘಾಮ ಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1734 RdÆj ತ್ಡೋಲಾ ದ್ತಾಾ ತ್ಯ ಯ್ ಮ್ಗಧರಾವ್ ಶಿಾಂಧೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1735 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1736 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಸಂಖಮವವ ರ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1737 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ದೇವಿಾಂದ್ಯ ಪ್  ರಾಜ್ೋಳೆ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1738 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ನಾಖರಾಜ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1739 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1740 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ವಿವವ ನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1741 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ವರಣಬಷಪ್  ಸೋಮಲಿಾಂಖ ರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1742 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1743 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಔಲಾಮ ಣರಾಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1744 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಾಇರಣಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1745 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ರತಾನ ಔರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1746 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ದ್ಗಿಸಿರೂರು ಾಇರಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1747 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ರಾಜಶಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1748 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಹಿರೋಲಿ ದಗಂಬಾರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1749 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ನಿಾಂಬಾಲ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1750 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಲೆಾಪುರ (ಜೆ) ಗೋವಿಾಂದ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1751 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಾ಄ಲೆಾಪುರ (ಜೆ) ವರಣಗೌಡ ಜ ಪ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1752 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಕಶುಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1753 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ಮಲೆಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1754 RdÆj ಜಮಖ ಖಂಡಾಲ ದೇವಿಡಾಸ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1755 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಕೄರೂರು ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಭೋಮ್ಗಶೄಟಿಟ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1756 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಮನು ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1757 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಟೆೆ ಗಿಿ ಷತ್ಮ ಔಲಾ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1758 £ÀgÉÆÃuÁ ಬೆಟೆೆ ಗಿಿ ನಿಾಂಖಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1759 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಶಿಪುತ್ಯ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1760 RdÆj ಕಿನಿನ ಸುಲಾಾ ನ್ ದ್ತಾಾ ಥ್ಯ ೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1761 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1762 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಸುದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1763 RdÆj ಹದೆ್ಲರು ಶಿರ್ವನಂದ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1764 ಮದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಖ ಮದ್ಗ ಾಂಕಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1765 £ÀgÉÆÃuÁ ಚಾಂಚನ್ಸೂರ್ ಶಿವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1766 £ÀgÉÆÃuÁ ಭೋಧನ್ ಮಹಾದೇವಿ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1767 ನಿಾಂಬಾಗಿ ಧುತ್ಾ ಗಾಂವ್ ಸೋಮಣಾ ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj

1768 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ರಾಚಮಭ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1769 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ವಿಠಲ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1770 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಮಸದೇಯಮ  ಹಿರೇಮಠ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1771 D¼ÀAzÀ ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಸುಖರ ಬಿೋ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1772 RdÆj ಸಾಲೆಗಾಂವ್ ಮಲೆಿನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1773 RdÆj ಕಜೂರಿ ವರಣಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1774 RdÆj ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ ಗುರುಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1775 RdÆj ಕಜೂರಿ ವಿವವ ನಾಥ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1776 RdÆj ಕಜೂರಿ ರಾಜಶಕರ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1777 RdÆj ಕಜೂರಿ ಸನ್ಮಂತ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1778 RdÆj ಬಂಗಗಿ ನಾಖನ್ಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1779 RdÆj ಕಜೂರಿ ವೆಜನಾಥ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1780 RdÆj ಕಜೂರಿ ಸೋಮಶಂಔರಯಮ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ



1781 RdÆj ಕಜೂರಿ ಬಂಡ್ಲಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1782 RdÆj ಕಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

1783 RdÆj ಕಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj WÀlPÀ

PÀæ ¸ÀA vÁ®ÆPÀÄ ºÉÆÃ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¸ÉÊ®¨sÀå

1 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಿಯ ೋ vÁqÀ¥Àwæ

2 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

3 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಲಾಬ್ ಪ್ಟೆಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

4 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮದ್ಸಾಿಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

5 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಬಿರಜದ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

6 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

7 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ALLI PATEL vÁqÀ¥Àwæ

8 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

9 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತವರಿ vÁqÀ¥Àwæ

10 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

11 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

12 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

13 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತ್ನ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

14 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

15 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವೆಶಾಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

16 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣಪ್ತ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

17 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಮನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

18 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

19 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ vÁqÀ¥Àwæ

20 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾದ ರೂ. vÁqÀ¥Àwæ

21 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AMEET vÁqÀ¥Àwæ

22 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಗಂಬರ್ ಾಆಾಂಖಳೆ vÁqÀ¥Àwæ

23 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇ vÁqÀ¥Àwæ

24 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

25 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

26 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

27 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ ಕೇೋರೆ vÁqÀ¥Àwæ

28 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾ ಷಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

29 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

30 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವವಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

31 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

32 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

33 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

34 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

35 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

36 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಿಬ್ರಬ್ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

37 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

38 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ vÁqÀ¥Àwæ

39 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಟೆಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

40 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

41 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಯಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

42 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ಾಅರ್ ಮುಲೆಗ vÁqÀ¥Àwæ

43 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

44 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

45 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

46 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಾಕಿೋರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

47 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

48 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

49 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಾಾಂದ್ ಹುಸೇನ್ vÁqÀ¥Àwæ

50 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನ್ಫಿಷಬೆಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

51 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಮನೆ vÁqÀ¥Àwæ

52 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

53 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

54 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

55 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

56 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

57 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಬಿ ಮುಲೆಗ vÁqÀ¥Àwæ

58 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿ vÁqÀ¥Àwæ

59 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಯಮ vÁqÀ¥Àwæ

60 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾಲಿಾಂಖಯಮ  ಮಠ vÁqÀ¥Àwæ

61 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ ಬಿ. ಮುಲೆಗ vÁqÀ¥Àwæ

62 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಛತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿ ಮುಲೆಗ vÁqÀ¥Àwæ

63 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

64 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ ಪ್  ಮುಲೆಗ vÁqÀ¥Àwæ

65 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಮಲಿಾಂಖಯಮ  ಮಠ vÁqÀ¥Àwæ

66 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

67 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

68 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕೄಶೄಮಾಂಗ್ vÁqÀ¥Àwæ

69 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗಧರ ಕುಲಔರ್ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

70 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

71 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ
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72 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

73 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

74 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್  ಕುಲಔರ್ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

75 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೋರಮ ಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

76 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿೋಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

77 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೈಪಾಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

78 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

79 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನಿಫಾ ಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

80 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರು ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

81 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

82 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿದಾಮ ಸಾಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

83 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಾಂದ್ರ್ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

84 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿೋರಮತಿ vÁqÀ¥Àwæ

85 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೋನಾಕಿಷ vÁqÀ¥Àwæ

86 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ  ಪ್ಯ ಭು vÁqÀ¥Àwæ

87 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಥುರಾ vÁqÀ¥Àwæ

88 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಿೋಫಾಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

89 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

90 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುನಿೋತಾ vÁqÀ¥Àwæ

91 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

92 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

93 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

94 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

95 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

96 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

97 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

98 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

99 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

100 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

101 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

102 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭು ಜಮ್ಗದಾರ vÁqÀ¥Àwæ

103 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಪುತ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

104 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

105 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಯಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

106 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶುಭಾಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

107 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

108 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರುಔಕ ವ vÁqÀ¥Àwæ

109 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಬಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

110 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

111 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬಿಕ್ತ vÁqÀ¥Àwæ

112 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

113 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿ vÁqÀ¥Àwæ

114 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿನೋದ್ vÁqÀ¥Àwæ

115 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವಜ vÁqÀ¥Àwæ

116 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

117 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

118 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಲಾಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

119 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಾಯಬಾಯಿ ಮ್ಗರುತಿ ದೇನೂರೆ vÁqÀ¥Àwæ

120 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

121 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಶಾಾಂತ್ವ vÁqÀ¥Àwæ

122 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

123 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್  ಧೋಾಂದಬಾ ಗಯಔರ್ವಡ vÁqÀ¥Àwæ

124 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

125 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಕಿೋರಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

126 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬವ vÁqÀ¥Àwæ

127 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇರಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

128 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾ ದೇಪ್  ಔಳಶೄಟಿಟ vÁqÀ¥Àwæ

129 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ vÁqÀ¥Àwæ

130 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

131 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಾಂಡುರಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

132 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

133 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

134 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹನಾನ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

135 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

136 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾವಿೋರ್ vÁqÀ¥Àwæ

137 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

138 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

139 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

140 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜು ಾ಄ಮೃತ್ ರಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

141 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ  ದ್ತ್ಾ ಪ್  ಸೋನ್ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÁqÀ¥Àwæ

142 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೂಜಾ vÁqÀ¥Àwæ

143 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಶ ಲತಾ vÁqÀ¥Àwæ

144 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮನೋಜಕುಮ್ಗರ vÁqÀ¥Àwæ

145 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಮನ್ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

146 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ಪುರ vÁqÀ¥Àwæ

147 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಳಪ್  ಘಾಲೆ vÁqÀ¥Àwæ

148 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವೆಶಾಲಿ vÁqÀ¥Àwæ



149 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಭದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

150 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

151 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

152 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

153 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

154 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷವ್ vÁqÀ¥Àwæ

155 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣಪ್ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

156 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಮಂಖಲ vÁqÀ¥Àwæ

157 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

158 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ PAPPU vÁqÀ¥Àwæ

159 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

160 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

161 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆೆನಿ vÁqÀ¥Àwæ

162 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಲೆಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

163 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

164 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹೇಮಲತಾ vÁqÀ¥Àwæ

165 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಪ್  ಮ್ಗದ್ಪ್  ಕೇೋಳ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

166 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

167 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

168 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

169 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನ್ಬಿಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

170 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರುತಿ ಸಾಖರ್ vÁqÀ¥Àwæ

171 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

172 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಖಾ vÁqÀ¥Àwæ

173 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

174 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

175 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮ್ಗಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

176 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿೋತಾರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

177 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

178 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೋಲಕಂಠ vÁqÀ¥Àwæ

179 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಮಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

180 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇೋಸನ್ vÁqÀ¥Àwæ

181 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣಪ್ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

182 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

183 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಖಾ vÁqÀ¥Àwæ

184 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫುಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

185 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

186 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

187 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

188 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹಿರಸಿಾಂಗ್ ಖಣಪ್ತಿ ಾಅದ್ vÁqÀ¥Àwæ

189 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಮದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

190 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಗಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

191 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

192 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

193 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತ್ಾ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

194 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ದ್ತ್ಾ ಪ್  ಸೋನ್ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÁqÀ¥Àwæ

195 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಲಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

196 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮ್ಗಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

197 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

198 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ  ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಕ್ತಾಂಬಳೆ vÁqÀ¥Àwæ

199 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

200 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇೋಟಿರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

201 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

202 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮರೆಪ್  ಗುಳಿ್ಳರು vÁqÀ¥Àwæ

203 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಜುಬೆಯ vÁqÀ¥Àwæ

204 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈಮಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

205 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

206 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರ್ವಲಚಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

207 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

208 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ vÁqÀ¥Àwæ

209 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಕಿತಾ vÁqÀ¥Àwæ

210 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚದಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

211 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಬಂಡಪ್  ಮನುಶಮ vÁqÀ¥Àwæ

212 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ vÁqÀ¥Àwæ

213 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

214 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

215 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೈಭೋಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

216 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇವವ ರ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಔಲೆಕಿಾಂಗೆ vÁqÀ¥Àwæ

217 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾ ಪ್ಟೆಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

218 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

219 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗಮ ಕ್್ಬುಲ್ ಪ್ಟೆಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

220 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

221 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

222 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ಾಅಲೂರು vÁqÀ¥Àwæ

223 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

224 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಫಿಯುದದ ೋನ್ ಪ್ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

225 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಮೂತಿಿ vÁqÀ¥Àwæ



226 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

227 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

228 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

229 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸಿಮ್ಗಲಿ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಜೋಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

230 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

231 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾ vÁqÀ¥Àwæ

232 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಮಂಖಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

233 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

234 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

235 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮ vÁqÀ¥Àwæ

236 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

237 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

238 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮನ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ಯ  ನಾಗೂರ್ vÁqÀ¥Àwæ

239 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

240 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

241 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

242 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

243 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವವಂತ್ರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

244 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

245 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

246 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

247 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೋಪ್ಕ್ ಸಿದಾಯ ಮ್ ಚರ್ವಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

248 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

249 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಲಾಚ ಾಂಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

250 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಷತಾಾ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

251 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಲಿೋಮ್ಗಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

252 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

253 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ ಾ಄ಲೆರ್ vÁqÀ¥Àwæ

254 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

255 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿ vÁqÀ¥Àwæ

256 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

257 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

258 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

259 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಯಮ ದ್ ನ್ಯಿೋಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

260 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಮಭ ದ್ vÁqÀ¥Àwæ

261 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಯಮ ದ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

262 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

263 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

264 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಕ್ತರಾಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

265 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೋಷಾಿ ಪ್ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

266 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಯಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

267 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅದ್ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

268 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಣಾ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

269 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

270 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಾಂಬೆಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

271 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಾಂದ್ಯ ಜತ್ ಔಲಕುರಕೄ vÁqÀ¥Àwæ

272 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

273 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವವಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

274 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

275 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

276 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

277 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮುನ್ರುದದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

278 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

279 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

280 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಮಿಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

281 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುವರಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

282 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

283 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

284 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

285 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಯ್್ಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

286 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಿಮಭ ವ vÁqÀ¥Àwæ

287 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕೄ ಪಾಟಿೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

288 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

289 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK vÁqÀ¥Àwæ

290 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

291 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತ್ನ ಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

292 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಮಲ್ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

293 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

294 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ವಿೋರ್ vÁqÀ¥Àwæ

295 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

296 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಡಿತ್ vÁqÀ¥Àwæ

297 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

298 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮಚಂದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

299 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಾನ್ಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

300 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

301 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

302 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ



303 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

304 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

305 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸದೇರೆಡಿಡ vÁqÀ¥Àwæ

306 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

307 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೈಸಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

308 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಿಬ್ರಬ್ ಪಾಶಾ ಾಆನಾಮ್ಗದ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

309 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

310 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

311 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರುಕಿಭ ರ್ಣಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

312 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

313 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

314 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಮೋದ್ vÁqÀ¥Àwæ

315 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಜಲಿೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

316 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈಮ್ಗದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

317 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

318 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

319 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷದಾಶಿ vÁqÀ¥Àwæ

320 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

321 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮರಾವ್ ಶರಿಕ್ತರ vÁqÀ¥Àwæ

322 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

323 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

324 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೋಲಮಭ  ಾಅಲೂರೆ vÁqÀ¥Àwæ

325 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

326 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

327 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾರು ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

328 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

329 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

330 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫತಯ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

331 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

332 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿೋರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

333 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

334 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

335 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

336 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಮತಿ vÁqÀ¥Àwæ

337 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಮತಿ vÁqÀ¥Àwæ

338 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂಾ ರಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

339 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

340 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

341 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇವ ಪಾಟಿೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

342 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾನ್ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

343 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತ್ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

344 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಗಬಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

345 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

346 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಾನ ರೆ vÁqÀ¥Àwæ

347 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಚಲಿಾಂಖಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

348 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಮನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

349 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

350 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

351 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಶಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

352 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

353 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

354 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನುನ vÁqÀ¥Àwæ

355 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಔಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

356 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಲಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

357 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

358 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

359 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮಚಂದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

360 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರೇ vÁqÀ¥Àwæ

361 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

362 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

363 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಬಿಫ ೋರ್ vÁqÀ¥Àwæ

364 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

365 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ರ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

366 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭು vÁqÀ¥Àwæ

367 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

368 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಔಕ ವ vÁqÀ¥Àwæ

369 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

370 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

371 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತಾಫ ಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

372 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಯಮ vÁqÀ¥Àwæ

373 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ vÁqÀ¥Àwæ

374 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಸಿಮ್ಗ ಬಿಐ vÁqÀ¥Àwæ

375 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವಿ ನಾಗೂರ್ vÁqÀ¥Àwæ

376 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

377 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

378 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವೄಾಂಔಟ್ ಚರ್ವಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

379 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಿಸಾಬ್ ಹೈದ್ರಸಾಬ್ ಾಅಮೄನ vÁqÀ¥Àwæ



380 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು vÁqÀ¥Àwæ

381 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

382 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

383 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾನ್ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

384 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

385 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

386 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

387 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇರಗಾಂ ಾ಄ಡಕವವ ರ vÁqÀ¥Àwæ

388 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

389 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

390 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

391 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

392 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಿಾಂಖಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

393 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಸಿದ್ದ vÁqÀ¥Àwæ

394 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

395 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

396 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

397 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ರ್ವಡಿ vÁqÀ¥Àwæ

398 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಯಮ vÁqÀ¥Àwæ

399 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

400 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

401 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

402 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

403 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

404 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ INDUBAI WADIYAR vÁqÀ¥Àwæ

405 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕುಮ್ಗರ vÁqÀ¥Àwæ

406 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾನ್ಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

407 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಫಿಯುದದ ೋನ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ ಮುಲೆನ್ vÁqÀ¥Àwæ

408 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಮರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

409 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

410 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನೂರುದದ ೋನ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ vÁqÀ¥Àwæ

411 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಮಭ  ಬೆಲಂ vÁqÀ¥Àwæ

412 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತಂಚಂದ್ ಎಾಂ ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

413 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಖಾ vÁqÀ¥Àwæ

414 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

415 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಬಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

416 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಿಯಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

417 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

418 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸದೇಪ್  ಪೇಲಿೋಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

419 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

420 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಶಾವ ರಾಧಮ vÁqÀ¥Àwæ

421 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

422 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

423 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

424 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮ್ ಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

425 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

426 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿರಾಜ್ ಾ಄ಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

427 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖರಾಜ್ ಜರೋಲಿಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

428 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುನಿೋತಾ vÁqÀ¥Àwæ

429 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಕುಯ ದದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

430 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೆಬ್ರಬಾ SAB vÁqÀ¥Àwæ

431 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಹೇದಾ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

432 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಟ್ಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

433 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ vÁqÀ¥Àwæ

434 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

435 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕೃಶಾ ನ್ vÁqÀ¥Àwæ

436 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಬಾಖ vÁqÀ¥Àwæ

437 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

438 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

439 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

440 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಲಾಹಿ vÁqÀ¥Àwæ

441 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

442 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

443 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

444 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

445 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾನಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

446 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ vÁqÀ¥Àwæ

447 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

448 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

449 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್  ಔಳಶೄಟಿಟ vÁqÀ¥Àwæ

450 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ vÁqÀ¥Àwæ

451 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

452 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ಾಆನಾಮ್ಗದ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

453 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಬಷಣಾ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

454 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

455 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಾಂಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

456 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಭಾಷಿ vÁqÀ¥Àwæ



457 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಾಜಾಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

458 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತಿ vÁqÀ¥Àwæ

459 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

460 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ವಿಿನ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಹುಣಸ್ಮರೆ vÁqÀ¥Àwæ

461 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

462 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

463 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

464 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

465 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

466 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಲಿೋಮ್ಗ ಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

467 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪಾಂದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

468 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

469 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

470 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಡಿತ್ vÁqÀ¥Àwæ

471 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಶಿೋಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಶೄಟಿಟ vÁqÀ¥Àwæ

472 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

473 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

474 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಿರಿಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

475 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಂಡಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

476 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸರುದ್ಯ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

477 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

478 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸದೇಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

479 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

480 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

481 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುನಂದಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

482 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

483 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತ್ಯಮ vÁqÀ¥Àwæ

484 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

485 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

486 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ vÁqÀ¥Àwæ

487 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಯತಿಯ vÁqÀ¥Àwæ

488 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಷಲಖರೆ vÁqÀ¥Àwæ

489 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಂಜುನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

490 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಾನ್ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

491 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌನ್ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

492 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಟಪ್ನಾನ vÁqÀ¥Àwæ

493 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

494 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಪಾ ಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

495 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

496 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

497 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ vÁqÀ¥Àwæ

498 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

499 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ITABAI vÁqÀ¥Àwæ

500 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಷಾ ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

501 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತ್ಾ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

502 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

503 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಮಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

504 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

505 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹೇವ ಮಡಗಾಂಡ vÁqÀ¥Àwæ

506 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

507 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಷಲಗರಿ vÁqÀ¥Àwæ

508 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಂಖಳ್ಳರು vÁqÀ¥Àwæ

509 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

510 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡೇರಿ ಜರಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

511 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

512 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

513 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸತಿಾ ರದ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ vÁqÀ¥Àwæ

514 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವಯಣಂ vÁqÀ¥Àwæ

515 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸಮಭ ದ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

516 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

517 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

518 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಡ್ಲಯರ್ ರೇಣಸಿದ್ದ vÁqÀ¥Àwæ

519 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

520 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

521 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

522 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

523 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಂತ್ ರೆಡಿಡ vÁqÀ¥Àwæ

524 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವಜೋ vÁqÀ¥Àwæ

525 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

526 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಲಿೋಮ್ಗ ಾಆವಯ ತ್ vÁqÀ¥Àwæ

527 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸುಭಾನ್ vÁqÀ¥Àwæ

528 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ ರ್ವಡಿಯಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

529 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

530 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

531 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಷ್ vÁqÀ¥Àwæ

532 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

533 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಜಮ್ಗದಾರ vÁqÀ¥Àwæ



534 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವ್ vÁqÀ¥Àwæ

535 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

536 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಮಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

537 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬಾಯ್ vÁqÀ¥Àwæ

538 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಗರ್ಣ ಪ್ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

539 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸಮೂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

540 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

541 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

542 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೆಖ್ ಶಿೋರಜ್ ಾ಄ನ್ವ ರ್ vÁqÀ¥Àwæ

543 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲ ನಾ vÁqÀ¥Àwæ

544 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

545 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ ಔರ್ವಡ್ಲ vÁqÀ¥Àwæ

546 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

547 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

548 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ FIR SAB SHAIK vÁqÀ¥Àwæ

549 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಫಿೋಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

550 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ vÁqÀ¥Àwæ

551 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

552 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಷಾ vÁqÀ¥Àwæ

553 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿೋರೇಾಂದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

554 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಮನಾಥ ಸೇರಿಕ್ತರ್ vÁqÀ¥Àwæ

555 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಾನ್ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

556 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹಿೋರಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

557 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

558 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ vÁqÀ¥Àwæ

559 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಕ್ತವ ರ್ವಷ್ದದ ಡಿಡ vÁqÀ¥Àwæ

560 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

561 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

562 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

563 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿ vÁqÀ¥Àwæ

564 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

565 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಫೂರ್ SAB vÁqÀ¥Àwæ

566 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

567 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

568 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ನ್ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

569 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಯಿನುದದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

570 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೋಪಚಾಾಂಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

571 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

572 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

573 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಲಪ್  ಾಆಟ್ಮ್ಗಲೆ vÁqÀ¥Àwæ

574 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಾದ್ಣಾ  ಭೋಮರಾವ್ ನಾಖಡ್ಲ vÁqÀ¥Àwæ

575 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಾರಚಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

576 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಗಿಲಿಕ vÁqÀ¥Àwæ

577 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನುಮಂತ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

578 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಡಿತ್ vÁqÀ¥Àwæ

579 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖನಾನ ಥ vÁqÀ¥Àwæ

580 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತ್ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

581 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋದೇವಿ vÁqÀ¥Àwæ

582 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

583 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

584 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

585 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

586 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಾಂದ್ರಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

587 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

588 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿತಿನ್ ಮರ್ಣಚಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

589 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಭ  ಹಷಮನಿ vÁqÀ¥Àwæ

590 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು ಬ್ರದರ್ವಲೆ vÁqÀ¥Àwæ

591 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮನಾಕಿಸ vÁqÀ¥Àwæ

592 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸರುದ್ಯ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

593 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

594 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

595 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

596 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮ್ಗಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

597 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಮನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

598 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

599 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೂಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

600 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

601 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾನಿಾಂಖಪ್  ಕೌಟೆ vÁqÀ¥Àwæ

602 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

603 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

604 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

605 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈಲೆಾಸ್ vÁqÀ¥Àwæ

606 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಂಗಮಭ  ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

607 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

608 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

609 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

610 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವೄಾಂಔಟ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ



611 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾಾ ತ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

612 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಲಿೋಲಾ vÁqÀ¥Àwæ

613 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

614 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲಿನಾಥ್ vÁqÀ¥Àwæ

615 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

616 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

617 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

618 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

619 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ ಡುಮ ಲಂಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

620 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಾಡಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

621 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

622 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವಾಂದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

623 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಮಭ  ಷಲಖರೆ vÁqÀ¥Àwæ

624 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ  ಶಿಶಿಯ ೋನ್ಪ್  ರ್ವಡಿಯಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

625 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

626 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ ಬೆಲೆಾಂ vÁqÀ¥Àwæ

627 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಯದ್ ಶಂಶುದದ ೋನ್ vÁqÀ¥Àwæ

628 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಷಾ SAB vÁqÀ¥Àwæ

629 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾಸಾಬ್ vÁqÀ¥Àwæ

630 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಲಿೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

631 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರುಕ್ಷ್ನ್ ಬೇಗಂ vÁqÀ¥Àwæ

632 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

633 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

634 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಚನ್ vÁqÀ¥Àwæ

635 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿದಾಮ ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

636 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಮೂತಿಿ ಮಹಾದೇ ಕುಾಂಬಾರ vÁqÀ¥Àwæ

637 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್  ಕುಾಂಬಾರ vÁqÀ¥Àwæ

638 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಯದ್ ತಾಜ್ ಪ್ಟೇಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

639 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮನಿಾಂಖವ vÁqÀ¥Àwæ

640 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಂಡಿತ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

641 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

642 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೋರಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

643 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

644 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

645 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಬಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

646 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

647 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

648 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿವವ ನಾಥ vÁqÀ¥Àwæ

649 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

650 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ರ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

651 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

652 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷವಿತಾ vÁqÀ¥Àwæ

653 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

654 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

655 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

656 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವವಂತ್ರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

657 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರೇ vÁqÀ¥Àwæ

658 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೋನಾಕಿಷ vÁqÀ¥Àwæ

659 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಯಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

660 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ ಕಚತ್ vÁqÀ¥Àwæ

661 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಯಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

662 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಟೇಲ್ ಸೈಡ್ ಹುಸೇನ್ vÁqÀ¥Àwæ

663 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

664 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಲಿಾಂಖಯಮ vÁqÀ¥Àwæ

665 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈಮಶ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

666 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮ ರೆಡಿಡ  ಹಟ್ಖಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

667 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

668 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

669 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ MD ನೂರ್ ಾ಄ಸಮಭ ದ್ vÁqÀ¥Àwæ

670 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜನಾದ್ಿನ್ vÁqÀ¥Àwæ

671 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಿೋರಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

672 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗಲಿಾಂಖರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

673 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜು vÁqÀ¥Àwæ

674 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಕರಾ vÁqÀ¥Àwæ

675 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮನಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

676 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಧರ್ vÁqÀ¥Àwæ

677 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

678 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಯಾನಂದ್ ವಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

679 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ರ್ವಲೆ vÁqÀ¥Àwæ

680 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

681 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣ್ ಷಲಖರೆ vÁqÀ¥Àwæ

682 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

683 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ vÁqÀ¥Àwæ

684 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಲಭೋಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

685 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಿಯ ೋ vÁqÀ¥Àwæ

686 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚತರಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

687 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ



688 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಣಿಪ್  ತ್ಲೆಕುರ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

689 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

690 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

691 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿ ಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

692 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

693 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುನಿಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

694 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

695 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಯಮ vÁqÀ¥Àwæ

696 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರುಕಿಭ ರ್ಣಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

697 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

698 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಲಿೋಪ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಬೆಳ್ಳಸ ರು vÁqÀ¥Àwæ

699 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

700 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಮತ್ಯ  ಗಯನ್ vÁqÀ¥Àwæ

701 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

702 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ ಪ್ರತ್ಪುರ vÁqÀ¥Àwæ

703 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ vÁqÀ¥Àwæ

704 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಬಿ ಾಅಾಂಬೆಯ vÁqÀ¥Àwæ

705 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

706 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರುಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

707 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಮರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

708 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಿೋಲಾತಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

709 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

710 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

711 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್  ಬಿರಾದಾರ್ vÁqÀ¥Àwæ

712 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

713 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೋಲಮಭ  ಪ್ರತ್ಪುರ vÁqÀ¥Àwæ

714 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಲಿಾಂಖಯಮ vÁqÀ¥Àwæ

715 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

716 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಕರ್ vÁqÀ¥Àwæ

717 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಬಷವ vÁqÀ¥Àwæ

718 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ vÁqÀ¥Àwæ

719 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಾಂತ vÁqÀ¥Àwæ

720 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ vÁqÀ¥Àwæ

721 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

722 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

723 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷವಿತಾ vÁqÀ¥Àwæ

724 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾನಂದ್ vÁqÀ¥Àwæ

725 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೈ ರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

726 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

727 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

728 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿನಾಯಕ್ vÁqÀ¥Àwæ

729 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

730 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

731 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಿಬ್ರಬ್ ಪ್ಟೆಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

732 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೆದ್ ಾ಄ಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

733 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಡ್ ಾ಄ಲಿ vÁqÀ¥Àwæ

734 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿೋಾಂದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

735 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಮಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

736 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

737 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

738 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

739 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರುಕಿಭ ರ್ಣ vÁqÀ¥Àwæ

740 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅನಂದ್ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ ಹಾಲಿಮನಿ vÁqÀ¥Àwæ

741 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಮಿಲಾ ಔನೆನ vÁqÀ¥Àwæ

742 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

743 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

744 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್  ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

745 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿೋಾಂದ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

746 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

747 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ vÁqÀ¥Àwæ

748 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ALEEM vÁqÀ¥Àwæ

749 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸಭ ದ್ ಹುಸೇನ್ vÁqÀ¥Àwæ

750 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮನಾಬಿ vÁqÀ¥Àwæ

751 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

752 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಲಾನಿ vÁqÀ¥Àwæ

753 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲನ್ ಬಿೋ vÁqÀ¥Àwæ

754 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ vÁqÀ¥Àwæ

755 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ vÁqÀ¥Àwæ

756 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಮಲಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

757 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಯಶಿಯ ೋ vÁqÀ¥Àwæ

758 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

759 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಣಿಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

760 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗ ಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

761 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಾಂಡು vÁqÀ¥Àwæ

762 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು ಗನು ರಾಥೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

763 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜು ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ರಾಠೋಡ್ vÁqÀ¥Àwæ

764 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಾರಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ



765 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಹೆ ಪಾಟಿೋಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

766 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ vÁqÀ¥Àwæ

767 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೋನಾಕಿಷ vÁqÀ¥Àwæ

768 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

769 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ರುಣಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

770 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನ್ರಷಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

771 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಲಾಜ vÁqÀ¥Àwæ

772 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಷಣಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

773 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾನಾಯ ಯ್ vÁqÀ¥Àwæ

774 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

775 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮರೆಡಿಡ vÁqÀ¥Àwæ

776 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಗಂಗ vÁqÀ¥Àwæ

777 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ನ್ಗೌಡ vÁqÀ¥Àwæ

778 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು ಲಾಲ್ vÁqÀ¥Àwæ

779 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

780 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಕ್ತಫ ಲ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ vÁqÀ¥Àwæ

781 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಒಮ್ಗನ ತ್ vÁqÀ¥Àwæ

782 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇೋತಿರಾಮ್ vÁqÀ¥Àwæ

783 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ vÁqÀ¥Àwæ

784 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

785 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ vÁqÀ¥Àwæ

786 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ ನ್ಖರ vÁqÀ¥Àwæ

787 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

788 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮ್ ಶಾ vÁqÀ¥Àwæ

789 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕೆಲಾಶ್ vÁqÀ¥Àwæ

790 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ DILIP vÁqÀ¥Àwæ

791 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಯ್್ಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

792 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

793 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಾಂಟ್ಪ್ vÁqÀ¥Àwæ

794 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರುತಿ vÁqÀ¥Àwæ

795 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ ಮುಲಗೆ vÁqÀ¥Àwæ

796 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಶಾಲ್ ವರಣಪ್  ಮುಲಗೆ vÁqÀ¥Àwæ

797 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಜರಾಜ್ vÁqÀ¥Àwæ

798 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔದಂ vÁqÀ¥Àwæ

799 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ vÁqÀ¥Àwæ

800 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಿೋತಾ vÁqÀ¥Àwæ

801 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಕ್ಷ್ಯ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

802 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

803 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾತಿ vÁqÀ¥Àwæ

804 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ vÁqÀ¥Àwæ

805 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾದ ರೋದ್ vÁqÀ¥Àwæ

806 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

807 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ vÁqÀ¥Àwæ

808 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನಂಜಯ್ ಾಅರ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ vÁqÀ¥Àwæ

809 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಮೇೋದ್ಕುಮ್ಗರ vÁqÀ¥Àwæ

810 D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇರಣಾ vÁqÀ¥Àwæ

811 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುಠಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

812 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಭು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

813 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಶಕರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

814 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

815 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

816 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೆಜುನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

817 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

818 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

819 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದೇಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

820 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

821 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

822 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

823 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೆಜನಾಥ ವಡ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

824 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಬಷಪ್  ಬಂಡ್ಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

825 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

826 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

827 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

828 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ AMBAVVA ಟಾಪಾಿಲಿನ್

829 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನುಷಯಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

830 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾರತಾಫ ಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

831 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್  ಬಿರಾದಾರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

832 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

833 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

834 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

835 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

836 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣಪ್ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

837 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

838 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

839 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

840 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

841 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

842 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿೋಲಕಂಠ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

843 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

844 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

845 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

846 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

847 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



848 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮೇನಡಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

849 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

850 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

851 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಸದೇಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

852 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ASHOK ಟಾಪಾಿಲಿನ್

853 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

854 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮರಾಜ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

855 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಡೌಲ್ SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

856 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಹೆಬೆಾಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

857 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

858 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

859 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

860 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಶಿಯ ೋ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

861 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

862 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

863 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಬೌರ್ವ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

864 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

865 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

866 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾಲಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

867 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

868 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಖಣಾ  ಎನ್ ಮೆಷಲಗಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

869 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷನ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

870 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

871 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

872 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ASHOK ಟಾಪಾಿಲಿನ್

873 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಮನಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

874 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

875 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಡುಸಾಬ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

876 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

877 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

878 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

879 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷತಿೋಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

880 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

881 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

882 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

883 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಿಯಾನಿಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

884 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಲಡಪ್  ಔಳಶೄಟಿಟ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

885 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

886 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

887 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದೇರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

888 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾಯ ಮ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

889 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ರಮವವ ರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

890 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಮಶ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಎಕ್್ಬೋಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

891 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

892 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

893 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

894 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

895 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

896 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

897 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಂಗರೇವ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

898 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲೆ  ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

899 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

900 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

901 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂದ್ಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

902 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

903 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

904 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಶಕರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

905 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಣಾ  ಶಿಬಷಗೋಳ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

906 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

907 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

908 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

909 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರು ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

910 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಯಿಬನ್ನ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

911 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಸುಭಾಷ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

912 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದೌಡಾಸ ಬ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

913 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುಷಾ ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

914 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

915 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

916 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

917 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

918 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

919 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುನಿೋತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

920 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

921 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚದಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

922 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಸಮದ್ ಾ಄ಲಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

923 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಾಸಿಾಂಸಾಬ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

924 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

925 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

926 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಬುದ ಲ್ SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

927 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಡಿೋಲಿಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

928 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಖನಾನ ಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

929 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಠಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

930 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

931 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕೇೋರೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

932 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಂಡೇರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

933 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಧುರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

934 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಹುಸೇನ್ SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

935 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಾಂಬೆವ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

936 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ DATTU ಟಾಪಾಿಲಿನ್

937 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿೋಲಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

938 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಲರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

939 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



940 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

941 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

942 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗದ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

943 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

944 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

945 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬದಮ್ಗ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

946 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೂತ್ಲಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

947 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

948 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

949 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ FATRUMA ಟಾಪಾಿಲಿನ್

950 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

951 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

952 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾಆಫಾಿನ್ ಾ಄ಲಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

953 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

954 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

955 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕಿರಣಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

956 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಗಿೋತಿಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

957 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

958 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮರ್ಣಕ್ತ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

959 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಲಿರಾಮ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

960 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

961 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧನ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

962 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

963 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಕುಮ್ಗರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

964 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

965 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷರುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

966 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಪೄಯ ೋಮನಾಥ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

967 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣಪ್ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

968 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರುತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

969 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ MATTU SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

970 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಮಿಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

971 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

972 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾಧ ಥ್ಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

973 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

974 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

975 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

976 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋಮಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

977 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

978 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಘುನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

979 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

980 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ SIDDALING ಟಾಪಾಿಲಿನ್

981 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಖದೇಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

982 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ GOVIND ಟಾಪಾಿಲಿನ್

983 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧಮಿಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

984 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋಮಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

985 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೌರಿಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

986 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

987 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

988 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

989 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ವಿೋಣ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

990 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಔಫ ರ್ ಾ಄ಲಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

991 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

992 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಾಂಖಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

993 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಲರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

994 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಠಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

995 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುನಿೋತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

996 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

997 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮುನ್ನ ಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

998 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

999 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1000 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ AMAGI ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1001 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1002 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1003 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1004 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಸದೇಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1005 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1006 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುರೇಖಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1007 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1008 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1009 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1010 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿವವ ನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1011 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮೌಲಾ SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1012 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೇೋಭಾ ಾ಄ರವಿಾಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1013 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಸದೇಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1014 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1015 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಸೂಾ ರಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1016 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಜಳ್ಳ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1017 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ SATABAI ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1018 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಮೃತ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1019 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1020 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1021 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೇೋಭಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1022 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುರೇಖಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1023 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1024 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನುಮಂತ್ ರೇಪ್  ಬೆಡ್ಲಗ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1025 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧೂಳಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1026 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1027
ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಡಗಾಂವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1028 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಷಪ್ಲೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1029 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್  ಮಲಕ ಪ್  ಾಈಟ್ಗೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1030 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1031 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನ್ಟ್ರಾಜ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1032 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಖರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1033 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿರೇಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1034 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1035 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1036 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1037 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ದೋಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1038 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ಬಾಯಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜಾಳ್ಳ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1039 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನೂರ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1040 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಖಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1041 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆೆೋವ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1042 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1043 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1044 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1045 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಅನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1046 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1047 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1048 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಭದ್ಯ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1049 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರವಚ ಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1050 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಶಿಔಲಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1051 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಸದೇಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1052 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿವವ ನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1053 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1054 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಲಿೋಪ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1055 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಡೌಲಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1056 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದೋಾಂಡಿಬಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1057 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1058 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಜವ ಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1059 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1060 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1061 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1062 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1063 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1064 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1065 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1066 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1067 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1068 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1069 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಖಳ್ಳರು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1070 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಡಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1071 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1072 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1073 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ಗಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1074 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1075 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ರಹಿೋಮ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1076 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1077 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1078 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಲೆಬಕ್ತಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1079 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1080 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ರಮವವ ರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1081 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಕೄ ಎಾಂ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1082 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1083 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಗೌಡ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1084 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1085 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1086 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1087 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1088 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1089 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1090 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಭದಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1091 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಭಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1092 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1093 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುನಿೋತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1094 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧೂಳಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1095 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1096 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾದ ಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1097 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1098 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1099 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತವರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1100 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1101 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1102 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚೇತ್ನ್ ಧುಲೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1103 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಲಿತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1104 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1105 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುನಿಲ್ ದ್ತ್ಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1106 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಿಪ್ ಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1107 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾನಾರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1108 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1109 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1110 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1111 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೄಾಂಔಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1112 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1113 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೌರಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1114 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1115 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1116 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜ್ಮ ೋತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1117 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1118 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1119 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1120 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮೇೋಸನ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1121 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1122 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಶಕುಮ್ಗರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1123 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೈಲೇಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1124 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾದ ರೂDು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1125 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುಲಚಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1126 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1127 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲಂಗ್ SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1128 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1129 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1130 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ USMAN SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1131 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1132 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1133 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1134 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣಪ್ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1135 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಭು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1136 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಚಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1137 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜಳ್ಳ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1138 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1139 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1140 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ UTAGE ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1141 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರುಕೄಭ ೈನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1142 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮರ್ಣಔರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1143 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಸದೇಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1144 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1145 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಧಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1146 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1147 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1148 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1149 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಸೆಾಬೈ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1150 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ಮಸದೇವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1151 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪೂಜಾರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1152 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಗಂಬರ ಬದ್ದ ಳೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1153 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರುತಿ ಪೂಜಾರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1154 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1155 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಯಿಬನ್ನ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1156 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಖಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1157 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1158 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಲಿಾಂಖಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1159 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1160 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಹೇಮ್ಗತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1161 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲಾಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1162 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1163 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗದ್ಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1164 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1165 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಕರ್ ಡಗಾಂವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1166 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಲಿಾಂಖವ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1167 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1168 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತ್ಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1169 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1170 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋರಕನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1171 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೄಾಂಚಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1172 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೌರಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1173 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1174 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1175 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1176 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1177 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1178 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1179 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1180 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1181 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮರ್ಣಔರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1182 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುನಿಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1183 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಂದ್ಯ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1184 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿೋಲಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1185 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1186 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1187 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1188 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1189 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ರಮವವ ರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1190 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1191 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಲಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1192 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1193 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಮತಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1194 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ IMAM ಬಿೋ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1195 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1196 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜೋವ್ ವಿವವ ನಾಥ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1197 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1198 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1199 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜೈಬುನಾ ಬಿೋ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1200 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜೈನಾಬಿ ಸೈದ್ರ್ವಲೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1201 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1202 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1203 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1204 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಖದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1205 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಬುದ ಲೆಾ  ಸಾಬ್ ಸೈದ್ರ್ವಲೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1206 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಮದೇವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1207 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಬೈ ಜಯಕುಮ್ಗರ ಸುರವಸ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1208 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಿೋಫಾ ಬಿೋ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1209 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಖರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1210 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1211 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1212 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1213 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಅನಂದ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1214 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜಯ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1215 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1216 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1217 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಶಿವ ನಿ ಖಡೇಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1218 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1219 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣಪ್  ಸಲೆೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1220 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಧುಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1221 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1222 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರವಿೋಾಂದ್ಯ  ಮುಲಗೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1223 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1224 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್  ಾಅನೆರೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1225 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1226 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1227 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1228 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1229 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣಪ್ತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1230 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಾಂಬಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1231 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಬುದ ಲಾ ರಹೇಮ್ಗನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1232 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಗವಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1233 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಮುದ್ಖಡ್ಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1234 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1235 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1236 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧಮಿಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1237 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣೇಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1238 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1239 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣಪ್  ಗಂಭೋರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1240 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಯಿಬಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1241 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತ್ಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1242 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗತಾಿಾಂಡ್ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1243 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಲಿಾಂಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1244 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1245 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಖಳಯಮ  ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1246 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1247 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1248 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1249 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಧುಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1250 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದೇವಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1251 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಧುಔರ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1252 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1253 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶುಭಾಷ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1254 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1255 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1256 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1257 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1258 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1259 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಯಿಬಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1260 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಿೋಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1261 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಚಾಂಚೋಳೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1262 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಮಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1263 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1264 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1265 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1266 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1267 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೌಡಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1268 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿೋಲಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1269 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1270 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಂಡಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1271 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನ್ಸುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1272 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1273 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿೋಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1274 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1275 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1276 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹೆಬ್ರಬ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1277 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1278 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೆಜನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1279 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1280 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1281 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣಪ್  ಶಂಔರಪ್  ನಾಗೂರು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1282 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಮಿಲಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1283 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1284 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾನಂದ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಬಂಡ್ಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1285 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ರಂಡಿೋವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1286 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಖುಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1287 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಲಿಾಂಖ ಧೋಾಂಡಿಬಾ ಕಂಬಳೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1288 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1289 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷವವವ ರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1290 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1291 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಿರಜದ ರ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1292 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮನಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1293 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮೆಾಂಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1294 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಬಿರಜದ ರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1295 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1296 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1297 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ DATTU ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1298 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಲಚ ಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1299 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1300 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1301 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಗಂಬಾರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1302 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1303 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1304 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಭಾಸ್ ವಿಲಾಸ್ ಬಿರಜದ ರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1305 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1306 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1307 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1308 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1309 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1310 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಜುಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1311 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1312 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1313 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಗುರು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1314 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿನೋಡ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1315 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1316 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮಲಯಾ ಸಾವ ಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1317 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1318 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೇಾಂಡಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1319 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1320 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1321 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಯ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1322 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಮಕಿಷ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1323 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾವಿತ್ಯ  ಎಾಂ ನ್ರೋನಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1324 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1325 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1326 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಸಾದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1327 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುದಾಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1328 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿವವ ನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1329 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1330 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೄಾಂಔಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1331 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶಾಲೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1332 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1333 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1334 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಧಾಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1335 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬರುಲೆ ಗುರುಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1336 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಗಿೋತ್ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1337 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1338 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಠಠ ಲ್ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ ಬಿರಾಖಧರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1339 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷದಾಶಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1340 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1341 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಲಿಾಂಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1342 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1343 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1344 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1345 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1346 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1347 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1348 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1349 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಟೇಲ್ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1350 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1351 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1352 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಗಿೋತಾ ಷತ್ಮ ರ್ವನ್ ಭಲೇರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1353 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲೆಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1354 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1355 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಖಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1356 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಠಠ ಲ್ ಾ಄ಾಂಬಾಜ ಶಿಾಂಗೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1357 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮೆಾಂಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1358 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1359 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಾಡಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1360 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1361 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1362 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1363 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಲಿಾಂಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1364 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1365 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಮೂತಿಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1366 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿರಂತೇವವ ರ ಗುರುಬಷಲಿಾಂಖಯಮ  ಸಾವ ಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1367 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1368 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ರಾಾಂಡಿವೄ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1369 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1370 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1371 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿೋಲಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1372 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1373 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1374 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1375 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1376 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜುಾಂಬಾರ್ ಮಹಿಪ್ತಿ ಭೋಷಲೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1377 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1378 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂದ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1379 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1380 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1381 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1382 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷಲಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1383 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಮೂತಿಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1384 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1385 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1386 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1387 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಆರಾನ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1388 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಅನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1389 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂಪ್ಔಲಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1390 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1391 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಶೄವ ೋವವ ರ ಮೇೋಟಿರಂ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1392 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವಯಣಮಹಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1393 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೄಾಂಔಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1394 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜನ್ಯಂದೇವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1395 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಶಿಪ್  ಬಿರಾಜದಾರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1396 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಲಿೋಾಂದ್ರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1397 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುನಿೋತಾ ಔಮಲಾಔರ್ ಯಲಸ ಾಂಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1398 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1399 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಕುಮ್ಗರ ವಿರನ್ನ  ಪಂಚಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1400 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜನ್ತಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1401 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಖದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1402 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಖದೇವಿ ಬಷರಾಜ ದ್ದ್ದ ಭೇಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1403 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಾರುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1404 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂಡಬಿೋ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1405 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಾನ್ಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1406 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1407 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1408 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಗುಣ ಬಿರು ಘೋಡಕೄ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1409 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಾಾ ನ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಬಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1410 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋವಿಾಂದ್ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1411 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋವಿಾಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1412 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಲಾಬ್ SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1413 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1414 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1415 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಣವಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1416 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಣಧರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1417 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಿರಿೋಶ್ ದೇವಮುಕ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1418 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣಪ್ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1419 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣಪ್ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1420 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣಪ್ತ್ರಾವ್ ಭೋಮರಾವ್ ಮನೋಚಾರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1421 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಣಪ್ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1422 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಜರಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1423 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಪಾಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1424 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕುಟುಬದದ ೋನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1425 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೄಬಾಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1426 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೃಶಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1427 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕುಾಂಡೆಿಕ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1428 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಡಿಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1429 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1430 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಸೂಾ ಬಾಿಯಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಡಿಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1431 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತವರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1432 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1433 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1434 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1435 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್  ವಿವವ ನಾಥ ಖೂಣೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1436 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲ್ ಗೋವಿಾಂದ್ ನ್ಡ್ಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1437 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1438 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1439 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1440 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1441 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಏಔನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1442 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮ್ಗಶಿಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1443 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಆರಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1444 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1445 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1446 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿೋರಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1447 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1448 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾರತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1449 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1450 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಟ್ಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1451 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಅನಂದ್ ಕ್ತಾಂಬಿೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1452 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಅನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1453 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ASHOK ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1454 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ರುಣಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1455 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ರುಣ್ಣದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1456 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಯೂಬ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1457 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಬಫ ಸಾಲಿ ಶೆಖ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1458 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ರಸಿೋದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1459 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ರಜಾಕ್ ಶೆಖ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1460 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನಿೋಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1461 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1462 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1463 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1464 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಜುಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1465 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1466 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1467 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1468 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1469 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1470 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1471 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1472 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1473 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾಾಂತ್ಯಮ  ಸಾವ ಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1474 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಠಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1475 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1476 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1477 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1478 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಧೂಳಪ್  ಜಡಗೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1479 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷಣಾ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1480 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೌರಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1481 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1482 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಕುಮ್ಗರಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1483 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಶಿಔಲಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1484 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1485 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1486 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1487 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಡುಮ್ಗ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1488 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1489 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತ್ಮಭ ಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1490 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಸಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1491 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನೂಜಿಹಾನ್ ಬೇಗಂ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1492 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1493 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1494 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1495 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1496 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1497 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ DATTA ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1498 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1499 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1500 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1501 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾರತ್ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1502 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷದಾಿರ್ ರಾಸುಲಸಾಹೇಬ್ ಶೆಖ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1503 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಾ಄ಣಾ ರಾವ್ ಗುಾಂಜ್ೋಟೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1504 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾರತ್ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1505 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಹೇಬಣಾ  ಮೆಲಾರಿ ಸೂಯಿವಂಶಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1506 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಲ್ಬಾಯಿ ಮಧುಔರರಾವ್ ಪ್ರ್ವರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1507 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ಭಾಲಚಂದ್ಯ  ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1508 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಧುಔರ್ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ತಯ ವ್ ಪ್ರ್ವರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1509
ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಲಾಬಾಯಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಾಈಜಲಾಾಂಬೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1510 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಖಮಭಬಾಯಿ ಶಿರ್ವಜ ಬಿರಾಜದಾರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1511 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಠಲ್ ಗುಾಂಡಾಜ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1512 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವಜ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1513 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದರ್ವಔರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1514 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್  ಸಿದ್ಧ ಪ್  ಮ್ಗಳ್ಳ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1515 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ವಿೋರೇಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1516 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರವಿೋಾಂದ್ಯ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1517 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿಕಿಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1518 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಭದ್ಯ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1519 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಾನಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1520 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾನುದಾಸ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1521 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಫಿಯಾಬಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1522 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಸದೇಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1523 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮರತ್ನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1524 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೋಹಿತ್ ಶಿಷಿಲೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1525 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಗಿೋತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1526 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೇೋಭಾ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1527 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಪ್ತ್ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1528 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮನಾಕಿಷ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1529 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜೈಹಿಾಂದ್ ಸರಿಬಾ ರ್ವಡಗೆಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1530 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವಜ ದಾದಾರೋ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1531 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಾದ್ವ್ ಧೋಾಂದಬಾ ಡರಗೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1532 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಹುಲ್ ಶಿಯ ಮಂತ್ ಮುಗೆೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1533 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1534 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಶಿೋದ್ ಮಸತಾಬ್ ಮುಲೆಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1535 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೈಯದ್ ತರಭಾಶಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1536 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮನೋಸರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1537 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಗುಾಂಡಾಜ ಾಈಜಲಾಾಂಬೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1538 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ರಮವವ ರ ಬಾಬುರಾವ್ ಖುಬಾರೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1539 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಮದೇವ್ ಗುಾಂಡಾಜ ಾಈಜಲಾಾಂಬೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1540 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಂಜತ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1541 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನುರಾಧ ರಂಜತ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1542 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಡಿಜಾಂಬಾರ್ ಕೄರಾಬಾ ಷವಿಸ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1543 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡೂರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1544 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1545 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1546 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1547 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಂಡ್ಲಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1548 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1549 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮೇೋಟಿರಾಮ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1550 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಳ್ಳಕ್ತ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1551 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1552 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಷ್ಕಾ ಪಂಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1553 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1554 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಬ್ರಬೈ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1555 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುರೇಾಂದ್ಯ  ಮಲೆಪ್  ಬಿರಾಜದಾರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1556 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿವವ ಾಂಬರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1557 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕುಸುಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1558 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿರಂಜನ್ ಭಾಷಕ ರರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1559 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಜಾನ್ನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1560 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಶರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1561 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾಾ ತ್ಯ ಯ ಮ್ಗರುತಿ ಪಂಚಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1562 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜಯ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1563 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1564 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1565 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಯಿಬಣಾ  ಶಿಲಾಲ್ ಮ್ಗಲಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1566 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಫುಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1567 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1568 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೄಾಂಔಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1569 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1570 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪೄಯ ೋಮಲಾಬಾಯಿ ಶಿರ್ವಜ ದ್ಗೆಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1571 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1572 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1573 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರುತಿ ಮ್ಗಧವ್ ಸುತಾರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1574 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಡಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1575 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮಶ್ ಾ಄ಪ್ರಾವೇ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1576 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮೇೋಸನ್ ದ್ತಾ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1577 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾ  ಜಾಾ ನ್ ದ್ಜೆಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1578 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಆಾಂಡಿಯ ಗಂಟಿ ಷವಿಸ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1579 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮೌಲಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1580 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಿರಿಜಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1581 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಂಖರಾವ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಡರಗೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1582 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1583 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1584 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಬಿಬ್ ಲಾಲಶ  ಫಕಿೋರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1585 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ UDDAV ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1586 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಂಡಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1587 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೇೋಸನ್ ಮ ಾಂಔಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1588 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸರಿದಾಸ್ ವೄಮ ಾಂಔಟ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1589 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಖರ್ವನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1590 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1591 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಹಿೋಾಂಬಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1592 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಗಂಬರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1593 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1594 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ ಾಂಔಟ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಬಿರಾಜದಾರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1595 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರುಕುಮನಾಫ ಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1596 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1597 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರವಿೋಾಂದ್ಯ  ಭೋಮರಾವ್ ನಂದ್ಗುರೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1598 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1599 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1600 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1601 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1602 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಕುವ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ನಂದ್ಗುರೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1603
ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕವರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1604 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಲಾಜ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1605 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುರೇಖಾ ವಿಠಠ ಲ್ ಭೋಸೆ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1606 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರವಿೋಾಂದ್ಯ  ನಾರಾಯಣ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1607 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಠಠ ಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1608 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1609 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಣಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1610 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ರಮವವ ರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1611 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ್  ಸಂಖಯ ಸ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1612 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಗವಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1613 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1614 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1615 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1616 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1617 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚತಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1618 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚನ್ನ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಶಿಶೄಟಿಟ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1619 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಂಡ್ಲಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1620 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾರತಾಫ ಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1621 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1622 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1623 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಔಟೆಕ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1624 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಾಡಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1625 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1626 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ನಿೋಗನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1627 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಭಾಷ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1628 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣರಾವ್ ಘಂಟೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1629 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1630 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1631 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1632 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನ್ನ ಮಂತ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1633 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1634 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1635 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1636 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1637 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚದಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1638
ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿಠಲರಾವ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಎಕ್್ಬೋಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1639 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷತ್ಮ ಭಾಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1640 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1641 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ AMBAVVA ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1642 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1643 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರುತಿ ಚರ್ವಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1644 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ANSAA BAI ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1645 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1646 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಕುಾಂತ್ಲಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1647 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1648 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1649 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಖಳ್ಳರು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1650 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಲಿೋಲಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1651 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋಮಶಂಔರಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1652 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1653 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುಾಂಡಿಲಔ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕುಾಂಬಾರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1654 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1655 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1656 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಲಾಬೈ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1657 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1658 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1659 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಕಂಡುಗ ಲೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1660 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1661 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1662 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧಮಿಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1663 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1664 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1665 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1666 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ ರಾಥೋಡ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1667 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಔಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1668 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1669 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ಹಿೋರಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1670 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗ ಬಾಯಿ ಧನೂರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1671 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಜಾಯ  ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1672 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1673 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1674 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1675 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಶಕರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1676 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನ್ರಸಿಾಂಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1677 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಠಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1678 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1679 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಾಅನಂದ್ರಾವ್ ಮೂಲಗೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1680 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದೇರ್ವನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1681 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1682 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1683 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುಷಾ ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1684 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1685 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಗಿೋರತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1686 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1687 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1688 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1689 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1690 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1691 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1692 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಪಾದ್ಪ್  ಬಾಬುರಾವ್ ಸಿಾಂದ್ಖೇಡ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1693 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮತರಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1694 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಂಡಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1695 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋಮಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1696 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಗಿೋತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1697 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ ವಿವವ ಭಾರ್ ಗುಾಂಜ್ೋಟೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1698 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನುಮಂತ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1699 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1700 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯೋಗಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1701 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಗಿೋರಥಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1702 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಶ್ ರಮಭ ಾಂಗ್ ರ್ವಡಿಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1703 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1704 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯೂಸುಫಾಲಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1705 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ಸಾಹು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1706 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1707 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಮಹಾನಿಾಂಖಪ್  ಸಾಹು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1708 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುಷಾ ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1709 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನ್ಬಿಸಾಬ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1710 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿದಾಯ ಮ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1711 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1712 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1713 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಎಾಂ ಸಾಹು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1714 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1715 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1716 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1717 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1718 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ರಮವವ ರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1719 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1720 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಫಾಕು SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1721 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಭನಂದ್ನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1722 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪೂಜಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1723 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1724 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ದೇವಮುಕ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1725 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೌರಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1726 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1727 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1728 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1729 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1730 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1731 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿನಾಯಕ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1732 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾರತ್ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1733 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮನೋಸರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1734 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1735 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1736 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷಣಾ  ಭೋಮವ ಸರಳಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1737 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1738 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಮುಳಗೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1739 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿವವ ನಾಥ ವಿ ಕಂಡುಗ ಲೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1740 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೆಜನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1741 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕಿರಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1742 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಂಡಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1743 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಶಕರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1744 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1745 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷರುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1746 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1747 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚನ್ನ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1748 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1749 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1750 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಶಿಯ ೋ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1751 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪೂ ಷಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1752 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1753 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಮಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1754 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಪ್  ರ್ವರಿಕ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1755 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಸೂಾ ರ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1756 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1757 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಖಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1758 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಿೋಮ್ಗ ಬೇಗಂ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1759 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿೋತಾ ಾ಄ಲಿಯಾಸ್ ಪ್ದ್ಭ ಜಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1760 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಡಾ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಸ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1761 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖನ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1762 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1763 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಸೂಾ ಬಾಿಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1764 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1765 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1766 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1767 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1768 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1769 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಲಾಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1770 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕುಮಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1771 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1772 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಶಕರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1773 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1774 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚನ್ನ ಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1775 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1776 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಸದೇಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1777 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1778 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1779 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಖಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1780 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1781 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1782 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1783 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1784 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಲಿತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1785 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1786 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1787 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1788 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಯಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1789 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ ಮಹಾದೇ ನಂದ್ಗೂರು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1790 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ತಳಶಿರಾಮ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1791 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವಜ ತಳಸಿರಾಮ ಮುರಮೄ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1792 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಠಲರಾವ್ ರ್ವಮನ್ರಾವ್ ಮಷಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1793 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯನ್ಬ್ ಬಿೋ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1794 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇ ಷಸದೇವ್ ಮಷಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1795 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಲಾಷ್ ವದೇವ್ ನಂದ್ಗುರೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1796 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ರಾಮ ಶಿಾಂಧೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1797 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಬಲರಾಮ್ ಕ್ತಔಡ್ಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1798 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧೋಾಂಡಿಬಾ ಲಿಾಂಬಾಜ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1799 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1800 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ನ್ಪ್  ಮಲೆಿನಾಥ ಮುಲೆಗ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1801 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ GUNUBAI ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1802 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಾ಄ಮರತ್ಪ್  ಚಕೇಕ ೋಟೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1803 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ನೂರಂದ್ಪ್  ಔಟಿಟ ಕರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1804 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುರೇಖಾ ಶಿನಾದ್ನ್ ಔಟಿಟ ಕರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1805 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಅನಂದ್ರ ಗುಾಂಡಪ್  ಜಡಗ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1806 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಬವ  ಾಅನಂದ್ರೈಡ್ ಜೈಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1807 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷಸದೇವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1808 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕಿಸಾನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1809 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ತಯ ವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ನಾಗನೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1810 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ವತ್ಯ ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1811 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಯ ಫುಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1812 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಯ ಫುಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1813 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವಿವವ ನಾಥರಾವ್ ಯುಪಎಎಸ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1814 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುರೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1815 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ASHOK ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1816 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಗೋವಿಾಂದ್ ಕ್ತಾಂಖರೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1817 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1818 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಿೋತಾಬಾಯಿ ಸುರೇಶ್ ಸುತಾರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1819 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1820 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1821 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1822 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1823 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1824 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಕ್ತರಂ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಹಾಡು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1825 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1826 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಹುರಾಜ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1827 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1828 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1829 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾದ ರೂODು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1830 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1831 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1832 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಟಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1833 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಂದಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1834 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷತಿೋಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1835 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1836 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷವಿತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1837 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಾಂದ್ಯ  ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1838 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1839 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವಜ ಘೈನಾಥ ಬಿರಾಜದಾರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1840 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ ಶಿರ್ವಜ ಬಿರಾಜದಾರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1841 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಫಿಯಾ ಬಿಐ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1842 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಬವ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1843 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುರೇಖಾ ಡಿಗೆಗ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1844 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1845 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1846 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1847 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಲಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1848 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1849 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1850 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾಯ ಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1851 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಯಬು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1852 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತ್ಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1853 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1854 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1855 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಗಂಬರ್ ಗೋವಿಾಂದ್ ಬೇರದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1856 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಅನಂದ್ರಾವ್ ಬಾಪೂರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1857 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೄಾಂಔಟ್ ಗುಾಂಡು ಪೂಜಾರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1858 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮಕ್ತಾಂತ್ ಗುಾಂಡು ಪೂಜಾರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1859 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1860 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜೋನಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1861 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1862 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಕುಾಂತ್ಲಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1863 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಂಜನಾ ಧನ್ರಾಜ್ ಶಿಾಂಧೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1864 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1865 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷತಿೋಶ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಶಿಾಂಧೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1866 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿದಾಮ ತಿ ಶಾಮ ಮ್ ಾ಄ವಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1867 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಳ್ಳದಾಸ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಾ಄ವಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1868 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಶಿಯ ೋ ಧೇಪೄ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1869 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1870 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಡ್ಲಡ ೋರಮಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1871 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೂತ್ಲಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1872 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಮಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1873 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಾಜಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1874 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1875 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1876 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ ವಿಷ್ಕಾ  ಪೂಜಾರಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1877 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1878 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದೋಪಾಲಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1879 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಮಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1880 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಲಾಸ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1881 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1882 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1883 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್  ಸಾರೇಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1884 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1885 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಜರಾಳಲ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1886 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1887 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1888 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1889 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಶಿಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1890 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1891 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1892 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1893 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋವಿಾಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1894 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1895 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1896 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಜ್ಮ ೋತಿಬಾ ಜಾಧವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1897 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಪಾಾಂಡುರಂಗ್ ಎಸ್.ಜ.ಾಅರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1898 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1899 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪಾಾಂಡುರಂಗ್ ಸಾಖರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1900 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1901 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1902 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1903 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನಿತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1904 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1905 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1906 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1907 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1908 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ ನಾಖನಾಥ ಬೆಡೆ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1909 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗುರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1910 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1911 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪೄಯ ೋಮನಾಥ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1912 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಸುತಾರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1913 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1914 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನ್ಗುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1915 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1916 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಾಮೇೋಧರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1917 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿವವ ನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1918 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಖಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1919 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೄಾಂಔಟ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1920 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋವಿಾಂದ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಗಯಔರ್ವಡ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1921 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖರಾಜ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1922 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1923 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಜಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1924 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮ್ ರೇಣಾ  ಷಖಾರೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1925 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1926 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1927 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1928 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುವಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1929 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮನೋಸರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1930 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1931 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1932 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುನಿೋತಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1933 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1934 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮವ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1935 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮವ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1936 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1937
ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಂಜುನಾಥ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಪಾಟಿೋಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1938 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಶಿಡಡ ಪ್  ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಜೋನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1939 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ  ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜೋನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1940 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿನೋದ್ಕಮ್ಗರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1941 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದನೇಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1942 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1943 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1944 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1945 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್  ಾ಄ಣಾ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1946 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್



1947 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಕಿೋಲಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1948 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವ್ ಸುಭಾಷ್ ಬಾಧೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1949 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೇಾಂಡಿಬಾ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ನಂದ್ಗುರೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1950 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1951 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಣಾ  ಯವವಂತ್ ಜಮ್ಗದಾರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1952 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1953 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿೋಲಕಂಠ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1954 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಠಠ ಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1955 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1956 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1957 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತೇಜಶಿವ ನಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1958 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುರೇಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1959 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹೇಬ್ರಬ್ SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1960 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜೋರ್ ಸಾಬ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1961 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲೋಖೇಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1962 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1963 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1964 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ತಾಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1965 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷನ್ಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1966 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಸೂಾ ರ್ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1967 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1968 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1969 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1970 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1971 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1972 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1973 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1974 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷಕ್ತರಂ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1975 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಮಭ  ಗುಾಂಡಪ್  ಸಾಖರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1976 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1977 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಸೂಾ ಬಾಿಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1978 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಖಮವ ಡಗಾಂವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1979 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1980 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಖಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1981 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲಾಔರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1982 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಸದೇಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1983 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1984 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1985 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲಂಗ ಶಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1986 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ಕ್ತಾಂಟೆಕುರೆ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1987 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಾಂಬವ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1988 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1989 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಭಾತಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1990 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಣಾ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1991 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಡಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1992 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1993 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1994 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಿಬ್ರಬ್ SAB ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1995 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಆಲಾಹ ಯ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1996 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1997 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷವಂತ್ರಾಯ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1998 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

1999 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಲಿಾಂಖ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2000 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನ್ಜುಭ ನ್ ದ್ಷಾ ಗಿೋರ್ ಮುಜಾರ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2001 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೄಲವು ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2002 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿನಾಡ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2003 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2004 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2005 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2006 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2007 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2008 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುಾಂಡಲಿೋಔ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2009 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಿರಾದಾರ್ ವರಣಬಷಪ್  ಭೋಮರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2010 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣ ಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2011 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿೋಲಮಭ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2012 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2013 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿೋಬಾಯಿ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2014 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2015 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ GOVIND ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2016 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2017 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜೈಭೋಮ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2018 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2019 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಅನಂದ್ ಹಿರಿಯಾಯಕ್ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2020 ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇ ಟಾಪಾಿಲಿನ್

2021 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಜಾನಂದ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2022 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕುಷಮ್ಗತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2023 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಿಾಂಖಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2024 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧಮಿಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2025 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನ್ಸಿೋರುದದ ೋನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2026 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2027 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಂಡಿತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2028 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಬಾಯಿ ಸಾವ ಮರಾವ್ ಾ಄ಾಂಗುಟ್ಗಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2029 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2030 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಡಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2031 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2032 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2033 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖರಾಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2034 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಾಟಿೋಲ್ ಾ಄ನಿಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2035 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2036 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಮಕಿಷ ತಾರಪಾಲಿನ್

2037 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಸಾಗುಮ್ಗಲೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2038 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ತಾರಪಾಲಿನ್



2039 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2040 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2041 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಮಣಾ  ಪಂಡಿತ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2042 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2043 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2044 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜಖನಾನ ಥ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2045 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2046 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2047 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2048 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಶಕರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2049 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2050 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಿಮಿಲ ಘೋಡಕೄ ತಾರಪಾಲಿನ್

2051 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲೆಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2052 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2053 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಶೇೋಔ ತಾರಪಾಲಿನ್

2054 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜಖದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2055 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿವವ ನಾಥ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2056 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2057 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮುಲಾಲಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2058 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2059
ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಮ್ಗರ್ಣಔರಾವ್ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2060 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2061 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2062 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಸನ್ಮಂತ್ರೈ ನೆಲೊರು ತಾರಪಾಲಿನ್

2063 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪ್  ಮುಖಳೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2064 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2065 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮೇನ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2066 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋಮನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2067 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2068 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2069 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2070 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2071 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ನಿಾಂಖಶೄಟಿಟ ತಾರಪಾಲಿನ್

2072 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2073 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2074 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುನಂದ್ ಸಂಖಪ್  ಬಿರಾಜದಾರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2075 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಾಅಲೂರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2076 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2077 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜಯಂತ್ ಗೋವಿಾಂದ್ ಶುಭೇದಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2078 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋಮವ ತಾರಪಾಲಿನ್

2079 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔವಿತಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2080 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡೇ ರಾವ್ ಸಿನೂನ ರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2081 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುರೇಖಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2082 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರಾಮ ಗಂಗರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2083 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2084 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪುತ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2085 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಸಾಲಗರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2086 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋಮನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2087 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಸಿನೂನ ರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2088 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಮಡ್ಲ ತಾರಪಾಲಿನ್

2089 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಂಖಳ ಮಡ್ಲಡ ತಾರಪಾಲಿನ್

2090 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಂಡಕಿರ್ಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2091 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ಯ ಭಾತಿ ಮಡ್ಲ ತಾರಪಾಲಿನ್

2092 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ಔಲಗಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2093 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುವರಣ ಸಲೆೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2094 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2095 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2096 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಾಂಬಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2097 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಯಬಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2098 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2099 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಅನಂದ್ರಾವ್ ಕ್ತಳೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2100 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲೆಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2101 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡೇರಾಯ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2102 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2103 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರವಿಚಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2104 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2105 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಾಂದ್ಯ ಬಾಯಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಘೋಡಕೄ ತಾರಪಾಲಿನ್

2106 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಿಲಮ್ಗಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2107 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಾಂದ್ಪ್  ಧಾಂಡಪ್  ಸಾಗುಮಲೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2108 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಟ್ಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2109 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಫರಿದದ ೋನ್ ಪ್ಟೇಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2110 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲಔಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2111 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2112 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2113 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2114 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಷರುಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2115 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2116 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುರೇಖಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2117 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜಖದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2118 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2119 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2120 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೃತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2121 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರವಿೋಾಂದ್ಯ  ಪಂಡಿತ್ ಜಕ್ತಪುರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2122 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಂಔರ್ ಶಂಕು ತಾರಪಾಲಿನ್

2123 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಾಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2124 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಮಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2125 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವಜ ಾಆಾಂಖಳೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2126 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭಾಗಿೋರಥಿ ಮದೋಳಮ  ಮಡಪ್ತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2127 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಪುರಾವ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2128 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಾಈದ್ಗಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2129 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾರಪಾಲಿನ್



2130 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾನಂದ್ ಔಖನುರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2131 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2132 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2133 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2134 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಮಲೆಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2135 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2136 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜೋಜಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2137 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸೋನಾಕ್ತಾಂಬಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2138 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮರಾವ್ ಧೋತ್ರಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2139 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2140 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಟ್ನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2141 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಹುಣ್ಣಾ  ಜೆಟೆಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2142 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2143 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪೋರಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2144 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ  ನ್ಡಗರಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2145 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಮದೇವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2146 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2147 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬುಶಾ ನಿಔಕ ಮ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2148 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾವ ಮರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2149 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಟಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2150 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರಾಯ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಭೈರಮ್ಗದ್ಗಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2151 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2152 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಾಿತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2153 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಸಾಖರಸ್ಟಿಟ ತಾರಪಾಲಿನ್

2154 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಪ್ನ್ನ ತಾರಪಾಲಿನ್

2155 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಬಿದಾಿರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2156 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರಾಯ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2157 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಫೂರ್ ಸಾಬ್ ನಿಾಂಬಾಳಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2158 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ಧಮಿಣಾ  ಶಂಕು ತಾರಪಾಲಿನ್

2159 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2160 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2161 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2162 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2163 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಿಲಾ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2164 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೈಪ್ನ್ ಸಾಬ್ ಹಾರಕೂಡ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2165 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಿಸಿಭ ಲೆಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2166 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2167 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2168 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2169 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2170 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2171 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮ್ಗರುತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2172 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2173 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ಸುತಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2174 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೃತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2175 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2176 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಹುಸೇನಾಬಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2177 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2178 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2179 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2180 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾರಷವ ತಿೋ ಕಡಗನ ಚ ತಾರಪಾಲಿನ್

2181 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2182 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2183 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2184 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2185 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಚೌಧರಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2186 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2187 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲೆಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2188 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಕ್ತರಾಾಂ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಬಾಬರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2189 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಸುರ್ವಷನೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2190 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ತಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2191 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2192 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2193 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2194 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2195 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಇವವ ರಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2196 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2197 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ನಿಔಕ ಾಂ ತಾರಪಾಲಿನ್

2198 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಟ್ಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2199 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2200 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ಯವ ತಾರಪಾಲಿನ್

2201 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಘಾಲೆಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2202 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2203 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2204 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್  ಕೄರೂರು ತಾರಪಾಲಿನ್

2205 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2206 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2207 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಶಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2208 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ ರ್ವಲಿಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2209 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಶಿಲಮ್ಗಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2210 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2211 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2212 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿವರಣಪ್  ಭಾವಿಔಟಿಟ ತಾರಪಾಲಿನ್

2213 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಠಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2214 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ವ ತಾರಪಾಲಿನ್

2215 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2216 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2217 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮೇದನಾಸ ಬ್ ಸಿಔಕ ಲಗರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2218 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಾ಄ಾಂಬಾಜ ವಹಾಪುರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2219 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಮು ತಾರಪಾಲಿನ್

2220 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್  ಡಡ ರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2221 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಶಕರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್



2222 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2223 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2224 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಿೋಲವ  ಮರೆಪ್  ಸಿಾಂಗೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2225 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ವಹಾಪುರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2226 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧರೆಪ್  ವಹಾಪುರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2227 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ಯ ದೋಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2228 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಂಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2229 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2230 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2231 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2232 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2233 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಲಿತಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2234 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮನೋಸರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2235 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲಕ ಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2236 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2237 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2238 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ಷಾ ಗಿೋರ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2239 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಾಸಿಮ್ಗಲಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2240 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಾನಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2241 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚೌಳಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2242 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ರಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2243 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಿಪ್ ಣ್ಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2244 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಾಿತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2245 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2246 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜನ್ತ್ಬಿೋ ನಿಾಂಬಾಳಕ ರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2247 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜಾಫಸಾಿಬ್ ನಿಾಂಬಾಳಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2248 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2249 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಷವಿವವ ರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2250 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರವಿಚಂದ್ಯ  ಟನೆನ ತಾರಪಾಲಿನ್

2251 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2252 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವೆಜನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2253 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2254 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2255 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2256 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಯಿಬವ  ಐಹಳೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2257 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುರೇಶ್ ಖಣಪ್ತಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2258 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವನಂದ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2259 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2260 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರತ್ನ ವ ತಾರಪಾಲಿನ್

2261 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆೆವಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2262 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2263 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖವ ತಾರಪಾಲಿನ್

2264 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಬಜಂತಿಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2265 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗಬೈ ಪೂಜಾರಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2266 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2267 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮುತ್ಾ ಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2268 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಠಠ ಲ ಔಣಮುಸ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2269 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದಾಮ ಮಣಾ  ಷಲಖರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2270 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2271 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್  ದೇವಂತ್ಗಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2272 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖವ ತಾರಪಾಲಿನ್

2273 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಗವಾಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2274 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಳಪ್  ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ನಿಗುಿಡಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2275 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2276 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಾಂಬಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2277 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಮ್ಗಧರಾವ್ ಕೇಖಟ್ನೂರು ತಾರಪಾಲಿನ್

2278 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಖಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2279 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2280 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ಾಂಡಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2281 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2282 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2283 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2284 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಇರಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2285 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ರಾಯಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2286 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2287 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2288 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವೆಜುನಾಥ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2289 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2290 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಪ್  ಶಾಕ್ತಪುರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2291 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗಧರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2292 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2293 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಣಿಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2294 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2295 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2296 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2297 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2298 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಕುಮ್ಗರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2299 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಂಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2300 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2301 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪುತ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2302 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಕ್ತರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2303 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2304 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋಮನಾಥ ಪಾಮ ಟೆನ ತಾರಪಾಲಿನ್

2305 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2306 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2307 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2308 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧನ್ಯಮ  ಔಲೆಯಮ  ಸಾವ ಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2309 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಿಮಿಲ ತಾರಪಾಲಿನ್

2310 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಯಬಣಾ  ಲಡಪ್  ಹಾಡಿಮನಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2311 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2312 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ ಬಷಣಾ  ಸಡಲಗಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2313 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಅಾಂಬೆಯ ಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್



2314 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುಭಮರಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2315 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷಣಾ  ಾಇವವ ರಪ್  ಸಡಲಗಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2316 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2317 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2318 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2319 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಷತ್ವ  ಔಟಿಟ ಮನಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2320 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2321 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2322 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬುರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2323 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2324 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2325 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2326 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಆರಾಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2327 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2328 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧಮಿಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2329 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಔಕ ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2330 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾಾಂತ್ಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2331 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಭೋಮ್ಗಪುರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2332 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೂರಮಭ  ಬಿಾಂಪುರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2333 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2334 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಅಕ್ತವ ತಾರಪಾಲಿನ್

2335 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಿೋಡ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2336 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಾವಂತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2337 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋಮನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2338 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಮಭ  ಾಅಳಂಡ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2339 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಮಶ್ ಾಆಔಕ ಲಕಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2340 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮ್ಗಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2341 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2342 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸಾಗುಮಲೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2343 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮರೆಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2344 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2345 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2346 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಮಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2347 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ಕೇೋಖನುರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2348 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2349 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2350 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2351 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2352 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2353 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪೄಯ ೋಮನಾಥ ಬಾಬಾರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2354 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೋಪಚಂದ್ ಬಾಜರಾವ್ ಬಾಬಾರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2355 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಬಾಜರಾವ್ ಬಾಬೆಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2356 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್  ಕೇಳಸುರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2357 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಶಂಔರಪ್  ಚೌಧರಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2358 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಷನ್ಮನಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2359 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆೆವಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2360 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2361 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವನಂದ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2362 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2363 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2364 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2365 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಆಟಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2366 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಠಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2367 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗಬಾಯಿ ಾಇವವ ರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2368 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2369 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2370 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮ್ಗಶಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2371 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಗ್ ಮರ್ಣಕ್ ಷನ್ಮನಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2372 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೆಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2373 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2374 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಗಾಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2375 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2376 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಖಣಪ್ತ್ ಕಂಬಾರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2377 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2378 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2379 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಂಡಿತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2380 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2381 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಇರಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2382 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರತಾನ ಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2383 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಇರಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2384 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2385 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗಬಾಯಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಮಭ ನೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2386 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2387 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ಮಿಣ್ಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2388 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಕುಟ್ನನ ರಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2389 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2390 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಗೌಡ ತಾರಪಾಲಿನ್

2391 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರೇಣ್ಮಕ್ತಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2392 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2393 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಹಾಜಬಾಬು ಾಅರ್ ಮುಜಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2394 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮ್ಗಶಾಕ್ ಮುಜಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2395 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶರಿೋಫಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2396 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೌರಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2397 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೃತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2398 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೃತ್ರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2399 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2400 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷಮ್ಗಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2401 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2402 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2403 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ  ಜಕ್ತಪುರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2404 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2405 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ತಾರಪಾಲಿನ್



2406 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2407 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖರಾಜ್ ಾ಄ನಾಸಿರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2408 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2409 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2410 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡಪಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2411 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2412 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ರಾಚಪ್  ಷನ್ಮನಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2413 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ಯ ಬಾತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2414 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಕರ್ ಸಾಮನೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2415 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಮುಲಗೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2416 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2417 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2418 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2419 ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷವೄವವ ರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2420 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮನಿಕ್ತಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2421 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2422 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಂಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2423 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2424 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2425 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2426 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2427 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಇವವ ರಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2428 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮೌನ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2429 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2430 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2431 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗರುತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2432 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಮಲೆಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2433 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಮಶ್ ಾಅರ್ ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2434 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2435 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2436 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭೋಮ್ಗಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2437 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2438 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಧುಸೂದ್ನ್ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಸ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2439 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2440 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಮನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2441 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಶತ್ಬಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2442 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ರಮವವ ರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2443 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ತಿಪ್ ಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2444 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2445 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬೆಾಂಡಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2446 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2447 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿೋರಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2448 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿಾಂಖ ರಾಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2449 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಂಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2450 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2451 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2452 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2453 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪಾಿತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2454 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2455 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2456 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2457 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಣಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2458 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ರಮವವ ರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2459 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಲಾತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2460 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಮೃತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2461 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭೋಮ್ಗಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2462 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಂಡಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2463 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ SAB ತಾರಪಾಲಿನ್

2464 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರಾಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2465 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಕೃಶಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2466 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಶಕರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2467 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2468 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಚಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2469 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಇರಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2470 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹೇಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2471 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2472 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಧುಲಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2473 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚನ್ನ ವಿೋರಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2474 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದೇರಾಜ ಮುಗೆಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2475 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಇವವ ರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2476 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೋಮಶಕರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2477 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2478 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2479 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ತಾರಪಾಲಿನ್

2480 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಖರಾಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2481 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ತೇಜರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2482 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಬು ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2483 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2484 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಣಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2485 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಿೋರಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2486 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನ್ದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2487 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ ಮುಗೆಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2488 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬೇಗಂ ಬಿಐ ತಾರಪಾಲಿನ್

2489 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2490 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಜಯಾನಂದ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2491 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಯಾನಂದ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2492 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಅನಂದ್ರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2493 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿೋರಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2494 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮಲಿನ್ಕರಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2495 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2496 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾಯ ಮ್ಗಲಿ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2497 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಚಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್



2498 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರುದ್ಯ ಶೄಟಿಟ ತಾರಪಾಲಿನ್

2499 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿಾಂಖಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2500 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2501 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಖಾಮ ಮೆಾಂಗ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2502 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಚಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2503 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರುದ್ಯ ಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2504 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2505 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2506 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಲಾತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2507 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರತ್ನ ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2508 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಕುಮ್ಗರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2509 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಕ್ತಾಂತ್ಮಭ  ರಾಮಣಾ  ಪೂಜಾರಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2510 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ ತಾರಪಾಲಿನ್

2511 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ ತಾರಪಾಲಿನ್

2512 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2513 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಮಚಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2514 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇ ತಾರಪಾಲಿನ್

2515 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2516 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2517 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷನ್ಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2518 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಖುಬಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2519 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂಬಯಮ  ಮ್ಗದ್ಪ್ತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2520 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2521 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಕುಮ್ಗರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2522 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷತಿೋಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2523 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2524 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಜಾಾ ನಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2525 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಗ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2526 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2527 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2528 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2529 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮೆನಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2530 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2531 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2532 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭಾರತಾ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2533 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷರಷವ ತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2534 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2535 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಕ್ತರ್ಣಿಕ್ ಕೇೋರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2536 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡೇರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2537 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2538 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಪ್  ಕೇಾಂಗಿಟಿಟ ತಾರಪಾಲಿನ್

2539 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2540 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2541 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸರಿಕರಿ ಮುಖಳ್ಳ ತಾರಪಾಲಿನ್

2542 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2543 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದೇರಾಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2544 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2545 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2546 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಮಚಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2547 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಮು ತಾರಪಾಲಿನ್

2548 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪೄಮು ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2549 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷರುಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2550 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಮ್ಗನಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2551 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಬು ತಾರಪಾಲಿನ್

2552 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2553 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಾಂತಾಮರ್ಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2554 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದಾತ ತಾರಪಾಲಿನ್

2555 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರೇವಂಶಿದ್ಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2556 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚೆನ್ನ ವಿೋರಯಮ  ಔಣಮಸ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2557 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ವರಣಬಷಪ್  ಔಳಶೄಟಿಟ ತಾರಪಾಲಿನ್

2558 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಜರಂಖರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2559 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2560 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2561 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2562 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಭದ್ಯ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2563 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾದ್ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2564 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಖಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2565 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2566 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರೇಣಸಿದ್ದ ಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2567 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2568 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಲಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2569 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಂಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2570 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2571 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2572 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಹನಾನ ಳ್ಳ ತಾರಪಾಲಿನ್

2573 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಇರಮಭ  ನ್ರೋಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2574 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೋಮಲಿಾಂಖ ತಾರಪಾಲಿನ್

2575 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2576 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ತಾಯಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2577 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸನ್ಮಂತಾಯ ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2578 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಬು ತಾರಪಾಲಿನ್

2579 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಮಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2580 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂದೋಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2581 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2582 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗೋಮನಿಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2583 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2584 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಮು ತಾರಪಾಲಿನ್

2585 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುರತಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2586 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2587 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2588 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನುಸಾ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2589 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್



2590 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2591 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2592 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭದ್ಯ ಪ್  ರ್ವಲಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2593 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸರಿಚಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2594 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ರುಣಕುಮ್ಗರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2595 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2596 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದ್ವರಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2597 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2598 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರೆಸಮತ್ ಬಿೋ ತಾರಪಾಲಿನ್

2599 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಾಯಿಬವ ತಾರಪಾಲಿನ್

2600 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಲಿರಾಮ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2601 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಾಂಬಾಯ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2602 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2603 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದ್ತಾಾ ತಾಯ ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2604 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರು ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2605 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2606 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಾಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2607 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2608 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷನ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2609 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಾ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2610 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗರುತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2611 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲಔಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2612 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಕೄಶೄಮಾಂಗ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2613 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2614 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2615 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈಸಾಭ ನ್ ಸಾಬ ತಾರಪಾಲಿನ್

2616 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚನ್ನ ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2617 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ದ್ಲಧನಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2618 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2619 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇ ತಾರಪಾಲಿನ್

2620 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2621 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2622 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಣಮಂತಾಯ ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2623 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲಔಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2624 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2625 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂಡಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2626 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭೋಮ್ಗಶಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2627 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಂಡ್ಲಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2628 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಅನಂದ್ ಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2629 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಖರತ್ನ ತಾರಪಾಲಿನ್

2630 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಜಯ್ ಲಕಿಷ ಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2631 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2632 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿಲಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2633 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಯತ್ನುಬಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2634 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2635 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2636 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಲಾತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2637 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ENDUBAI ತಾರಪಾಲಿನ್

2638 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಪಾತ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2639 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಇರಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2640 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಮಲಾಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2641 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರ್ವನಂದ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2642 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2643 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಯಕ್ತಲಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2644 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ತಾರಪಾಲಿನ್

2645 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತ್ ಗೌಡ ತಾರಪಾಲಿನ್

2646 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಳಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2647 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋಪ್ಥರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2648 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಸದೇಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2649 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2650 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮೄಹಾಾ ಬ್ SAB ತಾರಪಾಲಿನ್

2651 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಖಾಸಿಮ್ SAB ತಾರಪಾಲಿನ್

2652 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2653 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2654 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಮಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2655 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚೆನ್ನ ವಿೋರಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2656 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಾಂಬವ ತಾರಪಾಲಿನ್

2657 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಮೃತ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2658 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2659 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2660 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಸದೇಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2661 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪೂಜಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2662 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷಚನ್ ಶೃಾಂಗರಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2663 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮರ್ಣಔಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2664 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಿಬ್ರಬ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2665 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹೇಬ್ರಬ್ SAB ತಾರಪಾಲಿನ್

2666 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಂಔರರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2667 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2668 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2669 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2670 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನಾನ ರೆ ತಾರಪಾಲಿನ್

2671 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2672 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2673 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2674 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2675 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2676 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2677 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂಖಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2678 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2679 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2680 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಖಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2681 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷಣಾ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್



2682 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಖದೇಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2683 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2684 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2685 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದೇವಮುಕ ತಾರಪಾಲಿನ್

2686 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಖಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2687 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2688 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2689 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಾಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2690 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2691 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2692 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2693 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದಾಂಖಬರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2694 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ತಔಕ ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2695 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸನುಮಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2696 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿಲಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2697 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷವಿತಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2698 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಹುಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2699 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಿಬ್ರಬ್ ಬಿೋ ತಾರಪಾಲಿನ್

2700 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಶಿಯ ೋ ತಾರಪಾಲಿನ್

2701 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಕೃಶಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2702 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಂಔರ್ ಸಿಾಂಗ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2703 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರವಿ ಜಮ್ಗದಾರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2704 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2705 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭಾರತಿೋಯ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2706 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಣಮಂತ್ ಬಿರಾಜದ ರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2707 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2708 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಜೋನ್ಗಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2709 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2710 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ದೋಪುಕಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2711 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯಶೇೋದಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2712 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭೋಮ್ಗಶಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2713 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2714 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭೌರಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2715 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2716 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಖಣಪ್ತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2717 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಮತಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2718 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಡಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2719 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2720 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯೆಮನಾಥ ಪ್ರ್ವರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2721 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುನಿೋತಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2722 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಖರತ್ನ ತಾರಪಾಲಿನ್

2723 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತ್ವಿೋರಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2724 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಗಂಖಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2725 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2726 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2727 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2728 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಲಿೋಲಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2729 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2730 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಸೂಾ ರ್ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2731 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷರನ್ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2732 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುನಿೋತಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2733 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಮಲಸಾಬ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2734 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭಾಮಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2735 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2736 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2737 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶೆಖ್ ರಜಾಕ್ SAB ತಾರಪಾಲಿನ್

2738 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2739 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2740 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾನುದಾಸ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2741 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪೋರಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2742 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಿಯಾಔ ತಾರಪಾಲಿನ್

2743 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮನಿಕ್ತಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2744 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಲಿಬ ೋಮರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2745 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಶಕರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2746 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ AMBAVVA ತಾರಪಾಲಿನ್

2747 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2748 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2749 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2750 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಧುಮತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2751 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಲಿಾಂಖಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2752 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಶಕರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2753 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷವಿತಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2754 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2755 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔರಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2756 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮೆಬ್ರಬಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2757 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಹುಭ ಾಂಸಾ ಬೇಗಂ ತಾರಪಾಲಿನ್

2758 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲಕ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2759 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ಬಿಲ್ಗ ಾಂಡಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2760 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2761 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಯಶಿಯ ೋ ತಾರಪಾಲಿನ್

2762 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2763 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2764 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2765 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈಮಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2766 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2767 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2768 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2769 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2770 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2771 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿಲಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2772 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2773 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್



2774 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2775 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದ್ತ್ಾ ಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2776 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ವಿೋಣ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2777 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಖರಾಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2778 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿಾಂಖಣಾ  ಬಿರಾದಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2779 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗಪ್ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2780 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಂಟ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2781 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2782 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2783 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈಮಶ್ ಕುಾಂಬಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2784 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2785 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಂಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2786 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಕಂಠರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2787 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಕುಮ್ಗರ ವಪಾ ರ್ಣ ತಾರಪಾಲಿನ್

2788 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2789 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2790 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷರಷವ ತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2791 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಶಂಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2792 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2793 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2794 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈಮಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2795 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2796 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2797 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲನಾಥ ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಖಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2798 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭೂದೇವಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2799 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಚಔಕ ಮಠ ತಾರಪಾಲಿನ್

2800 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮನೋಸರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2801 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2802 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗಲಾಶೄತ್ರಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2803 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2804 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2805 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷತಿೋವಚ ಾಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2806 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಶಿಔಲಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2807 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2808 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೋಮನಾಥ ತಾರಪಾಲಿನ್

2809 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ತಾರಪಾಲಿನ್

2810 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2811 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2812 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2813 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2814 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2815 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮರ್ಣಕ್ ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2816 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2817 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2818 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2819 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಸ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2820 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2821 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ತಾರಪಾಲಿನ್

2822 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2823 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಗ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2824 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ತಿರುಪ್ತಿ ಸಿಾಂಗ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2825 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಮ ಾಂಬುಲಿಾಂಗ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2826 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2827 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ತಾರಪಾಲಿನ್

2828 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2829 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಲಿಾಂಖಮಭ  ಎಸ್ ಔಳಶೄಟಿಟ ತಾರಪಾಲಿನ್

2830 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2831 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2832 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷತಿೋಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2833 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2834 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದ್ತಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2835 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2836 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2837 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2838 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮನೋಸರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2839 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2840 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ರವಿನ್ ಬೇಗಂ ತಾರಪಾಲಿನ್

2841 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ NABI SAB ತಾರಪಾಲಿನ್

2842 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಮಭ  ಪ. ಬಿರಾದಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2843 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2844 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2845 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2846 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ ರೇ ತಾರಪಾಲಿನ್

2847 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2848 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪೋರಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2849 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಖದೋಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2850 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಮ ಾಂಬುಲಿಾಂಗ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2851 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2852 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ ತಾರಪಾಲಿನ್

2853 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷನ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2854 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ASHOK ತಾರಪಾಲಿನ್

2855 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2856 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷಫಿಲ್ SAB ತಾರಪಾಲಿನ್

2857 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಮೃತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2858 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2859 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2860 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2861 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಮಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2862 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜೋಜಾಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2863 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗರುತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2864 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೋಮಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2865 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜೈ ಭೋಮ ತಾರಪಾಲಿನ್



2866 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪುಡೆುಔ ತಾರಪಾಲಿನ್

2867 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಗಾಂದ್ಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2868 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2869 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಾಯಬಣಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2870 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2871 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2872 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2873 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುನಂದಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2874 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಸು ತಾರಪಾಲಿನ್

2875 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂಜಯ್್ಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2876 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದಾಯ ಮಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2877 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2878 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿೋರಬದ್ಯ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2879 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮುನೆನ ಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2880 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2881 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶೇೋಭಾತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2882 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶೇೋಭಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2883 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಗಶ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2884 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಯಶಿಯ ೋ ತಾರಪಾಲಿನ್

2885 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯುರಾಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2886 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2887 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2888 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಚಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2889 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2890 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2891 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರು ತಾರಪಾಲಿನ್

2892 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಖನಾನ ಥ ಔನ್ನ ತಾರಪಾಲಿನ್

2893 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದೇರ್ವನಂದ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2894 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಧುಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2895 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಷರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2896 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2897 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಖನಿರ್ವಸ್ ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2898 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪಂಚಪುಲ ತಾರಪಾಲಿನ್

2899 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷಲೆೋಧಿನ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2900 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2901 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2902 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಡದ್ಪ್  ಕೄಮಶೄಟಿಟ ತಾರಪಾಲಿನ್

2903 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2904 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ಕೄಮ್್ಶೄಟಿಟ ತಾರಪಾಲಿನ್

2905 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2906 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ತಾರಪಾಲಿನ್

2907 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಬಿಫ ೋರ್ ಸಾಬ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2908 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷರಷವ ತಿ ಮಕ್ತಸಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2909 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಜ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2910 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಚಯಮ ತಾರಪಾಲಿನ್

2911 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2912 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪೋರಯಮ  ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2913 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಮಭ ತಾರಪಾಲಿನ್

2914 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಶಿಔಲಾ ತಾರಪಾಲಿನ್

2915 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2916 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಧೌಲತ್ರಾವ್ ಸಂಗೋಲಗಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2917 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗರುತಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2918 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ ರಾವ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2919 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಧಣ್ಣಾ ರು ತಾರಪಾಲಿನ್

2920 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಭದ್ಯ ಬಾಯಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2921 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಅನ್ವಂತ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2922 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರತಂಔರ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2923 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರಾಯ ತಾರಪಾಲಿನ್

2924 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಪ್ ತಾರಪಾಲಿನ್

2925 ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ ಬೆಳಮಗಿ ತಾರಪಾಲಿನ್

2926 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2927 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2928 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2929 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಯಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2930 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮ್ಗದ್ಣಾ  ಶಿರೂರು ತಾಡಪಾಲಿನ್

2931 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2932 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2933 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2934 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶೄರಣಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2935 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2936 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ ರೈ ಹೂಗರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2937 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲವಿತ್್ಕುಮ್ಗರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2938 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಮಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2939 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2940 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಫಿೋಕ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2941 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದಾನ್ಯಮ  ಬಿ ಹಿರೇಮಠ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2942 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಪ್  ಔಡಗಂಚ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2943 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2944 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2945 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2946 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯಲೆಪ್  ಹಿರಕೂರು ತಾಡಪಾಲಿನ್

2947 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್  ಷನ್ಕ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2948 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್



2949 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2950 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2951 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭಾಖಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2952 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2953 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷರನಾಭೂಷಪ್  ಸಾಮಖರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2954 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2955 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2956 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಗಿೋತಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2957 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2958 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ವರತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2959 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2960 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೆಮು ರಾಥೋಡ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2961 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2962 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧಮಿಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2963 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ತಾಡಪಾಲಿನ್

2964 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಮಿಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2965 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2966 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಔಳಶೄಟಿಟ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2967 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2968 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2969 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2970 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ ಒಲೇಕ್ತರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2971 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2972 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2973 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಧೋತ್ರಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2974 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂಡಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2975 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭು ಔನಿನ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2976 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯವವಂತ್ ರಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2977 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದೇರ್ವನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2978 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ ಗುಾಂಡದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2979 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2980 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2981 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಲಾಾ ನ್ ಸಾಬ್ ಔಡಮುದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2982 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಡಸ್ಟ ್ಗಿೋರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2983 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜತಿಾಂಖರಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2984 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2985 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಾಯಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2986 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ  ವ ಷನ್ಗುಾಂಡಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2987 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2988 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ನ್ದಾಫ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2989 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಪಾಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2990 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಮತಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2991 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2992 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲೆಿನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2993 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ  ಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2994 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುನಂದಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2995 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಾಂಗ ಪಂಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2996 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಮಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2997 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಾಯಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2998 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೂಯಿ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆದರಿಗಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

2999 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3000 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತಾಯ ಯ ಮದ್ಮ ಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3001 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಖಣಾ  ಕುಾಂಬಾರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3002 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುನಿೋತಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3003 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3004 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3005 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3006 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3007 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಭಮ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3008 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3009 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಯಮ ಪ್  ಷನಾಮ ಸಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3010 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3011 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನ್ಬಿಸಾಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3012 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3013 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಖಮನಾಥ ಾ಄ಪ್್ಪನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3014 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3015 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್



3016 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಮಂಖಲಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3017 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3018 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚೋಕೆು  ಪಾರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3019 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ ಪೋಜಾಿಡ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3020 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3021 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3022 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3023 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೂಟಿಕ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಹಾಲಿಮನಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3024 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಯಶಿಯ ೋ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3025 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3026 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ರಧು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3027 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3028 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3029 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3030 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನಿತಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3031 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3032 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುರೇಾಂದ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3033 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3034 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3035 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಟ್ಟ ಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3036 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ಧನಿನ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3037 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3038 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3039 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3040 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೇೋಗಸಿದ್ದ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3041 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3042 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಶಂಔರ ಔನಿನ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3043 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಜರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3044 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಂಡಪ್  ಸನುಮಂತ್ ಹೂಗರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3045 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಶೇಔ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3046 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3047 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಯಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3048 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಂಡ್ಲಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3049 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3050 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಸೇರಿಕ್ತರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3051 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಖಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3052 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3053 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಔಳಶೄಟಿಟ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3054 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರವುತ್ಪ್  ಔನಿನ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3055 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3056 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3057 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3058 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ  ಪುಲಾರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3059 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3060 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3061 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮದೋನಾ ಬಿಐ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3062 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದೇಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3063 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಮತಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3064 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ವ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3065 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಪಾದ್ಪ್  ಕುಾಂಬಾರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3066 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3067 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3068 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3069 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾನಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3070 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಸೂಾ ರ್ ಬಾಯಿ ಸಡಪ್ದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3071 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3072 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3073 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ವ ಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3074 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3075 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಮಲಾಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3076 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3077 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧಮಿರೇ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3078 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3079 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂಡಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3080 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3081 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3082 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್



3083 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3084 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3085 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3086 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತ್ಪ್  ಫಕುಯ ದದ ೋನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3087 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3088 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲಔಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3089 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧೋಳಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3090 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣ್ಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3091 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3092 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3093 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3094 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಮ ಡೆ್ಲಸಾಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3095 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಖಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3096 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಮ ಡೆ್ಲಸಾಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3097 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3098 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3099 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3100 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3101 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3102 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಲವಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3103 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಂಟ್ಪ್ ಜೌಲಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3104 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ರಮವವ ರ್ ಜೌಲಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3105 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3106 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3107 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂತೋಶಕುಮ್ಗರ ವಿಠಲ ತ್ಳರ್ವರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3108 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮಶಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3109 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3110 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್  ಹಗರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3111 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಡಲೆ ಸಾಬ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3112 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3113 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3114 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೌಡಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3115 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಮಭ  ಔನಿನ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3116 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3117 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3118 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3119 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷ ಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3120 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3121 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3122 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಲಾಬ್ ಷಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3123 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3124 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3125 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3126 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3127 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಮರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3128 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕುಪಾಂದ್ಯ  ಸಿ ಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3129 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3130 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3131 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಮಚಂದ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3132 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3133 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3134 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೌಸಾಹೇಬ್ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3135 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3136 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3137 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾತ್ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3138 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್  ತ್ಳರ್ವರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3139 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3140 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಠಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3141 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3142 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3143 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಿೋರಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3144 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮೌಲಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3145 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕುರಕಟ್ ಷಸಿಔಲಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3146 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಹುಸೇನ್ ಷಬ್ ಗೋಲಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3147 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3148 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಿತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3149 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕಂಟ್ಪ್  ಮಲೆಪ್  ಔಸುಗೋಳ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್



3150 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3151 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3152 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3153 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬರ್ವವ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3154 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷಚನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3155 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3156 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿ ಔರಣ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3157 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3158 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3159 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3160 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮೂಡಿನಾಸ ಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3161 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3162 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ರಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3163 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಆರಾಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3164 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3165 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿೋಲಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3166 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಿತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3167 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3168 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡೇ ರಾವ್ ಕೇನೆಕ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3169 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3170 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಿಸಿಭ ಲೆಾ  ರ್ವಡಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3171 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3172 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3173 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3174 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3175 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧಮಿಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3176 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ಪ್  ಸಡಪ್ದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3177 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಪ್  ಸಡಪ್ದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3178 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3179 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3180 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3181 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮಸಿಿಾಂಗ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3182 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್  ನಾಯಕ ೋಡಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3183 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿೋಲಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3184 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3185 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3186 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3187 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಜಯಕುಮ್ಗರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3188 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3189 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧಮಿರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3190 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3191 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3192 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಯೆಲೆಡ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3193 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಖಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3194 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3195 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3196 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಲೆಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3197 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3198 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3199 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಎಸ್ ಹನೆಶ ಟಿಟ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3200 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಹನ್ನ ಶೄಟಿಟ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3201 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಚೇನ್ಕಿಕ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3202 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3203 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3204 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅಾಂಜನೇಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3205 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3206 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಲಶ ನ್ ಬೇಗಂ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3207 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮ್ಗಲಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3208 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3209 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಕುಸ ಲ್ ಸಾಬ್ ಗೋಲಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3210 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಿಬನ್ಬಿ ಜಮ್ಗದಾರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3211 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖಣಪ್ತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3212 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ನಾಗೂರೆ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3213 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3214 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3215 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3216 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ ಔನಿನ ತಾಡಪಾಲಿನ್



3217 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3218 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷನಿಾಂಖಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3219 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋಡುಬೈ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3220 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3221 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3222 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3223 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷದಾಶಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3224 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುನಿೋತಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3225 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3226 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಯಕ್ ಪ್ಟೇಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3227 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಎಚ್ ನಾಯಕ ೋಡಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3228 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಿರೆಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3229 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3230 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುದೇಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3231 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3232 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3233 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕುಲ್ಸ ಮ್ಗ ಬಿಐ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3234 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3235 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3236 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3237 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ಧ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3238 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3239 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುನಿೋಲಕುಮ್ಗರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3240 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷರಷವ ತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3241 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಜನಾಥ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3242 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3243 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಮಚಂದ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3244 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3245 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್  ಬೋರಮರ್ಣ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3246 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಲೆಾಬಕ್ಷ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3247 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3248 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕೃಶಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3249 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3250 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3251 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತವಪ್  ಎಸ್ ತ್ಡಲಗಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3252 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯಾಫ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3253 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್  ಾಅಳಂಡ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3254 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ಧ ಲಿಾಂಖಪ್  ಗುರುಪಾದ್ಪ್  ಧೋತ್ರಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3255 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3256 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3257 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3258 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3259 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3260 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3261 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಕುಫ ಲ್ ಮುಜಾರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3262 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3263 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋರಔನಾಥ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3264 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಬ ಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3265 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3266 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3267 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3268 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಗಧರ ಗುರುಸಿದ್ದ ಯಮ  ಹಿರೇಮಠ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3269 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3270 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಹಿರೇಮಠ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3271 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3272 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3273 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3274 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾದ ರೂODು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3275 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ರಮವವ ರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3276 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಾಅನ್ಔಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3277 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಾಅನ್ಔಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3278 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭಾಔರ ತ್ಳರ್ವರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3279 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3280 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3281 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಹೌವಬಾಯಿ ಲಟೆ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3282 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕಿವನ್ ಲಟೆ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3283 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್



3284 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ ಮುಜಾರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3285 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3286 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜಮ್ಗದಾರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3287 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ ಗೌಡ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3288 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅನಂದ್ರಾಯ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3289 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ  ಮಹಾಗಾಂವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3290 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3291 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3292 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭಾಗಿೋರತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3293 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್  ಕೇೋರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3294 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡರೇ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3295 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಾ಄ಲೆಾಡ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3296 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರೈ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3297 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3298 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3299 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಬಾಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3300 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3301 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3302 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯಲೆಾಲಿಾಂಖ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3303 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಲ ಸಾಬ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3304 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸಬ್ರಬಾ ಸಾಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3305 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3306 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖಣಪ್ತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3307 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3308 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಕುಾಂಬಾರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3309 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಈಮ್ಗದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3310 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3311 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತೋಟ್ಪ್  ಹಷಮನಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3312 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3313 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಔಕ ನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3314 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ಮಂತ್ ತ್ಳರ್ವರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3315 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಖಮನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3316 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3317 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3318 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿೋಲಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3319 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3320 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3321 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3322 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸರುದ್ಯ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3323 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರ್ವಮ ನಿಶಿಯ ೋ ಕುಕೇೋಿಟಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3324 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕುಮ್ಗರಸಾವ ಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3325 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್  ಕುಕೇೋಿಟಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3326 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3327 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಂಜತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3328 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3329 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಮಭ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3330 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3331 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಪ್  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3332 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸದೇಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3333 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3334 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರುಕುಮ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3335 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನ್ವ ರಪಾಷಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3336 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3337 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತ್ಮಜಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3338 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಸಾಯಿಬಣಾ  ನಾಯಕ ೋಡಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3339 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಸಿಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3340 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3341 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭಾರತಿಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3342 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಬಾಲಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3343 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ  ಬಾಲಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3344 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಜಗಿಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3345 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3346 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಯಮ  ಮತ್ಪ್ತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3347 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3348 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3349 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುರೇವ ಔಳಶೄಟಿಟ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3350 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಾಂಬೆವ ತಾಡಪಾಲಿನ್



3351 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮುಕ್ತಾ  ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3352 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕೆಲಾಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3353 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನಿತಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3354 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3355 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್  ಎಸ್ ಮಲೆಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3356 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3357 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಘುಮು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3358 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3359 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಿಮಭ ಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3360 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3361 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ಾಂಡಪ್  ಾ಄ರುಣೋದ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3362 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೋನಾಬಿೋ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3363 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3364 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3365 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋವಿಾಂದ್ಯ ಡಿಡ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3366 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನ್ರಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3367 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3368 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3369 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಮ ಮರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3370 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಷ ಮ ಲಿಾಂಖ ಧನಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3371 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3372 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಔಫ ರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3373 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3374 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನೇಮತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3375 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮುಕಿಾಂಡಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3376 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3377 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪುಟಾಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3378 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಿಪ್ ಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3379 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಂಗುಬೈ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3380 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3381 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮಶಂಔರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3382 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅನಂದ್ರಾಯ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3383 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ  ಶಕರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3384 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖದೇಪ್  ಎಾಂ ಖಂಡಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3385 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾಮ ಚನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3386 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3387 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾಖರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3388 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವೄಾಂಔಟ್ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3389 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3390 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ  ಬಾಗ ಚಂದಂಕರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3391 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3392 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭಾಖಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3393 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಮಭ  ನಾಡಗರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3394 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರುಔಕ ಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3395 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಮರೆಡಿಡ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3396 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3397 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇವವ ರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3398 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3399 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3400 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3401 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕದಾರಲಿಾಂಗ್ ಸಾವ ಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3402 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವ ಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3403 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ ನಿೋಲೂರು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3404 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಪುರೆ ನಿೋಲೂರು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3405 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ  ಮಲೆಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3406 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3407 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬಾಶಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3408 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಟ್ಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3409 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3410 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಸೂತಿರಿಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3411 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಜಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3412 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3413 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3414 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3415 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಜ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3416 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಿೋರಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3417 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್



3418 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಠಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3419 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3420 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಧಾಾಂಕ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3421 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮಯಮ  ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3422 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರುದ್ಯ  ಗೌಡ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3423 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾಯಿಬನ್ನ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3424 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನ್ರಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3425 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಬಂಡಖರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3426 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3427 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3428 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3429 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಕೇೋರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3430 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಮಶ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3431 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಂಡ್ಲಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3432 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಖಯಮ  ಮಠಪ್ತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3433 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3434 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3435 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಖಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3436 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಂಡಿತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3437 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋರಔನಾಥ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3438 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಕಿೋರಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3439 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3440 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚತಾನಂದ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3441 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3442 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3443 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೈಯದ್ ಹುಸ್ಸ ೈನಿ ಪಾಶಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3444 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3445 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಮಭ  ಬಿರಾದಾರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3446 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3447 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3448 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಿಪ್ ಣಾ  ದಡಡ ಮನಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3449 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುನಾನ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3450 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಶ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3451 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರತ್ನ ಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3452 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಪ್  ಬಜಾನೂರು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3453 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔರೆಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3454 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3455 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3456 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋಮನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3457 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3458 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3459 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಔಕ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3460 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಏನ್ಪಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3461 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖನಾನ ಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3462 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರ್ ಕೇೋರೆ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3463 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3464 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3465 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3466 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಮವ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3467 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3468 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬರ್ವವ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3469 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೇಖ ಸಿದ್ದ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3470 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3471 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3472 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3473 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3474 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3475 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಾಂತ್ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3476 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3477 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂತೋಷ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3478 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುವರಣ ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3479 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3480 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೌಭಾಖಮ  ಮಠಪ್ತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3481 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3482 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲಪ್  ಶಿರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3483 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲೆಿನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3484 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್



3485 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3486 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3487 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ಾಂಡಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3488 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕೇನೇರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3489 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3490 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನುಸೂಯ ದೇವಮುಕ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3491 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಸ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3492 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವೄಾಂಔಟ್ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3493 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ವಿೋಣ್ ಕುಮ್ಗರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3494 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವೆಭವ್ ದೇವಮುಕ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3495 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜವವ ರಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3496 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3497 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3498 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧರೆಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3499 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾನಿಾಂಖಯಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3500 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3501 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಾ಄ಟೆಟ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3502 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3503 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಣಾ  ಕ್ತಮನ್ಳಿ್ಳ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3504 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ನಾಖಣಾ  ಕ್ತಮನ್ಳಿ್ಳ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3505 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜ್ಮ ೋತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3506 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬೌರಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3507 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಖಖದ್ರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3508 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲಾತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3509 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3510 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3511 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಕೄ ಪೇೋದಾದ ರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3512 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇ ಔಳಶೄಟಿಟ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3513 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣ ಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3514 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಿತಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3515 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿೋರಯಮ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3516 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3517 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3518 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3519 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3520 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಸ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3521 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮ್ಗಲಸ ವ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3522 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3523 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸದೇಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3524 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3525 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3526 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಾರಾ ಾಅರ್ ಮ್ಗಡಾಮ ಳಕ ರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3527 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮ್ಗಡಾಮ ಳಕ ರ್ ಾ಄ಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3528 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3529 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3530 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3531 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಖಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3532 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಮಭ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3533 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅಾಂಗಿರಷ ಏಳಕಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3534 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3535 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷದಾಶಿ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3536 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಧೋತ್ರಯ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3537 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಖಮನಾಥ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3538 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಾಕರ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3539 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3540 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಮಶ್ ತ್ಡಔಲ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3541 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುರಾಜ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3542 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಣಾ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3543 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3544 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3545 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3546 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬರೇ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3547 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭು ತಾಡಪಾಲಿನ್

3548 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ ಪ್ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3549 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ತಾಡಪಾಲಿನ್

3550 D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಆಮ್ಗಮಸಾಬ ತಾಡಪಾಲಿನ್



2020-21£ÉÃ ¸Á°£À°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¨ÁQ¬ÄgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀ «ªÀgÀ, PÀ®§ÄgÀV f É̄è

೧ «£ÉÆÃzÀ vÀA ²ªÀgÁd UÁæªÀÄ 
: ¨ÉlÖfÃªÀVð 

D¼ÀAzÀ ಾಅತ್ಭ ಸತ್ಮ

೨
ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/- 
ZÀ£Àß§¸À¥Áà              
UÁæªÀÄ : °AUÀ£ÀªÁr 

D¼ÀAzÀ
ಾಅತ್ಭ ಸತ್ಮ

೩ ¢. ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀA §AqÉ¥Áà 
UÁæªÀÄ: «.PÉ.¸À®UÀgÀ

D¼ÀAzÀ
ಾಅತ್ಭ ಸತ್ಮ

೪ ¢.§¸ÀªÀgÁd UÀÄAqÀ¥Áà UáæªÀÄ:  
«PÀ ¸À®UÀgÀ

D¼ÀAzÀ ಾಅತ್ಭ ಸತ್ಮ

೫ ¢. ªÀÄ®PÀuÁÚ vÀA ±ÀAPÀæ¥Éà UáæªÀÄ : 
PÁªÀÄ£À½î

D¼ÀAzÀ ಾಅತ್ಭ ಸತ್ಮ

೬ ¢.¤AUÀªÀiÁ UÀA ªÀÄºÁAvÀAiÀÄå
UáæªÀÄ : ¯ÁqÀaAZÉÆ½

D¼ÀAzÀ 
ಾಅತ್ಭ ಸತ್ಮ

೭ ¢. AiÀÄ±ÀéAvÀgÁªÀ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ 
UáæªÀÄ : ¸ÀAUÉÆÃ¼ÀV

D¼ÀAzsÀ ಾಅತ್ಭ ಸತ್ಮ

೮ ¢. UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ ²æªÀÄAvÀgÁªÀ 
©gÁzÁgÀ UáæªÀÄ : s̈ÀÆ¸À£ÀÆgÀ 

D¼ÀAzsÀ ಾಅತ್ಭ ಸತ್ಮ

೯ ¢.¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ©üÃªÀÄ±Á zÀtÄgÀ D¼ÀAzÀ

ಹಾವು ಔಡಿತ್

೧೦ ¢.²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ D¼ÀAzÀ
ಹಾವು ಔಡಿತ್

೧೧ ¢. D£ÀAzÀgÁAiÀÄ §¸ÀtÚ PÀqÀUÀAa

UáæªÀÄ : PÉÃgÀÆgÀ

D¼ÀAzÀ

ಹಾವು ಔಡಿತ್

1 ಾ಄ಳಂದ್ ಾ಄ಳಂದ್ 2020-2021 ತಾಹೇರಾ ಬಿಐ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

2 ಾ಄ಳಂದ್ ಾ಄ಳಂದ್ 2020-2021 ತ್ನ್ಭಯ್ ಪ ಶಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

3 ಾ಄ಳಂದ್ ಾ಄ಳಂದ್ 2020-2021 ಶಿರಾಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

4 ಾ಄ಳಂದ್ ಾ಄ಳಂದ್ 2020-2021 ಶಾಾಂತ್ಯಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

5 ಾ಄ಳಂದ್ ಾ಄ಳಂದ್ 2020-2021 ಬಷನ್ಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

6 ಾ಄ಳಂದ್ ಾ಄ಳಂದ್ 2020-2021 ಹಿರೂ ರಾಥೋಡ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

7 ಾ಄ಳಂದ್ ಾ಄ಳಂದ್ 2020-2021 ಲಾಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

8 ಾ಄ಳಂದ್ ಾ಄ಳಂದ್ 2020-2021 ಾ಄ನಂತ್ರಾವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

9 ಾ಄ಳಂದ್ ಾ಄ಳಂದ್ 2020-2021 ಾ಄ಾಂಬರೇ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

10 ಾ಄ಳಂದ್ ಾ಄ಳಂದ್ 2020-2021 ಪಾರುಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

11 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಷವಿತಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

12 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

13 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಗೌರಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

14 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಖಣಪ್ತಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

15 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ರಾಮಲಿಾಂಖ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

16 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ವಶಿಕ್ತಾಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

17 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಮ್ಗರುತಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

18 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

19 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

20 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ವರಣಪ್  ಸರಳಯಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

21 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಮಹಾದೇವಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

22 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

23 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

24 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ದ್ಡಕೄ ಾ಄ಪ್ ಣಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

25 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಪಾಿತಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

26 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಸಾಯಿಬಣಾ ಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

27 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ರಸಿಔಬೈ ಹುಲೂಸ ರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

28 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಬಡ್ಲಸಾಬ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

29 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ದ್ಯಾನಂದ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

30 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್



31 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಸರಿೋವರನ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

32 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಜ್ಮ ೋತಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

33 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಶಿಲಿಾಂಖವ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

34 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಪಂಡಿತ್ರಾವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

35 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಬೌರಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

36 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಾಅನಂದ್ರಾವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

37 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಶಿರ್ವಜ ದಾದಾರೋ ಜಾಧವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

38 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಭಾನುದಾಸ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

39 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ನಾಟು
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

40 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಕೄಳಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

41 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಔಲಾಮ ರ್ಣ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

42 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಸಂಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

43 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಸಿದಾಯ ಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

44 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ರತ್ನ ಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

45 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ವಿಧಾಜ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

46 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಾ಄ಾಂಕುಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

47 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಮಹಾಲಪ್  ಧಮಿಣಾ  ಬಂಡಿಚೋಡ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

48 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ರಾಮಚಂದ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

49 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಗುಲಾಬ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

50 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

51 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಗೌರಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

52 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಾ಄ಲಿಯಾಸ್ ವಿಜಯಾನಂದ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

53 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಾಇರಣಾ  ದೇವಾಂದ್ಯ  ಜಮ್ಗದಾರ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

54 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಭಾರತ್ಬಾಯಿ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ಜಮ್ಗದಾರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

55 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಪಂಡಿತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

56 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಗುಾಂಡಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

57 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ರಾಜಾಂದ್ಯ  ದೇವಾಂದ್ಯ  ಜಮ್ಗದಾರ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

58 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಬಾಬು ಮ್ಗರುತಿ ಶಿಾಂಧೆ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

59 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ತಕ್ತರಾಾಂ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

60 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಗುಾಂಡಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

61 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಸಂಖಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

62 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ತಕ್ತರಾಾಂ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

63 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ದಲಿೋಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

64 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

65 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

66 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಗುರು ಬಷಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

67 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಔಲಾಮ ರ್ಣ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

68 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಮ್ಗಯಾದೇವಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

69 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

70 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಾ಄ಾಂಗದ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

71 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ರಾಹುಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

72 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೋತಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

73 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಮಲೆಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

74 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

75 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಮಹೇಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

76 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್



77 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ರಾಜಾಂದ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

78 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

79 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

80 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ವಶಿಕ್ತಾಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

81 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

82 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಔಸೂಾ ಬಾಿಯಿ ಲಕಿಷ ಮ್ಗನ್ ಬಾಲೆ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

83 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

84 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಮನೋಸರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

85 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ವಿವಯ ಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

86 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಪಯ ೋಮಲಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

87 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ರವಿ ಕುಮ್ಗರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

88 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ರ್ವಮನ್ರಾವ್ ರಾಮರಾವ್ ಶಿಾಂಧೆ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

89 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಶಿರ್ವಜ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

90 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಶೇೋಭಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

91 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಯವವಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

92 ಾ಄ಳಂದ್ ಕಜೂರಿ 2020-2021 ಸಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

93 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಶಿಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

94 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಸುರೇಖಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

95 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಕ್ತಾಂತ್ಣಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

96 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಧನೇಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

97 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಶಿರಾಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

98 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ದ್ತ್ಾ ಪ್  ಕುಾಂಬಾರ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

99 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಮಹಾಾಂತೇವ ಧಣಿಮಭ  ಶಂಕು
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

100 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಧರೆಪ್  ವಹಾಪುರೆ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

101 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಾ಄ಶೇೋಕ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

102 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

103 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ವಶಿಕ್ತಾಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

104 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ರಮಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

105 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಪ್ರಮವವ ರ ಹುಲೆೆ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

106 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ವರಣಪ್  ನಾಡಗರಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

107 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

108 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಮಲಔಣಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

109 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ಯೆವಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

110 ಾ಄ಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ ಹಿಪ್ ರಗ 2020-2021 ವತಾಬಾಯಿ ದೈ ತ್ಲಔರಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

111 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಗೌಡಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

112 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಪಾಟಿೋಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

113 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಚಂದ್ಯ ಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

114 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

115 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಮಹಾಾಂತ್ಯಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

116 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ನಾಖಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

117 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಾಂಕ್ತರ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

118 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಜೋನ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

119 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಾ಄ನ್ನ ಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

120 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಬಂಡ್ಲಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

121 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಪುಲಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

122 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ನಾಖಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್



123 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

124 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ರಮಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

125 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಸುರೇಖಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

126 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ವರಣಮಭ  ಹಾಡು
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

127 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಕೄಶೄಮೆಾಂಗ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

128 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

129 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಾ಄ವಿನಾಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

130 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ವಿಠಠ ಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

131 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಿವರಣಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

132 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಸುರೇಾಂದ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

133 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಮ್ಗರುತಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

134 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ತಕ್ತರಾಾಂ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

135 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಾ಄ಾಂಬಣಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

136 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಮ್ಗರಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

137 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಬಷರಾಜ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

138 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಪ್ಯ ಭಾಔರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

139 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಾಇವವ ರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

140 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಾ಄ಾಂಬರೇ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

141 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಿಶುಪಾಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

142 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಿರಾಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

143 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

144 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಿಯ ೋಪಾದ್ ಬೋಳಶೄಟಿಟ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

145 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

146 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

147 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

148 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಗುರುಪಾದ್ಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

149 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಿವರಣಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

150 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಪ್ರಮವವ ರ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

151 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಬಂಡ್ಲಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

152 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

153 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಕೃಶಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

154 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

155 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

156 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಂಕೄಯ ಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

157 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

158 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ರಾಜಕುಮ್ಗರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

159 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

160 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಖಾಮ ಮಲಿಾಂಗ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

161 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ನಾಮದೇವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

162 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಔವಿತಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

163 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಸಣಮತಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

164 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ರಣವಿದ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

165 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಾ಄ಾಂಬುಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

166 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಂಔರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

167 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ರವಿೋಾಂದ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

168 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ ಸಾಳಗಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್



169 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಾ಄ಫಸ ರ್ ಖಾನ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

170 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ತೇಜರೇ ಜಮ್ಗದಾರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

171 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ವಿೋರಬಧಯ ಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

172 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಿವರಣಯಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

173 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

174 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಯಶೇೋದಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

175 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಬಿ ಮಲ್ಸ ಲಿಗ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

176 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

177 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಭೋಮ್ಗಶಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

178 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಷತಿೋಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

179 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ವಿಠಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

180 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಬಾಲಯಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

181 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಬಷರಾಜ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

182 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ರಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

183 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ರಾಮಲಿಾಂಖ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಔಸಂಔರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

184 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರ್ ಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

185 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಬಾಬು ರಾವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

186 ಾ಄ಳಂದ್ ನ್ರೋಣ್ಣ 2020-2021 ಸಾಯಿಬನ್ನ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

187 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಷನ್ಸಾಬ್ ಕೂಡಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

188 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನಾಖಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

189 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

190 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾಅಾಂಜನೇಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

191 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಿಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

192 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಬಷರಾಜ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

193 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಔಸೂತಿರಿಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

194 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

195 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ವರಣಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

196 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಧನಾಸಿಾಂಗ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

197 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನ್ರಸಿಾಂಗ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

198 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದಾಯ ಮಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

199 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಾಾಂತ್ಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

200 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಗಂಗ ಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

201 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

202 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾ಄ಶೇೋಕ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

203 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಎರಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

204 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಧುಧು
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

205 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಭೋಮರಾಯ ಸರಳಯಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

206 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಂಜು
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

207 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಂದೇಶ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

208 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

209 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮೇೋಸನ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

210 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮೇೋಸನ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

211 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದಾಯ ಮ್ ಎಸ್ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

212 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಪಾಿತಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

213 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಔಲಾಮ ರ್ಣ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

214 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಪ್ಯ ಭಾಔರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್



215 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

216 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನಿೋಲಕಂಠ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

217 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

218 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾ಄ಾಂಬಣಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

219 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಶ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

220 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಭೋಮ್ಗವ ಡಡ ರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

221 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮಹಾಾಂತ್ಯಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

222 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಗೌಡಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

223 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೋಗಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

224 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

225 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಔಲಬುಗಿಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

226 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನಾಖಣಾ  ಎಸ್ ಕಂಬಾರ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

227 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

228 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಭೂಷನೂರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

229 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮಲೆಿನಾಥ ಪೂಜಾರಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

230 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಾ಄ಾಂಜುತಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

231 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ರಾನೋಜ ಕುಾಂಬಾರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

232 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಬೆಾಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

233 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ ಭೋಜರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

234 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಜಖದೇಪ್  ಬಿರಾದಾರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

235 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನಿಲಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

236 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಿವರಣಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

237 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

238 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

239 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದಾಯ ಮಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

240 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

241 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮಹಾದೇವಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

242 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ವಿೋರಬಷವಂತ್ರಾವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

243 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸೋನುಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

244 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾ಄ಜುಿನ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

245 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮ್ಗರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

246 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಪಂಡಿತ್ ಸೋಲಂಔರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

247 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಚನ್ನ ಬಷಯಮ  ಹಿರೇಮಠ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

248 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನಿೋಲ್ ಔನಾತ್ರಾಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

249 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನಾರಾಯಣರಡಿಡ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

250 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಬಷ ಲಿಾಂಖಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

251 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾ಄ಾಂಬಾಜ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

252 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರರಾವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

253 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

254 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾ಄ನಿಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

255 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕೇನೇರಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

256 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಿಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

257 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

258 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

259 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

260 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನಿೋಲಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್



261 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮೄಖಪ್  ನ್ಚ್ಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

262 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮದೋನಾಬಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

263 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

264 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಿಯ ೋಶೆಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

265 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾಆಸಾಭಯಿಲ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

266 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ದ ಣಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

267 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

268 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾ಄ನ್ನ ಪುರ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

269 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಪ್ಯ ದೋಪ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

270 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಭೋಖಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

271 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಭೋಮಶಂಔರ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

272 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮಹಾದೇವಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

273 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

274 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮಲೆಿನಾಥ ಮಲಶೄಟಿಟ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

275 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

276 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ವರಣಮಭ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

277 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

278 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸನ್ಮಂತ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

279 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸೋಮಣಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

280 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ದ್ಖಿದ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

281 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ರಾಮರೆಡಿಡ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

282 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ನಾಗಾಂದ್ಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

283 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾ಄ಪ್ ರಾಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

284 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಿಯ ೋದೇವಿ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

285 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಭಾಖಣಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

286 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

287 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಮಸದೇಪ್  ಾ಄ಪ ನ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

288 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಶಿವರಣಪ್  ಮ್ಗಲೆಗ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

289 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ದ ಣಾ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

290 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಾ಄ಪ್ ರಾಯ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

291 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ಗಸಾಬ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

292 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಬಷರಾಜ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

293 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಧೂಳಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

294 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಧೂಳಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

295 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಧೂಳಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

296 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ವರಣಬಷಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

297 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ವರಣಬಷಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

298 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ವರಣಬಷಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

299 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ವರಣಬಷಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

300 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ವರಣಬಷಪ್
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

301 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ದ ರಾಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

302 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ದ ರಾಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

303 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ದ ರಾಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

304 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ದ ರಾಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

305 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ದ ರಾಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್

306 ಾ಄ಳಂದ್ ನಿಾಂಬಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ದ ರಾಮ
ಬಾಮ ಟ್ರಿ 

ಸ್ ರೋಯರ್



Taluk Hobli Village Season Farmer_Name Gender FARMERSHARETOTALAMOUNT

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾ಄ಫಜಲಪುರ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋಸನ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ದಾಮೇೋದ್ರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷಾ Male 1081 1696

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಕಿವನ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಹಿರೇಸಿಾಂಗ್ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಐಜಾಜ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠರಾವ್ Male 1736 2396

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ ಜರೋಲಿಔರ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಷಣ್ಮಭ ಕಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಗ್ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾಬಾಯಿ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬದ್ಲಾಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬೇಬಿಬಾಯಿ Female 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ Male 1486 2021

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ ಬಷರಾಜ ನಿಪಾ ರ್ಣ Male 1080 1492.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿಣಾ Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲ್ ಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಲ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಶುರಾಮ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನೂನ ಬಾಯಿ Female 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಲ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಣ್ಮಾ ಬಾಯಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಜಗುಬಾಯಿ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನು ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋತಾ ಡಿ ಜಲಿಕ ಔರ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರೂಪ್ ಸಿಾಂಗ್ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿದಾಸ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಖರ್ ಡಿ ಜಲಿಕ ಔರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ Female 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾರುಬಾಯಿ Female 656 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಣಾ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನು ಬಾಯಿ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಧನುನ Male 1608.5 2411

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 2824 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಎಾಂಡಿ ಯೂಸುಫುದದ ೋನ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ Male 1080 1492.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಮಲ್ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಖಮಲಾಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಹುನ್ಕ್ತಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಾ಄ರುಣಕುಮ್ಗರ ಚನ್ನ ಬಷಪ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮ ಶಕರ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1475 2100

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾರು ಬಾಯಿ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ರ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಾರು ಬಾಯಿ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಾನುಬಾಯಿ Female 706 946

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಫುಲಾ ಬಾಯಿ Female 1010 1760

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡು Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರುಕ್ತಮ್ಗಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣಾ ಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ಬಾಯಿ Female 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ದೋಪ್ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 862.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1416 1826

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಿತಾ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮೂತಿಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 675 1237.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಡಾ. ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಔಲ ನಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗೋವಿಾಂದ್ Male 1466 2006

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಾಅರ್ ಕ್ತವರಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತ್ನ್ಭಯ್ Male 2944 3584



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಲಾಡಪ್ Male 995 1345

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜು Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ್ Male 1608.5 2411

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ್ Female 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 487.5 862.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ Female 630 880

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರುಕ್ತಭಬಾಯಿ Female 893.5 1321

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತ್ರು Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತೇಜು ಸಿಾಂಗ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶಕರ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಜನೇಾಂದ್ಯ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ದ್ಭ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪುರುಣ್ Female 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಬಾ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ದೋಕಿಷ ತ್ ಭಾಖಮ  ಶಿಯ ೋ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ದ್ಷಾ ಗಿೋರ್ Male 3880 4680

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರಪ್ Male 1242.5 1737.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರವಿಕಿರಣ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಶಾ ಬಿೋ Female 3018 3573

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಯೂಸುಫ್ ಾ಄ಲಿ Male 2458 3063

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಫತಯ ಸಾಬ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಲಾಡಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ದನೇವ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರೇವು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ Female 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಡುಮ್ಗ ಜನುನಣ Female 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಧನಾಬಾಯಿ Female 505 880

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಡಾ. ಪ್ಯ ದಾನ್ ಶಾ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾತಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಬಾಯಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಷರೋಜನಿ ಕೇರಳಿ್ಳ Female 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೆಲಾರಿ Male 1640 2265

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮುನಾವ ರ್ ಬಿೋ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲಾ ಸಾಬ್ ಬುಡ್ಲ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಯಮ Male 1105 1470

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಶಾಮ ಬಾಯಿ Female 1456 2446

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ ಔಲಾಸ್ಟಿಟ Male 1112.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಲಕಿಷ ಭ Male 437.5 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ದಲಿೋಪ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋಸನ್ Male 1728.5 2258.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ಚರ್ವಣ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರೋಹಿಡಾಸ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇತಾಬ್ ಬಿೋ Female 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಡುಮ ಬಿೋ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 1390 1890

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಶಾಕ್ SAB Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 1362.5 1987.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಮಕೂದಮ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ KANIBAI Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸಿಮ್ SAB Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಲಾಬ್ Male 2853 3433

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಿಬ್ರಬ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಖಣೇಶ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಸಂಖ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ದೌಲಪ್ Male 2046 2706

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 2448 3048

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೈಪ್ನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಲಾಬ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಾಬಾಯಿ Male 975 1340

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾಆಬಾಯ ಹಿಾಂ Male 965 1335

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಹಿರಾ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಔಳಶೄಟಿಟ Male 1122.5 1497.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್  ಕೇರಳಿ್ಳ Male 1450 1930



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಲಿೋಮ್ಗ ಬಿೋ Female 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಡು SAB Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಳಮಭ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ Male 762.5 1100

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male 487.5 862.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಶಿೋರ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ ದ್ವಿಶ್ Male 1036 1321

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಷರೋಜೈನಿ ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1390 1890

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 742.5 992.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಹಿೋಮು Male 656 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶೆನಾಜ್ ಬೇಗಂ Male 1487.5 1962.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಫಿಯುದದ ೋನ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ ಮುಲೆನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋವಿನಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂದೇಶ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಿಬ್ರಬ್ ಬಿೋ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಬಾಯಿ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಜಯಬಾಯಿ Female 1372.5 1872.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಲಕಿಷ ಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಸಿಲಾ ಬಾಯಿ Female 1166 1451

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೈಡ್ ಮೋಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಫಾತಿಮ್ಗ ಬಿೋ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾಆಕ್ತಫ ಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1786 2446

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಲಾಾ ನ್ಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಸೂಯಾ ಸುಭಾಷ್ Male 973.5 1401

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಲಿಸಾಬ್ ಹೈದ್ರಸಾಬ್ ಾಅಮೄನ Male 2072 2642

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1495 2095

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೋರುದದ ೋನ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೇಯಿನುದದ ೋನ್ Male 1245 1720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕುಮ್ಗರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಫರಿದ್ದದ ೋನ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿಯ ೋ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖನ್ಬಷಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಮ ವಂತ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶಿವ ನಿ Female 862.5 1237.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠ Male 1240 1860

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸುಬಲಿ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ Male 2853 3433

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಖೇರು Male 1557.5 2480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಬಾಯಿ ಖಣೇಶ್ ಸಂಖ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1352.5 1672.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನ್ಮಯ ತಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಫಾಕುಯ ದದ ೋನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಗಪ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಮಲಸಿದ್ದ ಪ್  ಔಟಿಟ ಮನಿ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 2688 3408

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 2030 2430

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಕೃಶಾ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಮ ನ್ಸಿಾಂಗ್ Male 935 1497.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮನು Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋತಿರಾಮ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರತನ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಮುನೋಳ್ಳ Male 1337.5 1837.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರಾವ್ ಣ್ಣಿಲೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಔಡಗಂಚ Male 2072 2642

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಮುಲಗೆ Male 2322 3017

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೇಡಂ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಬಷಗುಾಂಡ್ಲ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿತಾ Female 1412 1892



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಧನುನ Male 1780 2380

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male 612.5 862.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಲಾಷ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಸುರೇವ ವೆಚಾಲೆ Female 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡು Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ SUMEET Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 990 1102.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತಾಫ ಯಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮೆಲಾರಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಶುರಾಮ್ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಹಿರಾಬಾಯಿ Female 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಪ್ಮ Female 495 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವೆಶಾಲಿ Female 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲಾ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ Male 487.5 862.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ GAMABAI Female 2824 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಮದೇವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರವಿ ಕುಮ್ಗರ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಬಿೋಬಾ ಬಿೋ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಹೇಲಾ ಬೇಗಂ Female 745 970

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಾರಾಯಣ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತಲಾಜಾ ಬಾಯಿ Female 1338.5 1916

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಮಹಾಾಂತ್ಪ್  ನಾಖಡ್ಲ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಸೂಬಾಯಿ Female 1335 1785

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಷತಾಾ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ ಾ಄ನಾಸ ರಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 660 735

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾಆಫ್ತಾ ಔರ್ ಬೇಗಂ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಲಿಾಂಖರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾರಾಾಂ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಚರ್ವಹ ಣ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾಅರಿಫಾ ಬಿೋ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನ್ಯೂಮ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ Male 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಷದ್ರುದದ ೋನ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬದ್ರುದದ ೋನ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಬೆಮಭ Female 612.5 862.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಿಲ್ ರಾಥೋಡ್ Male 880 1630

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡು Male 787.5 1350

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಣ ಬಾಯಿ Female 880 1630

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಾನು ಬಿೋ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಮದೇವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ SAB Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷವ ರಾಜ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1032 1182

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಷ್ಕಾ Male 675 1237.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಂತ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ Male 2858 3588

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ಣಾ  ಮಂಜುಳಔರ್ Male 1623.25 2159.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜೋಮುದದ ೋನ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1736 2396

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಧುಔರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾಅತಾಭ ರಾಮ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜುದದ ೋನ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ Male 830 1117.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಫರಿೋದಾ ಬೇಗಂ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಣಿ ಾ಄ರುಣಚ ಾಂದ್ ಶಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗರಂ Male 717.75 886.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕ್ತಮ ಾಂಬೆೆ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೋರಥಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಹೇಮಲಾಬಾಯಿ Female 2824 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರೇಾಂದ್ಯ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಜೋನ್ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ ಕೇರಳಿ್ಳ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಕ್ Male 1291 1906

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಷವ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೋರ್ ಸಮೆ್ಗ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪೇಮು Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಯ ಬೇಗಂ Female 725 975



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್್ಔರಿೋಾಂ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಕಿೋಾಂ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮು Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಗನ್ಶಾಮ ಮ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 580 742.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಮನ್ ಬಾಯಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲ್ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 632.5 970

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂದೇವ ಜಳ್ಳ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಷನ್ನ  ಜಳ್ಳ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಚಾಾಂದ್ ಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತ್ರು Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸೈದ್ರ್ವಲೆ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾಅಸಿಫ್ ಾ಄ಲಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತವಚಂದ್ಯ Male 1502.5 2002.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಪಂಚಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಫುಲ್್ಚಂದ್ Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲ್ ರಾಥೋಡ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋಲಕುಮ್ಗರ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಜಲಿೋಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನ್ಟ್ರಾಜ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಜೋಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಯೂಸುಫಾಲಿ ಾ಄ಬುದ ಲಕ ರಿೋಾಂ ಷಯಮ ದ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ತ್ನುಜಾ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಧರ್ Male 1218.5 2021

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಸಾಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1446 1768.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 612.5 862.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Bolani ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Bolani ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 362.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Bolani ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Bolani ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Bolani ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಮರಬೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಚದಾನಂದ್ ಯೆಕುರಾಕೄ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಾಂದ್ಯ ಬಾಯಿ Female 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1362.5 1982.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1518 2055.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ಔನೆನ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಗೌಡ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡಪ್ Male 1495 2095

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಾನ ರೆ Male 983 1270.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1722 2167

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಪೃಥಿವ ರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಬಾಖ Female 380 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಮ್ಗರಬೇ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1985 2535

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯಾನಂದ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಫಕಿೋರಪ್ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬವ Female 2184.5 2749.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 180 360

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಶಂಔರ್ ಮುಳಗೆ Male 1330 1867.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಾಅಚಲೇರಿ ವರಣಪ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣ್ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಬಾಮಡ್ಲ Male 2608 3213

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣರಾವ್ Male 1362.5 1982.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಮೃತಮ ಾಂಜಯ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಬಷಣಾ ಪ್ Male 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ Female 1546 1956

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾಬಾಯಿ Female 495 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A ಚೋಚೋಳ್ಳ (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿಶಾಲ್ ವರಣಪ್  ಮುಲಗೆ Male 1169.12 1753.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮ್ಗದೇವಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಸಾಖರೆ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇಪ್  ಪ್ಟೆನ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಪೂಜಾರಿ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ದೇಮಭ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 2957 3577



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ತ್ಲಕರಿ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋತಾ Female 720 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರ್ ಬಾಯಿ Female 1848.5 2503.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ದೇವಾಂದ್ಯ ಪ್  ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಧರ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ITABAI Female 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್  ಹಾವಂಜ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿಕ್ತ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಣಾ  ಪೂಜಾರಿ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ವರ್ಫಿದದ ೋನ್ ಮುಲೆಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಡೌಲಟ್ರೇ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ತಳಜಮಭ Female 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ Male 1852 2209.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಷದಾನಂದ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾರಾವ್ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸುರಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರೆ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತವಣಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಕೇಾಂಡ ಬಾಯಿ Female 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಪ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಸಿ ಡಿಗನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪುರ Female 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಶುಭವಚ ಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜಯ್್ಕುಮ್ಗರ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಹಾವಂಜ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Degaon ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಖಾದರ್ ಷಬ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರೇಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮತ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶಕರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಯಕ್ತಲಿ ಾಆಬಾಯ ಹಿಾಂ ಪ್ಟೇಲ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಯೂಬ್ ಾ಄ಲಿ Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಧನಾಸಿಾಂಗ್ Male 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಮುಜೆಮಲ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Gulhalli ಖಾರಿಫ್ ಮದ್ಸಾಿಬ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A GUNDAGURTI ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 1640 2265

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ವರಣಗೌಡ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಸಾಭ ನ್ Male 1495 2095

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ ಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಮಹೆಬ್ರಬ್ ಸಾಬ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Male 660 735

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female 870 1345

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಡಿಾಅರ್ ಶಾಾಂತಿಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರೇ Male 2230 2755

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗವಕ್ ಸಾಬ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಸುಲಾಾ ನ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಔರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಗಿೋತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ವೆಜುನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ರವಿಕಿರಣ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಭಾರಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ವಬಿಫ ೋರ್ Male 1495 2095

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಬಸಿೋರ್ Male 250 375



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ ಷಷಿಾಂಬಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ಸಾರಸಂಬಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರೇಾಂದ್ಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಜೋರ್ SAB Male 1495 2095

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 2031 2666

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸುಲಾಾ ನ್ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಾಅಾಂಬೆಯ ಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1240 1565

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಚಾಾಂದ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಾಅಕ್ತವ ಷಷಿಾಂಬಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hallisalgar ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿಯ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಸುಾಂದ್ರಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ಸಾಬ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ  ಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 975 1725

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಮರೆಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜೋಮ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 3394 4159

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಣಾ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಷಲಿೋಮ್ಗ ಾಆವಯ ತ್ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ Male 1780 2380

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಸೈಯದ್ ವಫಿಕ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾರಾಮ್ Male 1698.5 2688.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸುಭಾನ್ Male 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಮಸಭ ದ್ ಮನೊರ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷಾ SAB Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಲಿಾಂಖ ಕುಾಂಬಾರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 843.5 1271

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ SYED ಾ಄ಬುದ ಲ್ ರ್ವಹಿೋದ್ Male 3474 4151.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕ್ತಾಂತ್ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಮೆನುದದ ೋನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1412 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜು Male 445 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಮಭ Female 774 886.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಬಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್  ಜಾಂಗೆ Male 1052.5 1982.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Male 1044 1241.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಶಕ ಫರಿೋದ್ Male 3394 4159

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ RAMABAI Female 843.5 1271

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1302 1537

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಿಬ್ರಬ್ ಪಾಶಾ ಾಆನಾಮ್ಗದ ರ್ Male 1290 1477.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಫಿೋಜ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾವ್ ಕ್ತಾಂಬೆೆ Male 1470 1882.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಶುರಾಮ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ರೇಮಭ  ಪೂಜಾರಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಾಾ ಫ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ ಮನೊರ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 862.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ಯ ಯ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಕಂಬಳೆ Male 1200 1950

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Hebli ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಬಾಯಿ Female 656 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾನುದಾಸ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಧಾಮಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಲಭೋಮ್ ಜಳಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಬಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1125



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಜೈಭೋಮ್ Male 362.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ Male 125 187.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಡಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ ಮುದ್ದ ಡಗಿ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1112.5 1607.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 1512.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿಯ ೋ Female 1355 1855

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 1007.5 1720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Honhalli ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಯೋಗಿೋಶ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾವ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಸೋನುಬಾಯಿ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1722 2167

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ಸಾಬ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಧರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಲಾಔಪ್ Male 840 1567.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣಾ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಹುಸ್ನ್ ಸಾಬ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 656 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಯೋಗಿೋಶ್ Male 1112.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳಾಬಾಯಿ Female 862.5 1237.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇಪ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1786 2446

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಬಾ ಬಾಯಿ Female 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 2562 2994.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಮಧುಔರ್ Male 758 1045.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲೆಶ ಟಿಟ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ವಿಭಾಔರ ದ್ತಾಾ ತ್ಯ ಯ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 2212 2902

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ Male 1740 2315

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 1744 2316.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 431.62 647.25

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 1225 1725

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತ್ Male 1610.5 1973

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 862.5 1237.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಸರಿೋವರನ್ Male 2132 2527

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಗ್ Male 888 1175.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ Male 1112.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೋಶ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶಾಲೆಬೈ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಾಇವವ ರಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಫಕಿೋರಪ್ Male 1916 2576

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ ಸಾಹೇಬ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಹನ್ನ ಮಭ Female 870 1345

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಯೋಖಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 2072 2642

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Male 1502.5 2002.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 2352 3047

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಸುಭದ್ಯ  ಬಾಯಿ Female 1900 2525



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸಿಾಂ ಾ಄ಲಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ ರೆಡಿಡ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಸೈಡಿಾಂಗ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಜಯಾನಂದ್ ಸಂಖಶೄಟಿಟ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jamga.J ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಷದ್ಯ ದದ ೋನ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಾಅಲೂರೆ Male 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೌರಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ  ಾಅಲೂರೆ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ Female 880 1255

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ರ್ವಡಿಯಾರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ ಷಬಲೆ Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 862.5 1232.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Female 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ನ್ರಷಪ್ Male 1729.5 2397

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ರಾಜ್ Male 1245 1720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ  ಷಲಖರೆ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 1522 1842

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿಣಾ Male 1245 1720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣ್ ಷಲಖರೆ Male 2322 3017

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ ಶಾ Male 1731 2241

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಕಚತ್ ಸನ್ನ ಮಂತ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಜನ್ಕ್ತಬಾಯಿ Female 725 975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 1080 1492.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1410 1860

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ಾಅಲೂರು Male 1967 2387

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ INDUBAI WADIYAR Female 1616 2151

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 2547 3129.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 1137.5 1706.25

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಡ್ಲಯರ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 3057 3677

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಾ಄ಲ್ರೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಷಲಖರೆ Male 862.5 1237.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಧರ Male 2232 2627

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಜಮ್ಗದಾರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ  ಜಮ್ಗದಾರ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುರುವರಣ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣ ಬಂದ್ಪ್  ಕಚತ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 1598.5 2133.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ತಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Female 495 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 3348 4028

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಬಣಾ Male 1335 1785

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಎಸ್ ಕೄ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಕಚತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jeerhalli ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಫಡಿಸ್ ಾಅರಿಫ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ ದ್ವಿಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 986 1271

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ವೆಶಾಲಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ Male 1561 1858.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಬವ Female 1207.5 1695

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸುಣಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 1947 2802

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾತಿ Female 1010 1385

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮ ಮಸುಾಂದ್ರ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ರಾವ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ Female 1620 2235

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನ್ ಸನ್ಮಶೄಟಿಟ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಮಯೂರ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಬಾವುಸಾಬ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಣಾ Male 1036 1321

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮವವ ರ ರುದ್ಯ ರ್ವಡಿ Male 2472 3162



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖನ್ಬಷ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತ್ Male 1752 2237

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 2858 3588

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ Female 1098.5 1383.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಬನೇವವ ರ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಸನ್ಮಶೄಟಿಟ Male 766 966

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 742.5 992.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಧೋಾಂಡಪ್ Male 1490.4 1814.4

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ APPASAB Male 2570.5 3175.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ITABAI Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄಯ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮ್ಗನಂದ್ Male 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 1112.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಗೋದಾರಿ Other 1104 1344

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 825 962.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 2308 2788

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಾನಂದ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 3298 3978

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತಿಬಾಯಿ Female 2458 3063

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಮಪ್ನಾನ Male 717.75 886.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ  ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ Female 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 2608 3213

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 736 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹೇಬಲ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ RAMA Male 1242.5 1742.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 1120.5 1533

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಪಂಡಿತ್ ಬಿರಜದ ರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ APPASAB Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ಸಾಬ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ Male 508 670.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇ ರಾವ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಕೌಸುಾ ಭ ದೇವಮುಕ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 893.5 1321

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಫ ನಾನ Male 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಚದಾನಂದ್ Male 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Jidga ಖಾರಿಫ್ ಾಇವವ ರ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಔಲೆಕಿಾಂಗೆ Male 2824 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ನ್ಜರದದ ೋನ್ Male 2738 3343

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಪ್ Male 1499.5 2167

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮರೆಡಿಡ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇರೆಡಿಡ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಲಿೋಲಾತಿ Female 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ದಡಡ ಮನಿ Male 1316 1638.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖಮಭ Female 3330 4530

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1122.5 1497.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್  ಪೇಲಿೋಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 880 1255

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಚದಾನಂದ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ರವಿರಾಜ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ನ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ವಿೋರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಜಯರಾಜ್ Male 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ರಾವ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಜೈನುದದ ೋನ್ ನಿಾಂಬಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿಯ Female 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಮರೆವ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಸಾಬ್ ಮಲಿಕೆಿ Male 2475 2975



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಧನಾ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ  ರ್ವಖದ ಗಿಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಣಾ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಷತಾಾ ರ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ Female 1412 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರಾಯ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಣ್ಮಭ ಕಯಮ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾಯ್ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಸಾರಸಂಬಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಮಭ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಬಷಯಮ Male 1764 2076.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಯಮ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆೆೋವಪ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಬಿ ಾಈದ್ಲನ ರು Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾವ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಯಮ Male 1372.5 1872.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಮಂಟ್ಗಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಬಾಯಿ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1105 1475

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮಶೇದದ ೋನ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಔಲವ ತಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿನಿಖಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಚಂದ್ಯ  ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kodalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದ್ಯ ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ ರೇ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖಯಮ Male 986 1271

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್  ಜಮ್ಗದಾರ Male 1561 1858.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1412 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ತ್ಳರ್ವರ ಚೆನ್ನ ಪ್ Male 1330 1867.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Kunisangavi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ ಮ್ಗನೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 975 1350

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಮಲನ್ ಬಿಐ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male 986 1271

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ ತ್ಲಕರಿ Male 1406 2396

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Mamdapur ಖಾರಿಫ್ ಗುಣವಂತ್ Male 622.5 735

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Matki ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಸುಬೇದಾರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ವಿೋರಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ  ಸಿ ಮ್ಗಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 495 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Male 2712 3357

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1475 2090

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಂಭುಲಿಾಂಖಯಮ Male 1225 1715

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಕಂಬಾಲಯಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1290 1477.5



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯಮ Male 1700 2305

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಸಿ ಮ್ಗಯಿ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಸಿ ಮಯಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಖಜಾನಂದ್ ಸಿ ಮ್ಗಯೆ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋಸನಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಜಯಪಾಲ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1412 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಪಯ ಯಾಾಂಔ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 975 1340

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮೂತಿಿ ಸುತಾರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ  ಕ್ತಮಜ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುರು ಬಾಯಿ Female 1607.5 2207.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾಬಾಯಿ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಮಂಖಲ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮನ್ಾ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 1495 2095

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಭ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಣೋಜ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 1490 1940

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 995 1345

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Male 1245 1720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಪೂಜಾರಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಶೄವ ೋವವ ರಯಮ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ದ್ಷಾ ಗಿರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1225 1715

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತ್ Male 1587.5 2197.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಷರದಾರ ಬಿೋ ಸಿದ್ದ ಕಿ Female 1245 1720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಸ್ Male 1320 1470

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 1270.795 1775.795

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವೄಾಂಔಟ್ರಾವ್ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಣಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾಬಾಯಿ Female 980 1715

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಯಮ  ಹಿರೇಮಠ Male 1225 1715

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 862.5 1232.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1495 2095

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಜಮ್ಗದಾರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1475 2090

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಮದೇವ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 677.5 1232.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿಯ ೋ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಷಮುದ್ಯ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಬುಜುಕೄಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಗವಾಂದ್ಯ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 1225 1715

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾವ್ Male 1010 1385

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾತಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ದೋಪ್ Male 2562 3082

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ತಂಗಮಭ  ಪೂಜಾರಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮದ್ ಾ಄ಲಿ ಸಿದಾದ ಕಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಶಿಶಾಾಂತ್ ಹಷದಡಿಡ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಜೈಪಾಲ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂODು Male 725 965



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾತಿ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಾಈಜವ ಲ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1225 1715

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಜ್ಮ ೋತಿಬಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಯ ಬೇಗಂ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಲೋಚನ್ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಷಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Munhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಾಂದ್ಯ  ಬಾಯಿ ಜಳಗಿ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡಪ್ Other 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಕೄರಬಫ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲ್ Male 2088 2483

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲಾಬಾಯಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸೈಪ್ನ್ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 1687 2542

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 717.75 886.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರಾಯ Male 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಚಲೇರಾ ಪ್ರಮವವ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಹಾಜ ದ್ಷಾ ಗಿೋರ್ ಗುಾಂಜ್ೋತಿ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಜನಾಬಾಯಿ ಖಮೇೋಡ್ಲ Female 2306 2966

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣಾ  ರ್ವಖಮೇೋಡ್ಲ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಾದಕ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರಾಯ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿಣಾ Male 1635 2110

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 2788 3430.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔದಂ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಬಷಯಮ  ಪ ಹಿರೇಮಠ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮೂತಿಿ ನಿಾಂಬಗಿಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1587.5 2212.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಚೇರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಹಂದ್ಯ  ಮ್ಗರ್ಣಕ್ತಯ ವ್ ಪೇೋದಾದ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಡುಮ ಲಂಜ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ನುಷಯ ತ್ ಬೇಗಂ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮ್ಗಬಾಯಿ Male 1122.5 1492.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ತಾಯವ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರಾಜ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 917.5 1480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಮಭ Female 1539 1836.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ GODABAI Male 1112.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಯಮ ಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿತಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1822 2267

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಭೌರಮಭ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಪ್  ಕುಾಂಬಾರ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹೇಬಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸುಜತಕಮ್ಗರ Male 975 1350

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ತಿೋಥಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್  ನಿಾಂಬಾಗಿಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಖಜಾರೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೋಶ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಸೂಲ್ Male 1302 1537

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಚತರಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 995 1345

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1290 1477.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮ Male 1729.5 2397

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 2694.5 3389.5



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಧಿಮನ್ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳಂ ಸುನಿೋಲಕುಮ್ಗರ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಮರೆಪ್  ಗುಳಿ್ಳರು Male 945.25 1241.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡಪ್ Male 1281 1541

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸುಣಿ ಾಅರೈಕೄ Female 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತಾಯ ಯ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ ಚಾರಿ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿೋರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ವಿವಕ್ತನಂದ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣಬಾಯಿ Female 725 975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಬಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರೋಸನ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಮಲೆಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಫಾಯ ಜಯಾ ಬೇಗಂ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಔರ್ Male 630 880

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1847.5 2472.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಫಾಟುಯ ಸಾಬ್ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರೋಹಿರ್ಣ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಸಖರ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ವಪಲ್ ಸಾಬ್ ಗುಾಂಜ್ೋತಿ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ನಾಕದಾರ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ತೋಟ್ಪ್ Male 1786 2551

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಚಂಗುನಾಬಾಯಿ Female 1412 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಮದ್ಸಾಿಬ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲಾ ಬಾಯಿ Female 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ Male 1911 2421

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮೂತಿಿ ಮಹಾದೇ ಕುಾಂಬಾರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ Male 1786 2446

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ SAB Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಭೋಮ್ಗಶಾ ಕ್ತಲೇಜು Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 630 880

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಮಟ್ಬಸಾಬ್ ನಾಕದಾರ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾ Female 1341 1956

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ Male 1010 1385

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ Male 1010 1385

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ಮಠಬ್ Other 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ರಾಣೋಜ ಗೋಪಾಲ್ ಗೋರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Padsawali ಖಾರಿಫ್ ವರಣಯಮ  ಸಾವ ಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 3330 4530

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ವಿೋಿನ್ ಬಿೋ Female 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ವೆಜನಾಥ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಾಆದ್ದ  ಹಾಗೆ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ ಹುಸೇನ್ ಪ್ಟೆಲ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ SAB Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರ್ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಮಂದಾಕಿನಿ Female 617.5 992.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ ನಾಯಕ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿತಾ Female 980 1715

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾರಾಮ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಶುಯ ತಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಕಿವನ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋತಾ Female 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಬಿರಾದಾರ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಖೇಮು Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಮಭ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಗೌಸ್ ಮೇಹಿಯುದದ ೋನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ ಷಳಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1450 1950



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಧನುನ Male 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ರಾಯ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಫಿರೋಜಾಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ Male 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಚೇತ್ನ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಧಿಮ್ಗನೆ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪ್ರ್ವರ Male 1252.5 2002.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 1282.5 2197.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಹಿರೂ ರಾಥೋಡ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಯಮನ್ ಬಾಯಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ ಬಾಯಿ Female 1026 1306

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ರಂಖಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sangolgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಮದೇವ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sarasamba ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Sawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ ಘೋಡ್ಲಕ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Shakhapur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1245 1720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Shakhapur ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ಪ್  ಜಮ್ಗದಾರ Male 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Shakhapur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 675 1012.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Shakhapur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 2232 2802

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Shakhapur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Shakhapur ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ Male 2332 2902

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Shakhapur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಜಯರಾಜ್ Male 995 1345

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 677.5 1232.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ Female 830 1117.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರುಣಕುಮ್ಗರ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾ Male 632.5 970

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾಈಷಾ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸುಬಫ ಣಾ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ Male 843.5 1271

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಾರತ್ ಬಾಯಿ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಜೋಜಾ ಬಾಯಿ Female 445 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಪ್  ನ್ಲೆ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲ್ Female 445 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶಕರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಮರಡಿ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಾಯಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ದಾತಾಯ ಯ Male 1067.5 2005

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ದೌಲಪ್ Male 1245 1720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮದ್ನ್ರಾವ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣರಾವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಜನಿಕ್ತಾಂತ್ ವಿ ಬರುಡ್ಲ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಿಯ ೋ Female 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಾನು ಬಿಐ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ Male 362.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ವರಣಪ್  ಬೆಲೆೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಮತಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ತಷ ಾಂತಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Male 1495 2095

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಮಭ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ Male 975 1340

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ದೇಮಭ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1272.5 1592.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತಾಬಾಯಿ Female 612.5 857.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಬಾಜ Male 937.5 1875



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1442.5 1975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿೋರಾಯ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲಾಬಾಯಿ Female 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಯಶೇೋಧಾ ಬಾಯಿ Female 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರುದ್ಯ ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಲಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿರಾಜ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸುಾಂದ್ಲಾಿಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೋರತಿ Female 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ಪ್ Male 745 970

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದೇವಿ Female 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾಈಜರ್ವಲಾ Male 857.5 1077.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಪ್ಟ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಬಾಯಿ Female 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 632.5 970

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಖದ್ಖಯಮ Other 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ಫ ರಾಯ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಣಪ್  ನಾಲೆ Male 1917 2757

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯದೇವಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ  ಸುರೇಶ್ ಬೆಲೆೆ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ದೇವಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1475 2090

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಾಶಿಡ್ SAB Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಣಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ ಬಿ ನಾರ್ವಲೆ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 1740 2315

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಾಂಡು SAB Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಯೋಖಯಮ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಗನಾಥ ಬಾಪುಗೋಳ್ Male 890 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 745 970

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣಬಾಯಿ Female 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮನೋಸರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ರೇ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್  ಔಮಲಾಪುರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾಈಲೆಾಸ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಬಿ ಮುಲೇಜ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಕೇಬರೆಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಲಾಡ್ Male 362.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾಈಲೆಾಸ್ Male 612.5 857.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಡಡ ರುಡ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಿನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶೆಲಾದೇವಿ Female 910 1110

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರವಿಾಂದ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪ್ಯ ಹೆಾದ್ರಾವ್ ಮನುಶಮ Male 830 1117.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಣಾ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸುಬಫ ಣಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ನಾಸಿರೋದದ ೋನ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ USMANSAB Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೋರಥಿ Female 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ದ್ಲಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 375 750



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶಂಔರ್ Male 990 1102.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ATMAKALA Female 1335 1785

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 2015 2615

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 490 857.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 970 1455

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಗೋವಿಾಂದ್ರಾವ್ Male 505 880

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ದಗಂಬಾರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಮಭ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಮಭ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮ್ ಶಕರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಧಮ್ಗಲೆ ಎನ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ Male 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಛಾಯಾದೇವಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಗೋವಿಾಂದ್ ರಾಯಪ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1080 1492.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಧ ರೂh Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲಾ Female 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Tadkal ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Teerth ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಬಲಭೋಮ್ Male 1967 2387

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಏಔನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಭರಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಡಶಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ  ಪ್ಯ ಭು Male 2232 2802

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಜಯಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1926 2461

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ತ್ಔಕ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಯೇಟೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್  ಾಅರೆಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 1225 1725

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಪ್ವಿೋಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾವ್ Male 2322 3017

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋಟ್ಲ್ Male 2334.5 3029.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಜೈಪಾಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಕಯುಮ ಮ್ ಮೄಸಮೂದ್ಲಿ ಸಿದದ ಕಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಜ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಾಯ  ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣಾ Male 258 295.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ಕುಮ್ಗರ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1320 1470

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಹೆ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ  ಕಜೂರಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ ಕಚತ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಲತಿೋಫಾ ಾಈಮರಾಲಿ ಫಾಮ ನ್್ಬಾಮ ಾಂಡ್ Female 1286 1696

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇಪ್ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಚತಾನಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತಾಬಾಯಿ Female 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮರಾಲಿ ಾಈಸಾಭ ನಾಲಿ ಫಾಮ ನ್್ಬಾಮ ಾಂಡ್ Male 2703 3283

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಮಸಮೂದ್ ಾ಄ಲಿ Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ರೇಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ USMAN SAB Male 986 1271

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನ್ಸಾಬ್ Male 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಬಾಯಿ ಗಿರಿಶ್ ದಡಭ ನಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಭಾಲಚ ಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಜಾಾ ನೇವವ ರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Telekuni ಖಾರಿಫ್ ರಘುನಾಥ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮ್ಗದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಗೌಡ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಜಾ Female 1928.5 2501

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ರುಔಕ ಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋಸನ್ ಬಾಯಿ Female 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ  ರೆಡಿಡ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ರೆಡಿಡ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ಸಿ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾಯ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಮ ಬಿೋ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 1390 1890

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1362.5 1982.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ ರಾಥೋಡ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಜೋಲಾನಿ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಸೈಡ್ ರುಸುಾ ಾಂ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ದೇಣಖನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಸಫಿೋಜಾ ಮಲಿಕೆಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರ್ಫಯ ೋಜ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್  ಚೌಕೄ Male 2824 3784

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾಯ ಪೂಜಾರಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶಿವ ನಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ ಾ಄ತಿಾ ರಿಕಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಿಾಂಖಪ್  ಕೌಟೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 2072 2642

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ  ಪಾಟಿೋಲ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಪುಾಂಡಲಿಕ್ ರೆಡಿಡ Male 1617.5 2092.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಲ್ ರೆಡಿಡ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ರೆಡಿಡ Male 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಂತ್ರೆಡಿಡ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಾ ಬಾಯಿ ರ್ವಔಮರಿಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ Male 1650 1837.5

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತ್ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ ಾಅಳಂದ್A Yelinawadgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ Male 1112.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI ಾಅಳಂದ್ (ಗಯ ಮೋಣ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಷಸದೇವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷಿ Female 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ವಣಿಬಷಪ್  ಸುಬಾಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ರಣಜತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ವಿೋಣ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ತಯ ವ್ Male 1290 1477.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ ಧನಂಜಯ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Female 1650 1837.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಚತಾಯ ಬಾಯಿ Female 1290 1477.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೋಶ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾನ್ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಚಾವ ನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ದಗಂಬಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಸಿಮಂತ್ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಔರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲಾಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ ನಿವೃತಿರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1290 1477.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ Female 1000 1500



ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಔಬಿಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಖರಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತೇವವ ರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತಿಯ ೋ ಾ಄ಪಾರಾವೇ ಬಾಬೆು ಸ ರ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ವಿಲಾಷರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 660 735

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಜೋನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ನಿತಿರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1650 1837.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಭಾರ್ವರಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮತಿ ಮಲೆಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ದಗಂಬಾರ್ Male 1260 2010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಸೂಯಾ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಸಂದೋಪ್ ಸುಭಾನ್ರಾವ್ ಚರ್ವಣ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಜಟಿನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Alanga ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲಾಜ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ದ್ಮುಭ ರೆ Male 2724 3279

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ರೇವಂಶಿಧಪ್  ಮೂಳೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣಬಾಯಿ ಮನೋಸರ್ ಶಿಾಂಧೆ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇವ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ದೇವಾಂದ್ಯ  ಜಮ್ಗದಾರ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಬಾಯಿ ಶಂಔರ ಶಿಾಂಧೆ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ಾಂಬರ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1327.5 3015

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಕುಶ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ಶಿಜ ಜಮ್ಗದಾರ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Annur ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೋರತಿ Female 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಬಾ ಬಾಯಿ Female 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಬಷಯಮ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಕದಾರ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲಾಬಾಯಿ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಖದ್ಖಯಮ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಜಂಗಿೋರಾ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಸಿದಾಯ ಮ ಾಆಾಂಖಳೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bableshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಪ್ದಾಭ ಜ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ರದ್ಶಂಔರ್ ಪೇೋಲಿಸಾ ಟಿೋಲ್ Female 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಖಾಾಂಡರಾಯ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಯೂಸುಫಾಲಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ನಾಖಪ್  ಭೂಸಂಗ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಸುಗಿಯ ೋವ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಔರಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಔಫ ರಸಾಬ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಾಆಬಾಯ ಹಿಾಂ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ದನೇಶ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಲಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಶರಿೋಫ್ ದವ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಮಔಾ ಮ್ SAB Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ದೇವಾಂದ್ಯ  ಧಮಿಣಾ  ಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷಾ SAB Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ಖಂಡರಾಯ ಜಮ್ಗದಾರ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ  ಯವವಂತ್ ಜಮ್ಗದಾರ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಷಲಿೋಮ್ಗ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ಷಸದೇವ್ ನಾಖಪ್  ಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bangerga ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ಫ ರಾಯ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄಯ ಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರುಣಕುಮ್ಗರ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್  ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಲಡಪ್ಗೋಳ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತನ್ತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 1000 1500



ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಚಾಾಂದ್ ಬಿೋ Female 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Bharked ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ನಾಖನಾಥ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯಮ  ಶಾಾಂತ್ಯಮ  ಸಾವ ಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ಸುಣಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ಷಸದೇವ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಮಭ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ಔರಬಷಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Chitali ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಳಮವವ ರ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ಷಕ್ತರಂ Male 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋತಾ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ಜಾಾ ನ್ ಸಂಬಾಜ ಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ GOVIND Male 570 757.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ತಾನಾಜ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ವಿಶಾಾಂಬಾರ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ಶಾಹುರಾಜ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋ ಾ಄ಖಿಡ್ಲ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ಯುರಾಜ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋ ಾ಄ಖಿಡ್ಲ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ಾಈತ್ಾ ಮ್ ಬಸ್ ಕ್ತಮ ಾಂಬೆೆ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Gadlegaon ಖಾರಿಫ್ ಗೋವಿಾಂದ್ ಸಾಧು ಜಾಧವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಜರಾಮಲ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಧೇನು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಗುಲಾಬ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ದಗಂಬಾರ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾಬಾಯಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಕೄಲವು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂH Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖನಾಥ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ DILIP Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಶಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ವಿಲಾಸ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಔಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ವಿದಾಮ ಧರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತೇವವ ರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮವವ ರ ರೇಣಪ್  ಸಾವ ಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಬಷಯಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಜಯಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖನಾಥ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾಬಾಯಿ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಂ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಗೋಪಚಾಾಂಡ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Hodlur ಖಾರಿಫ್ ಸುಣಿ Female 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಔರಣ್ Male 2145 2520

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ದಗಂಬರ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಸ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಮಂಡೂಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಜ್ಮ ೋತಿಬಾ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಕೄಳಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಬಾಪುರಾವ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ  ತ್ಮಭ ಣಾ  ಬನಸ ೋಡ್ಲ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋತ್ಬಾಯಿ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್  ಾ಄ಲ್ಜ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಮನು Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ GOVIND Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಪಾರವ Female 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಬಾಪು ಬನಸ ೋಡ್ಲ Female 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Khandala ಖಾರಿಫ್ ಸೂರಜ್ Male 923.5 1186

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಗೋವಿಾಂದ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ದಗಂಬರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಾಲ್ ಚಂದ್ಲಾಲ್ ತಿರ್ವರಿ Male 1125 1687.5



ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ರಾವ್ Male 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ದಗಂಬರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ದನ್ಔರ್ ಮುಲೆಗ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ರಘುನಾಥ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಜೋಷತ್ವ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಟೇಟ್ ನಾಗಶ್ ಖಣಪ್ತ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಮಸದೇರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಾಅಕ್ತಶ್ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ ಬಿರಾದಾರ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಗಯನೇವವ ರ ತಕ್ತರಂ ಚೆಾಂಡ್ಲಕ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಮನಾಕಿಷ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಚತಾ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರಾವ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರವಿಾಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಖೇಮೆಾಂಗ್ ಾ಄ಲ್ಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ ಧೋಾಂಡಿಬಾ ಬಿರಾದಾರ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್  ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಖಪ್  ಾ಄ಲ್ಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ರಾಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ದ್ಶಾವಂತ್ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಲ್ ಬಷರಾಜ ಸರಸೂರು Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ್ ಾ಄ಲ್ಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಡರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ವೄಾಂಔಟ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಗ್ ಚಂದ್ಯ ಶಂಔರ ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ  ರೂUು Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮ ಾಂಬುಲಿಾಂಗ್ ಸಂಗೋಲಿಗ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಜ ಟೇಟ್ Male 885 1197.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಜಯಾಲಾಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ದಾಜಬಾ ಸಾದಾ ಬಿರಾದಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲಾಜ ಎಾಂ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ತಳಸಿರಂ ಕ್ತಶಿಬಾ ಟೇಟ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ರೋಹಿದಾಸ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ಚಚಕೇೋಟೆ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇವಕುಮ್ಗರ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ ಚಾಾಂಡ್ಲಕ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಟೇಟ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋಟಿಲಾಲ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾರಾರ್ಣ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಾ಄ಲ್ಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಕದಾರನಾಥ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಿನಾಥ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಾಅಕ್ತವ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಶಿರಗುರೆ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ ಶಂಔರ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಾ಄ಲ್ಜ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಚಮಕ್ತ ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ AMBU BAI Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ಮ್ಗರುತಿ ತ್ಲಕರಿ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲಾಜ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jamga Ruderwadi ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ ಚನ್ಬಷಪ್  ಬಡಿರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ನ್ನಾಥ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ Female 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಪ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ರೌಷಬ್ ಾಅನೂರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ಜೋಜಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ  ವಯ ಣಕುಮ್ಗರ ಜಮ್ಗದಾರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ಮುಹಿಬ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ಗೋವಿಾಂದ್ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Jawalga (J) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kanmas ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kanmas ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ Male 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kanmas ಖಾರಿಫ್ ಸೇವಂತಾ ಬಾಯಿ Male 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 2010 3135

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವೆಜನಾಥ Male 1260 2010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮೇಯಿನದದ ೋನ್ Male 950 1262.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ರಾಜುಕುಮ್ಗರ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಗುರಬಷವ Female 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಔರ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿಲ್ ಎಾಂ ಓಟೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಿಯ ೋ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಗಂಡಪ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪ್ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಔರಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಜೋಜಾಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ನ್ರಸಿಾಂಗ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಔಲ್ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Other 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ Female 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ANSAA BAI Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲರಾವ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಎಕ್್ಬೋಟ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಚದಾನಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ Female 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ನಿೋಗನ್ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ VITABAI Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಲಿೋಲಾಧರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಷರೋಜಾ Female 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾವ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ ವಿಜಯನಾಡ್ ನಾಡಗರಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಜೈನುದದ ೋನ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ದೇರಾವ್ ಖಂಡಪ್  ಸೂಯಿವಂಶಿ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 362.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣಾ  ಎನ್ ಮೆಷಲಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋಸನ್ ಮ್ಗರುತಿ ಔಟೆಕ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಔರಬಷಪ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಷಯಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1470 1882.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಚತಾನಂದ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಜಯಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಧುಲಾ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಖಜರಾಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಜಯಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹೇಬೆಾಲ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಧಾಗೆ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ರುಕೇಭ ದದ ೋನ್ Male 2520 4020



ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಜೈರಾಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಣೇಗನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಿಯ ೋ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ  ರ್ವಡ್ಲ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಚಿನಾ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾ ಬಾಯಿ Female 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ಪ್ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ VITHABAI Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಲಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಗುರುವರಣ್ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತತಿಿಔಸಾವ ಮ Other 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖನ್ ಬಷಪ್ Male 1260 2010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ನ್ರಷಪ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಬಾಲಪ್  ಾಆಷರಾಜ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ಷರಾವ್ ಬಾವುರಾವ್ ಸಾಲ್ಾಂಕೄ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಳಯಾನಿ ಖಂಡಪ್  ಸೂಯಿವಂಶಿ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ ಜಾಾ ನೋಬ ನಾಔಡ್ಲ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಜಡೆ್ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಬಾರತ್ ಬಾಯಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯಾನಂದ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khajuri ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ  ದ್ಯಾನಂದ್ ರ್ವಕೄಡ Female 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಹುಚಚ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಗ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1290 1477.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಗ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 843.5 1271

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಬಷಪ್ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಬಷಲಿಾಂಖಪ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಮೂತಿಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಚಂಪ್ಔಲಾ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮೇತಿಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತ್ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ವಯ ಣ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ವಿನೋಡ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಸ್ ವಿಲಾಸ್ ಬಿರಜದ ರ್ Other 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ರಂಡಿೋವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಚತಾನಂದ್ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Khandala ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲಾ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ಥ್ಯ ೋ Male 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಬಬಿತಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಶಔಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಷರೋಜಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ವಿಕ್ತಸ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಕೆಲಾಷ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಔರಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ATMARAM Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೄಲ್ ವಟ ನ್ಪ್  ಮುಲೆಗ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಪ್ನ್ಕುಮ್ಗರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಔಬಿಷಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಯಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಹಂಗರಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಿಯ ೋ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಮುಲೆಗ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಕೄ ದಡಿಡ ಮನಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಬಷರ್ವಾಂತ್ರಾಯ ಧೂಳೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಮುಕುಾಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ Male 885 2010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸುಕ್ತಭಬಾಿಯಿ ವಿಠಲ್ ಬಿರಾದಾರ್ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಶಷಿಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೋಶ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kinnisultan ಖಾರಿಫ್ ರೋಹಿರ್ಣ ಎಾಂ ಭಾವಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಮದ್ರಸಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮದೃವನ್ ಮದ ಷಿ ಶಿರಸಾಖರ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ದಲಿೋಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಬಾಜರಾವ್ ಸಿದಾಯ ಮ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲಾಜ ತಳಸಿರಂ ಬಿರಾದಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯಾನಂದ್ ಸಿದಾಯ ಮ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ದಗಂಬರ ಸಂಭಾಜ ಬಿರಾಜಾರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ್ ಲಕಿಷ ಭ ಾಂಗ್ ರಾಜಪ್ಟ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಶೆಲೇಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ನಾಖನಾಥ ಮಹ ದ್ ಪೂಜಾರಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ವೄಾಂಔಟ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ವೃಷಿಕಟ್ ಾ಄ಪ್ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣಾ ಪ್  ವಿೋರಪ್ಕ್ಷ್ ಔಳಶೄಟಿಟ Male 1260 2010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ವಿಠಠ ಲ ಕುಾಂಭರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ಬಬರಾವ್ ಮೆಾಂಡ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ ದ್ತಾ  ಬೆಳಂ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಬಕುಲಾ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲ ಮ್ಗರುತಿ ಬಿರಾದಾರ್ Female 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ ಶಿಯ ೋಪ್ತ್ಯ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ವಿಠಠ ಲ ಸೂಯಿವಂಶಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Kotanhipperga ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಖಣೇಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಗಂಭೋರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಚತ್ಯ ಔಲಾ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗತಾಿಾಂಡ್ ರಾವ್ Male 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಸುಾಂದ್ರಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಪ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ಪಾತ್ರಯ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ರವಿದಾಷ Male 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಣಾ  ಘೋಡಕೄ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ವೄಾಂಔಮಭ  ಾಆಟ್ಗರ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ  ಮುಲಗೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಖಜರಾಬಾಯಿ Female 1202.5 2515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಗ್ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಪುಷಾ ತಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ವಿಲಾಸ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುಶಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ನ್ ರಾವ್ ಪಾಾಂಡ್ಲಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಮನಾಕಿಷ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜಯಪಾಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1710 2272.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತ್ ಕಂಬಳೆ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಬವ Female 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಯಶೇೋದಾ Female 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ರ್ವಸಬ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಮಸದಾಸಾಬ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಸುಬೇದಾರ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ನ್ರಸಿಾಂಗ್ Male 1780 2380

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ರಾಜವುಲೆಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ರೇ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಲಾಹ ದ್ Male 1077.22 1294.72

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಘೋಡಕೄ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಪ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Matki ಖಾರಿಫ್ ಷಔರೆ ಮಲಕು ಭೂತ್ಲೆ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ನಿತಿನ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಷರ್ವಿಡ್ಲ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ಪಂAರಿೋನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋನ್ ಸಂಬಾಜ ಬಿರಜದ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ತಾತಾಮ ರಾವ್ ಭೋಮಣಾ  ಬೆಡದ್ಗೆಿ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಷರ್ವಿಡ್ಲ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ಎಸ್ ಸಾಮ ಚನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ  ರಾಮಣಾ  ಮುದೆದ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ಶಿದಾಸ್ ಭೋಮಣಾ  ಹಾಸಿಗೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ತ್ಟೇರಾವ್ ಬೆಡದ್ಗೆಿ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ ಧೋಡಿರಾಮ್ ಮುಮೄಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ಧತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nandgur ಖಾರಿಫ್ ನಾರಾಯಣ ಮ್ಗರುತಿ ಬಿರಜದ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜು Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಕಂಠಬಾಯಿ Female 656 896

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮುಲಗೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಔರಬಷಪ್  ಬೆಳಮಗೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿಯ ೋ ನಾಗಶ್ ಪ್ತ್ನೆ ಬಿತ್ಾ ನೆ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ರಸೂಲ್ ಚಾಲೆ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರಯ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 3780 6030

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ISMIAL Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖನಾಥ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಣಮ ಿ ನಾಖಯಮ  ಸಾವ ಮ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ GODABAI Female 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗರಂ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹೇಬೆಾಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರೇಾಂದ್ಯ  ಎಸ್ ಮುಲೇಜ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಷತ್ವ  ಸಂಕ್ತಾಂತೆ್ರ Other 625 937.5



ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Nirgudi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1260 2010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ ಫುಲಾರೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಷವಿಸ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಂಟು Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ಬಷಣಾ  ಸರಳಯಮ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಸಿಾಂಗೆ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಪುಾಂಡಲಿಕ್ ಕೇಹಿನುರೆ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗತಾಿಾಂಡ್ ಮೌಲಾ ರ್ವಗಮೇೋರೆ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮ್ ಗಿರಾಮಲೆಪ್  ಡಿಗಿಗ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ ವಯ ಣಕುಮ್ಗರ ಜಮ್ಗದಾರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ ಸೋಮಶಂಔರ ಮುಲೆಗ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಭೋಮವ ಸರಳಯಮ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಚತ್ಯ ಔಲಾ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ  ಖಂಡಪ್  ಸರಳಯಮ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ ಬಷಣಾ  ಭಾವಿಮನಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭದಾಯ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಗುಾಂಡಪ್  ಸರಳಯಮ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರುತ್ಪ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ವಿಲಾಸ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ಹಿೋರಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಧರಾಯ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಮಹಾನಿಾಂಖಪ್  ಸಾಹು Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ಸಾಹು Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಾಅದನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ ಶಿರಾಯ ಡಿಗಿಗ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ ಔಳಶೄಟಿಟ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಣಿಪ್  ಮಲೆಪ್  ಖೋಬರೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ರುಔಕ ಪ್  ಸರಳಯಮ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾವ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇಟ್ಟ ಗೆಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತ್ರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಲಡಡ ಪ್  ಾ಄ಾಂಬಣಾ  ಪೂಜಾರಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಶಿನಾದ್ ಡೋಾಂಗೆಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಪ್ಕ್ಷ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಧರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಾಆಮ್ಗಸಾಬ್ ದ್ಲಿಾಂಬಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಶಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ನ್ಪ್  ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ವಯ ಣ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಂಧುಸಾಬ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಚದಾನಂದ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿದ್ಮಭ  ವಿಠಲ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಾಇರಣಾ  ಸುತಾರ್ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Other 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ರ್ವಗ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಮಭ  ಚದಾನಂದ್ ಶಿೋಲ್ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಔರಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ  ಾಅನಂದ್ರಾಯ ಸರಳಯಮ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಡೋಾಂಗೆಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಶಂಔರಪ್  ಡಿಗಿಗ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಔರ್ ಾ಄ಾಂಬಣಾ  ಪೂಜಾರಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಹಿೋರಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶಂಔರ ಮಲಔಣಾ ಪ್  ಮುಲೆಗ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಾಆರಾನಾನ  ಸುತಾರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿೋಲಾತಿ ಔಲಾಮ ನ್ಪ್  ಪ್ರನೆ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ವರಣಪ್  ಗುಡ್ಲಡ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಪ್  ಾ಄ಮೃತ್ಪ್  ಚಕೇಕ ೋಟೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಪ ಎಚ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಪರಪ್  ಶಿಯ ೋಮ್ಗತ್ಯ ಯಮ  ಭಾಲೆಖ ೋಡ್ಲ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಜರತ್ಬಿೋ ಔಮಲಸಾಬ್ ಮುಜಾರ್ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತಾಯ ಯ ಚನ್ಪ್  ಬಿಳಗುಾಂಡಿ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ನೂರಂದ್ಪ್  ಔಟಿಟ ಕರಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ  ಚಂಬಷಪ್  ಶಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಭೂತ್ಲಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಶ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ತಳಸಿರಂ ಔಥ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮಸಬ್ರಬಸಾಬ್ ಜಸಾಿಬ್ ಮುಜಾವ ರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುತಿ ಶಣ್ಮಭ ಕಪ್  ರ್ವಖಗ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್  ಬಷನ್ಪ್  ಸಣಮವಟಿಟ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್  ಸಣಮಂತ್ ರ್ವಲಿಕ್ತರ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಕ್ತಾಂತ್ ಭೋಮಶಾ ಡಿಗಿಗ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಸನ್ಮಶೄಟಿಟ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಸರಳಯಮ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ  ವರಣಪ್  ಘಂಟೆ Female 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೋಶ್ ಾ಄ನ್ಪ್  ಬಲಬಟಿಟ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಪ ಕುಾಂಬಾರ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ರಾವುಸಾಬ್ Male 1635 2572.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಮಧುಔರ್ ಶಿವರಣಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ಭೋಮ ಪೂಜಾರಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಕ್ಷ್ಯ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಡಾಂಖರೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರಾಜ್ ಗುಾಂಡಪ್  ಸಣಮಶೄಟಿಟ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಮಲಔನ್ಪ್  ಮುಲಗೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ವಿಠಠ ಲ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿತಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಸಾಹು Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಿರ್ ಮಸಭ ದಾಸ ಬ್ ಶೆಖ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ವಿೋರಪ್ಕ್ಷ್ ಭೂಸಂಖ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ನಿರ್ವಿನ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿನ್ನಾಡ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್  ಡೋಾಂಗೆಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ನ್ಪ್  ಮಲೆಿನಾಥ ಮುಲೆಗ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಜ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ವರಣಪ್  ಕೇಟ್ಟ ಗೆಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಡಿಗಿಗ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್  ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಸನ್ಮಶೄಟಿಟ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಾ಄ಾಂಬಣಾ  ಪೂಜಾರಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಜ್ಮ ೋತಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಜಮ್ಗದಾರ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ನಿರಂಜನ್ ರ್ವಘಾಮರೆ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ರಾಚಮಭ  ಬಷನ್ಪ್  ಸಣಮಶಿೋತಿ Female 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಳಬಾಯಿ ಮ್ಗರುತಿ ಹಾಡು Female 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಮಭ  ಔಮಲಾಔರ್ ಪೂಜಾರಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ  ಶಿಡಾಯ ಮ್ ಜುಬೆಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾತಿ ಾಈಮವ ಬಾಳಬಟಿಟ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಗೌತ್ಮ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ದೇವಾಂದ್ಯ Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಔಳಶೄಟಿಟ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಹುಸೇನಿ ಕ್ತಾಂಬೆೆ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಮಕ್ತ Female 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬವ  ಪಾಟಿೋಲ್ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Rudrawadi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಎಸ್ ಚಟಕ ೋಟಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ತಾಯವ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಗುಣವಂತ್ Male 1635 2110

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಗುಲಾಬ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆೆೋವಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ Female 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ IRNNAA Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಔರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ರುಕೄಭ ೈನ್ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಾಂಗ್ ಹಾಡು Male 2624 3584

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ವರವಚ ಾಂದ್ಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Salegaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಷಕ್ತರಮ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಶಂಔರ್ ಮಹಾಔಿರ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ ವಿಠಠ ಲರಾವ್ ಚೌಗುಲೆ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಶುಭಬಾಯಿ ಸಾಯಬಣಾ  ಪಾಟಿೋಲ್ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಮ್ಗಟ್ಿಾಂಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ಯ ಯ ಖಂಡಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಶಂಔರರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 516 591

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಕಿಸಾನ್ ಮಸದ್ಪ್  ಬಿೋರಜಾದ್ರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ನಾಮದೇವ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡು ಶಿರಾಾಂ ಮಹಾಔಿರ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ಯ ಜೋತ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ ಶಂಔರ್ ಮ್ಗವ ಔರಔರ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಔ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ವೄಾಂಔಟ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Sirur (G) ಖಾರಿಫ್ ಾಅಕ್ತವ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಮೂತಿಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಕುವ ಮ್ಗರುತಿ ಸಾಖರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ ಕಿವನ್ ನಾಔಟೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 1260 2010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 2475 2975



ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ರ್ವಮ ಾಂಔತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಸುಗಿಯ ೋ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ದಲಿೋಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ಗಯಕ್ತವ ಡ್ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಜನಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಗಯಕ್ತವ ಡ್ Female 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಕ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಔಟ್ಕೄ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಖಂಡಪ್  ಸೂಯಿವಂಶಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಕೃಶಾ  ವೄಾಂಔಟ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ವೄಾಂಔಟ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ RAMABAI Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಯಾದ್ವ್ Male 3405 6030

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಔರ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಸಂಪ್ತ್ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ವೄಮ ಾಂಔಟ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ಶಿವಂ ಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಕೇೋಮಲ್ Female 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಧನುನ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಗರಬಾ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tadola ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮವವ ರ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಬಿರಾಜದಾರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿೋಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಮೋನಾಕಿಷ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ಸಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಪ್ರಾನೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ ಚಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್  ಸಾರೇಟ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಬೇಲೂರೆ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರಾವ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 660 735

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣಾ  ಬೇಲೂರು Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಬೇಳ್ಳರು Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 660 735

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ತಿಯ ಶೂಲ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ  ಬೇಲೂರು Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ ಬೇಲ್ರೆ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಷವ ಪಾನ  ಪ್ರಾನೆ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಸರಿ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 2624 3584

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪೂಜಾರಿ Male 1260 2010

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Teerth ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 2624 3584

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಧವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಫುಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ  ಶಿಲಾಲ್ ಮ್ಗಲಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಖಜಾನ್ನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ಾಂಬರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ರೋಹಿದಾಸ್ ಗಂಟಿ ಶಿಾಂಧೆ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಲಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ ಗುಾಂಡಪ್  ರ್ವಡಾಜ್ಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ UDDAV Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ ವಿವವ ಭಾರ್ ಗುಾಂಜ್ೋಟೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಮನಾಕಿಷ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಸುಗೆಬಾಯಿ ಮೆಲಾರಿ ಸೂಯಿವಂಶಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಸುಮನ್ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ವಿೋಣ್ ಪಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ರಂಜತ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಜಾಧವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುರಾಧ ರಂಜತ್ ಜಾಧವ್ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ದಗಗ ರ್ ಗುಾಂಜ್ೋಟೆ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ KHAJURI Tugaon ಖಾರಿಫ್ ದಗಂಬರ ಕವರಾವ್ ಗುಾಂಜ್ೋಟೆ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (H) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (H) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಹಾಸು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (H) ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಕ್ Male 1620 2235

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (H) ಖಾರಿಫ್ ರವಿರಾಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (H) ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (H) ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಳಮಭ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೋರತಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಗುರಣಾ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಗೋವಿಾಂದ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 2176 2836



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ರಹಿೋಮ್ಗನ್ಸಾಬ್ ನ್ದಾಫ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮಶ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಔನಾಮ ಬಾಯಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ತಿಪ್ ಣಾ  ಚಂಬಾರ್ Male 1022.5 1562.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿರಾಜದಾರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 1916 2576

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಶಾನ್ಮಭ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಔಮಲಾಪುರ Male 774 886.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಸಾಲಗರ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 1412 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ವಹಾಬುದದ ೋನ್ ಖಾಜಸಾಬ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಮಭ  ಬೈರಮ್ಗಡಗಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Other 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAALLAPURA (J) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣಾ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಲಾಔಪ್ Male 1608.5 2411

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಸಜರತ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮದ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಮುಲ್ಔಬಾಷಾ ಕ್ತಶಿಾಂಪಟ್ ಾ಄ಾಂಔಲಗಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಜಾವಿೋದ್ ಾ಄ಕಾ ರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಾಅಮೋನ್ ಪ್ಟೆಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಹೈದ್ರ್್ಪಾಟೆಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಮೆರುನ್ ಬಿಐ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಫರಿದದ ೋನ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಸುಬಾನ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಸಮೋದ್ ಪ್ಟೆಲ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಲಿಹಾಮ ಜಾಬಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಮೆನುದದ ೋನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಯಮ ಬಾನು ಚಂಡಪಾಶಾ ಪ್ಟೇಲ್ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಬಾಯಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ದಾದಾ ಪ್ಟೇಲ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಗೌತ್ಮ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಾಂ ರ್ವಘಾಮರೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಷಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಪಜಾಿಡ್ಲ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ನಿಸಾರ್ ಾ಄ಸಮದ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಭೋಮವ ಜಕ್ತಪುರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾವ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಪ್ಟೆಲ್ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಮೄಹೆಬ್ರಬಾಸ ಬ್ ಔಷಮ್ಗಸ ಬ್ ಾಅಾಂಕೆೄೋಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಲ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ವರಣಕುಮ್ಗರ Other 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಕುಷ್ ಜಗೆದ ವಿಪ್  ಬಾಮ ನಸ ೋಡ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರುಾಂಕುಮ್ಗರ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಮದ್ರ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAAmbewad ಖಾರಿಫ್ ಚಾಾಂದ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1470 1882.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ವಹಾಪುರೆ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಳಪ್  ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ನಿಗುಿಡಿ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ದೇವೄಯ ೋ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಜೆಗಿಿ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಧರೆಪ್  ವಹಾಪುರ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ನಿರುಗುಡಿ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಶೄಲಗೆ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯಾ ಬಾಯಿ ಸುತಾರ್ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಮಷಣಾ  ದಡಡ ಪ್  ಕೇೋಣಲೆ Male 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ನ್ಜೋರ್ Male 1140 1515



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಷವಿವವ ರ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂದ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಟ ಲ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ವಹಾಪುರೆ Male 1241 1566

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಕದಾರನಾಥ ವಹಾಪುರೆ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ ಔಲಿಬಿಟಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಧಮಿಣಾ  ಶಂಕು Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ವಹಾಪುರ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರಾಜ್ ದೇವಮುಕ Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ ಜಲಕೇೋಟಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖಪ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಪ್  ಾಈದ್ಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಮ್ಗಧರಾವ್ ಕೇಟನ ವುಯ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿದ್ಯ  ಾ಄ಾಂಬಣಾ  ತ್ಲಕ ರಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಚಳಗರಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಾ಄ಾಂದ್ಪ್  ಸುಜೆ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ರಾಮಣಾ  ಶೄಟಿಟ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬವ  ತಕ್ತರಾಾಂ ತ್ಲಕರಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGABhimpur ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಣಾ Male 3044 3684

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದೇವ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 1446 1681

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಐರೇಶ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ರೇಖಾ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ  ಭೋಮ್ಗಶಾ ಸನ್ಮಶೄಟಿಟ Male 990 1102.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಜರ್ವಸರ್ ಶಾ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಣಾ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ವಿನಾಯಔ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಣಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಮುದಾದ Female 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ರದ್ಶಂಔರ್ ಸಾಯಿಬಣಾ  ದಾಂಡುರೆ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ರಾವ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1490 1940

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ವರಣಯಮ Male 1518 2055.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ರವಿಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತಾಯ ಯ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1490 1852.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 875 1100

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಸಾರು ಬಾಯಿ Female 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗದೇಪ್  ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಖಪ್  ಪುಟ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಬಷಯಮ  ಗುರುಪಾದ್ಯಮ  ಹಿರೇಮಠ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Other 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ರವಿಚಂದ್ಯ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಮಡಿರ್ವಳಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ ಪಾಟೇಲ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ರವಿ ಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ ಎಾಂ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರಥ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAChalgera ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ ಬಾಳರಂಗಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಲಿಿಾಂಗ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಮ್ಗರ್ಣಔರಾವ್ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ಚನಿಗುಾಂಡ್ಲ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆೆನಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋ ವಿಠಲರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರಾಯ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಣಾ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಟೆ ರಾಯಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ ಪ್ Male 1200 1800



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಚಂದ್ಯ ಮಪ್  ಜಕ್ತಪುರೆ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ದ್ದ್ Male 687.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 900 1462.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 1540 2345

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಫಕಿೋರಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಲಪ್  ರಾಚಪ್  ಗಗೈ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ರಹಿೋಮ್ ಸಾಬ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಾನ್ಮಭ Female 540 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 900 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಷಔಕ ರೆಗಿ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಜನಾಬಾಯಿ Female 1250 1745

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ದ್ರೆಪ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಮಭ Female 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 1727.5 2240

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶಾಯಿ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಔಲೆಪ್  ಫುಲಾರಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 543.75 731.25

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ  ಜಕ್ತಪುರೆ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಘಂಟೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಲಿಾಂಖ ಬಟ್ಟ ಕಿಿ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ ಸೋ ಗುರುಬಷಪ್  ಭಟಾಟ ಕಿಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ಮ್ಗರಬೇ Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 3348 4028

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ Male 1967 2387

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 774 886.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಫಕಿೋರಪ್  ನಾಖಪ್  ಚೌಗುಲೆ Male 2482 3442

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 932.5 1245

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮ್ಗತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಪೇಲಿೋಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಾ಄ಮೃತ್ ಜಕ್ತಪುರ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಮುರುಮ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ  ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿಲ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಾ ಬಾಯಿ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಲಪ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಕುಶ್ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಧರೆಪ್  ಾ಄ಮೃತ್ ಜಕ್ತಪುರ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ಮದೆದ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಧಮಿಣಾ  ಶಿಾಂಗಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಷತಾರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGADargasirur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHadalgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ಾ಄ಟೆಟ ಮ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHadalgi ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHadalgi ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್  ರಾಮಣಾ  ಕ್ತಾಂಬಳೆ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಷನುಭ ಖ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ದಾಯ ಕ್ತಷ ಯರ್ಣ ಚಲೆಗ ೋರಿ Female 1240 1730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಚನ್ಬಷಪ್  ಲಿಾಂಖಶೄಟಿಟ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ ದೇವಮುಕ Female 2306 2966

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಿಯ ೋ ರಾಮರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದ್ಯ ಪ್  ವಿೋರಣಾ  ಬಿರಾದಾರ್ Male 1498 1860.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಿಬಬ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ  ವರಣಬಷಪ್  ನಿಾಂಖಶೄಟಿಟ Female 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ ಮ್ಗಡೋಳೆ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಾನ್ಮಭ Female 840 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಔಲಗಿ Male 774 886.5



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ನ್ರಷಪ್  ಔಲೆಪ್  ಕುಾಂಬಾರ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮಕ್ತಬುಲ್ SAB Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಔಲ ನಾ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಬೆಾಂಖಳ್ಳರು Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಯಮ  ಚನ್ನ ಯಮ  ವಿಜಯಪುರ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಾಅಶಿಶ್ ದೇವಮುಕ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಚಂದ್ಯ ಾಂ ಚೌಡೇವವ ರಿ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಮುಕ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ರುದ್ಯ ಪ್ Male 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಘೋಡಕೄ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ದೇವಮುಖ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯೋಿಧನ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಔರಾವ್ ವಿವವ ನಾಥರಾವ್ ದೇವಮುಕ Male 2858 3588

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಷಕುಬಾಯಿ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಕೄಲವು Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಾಂತ್ಣಾ Male 740 1110

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವರಣಪ್  ರ್ವಡ್ಲಡ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ ಬಷನ್ಪ್  ಕ್ತನೂನು Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಣಾ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮ್ಗನಂದ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮಡಿರ್ವಳ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಗೋದಾರಿ ಾ಄ಶೇೋಔರರಾವ್ ದೇವಮುಕ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ದೇವಮುಕ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಘೋಡಕೄ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಲಿಾಂಖ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಖಯಮ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ದಾಂಡಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖಶೄಟಿಟ  ಚಂದ್ಯ ಶಾ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್  ಬಿ ಚೇರ್ Male 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಯಮ Male 1290 1807.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ ಭೋಮಶಂಔರ ಸಣಮಶೄಟಿಟ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ ಘೋಡಕೄ Male 986 1263.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 870 1240

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವಿಶಯನಾಥ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಬಷಲಿಾಂಖಮಭ Female 1240 1730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬೈ ಾಅನಂದ್ ದನ್ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ ಕ್ತಮನ್ಳಿ್ಳ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್ Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಮದ್ಸಾಿಬ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಮ್ಗನಾಜ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ DATTA Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಕಿಸಾನ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್  ಕ್ತಮನ್ಳಿ್ಳ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಶಖ್ ಮೇಸದ್ ಾ಄ಲಿ ಾ಄ಷಗ ರ್ ಾ಄ಲಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಯಮ  ಹಿರೇಮಠ Male 1480 2090

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಯಮ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್  ವರಣಪ್  ವಬಡ್ಲ Male 1385 1947.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ವಕುಾಂತ್ಲಾ ದೇವಮುಕ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAHiroli ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 180 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮ ಮರಾಯ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾವ್ ನಾಖಪ್  ನಾಡಗರಿ Male 1445 2095

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1970 2795

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಟಿಯ ೋಮುಖ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Female 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಾಅಪ್ ಷಬ್ Other 1607.5 2207.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ ಮಹಂಖವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಎಚ್ ಪುರಾಣೇ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 2088 2483

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1847.5 2272.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ  ಔಲೆಪ್  ಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 375 750



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ ಪುರಾಣ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ನ್ಗೌಡ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 1865 2490

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 2808 3663

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರಥ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ ಬಂಡೇರವ್ ಔಲ್ಫ ಗಿಿ Female 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 2583.5 3168.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ದಾದ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮರನಾಥ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷವವವ ರ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣಾ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಔ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋತಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್  ಯುಕೄಲೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಯಮ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರಾವ್ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಪಯ ೋಮಲಾ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಕ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ Male 2072 2642

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬುತಾಿ Male 1122.5 1497.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ತ್ಳರ್ವರ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1010 1760

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ಮಭ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆೆನಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋರಾಮಂತ್ ಶಿಪ್  ಔಡಖನಾ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ಸಾಯಬಣಾ  ಕೇೋಲಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಖಣಪ್ತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಎಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 742.5 992.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪ್  ಧಮಿಣಾ  ನಾಡಗರಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAIkkalki ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಬಷಣಾ  ಮುಾಂದಾಂಕರಿ Female 2148 3048

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಷರಡಗಿ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ನಿಾಂಬಾಲ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಗುರಪ್  ದಕ್ತಸ ಾಂಗಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್  ಬೆಳಮಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಷರಡಗಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ದಔಕ ರ್ಣ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಔಲೆಪ್  ಕುಮಟ್ಗಿ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಭಮ್ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male 2225 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ ಕುಮಟ್ಗಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ನಿಾಂಖಪ್  ಬಿಾಂಜಗರಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠರಾವ್ ಷರಡಗಿ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯಕುಮ್ಗರ ಗುಾಂಡಪ್  ಬೆಳಮಗಿ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ ಗುಾಂಡಪ್  ಬೆಳಮಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಭ  ಬೆಳಮಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1112.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಗಿರಮಲಪ್  ದೇರ್ವಾಂತೈ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವರಣಪ್  ದಔಕ ರ್ಣ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ವಣಿಪ್  ನೆಲೊರು Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಾನ್ಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಖವ  ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಷಳಗಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಸನುಮಂತ್ಪ್  ಸಡಲಗಿ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಬಿಾಂಜಗರಿ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಳಬಾಯಿ ಬಷಣಾ  ಷರಡಗಿ Female 1240 1730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಷರಡಗಿ Female 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಸಡಲಗಿ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮರೇವವ ರ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ವ  ಬಷಣಾ  ಸಡಲಗಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ  ಬಷರಜ್ ದಔಕ ಷಗಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಸಣಮಂತ್ಪ್  ಸಡಲಗಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಗುಾಂಡಪ್  ಬೆಳಮಗಿ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಶಿರಾಯ ನೆಲೊರು Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಸನ್ಮಂತ್ರೈ ನೆಲೊರು Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಬಾಯಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಚನ್ಮಲೆಪ್  ಷರಡಗಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಷರಡಗಿ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಧುರಾಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕ್ತಶಿರಾಯ ದಔಕ ಸಂಗಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ನ್ರಷಪ್  ಸೋಾಂಕಂಬಲ್ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಶಕ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKamanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ಬಿಾಂಜಗರಿ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿಯ ೋ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female 1335 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1151 1541

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1412 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಔತಾಲಿ ಖಾಸಿಾಂಸಾಬ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ Male 2236 2876

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಸಾವ ಮರಾವ್ ಾ಄ಾಂಜುಟ್ಗಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ ಮಲಔಣಾ  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 2192 2872

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ  ಸಣಮಂತ್ ಭಾಷಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಸಾವ ಮರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಣಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1412 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಸುಭಾವಚ ಾಂದ್ಯ  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಟ್ಟ ಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಧೋಾಂಡಪ್  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರೇಾಂದ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 1952 2972

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ರುದ್ಯ ಶೄಟಿಟ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್.ಎಸ್.ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಕ್ ಮನ್ಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 890 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣಾ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದೆಯ ೋವ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಬಾಬಾ ದಂಡಪ್  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಣಾ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾಯ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಾಂಟ್ಪ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಗೌತ್ಮ್ ಪ್ರಷಪ್  ಸಾಲಗರ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಫಕುಯ ದಧ ನ್ ಾ಄ಬಷಳಿ್ಳ  ಜಮ್ಗದಾರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಯಮನ್ರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1412 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKerur ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣಾ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ  ಷಲಖರೆ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 774 886.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 907.5 1815

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female 890 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ನ್ರಷಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೋರಥಿ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ರಾಜ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ದೋಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhatarbad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 677.5 1225

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗದೇಪ್ Male 890 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Female 180 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಸಾಬ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ Female 1200 1800



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1390 2290

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male 1248 1485.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ Female 1140 1890

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ Male 986 1271

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1197.5 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1327.5 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಮಭ Male 1140 1890

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಖಾದ್ರಬಾಷಾ ಮಹಾಮದ್ಳ್ಳ ಶೆಖ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ  ಶಿರಾಮ ಾಅಟಾನೂರು Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ ಗುಾಂಡಪ್  ಮಹಿೋಾಂದೆಯ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ IRAPPA Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1802 2159.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ IRAPPA Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರಲಿಾಂಖ ಜಮ್ಗದಾರ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ವಿದಾಮ ಧರ್ ಎಸ್ ಮೄಲೆಕ ೋರಿ Male 1327.5 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ನಾಖನಾಥ ಪುಲಾರಿ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ದಾವೂದ್ SAB Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಪ ಮೄಲೆಕ ೋರಿ Male 1327.5 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Other 180 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್  ಹಾಜರಿ Male 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKhedomerga ಖಾರಿಫ್ ಡೌಲಟ್ ರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಕೇಳಸುರೆ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ ವರಣಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 2342.5 2867.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಮುತ್ಾ ಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವರಣಪ್  ಶಾಕ್ತಪುರೆ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಚಂದ್ಯ ವ ಶಿರೂರು Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಧರ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ NABI ಪ್ಟೆಲ್ Male 1502.5 2002.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಸೈಡ್ ಜಾವೄಡ್ ಪ್ಟೆಲ್ Male 660 735

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಫಕಿೋರಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ದೌಲತ್ರಾವ್ ಚೋಳಪ್  ಘೋಡಕೄ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಾಆನ್ನ ಷ್ಕಟ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್  ಶಾಕ್ತಪುರ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮರಳ್ಳ ಔಮಲಾಪುರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್  ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಶಾಕ್ತಪುರ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಖಣಪ್ತ್ ಕಂಬಾರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಗ್ ಕೇಡೇಟ್ Male 1452.5 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಣಾ  ವಔಪುರ Male 1640 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 300 487.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ದ್ಡಬಾಯಿ ವಔಪುರ Female 2448 3048

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ನಿಔಕ ಾಂ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ನಾಮದೇವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಪರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ತಾನಾಜ Female 3184 3944

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAKINNI ABBALA ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಸುತಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್ Male 2708 3438

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 1490 1940

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 2298 3198

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆವ Female 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 3083 3803

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ದಾಮ ಮಣಾ  ಷಲಖರೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ  ನ್ಸಿಿಾಂಗ್ ಾಆಾಂಖಳೆ Male 801.75 1420.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಪ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ Male 1786 2446

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 180 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ವಿಠಲ್ ಸಳೇನ್ರು Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ ಶಾಾಂತ್ಮ್ಗಲಪ್  ದಾಂಡುರೆ Female 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಡಡ ರ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ್ Female 180 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡಪ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರಾಣಪ್ Male 706 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್ Male 1355 1855

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಸಳ್ಳಗೆ Male 706 946



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಬಔರೆ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಟಾಟಾಸಾಹೇಬ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಖಯ ಬಾಯಿ ಗುರಪ್  ಾಈದ್ದ Female 1231 1491

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್ Male 2708 3438

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 1700 2325

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಜಾನ್ಕಿಬಾಯಿ Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮರಖಪ್ Male 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Other 1092.75 1636.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಾಅಳಂದ್ Male 1715 2160

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಬೋಳಕೇೋಟಿ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 2447 3142

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 180 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಮಭ Female 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರಾಮದಾಸ್ ತಕ್ತರಾಾಂ ಖಂಡಾಗೆೆ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1640 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಧರ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಾ಄ರಳ್ಳಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ ಸಾವ ಮನಾಥ ಘೋಡಕೄ Female 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೇೋಗಸಿದ್ದ  ಸಟಿಟ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಜಾರೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾವಚ ಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಮ್ಗಾಂಗ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣಾ  ಸಟಿಟ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಾಈದ್ಗಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ  ಾಈದ್ಗಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಹನ್ನ ಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ ಪೇೋತಾಾ ರ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣಾ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ  ಸಿಾಂಗ್್ಶೄಟಿಟ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂ Mು  ಮೋಟ್ರ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮುತ್ಾ ಣಪ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಷರಾಫ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಜೈಶಿಯ ೋ ಬಾಪೂರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಗೋವಿನ್ Male 1620 2235

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ತಲನೂರು Female 1236 1671

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಾಅಶಾಟ ಗಿ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇಳಶೄಟಿಟ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ದೌಲಪ್  ಸಡಲಗಿ Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಪ್  ಸಟಿಟ Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ಶಿಣಾ  ಜಾಧವ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸೈದ್ಪ್  ಾಆಾಂಖಳೆ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠಪ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್  ಮುದ್ಖಲೆ್ Male 2720.5 3325.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 1467.5 1967.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರಾಚಪ್ Male 1607.5 2207.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ ಔಲಾಮ ಣಪ್  ತೋಳನೂರು Female 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣ ಬಷಪ್ Male 1985 2535

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಹುಸೇನಾಬಿ Female 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಬಾಖ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪುರ ಔಲಶೄಟಿಟ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರೇಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮುರಳ್ಳೋಧರ್ ಷರಾಫ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ ಧುತ್ರಗಿ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಎ ತೋಳನೂರು Male 982.5 1270

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಾಪೂರಾವ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 983 1270.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ವರಣಪ್  ಲಿಾಂಗಯತ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಷಟ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ ಬಷರಜ್ ಾ಄ಲಿಮರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಾಮದೇವ್ ಾ಄ಪ್ ನ್ ಾಆಾಂಖಳೆ Male 656 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಔಡಗಂಚ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಭಾವಿಔಟಿಟ Female 487.5 862.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 502 752

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಕೄರೋರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್  ತೋಳನೂರು Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ಬಷಪ್  ತಿಪ್ ಣಾ  ತೋಳನೂರು Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ ತೋಳನೂರು Male 1882.5 2507.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಚೆನ್ನ ಪ್  ಾ಄ಲಿಮೄರೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಬಜಾರೆ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ವಿಟ್ಟ ಲ್ ಕಯಾಮು Female 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ತಲನೂರು Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 2858 3588

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ತೋಳನೂರು Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ  ಶಿಯ ೋರಾಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರಥ ಶಿಪ್  ಕ್ತರಭಾರಿ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ಾಆರನ್ನ  ಾಅಳಂಡ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ತೋಳನೂರು Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂODು Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಪ್  ಭಾವಿಔಟಿಟ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಧುರ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಬಾಯಿ ಜವೂರು Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ  ಗಿಡಾನಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವತ್ಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಕೇರವೄ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಹುಲಖಪ್  ಡಡ ರ Male 656 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಲ್್ಲಾಮ ಾಂಡ್್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male 1335 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಸಾಯಬಣಾ  ಖಾಮ ಮಗೋಳ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 2067 2487

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ ಾಆಔಕ ಲಕಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ  ಹಿರೇಮಠ Female 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶಿವ ನಿ Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ತೋಳನೂರು Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಾಖವ Female 1412 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಭ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನ್ಬಿಲಾಲ್ ಹಾರಕುಡ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾಆರಾಮಭ Female 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡಪ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ ಕೇೋಲೆಸ ಟಿಟ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಜೈರಾಬಿ ಮಲಂಖಶ  ಮಕ್ತನ್ದಾರ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್  ಲಡಪ್  ಾಅಳಂದ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣಾ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿೋಲಾ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಪ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಮಲೆಪ್  ಯಲಮಲಿ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ ಮರ್ಣಔರಾವ್ ಾಆಔಕ ಳಕಿ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಣಾ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ  ದ್ಡಗಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಮೋಟ್ರ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ಎಸ್ ಜೆವೂರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1490 1940



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳ್ಳರು Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್  ಬುಶಾಪುರ Male 1599.5 2267

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್  ತೋಳನೂರು Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಡಿವೄಪ್  ಗುಳಗಿ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೋರಥಿ Female 1750 2200

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ ಸಾಲ್ಾಂಕೄ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 1067.5 2005

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಭಖರ್ವನ್ ರಣದವೄ Male 807.5 1082.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1396 1631

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ  ರ್ವಡಿ Male 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಧೋಾಂಡಿಬಾ ಜಡಿಡ ಮ್ಗನಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಜಮೋಲಾ ಬಿೋ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ದಾಂಡಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣಾ  ಾಆಬಾಯ ಹಿಮ್ಗಪುರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ ಪರಪ್  ಬಾಮ ನಸ ೋಡ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಒಾಂಕ್ತರಪೄಪ್  ತಕ್ತರಂ ಸಟಿಟ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಧುತ್ರಗಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಪಾರಿರ್ಣ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ನಿಾಂಬಾಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಭದೆಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣಾ  ಕುರನೂರು Male 3141.5 4289

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ ದೆಗಿಲ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್  ಔಲೆಡ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ ವರಣಪ್  ಲಿಾಂಗಯತ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ಮಂತ್ ಾಆಾಂಖಳೆ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ರ್ವಗಿಗ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಾ಄ನಿಮ್ಗಲ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ ವಣಿಪ್  ಾಆಾಂಖಳೆ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಾಈದ್ಗಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಪರಪ್ Male 180 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಷತ್ವ  ಗುಾಂಡಪ್  ರ್ವಡಿ Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 2352 3047

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ  ಬುಔಕ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್  ಾ಄ಶಟ ಗಿ Male 1840 2240

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಪ್  ಾಈದ್ಗಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಣಾ  ಸಣಮಂತ್ ಸಾಂಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ದೇವಾಂದ್ಯ Male 900 1462.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಬಷಯಮ  ಹಿರೇಮಠ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಪ್  ಸಾಯದ್ಪ್  ಔಟಿಟ ಮನಿ Male 547.5 1095

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಗ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್  ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಷನ್ಮ್ಗನಿ Male 774 886.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಬಾಯಿ Female 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1416 1906

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಸಣಮಂತ್ ಮ್ಗಾಂಗ್ Female 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ  ಮಲೆಪ್  ಗೋಗಯಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ಧನ್ಖರ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಿಯ ೋ ಭಜಂತಿಯ Female 692.5 1255

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಬೆವ Female 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆೆೋವಪ್  ಯವವಂತ್ಪ್  ಮಡಿರ್ವಳ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಸಡಪ್ದ್ ಮಲೆಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಸನುಮಂತ್ಪ್  ಸಳೇಮನಿ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಾಆರಾಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ದ್ತ್ಾ ನ್ ಷನ್ಮನಿ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್  ಯವವಂತ್ ಮಡಿರ್ವಳ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಮಡ್ಲಡ Male 1475 2100

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರೆಪ್ Male 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 3126.5 4266.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಸೋ ಲಾಡಪ್  ಹಾದಮನಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಗ್ ಮರ್ಣಕ್ ಷನ್ಮನಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ವರಣ್ಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಧನ್ಖರ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಮಡ್ಲಡ Male 2322 3017

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಗಲಪ್  ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಷನ್ಮ್ಗನಿ Male 940 1377.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ ಗುಾಂಡಪ್  ಮಡ್ಲಡ Female 500 750



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಾಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಸೋನುಬಾಯಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಮಲೆಗೆ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಣಾ Male 1492 2152

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪ್  ಾಆರಣಾ  ಮಡಿರ್ವಳ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಭೂದೇವಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿ ಮಸದೇಪ್  ಷನ್ಮನಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMadgunki ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ್ ಮದೆದ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಣಾ Male 1437.5 2285

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಪುಟೆಾಬಾಯಿ Female 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 692.5 1255

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 1275 2212.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ದೈತ್ಪ್ Male 656 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಔರ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಯಾನಂದ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಮಲಔಪ್  ಪ್ರಿತ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೇೋಕಿಸ ದ್ಧ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ರಂಖಪ್  ತಿಮಭ ಣಾ  ಮನೆ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿರಾಯ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ ಪ್ರಿತ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಮಭ Female 1362.5 1987.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತವ ಗಂಗಧರ ದೇವಮುಕ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್ Male 2225 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿನಾಡ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಕುಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾತಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಾಆಬಾಯ ಹಿಾಂ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಧೋಾಂಡಪ್  ಖಂಡಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಸಾಬ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಾಡೆ್ಲಮ್ಗಶಾಕ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಣಾ  ಪ್ರಮವವ ರ ನಾಡಗರಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೋರಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1587.5 2197.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಮುಲೆಗ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ Female 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರೇಾಂದ್ಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ Male 1390 1890

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆೆೋವ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ Female 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾವ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣ ಧೋಾಂಡಪ್  ಸುನ್ಖರ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಚಂದ್ಯ ಶಾಮ  ಖಗ ಲೆ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಕುಸುಮಬಾಯಿ Female 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಬಾಯಿ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡಪ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 2130 2705

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿನಾಯಕ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ದ್ಾಂಡಪ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಮಭ Female 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೋಶ್ ಎನ್ ಮೇಘೇಔರ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAMogha (K) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಬೆಳಮಗಿ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬವ  ಐಹಳೆ Female 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿನಾಥ್ Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಚ Female 1210 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಮೋಟ್ರ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಔಳಶೄಟಿಟ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 360 720



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಮ್ಗದ್ಪ್  ಖಡೇಔರ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸುಬದ್ಯ  ಐರೋಡಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಮ್ಗರುತಿ ಮನೇಔರ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಯಮ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಜಾದ್ವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1240 1860

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜು ಕುಮ್ಗರ್ ಕುಟ್ನನ ಔಿರ್ Male 1291 1906

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಭುಜಂಖಪ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಪ್  ಸಷಟಿಟ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಸಷಟಿಟ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ ಭಾಲಕೄ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಯಮ  ಮಠಪ್ತಿ Male 1066 1263.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ ಕುಟ್ನನ ರಔರ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್  ಔಲ್ಫ ಗಿಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಫ ಗಿಿ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಘೋಡಕೄ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರತ್ ಕುಟುನೂಔಿರ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ಭಕ್ತರಿ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಬಾಯಿ ಕಂಬಾರ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ ಮತಿಯ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಔಲಬುಗಿಿ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ  ಮಲಕ ಪಾ  ಕುಟ್ನೂರು Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANagelagaon ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಬೈ ಮನೇಔರ್ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಭಖವಂತ್ ರೇ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಸಮದ್ ಸಾಬ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ತ್ಲಕರಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ವ Female 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಸರಳೇಔರ್ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಮೂಲಿಮನಿ Male 1080 1620

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಔಟಿಟ ಮನಿ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಜ್ಮ ೋತಿ ಧನೇಾಂದ್ಯ  ಖಡಾಲೆ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 2222 3002

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾ  ವರಣಪ್  ಹಳ್ಳಕರಿ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ದೇವಂತ್ಗಿ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರಯಮ  ಪುರಾರ್ಣಕ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ಣಾ  ಫಿರಂಗಿ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1290 1477.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಕ್ತಾಂತ್ ದ್ತಾಾ ತ್ಯ  ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ಣಾ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಶಿಯ ೋಮ್ಗನ್ಾ ರಾವ್ ಶಿಖರಕ್ತಾಂತಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಗುರುಣಾ  ಸಂಖಡಿ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠ Male 1786 2446

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಗೌಾಂಡಪ್  ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಬಿರಜದ ರ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ಬೈ ಸಿಖರಕ್ತಾಂತಿ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಭಖರ್ವನ್ ಾ಄ಬುದ ಲಾ ಖರ್ಣಸಾಬ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ Female 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ ಕವಪ್  ಹನಾನ ಳ್ಳ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಕೄಗಾಂವ್ ಶಿರುದ್ಯ  ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯಾನಂದ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಸಂಖಡಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಸಡಪ್ದ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರೇ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಡಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಷಲಿಮ್ಗ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿೋ ಸಿಖರಕ್ತಾಂತಿ Female 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1496 1818.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಕವಪ್  ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ಹನಾನ ಳ್ಳ Male 500 750



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಮಲೆಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಮುಲಿಮ್ಗನಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ Male 1786 2446

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ಥ್ಿ ಪಾತಿಷಲಾಗಿದೆ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಿೋಬಬ್ ಮಸಮದ್ ಓಟಿ Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 2846 3401

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಪಾಖ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಬಷವಂತ್ಪ್  ಛಲಗರಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಣಾ  ಪ್ರಪ್  ಕಂಬಳೆ Male 1010 1385

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ ಗುರಲಿಾಂಖಪ್  ಾಆಔಕ ಲಕಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಶಾಮರಾವ್ ಸಣ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ದೇವಂತಿ Male 706 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ ಔಬಿಷಪ್  ಗಂಗಡ್ಲ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಷನ್ಕ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ಯಮ  ಹಿರೇಮಠ Male 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್  ಖದದ Male 2197 2767

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Other 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1080 1620

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯವ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ ವಿರಭದ್ಯ  ಸಾವ ಮ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ನ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಕುಮ್ಗರ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ಮಂತ್ ಸಿದ್ದ ನ್ಪ್  ಮಲೆಗೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲಾಪ್  ಪುಜಾರಿ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ವ Female 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಹಾಜಮ್ಗಲಂಗ್ Male 1996 2656

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರ್ವಲಿಔರ್ Male 1335 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರಾವ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಗುರುಣಾ  ಸಂಖಡಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ವ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾವ್ ಗೋವಿಾಂದ್ರಾವ್ ಕೇೋಲಿ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸನಿಪ್ ಮಹಿಬ್ರಬ್ ಾಅಟಿ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ತಿಪ್ ಣಾ  ಸೋಾಂಔರ್ವಡ್ಲ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಜಖದೇಪ್  ಬಾಮಣಗಿ Female 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಲಾಲ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಗೋಡು ಬಾಯಿ Female 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANimbal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಶಿವರಣ ಮ್ಗಳ್ಳ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ ದಾರೆಪ್  ಜಕ್ತಪುರೆ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಟನೆನ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 697.5 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಟನೆನ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮುಟ್ಟ ಣಾ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ ಧರೆಪ್  ಜಕ್ತಪುರೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಬಮಭ ಣಾ  ಟ್ನ್ Male 2692 3362

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಸಾಗುಮಲೆ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮರ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಸಾಗುಮಲೆ Male 1254 1606.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿರಾ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಷರಡಗಿ Male 2810.5 3535.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಧಮಿಣಾ  ಮೆಾಂದ್ರಗಿ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ ಬಾಯಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ ಗಂಗರಾಮ್ ಸುತಾರ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಪಂಚಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 2072 2642

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 660 735

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗವರಣಪ್  ಸಾಗುಮ್ಗಲೆ Male 2598 3198

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ ಶಿರ್ವಯ ಯ್ ಔಡಗಂಚ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ  ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕೇೋಲಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಕ್ತವಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಶಿರಾಯ ಸಾಗುಮ್ಗಲೆ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ಮಂತ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಸಾಗುಮ್ಗಲೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ನ್ಬಿಲಾಲ್ ನ್ಡಾಫ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 2858 3588

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಯಮ  ಾ಄ಡಯಮ  ಸಾವ ಮ Male 480 720



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಚೆನ್ನ ಮಲೆಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಸನುಮಂತ್ ಸಾಗುಮ್ಗಲೆ Male 980 1470

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರಾಜ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಟ್ನ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ ಪ್  ಕೇೋಳ್ಳ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಜಪ್  ಸನ್ಮಂತ್ ನಾಖನ್ಸೂರ್ Male 660 735

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲಸಿದ್ದ ಯಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಭೈರಮ್ಗದ್ಗಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ರಾಮಪುರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ಯಮ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ ಬಷಪ್  ಜಕ್ತಪುರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಬಾಯಿ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ ಪಾಟಿೋಲ್ Female 1330 1867.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬವ  ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಮೆಾಂದ್ರಗಿ Female 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗದ್ವ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಮಭ ಣಾ  ಧೂಳಪ್  ಕೇಚಚ ಡ್ಲ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ವಕುಾಂತ್ಲಾ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಕದೇವ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Female 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಹುಚಚ ಪ್  ಸೋಮಣಾ  ಮುಾಂಡಿಾಂಕರಿ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರೆಪ್  ಸನುಮಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಚಲಪ್  ಾ಄ಣಾ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಬಾಯಿ Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ ಪರಪ್  ಬಂದ್ರೆ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಪೋರಪ್  ಬಂದ್ರೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ಬಷಣಾ  ಕಿರನ್ಳಿ್ಳ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ಶಿಪುತ್ಯ  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಶಿಪುತ್ಯ  ಪಾಟಿೋಲ್ Female 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಾಆರಪ್  ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜು ವಿಠಲ್ ಹಾಡು Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಕ್ತಸ್ Male 180 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಗಯಔರ್ವಡ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGANingdhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಬಂಡ್ಲಪ್  ನಾಖನ್ಸುರೆ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಮುರಳ್ಳೋಧರ ಬಿರಾಜದಾರ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 1245 2095

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರಾಯ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸಿಾಂ ಮುಲೆಾ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಡೋಾಂಗೆಯ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಸಾಬ್ ಮುಲೆಾ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಯಮ  SSWEAMY Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ಮುಲೆಗ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದೆದ ೋವವ ರ Male 1752.5 2377.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಬಟ್ಟ ಕಿಿ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಮುಲಗೆ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ DOLABAI Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ತಾಯಾ ಬಾಯಿ Female 362.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಬಷವವವ ರ ಮುಲೆಗ Male 995 1345

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಲಡಪ್  ಜಮ್ಗದಾರ Male 3274 3951.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ ಜಮ್ಗದಾರ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಸುಲಾ ಬಾಯಿ ಘಂಟೆ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾವ್ ಖಣಪ್ತಿ ಜಮ್ಗದಾರ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಹಾಜುಮಭ  ಮುಲೆಾ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಳ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟ ಕಿಿ Female 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಬಟ್ಟ ಕಿಿ Male 1456 1976

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ ಕಂಬಾರ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಮುಲಗೆ Female 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 181.25 243.75

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಗುರು ಬಾಯಿ ಬಿಜಾಿದ್ರ್ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಮಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ಮುಲೆಾ Male 660 735

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಜ್ಮ ೋತಿ ಯಲಶೄಟಿಟ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ನಿಾಂಖದ್ಳಿ್ಳ Male 1496 1906

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆ  ಬಾಯಿ ಬಿಜಾಿದ್ರ್ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತ್ರಾವ್ ಸಾಯಬಣಾ  ಸಸ್ಟಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಸುತಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಬಿಸಿಭ ಲೆಾ  ಮುಲೆಾ Female 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಮಸಮಭ ದ್ ಮೇದನಾಸ ಬ್ ಮುಲೆಾ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASakkerga ಖಾರಿಫ್ RAMA Male 660 735

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಮಡ್ಲಡ Male 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಬುಔಕ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್  ದೇಶೄಟಿಟ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಯ ಾಂತಿಕುಮ್ಗರ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್  ಶೆರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಜೋಜಾಬಾಯಿ ಬಷಣಾ  ಪ್ಯ ಷನ್ನ Female 890 1190



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ್ Male 555 1110

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕಿರಣಕುಮ್ಗರ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆವ  ಗೋಪ್ರೆಡಿಡ Female 1651 2626

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಡಡ ರ್ Female 1016 1616

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಲಿಾಂಗ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಬಿರಾಜದಾರ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಗುಾಂಜ್ೋಟಿ Male 2197 2757

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕೆಲಾಶ್ ಜದದ ಗೆ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1010 1385

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ ಭಔರೆ Male 1385 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಭೋಜು Male 1010 1760

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ಸಷಟಿಟ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಿಶಂಔರ್ ದೇವಟಿಟ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬೆನ್ಔಪ್  ಸಷಟಿಟ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ ಮಲೆಿನಾಥ ಕೇಗೂನ ರ್ Male 1080 1492.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ ಪ್  ಶಿಪ್  ಗುಬಿಫ ಯಾಡ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪ್  ದೇಶೄಟಿಟ Male 1010 1385

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ದ್ಖಿಪ್ Male 1225 1715

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮೃತಾಂಜಯ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಾಾಂಡುರಾಜ್ ಜಾದ್ವ್ Male 1590 2127.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರಾಣಾ  ಜಮ್ಗದಾರ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಲೆಪ್  ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಚೌಧರಿ Male 1390 1890

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ ಭಔರೆ Male 1640 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಘೋಡಕೄ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ ಜದದ ಗೆ Male 1475 2090

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಭೋಜರಾಜ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲಾಬಾಯಿ ಜಾದ್ವ್ Other 1715 2165

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋರಂಖ ಜಾದ್ವ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ವಿನಾಶ್ ದೇವಪಾಾಂಡ್ಲ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ರಘುನಾಥ ಕಿಷ ತಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಕುಾಂಬಾರ Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಲಿೋಮ್ಗ ಬಿೋ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಜಳೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮರಸಾಬ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1587.5 2197.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದ್ ಸಂಖಪ್  ಬಿರಾಜದಾರ Male 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಔಲಶೄಟಿಟ Male 1122.5 1492.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಕುಾಂಬಾರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 2738 3343

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಣಾ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗುರು ಪಾಟಿೋಲ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 3639 4379

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ ವಿಜಾಪುರೆ Male 774 886.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ದೇವಟಿಟ Female 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಗುಾಂಜ್ೋತಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1640 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಮುಖಳೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಸಲೆೆ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕುಟುಬ್ ರಬಾಫ ನಿ ಶಖ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ Male 677.5 1225

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ ಗುಾಂಜ್ೋಟಿ Male 1725 2335

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾಆಟಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಷನಾಡ್ಲ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರ್ವಗವವ ರ್ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1725 2145

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗೋತಿಯ  ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ ಕೇೋಟ್ಲಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ವರಣಪ್  ಗೋವಿನ್ Male 990 1485

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಬುಔಕ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ ಮುಖಳೆ Male 1105 1715

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಬಿರಾಜದಾರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1480 2090

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವಕ್ತಪುರ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಮಡ್ಲ Male 1000 1370

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ್ಬಾಯಿ Female 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೋಶ್ ಬಿ ಎಚ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಜೆಡಿಜ್ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಾಣಿಯಮ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ  ಸಲೆೆ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಬಾಯಿ Female 1116 1313.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1066 1263.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಭಾಔರೆ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರಾಜ ಹಿರೋಲಿ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ Male 1380 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1640 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ ಸರ್ವಲಾದ ರ್ Female 1380 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಳಪ್  ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್  ಗೋವಿನ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ Male 1996 2656

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಗೋವಿನ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ ಭಾಔರೆ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1640 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲಬಾಯಿ ಗುಾಂಜೆಟಿಟ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಶಿಪ್  ಯಲಸಂಗಿ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔವಿರಾಜ್ Male 1952 2397



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 880 1630

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ಭಾಔರೆ Male 1802 2159.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1735 2350

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ  ಫುಲಾರೆ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕೄಲವು ಭಕ್ತರ Male 2197 2757

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರತಿಬಾಯಿ ಹಿರಮಠ Female 1972 2542

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್  ಗೋವಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರವಿಾಂದ್ Male 3194 3959

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಸಲೆೆ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ಗೋವಿನ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬವ  ಜಮ್ಗದಾರ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ  ಪಾಟಿೋಲ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕೇೋಬಣಾ Male 3610 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಗೋವಿನ್ Male 1116 1401

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ದೇವಾಂದ್ಯ Male 1220 1830

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಔಕ ದ್ ಯಲಸಂಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಫುಲಾರೆ Male 1100 1585

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹೇಬಿಫ ೋ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಶಖ್ Female 660 735

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗುರುವರಣ ಸಲೆೆ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಸಲೆೆ Male 860 1225

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ದ್ವತ್ಗಿರ್ Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಳಿೆ Male 1240 1860

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್  ಗುಾಂಜ್ೋಟಿ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್  ಚೂರೆ Male 2352 3047

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರದ್ಶಂಔರ್ Male 1380 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಗೋವಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚದಾನಂದ್ ಸನುಮಂತ್ ಕುಾಂಭರ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಗುರುಪಾದ್ಪ್  ಸಲೆೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 2558 3558

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 2222 2917

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಸಲೆೆ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ ಾಇವವ ರ್ Female 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ  ಸಷಟಿಟ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪೃಥಿವ ರಾಜ್ ಾ಄ನ್ಪ್  ಜದದ ಗೆ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕುಲ್ಸ ಮ್ಗ ಮುಲೆಾ Female 2232 2802

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಲ್ ಸರ್ವಲಾದ ರ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಬಟೆಟ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1640 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಮುಖಳೆ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಸಷಟಿಟ Male 1105 1470

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಚೌಧರಿ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ನ್ಟಿಔರ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ  ಮಠಪ್ತಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶಂಔರ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 990 1485

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರೇಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಂದಚೋಡ್ Male 1826 2273.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಭಾಔರೆ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಗುಬಮ ದೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಜಯನಂದ್ ಬುಔಕ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಖೇಡ್ Male 1952 2512

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬವ  ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಸಲೆೆ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1996 2656

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಯಲಸಂಗಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಎಾಂ ಪಾಟಿೋಲ್ ಔಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ SAB Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ ಚನ್ನ ಪ್ Male 1496 1906

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ  ಗುರಣಾ  ಹೂಗರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಿಾಂಡಪ್  ಬರಬಾಯಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಭಾಔರೆ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಗೋವಿನ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ನ್ಟಿಔರ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ ಕ್ತಗೂನ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮುಮ್ಗಾ ಜಫ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಮೆಾಂಧಗಿಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ಸರ್ವಲಾದ ರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರಾವ್ ಜಡೇಜ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಮ ಭಕ್ತರೇ Female 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಮದ್ಮ ಲೆ Male 740 1110

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಮಭ  ಸಷಟಿಟ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ ಜಡೇಜ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ ಗೋವಿನ್ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರಜಯಾ ಬೇಗಂ Female 1496 1906



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಸಷಟಿಟ Female 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬುಡಡ ಪ್ Male 735 1470

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಲಿಾಂಖ ಾಅರ್ ಎಾಂ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳಾ ಮಡ್ಲಡ Female 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಹುಲೆೆ Male 1322.5 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ ಕಂಬಾರ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲತಾ ಸಷಟಿಟ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಭ  ಗೋವಿನ್ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಕುಾಂಬಾರ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಪ್ Male 1105 1480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಗೋವಿನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಭಕ್ತರೇ Female 2222 2917

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ನ್ರಾವ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜಡೇಜ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ ಾಇವವ ರ Female 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಾಅಸ್ಾ ೋಜ್ Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ  ಷನಾಡ್ಲ Female 677.5 1225

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಸನುಮಂತ್ಪ್  ಾಅಲೂರು Male 1802 2159.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ಖೇಡ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ Female 1000 1370

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1480 2090

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಪ್ Male 3384 4144

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲೋಕ್ತನಾನ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಭಾಔರೆ Male 986 1271

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ DATTA Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಬಾಯಿ ಾಇವವ ರ Female 497.5 865

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಸಂಖಣಾ  ಖೇಡ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ Male 885 1197.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗುಡಡ ದ್ಗಿ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ  ಕುಾಂಬಾರ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಖನಾಥ ಮದೆದ Male 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ಗೋವಿನ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮತ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಭಕೄಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಪ್  ಮುಖಳೆ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಬಷಣಾ  ಮಲಿನ್ಕರಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ವ Female 890 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಪ್  ಬಷಣಾ  ಶಿಾಂಗಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣಾ  ಘೋಡಕೄ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ ಘೋಡಕೄ Female 880 1255

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 710 872.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 1486 2021

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಮಭ  ಔಳಶೄಟಿಟ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪಾಮಬೈ ನಾಟಿಯಔರ್ Female 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಬರಾಬಾಯಿ Male 1315 1727.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಖಾನಾಪುರ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಶಿಮೂತಿಿ ಭಔರೆ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷಲಿಾಂಖಪ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಂಭೈ ಬುಡಾಲೆ Female 1840 2240

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮ ಮಲಕ ಪ್  ಹಿಪ್ ರಗಿ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲಿನಾಥ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕೄರಬೈ ಸಿಾಂಡ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಕುಾಂಬಾರ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಣಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಭಾಷಕ ರ್ ಕಂಬಳೆ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣ ಪಾರಿತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಕದಾರನಾಥ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಮೄಯೆಕ ೋರಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರೇಮಭ  ಜಳೇ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 1010 1385

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಥುನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ಧ ರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಜೆ ನ್ಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1010 1385

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷಲಿಾಂಖಯಮ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇವ ಮುಖಳೆ Male 1667.5 2190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರಾಧಾಬಾಯಿ Female 656 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪುಲಚಂದ್ ಕೇಖನೂರು Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಬಾಯಿ ಾಇವವ ರ್ Male 656 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲ ಗೋವಿನ್ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ್ಬಾಯಿ ಕಿರ್ಣಗಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ ವಿೋರ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲಾ ಬಾಯಿ Female 1240 1730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಗೋವಿನ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಭಔಮ್ಗಲಿ Female 1472 1792



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ ಸಾತ್ಣಾ  ಖಾನಾಪುರೆ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್  ಖಾನಾಪುರೆ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASarasamba ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಪ್  ಪ್ಯ ಷನ್ನ Male 1061.25 1867.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಹಷಮನಿ Male 1492 2152

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಭೋಮ್ಗಪುರೆ Male 1747.5 2182.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 2612 3307

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಘೋಡಕೄ Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ವಣಿಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಘೋಡಕೄ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಸಿನೂನ ರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ  ಶಿಣ್ಣಾ ರಔರ್ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಭಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 1008 1420.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1715 2165

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ಪ್ Male 1480 2090

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ Female 2232 2802

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1912 2767

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ ಖಾಜುರೆ Female 1776 2136

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 555 1110

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ ಎಸ್ ದೇವಂತಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಮಧುಮತಿ Female 995 1345

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿ ಬಾಯಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ ಮ್ಗಮ ನಿಾಂಗ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಔಸಿಾ ರಿಬಾಯಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಪ್  ಚಂದ್ಯ ಮ ಘೋಡಕೄ Male 490 735

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆೆೋವಪ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಪುಾಂಡಲಿೋಔ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಣಾ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 2176 2836

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಮನೋಜಕುಮ್ಗರ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಮಲೆಗೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರಲಿಾಂಗ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಪಂARರಿ ಪ ಬಾಬರೆ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಲಡಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಣಾ Male 1834.5 2279.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಶಕುಮ್ಗರ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ರ್ವಮ ಾಂಔಪ್  ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ಕುಲಔರ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಔಜೂರಿ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲ ಘೋಡಕೄ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ವಂತ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಬೇಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಮುತ್ಾ ಪ್  LAಳಕಿ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಬಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 2197 2767

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾಾ ನಿ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ತ್ಳರ್ವರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGASawleshwar ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 445 595

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾಯ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಭ Female 550 862.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾ ಸರಿಜನ್ Male 890 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಿಕ್ತ Female 940 1377.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 1195 2095

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಣಾ Male 2612 3307

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ದೋಪ್ Male 1327.5 2265

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಗಶ್ Male 1490 1940

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ನಂದನಿ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ IRAPPA Male 239.25 295.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಗಶ್ Male 1200 1800



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖವ Female 1210 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಚಪ್  ಎಾಂ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ರವಿಕ್ತಾಂತ್ ಪುನ್ನ ಪ್  ಚತಾಲಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಮನೋಸರ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾಯ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಭಖವಂತ್ ಸಿದಾಯ ಮ ಪ್ರಿೋಟ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 1362.5 1987.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಬಾಯಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಮ ಜ್ಮ ೋತಿ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಗಶ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ರೇಮಭ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ  ಸಾಹೇಬ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಗೋಜರಾಬಾಯಿ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶಕರ್ Male 862.5 1237.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಖಪ್ Male 1210 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಹಾಡು Male 1240 1975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಪುನ್ನ ಪ್  ವರಣಪ್  ಚತಾಲಿ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಲೋಸರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲ Male 605 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಸುಾಂದ್ಯ ಬಾಯಿ Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಔರ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಿೋರ್ ಸಂಖಣಾ  ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಸುಮೋತಾಯ  ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Male 605 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ವೆಶಾಲಿ ಮಹೇಶ್ ಹಷಳಿ್ಳ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಜಲಿಕ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1010 1760

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಶುರಾಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1847.5 2457.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಜೈತನಾ ಬಿ Female 736 896

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ಬಾಿಯಿ Female 505 880

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Male 997.5 1497.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಮಲಿನ್ಕರಿ Male 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಚದಾನಂದ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರಲಿಾಂಗ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಂ ಮರೆಪ್  ಮಲಿನ್ಕರಿ Male 932.5 1457.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಔರಬಷಪ್  ಬುದ್ದ ಪ್  ಮಲಿನ್ಕರಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1631 2621

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಾ಄ನಿಹೋಳ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ USMAN Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್  ಬಾಸಿಗ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರಲಿಾಂಖ ಸನುಮಂತ್ ಜಮ್ಗದಾರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಾ಄ರುಣೋದ್ಯ Male 2225 2975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 2820.5 3550.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಬಾಗ್ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಮಕ್ತಬಾಯಿ ಬಿೋಮ್ಗಶಾ ಾ಄ನಿಹೋಲ್ Female 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಸಾಬ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ Female 725 965

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Female 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್  ಾ಄ಔಕ ಲಕೇೋಟೆ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಸಂಖಯಮ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1312 1792



ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ದ್ಷಾ ಗಿರ್ SAB Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ರಾಹುಲ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ನಾಮದೇವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣಾ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 2210 2760

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾವ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಕ್ತದ್ಗಿಿ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಯಮ Male 3524 4289

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸುಾಂದ್ರಾಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಚದಾನಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ವಿೋಣ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಪೋಸಾಿಬ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1534 1896.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ VITABAI Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ್ Male 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 1715 2165

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1710 2535

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪುರ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಣಾ  ನಿಾಂಖದ್ಲಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 737.5 1237.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 937.5 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಾಂಟ್ಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 1113.5 1601

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಜಯಾನಂದ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಣಾ Male 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆವ  ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಕೇಡಗೆ Female 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಸಾಮ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಜ್ಮ ೋತಿ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಮಭ Female 725 975

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲಪ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 737.5 1237.5

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ರೇಷಾಭ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಾವ ಮ ಸಿದಾಯ ಮಯಮ  ಪ್ರಬಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಡಿಗಂಖ ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ತ್ಲಕರಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಣಾ  ಾ಄ರಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ MADANAHIPPARAGAZalki (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Attur ಖಾರಿಫ್ ದ್ಮಯಂತಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Attur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Attur ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ Female 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ NARONA Attur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Attur ಖಾರಿಫ್ ಸರಿಚಂದ್ಯ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಚೆನ್ನ ವಿೋರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ತಳಜಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರ್ವಸಿಾಂ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂhು Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋತಿರಾಮ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋತಾ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಕರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ Male 810 1620

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 281.25 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಲಲೆ್ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸುಬಾಶ್ Male 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗತ್ಿಣಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಪೋಪ್ಲಾಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಕವ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಔ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಖಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ Male 1129.25 1485.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರೂಪಾಲಾ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಔವಿರಾಜ್ Male 1000 1500



ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸರಿಚಂದ್ಯ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಜೋಜಾಬಾಯಿ Female 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮನಿಾಂಖಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಔವಿರಾಜ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಲ್ಬಾಯಿ Female 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಸಂತ್ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡೇರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಧೋಲಮಭ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯಾನಂದ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ರಾಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 1390 1890

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೋಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬವ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 632.5 970

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಗುಣಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಷಿಷವ ತಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೆಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಸಂಖಣಾ  ಮುರುದ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ  ಶೄಟ್ಗ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಲೋಕು ಚರ್ವಣ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣಾ Male 1735 2160

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮನಾಕಿಷ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸುರುಬಾಯಿ Female 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಭೌರಮಭ Female 311.25 367.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ DATTU Male 652.5 1305

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿನ್ಖ  Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಜಗುಬೈ Female 1218.5 2021

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಪರಪ್  ಮುರುದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂ .ು Male 950 1262.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವೆಜನಾಥ Male 840 1680

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಳಮಭ Female 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1710 2272.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಚಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವೆಜನಾಥ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ  ಸುರಪ್ಗೋಳ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಣಾ Male 1428.75 2272.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವೄಾಂಔಟ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಕೄಶೄಮಾಂಗ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಲಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಧೋಾಂಡಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವೆಜನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಖೇಮಲಿಾಂಗ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರವಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಾರು ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸುಬಫ ಣಾ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತಾಯ ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸುಬಫ ಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜು Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 922.5 1845

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ GOVIND Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಕಡಪ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಮುರುದ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 281.25 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ DATTU Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಗೋರಕನಾಥ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ GEMU Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಪೂಜಾ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ ಶೄಟ್ಗರ Male 1000 1500



ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ರಾಜ್ Male 1335 1785

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಷ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಖೇಮೆಾಂಖಪ್  ಧೂಳಪ್  ಬಸಾನ ಯಿಕ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗತಾಿನಾನ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜು ಕುಮ್ಗರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಮಭ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಹುಲೆಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಾನ್ಔರ್ Male 570 757.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್ Male 1260 2010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಾಅಾಂಬೆಯ ಶ್ ಶೄಟಾಖರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಾಲಾಬಾಯಿ Female 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡೇರಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಿಮ್ಗಸಾಬ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಹುನಾ ಬಾಯಿ Female 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವೄಾಂಔಟ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಣಾ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ಪ್ Male 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Male 880 1255

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಲಡಪ್ Male 1740 2315

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಬೆವ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯಾನಂದ್ Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 190 252.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಸಾಬ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಬ್ರಬ್ SAB Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಜ ರಾವ್ ನ್ಮ್ಗನೆ Male 445 595

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male 1330 1767.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 990 1102.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರೂಪ್ಸಿಾಂಗ್ Male 2155.5 3063

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸರಿವಚ ಾಂದ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂ .ು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಜ ಧೋಳೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಮೋಲಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡೇರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಪ್  ಬಂಡಪ್  ರತ್ನ ಜ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಗಗಾಂ Male 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಸರುದ್ಯ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಚತಂಬರಾಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಔಲ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಸಳಕೄ Male 1010 1385

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಖ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಔಸಂಔರ್ Male 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮೄಸತಾಬಾಸ ಬ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾತಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಧೇನು ರಾಠೋಡ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ LAL SAB Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಕುಪ್ ಣಾ Male 1260 2010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ದೇದ್ಯ ಪ್ Male 450 900

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಖಾದರ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ GOPA Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋಹಾನಂದ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಣಾ Male 570 757.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣಾ ಪ್ Male 562.5 1125



ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಪೂಮ್ಗ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ನಾಖಣಾ  ಕುಾಂಭರ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Belamogi ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ವಿೋರಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಮುಳಗೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಮಭ  ನ್ರೋಣ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ Male 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ಮುಲೆಗ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾಯ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ರೇಖಾ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಮುಖಳ್ಳ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠಯಮ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ನ್ರೋಣ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ರಣವಿದ್ಯ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮಲಿನ್ಕರಿ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಬಯಮ  ಮ್ಗದ್ಪ್ತಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಚೆನ್ನ ವಿೋರಯಮ  ಔಣಮಸ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತಾಯ ಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ Female 281.25 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಮಳಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಪುಠಲಾಬಾಯಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ GOUTM Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Betjewargi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣಾ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಮಭ  ಾಅಲೂರು Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 93.75 187.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತಾಯ ಯ Male 890 1190

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣಪ್  ರ್ವರದ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Male 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೋರಥಿ Female 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಹಿೋರಾಸಿಾಂಗ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಮಠಪ್ತಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ರ್ವರಡ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1080 1620

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಲ್ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಯಮ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ  ಹಾಡು Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಗುರಮಭ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಾಂದ್ಯ  ನ್ರನ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಸಾಬ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಮಲಪ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ಬಿಲ್ಗ ಾಂಡಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಸುದಾಯ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾಾ ನಿ Female 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಿಯ ೋ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮರ್ ಯವವಂತ್ ಧನುರೆ Male 677 977

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ರ್ವರದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್  ಮ್ಗಯಾನಾಸುರ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡರಾವ್ ಷಜೆ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bhodhan ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರೇಶ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ Male 90 180

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 2208 2688



ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ NABI SAB Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಮಲಿಗ ರೆಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಂತ್ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣಾ ಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 125 187.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬೇರೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಖಾಮ ದ್ವ Female 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಷಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಾಈದ್ಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಭ ೋವವ ರ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 990 1102.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಎಾಂ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಜೋಷತ್ವ Male 737.5 1106.25

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಮ್ಗಲಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ಪ್  ಮ್ಗಲಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಔವಿೋಟ್ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Bilgunda ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA BRAHMAPURA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ ಮಗುಗಿಿ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಲಚಂದ್ಯ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಕಮ ಮ್ಗಲಿಾಂಗ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಷಪ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ಸುಬಾಯಿ Female 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ತಿೋಥಿಪ್ Male 2225 2975

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿವಕ್ತನಂದ್ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 450 900

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1200 1950

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶುಪಾಲ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಯಮ  ಸಾವ ಮ ಮಠಪ್ತಿ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಪ್ಣಾ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ತಲಾ ಬಿೋ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸುಗುಲಾ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶಿವ ನಿ Female 600 975

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮೋನಾಕಿಷ Female 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾ ರಾಯ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಪ್ Male 1512.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋ ಕುಮ್ಗರ್ ಭೋಮ್ಗನ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಷಚನ್ ಎಸ್ ಭೋಮ್ಗನ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತಾಯ ಯರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಬಾಯಿ ಹೋಳಕ ರ್ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿೋಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಲೆಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದೇವಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಫಕಿೋರಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಭೋಮ್ಗನ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆೆೋವಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರಯಮ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಮಲೆಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ Female 758 1045.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಯಮ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಗುರಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ ರಾವ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಫಸ ರ್ ಖಾನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ Female 630 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕ್ತಾಂತ್ಬಾಯಿ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆನ್ಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1032 1182

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಮಭ Female 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಲಭೋಮ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಷಲಿೋಮ್ಗ ದವ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣಾ ಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿಾಂಧೂಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಂಜತಾ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ ಔಮಲಾಪುರ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರೇಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಬಾಯಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಬಯಮ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರವಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಹುಭ ಾಂಸಾ ಬೇಗಂ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಬಫ ನಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಸೂಯ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾಅನ್ವಿೋರಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾಆರಾಮಭ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆೆೋವಪ್ Male 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿಲ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಚಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲಿಫ ಮ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಷರನ್ಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡೆಿಕ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಕೃಶಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಜಾರ್ ಾ಄ಲಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಯಮ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಣಾ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1650 1837.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಚೇತ್ನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಔಲ ನಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 1380 2005

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಧರ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಡಿ ಪಾಷರೆ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತ್ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male 1000 1500



ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರುದ್ಯ ಮುನಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಮ ನೆಕ್ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ ಜ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರೇಸಿದ್ದ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಹಿರಾಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 405 801

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಯಾಕುಬಾಬ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ABEDABE Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 933.75 1102.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸೈಜಾದ್ ಬಿೋ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯಮ Male 1510 2135

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಕ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಬಳಿ್ಳ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ಕುಮ್ಗರ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ Female 2624 3584

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಜೈ ಭೋಮ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಕುಫ ಲ್ SAB Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂ. Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತ್ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದೋಾಂಡಿಬಾ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 547.5 1095

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಸು Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Male 1512.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ ಹಾಸೂಿರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮೄಹಾಮುದ್ ಮಯಾ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದೇಮಭ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಫುಲಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಸರಳಯಮ Male 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಿಯ ೋ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಜಯಾನಂದ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಡಿೋಲಿಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ Female 490 857.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮೆಲಾರಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್  ಮದಂಔರ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಿಜಾವ ನ್ ಬೇಗಂ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ವಿೋರಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಯಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮುದ್ದ ಪ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಗಲಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1512.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಹುಷನಾಬಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಡೇರಜ್ Female 1210 1930

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಚಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಔಳಷಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡೆಿಕ್ ಜಠಪ್  ಮ್ಗವಿನ್ಔರ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರೆಪ್ Male 450 900

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಪುಶ ತಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಜಯತ್ನುಬಿ Female 840 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಷರನ್ಮಭ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ಮಭ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಯಪ್ Male 562.5 1125



ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮುಕುಾಂದ್ಪ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಫನಾಿ ಬಿಐ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪುರ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಔಲ ನ್ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1210 1930

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೋಶ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಣಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ ಶಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾರುದ್ಯ ಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತತಿಿಔಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ALLI SAB Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ಸರಳಯಮ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಲಕಿಷ ಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಾಂದ್ಯ ರಾವ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಪ್ ಣಾ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1546 1956

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಯಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಕಂಟ್ಪ್  ಭಾಲೆಖ ೋಡ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ Male 478.5 591

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ  ಮಲೆಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ನ್ರಷಯಮ Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುರಾಜ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಲೋಕಶ್ Male 1210 1930

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ ರಾವ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಬಾಲೆ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಮಕ್ತ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಎರಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ ನಿಗುಿಡ್ಲ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಬೆವ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾಅಶಿಶ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಶೃಾಂಗರಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋ ಬಾಯ  ಸಿದ್ದ ಮಲೆ  ಶಿರ್ವಚಾಯಿರು Male 1245 1720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಬದ್ಯ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಬಾಯಿ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಶಿ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಸಸೂಿರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಪ್ಣಾ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Chinchansur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Degaon ಖಾರಿಫ್ ಜೈಶಿಯ ೋ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶಕರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್  ಔಳಪ್ ಗೋಳ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಸುಣಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 1112 1418.25

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತಾಯ ಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ Male 840 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Female 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಬಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ಷಬವ Female 270 540

ಾಅಳಂದ್ NARONA Gunjbablad ಖಾರಿಫ್ ರೇಷಾಭ Female 906.25 1206.25

ಾಅಳಂದ್ NARONA Kalhangerga ಖಾರಿಫ್ ಪೄಯ ೋಮಳ Female 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ ಶಿರಾಯ ಕೄರಳಿ್ಳ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡರಾಯ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 840 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ದೇವಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ರಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತಾಯ ಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಶಿರೈ ಕೄರಳಿ್ಳ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಪ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಕೄ ಬಿರಾಜದ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 369.12 553.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಪ್ದ್ಭ ಔರ್ ಗೋವಿಾಂದ್ರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮ ಾಂಬುಲಿಾಂಗ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಬುಲಿಾಂಖಯಮ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಜಯಪ್ಯ ಕ್ತವ ಗನ್ಜಲಖೇದ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಜ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಗಯಿತಿಯ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಡುನೆಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಪ ಬಿರಾದಾರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ ಸುರಕಂತ್ ಕೄರಳಿ್ಳ Male 837.5 1256.25

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಬೇಗಂ ಬಿಐ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಔರಿೋಮ್ SAB Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄಯ ಪ್ Male 885 2010

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ವಿೋರ್ ಸಾಹು Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 756.25 1206.25

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಷಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ರುದ್ಯ ಶೄಟಿಟ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಿಯ ೋ Female 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮ್ಗಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಜ್ಮ ೋತಿಲಕಿಷ ಭ  ಎಸ್ ಶೄಟಿಟ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋಲಾರಸಾಬ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತ್ಪ್ Male 476.25 757.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ನ್ಪ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ Other 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋವ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಾಣಿಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಯುರಾಜ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಬುಟಾ ಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕ್ತಾಂತ್ಮಭ Female 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ರೇವಂಶಿದ್ಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಔಮಲಾಪೂರ ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಗಿೋತಾ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಬಾಯಿ Female 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ರಾಯ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಜೋಜಾಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ತ್ರು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಗುರಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ರತಂಜೋವಿ Male 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ Male 960 1440



ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ರೇರ್ವ ಸಿಾಂಗ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಜೈ ಪ್ಯ ಕ್ತವ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 2624 3584

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸುಭದ್ಯ ಬಾಯಿ ಾಅರ್ ಕ್ತಲಿಿಕಿಔರ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಚತಂಬರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್್ಕುಮ್ಗರ್ Male 190 252.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಬನಿಸ ಲಾಲ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಂಬುಲಿಾಂಗ್ ಬಲಾಪುರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್  ಷಜೆ ನ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಕೄಶೄಮೆಾಂಗ್ Male 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಸಾ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಬಧಯ ಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಬಷರ್ವತ್ಯ ಯ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಕ್ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ Male 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸುಲೇಮನ್ ಸಾಬ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ INDU BAI Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಮಚೇಾಂದ್ಯ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ತಲಾಜಾಬಾಯಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Female 281.25 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಭೋಾಂಬಾಯಿ Female 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಾಂ Male 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಪ್ಕ್ಷ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ Female 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ ಕಳೆಕ ರಿ Male 880 1630

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಷಮಜೋಿವಿ Male 450 900

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಮಭ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ Female 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಗೌತ್ಮ್ ಬುದ್ಧ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ರೇಮಭ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ  ಔಟಿಟ ಮನಿ Male 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಎಸ್ ಕಳೆಕ ೋರಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾವಚ ಾಂದ್ಯ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ Male 667.5 892.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಬಣಾ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Karhari ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಮಭ Female 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಮೆನೋದದ ೋನ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಾಈಸಾಭ ನ್ ಸಾಬ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಮಚೇಾಂದ್ಯ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಹನ್ನ ಮಭ Female 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಯಶೇೋದಾ Female 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಮಭ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾ Female 1312 1792



ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ  ನಾಖಪ್  ಮತಿಯ Female 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ ವರಣಪ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ರಾಗವಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಜತೇಾಂದ್ಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ಪ್  ಎಸ್ ಖಡಾದ್ನ್ Male 450 900

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪ್ Male 1512.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಮರಸಾಬ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುಮಯಾ Male 1080 1620

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮಬಾಯಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಧರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತಾಯ ಯ Male 901.25 1741.25

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಮಭ Female 984 1344

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ SURIS SAB Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 2624 3584

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ದಗಂಬಾರ್ Male 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಸಂಗೋಲಿಗ Male 2468 3438

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ನಾಮದೇವ್ Male 2624 3584

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಮರಿಯಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಮಕ್ತ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೄರಿಯಂಬಲಾಗ ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Khanapur ಖಾರಿಫ್ ಸುಬಫ ಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA ಕೇಟ್ಟ ರಖ ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ವಿೋರಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA LADA MUGALI ಖಾರಿಫ್ ಭಕುಕ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA LADA MUGALI ಖಾರಿಫ್ ಯಶೇೋಧ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA LADA MUGALI ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಶುಬಾಯಿ ಹಟಾಔರ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA LENGATI ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಭಖವ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿಲಾಪ್ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿಮೆ್ಗಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಗ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಜೈ ಭೋಮ Male 450 900

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮರ್ ನಾಥ್ Male 630 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರೂಫ್ Male 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1485 1985

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸನಿೋಫಾ ಬಿೋ Female 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರೇವು Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 1512.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ಪ್ Male 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರತ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ನಿತಾ ಬಾಯಿ Female 810 1620

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 600 975

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 605 965

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲಾ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರೇಖಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಧುಮತಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 698.75 1152.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ದಾವೆಿ  ರಾಥೋಡ್ Male 1110 1845

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗ ಬಾಯಿ Male 622.5 735

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರಂಖಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 630 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯಾನಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಜು ವಿ ರ್ವಲಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬವ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಿಾಂದ್ರಾವ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿರಿನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಗ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 717.75 886.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 937.5 1875



ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 630 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಂಪ್ತಾ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶಕರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರಣಮಭ Female 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸುಮ್ಗಬಾಯಿ Female 1210 1930

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಗ್ Male 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 281.25 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಷಔಕ ರಬಾಯಿ ಖಜಾರೆ Female 1210 1930

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿಜು ಬಾಯಿ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1512.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ್ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಹೇಮ್ಗಬಾಯಿ Male 2590.5 3423

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕಮ ಮ್ಗಲಿಾಂಗ್ Male 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಬೆಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಷಾ ಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲಾ ಬಾಯಿ Female 1512.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾವ್ Male 717.75 886.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗಿೋತಾ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರುಕುಮನಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸೈಯದ  ಮೆನದದ ೋನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಫಾತಿಮ್ಗ ಬಿೋ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಮಹಾಗಾಂವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ Female 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ರ್ವಲಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮುನಾನ Male 1991 2681

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾ ದೇಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಲಿರಾಮ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಾ ಬಾಯಿ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಲಿೋಲಾತಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಜಾಾ ನೇವವ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾಆಬಾಯ ಹಿಾಂ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಮ ಜ್ಮ ೋತಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ ಚಂದ್ಯ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಾ SAB Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿಯ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ Female 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಾಖಮಭ Female 270 540

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಗ್ ರಾಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಯಮ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಜೋಜಾಬಾಯಿ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 270 540

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕುತ್ಬುದದ ೋನ್ Male 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿೋಲಾ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ರಾವ್ Male 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Male 1225 1725

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ REVU Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸೈಡ್ ಹುಸೇನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಪ್ವ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಹುಣಕ್ತಬಾಯಿ Female 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಸನಿೋಫ್ Male 1812.5 2412.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾಬಾಯಿ Female 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ನಾಸಿರೋದದ ೋನ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ರ್ವಲಿ Male 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಮೂತಿಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಣಾ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರೂಪಾಲಾ ಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರಾಚಣಾ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಾಂಖಮಭ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಪರಮಭ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ನಂದ್ಣಾ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಧರ್ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗೋಪಾಲ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಪರಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರಾಜ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಹಾಜ Male 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರವಿ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಂಪ್ತಕಮ್ಗರ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಜೋಜ್ Male 1631.25 2171.25

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1080 1620

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಚೋಾಂದ್ಯ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ರಜಾಕ್ Male 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿದಾಮ ತಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬವ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ LABLE SAB Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾಆನ್ದೋಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 630 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾಆನ್ದೋಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಬಾಯಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಲಾಹೆದ್ ಪಾಶಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಬವ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ SAB Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾತಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1587.5 2212.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಡಾಳ ಬಾಯಿ Female 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರುಕೄಭ ೋವ ಎಾಂ ಭಂಡಾರಿ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಡಿಡ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಹೆಬ್ರಬ್ ಸಾಬ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತರ್ಣಿಕ್ ಕೇೋರೆ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತ್ ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವೄರಾನಾನ Male 190 252.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಖು Male 1556.25 1837.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಷರನ್ಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ Male 630 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾಯ್ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಪುತ್ಲಿ ಬಿಐ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರುಾಂಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಾಯ Female 840 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಖಜರಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಖಾಮ ಮಲಿಾಂಗ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲ್ ಸಿಾಂಗ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಲಾ ಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುಸಾಬ್ Male 975 1350

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಗಂಖಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಲಿಾಂಖ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಭೋಜು Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸೈಯದ್ಳಿ್ಳ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ನ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ Male 984 1344

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರಾಡಾಬೈ Female 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ Female 600 975

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶೆಕ್ ಮಕೂಡ ಮ್ ಸೈಫಕ ನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವಿದಾಮ ತಿ Female 1260 2010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿೋರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಮುತ್ಾ ಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ್ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತಾಯ ಯ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಗಿೋತಾ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿತಾ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರಹಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾಬಾಯಿ Female 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Narona ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯ ಪಾ ಬಾಯಿ Female 302.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ ರೇ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಸುಕದೇವ್ Male 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ರೇಮಭ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಣಾ Male 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರಥ Male 3312 4032

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 2624 3584

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರುಾಂಕುಮ್ಗರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 450 900

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜು ಕುಮ್ಗರ್ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 652.5 1305

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 445 595

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಮರ್ಣಔಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 1848.5 2508.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗ ಬಾಯಿ Female 1475 2100

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಶುಭವಚ ಾಂದ್ಯ Male 975 1350

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕಂಠಮಭ Female 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ Male 125 187.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 736 896

ಾಅಳಂದ್ NARONA Rikkenalur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಾಂಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1195 2095

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮ ಮರಾವ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಗೋವಿಾಂದ್ರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ರಮ್ಗಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ರುಔಭ ಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ವೄಾಂಔಟ್ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ  ಬಷಪ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ದ್ವವಂತ್ರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಬಲಿಫ ಮ್ಗರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಮಧುಔರ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಹಿರಾ ಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಸುಬವಚ ಾಂದ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾವ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ Female 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ಪ್  ಶಿರಾಯ ರ್ವಖದ ರಿ Male 1000 1500



ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಿಕ್ತ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 1770 4020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಬಾನುದಾಸ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಸುಲೇಚನ್ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದ್ಯ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಪ್  ಹಾಲಿಮನಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಟ ಲರಾವ್ Male 1480 2220

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾರಾರ್ಣ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ದೇಮಭ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಬಾದ್ಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ SHANMKH Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಹುಸೇನ್ಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಕೃಷಾಾ ಜ ರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಮಭ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ರಾಹುಲ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ VITHABAI Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1640 2265

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಜತೇಾಂದ್ಯ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangolgi (C) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಪ್ಣಾ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳಪ್ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರ್ಣಔ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ ರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣಾ ರಾಯ ಕಂಬಾರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಸುಸೆಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ರವಾಂದ್ಯ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತಾಯ ಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ಪ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಷರಷವ ತಿ Female 3312 4032

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ದಾನ್ಖಕೃಿಶಾ ಪ್ Male 1710 2272.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಔಟಿಟ Male 706 946

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಣಾ  ಮೄಲೆಕ ೋರಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತಾಯ ಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಯಶೇೋದಾ Female 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾರ್ವ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಕಿಯಾಮಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಪ್  ಗುರಪ್  ಸಳಿ್ಳ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ವಿಔಯ ಮ್ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಸ್ ದೇಸಾಯಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sangunda ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 93.75 187.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರ್ಣಔಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಸರಿಚಂದ್ಯ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಜಮ್ಗನಾಬಾಯಿ Female 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಖುಬಾ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಸುರಪ್ಗೋಳ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಪೄಯ ೋಮ್ ಬಾಯಿ Female 93.75 187.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಸಾ ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ HEMABAI Female 281.25 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 468.75 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ Male 990 1102.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಪ್ನಾನ Male 885 2010

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಮಕ್ತಬಾಯಿ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಗೋಪಾಲ್ Male 180 360

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಲಬಾಯಿ Female 720 1440



ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಸುರತಾಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 281.25 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತಾಯ ಯ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 1312 1792

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಖಜರಾಬಾಯಿ Female 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Male 630 1260

ಾಅಳಂದ್ NARONA Sawalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ತಳಜಪ್  ತ್ಳಕರಿ Male 2520 4020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Shaikroza ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Tadkal ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 93.75 187.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ದಾಸಾಾ ಖರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ Female 656.25 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣಾ ಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ  ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1111.25 1767.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರುಣ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಔಲ ನಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸುಭದ್ಯ Female 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ತೇಜರೇ ಜಮ್ಗದಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 1348.5 2151

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ರೇಪ್ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತಾಯ ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ರಾಚಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೋರಬಿೋ Female 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಷಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾತಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ SAB Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಖಾಮ ಮೆಾಂಗ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ರುದ್ಯ ಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ಸಾವ ಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ವ ಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾ ರಾಯ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಡಪ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಮಚೇಾಂದ್ಯ Male 1651.25 2187.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಣಾ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1591 2956

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ರೋವನ್ ಬಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಯಮ Male 125 187.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಬಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NARONA Wagdhari ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ತಿಪ್ ಣಾ  ನಾಔಮನ್ Male 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 605 965

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ಎನಾಿ ಹಷಮನಿ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್  ಮ್ಗಾಂಗ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಜ್ೋಳದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 3930 4730



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಷನ್ಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಯಿಲಾಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿತಾ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Alur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Battarga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 706 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Battarga ಖಾರಿಫ್ ಮಖಡ ಮ್ ಷಬ್ ಪೋಜಾಿಡ್ Male 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Battarga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾ ಸಾಹೇಬ್ Male 638 800.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Battarga ಖಾರಿಫ್ ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ ಪೋಜಾಿಡ್ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1580.25 2251.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾವ್.ಎಸ್.ಪಾಾಂಡ್ಲಯ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮತಿ ಭಾಗಿೋರಥಿ ಶಾಮರಾವ್ ಪಾಾಂಡ್ಲಯ Female 1470 1882.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 2378 3458

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ ಮಲೆಕ ೋರಿ Male 1341 1956

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 605 965

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಪ್ Male 2616 3133.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ Male 1286 1696

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ ಪೋರಪ್  ದಡಮನಿ Female 2018 2738

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲಸಾಬ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಗೌರವ Female 886 1306

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಕ್ತಾಂಬಳೆ Male 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 1081 1696

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಲಿಾಂಗ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ಪ್  ಬಮನ ಳಿ್ಳ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾ ಬಾಯಿ ಹದ್ಲೂರು Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಷತಾರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಣಾ Male 1215 1675

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕೄರೋರ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ್ Female 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ITHABAI Female 2624 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ ಪಾಾಂಡ್ಲಯ Male 1801 2218.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಟೆಪ್  ಹದ್ಲೂರು Male 1546 1983.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 1712 2152

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ Male 2317 2862

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 2703 3283

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 2853 3433

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 2448 3048

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 1281 1541

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ  ಸೂಖರ್ Male 1456 1976

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಬಾಯಿ ತ್ಲರಿ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ Male 1746 2386

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ ಔಳಶೄಟಿಟ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ ಬಂದ್ಖರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿಣಾ  ಹದೆ್ಲರು Male 2703 3283

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1026 1306

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1776 2136

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರವ್ ಬಾಬು ಪಾಾಂಡ್ಲಯ Male 753 890.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಕುಾಂಬಾರ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾತಿ Female 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಂಡ್ಲಯ Male 1952 2512

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಶುರಾಮ್ Male 1470 1910

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಚಂಪಾಬಾಯಿ Female 2221 2681

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ತಳ್ಳಸಿರಂ ಮದ್ನೆ Male 1967 2387

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೂರಾವ್ ಹದ್ಲೂರು Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 1496 1906

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ನಿತಾಮ ನಂದ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸುಕದೇವ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾತಿ Female 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ಕುಡಕಿ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ವಕುಾಂತ್ಲಾ Female 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 2325 2782.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಕವ Female 3312 4032

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಯಪ್ Male 2703 3283

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ Female 1506 2026

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ವ  ಕೇಖನೂರು Female 2207 2747

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆಪ್  ಕ್ತಮ ಾಂಬೆೆ Male 370 730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ ತ್ಳರ್ವರ Male 2052 2612

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1245 1720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಔಳಶೄಟಿಟ Male 3044 3684

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಗೋಪಾಲ ತ್ಳರ್ವರ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯಾನಂದ್ ರಾವುತ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ನಾಧಫ್ ಹುಸೇನ್ Male 1230 1550

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮರಾತಿ Female 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಶಂಔರ ಗಿಡ್ಲಡ Male 3044 3684

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಬರಖಲಿ ಹದ್ಲೂರು Male 1635 2110

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಸುತಾರ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಧುಔರ್ Male 1902 2259.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1266 1666

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ  ಹಂಖರಗಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಣಾ  ಜಮ್ಗದಾರ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ರಾಯಗೋಾಂಡ್ Male 1472 1792



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾಈಲೆಾಸಾಫ ಯಿ Female 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 2608 3213

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 2052 2612

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಔಫ ರ್ ಬಾಶಾ ನ್ದಾಫ್ Male 492 738

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳ್ಳರು Female 825 962.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1044 1241.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರವಿಾಂದ್ ಬಂಡಾಗಯ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಮ್ಗನೆ Male 3083 3788

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಕೄರೋರ್ Male 1802 2159.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಮಭ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರೇ ಕ್ತಳೆ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಸರಳಯಮ Male 735 1470

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸುದ್ಯಕುಮ್ಗರ್ ಕ್ತನೂನು Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 2346 2778.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪಾಾಂಡ್ಲಯ Male 2703 3283

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ದ್ಾಂಡಪ್  ಸಾಹುಕ್ತರ Male 1712 2152

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ ಕೄಷ ೋತ್ಯ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Benisirur ಖಾರಿಫ್ ರುದ್ಯ ಮಭ Female 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ಪ್ Male 246.87 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ ಸಿಾಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿತಾಬಾಯಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಮೇನ್ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಷಣಾ Male 1631.25 2193.75

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 547.5 1095

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಮಭ Female 1268.75 1706.25

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಫತಯ ಮ್ಗ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ತಾಯಮಭ Female 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಷಲಿಾಂಖಯಮ  ಹಿರೇಮಠ Male 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಬಿಳಗಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಭ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ತಳಜಾರಾಮ್ ಫುಲಾರೆ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1249.25 2055.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಫುಲಾರ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಪ್ Male 426.75 670.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಾಅಳಂಡ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 2475 2975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Female 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತಿಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸೈಫನಾಸಾಬ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ವರಣಬಷಪ್  ಮಲಶೄಟಿಟ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್  ನಿಾಂಬಾಲ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ದ್ಾಂಡಮಭ Female 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಲ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಾಂಟ್ಪ್ Male 692.5 1255

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುವರಣ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಬೌರಮಭ  ಬಾಜ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ ೋಡಿ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಬದಾಯ ಬಾಯಿ Female 1112.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೋರಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಬಾಜ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಪುಾಂಡೆಿಔ Male 630 880

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 758 1045.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ GOVIND Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಸೂಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 570 727.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಗೈಬಾಗಿರಿ Male 1475 2100



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ತಲಾಜಾಬಾಯಿ Female 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಥಾರು Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಕುಮ್ಗರ್ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 875 1100

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ವಿೋಣ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 570 727.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ ಕುಮ್ಗರ್ ಧನ್ಗೋಳ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ್ ಚಂದ್ಪ್ Female 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ತಾರಬಾಯಿ Female 1067.5 2005

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ DOMA BAI Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಪೂರ್ಣಿಮ್ಗ Female 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಭ Female 2624 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bhusnoor ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ತ್ಳರ್ವರ Male 742.5 992.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ವಣಿಮಭ Female 1362.5 1987.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ ಕೇಟೆಯ Male 1061.25 1867.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ Male 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ಯ  ಬಿಲ್ಗ ಾಂಡಿ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಖಡಿಗೆಪ್  ತ್ಳರ್ವರ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1231 1491

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಪೂಜಾರಿ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Bomanhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಾ಄ಮಬಣಾ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA BRAHMAPURA ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತವ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುಮಯಾ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಸುಮನಾಫ ಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಶಿಗಂಖವ Female 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ದಡಡ ಮನಿ Male 706 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಮನೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಾ಄ರಿ Male 822.5 1385

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1896 2381

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಪ್  ತ್ಡಲಗಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣ Female 1781 2291

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್ Male 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಚತ್ಯ ಪ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male 1967 2387

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ Male 1112.5 1607.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗದ್ಣಾ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಾಆಮ್ಗಮ್ಗಸ ಬ್ ಶೆಖಂಡ ಮುಲೆಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 630 880

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಬಾಖನ್ನ  ಗುಾಂಡಗೆ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಪ್ವ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ ದೇವಟಿಟ Male 2052 2612

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 1140 1890

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಚಂದ್ಪ್  ಮನುಶಮ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತವಪ್  ಎಸ್ ತ್ಡಲಗಿ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ SAB Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1313 1638

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಬೆಾಂಖಳ್ಳರು Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Devanti ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿಯ  ಚಾಂಚೋಳ್ಳ Female 1003 1265.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ನಾಟಿಕ್ತರ್ Other 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬವ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ Female 300 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಣಾ ಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ನ್ಟಿಔರ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 675 1237.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1780 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್  ಪ್ಡಷಲಗಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೋತಾ Female 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಹಗರ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಾಅಳಂಡ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ನಾರಾಯಣ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಹುಲೆಪ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಣಾ  ನಿಾಂಬೆನಿ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪಾಸಾಬ್ ಔಲಾಮ ನ್ Male 1520 2020



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ಪ್  ಔಳಶೄಟಿಟ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಭಮರಾವ್ ಾಅಳಂಡ್ Male 1225 1725

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಲಡಪ್  ತ್ಳರ್ವರ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್  ಾಅಳಂದ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ ಸಿದ್ದ  ಔಲಶೄಟಿಟ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿಯ ೋ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ ಜಳ್ಳ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಕಿರಣ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಖಾತನ್ ಬಿೋ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತವಪ್ Male 580 742.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ ಪೂಜಾರಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ BHGYASRI Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬೈ ಚಾಂಚೋಲಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುವರಣ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ರವಿಕಿರಣ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhangapur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಮಲೆಯಮ Male 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಗುಾಂಜ್ೋಟೆ Male 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮರಾವ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಾಂದ್ಯ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ದೌಲತ್ರಯ ೋ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಾಅನ್ಔಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1735 2360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಔರ್ ರೆಡಿಡ Other 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ  ಗೌಡ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ Female 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 745 970

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ ಜಾಧವ್ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ರಾಥೋಡ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾ ರೇ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜುಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖ Male 1268 1680.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಮ ರಥಿ ಬಾಯಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಜಯವಂತ್ರೆಡಿಡ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಾಇವವ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್  ಸುತಾರ್ Male 862.5 1237.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋನಾಥ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬನ್ನ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಿನಾಥ್ Male 1534 1896.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ನ್ರಷಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಎಸ್ ಬಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಷಕ್ತರಂ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ರೆಡಿಡ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ GOVIND Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 300 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhannur ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತಿ ಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಮ್ಗಲಶೄಟಿಟ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಹಳಕುಾಂದ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬರಖೆ ಸಿದ್ದ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿ ವರಣ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್  ಪೇೋದಾದ ರ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಚ್ಚಾಂಚೂರು Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 975 1340

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 487.5 862.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಹುಚಚ ಯಮ  ಕುನನ ೋಳ್ಳ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಷಚನ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತಾಯ ಯ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 970 1455

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಷದಾಸಿ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಾಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಕರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇವವ ರಿ ಚಂಖಟೆ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಪ್ದ್ಭ ಣಾ Male 1000 1500



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ  ಜಮ್ಗದಾರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಘುಮು Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ರಾಚಣಾ  ಾ಄ಾಂಬುಲಿಗ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಯಲಸಂಗಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ  ಬೆಳಮಗಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ Female 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ರವಿ ಜ ಡಳಿೆ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ರಾಯ ಬಂಡಗರ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಧಾಂಡಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ ಸಡಗಿಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಂಔರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಬವ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಸಂಗಳಿ್ಳಗಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ತಾನಾ ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಪ್ಟ್ಟ ಣ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತಾಯ ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ RQATHIKANTH Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮವ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ ಪ್ಟ್ಟ ನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮೄಖಪ್  ನ್ಚ್ಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಿಶಂಔರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮನುಸರ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ ಮಲಶೄಟಿಟ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಹಾಣಾ  ಯಲಸಂಗಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಬಿಷಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಮಂಖರ್ಣ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ ಕೇೋಲಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾ ಬಾಯಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 980 1470

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಬೇಲೆ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್  ಕುಾಂಬಾರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಔರಬಷಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಗುಾಂಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ ಾಅಳಂಡ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ ರಾಯ ಕೇೋಲಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಡು ರಾಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಪುಲಾರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ  ಭೋಮ್ಗವ ಮತಿಯ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರಾಯ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರಪ್  ಬೆಾಂಖಳ್ಳರು Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ ಮಂಖರ್ಣ Female 375 562.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರ್ಣಔಪ್  ಷದಾಶಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಾರತ್ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ರುಕೂನ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ರಂಜರಿ Male 1032 1548

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಡಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಹನ್ನ ಶೄಟಿಟ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ಧ ರಾಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಮೆಷಲಗಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಿಖಮಭ  ತ್ಲೆಕುರ್ಣ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ದೇವಾಂದ್ಯ Male 495 595



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಾ಄ಷಾ ಗಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣ ಗೌಡ ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಾ಄ರಾದ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಭೋಾಂಬಾಯಿ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಬೇಲೆ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ Male 740 1110

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಪ್ದಭ ನಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಂಟ್ಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿ ಕುಮ್ಗರ್ ಓಶೄ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ್ಗಲಾ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಭಜಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಂಬ್ರಲಿಾಂಗ್ ಹನಾನ ಶೄಟಿಟ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮನಾಥ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಾ಄ಷಥ ಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ರಾವ್ ನಾಡಗಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿೋಲಾ ಾ಄ಾಂಬುಲಿಗಿ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಧುರಾಯ ಭೋಮ್ಗಶೄ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ ತ್ಡಔಲ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ವ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಎರಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ ಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶುಭವಚ ಾಂದ್ಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗಡು ಬಾಯಿ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂ .ು Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯಮ  ಕುನುಳಿ್ಳ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಡೌಲಟ್ ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಷರೂಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್  ಮಂಖಣೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಬಾವಿಮ್ಗನಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಸಾಯಿರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಮಲಶೄಟಿಟ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ ಬಿ ಎ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಯಮ  ಮಠಪ್ತಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲಿನಾಥ್ ಬಿ ಬೆಾಂಖಳ್ಳರು Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಬಷಯಮ  ಹಿರಾಮ್ಗತ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಣ್ಮಭ ಕಯಮ  ಹಿರೇಮಠ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರೇಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಧೋಾಂಡಿಬಾ ಪಂಡಿತ್ ರ್ವಗಮೇೋಡ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ದ್ಣ್ಣಾ ರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ವ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಖಜಾನಂದ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮುಕ್ತಾ  ಬಾಯಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 787.5 1350

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ಬಲಮಗಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಜನಾಬಾಯಿ ಬಂಡಖರ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾವ್ ಕೇೋಲಿ Male 500 750



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಆರಣಾ  ಾ಄ಲೆಾಪುರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಔನಾಮಸ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ GURABAI Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿೋರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತಾಯ ಯ ರ್ವಲಿಔರ್ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Other 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ರಪೂನ ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಾಈಮನಾನ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾ ಷತ್ನಾನ  ಮರಾಬ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ರೂಪ್ನೂರು Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್  ಬಷಣಾ ಪ್  ಬಂಖರಗಿ Male 1740 2315

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮಡಿರ್ವಳಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ಪ್  ಕೇಟಾಟ ಲಿ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ  ಮ್ಗಳಪ್  ಬಂಖರಗಿ Male 490 735

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Dhuttagaon ಖಾರಿಫ್ ಧನಾಸಿಾಂಗ್ Male 1968 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋತಿರಾಮ್ ಪಾಾಂಗು ಪ್ರ್ವರ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಷಮಯ ಜಮ್ಗದಾರ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಸೇರಿಕ್ತರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ತೇಜು ಚರ್ವಣ್ Male 1387.5 2325

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಜಮ್ಗದಾರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಭಜಂತಿಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಲಿಕ್ತಜುಿನ್ ಸುತಾರ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಪಾರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಾಅಾಂಜನೇಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಾಾಂದ್ ಬಿೋ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ರುಕೇಭ ದದ ೋನ್ ಶಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಷಕುಕ  ನಾಯಕ್ Male 720 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಜ್ಮ ೋತಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್  ಹುಗರ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಯರಾಮ ರಥೋಡ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರು ಬಿಐ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಶಾಕ್ತಸ ಬ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಶಕರ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೆಬ್ರಬ್ ಕುಡಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಸ್ರೆಕ್ತರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಿಲ್ ಪಾರ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೄಯುನುದನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೋಪಚಂದ್ ರಾಥೋಡ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಜನೇಶ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಲ್ ರಾಥೋಡ್ Male 2225 2975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಸರಿವಚ ಾಂದ್ಯ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ರಾಠೋಡ್ Female 2225 2975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಷಲಖರ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿಣಾ  ಸಾಲಗರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಥಾ ಬಾಯಿ ರಾಥೋಡ್ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್  ಸುತಾರ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಜಮ್ಗದ್ರ ಕೇೋಲಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನ್ಸಾಬ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ನ್ರಸಿಾಂಗ್ ಪಾರ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಬಾರ್ವ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Gola (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ವ ರ್ ಾ಄ಲಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ Female 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ರೌತ್ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ನಿಲೂರ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮನಾಥ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ನೆಲೊರು Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಔಲೊರು Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಬಣಾ  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಬಾಯಿ ಸುಬಾಶ್ ಔಲೆೋರ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾಯ್ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರಾಯ ನಿಲೊರು Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 1270 2020



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 1780 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಮೇೋದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಣಾ  ಸುತಾರ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿ ಬಾಯಿ Female 1528.5 2331

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಔಲೊರ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮನಾಥ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ Male 1140 1890

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ ಬಾಯಿ Female 1341 1956

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hadalgi ಖಾರಿಫ್ ಾಇವವ ರ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋತಾ Female 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಪೂಜಾರಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಪ್  ಕೇನೇರಿ Male 1470 1910

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಯಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಯಮ ಪ್  ಷನಾಮ ಸಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ರುಣಕುಮ್ಗರ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಲಗಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾಯ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಶಿರೂರು Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ನ್ಭಸಾಬ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 1656 2106

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಶಿಪ್  ಹಾಲಿಮನಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುವರಣ ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಪ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜು ಕುಮ್ಗರ್ Male 900 1462.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ತ್ಳೇಔರ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಹಷಮನಿ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್  ಜಮ್ಗದಾರ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ  ಬುರಣ್ಣಪುರ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Hithal Sirur ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ ತಾಳ್ಳೋಔರ್ Male 900 1095

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA IVANI ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಮ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಶಿಿಲ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಮಭ  ಕೄ ಸರಳಯಮ Female 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿಣಾ  ನಿೋಲಪ್ Male 625 955

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 2397 2854.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬೃತ್ ಶಂಕೄಯ ಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಾಂತ್ಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಜ ಮಣ್ಣರು Male 730 1095

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 843.75 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 735 955

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಮಲಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಸಿ ಭೂಷರೆ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಎರಪ್  ತ್ಳರ್ವರ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣಾ Male 2067 2487

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 1781 2291

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಮಭ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಮೆಲಾರಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣಾ Male 1506 2026

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ರಾವ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ  ಮಲಕ ಪ್  ಜಳ್ಳೋಔರ್ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರಾಯ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1023.5 1451

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಶಾಮ ಳ ಸಂಖಣಾ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಪ್  ಸಣಮಂತ್ ಗುರಗೋಳ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ  ವರಣಪ್  ಬೈರಮ್ಗದ್ಗಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆಟ ಪ್ Male 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶ್ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Jawali.D ಖಾರಿಫ್ ಔಳತಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಾಲಿಾಂಖ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ Male 1535 2472.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1830 2187.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹೆಬ್ರಬಾಸ ಬ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನ್ರೇಾಂದ್ಯ Male 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಿಗುಿಣ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿಯ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 900 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ್ Male 1397.5 2110

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸುಗುಗರಾದೇವಿ Female 1865 2290

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರಥ Male 1335 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರಾಯ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ರೂಪ್ನೂರು Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಟ ಲ್ Male 625 937.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಸಿಾಂ ಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾತಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಥುನ್ ಯಡಗೆ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ರೂಪ್ನೂರು Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಜಮ್ಗದಾರ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಬಂಡಖರ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರಥ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ ರಾಮ್ಗಜ Female 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಲಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಾಬಾಯಿ Female 1230 1845

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಲಾಡೆ್ಲ  ಷಬ್ ಗೋಲಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಚಔಕ ಳಿ್ಳ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಣಾ  ಶಿವರಣಪ್  ಚಔಕ ಳಿ್ಳ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಲಿಾಂಖಪ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾವಚ ಾಂದ್ಯ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ Female 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಸಮದ್ ರಫಿ ಗೋಲಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 880 1255

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರುದ್ಯ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸಿಮ್ಗಸಾಬ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣಾ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಜಮ್ಗದಾರ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಭ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಬಾಯಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾಆಮ್ಗಮ್ಗಸಾಬ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ದ್ಾಂಡಪ್ Male 970 1455

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Male 885 2010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾನ್ಮಭ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮುನೇಶ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾವ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ದೇರ್ವನಂದ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ್ ರೂಪ್ನೂರು Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾಬಿ Female 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರೋಡ್ Male 1490 1940

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಔಣಿಕುಮ್ಗರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯದೇವಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1980 2380



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಂಟ್ಪ್ ಜೌಲಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಮಭ Female 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಹಂಖರಗಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಜಾಕಿಯಾಬಿೋ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 1740 2315

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಕ್ತಮ ರ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಿತಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1245 1720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಜ್ಮ ೋತಿ Female 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರುಕಿಭ ರ್ಣ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ DATTA Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಕೇೋರಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಿತಾಮ ನಂದ್ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗುಜೆಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಮಭ  ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ದೇತಾನಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 1486 2021

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ ಔಬಿಷಪ್  ದೇತಾನಿ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಿನಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಾಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೋಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತಾಯ ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂಧರ್ Male 745 970

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಶ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನುಸೂಯ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಔಬಿಷಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಔರಬಷಪ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಔಲ ನಾ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮೆನುಡಿನಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್  ಖಾನಾಪುರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ ಔರಕಂಚ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂ .ು Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜವವ ರಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ತಔಕ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸೇಔ ಬಾಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋದೇವಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವಬಿಫ ೋಸಾಿಬ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಾಸಿರಿನ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣ Male 1490 1940

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಿರಂಜನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಖಡಬಳಿ್ಳ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮೆಲಾರಿ Male 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 1104 1344

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ Female 635 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡರೇ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಖವ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರಮಶ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Male 635 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ.ಬಿ.ಸಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾಯ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ಯ ಜೋತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಶಕುಮ್ಗರ Male 300 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಹಾಸಿನ್ ಬಿ ಗೋಲಾ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಚದಾನಂದ್ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಷರನ್ಮಭ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಾಂದ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಿಲೆಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಬಣಾ Male 1944.44 2708.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಔಫ ರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಪ್ಣಶೄಟಿಟ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ ಬಿೋ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖಪ್  ರಾಮಜ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಜಯಶಿಯ ೋ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಸಿ ಮಟಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು ಸಿ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮುಜೋಬ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವಿದಾಮ  ಸಾಖರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪುರ Female 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಂದ್ಗೋಪಾಲ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಧಿೋರೇಾಂದ್ಯ ರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರಮಭ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಷಲಿಮ್ಗ ಬಿೋ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ಪಾಶ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾನ್ಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ RAMA Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಜಮೋಲಾ ಬೇಗಂ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ನಿಲಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವೆಜನಾಥ ಚಔಕ ಳಿ್ಳ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಮದಾಸ ಬ್ ರುಕುಭ ದನ್ ಮುಜಾರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ವಕಿೋಲಾ ಬೇಗಂ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದೇವಿ Female 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ಧ ರಾಮ ಪೋರಪ್  ಚಔಕ ಳಿ್ಳ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಖ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kadganchi ಖಾರಿಫ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಿಾಂಗ್ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 870 1345

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಖೇಾಂದೇರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂತಿರಿಬಾಯಿ Female 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್  ಮಂಡಮ Male 890 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತಾಯ ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಷಚನ್ ಔನನ ೋಲಿ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ರಣಪ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಭಾನ್ಪ್ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮರಾವ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮ ಚನ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಖರ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋ ಾ಄ಮರ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ವರನ್ಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ದಟ್ಗಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಲ್ Male 445 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಬಷಮಭ Female 1390 1890

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 550 862.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1081 1696

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1008 1420.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 630 880

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಮಸಮಭ ದ್ SAB Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾಜ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kawalga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ  ನಾಯಕ ೋಡಿ Male 1050 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಲಾಬಾಯಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೇವು Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ  ಕುಾಂಬಾರ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ರೇಮಭ Female 1264 1679.63

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 605 965

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗ ಬಾಯಿ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Female 375 750



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಿನಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಕದಾರನಾಥ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಣಾ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಬಾಯಿ Female 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ದೋಪ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಧರಮರಾವ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male 671.25 1087.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Korhalli ಖಾರಿಫ್ BHOGPPA Male 3680 4480

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣ್ಣಾ  ಪೇೋಲಿಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್  ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ  ಹಳಕುಾಂದ Male 995 1345

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ದಡಡ ಮಭ  ಹಳಕುಾಂದ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ತಕ್ತರಾಾಂ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಹಿರೇನಾನ  ಸಂದೇವ Male 975 1315

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜಮ್ಗದಾರ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಭೋರಣಾ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಹಳಕುಾಂದ Male 735 955

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 1528.5 2331

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ರಾಜು Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಪುಾಂಡಲಿಕ್ ಹಳಕುಾಂದ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಮಲಪ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್  ಬುರಾನಾಪುರ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ  ನಿಲೂರು Male 975 1315

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಬುರನ್ಪುರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಾಇವವ ರ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಹಳಕುಾಂದ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ರ್ವಮನ್ರಾವ್ Male 1851 2268.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ವಿಟ್ಟ ಲ್ ನಿಲ್ರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಷನೇಶ್ Male 862.5 1237.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಮಸರುದ್ಯ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಮಭ Female 1112.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಯಮ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಕುಮಷಗಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಸುದಾಔರ್ Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರಪ್  ಹಳಕುಾಂದ Male 258 295.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ಪ್  ಮ್ಗಲಿ ಬಿೋರೇದಾರ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್  ಹಳಕುಾಂದ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ದ್ವರಥ್ ಪೇೋಲಿೋಸ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ದೇಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1506 2026

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ ಹಳಕುಾಂದ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿಲ್ Male 735 955

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೇೋಗಸಿದ್ದ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ ಪೇಲಿೋಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Kudki ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ ಎಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ ಪ್  ಪಾರೆಸ್ಟಿಟ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಕರ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 890 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಪಾಟಿೋಲ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ದ್ಯಾನಂದ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಸುಲೇಚನ್ ಮೆದಾರಿಗಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಬಷಕುಮ್ಗರ್ ಜ ಖಾಮ ಮಡ್ಲ Male 1770 2395

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಂದೋಪ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ ಾಆಬಿಡಿಐ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಹಾನಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ  ಸಂಗೋಳ್ಳ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಾಈದ್ದ ನ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತರಾಯ ಬಿರಾದಾರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತಾಯ ಯ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 900 1800



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದೇಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ Male 875 1312.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Ladಚೋಚೋಳ್ಳ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA MADANAHIPPARAGA ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ  ಶಔರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾಇತಾ ಬಾಯಿ ದಔಸ ಾಂಗಿ Female 1010 1760

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ರಾಥೋಡ್ Male 180 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 2824 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಚೋನ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ರಾಮ್ಗಜ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಜಮ್ಗನಾ ಬಾಯಿ Female 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ರಾಠೋಡ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತೇವ ಎಾಂ ಾಅಳಂದ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಿ ಶಂಔರ್ Male 1475 2100

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ ಮಭ Female 550 862.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಸಾಬ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಗೋವಿಾಂದ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾಅದ್ಪ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾಜ Male 2325 2782.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 890 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಾರದಾ Female 605 965

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 890 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ರಾಥೋಡ್ Male 600 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖವ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ದಾಭ ತಿ ಕೌಲಗಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುರಾವ್ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ತಿೋಥಿಪ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿೋತಾರಾಮ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮುತ್ಾ ಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1184.5 1537

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣಾ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಪೂಜಾರಿ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಧನಿಸ ಾಂಗ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 950 1475

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋರಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭುರಾಯ ಪೂಜಾರಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೇಖಪ್ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಷಔಕ ರಗಿ ಲಾಡಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male 1817.95 2435.95

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಿೋಮಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ Female 1240 1730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣಪ್ Male 862.5 1232.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ  ಔಲಶೄಟಿಟ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 1450 1950

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ವಿಲಾಷ Male 2413 3283

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 995 1345

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ್ ದೇನಾಕ್ Male 696 1044

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಕೃಶಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲವಂತ್ಬಾಯಿ Female 1050 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಜ್ೋತಿಬ್ ಜಾದ್ವ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರುಕೇಭ ದದ ೋನ್ ನ್ದಾಫ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿಯ ೋ Female 1450 1930

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಲಔರಿ Male 362.5 482.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 3439 4179

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ವರಣ ಬಷಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಸಂತ್ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1423.75 1832.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾಸಾಬ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ಾಈಪ ನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1518 2055.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮನ್ಾ ರಾವ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಕುಾಂಬಾರ Male 250 375



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಲಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೋಷ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಮಭ  ಔಲಾಮ ನ್ರಾವ್ ರಾಯಚೂರು Female 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬರೇ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಔಳಶೄಟಿಟ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್  ಾ಄ಪ ನ್ Male 2588 3193

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಮ್ಗಶಾಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 736 896

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾಆಫಾಿನ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರೇಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಳವ Female 2538 3055.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪೋರಪ್  ಕಂಬಾರ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಾಥೆಿಾಂಖಪ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮುಕುಾಂದ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಕಿವನ್ Male 360 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾಆರಾಮಭ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಾ  ಎಾಂ ಪೇತಾಾ ರ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ರಗಿ ಜಖನಾನ ಥ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ DATTU Male 1352.5 1672.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Female 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಪ್  ಪೂಜಾರಿ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಜೋರ್ SAB Male 1225 1715

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಂಔರ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಭ Female 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಣಾ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಗೌಡಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ITABAI Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭು Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಬಾಲಿಾಂಗ್ Male 1370 1695

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಗೋಪಾಲೆ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 2824 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ವಕುಾಂತ್ಲಾ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male 825 962.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 612.5 857.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಿಬುಬಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಪ್ Male 857.5 1082.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಎಸ್ ಕೌಲಗಿ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಾಲಿಾಂಖ Male 1215 1675

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಕಿವನ್ರಾವ್ ನ್ರಸಿಾಂಖರಾವ್ ದೇವಪಾಾಂಡ್ಲ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ರಾಯ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಭಖವ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ ರೇ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ APPASAB Male 745 970

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವಜ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಬಯಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ MODIN SAB Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾಈತ್ಾ ಮ್ಗರಾವ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ರಾಚಯಮ  ಘಂಟಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಜ್ Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋ ಷತಿೋವಕುಮ್ಗರ ರಾಯಚೂರು Male 2132 2527

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾತಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ ಶಿಯ ೋಖರ್ಣ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ನಿಮಿಲ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ DASTGEER Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮರಿಯಮ್ ಬಿೋ Female 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1362.5 1987.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾಅನಂದ್ರಾವ್ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪ್ Male 3530 4730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ Male 2225 2682.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಗ್ ದನೇಔರ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 1112.5 1612.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Madiyal ಖಾರಿಫ್ ಮುನಿೋರ್ ಾ಄ಸಮದ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಯಮ ಪ್  ಪ ರ್ವಡಿ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಮಭ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಷಮ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಗೌಡಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ ಪ್  ಬಿರಾದಾರ Male 1000 1500



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋ ಶಿಲಾ ಸಡಪ್ದ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಮಸಬ್ರಬಾ ಸಾಬ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಪ್ Male 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಬಿರಾದಾರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರ್ವಡಿ ರ್ವಡಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ ರ್ವಡಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ವಿಠಲ್ Male 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದ್ಯ ಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಶಿನಿಾಂಖಪ್ Male 1812.5 2437.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜು Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡೇರಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬೈ ಬಿರಾದಾರ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ರೇ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಶುಭವಚ ಾಂದ್ಯ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ ಬಿರಾದಾರ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂH Male 2358 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ರಾಗವಾಂದ್ಯ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nellur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ದ್ಷಾ ಗಿೋರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಷಮೋನಾ ಬಾನು Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರಾಯ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1105 1480

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮಣಾ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸೋಮನಾಥ್ Male 1281 1541

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಷಲಿೋಾಂ ಸಾಬ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಬಣಾ Male 445.69 891

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1220 1830

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಭಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜು Male 706 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ದ್ಖಿದ್ Male 1490 1940

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಬಾಯಿ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 1246 2026

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಾಂತಾಬಾಯಿ Female 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರುತಿ Male 706 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಳರ್ವಫ ಯಿ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮೇೋತಿಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 2118 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ Male 330 367.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ ಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಗುಡುಸಾಬ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮೆಲಾಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 180 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಶಿೋಖಜ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶಾಮರಾಯ Male 1362.5 1982.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ Female 1546 1956

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಾಈಸಾಭ ನ್ ಪ್ಟೆಲ್ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಔಬನಾನ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜ್ ಕುಮ್ಗರ್ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 180 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ರಾಜ್ Male 1166 1451

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಹೈದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಮಕಂದ್ರ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ Male 725 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಪ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಜನಾಬಾಯಿ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಜ Male 1260 1760

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1490 1940

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಗುರಣಾ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 3639 4379

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1125 1687.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತ್ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಿನಾಥ Male 480 720



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಯಪ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಯಮ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ದ್ಾಂಡಮಭ Female 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಬಣಾ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಪಯ ೋಮಲಾ ಬಾಯಿ Female 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Male 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಸರುದ್ಯ ಪ್ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಖಣಪ್ತಿ Male 930 1860

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆೆೋಶ್ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಕುಮ್ಗರಸಾವ ಮ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಧಮಿರೇ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರೇಯಮ  ಹಿರೇಮಠ Male 862.5 1237.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುವರಣಪ್ Male 875 1100

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವೆಜನಾಥ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 1236 1646

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ನಿಖಮಭ  ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಬಿಡಂಔರ್ Female 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಮೃತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮೆಸೂರಬಾಯಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಲಪ್ Male 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಷಯಮ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 1812 2252

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 774 886.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female 570 727.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಸದೇಪ್  ಕುಾಂಬಾರ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1635 2110

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ಮಭ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಔಮಲಾಬಾಯಿ Female 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಕಿರಣಕುಮ್ಗರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Male 1980 2380

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ್ Male 1472 1792

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾನಂದ್ Female 1087.5 1462.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ ಹಷಮನಿ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಗೋರಔನಾಥ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಪ್ರಮವವ ರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾ Female 3004 4144

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ Female 3077 4157

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಭೋಜುಬಾಯಿ Female 577.5 1140

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಹುಲ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಪುಾಂಡಲಿೋಔ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ ಜ ಯಲಸಂಗಿ Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1151 1541

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಭಖವಂತ್ರಾಯ Male 720 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಷಣಾ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Male 990 1190

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಗೋಪಾಲ್ Male 380 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಗುಜಾ ಬಾಯಿ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವಿದಾಮ ಸಾಖರ್ Male 408 612

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಔಲೆಮಭ Female 281.25 562.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಜೆಟಿಾಂಗ್ ಮ್ಗಮ ಾಂಗ್ Male 505 880

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾಯ Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಸಾವ ಮ ರಾವ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಭಲಾಷ್ ನಾಮದೇವ್ ಜಡಗಿ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 2238 2838

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Nimberga ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male 540 1080

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಶೌಔತ್ ಾ಄ಲಿ Male 725 965

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Rajwal ಖಾರಿಫ್ ಲಾಡಲ್ ಪ್ಟೇಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Male 1587.5 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ನ್ರಷಪ್ Male 317.5 505

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ ರಾಯ ಪಾಾಂಡ್ಲಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳಾಬಾಯಿ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ ಮಲಿನ್ಕರಿ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಾಡಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್  ಹೂಗರ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಎರಸಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗಶಾಕಬಿೋ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ ಸಿನೂನ ರಔರ್ Female 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಖದೇವಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ Male 1495 2095

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄಯ ಪ್ Male 495 595



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಕೇಯ ದದ ೋನ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ವರಣಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾಯ್ ಾ಄ಾಂಔಲಗಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಷನ್ ಸಾಬ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ Male 1200 1800

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿೋಲಕಂಠ Male 600 975

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋನಾಥ್ Male 1200 1950

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಮಭ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ನಾಮ ಮನ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ Male 478.5 591

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ Female 628.75 872.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಭಟ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಹಾಾಂಗಿೋರ್ ಮಯಾನ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ರಹೇಮತ್ ಬೇಗಂ Female 986 1271

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಕುಫ ಲ್ SAB Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Sunthnoor ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 1270 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ Male 1335 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ Female 937.5 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Female 907.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ವರಣಬಷಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ನಿಜಮಭ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 3083 3813

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಯಮ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ Male 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ Male 1786 2446

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male 1122.5 1497.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಮಡಿರ್ವಳಪ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂODು Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Tellur ಖಾರಿಫ್ ಜಯದ್ಯ ತ್ Male 1335 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಪ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ದ್ಷಾ ಯಮ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖಯಮ Male 1087.5 1447.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಹಷಮನಿ Male 1485 1785

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ಾಂಬಾಬಾಯಿ ಹಾದಮನಿ Female 703 1198

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ  ಸಾಾಂಗುಳಿಗಿ Female 1130 1630

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಸುದೇವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ರಾಸಾಾ ಪುರ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ  ಬಿರಾದಾರ್ Male 745 970

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ರೇಮಭ  ಬಿರಾದಾರ Female 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಾಇರಣಾ  ಬಿರಾದಾರ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ರಣಮಭ  ಹಷಮನಿ Female 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಬುಬು SAB Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಯವವಂತ್ರ ಜಮ್ಗದ್ರ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ರುಔಭ ನಾನ Male 1036 1321

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ತಿರುಪ್ತಿ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಷಲಿೋಮ್ಗ ಬೇಗಂ Female 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ತಳಜಮಭ Female 2332 2902

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ  ಬಾಗ ಚಂದಂಕರಿ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ANASUBAI Female 186.36 279.36

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಮಭ  ರೆಡಿಡ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Vaijapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ರಾವ್ Male 240 360

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA ಸಾಾ ರಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಷರಾಜ Male 2208 2688

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ Male 995 1345

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶೇೋಭಾ Female 1036 1321

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಮಕ್ತ Female 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಮಕ್ತ Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಗುಾಂಡಮಭ  ಾ಄ಮೇೋಗಸಿದ್ದ  ಸಿರೂರು Female 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಣಾ Male 495 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಬಷಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಕ ಯಮ Male 1505 1980

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಾಆಾಂದರಾ Female 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ Male 3394 4159

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ರಹಿಮ್ಗನ್ ಸಾಬ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಬಷಪ್  ಗಂಖಪ್  ಜಳೆ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಬಷವ Female 880 1630

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ನಿಾಂಖಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Male 952.5 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಮಭ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಮಂಜುನಾಥ್ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ತಾಯ ಯ Male 750 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಹುಣಚಪ್ Male 445 595

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 2206.97 2704.47

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 975 1350

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಪೄಯ ೋಮಗೌಡ್ Male 1000 1500



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಮಲೆಮಭ Female 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಚೋಳಪ್  ಡಾಬಾಡ್ಲ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಬಷಪ್ Male 995 1345

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಔಣಾ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಭ Female 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ Male 830 1117.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮ್ಗರ Male 1496 1906

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ IRAPPA Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಕಶೂರಾಯ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಂದ್ಯ Male 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್  ದ್ಬಾಡ್ಲ Male 2512 3032

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಜಸಾಿಬ್ Male 1900 2525

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಔಸಾ ೋರಿಬಾಯಿ Female 1520 2020

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಚದಾನಂದ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಲಿ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male 2944 3584

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಧರಂ ನಿಲೂರು Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಿಬುಬಾ SAB Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಿೋತ್ಬಾಯಿ ಯಲಸಂಗಿಔರ್ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ದ್ರೆಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಮಂತ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ ಗೌಡ Male 1008 1420.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ದ್ತ್ಾ ಪ್ Male 973.75 1817.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Male 775 1162.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಯಲಸಂಗಿಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಭೋಮಶಾ Male 1748 2235.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಮಹೇಶ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಬಷ ಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಮಹಾದೇವಿ Male 562.5 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Female 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಕುಾಂಬಾರ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಾಂದ್ಯ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಷರು ಬಾಯಿ Female 3144 3784

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಾರು ಬಾಯಿ Female 362.5 487.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶೆಷಾ  ಬೇಗಂ Female 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೋದ್ Male 1531 1916

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾದ ರೂH Male 1502.5 2002.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ್ವನಂದ್ Male 3524 4289

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ವರಣಪ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ MD ಮ್ಗಶಾಕ್ Male 1390 1890

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ Male 516 591

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಫಾತಿಮ್ಗ ಬಿೋ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಮ್ಗರಯಮ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸೋಭಾ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಭಾರತಿ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 940 1377.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಡಾ ದೋಪ್ಕ್ ಯಲಸ ಾಂಗಿಔರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಗಿರೆಪ್ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವರಣ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಚನ್ನ  ಬಷಯಮ Male 1000 1500

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಯಲೆಮಭ Female 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ರವಿರಾಜ್ Male 2447 2992

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಕ್ತಶಿ ಬಾಯಿ Female 1522 1842

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ದೇರ್ವನಂದ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಕರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿತಿ Female 480 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Male 3930 4730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡಪ್ Male 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 1572 1892

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಣಮಂತ್ Male 758 1045.5

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಭಖವಂತ್ Male 1140 1515

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡಪ್ Male 1250 1875

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಪ್ Male 1010 1760

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಔರ್ Male 375 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಾಇರಣಾ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಾಅನುನಂತ್ಪ್ Male 500 750

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ಣಾ Male 630 880

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಾ಄ಖಷರ್ Male 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ Female 360 720

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Female 706 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ಮಭ Female 786 946

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತ್ಯ Male 760 1010

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ LABLE SAB Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಾಆರಾಮಭ Female 880 1630

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Male 1240 1730

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಾಬವ Female 1291 1906

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ರೇಪ್ Male 250 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಕೆರುನ್ ಬಿೋ Female 750 1125

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ನ ಪ್ Male 632.5 970

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ತ್ಮಭ ನ್ಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ Male 1000 1500



ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿೋಲಾ Female 960 1440

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಸೈದ್ಪ್ Male 187.5 375

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Yelsangi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಪ್ಯ ಭು ರೆರೆ Male 3280 4480

ಾಅಳಂದ್ NIMBARGA Zalki (K) ಖಾರಿಫ್ ಖಜಬಾಯಿ Female 187.5 375

PÀæ ¸ÀA f¯Éè vÁ®ÆPÀÄ ºÉÆÃ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¸ÉÊ®¨sÀå

1 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಪ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

2 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

3 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

4 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವನಂದ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

5 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಪಲ್ ಸಾಬ್ ಗುಾಂಜ್ೋತಿ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

6 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

7 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

8 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

9 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಯಮ  ರಾಮಯಮ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

10 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿತಾ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

11 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವನಂದ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

12 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಕ್ತರಾಾಂ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

13 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

14 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

15 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಜ್ ಫಕಿೋರಪ್  ಜಮ್ಗದಾರ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

16 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನ್ರಷಯಮ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

17 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷನ್ಪ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

18 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಮಲಾಔರ್ ಸುತಾರ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

19 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

20 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

21 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮಚಂದ್ಯ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

22 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಯ್್ಕುಮ್ಗರ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

23 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

24 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪಾಂದ್ಯ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

25 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

26 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

27 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

28 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಲೆಪ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

29 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

30 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

31 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

32 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

33 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

34 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

35 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಧಾ ಬಾಯಿ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

36 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ಕುಮ್ಗರ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

37 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

38 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಖಮಭ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

39 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಮಭ  ಪೂಜಾರಿ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

40 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ¨ÉÃ«£À JuÉÚ 0.15% E¹

41 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜುಕುಮ್ಗರ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

42 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೆಮು ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

43 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

44 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಲಾನಿ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

45 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪಾಂದ್ಯ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

46 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

47 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

48 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿಬಾಯಿ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

49 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖನಾಥ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

50 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಪ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

51 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಪ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

52 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ಪ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

53 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ ಸಖರ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

54 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

55 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಪ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

56 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋಮನಾಥ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

57 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

58 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮರ್ಣಔರಾವ್ ಾಆಮ್ಗಜೆಥಾಪೆರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

59 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ರ್ಣಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

60 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ ಹುಖರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

61 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

62 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

63 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹುಸೇನ್ SABಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

64 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹಿರಾಚಂದ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

65 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ SABಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

66 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖದೇವಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

67 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹುಸೇನ್ SABಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

68 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಾಆಮ್ಗಲಿ ಮುಲೆಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

69 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಾಆಮ್ಗಲಿ ಮುಲೆಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

70 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡೇರಿ ಜರಲಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

71 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಬಾಯ ಹಿಮ್ಗ ಪ್ಟೆಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ
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72 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಸಿೋನಾ ಬಿಐಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

73 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಡಿಾಅರ್ ಶಾಾಂತಿಕುಮ್ಗರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

74 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

75 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

76 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

77 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

78 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಡಿಾಅರ್ ಶಾಾಂತಿಕುಮ್ಗರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

79 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ ಮೄಸಬ್ರಬ್ ಶೆಖ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

80 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗಧರ ಸಾವ ಮಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

81 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

82 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

83 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

84 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮ್ಗ ಶಂಔರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

85 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮ್ಗಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

86 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

87 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚತರಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

88 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಷಾ ಗಿರ್ SABಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

89 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಯಮಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

90 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಸಾಬ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

91 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ವಿೋರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

92 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

93 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

94 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

95 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

96 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ SABಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

97 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಾಾಂದ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

98 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮರಾ ಪಾಟಿೋಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

99 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

100 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

101 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮರ ಶಿಪ್  ಕ್ತಾಂಬಳೆಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

102 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

103 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

104 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

105 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಖಮ ಶಿಯ ೋಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

106 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಖವಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

107 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು ಬ್ರದರ್ವಲೆಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

108 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು ಭಾಷಾಸಾಬ್ ಶೆಖ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

109 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AVVABAIಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

110 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOKಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

111 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOKಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

112 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ರುಣ್ ಮರ್ಣಔರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

113 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಶಿದ್ ಾ಄ಲಿ ಪ್ಟೆಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

114 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಯಮ  ಸಾವ ಮಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

115 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

116 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮರುದದ ೋನ್ ಪ್ಟೇಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

117 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಮೋದ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

118 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಫಿೋಜ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

119 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಕ್ತವ ಷಷಿಾಂಬಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

120 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಕ್ತಶ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

121 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಸಭ ದ್ ಾ಄ಲಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

122 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅನಂದ್ರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

123 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅರಿಫಾ ಬಿೋಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

124 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOKಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

125 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ANASUBAIಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

126 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಖಫರ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಜೋಜ್ ಶೆಖ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

127 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಿೋಮುದದ ೋನ್ ಗೌಸ್ಮೇಹಿಯುದದ ೋನ್ ಸೈಡ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

128 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಮೋದ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

129 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಚಿನಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

130 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ALEEMಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

131 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತಾಯ ಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

132 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

133 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ANASUBAIಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

134 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತಾಯ ಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

135 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುಸಾಬ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

136 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಜೋಜ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

137 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಡಮ್ ಾ಄ಲಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

138 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಾಂತಿಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

139 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಗಿೋರತಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

140 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

141 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಲಾಷ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

142 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂಗುನಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

143 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೋಲಕಂಠಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

144 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

145 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

146 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

147 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

148 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತಾಫ ಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ



149 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮರುದದ ೋನ್ ಪ್ಟೇಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

150 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

151 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

152 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

153 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವಜಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

154 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಗಿೋರತಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

155 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

156 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಲಾಷ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

157 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

158 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಾಂತಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

159 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

160 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂಗುನಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

161 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಲಾಷ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

162 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

163 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

164 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮುಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

165 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AMBAVVAಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

166 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

167 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರಯಮ ಸಾವ ಮಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

168 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಂಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

169 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಂಖಳಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

170 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಾಂದ್ಯ ಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

171 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಗಿೋರತಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

172 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

173 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

174 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಡಿಾಂಗ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

175 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಂಡಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

176 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

177 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

178 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

179 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವಜಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

180 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

181 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾರದ್ ದೇವಪಾಾಂಡ್ಲಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

182 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

183 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೇೋಭಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

184 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾರದ್ ದೇವಪಾಾಂಡ್ಲಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

185 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

186 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತಾಫ ಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

187 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮರುದದ ೋನ್ ಪ್ಟೇಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

188 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲೆಯ ಸಮ್ಗನ್ ಾ಄ಬುದ ಲಾವ ಸಬ್ ಯಲಿಮ್ಗಡದ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

189 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಫಿೋಜ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

190 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಖಫರ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಜೋಜ್ ಶೆಖ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

191 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಜೋಜ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

192 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬಾಫ ಷ ಾ಄ಲಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

193 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅದ್ಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

194 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲಿೋಮುದದ ೋನ್ ಗೌಸ್ಮೇಹಿಯುದದ ೋನ್ ಸೈಡ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

195 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮರ್ಣಕ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

196 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

197 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

198 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

199 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಖಲಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

200 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

201 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

202 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತನು ಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

203 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಾಂಖವಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

204 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೋವಿಾಂದ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

205 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮರೆಪ್  ಗುಳಿ್ಳರುಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

206 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಭಾಷಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

207 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋನಾ ಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

208 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುನಿೋತಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

209 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಖರ್ವನ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

210 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಖಲಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

211 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಯಮಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

212 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

213 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

214 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

215 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

216 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖದೇಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

217 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖದೇಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

218 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಾಫರ್ ಾ಄ಲಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

219 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ SABಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

220 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ITA BAIಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

221 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಖಲಾ ಬಿೋಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

222 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಕ್ತವಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

223 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

224 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

225 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ



226 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರೇವಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

227 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಶಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

228 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲ ನಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

229 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

230 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈತ್ಾ ಮ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

231 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಜುಿನ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

232 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

233 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

234 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

235 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ ಷಬಲೆಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

236 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

237 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನೂನ ಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

238 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

239 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಧರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

240 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಾಕುಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

241 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರುಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

242 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವಿದಾಶ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

243 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕುಮ್ಗರಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

244 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೂಪ್ಲಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

245 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೋರಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

246 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬೇಬಿಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

247 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

248 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

249 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸರು ಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

250 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

251 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೌಪ್ತಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

252 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

253 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಮಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

254 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಲಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

255 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಡಮ್ ಾ಄ಲಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

256 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

257 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತಾಯ ಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

258 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಯಮ  ಸಾವ ಮಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

259 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಸಿೋರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

260 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

261 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

262 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

263 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

264 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬಾಫ ಷ ಾ಄ಲಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

265 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಜ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

266 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬನ್ದ್ಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

267 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

268 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

269 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮ ರೆಡಿಡ  ಹಟ್ಖಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

270 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜವವ ರಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

271 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಸನುಮಂತ್ಪ್  ಾ಄ಖಷರುಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

272 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿೋಾಂದ್ಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

273 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ  ಶಿಶಿಯ ೋನ್ಪ್  ರ್ವಡಿಯಾರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

274 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖೇಮಲಿಾಂಗ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

275 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಖಣಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

276 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಗೆಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

277 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

278 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

279 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂಾ ರಕ್ತಾಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

280 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

281 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

282 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈಮಶ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

283 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೈಶಿಯ ೋಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

284 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

285 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿದಾಮ ತಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

286 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

287 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋನುಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

288 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವೆಜನಾಥಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

289 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

290 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

291 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

292 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

293 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

294 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

295 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

296 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

297 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈದ್ಯಕ್ತಾಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

298 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

299 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುನಿೋತಾ ಡಿ ಜಲಿಕ ಔರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

300 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ ಪೂಜಾರಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

301 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

302 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ



303 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾಆಕ್ತಫ ಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

304 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಧೂಲೆಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

305 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಕರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

306 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿವವ ನಾಥಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

307 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಬಣಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

308 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಿಶೇೋರ್ ಬಿ ಜಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

309 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

310 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

311 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

312 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

313 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಗಿೋತಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

314 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಾರಾಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

315 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾರುಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

316 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನೂನ ಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

317 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನುಶಾಮ ಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

318 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

319 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಬಣಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

320 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಿಶೇೋರ್ ಬಿ ಜಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

321 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

322 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಷ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

323 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

324 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಶಾಕಸಾಬಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

325 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾಸಾಬ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

326 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

327 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

328 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ MATAB SABಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

329 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಾಾ ಫ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ ಮನೊರ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

330 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಿಯಾಜ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

331 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

332 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೆಮುನಾ ಬೇಗಂಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

333 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

334 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಘುನಾಥ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

335 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹೆಬ್ರಬ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

336 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ನ್ರಾವ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

337 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪೇಲಿೋಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

338 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖದೋಶ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

339 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

340 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

341 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

342 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

343 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

344 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

345 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮಚಂದ್ಯಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

346 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್  ಕೇರಳಿ್ಳಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

347 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿವವ ನಾಥ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

348 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

349 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

350 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಯಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

351 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

352 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಣಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

353 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾತಿಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

354 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

355 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಪ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

356 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಿಶೇೋರ್ ಬಿ ಜಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

357 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

358 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOKಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

359 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

360 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಲಿೋಮ್ಗ ಾಆವಯ ತ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

361 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಫಿೋಜ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

362 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಿಮಭ ವಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

363 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

364 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಂಗೆಮಭಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

365 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

366 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಸ ಮ್ 12% ಡಬೆ್ರ ಮ ಜ

367 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ MODIN SAB ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

368 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಘುಡು ಷಬ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

369 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ  ಹನ್ಗುಾಂದೆ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

370 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಲಪ್  ರ್ವಖಮೇೋಡ್ಲ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

371 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಯ ೋಪ್ತಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

372 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರಾಜ್ ಘೋಡಕೄ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

373 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರಾಯ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

374 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧೂಳಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

375 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಜಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

376 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

377 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

378 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರಾಜ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

379 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಜಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG



380 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣಪ್ತಿ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

381 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಘುಡು ಷಬ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

382 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಿರ್ಣಯೇವವ ರ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

383 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ  ಹನ್ಗುಾಂದೆ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

384 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಾಯ ಜಯಾ ಬೇಗಂ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

385 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಡಡ ಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

386 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಧಿಮನ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

387 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಾನ್ಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

388 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬೋಗವವ ರ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

389 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

390 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಲೆಯಮ  ಬಷಯಮ  ಸಾವ ಮಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

391 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಯಾನಂದ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

392 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಲಿತಾ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

393 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

394 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

395 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

396 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖುತಬುದದ ೋನ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

397 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ ಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

398 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಂಡು ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಖಜಾರೆ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

399 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಜುಬೆಯ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

400 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

401 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

402 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿಲ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

403 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿಲ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

404 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅನಂದ್ರಾಯ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

405 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅನಂದ್ ಪಂಚಲ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

406 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

407 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AMOGASIDDA ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

408 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮನಾಬಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

409 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

410 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬುಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

411 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬವ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

412 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬಾಜ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

413 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬಾಜ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

414 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬಾಜ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

415 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಲಾಟ ಫ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

416 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲೆಾಬಕ್ಷ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

417 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಔಫ ರ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

418 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಡಡ ಪ್  ತಿೋಥಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

419 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬಾಫ ಸ್ ಾ಄ಲಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

420 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಚಲೇರಾ ಪ್ರಮವವ ರ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

421 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾಆಮ್ಗಯ ನ್ ಾ಄ನ್ವ ರ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

422 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

423 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಧುಔರ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

424 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

425 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

426 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

427 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

428 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

429 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

430 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಶಂಔರ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

431 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇರಣಾ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

432 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

433 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಿಬನ್ನ ಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

434 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಡುಮ ಬಿೋ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

435 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಡುಮ್ಗ ಜನುನಣ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

436 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೌರ ಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

437 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೌರ ಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

438 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೋರಿ ಬಿೋ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

439 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೋಪಚಂದ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

440 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೋಮಟೇವವ ರ ಎ ಧಿಮ್ಗನ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

441 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಿರಿೋಶ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

442 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗನ್ತ್ರ ಕುಮ್ಗರ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

443 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಮಲಾಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

444 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಘಾಮ ಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

445 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೆಮು ರಾಥೋಡ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

446 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೆಮು ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

447 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಿೋತಾಾಂಜಲಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

448 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೌಡಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

449 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಜಲಿೋಲ್ ಸಿದದ ಕಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

450 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬಫ ಸಾಲಿ ಕುಟುಬಶಾ ಪ್ಟೇಲ್ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

451 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬಾಫ ಸ್ ಾ಄ಲಿ ಜಮ್ಗದಾರ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

452 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬಾಫ ಸ್ ಾ಄ಲಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

453 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣಪ್ತಿ ನಿಾಂಬಾಗಿಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ಯೇಟ್ 5% SG

454 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸದೇಪ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

455 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

456 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP



457 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

458 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಬಣಾ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

459 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

460 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ DATTA ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

461 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಮಭ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

462 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿವವ ನಾಥ ಕ್ತಮಜ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

463 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

464 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

465 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

466 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

467 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

468 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಿರೆಪ್  ಕುಾಂಬಾರ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

469 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

470 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಮಭ  ಾ಄ಾಂಬಾರೆ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

471 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ GODABAI ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

472 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

473 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

474 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷದಾನಂದ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

475 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

476 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

477 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

478 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

479 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

480 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣಪ್ತಿ ನಿಾಂಬಾಗಿಿ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

481 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷತಿೋಶ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

482 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

483 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಶಂಔರ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

484 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

485 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

486 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

487 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೆನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

488 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

489 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಯಾನಂದ್ ಸಳ್ಳದಡ್ಲಡ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

490 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

491 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

492 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣ ದಾದಾರಾವ್ ಘುಘುಿರೆಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

493 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೌರಿಶಂಔರ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

494 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

495 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರೋಜನಿ ಕೇರಳಿ್ಳ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

496 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

497 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

498 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಪ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

499 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್  ಕೇರಳಿ್ಳ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

500 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮಚಂದ್ಯ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

501 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ನ್ರಾವ್ ಟೆಯ ೈಕೇೋಡಮ್ಗಿ ವೆರೈಡ್ 1%WP

502 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮು ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

503 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

504 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

505 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಭ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

506 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂಗುನಾಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

507 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೋಲಕಂಠ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

508 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

509 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

510 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತಾಫ ಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

511 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮರುದದ ೋನ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

512 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

513 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಮಭ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

514 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಂಡಗಿಸಾಬ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

515 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಂಡಗಿಸಾಬ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

516 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಲಭೋಮ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

517 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

518 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

519 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

520 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

521 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

522 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

523 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AMBAVVA ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

524 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮರ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

525 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಸಭ ದ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

526 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬ್ರಬಔರ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಖರ್ಣ ಸಿದದ ಕುಯಿಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

527 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಷತಾಾ ರ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

528 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಷಲಾಮ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

529 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಷಲಾಮ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

530 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಕಯುಮ ಮ್ ಮೄಸಮೂದ್ಲಿ ಸಿದದ ಕಿಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

531 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಮಜೋದ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

532 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಮಜೋದ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

533 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಜೋಜ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ



534 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಾ಄ಲಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

535 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

536 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

537 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ ನಾಗೂರೆ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

538 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

539 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹಾಷನ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

540 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮರಾವ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

541 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

542 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

543 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಏಔನಾಥ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

544 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾ ಸುತಾರ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

545 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

546 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

547 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

548 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇೋಸನಂದ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

549 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

550 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಸುಲಾಾ ನ್ಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

551 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿದಾಮ ಸಾಖರ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

552 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಳಜಮಭ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

553 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರೇ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

554 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಳಜಮಭ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

555 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

556 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖದೇವಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

557 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಕರ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

558 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

559 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸದೇಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

560 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಗಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

561 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

562 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತನ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

563 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಗೆಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

564 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

565 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

566 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

567 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ ಷಬಲೆ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

568 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

569 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರೇವ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

570 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನುನ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

571 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂಗುನಾಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಫಾಸ್ 50 % ಾಆಸಿ

572 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಗಂಬಾರ್ ಔಳೆನಾವಔ

573 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಲಿಪ್ ಔಳೆನಾವಔ

574 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತ್ಾ ಔಳೆನಾವಔ

575 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತ್ಾ ಔಳೆನಾವಔ

576 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾಾ ತಿಯ ೋ ಾ಄ಪಾರಾವೇ ಬಾಬೆು ಸ ರ್ ಔಳೆನಾವಔ

577 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಔಳೆನಾವಔ

578 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕಿಶೇೋರ್ ಮರ್ಣಔರಾವ್ ಚರ್ವಣ್ ಔಳೆನಾವಔ

579 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಔಳೆನಾವಔ

580 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷಲಿಾಂಖಪ್ ಔಳೆನಾವಔ

581 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಮಭ ಔಳೆನಾವಔ

582 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜೋಜಾಬಾಯಿ ಶಂ ಬಂದ್ಖರ ಔಳೆನಾವಔ

583 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಂದಾ ವಣಿಪ್  ಬೆಲೆೆ ಔಳೆನಾವಔ

584 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಂಡು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

585 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಲ  ಮಲಕ ಪ್  ಕುಲಔರ್ಣಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

586 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಯಬಣಾ  ಾ಄ಧು ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

587 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯುರಾಜ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

588 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ ವಿಠಠ ಲರಾವ್ ಚೌಗುಲೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

589 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜೋಜಾಬಾಯಿ ಶಂ ಬಂದ್ಖರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

590 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಚಚಗೋಟೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

591 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಂದಾ ವಣಿಪ್  ಬೆಲೆೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

592 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಿರುಖ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

593 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ಶಿರ್ವಜ ನಾಖಮೇೋಡ್ಲ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

594 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

595 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

596 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

597 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಂಡಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

598 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಂಡು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

599 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

600 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

601 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಧಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

602 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

603 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಾಿತಿ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

604 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಭಾಷ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

605 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

606 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧೂಳಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

607 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

608 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

609 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

610 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

611 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

612 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

613 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

614 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

615 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

616 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮೇಯಿನದದ ೋನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

617 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

618 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

619 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

620 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ರೇ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ಭಾಲೆಖ ೋಡ್ಲ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ



621 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ರುಾಂಕುಮ್ಗರ್ ಮಲೆಪ್  ಕೇಟ್ಟ ಗಿಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

622 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕಿಶೇೋರ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಮೆಾಂಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

623 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

624 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಶಿನಾದ್ ಡೋಾಂಗೆಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

625 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುದೇವಿ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ  ಶಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

626 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಯವವಂತ್ರೆ ಭಾಲೆಖ ೋಡ್ಲ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

627 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

628 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

629 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರ್ಣಔ ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

630 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಖಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

631 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕಿವನಾಯ ವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

632 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

633 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

634 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

635 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಪ್ತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

636 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

637 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

638 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇವವ ರಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

639 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಾಂಖಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

640 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

641 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುನಿೋತಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

642 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಶಿಯ ೋ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

643 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಿರಪ್  ಧರಮರೈ ಔಳಶೄಟಿಟ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

644 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

645 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

646 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

647 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

648 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

649 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾನ್ಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

650 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

651 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

652 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

653 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾದ ಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

654 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

655 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

656 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಮವವ ರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

657 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಧಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

658 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಕುಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

659 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಗಂಬರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

660 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಗದ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

661 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರವಿ ಕುಮ್ಗರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

662 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

663 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

664 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರ್ವಮನ್ರಾವ್ ರಾಮರಾವ್ ಶಿಾಂಧೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

665 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

666 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೇೋಭಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

667 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

668 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

669 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷವಿತಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

670 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೌದಾಖರ ನಿಾಂಗು ನಾಔಟೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

671 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೃಶಾ ಪಾ ವಣಿಪಾ ಬಿರಾದಾರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

672 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜ್ಮ ೋತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

673 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೄಾಂಔಟ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

674 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

675 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

676 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲಗಿರಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

677 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

678 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಲಾಬ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

679 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಲಾಬ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

680 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

681 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಣಮಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

682 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಗಿಯ ೋ ಮ್ಗರುತಿ ಶಿಾಂಧೆ ಔಳೆನಾವಔ

683 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋದಾರಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

684 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

685 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

686 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೌರಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

687 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚತಾನಂದ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

688 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಿಾಂಬಾ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

689 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

690 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಸಿಾಂಗೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

691 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

692 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

693 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

694 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಾನಂದ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಕ್ತಾಂಬಳೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

695 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

696 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ಮ್ಗರುತಿ ತ್ಲಕರಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

697 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

698 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

699 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

700 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

701 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

702 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಗಿೋರತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

703 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಜುಿನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

704 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

705 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಯಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

706 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಾಾಂದಾಸ ಬ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

707 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಮಲ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ರಂಡಿೋವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

708 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಾಾಂದಾಸ ಬ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

709 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

710 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಂಗಿೋರಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

711 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಮೇತಿಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

712 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

713 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

714 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

715 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

716 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾಗಿೋರತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ



717 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

718 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

719 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

720 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕದಾರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

721 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮ್್ದೇವಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್್ ಾ಄ಪಾ ಾಂಡ್ಲ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

722 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

723 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

724 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

725 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚನ್ನ ಯಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

726 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

727 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

728 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

729 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

730 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೆಜನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

731 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೋಮವವ ರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

732 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೂರಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

733 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

734 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮರ್ಣಔರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

735 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕ್ತವಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

736 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

737 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

738 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

739 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖನಾಥ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

740 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

741 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತ್ರು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

742 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

743 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

744 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನ್ನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

745 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

746 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

747 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತ್ರು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

748 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

749 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

750 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಘುನಾಥ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

751 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನಂತ್ ವಿವವ ನಾಥ ಾ಄ತಾರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

752 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ವಂಡುಗೆಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

753 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಗಂಬಾರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

754 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷವಿತಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

755 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹೆಬ್ರಬ್ ಾ಄ಮರೋದದ ೋನ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

756 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

757 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

758 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೌದಾಖರ ನಿಾಂಗು ನಾಔಟೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

759 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷರಷವ ತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

760 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಮಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

761 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಘುನಾಥ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

762 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನಂತ್ ವಿವವ ನಾಥ ಾ಄ತಾರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

763 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಟಿನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

764 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧನ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

765 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಚಚಗೋಟೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

766 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೇೋಮಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

767 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮನೋಜ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

768 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

769 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವೄಾಂಔಟ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

770 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೌರಬಾಯಿ ದಂಡಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

771 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಚಚಗೋಟೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

772 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧನ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

773 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧನ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

774 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಟಿನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

775 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋವಿಾಂದ್ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ತಯ ವ್ ನಾಗನೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

776 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

777 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

778 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

779 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜ್ಮ ೋತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

780 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

781 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಗೋವಿಾಂದ್ ಜ್ೋಮೄಡ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

782 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ NITHIL ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

783 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

784 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

785 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪುಟೆಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

786 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

787 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಿಜಲಿಾಂಖಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

788 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

789 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

790 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

791 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲಿನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

792 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹೇಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

793 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

794 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಭಾತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

795 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

796 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

797 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

798 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

799 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿರೂಪ್ಕ್ಷ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

800 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿರೂಪ್ಕ್ಷ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

801 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾರತಾಫ ಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

802 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ ರುದ್ಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

803 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಶಿಯ ೋ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

804 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಇರಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

805 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

806 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

807 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

808 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

809 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷಣಾ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

810 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರಶಿಾಂಗ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

811 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮನ್ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

812 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತೇಜಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ



813 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

814 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧೋಾಂಡಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

815 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂಡಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

816 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

817 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

818 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುವರಣ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

819 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೇೋಭಾ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

820 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಶಿಯ ೋ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

821 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

822 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಡಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

823 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಂಡ್ಲಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

824 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹೇತಾಬಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

825 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

826 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

827 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ನ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

828 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದಾಯ ಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

829 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

830 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

831 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

832 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಂಡಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

833 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

834 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಕೆಲಾಷ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

835 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತಿಪ್  ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

836 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈತ್ಾ ಮ ರೋಹಿದಾಸ್ ಸೂಯಿವಂಶಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

837 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮ್ ಶಂಔರ್ ಮಹಾಔಿರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

838 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

839 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಅದ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

840 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾನುದಾಸ್ ಕ್ತಾಂಬಳೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

841 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

842 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

843 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜಯಶಿಯ ೋ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

844 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶೇೋಭಾ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

845 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುವರಣ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

846 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

847 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂಡಿತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

848 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂಡಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

849 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಧೋಾಂಡಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

850 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮನ್ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

851 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷಣಾ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

852 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

853 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

854 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಖರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

855 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜೈರಾಜ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

856 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

857 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

858 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

859 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

860 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಲಿತಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

861 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

862 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನ್ರಸಿಾಂಗ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

863 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಂದೇವವ ರ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

864 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತೇವವ ರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

865 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

866 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಂಖಳ್ಳರು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

867 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹೇಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

868 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

869 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುರೇಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

870 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂದ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

871 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನೇತಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

872 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸನುಮಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

873 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

874 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಷತಿೋಶ್ ಪಂARರಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

875 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪಂAರಿೋನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

876 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ನಿಲ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

877 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಭಾಶ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

878 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಪ್  ಖಂಡಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

879 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

880 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬು ಧಾಗೆ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

881 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

882 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

883 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

884 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಾಂದ್ರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

885 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮ್ಗರಾವ್ ರಂಖರಾವ್ ರ್ವಗಮೇೋಡ್ಲ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

886 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಘುರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಬಗೆಗ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

887 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

888 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

889 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

890 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಭಾಷ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

891 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

892 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆೆೋವ ಮ್ಗರುತಿ ಖಜಾರೆ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

893 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

894 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔರಾಲಿಾಂಗ್ ನಾಖಪ್  ಕುಮೄಭ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

895 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರುದ್ಯ ಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

896 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

897 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔರಾಲಿಾಂಗ್ ನಾಖಪ್  ಕುಮೄಭ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

898 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರುದ್ಯ ಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

899 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಾಯಪ್  ಕ್ತಶಿನಾಥ ಕ್ತಾಂಬಳೆ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

900 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

901 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

902 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

903 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾದ ರೂODು ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

904 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

905 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

906 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

907 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

908 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್



909 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಪಂಚಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

910 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

911 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

912 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

913 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ಔಲಿಬಿಟಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

914 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಪಾಷ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

915 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

916 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

917 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

918 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

919 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

920 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿಯ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

921 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖಣಾ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

922 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

923 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

924 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವೆಜನಾಥ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

925 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

926 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

927 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

928 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

929 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಜಂಖಬಾಷಾ ಹಾರಕೂಡ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

930 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

931 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

932 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

933 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

934 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದಾವೂದ್ SAB ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

935 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಘೋಡಕೄ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

936 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

937 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

938 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

939 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬು ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

940 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

941 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

942 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

943 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕುಾಂಬಾರ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

944 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

945 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಪಂಚಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

946 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ಔಲಿಬಿಟಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

947 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

948 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರುದ್ಯ ಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

949 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

950 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರವಿಚಂದ್ಯ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

951 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

952 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಟ್ಲ್ ಕ್ತಮ ಾಂಬಲ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

953 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲಕ ಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

954 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲಕ ಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

955 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

956 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ಚನಿಗುಾಂಡ್ಲ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

957 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಈಮಶ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

958 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

959 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲಕ ಪ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

960 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

961 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ಚನಿಗುಾಂಡ್ಲ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

962 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಈಮಶ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

963 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶೇೋಔತಾಲಿ ಖಾಸಿಾಂಸಾಬ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

964 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಮೂತಿಿ ಪೇಯ ಫ್ತನೋಪಾಸ್

965 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

966 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಜು ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

967 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖಣಾ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

968 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಅನಂದ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

969 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಗೋವಿನ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

970 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

971 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಣಾ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

972 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ಶಿರಾಯ ನೆಲೊರು ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

973 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

974 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಫಾರೂಕ್ ಪ್ಟೆಲ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

975 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜೈನಾಬಿೋ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

976 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ಗುರಣ ದ್ಲೆ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

977 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಬಿರಾಜದಾರ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

978 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

979 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

980 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

981 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

982 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

983 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

984 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದಾವೂದ್ SAB ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

985 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

986 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಿರಂಜನ್ ರೇಣಸಿದ್ದ  ಮಡಿಡ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

987 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

988 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

989 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

990 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ಔಲಿಬಿಟಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

991 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಪಾಷ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

992 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

993 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

994 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

995 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

996 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

997 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿಯ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

998 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖಣಾ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

999 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1000 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1001 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ತಲನೂರು ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1002 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್



1003 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1004 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1005 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1006 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1007 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದಾವೂದ್ SAB ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1008 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರವಿಚಂದ್ಯ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1009 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಘೋಡಕೄ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1010 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1011 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇಳಶೄಟಿಟ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1012 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇಳಶೄಟಿಟ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1013 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1014 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1015 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬು ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1016 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಣಾ  ಪ್ರಮವವ ರ ನಾಡಗರಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1017 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1018 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1019 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1020 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1021 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1022 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾದ ರೂODು ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1023 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾದ ರೂODು ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1024 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1025 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1026 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1027 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1028 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1029 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗ ಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1030 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಪಾಷ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1031 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1032 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1033 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1034 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1035 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1036 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1037 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1038 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1039 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವೆಜನಾಥ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1040 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1041 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಶಾಲ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1042 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1043 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಂಡಿತ್ ಭೋಮಷ ಚೌಗುಲೆ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1044 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1045 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಜಂಖಬಾಷಾ ಹಾರಕೂಡ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1046 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1047 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1048 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1049 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1050 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1051 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1052 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1053 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದಾವೂದ್ SAB ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1054 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರವಿಚಂದ್ಯ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1055 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1056 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1057 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇಳಶೄಟಿಟ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1058 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1059 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1060 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬು ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1061 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಣಾ  ಪ್ರಮವವ ರ ನಾಡಗರಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1062 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1063 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1064 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1065 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಣಿಪ್  ನಂದೇನಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1066 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಪಂಚಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1067 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1068 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1069 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1070 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1071 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1072 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1073 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಎಮ್ಗಮೄಕಿಟ ನ್ ಬೆಾಂಜ್ೋಯಟ್

1074 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1075 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಸಲೆೆ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1076 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಷವಿತಾ ರಾಜ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಾಅಳಂದ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1077 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಶಕರ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1078 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕಿವನ್ ರಾವ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1079 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1080 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1081 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಬಿ ಭಾಲಕೄ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1082 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೋರ್ ಮೄಸಬ್ರಬ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1083 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1084 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಇರಣಾ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1085 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1086 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಣಾ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1087 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಷಯಮ ದ್ ಹಾಜಪಾಶಾ ಸಾಹೇಬ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1088 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1089 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1090 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಮಲೆಗೆ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1091 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ಧ ರಾಮ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಪ್  ಖಾನಾಪುರೆ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1092 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಣಾ  ಖಾನಾಪುರೆ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1093 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಳತಿ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1094 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ನ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1095 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಷತಿೋಶ್ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ ವತ್ಗರ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1096 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಷತಿೋಶ್ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ ವತ್ಗರ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1097 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1098 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೃತ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ



1099 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷಪ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1100 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1101 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1102 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1103 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1104 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1105 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿಯ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1106 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಜಂಖಬಾಷಾ ಹಾರಕೂಡ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1107 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಶಾಲ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1108 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಾಆಮಡಾಕೆೇೋಪಯ ಡ

1109 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವಜ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1110 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿವರಣಪ್  ಭಾವಿಔಟಿಟ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1111 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಮು ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1112 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ಯವ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1113 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಘಾಲೆಪ್ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1114 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭಾರತಿ ಮಹೇಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1115 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಣಾ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1116 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಕರ್ ಸಾಮನೆ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1117 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಿಮಿಲಾ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1118 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1119 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1120 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಔಲಾಜ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1121 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಘೋಡಕೄ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1122 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಸೂಾ ರ ಬಾಯಿ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1123 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1124 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕೇೋಔಟೆಟ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1125 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಾಆಮಜಥಪಾಯರ್

1126 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಸದೇಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1127 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪೂಜಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1128 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಚತಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1129 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದೇವಾಂದ್ಯ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1130 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಣಾ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1131 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಖದೇವಿಯ ಪಾಟಿೋಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1132 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಂಖಳ್ಳರು ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1133 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1134 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರುಕೇಭ ದದ ೋನ್ ಶಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1135 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಮಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1136 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿದಾಮ ತಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1137 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1138 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ABEDABE ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1139 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1140 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1141 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರೇಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1142 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈಸಾಭ ನ್ ಸಾಬ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1143 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭಖವಂತ್ ರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1144 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಲಿರಾಮ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1145 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಶ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1146 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1147 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುರಾಜ ಮಠ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1148 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮುಕಿಾಂದ್ರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1149 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1150 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1151 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1152 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಅನಂದ್ರಾಯ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1153 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1154 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1155 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮುಕಿಾಂದ್ರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1156 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1157 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮೆಲಾರಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1158 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂಖಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1159 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ರಾಜು ವಿ ರ್ವಲಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1160 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿಲೆಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1161 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1162 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1163 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1164 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1165 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಾಂಬಾ ರಾಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1166 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರದ್ ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1167 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈಮಶ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1168 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1169 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ ಹಾಸೂಿರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1170 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1171 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1172 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1173 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1174 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ SAB ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1175 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೋಮ್ ಶಕರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1176 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1177 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗಶಾಕ್ SAB ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1178 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಖಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1179 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1180 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಎರಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1181 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಾಯಬಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1182 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯಲೆಾಲಿಾಂಖ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1183 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1184 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1185 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1186 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಾ ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1187 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಲಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1188 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಖರಾಜ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1189 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ವಿೋಣ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1190 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1191 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಹುಭ ಾಂಸಾ ಬೇಗಂ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1192 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ಬಿಲ್ಗ ಾಂಡಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1193 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1194 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಯಶಿಯ ೋ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ



1195 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1196 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1197 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1198 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿಲಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1199 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1200 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1201 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1202 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1203 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಮನಿಾಂಖಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1204 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಖಾಮ ಮಲಿಾಂಗ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1205 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚೆನ್ನ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1206 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುಜಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1207 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಲೋಚನ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1208 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಾಯಬಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1209 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1210 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯಮ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1211 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಂಖಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1212 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1213 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1214 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ರಮವಟಿಟ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1215 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪಾಿತಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1216 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರಾಜ್ ಮಹಾಗಾಂ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1217 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಜಯ ಕುಮ್ಗರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1218 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1219 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1220 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1221 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರದ್ ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1222 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈಮಶ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1223 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1224 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ ಹಾಸೂಿರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1225 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಮಕ್ತಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1226 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲಕ ಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1227 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1228 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗಶಾಕ್ SAB ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1229 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1230 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಎರಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1231 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಾಯಬಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1232 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯಲೆಾಲಿಾಂಖ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1233 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ SAB ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1234 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಮಕ್ತಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1235 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲಕ ಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1236 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಾಂಬಾ ರಾಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1237 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1238 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1239 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1240 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಧಾಔರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1241 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1242 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಜುಿನ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1243 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗರ್ಣಔಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1244 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಾಂಬಾ ರಾಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1245 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಬು ರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1246 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಾಯಿಬನ್ನ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1247 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔವಿತಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1248 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಣಮತಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1249 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಣವಿದ್ಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1250 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಾಂಬುಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1251 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಂಔರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1252 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1253 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಶಂಔರ ಸಾಳಗಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1254 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಫಸ ರ್ ಖಾನ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1255 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ತೇಜರೇ ಜಮ್ಗದಾರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1256 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿೋರಬಧಯ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1257 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಯಮ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1258 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂತೋಷ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1259 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯಶೇೋದಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1260 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಬಿ ಮಲ್ಸ ಲಿಗ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1261 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1262 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1263 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1264 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಲಯಮ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1265 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1266 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1267 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔವಿರಾಜ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1268 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷತಿೋಶ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1269 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1270 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1271 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್  ರ್ವಲಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1272 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿನಾಥ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1273 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗೋಪಾಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1274 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಇರಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1275 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1276 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರದ್ ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1277 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಮೃತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1278 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಮೃತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1279 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1280 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1281 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1282 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1283 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1284 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1285 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1286 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1287 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸನ್ಮಂತ್ ರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1288 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಯಮ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1289 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಭಾಷಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1290 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ



1291 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1292 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತಾ ಪಾಟಿೋಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1293 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈಮ್ಗದೇವಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1294 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1295 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1296 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1297 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಿರಾದಾರ್ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1298 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1299 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಕುಾಂತ್ಲಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1300 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1301 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1302 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1303 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರೇಪ್  ಗುರುಶಮ ಾಂತ್ಪ್  ಬಿೋರೆದಾರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1304 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಾಅತರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1305 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1306 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರಚಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1307 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುನಂಜಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1308 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1309 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನಿತಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1310 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಾಂಬರೇ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1311 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1312 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರವಾಂದ್ಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1313 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನುಷಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1314 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1315 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸುಭಾಷಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1316 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1317 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1318 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಶಕರ್ ಕೇೋರೆ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1319 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1320 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1321 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1322 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1323 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಚಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1324 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೋಮಲಿಾಂಖ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1325 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1326 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪುರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1327 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ತ್ರು ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1328 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1329 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1330 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1331 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಅನಂದ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1332 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1333 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1334 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಔಲೆಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1335 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಕವರ್ ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1336 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1337 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿನಾಥ ಕೇೋಲೂಸ ರು ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1338 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1339 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಖಣಪ್ತಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1340 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮೋನಾ ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1341 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಸಾಾ ನ್ SAB ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1342 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸುನಿೋತಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1343 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸುನಿೋತಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1344 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1345 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಖಜಾನಂದ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1346 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಷರೋಜಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1347 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವರಣಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1348 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1349 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1350 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಖಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1351 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಸಾಾ ನ್ ಸಾಬ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1352 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಾಹೇಬ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1353 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಣಾ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1354 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪ್ರಮವವ ರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1355 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಶಿಔಲಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1356 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಜುಬರ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1357 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಂಭುಲಿಾಂಖಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1358 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಗುರುರಾಜ ಪ್ರಮವವ ರ ತ್ರಾಂಖಳೆ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1359 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1360 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾಾಂತೇವ ಪಾಟಿೋಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1361 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಖಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1362 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಖಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1363 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1364 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1365 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1366 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಕಂಠ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1367 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮೆಲಾರಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1368 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿರಾಜ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1369 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಷಲೆೋಧಿನ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1370 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಜಕುಮ್ಗರ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1371 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಕ್ತಾಂತ್ಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1372 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ದ್ಯಾನಂದ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1373 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ದೋಲಿಪುಕಮ್ಗರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1374 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಖಣಪ್ತ್ರಾವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1375 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನಿಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1376 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸರಿವಚ ಾಂದ್ಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1377 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಜಖನಾನ ಥ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1378 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1379 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1380 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ತಿಪ್ ಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1381 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1382 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಂಖಯಮ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1383 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ Aಫರ್ SAB ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1384 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಿಾಂಖಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1385 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮುಲಾಜೆ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1386 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಂತೋಷ್ ಜ್ೋಗಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ



1387 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಖಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1388 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಾಆಸುಫ್ ಸಾಬ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1389 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮುಲಾಜೆ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1390 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಂತೋಷ್ ಜ್ೋಗಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1391 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಖಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1392 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಾಆಸುಫ್ ಸಾಬ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1393 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಜಖನಾನ ಥ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1394 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಿಾಂಖಶೄಟ್ಟ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1395 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1396 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1397 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಖಜಾನಂದ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1398 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವರಣಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1399 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1400 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1401 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಕುಮ್ಗರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1402 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಚಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1403 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1404 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಿನೋದ್ಕುಮ್ಗರ ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1405 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1406 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವರಣಮಭ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1407 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1408 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ದ್ಷಾ ಗಿರ್ ನ್ಬಿೋಸಾಹಾಬ್ ಮುಜಾರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1409 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಮಜ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1410 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಕುಾಂತ್ಲಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1411 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಔಲೆಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1412 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಕಿವನ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1413 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1414 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಲಿಾಂಖಯಮ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1415 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1416 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1417 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1418 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಧುಔರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1419 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚೂಟು ಮಯಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1420 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪೋರಯಮ  ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1421 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1422 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1423 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಧೂಳಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1424 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1425 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಮರತ್ನ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1426 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1427 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಭಾರತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1428 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವರಣಪ್  ಮೂಔಿರ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1429 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಹುಸೇನ್ಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1430 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಧನಿಸ ಾಂಗ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1431 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1432 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚೂಟು ಮಯಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1433 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1434 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1435 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಧೂಳಪ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1436 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1437 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಧನಿಸ ಾಂಗ್ ಷಷಮ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ಪ್ರಿಔರ

1438 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1439 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪುಾಂಡಲಿೋಔ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1440 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯಲೆಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1441 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1442 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1443 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1444 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1445 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1446 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1447 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಲಾ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1448 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಮ್ಗಲಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1449 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿೋತಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1450 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1451 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮರ್ಣಕ್ ರಾಥೋಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1452 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1453 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1454 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ  ಮ್ಗರುತಿ ಜಳ್ಳಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1455 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ  ಮ್ಗರುತಿ ಜಳ್ಳಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1456 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್  ಮಂಡಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1457 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್  ಮಂಡಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1458 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚ್ಚನುನ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1459 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧಮಿಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1460 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1461 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1462 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಲಿಾಂಖಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1463 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಲಿಾಂಖಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1464 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1465 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1466 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ನ್ದಾಫ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1467 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮನ್ಾ ರಾಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1468 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ



1469 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1470 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖವ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1471 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬಿಕ್ತ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1472 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋಮಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1473 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1474 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಾಂತಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1475 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಈಮ್ಗಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1476 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಿತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1477 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕೇನೇರಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1478 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1479 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1480 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1481 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಲಿಾಂಖಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1482 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಲಿಾಂಖಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1483 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1484 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಫುಲ್್ಚಾಾಂಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1485 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖಣಪ್ತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1486 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1487 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಫುಲ್್ಚಾಾಂಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1488 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1489 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಹಳಕುಾಂದ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1490 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕೇಾಂಡಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1491 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1492 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1493 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬಿಕ್ತ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1494 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕೇನೇರಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1495 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1496 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1497 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖರಾಜ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1498 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖದೇವಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1499 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖದೇವಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1500 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1501 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖದೇವಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1502 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1503 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1504 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಶಿಔಲಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1505 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಂದ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1506 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಮರಾವ್.ಎಸ್.ಪಾಾಂಡ್ಲಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1507 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಮರಾವ್.ಎಸ್.ಪಾಾಂಡ್ಲಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1508 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಮರಾವ್.ಎಸ್.ಪಾಾಂಡ್ಲಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1509 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿೋಲಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1510 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1511 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1512 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1513 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1514 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ ತೇಜರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1515 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1516 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಮಭ  ರೆಡಿಡ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1517 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಲಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1518 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1519 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1520 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1521 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1522 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1523 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯವವಂತ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1524 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಿೋಥಿಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1525 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ ರೇ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1526 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ ರೇ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1527 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಕುಾಂಬಾರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1528 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1529 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1530 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1531 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1532 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಜುಿನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1533 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1534 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1535 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ರವಿಾಂದ್ ಬಂಡಾಗಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ



1536 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ರವಿಾಂದ್ ಬಂಡಾಗಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1537 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ರವಿಾಂದ್ ಬಂಡಾಗಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1538 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1539 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಶಿಔಲಾ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1540 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೈಡ್ ಾ಄ಲಿೋಮೇೋದದ ೋನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1541 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಜುಿನ್ ಹಾಕುಿಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1542 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1543 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1544 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖಡಗೆಪಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1545 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1546 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯೋಗಿ ಜೋಪ್  ಶಿಗಾಂಡ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1547 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮ್ಗರುತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1548 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1549 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1550 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ದ್ಖಿದ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1551 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1552 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1553 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಾಅಳಂಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1554 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಾಅಳಂಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1555 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1556 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ ಸಾಬ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1557 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿಕಂದ್ರ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ನ್ಖರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1558 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಯಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1559 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1560 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1561 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾನ್ಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1562 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖೇಮ್ ಲಿಾಂಗ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1563 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1564 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರುದ್ಯ  ಗೌಡ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1565 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1566 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಔಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1567 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಪ್ಟ್ಟ ಣ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1568 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಗ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1569 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಿೋರಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1570 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪೇಲಿೋಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1571 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1572 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1573 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1574 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1575 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1576 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನಿತಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1577 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮ್ಗಲಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1578 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖರಾಜ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1579 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1580 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿೋರಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1581 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ  ಶಕರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1582 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ವವಂತ್ರಾಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1583 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಬೈ ಬಿರಾದಾರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1584 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರಣಾ  ಕಂಬಾರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1585 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಠಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1586 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1587 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಲಾಸ ಬ್ ನ್ದಾಫ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1588 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1589 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ಸಾಬ್ ಾಅಳಂಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1590 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ಸಾಬ್ ಾಅಳಂಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1591 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1592 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಾಅಳಂಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1593 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1594 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1595 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಲಾಹ ದ್ ಗುಾಂಡಾಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1596 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯವವಂತ್ರಾಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1597 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1598 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1599 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1600 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1601 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1602 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಲವಂತ್ಪ್  ಚಾಂಚೋಳ್ಳ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ



1603 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1604 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಣಮಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1605 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1606 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1607 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷಿಬಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1608 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಾಜ್ೋದದ ೋನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1609 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1610 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಸಿಾಂಗ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1611 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1612 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1613 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1614 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1615 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1616 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1617 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋಪಚಾಾಂಡ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1618 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1619 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1620 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಪ್ ರಾಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1621 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1622 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನುಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1623 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1624 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧಮಿಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1625 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್  ಮಂಡಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1626 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1627 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನ್ವಿೋರಯಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1628 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1629 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1630 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1631 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1632 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1633 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1634 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಮಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1635 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹೇವವ ರಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1636 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿತಾಮ ನಂದ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1637 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1638 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1639 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1640 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1641 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1642 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಾಂಖಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1643 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1644 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಕುಾಂಬಾರ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1645 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖಣಪ್ತಿ ಪಾಾಂಡ್ಲಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1646 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1647 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭಂಗರಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1648 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪಾಾಂಡ್ಲಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1649 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1650 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಗುಿಣ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1651 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಪ್  ಪೂಜಾರಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1652 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1653 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔರಬಷಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1654 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1655 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1656 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಾಾಂದ್ ಬಾಷಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1657 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1658 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷತಾರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1659 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಠಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1660 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಧಫ್ ಹುಸೇನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1661 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಕುಾಂತ್ಲಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1662 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1663 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1664 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ ರಾಯ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1665 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1666 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಕುಾಂತ್ಲಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1667 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿವವ ನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1668 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1669 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ



1670 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔವಿತಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1671 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1672 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪೋರಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1673 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1674 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷರಷವ ತಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1675 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1676 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1677 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋಮನಾಥ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1678 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1679 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬುಡುಡ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1680 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಣಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1681 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಸಂಗೋಲಗಿ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1682 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭು ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1683 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಡೆ್ಲ  ಷಬ್ ಗೋಲಾ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1684 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1685 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1686 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1687 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಖನ್ಬಷಯಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1688 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲೆಮಭ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1689 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಬಿಫ ೋರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1690 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1691 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿದಾಮ ಸಾಖರ್ ಬಷರಜ್ ಜಡಿಡ ಮಠ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1692 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿದಾಮ ಸಾಖರ್ ಬಷರಜ್ ಜಡಿಡ ಮಠ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1693 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1694 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1695 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1696 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1697 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1698 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1699 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1700 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1701 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1702 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1703 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1704 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1705 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1706 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1707 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1708 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1709 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1710 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1711 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1712 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1713 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

1714 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಕಿೋಟ್ನಾವಔ

PÀæ ¸ÀA f¯Éè vÁ®ÆPÀÄ ºÉÆÃ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¸ÉÊ®¨sÀå

1 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಯಪ್ ಬರಾಕ್ಸ

2 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವಜ ಬರಾಕ್ಸ

3 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ ಬರಾಕ್ಸ

4 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಿಶೇೋರ್ ಬಿ ಜ ಬರಾಕ್ಸ

5 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬರೇ ಬರಾಕ್ಸ

6 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಪ್ ಬರಾಕ್ಸ

7 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸದೇಪ್ ಬರಾಕ್ಸ

8 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರುತಿ ಬರಾಕ್ಸ

9 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಾಂತ ಬರಾಕ್ಸ

10 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ಬರಾಕ್ಸ

11 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

12 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

13 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಔನ್ ಬಿೋ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

14 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಬಿಫ ೋರ್ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

15 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಬಣಾ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

16 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾತ್ ಲಿಾಂಖಪ್ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

17 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರುಬಾಯಿ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

18 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಮವವ ರ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

19 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಣಾ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

20 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಮನಾಥ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

21 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

22 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ DATTA ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್
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23 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿವವ ನಾಥ ಕ್ತಮಜ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

24 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

25 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

26 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

27 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

28 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ ಫ್ತರಸ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

29 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ RAMA ಜಪ್ಸ ಮ್

30 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಜಪ್ಸ ಮ್

31 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ ಜಪ್ಸ ಮ್

32 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ ಜಪ್ಸ ಮ್

33 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ ಬಾಯಿ ಜಪ್ಸ ಮ್

34 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಬಾಯಿ ಜಪ್ಸ ಮ್

35 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಜಪ್ಸ ಮ್

36 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಮಭ ಜಪ್ಸ ಮ್

37 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸರು ಬಾಯಿ ಜಪ್ಸ ಮ್

38 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಿಾಂಬಾ ಚರ್ವಣ್ ಜಪ್ಸ ಮ್

39 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಗನಾಥ ಬಾಪುಗೋಳ್ ಜಪ್ಸ ಮ್

40 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಭಾಷ್ ಜಪ್ಸ ಮ್

41 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಿಬನ್ನ ಜಪ್ಸ ಮ್

42 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK ಜಪ್ಸ ಮ್

43 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಾಮ ಮಲಿಾಂಗ್ ಜಪ್ಸ ಮ್

44 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ಜಪ್ಸ ಮ್

45 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಜಪ್ಸ ಮ್

46 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈಜರ್ವಲಾ ಜಪ್ಸ ಮ್

47 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತಂಚಂದ್ ಜಪ್ಸ ಮ್

48 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಮಭ ಜಪ್ಸ ಮ್

49 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಜಪ್ಸ ಮ್

50 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಜಾನಂದ್ ಜಪ್ಸ ಮ್

51 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸಭ ದ್ ಹುಸೇನ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

52 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಲಾನಿ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

53 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧೂಳಪ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

54 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

55 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

56 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

57 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

58 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ ನ್ಖರ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

59 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈಮ್ಗದೇವಿ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

60 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಯದ್ ವಫಿಕ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

61 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಮ ಮ್ ರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

62 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

63 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಲೆಪ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

64 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ DILIP NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

65 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜಯ್್ಕುಮ್ಗರ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

66 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

67 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಾಂಟ್ಪ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

68 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿೋಾಂದ್ಯ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

69 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

70 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

71 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ದ್ಲಪ್  ರ್ವನ್ಡ್ಲ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

72 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋದೇವಿ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

73 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಷತಾಾ ರ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

74 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಮಭ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

75 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿತಿನ್ ಮರ್ಣಚಂದ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

76 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಭ  ಹಷಮನಿ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

77 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬು ಬ್ರದರ್ವಲೆ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

78 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮನಾಕಿಸ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

79 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸರುದ್ಯ ಪ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

80 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

81 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

82 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಗನಾಥ ಬಾಪುಗೋಳ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

83 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

84 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಬಿೋರದಾಸ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

85 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

86 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

87 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

88 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

89 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

90 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವನಂದ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

91 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

92 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

93 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

94 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

95 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

96 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ದೋಪ್ ಬಿರಾದಾರ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

97 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

98 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

99 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಕ್ತವ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ



100 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೄಯ ೋಮನಾಥ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

101 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

102 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಮತಾಯ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

103 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತ್ನ ಬಾಯಿ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

104 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮ್ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

105 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

106 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಪ್  ಸಳಕೆ NPK PÀ£ÉÆìÃgÀ¶AiÀÄ

107 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಮೄಗಿನ ೋಸಿಯಮ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

108 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬಾಜ ಮೄಗಿನ ೋಸಿಯಮ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

109 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಮೄಗಿನ ೋಸಿಯಮ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

110 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಮೄಗಿನ ೋಸಿಯಮ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

111 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಪಲ್ ಸಾಬ್ ಗುಾಂಜ್ೋತಿ ಮೄಗಿನ ೋಸಿಯಮ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

112 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಮೄಗಿನ ೋಸಿಯಮ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

113 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ ಮೄಗಿನ ೋಸಿಯಮ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

114 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೄಗಿನ ೋಸಿಯಮ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

115 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವ್ ಮೄಗಿನ ೋಸಿಯಮ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

116 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಿರೆಪ್  ಕುಾಂಬಾರ ಮೄಗಿನ ೋಸಿಯಮ್ ಷಲೆಪ ೋಟ್

117 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬ್ರಬಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

118 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಭನಂದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

119 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

120 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

121 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

122 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

123 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಿಶೇೋರ್ ಬಿ ಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

124 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

125 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

126 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಯಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

127 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

128 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಿಬನ್ನ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

129 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಭಾಷ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

130 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಗನಾಥ ಬಾಪುಗೋಳ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

131 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಿಾಂಬಾ ಚರ್ವಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

132 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

133 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಬಿೋರದಾಸ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

134 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

135 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕುಮ್ಗರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

136 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೂಪ್ಲಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

137 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೋರಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

138 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಾತಿಮ್ಗ ಬೇಗಂ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

139 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ ರ್ವಡಿಯಾರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

140 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

141 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಣಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

142 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿೋರಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

143 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೃಥಿವ ರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

144 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಬಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

145 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

146 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದೆದ ೋವವ ರ ಬಿರಾದಾರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

147 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರೇ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

148 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಳಜಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

149 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

150 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖದೇವಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

151 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಕರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

152 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

153 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸದೇಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

154 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಗಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

155 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಔಲಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

156 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಾಾ ಫ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ ಮನೊರ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

157 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೌರಬಾಯಿ ಗಿರಿಶ್ ದಡಭ ನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

158 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಏಔನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

159 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹೌಸಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

160 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ ಾ಄ಲೆರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

161 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

162 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಮಭ  ಚರ್ವಹ ಣ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

163 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಮಭ  ಜಮ್ಗದಾರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

164 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಕಂಠೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

165 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

166 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

167 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಭ  ಹಷಮನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

168 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

169 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

170 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

171 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಜುಿನ್ ಪ್ಯ ಭುಜ ಭಂಡಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

172 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

173 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

174 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನ್ರಾಜ್ ಯೇಟೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

175 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

176 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್



177 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೇೋಗಸಿದ್ಧ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

178 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನ್ರಾಜ್ ಯೇಟೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

179 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ವಿೋರಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

180 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್  ಪ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

181 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅನಂದ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

182 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

183 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಗಿೋರಥಿ ಬಾಬು ಭಂಡಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

184 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್  ಪ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

185 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

186 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿೋಲಕುಮ್ಗರ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

187 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

188 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫರ್ANು ನಾ ಬಾನು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

189 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ರ್ವಡಿಯಾರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

190 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

191 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಾವ ರಬಿೋ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

192 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

193 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಮೋದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

194 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬೇಗಂ ದವ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

195 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

196 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

197 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (1) ಲಿಕಿವ ಡ್

198 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

199 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

200 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಮಿಲಾ ಔನೆನ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

201 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

202 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

203 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್  ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

204 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರುದ್ಯ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

205 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

206 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾನಿಾಂಖಪ್  ಕೌಟೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

207 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

208 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

209 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

210 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

211 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

212 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

213 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾಾ ತ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

214 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಲಿೋಲಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

215 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

216 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಧುಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

217 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

218 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

219 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಕ್ತರಾಾಂ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

220 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಣಾ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

221 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವವಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

222 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

223 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಾಂಬೆಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

224 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

225 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ ಾ಄ಲೆರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

226 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

227 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

228 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಿಾಂಖಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

229 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

230 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

231 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

232 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

233 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ರ್ವಡಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

234 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

235 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

236 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವಿ ನಾಗೂರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

237 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

238 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

239 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

240 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರೇವ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

241 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರೇವ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

242 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಜುಿನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

243 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಜುಿನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

244 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕಂಠಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

245 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕಂಠಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

246 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

247 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾಾಂತೇವವ ರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

248 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಂತ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

249 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅನಂದ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

250 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅನಂದ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

251 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೃತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

252 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮೋನಾ ಬಿೋ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

253 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಾಂಬೆಯ ಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್



254 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮತ್ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

255 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

256 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

257 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

258 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಕ್ತವ ಷಷಿಾಂಬಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

259 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಕ್ತಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

260 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಸಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

261 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಡಮ್ ಾ಄ಲಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

262 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾನ್ಗೌಡ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

263 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಚಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

264 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

265 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

266 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ  ಪ್ರಮವವ ರ ರ್ವಔಡ್ಲ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

267 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖನಾಥ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

268 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ  ಪ್ರಮವವ ರ ರ್ವಔಡ್ಲ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

269 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

270 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

271 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮುನ್ರುದದ ೋನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

272 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷನ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

273 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

274 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಔಕ ವ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

275 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

276 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

277 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

278 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

279 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೇೋಭಾ ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

280 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರುದ್ಯ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

281 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚೆನ್ನ ಬಷಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

282 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

283 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇರಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

284 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

285 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

286 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಣಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

287 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಮದೇವ್ ರೆಡಿಡ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

288 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೋಲಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

289 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

290 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

291 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅದ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

292 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೇೋಭಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

293 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಂತ್ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

294 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಿಬಣಾ  ನಾಗೂರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

295 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

296 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ ರ್ವಡಿಯಾರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

297 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

298 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ನ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

299 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಕ್ತವ ಷಷಿಾಂಬಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

300 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹುಸೇನ್ SAB ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

301 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

302 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

303 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹೆಬ್ರಬ್ ಸಾಬ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

304 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

305 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

306 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

307 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

308 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ MD. ಗೌಷಪ್ಕ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

309 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

310 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

311 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

312 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

313 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

314 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

315 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ SIDDALING ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

316 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

317 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

318 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಪ್ನಾನ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

319 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೋರಾಜ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

320 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

321 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

322 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

323 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಎ ಮೄಕ್ತಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

324 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜೋರಾಜ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

325 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

326 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಠ ಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

327 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

328 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇೋಸನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

329 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇರಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

330 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇರಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್



331 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಾಂದ್ ಬಾಯಿ ಶೄಲಗೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

332 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

333 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

334 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

335 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುವರಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

336 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಶಾಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

337 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

338 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

339 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

340 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

341 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

342 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

343 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪಾಂದ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

344 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

345 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

346 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರುತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

347 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

348 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

349 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

350 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

351 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಬಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

352 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

353 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

354 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

355 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

356 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಯರಾಜ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

357 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಖದೇವಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

358 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

359 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾನಂದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

360 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇರಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

361 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

362 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾಾಂತ್ಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

363 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸತಿಾ ರದ್ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

364 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

365 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

366 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಾಂಧಾರಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

367 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುವರಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

368 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

369 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

370 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫಾತಿಮ್ಗ ಬಿೋ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

371 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗಧರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

372 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನ್ರಷಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

373 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

374 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

375 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇರಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

376 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧೂಳಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

377 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇೋಸನಾಬ ಯ್ ಾ಄ಕ್ತನ ತ್ ಫುಲಾರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

378 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇೋಸನ್ ಗೆಟ್ಟ ಪ್  ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

379 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

380 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

381 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖರಾಜ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

382 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫೈಜುದದ ೋನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

383 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫೈಜ್ೋಡಿನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

384 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

385 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಫೈಜ್ ಾ಄ಸಭ ದ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಮೋದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

386 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

387 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಾಮೇೋದ್ರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

388 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

389 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

390 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

391 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನ್ರಷಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

392 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೋಲಮಭ  ಯಲೆಮ್ ರೆಡಿಡ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

393 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಾನ್ಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

394 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

395 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಡಿರ್ವಳಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

396 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

397 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಶಿೋರ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ ದ್ವಿಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

398 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

399 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

400 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

401 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತವಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

402 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔರಬಷಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

403 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಚರ್ವಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

404 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕವರಾವ್ ಕೄ ಕುಲಔರ್ಣಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

405 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

406 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

407 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್



408 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

409 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

410 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

411 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಲಿಾಂಖಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

412 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಪುರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

413 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕವರಾವ್ ಕೄ ಕುಲಔರ್ಣಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

414 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಂಡಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

415 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

416 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಡುತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

417 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುವರಣ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

418 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

419 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಯಮ  ಮಠಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

420 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

421 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

422 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ASHOK ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

423 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

424 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಣಾ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

425 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೋವಿಾಂದ್ ರೆಡಿಡ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

426 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

427 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನಿಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

428 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬರೇ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

429 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಕ್ತಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

430 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್  ಬಬಲೇವವ ರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

431 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅಚಲೇರಿ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

432 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬೇಡಾಬಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

433 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಬಷಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

434 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯೋಗಿೋಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

435 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯಾಷ ಲೆಯ ಡಿಡ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

436 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

437 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವವಂತ್ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

438 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

439 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯದೇವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

440 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಿಲೆ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

441 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಠ ಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

442 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

443 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೂರಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

444 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

445 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

446 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

447 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

448 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

449 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

450 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

451 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

452 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

453 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿದಾಮ ಸಾಖರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

454 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

455 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮ್ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

456 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಈಮರಾತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

457 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

458 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತೋಟ್ಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

459 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಣಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

460 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

461 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಸಿೋರ ಬಿೋ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

462 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಕುಮ್ಗರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

463 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಶಿೋರ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ ದ್ವಿಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

464 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

465 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಭಾಷ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

466 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಖರ್ವನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

467 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಬಾಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

468 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವ ರಾಜ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

469 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಜಳೇ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

470 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿಡೆಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

471 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾರೆಡಿಡ  ರೆಡಿಡ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

472 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

473 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಿೋಮ್ಗಶ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

474 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

475 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಶಿೋರ್ ಾ಄ಸಮದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

476 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಸ್ ನಾಮದೇರಾ ಮುಖಳೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

477 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಸ್ ನಾಮದೇರಾ ಮುಖಳೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

478 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

479 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಿೋರಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

480 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಸಿರುದದ ೋನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

481 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

482 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

483 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಖರ್ವನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

484 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಸಿರುದದ ೋನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್



485 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಕಾ ರ್ ಸುಲಾಾ ನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

486 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಕಾ ರ್ ಸುಲಾಾ ನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

487 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

488 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಕಿೋಮ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ರಹಿೋಮ್ ಸಿದದ ಕಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

489 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

490 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಜ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

491 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಬಾಫ ಸ್ ಾ಄ಲಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

492 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಜ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

493 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

494 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಖು ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

495 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಔಲಾ ಹಟ್ಖಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

496 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಶಿಔಲಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

497 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

498 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

499 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

500 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ ಮರಾಬೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

501 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

502 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಮ ಾಂಬುಲಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

503 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

504 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಮರಾಯ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

505 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಕುಾಂತ್ಲಾ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಪೇೋದಾದ ರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

506 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಕರಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

507 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿೋತಾರಾರ್ಣ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

508 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿೋಮ್ಗಾಂಧರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

509 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಬಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

510 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷತಿೋವ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

511 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರುಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

512 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರೋಜನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

513 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರಷವ ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

514 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಜೋಕುಮ್ಗರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

515 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಮನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

516 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಸದೇವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

517 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಸದೇವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

518 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿೋಾಂದ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

519 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

520 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತಂಚಂದ್ ಎಾಂ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

521 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತಂಚಂದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

522 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮಕೃಶಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

523 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

524 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

525 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಶಕರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

526 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

527 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

528 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

529 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

530 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

531 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಟೇಲ್ ಸೈಡ್ ಹುಸೇನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

532 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

533 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

534 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಡಿತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

535 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಒಾಂಶಂಔರ್ ನಾಮ ಮನೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

536 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಒಮ್ಗನ ತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

537 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಶ್ ಪೇೋತಾಾ ರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

538 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

539 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

540 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರುತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

541 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

542 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಿಶೇೋರ್ ಬಿ ಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

543 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

544 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

545 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೋವಿಾಂದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

546 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ಲಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

547 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಹೇಮಲತಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

548 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

549 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

550 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಮಲಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

551 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

552 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

553 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದನೇವ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

554 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಲಿೋಪ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಬೆಳ್ಳಸ ರು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

555 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚತಂಬರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

556 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

557 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಖವಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

558 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AMBAVVA ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

559 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬವ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

560 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

561 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಘುಘುಿರೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್



562 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಸಾಬ್ ಾಆನಾಮ್ಗದ ರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

563 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೄಸಬ್ರಬ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಪೋಜಿಡ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

564 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೋನಾಕಿಷ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

565 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮರ್ಣಕ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

566 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

567 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

568 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

569 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹೇಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

570 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾಾಂತೇವವ ರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

571 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

572 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

573 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸದೇಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

574 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸದೇಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

575 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾದೇವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

576 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮದ್ನ್ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

577 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

578 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

579 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

580 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪ್ಯ ಹೆಾದ್ರಾವ್ ಮನುಶಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

581 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

582 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

583 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕೇಬರೆಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

584 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಂಡೇರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

585 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಡಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

586 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕೄಾಂಚಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

587 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔವಿತಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

588 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತವಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

589 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔನಿನ  ಬಷಪ್  ಾ಄ಣಾ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

590 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

591 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

592 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

593 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

594 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

595 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

596 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಫಾಿನ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಪ್ಟೆಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

597 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇರಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

598 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

599 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತಾಯ ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

600 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

601 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಬಿರಜದ ರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

602 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

603 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ ಕೇೋರೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

604 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

605 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

606 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

607 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರುಬಷವ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

608 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುರಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

609 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡೇ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

610 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

611 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

612 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಜಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

613 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗೋವಿಾಂಡ್ ರೆಡಿಡ  ಚಂಗೋಲಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

614 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಜರಾಬಾಯಿ ಸನ್ಭ ಾಂತಯ ೋ ಭೂಷನೂರೇ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

615 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಜಾನಂದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

616 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರೇ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

617 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನ್ರಾಜ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

618 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನಂಜಯ್ ಾಅರ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

619 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವಿಾಂದ್ಯ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

620 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾಾ ತ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

621 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾಾ ತ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

622 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

623 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

624 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂಡಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

625 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

626 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತಿ ಮದ್ನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

627 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಗಿೋರಥಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

628 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

629 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

630 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

631 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಮರಡಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

632 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಂಡ್ಲಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

633 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ರವಿಾಂದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

634 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಪಾ ಸಾಬ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

635 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

636 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AMBAVVA ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

637 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

638 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲೆಾಬಕ್ಷ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್



639 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೋಲಕಂಠ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

640 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂಗುನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

641 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಲಾಷ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

642 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚನ್ನ ಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

643 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾಗಿೋರತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

644 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಾಂತಿಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

645 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಇವವ ರ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಔಲೆಕಿಾಂಗೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

646 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಥೋಡ್ ಹಿೋರಾ ಸಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

647 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AMBAVVA ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

648 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿೋತಾರಾಾಂ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

649 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗಮ ನ್ಸಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

650 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

651 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

652 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

653 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

654 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಾಂತ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

655 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಂಖಳಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

656 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

657 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

658 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

659 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

660 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

661 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿೋತಾರಾಾಂ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಚರ್ವಹ ಣ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

662 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗುಾಂಡಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

663 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೇೋಭಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

664 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದ್ತಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

665 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

666 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಬಿಫ ೋರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯೆಾಂಟ್ಸ  ಮಔಸ ಟ ಸ್ಿ-ರ್ಫೋಲಿಯರ್ ಸ್ ರೋ ಗೆಯ ೋಡ್ I (2) ಲಿಕಿವ ಡ್

667 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿೋರಾಯ ಬೇವಿನ್ ಕಕ್ ಗಬಫ ರಖಳ

668 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ ಬೇವಿನ್ ಕಕ್ ಗಬಫ ರಖಳ

669 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರುಬಾಯಿ ಬೇವಿನ್ ಕಕ್ ಗಬಫ ರಖಳ

670 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುಮತ್ಯ  ಗಯನ್ ಬೇವಿನ್ ಕಕ್ ಗಬಫ ರಖಳ

671 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದಲಿೋಪ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಬೆಳ್ಳಸ ರು ಬೇವಿನ್ ಕಕ್ ಗಬಫ ರಖಳ

672 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ಬೇವಿನ್ ಕಕ್ ಗಬಫ ರಖಳ

673 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ ಬೇವಿನ್ ಕಕ್ ಗಬಫ ರಖಳ

674 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬೇವಿನ್ ಕಕ್ ಗಬಫ ರಖಳ

675 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಬೇವಿನ್ ಕಕ್ ಗಬಫ ರಖಳ

676 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

677 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಮಭ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

678 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

679 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಬಷಪ್ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

680 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

681 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ AMBAVVA ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

682 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಪ್ನ್ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

683 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

684 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷತಿೋಶ್ ಶಿಪ್  ಡಾಮ ಡೇಜ್ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

685 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

686 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲಕ  ಶಿ ಬಾಮಡ್ಲ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

687 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಚಮಭ ಫಾಸ್ಪ ೋಟ್ ಷಮೃದ್ಧ  ಾಅಗಿನಿಕ್ ಗಬಫ ರ (PROM)

688 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಹಾನಂದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದ್ಯ  ಾಅಧಾರಿತ್)

689 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಾಂಖಪ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದ್ಯ  ಾಅಧಾರಿತ್)

690 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದ್ಯ  ಾಅಧಾರಿತ್)

691 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಾ಄ಾಂಬಾಡ್ಲ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದ್ಯ  ಾಅಧಾರಿತ್)

692 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದ್ಯ  ಾಅಧಾರಿತ್)

693 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಿಲಿಕ ವ ಸ್ ಬೇಗಂ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದ್ಯ  ಾಅಧಾರಿತ್)

694 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ರೈಜ್ೋಬಿಯಂ (ರ್ವಸಔ ಾಅಧಾರಿತ್)

695 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ರೈಜ್ೋಬಿಯಂ (ರ್ವಸಔ ಾಅಧಾರಿತ್)

696 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ¸Ét§Ä

697 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ ರ್ವಡಿಯಾರ್ ¸Ét§Ä

698 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮರುದದ ೋನ್ ಪ್ಟೇಲ್ ¸Ét§Ä

699 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾರತಾಫ ಯಿ ¸Ét§Ä

700 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಲಿಾಂಖಯಮ ¸Ét§Ä

701 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ¸Ét§Ä

702 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಾಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ¸Ét§Ä

703 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಖಣಧರ ಕೇೋಟಿ ¸Ét§Ä

704 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಮಭ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

705 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಣಾ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

706 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ರ್ವಡಿ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

707 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ನ್ಗೌಡ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

708 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಣಾ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

709 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ರ್ವಡಿ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

710 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ನ್ಗೌಡ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

711 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

712 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

713 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

714 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

715 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರರಾವ್ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ



716 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರಪ್ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

717 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ ರಾವ್ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

718 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

719 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

720 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮ್ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

721 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಮಲಾಬಾಯಿ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

722 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಂಔರ್ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

723 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಶಿ ಬಾಯಿ JgÉºÀÄ¼ÀÄ UÉÆ§âgÀ

724 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ರಾವ್ fAPï ¸À¯Éámï

725 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ fAPï ¸À¯Éámï

726 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಾಡಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

727 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ದೇವಾಂದ್ಯ fAPï ¸À¯Éámï

728 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ ಡುಮ ಲಂಜ್ fAPï ¸À¯Éámï

729 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ  ಶಿಶಿಯ ೋನ್ಪ್  ರ್ವಡಿಯಾರ್ fAPï ¸À¯Éámï

730 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

731 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಮಭ  ಷಲಖರೆ fAPï ¸À¯Éámï

732 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ  ಶಿಶಿಯ ೋನ್ಪ್  ರ್ವಡಿಯಾರ್ fAPï ¸À¯Éámï

733 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ ಬೆಲೆಾಂ fAPï ¸À¯Éámï

734 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಯದ್ ಶಂಶುದದ ೋನ್ fAPï ¸À¯Éámï

735 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಯದ್ ಶಂಶುದದ ೋನ್ fAPï ¸À¯Éámï

736 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಷಾ SAB fAPï ¸À¯Éámï

737 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾಸಾಬ್ fAPï ¸À¯Éámï

738 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕಲಿೋಲ್ fAPï ¸À¯Éámï

739 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರುಕ್ಷ್ನ್ ಬೇಗಂ fAPï ¸À¯Éámï

740 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

741 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

742 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಚನ್ fAPï ¸À¯Éámï

743 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿದಾಮ ತಿ fAPï ¸À¯Éámï

744 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಮೂತಿಿ ಮಹಾದೇ ಕುಾಂಬಾರ fAPï ¸À¯Éámï

745 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್  ಕುಾಂಬಾರ fAPï ¸À¯Éámï

746 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮನಿಾಂಖವ fAPï ¸À¯Éámï

747 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ fAPï ¸À¯Éámï

748 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೈಯದ್ ತಾಜ್ ಪ್ಟೇಲ್ fAPï ¸À¯Éámï

749 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ fAPï ¸À¯Éámï

750 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವರಣಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

751 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿವವ ನಾಥ fAPï ¸À¯Éámï

752 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ fAPï ¸À¯Éámï

753 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

754 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ರ್ಣ fAPï ¸À¯Éámï

755 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೋರಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

756 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪೋರಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

757 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೌಲಾಲಿ fAPï ¸À¯Éámï

758 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿಲಮಭ fAPï ¸À¯Éámï

759 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ fAPï ¸À¯Éámï

760 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖಮಭ fAPï ¸À¯Éámï

761 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ fAPï ¸À¯Éámï

762 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಶ್ fAPï ¸À¯Éámï

763 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಯವವಂತ್ರಾಯ fAPï ¸À¯Éámï

764 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ fAPï ¸À¯Éámï

765 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಣಾ fAPï ¸À¯Éámï

766 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ fAPï ¸À¯Éámï

767 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ fAPï ¸À¯Éámï

768 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೋಲಮಭ fAPï ¸À¯Éámï

769 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ fAPï ¸À¯Éámï

770 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ fAPï ¸À¯Éámï

771 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ fAPï ¸À¯Éámï

772 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ fAPï ¸À¯Éámï

773 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ರ್ಣ fAPï ¸À¯Éámï

774 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ ಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

775 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾತಿ fAPï ¸À¯Éámï

776 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲೆಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

777 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಬಿಫ ೋರ್ fAPï ¸À¯Éámï

778 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿರೇ fAPï ¸À¯Éámï

779 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ fAPï ¸À¯Éámï

780 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಬುರಾವ್ fAPï ¸À¯Éámï

781 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮಚಂದ್ಯ fAPï ¸À¯Éámï

782 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೋಮಶಂಔರ್ fAPï ¸À¯Éámï

783 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಂಡಿತ್ fAPï ¸À¯Éámï

784 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಷ್ fAPï ¸À¯Éámï

785 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ fAPï ¸À¯Éámï

786 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕುಪಾಂದ್ಯ fAPï ¸À¯Éámï

787 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ fAPï ¸À¯Éámï

788 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧಮಿಣಾ fAPï ¸À¯Éámï

789 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತನ fAPï ¸À¯Éámï

790 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತನ fAPï ¸À¯Éámï

791 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ ಷಬಲೆ fAPï ¸À¯Éámï

792 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ ಷಬಲೆ fAPï ¸À¯Éámï



793 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಾರಾ ಬಾಯಿ fAPï ¸À¯Éámï

794 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ fAPï ¸À¯Éámï

795 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷರಾಜ fAPï ¸À¯Éámï

796 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ fAPï ¸À¯Éámï

797 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿರಾಯ fAPï ¸À¯Éámï

798 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರಷವ ತಿ fAPï ¸À¯Éámï

799 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷರಷವ ತಿ fAPï ¸À¯Éámï

800 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂಖಮನಾಥ fAPï ¸À¯Éámï

801 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಷಯಮ ದ್ SAB fAPï ¸À¯Éámï

802 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಾಯಿಬನ್ನ fAPï ¸À¯Éámï

803 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರವಿೋಾಂದ್ಯ fAPï ¸À¯Éámï

804 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತ್ನ ಬೈ ದೇವಂತ್ಗಿ fAPï ¸À¯Éámï

805 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರತ್ನ ಬಾಯಿ fAPï ¸À¯Éámï

806 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಸೂಲ್ fAPï ¸À¯Éámï

807 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮರೆಡಿಡ fAPï ¸À¯Éámï

808 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮಣಾ fAPï ¸À¯Éámï

809 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮಣಾ fAPï ¸À¯Éámï

810 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

811 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜುಬಾಯಿ ಶಿವರಣ ಸೋನ್ಕ್ತಾಂಬಳೆ fAPï ¸À¯Éámï

812 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಯಾಬಿ ಮೆನದದ ೋನ್ ಶಾಯಿಕ್ fAPï ¸À¯Éámï

813 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಚಣಾ fAPï ¸À¯Éámï

814 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಮ ರಾ ಬಿೋ fAPï ¸À¯Éámï

815 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖರಾಜ್ fAPï ¸À¯Éámï

816 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖರಾಜ್ fAPï ¸À¯Éámï

817 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಖರೆಡಿಡ fAPï ¸À¯Éámï

818 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನ್ಜಮೇದದ ೋನ್ fAPï ¸À¯Éámï

819 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ್ fAPï ¸À¯Éámï

820 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ fAPï ¸À¯Éámï

821 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ fAPï ¸À¯Éámï

822 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ರಮವವ ರ್ fAPï ¸À¯Éámï

823 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿ fAPï ¸À¯Éámï

824 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಿತಿ ಚನ್ವಿರಾಯ ಹಿರೇಮಠ fAPï ¸À¯Éámï

825 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪಾಡ್ಲಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

826 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಮದೇ fAPï ¸À¯Éámï

827 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲೆಿನಾಥ fAPï ¸À¯Éámï

828 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ನಾಗುರೆ fAPï ¸À¯Éámï

829 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ fAPï ¸À¯Éámï

830 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ fAPï ¸À¯Éámï

831 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಿೋಲಮಭ fAPï ¸À¯Éámï

832 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಪ್ಯ ಭು fAPï ¸À¯Éámï

833 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ fAPï ¸À¯Éámï

834 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಅದ್ಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

835 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶೇೋಭಾ fAPï ¸À¯Éámï

836 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭಾನಾಯ ಯ್ fAPï ¸À¯Éámï

837 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಷಣಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

838 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಾಲಾಜ fAPï ¸À¯Éámï

839 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಔಲಾಮ ಣರಾವ್ fAPï ¸À¯Éámï

840 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮೋನಾಕಿಷ fAPï ¸À¯Éámï

841 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ fAPï ¸À¯Éámï

842 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಹೆ ಪಾಟಿೋಲ್ fAPï ¸À¯Éámï

843 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಯಶಿಯ ೋ fAPï ¸À¯Éámï

844 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಮಶ್ fAPï ¸À¯Éámï

845 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಣಿಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

846 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ fAPï ¸À¯Éámï

847 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಜಲಾನಿ fAPï ¸À¯Éámï

848 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಲನ್ ಬಿೋ fAPï ¸À¯Éámï

849 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾ಄ಮನಾಬಿ fAPï ¸À¯Éámï

850 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮಸಭ ದ್ ಹುಸೇನ್ fAPï ¸À¯Éámï

851 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ALEEM fAPï ¸À¯Éámï

852 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಣಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ fAPï ¸À¯Éámï

853 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸುರೇಶ್ ನ್ಖರ fAPï ¸À¯Éámï

854 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಿದ್ದ ರಾಮ fAPï ¸À¯Éámï

855 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ fAPï ¸À¯Éámï

856 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಿವರಣಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

857 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ fAPï ¸À¯Éámï

858 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ fAPï ¸À¯Éámï

859 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಧೂಳಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

860 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಒಮ್ಗನ ತ್ fAPï ¸À¯Éámï

861 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಾಆಕ್ತಫ ಲ್ ಾ಄ನಾಸ ರಿ fAPï ¸À¯Éámï

862 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಿಪ್ ಯಮ fAPï ¸À¯Éámï

863 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ ಪ್ fAPï ¸À¯Éámï

864 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಸಂತೋಶಕುಮ್ಗರ fAPï ¸À¯Éámï

865 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ವಿಠಲ್ fAPï ¸À¯Éámï

866 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಭೌರಾವ್ fAPï ¸À¯Éámï

867 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಗಂಗ ಬಾಯಿ fAPï ¸À¯Éámï

868 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಕ್ತಾಂತ fAPï ¸À¯Éámï

869 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ತಾರಾಬಾಯಿ fAPï ¸À¯Éámï



870 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ fAPï ¸À¯Éámï

871 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಮ್ಗರುತಿ fAPï ¸À¯Éámï

872 PÀ®§ÄgÀV D¼ÀAzÀ D¼ÀAzÀ ಬಷಣಾ fAPï ¸À¯Éámï

873 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುಾಂಡಪ್ ಜಪ್ಸ ಾಂ

874 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರುಕಿಭ ರ್ಣಬಾಯಿ ಮನೋಸರ್ ಶಿಾಂಧೆ ಜಪ್ಸ ಾಂ

875
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಮೃತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

876
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಾಂದ್ ಪಾರ್

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

877
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಕುಪಾಂದ್ಯ  ಮುಲಗೆ

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

878
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

879
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಖಂಡಪ್  ಗುಾಂಡಪ್  ರ್ವಡಿಔರ್

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

880
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

881
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಸಾರಂಬಿ ಗುಲಾಬ್ ಪ್ಟೆಲ್

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

882
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಭೋಮ ಘೋಡಕೄ

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

883
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಕುಪಾಂದ್ಯ  ಮುಲಗೆ

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

884
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಕುಪಾಂದ್ಯ  ಮುಲಗೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

885
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿವಿಾಂಗ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಾ಄ಲಂಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

886
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಬುಯ ರ್ವನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

887
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಪ್ಯ ಭಾತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

888
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ದ್ಯಾನಂದ್ ನಿೋಲಕಂಠಪ್  ಜಮೄಗ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

889
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ದಗಂಬಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

890
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ದ್ಯಾನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

891 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವರಣಬಷಪ್ ಜಪ್ಸ ಾಂ

892 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Organic Manure

893 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದೇರ್ವನಂದ್ Organic Manure

894 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕಿಷ ಭ Organic Manure

895 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಹಾದೇವಿ Organic Manure

896 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಭು Organic Manure

897
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಪ್ ರಾಯ

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

898
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

899 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿಬಷಪ್ Organic Manure

900 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ Organic Manure

901
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನಾಖಯಮ

Phosphate Rich 

Orghanic Manure

902
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಚಚಗೋಟೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

903
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿವವ ನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

904
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾಈಮ್ಗರಾವ್ ರಂಖರಾವ್ ರ್ವಗಮೇೋಡ್ಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

905
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಂಔರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

906
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

907
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನಿೋಲಕಂಠ ಸಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

908
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

909
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಕವರಬಾಯಿ ಶಂಔರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

910
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ನಿೋಲಕಂಠಯಮ  ಸಾವ ಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

911
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ರುಣ್ಣದೇವಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

912
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಬಫ ಸಾಲಿ ಶೆಖ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

913
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಬುದ ಲ್ ರಸಿೋದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

914
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

915
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಾಂಬವ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

916
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

917
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

918
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಾಯಿಬಣಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

919
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿರಾಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

920
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನಿೋಲಮಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

921
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

922
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಖಂಡಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

923
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿವವ ನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ



924
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಹಾದೇ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

925
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಾಬುಲಾಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

926
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಣಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

927
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಹೆಬ್ರಬ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

928
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

929
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನಿಾಂಖಣಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

930
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಾಬುಲಾಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

931
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಸಾರಂಬಿ ಗುಲಾಬ್ ಪ್ಟೆಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

932
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

933
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಾಮನಿಾಂಗಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

934
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಷತ್ಮ ರ್ವನ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಕ್ತಾಂಬಳೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

935
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಕುಪಾಂದ್ಯ  ಮುಲಗೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

936
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿವಿಾಂಗ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಾ಄ಲಂಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

937
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಲೆಯಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

938
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

939
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

940
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಖಂಡೇರ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

941
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

942
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ತಾರಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

943
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನಾಮದೇವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

944
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾಈಮಶ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

945
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

946
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

DATTA ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

947
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

948
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾಇರಯಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

949
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾಈಮ್ಗರಾವ್ ರಂಖರಾವ್ ರ್ವಗಮೇೋಡ್ಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

950
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

951
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿಲಿಾಂಖ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

952
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸೋಮಶ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

953
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಂಔರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

954
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಸದೇಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

955
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಾಯಬಣಾ  ನ್ರಷಪ್  ಗುರು ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

956
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರಾಜಶಕರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

957
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

958
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಭಾಷಕ ರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

959
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಯವವಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

960
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವರಣಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

961
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗಂಧಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

962
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವರಣಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

963
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮೇಯಿನದದ ೋನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

964
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

965
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

966
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಔರಬಷಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

967
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾಅನಂದ್ಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

968
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಔರಬಷಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

969
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಧೂಳಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

970
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಔಲೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

971
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಔರಬಷವ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ



972
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮ್ಗರ್ಣಕ್ತಯ ವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

973
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ದಗಂಬರ ಾಅಖಿಡ್ಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

974
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ತಳಸಿ ರಾಮ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

975
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ದ್ತ್ಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

976
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

977
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗೋಪನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

978
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಖಣಪ್ತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

979
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾಈಮಶ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

980
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ನಿರುದ್ಧ  ಮ್ಗರ್ಣಕ್ತಯ ವ್ ಬಬಲ್ಸ ರೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

981
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಣಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

982
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸೋನಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

983
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿವರಣಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

984
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

985
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಪಾಿತಿ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

986
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರಜನಿಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

987
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿಜಯಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

988
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಿದ್ದ ಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

989
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

990
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಲಲಿತಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

991
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗುಾಂಡಮಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

992
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

993
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಪಾಿತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

994
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ದಗಂಬರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

995
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನ್ಬಿಸಾಬ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

996
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಾರುಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

997
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಜಯಪಾಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

998
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ರುಣಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

999
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1000
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾ಄ಾಂಬವ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1001
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗೌಡಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1002
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿವವ ನಾಥ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1003
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಾಬುಲಾಲ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1004
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಣಮಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1005
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಹೆಬ್ರಬ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1006
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1007
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಹಾಲಪ್  ಧಮಿಣಾ  ಬಂಡಿಚೋಡ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1008
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಭೋಮ ಘೋಡಕೄ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1009
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಷತ್ಮ ರ್ವನ್ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಕ್ತಾಂಬಳೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1010
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಾಮನಿಾಂಗಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1011
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಕುಪಾಂದ್ಯ  ಮುಲಗೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1012
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1013
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1014
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಖಂಡಪ್  ಗುಾಂಡಪ್  ರ್ವಡಿಔರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1015
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮ್ಗರುತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1016
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಜಯಶಿಯ ೋ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1017
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾಅನಂದ್ರೇ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1018
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿಠಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1019
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಶರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ



1020
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗುಣವಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1021
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಪ್ಯ ಭಾತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1022
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಧನಂಜಯ ಾಈಧರಾವ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1023 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ ಜಪ್ಸ ಾಂ

1024 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಮದೇವ್ ಎರೆಗಬಫ ರ

1025 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಖಂಡಪ್ ಎರೆಗಬಫ ರ

1026 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗಧರಾವ್ ಎರೆಗಬಫ ರ

1027 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರುತಿ ಎರೆಗಬಫ ರ

1028 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಎರೆಗಬಫ ರ

1029 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಎರೆಗಬಫ ರ

1030 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಂದಾ ವಣಿಪ್  ಬೆಲೆೆ ಎರೆಗಬಫ ರ

1031 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುನಾಥ್ ಎರೆಗಬಫ ರ

1032 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಖನಾಥ್ ಎರೆಗಬಫ ರ

1033 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಎರೆಗಬಫ ರ

1034 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಎರೆಗಬಫ ರ

1035 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಸಸಿರೆಲೆಗಬಫ ರ

1036 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಸಸಿರೆಲೆಗಬಫ ರ

1037 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಸಸಿರೆಲೆಗಬಫ ರ

1038 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರುತಿ ಸಸಿರೆಲೆಗಬಫ ರ

1039 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಮ್ಗರುತಿ ಸಸಿರೆಲೆಗಬಫ ರ

1040 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾರತ್ ಸಸಿರೆಲೆಗಬಫ ರ

1041 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷಣಾ ಸಸಿರೆಲೆಗಬಫ ರ

1042 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುಭಾಷ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1043 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಳಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1044 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1045 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಲಭೋಮ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1046 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಾಯಬಣಾ  ಾ಄ಧು ಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1047 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಈಮ್ಗರಾವ್ ರಂಖರಾವ್ ರ್ವಗಮೇೋಡ್ಲ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1048 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ASHOK ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1049 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗೋಪಚಂಡ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1050 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭಾರತ್ಬಾಯಿ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1051 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರಾಜ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1052 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1053 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂದ್ಪ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1054 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1055 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾಆರಾನ್ಪ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1056 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಿವರಣಪ್ ಸಸಿರೆಲೆಗಬಫ ರ

1057 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಸಸಿರೆಲೆಗಬಫ ರ

1058 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಎರೆಗಬಫ ರ

1059 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಾಬುರಾವ್ ದಾದ್ರಾವ್ ನಂದ್ಗುರೆ ಜಪ್ಸ ಾಂ

1060 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಾ಄ಾಂಕುವ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ನಂದ್ಗುರೆ ಜಪ್ಸ ಾಂ

1061 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸುರೇಖಾ ವಿಠಠ ಲ್ ಭೋಸೆ್ ಜಪ್ಸ ಾಂ

1062 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಜತೇಾಂದ್ಯ ಜಪ್ಸ ಾಂ

1063 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಾಮಮೂತಿಿ ಜಪ್ಸ ಾಂ

1064 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ನಾಟು ಜಪ್ಸ ಾಂ

1065 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ ವಿವವ ಭಾರ್ ಗುಾಂಜ್ೋಟೆ ಜಪ್ಸ ಾಂ

1066
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿಲಾಸ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1067
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸುನಿೋಲಕುಮ್ಗರ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1068
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಹಾದೇವಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1069
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿಜಯ ಮ್ಗಲಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1070
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನಾಖನಾಥ ರತ್ನ ಜ ಯತ್ರ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1071
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರಾಹುಲ್ ಭೋಮಣಾ  ಕೇಟ್ಟ ಗೆಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1072
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1073
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರಾಜಕುಮ್ಗರ ದ್ತಾ  ಬೆಳಂಬೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1074
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಔಾ ಮ್ SAB ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1075
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಫಕುಯ ದದ ೋನ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1076
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಶಿರಾಯ ಪಾಟಿೋಲ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1077
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಿವವ ನಾಥ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1078
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಷಣಾ  ಲಿಾಂಬಾಜ ಜಮ್ಗದಾರ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1079
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಔಬಿಷಪ್  ಶಿವರಣಪ್  ಯೆನೆಗುರೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1080
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಯಾದ್ವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1081
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸುಣಿ ವಿಜಯನಂದ್ ಹೈಚೇಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1082
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಪ್ರಮವವ ರ ಾ಄ನ್ನ ಪ್  ಪೂಜಾರಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1083
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಜರತ್ಬಿೋ ಔಮಲಸಾಬ್ ಮುಜಾರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1084
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವರಣಬಷಪ್  ಭೋಮರಾ ತೋಟ್ಗೌಡ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1085
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1086
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಕ್ತಳೆ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1087
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಂಪ್ತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1088
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಔಲಾಮ ರ್ಣರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ



1089
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿರಾಜ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1090
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಾಇವವ ರಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1091
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನಿಾಂಖಮಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1092
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1093
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸುನಿೋತಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1094
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಜಯಶಿಯ ೋ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1095
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗಿರಪ್  ಧರಮರೈ ಔಳಶೄಟಿಟ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1096
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಹಾದೇವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1097
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸುಣಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1098
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1099
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಹಾದೇವಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1100
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮ್ಗಧರಾವ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1101
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1102
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1103
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿರ್ವನಂದ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1104
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1105
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಾನ್ಮಭ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1106
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವರಣಬಷಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1107
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಂತೋಷ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1108
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವರಣಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1109
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1110
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಿದಾದ ಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1111
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1112
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗಂಗಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1113
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಪ್ಯ ಮವವ ರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1114
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ರೇ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1115
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಶಿಶಂಔರ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1116
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವಣಿಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1117
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1118
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1119
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಪುರಂದ್ಯಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1120
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಾಾಂದ್ ಸಾಬ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1121
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ನ್ರಸಿಾಂಗ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1122
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1123
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1124
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1125
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಪಾಿತಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1126
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1127
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಹಾನಿಾಂಖಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1128
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1129
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಹೇತಾಬಿ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1130
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗುರುಪಾದ್ಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1131
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಚಡಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1132
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಷರಾಜ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1133 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ASHOK ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1134 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1135 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1136 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಗುರುವರಣ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1137 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಂಔರಶಿಾಂಗ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1138 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷಣಾ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1139 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1140 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



1141 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔರಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1142
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಔರಬಷಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1143
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗುರುವರಣ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1144
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಬಂಡ್ಲಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1145
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಗುರುಪಾದ್ಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1146
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ಮಹಾನಿಾಂಖಪ್ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1147
ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ

ವರಣಮಭ  ಜಮ್ಗದಾರ ಲಘು ಪೇೋಶಕ್ತಾಂವ

1148 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1149 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಔಲೆಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1150 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ತ್ರು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1151 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಶಾಯ ಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1152 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1153 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1154 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1155 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1156 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ದಗಂಬಾರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1157 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ವಂಡುಗೆಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1158 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಘುನಾಥ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1159 ಔಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ಖಜೂರಿ ರಮಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1160 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1161 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಭಾಷ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1162 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1163 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡಪ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1164 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಮಣಾ  ಪಂಡಿತ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1165 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣ ಬಷಪ್ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1166 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಷದಾಶಿ ಬೇವಿನ್ ಹಿಾಂಡಿ

1167 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಕ್ತರಾವ್ ಸ್ಣಬು

1168 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ಯ ಭು ಸ್ಣಬು

1169 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆೆೋವ ಸ್ಣಬು

1170 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾಧ ರೂಡ ನಿಾಂಬಾಳೆ ಸ್ಣಬು

1171 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಸ್ಣಬು

1172 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ತಲನೂರು ಸ್ಣಬು

1173 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಶಾಲ್ ಸ್ಣಬು

1174 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಸ್ಣಬು

1175 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಸ್ಣಬು

1176 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ಸ್ಣಬು

1177 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಸ್ಣಬು

1178 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಸ್ಣಬು

1179 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1180 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1181 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1182 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1183 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾದ ರೂODು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1184 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1185 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1186 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1187 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1188 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1189 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1190 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1191 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1192 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1193 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1194 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ಔಲಿಬಿಟಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1195 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಪಾಷ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1196 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಪಾಷ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1197 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1198 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1199 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1200 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1201 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1202 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1203 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1204 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1205 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1206 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1207 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ತಲನೂರು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1208 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಶಾಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1209 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1210 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಂಡಿತ್ ಭೋಮಷ ಚೌಗುಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1211 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಂಡಿತ್ ಭೋಮಷ ಚೌಗುಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1212 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1213 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಜಂಖಬಾಷಾ ಹಾರಕೂಡ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1214 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1215 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1216 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1217 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1218 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದಾವೂದ್ SAB ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1219 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರವಿಚಂದ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1220 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1221 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1222 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇಳಶೄಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1223 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1224 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1225 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಣಾ  ಪ್ರಮವವ ರ ನಾಡಗರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1226 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಣಾ  ಪ್ರಮವವ ರ ನಾಡಗರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1227 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1228 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1229 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1230 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್



1231 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1232 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1233 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1234 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕುಾಂಬಾರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1235 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1236 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಣಿಪ್  ನಂದೇನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1237 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಣಿಪ್  ನಂದೇನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1238 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಪಂಚಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1239 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕುಾಂಬಾರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1240 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕುಾಂಬಾರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1241 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1242 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಣಿಪ್  ನಂದೇನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1243 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಪಂಚಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1244 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1245 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1246 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1247 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1248 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1249 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1250 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1251 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1252 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1253 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1254 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಜಂಖಬಾಷಾ ಹಾರಕೂಡ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1255 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1256 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1257 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1258 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1259 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1260 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಣಾ  ಪ್ರಮವವ ರ ನಾಡಗರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1261 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1262 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1263 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1264 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1265 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1266 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1267 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1268 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1269 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾದ ರೂODು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1270 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1271 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಪಾಷ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1272 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1273 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1274 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1275 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1276 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1277 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1278 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1279 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1280 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1281 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವೆಜನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1282 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1283 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವೆಜನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1284 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1285 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ತಲನೂರು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1286 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಶಾಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1287 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1288 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಜಂಖಬಾಷಾ ಹಾರಕೂಡ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1289 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1290 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1291 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾನ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1292 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1293 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1294 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1295 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1296 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1297 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1298 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1299 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1300 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1301 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1302 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ಔಲಿಬಿಟಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1303 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1304 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಪಾಷ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1305 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1306 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1307 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1308 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1309 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1310 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1311 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1312 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1313 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1314 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1315 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1316 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1317 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1318 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವೆಜನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1319 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1320 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ತಲನೂರು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1321 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಶಾಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1322 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1323 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1324 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಂಡಿತ್ ಭೋಮಷ ಚೌಗುಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1325 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1326 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಜಂಖಬಾಷಾ ಹಾರಕೂಡ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್



1327 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1328 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1329 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1330 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1331 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1332 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1333 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದಾವೂದ್ SAB ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1334 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರವಿಚಂದ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1335 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1336 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಘೋಡಕೄ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1337 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1338 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇಳಶೄಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1339 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1340 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1341 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮಣಾ  ಪ್ರಮವವ ರ ನಾಡಗರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1342 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1343 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1344 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1345 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1346 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1347 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1348 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಕುಾಂಬಾರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1349 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1350 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಣಿಪ್  ನಂದೇನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1351 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ಔಲಿಬಿಟಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1352 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1353 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆೆೋವ ಮ್ಗರುತಿ ಖಜಾರೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1354 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1355 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1356 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರುದ್ಯ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1357 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಾಯಪ್  ಕ್ತಶಿನಾಥ ಕ್ತಾಂಬಳೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1358 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್  ನಾಡಗರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1359 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಕೇೋಣಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1360 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆೆೋವ ಮ್ಗರುತಿ ಖಜಾರೆ ಪ ಎಷ ಬಿ

1361 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್ ಪ ಎಷ ಬಿ

1362 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಪ ಎಷ ಬಿ

1363 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಪ ಎಷ ಬಿ

1364 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔರಾಲಿಾಂಗ್ ನಾಖಪ್  ಕುಮೄಭ ಪ ಎಷ ಬಿ

1365 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರುದ್ಯ ಪ್ ಪ ಎಷ ಬಿ

1366 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಾಯಪ್  ಕ್ತಶಿನಾಥ ಕ್ತಾಂಬಳೆ ಪ ಎಷ ಬಿ

1367 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಣಿಪ್  ನಂದೇನಿ ಪ ಎಷ ಬಿ

1368 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಪ ಎಷ ಬಿ

1369 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ ಪ ಎಷ ಬಿ

1370 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1371 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1372 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1373 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವತಾಬಾಯಿ ದೈ ತ್ಲಔರಿ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1374 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್  ನಾಡಗರಿ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1375 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಕೇೋಣಲೆ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1376 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆೆೋವ ಮ್ಗರುತಿ ಖಜಾರೆ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1377 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪ್ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1378 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1379 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1380 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1381 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔರಾಲಿಾಂಗ್ ನಾಖಪ್  ಕುಮೄಭ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1382 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರುದ್ಯ ಪ್ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1383 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಾಯಪ್  ಕ್ತಶಿನಾಥ ಕ್ತಾಂಬಳೆ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1384 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1385 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಂಡಿತ್ ಭೋಮಷ ಚೌಗುಲೆ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1386 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1387 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1388 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1389 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬು ರೈಜ್ೋಬಿಯಮ

1390 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1391 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1392 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಅನಂದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1393 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಗಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1394 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔರಲಿಾಂಖ ನಾಖಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1395 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋಮನಾಥ ಜಳೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1396 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1397 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಹಿೋಮ್ಗನ್ಸಾಬ್ ನ್ದಾಫ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1398 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾನಂದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1399 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1400 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1401 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1402 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೃತ್ ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1403 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಗೌಳ್ಳ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1404 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಾಂಬಾ ಾ಄ಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1405 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಂಡಿತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1406 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಭಾಷ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1407 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲಕ ಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1408 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಬಷಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1409 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1410 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1411 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪುತ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1412 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ  ಕುಾಂಬಾರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1413 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1414 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1415 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1416 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಅನಂದ್ರಾಯ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1417 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಿೋಲಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1418 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರೆಣಸಿದ್ದ ಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1419 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1420 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1421 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್



1422 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಟಾಟಾಸಾಹೇಬ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1423 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಸಾಗುಮಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1424 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮರ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಸಾಗುಮಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1425 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿವವ ನಾಥ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1426 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬೆನ್ಔಪ್  ಸಷಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1427 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1428 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1429 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್  ಎಾಂ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1430 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ವಿೋರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1431 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1432 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೃತ್ರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1433 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1434 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1435 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೌರಬಾಯಿ ಖಾಮ ಮು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1436 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1437 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ಬೋರಳಿ್ಳ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1438 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1439 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1440 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1441 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1442 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ ಖಾನಾಪುರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1443 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1444 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಘೋಡಕೄ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1445 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಂಔರರಾವ್ ದೇವಮುಕ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1446 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಜಮ್ಗದಾರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1447 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಘೋಡಕೄ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1448 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1449 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಠಠ ಲ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1450 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರುದ್ಯ ಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1451 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1452 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1453 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಕ್ತರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1454 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಮಲಔಪ್  ಹಟಿಕ್ತರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1455 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ವ ಷನಾದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1456 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಣಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1457 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔರಬಷಪ್  ಬುದ್ದ ಪ್  ಮಲಿನ್ಕರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1458 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮ್ಗರೆಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1459 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾಯ ಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1460 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರೇಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1461 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಸೋನಾಕ್ತಾಂಬಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1462 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೃತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1463 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಠಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1464 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭಾಖಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1465 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1466 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಣಾ ಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1467 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೌರಬಾಯಿ ತ್ಲಕರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1468 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬೆನ್ನ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1469 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1470 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1471 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾಯ ಮ ಾಆಾಂಖಳೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1472 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಯಲೆಮ್ಗಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1473 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ತ್ಾ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1474 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1475 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1476 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಶಿಧರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1477 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1478 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾವ ಮರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1479 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಮ್ಗಭ  ಷಣದೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1480 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಾರಾಬಾಯಿ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1481 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧಮಿಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1482 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗಬಾಯಿ ಾಇವವ ರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1483 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಶಾಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1484 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಮದೇವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1485 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಮ್ ರಾವ್ ಡೋಾಂಗೆಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1486 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1487 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1488 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜಖದೇವಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1489 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾರಧಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1490 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಾಂಬಾದಾಸ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1491 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಯುಕೄಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1492 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾರು ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1493 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಬುದ ಲ್್ಔರಿೋಾಂ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1494 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1495 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪೋರಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1496 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಾಂಟ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1497 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರೂಪ್ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1498 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1499 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧೋಾಂಡಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1500 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1501 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1502 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1503 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಾಡೆ್ಲಮ್ಗಶಾಕ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1504 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಬಾಯಿ ಜವೂರು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1505 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಮ್ಗಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1506 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಔಳವಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1507 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿವರಣಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1508 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭಮಣ್ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1509 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1510 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿವವ ವಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1511 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲೆಪ್  ಗುರುಪ್  ಮರಬೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1512 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಾಿತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1513 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್



1514 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1515 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ರಾಯಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1516 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖಮನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1517 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1518 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1519 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಯವವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1520 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ನೂಸೂಯಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1521 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1522 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಬಿೋರಜದ ರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1523 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1524 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1525 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮೄಸಬ್ರಬ್ ಮುಜಾರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1526 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಮಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1527 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಶಕರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1528 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮ್ಗಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1529 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಬಣಾ  ಖಂಡಪ್  ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1530 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷನ್ಪ್  ಕೇೋಲಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1531 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕೃಶಾ ಬಾಯಿ ಟೋಖರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1532 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಯಾಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1533 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1534 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶೇೋಔತ್ ಾ಄ಲಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1535 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಾ಄ಮೃತ್ ಟೋನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1536 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮಳಕುಾಂದೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1537 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1538 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1539 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಶಕರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1540 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸ್ು ೈಬನಾನ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1541 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮರ್ಣಕ್ ಮನ್ಪ್  ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1542 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲೆಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1543 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚದಾನಂದ್ ರೂಪ್ನ್ನ  ದ್ಡ್ಲಡ ೋ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1544 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1545 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1546 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಕ್ತಾಂತ್ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1547 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಖನ್ಬಷವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1548 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1549 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ದ್ಾಂಡಪ್  ಖಳೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1550 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುರೇಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1551 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಮಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1552 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾಯ ಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1553 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷಯಾಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1554 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಎಸ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1555 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಫಾರಿದದ ೋನ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1556 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಣ್ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1557 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮೌಲಾಲಿ ಔಮಲಾಪುರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1558 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1559 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶೆಲಂದ್ಯ  ಮರ್ಣಔರಾವ್ ಭಸ್ಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1560 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1561 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1562 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಸದೇವ್ ಸನ್ನ ದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1563 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋಮಲಿಾಂಖ ಾಅರ್್ಎಾಂ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1564 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಚಂದ್ಯ ಮ್ ಶೄಲೆಕ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1565 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಘೋಡಕೄ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1566 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1567 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಂಖಳ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1568 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್  ಬಿಾಂಜಗರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1569 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಇರಣ್ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1570 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ಾಂಡಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1571 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಬುದ ಲ್ SAB ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1572 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1573 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ಗುರುಬಷಪ್  ಭಟಾಟ ಕಿಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1574 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪೄಯ ೋಮಸಾಖರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1575 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿವವ ನಾಥ ಗುರುನಾಥಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1576 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1577 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಶೄಕರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1578 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಂಔರ ಔಲಾಮ ಣಪ್  ಮ್ಗನ್ಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1579 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧೋಾಂಡಪ್  ಖಂಡಪ್  ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1580 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ಬಷಪ್  ತಿಪ್ ಣಾ  ತೋಳನೂರು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1581 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಶೆಲ ತೋಳನೂರು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1582 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ಯ ಕ್ತವ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಜಲಕೇೋಟಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1583 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಾ಄ಲೂಮ ರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1584 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೇವಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1585 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಷಟಿಟ  ಶಿಖಳ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1586 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮ್ಗಾಂತ್ರಾವ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1587 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುಶಾಾಂತ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1588 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾತ್ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1589 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಕುಾಂಬಾರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1590 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷವಂತ್ರಾಯಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1591 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಂಡ್ಲಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1592 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆೆೋವ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1593 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಸಡಲಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1594 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂತೋಶಕುಮ್ಗರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1595 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿವವ ನಾಥ ಸೋಮನ್ಪ್  ನಿಾಂಬಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1596 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿವರಣಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1597 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಂಜ ಪಾಟೇಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1598 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1599 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಬಜಾರೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1600 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಶಕರ್ ಾಅರ್ ಘಾಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1601 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1602 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಗೋಡಾಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1603 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಕೇೋಲಶೄಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1604 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1605 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಂಗಬೈ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್



1606 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜರ್ವಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1607 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಮಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1608 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋಮನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1609 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಪ್ರಮವವ ರ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1610 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1611 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾಾಂತ್ಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1612 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುಾಂಡಪ್  ಯವವಂತ್ ಮಡಿರ್ವಳ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1613 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವೄಾಂಔಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1614 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮೇಸಮಭ ದ್ ಮನೆಖಳ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1615 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ರಮವವ ರ ಬಿರಾಜದಾರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1616 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1617 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುನಾಥ ಶಿಶಿಯ ೋಣಪ್  ನಿಾಂಖಶೄಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1618 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರಾಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1619 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುವರಣಪ್  ಖೇಡ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1620 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚತರಬಾಯಿ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಖಜಾರೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1621 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್  ಾ಄ಾಂದ್ಪ್  ಸುಜೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1622 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾದೆಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1623 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ ಸಡಲಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1624 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೃತ್ ಕ್ತಗುನ ರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1625 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಮಡ್ಲಡ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1626 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ಡಬಾಯಿ ವಔಪುರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1627 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುಬಿೋಮರಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1628 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಶಿನಾಥ ಸನ್ಮಂತ್ ಸಾಗುಮ್ಗಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1629 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್  ಬಷನ್ಪ್  ಬಾಮಡ್ಲ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1630 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ನ್ರಾವ್ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜಡೇಜ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1631 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಯಮ  ಾ಄ಡಯಮ  ಸಾವ ಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1632 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ  ಶಿಯ ೋರಾಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1633 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಶಿವರಣ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1634 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ತಾಾ ತಿಯ  ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ ಜಗಾ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1635 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1636 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಷನುಭ ಕಚಂದ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1637 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋಮಶೄಕರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1638 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಶೇೋಔರಾವ್ ವಿವವ ನಾಥರಾವ್ ದೇವಮುಕ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1639 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1640 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಂದೆಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1641 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಸದೇವ್ ಸನ್ನ ದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1642 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣ್ಣ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1643 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಕುಲಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1644 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1645 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ನಾಸುಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1646 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ನ್ನ ಪುರ ಔಲಶೄಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1647 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1648 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಾಂಬವ  ಮಲಔಪ್  ನಾಗೂರೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1649 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್  ದೇವಂತ್ಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1650 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1651 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧಮಿಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1652 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಬಷಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1653 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಠಠ ಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1654 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ನ್ರಷಪ್  ಸೋಾಂಕಂಬಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1655 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1656 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚನ್ನ ಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1657 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೈದ್ಪ್  ಪ್ರಪ್  ಕ್ತಾಂಬಳೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1658 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುನಿೋತಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1659 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಕ್ತರಾಾಂ ಘೋಡಕೄ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1660 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷಲಿಾಂಖಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1661 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರೇಯಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1662 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜೈನಾಬಿೋ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1663 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1664 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧನ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1665 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರದ್ಶಂಔರ ಸಾಯಬಣಾ  ಜಲೆೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1666 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಸದೇ ಬಾರುಡ್ಲ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1667 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ತಕ್ತರಾಾಂ ಪಂಡಿತ್ ದಔಕ ಸಂಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1668 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಿರಿಮಲೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1669 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೋಸಾ ಕ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1670 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಖಾಸಿಾಂ ಸಾಬ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1671 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1672 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಯಲಸಂಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1673 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮ್ಗಹಾದೇಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1674 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧಮಿಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1675 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗುರುನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1676 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1677 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ಗುರಪ್  ದಔಸ ಾಂಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1678 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1679 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷರಾಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1680 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಂಔರಲಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1681 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1682 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜವವ ರಿ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1683 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1684 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಾಾಂದ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1685 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರಾಯ ಗಿರಮಲಪ್  ದೇರ್ವಾಂತೈ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1686 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಿೋಬಬ್ ಮಸಮದ್ ಓಟಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1687 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸುಬಫ ಣ್ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1688 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪ್  ದೇಶೄಟಿಟ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1689 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1690 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1691 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ತಲನೂರು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1692 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಾಂಬುತಾಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1693 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗೋದಾರಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ತಯ ವ್ ದೇವಮುಕ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1694 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪುತ್ಲಿಬಾಯಿ ಬಷರಜ್ ಮೆದ್ರಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1695 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಿಾಂಖಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1696 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸ್ಟ್ಟ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1697 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಂದನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್



1698 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1699 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾಯ ಮ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1700 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಣ್ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1701 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾದ ಥ್ಿ ಪಾತಿಷಲಾಗಿದೆ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1702 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಹನ್ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1703 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1704 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1705 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭಾಖಣಾ  ಕುರನೂರು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1706 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಾಿತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1707 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚದಾನಂದ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1708 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1709 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಷರುಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1710 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಣ್ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1711 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಗವಾಂದ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1712 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ಯ ಭು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1713 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಾಬು ಡಡ ರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1714 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲಕ ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1715 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1716 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಜಖನಾನ ಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1717 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೈಬಣ್ಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1718 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1719 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ಯಾನಂದ್ ಎಸ್ ಷನ್ಕ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1720 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಶೇೋಔ ಕುಮ್ಗರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1721 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಣಿಪ್  ನಂದೇನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1722 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ನಾಖಪಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1723 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಿರೆಪ್  ನಂದೇನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1724 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಬಷಪ್  ಗೋವಿನ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1725 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1726 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ರವಿಾಂದ್ ಮೄಟಿಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1727 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾಯಬಣಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1728 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ಖಿವ  ದ್ಖಿಪ್  ನಂದರ್ವಲಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1729 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1730 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜುಕುಮ್ಗರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1731 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಧಮಿಣಾ  ಚತಾಾ ಲಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1732 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1733 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಣಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1734 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿರ್ವಜ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1735 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪುತ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1736 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಕುಮ್ಗರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1737 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಭೋಮ್ಗಬಾಯಿ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1738 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದ್ಖಿಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1739 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1740 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಮಲೆಿನಾಥ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1741 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಮೃತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1742 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1743 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವರಣಪ್  ದೇವಂತ್ಗಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1744 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ರಮಶ್ ಾಆಔಕ ಲಕಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1745 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಗಲಪ್  ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಷನ್ಮ್ಗನಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1746 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಗ್ ಕೇಡೇಟ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1747 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾಆರಾಮಭ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1748 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್  ಬುಶಾಪುರ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1749 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಬಷಯಮ  ಹಿರೇಮಠ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1750 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದಾಯ ಮಪ್  ಮ್ಗರ್ಣಔರಾವ್ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1751 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1752 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ವಿಠಠ ಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1753 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1754 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸನ್ಮಂತ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1755 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಪುತ್ಯ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1756 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1757 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಾ಄ಾಂಬುತಾಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1758 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1759 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1760 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಸಾತ್ಲಿಾಂಖಪ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1761 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಪಾಿತಿ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1762 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಂಔರ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1763 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ವಿಠಲ್ ಸಳೇನ್ರು ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1764 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1765 ಔಲಬುರಗಿ ಾಅಳಂದ್ ಮ್ಗದ್ನ್ಹಿಪ್ ರಗ ಔವಿತಾ ಮೆಕೇಯ ೋನೂಮ ಟಿಯ ಯಂಟ್

1766 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1767 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1768 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುಾಂಡಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1769 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಸದೇಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1770 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರತ್ನ  ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1771 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1772 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1773 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1774 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1775 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಂದ್ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1776 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1777 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿಖತಾ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1778 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗಂಗಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1779 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1780 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1781 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಮೃತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1782 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1783 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1784 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಸದೇಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1785 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪೂಜಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1786 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಮಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1787 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುರಾಜ ಮಠ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1788 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1789 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1790 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಂಡಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1791 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈಸಾಭ ನ್ ಸಾಬ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1792 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ರಾಜು ವಿ ರ್ವಲಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



1793 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1794 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1795 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1796 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1797 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದೇವಾಂದ್ಯ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1798 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ತ್ಾ ರ್ ಷಬ್ ಮುಲೆಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1799 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದಾಂಖಬರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1800 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1801 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಆನಾಯತ್ ಬೇಗಂ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1802 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈದ್ಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1803 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1804 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1805 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1806 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1807 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1808 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯಂಔಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1809 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1810 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷವಿತಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1811 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1812 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1813 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1814 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಖರಾಜ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1815 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಪುತ್ಯ  ಎ ಬಿರಾದಾರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1816 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1817 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1818 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗರುತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1819 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1820 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1821 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔರಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1822 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1823 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1824 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ ಹಾಸೂಿರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1825 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1826 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1827 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1828 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1829 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ SAB ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1830 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1831 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗಶಾಕ್ SAB ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1832 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1833 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1834 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1835 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಎರಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1836 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಾಯಬಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1837 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1838 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನಾಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1839 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯಲೆಾಲಿಾಂಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1840 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಾಯಿಬನ್ನ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1841 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1842 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1843 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔವಿರಾಜ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1844 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1845 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪೋರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1846 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ ರೇ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1847 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1848 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದ್ತಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1849 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1850 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1851 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1852 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮನೋಸರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1853 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1854 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ರವಿನ್ ಬೇಗಂ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1855 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ನ್ಬಿ ಸಾಬ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1856 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಮಭ  ಪ. ಬಿರಾದಾರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1857 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1858 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1859 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1860 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1861 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1862 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ನ್ನ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1863 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಮೃತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1864 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1865 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಷಫಿಲ್ SAB ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1866 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1867 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ASHOK ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1868 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷನ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1869 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಾಂತ್ಕುಮ್ಗರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1870 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1871 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಾಮ ಾಂಬುಲಿಾಂಗ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1872 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1873 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಜಖದೋಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1874 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪೋರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1875 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1876 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ ರೇ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1877 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1878 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1879 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸನ್ಮಂತ್ರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1880 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಮಭ  ಪ. ಬಿರಾದಾರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1881 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ NABI SAB ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1882 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಪ್ರವಿನ್ ಬೇಗಂ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1883 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1884 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮನೋಸರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1885 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1886 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1887 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1888 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ದ್ತಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



1889 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1890 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಲಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1891 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1892 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಯಶೇೋದಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1893 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿಶಂಔರ ಸಾಳಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1894 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಸಂತೋಷ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1895 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಿವರಣಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1896 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1897 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1898 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1899 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಶಂಕೄಯ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1900 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಾಲಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1901 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1902 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1903 ಔಲಬುಗಿಿ ಾಅಳಂದ್ ನ್ರೋಣ ಔವಿರಾಜ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1904 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1905 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಕುಪ್ ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1906 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1907 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಗಂಗಧರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1908 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಖಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1909 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1910 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚತಾಾಂಬ ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1911 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಜಖದೋಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1912 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1913 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಷರದಾ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1914 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಖಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1915 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಗಂಗಧರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1916 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1917 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಬಡದಾಳೆ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1918 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಿೋರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1919 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಬಾನ್ ಬೇಗಂ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1920 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಣಾ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1921 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1922 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಹುಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1923 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನ್ಮ್ಗಲ ಔಠಾರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1924 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಲಔಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1925 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1926 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂಡಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1927 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾಾಂತ್ಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1928 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1929 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1930 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಗೌಡಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1931 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಡಂಖರಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1932 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1933 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಲಲಿತಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1934 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಾಂಬರೈ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1935 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1936 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1937 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಖಣಪ್ತ್ ಶಂಔರ್ ಾಆಾಂಖಳೆ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1938 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪ್ರಮವವ ರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1939 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಖರಾಜ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1940 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1941 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1942 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1943 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಗೌಡಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1944 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಾಂಬರೈ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1945 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಕೂಡಲಂಖರಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1946 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1947 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾಾಂತ್ಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1948 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1949 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಔಲೆಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1950 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಕುಸುಮ್ಗತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1951 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿನಾಥ ಕೇೋಲೂಸ ರು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1952 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1953 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಖಣಪ್ತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1954 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮೋನಾ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1955 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮೇನ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1956 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಿೋಬಾಬ್ SAB ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1957 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಸಾಾ ನ್ SAB ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1958 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪುಟ್ಲಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1959 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವರಣಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1960 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1961 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಷಲೆೋಧಿನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1962 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಜಕುಮ್ಗರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1963 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಕ್ತಾಂತ್ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1964 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ದ್ಯಾನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1965 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ದೋಲಿಪುಕಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1966 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಖಣಪ್ತ್ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1967 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1968 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪ್ರಮವವ ರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1969 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಶಿಔಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1970 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಜುಬರ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1971 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಂಭುಲಿಾಂಖಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1972 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಗುರುರಾಜ ಪ್ರಮವವ ರ ತ್ರಾಂಖಳೆ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1973 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1974 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1975 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾಾಂತೇವ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1976 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾಖಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1977 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1978 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ತಳಜಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1979 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1980 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1981 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮೆಲಾರಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1982 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿರಾಜ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1983 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಜಕುಮ್ಗರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1984 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ದ್ಯಾನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



1985 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಕ್ತಾಂತ್ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1986 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ದೋಲಿಪುಕಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1987 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಖಣಪ್ತ್ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1988 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಕಂಠ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1989 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಖಜಾನಂದ್ ರಾಮಶೄಟಿಟ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1990 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ದೋಪ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1991 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಶಿಔಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1992 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪಾಿತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1993 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಲಿಾಂಖಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1994 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1995 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಕಿವನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1996 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಔಲೆಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1997 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಾನೂ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1998 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಕುಾಂತ್ಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

1999 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಮಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2000 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ದ್ಷಾ ಗಿರ್ ನ್ಬಿೋಸಾಹಾಬ್ ಮುಜಾರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2001 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2002 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವರಣಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2003 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2004 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಿನೋದ್ಕುಮ್ಗರ ಮ್ಗಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2005 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2006 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2007 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2008 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಚಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2009 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2010 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2011 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಧೌಲತ್ರಾವ್ ಸಂಗೋಲಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2012 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪೋರಯಮ  ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2013 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗರ್ಣಕ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2014 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಶಿಔಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2015 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಜ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2016 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಷರಷವ ತಿ ಮಕ್ತಸಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2017 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಬಿಫ ೋರ್ ಸಾಬ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2018 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2019 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವರಣಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2020 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ಕೄಮ್್ಶೄಟಿಟ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2021 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2022 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಗುಡದ್ಪ್  ಕೄಮಶೄಟಿಟ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2023 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2024 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಯವವಂತ್ ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2025 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗರುತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2026 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮ್ಗರುತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2027 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಧೌಲತ್ರಾವ್ ಸಂಗೋಲಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2028 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸುಭಾಷ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2029 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ನಿೋಲಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2030 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಚಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2031 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಗುತ್ರಾ ೋದಾರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2032 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ವಶಿಔಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2033 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2034 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2035 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಧುಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2036 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2037 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2038 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಧೂಳಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2039 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2040 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2041 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2042 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ರಾಮರತ್ನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2043 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಹಾದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2044 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಮಧುಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2045 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಚೂಟು ಮಯಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2046 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2047 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಧೂಳಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2048 ಔಲಬುಗಿಿ ಔಮಲಾಪುರ ನ್ರೋಣ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2049 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2050 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿದಾಮ  ಪಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2051 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಪ್  ಮೇೋಲೆಗಂ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2052 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2053 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಣಮಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2054 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2055 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ದಡಡ ಮನಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2056 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2057 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2058 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಿಬ್ರಬ್ ಸಾಬ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2059 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋಮಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2060 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆೆೋವಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2061 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಡ್ಲನೆಕ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2062 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮೇನ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2063 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಹಳಕುಾಂದ್ ಾ಄ಮೃತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2064 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔರಬಷಪ್  ಓಶೄ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2065 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2066 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2067 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2068 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಂಚಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2069 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔನಾಮ ಕುಮ್ಗರಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2070 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



2071 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2072 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮನಾಥ ನ್ರೇಗೆ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2073 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಬಿ ಬೋರುತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2074 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮ್ ಎಸ್ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2075 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಶಾಾಂತ್ ಭೋಜರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2076 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖದೇಪ್  ಬಿರಾದಾರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2077 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2078 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2079 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2080 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2081 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭಾಗಮ ಶಿಯ ೋ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2082 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2083 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2084 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿೋರಬಷವಂತ್ರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2085 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಬಷಯಮ  ಹಿರೇಮಠ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2086 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿೋಲ್ ಔನಾತ್ರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2087 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2088 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷ ಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2089 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2090 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2091 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋನುಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2092 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಿತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2093 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭಾಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2094 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2095 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2096 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿೋಲಕಂಠ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2097 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2098 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಶ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2099 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಸೋಲಂಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2100 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಬಷಯಮ  ಹಿರೇಮಠ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2101 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿೋಲ್ ಔನಾತ್ರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2102 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2103 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷ ಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2104 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2105 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2106 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2107 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2108 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2109 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2110 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2111 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2112 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2113 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2114 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾದ ರೂ .ು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2115 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2116 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2117 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2118 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2119 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪೋರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2120 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪೋರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2121 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪೋರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2122 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ರಾಮಣಾ  ಬೈರಮಡಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2123 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ರಾಮಣಾ  ಬೈರಮಡಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2124 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2125 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2126 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವೆಶಾಲಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2127 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವೆಶಾಲಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2128 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2129 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2130 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2131 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2132 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2133 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2134 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2135 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2136 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2137 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



2138 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2139 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2140 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2141 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2142 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2143 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2144 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ  ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2145 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ  ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2146 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2147 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2148 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2149 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2150 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ . ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2151 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ . ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2152 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2153 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2154 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಧಾ ಬುರಣ್ಣಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2155 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಧಾ ಬುರಣ್ಣಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2156 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2157 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2158 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2159 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2160 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2161 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2162 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2163 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2164 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ನ್ಟಿಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2165 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2166 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2167 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2168 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2169 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅನಂದ್ಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2170 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾದ ರೂ .ು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2171 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಬುರನ್ಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2172 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2173 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2174 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಾ಄ರಾದ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2175 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಾ಄ರಾದ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2176 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಟಿ ಭೂಷನೂರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2177 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಯಮ  ಮತ್ಪ್ತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2178 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2179 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಷನೇಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2180 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೂತಾಳ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2181 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2182 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಪೇೋದಾದ ರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2183 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2184 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋಪಾಲ ತ್ಳರ್ವರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2185 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಬುರನ್ಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2186 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಮಭ  ಬುರಣ್ಣಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2187 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2188 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2189 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2190 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಿತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2191 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2192 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2193 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2194 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2195 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭಾರತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2196 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2197 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2198 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ  ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2199 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ  ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2200 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2201 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2202 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ . ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2203 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2204 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಧಾ ಬುರಣ್ಣಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



2205 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2206 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2207 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2208 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಣಿಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2209 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2210 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬವ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2211 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪೄಯ ೋಮತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2212 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಜಾಕ್ ಮಯಾನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2213 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2214 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2215 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯುರಾಜ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2216 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2217 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2218 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2219 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2220 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2221 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಾ಄ರಾದ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2222 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಿ ಹನಾನ ಳ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2223 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಟಿ ಭೂಷನೂರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2224 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಯಮ  ಮತ್ಪ್ತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2225 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2226 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೂತಾಳ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2227 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮುಕಿಾಂಡಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2228 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2229 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2230 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2231 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಪೇೋದಾದ ರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2232 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2233 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋಪಾಲ ತ್ಳರ್ವರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2234 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಬುರನ್ಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2235 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಮಭ  ಬುರಣ್ಣಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2236 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2237 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2238 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪೋರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2239 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ರಾಮಣಾ  ಬೈರಮಡಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2240 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2241 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವೆಶಾಲಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2242 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋನುಬಾಯಿ ಮದ್ನಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2243 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2244 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2245 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2246 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಿತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2247 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2248 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2249 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2250 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭಾರತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2251 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಭಾಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2252 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2253 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ  ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2254 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2255 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2256 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ . ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2257 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಧಾ ಬುರಣ್ಣಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2258 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2259 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಧಾ ಬುರಣ್ಣಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2260 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2261 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2262 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2263 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2264 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಕುಮ್ಗರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2265 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2266 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2267 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2268 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2269 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2270 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಣಿಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2271 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



2272 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2273 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2274 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2275 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆೆೋವಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2276 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧಮಿರಾಜ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2277 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಚಪ್  ಸನುಮಂತ್ಪ್  ಪ್ಟ್ಟ ಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2278 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಔಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2279 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರಪ್  ಹಳಕುಾಂದ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2280 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2281 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜೈನೋದದ ೋನ್ ಕೂಡಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2282 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಮಭ  ಗುಾಂಡಗುತಿಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2283 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮೆಸೂರಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2284 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋರಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2285 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಗಿಾಂದ್ಯ  ವರಣಪ್  ಬೈರಮ್ಗದ್ಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2286 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2287 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2288 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್  ಮಲೆಪ್  ಸಡಪ್ದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2289 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2290 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ  ಕೇಖನೂರು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2291 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2292 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ದ್ತ್ಾ ಪ್  ಮ್ಗದ್ರಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2293 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜ್ಮ ೋತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2294 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಣಾ  ಕ್ತಮನ್ಳಿ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2295 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬೌರಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2296 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ಮಲೆಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2297 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಔಕ ಮಹಾದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2298 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2299 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2300 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2301 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2302 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುನಾನ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2303 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಪೇಲಿೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2304 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯವವಂತ್ರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2305 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2306 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಎರಸಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2307 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2308 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಗೋಪನಾಥ್ ಪಾಾಂಚಾಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2309 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲಕ ಜಾರಪ್  ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್  ಸಡಪ್ದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2310 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2311 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧಮಿರೇ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2312 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2313 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಾಂಖಪ್  ಕೇನೇರಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2314 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2315 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2316 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2317 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2318 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಸಾಬ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2319 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೈಫಾನ್ ಷಬ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2320 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮದೋನಾಬಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2321 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕಂಟ್ಪ್  ಹಷಮನಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2322 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ನ್ಟಿಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2323 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2324 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2325 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2326 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2327 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2328 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2329 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅನಂದ್ಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2330 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾದ ರೂ .ು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2331 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2332 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2333 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2334 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಾ಄ರಾದ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2335 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಿ ಹನಾನ ಳ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2336 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ  ಟಿ ಭೂಷನೂರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2337 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2338 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಷನೇಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



2339 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೂತಾಳ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2340 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮುಕಿಾಂಡಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2341 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2342 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2343 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2344 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಪೇೋದಾದ ರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2345 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2346 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋಪಾಲ ತ್ಳರ್ವರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2347 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2348 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಬುರನ್ಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2349 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಮಭ  ಬುರಣ್ಣಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2350 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2351 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2352 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2353 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪೋರಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2354 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ರಾಮಣಾ  ಬೈರಮಡಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2355 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2356 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವೆಶಾಲಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2357 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೋನುಬಾಯಿ ಮದ್ನಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2358 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2359 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2360 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2361 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಿತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2362 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2363 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2364 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2365 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2366 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2367 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ  ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2368 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2369 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ . ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2370 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಬುರಾನಾಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2371 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಧಾ ಬುರಣ್ಣಪುರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2372 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2373 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2374 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2375 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2376 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2377 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಣಿಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2378 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2379 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಮದಾಸ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2380 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2381 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾಯಬಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2382 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಹೆಾದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2383 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾಯ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2384 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ ಶಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2385 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2386 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಿಪ್ ಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2387 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಮಂಖಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2388 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಖಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2389 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಾಂಧಾರಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2390 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖೇಮು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2391 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಕಿತಾ ಗೋವಿಾಂದ್ ರಾಥೋಡ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2392 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2393 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಿಾಂಬಾಜ ಪ್ರ್ವರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2394 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರತ್ನ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2395 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2396 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2397 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ ತಾಯ ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2398 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೌರವ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2399 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2400 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2401 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2402 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ ರಾಮು ಾ಄ಡ್ಲ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2403 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2404 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಜು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2405 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಮಭ  ಕಂಬಾರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



2406 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2407 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್  ಮಂಡಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2408 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್  ಮಂಡಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2409 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2410 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2411 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಹೆಾದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2412 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾಯ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2413 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2414 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಮಂಖಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2415 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಾಂಧಾರಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2416 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖೇಮು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2417 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಕಿತಾ ಗೋವಿಾಂದ್ ರಾಥೋಡ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2418 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2419 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ತ್ಡಔಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2420 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2421 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷನಿರಾಜ್ ಶಿಯ ೋಕ್ತಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2422 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಶಿನಾಥ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2423 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭಖರ್ವನಿಸ ಾಂಗ್ ರಾಜಪುಟ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2424 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಗಿೋತಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2425 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2426 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2427 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂಗಿೋತ್ ಜಮ್ಗದಾರ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2428 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2429 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಶೇಔ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2430 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಂಡ್ಲಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2431 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2432 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಶೇಔ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2433 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2434 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಪ್  ಾಅಳಂಡ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2435 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನಿಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ ನೆಲೂರು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2436 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2437 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುವರಣ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2438 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭಾತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2439 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2440 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿೋರಣಾ ಪ್  ಔಲಶೄಟಿಟ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2441 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2442 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2443 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2444 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2445 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2446 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2447 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2448 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2449 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2450 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ರಮವವ ರ ಬೆಳಮಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2451 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2452 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2453 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖಜಾನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2454 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಮಿಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2455 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2456 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಮಿಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2457 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2458 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷಮೋನಾ ಬಾನು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2459 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2460 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2461 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅದ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2462 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅದ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2463 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋವಿಾಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2464 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಳಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2465 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2466 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮೇೋದನಾಸ ಬ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2467 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2468 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಮಲೆಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2469 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲಕ ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2470 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2471 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮೌಲಾಲಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2472 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿ ಔರಣ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



2473 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನೇಮನಾಥ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2474 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಬಷಪ್  ಔಲಶೄಟಿಟ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2475 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2476 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಮಲೆಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2477 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2478 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರತ್ನ ಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2479 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬವ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2480 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2481 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೌರಿ ಶಂಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2482 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಣಾ  ಕ್ತಮನ್ಳಿ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2483 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಮಲೆಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2484 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸಾಾ ನ್ ಮೇೋದನ್ ಔಡಮೇೋಡ್ಲ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2485 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲಕ ಜಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2486 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲನಾಬಿ ಬಡದಾಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2487 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಣಮಂತ್ರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2488 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಡಸ್ಟ ್ಗಿೋರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2489 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹೆಬ್ರಬ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2490 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2491 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2492 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತೇವ ಎಾಂ ಾಅಳಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2493 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಸಾಬ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2494 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2495 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಗಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2496 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣ ಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2497 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿೋಲಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2498 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2499 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2500 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭಾತಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2501 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2502 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿೋರಣಾ ಪ್  ಔಲಶೄಟಿಟ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2503 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ರಾಮ್್ಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2504 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೇಖ ಸಿದ್ದ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2505 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2506 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2507 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2508 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಾಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2509 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜಾಂದ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2510 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ಚರ್ವಣ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2511 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2512 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2513 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2514 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2515 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2516 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ ಪ್  ತ್ಮಭ ನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2517 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2518 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಖಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2519 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಈತ್ಾ ಮ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2520 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2521 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಘು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2522 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯಲೆಾಲಿಾಂಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2523 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿಠಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2524 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2525 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮುನುನ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2526 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2527 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭು ತ್ಮಭ ಣಾ  ಬೆನೇಔನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2528 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖದೇವಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2529 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಾಂಡು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2530 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕುಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2531 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವರಣಬಷಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2532 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚ್ಚನುನ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2533 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶೇೋಭಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2534 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದಾಯ ಮಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2535 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲಾಮ ರ್ಣ ರಾಥೋಡ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2536 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2537 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಮರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2538 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2539 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



2540 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2541 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾರದಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2542 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2543 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ಯ ಭು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2544 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2545 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2546 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2547 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮೌಲಪ್  ಗನುರೆ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2548 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತ್ಾ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2549 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2550 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2551 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2552 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಣಮಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2553 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2554 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುಾಂಡಮಭ  ಾ಄ಮೇೋಗಸಿದ್ದ  ಸಿರೂರು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2555 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2556 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಹಿೋರಾಸಿಾಂಗ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2557 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾ ಸಿಾಂಖ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2558 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಮಚಂದ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2559 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ರಮವವ ರ ಬೆಳಮಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2560 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪ್ದಾಭ ತಿ ಸಿಾಂಗ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2561 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೌರಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2562 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬವ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2563 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಮ್ಗನಾ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2564 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2565 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2566 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮಸಿಿಾಂಗ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2567 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಕ್ತರಾಾಂ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2568 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2569 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2570 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪೄಯ ೋಮಸ ಾಂಗ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2571 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋವಿಾಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2572 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2573 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2574 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಮು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2575 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2576 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗೋವಿಾಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2577 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2578 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಯವವಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2579 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಜುಿನ್ ರಾಥೋಡ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2580 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಖಜಾನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2581 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬದ್ದ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2582 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2583 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಪುತ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2584 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷರಾಜ ಪ ರ್ವಲಿಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2585 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ರಾಠೋಡ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2586 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಮಿಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2587 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2588 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2589 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಥೋಡ್ ಶಂಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2590 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2591 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2592 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2593 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2594 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇತಾ ಬಾಯಿ ದಔಸ ಾಂಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2595 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಿಮಿಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2596 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2597 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಏನ್ಪಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2598 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷಮೋನಾ ಬಾನು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2599 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಣ್ಮಕ್ತ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2600 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗಂಗ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2601 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಯಮ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2602 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಚೋನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2603 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೂಪ್ಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2604 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿರ್ವಜ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2605 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸರ್ವಲಾ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2606 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಬದ್ದ  ಚೌರ್ವನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



2607 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಧಮಿಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2608 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಲವಂತ್ಪ್  ಚಾಂಚೋಳ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2609 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕುಲ್ಸ ಮ್ಗ ಬಿಐ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2610 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜವವ ರಿ ವಿೋರಣಾ  ಮಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2611 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2612 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಲೆಯಮ  ಮಹಾಾಂತ್ಯಮ  ಹಿರೇಮಠ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2613 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2614 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2615 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ವರಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2616 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಮಭ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2617 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2618 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2619 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಿತಿ ಪೂಜಾರಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2620 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಕುಾಂತ್ಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2621 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2622 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2623 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಂಡಿತ್ ಸೋಲಂಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2624 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖರಾಜ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2625 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2626 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2627 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಾಜವವ ರಿ ವಿೋರಣಾ  ಮಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2628 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಕ್ತಾಂತಾಬಾಯಿ ಖಲಖಲಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2629 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪೄಯ ೋಮ ಜಾಧವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2630 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2631 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿನಾಥ ಾಆಟ್ಗಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2632 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2633 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನ್ಸುಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2634 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಅನಂದ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2635 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2636 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮೃತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2637 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಮನಾಬಿ ಗೋಲಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2638 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬಾಯ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2639 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2640 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಾಂಬಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2641 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿಯ ೋಮಂತ್ರಾವ್ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2642 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಣ್ಮಭ ಕಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2643 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರೆ ಚಾಂಚೋಳ್ಳ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2644 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಣಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2645 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2646 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2647 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2648 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ಶೇೋಔ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2649 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಂಔರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2650 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾಇರಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2651 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವಿವವ ನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2652 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2653 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2654 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2655 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರೇಯಮ  ಹಿರೇಮಠ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2656 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಫುಲ್್ಚಾಾಂಡ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2657 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಪಾಿತಿ ಪೂಜಾರಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2658 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಔಸೂತಿರಿಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2659 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2660 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮೌನ್ವಿೋರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2661 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸನ್ಮಂತ್ರಾವ್ ನಿೋಲೂರು ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2662 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2663 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚನ್ನ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2664 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2665 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಯಮ .ಎಸ್.ಮಠ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2666 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ಷಾ ಗಿೋರ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2667 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2668 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2669 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2670 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2671 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಜಖದೋಶ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2672 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನಿತಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2673 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಾ಄ನಿತಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ



2674 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2675 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಜಾಕ್ ಮಯಾನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2676 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ರಜಾಕ್ ಮಯಾನ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2677 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2678 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2679 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುವರಣಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2680 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುವರಣಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2681 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಗುರುವರಣಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2682 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವೆಜನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2683 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ವೆಜನಾಥ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2684 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ನಾಖಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2685 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸಾಯಬಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2686 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಮಸದೇಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2687 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2688 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದಾಮ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2689 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದಾಮ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2690 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ದಾಮ ಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2691 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2692 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಭೋಮ್ಗಬಾಯಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2693 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಷಿಬಿ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2694 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಶಿವರಣಪ್ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

2695 ಔಲಬುರಗಿ D¼ÉAzÀ ನಿಾಂಬಗಿ ಬಷಣಾ ಜೈವಿಔ ಗಬಫ ರ

20 ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Ladchincholi Acephate 75% SP 2

20 ಸೋಮನಾಥ Kalburgi ALAND NIMBARGA Ladchincholi Acephate 75% SP 2

20 ಸಿದ್ದ ಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Ladchincholi Acephate 75% SP 2

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Acephate 75% SP 2

20 ಷರಷವ ತಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Dhannur Acephate 75% SP 2

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Acephate 75% SP 1

20 ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Acephate 75% SP 1

20 ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Acephate 75% SP 1

20 ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Acephate 75% SP 1

20 ಶಿಯ ೋಶಾಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Acephate 75% SP 1

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 1

20 ವಿದಾಮ ಸಾಖರ್ ಬಷರಜ್ ಜಡಿಡ ಮಠKalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Acephate 75% SP 1

20 ವಿದಾಮ ಸಾಖರ್ ಬಷರಜ್ ಜಡಿಡ ಮಠKalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Acephate 75% SP 1

20 ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Bhusnoor Acephate 75% SP 1

20 ವಬಿಫ ೋರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 5

20 ಔಲೆಮಭ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 5

20 ಸಂಖನ್ಬಷಯಮ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 2

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 2

20 ಲಾಡೆ್ಲ  ಷಬ್ ಗೋಲಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Acephate 75% SP 2

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kudki Acephate 75% SP 2

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Acephate 75% SP 2

20 ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Kalburgi ALAND NARONA Narona Acephate 75% SP 2

20 ಾಅನಂದ್ Kalburgi ALAND NARONA Bilgunda Acephate 75% SP 2

20 ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Acephate 75% SP 1

20 ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Acephate 75% SP 1

20 ಬುಡುಡ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Acephate 75% SP 4

20 ಪ್ಯ ಭು Kalburgi ALAND NIMBARGA Bomanhalli Acephate 75% SP 3

20 ಸಿದ್ದ ಪ್  ಸಂಗೋಲಗಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kudki Acephate 75% SP 4

20 ನಾಖಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Dhangapur Acephate 75% SP 4

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಾಥ Kalburgi ALAND KHAJURI Jawalga (J)Emamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ತ್ರು Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನಾಖನಾಥ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಕ್ತವಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮರ್ಣಔರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸೋಮವವ ರ Kalburgi ALAND KHAJURI RudrawadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವೆಜನಾಥ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿರಾಯ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿರಾಯ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭೂರಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3



20 ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿರ್ವನಂದ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮುಕ್ತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI RudrawadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭಾಗಿೋರತಿ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND KHAJURI BangergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮಹಾದೇವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI RudrawadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಮೇತಿಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಜಂಗಿೋರಾ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಚಾಾಂದಾಸ ಬ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಔಮಲ್ ಾ಄ಜುಿನ್ ರಂಡಿೋವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಚಾಾಂದಾಸ ಬ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಮಲೆಯಮ Kalburgi ALAND KHAJURI Jamga KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಜುಿನ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಭಾಗಿೋರತಿ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾಇರಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಪಂಡಿತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಸನ್ಭ ಾಂತ್ ಮ್ಗರುತಿ ತ್ಲಕರಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Jamga RuderwadiEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಶಿಯ ೋಪ್ತಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಜಯಾನಂದ್ ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಕ್ತಾಂಬಳೆKalburgi ALAND KHAJURI BangergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಪ್ಯ ಭುಲಿಾಂಖ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ ಾ಄ಾಂಬರಾಯ ಸಿಾಂಗೆKalburgi ALAND KHAJURI RudrawadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.06

20 ಲಿಾಂಬಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಚತಾನಂದ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಗೌರಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG0.84

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI HodlurEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಶಿವರಣಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಗೋದಾರಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Jawalga (J)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಚನ್ನ ಯಮ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಾರದಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಾರದಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಾಈಮ್್ದೇವಿ ಶಿಯ ೋಶೆಲ್್ ಾ಄ಪಾ ಾಂಡ್ಲKalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಕದಾರ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಾರದಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI BableshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಷಿಬಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ ಹಾಸೂಿರ್Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND NARONA GunjbabladEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾಈಮಶ್ Kalburgi ALAND NARONA Sawalgi (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವರದ್ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA BilgundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಔಮಲಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA GunjbabladEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿರಾಜ್ ಮಹಾಗಾಂ Kalburgi ALAND NARONA KarhariEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿಜಯ ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND NARONA KarhariEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭೋಮ್ಗಶಾ Kalburgi ALAND NARONA KarhariEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಪಾಿತಿ Kalburgi ALAND NARONA KarhariEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಪ್ರಮವಟಿಟ Kalburgi ALAND NARONA GunjbabladEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾಆಾಂದ್ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.61

20 ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA KarhariEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಂಖಮಭ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಯಮ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮಹಾದೇವಿ Kalburgi ALAND NARONA BhodhanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಾಯಬಣಾ Kalburgi ALAND NARONA GunjbabladEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸುಲೋಚನ್ Kalburgi ALAND NARONA BhodhanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಪುಜಮಭ Kalburgi ALAND NARONA BilgundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚೆನ್ನ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA BelamogiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಖಾಮ ಮಲಿಾಂಗ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾಮನಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NARONA BelamogiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮಹಾದೇವಿ Kalburgi ALAND NARONA BhodhanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಷಣಾ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಿಲಮಭ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ಶೇೋಕ್ Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND NARONA Sangolgi (C)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಯಶಿಯ ೋ Kalburgi ALAND NARONA Sangolgi (C)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮ್ಗಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ಬಿಲ್ಗ ಾಂಡಿ Kalburgi ALAND NARONA BhodhanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಹುಭ ಾಂಸಾ ಬೇಗಂ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi ALAND NARONA Sangolgi (C)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಪ್ಯ ವಿೋಣ್ Kalburgi ALAND NARONA RikkenalurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಾಖರಾಜ್ Kalburgi ALAND NARONA RikkenalurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ಜುಿನ್ Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಗುಾಂಡಪ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸುಧಾಔರ್ Kalburgi ALAND NARONA Sawalgi (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND NARONA Sangolgi (C)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi ALAND NARONA WagdhariEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಗುಾಂಡಪ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ಾಂಬಾ ರಾಯ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮಲಕ ಣಾ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಮಕ್ತಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಾ಄ಬಾಫ ಸ್ ಾ಄ಲಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಾ಄ಬಾಫ ಸ್ ಾ಄ಲಿ ಜಮ್ಗದಾರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ಬಫ ಸಾಲಿ ಕುಟುಬಶಾ ಪ್ಟೇಲ್Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಜಲಿೋಲ್ ಸಿದದ ಕಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಗೌಡಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA KodalhangergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5



20 ಗಿೋತಾಾಂಜಲಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಜೆಮು Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಗೆಮು ರಾಥೋಡ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಘಾಮ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಗಮಲಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಗನ್ತ್ರ ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಗಿರಿೋಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಗೋಮಟೇವವ ರ ಎ ಧಿಮ್ಗನ್Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಗೋಪಚಂದ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಗೋರಿ ಬಿೋ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಗೌರ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಗೌರ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಗುಡುಮ್ಗ ಜನುನಣ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಗುಡುಮ ಬಿೋ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಖಣಪ್ತಿ ನಿಾಂಬಾಗಿಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಷವಿತಾ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Kalburgi ALAND KHAJURI MatkiEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಔಲಾಮ ರ್ಣ Kalburgi ALAND KHAJURI MatkiEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KerurEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಖಣಪ್ತಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KamanhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA IkkalkiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA IkkalkiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.04

20 ಶಾನ್ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.08

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಪಂಚಪ್  ಪಾಟಿೋಲ್Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NingdhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ವಣಿಪ್  ನಂದೇನಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NimbalEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಸುಮತಾಯ  ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಮಹಾಾಂತೇಶ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NimbalEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಮಲೆಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA IkkalkiEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಬಾಬು Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಭೋಮಣಾ  ಪ್ರಮವವ ರ ನಾಡಗರಿKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Mogha (B)Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KerurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KerurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶೇೋಭಾ Kalburgi ALAND KHAJURI GadlegaonEmamechtin Benzoate 5% SG2

20 ಶಿರ್ವಜ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamechtin Benzoate 5% SG8

20 ರವಿಚಂದ್ಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA ChalgeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇಳಶೄಟಿಟKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ರ್ವಮನ್ರಾವ್ ರಾಮರಾವ್ ಶಿಾಂಧೆKalburgi ALAND KHAJURI TugaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ದಾವೂದ್ SAB Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KhedomergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಸಂತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಯವವಂತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ರವಿ ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಪ್ರಮವವ ರ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಾ಄ಾಂಗದ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Jamga KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG1.9

20 ದಗಂಬರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Jawalga (J)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NimbalEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಾ಄ಾಂಕುಶ್ Kalburgi ALAND KHAJURI AnnurEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ವಿಧಾಜ Kalburgi ALAND KHAJURI Jawalga (J)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಶಾಾಂತ್ಲಿಾಂಗ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NimbalEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಜಂಖಬಾಷಾ ಹಾರಕೂಡ್Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಪ್ರಶುರಾಮ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Mogha (B)Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಪಂಡಿತ್ ಭೋಮಷ ಚೌಗುಲೆ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA BhimpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಶಾನ್ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ವಿಶಾಲ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವೆಜನಾಥ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA AmbewadEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA DargasirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MadgunkiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಿಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಾಹೇಬ್ ಪರಪಾಷ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NimbalEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಗಂಗ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA BhimpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಭೋಮಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಖಣಪ್ತಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KamanhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA IkkalkiEmamechtin Benzoate 5% SG0.9

20 ಸಿದಾದ ರೂODು Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA HiroliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಿದಾದ ರೂODು Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA HiroliEmamechtin Benzoate 5% SG0.9

20 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KhedomergaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA IkkalkiEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಗಂಗಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG3

20 ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಗಿರಪ್  ಧರಮರೈ ಔಳಶೄಟಿಟ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸುನಿೋತಾ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನಿಾಂಖಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾಇವವ ರಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi ALAND KHAJURI ChitaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಔಲಾಮ ರ್ಣರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಯಶಿಯ ೋ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಂಪ್ತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6



20 ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KerurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸಂಖಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚನ್ನ ಪ್  ಧನ್ಶೄಟಿಟ  ಾಈದ್ದ ನ್ಶೄಟಿಟKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KerurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇಳಶೄಟಿಟKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇಳಶೄಟಿಟKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಮ್ಗರ್ಣಔ ರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ ಘೋಡಕೄ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ರವಿಚಂದ್ಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA ChalgeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಮಲೆಿನಾಥ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ದಾವೂದ್ SAB Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KhedomergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ ಯವವಂತ್ರೆ ಭಾಲೆಖ ೋಡ್ಲKalburgi ALAND KHAJURI RudrawadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸುದೇವಿ ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ  ಶಿೋಲ್ Kalburgi ALAND KHAJURI RudrawadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಶಿನಾದ್ ಡೋಾಂಗೆಯKalburgi ALAND KHAJURI RudrawadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಮಹಾದೇವಿ Kalburgi ALAND KHAJURI BangergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಾನ್ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಕಿಶೇೋರ್ ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಮೆಾಂಡ್Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಪ್ರಶುರಾಮ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Mogha (B)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ತಲನೂರು Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ರುಾಂಕುಮ್ಗರ್ ಮಲೆಪ್  ಕೇಟ್ಟ ಗಿಿKalburgi ALAND KHAJURI RudrawadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಯವವಂತ್ರೇ ಾ಄ನ್ನ ರಾಯ ಭಾಲೆಖ ೋಡ್ಲKalburgi ALAND KHAJURI RudrawadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮಹಾದೇವಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸಂಖಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NimbalEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MadgunkiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಾಹೇಬ್ ಪರಪಾಷ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NimbalEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಣಮಂತ್ ಔಲಿಬಿಟಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA BhimpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಖಣಪ್ತಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KamanhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಮಲೆಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA IkkalkiEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ದ್ತಾಾ ತ್ರಯ ೋಯ Kalburgi ALAND KHAJURI ChitaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭೋಮಣಾ  ಪ್ರಮವವ ರ ನಾಡಗರಿKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Mogha (B)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI SalegaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಾಬು Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಕಿವನಾಯ ವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI ChitaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ಚಲೇರಾ ಪ್ರಮವವ ರ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಬಾಫ ಸ್ ಾ಄ಲಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಾ಄ಡಡ ಪ್  ತಿೋಥಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಔಫ ರ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಲೆಾಬಕ್ಷ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಾಅಲಾಟ ಫ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಾಂಬಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಾಂಬಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಾಂಬಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಾಂಬವ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಾಂಬುಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಮೃತ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಮನಾಬಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 AMOGASIDDA Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ಮೃತ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾಅನಂದ್ ಪಂಚಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾಅನಂದ್ರಾಯ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ನಿಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ನಿಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾ಄ನಿಲಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಜುಬೆಯ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಖಂಡು ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ ಖಜಾರೆ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಔವಿತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1.5

20 ಖುತಬುದದ ೋನ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಲಲಿತ್ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಲಲಿತಾ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ದ್ಯಾನಂದ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಚನ್ನ ಮಲೆಯಮ  ಬಷಯಮ  ಸಾವ ಮKalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG2

20 ಬೋಗವವ ರ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0

20 ದಾನ್ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG3

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ನಾಗಾಂದ್ಯ  ಧಿಮನ್Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ದಡಡ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಫಾಯ ಜಯಾ ಬೇಗಂ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG2

20 ಧಮಿಣಾ  ಹನ್ಗುಾಂದೆ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಗಿರ್ಣಯೇವವ ರ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಘುಡು ಷಬ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಖಣಪ್ತಿ ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ಖಜಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಧಮಿರಾಜ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಧಮಿಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಧಮಿಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಖಜಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಧೂಳಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಧಮಿರಾಯ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.9

20 ಧಮಿರಾಜ್ ಘೋಡಕೄ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4



20 ದಯ ೋಪ್ತಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ದ್ಲಪ್  ರ್ವಖಮೇೋಡ್ಲ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಧಮಿಣಾ  ಹನ್ಗುಾಂದೆ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಘುಡು ಷಬ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 MODIN SAB Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಗಂಧಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG4

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG5

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG5

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG5

20 ಸಾಯಿಬನ್ನ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾಇರಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಶಿಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಶಿವರಣ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ರವಿೋಾಂದ್ಯ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ರತ್ನ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಮಧುಔರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG1.5

20 ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾಆಮ್ಗಯ ನ್ ಾ಄ನ್ವ ರ್Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಜಲಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA DhammurEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಗುಾಂಡಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA Sawalgi (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಾರದಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA KudmudEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಮುನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA AmbalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಯವವಂತ್ರಾವ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG5

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG5

20 ತಕ್ತರಾಾಂ ಶಿರ್ವಜ ನಾಖಮೇೋಡ್ಲKalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamechtin Benzoate 5% SG5

20 ತಿರುಖ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamechtin Benzoate 5% SG3

20 ನಂದಾ ವಣಿಪ್  ಬೆಲೆೆ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamechtin Benzoate 5% SG3

20 ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ ಬಂಡ್ಲಪ್  ಚಚಗೋಟೆKalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamechtin Benzoate 5% SG0.13

20 ಜೋಜಾಬಾಯಿ ಶಂ ಬಂದ್ಖರ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamechtin Benzoate 5% SG4

20 ಶಿಕುಮ್ಗರ ವಿಠಠ ಲರಾವ್ ಚೌಗುಲೆKalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamechtin Benzoate 5% SG3

20 ಯುರಾಜ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಕುಲಔರ್ಣKಿalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamechtin Benzoate 5% SG1.33

20 ಸಾಯಬಣಾ  ಾ಄ಧು ಪಾಟಿೋಲ್Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamechtin Benzoate 5% SG1.3

20 ನಿಲ  ಮಲಕ ಪ್  ಕುಲಔರ್ಣಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamechtin Benzoate 5% SG1.3

20 ಖಂಡು Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamechtin Benzoate 5% SG0.44

20 ರತ್ನ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಯಲೆಾಲಿಾಂಖ Kalburgi ALAND NARONA BelamogiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಾಯಬಣಾ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಎರಮಭ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿಮಲಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA GunjbabladEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಕೄಷ ೋಮಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NARONA BelamogiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮ್ಗಶಾಕ್ SAB Kalburgi ALAND NARONA WagdhariEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND NARONA BhodhanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸೋಮ್ ಶಕರ್ Kalburgi ALAND NARONA WagdhariEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ SAB Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA BilgundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿರ್ವನಂದ್ Kalburgi ALAND NARONA Sawalgi (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾಈದ್ಯಕುಮ್ಗರ ಹಾಸೂಿರ್Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND NARONA GunjbabladEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾಈಮಶ್ Kalburgi ALAND NARONA Sawalgi (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವರದ್ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ಾಂಬಾ ರಾಯ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಂತೋಷ್ಕಕಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NARONA BilgundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA NellurEmamechtin Benzoate 5% SG4

20 ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಶಿವರಣಪ್ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಿೋಲಮಭ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮುಕಿಾಂದ್ರಾವ್ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಗುರುರಾಜ ಮಠ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದ್ಯ ಶ್ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಲಿರಾಮ್ Kalburgi ALAND NARONA NaronaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಖವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾಈಸಾಭ ನ್ ಸಾಬ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರೇಪ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಪ್ರಶುರಾಮ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ABEDABE Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ನ್ನ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿದಾಮ ತಿ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾಮಣಾ Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರುಕೇಭ ದದ ೋನ್ ಶಾ Kalburgi ALAND NARONA MadkiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮಂಖಳ್ಳರು Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಖದೇವಿಯ ಪಾಟಿೋಲ್ Kalburgi ALAND NARONA BilgundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಾ಄ಣಾ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA BilgundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ದೇವಾಂದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸುಚತಾ Kalburgi ALAND NARONA BilgundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನಿರಂಜನ್ ರೇಣಸಿದ್ದ  ಮಡಿಡ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NimbalEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA DargasirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ದಾವೂದ್ SAB Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KhedomergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಪ್ರಮವವ ರ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K)Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಷತಿೋಶ್ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ ವತ್ಗರ್Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Mogha (B)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NimbalEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಗುಾಂಡೇರಾವ್ ಬಿರಾಜದಾರ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SakkergaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಬಷರಾಜ ಗುರಣ ದ್ಲೆ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA ChalgeraEmamechtin Benzoate 5% SG1



20 ಜೈನಾಬಿೋ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KINNI ABBALAEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಫಾರೂಕ್ ಪ್ಟೆಲ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KINNI ABBALAEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಭೋಮಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NagelagaonEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಮಹಾದೇವಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Mogha (B)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಮಲೆಿನಾಥ ಗೋವಿನ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SarasambaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಾಅನಂದ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SakkergaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಪ್ರಮವವ ರ ಶಿರಾಯ ನೆಲೊರುKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KamanhalliEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಸಂಖಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K)Emamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಭೋಜು Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SarasambaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಗುಾಂಡೇರಾವ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SakkergaEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಪೂಜಾ Kalburgi ALAND NARONA KarhariEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಮಸದೇಪ್ Kalburgi ALAND NARONA BilgundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನಂದ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA KorhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಶಿಔಲಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Jawali.DEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶಾರದಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA KawalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Jawali.DEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND NIMBARGA LadchincholiEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಕೇಾಂಡಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA KadganchiEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಹಳಕುಾಂದ Kalburgi ALAND NIMBARGA KudkiEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಗಂಗಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Hithal SirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಫುಲ್್ಚಾಾಂಡ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿಯ ೋದೇವಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA KadganchiEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಾ಄ನ್ನ ರಾವ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಗುರಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕೇನೇರಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Hithal SirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಪಾಿತಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Hithal SirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಾಈಮ್ಗಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಕ್ತಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸೋಮಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಾ಄ಾಂಬಿಕ್ತ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಶಿಲಿಾಂಖವ Kalburgi ALAND NIMBARGA Hithal SirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಸಿದ್ದ ಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Hithal SirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾಯ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶಿಯ ೋಮನ್ಾ ರಾಯ Kalburgi ALAND NIMBARGA SunthnoorEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಲಾಲಾಸ ಬ್ ನ್ದಾಫ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA VaijapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಸಿದ್ದ ಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA LadchincholiEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಗುಾಂಡಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA SunthnoorEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮಹಾಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA SunthnoorEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಖಣಪ್ತಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಫುಲ್್ಚಾಾಂಡ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA MadiyalEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಮಹಾಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA SunthnoorEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಮಹಾಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA SunthnoorEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA KadganchiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನಾಖರಾಜ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA KadganchiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ದ್ತ್ಾ ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Hithal SirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA VaijapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಕೇನೇರಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Hithal SirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಾ಄ಾಂಬಿಕ್ತ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಧಮಿಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಚ್ಚನುನ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವರಣಬಷಪ್  ಮಂಡಮ Kalburgi ALAND NIMBARGA KawalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ವರಣಬಷಪ್  ಮಂಡಮ Kalburgi ALAND NIMBARGA KawalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ದ್ತ್ಾ  ಮ್ಗರುತಿ ಜಳ್ಳಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Jawali.DEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ದ್ತ್ಾ  ಮ್ಗರುತಿ ಜಳ್ಳಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Jawali.DEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಾಇರಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA DhuttagaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಾಇರಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA DhuttagaonEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮರ್ಣಕ್ ರಾಥೋಡ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA DhannurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND NIMBARGA Hithal SirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸಿೋತಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Hithal SirurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಜಮ್ಗಲಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA LadchincholiEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನಿಲಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA LadchincholiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಿಯ ೋದೇವಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA LadchincholiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನಾರಾಯಣ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನಾರಾಯಣ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಗುರುಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA KawalgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ರಾಜು Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ರಾಜು Kalburgi ALAND NIMBARGA NimbergaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಯಲೆಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA VaijapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.5

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND NIMBARGA BomanhalliImidacloprid 17.8% SL1

20 ಬಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Ikkalki Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImidacloprid 17.8% SL0.5

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kerur Imidacloprid 17.8% SL0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಭಜಂತಿಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Madgunki Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಗೆಡ್ಲಡ ಪ್  ಷಔಕ ರೆಗಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಾ಄ಲೆಾವುದದ ೋನ್ ಜಂಖಬಾಷಾ ಹಾರಕೂಡ್Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImidacloprid 17.8% SL0.4

20 ವಿಶಾಲ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarImidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಗುಲಾಬ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Salegaon Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಸೌದಾಖರ ನಿಾಂಗು ನಾಔಟೆ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanImidacloprid 17.8% SL1

20 ಜ್ಮ ೋತಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Alanga Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಕೃಶಾ ಪಾ ವಣಿಪಾ ಬಿರಾದಾರ್Kalburgi ALAND KHAJURI Bharked Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL2

20 ವೄಾಂಔಟ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Alanga Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಮಲಗಿರಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಷತಿೋಶ್ ಬಷವಂತ್ರಾವ್ ವತ್ಗರ್Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Mogha (B) Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಪ್ನ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImidacloprid 17.8% SL1

20 ಔಳತಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImidacloprid 17.8% SL1



20 ಶಿಣಾ  ಖಾನಾಪುರೆ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SarasambaImidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಿದ್ಧ ರಾಮ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಪ್  ಖಾನಾಪುರೆKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SarasambaImidacloprid 17.8% SL1

20 ಚಂದ್ಯ ಶಾ ಮಲೆಗೆ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarImidacloprid 17.8% SL1

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Ningdhalli Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಷಯಮ ದ್ ಹಾಜಪಾಶಾ ಸಾಹೇಬ್Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Nimbal Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಭೋಮಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NagelagaonImidacloprid 17.8% SL1

20 ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Ningdhalli Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಾಇರಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KamanhalliImidacloprid 17.8% SL1

20 ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImidacloprid 17.8% SL1

20 ಾ಄ಮೋರ್ ಮೄಸಬ್ರಬ್ ಜಮ್ಗದಾರ್Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ ಬಿ ಭಾಲಕೄ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA NagelagaonImidacloprid 17.8% SL1

20 ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Ikkalki Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Khatarbad Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಕಿವನ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImidacloprid 17.8% SL1

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Mogha (B) Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಷವಿತಾ ರಾಜ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಾಅಳಂದ್Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Madgunki Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಔಲಾಮ ರ್ಣ ಸಲೆೆ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SarasambaImidacloprid 17.8% SL1

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Nimbal Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಬಷಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Dargasirur Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಾ಄ಮೃತ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Dargasirur Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Bhimpur Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಸುಭಾಷ್ ತೇಜರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್Kalburgi ALAND NIMBARGA Vaijapur Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಸನ್ಭ ಾಂತ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Vaijapur Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ನಿಲಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಮಲೆಮಭ  ರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND NIMBARGA Vaijapur Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಔಲಾಮ ಣ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Vaijapur Imidacloprid 17.8% SL0.1

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND NARONA Bhodhan Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Imidacloprid 17.8% SL1

20 ನಿಲೆಮಭ Kalburgi ALAND NARONA Narona Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಿದ್ದ ರಾಜು ವಿ ರ್ವಲಿ Kalburgi ALAND NARONA Narona Imidacloprid 17.8% SL0.8

20 ಸಂಖಮಭ Kalburgi ALAND NARONA Narona Imidacloprid 17.8% SL0.8

20 ಮೆಲಾರಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಮಲೆಮಭ Kalburgi ALAND NARONA Narona Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಮುಕಿಾಂದ್ರಾವ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Imidacloprid 17.8% SL1

20 ನಿೋಲಮಭ Kalburgi ALAND NARONA Narona Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Imidacloprid 17.8% SL0.8

20 ಾಅನಂದ್ರಾಯ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Imidacloprid 17.8% SL0.6

20 ಶಿಮಭ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಾ಄ಜುಿನ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Jawali.D Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಶಿಮಭ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಮಲೆಿನಾಥ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ವರಣಮಭ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಾಇರಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಮಲೆಿನಾಥ ಕುಾಂಬಾರ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಭೋಮ ರೇ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಭೋಮ ರೇ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ತಿೋಥಿಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಯವವಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಬಷಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಾ಄ಮೃತ್ರಾವ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Vaijapur Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA DhangapurImidacloprid 17.8% SL0.5

20 ಬಷಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಾ಄ರವಿಾಂದ್ ಬಂಡಾಗಯ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ರೇಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಗುರಣಾ  ಕಂಬಾರ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nellur Imidacloprid 17.8% SL2

20 ಗುರುಬೈ ಬಿರಾದಾರ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nellur Imidacloprid 17.8% SL0.5

20 ದ್ವವಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nellur Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಚಂದ್ಯ  ಶಕರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA DhuttagaonImidacloprid 17.8% SL0.3

20 ವಿೋರಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA DhuttagaonImidacloprid 17.8% SL0.4

20 ನಾಖಮಭ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ನಾಖರಾಜ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಮ್ಗಲಿನಾಥ ಬಿರಾದಾರ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಾ಄ನಿತಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಮಲೆಿನಾಥ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಲಕಿಷ ಭ  ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kawalga Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಹಿೋರಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kawalga Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kawalga Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ಪೇಲಿೋಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kudki Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಬಿೋರಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Gola (B) Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಗಂಗ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Korhalli Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಪ್ಟ್ಟ ಣ Kalburgi ALAND NIMBARGA Korhalli Imidacloprid 17.8% SL0.5

20 ಮಲೆಔಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Battarga Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Jawali.D Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ರುದ್ಯ  ಗೌಡ Kalburgi ALAND NIMBARGA Dhannur Imidacloprid 17.8% SL0.6

20 ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Dhannur Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಖೇಮ್ ಲಿಾಂಗ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Dhannur Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಶಾನ್ಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Tellur Imidacloprid 17.8% SL0.6

20 ಮಲೆಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ನಾಖಮಭ Kalburgi ALAND NIMBARGA Tellur Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಶಿಲಿಾಂಖಯಮ Kalburgi ALAND NIMBARGA Devanti Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಸಿಕಂದ್ರ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ನ್ಖರ Kalburgi ALAND NIMBARGA Devanti Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಚಂದ್ SAB Kalburgi ALAND NIMBARGA Devanti Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಾ಄ಮೃತ್ ಾಅಳಂಡ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA DhangapurImidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಾ಄ಮೃತ್ ಾಅಳಂಡ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA DhangapurImidacloprid 17.8% SL0.1

20 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ದ್ಖಿದ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಭೋಮಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಗೋಪಾಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.1



20 ಮ್ಗರುತಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಶಿಯೋಗಿ ಜೋಪ್  ಶಿಗಾಂಡKalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.1

20 GADAGEPP Kalburgi ALAND NIMBARGA Battarga Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಬಾಬು Kalburgi ALAND NIMBARGA Battarga Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Battarga Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಾ಄ಜುಿನ್ ಹಾಕುಿಡ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Battarga Imidacloprid 17.8% SL0.1

20 ಸೈಡ್ ಾ಄ಲಿೋಮೇೋದದ ೋನ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Battarga Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ವಶಿಔಲಾ ಪಾಟಿೋಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Battarga Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಯವವಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಪ್ಯ ಲಾಹ ದ್ ಗುಾಂಡಾಡ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Sunthnoor Imidacloprid 17.8% SL0.1

20 ಔಮಲಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಔಮಲಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಸಂತೋಷ್ ಾಅಳಂಡ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA DhuttagaonImidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಸಂತೋಷ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kudki Imidacloprid 17.8% SL0.1

20 ಬಾಬು ಸಾಬ್ ಾಅಳಂಡ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Sunthnoor Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಬಾಬು ಸಾಬ್ ಾಅಳಂಡ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Sunthnoor Imidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಬಾಬು Kalburgi ALAND NIMBARGA Sunthnoor Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಲಾಲಾಸ ಬ್ ನ್ದಾಫ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Vaijapur Imidacloprid 17.8% SL0.8

20 ಶಿಯ ೋದೇವಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.1

20 ಮಹಾದೇವಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imidacloprid 17.8% SL0.4

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Sunthnoor Imidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಪಾಿತಿ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL3

20 ಸೋನಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL5

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL3

20 ಔಲೆ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL1

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL5

20 ಶಿವರಣ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL2

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL4

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL3

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL5

20 ಔಲಾಮ ರ್ಣ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL5

20 ಧೂಳಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imidacloprid 17.8% SL4

20 ಶಿರ್ವನಂದ್ ನಾಯಕ ೋಡಿ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurProfenophos 50 % EC 2

20 ಮಹಾದೇವಿ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Hebli Profenophos 50 % EC 3

20 ತೇಜು ಚರ್ವಹ ಣ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Profenophos 50 % EC 3

20 ಾಆಾಂದ್ಯ  ಸಿಾಂಗ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Chitali Profenophos 50 % EC 4

20 ಸಾವಿತಿಯ Kalburgi ALAND KHAJURI Salegaon Profenophos 50 % EC 4

20 ನಾಖಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾಗಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್  ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Tadkal Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲೆಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Dargasirur Profenophos 50 % EC 3

20 ನಿೋಲಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Dargasirur Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಔಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Dargasirur Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಂಡಗಿ ಪ್ಟೇಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Gola (B) Profenophos 50 % EC 4

20 ಶಿಯ ೋದೇವಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Sunthnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ದ್ತಾ  ಜಮ್ಗದಾರ Kalburgi ALAND NIMBARGA Gola (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಔರಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA JeerhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಮ್ಗರಲಪ್  ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಮಹಾದೇವಿ ಪೇಲಿೋಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಚನ್ನ ಬಷಸ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA JeerhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಮ್ಗದೇವಿ Kalburgi ALAND ALANDA TelekuniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಯಲಿಾಂಖಯಮ  ಬಿ ಡ್ಲಾಂಗಿಮಠKalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಶಿಣಾ ಗೌಡ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಶಿವರಣಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ನಿೋಲಕಂಠ ಗೌಡ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ವರಣಗೌಡ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷವಂತಾಯ ಯ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಸದೇಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ದೇಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದ್ದ ಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ದಾಮ ಪ್  ನಾಯಕ ೋಡಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲಔಯಮ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG3

20 ರಸುಲಾಬಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG15

20 ಔದ್ಬಾಿಷ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG1.5

20 ಮಔಾ ಮ್ SAB Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG6.8

20 ಮಲೆಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚನ್ನ ಮಭ  ಹಿರೇಮಠ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಂಔಯಮ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ಮೃತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ ಗೌಡ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಡಿರ್ವಳಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ನ್ನ ಪುರ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔರೆಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವರಣಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜೋರಪಾಟೇಲ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ ನಾಯಕ ೋಡಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ತಿಪ್ ಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಂದ್ಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲೆಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಕೄಯ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವರಣಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಿಲಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾಇರಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಸದೇಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲೆಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹುಲೆಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮುಗೆಿಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3



20 ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಧೋಲಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಮಶ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಂಖಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಮನ್ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸನುಮಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಲಿತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲೆಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI MatkiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ಣಾ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ಣಾ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ಶೇೋಕ್ ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ ರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುರುದೇವಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುಜಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷಬನಾನ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಗಿರಿೋಶ್ ಔಲಾಮ ನ್ರಾವ್ ದೇಸಾಯಿKalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಾಅನಂದಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ಮೃತ್ಪ್  ಎಸ್ ಚೌಡಶೄಟಿಟ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಾ಄ನ್ನ ಪೂಣಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸೋಮಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷರಾಜ ಾಅರ್ ಹಾಲಪ್ ಗೋಳ್Kalburgi ALAND ALANDA JeerhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷರಾಜ ಾಅರ್ ಹಾಲಪ್ ಗೋಳ್Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA MamdapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂತೋಷ್ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದ್ಯ ಶಾ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi ALAND KHAJURI TadolaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಲೆಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಾಖಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಂಔಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದಡಡ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಣಮಂತ್ ದರೆ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಣಿಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾಇರಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಿೋಲಗಂಖಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಗಳಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ಬಾಫ ಸ್ ಾ಄ಲಿ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂಖಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾಆಸಾಭಯಿಲಾ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ESHAPPA Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪುಷಾ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗಂಖಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷಯಮ ದ್ ಸಮೋದ್ ಾ಄ಲಿ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಸದೇಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದ್ಯ ಭಾಖಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಲೆಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜಶಕರ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗಿರೆಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಹಾಾಂತ್ಯಮ  ಸಾವ ಮ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜವವ ರಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಚ್ಚಚ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೋಮಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೋಮಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಷನ್ ಸಾಬ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI HodlurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಾಆಷಪ್  ತ್ರಲೂರು Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಭಾಖಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದ್ಲಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ರಂಖಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ರಂಖಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುರಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ವರಣಪ್  ರಾಮಲಿಾಂಖಪ್  ಹುಗಿಗKalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರಲಿಾಂಖ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಣೋಜ Kalburgi ALAND KHAJURI KhajuriEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಗವಾಂದ್ಯ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಪಾಿತಿ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವರಣಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲಕ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾಆಬಾಯ ಹಿಾಂ ಸಾಬ್ ಖಾಜೋಭಾಯಿ ಜಮ್ಗದಾರ್Kalburgi ALAND ALANDA SangolgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲೆಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್  ಶಂಔರಪ್  ತ್ಳರ್ವರKalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್  ಗುರುಪ್  ಕ್ತರುತಿKalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಗಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಸದೇಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಯ ೋದೇವಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸೈಫಾನ್ SAB Kalburgi ALAND ALANDA BolaniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಹಾಾಂತ್ಪ್  ಸಾಯಬಣಾ  ಔಟಿಟKalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್  ರಾಮಚಂದ್ಯ  ಪ್ಯ ಚಾರKalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3



20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಸಭ ದ್ ಾ಄ಲಿ ಾ಄ಮನಾಸಾಬ್ ನಾಕದಾರKalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ ರೂಗಿ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಮಲಪ್  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂಗಿೋತಾ ರೋಗಿ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಗುರುಪ್  ಮೄಟಿಯ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಿತಾಾಃ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಾವಿತಿಯ  ಾ಄ಔಕ ಲಕೇೋಟೆ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಿೋಲಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುಧಿೋರ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ನಿಮಿಲ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗಲೆಪ್  ಜಾಮಗೋಾಂಡ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷರಾಜ ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್  ಮೇಷಲಗಿKalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಖಾಸಿಾಂ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಮಂಜುನಾಥ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ ಾ಄ಬುದ ಲಕ ರಿಾಂ ಮಕ್ತಾಂದ್ರ್Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ರತ್ನ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂಡಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪ್ಯ ದೋಪ್ ರೂಗಿ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಮಲೆಔಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಹಿಬ್ರಬ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಹಾಾಂತ್ಪ್  ಶಂಔರಪ್  ನ್ಟಿಔರ್Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸಿದ್ದ ಪ್  ಸಾರಸಂಬಿ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ ಶಿವರಣಪ್  ಹಿಪ್ ರಗಿKalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದ್ವರತ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾಆಬಾಯ ಹಿಾಂ ಭಾಷಾ ಜಮ್ಗದಾರ್Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್  ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಪ್  ಹರಟೆKalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಾಬು ರಾಮಣಾ  ಬಯಕೇೋಡ್Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಧರೆಪ್  ಸಾಲಗರ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಭೋಮಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಹೇಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಗಂಖಯಮ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಔಸೂಾ ರಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಷತ್ವ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಮಡಿರ್ವಳಪ್  ಸಾಯಿಬಣಾ  ಪೂಜಾರಿKalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಬುಡಿನ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಲಚಚ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ್ವನಂದ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಾಅನಂದ್ ಎಸ್ ರಿವೂರ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಗದೇವಿ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔವಿತಾ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಖದೆದ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದ್ದ ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದ್ತ್ಾ ಪ್  ಮಲೆಪ್  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 NITIN Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಿೋರಪ್  ವಿಠಠ ಲ ಬಾಬೆಾಡ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ನಂದಾಬಾಯಿ ಪುಲಾರಿ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಮೇಹ್ದದ  ನ್ಬಿಸಾಬ್ ಮರ್ಣಯಾರ್Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹಾಷನ್ SAB Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 LAL SAB Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷರಾಜ ಫುಲಾರಿ Kalburgi ALAND ALANDA TelekuniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷರುಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಧಮಿಣಾ  ಹುಗರ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔನಾಮ  ಕುಮ್ಗರ Kalburgi ALAND ALANDA SangolgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ತಕ್ತರಾಾಂ ಕ್ತಾಂಬೆೆ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೋಮ್ಗಶಾ ಪುಲಾರಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಾಯಬವ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಬಾಬು Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುಕದೇವ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷಲಿಾಂಖಯಮ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರಬಾಯಿ ಸಿದ್ದ ಪ್  ಹೂಗರKalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಾಡೆ್ಲಮ್ಗಶಾಕ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪೄಯ ೋಮಬಾಯಿ ಮೇೋತಿರಮ್ ಚರ್ವಹ ಣ್Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಶಿರ್ವನಂದ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿವಕ್ ರವಿೋಾಂದ್ಯ  ತೇಲಕ ರ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವರಣ ರಡಿಡ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷಿಬಿ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಖವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾಆಬಾಯ ಹಿಾಂ ಪ್ಟೇಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾಇರಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾಇರಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೋಮ್ಗಶಾ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಖದೇಪ್  ಸಿ ಕುಾಂಬಾರ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ನಾಖಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ಶೇೋಕ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ರುಣಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕ್ತಶಿನಾಥ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರುಔಕ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3



20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಎಸ್ ತ್ಳರ್ವರKalburgi ALAND ALANDA KunisangaviEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುಜಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಾಬು Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದಾದ ರೂ Kap ಔಪ್ನೂರು Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವರಣಪ್  ನಾಯಕ ೋಡಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದ್ದ  ಎಸ್ ಾಈಪ ನ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಲಿಾಂಖಯಮ  ಬಿ ಮಠಪ್ತಿ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಯ ೋಗೋಪಾಲ್ ಮೇಸನೆಾಲ್ ರ್ವಮ ಸ್Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಮಡಿರ್ವಳ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಾ಄ರವಿಾಂದ್ Kalburgi ALAND ALANDA GulhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸುರೇಾಂದ್ಯ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರವಿೋಾಂದ್ಯ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಜ ರಾವ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾಈಮಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಹೆಮ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಜಖದೇಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA TelekuniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಾ಄ಔಫ ರ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ಮಕ್ತಿಾಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಾ಄ಾಂಬರೇ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಾ಄ಮೃತ್ Kalburgi ALAND ALANDA JeerhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಾ಄ಮೃತ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸಾಯಬಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಮರೆಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕ್ತವಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA GulhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸಾಯಿಬಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗಂಖಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA JidgaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಯಮನ್ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರಾಯ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA JidgaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA JidgaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಣ್ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಡಿ.ಹಾಜ ಸಾಬ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಗಂಖಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನ್ರಷಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸಾಯಫ ನಾನ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮರಿಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೋಮರಾಯ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೋಮರಾಯ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಂಜುನಾಥ್ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕ್ತಾಂತ್ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಮಲೆಪ್  ಮಲಗಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕವಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND ALANDA JeerhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಮನ್ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA JeerhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲೆಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಮಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA JeerhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕೃಶಾ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA JeerhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಭಾಸು Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಹೇಶ್ ದಾಸೋಖ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಭೋರಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಾಹೇಬಗೌಡ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ತಿಪ್ ಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಾಸು Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ ತೋಪು ಚರ್ವಹ ಣ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಶು ಪ್ರ್ವರ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಮೇೋಸನ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ದೇಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಯ ೋಶೆಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗೋಪಾಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹೇಮಲಾ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಾಬವ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಷಬನಾನ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಷಬನಾನ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಾಶಮ Kalburgi ALAND ALANDA JeerhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಯ Kalburgi ALAND ALANDA BolaniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷಣಾ  ಷಬನಾನ Kalburgi ALAND ALANDA BolaniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷಕುಯ Kalburgi ALAND ALANDA BolaniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND ALANDA BolaniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ರಾಮಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA BolaniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪಾಾಂಡು Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹೇಮಲ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಾಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ದೇಲಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸನ್ಮಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಎರಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಯಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಯಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಾಯಖಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜಾರಾಾಂ ಔಟೆ್ಪ್  ಕ್ತಲೆಿ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಿಾಂಖಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಾ಄ನ್ನ ಪುರಾನ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಧನ್ರಾಜ್ Kalburgi ALAND ALANDA BolaniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3



20 ತಾರಾ ಸಿಾಂಗ್ Kalburgi ALAND ALANDA BolaniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದ್ಯ Kalburgi ALAND ALANDA BolaniEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಮುನಾಮ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಸನುಮ್ಗನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಪ್ರ್ವರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗೋಧಿನ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಂಗಿಬೈ ಖಣಪ್ತ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಷಮಭ  ಕೇೋಗಿಲ Kalburgi ALAND ALANDA SangolgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಬಾಬು Kalburgi ALAND ALANDA HallisalgarEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗೋಪಾಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಿಮಿಲಾ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಖದೇಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಾಬು ರಾವ್ Kalburgi ALAND ALANDA MamdapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇಕಿ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ಶಿಮೂತಿಿ ಶಾಸಿಾ ರ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಮಲಿಾಂಖಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸನ್ಮಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಾ಄ಾಂಬಿಕ್ತ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA SangolgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ರಾಜಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA JeerhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ತಿಮಭ ಯಮ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನ್ರಸಿಾಂಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ನ್ರಸಿಾಂಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.JEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಗಪ್ ಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕಿವನ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಔಲೆಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪಾಲಕುತಿಿ ರಾಮಕೃಶಾ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.5

20 ಸಿದ್ದ ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಶಂಔರ್ ಚರ್ವಣ್ Kalburgi ALAND ALANDA DegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.6

20 ಗುರುಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.4

20 ಮಹಾವಿೋರ್ ಜಡಿ Kalburgi ALAND ALANDA HebliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG1

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.25

20 ಾಅನೆಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA KhanapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.45

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG1

20 ಸೋಮಲಾ Kalburgi ALAND ALANDA KodalhangergaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.7

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA KhanapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.5

20 ಸಿದ್ಧ ರಾಜ್ Kalburgi ALAND ALANDA KodalhangergaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.5

20 ಶಿಕಂಠಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸೋಮಲಾ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕಿಷ ಭ ೋಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ನ್ರಷಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA TadkalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಗುಾಂಡಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG1

20 ಭೋಮರಾಯ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹಿೋರಾಲಾಲ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.7

20 ರಮಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG1

20 ಶಾಮ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.1

20 ರಾಚೋಟಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.9

20 ಮಕೂಫ ಲ್ ಮಯಮ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.5

20 ನಾಖಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪ್ದಾಭ ತಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಯಲೆಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA ShakhapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG1

20 ಸಿೋತ್ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG1

20 ಶಂಔರಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG1

20 ವೄಾಂಔಟ್ ರಾವ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ವರಣಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.4

20 ಚನ್ನ ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಲಕ್ಷ್ಭ  ರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಸಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂತ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ತಳಸಿರಾಮ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 1

20 ಗೋಪಾಲ್ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ರೇಣಸಿದ್ದ ಯಮ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಕೄಯ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ತಿಪ್ ಣಾ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಿವನ್ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ತಾಯಮಭ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ರುಕಿಭ ರ್ಣ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ನಾಯಕ್Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಷಮವ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಸಂತೋಷ್ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಮೌಲಮ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಸರಿ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಪಾಾಂಡು Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಮೇನಿಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಬಿರ್ ಬಾಲ್ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ತ್ರು Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 50 % EC 3

20 ಮೇೋತಿಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕಿಷ ಭ ೋಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಹುಸೇನ್ಮಭ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಮ್ಗರಮಭ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಪುಯಿ ಸುಭಾಷ್ ಚರ್ವಹ ಣ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಯಂಔಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಚೌಡಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಯಲೆಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿವರಣಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೋಮ ಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಷಬವ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ನಿಜಗುಣಯಮ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಾಹೇಬಿ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3



20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಸದೇಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಸನ್ಭ ಾಂತ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ದಡಡ  ಭೋಮಣಾ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದ್ದ ಣಾ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಸತಿಾ ರದ್ ಬೇಗಂ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ರಿಹಾನಾ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿವರಣಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಗುರುರಾಜ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G) Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಾಬು Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurProfenophos 50 % EC 3

20 ಭೋಮಣಾ  ದಡಿಡ ಮನಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಸದೇಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿಜಯಕುಮ್ಗರ ಷಬಶೄಟಿಟ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಲೆಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕಿಷ ಭ ಪುತ್ಯ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಚದಾನಂದ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದ್ದ ಪ್  ಶಿ ನ್ವಿೋ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದ್ದ ಪ್  ಶಿ ನ್ವಿೋ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಚೆನ್ನ ಬಷಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಾ಄ಮೃತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುಭದ್ಯ  ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Jamga KhandalaProfenophos 50 % EC 3

20 ಾ಄ನಿಲ್ ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Tadola Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Tadola Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಗಲೆಾಲಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Alanga Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಹಾಾಂತೇವ ಔರಮುಚ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಸದೇಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kawalga Profenophos 50 % EC 2

20 ಚೆನ್ನ ವಿೋರಪ್  ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿರಾಜುದದ ೋನ್ ಮನ್ಸ ಫಾದ ರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಜೆಟೆಟ ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA LadchincholiProfenophos 50 % EC 2

20 ರವಿ ಕುಮ್ಗರ್ ಹಿಪ್ ರಗಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kawalga Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಂತೋಷ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Bomanhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಲಪ್  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kawalga Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಿವನ್ರಾವ್ ಎಸ್ ಕುಲಔರ್ಣಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಜೈತನಾಬಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಕೄಯ ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದ್ದ ಣಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೋಮರಾಯ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುಭದ್ಯ ಮಭ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 PNDIT Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 2

20 PNDIT Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಟೆಟ ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ರವಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೋಮರಾವ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೋಜರಾಜ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಲೆಿನಾಥ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 1

20 ರವಿೋಾಂದ್ಯ  ಮೇೋಟ್ಗಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Bhusnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಜಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Bhusnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಗುರುಲಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kawalga Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಬುರಾಯ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಔರ್ ಬಡಾಡಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Jawali.D Profenophos 50 % EC 2

20 ವೄಾಂಔಟೇಶ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಕೇೋಬಾಲ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೇಸಮಭ ದ್ ಸನಿೋಫ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಂತೋಶ ಾಅಾಂದ್ನಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಾ಄ನ್ವ ರ್ ಪಾಶಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದ್ದ ಮಭ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 3

20 ರುದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಲೆಾಲಿಾಂಗ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Profenophos 50 % EC 2

20 ಾಆಾಂದಾಯ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಣ್ಮಭ ಕ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಾ಄ಶೇೋಕುಮ್ಗರ ಎಚ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಾಲ್ ಬಿೋ ಬೇಗಂ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಷಮಭ  ಾ಄ಡಿಖ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G) Profenophos 50 % EC 3

20 ಾ಄ನಾನ ರೆ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಬು Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G) Profenophos 50 % EC 3

20 ರುಕೇಭ ದದ ೋನ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖಮಭ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಯೋಗಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಮ್ಗರೆಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G) Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ್  ಮಷರಬ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND KHAJURI Nandgur Profenophos 50 % EC 3

20 ಾಇರಣಾ  ಎಸ್ ಸಿನೂನ ರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಪುತ್ಯ  ಎಾಂ ಸರಳಾಯ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ನ್ಸಿೋರುದದ ೋನ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Nandgur Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ ರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುರುಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಷಮಭ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಾಇರಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI Nandgur Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಾವಿತಿಯ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಔಮಲಾಬಾಯಿ ಎಾಂ ರ್ವಖದ ಗಿ Kಿalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಖನಾಥ ಬಿಡೂನ ಔಿರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 3

20 ಪೇಮು Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಔಸೂಾ ಬಾಿಯ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಯ ೋಪಾದ್ ಮುತ್ಾ ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kerur Profenophos 50 % EC 4



20 ಮಡಿರ್ವಳಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kerur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರ್ವನಂದ್ ಮ್ಗಾಂಗ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Dargasirur Profenophos 50 % EC 2

20 SIDAPPA Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KINNI ABBALAProfenophos 50 % EC 3

20 ಭೋಮ್ಗಶಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ನಿಾಂಖಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kerur Profenophos 50 % EC 3

20 ಾಇರಣಾ  ಸಿದಾಯ ಮಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Dargasirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುರುಶಾಾಂತ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KINNI ABBALAProfenophos 50 % EC 1

20 ಗುರುಶಾಾಂತ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 1

20 ಸೋಮಶಕರ್ ರೇಪ್  ಚನ್ಭ ಳಿ್ಳKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 3

20 ನಿಾಂಖಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 1

20 ರಮಶ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ಶಾರದಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Chalgera Profenophos 50 % EC 2

20 ದ್ಯಾನಂದ್ ಚನ್ಮಗರಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kerur Profenophos 50 % EC 2

20 ದಾಡು Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kerur Profenophos 50 % EC 1

20 ತೇಜು ಚರ್ವಣ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ಚನ್ನ ಪ್  ಡಡ ರ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Bhimpur Profenophos 50 % EC 2

20 ಾ಄ಣಾ  ರಾಯ Kalburgi ALAND NARONA Bilgunda Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಿಲೆ್ Kalburgi ALAND NARONA Bilgunda Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂತೋಷ್ Kalburgi ALAND NARONA Bilgunda Profenophos 50 % EC 3

20 ಚನ್ನ ಪ್  ಡಡ ರ್ Kalburgi ALAND NARONA Bilgunda Profenophos 50 % EC 3

20 AMBU Kalburgi ALAND NARONA Bilgunda Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Sunthnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 1

20 ಗುಾಂಡವ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kerur Profenophos 50 % EC 2

20 ದ್ತಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 2

20 ದ್ತಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarProfenophos 50 % EC 2

20 ಸುಭಾಷಾ ದಡಡ ಮನಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Ikkalki Profenophos 50 % EC 2

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kamanhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kerur Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Ningdhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಲಕ ಣಾ  ಗೌಡ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 3

20 ಚನ್ನ ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಷರಾಜ ಗುರುಪ್  ನಂದಾಮ ಳKalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Bhimpur Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖಯಮ  ಎಸ್ ಹಿೋರಮಠ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Nimbal Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ರಾಜ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನಾಥ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Nimbal Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖಮೂತಿಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಬನ್ಶಂಔರಪ್  ಷಜೆ ನ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Ambewad Profenophos 50 % EC 2

20 ERAPPA Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Dargasirur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಾಾಂತ್ಯಮ  ಸಾವ ಮ ಹಿರೇಮಠ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Nimbal Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Madgunki Profenophos 50 % EC 3

20 ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್  ರೆಮಭ ರ್ಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 3

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ರಾಧಿಕ್ತ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಧಿಕ್ತ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Zalki (K) Profenophos 50 % EC 1

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi ALAND NARONA Bhodhan Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿೋರಪ್ಕ್ಷ್ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ದಡಡ ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 3

20 ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Ningdhalli Profenophos 50 % EC 1

20 ರಂಖಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA ALLAPURA (J)Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಮನ್ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದ್ದ ಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ನಿಾಂಖಪ್  ದ್ಳರ್ವಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Nimbal Profenophos 50 % EC 3

20 ಸನುಮಂತ್ರಾಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Nimbal Profenophos 50 % EC 2

20 ದೇಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarProfenophos 50 % EC 2

20 ಗಂಖಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kerur Profenophos 50 % EC 1

20 ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Kerur Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದ್ದ ಪ್  ಕೇೋಟಾರ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarProfenophos 50 % EC 2

20 ಭೋಮಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarProfenophos 50 % EC 2

20 ದಡಡ ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KhedomergaProfenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಾಂದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Nimbal Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಾತಿಮ್ಗ ಬಿೋ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarProfenophos 50 % EC 2

20 ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ಷಣಾ  ಮೇಖಳಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA SawleshwarProfenophos 50 % EC 2

20 ಬಷಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ಬಷಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ಶೄವ ೋತಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 2

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Kinnisultan Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Hodlur Profenophos 50 % EC 3

20 ಯಮುನಾಫ ಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA KhedomergaProfenophos 50 % EC 2

20 ಭೋಮಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI Hodlur Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕಿಷ ಭ Kalburgi ALAND KHAJURI Hodlur Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಯ ೋನಿರ್ವಸ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Hodlur Profenophos 50 % EC 3

20 ರಮಶ್ ಸಡಪ್ದ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Hodlur Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಾಷಾಮೋಯ Kalburgi ALAND KHAJURI Hodlur Profenophos 50 % EC 3

20 ಸೋಮಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಪೂರಾಯ Kalburgi ALAND KHAJURI Matki Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲೆಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAProfenophos 50 % EC 1

20 ಸುಭದ್ಯ ಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI Hodlur Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಪುತ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Hodlur Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಔಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Jawalga (J) Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಲಿಾಂಖಯಮ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೌಲಾನಾ ಸಾಬ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿವರಣಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Alanga Profenophos 50 % EC 3

20 ಾಆಾಂದ್ಮತಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Chitali Profenophos 50 % EC 3

20 ಲೋಕಶ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Alanga Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಣಾ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ನ್ರಷಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಾಇರಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Jawalga (J) Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುಮಲತಾ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕ್ಷ್ಭ ಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI Kinnisultan Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೋಪಾಲರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND KHAJURI Chitali Profenophos 50 % EC 3



20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND NARONA Karhari Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಬುರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND KHAJURI Annur Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೇೋಸನ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND NIMBARGA Madiyal Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಖರಾಜ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Alanga Profenophos 50 % EC 3

20 ಔರೆಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ವರಣ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND NIMBARGA Dhannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಾ಄ಯಮ ಣಾ  ಗೌಡ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಾನ್ಜ್ ಬಿೋ Kalburgi ALAND KHAJURI Annur Profenophos 50 % EC 3

20 ಸನುಮಂತ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G) Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೋಮಪ್ Kalburgi ALAND NARONA Wagdhari Profenophos 50 % EC 3

20 ಾಈಮ್ಗದೇವಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Alanga Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲೆೋಜ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದ್ದ ಲಿಾಂಖಯಮ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಯ ೋಧರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಾಾಂತ್ಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಚನ್ನ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Salegaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲೆಣಾ Kalburgi ALAND NARONA Karhari Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಿಶಟ ಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಿಸಿಭ ಲೆಾ  ಬೇಗಂ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 3

20 ದಾಮ ಮಭ Kalburgi ALAND NARONA Betjewargi Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಗುರುರಾಜ ಕುಲಔರ್ಣಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Profenophos 50 % EC 3

20 ಮುನಾನ  ಚರ್ವಹ ಣ Kalburgi ALAND NARONA Karhari Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಔರಮಭ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೋಮಲಾ ನಾಯಕ್ Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaProfenophos 50 % EC 3

20 ಮೇಖಲಮ  ನಾಯಕ್ Kalburgi ALAND NARONA Narona Profenophos 50 % EC 3

20 ರೇಣ್ಮಕ್ತ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 3

20 ಸನ್ಮಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 1

20 ಕುಪ್ ಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಯ ೋದೇವಿ ಾ಄ಖಸಿಮನಿ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 2

20 ಸೋಮನಾಥ ಎಾಂ ದೇರಮನಿKalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಖಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Profenophos 50 % EC 1

20 ಷಲಿೋಮ್ಗ ಬೇಗಂ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 3

20 ಾಅನಂದ್ ಕುಮ್ಗರ್ ಬುಲೆಾ Kalburgi ALAND ALANDA Shakhapur Profenophos 50 % EC 2

20 ತಿಪ್ ಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿಜಯಲಕಿಷ ಭ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿಶಾಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 2

20 ರಮಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 3

20 ಔಲೆಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಲೆಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಸದೇಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Shakhapur Profenophos 50 % EC 3

20 ದ್ಯಾನಂದ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 3

20 ರಮಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 2

20 ಾಆಸ್ಭ ೈಲಾಸ ಬ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 3

20 ಗಂಗಧರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 1

20 ತಿಪ್ ಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಾಹಿನ್ ಬೇಗಂ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಖದೋಶ್ ಕ್ತಾಂತಿ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jeerhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಗುಾಂಡಪ್  ಕುಾಂಬಾರ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Profenophos 50 % EC 3

20 ಪತಾಾಂಬಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Tadkal Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 2

20 ಾ಄ಾಂಬಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Shakhapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA Hebli Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi ALAND ALANDA Jeerhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಘುಡು SAB Kalburgi ALAND ALANDA Munhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಷರಷವ ತಿ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದ್ದ ಯಮ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jidga Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA Jidga Profenophos 50 % EC 1

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA Jeerhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಮ್ಗಶಾಕ್ Kalburgi ALAND ALANDA Tadkal Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಲಿೋಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA Tadkal Profenophos 50 % EC 1

20 ವರಣಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Profenophos 50 % EC 3

20 ವರಣಬಷಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jamga.J Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೄಸಬ್ರಬ್ ಾ಄ಲಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೇಸಮಭ ದ್ ಸನಿೋಫ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jidga Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗಾಂದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Profenophos 50 % EC 3

20 ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Munhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Degaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi ALAND ALANDA Degaon Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಜು Kalburgi ALAND ALANDA KodalhangergaProfenophos 50 % EC 2

20 ದೇವಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Jidga Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೌರಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Degaon Profenophos 50 % EC 1

20 ನಿಾಂಖಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Profenophos 50 % EC 3

20 ನ್ರಸಿಾಂಖ ರಾವ್ Kalburgi ALAND ALANDA Degaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Profenophos 50 % EC 3

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ Kalburgi ALAND ALANDA Hallisalgar Profenophos 50 % EC 2

20 ದಾಮರಗಿದ್ದ  ಗುರು ರಾಗವಾಂದ್ಯ  ಗೌಡKalburgi ALAND ALANDA Khanapur Profenophos 50 % EC 2

20 ದಾಮರಗಿದ್ದ  ಗುರು ರಾಗವಾಂದ್ಯ  ಗೌಡKalburgi ALAND ALANDA Munhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ರವಿೋಾಂದ್ಯ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Profenophos 50 % EC 3

20 ಮ್ಗರ್ಣಔಮ ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviProfenophos 50 % EC 3

20 ರಮಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA Hebli Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೋಮ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND ALANDA Hebli Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೋಮ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviProfenophos 50 % EC 3

20 ಮೇೋಸನ್ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇೋಸನ್ Kalburgi ALAND ALANDA Tadkal Profenophos 50 % EC 2

20 ರಮಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕಿಷ ಭ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviProfenophos 50 % EC 3

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 4



20 ಬಔರ್ ಾ಄ಲಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 3

20 ಪಾಿತ್ಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 4

20 ಸುಬಫ ಣಾ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲೆಪ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Hiroli Profenophos 50 % EC 3

20 ಬದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ರಘುನಾಥ್ Kalburgi ALAND NARONA Sawalgi (K)Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಭೋಮಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND NARONA BetjewargiProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಚಂದ್ಯ ಶಕರ್ Kalburgi ALAND NARONA BelamogiProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಮೆಬ್ರಬ್ ಜಮ್ಗದಾರ್ Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಮರಟ್ನರು Kalburgi ALAND NARONA RikkenalurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC4

20 ಸಿದ್ದ ರಾಮ Kalburgi ALAND NARONA WagdhariProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ Kalburgi ALAND NARONA BelamogiProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC5

20 ರಫಿೋಕ್ Kalburgi ALAND NARONA BhodhanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಭೋಮಣಾ Kalburgi ALAND NARONA KarhariProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ವರಣವ Kalburgi ALAND NARONA KamalanagarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC4

20 ಶಿರ್ವನಂದ್ ಹಿಪ್ ರಗಿ Kalburgi ALAND NARONA SangundaProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಗಂಖಣಾ Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಗಂಗಬೈ ತಳಜಪ್  ಾ಄ಔಕ ಲಕೇೋಟೆKalburgi ALAND NARONA NaronaProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಪರೋಜ Kalburgi ALAND NARONA KarhariProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಷಪ್ Kalburgi ALAND NARONA WagdhariProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಬಷರಾಜ ಎಾಂ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಮಲನಾಬಿ ಮೌಲಾಲಿ ರುಕುಭ ದದ ೋನ್Kalburgi ALAND NARONA NaronaProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC4

20 ಸಿದ್ದ ಮಲೆಪ್  ಜೆಟ್ಟ ಪ್  ತ್ಳರ್ವರKalburgi ALAND NARONA BelamogiProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಮಮತಾಜ್ ಮ್ಗರಟ್ನರ್ Kalburgi ALAND NARONA KarhariProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಪ್ಯ ಭು ತಕ್ತರಂ ಜಮ್ಗದಾರ್ Kalburgi ALAND NARONA Sawalgi (K)Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ವರಣಗೌಡ Kalburgi ALAND NARONA BetjewargiProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಮಲೆಿನಾಥ ಭೂಷನೂರ Kalburgi ALAND NARONA BhodhanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಶಿಲಾ  ಮಹೇಶ್ ರಡಗಿ Kalburgi ALAND NARONA KarhariProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ರುಕಿಭ ರ್ಣಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA BhodhanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಸಮೋದ್ Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಸಿದ್ಧ ರಾಮ ಔರಬಷಪ್  ಗಂಗಾಂಡKalburgi ALAND KHAJURI SalegaonProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC8

20 ಾ಄ವ ಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI ChitaliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC7.4

20 ಮಲೆಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC7

20 ಭೋಮ್ಗಶಾ Kalburgi ALAND KHAJURI ChitaliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC8

20 ಸೂಯಿಕ್ತಾಂತ್ ಧೋತಿಯ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC8

20 ಭೋಮರಾಯ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC8

20 ಮಲೆಿನಾಥಜಟೆಟ ಪ್  ತ್ಳರ್ವರ Kalburgi ALAND KHAJURI ChitaliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC7

20 ಜೆಟ್ಟ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC8

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI ChitaliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC7.6

20 ಶಿಯೋಗಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KinnisultanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC6

20 ವಶಿಔಲಾ Kalburgi ALAND NIMBARGA KawalgaProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ವಿಲಸುಕಮ್ಗರ ಮ್ಗಮ ಶೄಟಿಟ Kalburgi ALAND KHAJURI Annur Imazethapyr 10% SL0.6

20 ಮಲಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮಲೆೆೋಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಿದ್ದ ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸುನಿೋಲಕುಮ್ಗರ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Imazethapyr 10% SL 1

20 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Imazethapyr 10% SL 1

20 ದೇವಿಾಂದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶೇೋಭಾದೇವಿ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (K) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸೋಮಶಕರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಾ಄ನಿತಾ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಹಿರಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B) Imazethapyr 10% SL 1

20 ದ್ಯಾನಂದ್ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮಹಾದೇವಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Imazethapyr 10% SL 1

20 ಚಂದ್ಯ ಕ್ತಾಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Imazethapyr 10% SL 1

20 ವರಣಪ್  ಕುತ್ಿನ್ಳಿ್ಳ Kalburgi ALAND ALANDA Khanapur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಯಮನ್ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Khanapur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಿದಾದ ರೂH Kalburgi ALAND ALANDA Degaon Imazethapyr 10% SL 1

20 ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Imazethapyr 10% SL 1

20 ವಿಟ್ಟ ಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Imazethapyr 10% SL 2

20 ನಿಾಂಖಪ್  ಚೌಡಕಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imazethapyr 10% SL 1

20 ದ್ಲತ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imazethapyr 10% SL 4

20 ಭೋಮಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imazethapyr 10% SL 4

20 ಾಅಾಂಜನೇಯಕುಮ್ಗರ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imazethapyr 10% SL3.4

20 ಾಅಾಂಜನೇಯಕುಮ್ಗರ Kalburgi ALAND KHAJURI Khajuri Imazethapyr 10% SL 4

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Imazethapyr 10% SL0.3

20 SIDDALING Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Imazethapyr 10% SL0.7

20 SIDDALING Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Sawleshwar Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮಹಿಬ್ರಬ್ ಷಬ್ ನ್ದಾಫ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Sawleshwar Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮಹಿಬ್ರಬ್ ಷಬ್ ನ್ದಾಫ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Sawleshwar Imazethapyr 10% SL 1

20 ರತ್ನ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Sawleshwar Imazethapyr 10% SL 2

20 ರತ್ನ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Sawleshwar Imazethapyr 10% SL 1

20 ಾ಄ಣ್ಣಾ ರಾವ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Mogha (K) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಬಷಮಭ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Mogha (K) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಕುಬೇಾಂದ್ಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImazethapyr 10% SL 1

20 ಕುಬೇಾಂದ್ಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಜಾಂದ್ಯ  ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Sakkerga Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭೋಮರಾಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Madgunki Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭೋಮರಾಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Madgunki Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಂಖಮನಾಥ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Nimbal Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಂಖಮನಾಥ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Nimbal Imazethapyr 10% SL 1

20 ಕ್ತಶಿರಾಯ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImazethapyr 10% SL 1

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA MADANAHIPPARAGAImazethapyr 10% SL 1

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND MADANAHIPPARAGA Dargasirur Imazethapyr 10% SL 2

20 ಬಿೋರಪ್  ಹನ್ನ ಾಂಗಿ ಜ್ೋಗೂರುKalburgi ALAND KHAJURI Alanga Imazethapyr 10% SL 2

20 ದೇಲ Kalburgi ALAND NIMBARGA Bomanhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ರವಿೋಾಂದ್ಯ Kalburgi ALAND NIMBARGA Hithal Sirur Imazethapyr 10% SL0.3

20 ಶಿಡಡ ನ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಲಲಸಿಾಂಗ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಪೂರು Kalburgi ALAND NIMBARGA Benisirur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ ಚನ್ಮಲೆಪ್  ಪ ಪಾಟಿೋಲ್Kalburgi ALAND NIMBARGA Yelsangi Imazethapyr 10% SL0.2

20 ನಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Nimberga Imazethapyr 10% SL0.3

20 ಸೋನುಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kawalga Imazethapyr 10% SL0.3

20 ನಿಾಂಖಪ್ Kalburgi ALAND NIMBARGA Kadganchi Imazethapyr 10% SL0.5

20 ಸುಣಿ ಗೋಲ್ಡ Kalburgi ALAND NIMBARGA Dhannur Imazethapyr 10% SL0.1

20 ಸುಭಾಷಾ Kalburgi ALAND NARONA KeriambalgaParaquat Dichloride 24% SL4



20 ರೇವುಬಾಯಿ Kalburgi ALAND NARONA BelamogiParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಕೃಶಾ ಪ್  ಚರ್ವಹ ಣ್ Kalburgi ALAND NARONA NaronaParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಗಂಖಮಭ Kalburgi ALAND NARONA ChinchansurParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND NARONA GunjbabladParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಗುರುಬೈ ಎಸ್ ಔರಮುಗಿ Kalburgi ALAND NARONA WagdhariParaquat Dichloride 24% SL3

20 ಶಿವರಣಯಮ Kalburgi ALAND NARONA BhodhanParaquat Dichloride 24% SL2

20 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Paraquat Dichloride 24% SL4

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Sirur (G)Paraquat Dichloride 24% SL4

20 ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾಆಸಾಭಯಿಲ್ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಪಾಪ್ಮಭ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಶಾರದಾಬಾಯಿ Kalburgi ALAND KHAJURI KhandalaParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಪಾಾಂಡಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಜರನ್ಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಚಂದಾ SAB Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaParaquat Dichloride 24% SL6

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaParaquat Dichloride 24% SL6

20 ಲಕಿಷ ಭ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaParaquat Dichloride 24% SL5

20 ನಾಖಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI AlangaParaquat Dichloride 24% SL5

20 ಪೂಜಾ Kalburgi ALAND ALANDA Sangolgi Azadirachtin 0.15% EC5

20 ಔಸೂಾ ರಿ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಭೋಜಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Sangolgi Azadirachtin 0.15% EC1

20 ಗುಾಂಡಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Azadirachtin 0.15% EC6

20 ಸೋಮಲಾ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Azadirachtin 0.15% EC4

20 ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Azadirachtin 0.15% EC3

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Azadirachtin 0.15% EC2

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Azadirachtin 0.15% EC5

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Azadirachtin 0.15% EC4

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Azadirachtin 0.15% EC6

20 ರೇಣಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Azadirachtin 0.15% EC3

20 ಶಕ ಚಂದ್ Kalburgi ALAND ALANDA Telekuni Azadirachtin 0.15% EC5

20 ಬಷರಾಜ್ Kalburgi ALAND ALANDA Munhalli Azadirachtin 0.15% EC2

20 ಜಖದೋಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA Munhalli Azadirachtin 0.15% EC5

20 ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Honhalli Azadirachtin 0.15% EC3

20 ಾ಄ನ್ವಿೋರಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Bolani Azadirachtin 0.15% EC2

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA Honhalli Azadirachtin 0.15% EC4

20 ಮಲೆಿಕ್ತಜುಿನ್ Kalburgi ALAND ALANDA Hallisalgar Azadirachtin 0.15% EC6

20 ಸಿದ್ದ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Hallisalgar Azadirachtin 0.15% EC3

20 ಭೋಮರಾವ್ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಭೋಮ್ಗಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA KodalhangergaAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA Hallisalgar Azadirachtin 0.15% EC1

20 ಸಿದ್ದ ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiAzadirachtin 0.15% EC4

20 ವಕುಾಂತ್ಲಾ Kalburgi ALAND ALANDA KodalhangergaAzadirachtin 0.15% EC5

20 ಗುರುಬಷಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA KodalhangergaAzadirachtin 0.15% EC2

20 ದಾನ್ಯಮ  ನಿಲೂರು Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಮ್ಗರ್ಣಔರೆಡಿಡ Kalburgi ALAND ALANDA KodalhangergaAzadirachtin 0.15% EC5

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiAzadirachtin 0.15% EC6

20 ಖಣಪ್ತಿ ರಾವ್ ಕಿತ್ಾ ದ್ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiAzadirachtin 0.15% EC4

20 ನಾಖಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiAzadirachtin 0.15% EC1

20 ಾ಄ಮೃತ್ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಾ಄ಔಕ ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA KodalhangergaAzadirachtin 0.15% EC6

20 ಾಅಕ್ತವ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiAzadirachtin 0.15% EC2

20 ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ Kalburgi ALAND ALANDA YelinawadgiAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಮಹಿೋಾಂದ್ಯ ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND ALANDA KodalhangergaAzadirachtin 0.15% EC5

20 ನಾಗಿೋಾಂದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Azadirachtin 0.15% EC6

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Azadirachtin 0.15% EC4

20 ವಿೋರಭದ್ಯ ಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Azadirachtin 0.15% EC5

20 ಾಈಲೆಾಸ್ ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (K)Azadirachtin 0.15% EC4

20 ಪ್ಯ ಭು Kalburgi ALAND ALANDA Padsawali Azadirachtin 0.15% EC6

20 ಗಂಧಪ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Alanga Azadirachtin 0.15% EC5

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Tadola Azadirachtin 0.15% EC10

20 ಭೋಮ್ಗಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND KHAJURI Tadola Azadirachtin 0.15% EC15

20 ಾಆಬಾಯ ಹಿಾಂ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP17

20 ಷತ್ಮ ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP14

20 ನ್ಯಮ ಕೇೋಟಿ ವಿಜಯಶಕರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP16

20 ERAPPA Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP10

20 ರಸೂಲ್ ಬಿೋ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP12

20 ಕ್ತಶಿನಾಥ್ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP1

20 ಸೋಮಶಂಔರ ಾ಄ಡಿಕ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP17

20 ಮಹೇಬ್ರಬ್ ಬಿೋ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP13

20 ಾ಄ರುಾಂಕುಮ್ಗರ್ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP10

20 ಚನ್ನ ಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP4

20 ವರಣಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP6

20 ಭೋಮಣಾ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP2

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP18

20 ನಾಖಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP10

20 ಜೈಶಿಯ ೋ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP16

20 ವರಣಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP14

20 ಪ್ಯ ಕ್ತಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP10

20 ಭೋಮರಾಯ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP10

20 ದೇರ್ವಜ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP8

20 ದೇರ್ವಜ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP12

20 ರಾಮಚಂದ್ಯ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP10

20 ಾ಄ಪಾ ರಾವ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP10

20 ಡಿಪೆು Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP16

20 ಚನ್ನ ಬಷಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP10

20 ದಾಸೆಿ  ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP8

20 ಕಿವನ್ ರಾಥೋಡ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP10

20 ಕಿವನ್ ರಾಥೋಡ್ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP5

20 ಾಆಫ್ತಾ ಕರುನಿನ ೋಸಾ ಬೇಗಂ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP5

20 ಮೇಸಮಭ ದ್ ಾ಄ಬುದ ಲ್ ಹಾಬ್Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP15

20 ಮ್ಗರೇಾಂದ್ಯ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP16

20 ಪೂಜಾ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP12

20 ಮಸದೇಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP14

20 ಮಸಾಾ ನ್ SAB Kalburgi ALAND ALANDA Chincholi (B)Trichoderma viride 1%WP9

20 ಮೋನಾ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP14

20 ಖಣಪ್ತಿ Kalburgi ALAND ALANDA PadsawaliTrichoderma viride 1%WP10

20 ಭೋಮಶಂಔರ್ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviTrichoderma viride 1%WP17



20 ಮಲೆಿನಾಥ ಕೇೋಲೂಸ ರು Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviTrichoderma viride 1%WP16

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliTrichoderma viride 1%WP7

20 ಕವರ್ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliTrichoderma viride 1%WP15

20 ಔಲೆಪ್ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliTrichoderma viride 1%WP14

20 ರತ್ನ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA Aland (Rural)Trichoderma viride 1%WP11

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliTrichoderma viride 1%WP10

20 ಶಿಯ ೋಮಂತ್ ಬಿ ತ್ಳರ್ವರ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviTrichoderma viride 1%WP10

20 ಸಾಯಬನ್ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliTrichoderma viride 1%WP16

20 ಸುಮತಾಯ ಬಾಯಿ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliTrichoderma viride 1%WP14

20 ನಾಖಮಭ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliTrichoderma viride 1%WP9

20 ಶಿಯ ೋದೇವಿ Kalburgi ALAND ALANDA MunhalliTrichoderma viride 1%WP11

20 ಬಷರಾಜ Kalburgi ALAND ALANDA KunisangaviTrichoderma viride 1%WP10



ಕ್ರ .ಸಂ ಹೆಸರು ಗ್ರರ ಭ

ವಿತರಿಸಲಾದ 

ಉಕ್ಯಣ ರ ಮಾಣ ಷರಾ

1 ರಾಭಚಂದರ  ನೂರು ಸಳ್ಯಯ ಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

2 ಭೀಭಶ್ಯಯ  ಶಿಖ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

3 ಚಿದಾನಂದ್ ಫಷಣ್ಣ ಸಳ್ಯಯ ಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

4 ಭೀಭಣ್ಣ  ಸೇೀಭಣ್ಣ ಸಳ್ಯಯ ಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

5 ಶಿವುಲುಬೆ ಧನರಾಭಣ್ಣ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

6 ಔಲ್  ತೀಟ್ ಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

7 ತಾಯಬಾಯಿ ಹೃಚಂದರ ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

8 ಪಾರ್ಷುರಂ ಶಂಔರ್ ಸಳ್ಯಯ ಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

9 ಶ್ಯಿಂತ್  ಮಾರೆ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

10 ರಾಮಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

11 ವಯಣ್್  ಮುಔತ್ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

12 ನಿಂಖ್  ಗುರು್ ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

13 ಮಾರೆಪ್ಾ  ಭಲ್ REVOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

14 ದಸು ವಿಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

15 ಶ್ಯಿಂತ್  ಸೄಟೆ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

16 ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ಫಷ್ ಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

17 ರಾಗವಿಂದರ  ಮಲಲ ್ JEWARGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

18 ಕಜ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

19 ಶಿವು ಕಸು ರಾಥೀಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

20 ಧಯಭಣ್ಣ  ಹುಚ್ಚ ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ನಾಮ್ದವ್ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

22 ಸಂತೀವಮ ಸುರೇಶ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

23 ನರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಭೂತೇಲ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

24 ರುಬೆ ನಸ್ಪುಿಂಗ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

25 ಗೌಯಬೆ ಟಿ್ ಣ್ಣ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

26 ಕಸು ರಾಮು ಸಳ್ಯಯ ಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

27 ಪುಲಚಂಡ್ ಪಿರು ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

28 ಚೌಡ್  ಮಲಲ ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

29 ಪಾಿಂಡ್  ಸ್ಪಡ್ರ ಿಂಪಾ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

30 ತುಕಾರಂ ಚಂದ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

31 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮೇೀನು ರಾಥೀಡ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

32 ಅನಾಾ ಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ರಾಥೀಡ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

33 ಅರ್ಜುನ್ ಲು ರಾಥೀಡ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

34 ಯಮವವ ರ್ ಕಜ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

35 ದಿಂಡ ವಟೆೆ ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

36 ಇಿಂದಫಯಿ ಭರೆ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

37 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬೆ ಪಿಯ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

38 ಗುರುಶಂತ್ ಸನಮ ಿಂತ್ SONNA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

39 ಶಿರ ೀಮಂತ ಚೌಡ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

40 ಭಹಾದ ನಜಾಲಿಂಖ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

41 ರಾಜಕುಮಾಯ ಭಹಾದ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

42 ರಾಧಾ ಬಾಬುರಾವ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

43 ನಾಭದವ್ ಸರಿಚಂದರ  ಚ್ನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

44 ಚಂದ್  ಹುಚ್ಚ ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

45 ಭೀಮಾವ ಸನಮಂತ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

46 ಠಾಕೂರ್ ಹೀರ್ ರಾಥೀಡ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

47 ಸುಕಬಾುಯ್ ತಹುರ  ರಾಥೀಡ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

48 ಅಮೇಗಿ ರೇನಾ ಡಡ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

49 ನಾಖ್  ಸನಾಿಂಟ್ KUDIGಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

50 ಯಮಶ್ ಭೀಭಷಯ ಶಿಯವಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

51 ಕಾಶಿನಾಥ್ ನಜಾ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

52 ತುಔ್  ಚಂದ್ DUDDANAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

53 ಕಜ್ ತುಔರಂ DUDDANAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

54 ತಾಯಬಾಯಿ ಸುಬಾಶ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

55 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಲಾಲ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

56 ಔಭಲಬಾಯಿ ಗುರು್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

57 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಫಷಣ್ಣ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

58 ಸುಷಲಬಾಯಿ ಎನ್ ಕಾಿಂಫಲೆ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

59 ಭೀಭಣ್ಣ  ಶಿರಾಮ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

60 ಕೇೀಟಿರಾಮ ಸನಮಂತ್ HAVಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

61 ಚಂದರ ಶ್ಯ ರಾಭಣ್ಣ HAVಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

62 ಲಔಕ ್  ರಾಮು HAVಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

63 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಸಂಖ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

64 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಗೊೀಪಾಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

65 ಸಂಜೀವುಕಮಾರ್ ಟಿ್ ಣ್ಣ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

66 ಸಾರುಬಾಯಿ ಫಷಣ್ಣ Bಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

67 ಯತನ ಬಾಯಿ ಭೀಭ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

68 ಭೀಭ ಚಂದ್ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1
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69 ಬಖಭಮ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

70 ಹುಚ್್  ಟಿ್ ಣ್ಣ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

71 ನಾಖ ದಾಯಭಣ್ಣ JEWARGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

72 ನಲ ದನ್  ಸ್ಪಿಂಘೆ ಜೇಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

73 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಶಿವಾನಾಡ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

74 ತುಕಾರಂ ಭೀಮಾವಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

75 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔವಣ್ಣ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

76 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಇರಾ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

77 ಜಮಶಿರ ೀ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

78 ಗುರು್  ಹುಚ್ಚ ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

79 ಕಜ್  ಭೀಮಾಶ್ಯ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

80 ಷಮಫಣ್ಣ  ವಯಣ್ಪ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

81 ಕಜ್  ಧುನ್ ಜೇಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

82 ಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾರುತಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

83 ವಯಣಾಬಿ ಮಾರುತಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

84 ಶಿಪುತಾರ ಮ ಸ್ಪದಾಾ ಲಿಂಖಮಯ  ಹರೆಭಟ್ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

85 ಸಂಖಣ್ಣ  ಸನಮಂತಯ ಔಲಾಶೆಟೆಿ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

86 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸನಮಂತ್ರ ೀ ಪಾಟಿೀಲ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

87 ಭಲಲ ಔರ್ಜುನ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್ ಮಾತೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

88 ಶಿವಾನಂದ್ ವಯಣ್್ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

89 ಫಷಯಜ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ JEWARGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

90 ಔಲಾಯ ಣಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

91 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಯಮವವ ಯ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

92 ಭಂಖವಂತರಾಮ ಸನಮಂತರ ಮ SIRASGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

93 ಸರಿೀಶ್ ಮಾಲಕಾಮ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

94 ಫಷಯಜ್ ಬಖ್ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

95 ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ GOBBUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

96 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಭಹಂತ್ ಚೌಡ್ಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

97 ಸುಭಾಷ್ ಸನಮ ಿಂತ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

98 ಭೀಭಶಂಔರ್ ವಿಥಣ್ಣ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

99 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಸ್ಪದಾ ್ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

100 ಇರಾ್  ಗುಯಣ್ಣ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

101 ನೀಲಭಮ  ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

102 ಮಜಕುಮಾರ್ ನಿಂಖ್ SIRSAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

103 ಶ್ಯಿಂತ್  ಶಿರಾಮ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

104 ಸನಮನ ನ  ಮಾತ್ುಿಂದಾರ ವ್ ಸ್ಪಯಷಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

105 ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತುಿಂದರಾವ್ ಸ್ಪಯಷಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

106 ಶಿಯೀಗಿ ಟಿ್ ಣ್ಣ BIDಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

107 ಅಮೇೀಬಿಿ  ಸೆಫನಾನ BIDಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

108 ಸನಮಂತ್ ಮಾರೆ್ BIDಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

109 ಧುಲ್  ಸ್ಪಡ್ರ ಮ BIDಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

110 ಖ್ಹ ಿಂಸಾಬ್ ಭದರ್ ಸಾಬ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

111 ಭಯಪ್ಾ  ದಿಂಡ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

112 ಖಾಸ್ಪಮ ಸಾಬ್ ಸುಲೇಮಾನಾಾ ಬ್ GOBBUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

113 ಸನಮಂತಾರ ಮ ನಿಂಖ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

114 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

115 ಭಹಂತ್  ಫಷಲಿಂಖ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

116 ಅಶೀಕ್ ನಾಖ್ TEGGALI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

117 ಆನಂದ್ ದಿವಾಔರ್ ಪೂಜಾರಿ

DEVAL 

GHANPUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

118 ಟಿ್ ಣ್ಣ  ಸಲಕ ಿಂತ್ CHINAMGERA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

119 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಭಾಸು NEELUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

120 ಫಷಭಮ  ಭೀಭರಾಮ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

121 ಫಷಯಜ್ ಶಿವಯಣ್್ SIRASAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

122 ಬಿೀಯಣ್ಣ  ಶಿಲಿಂಖ್ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

123 ಯವಿೀಿಂದರ್ ರುಔನಾನ NEELUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

124 ಕಜಮೆದೇನ ೀದಿಾ ೀನ್ ಪಟ್ರರ ಸಾಬ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

125 ಭದಿೀನಾಬೄಖಮ ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

126

ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಇನಾಭದಾರ್ ಭದರ್ 

ಸಾಬ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

127 ಅಯವಿಿಂದ್ ರಾಮ್ರಾವ್ SAGಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

128 ಶಿರ ೀಸಾಯಿ ಭೀಜ್ BIDಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

129 ಸೆಬಾನ್ ಸ್ಪಡ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

130 ಸ್ಪದಾರಂ ರಾಚ್ಣ್ಣ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

131 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಶಂಔಯ್ ಮಾತೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

132 ಫಷವಂತಯ ಜಖದ್ ಮಾತೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

133 ಅಿಂರ್ಜಮ ಬಗಂ ಅಫೆ್ಟಬ್ ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

134 ಇಯಣ್ಣ  ಭಲೆಲ ೀವ್ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

135 ನಜಾಮುದಿಾ ೀನ್ ಮೌಲಾಾ ಬ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

136 ಬಖ್  ನಾಖ್ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

137 ಗೊೀವಿಿಂಡ್ ಹರ್ಗುಪ್ಾ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

138 ಔಲ್  ನಿಂಖ್ HUSARGUNDI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

139 ಜಖದವ್ ಔರೇ್ DIKSANG ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

140 ಖುದಾ ದಿಾ ೀನ್ ಖಾಸ್ಪಮ ಟೇಲ್ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

141 ಶಿಪುತರ ್  ವಿೀಯಬದರ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



142 ಕಾಭಮಯ  ಷಫಮಯ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

143 ವರಂಗೌಡ ಗುಫುಷ್ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

144 ಸುಣ್ು ಉಭಕಾಿಂತ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

145 ಮುಮಾನ ಜ್ ಅಲಸಾಬ್ ಕುಲಾಲ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

146 ಕಜ್  ಪಕಯ್ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

147 ಉಮಶ್ ಭಲಕ ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

148 ಸನಮಂತ್ ಬಾಬು BIDಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

149 ಷಲೀಮ ಅಬುಾ ಲ್ ಔಹಾಾ ರ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

150 ಭದರ್ ಸಾಬ್ ಪಟ್ರರ  ಸಾಬ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

151 ಭಲಲ ನಾಥ್ ರುದರ ್ ಕೇೀಖನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

152 ಶಿವಾನಂದ್ ರೇನಾ ದ್ GUDUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

153 ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಅಲಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

154 ಪಾಿಂಡುರಂಗ್ ಭೀಭರಾಮ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

155 ುತಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

156 ನಬೆಸಾಬ್ ಭದೇನ ೀಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

157 ಯಮಶ್ ಭಲಕ ಜ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

158 ಖುತುು ದಿಾ ೀನ್ ಹುಸೄನಾಾ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

159 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

160 ಸುರೇಶ್ ದವರ ಥ್ ಅಿಂಬೂರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

161 ಭಹಾದವ್ ಭೀಭರಾಯೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

162 ಮೇಸಭಮ ದಾಾ ಬ್ ಸೇೀಿಂಡು ಸಾಬ್ ಶೈಕ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

163 ಭಲಲ ನಾಥ್ ಭಲಕ ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

164 ಚ್ನನ ್  ಅಮೇೀರ್ಗ್  ಉಔಕ ಲ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

165 ಜೀತಿಬಾ ಮವವಂತ್ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

166 ಮುಖೇಶ್ ಶಿವಾಜ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

167 ಸಂಖಮವ ಶಿವಯಣ್್ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

168 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಭೀಭರಾಯೆ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

169 ಭೀಭಯವ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

170 ಪಿಯ್  ರಾಚ್್ ALLAGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

171 ಬೌಯಭಮ  ಗುರು್ ALLAGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

172 ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ಷಮಫಣ್ಣ NEELUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

173 ಅನನ ್  ಸಾಮಫಣ್ಣ NEELUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

174 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಮಲಲ ್ CHINAMGERA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

175 ವಯಣ್ಫಷ್  ಭಲಕ ಣ್ಣ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

176 ಷಕ್ಷ್ೀನಾಬಾಯಿ ಮೌಲಾಾ ಬ್ ಮುಡಿಡ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

177 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ವಯಣ್್ GADGOAV ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

178 ಕಜಾಬಿ ಹುಸೄನಾಾ ಬ್ DIKSANG ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

179 ನಾಖಭಮ  ರಾಜಶೇಕರ್ ಶಿರ ೀಗಿರಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

180 ಸುಖಲಬಾಯಿ ಚಂದರ ಭ್ Allagi B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

181 ಫಷರಾಜ್ ನಾಗಿಂದರ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

182 ದತುನ  ಭಲಲ ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

183 ಭಲಲ ಔರ್ಜುನ್ ಶಿ್  ಕಾತುುತಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

184 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಭಲಲ ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

185 ಸುಮಂಖಲ ಅನನ ರಾಯ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

186 ಔಲಲ  ಭಲಲ ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

187 ಗಿರಿೀಶ್ ಕೄ ಪಾಟಿೀಲ್ ಜೇಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

188 ವಭರಾವ್ ತಭಮ ಣ್ಣ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

189 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ದಾರೆ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

190 ಧಾರೆ್  ಜಔಕ ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

191 ಫಷರಾಜ್ ಧಾರೆ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

192 ಫಷರಾಜ್ ಭೀಭ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

193 ವಭರಾಯ್ ದತನ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

194 ಮವವ ಿಂತ್ ಔಲಲ ್ Deval ghanagapur ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

195 ನಾಭದವ್ ಚಿಮಾಮ ಜ Mಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

196 ನಾಭದವ್ ಪೇಮು ರಾಥೀಡ್ karajagi ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

197 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಫಷಣ್ಣ HALAYA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

198 ಉಮಶ್ ರಾಮು ಜಾಧವ್ HAVಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

199 ಸ್ಪಡಡ ್  ಮಲಲ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

200 ಚಂದ ಖುಮು ರಾಥೀಡ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

201 ವಣ್ು್  ಸ್ಪಡ್ರ ಮ NILOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

202 ಬೆಲ್  ನಿಂಖ್ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

203 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಾಬು CHINAMALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

204 ಸೇಿಂಡ್  ಧಯಭಣ್ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

205 ಭಲಲ ್  ಲಗಂ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

206 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಚೀಕಾಲು ರಾಥೀಡ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

207 ಶಿರ ೀಮಂತ ಭೀಭಶ್ಯ UMARGA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

208 ಶಿರ ೀಮಂತಾರ ವ್ ಶಿರಾಮ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

209 ವೆಜಂತಬಿ ಶಿವಯಣ್ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

210 ನಾಖ್  ಮಲಲ ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

211 ಭಹಾದವಿ ನಿಂಖ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

212 ಶೇಷಿಔಲ ಉಮಶ್ ಜಾಧವ್ HAVಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

213 ಶ್ಯಿಂತ್  ಮಲಲ ್  ಮಂಖ AWARHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

214 ಟಿ್ ್  ವಭರಾವ್ ಮಾಿಂಗ್ AWARHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



215 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಹುನಚಾ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

216 ನಿಂಖ್  ಪಿಯ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

217 ವಯಣ್್  ಧಯಭಣ್ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

218 ಔಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾ ್ HAVಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

219 ಗುರುಫಷ್  ವನರ ್ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

220 ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ಅರ್ಜುನ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

221 ಕಾವರಿ ಮುಸನ ್  ಸಡಿಭಣಿ KERAKANALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

222 ಪಂಡಿತ್ ಪಾಿಂಡು ರಾಥೀಡ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

223 ದಿಂಡಭಮ  ಸ್ಪಡ್ರ ಮ NILOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

224 ಶಿವಯಣ್ ಭೀಭಣ್ಣ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

225 ಸುಬಾಶ್ ಖನು NEELUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

226 ಧಭುರೈ ಸೆಫಣ್ಣ CHINNMALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

227 ನಿಂಖ್  ಷಮಫಣ್ಣ CHINNMALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

228 ತರು ಪುರು NEELUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

229 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಸೆಫನಾನ CHINNMALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

230 ಸ್ಪಡಡ ್  ಭಲಕ ್ ಚಿನಭಳಿಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

231 ವಿಠಲ್ ವಯಣ್್ NILOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

232 ಗುರುನಾಥ ಲಔಕ ್ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

233 ಶಿರ ೀನಾಥ ವಿಠಲ್ ಜಟ್ನನ ಕ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

234 ನಲಭಮ  ಫಷಣ್ಣ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

235 ಸಂತೀಷ್ ರ ಭಾಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

236 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಭೀಮಾಾ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

237 ಮಲಲ ್  ಸ್ಪಡಡ ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

238 ಔಭಲಬಾಯಿ ಸಂಜಯ್ DIKSANG ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

239 ನಂದ್  ಸೇೀಭ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

240 ಸನಮಂತ್ ಭಹಾದವ್ TELLONI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

241 ಸುದಶ್ಯು ಭದಂಔರ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

242 ನಾಖಮೂತಿು ಯಷ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

243 ರ ಕಾಶ್ ಧಭು ರಾಥೀಡ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

244 ಗುಿಂಡಭಮ  ಶಂಔರ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

245 ಭಲಲ ್  ಚಂದ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

246 ಶಂಔರ್ ಸೇಿಂಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

247 ಗುಿಂಡ್  ಚಂದ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

248 ಶಂಔರ್ ದಮಾಲು ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

249 ಫಷಭಮ  ಚಂದಪಾಪ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

250 ಚಂದ ಕುಮುಸ್ಪಿಂಗ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

251 ಒಿಂಕಾಯ ರಾಮು KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

252 ವಟೆ್  ಸೆಫನಾನ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

253 ಖಜಾನಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಿಂಫಲ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

254 ಲಾಲು ಚೀಕುಲ  ರಾಥೀಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

255 ನಾಖಭಮ  ಸೆಫಣ್ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

256 ಬಖಭಮ  ಭಲಕ ್ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

257 ಮಂಖಳಬಾಯಿ ಸಂಖ್ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

258 ಲಾಲು ಸೄವು ರಾಥೀಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

259 ಶಿರ ೀದಲಲ ಫ ದತನ ತ್ ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

260 ನರೇಿಂದರ ದತನ  ದತಾನ ತ್ರ ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

261 ಅಯತಿ ದತಾನ ತರ ಮ ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

262 ಸುನಾಿಂಡ್ ವಯನ್್್  ಡಿಂರ್ಗ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

263 ಸ್ಪದಾ ್  ಚಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

264 ಸ್ಪದಾ ್  ರಾಭಚಂದರ INGALAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

265 ರುಕಂಬೆ ಭಲಟೆಲ್ MATHOLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

266 ಅಶೀಕ್ ಫಲಾಮ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

267 ಸನಮಂತಾರ ಮ ವಯಣ್್  UMARGA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

268 ಸರಿೀಶ್ ಅಶೀಕ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

269 ಫಟೆಲ್ ಎಿಂ ಟೇಲ್ MATHOLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

270 ವಿಜಮ ಅಭರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ MATHOLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

271 ಭಯ್  ಅಮೇೀಗಿ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

272 ಭೀಭಶಣ ಔರ್ ಭಯ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

273 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಸ್ಪದಾ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

274 ಸ್ಪಡಡ ್  ಭಲ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

275 ಫಲರಾಜ್ ಅಶೀಕ್ ಗುಟೆೆ ೀದಾರ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

276 ರಾಭಣ್ಣ  ಯೆಿಂಔ್  ಭದರಾ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

277 ಶಂಔರ್ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

278 ಸುಡಡ ರ್ ವಯಣ್್ ಬಿದನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

279 ಫಷಯಜ್ ಔಲಲ ್ HAVಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

280 ಶಂಔರ್ ಶಿ್ ಬಾದನಳಿಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

281 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕೄಡ್ KARABHOSAG ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

282 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

283 ಚಂದಣ್ಣ  ಶಿ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

284 ರಾಮ್  ಧುಿಂಡ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

285 ಚೀಕುಲ  ಗೊೀಲು ರಾಥೀಡ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

286 ಸನಮಂತರೈ ನಾಖ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

287 ಮುಟೆ ್  ಹಯಖಣ್ಣ ಬಿದನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



288 ಗುಿಂಡ್  ಶ್ಯಿಂತ್ ಬಿದನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

289 ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ರಾಚ್ಣ್ಣ AWARHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

290 ಭಲಕ ್  ಭಲಲ ್ AWARHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

291 ಶಿಲಿಂಖ್  ಚಂದರ ಶ್ಯ AWARHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

292 ನಿಂಗಾಪ್ ಷಫಣ್ಣ HAVಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

293 ಪೂಜ್  ಷದಾುರ್ AWARHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

294 ಗುಿಂಡರಾವ್ ಭೀಭರಾವ್ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

295 ಚ್ನನ ಫಷ್  ಫಷಹಂಖ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

296 ಸಂಖಣ್ಣ  ಗುರುನಾನ D.ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

297 ಇಯಭಮ  ಭಲಔ್ AWARHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

298 ಅಯವಿಿಂದ್ ಭೀಮಾಾ KARಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

299 ವಿದಾಯ ಧರ್ ಸ್ಪಡನಾನ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

300 ವಯಣ್್  ಪಾಟುಪುಯ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

301 ವತಾಬೆ ವಯಣ್್ ಬಾದನಳಿಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

302 ಅರ್ಜುನ್ ಲಔಕ ್

HASARAGUNDA

GI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

303 ಬಾಖಭಮ  ಅರ್ಜುನ್

HASARAGUNDA

GI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

304 ಯಮಶ್ ಗೊಲಲ ಲಲ ್ TEGGELLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

305 ಅನನ ಪ್ಾ  ಮಾರೆಪ್ಾ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

306 ವಯಣ್್  ಕಾಶಿರೆ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

307 ಸ್ಪದಾಾ ಥ್ು ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ ಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

308 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ ಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

309 ಚ್ನನ ಭಮ  ಫಷಣ್ಣ GUDUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

310 ಟಿಪ್ು  ದಸು ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

311 ಪಾರ್ಷುರಂ ಶಿರಾಯ್ ಬಿದನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

312 ಪೄರ ೀಭಕುಮಾರ್ ಖೇಮು ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

313 ಸುಭಾಚಂದರ  ಚೌಲುಕ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

314 ಅರ್ಜುನ್ ತಾರು ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

315 ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

316 ಕುಬಿಂದರ  ಅನನ ರಾವ್ DIKASANG B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

317 ಅಡ್  ಗುಿಂಡ್ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

318 ಗುರುಭೀಿಂ ದಡ್ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

319 ಗುರುನಾನ  ಶಿಮೂತಿು HAVಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

320 ಫಷಣ್ಣ  ಗುರುಫಲ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

321 ಸೇೀಭಮಯ  ಗೊೀಷಮಯ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

322 ಗೊೀಷಮಯ  ನಾಖಫಷಮಯ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

323 ಭಹಂತ್  ಶಿರಾಯ್ Dಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

324 ದತನ  ವಯಣ್್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

325 ಸೆಫಣ್ಣ  ರಾಭಚಂದರ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

326 ಬಾಬು ಮಾರೆಪ್ಾ ಬಿದನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

327 ಫಷಯಜ್ ಸನಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

328 ಅಬುಾ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಪಕೂರ ಡಿನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

329 ಇರಾನ್ ವಭರಾವ್ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

330 ಫ್ಟತಿಮಾ ಅಬುಾ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

331 ಅಮೃತ್ ಸೂಮುನಾಶಿ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

332 ಜಮವಂತ್ ಮಾರುತಿ MATHOLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

333 ಅಬುದಲ್ ಭಹೀಬೂಸಾಬ್ MATHOLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

334 ನಾಖನ್ ವಿಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

335 ಮುಟೆ ್  ಮೇನಾ್ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

336 ಜಹಾಿಂಗಿೀರ್ ಟೇಲ್ ಅಮೀರ್ ಟೇಲ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

337 ಶ್ಯರ ಣಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

338 ಧನು ಲಾಲು ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

339 ರಾಗವಿಂದರ  ವಯಣ್್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

340 ಸೇೀನಬಾಯಿ ದಮಾಲು ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

341 ಭಭರೈ ಸ್ಪದಾ ್ BIDಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

342 ನಾಖ್  ಸನಮಂತ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

343 ದಮಾಲು ತಿಜಾರಂ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

344 ರಾಹುಲ್ ತಾಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

345 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

346 ಜಲಬೆ ಲಿಂಬು ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

347 ರಂಜತ್ ತಾಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

348 ರಾಜೇಶ್ ಷದಾಶಿ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

349 ರಾಭಣ್ಣ  ಪಿಯ್ ಸಳ್ಯಯ ಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

350 ಹರು ಯತನ್ ರಾಥೀಡ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

351 ಇಿಂದೂಬೆ ಪುಿಂಡಲಕ್ TELLUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

352 ಸ್ಪಡಡ  ಫಷ್ HUVINAHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

353 ಭಹಾದ್  ಸನಮಂತಾರ ವ್ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

354 ಇಯಭಮ  ವಯಣ್ಫಷ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

355 ಅಬುಾ ಲ್ ಖಾದರ್ ಯಹೀಮಾಾ ಬ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

356 ಷಭಮಯ  ಶ್ಯಿಂತಮಯ ಕೄಯಔನಳಿಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

357 ವಯಣ್್  ಭಭ್ ಯ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

358 ಭಹಂತ್  ಗುರುಶಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

359 ಫಷಣ್ಣ  ಸ್ಪದರ ಭಮ ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

360 ಗುರುಬೆ ವಿಟೆ ಲ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



361 ವಯಣ್್ರ ಸಾದ್ ವಿಜಯ್್ಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

362 ಶೀಬತಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

363 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಫಷವಂತರ ಯ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

364 ಷತಲಿಂಖ್  ಶಿಲಿಂಖ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

365 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಭೀಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

366 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಮೆಲಾರಿ BIDNOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

367 ಸಂಜೀವುಕಮಾರ್ ಶಿವಯಣ್್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

368 ಗೊೀಕುಿಂಡ್ ಲೀಕು ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

369 ಷದಾಶಿವ್ ವಿೀರಂಗೌಡ AWARD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

370 ರೇನಯ  ಶಿಮಯ ಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

371 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಭಲಕ ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

372 ಮಾವಕ್ಷ್ು ೀ ಸೆಡ್ಾ ಬ್ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

373 ಮಾಣ್ಣ  ಶಿ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

374 ಶಿರ ೀಮಂತ ಚಂದರ ಶ್ಯ HUVINAHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

375 ಸೆದ್  ನಾಖ್ BIDNOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

376 ವಯದಬಾಯಿ ಸನಮಂತ್ BIDNOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

377 ಷಯಷವ ತಿ ಶಿಫಷ್ BIDNOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

378 ಗುಿಂಡಭಮ  ಇರಾನಾನ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

379 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಇಯನಾನ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

380 ಫಷಯಜ್ ಭಹಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

381 ಸಂತೀಷ್ ಭಹಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

382 ಸೆಫನಾನ  ರ ಭು ಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

383 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬೆ ಗುರುಣಿಿಂಖ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

384 ಪೂಜಶಿರ ೀ ಗುರುಣಿಿಂಖ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

385 ಭಲಲ ನಾಥ ಭೀಜ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

386 ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ವಯಣ್್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

387 ಶಿಲಿಂಖ್  ಯಮವವ ರ್ MASHYAL ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

388 ಸ್ಪಡಗೊೀಿಂಡ ರಿಿಂಡ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

389 ದಾನಭಮ  ಗುರುಫಲ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

390 ಷತ್  ಗುಯಣ್ಣ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

391 ಯಮಶ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

392 ಷಮಫಣ್ಣ  ಶಿಲಿಂಖ್ MASHYAL ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

393 ಸೇೀಭಣ್ಣ  ಸ್ಪಡ್ರ ಮ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

394 ದನಾಡ್ ಬಾಬು MASHYAL ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

395 ಅಿಂಜಯ್  ಔರೇ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

396 ಗಂಖಬೆ ಅಿಂಜೀಯ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

397 ನಖ್  ಚಂದರ ಮ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

398 ಬಖವಂತಯ ಮಲಲ ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

399 ಸಂತೀರ್ಷಕಮಾರ್ ಸನಮ ಿಂತರ ವ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

400 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ನಲಲ ್ ALLAGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

401 ಧಾರೆ್  ಶಿ್  ಪಾಟಿೀಲ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

402 ಶಿಶ್ಯನ್ು ಇಯನಾನ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

403 ವಯನಗೌಡ ಗುರುನಾನ SHIWAL ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

404 ಷತ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

405 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಸಾಬ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

406 ಶಿಲಿಂಖ್  ರೇನಸ್ಪದಾ ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

407 ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭೀಭರಾಮ MASHYAL ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

408 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಭಡಿಲ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

409 ಭಲಲ ್  ಸ್ಪಡಡ ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

410 ಖಡ್ಡಡ ೀ್  ನಾಖ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

411 ಮಟೆ್ರ ಸಾಬ್ ಸೆಫ್ಟಸಾಬ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

412 ಔಶಿಯಂತ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

413 ಭೀಭರೈ ನಿಂಖ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

414 ಸ್ಪಡಡ ್  ನಿಂಖ್ GUDDEVAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

415 ಧಾರೆ್  ಔಲಾಯ ಣಿ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

416 ಘೀವಮಯ  ಇರಾಮ GHATARGA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

417 ರಾಜಶೇಕರ್ ಸ್ಪದರ ಭ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

418 ದಷನ ಗಿೀಯ ಅಹಾಾ  ಚಾನೆಕೄ REVOOR K ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

419 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಗುರುಲಿಂಖ್ GOUDAGAON ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

420 ಭಯ್  ರೇನಾ ದಡಡ Dಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

421 ಗುರುನಾಥ ಧನಸ್ಪಿಂಗ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

422 ಕಾಿಂತ್  ರಾಮ್ NELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

423 ಅಿಂಫ ಚಂದ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

424 ಗುಿಂಡ್  ಲಔಕ ್ NELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

425 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಫಷ್ BIDNOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

426 ಭಲಲ ಔರ್ಜುನ್ ಫಷ್ BIDNOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

427 ಪಾವಿುಟಿ ಟಿ್ ಣ್ಣ INGALAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

428 ಭಹಶ್ ಕೃವನ್ ಚೌಡ್ಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

429 ರಾಮವವ ರಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ GUDUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

430 ಭಹಾದವ್ ಭೀಮು ವಾರ್ ಚೌಡ್ಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

431 ಔಸೂನ ರಿಬೆ ಶಿವ ಯ್ KIRSAVALAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

432 ಟಿ್ ಣ್ಣ  ಸ್ಪಡ್ರ ಮ KIRSAVALAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

433 ಅರ್ಜುನ್ ಪಿಯ್ NELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



434 ಶಿಣ್ಣ  ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್ CHINAMALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

435 ಶ್ಯಿಂತ್  ಲಔಕ ್ ಶಿಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

436 ಜಖದವಿ ಔಲಾಯ ಣ್ರಾವ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

437 ಅಶೀಕ್ ಹುಚ್್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

438 ಭಲಔ್  ಎಲ್ ಅಔಕ ್ KESAPUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

439 ವಿಠಠ ಲ್ ಗುಯನಾನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

440 ನಾಖ್  ಭೀಭಶ್ಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

441 ಬಾಬು ಸೇೀಮು ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

442 ನಾಥು ಸುಬುು ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

443 ಚ್ನನ ಭಮ  ಸೆದ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

444 ಯಮಶ್ ದಿಗಂಬಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

445 ನಿಂಬು ಯತುನ ಚೌಡ್ಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

446 ಫಷಯಜ್ ಶಿ್ ದ ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

447 ಮಾರುತಿ ಸ್ಪಡ್ರ ಮ ದ ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

448 ಜಟೆೆ ್  ಭಲಲ ್ TELLONI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

449 ಬಖ್  ದಾಲ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

450 ಭಲಕ ಣ್ಣ  ರ ಭು ALLAGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

451 ಭಹಾದವಿ ವಯಣ್್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

452 ಸನಮಂತ್ ಫಷ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

453 ರೇನಸ್ಪದಾ  ಚ್ನನ ್ TELLONI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

454 ಗೊೀವಿಿಂದ ಚಂದ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

455 ಬಾಬು ನಾಖ್ TELLUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

456 ವಿಟೆ ಲ್ ಸ್ಪಡಡ ್ GOUR  B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

457 ಶಿಫಷ್  ಸ್ಪಡ್ರ ಮಾ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

458 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕೃಶಣ ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

459 ಅ್ ಣ್ಣ  ಸನಮಂತ್ SHIRAVAL ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

460 ಕೃಶಣ  ಗಂಗಾರಂ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

461 ಕ್ಷ್ರ ಸಾನ ನುನ  ಚಾನಾ ಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿನ ದೄ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

462 ಯವುತ್  ಲಔಕ ್  ಸ್ಪಿಂಖ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

463 ಭೂತ್  ಚಂದರ ಶ್ಯ TELLONI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

464 ಸೆಫನಾನ  ಫಜಂತಿರ NELLUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

465 ಲಚ್ಚ ್  ವಯಣ್್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

466 ಅಶಿವ ಿಂಕುಮಾರ್ ಶಿಯ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

467 ಶಿರಾಮ ತುಕಾ್ NEELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

468 ಭಹಂತ್  ವಯಣ್್ HUVINALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

469 ಸುಬವಚ ಿಂದರ  ರ ಭು ANKALGA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

470 ಶಿಭಮ  ಪಿಯ್ INGALGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

471 ದಿಂಡಬೆ ಮಾರೆ್  ಮಂಖ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

472 ಸೆದ್  ಮೆಲಾರಿ ಬಿದನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

473 ಬಾಬು ವಿಠಲ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

474 ಚಂದ್  ಸನಮಂತ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

475 ಪಿೀಭಮ ು ಮಾರೆಪ್ಾ ಹಿಂಚ್ಗರಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

476 ವಯಣ್್  ಗುಿಂಡ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

477 ಅಿಂಫಣ್ಣ  ಔಲ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

478 ಸಷನ್  ಭಲಕ ್ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

479 ಯಷ್  ದ್ CHOWDAPUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

480 ಫಸಾರಾಜ್ ಸ್ಪದರ ಭ್ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

481 ಸನಮಂತ ಔರೇ್ TELLUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

482 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಫುಲಾಹ ಯ ಿಂಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

483 ರೇನಸ್ಪದಾ  ಫುಲಚ ಿಂದ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

484 ಫಡುಡ  ಪಟೆ್ರ ಕೇೀಖನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

485 ಚಿದಾನಂದ ಬಾಬು ಕೇೀಡಿ HUVINALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

486 ಭೀಭರಾವ್ ಲಾಲ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

487 ಲಖಭಣ್ಣ  ಹುಸನ ಸ್ಪಿಂರ್ಗ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

488 ಭಡಿವಾಲ್  ಹುಚ್ಚ ್ KALUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

489 ಸುಮತಾರ ಬೆ ಇಯ್ JINAMAGERA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

490 ಮೇನ್  ಶಂಔಯ್ GHANGAPUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

491 ಸುರೇಶ್ ಲಾಲ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

492 ಆಶ್ಯ ದವಯಥ್ ವಾರ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

493 ವಭರಾಮ ವಿಠಲ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

494 ವಯಣ್್  ಬಖ್ INGALGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

495 ಬಾಬು ಭಲೆಲ ೀವ್ NEELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

496 ಸ್ಪದರ ಭ್  ವಯಣ್್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

497 ರೇನಸ್ಪದಾ  ಸ್ಪಡಡ ್ GOUDAGOUN ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

498 ಚಂದ್  ಸೇೀಭಣ್ಣ ಕೄಯಔನಸಳಿಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

499 ಭಹಾನಂದ ದಿಗಂಫಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

500 ಸ್ಪದಾ ್  ಭೀಭಷಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

501 ಅನಸುಬೆ ವಯಣ್ಫಷ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

502 ಚ್ತುರ  ಯತನು ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

503 ಭೀಖ್  ಶಂಔರ್ ಸಳ್ಯಯ ಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

504 ಚಂದಭಮ  ಕಜ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

505 ಮಲಲ ್  ಭೀಖ್ KUDIGಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

506 ರಾಮ ಹುಸಾನ್ KUDIGಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



507 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬೆ ವಿಟೆ ಲ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

508 ಸುನೀತಾ ಮೇೀಸನಾ ಿಂಗ್ ಕುಲಾಲ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

509 ಸೇೀನಬಾಯಿ ಪೇಮು ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

510 ಜಖದವಿ ಭೀಭರಾವ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

511 ಚಂದಮ ಭೀಮಾಶ್ಯ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

512 ಭಧುನುನ  ಭರುಡ್ಡಮಲಾಗುತಿನ ದೄ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

513 ದವಾಲುಬೆ ಹುನುನ  ರಾಥೀಡ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

514 ಕಜ್  ಭೀಭರಾಯೆ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

515 ಸುರೇಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

516 ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

517 ಶಿವಾಲ್ ನಯಸ್ಪಿಂಖ ಚ್ವಾಣ್ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

518 ಭೀಭರಾವ್ ನಸುು ಚ್ವಾನ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

519 ಗೌತಮ ಧಯಭಣ್ಣ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

520 ಫಷಯಜ್ ರಾಮಾ KUDIGಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

521 ಸೇೀನಾಬೆ ಡೊಮು ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

522 ಶಿವಾಬಾಯಿ ನಯಸು ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

523 ಗಂಗಾರಂ ಪೇಮು ಚ್ವಾಣ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

524 ಮಾಲಾಬೄ ನಾಖ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

525 SHA ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

526 ಯಮಶ್ ಕಜ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

527 ಭಹಾದ್  ಭಯಖಮಯ TAKALI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

528 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ದತನ ್ BHAIRAMADGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

529 ಭಲಲ ್  ಟಿ್ ಣ್ಣ D ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

530 ನಿಂಖ್  ಟಿ್ ನ D ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

531 ಸೇೀನುಬೆ ಮವವಂತಮು MADAR K ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

532 ಗಂಖ್  ನಾಖ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

533 ಷಮಫಣ್ಣ  ಸುಬಾನ್ CHINNAMLLA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

534 ಟಿ್ ್  ಟಿ್ ಣ್ಣ NELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

535 ಲಔಕ ್  ತಭಮ ಣ್ಣ HUVINAHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

536 ರಾಧಬಾಯಿ ದಯಾನಂದ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

537 ಚೇತನ್ ದಯಾನಂದ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

538 ಷಚಿನ್ ದಯಾನಂದ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

539 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಸನಮಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

540 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಚಂದ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

541 ವಯಣ್್  ವಿಥೀಬಾ HUVINAHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

542 ಅರ್ಜುನ್ ಸನಮಂತ್ BIDಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

543 ಅಿಂಫರೆ ಚಂದರ ಶ್ಯಮ BIDಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

544 ನಲಭಮ  ಸೂಮುಔನ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

545 ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ಮಮುನಾ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

546 ಸಂತೀಷ್ ಥಾರು ಭದರಾ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

547 ಭಾಯತಿಬಾಯ್ ಮೌಲಾಲ HASAGUNDAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

548 ಚಂದಬೆ ವಭರಾವ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

549 ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ಮಲಲ ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

550 ಶೈಲಶಿರ ೀ ರಾಭಚಂದರ ಸಳ್ಯಯ ಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

551 ಪುಟಲ ಲಾಬಿ ಮುಟೆ ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

552 ಮಾರುತಿ ಸೇೀಭ ಚ್ನ್ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

553 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕುಸು ರಾಥೀಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

554 ಅಮೃತ್ ಮಾರುತಿ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

555 ಸುನಲ್ ಯಂಔ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

556 ಶಿಲಿಂಖ್  ದಿಂಡ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

557 ಸೆಡಡ ್  ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

558 ಶಿರ ೀಮಂತ ಸೆದ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

559 ಭಡಿಲ್  ಷಮಫಣ್ಣ Bಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

560 ಅಬುಾ ಲ್ ಷಲೀಮ ಅಬುಾ ಲ್ ಸಮೀದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

561

ಮುಷ್ತನ ಕ್ ಟೇಲ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಷಲೆಮ 

ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

562 ರಾಜಶೇಕರ್ ನಾಖ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

563 ಸ್ಪದಾ ್  ಶಂಕೄರ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

564 ಮಲಲ ್  ಶಂಕೄರ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

565 ಅರ್ಜುನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್ಪಯಷಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

566 ಕಾಿಂತ್  ಹುಷನನ ್ BHಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

567 ಟಿ್ ಣ್ಣ  ರಾಭಣ್ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

568 ವಿಠಲ್ ಸ್ಪದಾ ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

569 ಶಂಔಯ್  ಚಂದ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

570 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಫಜಂತಿರ  ಅನನ ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

571 ಶಿಪುತರ ್  ಪುಡ್ಲಕ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

572 ಯಣ್ಬಾಯಿ ನೀಲಕಂಠ ಜಾಧವ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

573 ಅರ್ಜುನ್ ದಮ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

574 ಸ್ಪಡಡ ್  ತುಲಾಜ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

575 ಫುಲಚ ಿಂಡ್ ದವಾಲು ರಾಥೀಡ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

576 ಲಲತಾ ಯುರಾಜ್ ರಾಥೀಡ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

577 ಔಭಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾರಂ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

578 ಷರೀಜ ಜೆಟೆೆ ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

579 ದಿಂಡ್  ತುಕಾರಂ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



580 ಬುಡಡ  ಮಲಲ  - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

581 ವಿಡಿೀ ಸಾಖರ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

582 ಟಿ್ ನ್ ಖಂಡ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

583 ಫಸಾರಾಜ್ ಸ್ಪದರ ಭ್ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

584 ಭಹಂತೇಶ್ ಇಯನಾನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

585 ಭಹಂತ್  ಧಭುರಾವ್ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

586 ಬಾಲಕ ಹಂದರ  ದತಾನ ಿಂವ D ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

587 ದೇೀಿಂಡಿರಾಜ್ ದತನ ತೇರಿಯಾ D ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

588 ಔಲಲ ್  ಶಿರ ೀಮಂತ್ Dಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

589 ಶಿವಣ್ು ವಮೄರ ೀ ಬಾದನಳಿಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

590 ಶಿಪುತರ  ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Dಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

591 ಗೊೀವಿಿಂದರಾವ್ ಕೃಶಂಜರಾವ್ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

592 ಸಂತೀಶ್ಯಕುಮಾರ್ ವಯಣಾಮ AVARLLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

593 ನಾಖರಾಜ್ ಪಿಯ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

594 ಭಸಭದಿನ ಫ್ ಭದಸಾುಬ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

595 ವಭಯಯ್ ಶಿರ ೀಮಂತ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

596 ಶ್ಯಹದ್ ಸೆಪನಾಾ ಬ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

597 ಗುರುಬೆ ಬಾಬು HAVNOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

598 ಟಿ್ ಣ್ಣ  ಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

599 ಯಶುರಂ ಹೇನನ ್ DIKSANGA K ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

600 ಹೇನನ ್  ಸನಮಂತ್ DIKSANGA K ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

601 ಧನಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಮು ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

602 ಮಾಯ ಿಂಕ್ಷ್ಿಂಗ್ ಶಂಔರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

603 ಮುಕುನ ಮಾಾ ಬ್ ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ GOUDGAV ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

604 ರಾಹುಲ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

605 ಸೆಫಣ್ಣ  ಶ್ಯವ ನಾನ KUDIGNOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

606 ತಮೄಜಾ ಭಸಭದಾನಗ್ ಜೇಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

607 ಪಯಾಜ್ ಭವಕಾಾ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

608 ಔನಗ್ ಮಾರುತಿ KAGNOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

609 ಶಿವಾನಂದ್ ಗುರ ಲಿಂಖ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

610 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಶಿಣ್ಣ SHRIWAL ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

611 ಮಲಲ ್  ಶಿಣ್ಣ SHRIWAL ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

612 ರ ಭು ತುಔಮು DUDANGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

613 ಕಾಿಂಟೆ್  ರಾಭಣ್ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

614 ಭಲಲ ಮಯ  ನೀಲಕಂಠಮಯ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

615 ಸೆನಾಾ ಬ್ ಹೆದಸಾುಬ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

616 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಡ್ KARಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

617 ಭಡಿಲ್  ಗಂಖ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

618 ಸ್ಪದಾಬ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

619 ಭಲಾನಾಬಿ ಭಹೀಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

620 ಬಾಲ್ಿಂಫಲ ದತನ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

621 ಫಷಭಮ  ಶಿಲಿಂಖ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

622 ಸ್ಪಡುಡ  ಫಷಣ್ಣ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

623 ದಯಾನಂದ ಷತಾಬ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

624 ಭಹಾನಂದ್ ಶಿ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

625 ಅರ್ಜುನ್ ಸವಾನಾನ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

626 ಸ್ಪಡಡ ಪ್ಾ  ಮಾರೆಪ್ಾ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

627 ಹುಸಾಮ ನ್ ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

628 ಶಿಶಂಔರ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

629 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಲ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

630 ವಿಠಲ್ ಭೀಖ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

631 ಭಲಲ ಮಯ  ಇರಾಮ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

632 ಸಂಖ್  ಮಲಲ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

633 ಆರಿೀಫ್ ಹಾಜಮಾಲಾಿಂಗ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

634 ಶಿ್  ಭೀಭಶ್ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

635 ಇಬಾರ ಹಿಂ ಲತಿೀಫ್ ಟೇಲ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

636 ಗೌಯಬೆ ಆನಂದಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

637 ಶಿಲಿಂಖ್  ಫಷ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

638 ಭಲಲ ್  ಔಷ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

639 ಅಿಂಫ ಭೀಮಂಔರ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

640 ಶಿ್  ಅಪಾರಾವ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

641 ಶಿರ ೀದವಿ ವಯಣು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

642 ರಾಭಚಂದರ  ರೇನಾ ಡಡ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

643 ಸಂಜೀವುಕಮಾರ್ ಸೇೀಭಶೇಔರ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

644 ಗುರುಲಿಂಖಮಯ  ಗುರುಸ್ಪದಾ ಮಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

645 ವೆಶ್ಯಲ ಶಿರ ೀಶ್ಯಯಿಲ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

646 ಅಸಭದ್ ಸೆಪನಾಾ ಬ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

647 ಶಿವಾನಂದ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

648 ಸ್ಪಡಡ ್  ಔಲಲ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

649 ಶ್ಯನಗೌಡ ಷಹಾಬಾಗೌಡ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

650 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸಾಹಬಾಗೌಡ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

651 ರ ಭು ಸಾಸಬಾಗೌಡ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

652 ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪದಾ ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



653 ಅಪಾರಾವೇ ಧುಲ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

654 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಭೀಮಾವಯ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

655 ಅನತಾಬಾಯ್ ಕ್ಷ್ಸಾನ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

656 ಕೃಶಣ  ಭೀಭಣ್ಣ ನಲ್ಲಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

657 ಸಂಗಿೀತಾ ಕೃಶಣ ನಲ್ಲಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

658 ದಾ ್  ನಾಖ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

659 ಧಾರೆ್  ವಿಠ್ ಹಿಂಚ್ಗರಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

660 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಹಯಖ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

661 ಭಯ್  ಭಯಣಿಿಂಖ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

662 ಶಿಸ್ಪದಾ ದವಿಿಂದರ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

663 ಸ್ಪದಾ  ವಿಠಲ್ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

664 ಇಯನಾನ  ನಾಖ್ KODAGಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

665 ನಿಂಖ್  ಧಕಾ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

666 ಶಿಯಮಂತ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

667 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ DIKSANGA K ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

668 ನವಿೀನುಕಮಾರ್ ಅಮೃತರಾವ್ KODAGಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

669 ಷಮಫಣ್ಣ  ಭರಿಿಂಖ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

670 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಚ್ನನ ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

671 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಬಾಬುರಾವ್ KODAGಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

672 ಸ್ಪದಾ ್  ಭೀಭರಾಮ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

673 ವಯಣ್್  ಸ್ಪಡಡ ಗೊಿಂಡ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

674 ಮಾರುತಿ ದವಯಥ್ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

675 ಸುಲೀಚ್ನ ಸಂಖ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

676 ಮೌಲಸಾಬ್ ಲಾಲಾಾ ಬ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

677 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಗುಯಣ್ಣ BHಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

678 ಸಂಖನಫಷ್  ವಿವವ ಿಂತ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

679 ಧಭುರಾಜ್ ಔಲಲ ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

680 ದ್  ಸ್ಪಡಡ ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

681 ಭಲಲ ್  ಸ್ಪಡಡ ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

682 ಸನಮಂತ್ ದವಿಿಂದರ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

683 ವಯ್  ದವಿಿಂದರ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

684 ಸ್ಪಧರಂ ವಿಠಲ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

685 ನಾಖರಾಜ್ ವಯಣ್್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

686 ಸಜಸಾಬ್ ರಾಜಾಸಾಬ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

687 ಮೇಡಿನ್ ಅಲಾಲ ದಿಾ ೀನ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

688 ಮಾಮುನಾನ  ಬಗಂ ಪಕುರ ದಿಾ ೀನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

689 ದಯಾನಂದ ಶಿರುದರ ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

690 ಸಂಖವ  ಫಷ್ ಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

691 ಶ್ಯಿಂತ್  ಚಂದ್ ಮಾತೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

692 ರಾಭಣ್ಣ  ಅನನ ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

693 ರೇನಾ ಡಡ  ಬಖವಂತರ ಯ KODAGಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

694 ದವಯತ್ ರಾಭಚಂದರ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

695 ಭಲಲ ಪ್ಾ  ದಲ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

696 ಅಶೀಕ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

697 ಜಖದಿೀಶ್ ಔಲಾಯ ಣಿ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

698 ಶಿ್  ಔಲಲ ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

699 ನಾಖ್  ಶಂಔಯ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

700 ವಯಣ್್  ಸ್ಪಡಡ ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

701 ವಿಠಲ್ ವಯಣ್್ ಶಿವೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

702 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಮಲಲ ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

703 ಶಂಔಯ್  ನಿಂಖ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

704 ಭಲಲ ್  ಸ್ಪಡಡ ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

705 ಕಾಶಿಮ ಮೌಲಸಾಬ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

706 ಲತಾ ಬಾಬುರಾವ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

707 ಭಹಶ್ ಬಾಬುರಾವ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

708 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಶಿಪುತರ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

709 ವಿಥೀಬಾ ಹೇನ್ HOOVINAHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

710 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವಿಠಲ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

711 ಭಲಲ ್  ಬಾಬು HOOVINAHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

712 ಭಹಾದವಿ ವಿಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

713 ಅನಲುಕಮಾರ್ ಸ್ಪದರ ಭ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

714 ಸ್ಪದಾ ್  ಶಿಣ್ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

715 ಶೆಟೆೆ ್  ಕುಟೆೆ ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

716 ಸೆಫನಾನ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

717 ಇರಾಪ್ ಭೀಮು ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

718 ಅಶೀಕ್ ಸ್ಪದರ ಭ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

719 ಬಾಬು ಸರಿಚಂದರ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

720 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಶೆಟೆೆ ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

721 ಔವಿತಾ ಷಮಫಣ್ಣ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

722 ಜಖನಾನ ಥ್ ರಾಭಣ್ಣ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

723 ನಿಂಖಮ ಜಖ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

724 ಸಾಿಂಬಾಯಿ ಸರಿಚಂದರ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

725 ಗಂಗಾಧರ್ ಭಹಂತ್ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



726 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Dಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

727 ಭಲಲ ಭಮ  ಭೀಮಾಶ್ಯ HAVಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

728 ಇಯಣ್ಣ  ಸನಮಂತರಾಮ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

729 ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಶೆಟೆ ್ KEKARSHAVALI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

730 ಅಿಂಫವಾವ  ವಿಥೀಬಾ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

731 ವೇೀಥೀಬಾ ಸೇೀಭಣ್ಣ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

732 ಭುಯಭಮ  ಶಂಔಯ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

733 ಯಮವವ ಯ ಭೀಜರಾಜ್ ಕುಲಾಲ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

734 ನೀಲಕಾನತ್ ರಾವ್ ಷತಲಿಂಖ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

735 ಖಣ್ತಿ ರಾಮಾ ಿಂಗ್ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

736 ವಯಣ್್  ದ್ HAVINAHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

737 ಸುರೇಖಾ ಗಾಲಬ್ ನಾರಾಯಂಔರ್ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

738 ಪಾಿಂಡು ಖನು ಚ್ನ್ NEELUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

739 ಸನಮಂತ್ ತಿಭಮ ಣ್ಣ ಶಿಯವಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

740 ಬಾಲ್  ಸನಮಂತ್ ಶಿಯವಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

741 ಬಭಮ  ಭಾತಯ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

742 ಅಿಂಫ ಚಂದರ ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

743 ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ಔಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

744 ಸುಭಾಷ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ TELLONI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

745 ಗೊೀಪಾಲ್ ಧಭುಣ್ಣ ಸಳ್ಯಯ ಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

746 ಔಲ್  ರಾಭಣ್ಣ INGALI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

747 ಪಾವರ ುಮ ವಿಠಾಬಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

748 ಭಲಲ ್  ತುಕಾ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

749 ಕುಪಿಂದರ  ವಿಥೀಬಾ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

750 ಶಿರ ೀಕಾಿಂಟಿಿಂಗ್ ಕಜ್ ಜೇಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

751 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಭಲಕ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

752 ಭಭತಬಾಯಿ ವತಾಬೆ ಜೇಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

753 ದಾನಭಮ  ದ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

754 ಗೊೀಪು ಭೀಮು ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

755 ಭೀಭಷಯ  ಸೆಫಣ್ಣ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

756 ಆನಂದ್ ಧಮುು ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

757 ಶಿವಯಣ್್  ತಿ್ ಣ್ಣ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

758 ಬಾಬು ಶೆಟ್ನ್ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

759 ಜೈರಂ ನೇಮು ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

760 ಚಂದರ ಶ್ಯ ಇರಾ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

761 ನಿಂಖ್  ಕಜ್ BHಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

762 ಔಲ್  ಟಟೆ ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

763 ಪಂಡಿತ್ ನಾಖ್ TELLONI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

764 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

765 ದತನ ್  ಶಿ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

766 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಡ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

767 ಶಂಔರ್ ಹಮಾಲು ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

768 ಭಲು ಶಂಔರ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

769 ಮೌತಬೆ ತೀಪು ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

770 ಶ್ಯಿಂತ್  ಭರೇ BHಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

771 ಹೇನ್  ಸಮಂತ್ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

772 ವಲಾು ಯ್ ಪೇೀಭಲ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

773 ತುಕಾರಂ ಲು ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

774 ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಾಭಚಂದರ NANDARGA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

775 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭೀಮು ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

776 ಸೇೀನಬಾಯಿ ಭನು ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

777 ಅಮೇಗಿ ಔಲ್ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

778 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಕಿ ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

779 ಯತನಾ ಿಂಗ್ ಹರು ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

780 ರಾಜೇವವ ರಿ ಸರಿವಚ ಿಂದರ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

781 ರುಬಾಯಿ ಲ್ಲರು ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

782 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭೀಭ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

783 ಉಡಡ ಿಂಡ್ ಶೆಟ್ನ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

784 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಶಿ್ TELLONI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

785 ಪುಲಚ ಿಂಡ್ ಕಸು KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

786 ಔಭಲಾಬೆ ಧಮುು TELLONI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

787 ಕಜ್  ಸಭನಾಥ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

788 ಸುರೇಖಾ ಧಯಭಣ್ಣ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

789 ರ ಭು GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

790 ಸುನಾಿಂದ್ ಭಾಖ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

791 ಸಮಾನಂತ್ ಶಿರಾಮ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

792 ಸಂಗಂಗೌಡ ಚಂದರ ಶ್ಯ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

793 ಭೂತಾಲ ಮಲಲ ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

794 ತಾರ್ಜದಿಾ ೀನ್ ಮೇದಿಾ ೀನಾಾ ಬ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

795 ASHRFABEE ತಾರ್ಜದಿಾ ೀನ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

796 ಅಔು ನಾುಡಫ್ ಬಾಸ್ ಮಾತೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

797 ಟಿ್ ಣ್ಣ  ಶಿ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

798 ಔಲ್  ಶಿವಾನಂದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



799 ದೇೀಡ್  ಫಭಮ ಣ್ಣ INGALI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

800 ಚಂದರ ಶ್ಯರ ಿಂಖ ನಿಂಖ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

801 ಭಸರೂದರ  ಸಂಗಂಗೌಡ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

802 ಅಔರ ಮ ಜಾಪರ್ ಸಾಬ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

803 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ರಾಭಚಂದರ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

804 ದಿಲೀಪ್ ರಾಭಚಂದರ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

805 ಶಿರಾಜ್ ಭಲಲ ಔರ್ಜುನ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

806 ಸಾವಿತಿರ  ಭಲಲ ಔರ್ಜುನ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

807 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಫಷಣ್ಣ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

808 ಫಷಲಿಂಖ್  ವಯಣ್್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

809 ಔಭಲಬಾಯಿ ಫಷಲಿಂಖ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

810 ಫಷಯಜ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

811 ಶಿರೇ ಭಹಾದ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

812 ವಯಣ್್  ಚ್ನನ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

813 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

814 ಸುರೇಶ್ ಭೀಭ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

815 ಸಂಖನಫಷ್  ನಾಖ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

816 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲಲ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

817 ಔಸೂನ ರಿಬೆ ಶಿಣ್ಣ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

818 ಭಹಾದವಿ ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಯ ಟೆಲ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

819 ಭಹಶ್ ಪೇಲೀಸ್ ಟೇಲ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

820 ಸಂಖ್  ಫಷ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

821 ಸುಜಾತ ಸನಮಂತ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

822 ಫಷನಾನ  ಗುರುನಾನ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

823 ರೇನಾ ಡಡ ್  ಸಂಖ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

824 MUTTPPA SANGAPPA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

825 ಶೆಯ್  ಔಸಜ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

826 ಭಭರೈ ಸ್ಪದಾ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

827 ತುಕಾರಂ ಗುರುದವ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

828 ಶಿಣ್ಣ  ಭೀಭ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

829 ಟಿ್ ಣ್ಣ  ಭೀಭಶ್ಯ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

830 ಶಿಮಂಖಲ ಫಯಾಲ್ NANDARGA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

831 ಪಂಚ್್  ವತಿೀ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

832 ರಾಿಂಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಮಾತೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

833 ದವಿಿಂದರ ್  ವಯಣ್್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

834 ಬಖಭಮ  ಭೀಮ್ಶೇ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

835 ಸೆಫನಾನ  ತುಕಾ್ NELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

836 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಭದಾರ ್ ಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

837 ಮಲಲ ವಾವ  ಔಲಲ ್ HUVINAHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

838 ಶೀಬಾ ನಾಗಿಂದರ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

839 ಸನಮಂತ್ ರಾಮ್ NELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

840 ಅಮೃತ್ ಮಾಶ್ಯಜ NELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

841 ಶಿರಾಮ ಪಕ್ಷ್ೀಯ್ GUDUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

842 ಷವಿತಾ ಪಾಶುರ ುಮ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

843 ಬಂಗಾರೆಭಮ  ಸರಿರಂ ರಾಥೀಡ್ HAWARNUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

844 ಸೇೀಭಣ್ಣ  ಯಂಔ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

845 ರುಕಂಬೆ ಹುಚ್್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

846 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಭೀಭ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

847 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬೆ ಕಜ್ HUVINAHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

848 ಸೇೀಿಂಡ್  ಸೇೀಭಲಿಂಖ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

849 ಭೀಮಾಮ  ಎಸ್ ದೇೀಡಮ ಣಿ ಮಾತೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

850 ರ ವಿೀಣ್ ಗುರುಸಂಖ್ ಗತನ ಯಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

851 ಮಾಪುರೆವ  ಹೀಯಖ್ HUVINAHALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

852 ವಯಣ್್  ಶಂಕೄರ ್ NELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

853 ಭೀಭ ಸ್ಪದಾ ್ NELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

854 ಯಶುರಾಮ ದದಾಸ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

855 ಶಿಯೀಖ್  ಭಲಔ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

856 SYEDFAREEDPATE SYEDMEERA ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

857 ಜಖನಾನ ಥ್ ಇಯನಾನ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

858 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಗೌಡ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

859 ನಜೀಹಾದ್ ಅಡುಲಔರಿಮ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

860 ರಾಜಕುಮಾರ್ ದಾದ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

861 ಫಷಯಜ್ ಚ್ನಭಲ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

862 ಗುಿಂಡಮ ಶಿವಾನಂದ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

863 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಅಶೀಕ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

864 ರಾರ್ಜ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

865 ಶಿಲಿಂಖಭಮ  ಸಂಖಣ್ಣ MADAR K ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

866 ಯಮಶ್ ಧಾರೆ್ ಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

867 ವಯಣ್ಫಷ್  ಗುರುನಾನ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

868 ಇಿಂದಭತಿ ಶಿಲಿಂಖ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

869 ಶಿಪುತರ ್  ಸನಮ ಿಂತಯ MADAR K ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

870 ದತನ  ವಯಣ್್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

871 ಬಖ್ ಗುಯ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



872 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗುಿಂಡಯಪ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

873 ದಾನ್  ಗುರುಬಾಷ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

874 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಹರ ಯಾಖ್ ಮಾತೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

875 ಔವಿತಾ ಅಿಂಫರಾವ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

876 ಅಬುಾ ಲಾರ ಜ್ ಸಾಹಬ್ ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

877 ಜಹೀಯಬಿೀಗಂ ಅಬುಾ ಲಾರ ಜಾ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

878 ಶಿವಾನಂದ್ ಪಿಯ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

879 ಜಖದವಿ ಫಷಯಜ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

880 ಔಲಲ ್  ಚಂದರ ಶ್ಯ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

881 ಗುರುಶಂಟಮಯ  ಶಿಲಿಂಖಮಯ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

882 ಭಡಿಲಲ ್  ಶಿ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

883 ಶ್ಯಯಮಯ  ಫಷಲಿಂಖಮಯ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

884 ಸನಮಂತ ಭೀಭಶ್ಯ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

885 ಫರೇಶ್ ದಾದ್ GOUR B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

886 ಭಡಿಲಲ ್  ಭಹಂತ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

887 ಭಲಲ ನಾಥ್ ವಯಣ್್ BHAIRAMADAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

888 ಯವಿ ವಯಣ್್ ಕೇೀಖನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

889 ಔರೇಪ್ಾ  ಜಔಕ ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

890 ಸ್ಪದಾ ್  ಔಯಪೄ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

891 ಭಾಯತಿ ಸಂಖಫಷ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

892 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಯಮವವ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

893 ಸನಮಂತ್ ಸೆಫನಾನ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

894 ದವಿಿಂದರ್ ಬೆಲ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

895 ಕವಯ ಸುಭಾಸ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

896 ಮವವ ಿಂತರಾಮ ಪಿೀಯ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

897 ಭಸಭದಾರ ಫಿಕ್ ಬಾಬು ಭಕಂದರ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

898 ಸನಮಂತರಾಮ ಫಷ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

899 ಖಂಡ್  ಸನಮಂತ್ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

900 ಗೌಯಶಂಔರ್ ಭೀಭರಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

901 ಶೈಲಾಶಿರ ೀ ಭಹಂತೇಶ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

902 ಯಮಶ್ ಭೀಭರೈ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

903 ಖಣ್ಖಬೆ ಶಿೀಲವಂತ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

904 ಅಶೀಕ್ ವಯಣ್್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

905 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಸ್ಪಡಿಲ ಿಂಖ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

906 ಸರಿಬಾ ರಾಮಾಜ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

907 ಆಿಂಡು ಸರಿಬಾ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

908 ರ ಷ್  ಹುಚ್ಚ ್ ಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

909 ಆದಿವೄ್  ಭೀಮ್ಶ್ಯ ಉಡಚಾಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

910 ಶಿಪುತರ  ರುದರ ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

911 ಔಲ್  ಬೆಲ್ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

912 ಫಷಯಜ್ ವಯಣ್್ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

913 ವಿಠಲ್ ರಾಭಣ್ಣ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

914 ಚಂದರ ಶ್ಯಔರ್ ವಯಣ್್ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

915 ಯವಿ ಜಣ್ಣ  ಸೆದ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

916 ಫಷಯಜ್ ಶಂಔಯ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

917 ದಕ್ಷ್ ಶ್ಯಯ ಭಯಯ್ ಶಿಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

918 ಯಶುರಾಮ ಪಿಯ್ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

919 ಪಾಿಂಡು ಖಣ್ತಿ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

920 ರಾರ್ಜ ಸವು ಚ್ವಾಣ್ ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

921 ಪಾುತಿ ಜಖದ್ ಔಲ್ಲಲ ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

922 ದತನ ್  ಶಿಲಿಂಖ್ MADAR K ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

923 ಸುಬಶ್ಯ ಮಲಲ ್ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

924 ಅಿಂಫವ  ಭೀಭಣ್ಣ GOUDGAON ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

925 ಶುಬದಾರ ಬಾಯಿ ಪಿೀ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

926 ಸ್ಪಡಡ ್  ಭಲಲ ್ HINCHGRERA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

927 ನಾಭದವ್ ಲು ರಾಥೀಡ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

928 ಸ್ಪಡಲಿಂಖ್  ಪಾಿಂಡುರಂಗ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

929 ಸಂಖ ಔವ್ TELLONI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

930 ರ ವಿೀಣ್ ಭೀಮಂಔರ್ ಅತನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

931 ಶಿರಾಜ್ ಮುಲೇಜ್ ಗುಿಂಡರಾವ್ MADAR K ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

932 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಗುರುನಾನ CHOWDAPUR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

933 ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್  ಅಪ್ಾ ಸಾಬ್ NANDARGA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

934 ಸಂಖಮಂತ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ ಭದರಾ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

935 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಭಯಮಯ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

936 ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ GOUDGAON ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

937 ಶಿಲೀಲಾ ವಭರಾಮ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

938 ಭೀಭಬಾಯಿ ಶ್ಯಿಂತ್ BADANLLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

939 ಭಹಂತ್  ಶ್ಯವ ವಯನ್ ಬಂದಯವಾಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

940 ಭಹಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಷಸಯಣ್್ Dಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

941 ಫಷ್  ಔಲಲ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

942 ಯವಿಟಿ ಔಲಲ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

943 ಭೀರೈ ನಿಂಖ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

944 ದವಿಿಂದರ ್  ಬಾಲವಂತರಾವ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



945 ರುಡ್ರ ಗೌಡ್ ದವಿಿಂದರ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

946 ಷತಲಿಂಖ್  ಎಿಂ ಜಬಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

947 ಸಷನಾಾ ಬ್ ಸ್ಪಲೆಮಾನಾಾ ಬ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

948 ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ ಅಲಸಾಬ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

949 ಅನನ ರಾವ್ ರಾಭರಾವ್ ಕುಲಔಣಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

950 ಸುರೇಶ್ ರೇನಸ್ಪದಾ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

951 ಸಲಾಮಯ  ಸಂಖಮ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

952 ಪಿೀಯು್  ಎಚ್ ನಾಯಕ ೀಡ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

953 ವಯಣ್ಬಾಷ್  ಭೀಭಶ್ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

954 ಶ್ಯರ ನಫಷ್  ಭೀಭಶ್ಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

955 ಸಷನ್ ಸಾಬ್ ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

956 ಅನನಧ್ಭ ೀಭಯಯ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

957 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಬಾಖಲ ಮಾತೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

958 ದಾವ್್ಲಾಾ ಬ್ ನಾಡ್ಫ್ ಮೆಬೂಸಾಬ್ ಮಾತೀಳಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

959 ಭಹಂತೇಶ್ ಚಿತರ ಿಂಫರಾಮ ಸ್ಪಧನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

960 ರಾಮ್  ಶಂಔರ್ MALLABAD ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

961 ಸುರೇಶ್ ಭಲಾಲ ನನ್ ಗತನ ಯಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

962 ಫಷಭಮ  ಭಲಲ ್ ಗತನ ಯಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

963 ಭಲಲ ್  ಸೇೀಭರೈ ಗತನ ಯಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

964 ಶಿಶ್ಯರ ಿಂಪಾ ಶಿಲಿಂಖ್ HINCHGRERA ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

965 ಕುಲಾಸುಮ ಭಹೀಬು ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

966 ಹದ್ ಜಲ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

967 ಜಸನರಾ ಹದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

968 ಫಷನಾನ  ಪಕ್ಷ್ೀಯ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

969 ರಾಜಶಿರ ೀ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

970 ವಮೄರ ೀ ಚಂದ್ - ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

971 ಬಾಪುಗೌಡ್ ಧನಗೌಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

972 ಲೀಲಾತಿ ಬಾಬುಗೌಡ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

973 ಆದಿತಯ  ಗೊಲಲ ಲಲ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

974 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಶಿಪುತರ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

975 ಗುರುದವಿ ಗುರುನಾಥ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

976 ಫಷಯಜಮ ಲಲ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

977 ಅನುಪ್ ಗೊಲಲ ಲಲ ಗೌಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

978 ಅಮೃತರಿ ಬಾಪುರೈ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

979 ಭಹವವ ರಿ ಅಿಂಬಾರಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

980 ಶೆಬೌು ಡ ದನನ ಗೌಡ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

981 ಚೌದ್  ರಾಭಣ್ಣ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

982 ಅಿಂಫರೆ ಶಿವಣ್ು್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

983 ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ಚೌಡ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

984 ಗೊಲಲ ್  ಧನ್  ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

985 ಔಲಾಯ ಣಿ ಅಮೃತ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

986 ಗೌಡಗೌಡ ಭೀಜಾರಾವ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

987 ಕಾಭಣ್ಣ  ಸ್ಪದಾ ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

988 ಸ್ಪದಾ ್  ಕಾಭಣ್ಣ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

989 ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಶಿಯೀಖ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

990 ವಯಣ್ಫಷ್  ಖಣ್ತಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

991 ಷಮಫಣ್ಣ  ಫಷ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

992 ಭಹೀಬೂಬ್ ಅಲಾಲ ಡಿನ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

993 ಅಬುಾ ಲಾ ದಷನ ಗಿೀಯಷಬ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

994 ಶ್ಯಿಂತೀಷ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

995 ಇಬಾರ ಹಿಂ ಗುಡ್ಸಾಬ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

996 ಖಾದಿಭಾುಷ ಅಲಲ ಬಶ್ಯ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

997 ನಷಯಹಾಭದ್ ಭಹಾಿಂತಾಾ ಬ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

998 ALLBHAS MAIBOOBSAB ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

999 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಫಷ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1000 ಶಂಕೄರ ಭಮ  ಸಂತೀಷ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1001 ಯಹೀಮಾತಲ ಭಸಭದ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1002 ಶಿರ ೀನಾಥ ಸ್ಪದಾಾ ರಂ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1003 ಭದರಾಕನ್ ಭಸಭದಾಾ ನ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1004 ಅಮೀನಾಾ ನ್ ವಮಾಶಿೀಕರ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1005 ರೇಣುಔವ್ವ  ಭಲಸ್ಪದಾ ್ ಜೇಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1006 ಶಿರ ೀಮಾಿಂಟ್ ಇರಾ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1007 ಪೄರ ೀಭಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1008 ದತನ ್  ಪಿಯ್ ಬಿಲಾವ ಡ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1009 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಫಷ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1010 ಲಾಲಪ್ಾ  ಮಂಟ್ ಗೌಯ ಕೄ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1011 ಗಂಖ್  ಭಲಲ ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1012 ನಾಖಬಾಯಿ ಶ್ಯವ ಯ್ ಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1013 ಸುಜಾತಾ ಶಿವಾನಾಡ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1014 ಸ್ಪದಾರಂ ಭಲಕಾಪ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1015 ಅಮೇಖ್  ಬಾಬು ಮಾಶ್ಯಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1016 ಶಿರ ೀಬಾಯಿ ಧಮುು ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1017 ವಿವವ ಿಂತ್ ರೌತ್ ಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1



1018 ದಿಂಡ್  ಟಿ್ ಣ್ಣ BHಅಿಂಔಲಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1019 ಸುಮತಾರ ಬೆ ವತಾ್ KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1020 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಸನಮಂತ್ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1021 ಹೇನ್  ದಾಲ್ ಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1022 ಮಲ್  ರೌತ್ ಭೀಷಗಾ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1023 ಶಿನನ್ ಖಡಣ್ಣ BLAURGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1024 ಶಿಭಮ  ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಫಡದಾಳ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1025 ಅಶೀಕ್ ಭೀಭಷಯ ALLGI B ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1026 ಜೈಶಿರ ೀ ಭೀಭರೈ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1027 ತಾಯಬಾಯಿ ಭೀಮು ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1028 ವಾಲು ತವಾುರು KARAJAGI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1029 ಭಭರೈ ಅಡಿಡ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1030 ಮಾರೆಭಮ  ವಯಣ್್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1031 ಹುಚ್ಚ ್  ಭೀಭರಾಯೆ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1032 ಸೇೀಭಲು ತೇರ್ಜ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1033 ಭಲಲ ಭಮ  ಪುಿಂಡ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1034 ತುಕಾರಂ ಭಲಔ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1035 ಸಷಿೀುಶ್ ಚಂದರ ಶಂಔರ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1036 ಲಔಾ ಮಾನ್ ಶ್ಯಿಂತ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1037 ಅನುಾ ಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1038 ರ ಭು ಭೀಮಾಶ್ಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1039 ವಯಣ್ಭಮ  ವಯಣ್್ HUVINALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1040 ಸ್ಪಡಡ ್  ಮಲಲ ್ ಫಳೂಗಿು ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1041 ವಯಣ್ಪ್ ಉದನದ್ HUVINALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1042 ಪಂಡುರಂಖ ಭೀಭ NELOOR ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1043 ಸನಮಂತ್ ಫಷ್ HUVINALLI ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1044 ಹೇನನ ಭಮ  ಭಲಲ ್ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1045 ಭಲಲ ್  ಹೇನಾನ ಪ್ ಆನೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1046 ಸಸ್ಪನಾಬಾಯ್ ಮೌಲೈ ರೇವೂಯ ಬಿ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1047 IIAHIMBEGAM ಅಬುಾ ಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1048 ಷಲೀಮ ಜಮೇೀಡಿುನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1049 ಜಖನಾನ ಥ್ ಅಮೃತ್ ಸ್್ಪ ರಿಂಔಲ ರ್ 1

1050 ಯಮಶ್ ಶಿ್ ಸಳ್ಯಯ ಳ Boom Sprayer 1

1051 ಸ್ಪಡಡ ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಅಪಜಲಪೂಯ Boom Sprayer 1

1052 ಸೇೀಿಂಡು ಸಾಬ್ ಜೀಗೂರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ Boom Sprayer 1

1053 ಯಮಶ್ ನಿಂಫಯಗಿ GOUR B Boom Sprayer 1

1054 ಅಿಂಫರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕೇೀಖನೂಯ Brush Cutter 1

1055 ರಾರ್ಜ ಭಹಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1056 ಸುಭಾಚಂದರ  ಚೌಲುಕ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1057 ಪಿಎಆರ್ ಭೀಷಗಾ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1058 ಕಜ್  ಸನಮನ ನ HUVINAHALLI ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1059 ಮೌಲ್  ಕಜ್ HUVINAHALLI ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1060 ಶಿರ ೀಮಾಿಂಟ್ ಎಯಪ್ಾ ಮಾಶ್ಯಳ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1061 ಹೇನನ ್  ಡೌಲ್ ಭೀಷಗಾ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1062 ಸ್ಪಡುಡ  ಅನನ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1063 ದವಿಬೆ ಟಿಪ್ು ಕೇೀಖನೂಯ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1064 ರೇನಸ್ಪದಾ  ಸ್ಪಡಡ ್ GOUDAGAON ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1065 ಮವವ ಿಂತ್ ಕಜ್ ಭೀಷಗಾ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1066 ರೇನಾ ಡ್ಡ  ರಾಥೀಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1067 ಸೇಹೆಲ್ ಅಸಾಲ ಮ ಪಟ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1068 ವಿಟೆ ಲ್ ವಯಣ್್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1069 ಜಖದವಿ ಔಲಾಯ ಣ್ರಾವ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1070 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಅನನ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ಚಾಫ್ ಔಟರ್ 1

1071 ಮೄಸಬೂ ಹೆದಸಾುಬ್ KARAJAGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1072 ಔಲಾಯ ಣಿ ರಾಭಚಂದರ ಮಾಶ್ಯಳ ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1073 ಮೇಸಭಮ ಧನೀಫ್ ಲಾಲಾಹ್ DIKSANGA K ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1074 ಚೌದ್  ನೀಲ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1075 ಶಿಲೆಭನ್ ಮೄಸಬೂಬ್ KARAJAGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1076 ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ನಯಷ್ ಉಡಚಾಣ್ ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1077 ಸಂಗಿೀತಾ ಗುರು್ ALLGI B ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1078 ಯಮಶ್ ಸ್ಪದಾ ್ DIGGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1079 ಸೇೀಭಣ್ಣ  ಭಲ್ KARAJAGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1080 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಚೌದ್ ಮಾಶ್ಯಳ ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1081 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಸನಮಂತ್ ಉಡಚಾಣ್ ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1082 ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ ಖಾಸ್ಪಮಾಾ ಬ್ KARAJAGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1083 ಅಮನ್  ಬಖವಂತರ ಯ KARAJAGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1084 ಕಾಶಿನಾಥ್ ನಾಖ್ KARAJAGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1085 ಸನಮಂತರಾಮ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ TELLONI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1086 ಭಹಶ್ ಸ್ಪದಾ ್ DIGGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1087 ಶೈಫ್ಟಸಾಬ್ ಲಲ ಸಾಬ್ TELLONI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1088 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜೀಸಾುಬ್ TELLONI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1089 ಮೇಯಿನುದಿಾ ೀನ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ರಿೀಫ್ DIKSANGA K ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1090 ಶಿವಂ ಮಲಲ ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1



1091 ರೇನಾ ಡಡ ್  ಸ್ಪಡಡ ್ NANDARGA ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1092 ಮಂಗೂಬಾಯ್ ಡ್ಡವಿಚಂಡ್ KARAJAGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1093 ವಿಠಬಾಯಿ ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್ ಜೇಗಿು ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1094 ಇಿಂಡೂಬೆ ರೇನಾ ಡಡ ್ NANDARGA ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1095 ಶೀಭಾ ಭಲಲ ್ KARAJAGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1096 ವಿಠಲ್ ಭೀಭಷಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1097 ಪಿಯ್  ಭೀಭಶೆ KARAJAGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1098 ಟಿ್ ಣ್ಣ  ಬಖಷಯ್ ಜೇಗಿು ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1099 ಕಜ್  ಭೀಮಾವಯ KARAJAGI ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1100 ರಾಭಗೊಿಂಡ ಚಂದ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1101 ಮುಟೆ ಣ್ಣ  ಅಮುರ ತ್ ಸ್ಪಿಂಖ ಜೇಗಿು ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1102 ಭಲಲ ಔರ್ಜುನ್ ಟಿ್ ಣ್ಣ ಜೇಗಿು ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1103 ನಾಖಭಮ  ಸೆಫಣ್ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ಡಿಸಲ್ ಪಂಸೄಟ್ 1

1104 ಔಲಾತಿ ದತನ ್ INGALAGI HTP 1

1105 ಚೀದಮಯ  ಶಂಕೄರ ್ D.ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ HTP 1

1106 ಸ್ಪದಾ ್  ಸನಮಂತ್ DIKASANG B POWER SPR 1

1107 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮಾರುತಿ Dಆನೂಯ POWER SPR 1

1108 ಶಿಲಿಂಖ್  ದಿಂಡ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ POWER SPR 1

1109 ಸ್ಪದಾ ್  ಭಹಾದ್ ಔಲ್ಲಲ ಯ M B Plough 1

1110 ಮೆಯಾನಾಬಿ ಬಂಡುಶ್ಯಶ್ಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B Plough 1

1111 ದತನ ್  ನಾಖ TELLUR M B Plough 1

1112 ಯತನ ಬಾಯಿ ಶಿಣ್ಣ ಮಾಶ್ಯಳ M B Plough 1

1113 ಟಿ್ ಣ್ಣ  ಔಲಲ ್ TAKALI M B Plough 1

1114 ಎಿಂ ಡಿ ಹುಸೆನ್ ಯುಶುಫ್ ಅತನೂಯ M B Plough 1

1115 ನಸ್ಪೀರುದಿಾ ೀನ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ ರೇವೂಯ ಬಿ M B Plough 1

1116 ವಯಣು ಸಂಖ ಅಪಜಲಪೂಯ M B Plough 1

1117 ನಾಖಣ್ಣ  ರ ಭು ALLAGI B M B Plough 1

1118 ಗುರುನಗೌಡ ಸ್ಪದರ ಭ್ ಬಂದಯವಾಡ M B Plough 1

1119 ಪಟ್ರರ ಡಿನ್ ಯುಎಷಮ ನ್ ಸಾಬ್ GOWDGOUN M B Plough 1

1120 ಮಂಜೂರ್ ಅಸಮ ದ್ ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ M B Plough 1

1121 ಕಾಿಂತ್  ಸಂಖ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ M B Plough 1

1122 ಭಲಲ ಕಾಯರ್ಜನ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಶಿಪೂಯ M B Plough 1

1123 ಸ್ಪದಾಾ ರಂ ಕಾಿಂತ್ ರೇವೂಯ ಬಿ M B Plough 1

1124 ತೀಟ್  ಔಲಾಷ್  ಕಾಳಿ ALLAGI B M B Plough 1

1125 ದಸು ಲು ಅಪಜಲಪೂಯ M B Plough 1

1126 ಸೇೀಿಂಡ್  ಸೇೀಭಲಿಂಖ್ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ M B Plough 1

1127 ಔಲಲ ್  ಶಿ್ Bಅಿಂಔಲಗಾ M B Plough 1

1128 ವಬಿು ೀರ್್ಸಾಬ್ ಭಸಬೂಬುಸಾಬ್ DIKSANGA M B Plough 1

1129 ಫಷಯಜ್ ಪಿಯ್ Bಅಿಂಔಲಗಾ M B Plough 1

1130 ಭಹಾಿಂತಮಯ  ಸ್ಪಡಮಯ KARAJAGI M B Plough 1

1131 ದತುನ  ನಾಗಿಂದರ ಉಡಚಾಣ್ M B Plough 1

1132 ದಷನ ಗಿೀಸಾುಬ್ ನರೀದಿಾ ೀನ್ ರೇವೂಯ ಬಿ M B Plough 1

1133 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಮಾರ್ಥು ರೇವೂಯ ಬಿ M B Plough 1

1134 ಬಾಬು ವಿಥೀಬಾ HOOVINAHALLI M B Plough 1

1135 ಇರಂಗೌಡ ಸ್ಪಯಖ್ ಗೌಡ ಅತನೂಯ M B Plough 1

1136 ಯಾಲಿಂಗ್ ಶಿರುದರ ್ ಮಾಶ್ಯಳ M B Plough 1

1137 ಜಖದ್  ಭೀಭರೆ ಉಡಚಾಣ್ M B Plough 1

1138 ಗುರುಲಿಂಖ್  ಭೀಮಾವಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B Plough 1

1139 ಜಪಸಾುಬ್ ಭಾಸಾಬ್ ಉಡಚಾಣ್ M B Plough 1

1140 ಸಬಾು ಲ ಭೂತಾಲ ALLGI B M B Plough 1

1141 ರ ಕಾಶ್ ವಿಠಾ GOUR B M B Plough 1

1142 ಭಡಿಲಲ ್  ಚಂದರ ಶ್ TELLUR M B Plough 1

1143 ಗೊಲಲ ್  ನಿಂಖ್ ಹಿಂಚ್ಗರಾ M B Plough 1

1144 ಬಾಪುಗೌಡ ಬಿರಾದರ್ ಹಿಂಚ್ಗರಾ M B Plough 1

1145 ಚ್ನನ ಫಷ್  ಭಲಲ ಔರ್ಜುನ್ TELLONI M B Plough 1

1146 ಶಿಯಾುಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ M B Plough 1

1147 ಗುರುಜ್ ನಿಂಖಣ್ಣ ಹಿಂಚ್ಗರಾ M B Plough 1

1148 ಬಖ್  ಫಷಯಜ್ ಅಪಜಲಪೂಯ M B Plough 1

1149 ಬಾಖಗೌಡ ಶಿರ ೀಮಂತಿರ ಹಿಂಚ್ಗರಾ M B Plough 1

1150 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಶಂಔಯರಾವ್ ರೇವೂಯ ಬಿ M B Plough 1

1151 ಗುರುಲಿಂಖಪ್ ಕುಪೄಿಂದರ KEREAKNALLI M B Plough 1

1152 ಷಯಷವ ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ TAKATI M B Plough 1

1153 ಭಣಿಕ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B Plough 1

1154 ಭಲಲ ನಾಥ್ ಅನನ ್ ನಲ್ಲಯ M B Plough 1

1155 ಸುಭಾಷ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ KARAJAGI M B Plough 1

1156 ಬಾಬುರಾವ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ BILWAD M B Plough 1

1157 ಸನಮಂತರಾಮ ಬಾಪುರೈ ALLGI B M B Plough 1

1158 ಹೇನನ ್  ಶಿಣ್ಣ ಭೀಷಗಾ M B Plough 1

1159 ನಂದಬೆ ರಾಜಾರಾಭ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B Plough 1

1160 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಸೄಔಣ್ಣ BIDಆನೂಯ M B Plough 1

1161 ಮಾಬಿಬೇು ೀಸಾಬ್ ನಬಿಸಾಬ್ BILWAD M B Plough 1

1162 ಭಹಂತೇಶ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಶ್ಯಳ M B Plough 1

1163 ಶಿವಯಣ್್  ಗುರುಸ್ಪಡಡ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ M B Plough 1



1164 ಮಾಲನಾಥ್ ನಾಗವ್ ನಲ್ಲಯ M B Plough 1

1165 ಕುಪಿಂದರ  ಔಲಾಯ ಣಿ ANKALGA M B Plough 1

1166 ವುಜ್ ಅಪಿಲ್ ಖುಷಿುದ್ ಅಪಿಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ M B Plough 1

1167 ಸ್ಪಡ್ರ ಮ ಬಿೀಯ್ KOLಆನೂಯ M B Plough 1

1168 ಗುರುಭೀಿಂ ಭೀಜಣ್ಣ CHINAMAGERA M B Plough 1

1169 ತಾರಾಬಾವ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬಂದಯವಾಡ M B Plough 1

1170 ಭಹಾದ್  ಅಲಫಣ್ಣ ಬಂದಯವಾಡ M B Plough 1

1171 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಭಲ್ಕ ್ಜ್ ಅಪಜಲಪೂಯ M B Plough 1

1172 ರುಕಾಮ ಬೆ ಹುಚ್್ ಅಪಜಲಪೂಯ M B Plough 1

1173 ಫಷಯಜ್ ಶಂಔರ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ M B Plough 1

1174 ಅಶೀಕ್ ಫಷಣ್ಣ SHRIWAL M B Plough 1

1175 ಭಡಿವಾಲ್  ಶಂಔರ ್ SIRASIGI M B Plough 1

1176 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಮಮುನಾ್ ಅಪಜಲಪೂಯ M B Plough 1

1177 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಭಡಿಲ್ ಬಂದಯವಾಡ M B Plough 1

1178 ಶಿವಯಣ್್  ದಿಂಡ್ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ M B Plough 1

1179 ಭಲ್  ಲಮ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B Plough 1

1180 ಶೈಕ್ ಮೌಲಾ ಆಜಾದ್ ಶೈಕ್ ಹುಸೆನ್ ಅತನೂಯ M B Plough 1

1181 ಫಷ್  ಮಲಲ ್ ಅತನೂಯ M B Plough 1

1182 ಸುಬದಾರ  ಬಾಯಿ ನಾಖ್ ಫಡದಾಳ M B Plough 1

1183 ಷಮಫಣ್ಣ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ MOTOI M B Plough 1

1184 ಯಮಶ್ ಭೀಭರೈ ಭಣ್ಣಣ ಯ M B Plough 1

1185 ಭಾನಾರಾಮ ಮಾಲೆವ್ ರೇವೂಯ ಬಿ M B Plough 1

1186 ಶಿರ ೀನಾಥ್ ಭಲಲ ್ ಗೌಡ ಸಳ್ಯಯ ಳ M B Plough 1

1187 ಬಿೀಯ್  ಭವಾಜ ಉಡಚಾಣ್ M B Plough 1

1188 ಚಂದರ ಮ ಫಷಣ್ಣ INGALI B M B Plough 1

1189 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಗಿರೆಪ್ಾ GOUR B M B Plough 1

1190 ಭದಸಾುಬ್ ಹೆದಾರ ಸಾಬ್ ಭೀಷಗಾ M B Plough 1

1191 ಸಂಖ್  ಗುರು್ GANAPUR M B Plough 1

1192 ಇಫ್ಟುನ್ ಮಂಜೂರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಲಲ ಯ M B Plough 1

1193 ನಾಗಿಂದರ  ಭೀಭಶ್ಯ KARಭೀಷಗಾ M B Plough 1

1194 ಸುಬಯಬಿ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಫಡದಾಳ M B Plough 1

1195 ರಾಗವಿಂದರ  ಶಂಔರ್ TELLONI M B Plough 1

1196 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ದ. ಔಲ್ಲಲ ಯ M B Plough 1

1197 ವಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ಗುಟೆೆ ೀದಾರ್ D.ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ M B Plough 1

1198 ಶಂಔರ್ ತೇರ್ಜ ರಾಥೀಡ್ ಭದರಾ ಬಿ M B Plough 1

1199 ಸುರೇಶ್ ಮಾನಾ ಿಂಗ್ ಮಾಶ್ಯಳ M B Plough 1

1200 ರಾಭಚಂದರ  ವಣ್ು HIRIYAL M B Plough 1

1201 ಹಯಖ್  ಭಹಾದ್ ಔಲ್ಲಲ ಯ M B Plough 1

1202 ಮುಟೆ ್  ಭೀಭಶ್ಯ TELLUR M B Plough 1

1203 ಫುಲಚ ಿಂಡ್ ಕಸು ಜಾಧವ್ KARAJAGI M B Plough 1

1204 ಪಂಡಿತ್ ಪೇಮು ರಾಥೀಡ್ ಫಳೂಗಿು M B Plough 1

1205 ಭಹಾನಿಂಖ್  ನಲಲ ್  ಪೂಜಾರಿ MANGALUR MOBILE SHREDDER 1

1206 ಸುರೇಶ್ ಯ ಸಾಾ ಔ ಚ್ನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ MOBLIE SHREDDER 1

1207 ಲಕ್ಷ್್  ಭೀಭ ALAGI B ಪಾ. ಟಿಲಲ ಯ 1

1208 ದಾಷ್  ತಭನಾನ ಅಪಜಲಪೂಯ ಪಾ. ಟಿಲಲ ಯ 1

1209 ಭಲಲ ್  ಮಲಲ ್ SANGಆನೂಯ POWER WEEDER 1

1210 ಯತನ ಭಮ  ಸೆಫಣ್ಣ  SHIVOOR POWER WEEDER 1

1211 ಪುತಲಾ ಬೆ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಥೀಡ್ ಮಾಶ್ಯಳ POWER WEEDER 1

1212 ಭಲಲ ್  ಸ್ಪಡಡ ್ ಉಡಚಾಣ್ POWER WEEDER 1

1213 ಧನಭಮ  ಶಂಔರ ್ ಉಡಚಾಣ್ POWER WEEDER 1

1214 ಭಹಶ್ ಶಿಪುಯ ಅತನೂಯ POWER WEEDER 1

1215 ಔಲಾಯ ಣಿ ಪಿಯ್ BOGNALLI POWER WEEDER 1

1216 ಭೀಭರಾಮ ಶಂಔಯ್ ಉಡಚಾಣ್ POWER WEEDER 1

1217 ಗುರುಪಾಡ್ ವಿಟೆ ಲ್ NADARGA POWER WEEDER 1

1218 ಶಿೀಲಾ ಬಾಬು ಆನೂಯ POWER WEEDER 1

1219 ಭಹಾದವ್ ರಾಮಾಜ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1220 ತಾರು ಹರು ವಾರ್ JEWARGI POWER WEEDER 1

1221 ಗುರುನಾಥ ಧನು ಸ್ಪಿಂಖ  GOBBUR POWER WEEDER 1

1222 ರೇನಾ ಡಡ ್  ಭೂತಾಲ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ POWER WEEDER 1

1223 ಫಷಣ್ಣ  ಚಂದ್ ಅತನೂಯ POWER WEEDER 1

1224 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭೀಭ ಆನೂಯ POWER WEEDER 1

1225 ಫಷ್  ಸ್ಪಡಡ ್ TELLUR POWER WEEDER 1

1226 ಗಂಖ್  ವಿಟೆ ಲ್ GHATARGA POWER WEEDER 1

1227 ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಸಷನ ರೇವೂಯ ಬಿ POWER WEEDER 1

1228 ಯಮಶ್ ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಲಲ ಯ POWER WEEDER 1

1229 ಭೀಭಣ್ಣ  ಧೌಲ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ POWER WEEDER 1

1230 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಇ ಹೇಷಭಣಿ KOLNUIR POWER WEEDER 1

1231 ವನುಭಮ  ಹುಚ್ಚ ್ ಔಲ್ಲಲ ಯ POWER WEEDER 1

1232 ಅಶೀಕ್ ಚ್ನನ ಫಷ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ POWER WEEDER 1

1233 ಲಲತಾ ಫಷಯಜ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ POWER WEEDER 1

1234 ಭಲಕ ಮಯ  ಫಷಮಯ GOUDAGAON POWER WEEDER 1

1235 ಶಂಔರ್ ಧರು ರಾಥೀಡ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ POWER WEEDER 1

1236 ಮಾಲಿಂಖಯ ಸ್ಪದಾ ್ KOLNOOR POWER WEEDER 1



1237 ರಾರ್ಜ ಭಹಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1238 ರಾವ್  ಗುರು್ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1239 ಭಹಂತ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ BAIRAMADAGI POWER WEEDER 1

1240 ಭಹಶ್ ಗುಯನಾನ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1241 ರಾಮ ಪಕ್ಷ್ೀಯ್ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1242 ವಿಟಲಾಲ  ವಯಣ್್ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1243 ಖಣ್ತಿ ಕಸು KARAJAGI POWER WEEDER 1

1244 ನಾಭದವ್ ರಾಭಚಂದರ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1245 ಭಸಬೂಬಾಷ ಅಲಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ POWER WEEDER 1

1246 ನಸ್ಪೀರುದಿಾ ೀನ್ ಅಲಸಾಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ POWER WEEDER 1

1247 ಭಸಬೂಬ್್ಸಾಬ್ ಚಾಿಂಡ್್ಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1248 ಜಾಪರ್ ಪಕೂರ ಡಿನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1249 ಭಲಕ ಭಮ  ದವಿಿಂದರ ದ. ಔಲ್ಲಲ ಯ POWER WEEDER 1

1250 ಷಮೀರ್ ನಬಿಲಾ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1251 ಭೈಯ್  ಮುಟೆ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1252 ವರಿೀಫಿು  ಭಸಬೂಬಾಾ ಬ್ TAKALI POWER WEEDER 1

1253 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಶಿರ ೀಶ್ಯಯಿಲ್ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1254 ಔಲಲ ್  ಭೂತಲಲ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1255 ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ ಭಸಬೂಬಾಾ ಬ್ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1256 ಫಷಭಮ  ಗುರುದ್ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1257 ಗುಡುಮಾಬಿ ಮುದಿಾ ೀನಾಾ ಬ್ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1258 ಶಿರ ೀಸಸಾಯಿಲ್ ಷಮಫಣ್ಣ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1259 ಆಯುಬ್ ಯಜಾಕ್ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1260 ಶಿವಾನಂದ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ KARAJAGI POWER WEEDER 1

1261 ವಿಶ್ಯಲ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ POWER WEEDER 1

1262 ಔಯಫಷಮಯ  ಸ್ಪಡಯಭಮಯ ALLGI B POWER WEEDER 1

1263 ಶೀಬಾ ಭಲಲ ್ KARAJAGI ROTARY TILLER 1

1264 ಜಂಣ್ಣ  ಭಲಲ ್ ಅತನೂಯ ROTARY TILLER 1

1265 ಭಹಾದವಿ ಭಡ್ಡ್ BHAIRAMADGI ROTARY TILLER 1

1266 ಷದಾಶಿವ್ ರಾಭಚಂದರ KARAJAGI ROTARY TILLER 1

1267 ಕಜೇ್  ಭೀಭ KARAJAGI ರೀ. ವಿಡರ್ 1

1268 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ನಾಖ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ROTERY TILLER 1

1269 ಫಷವಂತ್ ದಲ್ KARBUSGA ROTERY TILLER 1

1270 ಭಲಲ ಔರ್ಜುನ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ BAIRAMADAGI ROTERY TILLER 1

1271 ಭಹಂತೇಶ್ ಗುರುಫಲ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ROTERY TILLER 1

1272 ಸುಭಾಷ್ ಸನಮಂತ್ ಶಿಯವಾಳ ROTERY TILLER 1

1273 ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್  ಲಔಕ ್ JEWARGI ROTERY TILLER 1

1274 ಸ್ಪೀತಾರಾಮ ನೇಮಾಚಂಡ್ ಮಾಶ್ಯಳ ROTERY TILLER 1

1275 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ ಭೀಷಗಾ ROTERY TILLER 1

1276 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮಲಲ ್ SONNA ROTERY TILLER 1

1277 ಗಭಲಾಬಾಯ್ ಭನೀಸರ್ ಮಾಶ್ಯಳ ROTERY TILLER 1

1278 ಸನಮಂತ್ ಫಷಣ್ಣ ಶಿಯವಾಳ ROTERY TILLER 1

1279 ಪಾರ್ಷುರಂ ಶಿರಾಯ್ ಬಿದನೂಯ ROTERY TILLER 1

1280 ಸಂತೀಷ್ ಥಾರು BIDಆನೂಯ ROTERY TILLER 1

1281 ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ ಭಲಲ ್ GOUDAGAON ROTERY TILLER 1

1282 ಶಿವಾನಂದ್ ವೄಿಂಔಟರಾವ್ ಕೇೀಖನೂಯ ROTERY TILLER 1

1283 ಸನಭ ರಾಭಣ್ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ROTERY TILLER 1

1284 ಯಮಶ್ ಭಾಖವಂತರಾವ್ CHOWDAPUR ROTERY TILLER 1

1285 ಡ್ಟ್  ಔಲ್ INGALAGI ROTERY TILLER 1

1286 ಶ್ಯಿಂತಬೆ ಫಷ್ SHIRAVAL ROTERY TILLER 1

1287 ದತನ ್  ಶಿಲಿಂಖ್ ಭದರಾ ಬಿ ROTERY TILLER 1

1288 ವಯಣ್ಬಾಸು ವಿೀಯಮಯ ಹಿಂಚ್ಗರಾ ROTERY TILLER 1

1289 ಕಾಶಿನಾತ್ ಭಹಂತ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ROTERY TILLER 1

1290 ಪಿೀರಾ್  ನಾಖ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ROTERY TILLER 1

1291 ಗುರು್  ಹೇನ್ ಔಲ್ಲಲ ಯ ROTERY TILLER 1

1292 ಆನಂದ ಔಲಾಯ ಣ್್ KARAJAGI ROTERY TILLER 1

1293 ವಯಣ್್  ಶ್ಯಿಂತ್ ಕೇೀಖನೂಯ ROTERY TILLER 1

1294 ವಣ್ಮುಔ್  ಭಹಾರೆ Bಅಿಂಔಲಗಾ ROTERY TILLER 1

1295 ವಣ್ು್  ದಿಂಡ್ MALLABAD ROTERY TILLER 1

1296 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸನಮಂತ್ ALLAGI B ROTERY TILLER 1

1297 ಸುಖಲಬಾಯಿ ರಾಜಶೇಕರ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ROTERY TILLER 1

1298 ಫಷಯಜ್ ಭಲಲ ್ ಫಳೂಗಿು ROTERY TILLER 1

1299 ಹುಸೄನ್ ಸಾಬ್ ಇಮಾಮ ಸಾಬ್ Bಅಿಂಔಲಗಾ ROTERY TILLER 1

1300 ಭಹಾದ್  ಭೀಭಶ್ಯ ಶಿವೂಯ ROTERY TILLER 1

1301 ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ ಅಬುದ್ಲ  ಸಾಬ್ ಅತನೂಯ ROTERY TILLER 1

1302 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಗೊೀಳನೂಯ ROTERY TILLER 1

1303 ವಭರಾವ್ ಸುಭಾಸ್ ಉಡಚಾಣ್ ROTERY TILLER 1

1304 ಗುರುದ್  ಸ್ಪಡಡ ್ KARAJAGI ROTERY TILLER 1

1305 ವಯಣ್್  ಔಲಲ ್ HOOVINAHALLI ROTERY TILLER 1

1306 ಶಿ್  ಚೌಡ್ ಮಾಶ್ಯಳ ROTERY TILLER 1

1307 ವಿವವ ಿಂತ್ ಜೆಟೆೆ ಪಾ ಫಡದಾಳ ROTERY TILLER 1

1308 ಫಷಯಜ್ ನಾಗಿಂದರ ಉಡಚಾಣ್D ROTERY TILLER 1

1309 ವಿಶ್ಯವ ಿಂತ ಔಲಾಯ ಣ್್ ಅಪಜಲಪೂಯ ROTERY TILLER 1



1310 ಸ್ಪಡಡ ್  ವಿಟೆ ್ KARAJAGI ROTERY TILLER 1

1311 ಸನಮಂತ್ ಮಾರುತಿ ಉಡಚಾಣ್ ROTERY TILLER 1

1312 ಗೊೀಯಔನಾಥ ಸ್ಪದಾ ್ GOUR B ROTERY TILLER 1

1313 ಶಿವಾನಂದ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಗೌಯ ಕೄ ROTERY TILLER 1

1314 ಭೀಭಸ್ಪಿಂಗ್ ಲೀಕು GOBBUR ROTERY TILLER 1

1315 ಗೊೀಪಿಚಂದ್ ಕೃಶಣ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ROTERY TILLER 1

1316 ಅಔಕ ಟೈದವಿಂದರ ಔಲ್ಲಲ ಯ ROTERY TILLER 1

1317 ಬಾಬು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ BALUNDAGI ROTERY TILLER 1

1318 ಸಂತೀಷ್ ರಾಭಚಂದರ ರೇವೂಯ ಬಿ ROTERY TILLER 1

1319 ಗುರುರಾಜ್ ಷತಲಿಂಖ್ ಫಡದಾಳ ROTERY TILLER 1

1320 ಮಾರುತಿ ಜಾಾ ನಬ್ MALLABAD ROTERY TILLER 1

1321 ರುಔಮಾಬೆ ಹುಚ್್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1322 ಅಿಂಬು ನಾಭದವ್ ಗೌಯ ಕೄ ರೀಟರ್ 1

1323 ಪಂಚ್್  ಜೆಟೆೆ ್ ALLAGI K ರೀಟರ್ 1

1324 ಶಿಪುತರ ್  ಪುಿಂಡ್ಲಕ್ NANADRAG ರೀಟರ್ 1

1325 ಭಲಲ ಔರ್ಜುನ್ ಶಂಔರ್ GOUR B ರೀಟರ್ 1

1326 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಮಮುನಾ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1327 ಶಿಟ್ನಬೆ ಧುಲ್ ಫಳೂಗಿು ರೀಟರ್ 1

1328 ಸೇೀಮು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ ಫಳೂಗಿು ರೀಟರ್ 1

1329 ತುಭಔರಂ ಖ್  ದೇೀಡಭಣಿ NANDARGA ರೀಟರ್ 1

1330 ವಿಟೆ ಲ್ ವಯಣ್್ KIRASAVALAGI ರೀಟರ್ 1

1331 ಮೇತಿರಾಮ ಭೀಮು ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ರೀಟರ್ 1

1332 ವಯಣ್್  ಭಮಾಶ್ಯ KARAJAGI ರೀಟರ್ 1

1333 ತುಕಾರಂ ಭೀಭಶ್ಯ ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೀಟರ್ 1

1334 ಸೇೀನದ್  ಸೇೀಭಲಿಂಖ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1335 ರಾಜಶೇಕರ್ ಫಷಣ್ಣ SHIRYAL ರೀಟರ್ 1

1336 ಗೌಯಬೆ ಶಿಲಿಂಖ್ ಸಳ್ಯಯ ಳ ರೀಟರ್ 1

1337 ಗೊಲಲ ್  ಮಾರುತಿ ಶಿಯವಾಳ ರೀಟರ್ 1

1338 ಯೆಲಲ ್  ಸ್ಪಡಡ ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೀಟರ್ 1

1339 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಟೀಪು KARAJAGI ರೀಟರ್ 1

1340 ಸ್ಪೀತಾರಾಮ ಖನು NEELUR ರೀಟರ್ 1

1341 ಶಂಔಯ್  ಲಾ ದ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ರೀಟರ್ 1

1342 ದತನ ್  ಮಾಣ್ಣ ದ. ಔಲ್ಲಲ ಯ ರೀಟರ್ 1

1343 ಗಿಡುಡ  ಗೊಪು ಮಾಶ್ಯಳ ರೀಟರ್ 1

1344 ದಖು್  ಸನಮಂತ್ ಅತನೂಯ ರೀಟರ್ 1

1345 ಭೀಭಣ್ಣ  ರ ಭು ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೀಟರ್ 1

1346 ಜಮಭೀಮ ಷದಾಶಿ ಮಾಶ್ಯಳ ರೀಟರ್ 1

1347 ವಿಟೆ ಲ್ ಸ್ಪಡಡ ್ KARAJAGI ರೀಟರ್ 1

1348 ಭೀಭಣ್ಣ  ದಾಲ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ರೀಟರ್ 1

1349 ನಾಭದವ್ ಸನಮಂತ್ SHIRIYAL ರೀಟರ್ 1

1350 ಭಮು ಧನಸ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಶ್ಯಳ ರೀಟರ್ 1

1351 ಬಖಣ್ಣ  ಮಾರುತಿ ಭಣ್ಣಣ ಯ ರೀಟರ್ 1

1352 ಭಲಲ ಔರ್ಜುನ್ ವಿೀಯಣ್ಣ BAIRAMADAGI ರೀಟರ್ 1

1353 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ದಲಲ ್  ದಡಡ ಭಣಿ ಫಳೂಗಿು ರೀಟರ್ 1

1354 ಸಷನ್ ಅಪಿಲ್ ಖುಷಿುದ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1355 ಸುಯ್  ಜಖದ್ MALLABAD ರೀಟರ್ 1

1356 ಹುಚ್್  ದೌಲ್ GOUR B ರೀಟರ್ 1

1357 ಯಮಶ್ ಸೇೀಮು ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1358 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಫಷಣ್ಣ INGALAGI ರೀಟರ್ 1

1359 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಸುಭಾಷ್ ಫಳೂಗಿು ರೀಟರ್ 1

1360 ಸನಮಂತ್ ಮಾರೆಪ್ಾ ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1361 ದಾಷ್  ಟಿ್ ಣ್ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1362 ರಾಭಚಂದರ  ಸನಮಂತ್ ಡಡ ರ್ REVOOR ರೀಟರ್ 1

1363 ಧನಸ್ಪಿಂಖ ತುಕುಮಾರ್ ರಾಥೀಡ್ KARAJAGI ರೀಟರ್ 1

1364 ನಾಭದವ್ ಗೊಮು ರಾಥೀಡ್ JEWARGI B ರೀಟರ್ 1

1365 ಅಪ್ು  ನಾಭದವ್ ಚ್ವಾನ್ JEWARGI B ರೀಟರ್ 1

1366 ಹೇನನ ್  ಸನಮಂತ್ ಆನೂಯ ರೀಟರ್ 1

1367 ಗಂಖ್  ಷಮಫಣ್ಣ KARAJAGI ರೀಟರ್ 1

1368 ನಾಖಭೂಶಣ್ ಯಮವವ ಯ ಸಷಯಗುಿಂಡಗಿ ರೀಟರ್ 1

1369 ರ ಭು ಶಿಲಿಂಖ್ KARAJAGI ರೀಟರ್ 1

1370 ಭಯ್  ಹುಲ್ BHಅಿಂಔಲಗಾ ರೀಟರ್ 1

1371 ಬಿೀಯ್  ಗಾಯ ಲ್ ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1372 ಎಯನಾನ  ಫಷನನ ಕ್  KARAJAGI ರೀಟರ್ 1

1373 ಸಂಖಮಶ್ ಗುಯಣಾನ SONNA ರೀಟರ್ 1

1374 ಗುರು್  ಸೆಫಣ್ಣ KARAJAGI ರೀಟರ್ 1

1375 ಖಡಖಮಯ  ಸ್ಪಡಮಯ HUVINAHALLI ರೀಟರ್ 1

1376 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಚಂದರ ಭ್ ಮಾಶ್ಯಳ ರೀಟರ್ 1

1377 ಕಾಶಿಮಾಾ ಬ್ ಗುಡುಸಾಬ್ D GHANAGAPUR ರೀಟರ್ 1

1378 ಶಿಯ ರಾಭಚಂದರ NILOOR ರೀಟರ್ 1

1379 ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮಾಜ ಫಳೂಗಿು ರೀಟರ್ 1

1380 ವಯಣ್ಫಷ್  ಸರಿವಚ ಿಂದರ BANKLAGA ರೀಟರ್ 1

1381 ಅಪ್ಾ ಸಾಬ್ ಬಾಬಾಾ ಬ್ HIRIYAL ರೀಟರ್ 1

1382 ರುಔಮೆ ಸ್ಪಡಡ ್ ಉಡಚಾಣ್ ರೀಟರ್ 1



1383 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಚ್ನನ ಭಲ್ TELLUR ರೀಟರ್ 1

1384

ಮೇಹಾ ನ್ ಟೇಲ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಸಮ ದ್ 

ಟೇಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1385 ಅಪಾಯ ಭೀಮಾಶ್ಯ KARAJAGI ರೀಟರ್ 1

1386 ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ಭಡಿಲ್ ಭದರಾ ಬಿ ರೀಟರ್ 1

1387 ಶಿಪುತರ ್  ಮಾರೆ್ ಬಿದನೂಯ ರೀಟರ್ 1

1388 ಸುರೇಶ್ ರೇನಸ್ಪದಾ KUDIGಆನೂಯ ರೀಟರ್ 1

1389 ದತನ ಗಿೀರ್ ಸಾಬ್ ಭಾಸಾಬ್ TELLONI ರೀಟರ್ 1

1390 ಬಾಖಣ್ಣ  ಫಷಯಜ್ GUDDEVAD ರೀಟರ್ 1

1391 ನಾಖಪ್ಾ  ಮಾರೆಪ್ಾ D ಗಾಣ್ಗಾಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1392 ಮಾರುತಿ ಶಿವಣ್ು್ CHINAMAGERA ರೀಟರ್ 1

1393 ವಣ್ು್  ಗುರು್ UMMARGA ರೀಟರ್ 1

1394 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಫಷಲಿಂಖ್ TAKALI ರೀಟರ್ 1

1395 ಷಚಿನ್ ಫಷಲಿಂಖ್ TAKALI ರೀಟರ್ 1

1396 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ನಿಂಖ್ TEGGALLI ರೀಟರ್ 1

1397 ಭಲಲ ಮಯ  ರುಔಭಮಯ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ರೀಟರ್ 1

1398 ಅನನ ್  ಸೆಫಣ್ಣ ನಲ್ಲಯ ರೀಟರ್ 1

1399 ಶಿರ ೀದವಿ ರ ದಿೀಪ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ರೀಟರ್ 1

1400 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಫಷಲಿಂಖ್ BALUNDAGI ರೀಟರ್ 1

1401 ಗುಯನಾನ  ಟಿ್ ಣ್ಣ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1402 ಸಂತೀಷ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1403 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಆನಂದ್ ಮಾಶ್ಯಳ ರೀಟರ್ 1

1404 ಭಲಲ ್  ಭೀಮಾಶ್ಯ ALLGI B ರೀಟರ್ 1

1405 ಸಮಂತ್ ದ್ HANCHNAL ರೀಟರ್ 1

1406 ಅಲಲ ಸಾಬ್ ಸೆಪನಾಾ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1407 ಸುಲೇಮಾನ್ ಸೆಪನಾಾ ಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರೀಟರ್ 1

1408 ಯವಿರ್ಜಮಾರ್ ಭಹಾದ್ ALLGI B SEED CIUM FERTILIZER 1

1409 ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್  ಲಔಕ ್ ಜೇಗಿು SEED CIUM FERTILIZER 1

1410 ಶಂಔರ್ ಭೀಭರಾಮ ಬಂದಯವಾಡ SEED CIUM FERTILIZER 1

1411 ತಾರು ಭನು ಭದರಾ ಬಿ SEED CIUM FERTILIZER 1

1412 ಯಮಶ್ ಫಷವಂತರೇ SONNA SEED CIUM FERTILIZER 1

1413 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಟೀಪು KARAJAGI SEED CIUM FERTILIZER 1

1414 ಭಲಲ ್  ಕಜ್ KARAJAGI SEED CIUM FERTILIZER 1

1415 ಮೌಲೈ ಮುಡಿನಾಾ ಬ್ ಅತನೂಯ SEED CIUM FERTILIZER 1

1416 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಜಲೀಹಾ BHANDARWAD SEED CIUM FERTILIZER 1

1417 ಫಷಯಜ್ ಭಲಔ್ KARAJAGI SEED CIUM FERTILIZER 1

1418 ದಾಮು ಚು ರಾಥೀಡ್ ಫಡದಾಳ SEED CIUM FERTILIZER 1

1419 ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ ಭಲಕ ್ GOUR B SEED CIUM FERTILIZER 1

1420 ವಯಣ್್  ಭಲಲ ್ ಭಣ್ಣಣ ಯ SEED CIUM FERTILIZER 1

1421 ಅಿಂಫರೆ ಶಿವಯಣ್್ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ SEED CIUM FERTILIZER 1

1422 ಮೇತಿರಾಮ ಭೀಮು ಗೊಬುು ಯ ಬಿ SEED CIUM FERTILIZER 1

1423 ರಾಿಂಟ್ನಬಿ ಸ್ಪದಾ ್ ALLGI B SEED CIUM FERTILIZER 1

1424 ಭಹಾದವಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಮಾಶ್ಯಳ SEED CIUM FERTILIZER 1

1425 ಸಂಖಮವ ಫಷಯಜ್ ST.GHANGAPUR ಷಣ್ಣ  ಟ್ನರ ಔೆ ರ್ 1

1426 ಸಸ್ಪನಾಫನು ಶಿೀಕಾವರ ಫ್ TAKALLI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1427 ಚೀಳ್  ಮಾಲಕಾರ್ಜುನ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1428 ಅರ್ಜುನ್ ಸೇಿಂಡ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1429 ಸೇಿಂಡ್  ಭೀಮಾಶ್ಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1430 ಶಿರುದರ  ಬಖಣ್ಣ ಅತನೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1431 ಫಷಯಜ್ ಸನಮಂತರ REVOOR ರಾಶಿಯಂತರ 1

1432 ಫಷಲಿಂಖ ಸೆದ್ ಮಾಶ್ಯಳ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1433 ಭಲ್  ಭಲಕ ್ ಅತನೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1434 ರೂಪಾಬೆ ನೆಮಚಂಡ್ ಮಾಶ್ಯಳ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1435 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭಲಲ ಔ್ ಅತನೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1436 ಯವಿ ಭಡಿಲ್ ಮಾಶ್ಯಳ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1437 ಹಾಜಮಾಲಂಗ್ ನಬಿಸಾಬ್ BETGERA ರಾಶಿಯಂತರ 1

1438 ಶಂಔಲುಿಂಗ್ ಸನಮಂತರ ಫಳೂಗಿು ರಾಶಿಯಂತರ 1

1439 ಸುರೇಶ್ ದವಯಥ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1440 ವಯಣ್ಬಾಸು ನಿಂಖ್ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1441 ಎಿಂಡಿ ಯಫಿೀಕ್ ರಾಜಾಫಹ ಜಮಾದರ್ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1442 ಸ್ಪಡಡ ್  ಎಸ್ ಬೇರಾಟಿ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1443 ಪೆಗಂಬಾರ್ ಭಹೀಬೂಬ್ ಗೌಯ ಕೄ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1444 ಆಡಮಾಾ ಬ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಯಹೀಮ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1445 ಭಲಲ ಮಯ  ರೇಣ್ಣ ಮಯ KIRSAVALAGI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1446 ಯಬಾನ ಶ್ಯಬುದಿಾ ೀನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1447 ನಬಿಲಾಲ್ ಮೇಸಭದಾ ಅಲ ರೇವೂಯ ಬಿ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1448 ಸನಮಂತ್ ಶಂಔರ್ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1449 ಮುಲಾಲ ಸಬುು ಶ್ಯರ್ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1450 ವಶಿಕುಮಾರ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1451 ನಬಿಲಾಲ್ ಅಸಭದ್ ಸಾಬ್ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1452 ಜಾವಿೀದ್ ಸೆಫ್ಟನ್ KARAJAGI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1453 ಮಾಮುನಾನ  ಬಗಂ ಪಕುರ ದಿಾ ೀನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1454 ಶಿರಿಮಂತ್ ಗುರು್ ಫಡದಾಳ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1455 ಪಹುರ ದಿಾ ೀನ್ ಉಸಾಮ ನ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1



1456 ವಯಣ್್  ಚಂದರ ಭ್ ಫಡದಾಳ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1457 ರಾಜಶೇಕರ್ ಶಿಮೂತಿು ಔಲ್ಲಲ ಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1458 ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಸನಮಂತ್ SANAGಆನೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1459 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1460 ಭಹಂತ ವಿಠಲ್ ಫಳೂಗಿು ರಾಶಿಯಂತರ 1

1461 ಫಷಯಜ್ ಶ್ಯಿಂತ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1462 ಖುತೂಬಿೀ ಪತುರ ಸಾಬ್ ಬಂದಯವಾಡ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1463 ಶಿವಾನಂದ್ ವಿಠಲ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1464 ಪಂಡಿತ್ ಧಭರು ಫಳೂಗಿು ರಾಶಿಯಂತರ 1

1465 ಸ್ಪಡಡ ್  ಅಮಯ ್ ಫಡದಾಳ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1466 ತುಕಾರಂ ನಿಂಖ್ ಫಡದಾಳ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1467 ಅಶೀಕ್ ಬಾಲವ ಿಂಟಯ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1468 ಫಷಯಜ್ ಸ್ಪದಾ ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1469 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಫಷಯಜ್ ಗೌಯ ಕೄ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1470 ಭಹೀಬೂಬ್ ಷಮಯ ದಾಾ ಬ್ TAKALI ರಾಶಿಯಂತರ 1

1471 ಸ್ಪಕಂದಸ್ಪುರೂರ್ ಭಸಬೂಬ್ ರೇವೂಯ ಬಿ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1472 ವಯಣ್್  ಚಂದ್ ಫಡದಾಳ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1473 ಸೇೀಿಂಡುಸಾಬ್ ಅಲಸಾಬ್ ಅಪಜಲಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1474 ಸುರೇಶ್ ಲಲಲ ್ ಗೊಬುು ಯ ಬಿ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1475 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಲ ್ D GHANGPUR ರಾಶಿಯಂತರ 1

1476 ಅಜಯುಕಮಾರ್ ಲಔ್ BHಅಿಂಔಲಗಾ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1477 ರ ಕಾವ ಮಾರೆ್ BIDಆನೂಯ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1478 ರಾಮು ಕಸು ಫಳೂಗಿು ರಾಶಿಯಂತರ 1

1479 ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್  ಸನಮಂತ್ ಅರ್ಜುಣ್ಗಿ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1480 ಚಿಿಂದಂದ ಚಂದ್ ಫಡದಾಳ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1481 ಸಷನಬಾಯಿ ಮೌಲಾಲ ರೇವೂಯ ಬಿ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1482 ಯಮಶ್ ಅಲಸ್ ರಾಭಕಾಿಂತ್ ಗತನ ಯಗಾ ರಾಶಿಯಂತರ 1

1483 ಎಿಂಡಿ ಅನವ ರ್ ಕದರಾಬಾಶ್ಯ ALLGI B ರಾಶಿಯಂತರ 1

1484 ಶಿವಯಣ್ ಸ್ಪದರ ಭ್  ಪಾಟಿೀಲ್ KARAJAGI ಷಣ್ಣ  ಟ್ನರ ಔೆ ರ್ 1
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UÁæªÀÄ: GqÀZÁt

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆತಮ ಸತಯ

2
¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀAzÉ. CdÄð£À ZÀPÀæ

¸Á:¸ÁUÀ£ÀÆgÀ

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಆತಮ ಸತಯ

3 ZÀAzÀæ±Á ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà vÁ¸ÉÆÃr C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ಹಾವು ಔಡಿತ

ಕ್ರ .ಸಂ ತಾಲಿ್ಲಕು ಹೋಫಳಿ ವಷಷ ಹೆಸರು ವಸ್ತು

1 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಖಭಣ್ಣ  ಸ್ಪಿಂಗ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

2 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಸಾಬ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

3 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021
ರಾಜಶೇಕರ್ 

ಜಮಾದಾರ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

4 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅ್ ರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

5 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

6 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021
ರಾಭಚಂದರ  

ಮಾರುತಿ ಗಾಡಔರ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

7 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

8 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ನಗೌಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

9 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

10 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021

ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ 

ಭೀಮಾಶಂಔರ್ 

ಭಣ್ಣರ್

ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

11 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಖಣ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

12 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದವಿಡ್ಸ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

13 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮುತನ ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

14 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಮು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್



15 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

16 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

17 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

18 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಜಯ್್ಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

19 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021
ಜಖದವಿ ಎಸ್ 

ಖನೂರ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

20 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021
ವಯಣ್್  ಗುರು 

ಖನೂರು
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

21 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

22 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಜರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

23 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜ ಅಸಮ ದ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

24 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

25 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಾಜಾಮೆನದಿಾ ೀನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

26 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

27 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

28 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021
ಪುಲಬಾಯಿ ಟಿ 

ರಾಥೀಡ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

29 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಉಮಶ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

30 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021
ಗಂಗಾಧರ್ ಜ 

ಸಯಳಮಯ
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

31 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹುಚ್ಚ ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

32 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

33 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಮವ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

34 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷದಾಶಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

35 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

36 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಶ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

37 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

38 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬುದಾ ಭಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

39 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

40 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಔಲಾಯ ಣಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

41 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

42 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

43 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್



44 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

45 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖಣ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

46 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

47 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

48 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

49 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಛತುರ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

50 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

51 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

52 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

53 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

54 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತಿ್ ಣ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

55 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಡಿಲಲ ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

56 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

57 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

58 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಕುಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

59 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

60 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

61 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಣ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

62 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುದಾಸ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

63 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021
ಭಲಲ ್  ರಾಮ್  

ತಳವಾಯ
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

64 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯ ಭರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

65 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೂತಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

66 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

67 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

68 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಧಭುರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

69 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

70 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಬಾು ಸ್ಪಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

71 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

72 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಉಖರ ಮೂತಿು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್



73 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತುನ  ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಕೇೀರೆ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

74 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ್ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

75 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

76 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

77 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್  ಜಮಾದಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

78 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರುದರ ್  ಗಂಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

79 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

80 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶೈಕ್ ಮೌಲಾ ಆಜಾದ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

81 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅತುನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

82 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021

ಅಶೀಕ್ 

ಭಲಕ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಾಲ 

ಪಾಟಿೀಲ್

ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

83 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

84 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

85 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರುದರ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

86 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

87 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮವವಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

88 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

89 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

90 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

91 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹಾಷನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

92 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

93 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

94 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

95 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

96 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತುನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

97 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

98 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಿದಾನಂದ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

99 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೇೀನಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

100 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್



101 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

102 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

103 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಭಮಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

104 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಭಷೇಕ್ ರಾಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

105 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

106 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

107 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಂಗಾಯಭಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

108 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

109 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021
ಬೆಲ್  ನಿಂಖ್  

ಷಲಮಾನ
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

110 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

111 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

112 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

113 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಿಮಾಶ್ಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

114 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಹೇಷಭನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

115 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021
ಭಹಾಿಂತ್  ಭಿಂಶ್ಯ 

ಉಭಮ ಖು
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

116 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

117 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಫಷ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

118 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

119 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

120 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಜಮಕುಮಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

121 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

122 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಲ್ ಣ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

123 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

124 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತಿ್ ಣ್ಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

125 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021
ವಿಲಾಸ್ ಅಶೀಕ್ 

ತೇಲ
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

126 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021
ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಗಾದೄ 

ಮಾಡಿದರು
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

127 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021
ಸ್ಪದಾ ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ 

ಲೀನಾರ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

128 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021
ಚ್ನನ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ 

ಭಶ್ಯಲ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್



129 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021
ಚ್ನನ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ 

ಭಶ್ಯಲ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

130 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021
ಚ್ನನ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ 

ಭಶ್ಯಲ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

131 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

132 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

133 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

134 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

135 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

136 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

137 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

138 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

139 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

140 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

141 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

142 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

143 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

144 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಖ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

145 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷತಯ ವ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

146 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021
ಸಂಜೀಕುಮಾಯ 

ವಯಣ್್  ಕೇೀಟೆ
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

147 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

148 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಈಯ್  ಇಟಗಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

149 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ಶಂಔರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

150 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

151 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

152 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ  ವಯಣ್್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

153 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

154 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚೌಡಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

155 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021
ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್  

ರಾಭಚಂದರ  ರ ಧಾನ
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್



156 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021
ಫಶಿೀರ್ ಅಸಭದ್ 

ಬಿಿಂಗೊೀಲ
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

157 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

158 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

159 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021
ಚೌಡ್  ವಿ 

ಬುಯಾಯ ರ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

160 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

161 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

162 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ೄ ರೀಮರ್

Financial_Year District Taluk Hobli Village Season Farmer_Name Gender Category

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ ಫಖಳೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತಿಭಮ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸನಭವ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಶಂಔಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂತು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔನಾಯ  ಕುಮಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ  ಗುಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಧಭುಣ್ಣ  ಸಾಲುಟಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ದಾಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕೄಲವು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಸಭದ್ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮೀಲನದಾ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ  ಲಚ್ಚ ್  ಕೇೀಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ MALEPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯ ನಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ರ ಸಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸೇಿಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ್  ಸಣ್ಮಂತ್ ಉದಚ್ನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಪಾಸೇೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಶೇರಿಕಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರೇವಾಬಾಯಿ ಅಿಂದೇೀಡಿಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶುರ ತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಔಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೀಯತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರುಕಾಮಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜಔಕ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶೇಕ್ ಲಾಡ್ಡಲ  ಭಶ್ಯಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿನಭ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಭ್  ಬಾಲಗೊಿಂಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿಟೆ ಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತಿಭಮ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಷತವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತವಿೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ಬಾಬಾಸಾಹಬ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಾಸಾಹಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಧುಮಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕೆಲಾಷ ಜಖದ ನೂಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಂಜಾನ್ ಷಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನ ಷಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿಟೆ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾದಿಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ ಮಾಳರ್ಗ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಬಾು ನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರ್ಜಬಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿಶೆವ ೀವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀವಿಿಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ತುಔಕ ್  ಅರೆಕಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಔಣ್ು ಭಕಾನೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕಸು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಜಮಾಖಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಚಿಿಂಚೀಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲತಾ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮ ್  ವಾಷನಾಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಜಯತ್ ಬಿಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಷಲಾಉದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯ ಮ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಸುಲೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿಬಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಇಮಾಮ ಷಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ನಿಂಬಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ದಾರೆಮ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯಮವ Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವುಜ್ ಅಪಿಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಂಟ್ನಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾ ್  ಸುಳೇಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಕಾರ್ಜುನ್ ಆರ್ ನಿಂಬಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕಾಿಂತ ಭಲೆ್  ತಾನ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾತವ  ಬಾಖಲ್ಲರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಾಮುನಾನ  ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹೄಬೂಬ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾಸ್ಪೀರ್ ಅಸಭದ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಿತಾರ ಸನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲಾ ಅಸಮ ದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕಂತು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿಟೆ ಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿಲಾಷರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರೀಶನ್ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜಮದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಧನಾಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಾಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಕುಭಷಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಮ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇವ ಶಿವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿ ಕ್ಷ್ಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔಲ್ ನಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ ಹಾಲಭನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜೆಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾ ಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲೀಕು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜಳ್ಯಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಪು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತೀಪು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪಯಾಜ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯಾಕೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಬುಮಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳ್ಯ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚೇತನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪೂಣ್ು Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯವಿಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಹುಲಕಂಠರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್  ವಯಣ್್  ಸಾಲೀಟಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಔವ  ಶಿ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರ ಭುಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬೃತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ ಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಣ್ಣ ್  ಷಭಗಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಎಿಂಡಿ ಮನಾಹ ಜ್ ಅಪಿಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫೈಜಾನ್ ಅಪಿಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತಾಹರಾ ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತಸ್ಪನ ೀಮ ಕೌಷರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜೀವನ್ ಅಪಿಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮುಕ್ಷ್ೀತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪರಾಜ್ ಅಪಿಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀವಿಿಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯತನ  ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಜ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಷನ್ ಅಪಿಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕು್ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ರಾಮಾಜ ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸರಿರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಾಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಲಲ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾಔಯ ಮಾನು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಕೇೀಳಕೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಷಲುದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ದೌರ ಟ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಬಿ ಷಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಡ್ ಭುನೇವವ ರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿನೀದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯಮವ ಜಮಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔ್  ಜಮಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕೄಲವು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸೌಭಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲೀಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗಿೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜಮವೄಿಂಔಟ್ನಚಾಮು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಜಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ AMOGI Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತಾಚಾಮು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮುದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಾಯ ಡ್ಡಲ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಭಯನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ MALEPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪಯಾಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಟೆಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಬದರ ್  ಸೇೀಬಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪುತಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್.ಬಿ ಆಿಂಬುರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಬಿನಾಿಂಡ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾಸ್ಪಮ ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ MALEPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ MALEPPA ಭೂತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ  ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳೂರು Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನಾಾ ಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗಾಮತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ದಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜಔಕ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಹುಷನ್  ಫಳಗಾನೂರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯವಿಕಾಿಂತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಯವಿಿಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುಮಂಖಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಷವುಶ್ ಆಿಂಬುರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಷಭದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಉಭಕಾಿಂತ್ ಅರೆಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸನಮ ಿಂತರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯ ಭರಾವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಮೀನಾ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕುಟಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾವಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರ ಸಾದ್ ಫಷಯಜ್ ಬಿರಿ್ಜ ನಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಔಭಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನೂಜುನ್ Female OBC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಶಿ ನವಿೀ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್  ಇಿಂಖಳಗಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪುಲಚಂಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ AMOGI Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾದವಿ ಭಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತಾರ ಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಬಿಳಿ್ಯಭರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಿಂ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಿೀರೇಿಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶೇಖ್ ಚಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅಬಡ್ ಬಗಂ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಸ್ಪಿಂಡ್ಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ ಅಶೀಕ್ ಬಾಬಾಳದ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಬುಟ್ನಲ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಯಸ್ಪಿಂಸ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಕವವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸೆನಾಬಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಭಾಖ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಹೆದರ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಇಷಮೆಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಧರ್ ಶಿಪುತರ  ಡ್ಯ ಿಂಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ್  ಧಭುಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಔಲಾಯ ನ್  ನಂದಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ALLI SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯ ಭರಾಮ ಭಲಕ ್  ಮಯಡ್ಡತಿನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು ವಾಖದರಿಔರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜೀಲಾನ ಪಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮಜಾು ಯೂಸುಫ್ ಬೆಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚಾಿಂದಾಾ ಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪಯಾರ್ಜದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಧುಔರ್ ಬಿ ಕುಲಔಣಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮೆನು ಪಾಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಆಿಂಬೄರ ಶ್ ಬುಲು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯವಿಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರುಕಾಾ ನಾ ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭರೆ್  ಸ್ಪಿಂರ್ಗ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮರಾಕನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ ಡ್ಿಂರ್ಗ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯವಿಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮುನರುದಿಾ ೀನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್  ವಿೀಯ್  ಟಔಕ ಲಕ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಪುಷ್್ತ ತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ ಸಣ್ಮಂತ್ ಷನಾಡ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಮೂಸಾ ಕಾಜಮ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಎಿಂಡಿ ಹಾಶಿಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಯಫಷಮಯ  ಚಿಕೄರ ವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷವ ಿಂತರೇ ಸಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಪಾಲಔರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೀಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸಜಯತಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸಂರ್ಜ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಕುಟು ೀಡಿನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ನಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಳಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರಾವಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ನಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದ ಕುಪಿಂದರ  ಗೊಳಸಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಖ್  ಸೇೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಗುಯ್  ತಳವಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್  ಗುಯ್  ತಳವಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಮೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ  ಫಕ್ಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಅಡಿವೄ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಷರಿತಾ ಬಾಬು ಕಾಿಂಫಳೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಸ್ಪದಾ ್  ಕಾಿಂಫಳೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಲಕಾವ ಯ  ಕಾಿಂಫಳೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ಅಪಾನ್  ತಾನ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ದಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಷಲೀಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ತಿೀಥುಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಹಾನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ದಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಹೂಔಕ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಜೆಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ AMOGI Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಅಮೄರ ಶ್ ಭಸದವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ರಾಚ್ಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಿೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಛತರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ ಅಮೃತರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಪ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್  ಫಷ್  ದಯಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ  ಬಿ ಅನಾವ ಯಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಿರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದ ಭತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮೂಸಾ ಷಬ್ ಭಡಿಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದತನ ತಾರ ಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಫಬ್ ಷಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದ್ ಅಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಮಾನಂದ ಶಿಚ್ಯಣ್ ಔಲುಯಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾರಾಮಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಳ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀಸನ್ ಡಿ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯಫನ್ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದನಯಾದರ್ ಷಫಿಲ್ ಷಬ್ ಶೇಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಮರಾಸಾಹಬ್ ಶೇಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುಲಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಳಿೆ್  ಹಂಖಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿನನಾಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಲಿಂಖವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫವ  ನಲಗಿರಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ  ಚೇತನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಧಭುರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಾಿಂದ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಔುನಾಥ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ತೀಲಾರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಗಾಲ  ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ USMAN SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀಟಿರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಟಿಪ್ು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡು ರಂಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಾಲಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಧನಾ ಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಆಕಾವ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿವಕಾನಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಹೀರೂ ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದೇಿಂಡಿರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂರ್ಜಮ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಫಿಕ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಸ್ಪಿಂಗ್ ಖಣ್ತಿ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲ್ ಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ AMBU Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಿಲುಲ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ು  ಧಭು ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಾಯ ಲಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮನಕಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀಸನ್ ಆನದ ಜಾಡವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ ಸ್ಪೀತಾರಾಿಂ ಚೌಹಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಔಕುಮಾಯ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ ನಾಡಗರಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್  ಆರ್ ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ ಮಾಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಥಣಿ (ಗಾರ ಮೀಣ್) (ಭಾಖ)ಖಾರಿಫ್ ಪಿರ ೀತಿ ಜಖನಾನ ಥ ನೇಭಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಫಷ್  ಕುಿಂಭಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ಕುಮಾಯ ಫಷವಂತರಾವ್ ಸಾಲೆಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತಾರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ ಎಸ್ ಕಾಷರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಪುಷ್್ತ ತಿ ಕಾಷರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಉಡಿಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಕಾಷರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಮಂಖಳೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ ಮತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಮಂಖಳೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ  ಮಂಖಳೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಟಿಪ್ು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಧಮುು ಚಂದ ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಜರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡು ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೀಟರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪರುಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ Female SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಲಿಂಬು ಹೀರು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಔರಿೀಮ ಷಬ್ ಮುಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮೄಿಂಡಿಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಯಸೂಲ್ ಬಿ ರೇವೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಮುಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಮಾಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್  ದಬಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ ಔಲಬುಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದಿೀಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖನ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯ ನಾ ಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ದಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಮಾಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ  ಮಾಳಿಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಭಮ  ತಳವಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ  ನಾಟಿಕಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಮುಖಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ವಯಣ್್  ನಾಟಿಕಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಸ್ಪರೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾ ಕೌಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ ಮಾತರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಒಿಂಕಾರ್ ಬಿ ಕೌಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದಬಾಯಿ ಕಾಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ನಿಂಬಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಜ ನಾಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮಯ ಡಬಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಸ್ಪಿಂಗ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಖೇಮು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಪೇೀಮು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಟಿಪ್ು  ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮೌತಾಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ವ ಮಾತರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ದಾಮು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ವನ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಖೇಮು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಚಂಬಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯ ನಾ ಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀಸನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಾಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಅಡಿವೄ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಜೀಯಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಗುರುಫಲ್  ಪುಲರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಾಶಿರ ೀ ಕುಯಫತಳಿಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ ವಿ ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಚ್ಳಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್  ಸಯಾಯ ಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಭಟ್ನರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಮಾಳಿಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ  ಸೇೀನಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಣ್ಣ  ದಬಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ಹರೀಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ ಮೇಘಾ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಸು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಎಿಂ ಮಾತರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಸ್ ದಬಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ  ದಬಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಲಿಂಖರಾಜ್ ಎಸ್ ಸೇನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ ರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ ಔಲಬುಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದ್ ವರಿೀಫ್ ಮುಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತರಾಮ ಷನಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಮಾಲಸೄಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಬಾಯಿ ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಜಮಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಾನ ಬಾಯಿ ತ್ಲ್ಲಲ ರು Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಗುರುಪಾದ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮ ಚ್ಲಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಎಸ್ ಔಲ್ಲಲ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಚಂಬಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ  ಭಡಿವಾಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಾತಿು ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ ಕೄ ಭಲಗಿ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಮಾಲ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ದಬಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಮ  ಡ್ಬಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಿಯಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂದಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಸುತಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಧನರಾಜ್ ಖೈಯತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ದೂಧನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶೇಕ್  ಸಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಜಯಾನಂದ ನೀಲಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಚಂಬಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ವ  ಖಾಯ ದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ಭಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಮಾತರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖಭಮ  ಹರೀಳಿಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಜಲ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿನಂದ ಮಾತರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಖೈಯತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ದಬಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್  ಎಸ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಜಭಔಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಮು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ SETU Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ಖಾಯ ದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಭಮ  ಮಾಯಸೄಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು ದಬಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮಂತು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇಗಿ ಬಾಷೆ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ದಬಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮುತನ ್  ಫಸಾನ ಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ  ಸ್ಪರೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ದಿಪಾಲು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಲಲ ವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ವ  ಟಟೆನಾಕ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ  ಔಲಬಂಡಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಹಿಂಚ್ಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ತಳವಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಮೀಟರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ DATTU Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ ಔಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಮುಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಕಾಭಣ್ಣ  ಪಾಔಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ನೀಲಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸ್ಪರೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ  ಮಾತರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಮಾತರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ದಬಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಜಖಭಮ  ಮಾತರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ದಬಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ಭಹಾದ ಶಿರೂರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಖಬೂು ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಪಾಯ ರಿಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ತೀಟನಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ ಔರಿಿಂಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಕುಯಫಟಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ ಷನಕ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ ಚ್ಳಿರ್ಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಾತಲಿಂಖಮಯ  ನಂದಿಕೇೀಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಕಂಟ್  ನೀಲಂಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಲಾಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಮಾಗಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಲಾಯ ಲಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್  ನಟಿಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಲಚ್ಚ ್  ನಟಿಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ  ದಬಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ  ಮಾಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಸಣ್ಮಂತ್ ಫಷಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ ಮಾಳಿಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ದಮ ಣ್ಣ  ಔಲಬುಗಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀ ಮಂಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ದಾಲ ್  ಚಂದ್  ಇಿಂಖಳೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಯಬಾಯಿ ಮಂಖ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ ಹಾಡು Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಮೄಟಿರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದ್  ಮೇೀಗ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಮಾಲಸೄಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ವಿಟೆ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಆರ್ ಶಂಔಯಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಮಾನಂದ ದಬಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ತೀಟನಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ಭಣ್ಣರ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ಫಷವಂತ್  ಇಫರ ಮಾಪುಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ  ಕುಿಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಡದಾಳ ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಾಲ ಜೇಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಫಭಮ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಾಭನ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ಹೂಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರಾವ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ  ಬಾಭನತಿಲ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾಮ ಫಮನ  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ ಸಡದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತರಾವ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಭಲತಿಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಾಮನ ಖಾರಿಫ್ ಸುಯಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಧೀಿಂಡಿಬಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ YUNNUS Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ರಿಯಾಜದಾ ನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀತಿಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ರಾಜಕ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಚ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪರಾಜದಿಾ ೀನ್ ಭಣಿಯಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫನಸಟೆಿ ಖಾರಿಫ್ ರೀಶನು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಭುಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶೀಬಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ದಕ್ಷ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಖ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಾಸಾಹಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಮಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಲಔಕ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ ವಣ್ು್  ಕ್ಷ್ಯಷಲಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆಿ ಿಂಖರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಉತನ ಿಂಬಾಯಿ ಭೀಭರಾವ್ ಕಾಿಂಬೄಲ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಪಿರ ಯಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಷಭವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಹುಷನಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಗಿೀರಿ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಫಟಗರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಖದಖಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ ಭಠತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚೇತನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಷಚಿನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಧಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಯವಿಿಂದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯೀಗಿನಾಥ ಆತನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನೇಮನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾವುತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ ಎಸ್ ಹೇಷಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಜಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯ ಭರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಮುಲಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ಭೂತಲ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಲ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಷಯದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭನೀಸರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರುಕಾಮಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನೆಸರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಭರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಧರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯ ಭಸುಿಂದರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿೀಶ್ ಎಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪೇಮು ಜಾಧವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿಮಾಲ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದರ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಲ್ ನಾ ಎಿಂ ಭಠತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಜ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ  ಎಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಕೂರ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸೆದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತ್  ರೆಡಿಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾಗವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕಾಳಶೆಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತವ  ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಔಲಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶುಶಿೀಲಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿೀರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗಿೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಭೂತಲ ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಗಾಣ್ಣ  ದೇಡಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ ಹೂಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ SEVU Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಾಪಿಾ ಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ ಕುಭಷಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಮ ಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಮುನಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಾಖರ್ ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನ್ ರೆಡಿಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಿಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದ ತರು ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಣುಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಾಡು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಬೄವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತೀಳನೂರು Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪೇಮು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಪು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸರಿಚಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ತಭಮ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗೌತಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ವಾಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಜ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಂಚ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯವಿದಾಸ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಮವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪನೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಭೂಸನ ಪಿಜುಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪದಿೀುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಿಲೀಪ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖ್  ಭೀಭರಾಮ ಟೆ ಣ್ಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಿರ ಯಾಿಂಔ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಷರೀಜಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿೀರಾಮ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರೂಪಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಾನ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲೀಲಾ ಹರೇಭಠ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಜೇಗಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಟ್ನ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ ಭಠತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಖೈರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಾತಾರ ತ್ರ ೀಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಂದರ ಕುಮಾಯ ಷಔಕ ರೆಗಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಉಜಾನ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸೆಡಿಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾಯ ಹರೇಭಠ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನೀತಿಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಬಿು ೀರ್ ಮುಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ AFSAR Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ಫಷಣ್ಣ  ಖೀಟಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಸ್ಪ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಭಷೇಕ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಲೀಚ್ನ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ AMOGH Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರೀಹತಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನೂರಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡನವಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರುಔಮ ಮ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯ ಚಿನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಹರೂ ಯತನ  ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರೆ್  ಭೀಭಣ್ಣ  ಔಲ್ಲಲ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರ ಭುಲಿಂಖ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಿಂಡು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಶರಾಜ್ ಐಯನನ  ಹಂಗರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ PNDIT Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ರುದರ ್  ತೀಳನೂರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಉಜಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ DATTU Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಿಂ ಅಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ AMOGI Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಮೀಲಾ ಬಾನು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಖಪರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ ಸಂಖಣ್ಣ  ಜೇಗಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ REABABAI Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸನಭಮಯ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಶಿಿಂಗಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಉತನ ಯ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಾಮ ತಿ ಡಿಗರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಔಕ ವ  ವಯಣ್್  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನೀಲವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇವ ಪೇೀದಾಾ ರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ತಭಮ ಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಯ ೀತಿ ಮೃದಿಂಜಮ ಭಠತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದವಿಡ್ಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಖ್  ಸೇೀಭಣ್ಣ  ಮಜುಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಷರೀಜ ಚಿಿಂಚೀಳಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳಮಯ  ಹರೇಭಠ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಾನಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತರ  ಫಷಣ್ಣ  ಕೇೀಟಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಯ್ಡ  ಅಾ ರ್ ಟೇಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯ ಗಿಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ತುಳಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಭಹಾದವ್ ಇಿಂಖಳೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಚಂದರ ಭ್  ಹೌದೄ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಬುದಿಾ ೀನ್ ಶೇಕ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಕುಷಣ್ಣ  ಧಿಂಡ್  ಮಾಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪಿಿಂಟ್ರ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಧೀಿಂದಿರಂ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀದಾರಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಕೃಶಣ ತಾರಾವ್ ಪೇೀತಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ಕುಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ ರೆಡಿಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ಉಜನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಸನಮ ಿಂತ್ ಹೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ಸನಮ ಿಂತ್  ಹೌಡ್ಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಚಂದರ ಭ್  ಹೌದೄ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಔಲಾಯ ಣಿ ತೀಳನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಸನಮ ಿಂತ್ ಹೌಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ತೀಳನೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಲ್ಲರುಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾಯ ವಿಠಲ್ ಬಂಡಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಭರೆ್  ಔಳಷ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡುರಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡುರಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ದಕ್ಷ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಬೇೀಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ತುಔಕ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಭಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಜೀತಿಬಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಕೄಲವು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ದಷನ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸ್ಪದಾ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಖಣ್ತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ವರಿೀಪಾ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾ  ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ದೇಡಡ ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಾಮ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದಿರಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇವವ ರಿ ಶಿ ಕಾಿಂಫಳೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ ಶ್ಯನ್  ಕಾಿಂಫಳೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಇಬಾರ ಹಿಂ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಮ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ರೇಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ GINANABAI Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಜೀನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಅನುಸೂಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ  ಶಿನಿಂಖ್  ಭಣ್ಣರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖಭಮ  ವಯಣ್್  ಔನನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸೆನಾಜು ೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ ಎಸ್ ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ದೌಲತ್ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಅವ ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುರು ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾನಾಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಖದಖಮಯ  ಗುರುಮೂತುಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಎಸ್ ಗೊೀಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಮುಯರ್ಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಶ ಎಸ್ ಬಾಫಲೇವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಎಿಂ ಫಷರಿಗಿಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಔಲಾ ಸುಭಾಸ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್  ಸ್ಪದಾ ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ ರಾಚ್ಗೊೀಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಅನತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಉಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ಮಂತ್ ಅಪ್ಾ ರೆ ಗೊೀಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಸಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಕಂಬಾಯ ತೀಟ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಜೈನಡಿಡ ನ ತಿಯಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಎಿಂ ಧೀನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಜಿಂಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ  ಜಖದಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ದಳ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಶಿವಯಣ್್  ಅಡಕ್ಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಶ್ಯಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾ ರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ ಅ್ ಯ ಗೊೀಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀತಾ ಭಡಿವಾಳ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವುರುದರ  ಬಿ ವಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಬಾಯಿ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಸ್ಪ ಕಾಳಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ ಭೀಭಣ್ಣ  ಫಷರಿಗಿಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಜಟೆೆ ್  ಜಮಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ವೄಿಂಔಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯನಔರ್ ತಔಕ ನರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಷಾ ನ್ ಷಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ಭರೆ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಮೆತಾರ ದವಿ ಜ ಮಾದರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಹುಸೄನ್ ಷಬ್ ಎಿಂ ನಡಪ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ  ಎ ಪೂಜಾರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ ಎಸ್ ಗುತ್ನ ೀದಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ ಬಿ ಭಟ್ನರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ವ ಫರ  ಖದಾ ಗವವ ಯ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನಶಿವಾಚಾಮು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಔಕ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸರಿಚಂದರ  ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ವಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಚೆಿಂಡ್  ಶಿವಯಣ್್  ಅಡಕ್ಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಷಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶ್ಯಯ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಣ್ಣ  ಭಲಲ ್  ಮುಖಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೇೀಯಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ ಎಸ್ ಫಫಲೇವವ ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಬಿ ಜಳಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಾತಲಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಲಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಯಾನಂದ ಚ್ವಾನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದಭಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿದಾಯ  ಸಾಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಔಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ದೌಲ್  ಎಸ್ ಶಿರೂರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ಸಡಲಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಾಯ ಡ್ಡಲ ಸಾಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳೂರು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ಸನಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ ಫಷಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ ಎಸ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ ಕುಿಂಬಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಿಂದರ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ಫಷ್  ಎಿಂ ಜಾಿಂಡ್ಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಾರೆ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾಾ ರೀದ ಜಖಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಜಟೆೆ ಮ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಲಔಣ್ಣ  ಜಖದಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖನಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಚಿನಭಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ ರಾಚ್ಗೊೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿಟೆ ಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಭಸ್ಪುಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಚಿೀಚೀಳಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಪಿ ಅಭಮ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಾನಾಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಅಭಮ ಣಿಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಘೀಶಮಯ  ಅಲೆಮ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ  ಜ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತ ಭಡಬಾವಿ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ್  ಎಿಂ ನಿಂಫಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ  ಲಔಕ ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ  ಕುರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಕೄ ಹೂಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ಬಖವಾನತರ ಮ ಮಾದಬಾವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ್  ಬಾಬು ಅಭಮ ಣಿಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಭಮ ಣಿಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ನಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಿಯಾಬಗಂ ಬಂದಗಿಟೇಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಗಿಪಾಟೆಲ್ ಇಮಾಿಂಪಾಟೆಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ  ಭಹಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಗುಯ್  ಕುರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗಾನಧರ್ ಫಜಂತಿರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಸೇೀಭರಾಮ ಅಭಮ ಣಿಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಸ್ ಶಿಯೀಗಿ ಇಸ್ೂ ರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ  ಫಜಂತಿರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರೌತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮೆಫಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಖಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಅ್ ಣ್ಣ  ಚೌರಾಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ MAMATA Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಲವಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚೀಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭದೂಾ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬೆ ಸ್ಪದಾ ್  ನವಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಬಖ್  ಶಿಸಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಯವಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭದಿನಾಭ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ ಬಿ ಹಾನಚ್ನಾಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಗೊಲಲ ಲ್ ಎಸ್ ಔಲ್ಲಲ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಗುಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್  ಬಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್  ಹೂಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಮೆನದಿಾ ೀನ್ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಅತಾನ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗತನ ಯಗಿ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ದೌಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಮುತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಿಂಖರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ  ಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ವಣ್ು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾಾ ರೂOD  ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ನಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಶಿರಾಮ ಕೇೀಲಕೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male OBC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಮುತನ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ದಾಮ ತಿಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಬಿೀಯ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಅಭಷೇಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಿಂಖ್  ಕೇೀಳಕೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಖನೂಯ ಎ ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಜಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಸುಭಾಷ್ ಯಭಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದಾರ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಯಣ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ಕಾಶ್ ಸುಭಾಷ್ ಯಭಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬುಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ದವಿಂದರ ್  ಸಣ್ಮಂತ ಫಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಲಾಮ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಲು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಅಸಮ ದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇಗಿ ಗುಯ್  ವಂಜರಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಗೌಡ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಮಾದೄ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಜನಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ರ ದಿೀಪುಕಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ತೇಜಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಅ್ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ವಕಾಯಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ವೆಜನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಗುಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಬದಾರ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಕದವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ದಫೇದಾರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ ಮಲಲ ್  ಜಮಾದಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ದ್ ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಈವವ ಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಿಂಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ದವಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್  ಸ್ಪದಾ ್  ಹೇಷಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಅನುಸಾಯಿ ಸ್ಪದಾ ್  ಹೇಷಭನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಮಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿಬಾಯಿ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಮಯ  ನಾರಾಮಣ್ ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಭಾಖ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಜೈಭೀಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಪು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಬಿ) ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ವಸಜದ ಅಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಕುಲಸುಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಅಔರ ಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಫಣ್ಣ  ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ದ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭಮ Female SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ವಮಾಶುರ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಫಜೀರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಅಮೀಬಿು ಅಸಮ ದ್ ಟೇಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಖವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ವಕ್ಷ್ೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾಫ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಭಲನ್ ಬಿೀ ಸೆಫ್ಟನ್ ಸಾಬ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ಹಯಖ್  ಪಾಟಿೀಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀವಿಿಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ  ಕಾಳ್  ಧೀದಮ ನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಬೇೀಖ್  ಹೇಷಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಖಾದರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಅನಸುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಾದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಫನನ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಮುತನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜಳ್ಯಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಫಮಾಮ ರೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ತಿಭಮ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಚಿಿಂತಾಭಣಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಪಾಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ನವಿೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಗೊಲಾಲ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಸ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷ್ತಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಸುಬದರ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಗುಡುಮಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಈವವ ಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಸಂರ್ಜನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಭಮ  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಖೈನೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಸಶುಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸಳಿಯಾಳ್ ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಯವಿಿಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅನಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖನ್ ಗೌಡ್ ಮಾಲ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನಖ್  ಎಿಂ ಹೂಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ  ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದಾಯ ಭನಗೌಡ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತಮು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸುಬಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ನಾಟಿಕಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔರಿನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಿತರ ಲೇಕ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಮ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ನಟಿಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ವ  ಜೆಟೆೆ ್  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭಮಯ  ಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ನಟಿಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ AMOGI Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್  ಎಸ್ ಸೇೀಲಾಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಗುರು್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಲಭೀಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಸವಾಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ನಾನಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಬೄಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಾಜನ್ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ರುಕುಮ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಧರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಗುರುಪಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಮುತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ ಎಸ್ ಶಿಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಜಖನು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಗೊಲಾಲ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಸು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಸುತಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ AMOGI Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ಶಿಪೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ಗುರುಪಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸುಮಂಖಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜೆ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಿರೀಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಮೇಹಾ ನ್ ಟೇಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಜಮ ೀರ್ ಟೆಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಧುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್  ಹಿಂಚ್ಗರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಕಶೂರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖ್  ಶಿ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಭೂತಾಳ ಜೇಗಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್  ಗೌಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಕಾಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಮಯ ಭಮ  ಹಿಂಚ್ಗರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಬಿ ಸೇನನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫ್ಟರೂಕ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಾನು ೀ Female OBC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಬಿಭನಾನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಆಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಮೀದ್ ಟೆಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಗೌಡ ಭಾಖ್ ಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭಮಯ  ನಿಂಖಮಯ  ಹರೇಭಠ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೀಯರ್ಥ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ ಹಿಂಚಿೆೀರಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಸೇೀಭಜಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧಯಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಳ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಪು ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಜಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Ingalgi (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರೆ ಎಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ್  ನಾಯಕ ೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಶ ಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸುಗುರೇಶ್ ಬಿ ಶೆಟಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಅಡಿವೄ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಾಶಿರ ೀ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಧನರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಿಂ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ  ಉಪ್ಿ ನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಯುಪಿನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ ಇಯತ್  ವಟಗಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಗುಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ದವಿಿಂದರ  ಧರ ಭನ  ಇನು ರ್ಗು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಅನುಸೂಯಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಹೀಯಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಜೆ ದವಮುಕ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಮತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಆಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಗುಜಿ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ದಾಮ ತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ ಸ್ಪದಾರ ಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಮೄಟ್ನಬೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡು Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ  ಸೇೀಭರಾಮ ನಾಯಕ ೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಅನುಸೂಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಮಲ್  ಯಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಯ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಇಫ್ಟುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಗಿರೆ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ರೇಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಲಲ ರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ್  ಲಾಲ್ಲ ಹಾಡು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ರೇ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಹಾನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ನಿಂಖ್  ಹಿಂಚ್ಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಗುರು್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಡ ನವಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kalur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kaplapur (J) ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಮುನಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದಕ್ಷ್ ನೀಲಕಂಠ ರಾಠೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karajagi ಖಾರಿಫ್ AMBU Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karajagi ಖಾರಿಫ್ RAMA Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಲು ರೆವು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶೈಲಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಹುಣ್ಚ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಬದರ ್  ಎಿಂ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಕಾವರಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಪಾದ್ ಮುತನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಭಜು್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ದತನ ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಪಿಯಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ದತನ ಗುರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲ್ ಬಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ದತನ ನಗೌಡ ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್  ಗುರುಶ್ಯಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಿಂಖರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ  ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಗೌಡ್ ಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Karkanahalli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kesapur ಖಾರಿಫ್ ಕಶೂರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kesapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kesapur ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಾಭ ಹೇಷಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kesapur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kesapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kesapur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kesapur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kesapur ಖಾರಿಫ್ ದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kesapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔ್  ಭಔಕ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಮುಖತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾರಾವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಯಾಲಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಫಭಮ ರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಷತಾವಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಬಿೀಯ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀ ಶೈಲ್ ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kolnur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀಸನಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ ಷಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಂದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಔ್  ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಮಾತೀಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಸಾತಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಭಭತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾ ರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ ನಾಖನಸೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಯತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾಔಯ ಉದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಸನಮ ಿಂತರಾಮ ಉದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಲಾಡ್ಡಲ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಫಲವಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ಔಮಾನಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಡೌಲಟರೇ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಔನಾಯ ಕುಮಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Kulali ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಲಖಭಣ್ಣ  ಸ್ಪಿಂಗ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ  ರಾಭಣ್ಣ  ಎಯಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ  ಸ್ಪ ಇಿಂಖಳಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಮಾದವಿ ಎಿಂ ಗಂಗಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಔಲ್ಲಲ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಸಳ್ಯಯ ಳಿ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ ಫಷಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ್  ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭಡ್ಡಪ್ಾ  ಕುಿಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸಯಾಯ ಳಿ ಎಸ್ ಆಕಾಿಂಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ದಡ್  ಮೆಕ್ಷ್ರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ಎಸ್ ನರುಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ತ ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ ಕೄ ಔಟೆಿ ಭನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಕಾಭಣ್ಣ  ಔಟೆಿಮಾನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್  ಜಫ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವಾಲಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್  ವಯಣ್್  ಔಲ್ಲಲ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಎನ್ ಮುಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ  ಔರೆ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್  ಬಿ ಆಕಂಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ಫಡ್ಡಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದಿರಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಔರೆ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ್  ಔರೆ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಲಡ್ಮ ಬಿ ನಡ್ಫ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಫಷನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ  ನಿಂಖಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್  ಎಸ್ ಫದಡ್ಲ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔಯ ಎಸ್ ಫಡ್ಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ಫಡ್ಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀವಿಿಂದರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗಾಡಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸೆಡಿಿಂಗ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಭತುನ  ಫಷದಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಔರೆ್  ಜಮಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ  ಕೄ ರೀಡಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ನಖ್  ಔರೆ್  ಜಮಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ಔರೆ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸಯಾಲಸ್ಪದ್  ಕೄ ಅಖಂಡ್ಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಔರೆ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಫಡ್ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್  ಡಿ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಭೀಭಣ್ಣ  ಉಪ್ಾ ರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ ಸೇೀ ಮಲಸಂಗಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಪುನನ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಅಸ್ಪಿಂಖಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ  ಫಡ್ಳ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್  ಶಂಔಯ್  ಉಪ್ಾ ರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಬಿಸ್ಪಮ ಲಾಲ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನರೀಣಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ರಾಚ್್  ಎಿಂ ಜಾಬಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಖಾಸ್ಪಿಂ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್  ಔಯಗೊೀಳಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾ ್  ಚಂಡಔತ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಭಮ  ಜಮಾದಾಯ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಸ್ಪದಾ ್  ಚಂದಔತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಮುಮಾನ ಜ್ ಬಿ ಡಿ ಭಕಾಿಂದರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಫಷವಾಿಂತರಾಮ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ Female GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖಭಮ  ಶಂಔರ್ ಉಪ್ಾ ರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ್  ಶಂಔಯ ಗೌಿಂಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸುಿಂದರಾಬಾಯಿ ದೇಿಂಡಿಬಾ ನಾರಾಮಣ್ಔರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಎಿಂ ಇರಾಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ  ಎಸ್ ಬಾಯ ಟಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ IMAM SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಗುಣ್ಶೇಕರ್ ಎಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಲಔಔಪ್ ಬಿ ಭಮಕರಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ವಾಹದಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಎಸ್ ದೇಡಮ ನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ ನದಾಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಭಹೀಫಬ್ ಸಾಬ್ ನದಾಫ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಬಾಯಿ ಸೇೀಡಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ ಎಸ್ ಔಟೆಿ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ಸೇೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಣ್ಣ  ಸೇೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖಪಾ ದಿಂಡ್  ಸೇೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ  ಶಿಲಿಂಖ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸುಭನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಶಿರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಧರ್ ಕೄಮ ೀತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಸಾಬ್ ನದಾಫ್ಟ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ  ಭಲೆಲ ೀಶ್ ಗಂಗಾತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಎಸ್ ಫಖಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ  ಬಾಬುರಾವ್ ಅಲಮಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇೀಗಸ್ಪದಾ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತಾರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್  ಚಂದರ ಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ ಕೄ ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಎಿಂ ಗಾಮಕಾವ ಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾನಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ದಿಲೀಪ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪ ಬಾಫಲೇವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಷುಷವ ತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಗುಲ್ನ್ ಬಿೀ ಭಕಾಿಂದರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಸ್ಪ ಬಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭಔನ ಮ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಮುಲಾಕ  ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಔರ್ ಜ ಇನನ ರೆ್ಷ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ರಾಿಂಡ್ಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಧಭುರಾಜ್ ಡಿ ಕುಿಂಬಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಕುನು ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ರ ವಿೀಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ದಲ್  ಫಫಲೇವವ ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭ ಎಸ್ ದೇಡಮ ನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಶ ಎ ಫಖಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಎಲ್ ಮೆಿಂದಗಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ಎಸ್ ಮೆಿಂದಯಖ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಬೆ ಕೄ ದೇಡಡ ಭನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ ಶಿಿಂಧೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಅಮೀಯಬಿೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಗೌಯಬಾಯಿ ಎಸ್ ಪಾಸೇೀಡಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ  ಪಾಸೇೀಡಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಮಯಸಾಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದವ್ ಎಿಂ ಜಾಧವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪಕಂದಯಸಾಬ್ ಮೇಲಾಸಾಬ್ ನಡ್ಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಿಂಬಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭನೀಸರ್ ಇನನ ರೆ್ಷ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ ಮೇೀರೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಸಾಬ್ ನದಾಫ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಎಸ್ ಔಲ್ಲಲ ರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ನಜಂ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಖಣ್ತಿ ದಿಂಡ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಜಟೆೆ ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಜ ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ ಜಾಧವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಫಫಲೇವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ  ಔಬಾನೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ ರಾವ್ ಸಾತಲಿಂಖ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಕುಿಂಬಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಫಷ್  ಉದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಬು ಡಡ ರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪೂಣ್ು ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲಾಾ ಬ್ ಚಂದಕೇೀಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಲಾಲ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ ಸ್ಪಿಂದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ ಭಾಷ್ತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲೆಡ ಮಾವಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಸ್ಪೀರುದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದಷನ ಗಿಯ ಚ್ನಕಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಷನಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪಕಂದರ್ ಸ್ಪರೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದಷನ ಗಿೀರ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಭಡ್ಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಪುಷ್್ತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚ್ನನ  ಭಲಲ ್  ಔಬುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಜನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಕಾದರ್ ಶೇಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಕುಿಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾಮ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ಚಿಿಂಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ಉದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಪುಟ್ನಲಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಜಗುಣ್್  ಫಣ್ಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದಾಾ ರೂ J ಜಳಕೇೀಟಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಬನರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ತೇರ್ಜ ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಿಲುಲ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಿನನ ್  ಡಡ ರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದರಾವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಡಡ ರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಡಡ ರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾವಕ್ ಷಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಔಲೆಾ ಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದೇಮಾ ರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಭಚಂದರ  ಡಡ ರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ತುಲಾಷ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಉಡಿಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಕುಿಂಬಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಧೇನು ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ Ikನಖಾನ್ ಸ್ಪಿಂದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಫಷಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ನಾಸ್ಪ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಬದಾರ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಜನ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಔಳಷನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದತುನ  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ ಬಾಬು ರಾಥೀಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಮು ರೇಖು ಜಾಧವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಂಡ್ಡಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ನಲ್ಲರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತರಾಮ ಪಿೀಯ್  ಅಲಲ ಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಅಲಲ ಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದತುನ  ಬೄಳಿಿಔಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ ಅಬುಾ ಲ್ ಶೇಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಶ್ ಉದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಶೆಟೆಿ  ಸುಭಾಶ ಗುಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ವಿೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಫಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಿತರ  ಶೇಕರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ದಿೀಪ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ ಎಸ್ ಯಡಡ ಡಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್  ನಂದಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ ಸಾರ್ಥಲ ಿಂಖ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸನಭಣ್ತರಾವ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಚ್ಳಿರ್ಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಉದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದೌಲತರಾವ್ ಬಾಭನ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮುತನ ್  ಹೇಣೆನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಲ ಸ್ಪಿಂದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಾನೆನ ರೀ ಬಸೄಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಭಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಮತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಹುಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಬಾು ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಫಷಣ್ಣ  ತಳವಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಎಸ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ್ ಫಷ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಿಂಖರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದಾಲತ್ರ ೀ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೇನ್  ಸಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಫಷವಂತ ರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೃತುಿಂಜಮ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ NAVAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಪಕುರ ದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಚೆಲಿೆೀರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ ಫಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಚ್ವಾಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯಾದವಿ ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರೆ್  ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ LATA Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ ಸಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಪೄರ ೀಮ ರಾಭಚಂದರ  ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಲ ್  ಹೇನೆಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ್ ಔಲುು ಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರಾವ್ ಫಶೆಟೆಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಾಧ ಕಾಶಿನಾಥ ಖಣ್ತಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಜೈನೀದಿಾ ೀನ್ ಸೆಮದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನೀಟ್ನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗಭನಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಷಕ್ಷ್ನಾ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಆನೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಕುಟಬ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀತಿರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಶಂಔರ್ ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಬುಔಕ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನಾನ ರೆ ಗುರು್  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ  ಫಶೆಟೆಿ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು ಸೇೀಭಲು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ ಬಾಸೄಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯರಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುತನ ನ್ ಬಿಐ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೄಹಾನ ಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀವಿಿಂದ್ ಚ್ನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔಯ ಭಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾರು ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸರಿವಚ ಿಂದರ  ಕ್ಷ್ರು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female OBC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಸನಮಂತ ರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲನ್ ಬಿಐ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಳತಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾಾ ಿಂಗೊೀವಾಡ  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದವುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳ್ಯಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ಉದಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಲತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಸರಿವಚ ಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಪುನಔ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಬುಕಾಕ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಅಚ್ುನಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತರಾಮ ಪಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ನಾಥು ಗಂಗಾರಾಮ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ಭಮ  ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ದವಿಿಂದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಣ್ಣ  ಭಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಕಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾಾ ರೂಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ರಾಮು ಜಾಧವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಗಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಫಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಜಗಿು  ಖುಬಾ ರಾಥೀಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಪೇಲೀಸ್್ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್  ಮಂಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಸಣ್ಮಂತ್  ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಲ ್  ರಾಿಂಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Revoor (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Rodagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Sarasamba ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಸಂಖಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅನುಸೂಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ ಏಕೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡೊೀಬಾ ಔಷಣ್ಣ  ಸುಯಸ್ಪ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಭರೆ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಫಷನ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ ಜಮಾದಾಯ Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಗೌಡ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ಗೌಡ ಗೌಡ್ ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಭನೀಸರ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಭಸದ್  ಉಿಂಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಉಭಮ ಣ್ಣ  ಡೌಲ್  ಸೇನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಬೇಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಎಯ್  ಉಿಂಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ  ಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ಭಸದ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ಪಿ ಜಮಾಾ ರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಅರುಿಂಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ದಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಜಯ ೀತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ ್  ಚಾಮ್  ಔಲಲ ಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾವ ಗುರು್  ದೇಡಡ ಭನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಫಷಯಜ ಗೌಡದ್ ಗೌಡ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಸುಯ್  ಮಂಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Shivpur ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Soan ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಗೌಡ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಿಂದರ  ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಭಹತ್ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ರೂತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ಗೌಡ ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ನಡವಿಕರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಡಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಔಶೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಮಾಡುವಿನಕರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಶೇಕಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ರ ಮೇೀದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ಭಮ  ಸಾಮಾ ್  ಮಂಖ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯ ಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಮೇನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಮುಲಾಕ  SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಷಯೆಯ ೀದ್ ನಬಿ ಜಮಾದಾರ್ ಶೈಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಇರಾಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಒಿಂಕಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಇಮಾಭಸಾಬ್ ನಬಿಸಾಬ್ ಜಮಾದಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ರ ವಿೀಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅಪಜಲಪುಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಭಹೄಬೂಬ್ ಪಾಷ್ತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಉದಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತಾರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್  ರು ಷಔಕ ರೆಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫನನ ಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಣ್ಣ  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಉದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಂದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಕೄರೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಭತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಯಮವ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಸ್ಪನೂನ ಯಔರ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡೊೀಬಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಪಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರೇಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಕಾಭಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಣುಣ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ ರಾಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತಾರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಕಾವಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದವಿಿಂದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಈಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಬಿಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿದಾಯ ಸಾಖರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳಮಯ  ಫಷಮಯ  ಭತತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ತೇಜೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದಲತರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಾನ  ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾಯ ಭಠ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾದವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್  ಗುಯಣ್ಣ  ಫಷಲ್್ಗೌನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀವ್  ಶ್ಯಿಂತ್  ಔಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಜಯ ೀತಿರ ಕಾಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಔುಶ್ ಬಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್  ಕುಿಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪುಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಮೇದಿಾ ೀನ್ ಟೇಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಣ್ಣ  ಗೌಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ ರಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಯಜ್ ಫಷಲಿಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಕೄರೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಮುಲರ್ಗ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭನಾಥ ಜಭಖಂಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಗಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಖಾಯ ಭಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಯಖಲಸ್ಪದಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಮಯ  ಬಿ ಭಠ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನವೃತಿನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರ ಮವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಆದಿತಯ  ಕುಿಂಬಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ ತ್ನ ಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ ಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಖದೄಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹುಸೄನ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಯ್ ಫಡದಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾಮಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಷಲೀಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದ್ ಐಸೇೀಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತಾರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಷತಾನ ರ್ ಮಯಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮೇಡಿನ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಯಫಿೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಿಂಖರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಾ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾತಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಷರೂಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಷಕ್ಷ್ನಾ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಲ್ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಕೂು ಲ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಷರೀಜ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾ ರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ ದಿವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರುಕೇಮ ದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಬಿು ೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹೂಣ್ಣ  ವಯಣ್್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮುಷನ ಫ್ಟ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹೆದಯಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಾ ನಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ ಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗೌಯಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಾಮಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಔಟೆಿ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಫಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಕಭರ್ ಇಸಾಲ ಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತ್ ರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ ಎಿಂ ಖೇಮಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಖಜರಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಲಾಮ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಖು್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವೄಿಂಔಟೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಿಲೀಪ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭ ಕ್ಷ್ಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಬಿೀಬ್ ಜಾನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಸ್ಪೀನಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಈಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಮಾ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಉಷಮಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಷನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಿಫನ್ ದಿವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಜೀರ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸೆನಾಜ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಾಲಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರೂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾನ ಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತಾರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮೆಹೄಬಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ವಿೀಣ್ ಎಸ್ ಗುತ್ನ ೀದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಕರ್ಗು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಔಟೆಿ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅವಿನಾಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಷನ ಗಿೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ತೀಲಾ ಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಷನ್ ಅಲ ನದಾಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಾಲ ಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅನುಾ ಬೌಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಫಣ್ಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಾರ ಕಾಮ ಯ ಣಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೀಯತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದ್ ಸನೀಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭನೀಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಧೂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲತಿೀಫ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರೇಖಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಡ್.ಯಮಶ್ ಷಣ್ಣಣ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಾವಂತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವೆಶ್ಯಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮುತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫ್ಟತಿಮಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಾತಾುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶೈಖ್ ಆಡಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಯಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಹಾಜನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲತಿೀಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹಾಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅನುಸೂಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲ್ ಅಸಭದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್  ಭಲಔ್  ಆನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭಮ  ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ಅಯದ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಡಿ ಮುಜಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗೌಡ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಇಮಾಮ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವೄಿಂಔಟೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಫಡದಾಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಅಖಂಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷ್ತಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗೌಡ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅ್ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶುರ ತಿ ಎಿಂ ಬಿರಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭಮ  ಭಲಔ್ ಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಯುರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಇಮಾಮ ಸಾಬ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವಬಾಬು ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಡಡ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಹಾಿಂಗಿೀರ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ ಫಡ್ಡಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್  ಎಿಂ ಮೇಯಟಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರೀಹಣಿ ಪಿ ಗುತ್ನ ೀದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ ಅಲಾಲ ಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಾ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭರೆ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಲಲ ಭ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮೄಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ  ಫಡ್ಡಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಯಾತಬಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರೀಹಣಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಪಾಟುಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಚಾಿಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವ್ ರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿ ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪೂಣ್ು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಡ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಗುರು ಖನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ ಎಸ್ ಖನೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹೇನಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡೂರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವೇೀಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಅನನ ರಾವ್ ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾವಿೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಾದಾ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಪುಷ್್ತ ತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಬದರ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ ಹುಸನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ AMOGI Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಕಾಳಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖವಣಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಯವಿಿಂದ ಆರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿೀರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಭಷೇಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗೊಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕೄ ಅಖಾನೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಲಾಬ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಡದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷ್ತ ಭಕುನ ಿಂ ಶೈಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿ ಮೇೀಟಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔಯ ಗುಬೄು ೀವಾಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ MAREMBI Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ  ಗಾಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸನೀಫ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ IIRANNA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ  ಸನುಭಮಯ  ಚಿತಾನ ಪುಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಸು Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ ಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಇರಾಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ  ಔಲಲ ಬಂಡಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾವ್ ಫಷವಂತರಾವ್ ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹೄಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾಾ ನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅನರುದ್ಾ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹಾಸ್ಪನ ಬಗಂ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಭದ ಅಡನಾಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ ಅರಾಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ BADE SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಧಭುರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ದಿೀಪ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಶಿರ ೀಮಂತ ಹುಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ  ನಾಖ್  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಾವ ಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಿಂದರ ಕುಮಾಯ ಎನ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಷಲಮಾ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹತಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಮಯ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದತನ ರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಮಾನುಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ತುಳಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಬ್ ಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಯಸೂಲ್ ಟೆಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀವ್  ಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ಯಣ್ಕುಮಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭನೀಸರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲನ್ ಬಿಐ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶುಬವಚ ಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಮವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ತನುಜಾ ಔಫುಷ್  ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಗಂಖವಿವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಖಾದರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡಗಿ ಸಾಬ್ ನಿಂಬಾಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅನತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಿಫನ್ ಬಿಐ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ  ವಯಣ್್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಔಕ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತಾರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭನಿೂರ್ ಅಸಭಮ ದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಖಣೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ತಾಹರಾ ಬಿಐ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಮಾಬಿಬು ಅನಾಾ ರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿೀರೇಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಭವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬೄಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಯವಿ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ  ನಿಂಖ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಧಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾರಾಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀತಿ ನಾಗಿಂದರ  ಇನನ ರೆ್ಷ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರೂಪಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹೂಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಕೃಶಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಾವಿೀದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಷಯಷವ ತಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ನರೀಣಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಿಂ ಬಿಐ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ ಭೀಭಣ್ಣ  ಬುಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದೇಡಡ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಮಂಖಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಜಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಎನ್ ಇಯಔರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಮಾಲ್ ಖಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಐನಸ್ ಟೆಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ ಗೌಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಣಿಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರೈ ಫದಡ್ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಸು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿರ ೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹಡೈತಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಾಸಾಬ್ ದಷನ ಗಿಸಾುಬ್ ಗಂವಾಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಅತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಇಿಂಖಳಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಯತನ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅನುಷಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಚಂದರ ಿಂ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬೆ ನರೀನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಜಖದಿೀಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಆಯುಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಪ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ಮಂತ್ ಫಡ್ಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಬಿೀರ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸರಿೀಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ ಎಚ್ ಮೇಕಾಶಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು ಬಿ ಫದಡ್ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್  ಪಿೀಯ್  ಹಯಕೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಸುಮಾ ಬಿಐ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ  ಫಷವಂತರ  ಔಲಬುಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಕಾಸ್ಪಿಂ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅ್ ರಾಮ ಫಡ್ಡಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ಸಣ್ಭಮಯ  ಚಿತಾನ ಪುಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಶಿೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಿಂ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಕ್ಷ್ಕಾಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಬಾನಾ ಬಿೀ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್  ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕುಿಂಭಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಹಾಜಮಾಲಂಗ್ ನಾಡಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಔಭರುನನ ಸಾ ಅಫಖಣಿ ಶೈಖ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖರಾಜ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಕಾಳಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ಕುಿಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ SHOBA Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರೂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ವಿೀಣ್ ಅಯದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಪಕ್ಷ್ೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮೆಬೂಬಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಸೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುವಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದಾಲ್ SAB Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ ಮೀಳ್ಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ಬಿೀಯ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಮಾನುಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಡಯಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾಾ ರೂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಸಾಬ್ ಭಕಂದರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ  ಗುಯಶ್ಯಿಂತ್  ಕುಭಷಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ಅನನ ರಾ ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಅಜಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಫಫಲಾದ್ ಲಲತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ರ ವಸ್ಪನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶೈಕ್ ಮೌಲಾ ಆಜಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಶೆಟೆಿ  ಸಾಚಿನ್ ಗುಿಂಡರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾವ್ ಮೇಕಾಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ರ್ಜಬಡ ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರು ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Atnoor ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್  ಜ ಜೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಇತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖನಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಣ್ಣ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಶೆಿಂಕೄರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಫಲ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಬಂಗಾಯವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಟ್ನಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಿಂಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ ಗೌಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarad ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಉಲಾಲ ಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಮೄಟಗುಡಡ  ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪಕ್ಷ್ೀಿಂದರ  ವೆ ಬಂದಾರ ದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Awarhalli ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ BADEPURA ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ  ಹೇಷಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಹಂಷಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಬಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ ಪಿ ಜಮಾದ್ರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಅನುಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಔ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಧಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಎಿಂ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಭಭತಾ ಎಸ್ ಜಮಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಶುಬಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲೀಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ ್  ಶೆಿಂಡಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ ಭರೆ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Badnalli ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಲಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭನೀಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್  ಶ್ಯಿಂತ್  ಫಟಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದರ  ಹರಾಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಕಾಳಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಾಭ ಭರೆ್  ನೂಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಅನುಸೂಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ಯತಫಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಣ್ಣ  ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಈಯಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಳಲ್ ಭಹಬುಫಸಾಬ್ ಇನಾಭದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ರಾಭಣ್ಣ  ನಾಖಠಾಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಷಕುಟ್ನಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಬೆಲ್  ರಾಮ್  ಹಾಷಯಗುಿಂಡಗಿಯೀ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಶಿವಯಣ್್  ರಾಸುಣ್ಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ಭಮ  ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಭಣ್ಣರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಹಯಖ್ Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭಮ  ಮಾರುತಿ ಫಜೆಿಂತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖಮಯ  ಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ನಾಖ್  ನಾಖಠಾಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭರೆವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನೂರಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಮುಸಾನ ಕ್ ಅಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಜಹರಾಬಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ದತುನ  ರಾಭಣ್ಣ  ನಾಖಠಾಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ನಿಂಖ್  ಇಿಂಖಳಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಾನಾಸಾಬ್ ಶಿಫಷ್  ಭಾಷಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಶಿರಾಸಭದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಮಹೄಬೂಬ್ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ದಯಾರಾಭ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಜೆಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ಪಡ್  ಜಾಲಹಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಅಔಕ ಭಮ  ನಿಂಖ್  ಇಿಂಖಳಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಿನೀದ್ ಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀ ಗುರುನಾಥ ರಾಚ್್  ಘಾನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು ಹುಖರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಾತಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ರಾಚ್ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ  ಬೇಭಮ ನಳಿಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಯಫನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ದತುನ  ನಾಖಠಾಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ USMANSAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ ನಿಂಖ್  ಹಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಶೇರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ  ಭಣ್ಣರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾವ್ ಷಯನ್  ಸಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಭಯೂರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ ಸ್ಪ ಭಲಖನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ  ನಾನಾಸಾಬ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಭಮ  ದವಿಂದರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಿವಿೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಮಲಾಮ ಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸುಮಂಖಲಾ ನಾಖಮಯ  ಭಠತಿ Female GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ANSAR SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಮೆಲಾರಿ ಬೇಭಮ ನಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್  ಶಿರಾಮ ಬಾಯ ಟಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ ಭೀಜ್  ಬಜಂತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಯಾಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಫಷಯಜ್ ಘಾನೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಮಾರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಪುತಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ರಾಜ್ ಅಸಭದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಯತನ  ಸ್ಪಿಂದಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಪಕ್ಷ್ೀರಾಸಾಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ LAL SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಕುು ಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್  ಮಭನ್  ಭಣ್ಣರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಫಷ್  ಇಟಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಎಸ್ ಕೇೀಲಕಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ  ಶಿ ಹೇೀಷಮ ನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಫಷಯಜ್ ಭೀಜ್  ಬಜಂತಿರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾ ಬಾಯಿ ಫಷಣ್ಣ  ಭಣ್ಣರು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಡೌಲಾಾ ಬ್ ಅಫು ಸಾಲ ಷಬ್ ಚೌದರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಜಂತಿರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಯೀಗಿೀಶ್ ಕುಲಔಣಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿೀಶ್ ಕುಲಔಣಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Banderwad ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾಮೆನದಿಾ ೀನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಫು ಷಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಶಿ್  ಜೀಖದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಪೄರ ೀಭನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ ಪಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ  ಪೇೀತದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿೀಶ್ ಪೇೀತದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಫಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿನಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ANASUBAI Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಗುಜಿಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಲಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಫಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಔನಾಯ ಕುಮಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲೀಲಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ IMAM SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ರೇವಿನಾಥ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ವಿೀಯಣ್ಣ  ಧುತನ ಯಖನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಎ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲುಲ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಯ ಭಲಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಯಾಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಇದೇೀಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಅನುಸೂಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಅಜಮಕುಮಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಸವಾಲವಾವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ ದತುನ  ತಿರ ಮುಖೇ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಬಗಿೀಯರ್ಥ ಗುಿಂಡ್  ತಿರುಖೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhairamadgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಲತಿೀಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಭಸೂರ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಹೄಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಯಾಕೂಬ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ನಜೀರ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಕದರ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಭಸಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಆಲೆಾಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಯವಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಮೆಮುದ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಸಮೀದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲಾ ಟೆಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ವಬಿೀರ್ ಅಸಭದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಮುನೀರ್ ಅಸಭದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಲಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಮೇನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ AMBBAVVA Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಮುಷನ ಫ್ಟ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಚಾಿಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪುಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯ ಕೂಾ ಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಹುಲೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಕಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಾನ  ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ IMAM ಬಿೀ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಸ್ಪೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಗೌಸೇದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ತಾರ್ಜದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಲಾಯ ಡಲ್ ಮಾಶ್ಯಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ MAQASOOD Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಅಮರಾಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bhognalli ಖಾರಿಫ್ ಷತಾರಾ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ BIDDAPURA ಖಾರಿಫ್ ಭಾನೀಔಯಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ BIDDAPURA ಖಾರಿಫ್ ತಹಾವ ರ್ ಸುಲಾನ ನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಚ್ಮಯ  ಸಾಾ ಯಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ನಾಮಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್  ಹೇನನ ಿಂಗಿ ಜೀಗೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್  ಸ್ಪದಾ ್  ಔರಿಔಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ರಿಯಾನ್ ಲಾಲಸಾಬ್ ಕ್ಷ್ಯಣ್ಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣ್ರಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ಚಂದಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ  ಫಷಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಫಷಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಶಿರಾಮ ನಾಡಖಟೆಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಫಷಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಎಸ್ ಹೀರೀರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ ್  ಔಣ್ು್  ಸಳಿಿಕಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಸನಮಂತ್ ಸಯಳಮಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಮೆಲಾರಿ ಸಯಳಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Bidnur ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದರಾವ್ ಕುಲಔಣಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ BRAHMAPURA ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ BRAHMAPURA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ್ ಗುಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ BRAHMAPURA ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ BRAHMAPURA ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ವಿ ಭಠತಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ BRAHMAPURA ಖಾರಿಫ್ ಔಯಫಷ್  ಮುಲಿೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ BRAHMAPURA ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ರೂಭಗೊೀಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಅಮಯ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Female SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಗುರೆ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಕಾಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್  ಭಹೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಶೈಖ್ ಅಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ APPASAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಮುನಯ ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ವಬೇದಿಾ ೀನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪಡ್ಬಿರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಮಾರೆ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chinmalla ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾ ಕ್ಷ್ಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಫುಲಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯ ಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಖೇಭಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಕುಿಂದನಾಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲ್ ಅಸಭದ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಸುಗಂಧ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ  ಇ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಮುಯಸರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ ಡಿ ಜಮಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ನಜಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀವಿಿಂದ ಚೌಡಪೂಯಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿನಭ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕಾಿಂತವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಅನಸುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಕತುನ್ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಹುಲೆಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಪಾದ ಚೌಡಪುಯಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ದಾಮ ತಿ ಚೌಡಪುಔುರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ವಿನೀದಕಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ದಖು್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸಂಖಣ್ಣ  ಸಡದ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಭರೆ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ವೆಕುಿಂಠದಾಸ್ ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಚೌಡಪುಯಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಷ್ ನಗೊೀಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡಪುಯಔರ್ ಶೇಶಗಿರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಪಿರ ೀಮಲಾಬೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಥಾರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ನಯಸರ್ ರಾವ್ ಎನ್ ಚೌಡ್ಪುಯಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ದವಿಂದರ  ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಭೀಭಸನರಾವ್ ಅಡ್ಡಕ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಗುಡುಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಬೆಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಪೄರ ೀಮ ಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಡೌಲಾ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಕೃಷ್ತಣ ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ರುಔಮ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಡ್ಪುಯಔರ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಪುತಲಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ಭಹವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಚೌಡ್ಪುಯಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Chowdapur ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ ಿಂಬಟ್ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಧುಿಂಡಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ ಬಟ್ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದತನ ತಾರ ಮ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಸರಿದಾಸ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀಶ್ಯಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದಿಗಂಫರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಆಯತಿ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದವಿದಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಪೄರ ೀಮಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿೀಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅತುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ  ಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ನೂರಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ ಪಾಿಂಡ್ಡರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಹೆಡಯಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಾಹ ರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಷಕುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ ಪುಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದಿಲೀಭ ಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದಿಗಂಫರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಚಿಿಂತಾಭಣಿ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಚ್ಲ್  ಗಾನರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀವಿಿಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಾಜರಾಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಮಥುನ್ ಕುಲಔಣಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಭಾತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖಭಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಮಾಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಷುಜ್ಞ ಕೄ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಮೆರ್ಥಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಪಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣಾಬತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದಿನಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದತನ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಧನಂಜಮ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಕಾಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಿಲಾಷ ಬಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಟ್ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಮರಾಟೆಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ ನಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ನೂರಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅನಾ ೀಮ Female GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭ ಬಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಈಯ್  ಅಣ್ಣ ರಾಮ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅನನ  ವಿೀಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಚಾನಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸೆಪನಾಭ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ರ ಖಾಯ ತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದಾಯ ಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಪಿರ ಯಾಿಂಕ್ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜಳ್ಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಾ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ  ಸಂಔಗೊೀಿಂಡ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಔಳತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಎಿಂ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ರೀಹಣಿ ಡಿ ಪೂಜಾರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ವೄಿಂಔಟೇಶ್ ಗೊೀವಿಿಂದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದವಯಧ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಾನು ದಾಸ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ಯಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗು ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಅಮಯ ವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಷಫವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದಾಮ ತಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಪಾದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಯತಾನ ಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ D.Ghangapur ಖಾರಿಫ್ ಮುದಾಕ ನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಬೄವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ  ಭಯತೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣ್ಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ರ ತ್ವ ೈರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಕುಲಾಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿನಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಖರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಚಿನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಪಿಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ DATTU Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಮೆನೀದಿಾ ೀನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಔಪಿಲಾಬಾಯಿ ಜ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ದಾಯ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ದಾನರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯ ಚಿನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಸು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಭನುಶಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಭತಾಜ್ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಕುಮಾಯಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹೀಬಾಬ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭನಾನ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಪಿಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಡ್ಟ್ನಸ್ಪಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಅಮೀರ್ ಬಿಐ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಲಾಮಕ ಲ ಇಮಾಭಸಾಹಬ್ ಶೇಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಗವಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ MALESHI Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಸನುಭಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲೀಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ MAMATA Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ನಾಖ್  ಯಾಿಂಕಂಚಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ GOVIND Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ದತನ ರಾಮ ಚಂದ್  ಸರಿಜನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಶೆಹಾನ ಜ್ ಲಾಮಕ ಲ ಶೇಖ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Dannur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್  ಸಾಮಬಣ್ಣ  ನಾಯಕ ೀಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಸ್ ದೇಡಡ ್  ಕೇಟ್ನನ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ತೇರ್ಜರಾಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿನಾಮಕ್ ಸ್ಪ ಗುತ್ನ ೀದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥರೂod  ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಬ್ ಗೌಡ್ ಅಿಂಬಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಂಡ್  ಧಭುವಾದಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿರಾಮ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ  ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಬ್ ಗೌಡ್ ಮುಲರ್ಗ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀ ವಿ ವಿ ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಎನ್ ವಯಣ್ರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Diksanga (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Garoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಾದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Garoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Garoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡುಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ನಯಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಜೆಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ್  ವಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಪಟ್ರರ  ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿನೀದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಶ್ಯಿಂತಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭುಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಶಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಕಾವರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಮೂತಿು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಲಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಹುಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೆಬೂಬಾಾ ಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಭಜೀತ್ ದವಮುಕ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಸುಲಾಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಬುದಿನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಬುದಿಾ ೀನ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಷಲೀಮ ಅತಾನ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ್  ಎಚ್ ದತಕ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಷವುಶ್ ಎಸ್ ಜ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲ್ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಬಾು ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಷಲೀಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭುಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಸಭದ್ ಅಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಣ್ಣ  ಅಿಂತಯಗಂಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಜೈ ಭೀಮ ಎಸ್ ಹಾಡಿಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಮಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ MEGU Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಇರಾಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಬಿ ಸುಲಾನ ನಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಯ  ಜ ಭಠತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ  ನಿಂಬಾಳಕ ರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ನೀಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಇಮಾಮ ಕುಮುಷಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಸದಿಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಫಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೌಷಪಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಳಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮನಾಕ್ಷ್ಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಜೈರಾಭರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ ಹುಸನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಾದ ಆರ್ ಚ್್ ಯಬಂದ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಾಕ್ಷ್ೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದವಿ (ಸುಮಾ) Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಸಾಹಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಹುಣ್ಚ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹೀಫಬ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಫು ಸಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಹಾಸ್ಪನ ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೆಫಬ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಕಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಸಮ ದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಗಂ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನವ ರ್ ಅಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರೀಹತ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ ದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಖಬೂು ರು ರ ಭುಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಸು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಔರ್ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಯತನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಖಫೂರ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರ್ಗಮು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾರೆ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಸಮ ದ್ ಹುಸನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಮಯಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪೂಣ್ು ಎ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಷಯದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್  ಅರಾದಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಯಫಷ್  ದಿಂಕ್ಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಚ್ತುರಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ರಾಶಿಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಕುಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಕ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಔ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ  ಔಲಾಯ ಣ್ಮಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಹುಣ್ಚ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಶಔ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಖಾದರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಷ್ತಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ನಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಮವವಂತ ಕೇಟ್ನನ ರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಪಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ GOPU Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಫಿೀಜಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್  ಕಾಳಗುಿಂದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ತುಔಕ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಸಾಬ್ ನಡ್ಫ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬೆ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಮಯ  ಭಠತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಹದಾ ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಷಹರಾ ಬಾನು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶೈಲಜಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಲಸಮ ದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ವಿ ಮುಟೆ ಗಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹೄಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ ಸನುಮಂತರಾವ್ ಗೊಬೂು ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ದವಯಥ ಟ್ನಿಂಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಡು ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಸುಲಾನ ನಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಯವಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಯವಿಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿೀುನ್ ಬಗಂ ಅತಾನ ರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ್  ಗಂಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (K) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಸಯಾಯ ಳಿ ತಳವಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (K) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ಭಾಶಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಕೇಯಫ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (K) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ವಯಣ್್  ಜಮಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (K) ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gobbur (K) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು ಭೀಮಾಶ್ಯ ಷಜಿ ನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಯಹೀಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಔಲ್ ನಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ವಿಟೆ ಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಸಾರು ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಸಾಿಂಫಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಫಷ್  ಎಚ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಗಿೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಭಔನ ಮ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಖೇಭಲಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಗುಿಂಡಿಗುತಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Goudgaon ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಉಖರ ಮೂತಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶ್ಯನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಆರ್ ಖರೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಗೌಯ ಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀತಾ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ದಷನ ಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಶುಬವಚ ಿಂದರ  ಎಿಂ ಖಜಾರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ನಾಯಕ ೀಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ಜಾಧವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Gudur ಖಾರಿಫ್ ಅನವ ೀಯಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್  ಯಭಮ ಗೊೀಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲ್  ಭೈಲ್  ದುಃಕನದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ನಿಂಖ್  ತ್ನ ೀದಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಟೆೆ ೀದಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಮಾದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ನಖಭಮ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಲೀಗಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಅಮಯ ್  ಔಟೆಿ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯ ಮೄರ ೀ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಬೆಲ್  ಸಾಲಭನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಮುತನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಯವಿಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ  ಭಾನರಾಮ ಬಿರಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಮೂಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಾನ್ ಫಷ್  ಸಾಲಮಾನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಫಷರಾಜ ಹಂಖಯಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ದತುನ  ಪಾಟಿೀಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬೆ ಎಸ್ ವಾಘಮ ೀರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲೆ ಪಾಟೇಲ್ ಶಿರಾರ್ಜದಿಾ ೀನ್ ಟೇಲ್ ಹುಲುಮ ಿಂಚಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ್  ಶಿವಯಣ್್  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್  ಚ್ನಫಷ್  ಪಾದಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಭಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಸುಧ್ೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಔಟೆಿ ಭನ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ಮೀಟರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಬಾಯಿ ನಾಖ್  ಔಟೆಿ ಭನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಬವಾನರಾಮ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್  ಭಲಕ ಣ್ಣ  ಫಳಗುಿಂಪಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂದಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔಯ ಡುಕಂದರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಮಾರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಬೆಲ್  ನಿಂಖ್  ಷಲಮಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಚಂದರ ಭ್  ಬೄಳಗುಿಂಪಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣ್ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಣ್ಣ  ವಾಖಮಾರೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭದ್ ಹುಸನಸಾಬ್ ಔಸ್ಪಮ ಷಬ್ ನೆಲೀಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಜೆಟೆ ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hasargundgi ಖಾರಿಫ್ ಯಮವ ಶಿ್  ಕರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ ನಾಖಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಉಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಮಶೀದಾ ದಾಷಕ ರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಎಿಂ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾಥ ನಾಖಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ  ವಿಠಲ್ ಬಿರಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಇರಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ ನಾಖಶೆಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ದಮ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸುದವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಭುಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲೀಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಹೄಯನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ ಸ್ಪದಾ ್  ನಯಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಅನಲ್ ಅರಾವ್ ಶಿಿಂಧೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡು ಹೀರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಹೀರೂ ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Hawಆನೂರ್ ಖಾರಿಫ್ ಯವಿಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ HEERAPURA ಖಾರಿಫ್ ಎಿಂಡಿ ಅಭಮ ನುದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ HEERAPURA ಖಾರಿಫ್ MD ಅಫ್ಟನುನ ದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್  ಶೇರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ರ್ಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಹೂಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ರ ತಾಪ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ದಭಯಂತಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ದವಮುಕ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಾನಾಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಖದಖಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ತುಲಷಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಸುಯಮಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ ವಯಣ್್  ಗಾಣ್ಣಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ದತುನ  ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಕೇೀರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಸುತಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾವ್ ದಸಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಮೂತಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಜರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಯಣ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ಣ  ಗುರುಭಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡುಸ್ಪಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು ಎ ಕುಿಂಬಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡುಸ್ಪಿಂಗ್ ಕೄ ಠಾಕೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಸದಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಚೇಿಂದರ  ಸ್ಪಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಔಟೆಿ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಾತಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ವಯಣ್್  ಗಾಣ್ಣರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಎಸುರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲದವಿಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀವಿಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ನಯಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಯಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Huvinhalli ಖಾರಿಫ್ ನಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಬ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯೇಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಗಂಖ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ದಿಗಂಫಯ ಅಮೃತ ಸೇೀಲಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾಣಿಕ್ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ AMBAVVAA Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ದೇಡಡ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಬ್ ಗೌಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಚ್ತುಯಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಕುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಂಗಾರೆವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Ingalgi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Jaferabad ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Jawalga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸನಭಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಉಖರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಈಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖನಫಷ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಡೌಲಾ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ಗುರುಫಷ್  ಅಯದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಜಯ ೀತಿ ಸೄಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ದಷನ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ MADEPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಜಖದಿೀಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಶೇಶಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಭೀಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಇಬಾರ ಹಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ರಾಚ್ಣ್ಣ  ಶಿಶಂಔಯ ಔಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ANSUBAI Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸನಫ್ಟಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಜೈತುನ ನಾ ಬಿೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಜಬಿೀನ್ ಬಗಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಅಲಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಕ್ಷ್್  ಔಟೆಿ ಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಾನ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ಮುನ ದತನ ್  ಅಯದಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಾನ ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪಿಂಧೂಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಕಲೀಪಾಸಾಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಮಲಾಲ ಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಷಬರಾಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ವಿರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ JINAMAGERA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಭದರ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್  ಉಭಮ ಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಅನಾನ ರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಗಿ ದಬಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ತಲಕರಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇವವ ರಿ ರ ಕಾವ ಬೇೀಳಗಾಿಂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಔಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔಯ ಮಕರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಉಜವ ಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ  ಷಳಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಗುಯಣ್ ಔಯಫಷ್  ಸಾಯಸಂಬಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Karbhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್  ಹರಾಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ರ ಭುಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ದಳ್  ವಯಣ್್  ಕಂಫಳೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಗೌಯಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಾಳಿ ಶೇಕ್  ಕಂಫಳೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಮಾರೆಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಹೂಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಗಾಣಿ ಹುಿಂಡಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ನಾಖ್  ಬೇೀಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಾಲ ವೆಟಲ್ ವಾಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ ಕುಿಂಬಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿೀಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಶೇಕ್  ಭೂತಾಲ ನಾಯಕ ೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಷಲೆಭಸಾಫ ಬಾಸಾಫ ನೆಲೀಗ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಯಜಾಬಿೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಅನಾನ ರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ರ ಭುಲಿಂಖ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಬೆಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ ಭಹೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಲಲೆಸಾಬ್ Male OBC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಆಿಂಬೄರ ಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ್ ಎಸ್ ಕುಿಂಬಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ  ರ ಭುಲಿಂಖ ಇಟಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಜೈನಾಬಿೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಮಲಲ ್  ನಾಯಕ ೀಡಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಡ್  ನಾಖ್  ಇಟಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್  ನನನ ಫಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಗೌಡ್ ಗೌಡ ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಮೄಸಬೂ ಬಿೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಷತಾನ ರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂದಭತಿ ವಯಣ್ಗೌಡ ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kekarsawalgi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kiranagi ಖಾರಿಫ್ ಮೄಸಬೂಬಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ನ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ ವೆ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಪಿಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಮಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಸುಲೇಚ್ನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಮಭನವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲವಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ  ಸ್ಪದಾರ ಭ ಕಾಿಂಬೄಲ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ದವಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ನಯಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kirsavalgi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ದ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಪುಟಲಾಲ  ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಸರಿವಚ ಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ನಂದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ವಿಶ್ಯಲ್ ಗುತ್ನ ೀದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲಭೀಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ತೇಜೈರೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಖಣ್ತಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಈವವ ಯಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಸುಬದಾರ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಬಾಫನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಇರಾಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ  ಗುಿಂಡುಗುತಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kognur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Kotnoor Darwesh (OG) ಖಾರಿಫ್ ಬಿಷಭಲಲ  ಬಗಂ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಣ್ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಮಂಖಲಾ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಳ್  ಭಾಖಣ್ಣ  ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ  ಕೄ ದೇಡಮ ನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಔಲಾಯ ಣಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಚ್ನಭಲಲ ್  ಪಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಎಸ್ ಜಳಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯ ನಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖಭಮ  ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಬೇರಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಮಲಲ ್  ಉಪ್ಾ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಂಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ತಿಭಮ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ತವುರ  ಭನು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾಣಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ತಾ ಗಾಮನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಲಿಂಖ್  ವೆ ಮಾಲಯುತಿಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಫಷಣ್ಣ  ಯಾಿಂಕಂಚಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಣ್ಣ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್  ಎಿಂ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಆರ್ ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಾಯ ಖದವಿ ಶಿಪುತರ  ಮಾಲಲಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಾಮ ಫಷಣ್ಣ  ಬೇರಟಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಭಲಲ ಮಯ  ಶ್ಯಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ನಾಖಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಎಸ್ ಬೇಯಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀಲ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ಜಳಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಮಾಯಲಿಂಖ್  ಯುಕೄಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ ಎಿಂ ನಲ್ಲರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಬೌಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್  ಭಸರುದರ ್  ಪಾದಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ನಲ್ಲಲ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಭೀಭರಾಮ ಯಾಿಂಕಂಚಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಫ್ಟಟ್ರರ ಸಾಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಿಂದರ ್  ಎಸ್ ಜಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಗಿರೆ್  ಮಲಲ ್  ಯುಪಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಭಹಾಿಂತ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೌಷಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ನಾಖಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ  ಮಾಲಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಬಿೀಯ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ನಲ್ಲರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಬಾು ಸ್ ಅಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾತಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಅನಾಖಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯನುಬಾಯಿ ಟಿ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಮುನನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ನಾಲೇಔರ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪೂಣ್ು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಶಿಪುತರ  ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ವಯಣ್ಫಷ್  ನಾಲೇಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾರೆ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಷಚಿನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನಮಾಲ್  ಮುರ್ಗು್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಫಜಂತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ ಭಔನ ಮ ಶೈಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ ಬಜಂತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಅಬುು ಲ್ ಜಬಾು ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಶೀದ ಭಲಲ ್  ಶಿಿಂಗಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Madra (K) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಡಸ್ಪದಾ  ಮಕರಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ  ರಾಭಣ್ಣ  ಎಯಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಷಮೀರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ ಸ್ಪ ಷತಯ ಗೊೀಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Mallabad ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಭಾುಷ್ತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Matoli ಖಾರಿಫ್ ಔಳತಿ ಭಡಿವಾಳ್  ಹೇೀಳಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಮೆನೀದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಬಿಲಕ ರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಪುಷ್್ತ ತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸೆಮದ್ ಷತಾುಜ್ ಪಾಶ್ಯ ಕಾವ ಡಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ನೀಲೇಶ್ ಖಣ್ತಿ ಜೀಖಧಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಅಜಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಬದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾರಾಿಂ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಯೂನಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಎನ್ ಬಿಲಕ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಅಷನ ಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇವವ ರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಧಭುರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಯವಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲೀಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ANASUBAI Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಬೆ ತರು ಜಾಧವ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸುದಾಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಯಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಅನಾಾ ರ್ ಖಾದಿಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶೇಖ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ ಎಸ್ ಜೀಖದಾನಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ದಷನ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ದಜ ಸುಯನ್  ಜೀಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಖಣ್ತಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಫಡದಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Neeloor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Rampur(P.A) ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ ರುಭಮ ಗೊೀಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Revoor (B) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಕುಿಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚ್ಔರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಗೊಲಾಲ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಮಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ದ ರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭವಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇಮ ೀಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾಯ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ SHAHABADA ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್  ಕುಿಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ರುಕೇಮ ದಿಾ ೀನ್ ಸಾಬ್ ಅಿಂಫಯ್ಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ ಷಬ್ ನದಾಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಚಾಿಂದ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀಸನರ ಸಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಖಾತೂನ್ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ HABIB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಮೀರಾ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಯಾು ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಕಾವರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಕೇಿಂಡಮಾಬಿ Female ST



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ನ್ ಫಲ್  ಸುತಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ತಾಯಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Sidnur ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಫವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಗುಣ್ನರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಲಚ್ಚ ್  ತಳವಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಷಮೀಿಂದಾರ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ದಾಮ ತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಯಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಯುರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಶಂಔಯ್  ನಾಖವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಶಂಕೄರ ್  ನಾಖವಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ ಸ್ಪದಾ ್  ನಾಖವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಚಂದ್  ನಾಖವಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Siragi ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿ ಹೆಯಾಳಕ ರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷ್ತ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಬುದಿಾ ೀನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ ಬಾಷ್ತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಷೇಕಾಾ ಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ರ್ಜಬಡ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಅಮೀರ್ ಬಿೀ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಸೌಭಾಖಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಕಾಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಿೀಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಆಶ್ಯ ಬಿೀ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಶೈಖ್ ಅಬಾು ಸ್ ಭಖ್ದಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿಗಂಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ TAKALI ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷ್ತ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಔಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಯಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಲಾಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ವಸಜದಬಿೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಜೀನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಿಂಖ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Teghalli ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಿಕಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Tellur ಖಾರಿಫ್ ವತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Umerga ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Umerga ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Umerga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Umerga ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್  ಹಾಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Umerga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Umerga ಖಾರಿಫ್ ಚ್ಡರ ಕಾಿಂತ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Umerga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Umerga ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಉಭಮ ಖು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Umerga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ರೀಹಣಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಜೆಟೆೆ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಗುಡುಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾಯ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ ಅತನೂಯ Wadhalli ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅ್ ರಾವ್ ಸಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಅನವ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್)ಖಾರಿಫ್ ಯಫಿೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಶ್ಯಿಂತ್  ಹುಣ್ಷಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ವಯಣ್್  ಫಳೂಗಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದಮಯ  ಇಯಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಭಮ  ದತುನ  ಫಳೂಯಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಇಯಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾ ಸಾಬ್ ತಾಯಕೄಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠಮಯ  ಗುರುಮೂತಿು ಬಾಯ ಡಗಾಯ ಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯಮಯ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾರಾಮಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್  ಭೀಮಾಶ್ಯ ಬಾಯ ಿಂಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಣ್ಸುಬಾಯಿ ಭಲಲ ್  ಬಾಯ ಿಂಕ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಭೀಮಾಶ್ಯ ಬಾಯ ಿಂಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಪಾಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ ಗೌಡ್ ಔಲಲ ್  ಔರಿೀಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತ್ ಚಂದರ ಭ್  ಚಿಔಕ ಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್  ಭುಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್  ಶಿ್  ಔಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಔಳಷ್  ಔಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ಧೂಳ್  ಜಾಭಗೊೀಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಸಂಖ್  ವಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಕೇೀಬೇೀು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾರೇ ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ ಜಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಈಯಣ್ಣ  ಕಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಣ್ಸುಬಾಯಿ ಭಸದ್  ಕ್ಷ್ತಿರ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಇನಾಖರಾಜ ಔಲವತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಸುಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಹಾ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮುತನ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ರು ಬುಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಿದುಸ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಚ್ನನ ಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಲಮಾಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಣುಮ ಕವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ್  ಶಿಯೀಖ್  ಖಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಕವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಸಭದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಣ್ಮಂತ್ ಚ್ತನ ಕ್ಷ್ು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಮಲಲ ್  ಚ್ತನ ಯಕ್ಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಆದಿತಯ  ಗೊಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಫಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಅಮೃತ ಜಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಪುಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಲೀಲಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುದವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೊಲಲ ್  ದಾನ್  ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನುಪ್ ಜ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತರಾಮ ಜಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅವಿನಾಶ್ ವಯಣ್ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಜಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗೌಡ್  ಕಾಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಭಧುರಾಮ ಜಾಳಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಧುರಾಮ ಜಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಜಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನಲಕುಮಾಯ ಔಲಲ ಣ್ಣ  ಜಾಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ಣ್ಣ  ಆನಾದರಾವ್ ಜಾಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಜಾಳಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಹಿಂದಿನಮ ನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತ ಗುರುರಾಜ್ ಬುರಾನ್ ಪುರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ ಧೂಳ್  ಬುಯನ್್ಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ಮಯ  ಬಾಯ ಡಗಾಯ ಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಚ್ಟೆ ಯಕ್ಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಚಂದರ ವ ಸುರಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡುಬೆ ವಯಣ್್  ಸುರಂಗ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್  ಯವುತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಶ್ಯಿಂತ್  ಕಾಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಖಡ್ಡಡ ್  ಔಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದ ಸನೀಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಕಾಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಭಹಾದ ಕಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಬುಡ್ಡಡ ೀಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖನಫಷ ಬುಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ವಿಠಲ ಶಿವೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ದಾದ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಖಡ್ಡಡ ್  ಔಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ Female GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್  ಮತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ ಫಷಣ್ಣ  ರೆವೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ ಬಿೀರೇದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭುಲಿಂಗ್ ಸಾತಲಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಗೌಡ ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಪೇೀಲಸ್ಾ ಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಪೇೀಲಸ್ಾ ಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅವಿನಾಶ್ ಎಸ್ ಪೇೀಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಉಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಾಖವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಉದಾ ಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀ ಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ಣ್ಣ  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ದತುನ  ನಾಖ್  ಯ ತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಸೆಫಣ್ಣ  ಔಯಔಲಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಸುಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಗಂಗಾ ಜಖದ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ್  ವಯನಗೌಡ ಜಭಗೊೀಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯುಖ್  ಔಲಲ ್  ಕಾಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಯವಿಿಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಕೆಲಾಸ್ ಯಮಶ್ ಸಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ ನಿಂಬಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್  ಔಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಣಿಔ್  ಸುಯಗೊೀಿಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ  ಮಾರೈ ಮುಲಮಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಳಬಾಯಿ ಹೇನನ ್  ಹೄಳಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಈವವ ಯ ಬೂಯಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿರ್ಷಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ  Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ದಾಲವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ಚಂದ್  ಪುಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಜಯ ೀತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ DATTU Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ  ಭೀಭರಾಮ ಬುಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಕೇೀರೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ DATTU Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತ ದರೆ್  ಬೄಣೆಣ ಸ್ಪರೂರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಭಾಖ ರಾಭಚಂದರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಭತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ನಯಷ್  ಔಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಸಾಬ್ ಕೇಯಬು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಔಯಫಷಮಯ  ಹರೇಭತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಯವಿಿಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ವಾವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಫಷಮಯ  ಹರೇಭಠ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಓನನ ಣ್ಣ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ತೀಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯವು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್  ಪೂಜಾರಿ ದನಾುಡಿಕ್ಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾರೇ ಯದೄಾ ೀವಾಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಶಂಔಯ ಸುಯಗೊೀಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಬುಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕಾಿಂತ್ ಬಾಯಿ ಬುಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್  ಔರಿ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ದೇಡಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ ಗಿಔರ್ ಯಘುನಂದನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಬೄನೆನ ಸೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಪಜುನಾಬಿ ಜಮಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ  ಗುರುಪಾದ್  ಕುಮಾಯಷಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಶಿವಯಣ್್  ಸಾಲೀಟಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮೆಬೂಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಮಯ  ವಯಣ್ಮಯ  ಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಮಾಶ್ಯಕ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖ್  ನಿಂಖ್  ಶಿಯಔನಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಸಯಳಮಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ ಸಂಖ್  ಬುಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ದಯನಾಡಗಿ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾವುಟ್ Male OBC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (B) ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ IMAMSAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಗೌತಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಬಾಯಿ ವಿಠಠ ಲರಾವ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ದತನ ತಾರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಅದಲ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಯಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ನಾಖ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ GAPURSAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಂಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಪಿರ ಯಾಿಂಔ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಪಂಚ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Algi (K) ಖಾರಿಫ್ ಮುಕ್ಷ್ಿಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ಸೇನನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ದಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧಯ ಸಂಖಮಯ  ಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಫುಲಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಬ್ ಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ಚಂಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ ಸೆದ್  ತಳವಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಔ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ  ಸೆದ್  ತಳವಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಯಮಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Belundgi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್  ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ ಜಸಗಿೀಯದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಸದರಾ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ನೂಲಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಮನಕ್ಷ್ಮ  ಎಸ್ ನೂಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದರಾ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ  ಭಾಖ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಜಯ ೀತ್್  ಅಡ್ಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಣುಮ ಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ಫಳಗಾನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್  ಜಭಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ANASUBAI Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭೀಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಕಂಫಳೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದವಯಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಆರ್ ನೂಲಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಹೆದಯ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರಂಜೀತಾ ನೂಲಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಲಖಭವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ  ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದತನ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ದವಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ ಕಂಫಳೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನಾಷರೀದಿಾ ೀನ್ ಕೇಯಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕಾಿಂತ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಈಖನಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಸೂಟ್ರಗುಡಿ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಸುಗಿುಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸುಗಿುಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಭಡ್ಡಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ ಸುಗಿುಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಜೀನ್ ರಾವ್ ಜಭಗೊಿಂಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ನೀಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ ಕಾಿಂಫಳೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhಅಿಂಔಲಿಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಕ್ಷ್ತಾ ನೂಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ ಸುಬಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಇಯಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ನಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಫಷಯಜ್ ಶಿವಯಣ್ ಮತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಬಾಪುರೆ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ನಲಂಬಿಕ್ಷ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಬೆ ಕಂಬಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ದಮ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಆಕಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಬೄಿಂಖಳೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಷಷುಿಂಬಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಯಮಾನಂದ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಷಷುಿಂಬಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅಯವಿಿಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಜೀಷತವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸುಕದವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಬಾಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಶೀಬಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ MODINA SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಸಬೂಬ್ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಈವವ ಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾ ಸಾಬ್ ಯಭಣ್ಣ  ಖಾತನ ಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಯಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಮಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅಬುು ಲ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ತನುಜಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಶಿ್  ಜಾಳಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಪಿಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಲತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ITABAI Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಲತಿೀಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ರೇವುಬೆ ಹೇನನ ್  ಜಳಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾಬೆ ದರೆಪ್ಾ  ಡಿಜನಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನಾಾ ಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಸುರೇಶ್ ಡಿಜನಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಬೇೀಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಫಷನಂತರಾಮ ಗುಿಂಡಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪೂಣ್ು ಭಾಯತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಹೇನೆನ ೀವ ಶಿಣ್ಣ  ಔಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲ್ಲಲ ರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪುಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಬದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಚೀಳ್  ಸರಿಜನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಶಿ್  ಹಟನ ಳಿಿ Female GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ರಾಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಷಯಷವ ತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಜೀರಾ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಡ್  ಶಿಲಿಂಖ್  ಔಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಹೇನ್  ಚೀಯಭಲೆ Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಹಟನ ಳಿಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ  ಹಯಖ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ್ ಫಷವಂತರಾಮ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತಾರ ಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಧುಲಾಬಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಚಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಜಖ್  ಸ್ಪದಾ ್  ಸರಿಜನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅ್ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಫಷವಂತರಾಮ ಬಿರಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ರಾವುತಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ ಭೀಭರಾಮ ಗುಿಂಡಗಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ AMOGI Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫವ  ಔಳಶೆಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಷಕುಕ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಮಭನ್  ಚಂದರ ಶ್ಯ ಭಂಡ್ರಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ಘೀಯಔನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Bhosga ಖಾರಿಫ್ ತಭಮ ಣ್ಣ  ಬಣ್ಣರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diggi ಖಾರಿಫ್ ಧಯಮ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diggi ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diggi ಖಾರಿಫ್ RAMA Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diggi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diggi ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಂಪಿೀರ್ ಸಚಾಯ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ ಮುಲಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡನವಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ರೂಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಜಪುಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ ಫಫಲಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯಯ  ಸ್ಪದಾರ ಭ ಫಖಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಪೃರ್ಥವ ರಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫನನ  ಎಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಗಂಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಅವಿನಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಯಹೀಮ ಹುಸನ್್ಬಾಷ್ತ ಇನಾಭದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿನಿಂಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕಾಿಂತವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಪೂಜಾ ಯಶುರಾಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಖೈರುನಾಬಿ ಖಾಸ್ಪಮಾಸಾಬ್ ಭನನ ೀರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಬಿ ಹುಖರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ ಚೌಡ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇಗ್ ಸ್ಪದಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್  ವಿಠಠ ಲ ಬಾಬಾಲ ಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಫನಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಶಿನಾಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಬಾಯಿ ರೆವೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ರುಕಾಮಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಆಶಿಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ MAQBOOL SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಭಸದವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ದಭುಣಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Diksanga (K) ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ದೌಲ್  ತಲಕರಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಲಿಂಖ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ ಭರಾಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಮಯ  ಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ವಾಲಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ಯ ತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ವಣ್ು್  ಮತಿ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯ ಚಿನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸವಾನಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಎನ್ ಕಾಯಜಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ನೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಭಡಿವಾಳ್  ಗುಬೄು ೀವಾಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಮುಯಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾ ಸಾಹಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔಯ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಭಲ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಯಾಸ್ಪನ್ ಎಚ್ ಮುಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಬಿ ಮತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಷಲೀಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಅಔಕ ವ  ಭೀಮಾಶ್ಯ ಫಟೀಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ಫಷಮಯ  ಭಠತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಯಭಣ್ಣ  ಗಿರೆ್  ಅಭಯಗೊೀಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಗಿರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸಮಲಸ್ಪದಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ITABAI Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಬಗಂ ಬಿಐ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಜಖನಾಥ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ ಮುಔ್  ಮಂಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ವಾಲಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಬನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ಭಸದ್  ಭಯತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ  ಸೇೀಭಣ್ಣ  ಡೂನ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಮಾರೆ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ ವಿೀಯಬದರ ಮಯ  ಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ್  ಬಖ್  ಭರಾಠೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಚಂದೄರ ೀವ ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ ಭರಾಠ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಬಾಯಿ ಫಷಣ್ಣ  ಡೂನ ರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಿಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ಕೄಲಗಿನಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Dudangi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI ಗೌಯ (ಕೄ) ಖಾರಿಫ್ ವಬಿು ೀರ್ ಹುಸನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಧರ್ ವಾಗೊಮ ೀಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಸಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ತಿರ ಮೂತಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಿಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್  ಲಔಕ ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಕೇಲ್ಲಲ ರು Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷ್ತಸಾಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷ್ತಸಾಬ್ ಭಯಟ್ನರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಔ ಭಯತೂರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಜಸಾುಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಭಭತಾಜ್ ಮಾಯಟ್ನರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ವಫುುದಿಾ ೀನ್ ಸೆಪನಾಾ ಬ್ ಭತೂುರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಮೆಬೂಬ್ ಬೂದಿಹಾಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಲೆಬೆ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ  ಚಂದರ ಶ್ಯ ಜಮಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಭಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಔನನ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಔನನ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಮಾಮವ  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖನಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡವ  ಭಲಔ್  ಕೇಳಿೂರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಶಿರ ೀಗಿರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Hiriyal ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ಸಾನ್ ಸೇೀಮು ಚ್ವಾನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರ ಸಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸಾತಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಫಷವಂತರಾವ್ ದಸಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಶಕುಮಾರ್ ಫಷವಂತರಾಮ ದಸಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಥಾರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ ಗುರುಲಿಂಖ್  ಬುಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಯ ಯಭಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸಾತಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸಾತಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಗಿರಾಭಲಲ  ದಸಾಯಿ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ ಶಿಲಿಂಖ್  ರಡ್ಡಡ ೀಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ರೀಡಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ ವಯಣ್್  ಹೌದೄ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾವಯಣ್್  ಹೌದೄ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್  ಹಾಣ್ಣ  ವಾಯಕರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾಭಾಯಿ ರಾಭಜನ್ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ ನಾಖಣ್ಣ  ವಾದರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಜಖದಿೀಶ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಹೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ ದಸಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಸಾತಲಿಂಖ್  ಬಿರಾಜದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥ ಬಿರಾದಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಿ್ ಣ್ಣ  ಚಂಬಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ ಬಾಷ್ತ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಯಮಶ್ ದಸಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಇತಬಾಯಿ ಸಯಳಮಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ವಿರೇಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಯಹಮಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಾದ್ ಪಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ನಸಾರ್ ಅಸಮ ದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸ್ಪದಾ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ DR. ರಾಗವಿಂದರ  .ಎಸ್. ಕುಲಔಣಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ನಾಖವ  ಡಿ ಇಬಾರ ಹಿಂಪುಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಉಿಂಬೄರ ಜೆ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಭಮ  ಜ ಔಟೆಿ ಭನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ದಾನ್  ಪಾಸೇೀಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸಾತಲಿಂಖ್  ಜಮಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಗುಣ್ದ್  ಷಟಿಲ ನಖ್  ತಿರ ಮುಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ನಲುಲೀಹತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಔವ  ಭಲಸ್ಪದಾ ್  ಇಬಾರ ಹಪುಯ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶಂಔರ್ ದೇಡಭನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಎಸ್ ರಿವೂರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಫಷಗೊಿಂಡ ಮವವಂತಯ ಗೌರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಎಸ್ ಬಾಲಿಾನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ಶಿವಯಣ್್  ಯಭಶೆಟೆಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ತಮೀಜಾ ಭಸಭದಾನಫ್ ಜಮಾದಾರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ದಷನ ಗಿೀರ್ ಬಾಷ್ತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಭಾನಾರಾಮ ಔಟೆಿ ಭನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಭಮ  ಶ್ಯಿಂತ್  ಕಾಷಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಜೆಟೆೆ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸೃಜನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ ಧನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಅಣ್ಣ ್  ಔಟೆಿ ಭನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಎನ್ ಆಲ್ಲರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ APPU Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ನಾಭದವ್ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI B ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ಔನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ವನತಭಮ  ಎಲ್ ಶಿಿಂಗಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಬಾಯ ಎಲ್ ಶಿಿಂಗ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ದಖುವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಅಭಸ್ಪದಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಸನ್ಾ  ರಾಜ್ ಜೇಗಿುಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀತಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ನಬಿ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಸ್ಪದಾ ್  ದಿಖಸಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ  ಚಿಲಲ ಳಿಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದಭತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಚಿಿಂಚೀಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಹುಲಕಂಠರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ್ ಫಷಣ್ಣ  ತೀಳನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಜಟೆೆ ್  ರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಕೄಲವು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯ ಭಸುಿಂದರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಧಭುರೇ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಕಶುರಾಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಕೄ ತೀಳನೂರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ದವಿಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ ಮುಟೆ ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಭೀಜರಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ನೀಲವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಸಾತಲಿಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ ಭೀಮಾವ ಕಾಸಿೄ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಔವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ವ  ಕೄಲಗಿನಭನ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಿರ ೀರಾಮಂತ್ ಕುದರೆ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಖೈರು ಲೀಕು ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ ಷದಾನಂದ ಮಾಗಿ Male SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI JEVARAGI K ಖಾರಿಫ್ ಅಖಷರ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಚ್ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಾಕ್ಷ್ಹುುಷನ್ ಠಾಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜನಸಮ ದ್ ಭಾಷ್ತಸಾಬ್ ಜೇಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್  ಎಚ್ ನಾಯಕ ೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಳತಿ ಪಿೀಯ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆನಾಜ ಭಸಮ ದ ಸನಪ್ ಭಲಲ ಫಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೆಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್  ಈವವ ಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಡ್ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಫು ಸಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಬೄನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಆಮೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗೌಯಬಾಯಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಹರೇಕುಯಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ ಹೇನೂನ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷ್ತಸಾಫ ಜೇಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಾಸ್ಪಮ ೀನ್ ಜನಸಭದ್ ಜೇಗಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖಮಯ  ಜ ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ ಚಂಡ್ ರಿೀಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ಅಮೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಔು ರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರ ತಿಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷದಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರುಕುಭಬಾಯಿ ಮಾಮ್  ಫಳಗರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಭರೆ್  ಇಬಾರ ಹಿಂಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಫಷಣ್ಣ  ಇಬಾರ ಹಿಂಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔಯ ನಿಂಖದಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಮಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ  ಹರೇಭಠ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಫಳಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖೈರುನನ ಸಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಬದರ ಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಾಮ್  ಪಿಯ್  ಫಳಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಭೀಮಾಶ್ಯ ರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್  ಭೀಮಾಶ್ಯ ರಿೀತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಬದರ  ವಿಠಠ ಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ ಎಚ್ ನಾಯಕ ೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕಯ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ ತಳವಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಹಾಸ್ಪನ ಬಾನು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದೃಕಾಶಿನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಈಯಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಬನ್ ಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ DASTGIR SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಾದವಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಮಾದಾಯ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪೀಿಂಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ವಯಣ್್  ರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ  ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಜಮಾಾ ಬ್ ಕುಟ್ರಬಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ತೀಪು ರಾಠೀಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ತೀಪು ತುಕಾರಂ ರಾಠೀಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಜ ಹೇನೂನ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಬಾು ಸ್ ಅಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖ ವಯಣ್್  ರಿ Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷತಯ ವ  ಅನನ ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಉಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆನಾಾ ಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶಂಔಯ ನೀಲಕಂಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡ್  ಹರೇಕುಯಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಲೀಚ್ನ ಎಸ್ ರಿವೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗೊಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭದ್ ಯಫಿಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ದೇಣ್ಣಣ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷಟ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ನಿಂಬಾಜ ಜಾಧವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಮೀಬಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಆಸ್ಪಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ ಸಾಬ್ ಚೌಧರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜೈಬಂಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಕುರ ದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಬಾು ಸ್ ಅಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಗೊೀಿಂದ್ ಡಿ ದಣ್ಗಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಗವಿಂದರ  ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಮಗಿು Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದವ್ ಪಿ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಥಾರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಭಮ  ಲೀಹತ್ ರೇವೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಿಂ ಅನನ ಸಾಬ್ ಜೇಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ .ಆರ್. ಕೄಿಂಖನಾಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗೊಲಲ ್  ಶಂಔಯಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಾಸ್ಪಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷಹರಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷಲೀಮ ಬಿ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡ್  ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ದಡಡ ಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಾಮವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ ನೀಲಕಂಠ ತಳವಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಲಬಾಕಾಮ  ಅಣಾಣ ಸಾಬ್ ಜೇಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಎಿಂ ಹೇಯಪಟಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಮತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫನನ  ಮತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿಂದರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರೇ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರೇ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ ಬಾಯಿ ಜೀಶಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಧರ್ ರಾವ್ ಜೀಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಾದವ್ ಶಿಣ್ಣ  ಭಂಔಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಿಿಂಕ್ಷ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆನ್ ಭಹಬೂಬ್ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಔನ ಮ ಮೄಸಫಬ್ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಮೀದ್ ನಷರದಿಾ ೀನ್ ಪರಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫ್ಟತಿಮಾ ಬಿೀಖಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಲೆಖಭನ  ಶಿಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನ್ ಭಸಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ವಯಣ್್  ಪಾಯ ರಿಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ ಬಾಕ್ಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗಿೀತಾ ಷದಾಶಿವ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಸನಾಜ್ ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಹಾಬೇದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನಸಾಬ್ ಚೌಧರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯರ ಔಯ್  ಮಂಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ  ಔಲೆಲ ೈಯಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನಾಾ ಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವರಿೀಫ್ಟ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ ಭಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಸುಲಾನ ನಾಪುಯ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಬಾನಾ ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೂಯಭಮ  ಪಾಖುಿಂಡ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀರ್ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ  ಸನಮ ಿಂತ್ ಪಾಖುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ರೇಣ್ಣ  ಹೇನಾನ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಿಂಔಯಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಭೀಭಶ್ಯ ವಾಠಾರ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀದಿನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಘುಡುಮಾ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯತನ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥ ವಿೀಯಕ್ಷ್ಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಲ್  ಯಾಳಗೊಿಂಡ ಧಂಖರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಯಸು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿನಮಕುಮಾಯ ಎಸ್ ಹಾಲಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಬಿೀಯ್  ಫಫಲಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಯಾಖ್  ಫನಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದವ  ವಯಣ್್  ಕುರಿದೇಡಿಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಶಿಯೀಗಿ ಧಂಖರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪತರುಬಿ ಜಪಯಸಾಬ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಟೀಬಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫದಾ  ನಾಭದವ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಎಯಮಯ  ಗುರುಸ್ಪದಾ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ರಾಜಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಬಿ ಕುರಿದೇೀಧ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾರುತಿ ಲೀನಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲಬಾಯಿ ಕ್ಷ್ೀಗೊುಿಂಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ ವಿಠಠ ಲ ಈವವ ಯಗೊೀಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಈವವ ಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ನಿಂಖ್  ಫಳಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಶೇಕು ಯಥೀಡ್ಡ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭದಾರ ಫಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾರಾವ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಭರಾಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಭರಾಠ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಹೇಟಗೊೀಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಾದರ್ ಖಪೂರ್ ಷಬ್ ಚಂದನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಆದಶ್ು Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಣ್ಬಾಯಿ ನೀಲಕಂಠ ಜಾಧವ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ ಜಾದವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಗಿ ಪಿಯ್  ಧನಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ SHOBA Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಆಡಮ ಮೇಸಭಮ ದಾಾ ಬ್ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫನನ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಸಮೀದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಡ್ಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಷಲಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಫ ಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪೇಮು ತುಕಾರಂ ಜಾಧವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷಚಿನ್ ಧೀಿಂದಿರಂ ಯಥೀಡ್ಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಮೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯವಿಕುಮಾರ್ ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧೀಿಂದಿರಂ ರಾಭಚಂದರ  ಜಾಡವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅನೀಲಕುಮಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಗೊಿಂಡ ಶಿ್  ಫುಲಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಾವಿೀದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಾ ರಿಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡುವಿನ ತಳವಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಮೀನಾ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಸ್ಪರ ೀನ್್ಬಗಂ ಪೆಗಂಫರ್ ತ್ಲಣ್ಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಬುು ಬಾಔಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದಷನ ಗಿೀರ್ ಚೌಧರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಚಂದರ ್  ಶೆರೇಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾವ ಅ್ ಸಾಲಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಮಬಗುಿಂ ಭಹಬುಬಾಸಾಬ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಫು ಸೇೀ ಔಳಸೇೀ ಮುಜಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖವ  ಭೀಭಶಂಔಯ ನಾಯಕ ೀಡಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಳ್  ಭಲಲ ್  ಭುಯಾಯ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಪೂರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ  ಕಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ ನಾಡಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ  ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪುತಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಟ್ರರ ಮಮ ಚಂದನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾಯ ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ವಿಠಠ ಲ ವಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರುಸುರಂ ಖಾಜ್  ಡಿಲೇ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜೆ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ ಬೇೀರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೀಯರ್ಥ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡು ಪಿ ನಾಮಕೇೀಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ರಿತ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಂಚ್ಕ್ಷ್ರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕುಮಾಯ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಈಯ್  ಬುಡ್ಯ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಫೂರ್ ನಾಷರೀಡಿನ್ ಪರಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮನಾಕ್ಷ್ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರ ಲಾಹ ದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾದವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಣ್ತಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಫಷಣ್ಣ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ .ಎಸ್. ತಳವಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧೀಿಂದಿರಂ ಸು ಯಥೀಡ್ಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಾಕು ಎಿಂ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದಸು ಗಂಗಾರಾಮ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪುಣ್ಣ ್  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಡಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ RAMA Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯವಿಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಹಾಲಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಉಪ್ಿ ನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಂಗುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಿಂಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧರೆಮ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ ದವಾಿಂಗಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅನಲ್ ಔಲಲ ್  ಫಫಲಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ ದತುನ  ನಾಯಕ ೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶೆವು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಬಿ ಅಔಕ ಲಕೇೀಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಹೇನೂನ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯುರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ ಚಂದ್  ಅಲೆಗಾನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ವಯಣ್್  ಹೇನೂನ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುಲಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖುಬು ರೇವು ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ ಶಂಔರ್ ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಯತಾನಾ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ವಾದಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಂದನವಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ  ಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಂಡಿತಾರಾಮ ಕೂಸನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫುಲಚಂದ್ ಕಸು ಜಾಧವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ತುಕಾರಾಿಂ ಠಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗೌಸ್ ಭಸಭದ್ ಪಾಶ್ಯ ಮುಜಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀತಿರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಉಪ್ಿ ನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಹೇನಾನ ಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯವಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲುಲ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ ಬಾಷ್ತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಹಾನ ಜ್ ಬಗಂ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ Hiru ramu rathod Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ ಸ್ಪದಾ ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಿಂಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೌಜನಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹರುನಾಬಿ ಸೆನ್ ಫುಲಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರ ಭುಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಮಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಮುಜಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಎಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ ಫಷಯಜ್ ಮೄತಿರ . Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಿಂದಯವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶೇಕರ್ ಉಪ್ಿ ನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ್  ಗುರು್  ತಡಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯತನ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗೌಯಬಾಯಿ ಅಔಕ ಲಕೇೀಟೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಕಾಸಮ ದ್ ಮೇಸಭಮದೇಾ  ತಾಿಂಬೇೀಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದಮ ವ  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರೇಖಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸನನ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದಸಾಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔಯ ಪಿಯ್  ನಾಟಿೀಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರೇ್  ಶಿಯೀಗಿ ಧನಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಯಜಗಿ ಎಿಂ ಎಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಶಿವ ನ ಆನಂದ್ ರಾವ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಭರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಹೇನವ  ಎಸ್ ಔಲಲ ಸಯಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಕೄ ಔಲಲ ಹ್ ಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗೊಫು ಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಸ್ಪದಾ  ಗೊಫು ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಗೊೀಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ವಾಮಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ  ಸಾತಲಿಂಖ್  ವಾಭ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಜಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ ಬಜಂತಿರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ ಚೌದರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ ಬಾಷ್ತ ಮುಜಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಾಬಾಯಿ ಭಹಾದ ಮುಖಳಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಯ ಯವಿನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಮತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಎಸ್ ಅಜಗೊಿಂಡ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಬಿ ರಿವೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ನಿಂಬಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಿರ ಯಾ ರ ಮೇೀದ್ ದವಪಾಿಂಡ್ಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರ ಮೇೀದ್ ರಾಭರಾವ್ ದವಪಾಿಂಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ವಾಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಸು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ತಾಮಭಮ  ವಯಣ್ಫಷ್  ವಾಡಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆಪನ್ ಸಾಬ್ ಶೇಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದಳ್  ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಹುಲ್ ಚೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಶ್ಯಲ್ ಕೆಲಾಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕೆಲಾಷಮಯ  ಭಲಮ ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಬಿೀಬ್ ಶೇಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಇಬಾರ ಹಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸನಮ ಿಂತ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಫುಲಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಯಹಮಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ತಿಭಮ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿೀಯಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಡಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ ಸಂಖ ಶೆಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ಿಂಗೌಡ್ ನಿಂಖ್ ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಇಬಾರ ಹಿಂ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಾನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಸುಭಾಷ್ ಮತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು ಧನಮಯ  ಭಠ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ ವಯಣ್ಫಷ್  ಜಡಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷದೇಯ ೀಜತ್ ಜ ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಾಪಯ ವಮುಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಹೇನೂನ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸಲಿೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ  ರಾಜನಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮೂತಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ ಬಿ ಬುಯಾಯ ರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನಭಾಷ್ತ ಅಲಾಲ ವುದಿನ್ ಟೇಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅ್ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ ತೀಪು ರಾಠಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ್  ಭೀಭಣ್ಣ  ಚಂಬಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಮೀಬಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಾವಕ್ ನಬಿಸಾಬ್ ತ್ರ್ಗಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಈವವ ಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್  ನಾಖ್  ಔಲ್ಲಲ ರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಫಷ್  ಔಲ್ಲಲ ರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಮಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಈಯ್  ಚೀಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ಇಯ್  ಚೀಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಾ  ರಾಭಚಂದರ ್  ಗಂಖನಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಡಕ್ಷ್ರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಆಯುಷ್ತಮ ನ್ ಫಷಯಜ್ ಮತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಣ್ಣ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅನುಸು ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭಮ ದ್ ಸನೀಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕ್ ಶ್ಯಯಿಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಹಾಜಮಾಲಂಗ್ ಚೌಧರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾಯ ಅಔಕ ಲಕೇೀಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಭದಾರ ಫಿಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಲಾಲ್ ಭಸಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಖಡ್ಡಡ ್  ಅಯಸಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫವ  ವಿಠಠ ಲ ಬೇೀರುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ ರುದರ ಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಸ್ಪಿಂಗ್ ಭೀಭಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಜಪುಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕುಸುಭಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಭುಯಾಯ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ ಬೇೀರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ ಸುಲಾನ ನಾಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ USAMAN SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾತಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಔರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹೀಫಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಬಾಯಿ ಶಂಔರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಂದ ಕೄ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೆಮುನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದೂಮಾಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಿೀಶ್ ಬಿ ಸಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಬಿರಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದಮಯ  ವಿೀಯಮಯ  ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ರೇಣ್ಣ  ಹೇನೂನ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದೌದ್ ಅಲಾಲ ಫಕ್ಷ್ ಪರಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಟೆನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅಶೀಕ್ ಕೇಖನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ನಿಂಖ್  ರಿತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ ಡಿ ನಾಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಮದರಾವ್ ಅಲಾಲ ಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ ಫಕಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಖಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇೀಗಸ್ಪದಾ  ಕಾಭಣ್ಕರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಯಜ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯುರಾಜ್ ಸುಲಾನ ನಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫನನ  ಲೀನಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಾಚ್ುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಮಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಸಬುದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ್ ಜೀಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಬಾಯಿ ಎಿಂ ಹೇಸೂರು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೆರುನಸಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಭಲ್  ಮಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ KASIM Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಹಾಸ್ಪನ ಜೀಶಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಮಯ  ಟಿ ಸಾಾ ಯಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆನಾಜಾಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್  ಎಿಂ ಹೇನಾನ ಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಬೇರಟಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೄಕು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಆದಿನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲ ನಿಂಖ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಡ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬಿ ಭುಮಯ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧನರಾಜ್ ಸುಲಾನ ನಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ ಧರೆ್  ಪಾಖುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವೄಿಂಔಟೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕೇಖನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್  ಜಮ್  ದಡಡ ಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷರೂಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಭಲಲ ್  ಬೇೀರುತಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಾನುಬಾಯಿ ಅನೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷಚಿನ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಈವವ ಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಎಯ್  ಧಭುಣ್ಣ  ಮೆದಗಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿ ನಾಥ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಶಿಲಿಂಖ್  ಔಯಜಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ MUMATAZ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪಔಲೇವವ ಯ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಸಡದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಗೊೀಪಾಲ್ ನಾಯಕ ೀಡಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ IMAASAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಿಲುಲ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಔ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಸುಲಾನ ನಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ GENABA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ ಬಾಬು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔನನ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷದಾನಂದ ಗುರುಸ್ಪದಾ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಖೈಯಕ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧರೆ್  ಸಾಲಗಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಮೀರ್ ಅಲಾಲ ಫಕ್ಷ್ ಪರಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧೀಿಂಡೂರಂ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ  ಶ್ಯ ಚಂಬಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದಭತಿ ಭಲಔ್  ಉದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ ದೇಡಡ ಭನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮಾಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ವಿವವ ನಾಥ ಕೇಖನೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ತುಕಾರಾಿಂ ದಳವ ಪಾಯ ರಿಟ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗೌತಮ ಧಭುಣ್ಣ  ಮೆಿಂದಗಿುಔರ್ Male OBC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಆಡುಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಎಸ್ ಭುಮಯ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ದಳವ ರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಹೇನಮಾಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬೆಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮಾಶ್ಯಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ದಳವ ಪಾಯ ರಿಟ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಔಕ ಲಕೇೀಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾವ್ ಶಂಔರ್ ಲಚಾಯ ನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಒಿಂಕಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ ಭಲ್  ಕೇಖನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವಿಠಠ ಲಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಜಪುಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರಂಜತಿಾ ಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಿಂಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ ಸೆಪಂಸೇೀ ದಫೇದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾಧವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರೀಹಣಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬೆ ಸ್ಪದಾ ್  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಸಾಮಫನನ  ಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಇಯಪ್ಾ  ಮಲಸಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮನಾಕ್ಷ್ಮ  ಸುತಾರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಅಪ್್ಪಿನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀನಾಥ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಬಿರಾಜದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧರೆ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಲೀನಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ  ಹರೇಭಠ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಎಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಾಷ್ತಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುವ  ಮುಯರ್ಗ್  ಸಾಷಫಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಷತಾನ ರ್ ಜೈನುದಿಾ ೀನ್ ಠಾಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ ಠಾಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಡಿವೄ್  ಗೊುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ ಕೄ ನಾಡ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸ್ಪಧ್  ಭಲಲ ್  ಕೇಖನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬೆ ಲ್ಲಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗುರು ಶಂಔಯ ಕೇಖನೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾನ ಜಪಖಾುನ್ ಠಾಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಿಲುಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪಿಯ್  ಭೀಭಣ್ಣ  ಚಂಬಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ ಅಬುಾ ಲ್್ಕಾದರ್ ಅಭಮಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಹೀರಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬೆ ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಶೆರಿಕಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀತಿರಾಮ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಮುದಾ ಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು ಕ್ಷ್ೀಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ತಸ್ಪಲ ಮ ಯಾಸ್ಪನ್ ಠಾಣ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮೇೀನು ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅಸಭದಾಾ ಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ PANNABAI Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಖಣ್ತ್ ಜಾಧವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನನಾಥ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಸಂಜವಾಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ VITHABAI Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ರುಕಾಮಬಾಯಿ ನಯಗೊೀಡಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಯ ೀತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಬಾಷ್ತ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಅನತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರಾಭಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ ರೇಣ್ಣ  ಹೇನೂನ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ಭಲಲ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ ವಣು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶೇಶಗಿರಿ ವೄಿಂಔಟೇವ ದವಪಾಿಂಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀರಾಮಂತ್ ಗುರುಫಷ್  ಟೆಿಂಖಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಗುರುಫಷ್  ಟೆಿಂಖಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ ಭಲಲ ಮಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂತು ಎಿಂ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಳಭಮ  ಹರೇಕುಯಫತ್ರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭನಾಡ್ ಹರೇಕುಯಬಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಮಯ  ಸಂಬಂಧ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ವ  ನಿಂಖ್  ಧಂಖರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಕುಲುಾ ಮ ಬಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಗೌಯ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಧನಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಜಲಾನ ಸೆನಾಾ ಬ್ ದಫೇದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ ಭಸಭದಾಾ ಸ್ಪಮ ಮುಜಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಎಸ್ ರಿವೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಪೆಗಂಫರ್ ಚೌಧರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಲುಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಉಮಶ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ವಾಜಔುರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನಜಾಮ  ಅಬುಾ ಲ್ ಖಾಲಕ್ ಹಳಿದರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ನೂರುದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಸಹೄದ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಔರ ಮ ಅಬುಾ ಲ್ ಖಾಲಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Karajagi ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಧುರಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭ ಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಖರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಕೇೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ವಯಸ್ಪದಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ  ಅಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸಂದಿೀ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬೆ ಕುಲಔಣಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶೈಲಾ ಬಿರಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಕುಲಔಣಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಭಸದ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ ಸಾತಲಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ನಲಲ ಭಮ  ಗುರುಲಿಂಖ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದವ್ ಮವವಂತ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಗಂಖವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ ಭಾಖವಂತರಾಮ ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ವಿಟ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಖವಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಲಾಸಾಹಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್  ರೀಡಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ERESH Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂಬವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ IRAVVA Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾವ್ ರಾಭರಾವ್ ಕುಲಔಣಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಬಾಯಿ ಸಂಖ್  ಕೇೀಲಾಯ ಆಿಂಬಿಖರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಬೇಖವಾವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಮಂಖ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಕೇೀಲ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ದವಯಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ರಾಭಣ್ಣ  ಶಿಿಂಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತರಾಮ ಸಾತಲಾಗಾಿಂ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್  ಜಮಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಚ್್  ಜಮಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ಫಷಣ್ಣ  ಔಳಶೆಟೆಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾವ ಷಟಲಗಾಿಂವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇಖಸ್ಪದಾ  ನಾಖ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂದಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ ಕುಲಔಣಿು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸಾತಲಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಾನತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆಿ ಮ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Kodagnur ಖಾರಿಫ್ SIDAPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ಡಿ ಕುಲಔಣಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ಎಚ್ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್  ಬಾದನಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಹೂ್  ಲಖಭಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿ ಶ್ಯಿಂತ್  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್  ಬಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಷತವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್  ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಔಷ್  ಲಖಭಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಮಾರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಮಾಯಫಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಯಘುನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಕೄ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಈವವ ಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತರಾಮ ಶಿಶಂಔರಾಮ ಫಖಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI MANGALURA ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪುಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಸು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪುಷ್್ತ ತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ವ  ಸ್ಪದಾರ ಭ ಅಲಾಲ ಪುಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ್  ಔಲಲ ್  ಅಲಾಲ ಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮ ಿಂತ್ ಫಳ್  ಲಕೇಕ ಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ವ  ಗುಯಣ್ಣ  ಅಿಂಔಲಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔಯಮಯ  ನಂದಿಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಬೄವ  ಭಲ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಲಾಲ್ ದಷನ ಗಿರ್ ಮುಜಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಷದ್  ಔರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ INDUBAI BARDOL Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಮುಟೆ ್  ಮುಜಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫನನ  ವಿಠಠ ಲ ಬಿೀದಯ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಭರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಾಸಾಹಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜೀಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭನಿಂಖ್  ಭಲಲ ್  ಬೇಲೆಗಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಎಯ್  ಇಷ್  ಸೂಗೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಭೀಜ್  ಔರೀಟಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಧಭುರಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ DATTU Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಉಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಗೊಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಮೄನೇಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಅಲಾಲ ಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಧುಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನಾಾ ಬ್ ಲದಸಮ ದ್ ಗೌರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಧನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಇಯ್  ಸಂಖ್  ಔಲಾಯ ನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪುಜಶಿರ ೀ ಗುರುನಿಂಖ್  ಮಂಖಲವಧೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಗುರುನಿಂಖ್  ಮಂಖಲಧೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದಾನಭಮ  ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಇಿಂಖಳೇವವ ಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಇಿಂಖಳೇವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಭೀಮಾವ ಕೇನಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔಯ ಭಲಲ ್  ಧೂಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಜಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಲೀಚ್ನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೀಶನಾಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ರಂಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಇದಾ  ಹಾರ್ಗ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪೂಜಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವೄಿಂಔಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮುನೈಿಂ ಸಾಯಿಣ್ಮುಲುಕ್ ತಿಡಗುಿಂದಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೀಶನಾಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಲೀಚ್ನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸವಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗುಣ್ತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಗೊಿಂಡ ರಿಿಂಡ್  ಭನುಶಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ ಅ್ ಶ್ಯ ಫಯಗಾಲೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಂ ವಿಠಠ ಲ ಠಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಲಾಸ್ ಅಶೀಕ್ ತೇಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ಔಣ್ಣ ್  ಸ್ಪನೂನ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಾಸಾಹಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ವಯಣ್್  ಚ್್ ಳಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವರೇ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶೀಬಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷಕಾಯಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಭಲಔ್  ನಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖದೄಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ಉಪ್ಿ ನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ ಭಶ್ಯಖಾ ದಾ ಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೇ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Male SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಲು ಸರಿಚಂದರ  ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ದಖು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಧನ್  ಶಿಯವಾಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀರ್ಷಕಮಾರ್ ಸನಮ ಿಂತರಾವ್ ಬಿರಾಜದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಭಷೇಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಅಿಂಡ್ಡವಾಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅನುಸೂಯಾ ಚಿದಾನಂದ್ ಕೌಲಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದೇೀಿಂಡಿಬಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕದಾಯ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ನಾಗೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂತಾ ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖಡ್ಡಡ ್  ಬಾಸ್ಪಿಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಾಸ್ಪಿಂಔರ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಗೊಿಂಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖಜರಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಸ್ಪ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತುಔವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗೌಯಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೀಸನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಪಾಲ್ ಜನಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೀಹತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದತುನ  ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಕೇೀಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಭೀಜ್  ಔರೀತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೈಟ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಹುಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜೀರ್ ಖಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮು ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಕೇ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಮಂಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥ ನಂದಗಾಿಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಿಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಿೀಶಂಔಯ ಭೀಭರಾಮ ದಶುಣ್ಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಧಭುರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಹಾಲಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್  ತ್ಖಿ ಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಖಡ್ಡಡ ್  ಮಾಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ  ಬಡರು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಆಯತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ  ಶೇಕರ್ ಕಂಫಳೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಹೂಣ್ಣ  ಅಿಂಔಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಹಫಗೌಡ ಲಕೇಕ ಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆಿ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಕುನ ಮಾ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಿಸ್ಪಮ ಲಾಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ ಅಮೀನಾಾ ಬ್ ಬಾಖಲಕೇೀಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಲಾಸ್ ಭಲಲ ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಅಿಂಔಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷಯಷವ ತಿ ಅ್ ರಾಮ ಬೇೀಧೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಚಂಬಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರ ತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ ಗುರುಲಿಂಖ್  ಮಂಖಳವಧೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀವಿಿಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಾಣಿಕ್ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಬಂಖರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಹುಲ್ ಈಯಣ್ಣ  ಚೀಯಔಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಔಕ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಸಭದಾನಫ್ ಚಂದಸಾಬ್ ಔಸಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪೆಗಂಫರ್ ಹುಸನಸಾಬ್ ಔಸಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಔರುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಔರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖದೄಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭುನೇವವ ರಿ ಆನಂದ್ ಬಿರಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀಲಕುಮಾಯ ಗುರು್  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಭಹಾದ ಔಳಿಿಭಠ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದಕುಮಾಯ ಗುರು್  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶೇಕಭಮ  ಭಹಾಿಂತೇವ ಬಿರಾದಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬೇೀಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಫಷಣ್ಣ  ಬಿಯಜಾ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ಫಷಣ್ಣ  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಲಾಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ IRAPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲೇಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ವಟೆೆ ್  ಬಿಯಜಾ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯಣ್ಣ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭಾಷಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸರಿ ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖದೄಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖದೄಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಯವಿಿಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಯ್  ಗೌಡರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಟೆ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ ದಸಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾಮೆನೀದಿಾ ನ್ ಪಿಸಾುಬ್ ಮುಜಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಯಂಖ್  ಸಂಖನಫಷ್  ಮಂಖಳವಧೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚ್ವಾಣ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದಾಮ ತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಡಭಣ್ಣ  ಛಾಮ್  ಔಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಔಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂರ್ಜ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಗುರು್  ಔರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷಲೀಮುದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಫಷಮಯ  ಖದಾ ಮಯ  ನಂದಿಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಂದರ  ಸ್ಪಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅನಥಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿರ ೀ ಉಮಶ್ ಫಲಾಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಾನುದಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಖಭವ  ಚಂಗೊಿಂಡ್ ನಡಿವ ಿಂಕರಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರ ಬಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ ್  ಭಹಾದ್  ಅಲಾಲ ಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದ ವಿಠಠ ಲ ಸಳಿಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ಭಲಔ್  ಹಾಲಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲಾ ಸಾಹಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಎಸ್ ಮಲನಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖಜರ ಬಾಯಿ ಖದೄಾ ್  ಹರಿಜನ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದವಯಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಚ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷುಮಂಖಳ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಫಷಣ್ಣ  ತಾರಾಪುಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖಣ್ತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಫಲಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ GITA Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಧೌಿಂಡು ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಧಾಔಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮನಕಾಶಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರುದರ ಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದಿೀಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ ಪಾದಶೆಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಮಮಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅ್ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಂಡ್ಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಾಲಮ ೀಕ್ಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾವ್ ಶಿಪುತರ ್  ಭನಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಗೌಡ್ ಗೌಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನಗೊಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತಭಮ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ DATTU Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಜಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರೇ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಹೂಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾ ಸಾಹಬ್ ಮೇೀತಿರಾಮ ಭಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಯಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೀಯರ್ಥ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ವ  ಮೇತ್ು್  ಲಖಲ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡಭಾಖ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಿಂಖ್  ರೇ್  ಮಂಖಲಧೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ  ಬಾಖ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಮುಜಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನವಿಯ್  ಸಂಖ್  ರ ಚಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಅಪ್್ಪಿನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಛಾಯಾಬಾಯಿ ನಾಖನಾಥ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಧವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರ ಮೀಳ್ಯ ನಿಂಫಯಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನತಾುಃ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಮ್  ಬಾಜಫಲಕ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡುರಂಖ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಖಂಡು ನಾಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರ ಜವ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಟೆ ಲಗೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಪಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಇಯ್  ಸೂಗೂರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಯಫಿೀಕ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಎಸ್ ಲಕೇಕ ಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗಿೀತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ಶೀರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನವಿನುಕಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದೌಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಕುಲ್  ಪಾಮದ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಫಲ್  ಲೀನಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ INDUBAI DATTU HONAMANE Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮ ಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷಯಷವ ತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತೀಟ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶೆಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಡಿವೄ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್  ಔಲಲ ್  ಅಲಾಲ ಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಖಭಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖಡಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖದೄಾ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭನೀಸರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಬಂಡಖಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಾರೆ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಗೌಡಗಾನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾ ತಳವಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲನಾಬಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾವ ಮನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಸ್ಪ ಬಾಯಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಔಟೆಿ ಭನ Male OBC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಹಯಖ್  ತಾಖೇುಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ INDU BAI Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜೈನ್ ಬಿೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್  ಹಂಜಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಭನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಲೇಖಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಭಲಲ ಫಡಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಮನಾಾ ಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ರೇ್  ದಗಾು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್  ಜಟೆೆ ್  ಮತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಯವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಔಲಲ ್  ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡವ  ವಿವವ ನಾಥ ಫಯಗಾಲೆ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಯಷಣ್ಣ  ಧೂಳ್  ಷಪಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖೇಯ್  ಭಲಲ ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ್  ರಾಭಣ್ಣ  ಸಡದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಶಂಔಯ ಕುಫು ಣ್ಣ  ಕೌಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಧನವ  ಖೇಯ್  ಪೂಜಾರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಇನೂನ ರು ವರಿೀಫ್ಟಸಾಬ್ ಭಣ್ಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಭತಾಜ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ  ಭಲಲ ಬಾಯ ಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪಿಯ್  ಭೀಮಾವ ಔಡಫಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಮಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ IRAPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀಮ ಅಸಮ ದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬುಬಿು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಎಯಗಂಟ್ನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹದಾಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮ ಿಂತ್ ಅನನ ್  ಶಟಿರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಐರಿಶ್ ರುದರ ್  ಸೇಲಾಲ ಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಇಯ್  ಔಳಶೆಟೆಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಉಮಶ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಸಡದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ವಾವ  ತುಕಾರಂ ಮಂಖ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೈಯ್  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಔಯಜಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷಲಾಮ ನ್ ತಿದಾ ಗುಿಂಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪೆಗಂಫರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದಿೀಶ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ರ ಚಾರಂಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಶಂಔಯ್  ನಟಿಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ ಭಲಲ ್  ನಾಖಫಷ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಚ್ಚ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔನಾಯ  ಕುಮಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ ಭೀಮಾವ ವಾಖದಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಸ್ಪದಾ ಗೊಿಂಡ ಗುಡುಗುಡ್ಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಫಭಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಗುರುಪಾದ್  ಗೊಟ್ನರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್  ಹೇಯಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ಜೆ ನಂದಗಾಿಂವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಆನಔಕ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ಚಂದರ ಭ್  ತೀಡಕ ರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಫಷಣ್ಣ  ಷತ್ು ರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಯಷಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದತನ ರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬಾನಬಿೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಿಯಾನಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತಾಯಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ ಲಾಕು ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀವಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ನಾಖ್  ಮುಖಳಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಜರಾಜ್ ಅಮಾಸ್ಪದ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದೌಲ್  ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅಿಂಔಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ ಶ್ಯಿಂತ್  ಔರುತ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ಧನಮಯ  ಸಾವ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಸ್ಪಮಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಇಯ್  ಔಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಗುರುಪಾದ ಅಿಂಔಲಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ವಿಠಠ ್  ಔಯಜಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ವಿವವ ನಾಥ ಮುಜಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷಕುಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚೆನನ ಫಷ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಧಭುಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಭೀಭಶ್ಯಯ  ಸಡದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಡ್  ಔಡ್  ಚ್್ ಳಗಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭಮಯ  ಸ್ಪ ಔಳಿಿಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ  ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ರಾಮ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಆಶ್ಯಬಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ ನಿಂಖ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲ ಗುರುಫಷ ಸಣ್ಣಣ ರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಬಿಸಾಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಖಫೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀವಕುಮಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲವಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದೇಡಡ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಮಾಲ Other OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದವ್ ಸರಿಚಂದರ  ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಛಾಮ್  ಔಳಶೆಟೆಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ IRAPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕುಲುಸುಭ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ ವಿೀಯಬದರ ್  ಕೇ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಮವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ ಕೇ್ ದ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಲ ಉಭಯಲ ಔಸಾಯಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔನಾಯ ಕುಮಾರಿ ಅಶೀಕ್ ದಶುಣ್ಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ವಿೀಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀರ್ಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಹಯಬಾಯಿ ಸನಮಂತ್ ಭುವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಔ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಸನಮ ಿಂತ್ ಮಂಖ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಸ್ ಷಔರಂ ಜಾಧವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಂದನಾ ಮಂಖಳೂರು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಲುಸಾಬ್ ಲಲಾಡ್ಡಸಾಬ್ ಗೊಫು ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ AMBAVVA Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖನ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಫಳ್  ಉದಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದ್ಾ  ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಧನಮಯ  ಸಾವ ಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಾಲ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕೄಲವು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಾಲಕಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಉಮಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಲಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾ ್  ನಾಖನಸೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮ ಔಲಲ ್  ಹರೀಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ಧಭುಣ್ಣ  ಲಡಿಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜಳ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭನುಔರ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಔಲಲ ್  ವಾಲಸಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡುರಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ವಿಠಠ ಲ್ ಬಾಡಿಖರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶೆಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರ ಭುಲಿಂಖ ಗುರುಫಷ ತಾಿಂಫಕೄ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲಾಸಾಹಬ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಔರೀಟಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅನುಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭನೀಸರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕೌಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕೌಲಗಿ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ವಯಣ್್  ತೀಳನೂರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಕೃಶಣ  ನಾರಾಲೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನು ಬಾಯಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಬೄನಔನಸಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂತು ಮುನನ ಳಿಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಶ್ಯಿಂತ್  ಹಟೆಿ ನ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸೇನಾಲ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತರಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ್  ರಾಭಚಂದರ  ಕುಿಂಬಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ ರೇ್  ಖಜಾಕೇೀವ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಗುರುರಾಜ ಭಲಔ್  ಮುಜಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಿಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ನಾನಾಜ ಅಶೀಕ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲ ಭಹಾದ ನಾನಜ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಫಷವ  ಸನಮಂತ್ ಕೄಿಂಭಾವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ಶೆಟೆ ್  ಬಿರಾಜದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ಬನೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ನಾರಾಮಣ್ ಸಡಿುಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್್  ಔರೀತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮಂಖಳವಧೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಖಣೇವ ಕಾಶಿನಾಥರಾವ್ ಮಂಖಳವಧೆ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ಶುಭಂ ರ ಕಾವ ಯಭಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mannur ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾವ ವಯಣ್್  ಯಭಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದರ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ನಾಸ್ಪ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ ಭಾಷ್ತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಫಷಣ್ಣ  ಡಷಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಸನಮಂತ್ ನಾಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠಮಯ  ದಿಖಸಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಹುಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಷಚಿನಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಮಾಲಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಾಲ್ಲ ಸವು ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ SEVU Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪಾರು ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಫಯಭಣಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಖಿಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪೆಗಂಫರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಚಂಬಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಸು ಪಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ದೇಿಂಡಿಬಾ ದೆಗೊೀಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಶಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷವ ರಾಜ್ ಗಂಖ್  ಷತಲ ಗಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದೌಲ್  ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಹ್ ಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಹ್ ಯಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ ಫಷ್  ಹ್ ಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ ಧಮುು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಧಭುಣ್ಣ  ಕಂಫಳೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ  ಶಿಲಿಂಖ್  ಹ್ ಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಷನಾಧಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಗುಜಿ ನರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಫಯಭಣಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪಂಚ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥರಾವ್ ಸುತಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ ಫಷ್  ಉನಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಕುಿಂತಲಾ ಡಿ ನಿಂಖದಳಿಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧೇನು ಲಕು ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಿಡು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದ ಅಿಂಕುವ ರಾಠೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಕುವ ಯತನು ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಸ್ಪಿಂಗ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ಮುಖಳೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫದಾ  ಉಮಾಲು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ  ಬಿಜಾಪುಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಷಕುಕ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ನಾಭದವ್ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ವಿಠಠ ಲ್ ರೀಗಾಣು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಈಯ್  ಫಸೆ್ಪ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾಮೆನೀದಿಾ ನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಭರಾಠಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪೄರ ೀಮಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ಫಜಂತಿರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಮೇೀತಿಚಂದ್ ರಾಠೀಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮೇೀತಿಚಂದ್ ಭಣುಣ  ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಬೆಕೇೀಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಾವ ಮನಾಥ ಭಲಲ ್  ಬಾಯ ಖಲಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶೆಟೆೆ ್  ಹತಗಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ  ಇಟಗಾಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ರೆವೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮುತನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ಕುಿಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಶಭಮ  ಸ್ಪಿಂಗ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀತಾರಾಮ ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮೇದಿನ್ ಬೄಿಂಗುಗೊೀಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಿಂದರ  ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಗಾಡ್ಡಡ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಚಂದರ ವ ಕುಷಖಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್  ವಯಣ್್  ನಾಖಲಖವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದಿರಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಬಾಶ್ ಕುಲೆು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಲ್  ಫಮಕೇೀಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ  ಧೂಳ್  ಫಮಕೇೀಡ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಮಂಖಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ನಾವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ವ  ಚಂಬಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಮೂತಿು ಧೂಳ್  ರಾಜನರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತಮಯ  ಔಡಿಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಜೆಡಡ ಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಧೈಗೊೀಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ ್  ಅಲೆಗಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಾಯ ಭಣ್ಣ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಸಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ  ದಿಔಕ ಣಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕೆಲಾಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಯ  ದಿಔಕ ಸಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಅಲೆಗಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ ಅಲೆಗಾನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ ಅಲೆಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಚ್ನನ ಫಷ್  ಸಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಭತಾ ಜದಾ ಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಾತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಿ ಕವ್  ಭಿಂಗೊೀಲ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ  ನಂದಿಕೇೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ವಯಣ್್  ಏಔನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ಗುಜಿ ನರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಂಡ್  ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ದರ್ಗು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫದನ್  ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ದಖು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣು ನಾವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಶ್ಯಲ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಉಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ .ಎಸ್. ಶಿರಾಶ್ಯಯ ಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲೀಲಾ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಶಿಯವಯ ದ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಗಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಫಮಕೇೀಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಧಾಯ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕದರ್ ಬಾಷ್ತ ಪಿರಾವಾಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮೂತಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜತುನ್ ದಿವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಣ್ಣ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ಶಿರ ಮಂತ್ ಕುದರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಭೀಮಾ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಾನ ಬಾಯಿ ಭೀಮಾ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇವ ಗೌರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಫ್ಟಟಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ ಪಟಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್  ಎಲ್ ಫಳಖರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕಾಯಜೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ನಾಖ್  ಔಯಜೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇರ್ಗ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ ಫಳಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಟ್ನಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಖಭವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಚ್್ ಳಗಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮೄಸಬೂಬ್ ಶೇಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಸ್ಪನಖೇಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗೌರಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸ್ಪದಾ ವ  ಚೌಡ್  ಶಿಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ ಬಾಳ್  ಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ ಬಿ ಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಾಯ ಭಣ್ಣ  ಎಲ್ ಫಳಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಬಿಿಂಗೊೀಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್  ಸ್ಪನಕೄಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರಾವ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ರ ಧಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಚಂದೂರಾವ್ ರ ಧಾನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜಳ್ಯ ಗುರುಲಿಂಖ್  ಷನಾತಂಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಮಂಖಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಮಭೀಭ ಕೇನಳಿಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ನಾವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ ರಿತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಗುಜಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಮಂಗೊಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ ಮಂಗೊಿಂಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ ಮಂಗೊಿಂಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲ್ಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಿೀತಾ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ರ ಧಾನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ ಶಿ್  ರ ಧಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔರೆ್  ಭಸದವು ದವಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಸುಫ್ ಜನಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಖದಿೀಶ್ ಅಲೆಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಲಲ ಭಾಷ್ತ ಇಬಾರ ಹಿಂಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ ಫಯಾಯ ರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯವಿ ಗುರುಮೂತುಮಯ  ರಾಜಣ್ಣ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ  ಭಹಾದ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ರೌತ್  ತಡಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ ದತನ ತರ ಮ ಮಾಶ್ಯಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಶಿ್  ಮಾಶ್ಯಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀ ಮಾಶ್ಯಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ ರೆವೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪುಟ್ನಲ ಬಾಯಿ ರೆವೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ದಾಮ ಜ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಮಂಜಲಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಚೌಡ್  ರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ಭಸದವ್ ನಾಖನಸುರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಾಿಂಧಾರಿಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ಕಾವ ಚೇಳಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಫದರ  ಎಿಂ ನಂದಯಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ ರಾಮು ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಮತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಶಿಯಗೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ಸಂಕುಮಾರ್ ಶಿಯಗೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಗೌಡಗೌನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪೀಫ್ಟನ್ ಸಾಹಫಲಾಲ್ ಬಾಖವಾನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಾ ರಾ ಸೆನ್ ಶೇಖ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ ಈಯ್  ಆಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತರ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿೀರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಾಕಾಮ ಯಿಣಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೀಯತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಾನಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಿಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ್  ಎಸ್ ಭರಾಠೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಗೌಡಗೊೀವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಸ್ಪದಾ ್  ಗೌಡಖವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಶಿರ ೀಮಂತ ಗೌಡಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಅಯಾಯ ಸೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಎನ್ ಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಗೊಿಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಗವ್  ನಾಖನಸೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಲಬಾಯಿ ಛಲಗರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಬದಾರ ಬಾಯಿ ಭಲಲ ನಾಥ ಖಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಲಿಂಖ ಗುರುನಾಥ ಭಠತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ರೆವೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಟೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಹಂಚಿನಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ ನಾಖತನ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಸಾಲಿರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾವುಟ್  ತ್ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ಶಿಜ ಕೇೀರೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ರುದರ ್  ಬಿಜಾಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿೀಮ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಜಂತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭ ಚೇತಿರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಭಲಲ ್  ಗುಜಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದೌಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೌಯಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಜಡಡ ಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ ಅಮೇರ್ಗ್  ಮೇಷಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇವವ ರಿ ಗೌರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮೆಬೂಬ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ ಗೌರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್  ಶಿಮೇತು್  ಕುಿಂಬಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ಶ್ಯಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅನೀಲಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪುಟ್ನಲ  ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥ ಭಹಾನತಮಯ  ಷಭಬಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಾನ ಬಾಯಿ ಇಟಗಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ದಗಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಭತಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔ್  ಗೌಡಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಭ್  ಖಿಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಎಯಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಯಗೊೀಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಗೌಡಗೊೀವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯಯ  ಸಾಳಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಫಷಣ್ಣ  ದೇಡಭನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ರಿವೂರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಬಾ ದೆಗೊೀಡ್ಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ ಚಂಬಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಜತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ  ಕಾಶಿನಾಥ ಭದನಳಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪಿಯ್  ಹಯಖ್  ಡೊಿಂಬಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಅಿಂಔದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಭಲೆಲ ೀವ್  ಗೌರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಖವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಭಕುನ ಭಸಾಬ್ ನರ್ಗವಾನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷಮಯ  ಶಿಗೊೀಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ IRAPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ಹಾಡು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ಗೌಡಗಾಿಂವ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಫಷಣ್ಣ  ರ ಧಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ ಗಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧನ್  ಔರೆ್  ಕೂಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅನಲಕುಮಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ವ  ಸದರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ ಹುಚ್ಚ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಔಲಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ ಫಲ್  ಮಾಶ್ಯಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್  ಸದರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ಫಷ್  ಫ್ಟಟೇಟ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ್ ವಣ್ು್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಾಮ್  ಸ್ಪಡ್  ಷನಾತಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಶಿವೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಸುತಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧರೆ್  ಕೇನೇರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಭಲೆಲ ೀಶ್ ಕ್ಷ್ತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಸ್ಪಯಗೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ AMOGEPPA Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯುರಾಜ್ ಪಂಡಿತ್ ಚ್ವಾಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಎಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ನಿಂಖ್  ಜಳಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ ಸರಿೀಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್  ಕೇಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಈವವ ಯಗೊಿಂಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ನಭಗೊೀಿಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ದೆಗೊೀಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ಶಿವಯಣ್ ವಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್  ರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಗುಜಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ  ನವಿೀ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ಕಾಳ್  ಕ್ಷ್ತಿರ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪುಲಚಂಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀರ್ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಭಮ  ಬಿಜಾಪುಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಲಿಂಖವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಯಗುಡಿಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಶ್ಯಿಂತ್  ಹೂಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ ಚಂದ್  ನಗಾನ ನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಭಹಾದ ಸಾತಲಾಗಾಿಂ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಔಕ ವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಭಹಾದ ಪೇೀತಾನ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ ಗೌಡಗಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮೆಮುದಿಾ ೀನ್ ಮುಜಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಸದರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಗಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಕೄರ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ತುಕೇಕ ಿಂಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಭಲಕ ್  ಗುಜಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಾನ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ ಶೆವು ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ  ಅಔಕ ಲಕೇೀಟೆ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ರಾಜ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಗವವ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಯಸ್ಪಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿರ ೀ ಗೌರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬುಬಾಯಿ ಮಾಮ್  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಪ್ಾ ಸಾಹಫ ಚ್ವಾಡ್  ಬೆಕೇೀಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಡಷಲಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್  ಗೊಿಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದತುನ  ನವಿೀ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಗುಜಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ ಸ್ಪದಾ ್  ಸಾತಲಗಾಿಂವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಷನಾಧಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ರ ಧಾನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತ ರ ಧಾನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ ಬುತಿನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ಕಾವ ಭೀಭರಾಮ ಫಫು ನಾಸೂರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್  ನಾಖಠಾಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್  ಚ್ನಮ ಲಲ  ಮಂಚೇಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಖರಾಜ್ ಚಿದಾನಂದ್ ತ್ಿಂಖಳೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾಯ ನಂದಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ USHA Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಉಸಾಮ ನ್ ಜರಿೀಫ್ ಖಾನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ  ಬಜಂತಿರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂದವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಚಂಬಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಜಔಕ ್  ಕೇೀಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜೈಭಮ ಪಿಯ್  ಮುಡ್ನೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರೇಖಾ ಫಷಯಜ್ ಮೇಷಲಗಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಕಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಧ್ಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಕುು ಲ್ ಸಾಹಬ್ ವಾಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯ ಿಂಡಿೀಪ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು ಇಯ್  ಯಬಾು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸಂಖ್ Male OBC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಬುಸ್ಪನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಫಷ್  ಅಲಲ ಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀರಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಸಬೂಬ್ ಬಿೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕುಲಾಸಂ ಬಿೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಬಾಯಿ ವಳ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಶಿೀರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿಿಂಗೊೀಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಏಳುಬೆ ಜಯಾಭಮ ಮುಡ್ನೆ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಲುಲ ಬಾಯಿ ಮುದನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ  ಸಂತೀಷ್ ಬಂದಖಯ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ವಿೀಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಔಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಶಂಔಯ್  ಯಬಾು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಾನಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಸಾಯಸಂಬಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನ್  ಫಷಣ್ಣ  ಕಂಫಳೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡಬೆ ವಯಣ್್  ಹ್ ಯಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಬುಡಿನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ SADIQ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಜಭಖಂಡಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾಳಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಳತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತುಔಕ ್  ಸಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಗುಜಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಲು ಮಾಯ ನಾ ಿಂಗ್ ಚ್ನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಮಲಲ ್  ಅಯಲಗುಿಂಡಗಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಾರೆ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಫಷ್  ಶಿಿಂಗಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬುದಾ ವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸರಿಚಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕೇಳಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಶಿರ  ಅಲೆಗಾಿಂವ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಹಾಷನ್ ನದಾಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಅಿಂಫಣ್ಣ  ಅಔಕ ಲಕೇೀಟೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ರಾಭಚಂದರ  ಗುನಾನ ಪುಯ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಶ್ಯಿಂತ್  ಹಂಚ್ನಾಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಮಾಮ ಮೄಸಬೂಬ್ ಶೈಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಬಾು ಷಲ ಕದಖಾುನ್ ಠಾಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಹುಣುಣ  ಗೊೀವಿಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯಯ  ಷನಾತಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಾವಔ ಔಲಕೇೀಟಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್  ಬಾರಾಭಚಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲಾಾ ಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ಬಾರಾಭಚಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಾನ ಬಾಯಿ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ AMOGEPPA Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಮೀದ್ ಭಾಷ್ತಷಬ್ ದಿಟಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ISAK Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜೀತಿಬಾ ಕ್ಷ್ತಿರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ಮಂತ್ ಭಲಕ ್  ಬಾರಾಿಂಚಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ ರೀಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರೇ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದವ್ ಭನು ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರೀಹತ್ ಔಲಲ ್  ನಾಖಲಗಾಿಂವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ದಿೀಪ್ ರೂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಸಾಲಗಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ರೂಪಾಲು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಚ್ವಾಣ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧನ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭದನ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಲೀನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಮು ಸೇೀಮು ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಟ್ನಲ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾಾ ರೂ V ಖಿಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ  ಯಮಶ್ ಹುಲಾಮ ನ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ TANABAI Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಮಾಶ್ಯಲಕ ರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಮರಾಭ ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಲ್  ಅಔಕ ಲಕೇೀಟ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡಭಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಔಣ್ಪುಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚ್ಡ್  ಹೇನನ ್  ಸವಾಲಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶೇಖುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತವ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್  ಚ್ನನ ್  ಈವವ ಯಗೊಿಂಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫುಲ್್ಚಾಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತ ಇಥ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಎಿಂ ಬೄಳಿು ಿಂಡಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲ್ಾ  ಎಸ್ ಬೄಳಿು ಿಂಡಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಾಯ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ  ಸ್ಪದಾರ ಭ ಸಾಭನೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರ ವಿೀಣ್ ಸಡದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಶೀದಾ ಭಸದವ್ ಘುಲೆ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವೄಿಂಔಟರಾವ್ ರಾಥೀಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಚ್ಮಯ  ಭಲಲ ಮಯ  ಸಾವ ಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಲು ಪುನುನ  ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್  ಭಲ್  ಭನಗುಳಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಭಣ್ಣರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಷಲೀಿಂ ಔಲುಕ ಟಿಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್  ರಾಜನರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಮೇಷಲಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಫಜಂತಿರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಯ ೀತಿ ಷತಿೀಶ್ ಯಥೀಡ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷಯಜ್ ಫಮಕೇೀಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ  ಕ್ಷ್ಯಸಾಳಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ತುಳಜ್  ಬಜಂತಿರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಲು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮೇಸಭದ್ ಸನೀಫ್ ಮುಲುಕೇಾ ೀ ಮುಜಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ ್  ಎಸ್ ಫಳಖನಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ನವಿೀ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ನವಿೀ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಯ್  ಬಾರಾಭಣಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧನಸ್ಪಿಂಗ್ ದವ್ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಾವ ಭಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದವ್ ರಾಥೀಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ ರೇ್  ತಾಿಂಬೄ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಧರ್ ಸಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ಶೆಟೆಿ ್  ಸಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ ಸಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ ಸಡದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ ಭರಾಠೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ಭಮ  ಯಮವವ ಯ ಸಡದ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾ ಿಂಗ್ ರಾಜಪೂಟನುನ  ಮುಿಂದಿಡುವುದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಬಾಬು ಜಳಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಾಯಿಣ್ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ ಭೀಭರಾಮ ಈವವ ಯಗೊಿಂಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ ಶಿ್  ನಾಯಕ ೀಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಭಹಾದವಿ್  ಷತಾಲ ಗಾನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿಫಷಮಯ  ಅಡಿಭನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೆಪನಾಭ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ಸಾನ್ ಬಾಲು ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದತನ ್  ಸುತಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದರ ಬಾಯಿ ಚ್ವಾನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ  ಸಲಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್  ಸಡದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ಕುಲೆು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಶಿಿಂಖೇದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರ ಭುಲಿಂಖ ರಾಭತಿೀಥು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಭಾಯಮಾಚಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ಗೌಡಗಾಿಂವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಂಔಯ್  ಕುಷಖಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತ್  ವರ ಫ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ನಾಯ ಭಗೊೀಿಂಡ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನಫಷಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಶಿರುದರ  ಕ್ಷ್ಣ್ಗಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತೀಟ್  ಭೀಭ ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಷನ ಗಿರ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾವ್ ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಬಾಯಿ ಚ್ವಾಣ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಲೈ ಗುಡ್ಾ ಬ್ ಬಖವಾನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅನೀಟ್ನ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಬಜಂತಿರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಂಬಾಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಲನಬಾಯಿ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗು ಬಾಯಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮು ಖೇಮು ರಾಠೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುಡುಸಾಬ್ ಬಾಫದಿಾ ೀನ್ ಫೌಜಾಾ ರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜೈತುನಾಬಿ ಜಾಗಿೀಯದಾರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನೇಭಚಂದ ಗಂಗಾರಂ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್  ಸಾಲಗಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಹರೇಭಠ ಭಲಲ ಮಯ  ಶಿಲಿಂಖಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಿನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಲಿಂಖ ಚಂಬಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸನಮ ಿಂತ್ ಶಿಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರೂಪಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸನಮಂತ್ ಶಿಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರೂಪಾಲಾಬಾಯಿ ಶಂಔರ್ ಚ್ವಾಣ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭ್  ಮಂಜಲಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಷಕುಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ಜಲಕ್ಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತರ  ಶಿ್  ಕುಿಂಬಾಯ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖ್  ಶಂಔಯ್  ಕುಷಖಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ ಎಸ್ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶೇಶ್  ತ್ಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಜಳಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫೈಜಾಸಮ ದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಯಹಮಾನ್ ಔಲೆಖಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾಸಾಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಪಾಯ ಟಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬುದಾ ಭಮ  ಮಂಜಲಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಾ  ಸುತಾರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ನಾಥ ಬಾರಾಭಚಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಎಯಯಾ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾ ಬಾಯಿ ಚ್ವಾಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಿೀತಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಆಲಂಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಷಲೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male ST



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿನಾಮಕ್ ಸೇೀಭನಿಂಖ್  ನಾಖಲಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಮಭ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧನಾ ಿಂಗ್ ಮೇೀನು ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಚ್ನನ ಮಾಲ್  ಭೂಷತಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚೌಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀರ್ಜ ತರು ಪಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮೆಫಬ್ ಅವಟ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತರು ಮೇೀನು ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಸ್ಪುಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಲಿಂಖ ನಾಭಗೊಿಂಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಷಾ ಲಾಿಂ ಚಂದಸಾಬ್ ನರ್ಗಬಾನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿದ್  ಬಾಯ ಿಂಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ನ್  ಶಂಔಯ್  ಕುಲೆು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮನಭ ಬಿಿಂಗೊಳಿಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಚ್ಡಭಮ  ಹೇನನ ್  ಸಡದ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತರ  ಔಲಾಯ ಣಿ ಬಾಯ ಿಂಔಲ ಗಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ ರಾಠೀಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನೀಲ್  ಶಿ್  ಬೇೀಯಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ಫಮಕೇೀಡು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಕ್ಷ್ೀಹುುಸೄನ್ ಇಬಾರ ಹಿಂಪುಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಗೌಡಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ ಉಮಾಜ ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ  ಸ್ಪಯಗೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಗೊೀಿಂಡ್ ಭಣ್ಣರು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಾಭದ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತುಳಸ್ಪರಂ ರೇಕು ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಮಬಾಯಿ ಚ್ವಾಣ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಔಡಜೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರೇವಾಬಾಯಿ ಔರಿಗುಡಿಡ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ ಡಷಲಗಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ವಯಣ್್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಬಾಚಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಷತಾಲಿಂಗ್ ಯಬಾು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಲುಬೆ ಹುನುನ  ರಾಠೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ವಯಣ್ಫಷ್  ಪೂಜಾರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲೀಕು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಖಣೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕುಲಶ್ಯಬಿ ಕಾದಖಾುನ್ ಜನಔ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಭದಾಸ್ ಹೄಮುಲ  ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವುಲು ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ಜ ನಂದಿಕೇೀಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಧರು ಯಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪಂಔಜಾ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಅಿಂಔಲಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧಭುರಾಜ್ ಖಂಡರಾವ್ ಇಿಂಚೂರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮೄಗು ಚ್ವಾಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡಭಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿದಾಯ ಶಿರ ೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಗುರುಲಿಂಖ್  ಎರಡಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲ್ ಕ್ಷ್ಸಾನ್ ಚ್ನ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕ್ಷ್ಸಾನ್ ಧೇನು ಚ್ನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನೀಲ್  ಹ್ ಯಗಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ ವಾಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ TANABAI Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಲಾಲು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಇರಾಬಾಯಿ ಭಣಿಔರಾವ್ ಸಾಳಗಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತಾರಾಬೆ ಪುನುನ  ಪಾರ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ ಅ್ ಶ್ಯಹಬ್ ಆಲಗಾಿಂವ್ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ರಾಧಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೆದ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ದವಿದಾಸ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯತಾನ ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಧನ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ನಲು ರಾಥೀಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಮಲಾಮ ಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಯಮಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಇ ಹಂಚ್ನಾಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿವಕಾನಂದ ಫಳೂರಿಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರೆ್  ಗೌಶೆಟೆಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ ಸ್ಪಿಂಗ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಯಷ್  ಭಂಗಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ರಾಥೀಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ತಾಸರ್ ಚಂದಾಾ ಬ್ ಟೆಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮು ಲಿಂಬಾಜ ವಾಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ  ಗುರುಪಾದ್  ಬಿಯಜಾ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಮುಯರ್ಗ್  ನಾಖಲಖವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಬಿು ಯಲ ಚಂದಸಾಹಬ್ ಟೇಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ ಬಾಯಿ ಕುಲಔಣಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಶಿಯೀಖ್  ನಾಖಲಿಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ವಾಲೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ಕಾಳ್  ಬೇೀಯಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಪೄರ ೀಭಕುಮಾರ್ ಮೇೀಸನ್ ಚ್ವಾಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಅಳಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್  ನಾಖ್  ಮೇಷಲಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಬಾಭಲಿಂಖ್  ಫಷರಾಜ ಬುಔಕ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Mashal ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಶಂಔರೆ್  ತ್ರಿ್ಗ ಳಿಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಣುಮ ಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಸಾತ್  ಸಂಗೊೀಲಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಇಕಾು ಲ್ ಪಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ ಷಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಫಷಣ್ಣ  ಸೇದಾ ಗಿ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಕಾಳಶೆಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ವಯಣ್್  ಔಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಮಾಳ್  ಫಫಲಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ ಪುಿಂಡಲಔ ಕಾಭಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಸು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಈಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔಯ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಬೇೀಳಮಂಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಭಹಾಿಂತ್  ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಮವವಂತರಾವ್ ಕುಲಔಣಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಮ  ಎಸ್ ರಿವೂರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಮೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ವೆ ಇನಾಮಾಾ ರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ನಾಖಭಮ  ಎಸ್ ವಾಖಾ ಗಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ತೌಸ್ಪಫ್ ಪಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ವಾಖಾ ಗಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ MADEPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ ಪಾಶ್ಯ ರ್ಜನೆಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ನಲಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಮ ಟ್ನನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ INDU BAI Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಜಾಕ್ಷ್ೀರ್ ಬಗಂ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಧುಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ ಶಿ್  ವಔಪುಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಫಲ್  ಫದಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಬೇೀಲಮ ಿಂಡಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ಕಂಫಳೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್  ಹಾಷನ್  ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸಾಖಯ ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಷಟ್  ಔಳಶೆಟೆಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ MODIN SAB Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಲಸ್ಪದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಇಫ್ಟುನಪಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಇಮಾರ ನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾದವಿ ಬಿ ಡಗಾಗಿು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಯವಿಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ ವಾಖಾ ಗಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ INDHU BAI Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ದವಿಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಇಶ್ಯಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫವ  ಬಿೀಯಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮಗೌಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಮಥುನ್ ಭಹಾಷಲಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಕೄಿಂಚ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಚಂಫಷಾ ಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಫಷಯಜ್ ತುಕಾರಂ ಬಾಬಾಳದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಕಾಳ್  ಸ್ಪದಾ ್  ನಾಖಯಳಿಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಮಶೀದಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಸು ಶಂಔರ್ ಸಳೇಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಅಣಾಣ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Nanderga ಖಾರಿಫ್ ಶಿಮಂಖಲ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಮುಕಾನ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಬಾಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ಪುಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಮಭನ್  ಶಿಿಂರ್ಗ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ರ ಮೀಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಗೊಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ನಾಭದವ್ ದೇಡಡ ಭನ Female SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅಮೀನ್ ಔಲಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಧೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ದಖು್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ರೇಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅರುಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಭಮ  ಯ ತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಮಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ತುಔಕ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ವಬಿು ೀರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಜನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಮೆಲಾರಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಶ್ಯಿಂತ್  ಅಿಂರ್ಜಟಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಧರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕಾಿಂತಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಸ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅಔು ರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅಮೃತರಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ರೆಡಿಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅನುಷಬಾಯಿ ರೆಡಿಡ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ದಮ ಔರ್ ಕುಲಔಣಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಪೆಗಂಫರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ತಿಭಮ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಔಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಣ್ಣ  ಡಡ ರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅಡಿವೄ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇೀಗ ಸ್ಪದಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI SHIRAVALA ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭಣ್ಣ  ಟೆ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲಲ ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳ್  ಎಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ದವಯಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ದವಯತ್ ಖೇಡಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಟೆ ಲ್ ಖೇಡಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ  ಉದಚ್ನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಯಮವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ್  ಭೀಯ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾ ್  ಹುನನ ಳಿಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಸ್ಪದಾ ್  ಹುನಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ ಬಾಲಕಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಹರಿಮಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಗೊಿಂಡ ಶಿಲಿಂಖ್  ಉಡ್ಚ್ನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್  ವಿೀಯಬದರ ್  ಬಾಲಕಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾನಂದ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ IRAPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಭಾಶಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ರುಕಾಮಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಖೇಡಗಿಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶೆಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಧರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಗುರುನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ದವಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸರಿಜನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ಭೀಭವ ಫಡದಾಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಜಮಶಿರ ೀ ನಿಂಖ್  ಫಡದಾಳ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲ್ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಖಡ್ಡಡ ್  ಫಡದಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದ್  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಭೀವಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ರಾವುತ್  ಉಡಚ ನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಹೇನಾನ ಳಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರುದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಮನಾಕ್ಷ್ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೀಯರ್ಥ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಠಾಜ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ್  ಶಿಲಿಂಖ ತ್ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಇಯ್  ಚಂದರ ಮಾ ತ್ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು ಯವಾಸ್ು  ಅತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಕುಸಾಮ ತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ರೌವುತ್  ಚೆನನ ಫಷ್  ಉಡಚ್ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ನಿಂಖನೂರು Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಗೊಿಂಡ ಬಖವಂತ್  ಹೇಷಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದಾರ ಬಾಯಿ Female GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ ಸಾಯಿಫನಾನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಾಭ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸಂಬಂಧಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವವಂತಿರ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮಂಖ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ವ  ಮಾದರ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಚಿನನ ್  ಶಿಲಿಂಖ್  ತ್ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ ಭೀಮು ಮೇಷಲಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶ್ಯ ದಣ್ಗಾಿಂವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಈಯಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಮತಾರ  ಪಂಡಿತ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಂ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯಯ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಳವಾಯ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್  ಲಮ್  ಜಮಾದಾಯ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಂ ಶೆಟೆಿ ಮ್  ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾವೇೀ ಶಣುಮ ಔ್  ಕೇೀಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಅನುಷಯಾ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಖೇದಗಿಔರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸನುಮಂತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಔರೆ್  ಫಡ್ಳ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಔಯಫಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಗುಜಿ ವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸರಿಜನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ಔಲ್ ನಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Shivoor ಖಾರಿಫ್ ದವಿಂದರ  ಅರ್ಜುನ್ ಶಿಿಂಗಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ್  ಸಂಖನ್  ಯಭಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಫಷವ ಿಂತರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಅಸಂಗಿಹಾಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಪ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಕ್ಷ್ಣ್ಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಪೄರ ೀಭ ಶ್ಯಿಂತ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಂಖ್  ಕೄರೂಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಫಷಲಿಂಖವ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀಪಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ಜಮಾದಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಜಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ನಂದಗರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಪುತಲಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಗೌಯಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಫಷವಾತರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಡೌಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾರಾ ಅಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಣ್ಣ  ಎಸ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಮಾದರಾವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ANASUBAI Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಯಶುರಾಭ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಸಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಚಾನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಬಾಖ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಿಂದಿಮಾ ನಸುರುದಿಾ ೀನ್ ಶ್ಯಯ ಭನರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ನಕಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಅವ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಭಸರಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Soan ಖಾರಿಫ್ ಸುದವುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಕುಪಿಂದರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಜಮಭೀಮ ಹಾಡು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಧರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಬುದಿಾ ೀನ್ ಫಡಸಾಬ್ ನದಾಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್  ಸ್ಪಿಂಘೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಹುಷನ್  ಬೇೀಡ್  ಫನಾ ೀಡ್ಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಗೌತಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾಬಾಯಿ ಹುಷನ್  ಬಾಯ ನಾ ೀಡ್ Female SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಗೌಯಬಾಯಿ ಔಯಜೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಔಟನ ಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಇಕೄಬಿಎಎಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ತೇಜಸ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಕಂಠ ಚಿತಾನ ಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಅನನ ರಾವ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಗುಣ್ಕ್ಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಆವಪಾಕ್ ನಾಡಫ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಫಷಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ ಫಷಮಯ  ಹರೇಭಠ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಅಯಟೆಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭೀಜರಾಜ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ಧಭುಣ್ಣ  ಉಗಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸಾಮಫವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಖನಸಾಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ GAPUR SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಸಾಲಗಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸೆದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಜಖದವಿ ಭೂಷನೂಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ವೆಜನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸನೀಫ್ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ನದಾಫ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಜನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ USMAN Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಚಂದಾಸಾಬ್ ನಾಡಫ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ರಾಜೇಸಾಬ್ ಬಾಿಂಡುಸಾಬ್ ನದಾಫ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್  ನಾಗೂರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಆಕಾವ ಔಯಣಾಲಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ತಿರ ಮೂತಿು ಶಂಔಯ ಹರೀಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಲಾಡ್ಡಲ ಸಾಬ್ ಸೆನ್ ಮುಲಾಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಕಾಯಜೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಕಾಯಜೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕಾಜೀುಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಚಿತಾನ ಪುಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಗಿನಾ ಬಾಯಿ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭೂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಚಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡ್  ದೇಡಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಮ ಮವವಂತರಾ ಸಾಲಗಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ರ ವಿೀಣ್ಕುಮಾಯ ಫಷಣ್ಣ  ಉಜಲಾಿಂಬಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸನಮ ಿಂತಾರ ಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸೌಯವ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಮೆಮುನಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀರ್ ಮಾ ಆರೆಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭಕಾಬುಲಾ ನಬಿಲಾಲ್ ಅರೆಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಖಣೇಶ್ ಔಯಣಾಲಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ ಕಾಿಂಬೄಲ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಪುಲಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂಟ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಚಂದ್ ಜಮಾದಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಜಜಾ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪರಾಜ್ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಯಮವವ ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಶಿಗುಿಂದ ವಿಠಠ ಲ್ ಶಿಿಂಧೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಹಾಡು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಭಹೀಫಬ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ದಿಂಡ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಮೌಲಾ ಸೆಪನ್ ನದಾಫ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂದ್  ತುಕಾರಂ ಫನಸೇೀಡ್ಡ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Telloni ಖಾರಿಫ್ ವಿವವ ನಾಥ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸೆಪನಾಾ ಬ್ ಮೆಬೂಫಸಾಬ್ ಬೂದಿಹಾಳ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಭಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಜಖನಾನ ಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಂಖಳ್ಯ ಬಾಯಿ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾತ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಜಯಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದತುನ  ಬಂದಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್  ಬಂಡಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಎಸ್ ಮೄತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹೇನನ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬೇೀಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಖಣೇಶ್ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ ಬಂದಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಅಿಂಬಾದಾಸ್ ಬಂದಿಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸರಿನಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಚಿದಾನಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಉಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಭಮ  ಹುಚ್ಚ ್  ಮತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ ಔಭಯಡಿಡ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅನೀಲಕುಮಾಯ ಔಭಯಡಿಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷದಾಶಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಔವ  ಶ್ಯ ಅಲೆಮ ೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಕೄ ಅಲಮಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಎಿಂ ಮೄತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಿೀಶ್ ಮೄಟಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಫದಾರ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರೇಣುಕಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಜನಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಖಣ್ತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡು ಕಾಳೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್  ಮುಟೆ ಣ್ಣ  ಔಣ್ಣ ೀಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಸನಮ ಿಂತ್ ಕೄರೂರು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಾದಾಷ ಖಂಡು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀಲಕುಮಾಯ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಜಲಿಂಖ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ  ಶಂಔಯ್  ಸಾಭಖಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪಿೀಯ್  ಸಾಭಖಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ  ಎಸ್ ಸಲಸಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ ಎಸ್ ಸಲಸಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಈಖ್  ಸಲಸಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅನಲಕುಮಾಯ ನವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ವಶಿಕಾಿಂತ್ ನವಿೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್  ನವಿೀ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ DATTU Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷಔರ್್ ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ನವಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ ಕಾಳೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ತುಲಾಷ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಬಾಯಿ ಕೄ ಸಲಸಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಾಗಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜಯ್ ಧೀಿಂಡ್  ಹೇಷಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಭಮ  ಜಖನಾನ ಥ ಗಿರಿಣಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಜಟೆೆ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಶೇಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಿಂಖರಾಯ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗೊೀವಿಿಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಲ್ ನಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಬಲಭೀಭ ವಯಣ್್  ಮತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಣ್ು ಭೂವಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದತುನ  ವಾಗಮೇೀಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಧರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ DATTU Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಧುರೂಪಾ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಉಮವ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಧನಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹುಸನ್ ಭಾಷ್ತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಜಾಬಿ ಮೆಫಬ್ ಬೂದಿಹಾಳ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಈಖಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಅಶೀಔ ಮತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್  ಸಚಾಯ ಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಉಮಾಬಾಯಿ ಪಾದಶೆಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಲಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷತವ  ಹುಚ್ಚ ್  ಕೇೀಟೆ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಾಖನಾಥ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಮ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಾದವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭಣ್ಣ  ಸಚ್ಚ ಳ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಸಾಬ್ ಬೂದಿಹಾಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಮಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾಾ ಥು ಮೆದಗಿು Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಜನಬಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಠ ಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಈಡಿಖ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯಔಮಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾತಿ ನಾಲಕ ಭನ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಮಾನೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಔಲಾ ವಿಠಠ ಲ್ ಔಳದಾಜ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದತುನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸೆಫ್ಟನ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಡಿವಾಳಭಮ  ಕುಿಂಬರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ ಯ ತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನೆಸರು ಡಿ ಹೇತಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನೀಲ್ ಮುತನ ಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಮಯ  ಸ್ಪದಾರ ಭಮಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಧರೆ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್  ಕಾಳೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ GODABAI Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಿಯಾಜ್ ಜಮಾದಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾಜ Male GM



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹಯಖ್  ಫಷಗುಿಂದ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷತಿೀಶ್ ಸ್ಪಿಂರ್ಗ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಜೈ ಕುಮಾರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಔಳಶೆಟೆಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶೀಭಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸುಬಾನ್ ನಾಲಬೄ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕಂಠ ದೇಡಭನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಮತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಹಬೂಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಬದರ  ಭಲಕ ಣ್ಣ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಕ ಣ್ಣ  ಖಲೆ್  ವಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಶಿ್  ಸಡದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯಶಿೀದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಕಾಶಿನಾಥ ಸಾಯಸಂಬಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಖಲಾ ಫಹ ನಲಬೄ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷಚಿನ್ ಎಸ್ ಬುಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯಾಖ್  ಸಲಸಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್  ಭಲಕ ಜ್  ಭಸಾಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥಮಯ  ಸ್ಪದಾರ ಭಮಯ  ಭಠತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖ ಫಳಿ್ಳಳಿಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗುಿಂಡಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಆನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಿಖಯ ಕಾಜ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖ ಖಾಜ್  ಅಿಂಬಿಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಸಂಖ್  ಪಾಟಿೀಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಭಠತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮೆಬೂಬ್ ಭಾಷ್ತಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಾಯನಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದಯಾನಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಈಯವ  ಖಡ್ಡಡ ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಯಚ್್  ಹುಣ್ಷಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಯವಿಿಂದ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಮತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದಾ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್  ಗುಿಂಡ್  ಬಾವುಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ನಾಖ್  ಖೇಡ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಬಿೀಯಣ್ಣ  ಎ ದಔಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯಘುನಾಥ ದಔಟೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭನೀಸಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಾಯ ಡಲ್ ಸಾಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಷಕಾಾ ಬ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಔು ರ್ ಪಾಶ್ಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಕ್ ಡಿ ಬಾಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲೆಲ ೀವ್  ಬಾಲೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಣ್ು್  ಕಾಳೆ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಮಯ  ಎಸ್ ಭಠತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಆದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಹೇತಿು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪಕಂದರ್ ಬಾಷ್ತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷರುಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಮತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಳತಿ ಸಾಲಗಾಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಖ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷರಿತಾ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಭದಭಾವಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪುನನ ್  ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಭುಲ ಧೀತಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳ್  ಫಣ್ಗಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಯವಿಿಂದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಔಭಯಡಿಡ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಖಾ ಜನಔರ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಔತ್ ಷಕನಾನ  ಫಡಂಖರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ IRAPPA Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಯತಿ ಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ ಸಾಔಣ್ಣ  ಬಂಡಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಶಿಧರ್ ಭಹಾದವ್ ಹರೇಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರೇಭಮ  ಮೄಟಿರ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಚಂದರ ಶ್ಯಯ  ಮತಿರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಭರ ತಾ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂರ್ಜ ಅರಿ್ಜ ಣ್ಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಶಿವ ನ ಎಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ತಿ್ ಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಕಾಿಂತು Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಮಯ  ಭಠತಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ UNNAPPA Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಲತಾ ಮೄತಿರ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಜ ಸಂಜಾದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್  ಬಖವಂತರಾಮ ತೇಲ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಖಭಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಬಾಯಿ ಲಖ್  ಪೂಜಾರಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಅನನ ್  ಬಿರಾದಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಣುಮ ಕ ಹೄಚ್ ಕೇೀಟೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಸ್ ಜಂಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕ್ಷ್ತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಣ್ಣ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ ಸಂಖ್  ಹೇಷಭನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಎನ್ ನಾಮಕೇೀಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್  ಸ್ಪದಾ ್  ಸಾಭಖಯ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ್  ಶಿ್  ನಾಯಕ ೀಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ನಾರಾಲೆ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡ್  ಬಿೀಯ್  ಅರ್ಜುನಗಿ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ ಮೄತಿರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲ್  ಅಿಂಬಿಖಯ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ  ಎಸ್ ಭಂಡ್ರಿ Female SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔಯ ಗುರು್  ವಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖಭಮ  ಎಿಂ ಸಾಭಖಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಾಖ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಪಾಟಿೀಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತವ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾನೆಪ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖಭಮ  ಔಣ್ೀಳಿಿ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೂತಾಲ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಕಾಯ ನಳಿಿ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಲಮಂತ್ ಲಲಸಂಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶುರ ತಿ ಭಲುಲ  ಪಾಯ ಟಿ Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖ ದಿಂಡ್  ತಳವಾಯ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್  ತಳವಾಯ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಹುಷನ್  ನಾಯಕ ೀಡಿ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮೆಬೂಬ್ ಜಮಾದಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾರ್ಜ ಮಾರುತಿ ಹೇಷಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್್  ತಹಾವ ರಾ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಲು Female ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದವಯಥ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಗಿೀತ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಬುದಾ  ಮಂಖ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಮತಿರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮೆನೀದಿಾ ನ ಎಿಂ ಹರಿಮಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಾವು ಖಾತಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಭೀಭಶ್ಯಯ  ತಳವಾಯ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಜಾಾ ನ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗಿರಿಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪುಲಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್  ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಮತಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಕಾಿಂತವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಯಸು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಜನಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಫಷಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಬಖವಂತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗಾಮತಿರ  ಹುಚ್ಚ ್  ಕಾಳೆ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಜನಬಾಯಿ ಕಾಳೆ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಭಮ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್  ನಾಯಕ ೀಡಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಔಭಯಡಿಡ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಿಠಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಚ್ನನ  ಫಷವ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪೄರ ೀಮಾ ಕೇೀಲಾರ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸನಮಂತ್ ಬಿ ಬೆಚ್ಫಳಿ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನಿಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದಸಾಯಿ ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ ಡೊಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷಲೀಮ ಎಸ್ಎಬಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪಾಿಂಡು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ  ದವಯತ್ ಜನಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಶಿರ ೀಗಿರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಫಶಿರ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್  ಔಳಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಶೇಔರ್ ವಯಣ್್  ಕೇೀಟೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ Other GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ತುಕಾರಾಿಂ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಜಯ ೀತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಭರಾಮ ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭವ  ನಾಲಕ ಭನ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯ್  ನಾಲಕ ಭನ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ IRPPA ಕುಿಂಫರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔವಿತಾ ಮುಕ್ಷ್ಿಂಡ್ ಷಲಖಯ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಗೊೀಖವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಲಾಯ ಣಿ ಅಿಂಬಾಜ ಖೆಡಿಿ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ತುಳಸ್ಪರಂ ಜನಔರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷಖುಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಭಾಷ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಅಿಂಬಿಖಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬೆ ಹುಚ್ಚ ್  ನಾರಾಲೆ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ತುಳಸ್ಪರಾಮ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗಿೀತಾ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ SIDDU Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷಚಿನ್ ಸಂಜವಾಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಫಷಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಾರುತಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದಮಾತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರ ಭಾಔಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿರ ೀ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಧೂಳ್  ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದವಿೀಿಂದರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶ್ಯಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ NITIN Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದ ನಾಖ್  ಬಾಲಕಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ ಖಾತಲೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಖ ಕೄಿಂಚ್್  ಸಲಸಂಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗುರುಪಾದಮಯ  ಖಚಿಚ ನಭಠ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ತುಳಷಬಾಯಿ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ವಾಗೊಮ ೀಡ್ಡ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ವ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಾಲಿಂಖರಾಮ ಶಂಕೄರ ್  ಔಡ್ಲ ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭರಾಮ ದಸಾಾ ನ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಹಶ್ ಲಔಕ ್  ತಾಯಖೇದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷಜೀದ್ ಅಸಭದ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ಗಿಯಣಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖ್  ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಖೇಡಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಂರ್ಜಳ್ಯ ಮಂಖ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತವ  ಟೀಲ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಖಾಜ್  ಫಷ್  ಬಜಂತಿರ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫರಿೀಶ್ ಬಿರಾದಾರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪೄರ ೀಭವ  ಫಫಲೇವವ ಯ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್ಭಮ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಬಿಖಯ ಔಳ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀತಿ ಸಂಜಾದ್ Male OBC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇಖಸ್ಪದಾಾ  ಗೊೀವಿದ ಕಾಳೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ಬಜಂತಿರ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಅಬುಾ ಲಕ ರಿಿಂ ಭಕಾಿಂದರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ ಸ್ಪದಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹೌಸಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ವಯಣ್್  ಕೇೀಟೆ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಹಾದವ್ ಎಸ್ ಬಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔಯ ಇಯ್  ಪಾದಶೆಟೆಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶಿರ ೀ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗಿೀಯತಿ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನಂದ ಬಂದಖಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಷನ ಯಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾ ಬಾಯಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಗುಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ಖೆಡಗಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯತನ ಬೆ ಸ್ಪದಾ ್  ಮತಿರ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಮಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುಗಂಧಬೆ ತಿ್ ಣ್ಣ  ಗೊಿಂಡಲ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯಘುನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಹುಲ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಕಾಳ್  ಔಡ್ಲ ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಲ ಖನಾಥ ನೀಲ್  ಅಿಂಬಿಖಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ವ  ಔಡಲಾಜ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಈಖ್  ಸತನ ಯಕ್ಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಿಔರ ಭ ರೇಣ್ಣ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಬಾ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುನಲ್ ರೇಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಶಂಕೄರ ್  ನವಿೀ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಹೇನನ ್  ಹಾಡು Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಳವಾಯ Male ST

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಸದ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಸೂನ ರಿ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಖ್  ಶಿಲಿಂಖ್  ರೀಡಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಭಚಂದರ  ಯಘುನಾಥ ದಕಟ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪುಿಂಡಲೀಔ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಮಾಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ತಿಮೂತಿು Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ABED ಪಾಶ್ಯ ಭಹಬೂಬ್ SAB Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಫಷಯಜ್ ಎಸ್ ಸುನಖಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗುರು್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ  ಭಾಖ ಜನಔರ್ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪಂಡಿತ್ ತಳವಾಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್  ಎಸ್ ಮೄತಿರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಲಿಂಗಿಯಾ ಖಚಿಚ ನಭಠ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ MATAI S METRI Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಬಾಬು ರಾವ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲಾಸಾ ಬಾಯಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಕೃಶಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದಾ ್  ಭೂಶೆಟೆಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಹುಚ್ಚ ್  ಸುಔಕ ಣ್ಣ  ಶಿಿಂಧೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅರ್ಜುನ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರೇಖಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿ್  ಸತನ ಯಕ್ಷ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಕುಲ್  ಭಹಾದ ಅಥಗಾು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರ ಭು ಬಿರಾದಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ದಿಖಸಂಗಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರ ಲಾಹ ದ್ ಭೀಮಾಶ್ಯ ಕರಾತ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಾಖಯ ಜಯ ೀತಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್  ಅ್ ಣ್ಣ  ಬಂದಖಯ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಯೀಖ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಲ್  ಸಾಲಗಾಯ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ನೀಲಬಾಯಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ತಾಯಬಾಯಿ ವೆ ಹೇಷಭನ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಭನ್  ಯಷ್  ಹೇಷಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ ಖೇಭಶೆಟೆಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಬೌಯಭಮ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಾದಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ಔಭಯಡಿಡ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ APPNNA ಬಾಡಿಖರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀಭನಾಥ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಿಂಫಣ್ಣ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ ಮತಿರ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಖಂಡ್  ಸಾಲಗಾಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ASHOK Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಥಗಾು ಖಡಿಖ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಾಹನಾಥ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸೇೀನಾಬಾಯಿ ಪಾಯ ಡರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರಾಜ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸುರೇಶ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಶೀಕ್ ಜನಔರ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಗಾಭಬಾಯಿ ಶಿರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ SATABA Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ಖಡದೄ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರ ವಿೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಭನೀಸರ್ ಅಥಗಾು Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಮಯ  ಎಿಂ ಗಾಚಿನಮ ಠ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮವವಂತ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಾಬಾ ಬಂಡಖಯ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ ದೇಡಡ ಭನ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪಾುತಿ Female OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಗಂಖವ  ಹುಷನ್  ಔಡ್ಲ ಜ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಯಮಶ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಖರಾಜ್ ಡ್ಡರ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭಲ್ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಯ್  ಲವಾಟ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪಂಚ್್  ಲಾಟೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿರ ೀ ಭಲಲ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಭೀಭಶಂಔರ್ ಸುಭಾಷ್ ಲಾಟೆ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಯಣ್್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಟಿ ಪೂಜಾರಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಖಾಸ್ಪಮ SAB Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಖಡದೄ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭಲ್  ಪೂಜಾರಿ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಔಡ್ಲ ಜ Male SC



2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸ್ಪದಾ ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಮಲಲ ್  ಔಡ್ಲ ಜ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಪೄರ ೀಭನಾಥ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಸಾವಿತಿರ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಶಿಪುತರ ್ Male OBC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವತಾಬಾಯಿ ಖಣ್ತಿ ಗಾಮಔವಾಡ್ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅಮೇೀಗಸ್ಪದಾ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ರಾಜಶೇಕರ್ Male SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಚಂದರ ಔಲಾ Female SC

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಷವಿತಾ ವಯಣ್ಫಷ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ವಿಟಲ್ ಬಿೀಯ್  ಸಲಸಂಗಿ Male GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಅವ ಭಮ  ಸೇೀಭಣ್ಣ  ಸಲಸಂಗಿ Female GM

2020-2021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅಪಜಲಪುಯ KARAJAGI Udchan ಖಾರಿಫ್ ಔಲಲ ವ  ಫಷಣ್ಣ  ಮಂಖ Female SC

Sr No Taluk RSK YEAR Name Material
1 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಧಾ ದವಪಾಿಂಡ್ಡ ತಾಡತಿರ

2 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹೃಷಿಕಶ್ ದವಪಾಿಂಡ್ಡ ತಾಡತಿರ

3 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

5 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ ಧೂಳ್ ತಾಡತಿರ

6 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಿರಿಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

7 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

9 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪುಿಂಡಲೀಔ ತಾಡತಿರ

10 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಯಿಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

11 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

12 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

13 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

14 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಧೂಳ್ ತಾಡತಿರ

15 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫ್ಟತಿಮಾ ತಾಡತಿರ

16 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

17 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

18 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

19 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಜಾು ಯೂಸುಫ್ ಬೆಗ್ತಾಡತಿರ

20 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

21 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಮಯ ತಾಡತಿರ

22 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

23 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

24 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ಸ್ಪರೂರ್ ತಾಡತಿರ

25 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಣ್ಣ  ಸ್ಪರೂರ್ ತಾಡತಿರ

26 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

27 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕೆಲಾಷ ಜಖದ ನೂಲತಾಡತಿರ

28 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಯ್ ತಾಡತಿರ

29 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಲತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

30 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಪು ಪೇೀದಾಾ ರ್ ತಾಡತಿರ

31 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅವವ ತ್ಾ ತಾಡತಿರ

32 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

33 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ತಾಡತಿರ

34 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಟಿಪ್ು ತಾಡತಿರ

35 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುನಾನ ತಾಡತಿರ

36 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್  ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

37 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

38 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾಧರ್ ತಾಡತಿರ

39 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

40 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಜಾತ ತಾಡತಿರ

41 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

42 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುಯ್ ತಾಡತಿರ

43 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

44 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

45 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

46 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಖವಂತರಾಮ ತಾಡತಿರ

47 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾತವ  ಬಾಖಲ್ಲರು ತಾಡತಿರ

48 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

49 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ತಾಡತಿರ

50 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ಎಸ್ ಗುತ್ನ ೀದಾರ್ತಾಡತಿರ

51 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ ತಾಡತಿರ

52 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

53 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

54 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹುಸನ್ ತಾಡತಿರ

55 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖಂಡೊೀಬಾ ತಾಡತಿರ

56 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೆಫ್ಟನ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

57 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೆ್ ತಾಡತಿರ

58 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರಿ ತಾಡತಿರ

59 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ವ ತಾಡತಿರ

60 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

61 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

62 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತಾಡತಿರ

63 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕುಭಮ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

64 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫುಲಾ ಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

65 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

66 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ಎಸ್ ನರುಣಿ ತಾಡತಿರ

67 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

68 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಮವಂತ ಎಿಂ ಜಾಧವ್ತಾಡತಿರ

69 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

70 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುನಲ್ ತಾಡತಿರ

71 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

72 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾಬೆ ಶಿವಯಣ್್  ಚ್ಲಿೆೀರಿತಾಡತಿರ

73 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

74 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಲಾಮ್  ಬಿಜಾಪುಯತಾಡತಿರ

75 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಧನರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

76 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ  ಉಪ್ಿ ನ್ ತಾಡತಿರ

77 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖ್ೀರಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

78 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

79 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಯುಪಿನ್ ತಾಡತಿರ

80 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಉಪ್ಿ ನ್ತಾಡತಿರ

81 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಮನಾ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

82 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗೌಸ್ ಎಸ್ ಎಬಿ ತಾಡತಿರ

83 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

84 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ಯಣ್ ತಾಡತಿರ

85 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

86 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೀಭಾತಿ ತಾಡತಿರ

87 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

88 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

89 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪುಲಚಂಡ ತಾಡತಿರ

90 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

91 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

92 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಲಾಷಭತಿ ತಾಡತಿರ

93 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

94 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುಗೌಡ ತಾಡತಿರ

95 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

96 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

97 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

98 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದ ತಾಡತಿರ

99 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

100 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಯಣ್ ತಾಡತಿರ

101 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫರಾಮ ಕುಔಕ ನೂರುತಾಡತಿರ

102 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ
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103 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ಭಮ  ಡ್ಬಾ ತಾಡತಿರ

104 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಾಪರ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

105 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಚೇಿಂದರ ನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

106 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

107 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ ತಾಡತಿರ

108 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತಾಡತಿರ

109 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಾಮ್ ತಾಡತಿರ

110 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

111 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ  ರುದರ ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

112 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅನುಸೂಯಾ ತಾಡತಿರ

113 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

114 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

115 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ಗೌಡ್ ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

116 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಚ್ಳಿರ್ಗರಿ ತಾಡತಿರ

117 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

118 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

119 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಮ ತಾಡತಿರ

120 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

121 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

122 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷವಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

123 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷವಿತಾ ತಾಡತಿರ

124 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

125 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

126 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ತುಳಜ್ ತಾಡತಿರ

127 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವೆಜನಾಥ ತಾಡತಿರ

128 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

129 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಕಾಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

130 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ಮಂಖಳೂರುತಾಡತಿರ

131 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷವಿತಾ ತಾಡತಿರ

132 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗೂಡು ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

133 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

134 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

135 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

136 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

137 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಂಡಿತ್ ರಾವ್ ಉದಗಿ ತಾಡತಿರ

138 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

139 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಸ್ಪಿಂಬಿ ಭಕಂದರ್ ತಾಡತಿರ

140 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಶ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

141 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾಧರ್ ತಾಡತಿರ

142 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

143 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

144 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ನಾವಿ ತಾಡತಿರ

145 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷದಾನಂದ ನವಿ ತಾಡತಿರ

146 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

147 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

148 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾಯ್ ತಾಡತಿರ

149 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

150 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕಾಿಂತಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

151 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ತಾಡತಿರ

152 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಭಮಯ ತಾಡತಿರ

153 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇವ ಎಸ್ ಫಫಲೇವವ ಯತಾಡತಿರ

154 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

155 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

156 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫರಾಮ ಗುಡದಭನತಾಡತಿರ

157 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ್  ಚಂದ್  ಮೇಖತಾಡತಿರ

158 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

159 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

160 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನಾ ಭಯಾಲನಾಭಣಿತಾಡತಿರ

161 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ  ಷಲ ತಾಡತಿರ

162 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಶ್ಯಯ  ಸಾಲ ತಾಡತಿರ

163 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾತ್ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

164 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅನಸುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

165 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಣಾಣ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

166 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುನಲ್ ಎಸ್ ಕಾಷರ್ ತಾಡತಿರ

167 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಶ್ ತಾಡತಿರ

168 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

169 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

170 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

171 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

172 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಲಭಮ  ಭೀಭಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

173 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿ್  ಸನಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

174 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುನಂದ ಮಂಖಲ್ಲರು ತಾಡತಿರ

175 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸರುದರ ್ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

176 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

177 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

178 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

179 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

180 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

181 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

182 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾವುಟ್ ತಾಡತಿರ

183 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

184 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದೇಡಡ ್ ತಾಡತಿರ

185 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

186 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚೀಳ್ ತಾಡತಿರ

187 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

188 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಚ್ಚ ್ ತಾಡತಿರ

189 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

190 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

191 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಚ್ಚ ್  ಶಿ್  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

192 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭರೆ್ ತಾಡತಿರ

193 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೀನಾಾ ಬ್ ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ ನದಾಫ್ತಾಡತಿರ

194 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ ಅಬುಾ ಲಾಾ ಬ್ ನದಾಫ್ತಾಡತಿರ

195 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ತಾಡತಿರ

196 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

197 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

198 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

199 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

200 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯತಾನ ಔರ್ ತಾಡತಿರ

201 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಹೀಭತಬಿೀ ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ ನದಾಫ್ತಾಡತಿರ

202 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಧಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

203 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಷನ ಗಿೀರ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

204 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

205 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

206 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

207 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಮಾಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

208 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಧೂಳ್ ತಾಡತಿರ

209 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುದವ್ ತಾಡತಿರ

210 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

211 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

212 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ಮೀಟರ್ ತಾಡತಿರ

213 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

214 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

215 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ಭಾಔಯ ಉದಗಿ ತಾಡತಿರ

216 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

217 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಿಭನಾನ ತಾಡತಿರ

218 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಿೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

219 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚ್ನೂನ ರು ತಾಡತಿರ



220 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತಾಡತಿರ

221 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

222 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

223 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

224 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

225 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

226 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭಮಯ  ನಿಂಖಮಯ  ಹರೇಭಠತಾಡತಿರ

227 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

228 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಯಮಯ ತಾಡತಿರ

229 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

230 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

231 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜೆಟೆೆ ್ ತಾಡತಿರ

232 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

233 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಮ ತಾಡತಿರ

234 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೆಫ್ಟನ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

235 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ನಾಖಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

236 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

237 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

238 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಾ ್ ತಾಡತಿರ

239 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

240 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಔಕ ್ ತಾಡತಿರ

241 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

242 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಶಮ ತಾಡತಿರ

243 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹರಾಚಂದ್ ತಾಡತಿರ

244 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಖ್ಲೇಶ್ ತಾಡತಿರ

245 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಧಾ ತಾಡತಿರ

246 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ಯಣ್ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

247 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

248 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಭನಾಥ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಉದಮಔರ್ತಾಡತಿರ

249 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

250 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೀಭಾ ತಾಡತಿರ

251 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇೀಭನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

252 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ಕುಭಷಗಿ ತಾಡತಿರ

253 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ  ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

254 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

255 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಜಾತ ಕುಭಷಗಿ ತಾಡತಿರ

256 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

257 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

258 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

259 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

260 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಎಸ್ ಗೊೀಲೆ ತಾಡತಿರ

261 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮುತನ ್ ತಾಡತಿರ

262 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಉಮಾದವಿ ತಾಡತಿರ

263 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

264 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತಾಡತಿರ

265 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

266 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಫಷಮಯ  ಹರೇಭಠ ತಾಡತಿರ

267 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬೇೀಯಭಮ ತಾಡತಿರ

268 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ನಿಂಖ್  ದಾನಭಗುಡಿತಾಡತಿರ

269 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಟ್ನಲ ತಾಡತಿರ

270 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

271 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಿಂದರ ತಾಡತಿರ

272 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

273 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾನಾಗೌಡ ತಾಡತಿರ

274 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

275 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

276 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

277 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

278 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

279 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾಳ್ ತಾಡತಿರ

280 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ತಾಡತಿರ

281 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

282 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ವ ತಾಡತಿರ

283 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ದಿೀಪ್ ಎನ್ ಜಾಧವ್ ತಾಡತಿರ

284 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಭದವ್ ಎಿಂ ಜಾಧವ್ತಾಡತಿರ

285 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

286 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

287 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಯಖ್ ತಾಡತಿರ

288 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

289 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಧೀಿಂಡಿಬಾ ತಾಡತಿರ

290 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫವ ತಾಡತಿರ

291 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿ್ ತಾಡತಿರ

292 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

293 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪರಿದಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

294 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

295 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಕಾಬುಲಾಾ ಬ್ ತಾಡತಿರ

296 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಶ್ಯಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

297 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

298 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

299 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುಯಮಯ ತಾಡತಿರ

300 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಭೀಭರಾಮ ನಬಾಗಿುತಾಡತಿರ

301 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

302 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಣುಣ ತಾಡತಿರ

303 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔರೆ್  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

304 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೀನಾಕ್ಷ್ಮ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

305 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

306 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

307 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ್  ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ತಾಡತಿರ

308 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

309 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

310 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ತಾಡತಿರ

311 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದವಿಿಂದರ ್ ತಾಡತಿರ

312 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

313 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

314 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಸ್ಪಮ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

315 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಯಾಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಟೆಲ್ತಾಡತಿರ

316 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

317 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಔ್ ತಾಡತಿರ

318 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್  ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ತಾಡತಿರ

319 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷ್  ಎಸ್ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ತಾಡತಿರ

320 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ್  ಎಿಂ ಮುಲ ತಾಡತಿರ

321 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

322 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

323 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

324 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

325 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

326 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷದಾಶಿ ತಾಡತಿರ

327 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

328 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಜ್ು ತಾಡತಿರ

329 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

330 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

331 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

332 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

333 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಕಂಬಾರ್ ತಾಡತಿರ

334 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿಚಂದರ ತಾಡತಿರ

335 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

336 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಜಾಯತ್ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ



337 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಮಾತಾುಿಂಡ್ ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

338 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಣ್ು ತಾಡತಿರ

339 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

340 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್  ನೀಲಂಗಿ ತಾಡತಿರ

341 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

342 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಂಗಿ ತಾಡತಿರ

343 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

344 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

345 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

346 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

347 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀವ್  ಕಾಭಣ್ಣ  ಮೆಿಂದಯಗಿತಾಡತಿರ

348 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಎಿಂ ಗಾಮಕಾವ ಡ್ತಾಡತಿರ

349 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

350 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

351 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ವ ತಾಡತಿರ

352 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೇಗಿ ತಾಡತಿರ

353 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

354 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗೊೀವಿಿಂದ ತಾಡತಿರ

355 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತಾಡತಿರ

356 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ವ ತಾಡತಿರ

357 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಜಿಂಡ್ಡ ತಾಡತಿರ

358 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾನಗೌಡ ತಾಡತಿರ

359 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಣ್ಣ  ಭಲಲ ್  ಬುಳಿ್ಯತಾಡತಿರ

360 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾ ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

361 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ತಾಡತಿರ

362 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಯಭಮ ದವಿ ತಾಡತಿರ

363 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದರ ತಾಡತಿರ

364 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

365 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

366 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್  ಎಿಂ ಫಷರಿಗಿಡ ತಾಡತಿರ

367 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

368 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮುಬಿನಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

369 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ಸೇೀಡಿ ತಾಡತಿರ

370 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೇೀಲ್ ವಟಿರ್ ತಾಡತಿರ

371 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿನೇಶ್ ತಾಡತಿರ

372 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ವ ತಾಡತಿರ

373 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಭ್ ತಾಡತಿರ

374 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮುಕಾನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

375 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮುರಿರ್ಗ್ ತಾಡತಿರ

376 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

377 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

378 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಲಿಂಖ್  ಅಟೆನೂರುತಾಡತಿರ

379 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವನತಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ತಲಕರಿತಾಡತಿರ

380 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಬೇೀಜ ತ್ಲ ತಾಡತಿರ

381 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಎಿಂ ಶಂಔಯಶೆಟೆಿತಾಡತಿರ

382 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

383 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ್ ತಾಡತಿರ

384 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

385 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

386 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್  ಸ್ಪದಾರ ಭ ಡಡ ರ್ತಾಡತಿರ

387 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

388 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ  ಆರ್ ಅಡಕ್ಷ್ ತಾಡತಿರ

389 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೂತಳಿಿ  ಮಲಲ ್  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

390 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ಮಲಲ ್  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

391 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ ಹುಸನ್ ತಾಡತಿರ

392 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

393 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ಅಡಕ್ಷ್ ತಾಡತಿರ

394 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಔಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

395 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ್ ತಾಡತಿರ

396 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಕಾಲೇಶ್ ತಾಡತಿರ

397 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

398 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

399 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಡಂ ಹುಸನ್ ತಾಡತಿರ

400 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

401 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಾರಾಭ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

402 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತಾಡತಿರ

403 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿದಾರ ಭಮಯ ತಾಡತಿರ

404 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಜೀರಾವ್ ತಾಡತಿರ

405 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಬುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

406 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಬು ಗುರುನಾಥ ಯಾಳೆಡತಾಡತಿರ

407 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಇಿಂದಭತಿ ತಾಡತಿರ

408 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

409 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಮುಖಳಿತಾಡತಿರ

410 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

411 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಬಾಯ್ ತಾಡತಿರ

412 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕೂಡಣ್ಸ್ಪಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

413 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

414 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔರಿನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

415 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರು್ ತಾಡತಿರ

416 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಿದಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

417 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

418 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

419 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೇಕವ ತಾಡತಿರ

420 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

421 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

422 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಯಾನಂದ ವಿ ಹರೇಭಠತಾಡತಿರ

423 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ವಿ ಹರೇಭಠತಾಡತಿರ

424 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಖ್  ಜೆ ವಾಲ ತಾಡತಿರ

425 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ  ಡಿ ತಾಡತಿರ

426 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಾಸುಬಿ ಮೆಿಂದಗಿು ತಾಡತಿರ

427 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

428 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

429 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

430 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಾಖ ತಾಡತಿರ

431 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನೂಜಾು ಜನವಿ ತಾಡತಿರ

432 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

433 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಧಭುಣ್ಣ  ಸಾಲುಟಿತಾಡತಿರ

434 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ್ ತಾಡತಿರ

435 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

436 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

437 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಿೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

438 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಯತ ತಾಡತಿರ

439 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

440 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

441 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

442 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಎಸ್ ಔಲ್ಲಲ ರುತಾಡತಿರ

443 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ಎಿಂ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

444 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿಗಂಫಯ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

445 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಶಿವಯಣ್್  ಅಡಕ್ಷ್ತಾಡತಿರ

446 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತಾಡತಿರ

447 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವುರುದರ  ಬಿ ವಾಲ ತಾಡತಿರ

448 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

449 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

450 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

451 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ  ಫಷಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

452 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

453 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಖ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ



454 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇಶಿರ ತಾಡತಿರ

455 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

456 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಡಗರಿ ತಾಡತಿರ

457 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ಕುಿಂಬಾಯ ತಾಡತಿರ

458 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

459 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷಹರಾಬಾನು ತಾಡತಿರ

460 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಾವಾಲ ಸಾಬ್ ನದಾಫ್ ತಾಡತಿರ

461 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

462 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

463 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್  ಎಸ್ ಮೆಿಂದಗಿು ತಾಡತಿರ

464 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

465 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಕುನು ರ್ ತಾಡತಿರ

466 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೃತೇ ತಾಡತಿರ

467 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿದಾಯ  ಸಾಖಯ ತಾಡತಿರ

468 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಬಿಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

469 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

470 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

471 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮವ ಜಖದಿ ತಾಡತಿರ

472 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

473 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

474 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

475 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

476 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಎಲ್ ತ್ಲ ತಾಡತಿರ

477 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಬಿಕಾ ತಾಡತಿರ

478 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

479 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

480 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

481 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಾಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

482 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಬಾು ಸಾಲ ತಾಡತಿರ

483 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

484 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಭಲಔಣ್ಣ  ದಯವಾದಗಿತಾಡತಿರ

485 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೌಯಭಮ  ಪಾಸೇೀಡಿ ತಾಡತಿರ

486 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

487 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

488 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಯ್ ತಾಡತಿರ

489 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಯಭಣ್ ತಾಡತಿರ

490 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅನುರಾಧಾ ತಾಡತಿರ

491 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

492 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

493 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಾವಿಡ್ ತಾಡತಿರ

494 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಜಡ್ ತಾಡತಿರ

495 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

496 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚೆಿಂಡ್  ಶಿವಯಣ್್  ಅಡಕ್ಷ್ತಾಡತಿರ

497 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಷಕ ರ್ ತಾಡತಿರ

498 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

499 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

500 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀಶಿ ತಾಡತಿರ

501 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

502 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

503 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

504 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

505 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ಎಸ್ ಇನನ ರೆ್ಷ ತಾಡತಿರ

506 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ ನದಾಫ್ ತಾಡತಿರ

507 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

508 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಸುಭಾಷ್ ಶಿಿಂಧೆತಾಡತಿರ

509 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫವ ತಾಡತಿರ

510 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

511 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

512 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುರಾಜ್ ತಿ್ ಣ್ಣ  ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

513 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮವವಂತ ನಿಂಖಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯತಾಡತಿರ

514 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ ತಾಡತಿರ

515 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ಲತಾಡತಿರ

516 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

517 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

518 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಟೆೆ ್  ವಯಣ್್  ಔಲ್ಲಲ ರುತಾಡತಿರ

519 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

520 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ತಾಡತಿರ

521 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

522 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿೀಪಿಕಾ ತಾಡತಿರ

523 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಔಲಶೆಟೆಿ ತಾಡತಿರ

524 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಔ್ ತಾಡತಿರ

525 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ಭಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

526 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲು ತಾಡತಿರ

527 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲು ತಾಡತಿರ

528 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದತನ ್ ತಾಡತಿರ

529 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮುಯರ್ಗ್ ತಾಡತಿರ

530 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ರಾಚ್ಗೊೀಲ್ ತಾಡತಿರ

531 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

532 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಧಭುರಾಜ ತಾಡತಿರ

533 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

534 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಶ ಚಂದರ ತಾಡತಿರ

535 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

536 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

537 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುನಲ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

538 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಗುತ್ನ ೀದಾಯ ತಾಡತಿರ

539 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

540 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ತಾಡತಿರ

541 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ ಬಿ ಹಾನಚ್ನಾಳ್ತಾಡತಿರ

542 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

543 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

544 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್  ಬಿ ಎಯಔರ್ ತಾಡತಿರ

545 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಎಚ್ ನೀರುಣಿ ತಾಡತಿರ

546 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

547 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

548 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

549 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

550 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ  ಔಲಲ ್  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

551 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾಯ್ ತಾಡತಿರ

552 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಯತಿ ತಾಡತಿರ

553 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

554 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

555 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಬಾಬೆ ಮಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

556 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತಾಡತಿರ

557 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

558 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾತಿ ತಾಡತಿರ

559 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

560 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಮಯ ತಾಡತಿರ

561 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಾಣಿಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

562 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಾನಮಯ  ಹರೇಭಠ ತಾಡತಿರ

563 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

564 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೂತಲ ತಾಡತಿರ

565 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

566 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

567 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜ ತಾಡತಿರ

568 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಬಿ ಸಳಿಗೊೀಡಿ ತಾಡತಿರ

569 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

570 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ



571 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೀರಾ ಚಂದ್ ತಾಡತಿರ

572 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಧರ್ ತಾಡತಿರ

573 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೆಮದ್ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

574 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

575 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷತಾನ ರ್ ಟೇಲ್ತಾಡತಿರ

576 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ತಾಡತಿರ

577 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಬಡಬಿ ಭನಯಾರ್ ತಾಡತಿರ

578 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗವಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

579 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

580 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗೊೀಪು ತಾಡತಿರ

581 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿನಾದ ಎಸ್ ಬಾಫಲೇವವ ಯತಾಡತಿರ

582 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಿಔಕ ಭಲಲ  ನರ್ಗಶೆಟೆಿ ತಾಡತಿರ

583 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂನಸ್ ತಾಡತಿರ

584 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

585 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔಯ ಫಖಲ ತಾಡತಿರ

586 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಾಲು ತಾಡತಿರ

587 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇ್ ತಾಡತಿರ

588 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

589 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

590 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾಮಭಮ ತಾಡತಿರ

591 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

592 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಭಮ ಮಯ ತಾಡತಿರ

593 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

594 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

595 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

596 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೀಲತಾಡತಿರ

597 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

598 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಹುಲ್ ಮೆಲೇಸ್ಪ ತಾಡತಿರ

599 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

600 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

601 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಬೂಬಿ ತಾಡತಿರ

602 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾಭ ತಾಡತಿರ

603 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

604 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೆನೀದಿಾ ೀನ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

605 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಭುಲ ಫಷರಾಜ ನಬಾಗಿುತಾಡತಿರ

606 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

607 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ  ಜೆ ವಬಾಡಿ ತಾಡತಿರ

608 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಬಾ ತಾಡತಿರ

609 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ವಿೀಣ್ ತಾಡತಿರ

610 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೀಯಸಾಬ್ ಅಸ್ಪಿಂಖಲ್ ತಾಡತಿರ

611 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಜರಾಮ ತಾಡತಿರ

612 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

613 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

614 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಟೇಲ್ ಸಾಮದ್ ಭಔನ ಮತಾಡತಿರ

615 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರುಕೇಮ ದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

616 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

617 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

618 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

619 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಪ್ಾ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

620 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ಚ್ಳಗರಿ ತಾಡತಿರ

621 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾಮವ ತಾಡತಿರ

622 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಭಡಿವಾಳತಾಡತಿರ

623 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಂಔಯ ಚ್ಳಗರಿ ತಾಡತಿರ

624 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಸ್ ತಾಡತಿರ

625 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

626 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾಳ್ ತಾಡತಿರ

627 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದೌರ ಟ ತಾಡತಿರ

628 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

629 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

630 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

631 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

632 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

633 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ಅಿಂದೇಡಗಿ ತಾಡತಿರ

634 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

635 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ  ಲಚ್ಚ ್  ಪೇಜಾರಿತಾಡತಿರ

636 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾನಂದ ತಾಡತಿರ

637 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಬಾು ಸ್ ಅಲ ತಾಡತಿರ

638 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔರೆ್ ತಾಡತಿರ

639 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

640 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಖಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

641 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಬುಾ ಲ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಪನೂರ್ತಾಡತಿರ

642 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

643 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾತಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

644 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

645 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

646 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುಯಣ್ಣ  ಅಣ್ಣ ರಾಮ ಕ್ಷ್ರಂಗಿತಾಡತಿರ

647 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

648 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಖದ್  ಚಿಿಂಚೀಳಿ ತಾಡತಿರ

649 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಭುಲಾ ತಾಡತಿರ

650 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮ್  ಸ್ಪ ಮಾತರಿ ತಾಡತಿರ

651 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

652 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಯಾುಮತಾಡತಿರ

653 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

654 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಮೂತಿು ಹರೇಭಠ ತಾಡತಿರ

655 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭದ್ ಅಲ ಷಬ್ ಮುಜಾರ್ತಾಡತಿರ

656 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

657 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಂಚ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

658 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

659 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

660 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತಾಡತಿರ

661 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

662 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

663 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೀನಾಬಿ ಹುಸನ್ ಶ್ಯಯಿಕ್ತಾಡತಿರ

664 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಯೀಗಿ ತಾಡತಿರ

665 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷದಾುರ್ ತಾಡತಿರ

666 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

667 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಔಕ ವ ತಾಡತಿರ

668 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔರಿೀಮ ಬಿ ಭಕಂದರ್ ತಾಡತಿರ

669 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿಂಡ್  ಭಮಕರಿ ತಾಡತಿರ

670 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ  ಸಡದ್ ತಾಡತಿರ

671 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಬುಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

672 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಮಾಶ್ಯಯ ಳಕ ರ್ತಾಡತಿರ

673 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನೂರ್ ಈಯಭಮ ತಾಡತಿರ

674 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

675 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

676 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತಾಡತಿರ

677 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಖ್  ಡಿ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

678 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೇನ್ ತಾಡತಿರ

679 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

680 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭನುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

681 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

682 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ತಾಡತಿರ

683 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಜಗುಣ್್  ಫಣ್ಗಾಯ ತಾಡತಿರ

684 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

685 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಿಂದರ ್ ತಾಡತಿರ

686 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ್  ತುಳಶೆಟೆಿ ತಾಡತಿರ

687 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ



688 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

689 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

690 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

691 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

692 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಬುಾ ಲ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

693 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅನವ ರ್ ಅಷಿರಾಲ ಹಳಿದರುತಾಡತಿರ

694 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಭಮ ಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

695 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಭಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

696 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

697 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷನ್  ಔಳಶೆಟೆಿ ತಾಡತಿರ

698 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

699 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ತಾಡತಿರ

700 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ತಾಡತಿರ

701 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

702 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

703 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಸಡದ ತಾಡತಿರ

704 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಮಾ ತಾಡತಿರ

705 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಇಿಂದರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

706 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷವಂತರಾಮ ಉದಗಿ ತಾಡತಿರ

707 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

708 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

709 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಮಾಳಿಗಿ ತಾಡತಿರ

710 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

711 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೈಲಜಾ ತಾಡತಿರ

712 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

713 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹುಚ್ಚ ್ ತಾಡತಿರ

714 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮ್  ಶಂಔಯ ಗೌಿಂಡಿತಾಡತಿರ

715 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾಳ್  ಸಣ್ಮಂತ ನಾಡಗರಿತಾಡತಿರ

716 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾಳ್  ಸಣ್ಮಂತ ನಾಡಗರಿತಾಡತಿರ

717 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಎಸ್ ಷತಯ ಗೊೀಳ್ತಾಡತಿರ

718 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

719 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿಂಡಭಮ  ಜಮಾದಾಯ ತಾಡತಿರ

720 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫನನ  ಜಮಾದಾಯ ತಾಡತಿರ

721 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಳೆಪ್ಾ ತಾಡತಿರ

722 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

723 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಚ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

724 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

725 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

726 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರು್  ಡಿ ಫಖಲ ತಾಡತಿರ

727 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೂತಲ ತಾಡತಿರ

728 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಧರ್ ತಾಡತಿರ

729 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯ ಭರಾಮ ಭಲಕ ್  ಮಯಡ್ಡತಿನತಾಡತಿರ

730 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಖಶೆ್ ತಾಡತಿರ

731 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಧೀಿಂದಿರಂ ತಾಡತಿರ

732 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

733 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

734 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಕುಿಂತಲಾ ಎಿಂ ಫಖಲ ತಾಡತಿರ

735 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

736 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ  ಗಾಡಿ ತಾಡತಿರ

737 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಧ್ೀರ್ ತಾಡತಿರ

738 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೇನ್  ಸೇೀನಾರ್ ತಾಡತಿರ

739 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಕುಿಂಬಾಯ ತಾಡತಿರ

740 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

741 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾದರಾವ್ ತಾಡತಿರ

742 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿ ಭಮಕರಿತಾಡತಿರ

743 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

744 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

745 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

746 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

747 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾಧರ್ ತಾಡತಿರ

748 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

749 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಭ್  ಬಾಲಗೊಿಂಡಿತಾಡತಿರ

750 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

751 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

752 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

753 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಅಲು ಣ್ಣ  ಫಫಲೇವವ ಯತಾಡತಿರ

754 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್  ಅಲು ಣ್ಣ  ಫಫಲೇವವ ಯತಾಡತಿರ

755 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಯಾನಂದ ಚ್ವಾನ್ ತಾಡತಿರ

756 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

757 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

758 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

759 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

760 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಖವಂತ್ ತಾಡತಿರ

761 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಧಮುು ತಾಡತಿರ

762 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

763 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವ್ ತಾಡತಿರ

764 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

765 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯತನಾ ಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

766 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ತೇರ್ಜ ತಾಡತಿರ

767 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲುಲ ತಾಡತಿರ

768 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇೀಭಲು ತಾಡತಿರ

769 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದತನ ್ ತಾಡತಿರ

770 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಿಲುಲ ತಾಡತಿರ

771 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕೃಶಣ ್ ತಾಡತಿರ

772 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಲತಾ ತಾಡತಿರ

773 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕಾಿಂತ್ ಹಾಡು ತಾಡತಿರ

774 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖೇಮು ತಾಡತಿರ

775 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

776 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಖಭಮ ತಾಡತಿರ

777 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

778 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

779 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

780 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಟೆ ಲ್ ತಾಡತಿರ

781 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಉಮಾಕಾಿಂತ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

782 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲತಾ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

783 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ತಾಡತಿರ

784 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔವಿತಾ ಎಸ್ ಸಯಗಿ ತಾಡತಿರ

785 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಾಲು ತಾಡತಿರ

786 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

787 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

788 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಳು ಎಿಂ ಸಾಖನೂರು ತಾಡತಿರ

789 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೌಲಯ ತಾಡತಿರ

790 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿದಾಸ್ ತಾಡತಿರ

791 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಸ್ಪ ಕಾಳಿ ತಾಡತಿರ

792 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

793 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

794 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

795 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ  ಶಂಔರೆ್ ತಾಡತಿರ

796 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

797 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

798 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

799 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಧನಸ್ಪಿಂಗ್ ಚ್ವಾಣ್ತಾಡತಿರ

800 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬುಡಡ ್ ತಾಡತಿರ

801 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಔ್  ಭಔಕ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

802 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿಂಡವ  ರಾಭಣ್ಣ  ಎಯಔರ್ತಾಡತಿರ

803 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತಾಡತಿರ

804 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಮರಾಸಾಹಬ್ ಶೇಖ್ತಾಡತಿರ



805 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನೀಫ್ ತಾಡತಿರ

806 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗೊೀಪು ತಾಡತಿರ

807 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀಶಿ ತಾಡತಿರ

808 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

809 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚೆನನ ವಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

810 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರು್  ಮುಟೆ ್ ತಾಡತಿರ

811 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

812 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

813 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತಾಡತಿರ

814 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಶೈಖ್ತಾಡತಿರ

815 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಷರಿನ್ ಬಾಬು ಶೈಖ್ ತಾಡತಿರ

816 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭದಿನಾಭ ತಾಡತಿರ

817 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದೌಲತಾಾ ಬ್ ಬಂಡಗಿಸಾಬ್ ಟೇಲ್ತಾಡತಿರ

818 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖೈರು ತಾಡತಿರ

819 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಬ್ ಗೌಡ್ ತಾಡತಿರ

820 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಜತ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

821 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಜಾಬಿ ಬಂದನವಾಜ್ ಮೇಕಾಶಿತಾಡತಿರ

822 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

823 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ  ಎಿಂ ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

824 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖದಖಮಯ  ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮಯ  ಹರೇಭಠತಾಡತಿರ

825 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪುಡಲಔ ತಾಡತಿರ

826 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ತಾಡತಿರ

827 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

828 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಿಂದರ  ಸುತಾರ್ ತಾಡತಿರ

829 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

830 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಭಣ್ತರಾವ್ ತಾಡತಿರ

831 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

832 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

833 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ಮಯ ತಾಡತಿರ

834 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

835 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

836 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

837 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

838 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

839 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

840 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

841 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುದ ತಾಡತಿರ

842 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

843 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಳೆಪ್ಾ ತಾಡತಿರ

844 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

845 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖನ್ ಗೌಡ್ ಮಾಲ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

846 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

847 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿ್ ತಾಡತಿರ

848 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

849 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

850 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಿಲಯೀನಸ್ಪದ ತಾಡತಿರ

851 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇೀಭಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

852 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೇಮ ೀಗಿ ತಾಡತಿರ

853 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೆದ್ ತಾಡತಿರ

854 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಭಸದ್  ಉಿಂಡಿತಾಡತಿರ

855 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದ್ ತಾಡತಿರ

856 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕೇೀಮು ತಾಡತಿರ

857 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

858 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮುಕಾಿಂತ ಎಸ್ ಗುತ್ನ ೀದಾಯತಾಡತಿರ

859 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಭುಲ ಎಸ್ ಗುತ್ನ ೀದಾಯತಾಡತಿರ

860 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಷನಾಾ ಬ್ ಲಡ್ಲೇಸಾಬ್ತಾಡತಿರ

861 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಜೀಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

862 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಭಮ ತಾಡತಿರ

863 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

864 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀವ್ ತಾಡತಿರ

865 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

866 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

867 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

868 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

869 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಔರ ಿಂ ತಾಡತಿರ

870 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

871 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ ತಾಡತಿರ

872 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

873 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತಾಡತಿರ

874 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

875 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

876 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಇಲಾತಬಿ ತಾಡತಿರ

877 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖಂಡ್ ತಾಡತಿರ

878 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕಶೂರಾಮ ತಾಡತಿರ

879 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಿಂದರ  ಎಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

880 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ್ ತಾಡತಿರ

881 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

882 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

883 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಿಂಟೆ್ ತಾಡತಿರ

884 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಧರೆ್  ತ್ಖನೂರು ತಾಡತಿರ

885 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತಾಡತಿರ

886 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹುಸನ್ ಭಾಷ್ತ ತಾಡತಿರ

887 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಾಲೆಡಮಾವಕ್ ತಾಡತಿರ

888 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ ತಾಡತಿರ

889 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ

890 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

891 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

892 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಔ ತಾಡತಿರ

893 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

894 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಡಿವಿಿಂಡರ್ ತಾಡತಿರ

895 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಖ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

896 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

897 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

898 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಧನುನ ತಾಡತಿರ

899 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಾಲು ತಾಡತಿರ

900 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪೀಮಾ ತಾಡತಿರ

901 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

902 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

903 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

904 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

905 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

906 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

907 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತಾಡತಿರ

908 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

909 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ನಿಂಬಾಲ್ ತಾಡತಿರ

910 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ನೀಲಂಗಿ ತಾಡತಿರ

911 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

912 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

913 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

914 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗೌರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

915 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

916 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

917 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

918 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

919 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ್ಾ ತಾಡತಿರ

920 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

921 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಲಿಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ



922 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾನಂದ ತಾಡತಿರ

923 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಖಳ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

924 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

925 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

926 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಮಯ  ಭಠ ತಾಡತಿರ

927 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯ ಭಸುಿಂದರ್ ತಾಡತಿರ

928 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಶ ಚಂದರ ತಾಡತಿರ

929 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಾವಂತಿ ತಾಡತಿರ

930 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

931 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

932 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

933 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

934 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತಾಡತಿರ

935 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

936 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದರ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ ತಾಡತಿರ

937 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

938 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

939 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

940 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿೀರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

941 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

942 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔರೆ್  ಸ್ಪದಾ ್  ಅಿಂಡಗಿ ತಾಡತಿರ

943 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

944 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

945 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗೊೀವಿಿಂದ ತಾಡತಿರ

946 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯತ್ ಗೊೀವಿಿಂದ ಸೂಮುವಂಶಿತಾಡತಿರ

947 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ಗಾಡಿ ತಾಡತಿರ

948 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಸ್ಪ ತಲಕರಿ ತಾಡತಿರ

949 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

950 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡೂರಾವ್ ತಾಡತಿರ

951 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

952 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭ್ ತಾಡತಿರ

953 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

954 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ತಾಡತಿರ

955 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಕ ್ ತಾಡತಿರ

956 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

957 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಭಮಯ ತಾಡತಿರ

958 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಜೆ ತ್ಲ ತಾಡತಿರ

959 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

960 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔಯ ಷತನಿಂಖ್ತಾಡತಿರ

961 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ  ಬಾಫಲೇವವ ಯ ತಾಡತಿರ

962 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇೀಿಂಡು ತಾಡತಿರ

963 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

964 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಣ್ಣ  ಶಿನಿಂಖ್  ಭಣ್ಣರುತಾಡತಿರ

965 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ತಾಡತಿರ

966 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

967 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಿಂಡುರಂಖ ರೌತ್  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

968 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮವ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

969 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದ್ ಖಾಜ್  ಸೇೀನಕಾಿಂಫಳೆತಾಡತಿರ

970 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾತಲಿಂಖಪ್ ತಾಡತಿರ

971 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಪ್ಾ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

972 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

973 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

974 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ಗೊೀಲೆ ತಾಡತಿರ

975 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಟಲ್ ತಾಡತಿರ

976 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

977 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಜಂ ತಾಡತಿರ

978 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

979 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾಜೆು ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

980 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಲನ ನಾಬಿ ತಾಡತಿರ

981 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

982 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

983 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಣ್ಣ  ಚ್ನಫಷ್  ಔನನತಾಡತಿರ

984 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಭಲಖನ್ತಾಡತಿರ

985 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತೀಳನೂರುತಾಡತಿರ

986 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

987 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

988 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

989 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

990 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖ್ ತಾಡತಿರ

991 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ಅವರಿ ತಾಡತಿರ

992 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

993 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತಾಡತಿರ

994 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಸಷಯಗುಿಂಡಖ ತಾಡತಿರ

995 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಿರಿೀಶ್ ಎಸ್ ತಾಡತಿರ

996 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

997 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

998 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

999 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಮಯ ತಾಡತಿರ

1000 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ತಾಡತಿರ

1001 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮರ ಕಾವ ತಾಡತಿರ

1002 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

1003 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಸಮ ದ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

1004 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

1005 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜೆಟೆ ್ ತಾಡತಿರ

1006 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ಸುತಾರ್ ತಾಡತಿರ

1007 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

1008 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ  ದಸಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1009 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಶಿರಾಮ ಚೇಳಿಗರಿ ತಾಡತಿರ

1010 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ತಾಡತಿರ

1011 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬೇಖ್ ತಾಡತಿರ

1012 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಖಮಯ ತಾಡತಿರ

1013 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಹರೇಭಠ ತಾಡತಿರ

1014 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿಂಡ್  ಭೀಭಶ್ಯಯ  ಗೊೀಲೆತಾಡತಿರ

1015 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹುಸನ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

1016 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

1017 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

1018 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಿರಿಜಾದವಿ ತಾಡತಿರ

1019 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

1020 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದವ ತಾಡತಿರ

1021 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

1022 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿಲೀಪ್ ತಾಡತಿರ

1023 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪೄರ ೀಮಳ್ಯ ಭಲಲ ್  ಸಡಲಗಿತಾಡತಿರ

1024 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಪಾದ ತಾಡತಿರ

1025 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಟೆೆ ್  ಕೄ ಹೇಷಭನ ತಾಡತಿರ

1026 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1027 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಸು ತಾಡತಿರ

1028 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಗವಿಂದರ  ಕೄ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

1029 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕೄಮಾ ಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

1030 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೀಭಾ ತಾಡತಿರ

1031 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೇೀಗಿ ತಾಡತಿರ

1032 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1033 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಲವ  ಫಡ್ಡಲ್ ತಾಡತಿರ

1034 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1035 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಹಬ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

1036 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1037 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಜಾತ ಚಿಮಂಗರಿ ತಾಡತಿರ

1038 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ



1039 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

1040 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1041 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯೂನಸ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1042 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1043 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ತಾಡತಿರ

1044 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖನಗೌಡ ತಾಡತಿರ

1045 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1046 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತಾಡತಿರ

1047 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಬಿ ಗುತ್ನ ೀದಾಯ ತಾಡತಿರ

1048 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ್ ತಾಡತಿರ

1049 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

1050 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1051 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚೇತನ್ ತಾಡತಿರ

1052 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1053 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ಫಡ್ಳ್ ತಾಡತಿರ

1054 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹೇನನ ್ ತಾಡತಿರ

1055 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭನೂಾ ರ್ ಅಲ ತಾಡತಿರ

1056 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್  ಮೄಟಿರ ತಾಡತಿರ

1057 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಸ್ಪ ಫಫಲೇವವ ಯತಾಡತಿರ

1058 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

1059 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತಾಡತಿರ

1060 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

1061 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

1062 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

1063 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಆಶ್ಯಲತಾ ತಾಡತಿರ

1064 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

1065 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1066 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪೃರ್ಥವ ರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

1067 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜೀಯಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1068 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

1069 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

1070 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇಿಂಡುಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1071 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾತಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1072 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1073 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

1074 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮವ ತಾಡತಿರ

1075 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1076 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಔಕ ್ ತಾಡತಿರ

1077 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇಿಂಡು ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

1078 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಪಾಷ್ತ ತಾಡತಿರ

1079 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೆಬೂಬ್ ಷಬ್ ನದಾಫ್ತಾಡತಿರ

1080 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮವವಂತರಾಮ ತಾಡತಿರ

1081 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ತಿರ ವಣಿ ತಾಡತಿರ

1082 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

1083 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಳೆಪ್ಾ ತಾಡತಿರ

1084 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ಡ್ಯ ಿಂಜ್ ತಾಡತಿರ

1085 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್ ತಾಡತಿರ

1086 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

1087 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1088 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೈಲಾ ತಾಡತಿರ

1089 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1090 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಭಲೆಲ ೀವ ಕುಿಂಬಾಯತಾಡತಿರ

1091 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1092 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಲತಾ ತಾಡತಿರ

1093 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

1094 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1095 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಭಮ  ತಳವಾಯ ತಾಡತಿರ

1096 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ  ಎಿಂ ಸೇೀಡಿ ತಾಡತಿರ

1097 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್  ಜೆ ಸೇೀಡಿತಾಡತಿರ

1098 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿ ಅಲಾಲ ಗಿ ತಾಡತಿರ

1099 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ಎಚ್ ಅಲಲ ಗಿ ತಾಡತಿರ

1100 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

1101 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಿಂಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

1102 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್  ಮಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

1103 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

1104 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

1105 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1106 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

1107 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷವಂತರಿ ಎಸ್ ಖಡಿ ತಾಡತಿರ

1108 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1109 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

1110 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷವಂತರಾಮ ತಾಡತಿರ

1111 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚೌಡಭಮ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ತಳವಾಯತಾಡತಿರ

1112 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನೀತಿಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1113 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷಲೀಿಂ ತಾಡತಿರ

1114 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹಾಜರಾ ತಾಡತಿರ

1115 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮತ್ ತಾಡತಿರ

1116 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ ಎಸ್ ಯಡಡ ಡಿಿತಾಡತಿರ

1117 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ತಿ್ ವ ತಾಡತಿರ

1118 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಖದ್ ತಾಡತಿರ

1119 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅರುಣ್ಕುಮಾಯ ಫಷವಂತರಾವ್ ಸಾಲೆಗಾಿಂವ್ತಾಡತಿರ

1120 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1121 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

1122 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔ್ ತಾಡತಿರ

1123 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ  ಭಲೆಲ ೀವ್  ಮಂದಯಗಿತಾಡತಿರ

1124 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿ್  ಜಮಾದಾಯ ತಾಡತಿರ

1125 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

1126 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

1127 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1128 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹಾನನ ತಾಡತಿರ

1129 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1130 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ  ಭೂತಾಳ ದಿಡಿಡ ಭನತಾಡತಿರ

1131 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೂತಲ ತಾಡತಿರ

1132 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾಶ್ಯಕ್ ತಾಡತಿರ

1133 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮುಔನ ಮ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ತಾಡತಿರ

1134 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಯತ ತಾಡತಿರ

1135 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಔ್ ತಾಡತಿರ

1136 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1137 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ೀಯ್ ತಾಡತಿರ

1138 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕುಪಿೀಿಂದರ ತಾಡತಿರ

1139 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಂಗಾಯಭಮ ತಾಡತಿರ

1140 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1141 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತ್ ತಾಡತಿರ

1142 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನುಮಂತ ತಾಡತಿರ

1143 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಟಿಪ್ು ತಾಡತಿರ

1144 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

1145 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾತಿ ತಾಡತಿರ

1146 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಿರೀಜ್ ತಾಡತಿರ

1147 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅನಸುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1148 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಾ ತಾಡತಿರ

1149 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1150 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಷನ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1151 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್  ನಾನು ಹುಗಾಯ ತಾಡತಿರ

1152 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷವಿತಾ ವಿ ಸಯಗಿ ತಾಡತಿರ

1153 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1154 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫಮಯ ತಾಡತಿರ

1155 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುರಾಜ್ ತಾಡತಿರ



1156 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

1157 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1158 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಜ್ ತಾಡತಿರ

1159 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರು್ ತಾಡತಿರ

1160 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತಾಡತಿರ

1161 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

1162 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1163 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1164 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ರಾಚ್ಗೊೀಳ್ ತಾಡತಿರ

1165 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿೀಯಣ್ಣ  ಭಲಲ ್  ಮುಖಳಿತಾಡತಿರ

1166 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1167 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

1168 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಳಿೆ್  ಹಂಖಯಗಿ ತಾಡತಿರ

1169 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುಯಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1170 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಖಳ ದವಿ ತಾಡತಿರ

1171 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

1172 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣ್ು ತಾಡತಿರ

1173 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

1174 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1175 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ್  ಸಳ್ಯಯ ಳಿ ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

1176 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮುದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1177 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಷಾ ನ್ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

1178 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಬೂಬಿ ತಾಡತಿರ

1179 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶ್ಯಯ ಲ್ ತಾಡತಿರ

1180 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಬಾಖಲ ತಾಡತಿರ

1181 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ್ ಫಖಲ ತಾಡತಿರ

1182 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1183 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

1184 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1185 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತೇವ ಗುಣಾರಿ ತಾಡತಿರ

1186 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಜೆ ಪಾಸೇೀಡಿತಾಡತಿರ

1187 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಭಭನಯ  ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

1188 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

1189 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1190 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1191 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1192 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಯಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1193 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1194 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

1195 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಡ್ ತಾಡತಿರ

1196 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1197 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1198 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1199 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅನವ ರ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1200 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ಉದಗಿ ತಾಡತಿರ

1201 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1202 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1203 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

1204 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

1205 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1206 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

1207 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಇಿಂದಿರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1208 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ್  ಜಫ ತಾಡತಿರ

1209 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಧರೆ್ ತಾಡತಿರ

1210 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಬಿಸಾಬ್ ನದಾಫ್ಟ ತಾಡತಿರ

1211 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಯ ಟಿಫ ೀರ್ ಆರ್ ಭಕಾಿಂದರ್ತಾಡತಿರ

1212 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೇಔ್ ತಾಡತಿರ

1213 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಬಿ ಕೄಮ ೀತಿರ ತಾಡತಿರ

1214 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷವಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

1215 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ ತಾಡತಿರ

1216 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಣ್ಣ ್  ಷಭಗಾಯ ತಾಡತಿರ

1217 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಜನಾ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

1218 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1219 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹಾಜ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

1220 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಿೀಯಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

1221 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

1222 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1223 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1224 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

1225 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1226 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಭರಾಮ ಗೌಡ್ ತಾಡತಿರ

1227 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಪಾದ್ ತಾಡತಿರ

1228 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1229 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಕ್ ತಾಡತಿರ

1230 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1231 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1232 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

1233 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾಜೆ ತಾಡತಿರ

1234 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔನಾಯ  ಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

1235 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್  ಶಿರಾಮ ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

1236 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

1237 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತಾಡತಿರ

1238 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ತಾಡತಿರ

1239 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಫಣ್ಣ  ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1240 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಉಡಿಗಿ ತಾಡತಿರ

1241 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1242 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1243 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

1244 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

1245 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

1246 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

1247 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1248 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಿಂಟೆ್ ತಾಡತಿರ

1249 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1250 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ ತಾಡತಿರ

1251 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಶಿಧರ್ ತಾಡತಿರ

1252 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಕುಿಂತಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1253 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1254 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಷನ ಗಿರ್ ತಾಡತಿರ

1255 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಭರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

1256 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1257 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

1258 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

1259 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಗೊೀಲೆ ತಾಡತಿರ

1260 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ಮಂತ್ ಅಪ್ಾ ರೆ ಗೊೀಲೆತಾಡತಿರ

1261 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1262 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖನ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ತಾಡತಿರ

1263 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತವ  ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನತಾಡತಿರ

1264 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜಖದಿೀಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನತಾಡತಿರ

1265 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ್  ಔರೆ್  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

1266 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

1267 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇೀಭಣ್ಣ  ಭೀಭಣ್ಣ  ಔಲಬಂಡಿತಾಡತಿರ

1268 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1269 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

1270 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೇಕ್  ಈಯ್  ಗೊಬೂು ರ್ತಾಡತಿರ

1271 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1272 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿಕಾಿಂತ ತಾಡತಿರ



1273 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

1274 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾದ್  ಔದಲ ವದ್ ತಾಡತಿರ

1275 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ  ಪಕ್ಷ್ೀಯ್ ತಾಡತಿರ

1276 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1277 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

1278 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಕ್ಷ್ ತಾಡತಿರ

1279 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

1280 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1281 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1282 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲಿಂಖ ತಾಡತಿರ

1283 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ ತಾಡತಿರ

1284 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಣ್ು ತಾಡತಿರ

1285 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಎಿಂ ಇರಾಔರ್ತಾಡತಿರ

1286 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪುಟ್ನಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1287 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ್ ತಾಡತಿರ

1288 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

1289 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1290 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1291 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾವ ದೇಡಡ ಭನ ತಾಡತಿರ

1292 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಾಲ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

1293 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1294 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1295 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೆ್ ತಾಡತಿರ

1296 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಲೀಚ್ನ ತಾಡತಿರ

1297 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1298 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

1299 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೆಫ್ಟನ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

1300 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇಿಂಡು ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

1301 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1302 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾವಕ್ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

1303 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಹಾಷನ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

1304 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತಾಡತಿರ

1305 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಫಷಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

1306 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1307 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

1308 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

1309 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

1310 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾದಿಕ್ ತಾಡತಿರ

1311 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1312 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಸಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1313 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1314 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

1315 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಷಟ್ ತಾಡತಿರ

1316 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1317 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಖವಂತರಾಮ ತಾಡತಿರ

1318 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್  ಎಸ್ ಔಳಶೆಟೆಿತಾಡತಿರ

1319 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

1320 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಹಬ್ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

1321 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ತ ದೇಡಡ ಭನ ತಾಡತಿರ

1322 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಮಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

1323 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಸ್ಪಮ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

1324 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕಸು ತಾಡತಿರ

1325 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1326 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1327 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1328 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1329 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1330 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ತುಳಜ್ ತಾಡತಿರ

1331 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಸು ತಾಡತಿರ

1332 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಿೀಕ್ ತಾಡತಿರ

1333 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದಾಯ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1334 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1335 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1336 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗೊೀವಿಿಂದರಾವ್ ತಾಡತಿರ

1337 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫದರಿನಾರಾಮಣ್ ಸಬುು ತಾಡತಿರ

1338 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್  ಔಯಗೊೀಳಿ ತಾಡತಿರ

1339 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್್ ತಾಡತಿರ

1340 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ದೌಲ್  ಫಖಲ ತಾಡತಿರ

1341 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತಾಡತಿರ

1342 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರಾಚ್್  ಎಿಂ ಜಾಬಾ ತಾಡತಿರ

1343 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ವಿೀಣ್ ತಾಡತಿರ

1344 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭನ್ ತಾಡತಿರ

1345 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಮೇೀರ್ ತಾಡತಿರ

1346 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಾಿಂದಾಾ ಬ್ ತಾಡತಿರ

1347 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖುತುು ದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

1348 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಜ್ ತಾಡತಿರ

1349 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1350 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

1351 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ್ಯ ಔರೆ್  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

1352 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

1353 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1354 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತಾಡತಿರ

1355 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

1356 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಟೆಲ್ ಎಿಂ ಟೆಲ್ತಾಡತಿರ

1357 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

1358 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

1359 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಸ್ಪಿಂ ಬಿ ತಾಡತಿರ

1360 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔವಿತಾ ತಾಡತಿರ

1361 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕುಮಾರ್ ಗಾಮಕಾವ ಡ್ ತಾಡತಿರ

1362 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೇೀಗಸ್ಪದಾ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

1363 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ ನೀರುಣಿ ತಾಡತಿರ

1364 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ಬಾ ಬಾಫಲೇವವ ಯತಾಡತಿರ

1365 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

1366 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ ತಾಡತಿರ

1367 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

1368 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ್ ತಾಡತಿರ

1369 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಿಂಡು ರಂಖ ತಾಡತಿರ

1370 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದ್  ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

1371 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅ್ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

1372 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

1373 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಜೈನಡಿಡ ನ ತಿಯಾಲ್ ತಾಡತಿರ

1374 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ಸಡಲಗಿ ತಾಡತಿರ

1375 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1376 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೈಲಜಾ ತಾಡತಿರ

1377 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಅಧೂತರಾವ್ತಾಡತಿರ

1378 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗರಿ ತಾಡತಿರ

1379 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೈಲೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1380 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

1381 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಔ್ ತಾಡತಿರ

1382 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1383 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1384 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುಡುಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1385 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಣ್ಣ  ಔರೆ್  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

1386 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

1387 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವೄಿಂಔಟ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

1388 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1389 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ನಿಂಬಾಳ ತಾಡತಿರ



1390 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1391 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗಿರೆಭಮ ತಾಡತಿರ

1392 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

1393 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

1394 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1395 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಔರೆ್ ತಾಡತಿರ

1396 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಬಾವಾಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1397 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯಾಕೂಬ್ ತಾಡತಿರ

1398 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1399 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರ ದಿೀಪುಕಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1400 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

1401 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

1402 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

1403 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1404 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅನಲುಕಮಾಯ ಅಲೆಮ ೀಲಕ ರ್ತಾಡತಿರ

1405 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1406 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

1407 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1408 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಗುಯ್ ತಾಡತಿರ

1409 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶೀಭಾ ನಾಖನಸೂರ್ ತಾಡತಿರ

1410 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಪಂಡಿತ್ ತಾಡತಿರ

1411 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಕಾವ್ ತಾಡತಿರ

1412 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಫಲವಂತರಾಮ ತಾಡತಿರ

1413 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

1414 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

1415 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ಮಂತ್ ಜಖಡಿ ತಾಡತಿರ

1416 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

1417 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಡರ್ ತಾಡತಿರ

1418 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭದೂಾ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

1419 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಭತಾ ತಾಡತಿರ

1420 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1421 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

1422 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1423 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ಫಡ್ಳ್ ತಾಡತಿರ

1424 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1425 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1426 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

1427 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

1428 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

1429 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅಪಜಲಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1430 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

1431 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1432 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೆಲಾ್ ತಾಡತಿರ

1433 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ತಾಡತಿರ

1434 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೇೀಟಿಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

1435 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

1436 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀ ಬಾಲರಾಮ ಭಸರಾಜ್ತಾಡತಿರ

1437 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

1438 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1439 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

1440 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನಲ್ ನಾರಾಮಣ್ರಾವ್ ಚೌಡ್ಪುಯಔರ್ತಾಡತಿರ

1441 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1442 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲೀಲಾ ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಾಯ ಟಗರಿತಾಡತಿರ

1443 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1444 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಪುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

1445 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1446 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

1447 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

1448 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1449 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1450 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1451 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1452 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲ್  ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

1453 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1454 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಶ್ಯನು ತಾಡತಿರ

1455 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾತಿು ತಾಡತಿರ

1456 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

1457 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಲದವಿಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

1458 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

1459 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾರೆ್ ತಾಡತಿರ

1460 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

1461 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಿೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1462 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಮಯ ತಾಡತಿರ

1463 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

1464 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

1465 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1466 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಲಔ್ ತಾಡತಿರ

1467 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1468 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1469 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಷ್ ತಾಡತಿರ

1470 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದರ  ಸಾಹುಔರ್ ತಾಡತಿರ

1471 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

1472 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಂತ್ ತಾಡತಿರ

1473 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ತಾಡತಿರ

1474 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1475 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಷನ ಗಿೀರ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1476 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

1477 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

1478 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ದವಿ ತಾಡತಿರ

1479 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭುಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

1480 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

1481 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

1482 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪಿಂಧೂಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1483 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

1484 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗೊೀಕುಲಾಸ್ಪಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

1485 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದ್  ಉಭಮ ಡಿ ತಾಡತಿರ

1486 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣ್ಸ್ಪಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

1487 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾಯ್ ತಾಡತಿರ

1488 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1489 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಿರಿೀವ ತಾಡತಿರ

1490 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರೇಮಯ ತಾಡತಿರ

1491 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1492 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

1493 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1494 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾತಿು ತಾಡತಿರ

1495 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ವಯಣ್್  ಗಾಣ್ಣರುತಾಡತಿರ

1496 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ಎಸ್ ಖನೂರ್ ತಾಡತಿರ

1497 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್  ಗುರು ಖನೂರುತಾಡತಿರ

1498 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

1499 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಜರಾಮ ತಾಡತಿರ

1500 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

1501 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

1502 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1503 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

1504 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಡ್ ತಾಡತಿರ

1505 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1506 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ



1507 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

1508 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1509 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1510 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1511 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1512 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

1513 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರು್ ತಾಡತಿರ

1514 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1515 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಚ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

1516 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ್ ತಾಡತಿರ

1517 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲರಾವ್ ತಾಡತಿರ

1518 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1519 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

1520 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1521 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

1522 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

1523 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷತಯ ತಿ ತಾಡತಿರ

1524 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1525 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

1526 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚ್ನಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1527 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

1528 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

1529 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1530 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1531 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹೀರಾಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

1532 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1533 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

1534 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇಯಮಯ ತಾಡತಿರ

1535 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1536 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತಾಡತಿರ

1537 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಬಿಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

1538 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀವ್ ತಾಡತಿರ

1539 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಮಯ ತಾಡತಿರ

1540 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1541 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜಳ್ಯ ತಾಡತಿರ

1542 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

1543 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇರಾಭಮ ತಾಡತಿರ

1544 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1545 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಟೆೆ ್ ತಾಡತಿರ

1546 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತಾಡತಿರ

1547 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1548 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1549 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಔಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1550 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

1551 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

1552 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

1553 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಿಂಫಮಯ ತಾಡತಿರ

1554 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1555 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೌಲಾ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

1556 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ ತಾಡತಿರ

1557 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1558 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

1559 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1560 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಶಿಮ  ರ ಕಾವ ಷಲಖರೆ ತಾಡತಿರ

1561 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ವಯಣ್ಫಷ್  ಮೀಟರ್ತಾಡತಿರ

1562 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗೌಷಪಾಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

1563 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

1564 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ ತಾಡತಿರ

1565 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್  ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

1566 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಿದನೂರು ತಾಡತಿರ

1567 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1568 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

1569 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1570 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

1571 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶೈನಾಜ್ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

1572 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1573 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷನ್ ತಾಡತಿರ

1574 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಾಿಂಡುರಂಖ ತಾಡತಿರ

1575 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕೃಶಣ ್ ತಾಡತಿರ

1576 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಡುಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1577 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1578 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾನಾಸಾಬ್ ಶಿಫಷ್  ಭಾಷಗಿತಾಡತಿರ

1579 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1580 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಕ ್ ತಾಡತಿರ

1581 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

1582 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಣ್ತಿ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಕೇೀರೆ ತಾಡತಿರ

1583 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬೇೀಯಭಮ ತಾಡತಿರ

1584 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್  ಶಿ್ ತಾಡತಿರ

1585 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಾಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1586 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಫಷ್  ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

1587 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರು್ ತಾಡತಿರ

1588 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

1589 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುನಾಥರೂod  ್ ತಾಡತಿರ

1590 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾಾ ರೂh  ್ ತಾಡತಿರ

1591 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ತಾಡತಿರ

1592 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶೀಭಾ ತಾಡತಿರ

1593 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1594 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಾರ ಕಾಮ ಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

1595 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

1596 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಯ್ ತಾಡತಿರ

1597 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1598 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ  ಸ್ಪದಾ ್  ಜೀಗೂರುತಾಡತಿರ

1599 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1600 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1601 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ಭೀಮಾಶ್ಯ ಔರಿಔಲ್ತಾಡತಿರ

1602 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದ್  ಸ್ಪದಾ ್  ಔರಿಔಲ್ತಾಡತಿರ

1603 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ನಲ್ಲರು ತಾಡತಿರ

1604 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

1605 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

1606 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪುಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

1607 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

1608 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ಔಲಾಯ ಣಿ ಖಬೂು ರುತಾಡತಿರ

1609 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ತಾಡತಿರ

1610 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾರೆಭಮ ತಾಡತಿರ

1611 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಾಡ್ಡಲಮಾಶ್ಯಕ್ ತಾಡತಿರ

1612 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1613 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುನಲ್ ಆರ್ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

1614 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನೀಲಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

1615 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಆರ್ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

1616 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷವ ತಾಡತಿರ

1617 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

1618 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಮಂಖಲಾ ತಾಡತಿರ

1619 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅರೇ ತಾಡತಿರ

1620 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1621 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

1622 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

1623 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖೇಭಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ



1624 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

1625 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1626 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುನೀತಾ ತಾಡತಿರ

1627 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯ ಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

1628 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾರೇವ ತಾಡತಿರ

1629 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪುಷ್್ತ ತಿ ತಾಡತಿರ

1630 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1631 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

1632 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ್ ತಾಡತಿರ

1633 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಹೇಷಭನತಾಡತಿರ

1634 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಾಯ ್ ತಾಡತಿರ

1635 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1636 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೆಫ್ಟನ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

1637 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಡಸ್ಪದಾ ತಾಡತಿರ

1638 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕೄಲವು ತಾಡತಿರ

1639 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

1640 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭುಲಿಂಖ ತಾಡತಿರ

1641 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಬುದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

1642 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

1643 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1644 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿದಾಯ ಸಾಖರ್ ತಾಡತಿರ

1645 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ್ ತಾಡತಿರ

1646 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು SAB ತಾಡತಿರ

1647 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭುಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

1648 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1649 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ಚೆನನ ್  ಆನೂರುತಾಡತಿರ

1650 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಯ ನಸ್ಪಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

1651 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್  ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

1652 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1653 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಶ್ ಅಲಾಲ ಡ್ ತಾಡತಿರ

1654 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

1655 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಉದಮ ಹಾಡು ತಾಡತಿರ

1656 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಕುಿಂತಲಾ ತಾಡತಿರ

1657 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1658 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1659 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

1660 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1661 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1662 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತಾಡತಿರ

1663 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1664 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1665 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

1666 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ರೇಣಿ ತಾಡತಿರ

1667 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೌಲ್  ಭೈಲ್  ದುಃಕನದಾರ್ತಾಡತಿರ

1668 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ್ಜಬಡ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

1669 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೆನೀದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

1670 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರುದರ ಮಯ ತಾಡತಿರ

1671 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಹಬ್ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

1672 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷಚಿನ್ ಎಸ್ ಭಠತಿ ತಾಡತಿರ

1673 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1674 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಸಮ ದ್ ತಾಡತಿರ

1675 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1676 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1677 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

1678 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ವ ತಾಡತಿರ

1679 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1680 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ್  ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಕೇಯಫತಾಡತಿರ

1681 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1682 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1683 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯವಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

1684 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1685 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತಾಡತಿರ

1686 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

1687 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾಯತಿ ತಾಡತಿರ

1688 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಯಂತ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಾಗಿೀಯದಾರ್ತಾಡತಿರ

1689 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಧೂಳ್ ತಾಡತಿರ

1690 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1691 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಂಔಯ ಸನಮ ಿಂತಯ ಬೇೀರೀತಿತಾಡತಿರ

1692 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಮತಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1693 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

1694 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ನಾಮಔ ತಾಡತಿರ

1695 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1696 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಕೂಾ ದ್ ತಾಡತಿರ

1697 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1698 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವ್ ತಾಡತಿರ

1699 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

1700 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಶಿಔಲಾ ತಾಡತಿರ

1701 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯತನ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1702 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1703 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1704 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಾರ ಕಾಮ ಮಣಿ ತಾಡತಿರ

1705 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತವಿೀರ್ ಜ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

1706 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1707 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ್ ತಾಡತಿರ

1708 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕೄಲವು ತಾಡತಿರ

1709 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್  ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

1710 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1711 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಮುಖಳಿ ತಾಡತಿರ

1712 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

1713 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಣ್ತಿ ತಾಡತಿರ

1714 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1715 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಮಯ ತಾಡತಿರ

1716 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಆನವಿೀಯಮಯ ತಾಡತಿರ

1717 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1718 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಲಾಮ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1719 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಜಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1720 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

1721 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ ್ ತಾಡತಿರ

1722 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಬಾು ಸ್ಪಲ ತಾಡತಿರ

1723 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಫಿೀಜಾ ತಾಡತಿರ

1724 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೇೀಭವಾಯ ತಾಡತಿರ

1725 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹುಲ್ ತಾಡತಿರ

1726 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

1727 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ಬಿ ಯತಪುಯತಾಡತಿರ

1728 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಣ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1729 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

1730 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯವಿೀಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಮುಟೆ ಗಿತಾಡತಿರ

1731 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರು್ ತಾಡತಿರ

1732 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ ತಾಡತಿರ

1733 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ ತಾಡತಿರ

1734 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ವಿ ಮುಟೆ ಗಿತಾಡತಿರ

1735 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವ್ ತಾಡತಿರ

1736 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾರಾಮ ತಾಡತಿರ

1737 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತಾಮಭಮ  ರಾಮ್  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

1738 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿ್ ತಾಡತಿರ

1739 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1740 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ಮಯ ತಾಡತಿರ



1741 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣ್ು ಷದಾಶಿಮಯ  ನಂದಿಕೇೀಲತಾಡತಿರ

1742 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

1743 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

1744 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜ ಅಸಮ ದ್ ತಾಡತಿರ

1745 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಿರಿಭಲಲ  ಗುರುಪಾದ್  ಪಾದಶೆಟೆಿತಾಡತಿರ

1746 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಸೆದ್  ಕುಿಂಬಾಯತಾಡತಿರ

1747 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ಫಷಣ್ಣ  ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

1748 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖಮಯ ತಾಡತಿರ

1749 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಂಗ್ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

1750 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಗೂಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1751 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

1752 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಸ್ಪಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1753 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತಾಡತಿರ

1754 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1755 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಭಮ ತಾಡತಿರ

1756 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1757 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

1758 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ಶಿವಯಣ್್  ಬೄಳಗುಿಂಪಿತಾಡತಿರ

1759 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷವ ರಾಜ್ ಭಲಕ ಣ್ಣ  ಫಳಗುಿಂಪಿತಾಡತಿರ

1760 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ತಾಡತಿರ

1761 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

1762 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

1763 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀಶ್ ತಾಡತಿರ

1764 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

1765 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಶ್ ಸನಭಮಯ  ಚಿತಾನ ಪುಯತಾಡತಿರ

1766 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

1767 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಟೆೆ ್ ತಾಡತಿರ

1768 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀದವಿ ತಾಡತಿರ

1769 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

1770 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1771 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

1772 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಶಿಮಾಬಗಂ ತಾಡತಿರ

1773 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ಮುಲಾಜೆ ತಾಡತಿರ

1774 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಲಲ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ತಾಡತಿರ

1775 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1776 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಣುಣ ತಾಡತಿರ

1777 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷಚಿನ್ ತಾಡತಿರ

1778 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಷ್  ದ್  ನಲ್ಲಯಔರ್ತಾಡತಿರ

1779 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಉಮಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1780 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತಾಡತಿರ

1781 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಮಯ ತಾಡತಿರ

1782 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜೈನದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

1783 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

1784 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

1785 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇಯಸ್ಪಡಡ ಮಯ ತಾಡತಿರ

1786 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1787 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನಲ್ ತಾಡತಿರ

1788 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

1789 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾಾ ರಾಭ ಚಿಔಕ ಳಗಿತಾಡತಿರ

1790 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಕ ್  ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

1791 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1792 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

1793 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1794 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಸು ತಾಡತಿರ

1795 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1796 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತಾಡತಿರ

1797 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತುಲಜಾತರಾಮ ಶಿರಾಮ ನಾಡಖಟೆಿತಾಡತಿರ

1798 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1799 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

1800 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1801 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1802 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಧೂಳಭಮ ತಾಡತಿರ

1803 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫರಿೀಶ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಮುಲಿೆತಾಡತಿರ

1804 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1805 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

1806 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀ ದವಿ ತಾಡತಿರ

1807 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗ್ಿಂಗು ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1808 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1809 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1810 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

1811 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡೂರಾವ್ ತಾಡತಿರ

1812 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1813 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1814 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1815 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

1816 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1817 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಔ ತಾಡತಿರ

1818 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ ತ್ನ ಟೆಿ ತಾಡತಿರ

1819 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಫುಷ್  ಅನನ ರಾವ್ ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

1820 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

1821 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ ಮಯ ತಾಡತಿರ

1822 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

1823 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಧಭುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

1824 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮವವಂತರೆ ತಾಡತಿರ

1825 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ತಾಡತಿರ

1826 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1827 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರುದರ ಮಯ  ಔಲಬುಗಿುಭಠತಾಡತಿರ

1828 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶೀಭಾ ತಾಡತಿರ

1829 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್  ಶಿ್  ತಳವಾಯತಾಡತಿರ

1830 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಬುಾ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ತಾಡತಿರ

1831 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

1832 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್  ಎಚ್ ಜಡಿಡ ಭನತಾಡತಿರ

1833 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುನಂದಾ ತಾಡತಿರ

1834 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹೄಬೂಬಾಾ ಬ್ ತಾಡತಿರ

1835 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಂಡಿತ ತಾಡತಿರ

1836 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಜಾಾ ನ ತಾಡತಿರ

1837 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

1838 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

1839 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಮಯ ತಾಡತಿರ

1840 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹೂಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1841 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲೀಲಾ ತಾಡತಿರ

1842 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ನ್ ತಾಡತಿರ

1843 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾಖ್ ತಾಡತಿರ

1844 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಉಮಾದವಿ ತಾಡತಿರ

1845 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1846 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

1847 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಶಿಔಲಾ ತಾಡತಿರ

1848 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಔ್ ತಾಡತಿರ

1849 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಿಫನ್ ದಿವ ತಾಡತಿರ

1850 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

1851 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಭಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1852 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಧೂತ ತಾಡತಿರ

1853 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ ದೇಡಡ ಭನ ತಾಡತಿರ

1854 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1855 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

1856 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

1857 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಹಬುಬ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ



1858 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತೀಲಾ ಬಿ ತಾಡತಿರ

1859 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾದ್  ಕಂಬಾಯ ತಾಡತಿರ

1860 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಶೆ್ ತಾಡತಿರ

1861 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಾಿಂದ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

1862 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಂತ್ ತಾಡತಿರ

1863 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿ್ ತಾಡತಿರ

1864 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಷಲಾಮಾ ತಾಡತಿರ

1865 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೂತಲ ತಾಡತಿರ

1866 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

1867 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔಯ್ ತಾಡತಿರ

1868 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1869 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

1870 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಹೀಿಂ ತಾಡತಿರ

1871 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಯ ಮ ದ ತಾಡತಿರ

1872 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಯೇಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1873 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1874 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಆಲೆಾಫ್ ತಾಡತಿರ

1875 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

1876 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1877 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1878 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಶ್ಯಯ ಭರಾಮ ಔಡಶೆಟೆಿತಾಡತಿರ

1879 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1880 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್  ಭೀಭಶ್ಯಯ  ಔರಿಔಲ್ತಾಡತಿರ

1881 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1882 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

1883 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

1884 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1885 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

1886 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭುಲಿಂಖ ತಾಡತಿರ

1887 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1888 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1889 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಲಾ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1890 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷತಾರಾ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

1891 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಾವ ಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1892 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

1893 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಕುಿಂಬಾರ್ತಾಡತಿರ

1894 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ಮಂತ್ ಬಿ ಕುಿಂಬಾಯ ತಾಡತಿರ

1895 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

1896 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಯ್ ತಾಡತಿರ

1897 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಮೀದ್ ತಾಡತಿರ

1898 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

1899 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

1900 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1901 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

1902 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

1903 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1904 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಳ್ ತಾಡತಿರ

1905 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮುಕಾನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1906 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1907 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಂಡುಬಾ ತಾಡತಿರ

1908 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಳ್ ತಾಡತಿರ

1909 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1910 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಾಜಾಬಿೀ ತಾಡತಿರ

1911 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

1912 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

1913 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ತಾಡತಿರ

1914 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

1915 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1916 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

1917 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೂತಲ ತಾಡತಿರ

1918 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತಾಡತಿರ

1919 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1920 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ತಾಡತಿರ

1921 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯದಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1922 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಳ್ ತಾಡತಿರ

1923 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1924 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗೌಷಕ್ ತಾಡತಿರ

1925 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಬಾು ಸ್ ಅಲ ತಾಡತಿರ

1926 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುನಾನ ತಾಡತಿರ

1927 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್  ಕಾಭಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

1928 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1929 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಶ್ ತಾಡತಿರ

1930 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

1931 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ  ಎನ್ ಮತೂನ ರು ತಾಡತಿರ

1932 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್  ಜಮಾದಾಯ ತಾಡತಿರ

1933 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1934 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

1935 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1936 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಗಶ್ ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ಗಾಯ ನರ್ತಾಡತಿರ

1937 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹೄಬೇಫು  ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1938 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಸ್ಪೀನಾಬಿ ತಾಡತಿರ

1939 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಬಿ ಲಾಲ್ ನದಾಫ್ ತಾಡತಿರ

1940 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1941 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾಧರ್ ತಾಡತಿರ

1942 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಲಔ್ ತಾಡತಿರ

1943 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

1944 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

1945 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1946 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1947 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1948 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1949 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

1950 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

1951 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

1952 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

1953 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

1954 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಸು ತಾಡತಿರ

1955 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

1956 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದವಾಿಂಖ ತಾಡತಿರ

1957 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

1958 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜೆಟ್ ತಾಡತಿರ

1959 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ತಾಡತಿರ

1960 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಾಕ್ಷ್ರ್ ತಾಡತಿರ

1961 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನೀಫ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

1962 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಯವಿಿಂದ್ ತಿವಾರಿ ತಾಡತಿರ

1963 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನುಭಸ್ಪಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

1964 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1965 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖನ ತಾಡತಿರ

1966 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1967 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಜಗುಣ್ ತಾಡತಿರ

1968 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

1969 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ತಾಡತಿರ

1970 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಟಲ್ ತಾಡತಿರ

1971 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1972 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

1973 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಾಲಬ್ ತಾಡತಿರ

1974 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಶಿರ ೀಮಂತ ಹುಲ ತಾಡತಿರ



1975 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

1976 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತಾಡತಿರ

1977 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1978 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಸಮ ದಾ  ಸನೀಫ್ ತಾಡತಿರ

1979 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

1980 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನುಸೂಮ ತಾಡತಿರ

1981 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೇಡಿನ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

1982 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೌಲಾಲ ತಾಡತಿರ

1983 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಔ್ ತಾಡತಿರ

1984 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

1985 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1986 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

1987 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಜೀಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

1988 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ತಾ ಗಾಮನ ತಾಡತಿರ

1989 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

1990 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ತಾಡತಿರ

1991 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ಭಹಾಿಂತ್  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

1992 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರುದರ ಗೌಡ ಕಾಳಿನರಾವ್ ಪಿ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

1993 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಿರ ಯಾಿಂಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

1994 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ಯಣ್ ತಾಡತಿರ

1995 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಸಾದ್ ತಾಡತಿರ

1996 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೌನೇಶ್ ತಾಡತಿರ

1997 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಪ್ಾ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

1998 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

1999 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ  ಭಲಔ್ ಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2000 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ತಾಡತಿರ

2001 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭಮಯ ತಾಡತಿರ

2002 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗೌಡ್ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

2003 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2004 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

2005 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

2006 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

2007 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2008 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

2009 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

2010 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ್ಸ್ಪಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

2011 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

2012 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ್  ಭಲಔ್  ಆನೂರುತಾಡತಿರ

2013 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ಫಷರಾಜ ಮಾಲಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

2014 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪೄರ ೀಮಾ ತಾಡತಿರ

2015 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಟೆ ಲ್ ತಾಡತಿರ

2016 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಖಾ ತಾಡತಿರ

2017 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ

2018 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2019 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಖರ್ ತಾಡತಿರ

2020 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಖರ್ ತಾಡತಿರ

2021 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ತಾಡತಿರ

2022 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಕ ್ ತಾಡತಿರ

2023 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಮಾಲ್ ಖಾನ್ ತಾಡತಿರ

2024 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಿದಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2025 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಜತ್ ತಾಡತಿರ

2026 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2027 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

2028 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

2029 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

2030 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

2031 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2032 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಬಿ ತಾಡತಿರ

2033 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಯ ನೆ್ ತಾಡತಿರ

2034 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೆಡ್ಾ ಬ್ ಸುತಾನ ರ್ ತಾಡತಿರ

2035 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2036 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವ್ ತಾಡತಿರ

2037 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2038 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2039 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2040 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಟೆೆ ್ ತಾಡತಿರ

2041 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

2042 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹುಣ್ಚ್್ ತಾಡತಿರ

2043 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಐಯನಗೌಡ ತಾಡತಿರ

2044 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

2045 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

2046 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಷನ್ ಅಲ ನದಾಫ್ ತಾಡತಿರ

2047 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

2048 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಬೇದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

2049 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2050 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2051 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾಾ ರೀಡ್ ತಾಡತಿರ

2052 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

2053 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಚ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

2054 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

2055 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2056 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶೀಭಾ ತಾಡತಿರ

2057 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೆಲಾಯ್ ತಾಡತಿರ

2058 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಕಾವ ಸ್ಪ ಚಿನನ ಮಾಲ ತಾಡತಿರ

2059 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶೀಭಾ ತಾಡತಿರ

2060 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ತಾಡತಿರ

2061 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರೇಖಾ ತಾಡತಿರ

2062 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾಯತ ತಾಡತಿರ

2063 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಂದ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2064 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ತಾಡತಿರ

2065 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಮಂಖಲ ತಾಡತಿರ

2066 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2067 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜಮಯ  ಹರೇಭಠತಾಡತಿರ

2068 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

2069 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

2070 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೆಬೂಬ್ ತಾಡತಿರ

2071 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಿರಿಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2072 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಲಾಬಿ ತಾಡತಿರ

2073 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೇೀಸನರ ಸಾದ್ ತಾಡತಿರ

2074 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೆನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2075 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಗಂಖವಿವ ತಾಡತಿರ

2076 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖಮೂತಿು ತಾಡತಿರ

2077 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುದವುನ್ ಭದಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2078 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಖು್ ತಾಡತಿರ

2079 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೇೀಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2080 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2081 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

2082 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯ ಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

2083 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಗಿಿಂದರ ತಾಡತಿರ

2084 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2085 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ವಿೀಣ್ ಅಯದ್ ತಾಡತಿರ

2086 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

2087 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಳ್  ಭಾಖಣ್ಣ  ದೇಡಡ ಭನತಾಡತಿರ

2088 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2089 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2090 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭನಾನ ತಾಡತಿರ

2091 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದ್ ತಾಡತಿರ



2092 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ತಾಡತಿರ

2093 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ  ಔಟೆಿ ಭನ ತಾಡತಿರ

2094 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅವಿನಾಶ್ ತಾಡತಿರ

2095 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ಯಣ್ ಔಟೆಿ ಭನ ತಾಡತಿರ

2096 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

2097 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತಿ್ ವ ತಾಡತಿರ

2098 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಯಭಮ ತಾಡತಿರ

2099 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದವಿೀಿಂದರ  ಔಲಲ ಬಂಡಿ ತಾಡತಿರ

2100 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2101 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2102 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಳವ ತಾಡತಿರ

2103 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

2104 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

2105 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಜರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2106 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

2107 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2108 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತಾಡತಿರ

2109 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

2110 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2111 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

2112 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಾನ್ ತಾಡತಿರ

2113 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

2114 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುರೇವ ತಡಲಗಿ ತಾಡತಿರ

2115 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2116 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

2117 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2118 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದರ ಕುಮಾಯ ಎನ್ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

2119 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತಾಜೂದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

2120 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಿಂರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

2121 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಶ್ ತಾಡತಿರ

2122 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2123 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2124 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2125 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2126 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ತಾಡತಿರ

2127 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣ್ು ತಾಡತಿರ

2128 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಂಡಗಿ ಸಾಬ್ ನಿಂಬಾಗಿುತಾಡತಿರ

2129 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

2130 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ ತಾಡತಿರ

2131 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2132 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಂಖಲ್ ದಾಸ್ ತಾಡತಿರ

2133 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

2134 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿರುಪಾಕ್ಷ್್ ತಾಡತಿರ

2135 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹಾಷನಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2136 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹುಸೄನ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2137 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

2138 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುದ್ ತಾಡತಿರ

2139 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

2140 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಭಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2141 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2142 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖನಗೌಡ ತಾಡತಿರ

2143 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2144 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2145 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನಾನ ರೆ ತಾಡತಿರ

2146 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದವಿೀಿಂದರ ್ ತಾಡತಿರ

2147 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

2148 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2149 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

2150 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2151 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2152 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಮಯ  ಫಷಮಯ  ಭತತಿತಾಡತಿರ

2153 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

2154 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಿಷಮಲಾಲ ತಾಡತಿರ

2155 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬೄಲೆಲ ್ ತಾಡತಿರ

2156 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2157 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

2158 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತೇಜೈರೆ ತಾಡತಿರ

2159 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುನೀತಾ ಗುಿಂಡಗುತಿು ತಾಡತಿರ

2160 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2161 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಬಿಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

2162 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

2163 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತಾಡತಿರ

2164 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೇೀನ್ ತಾಡತಿರ

2165 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2166 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2167 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲ್  ಎಸ್ ತಲಕರಿ ತಾಡತಿರ

2168 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2169 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

2170 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2171 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ  ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತಾಡತಿರ

2172 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

2173 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಯ್  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

2174 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಡ್ಯ ಸೆ್್ಗಿೀಸಾುಬ್ ತಾಡತಿರ

2175 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

2176 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ್ ತಾಡತಿರ

2177 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡು ಗೌಡ್ ತಾಡತಿರ

2178 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

2179 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಗಿಂದರ ತಾಡತಿರ

2180 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇರಾಭಮ ತಾಡತಿರ

2181 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಶಿ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2182 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

2183 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಲ್ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2184 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಖವಂತ ತಾಡತಿರ

2185 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2186 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2187 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

2188 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2189 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಂಖಳ ತಾಡತಿರ

2190 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

2191 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

2192 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2193 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ಹರೇಗೌಡ ತಾಡತಿರ

2194 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2195 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

2196 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔಯ್ ತಾಡತಿರ

2197 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾವ  ಚಿಔಕ  ರಿವಾರ್ ತಾಡತಿರ

2198 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2199 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಠ ಲ ತಾಡತಿರ

2200 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಧೂಳ್  ಜ ಇಯಔರ್ ತಾಡತಿರ

2201 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

2202 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಭನಾಥ ತಾಡತಿರ

2203 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೌಲಾಸಾಹಬ್ ತಾಡತಿರ

2204 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಧಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

2205 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ್ ತಾಡತಿರ

2206 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

2207 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಭನ್ ಮಾಲಿ್ ತಾಡತಿರ

2208 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಶಯ ಿಂತ್ ಮಾಲಿ್ ತಾಡತಿರ



2209 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ತಾಡತಿರ

2210 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2211 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2212 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2213 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

2214 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಯಾರಾಭ ಸ್ಪಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

2215 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2216 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಲ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2217 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ ತಾಡತಿರ

2218 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಡಿ ಮಾಲಿೆ ತಾಡತಿರ

2219 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಂಡುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2220 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀತಿ ನಾಗಿಂದರ  ಇನನ ರೆ್ಷತಾಡತಿರ

2221 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಕರ್ಗು ತಾಡತಿರ

2222 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇಿಂದಾರ ಬಾಯಿ ಫರೀಟಿ ತಾಡತಿರ

2223 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಬೆ ಎಿಂ ಯದೄಾ ೀವಾಡಿ ತಾಡತಿರ

2224 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾಧರ್ ತಾಡತಿರ

2225 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2226 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

2227 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಲಾಷ ದಿವಾಔಯಬಟೆ  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

2228 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2229 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

2230 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯವಿೀಿಂದರ ತಾಡತಿರ

2231 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಖಭಮ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಲೀಗಿತಾಡತಿರ

2232 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತಾನ ತಿರ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಲೀಗಿತಾಡತಿರ

2233 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೆಮದ್ ಖಾಸ್ಪಿಂ ಖಾದಿರ ತಾಡತಿರ

2234 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತಾಡತಿರ

2235 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಭಮ ತಾಡತಿರ

2236 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜೀರ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2237 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

2238 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತಾಡತಿರ

2239 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

2240 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2241 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಿಂತ್್ ತಾಡತಿರ

2242 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೇೀನ್ ತಾಡತಿರ

2243 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

2244 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

2245 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶೈಕ ಖಾಜಾ ಹುಸನ್ ತಾಡತಿರ

2246 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಾಸ್ಪಿಂ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

2247 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶೈಕ್ ಮೌಲಾ ಆಜಾದ್ ತಾಡತಿರ

2248 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2249 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ಅರಾಡ್ ತಾಡತಿರ

2250 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದೇಡಡ ್ ತಾಡತಿರ

2251 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅತುನ ತಾಡತಿರ

2252 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವ್ ತಾಡತಿರ

2253 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಬುಾ ಲ್ SAB ತಾಡತಿರ

2254 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹುಸನ್ SAB ತಾಡತಿರ

2255 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2256 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

2257 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

2258 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2259 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಭೀಭಯ ಹುಗಾಯತಾಡತಿರ

2260 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪೀತಾರಾಮ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

2261 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಿಗಂಫರ್ ತಾಡತಿರ

2262 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

2263 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಬಿು ೀರ್ ತಾಡತಿರ

2264 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತಿ್ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2265 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2266 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಖವಂತ ತಾಡತಿರ

2267 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುದವ್ ಸಡದ ತಾಡತಿರ

2268 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2269 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಿಗಂಬಾರ್ ತಾಡತಿರ

2270 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿೀಯಣ್ಣ  ಸಡದ ತಾಡತಿರ

2271 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

2272 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮವವಂತ್ ತಾಡತಿರ

2273 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಲಔ ತಾಡತಿರ

2274 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ್ ತಾಡತಿರ

2275 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2276 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2277 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶೇಖೈ ತಾಡತಿರ

2278 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಲಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2279 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಗಂಗಾ ತಾಡತಿರ

2280 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

2281 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪತುರ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2282 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2283 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ಸ್ಪ ಮುಲ ತಾಡತಿರ

2284 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಹಾಜನ್ ತಾಡತಿರ

2285 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಷನ ಗಿರ್ ತಾಡತಿರ

2286 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಶಂಔಯ ಬಿೀರೇದಾಯ ತಾಡತಿರ

2287 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ್ ತಾಡತಿರ

2288 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2289 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2290 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

2291 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

2292 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಲಭಮ  ಗುಿಂಡಗುತಿು ತಾಡತಿರ

2293 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ತಾಡತಿರ

2294 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2295 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿ್ ತಾಡತಿರ

2296 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಪಾದ್ ತಾಡತಿರ

2297 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

2298 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಪ್ಾ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

2299 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದವಿೀಿಂದರ ತಾಡತಿರ

2300 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

2301 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

2302 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಸು ತಾಡತಿರ

2303 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2304 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

2305 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಧಭುರಾಮ ತಾಡತಿರ

2306 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮನಾಕ್ಷ್ಮ ತಾಡತಿರ

2307 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಸದಿಭನ ತಾಡತಿರ

2308 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತಾಡತಿರ

2309 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2310 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಯ್ ತಾಡತಿರ

2311 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಯ್ ತಾಡತಿರ

2312 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಲಾಲ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

2313 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಾಸ್ಪಿಂಬಿ ತಾಡತಿರ

2314 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔಯ ದಸಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2315 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

2316 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2317 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2318 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಬಿ ಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

2319 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜೈರಾಬಿ ತಾಡತಿರ

2320 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಶಿಔಲಾ ತಾಡತಿರ

2321 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಿಂಟ್ ತಾಡತಿರ

2322 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನಸುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2323 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕುಪಿಂದರ ತಾಡತಿರ

2324 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಫಷವಂತರ  ಔಲಬುಗಿುತಾಡತಿರ

2325 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾವುರಾಮ ತಾಡತಿರ



2326 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಭಶ್ಯ ಉದಗಿ ತಾಡತಿರ

2327 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

2328 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2329 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

2330 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಳ್ ತಾಡತಿರ

2331 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಣ್ತಿ ತಾಡತಿರ

2332 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2333 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2334 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾರು ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2335 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ಭರೆ್  ನೂಲ್ತಾಡತಿರ

2336 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಾಹ ರಿ ನಾಖ್  ಜೀಖದಂಔರ್ತಾಡತಿರ

2337 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2338 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2339 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಡಸ್ಪದಾ  ಮಕರಿ ತಾಡತಿರ

2340 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಫಡದಾಲ್ ತಾಡತಿರ

2341 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

2342 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಣ್ಣ ರಾಮ ಫಷ್  ದೇಡಡ ಭನತಾಡತಿರ

2343 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2344 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತಾಡತಿರ

2345 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭರೆ್ ತಾಡತಿರ

2346 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಬಾ ಕ್ಷ್ಯಣ್ ತಾಡತಿರ

2347 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫುಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2348 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

2349 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರುದರ ್ ತಾಡತಿರ

2350 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಿರ ೀ ಜಮಾಸೄಟೆಿ ತಾಡತಿರ

2351 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ಣ್ಣ  ಜಾಭಸೄಟೆಿ ತಾಡತಿರ

2352 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೆಹೄಬಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2353 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಾಸ್ಪಿಂ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

2354 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

2355 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

2356 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

2357 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2358 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2359 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜೆಟೆೆ ್ ತಾಡತಿರ

2360 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಿಂ ತಾಡತಿರ

2361 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷಲೀಿಂ ತಾಡತಿರ

2362 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

2363 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ತಾಡತಿರ

2364 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

2365 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

2366 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಬಿ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

2367 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯೇಸುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2368 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ನಲಂಜೆತಾಡತಿರ

2369 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ  ಅಖಂಡ್ಡ ತಾಡತಿರ

2370 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ದಿೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2371 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್  ಸ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2372 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತಿರ ಮೂತಿು ತಾಡತಿರ

2373 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹುಣ್ಚ್್  ಸ್ಪ ಸ್ಪತನೂರುತಾಡತಿರ

2374 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತಾಡತಿರ

2375 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ತಾಡತಿರ

2376 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬುಡಡ ್ ತಾಡತಿರ

2377 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2378 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2379 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಯ್ ತಾಡತಿರ

2380 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇಟೆ ್ ತಾಡತಿರ

2381 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

2382 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2383 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಿಂದರಾಬಾಯಿ ಮುಲರ್ಗತಾಡತಿರ

2384 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

2385 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ನಗೌಡ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟಿೀಲತಾಡತಿರ

2386 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಣ್ಸುಬಾಯಿ ಷಟ್  ಆಲಗುಡಿತಾಡತಿರ

2387 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

2388 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಯ್ ತಾಡತಿರ

2389 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

2390 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2391 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಮೄಲುಕ ಿಂದಿ ತಾಡತಿರ

2392 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

2393 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

2394 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಜೀರ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

2395 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

2396 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಿಸ್ಪಮ ಲಾಲ ಬಿ ತಾಡತಿರ

2397 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2398 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

2399 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2400 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2401 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಸಾರಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

2402 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತಿ್ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2403 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್  ಮಭನ್  ಭಣ್ಣರುತಾಡತಿರ

2404 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹೀಫಬ್ ತಾಡತಿರ

2405 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಬುಾ ಲ್ ಅಜೀಜ್ ತಾಡತಿರ

2406 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2407 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲಸ್ಪನ್ ತುಳಜಾರಂ ರಾಜಪುಟ್ತಾಡತಿರ

2408 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2409 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ನಾಖ್  ಸಡದತಾಡತಿರ

2410 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫನನ ್ ತಾಡತಿರ

2411 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಹಾಬುದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

2412 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಾಯ ರಿೀ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

2413 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

2414 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

2415 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

2416 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೆಬುಬಾ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

2417 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

2418 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2419 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

2420 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2421 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2422 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

2423 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವತಮಯ ತಾಡತಿರ

2424 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ಸಾವ ಮ ತಾಡತಿರ

2425 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2426 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2427 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರು ತಾಡತಿರ

2428 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಲಭಮ ತಾಡತಿರ

2429 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತಾಡತಿರ

2430 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀವ್ ತಾಡತಿರ

2431 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತಾಡತಿರ

2432 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಗಿಿಂದರ ್  ಎಸ್ ಜಳಿತಾಡತಿರ

2433 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2434 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್  ಅ್ ರೈ ನಲ್ಲಲ ರುತಾಡತಿರ

2435 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಷನ ಗಿೀರ್ ಅನವ ರಿ ತಾಡತಿರ

2436 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

2437 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

2438 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2439 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2440 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಾನಾ ತಾಡತಿರ

2441 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಾಲ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

2442 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಲಾಬ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ



2443 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2444 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2445 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔಯಲಿಂಖ ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ಭಠತಿತಾಡತಿರ

2446 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ಭಮ  ಹರೇಗುಿಂಡಿ ತಾಡತಿರ

2447 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್  ಹರೇಗುಿಂಡಿತಾಡತಿರ

2448 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಉಭಮ ಯಗಾತಾಡತಿರ

2449 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

2450 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಬೆ ತಾಡತಿರ

2451 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

2452 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಿಲೀಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2453 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

2454 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2455 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

2456 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮವವಂತ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2457 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಯವಿಿಂದ್ ತಾಡತಿರ

2458 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫ್ಟತಿಮಾ ತಾಡತಿರ

2459 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2460 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವೄಿಂಔಟ್ ತಾಡತಿರ

2461 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಟೆ ಲ್ ತಾಡತಿರ

2462 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮುಕಾನ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2463 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತೇಜೂರು ತಾಡತಿರ

2464 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಔ್ ತಾಡತಿರ

2465 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2466 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

2467 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾಮ ಭಲಔಣ್ಣ  ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2468 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2469 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

2470 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

2471 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2472 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಸ್ಪೀನಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

2473 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಲಲ ಭ ತಾಡತಿರ

2474 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2475 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2476 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಧೂಳಭಮ  ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ನಾಮಔತಾಡತಿರ

2477 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಕ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2478 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಣ್್  ಟೆೆ ೀದಾಯ ತಾಡತಿರ

2479 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2480 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2481 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹುಲೆ್ ತಾಡತಿರ

2482 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲ್ ನಾ ತಾಡತಿರ

2483 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯ್ ತಾಡತಿರ

2484 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ್ ತಾಡತಿರ

2485 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಫಡದಾಲ್ತಾಡತಿರ

2486 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಪ್ಾ ಸಾಬ್ ಫದಡ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

2487 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಯ್ ಫಡದಾಲ್ತಾಡತಿರ

2488 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

2489 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜೆಮುಸ್ಪಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

2490 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2491 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ಮಂತ್ ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

2492 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2493 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2494 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2495 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಲತಾ ತಾಡತಿರ

2496 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2497 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಜ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

2498 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಾಲ್ SAB ತಾಡತಿರ

2499 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2500 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗೌರಿಶಂಔರ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2501 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

2502 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಔಜ್ ತಾಡತಿರ

2503 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭಾತಿ ತಾಡತಿರ

2504 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

2505 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2506 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ಎಸ್ ನಲ್ಲರ್ತಾಡತಿರ

2507 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತಾಡತಿರ

2508 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಧಮುಿಂದರ ತಾಡತಿರ

2509 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2510 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

2511 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

2512 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಿಮಾಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

2513 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಬೄವ ತಾಡತಿರ

2514 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುರೇವಬಾಬು ತಾಡತಿರ

2515 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2516 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖಭಮ  ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2517 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖೇಭಸ್ಪಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

2518 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

2519 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದೇಿಂದಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

2520 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

2521 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2522 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2523 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ  ಫಷಣ್ಣ  ನಲ್ಲರುತಾಡತಿರ

2524 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

2525 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುನಂದಾ ತಾಡತಿರ

2526 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2527 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡಭಮ  ವಿಠಲ್ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2528 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

2529 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2530 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಔಟೆಿ ಭನ ತಾಡತಿರ

2531 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷವಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

2532 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

2533 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಆಲೆಾಫ್ ತಾಡತಿರ

2534 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2535 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹತಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2536 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕುಪಿಂದರ ತಾಡತಿರ

2537 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

2538 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಗಿಂದರ  ಮೆಲ್  ಸಲಔತಿುತಾಡತಿರ

2539 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖ್ ತಾಡತಿರ

2540 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನೀಲಕುಮಾಯ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿಡೂನ ರ್ತಾಡತಿರ

2541 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2542 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2543 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

2544 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಾಯ ಡಲ್ ಮಾಶ್ಯಕ್ ತಾಡತಿರ

2545 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

2546 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

2547 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಶೀಔ ತಾಡತಿರ

2548 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2549 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

2550 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2551 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

2552 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

2553 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2554 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

2555 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖದಖಮಯ ತಾಡತಿರ

2556 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೇಯ್ ತಾಡತಿರ

2557 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಮ  ಎಿಂ ತಾಡತಿರ

2558 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕುಮುದಿನ ವಿ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

2559 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತಾಡತಿರ



2560 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

2561 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2562 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2563 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ಹೂಗಾಯತಾಡತಿರ

2564 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮುತನ ್ ತಾಡತಿರ

2565 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತಾಡತಿರ

2566 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

2567 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಬಾಷ್ತ ಚಂದರ  ಭಲಲ ತಾಡತಿರ

2568 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಶಿಯೀಖ್  ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2569 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2570 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2571 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಖದಖಮಯ  ಹರೇಭಠತಾಡತಿರ

2572 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಡಗರಿ ತಾಡತಿರ

2573 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2574 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಿಿಂಬೆ ಭಹಾಿಂತ್  ಜಾಲಹಾಲ್ತಾಡತಿರ

2575 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

2576 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2577 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2578 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

2579 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

2580 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

2581 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

2582 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

2583 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

2584 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಯೀಗಿ ತಿ್ ಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

2585 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2586 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣು ತಾಡತಿರ

2587 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2588 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2589 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಲಾಬಿ ತಾಡತಿರ

2590 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೌಲಾಲ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

2591 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ತಾಡತಿರ

2592 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ ತಾಡತಿರ

2593 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಬಶಿ ತಾಡತಿರ

2594 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ತಾಡತಿರ

2595 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ ತಾಡತಿರ

2596 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

2597 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

2598 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2599 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2600 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

2601 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತಾಡತಿರ

2602 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಿಂಟ್ ತಾಡತಿರ

2603 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ತಳವಾಯ ತಾಡತಿರ

2604 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖನಫಷ ತಾಡತಿರ

2605 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2606 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ SAB ತಾಡತಿರ

2607 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಬುಾ ಲ್ ಲತಿೀಫ್ ತಾಡತಿರ

2608 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಬಿೀರ್ ಅಸಭದ್ ತಾಡತಿರ

2609 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಹೄಬೂಬ್ತಾಡತಿರ

2610 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2611 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಫವ ತಾಡತಿರ

2612 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

2613 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತಾಡತಿರ

2614 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹುಲೆ್ ತಾಡತಿರ

2615 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2616 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರೂಪಾ ತಾಡತಿರ

2617 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2618 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಾಿಂಟ್ ತಾಡತಿರ

2619 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದಿೀಶ್ ಕೄ ಬಾಿಂದರ ವಾಡ್ತಾಡತಿರ

2620 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2621 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

2622 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಭಲ್ ತಾಡತಿರ

2623 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

2624 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

2625 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಶ್ ತಾಡತಿರ

2626 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಮಭಮ ತಾಡತಿರ

2627 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2628 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಷನ ಗಿೀಸಾುಬ್ ತಾಡತಿರ

2629 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2630 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುನೀತಾ ತಾಡತಿರ

2631 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಪಾದ್ ತಾಡತಿರ

2632 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2633 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚ್ತುಯಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2634 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2635 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

2636 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ಮಾತಾುಿಂಡರಾವ್ ರುಕುಮ ರ್ತಾಡತಿರ

2637 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನಮ ಿಂತ ಮಾತಾುಿಂಡ ರುಕುಮ ರ್ತಾಡತಿರ

2638 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ರಾಭಚಂದರ  ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2639 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾರೆ್ ತಾಡತಿರ

2640 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಪಾದಮಯ ತಾಡತಿರ

2641 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಭಹಾಿಂತ್  ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2642 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹ ಿಂತ್  ಶಿಯೀಖ್  ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

2643 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ್  ಜಮಾದಾಯ ತಾಡತಿರ

2644 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ಮುಖಳಿ ತಾಡತಿರ

2645 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಡ್. ಸಂಜವಾಣಿ ತಾಡತಿರ

2646 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಲತಾ ತಾಡತಿರ

2647 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2648 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2649 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

2650 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

2651 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತಾಡತಿರ

2652 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

2653 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದರಾಮ ತಾಡತಿರ

2654 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

2655 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬುಟ್ನಲ ತಾಡತಿರ

2656 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಬೇರಟೆ ತಾಡತಿರ

2657 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2658 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

2659 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2660 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

2661 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2662 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗೌಡ್ ತಾಡತಿರ

2663 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ್ ತಾಡತಿರ

2664 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

2665 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಿೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2666 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೆನಾಜ್ ತಾಡತಿರ

2667 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

2668 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಾತಿ ತಾಡತಿರ

2669 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮವವಂತರೆ ತಾಡತಿರ

2670 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

2671 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಡಡ ್ ತಾಡತಿರ

2672 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2673 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

2674 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ್  ಶಂಕೄರ ್  ನಾಗಾವಿತಾಡತಿರ

2675 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ್ ತಾಡತಿರ

2676 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ



2677 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2678 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹುಸನಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2679 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಮಯ ತಾಡತಿರ

2680 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹಾಷನ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

2681 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನೂಯಜಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

2682 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೇನ್  ಟಿ ಸುತಾಯ ತಾಡತಿರ

2683 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣ್ರಾ ಮುಲರ್ಗ ತಾಡತಿರ

2684 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2685 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪುಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2686 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

2687 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

2688 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಮತಾರ ತಾಡತಿರ

2689 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಶ್ ತಾಡತಿರ

2690 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀಶಿ ತಾಡತಿರ

2691 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮೇನಮಯ ತಾಡತಿರ

2692 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2693 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2694 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ್ ತಾಡತಿರ

2695 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಮಯ  ಭಠ ತಾಡತಿರ

2696 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷಿ ತಾಡತಿರ

2697 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಉಜವ ಲ್ ತಾಡತಿರ

2698 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ತಾಡತಿರ

2699 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

2700 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ್  ಅಟ್ನನ ರು ತಾಡತಿರ

2701 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್  ಫಜಂತಿರ ತಾಡತಿರ

2702 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರುದರ ತಾಡತಿರ

2703 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಹರೇಗುಿಂಡಿತಾಡತಿರ

2704 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೂಮುಕಾಿಂತ ದಂಡೊೀತಿತಾಡತಿರ

2705 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಾಲ್ ಅಸಭದ್ ತಾಡತಿರ

2706 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಜಾಯ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

2707 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

2708 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕುಪಿಂದರ ತಾಡತಿರ

2709 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪಕ್ಷ್ೀಿಂದರ  ವೆ ಬಂದಾರ ದ್ ತಾಡತಿರ

2710 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ನಿಂಖ್  ತಳವಾಯತಾಡತಿರ

2711 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

2712 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಳ್ ತಾಡತಿರ

2713 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತಾಡತಿರ

2714 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ ಗುಿಂಡಗುತಿು ತಾಡತಿರ

2715 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದ್ ತಾಡತಿರ

2716 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2717 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2718 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರೇಣ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಗುಿಂಡಗುತಿುತಾಡತಿರ

2719 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2720 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

2721 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

2722 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಯವಿಿಂದ ಗೌಡ್ ತಾಡತಿರ

2723 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2724 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

2725 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಾನರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

2726 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತಾಡತಿರ

2727 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2728 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ವ ತಾಡತಿರ

2729 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬಂಗಾರೆವ ತಾಡತಿರ

2730 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ್  ಮುಲರ್ಗ ತಾಡತಿರ

2731 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2732 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಜಯ್ ತಾಡತಿರ

2733 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ತಾಡತಿರ

2734 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

2735 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2736 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

2737 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2738 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2739 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಿಯಾನ್ ಲಾಲಸಾಬ್ ಕ್ಷ್ಯಣ್ಗಿತಾಡತಿರ

2740 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಾಲಸಾಬ್ ಹುಸನಸಾಬ್ ಕ್ಷ್ಯಣ್ಗಿತಾಡತಿರ

2741 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ನಾಯಕ ೀಡಿ ತಾಡತಿರ

2742 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರೇವೂಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2743 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2744 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

2745 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

2746 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜುನಾ ತಾಡತಿರ

2747 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶೇಔಣ್ಣ  ನಾಯಕ ೀಡಿ ತಾಡತಿರ

2748 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್  ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

2749 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

2750 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2751 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

2752 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2753 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

2754 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಮಯ  ಭಠ ತಾಡತಿರ

2755 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2756 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

2757 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಿ ಶ್ಯಯ ಭಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

2758 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

2759 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2760 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ನಾಮಔ ತಾಡತಿರ

2761 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2762 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖ್  ನಾಮಔ ತಾಡತಿರ

2763 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ತಾಡತಿರ

2764 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೂತಲ ತಾಡತಿರ

2765 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಸ್ಪೀನಾ ತಾಡತಿರ

2766 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

2767 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

2768 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2769 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

2770 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮಾಳ್ ತಾಡತಿರ

2771 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದಷನ ಗಿೀರ್ ತಾಡತಿರ

2772 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ತಿತಿ ಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

2773 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಾಲಕುತಿು ರಾಜೇವವ ರಿ ತಾಡತಿರ

2774 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಾಲಕುತಿು ರಾಭಕೃಶಣ ತಾಡತಿರ

2775 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಸು ತಾಡತಿರ

2776 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2777 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರು್ ತಾಡತಿರ

2778 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

2779 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಡ್ ತಾಡತಿರ

2780 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2781 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2782 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಿದಂಫರಾಮ ಮುಲರ್ಗ ತಾಡತಿರ

2783 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2784 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತಾಡತಿರ

2785 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2786 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2787 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

2788 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2789 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2790 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಶ್ ತಾಡತಿರ

2791 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

2792 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2793 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ತೇರ್ಜರಾಯ್ ತಾಡತಿರ



2794 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಲಿಂಖಮಯ  ಜ ತಾಡತಿರ

2795 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗುರುಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2796 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

2797 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

2798 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2799 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಹಾಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2800 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2801 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

2802 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2803 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಮೄಲುಕ ಿಂದಿ ತಾಡತಿರ

2804 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಡ್ ತಾಡತಿರ

2805 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಖ್ ತಾಡತಿರ

2806 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2807 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2808 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸನುಮಾನ್ ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ ನಾಯಕ ೀಡಿತಾಡತಿರ

2809 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಶ್ ತಾಡತಿರ

2810 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಜಖದ್ ತಾಡತಿರ

2811 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

2812 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಯ ತಾಡತಿರ

2813 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

2814 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2815 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

2816 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಖ್ ತಾಡತಿರ

2817 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2818 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತಾಡತಿರ

2819 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇಯಮಯ ತಾಡತಿರ

2820 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಯ ಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

2821 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

2822 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

2823 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2824 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಗೌಡ್ ತಾಡತಿರ

2825 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ತಾಡತಿರ

2826 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕಭರ್ ಇಸಾಲ ಿಂ ತಾಡತಿರ

2827 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಬೄಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2828 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

2829 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

2830 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2831 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

2832 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

2833 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2834 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2835 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

2836 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷವಿತಾ ತಾಡತಿರ

2837 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

2838 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2839 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಪಂಡಿತ ಯಶುರಾಭ ಶೆಿಂಡಜ್ತಾಡತಿರ

2840 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಡ್  ಬಾಲಗುಿಂಡಿ ತಾಡತಿರ

2841 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷವಾಿಂತರಾಮ ಬಾಲಗುಿಂಡಿತಾಡತಿರ

2842 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಟ್ನಲ ತಾಡತಿರ

2843 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಮುಲರ್ಗ ತಾಡತಿರ

2844 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚ್ನನ ಭಲಲ ್  ನೀಲಕಂಠ ಕೇೀಟನೂರುತಾಡತಿರ

2845 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಸದವಿ ಗುಿಂಡಗುತಿು ತಾಡತಿರ

2846 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2847 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಕೄಿಂಚ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

2848 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅಿಂಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2849 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2850 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಂಔಯ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

2851 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ವಿನಾಮಕ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

2852 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಮುಷನ ಫ್ಟ ತಾಡತಿರ

2853 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

2854 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

2855 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2856 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2857 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2858 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಅನುರಾಧಾ ಪಿ ಜೀಶಿ ತಾಡತಿರ

2859 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಇಮಾಮ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

2860 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಬಿ ಭೂಷನೂರ್ ತಾಡತಿರ

2861 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಾಯತಿ ಈಯಣ್ಣ  ಭೂಷನೂರ್ತಾಡತಿರ

2862 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ರ ಭಾತಿ ತಾಡತಿರ

2863 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2864 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತನ ್ ತಾಡತಿರ

2865 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2866 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2867 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2868 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2869 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

2870 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ನಿಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2871 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಬಂದರ ವಾಡ ತಾಡತಿರ

2872 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

2873 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2874 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸುಧ್ೀಿಂದರ  ಎಸ್ ಕುಲಔಣಿುತಾಡತಿರ

2875 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಧೀಿಂಡೊೀಪಂತ್ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿುತಾಡತಿರ

2876 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿ ಮೇೀಟಗಿ ತಾಡತಿರ

2877 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಲಲತಾ ಎಿಂ ಭನಔರ್ ತಾಡತಿರ

2878 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

2879 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

2880 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಸಬಿೀಬ್ ಜಾನ್ ತಾಡತಿರ

2881 ಅಪಜಲಪೂಯ ಅತನೂಯ 2020-2021 ಷತಾನ ರ್ ಮಯಾ ತಾಡತಿರ

2882 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ಹೇಷಭನತಾಡತಿರ

2883 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಡ್ಗೊೀಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2884 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೌಯಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2885 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ವಿಠಲ ಶಿವೂರುತಾಡತಿರ

2886 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ  ಎಸ್ ಹರೇಕುರುಫಯತಾಡತಿರ

2887 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ವಯಣ್್  ಸುಯಗೊೀಿಂಡ್ತಾಡತಿರ

2888 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾವುಟ್ ತಾಡತಿರ

2889 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

2890 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹಯಖ್  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

2891 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತೀಟ್ ತಾಡತಿರ

2892 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2893 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಶಿಯೀಖ್  ಔಲತಾಡತಿರ

2894 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2895 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

2896 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

2897 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

2898 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

2899 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2900 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

2901 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಸುಯಗೊಿಂಡತಾಡತಿರ

2902 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2903 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ ಜಂಬಿಗಿ ತಾಡತಿರ

2904 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಮಾಶ್ಯಲ್ ತಾಡತಿರ

2905 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದ್ ತಾಡತಿರ

2906 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್  ಚೆನನ ್  ರೇವೂರುತಾಡತಿರ

2907 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗುರುರಾಜ ಧೂಳ್  ಬುಯನ್್ಪುಯತಾಡತಿರ

2908 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2909 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದವಿೀಿಂದರ ತಾಡತಿರ

2910 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಣ್ಣ  ಚಂದ್  ಬುಜಾರಿತಾಡತಿರ



2911 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರುದರ ಮಯ ತಾಡತಿರ

2912 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ ಭಲ್  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

2913 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾನಿಂಖ್  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

2914 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕಾಿಂಟೆ್ ತಾಡತಿರ

2915 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಕೄರ ್ ತಾಡತಿರ

2916 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ಭಯಗೊಿಂಡ ತಾಡತಿರ

2917 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

2918 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಔ್ ತಾಡತಿರ

2919 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

2920 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷ್  ಚಂದರ ್  ದಯನಾಡಗಿತಾಡತಿರ

2921 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತಾಡತಿರ

2922 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2923 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜೀರ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

2924 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ  ಭಠ ತಾಡತಿರ

2925 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್  ಅಭಯಗೊಿಂಡತಾಡತಿರ

2926 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗುಿಂಡ್  ಶಿಯೀರ್ಗ್  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

2927 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಮಕಾಲ ಹೆದಯಸಾಬ್ ಮುಲಾಲತಾಡತಿರ

2928 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷಲೀಿಂ ತಾಡತಿರ

2929 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾತಲಿಂಖ್  ವಿಠಠ ಲ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

2930 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

2931 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಚ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

2932 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಕುವ ಯತನು ಯಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

2933 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೀಿಂದಿರಂ ರಾಭಚಂದರ  ಜಾಡವ್ತಾಡತಿರ

2934 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹುಚ್ಚ ್ ತಾಡತಿರ

2935 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಬಾಯ ಎಲ್ ಶಿಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

2936 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2937 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುನೀತಾ ತಾಡತಿರ

2938 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತಿ್ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2939 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾದವ್ ತಾಡತಿರ

2940 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2941 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತಾಡತಿರ

2942 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಖಭವ  ಚಂಗೊಿಂಡ್ ನಡಿವ ಿಂಕರಿತಾಡತಿರ

2943 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಿೀಯರ್ಥ ತಾಡತಿರ

2944 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂತ್ ತಾಡತಿರ

2945 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

2946 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಾಜ್  ಹಾಡು ತಾಡತಿರ

2947 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತಿ್ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

2948 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷಚಿನ್ ಧೀಿಂದಿರಂ ಯಥೀಡ್ಡತಾಡತಿರ

2949 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಲ್ ತಾಡತಿರ

2950 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪೇಮು ತುಕಾರಂ ಜಾಧವ್ತಾಡತಿರ

2951 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

2952 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

2953 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

2954 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀರ್ಜ ತಾಡತಿರ

2955 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪುಲಚಂಡ ತಾಡತಿರ

2956 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ಕಾಳ್  ಕ್ಷ್ತಿರತಾಡತಿರ

2957 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೊೀಪಾಲ್ ತಾಡತಿರ

2958 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚೌಡಭಮ ತಾಡತಿರ

2959 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶೇಖುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2960 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸೇೀಭಲು ತಾಡತಿರ

2961 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದರ ಬಾಯಿ ಚ್ವಾನ್ ತಾಡತಿರ

2962 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾಬಾಯಿ ಚ್ವಾಣ್ ತಾಡತಿರ

2963 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನೇಭಚಂದ ಗಂಗಾರಂ ಚ್ವಾಹ ಣ್ತಾಡತಿರ

2964 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರೂಪಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2965 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷಕುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2966 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕಾಳ್  ಔಡ್ಲ ಜ ತಾಡತಿರ

2967 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತರು ಮೇೀನು ಚ್ವಾಹ ಣ್ತಾಡತಿರ

2968 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾರೆ್ ತಾಡತಿರ

2969 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಿಲುಲ ತಾಡತಿರ

2970 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜಜಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2971 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾಲಿಂಖರಾಮ ಶಂಕೄರ ್  ಔಡ್ಲ ಜತಾಡತಿರ

2972 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

2973 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕೇಳಿ್ ತಾಡತಿರ

2974 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

2975 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ವ  ಔಡಲಾಜ ತಾಡತಿರ

2976 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಲುಲ ಬಾಯಿ ಮುದನ ತಾಡತಿರ

2977 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಿದಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

2978 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂಡ್ ತಾಡತಿರ

2979 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

2980 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

2981 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖೈರು ಲೀಕು ಚ್ವಾಣ್ ತಾಡತಿರ

2982 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ ಧನ ತಾಡತಿರ

2983 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2984 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

2985 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

2986 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

2987 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಧಾ ತಾಡತಿರ

2988 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅನತಾ ತಾಡತಿರ

2989 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಲಲ ್  ದೌಲ್  ತಲಕರಿತಾಡತಿರ

2990 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

2991 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

2992 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶೆಟೆೆ ್ ತಾಡತಿರ

2993 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಸೂನ ರಿ ತಾಡತಿರ

2994 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

2995 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

2996 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

2997 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಡದೄ್ ತಾಡತಿರ

2998 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ತಾಡತಿರ

2999 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

3000 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

3001 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3002 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮೄಗು ಚ್ವಾಣ್ ತಾಡತಿರ

3003 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದತಾನ ತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

3004 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಥಗಾು ಖಡಿಖ್ ತಾಡತಿರ

3005 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ಸಯಳಮಯ ತಾಡತಿರ

3006 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಾಿಂತ್ ದೇಡಡ ಭನತಾಡತಿರ

3007 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3008 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಫಷ್  ಶಿಿಂಗಿ ತಾಡತಿರ

3009 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

3010 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸರಿಚಂದರ ತಾಡತಿರ

3011 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಗುಿಂದ ವಿಠಠ ಲ್ ಶಿಿಂಧೆ ತಾಡತಿರ

3012 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತಿ್ ವ ತಾಡತಿರ

3013 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಡ್ ತಾಡತಿರ

3014 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಭನ್  ಚಂದರ ಶ್ಯ ಭಂಡ್ರಿತಾಡತಿರ

3015 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಾಜ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

3016 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಸುಭಾಷ್ ಔಡ್ಲ ಜತಾಡತಿರ

3017 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂತ್ ವಣು ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

3018 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನೀಲ್ ತಾಡತಿರ

3019 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

3020 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3021 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ್  ಔಡ್ಲ ಜ ತಾಡತಿರ

3022 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

3023 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಶ್ಯಿಂತ್  ಹಟೆಿ ನ್ತಾಡತಿರ

3024 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ್ ನಲು ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

3025 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮೌಲಯ ತಾಡತಿರ

3026 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತಾರಾಬೆ ಪುನುನ  ಪಾರ್ತಾಡತಿರ

3027 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದವಿದಾಸ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಚ್ವಾಹ ಣ್ತಾಡತಿರ



3028 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸರಿಜನ್ತಾಡತಿರ

3029 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸೇೀಭಣ್ಣ  ಡಡ ರ್ ತಾಡತಿರ

3030 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕ್ಷ್ಸಾನ್ ಸೇೀಮು ಚ್ವಾನ್ತಾಡತಿರ

3031 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

3032 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ಕುಲ್  ಪಾಮದತಾಡತಿರ

3033 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3034 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

3035 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ ತಾಡತಿರ

3036 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ರೆವೂರು ತಾಡತಿರ

3037 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧರೆ್ ತಾಡತಿರ

3038 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

3039 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಭಣ್ಣ  ಭೀಭಶ್ಯ ಫಟೀಳಿಿತಾಡತಿರ

3040 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾತ್  ಸದಲಗಿ ತಾಡತಿರ

3041 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪಂಡಿಲ ಕ್ ತಾಡತಿರ

3042 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಗೊಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

3043 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

3044 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

3045 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೊೀಪಾಲ್ ಭಹಾದವ್ ಪಾರ್ತಾಡತಿರ

3046 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಯಪ್ಾ ತಾಡತಿರ

3047 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತಾಡತಿರ

3048 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

3049 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ತಾಡತಿರ

3050 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಸುಗಿುಡಿ ತಾಡತಿರ

3051 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3052 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಭಾಔಯ ನವಿೀ ತಾಡತಿರ

3053 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ  ಕ್ಷ್ಯಸಾಳಗಿ ತಾಡತಿರ

3054 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹೇನನ ್ ತಾಡತಿರ

3055 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ರಾಠೀಡ್ ತಾಡತಿರ

3056 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ತಾಡತಿರ

3057 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಪುಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

3058 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ತಾಡತಿರ

3059 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

3060 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

3061 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ನೂಲಾ ತಾಡತಿರ

3062 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

3063 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರೇ್  ಜಾಭಗೊೀಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

3064 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪಿೀಯ್ ತಾಡತಿರ

3065 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

3066 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಲತಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3067 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3068 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3069 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷಲಮಾ ತಾಡತಿರ

3070 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ದತನ ಷಗಿರ್ ತಬೇೀಲತಾಡತಿರ

3071 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಲ್ ತಾಡತಿರ

3072 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

3073 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರುಔಕ ಭಮ ವ ತಾಡತಿರ

3074 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3075 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಬುಬಿ ತಾಡತಿರ

3076 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

3077 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3078 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

3079 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

3080 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

3081 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗಿರೆವ ತಾಡತಿರ

3082 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ ಸದರಿ ತಾಡತಿರ

3083 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮವವಂತ ತಾಡತಿರ

3084 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಫಷಣ್ಣ  ಅಿಂಔಲಗಿತಾಡತಿರ

3085 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸೇೀನಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3086 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಂಡ್ ತಾಡತಿರ

3087 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3088 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

3089 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷಭಥ್ು ಮೄತಿರ ತಾಡತಿರ

3090 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮೆರಂಭ ತಾಡತಿರ

3091 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹೇನನ ್ ತಾಡತಿರ

3092 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಹೇನನ ್  ಸವಾಲಗಿತಾಡತಿರ

3093 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3094 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

3095 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ ತಾಡತಿರ

3096 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೌಡ್ ತಾಡತಿರ

3097 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯೂನಸ್ ತಾಡತಿರ

3098 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

3099 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಖಮಯ ತಾಡತಿರ

3100 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾತಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3101 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯ್  ಗೌಡರ್ ತಾಡತಿರ

3102 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಧೂಳ್  ಬುಜಾರಿತಾಡತಿರ

3103 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3104 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅನತಾ ತಾಡತಿರ

3105 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ ತಾಡತಿರ

3106 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖದೄಾ ್ ತಾಡತಿರ

3107 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3108 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾಮ್ ತಾಡತಿರ

3109 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹೇನನ ್ ತಾಡತಿರ

3110 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

3111 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಭೂಮ ತಾಡತಿರ

3112 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3113 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ದಿವಾಔರ್ ಯಾದವ್ತಾಡತಿರ

3114 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೀಿಂಡಿಬಾ ತಾಡತಿರ

3115 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಥೀಜ ತಾಡತಿರ

3116 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದಬಾ ಯೆಡರ್ಗ ತಾಡತಿರ

3117 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಾಲೆಾ ತಾಡತಿರ

3118 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

3119 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3120 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೀಿಂಡೂರಂ ತಾಡತಿರ

3121 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3122 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಬಿಖಯ ಫಷವಂತ್ ತಾಡತಿರ

3123 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3124 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮೇದಿನಾ ತಾಡತಿರ

3125 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3126 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಬುಾ ಲ್ ಸಫಿೀಜಾ ತಾಡತಿರ

3127 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

3128 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಫರಿೀಷ್ ಔಲಲ ್  ಕೌಲಗಿತಾಡತಿರ

3129 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧತನ ್  ಸಲಸಂಗಿ ತಾಡತಿರ

3130 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3131 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3132 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ರಾಭಣ್ಣ  ಫಮಕೇೀಡ್ತಾಡತಿರ

3133 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷಟೆೆ ್ ತಾಡತಿರ

3134 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೂಳ್  ಶ್ಯಿಂತ್  ಬುಜಾರಿತಾಡತಿರ

3135 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

3136 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3137 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3138 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಬಾವೇ ಅಿಂಬಿಖಯ ತಾಡತಿರ

3139 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಿೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3140 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಟ್ರರ ಮಮ ಚಂದನ್ ತಾಡತಿರ

3141 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸೇೀಭಮಯ  ಭಠ ತಾಡತಿರ

3142 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜಾನು ತಾಡತಿರ

3143 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಬಂಡಖಯ ತಾಡತಿರ

3144 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ



3145 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವೇ ತಾಡತಿರ

3146 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3147 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ ತಾಡತಿರ

3148 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶೆಟೆೆ ್  ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ರಾಮಕ ತಾಡತಿರ

3149 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3150 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುಬಾವ ಕಾಳೆ ತಾಡತಿರ

3151 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕುಸುಭಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3152 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3153 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶೇಖಾತಿ ಔಲಾಯ ಣಿ ಬಾಬಾಳ್ತಾಡತಿರ

3154 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3155 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

3156 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ಶಂಔಯರಾವ್ ಬಿರಾಜದಾಯತಾಡತಿರ

3157 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3158 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3159 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೌರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3160 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

3161 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಠ ಲ ಸಂಖಣ್ಣ  ಸುತಾರ್ತಾಡತಿರ

3162 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಭದಾಾ ರಫಿಕ್ ತಾಡತಿರ

3163 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

3164 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಸದ್  ಉದಗಿ ತಾಡತಿರ

3165 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇವ ತಾಡತಿರ

3166 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ ಗೌಡ್  ರ ಚಾಯತಾಡತಿರ

3167 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಬಾು ಷಲ ಹೆದಯಸಾಬ್ ಔಲೆಕಾತಾಡತಿರ

3168 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3169 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿನೀಡ್ ತಾಡತಿರ

3170 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3171 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬೇೀಯಭಮ ತಾಡತಿರ

3172 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀದವಿ ಯಮಶ್ ಕೇಖನೂರುತಾಡತಿರ

3173 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೂತಲ ತಾಡತಿರ

3174 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ವಯಣ್್  ಧನಖಯತಾಡತಿರ

3175 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹುಸನಭಾಷ್ತ ತಾಡತಿರ

3176 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಿದಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

3177 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

3178 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖದೄಾ ್ ತಾಡತಿರ

3179 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧನರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

3180 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

3181 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾನಗೌಡ ತಾಡತಿರ

3182 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

3183 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3184 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪಂಡಿತ್ ತಾಡತಿರ

3185 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತರಾ ತಾಡತಿರ

3186 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್  ಶಿ್  ಪುಲಾರಿತಾಡತಿರ

3187 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಾಯತ ತಾಡತಿರ

3188 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಮತಿರ ತಾಡತಿರ

3189 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3190 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಾಜ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಯತಾನ ಔರ್ತಾಡತಿರ

3191 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಗಂಗಾಧಯ ಲಾಟೆಿತಾಡತಿರ

3192 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಖನ ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

3193 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ  ಫಷಯಜ್ ಕೇಖನೂರುತಾಡತಿರ

3194 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಶ್ ಫಷರಾಜ ಲು್ ಟೆಿತಾಡತಿರ

3195 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶೇಕ್ ತಾಡತಿರ

3196 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಎಟೆ ್ ತಾಡತಿರ

3197 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪುಿಂಡಲೀಔ ತಾಡತಿರ

3198 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3199 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3200 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ರಾರ್ಜ ಸಾಲಿರ್ತಾಡತಿರ

3201 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫನನ  ಮುಯರ್ಗ್  ನಾಖಲಿಾಿಂವ್ತಾಡತಿರ

3202 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಠ ಲ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಶಿಯನಾಳ್ತಾಡತಿರ

3203 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೌಯ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3204 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3205 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3206 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3207 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಶುಧುನ್ ತಾಡತಿರ

3208 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಷನ್ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

3209 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ವಿಠಠ ಲ ತಾಡತಿರ

3210 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ ಕಾಿಂತ್  ಔಬಾನೆತಾಡತಿರ

3211 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹುಮಾಮನ್ ತಾಡತಿರ

3212 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೀರ್ಗ್ ತಾಡತಿರ

3213 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುನಲ್ ತಾಡತಿರ

3214 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3215 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

3216 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

3217 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಶ್ಯಿಂತಕುಮಾಯ ಬಿಿಂಗೊೀಲತಾಡತಿರ

3218 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾವದಿತಾ ಭೀಭರಾಮ ಅಿಂಔಲಗಿತಾಡತಿರ

3219 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3220 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

3221 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧರೆ್  ದಾಲ ಭಲಕ ್  ಅಿಂಔಲಗಿತಾಡತಿರ

3222 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ಬುಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

3223 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

3224 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3225 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3226 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯವಿ ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3227 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅನೀಲಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

3228 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷಫ್ಟನ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

3229 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತಾಡತಿರ

3230 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಖಮಯ  ಭಠ ತಾಡತಿರ

3231 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲ್ ತಾಡತಿರ

3232 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕುಪಿಿಂದರ ತಾಡತಿರ

3233 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೀಖ್ ತಾಡತಿರ

3234 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲ್  ಪೂಜಾರಿ ದನಾುಡಿಕ್ಷ್ತಾಡತಿರ

3235 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಸೄಮ ೈಲಾಾ ಬ್ ತಾಡತಿರ

3236 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಾಯತಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3237 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

3238 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನೀಲಕಂಟೆ್ ತಾಡತಿರ

3239 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾಶ್ಯಕ್ ತಾಡತಿರ

3240 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಖ್ ತಾಡತಿರ

3241 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ಮತಿತಾಡತಿರ

3242 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಖ್  ವಯಣ್್  ಕೄಿಂಖನಾಳ್ತಾಡತಿರ

3243 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಈವವ ಯಗೊಿಂಡತಾಡತಿರ

3244 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

3245 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದ ತಾಡತಿರ

3246 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3247 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ಜಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3248 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಲಲ ್  ಶಿ್  ಕುಿಂಬಾಯತಾಡತಿರ

3249 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔಯಭಮ ತಾಡತಿರ

3250 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್  ಬಿ ಬೇೀರುತಿ ತಾಡತಿರ

3251 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3252 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುಔನಾಯ ತಾಡತಿರ

3253 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಆನಂದ ಶ್ಯಹು ತಾಡತಿರ

3254 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

3255 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

3256 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಲಗೊಿಂಡ ಹರೇಕುಯಬಾರ್ತಾಡತಿರ

3257 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಖವ ತಾಡತಿರ

3258 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಿದಾನಂದ ಧೂಳ್  ಅಿಂದವಾಡಿತಾಡತಿರ

3259 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಮಾಸ್ಪದಾ ತಾಡತಿರ

3260 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

3261 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಖ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭೂಸೄನ ತಾಡತಿರ



3262 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಿಭಣ್ಣ  ಬಾಖಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯತಾಡತಿರ

3263 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಪ್ಿ  ವಯಣ್್  ಗುಬಾಯ ಡ್ತಾಡತಿರ

3264 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚ್ನನ ್ ತಾಡತಿರ

3265 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3266 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮುಲಾಕ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

3267 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3268 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತಾಡತಿರ

3269 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪಿಯ್  ಕಾಭತಿ ತಾಡತಿರ

3270 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3271 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಖ್  ಮಂಗೊಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

3272 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪಂಡಿತ ತಾಡತಿರ

3273 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜೀತಿಬಾ ತಾಡತಿರ

3274 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬೇೀಯಭಮ ತಾಡತಿರ

3275 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತಾಡತಿರ

3276 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷಟ್ ತಾಡತಿರ

3277 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ತಾಡತಿರ

3278 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್  ಹುಚ್ಚ ್ ತಾಡತಿರ

3279 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔಯಗೌಡ ಪೇಲೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

3280 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3281 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಔಕ ವ ತಾಡತಿರ

3282 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇವ ತಾಡತಿರ

3283 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

3284 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತಾಡತಿರ

3285 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3286 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

3287 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

3288 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾನ ತಾಡತಿರ

3289 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

3290 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜಟೆೆ ್ ತಾಡತಿರ

3291 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧರೆ್ ತಾಡತಿರ

3292 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯಶುರಾಮ ತಾಡತಿರ

3293 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

3294 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಫಷ್  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಹೇಷಭನತಾಡತಿರ

3295 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

3296 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹುಚ್ಚ ್  ಭೀಭಶ್ಯಯ  ಕಾಳೆತಾಡತಿರ

3297 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3298 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಉಮಶ್ ಹುಚ್ಚ ್  ಕಾಳೆತಾಡತಿರ

3299 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

3300 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3301 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀದವಿ ವಯಣು ನಾಯಕ ೀಡಿತಾಡತಿರ

3302 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರಾವ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ರ ಧಾನತಾಡತಿರ

3303 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ್ಾ ತಾಡತಿರ

3304 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಿಿಂಗೊೀಳಿ ತಾಡತಿರ

3305 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹವ ತಾಡತಿರ

3306 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜಖದ್  ಮತಿ ತಾಡತಿರ

3307 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3308 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಂಗಾಯವ ತಾಡತಿರ

3309 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ತಾಡತಿರ

3310 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3311 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3312 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

3313 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣ್ು ರು ಹಂಚ್ನಾಲ್ತಾಡತಿರ

3314 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಥು ಚ್ವಾಹ ಣ್ ತಾಡತಿರ

3315 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಹುಲ್ ಚೌಡ್ ತಾಡತಿರ

3316 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಸಡಸಂಖ ತಾಡತಿರ

3317 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3318 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

3319 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬೌಯಭಮ  ಕಾಳಿ ತಾಡತಿರ

3320 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಎಲ್ ಫಳಗರಿ ತಾಡತಿರ

3321 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

3322 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

3323 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್  ಖಡ್ಡಡ ್  ಔಲ ತಾಡತಿರ

3324 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

3325 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪೀತಾಬಾಯಿ ವಯಣ್್  ದೇಡಡ ಭನತಾಡತಿರ

3326 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಜೀಯ್ ತಾಡತಿರ

3327 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಖ್ ತಾಡತಿರ

3328 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಠ ಲ ನಾಭದವ್ ಔರಂದೄತಾಡತಿರ

3329 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಣಾಣ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

3330 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

3331 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನೀಲ್ ತಾಡತಿರ

3332 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವರಿೀಪ ಕಲೇಖಾನ್ ತಾಡತಿರ

3333 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಭಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

3334 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚ್ನನ ್ ತಾಡತಿರ

3335 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಷಲ ಿಂ ಭಸಭದನೀಫ್ ಡ್ಯ ಿಂಜ್ತಾಡತಿರ

3336 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚ್ನಫಷ್  ಕಾಯಜೀಲ್ತಾಡತಿರ

3337 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಸ್ಪದಾ  ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

3338 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

3339 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನ್ಾ  ರಾಜ್ ಜೇಗಿುಔರ್ತಾಡತಿರ

3340 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

3341 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾಯನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3342 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗುಯ್  ರಾಚ್್  ಅಳಗಿ ತಾಡತಿರ

3343 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಶಿಔಲಾ ವಿಠಠ ಲ್ ಔಳದಾಜತಾಡತಿರ

3344 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷಲಿಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

3345 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಪ ಚಿಔಕ ಲಗಿತಾಡತಿರ

3346 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3347 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕೆಲಾಷ ಗುರು್  ಔಭಯಡಿಡತಾಡತಿರ

3348 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3349 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕಾಸ್ಪ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3350 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3351 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

3352 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಾಜ್  ವಿಠಠ ಲ್ ರೀಗಾಣುತಾಡತಿರ

3353 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಲತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3354 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3355 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಭಗೊಿಂಡ ತಾಡತಿರ

3356 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್  ಸಂಖನ್  ಯಭಶೆಟೆಿತಾಡತಿರ

3357 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔಯಲಿಂಖ ಔಭಯಡಿಡ ತಾಡತಿರ

3358 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ನಾಭದವ್ ಚ್ವಾಹ ಣ್ತಾಡತಿರ

3359 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3360 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3361 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಮತಿರ ತಾಡತಿರ

3362 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹೇನನ ್ ತಾಡತಿರ

3363 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹೇನನ ್ ತಾಡತಿರ

3364 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಟೆ್ರ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

3365 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ಭಾಖವಂತರಾಮ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

3366 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಾಜ್ ತಾಡತಿರ

3367 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3368 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೊೀವಿಿಂದ್ ತಾಡತಿರ

3369 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ಅಔಕ ಲಕೇೀಟೆತಾಡತಿರ

3370 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗುಯಲಿಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

3371 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಪಾಿಂಡು ವಾಗೊಮ ೀಡ್ಡತಾಡತಿರ

3372 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಾಜ್ ತಾಡತಿರ

3373 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಸಾದ್ ಶಿಯೀರ್ಗ್  ಸಾಲುಟಗಿತಾಡತಿರ

3374 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3375 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಈವವ ಯಗೊಿಂಡತಾಡತಿರ

3376 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3377 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ ತಾಡತಿರ

3378 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಸಂಖ್  ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ



3379 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಠ ಲ ತಾಡತಿರ

3380 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ಷದ್  ಶಿವೂರು ತಾಡತಿರ

3381 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ ಪಿಯ್  ಉದಗಿತಾಡತಿರ

3382 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

3383 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಕ ್ ತಾಡತಿರ

3384 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3385 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3386 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಡೌಲಾಾ ಬ್ ತಾಡತಿರ

3387 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔಯಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

3388 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಂಗುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3389 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔಯಲಿಂಖ ಖಾಜ್  ಅಿಂಬಿಖಯತಾಡತಿರ

3390 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತಾಡತಿರ

3391 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿ್ ತಾಡತಿರ

3392 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಬುಾ ಲ್ ಸಮೀದ್ ತಾಡತಿರ

3393 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ಫಳಗಾನೂರುತಾಡತಿರ

3394 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕಯ ತಾಡತಿರ

3395 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

3396 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅನಲಕುಮಾಯ ಔಲಲ ಣ್ಣ  ಜಾಳಿತಾಡತಿರ

3397 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಡ್ಡಡ ್  ಬಾಸ್ಪಿಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3398 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3399 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫನನ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

3400 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ವ  ಬಿಜಾಪುಯ ತಾಡತಿರ

3401 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಸ್ಪದಾ ್  ದಿಖಸಂಗಿತಾಡತಿರ

3402 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ್  ಮಾರುತಿ ಗಾಡಿಡಡ ಯತಾಡತಿರ

3403 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ವ ತಾಡತಿರ

3404 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

3405 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫದಾ  ಉಮಾಲು ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

3406 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಸನಮಂತ್ ಕೄರೂರುತಾಡತಿರ

3407 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

3408 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಣಿಔ್  ಸುಯಗೊೀಿಂಡ್ತಾಡತಿರ

3409 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

3410 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

3411 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಕೄ ಔಲಲ ಹ್ ಯಗಿತಾಡತಿರ

3412 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ತಾಡತಿರ

3413 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯಹೀನಾಬಗಂ ತಾಡತಿರ

3414 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬುದಾ  ಮಂಖ ತಾಡತಿರ

3415 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗುರುದವಿ ತಾಡತಿರ

3416 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತವ ತಾಡತಿರ

3417 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಮೇೀರ್ಗಪ್ಾ ತಾಡತಿರ

3418 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

3419 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ಅಮೃತ ಜಳಿ ತಾಡತಿರ

3420 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3421 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

3422 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಲಲ ್  ವಟೆೆ ್  ಬಿಯಜಾ ರ್ತಾಡತಿರ

3423 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಾಜ್  ಫಜಂತಿರ ತಾಡತಿರ

3424 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3425 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪೄರ ೀಮಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3426 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅರುಣ್ ತಾಡತಿರ

3427 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

3428 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮೇನಮಯ ತಾಡತಿರ

3429 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

3430 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೌತಮ ತಾಡತಿರ

3431 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

3432 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯವಿಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

3433 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯವಿ ಗುರುಮೂತುಮಯ  ರಾಜಣ್ಣ ರ್ತಾಡತಿರ

3434 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಯಮಯ  ಶಿರುದರ ಮಯ  ಹರೇಭಠತಾಡತಿರ

3435 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3436 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3437 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಯದಾ ತಾಡತಿರ

3438 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3439 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ವಿಠಲ್ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

3440 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3441 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಭಹಾದವ್ ಲೀನಾರ್ತಾಡತಿರ

3442 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ತಾಡತಿರ

3443 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಯಚ್್  ಹುಣ್ಷಗಿತಾಡತಿರ

3444 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3445 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಲಲ ಣ್ಣ  ಪಾಟಿೀಲ್ ತಾಡತಿರ

3446 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3447 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಉದಾ ಿಂಡ ತಾಡತಿರ

3448 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

3449 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷದ್ ತಾಡತಿರ

3450 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

3451 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಲಿಂಖ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ ಭರಾಠತಾಡತಿರ

3452 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಂಡಕ್ಷ್ಣಿ ತಾಡತಿರ

3453 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3454 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

3455 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

3456 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

3457 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚೌಡ್ ತಾಡತಿರ

3458 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದಷನ ಗಿಸಾುಬ್ ತಾಡತಿರ

3459 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3460 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಬುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3461 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಸದ್ ತಾಡತಿರ

3462 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ ತಾಡತಿರ

3463 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಲತಾಬಾಯಿ ನಾಭಗೊಿಂಡತಾಡತಿರ

3464 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3465 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಫುಲಾರಿ ತಾಡತಿರ

3466 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾರೇವ ತಾಡತಿರ

3467 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅನಾನ ರೆ ತಾಡತಿರ

3468 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ದಾಲ ಭಲಕ ್  ಅಿಂಔಲಗಿತಾಡತಿರ

3469 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಗುಜಿ ತಾಡತಿರ

3470 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಫಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3471 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3472 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸೆಪನಾಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

3473 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಯವಿಿಂದ ತಾಡತಿರ

3474 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸೆಫುನಾಭ ತಾಡತಿರ

3475 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ರಿತ್ ತಾಡತಿರ

3476 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಸ್ಪೀಮಾಬೄಗುಿಂ ಇಬಾರ ಹಿಂತಾಡತಿರ

3477 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಣುಮ ಕ್ ತಾಡತಿರ

3478 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದತುನ ತಾಡತಿರ

3479 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

3480 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ಬಾಯಿ ಜೀಶಿ ತಾಡತಿರ

3481 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಿಂ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

3482 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದವಿೀಿಂದರ ತಾಡತಿರ

3483 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದ್ ತಾಡತಿರ

3484 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿೀಯಸಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3485 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ನಿಂಖ್  ಫಳಗಾಯತಾಡತಿರ

3486 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇಲ ತಾಡತಿರ

3487 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್  ಶಂಔಯ್  ಭಲಗನ್ತಾಡತಿರ

3488 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಲಬಾಕಾಮ  ಅಣಾಣ ಸಾಬ್ ಜೇಗಿುತಾಡತಿರ

3489 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

3490 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ ಬಿೀರೇದಾಯ ತಾಡತಿರ

3491 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ತಾಡತಿರ

3492 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತಾಡತಿರ

3493 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಮೀಬಿು ತಾಡತಿರ

3494 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಫವ ತಾಡತಿರ

3495 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಡಂ ತಾಡತಿರ



3496 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ ತಾಡತಿರ

3497 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಪಾಲ್ ತಾಡತಿರ

3498 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3499 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

3500 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3501 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸೇೀಭನಾಥ ವಿೀಯಕ್ಷ್ಮಯ  ಹರೇಭಠತಾಡತಿರ

3502 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಭುಲಬಾಯಿ ಕ್ಷ್ೀಗೊುಿಂಡತಾಡತಿರ

3503 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3504 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3505 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಸರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

3506 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಿಂಔಯಲಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

3507 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತಿಭಮ ಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3508 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

3509 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ ಸ್ಪದಾ ್  ಹುನಳಿಿತಾಡತಿರ

3510 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಬಿ ಕುರಿದೇೀಧ್ತಾಡತಿರ

3511 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾಳ್ ತಾಡತಿರ

3512 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಸುಲಾನ ನಾಪುಯತಾಡತಿರ

3513 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುಣ್ು ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಹುಗಾಯತಾಡತಿರ

3514 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಾಖ್ ತಾಡತಿರ

3515 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ತಾಡತಿರ

3516 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಬುಾ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಜಮಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

3517 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷ್  ಸ್ಪನಕೄಡ ತಾಡತಿರ

3518 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಸನಮಂತ್ ನಾಶಿತಾಡತಿರ

3519 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ಬಿ. ಮೄಟಿರ ತಾಡತಿರ

3520 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3521 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪಾಿಂಡುರಂಖ ತಾಡತಿರ

3522 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಳ್ ತಾಡತಿರ

3523 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷವಿತಾ ತಾಡತಿರ

3524 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಿಂಖ್  ಭೀಭವ ಫಡದಾಳತಾಡತಿರ

3525 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುಫದಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3526 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಷ್  ಕಡ ತಾಡತಿರ

3527 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಠ ಲ್ ತಾಡತಿರ

3528 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಖ್ ತಾಡತಿರ

3529 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ಭಡಿವಾಳ್  ಗುಬೄು ೀವಾಡತಾಡತಿರ

3530 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

3531 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3532 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕೄಲವು ತಾಡತಿರ

3533 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪೂಜಾ ತಾಡತಿರ

3534 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಕೆಕಂಫ ತಾಡತಿರ

3535 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ಗುಜಿ ನರ್ ತಾಡತಿರ

3536 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮೄಸಬೂಬ್ ಶೇಕ್ ತಾಡತಿರ

3537 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದರೆ್ ತಾಡತಿರ

3538 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3539 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಿದಾನಂದ ತಾಡತಿರ

3540 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಿಂ ತಾಡತಿರ

3541 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಮಯ  ದಿಔಕ ಸಂಗಿ ತಾಡತಿರ

3542 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಠಠ ಲ ತಾಡತಿರ

3543 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔಯ ಪಿಯ್  ನಾಟಿೀಔರ್ತಾಡತಿರ

3544 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕೆಲಾಷಮಯ  ಭಲಮ ಹರೇಭಠತಾಡತಿರ

3545 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬೆರು ತಾಡತಿರ

3546 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶೇಕಭಮ  ಭಹಾಿಂತೇವ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

3547 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3548 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಮೇರ್ಗ್  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

3549 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖದೄಾ ್ ತಾಡತಿರ

3550 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯತನಾಬಾಯಿ ಬುಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

3551 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಶ್ಯಯ  ಸ್ಪದಾರ ಭ ಫಖಲತಾಡತಿರ

3552 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

3553 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಮೂದ್ ತಾಡತಿರ

3554 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷಚಿನ್ ಎಸ್ ಬುಶೆಟೆಿ ತಾಡತಿರ

3555 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3556 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚೌಡ್  ಎಲ್ ಫಳಖರಿ ತಾಡತಿರ

3557 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರೇಖಾ ತಾಡತಿರ

3558 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ್ಯ ತಾಡತಿರ

3559 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿ್ ತಾಡತಿರ

3560 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತುಕಾರಾಭ ತಾಡತಿರ

3561 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಗಿಂದರ ತಾಡತಿರ

3562 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶೀಬಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3563 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ಫ್ಟಟಟೆ ತಾಡತಿರ

3564 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3565 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಖನಫಷ ಬುಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

3566 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದರೆ್ ತಾಡತಿರ

3567 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಕೄರ ್ ತಾಡತಿರ

3568 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಣ್ಮಂತ್ ಚ್ತನ ಕ್ಷ್ುತಾಡತಿರ

3569 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್  ವಯಣ್್  ಔಳಶೆಟೆಿತಾಡತಿರ

3570 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಿಂಗೊಿಂಡ್ ತಾಡತಿರ

3571 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

3572 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಕೄರ ಭಮ ತಾಡತಿರ

3573 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೌಯಭಮ  ದಿಔಕ ಣಿ ತಾಡತಿರ

3574 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

3575 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪುಿಂಡಲೀಔ ತಾಡತಿರ

3576 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3577 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುಣ್ು ತಾಡತಿರ

3578 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ತಾಡತಿರ

3579 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ಫಷಣ್ಣ  ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

3580 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲೀಹತ್ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಪುನರುತಾಾ ನತಾಡತಿರ

3581 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ್  ಅಲೆಗಾನ್ ತಾಡತಿರ

3582 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

3583 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ತಾಡತಿರ

3584 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗುರು್  ಭಲಕ ಜ್  ಭಸಾಲತಾಡತಿರ

3585 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುಧ್ೀರ್ ತಾಡತಿರ

3586 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧಭುಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3587 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭುನೇವವ ರಿ ಆನಂದ್ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

3588 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ತಾಡತಿರ

3589 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಣುಮ ಕವ ತಾಡತಿರ

3590 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗುರು್ ತಾಡತಿರ

3591 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜಖದವಿ ತಾಡತಿರ

3592 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3593 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಆನಂದಸಾಖಯ ತಾಡತಿರ

3594 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾತಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3595 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಾಜಾ ತಾಡತಿರ

3596 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮೇೀತಿ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

3597 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮೇೀದಿನ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

3598 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

3599 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಪಾಾ ಬ್ ತಾಡತಿರ

3600 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಶಿಕಾಿಂತ್ ಜೆಡಡ ಗಿ ತಾಡತಿರ

3601 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಗುರುನಿಂಖ್  ಮಂಖಲಧೆತಾಡತಿರ

3602 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದಾನಭಮ  ಶಂಔಯಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ತಾಡತಿರ

3603 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಕುಿಂತಲಾ ಗುರುಲಿಂಖ್  ಬುಜಾರಿತಾಡತಿರ

3604 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಮಯ  ಔಡಿಭನ ತಾಡತಿರ

3605 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಭುಲಿಂಖ ತಾಡತಿರ

3606 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಈವವ ಯ್ ತಾಡತಿರ

3607 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3608 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ತಾಡತಿರ

3609 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

3610 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

3611 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭೀಭಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಜಪುತ್ತಾಡತಿರ

3612 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ



3613 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚ್ನನ ಭಮ  ಭೀಮಾಶಂಔಯ ಫಯಗಾಲೇತಾಡತಿರ

3614 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುಜಾತ ತಾಡತಿರ

3615 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಹುಲ್ ಈಯಣ್ಣ  ಚೀಯಔಟೆಿತಾಡತಿರ

3616 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹೇನನ ್ ತಾಡತಿರ

3617 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ ಸಂಖ್  ಕೄರೂಯತಾಡತಿರ

3618 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷತವ ತಾಡತಿರ

3619 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

3620 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಹೇನಾನ ಳಿ ತಾಡತಿರ

3621 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಹುಲ್ ತಾಡತಿರ

3622 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

3623 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೊೀವಿಿಂದ ತಾಡತಿರ

3624 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3625 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

3626 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಕಾವ ಚೇಳಗರಿ ತಾಡತಿರ

3627 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

3628 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುನಂದಾ ತಾಡತಿರ

3629 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

3630 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗುರುಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

3631 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪಾುತಿ ತಾಡತಿರ

3632 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಚಿತಾಪುಯ ತಾಡತಿರ

3633 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮೀನಾಕ್ಷ್ಮ ತಾಡತಿರ

3634 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

3635 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಭರ್ ತಾಡತಿರ

3636 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಧಯ ಸಂಖಮಯ  ಭಠತಾಡತಿರ

3637 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬಾಸಾಹಫ ಹುಷ್  ಫನಾ ೀಡ್ಡತಾಡತಿರ

3638 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ಸಂಖ್  ಅಿಂಡ್ಡವಾಡಿತಾಡತಿರ

3639 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ತಾಡತಿರ

3640 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ತಾಡತಿರ

3641 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮುತನ ್ ತಾಡತಿರ

3642 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಭೀಭರಾವ್ ಅಿಂಡ್ಡವಾಡಿತಾಡತಿರ

3643 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದತನ ್  ಔರೆ್  ಪೇಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

3644 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3645 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೊೀಪಾಲ್ ಜನಔರ್ ತಾಡತಿರ

3646 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲೀಔಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3647 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧಭುರೇ ತಾಡತಿರ

3648 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗಿರಾಭಮ ತಾಡತಿರ

3649 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

3650 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅರ್ಜಮೂದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

3651 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

3652 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

3653 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

3654 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

3655 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಂಡು ತಾಡತಿರ

3656 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಾಜ್ ತಾಡತಿರ

3657 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

3658 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಯಮಯ  ಹರೇಭ ತಾಡತಿರ

3659 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3660 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಸಭದನಪ್ ರಾಜಕಾಾ ಬ್ ಉದಾಚ್ನ್ತಾಡತಿರ

3661 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಲಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3662 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಿಂಡು ಸಾಬ್ ಅಲಲ ಫಕ್ಷ್ ಕೇಯಬುತಾಡತಿರ

3663 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧೂಳ್ ತಾಡತಿರ

3664 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಲ್ ತಾಡತಿರ

3665 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಸ್ಪದಾ ್  ಚ್ಟೆ ಯಕ್ಷ್ತಾಡತಿರ

3666 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತಾಡತಿರ

3667 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಖಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3668 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೀರ್ಗ್ ತಾಡತಿರ

3669 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇನಾಖರಾಜ ಔಲವತಿ ತಾಡತಿರ

3670 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭನಿಂಖ್  ಭಲಲ ್  ಬೇಲೆಗಾಿಂತಾಡತಿರ

3671 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿ ರುದರ ತಾಡತಿರ

3672 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3673 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

3674 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಯವಿನಾದ ತಾಡತಿರ

3675 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

3676 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

3677 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಎಸ್ ಬೇಲೆಗಾಿಂವ್ತಾಡತಿರ

3678 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

3679 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತುಕಾರಂ ಶಿರ ೀಮಂತ ತಳವಾಯತಾಡತಿರ

3680 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅನಸೂಜಬಾಯಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಚಾನೆಗಾಿಂವ್ತಾಡತಿರ

3681 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

3682 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ್ ತಾಡತಿರ

3683 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪುಷ್್ತ ತಿ ತಾಡತಿರ

3684 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

3685 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3686 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಟಲ್ ತಾಡತಿರ

3687 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚೆನನ ್ ತಾಡತಿರ

3688 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಿಂದಿರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3689 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3690 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವನಮುಕ್  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಯಗೊಿಂಡತಾಡತಿರ

3691 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾರೆ್ ತಾಡತಿರ

3692 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

3693 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾರ ಮ ರಾರ್ಜ ಮತಿರ ತಾಡತಿರ

3694 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ಮುಜಾರ್ ತಾಡತಿರ

3695 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್  ಖಡದ ತಾಡತಿರ

3696 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

3697 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3698 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3699 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

3700 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾಮವ ತಾಡತಿರ

3701 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3702 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಸು ತಾಡತಿರ

3703 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರೇಭಮ  ವಯಣ್ಮಯ  ಬಾಯ ಡಿಗಾಲತಾಡತಿರ

3704 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

3705 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಿಂಖ್  ಹೇನಾನ ಳಿ ತಾಡತಿರ

3706 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಭೀಭಶ್ಯಯ ತಾಡತಿರ

3707 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

3708 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷ್ ತಾಡತಿರ

3709 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಇಟ್ನಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3710 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೊೀಪಾಲ್ ನಾಯಕ ೀಡಿ ತಾಡತಿರ

3711 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ಗೊೀಪಾಲ್ ನಾಯಕ ೀಡಿತಾಡತಿರ

3712 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸುಡ್ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3713 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

3714 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

3715 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

3716 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತಾಡತಿರ

3717 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಾಗಶ್ ಬಜಂತಿರ ತಾಡತಿರ

3718 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

3719 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಡತಿರ

3720 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಿಂಬಾಜ ತಾಡತಿರ

3721 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

3722 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ ಚಿತಾನ ಪುಯ ತಾಡತಿರ

3723 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸೇೀಭಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3724 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3725 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಔಯ ನಿಂಖದಳಿಿ ತಾಡತಿರ

3726 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಹೇನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

3727 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಂಔಯ್ ತಾಡತಿರ

3728 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಾಮ್  ಪಿಯ್  ಫಳಗರಿತಾಡತಿರ

3729 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರುಕುಭಬಾಯಿ ಮಾಮ್  ಫಳಗರಿತಾಡತಿರ



3730 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಉಮಶ್ ಬಾಲ್ಲಗಿು ತಾಡತಿರ

3731 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಯಮವ ತಾಡತಿರ

3732 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜಪಿಬಾಯಿ ಪುಲಚಂದ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

3733 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅರ್ಜುನ್ ತಾಡತಿರ

3734 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದವಿ ತಾಡತಿರ

3735 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಿಂದರ  ನೀಲೆಗಾಿಂವ್ ತಾಡತಿರ

3736 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

3737 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಮುಟೆ ್  ಮುಜಗೊಿಂಡತಾಡತಿರ

3738 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್ ತಾಡತಿರ

3739 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಷವಿತಾ .ಆರ್. ಕೄಿಂಖನಾಲ್ತಾಡತಿರ

3740 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3741 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಾಜಾಬಿ ಬಿಿಂಗೊೀಲ ತಾಡತಿರ

3742 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಂಖಣ್ಣ ತಾಡತಿರ

3743 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಸೇೀಭಶೆಟೆಿ ತಾಡತಿರ

3744 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ್  ಶೆರಿಕಾರ್ ತಾಡತಿರ

3745 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಲರಾಮ ತಾಡತಿರ

3746 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3747 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗೌರಿಶ್ ತಾಡತಿರ

3748 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ವಯಣ್್ ತಾಡತಿರ

3749 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಇಯ್  ಚೀಯಗಿತಾಡತಿರ

3750 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಸ್ಪದಾ ್  ಭೂಶೆಟೆಿತಾಡತಿರ

3751 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರಾಭಸ್ಪಿಂಗ್ ರಾಜಪುಟ್ ತಾಡತಿರ

3752 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವೆಶ್ಯಲ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಹರೇಭಠತಾಡತಿರ

3753 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಾಡತಿರ

3754 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧಭುಣ್ಣ  ಪಾಿಂಡು ಸುಲಾನ ನ್ ಪುರ್ತಾಡತಿರ

3755 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬಖವಾನ್ ಧೈಗೊೀಡ್ಡ ತಾಡತಿರ

3756 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ವಣ್ು್  ತತವ ತಾಡತಿರ

3757 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಿಟೆ ಲ್ ಧೂಳ್  ಫರಾನ್ು ಯತಾಡತಿರ

3758 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಆದಿನಾಥ್ತಾಡತಿರ

3759 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

3760 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3761 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸ್ಪರಾಜ ತಾಡತಿರ

3762 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಧಯ ತಾಡತಿರ

3763 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸೆನಾಾ ಬ್ ತಾಡತಿರ

3764 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖದೄಾ ್ ತಾಡತಿರ

3765 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಚಂದಸಾಬ್ ಚಂಡಕೇೀಟೆತಾಡತಿರ

3766 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಖಜಾನನ ತಾಡತಿರ

3767 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಧನ್ ತಾಡತಿರ

3768 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಬೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

3769 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

3770 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

3771 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ನಿಂಖ್ ತಾಡತಿರ

3772 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತಾಡತಿರ

3773 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಜಟೆೆ ್  ಜಮ್  ದಡಡ ಗಿತಾಡತಿರ

3774 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮೌಲಲ ಬಂದ ರುಕುಮ ದಿಾ ೀನ್ತಾಡತಿರ

3775 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಈಯಭಮ ತಾಡತಿರ

3776 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಭಸ್ಪದಾ ತಾಡತಿರ

3777 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಭಲನಾಬಿ ಮೌಲಾಲ ರುಕುಮ ದಿಾ ೀನ್ತಾಡತಿರ

3778 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಅಕಾಬಾರ್ ತಾಡತಿರ

3779 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ವಹಾಬೇದಿಾ ೀನ್ ತಾಡತಿರ

3780 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಮ ತಾಡತಿರ

3781 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

3782 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3783 ಅಪಜಲಪೂಯ ಔಯಜಗಿ 2020-2021 ಕಾಿಂಟ್ ತಾಡತಿರ

20 ವಿರ್ಷಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 3

20 ಭಹಾಿಂತ್  ಎಯ್  ಉಿಂಡಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಶಿಪುಯ Sunhemp 2

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಖಾಜಾಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಫನಸಟೆಿ Sunhemp 3

20 ಬೇಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಶಿಪುಯ Sunhemp 3

20 ಬಖವಂತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಸವಾಲಿಾ Sunhemp 3

20 ಮಂಖಳ್ಯ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಸಳಿಯಾಳ್ Sunhemp 2

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಮಾತೀಲ Sunhemp 2

20 ದೇಡಡ ್  ನಿಂಬಾಗಿು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗೌರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಗುರುದ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ Sunhemp 3

20 ಸುನಂದಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ Sunhemp 2

20 ಅಿಂಬಾರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Sunhemp 2

20 ಸ್ಪದಾ ್  ಗುರುಪಾದ್  ಮೆಲೇಶಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗೌರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಾಮನ Sunhemp 2

20 ಸ್ಪದಾ ಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಲ್ಲರುಗಿ Sunhemp 2

20 ಚ್ನನ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಲ್ಲರುಗಿ Sunhemp 2

20 ಭಹಬೂಬಾಾ ಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಲ್ಲರುಗಿ Sunhemp 2

20 ಅಬುಾ ಲ್್ಸಮೀದ್ ಟೆೆ ೀಪುಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಅಬುಾ ಲ್್ಸಮೀದ್ ಟೆೆ ೀಪುಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Sunhemp 3

20 ಭರೆ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 3

20 ವರಿೀಬಾಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Sunhemp 2

20 ಲಿಂಖರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಭಲಲ ಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ Sunhemp 3

20 ಧರೆ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ತುಔಕ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 PNDIT ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ಸಣ್ಮಂತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಧರೆ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 2

20 ಸಣ್ಮಂತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ವಯಣ್್  ದಡಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಕುಮಾಯಸಾವ ಮ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖಮಯ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 MALENDRA ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ತಿ್ ವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಹಾನನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ಹಾನನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ರಾಕಶ್ ಸ್ಪಿಂಧೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಅಬುು ದಲ್ ಔರಿೀಿಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Sunhemp 3

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಸುಖಳ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಸುಖಳ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಗೊೀಔಣ್ು ಭಕಾನೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಗೊೀಔಣ್ು ಭಕಾನೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ದವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 1

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಶೇಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಶೇಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಯವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಯವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2



20 ದವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ದವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Sunhemp 2

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 2

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 2

20 ಗಾಮತಿರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Sunhemp 2

20 ಚ್ನನ ಭಮ  ವಯಣ್್  ವಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಭಹಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 1

20 ಅ್ ರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಭಹಬೂಬ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Sunhemp 2

20 ಜಖದಿೀಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 2

20 ಭಹಾಿಂತವ  ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 2

20 ಭೌಯಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 2

20 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 2

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಚಿನಭಲಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 3

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 2

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 1

20 ಷರೂಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Sunhemp 3

20 ಔನಾಯ  ಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಜಮಾದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Sunhemp 3

20 ಸ್ಪದಾ  ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ಸುಶಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಸುಶಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಭಡಿವಾಳಮಯ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಭಡಿವಾಳಮಯ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ವಿೀಯಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಸುರೇವ ಜಮಾದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Sunhemp 2

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ಫಷ್  ಔಳಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ನಾಗವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ರೀಶನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಅಿಂಬಾರೇ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ವಯಣ್ಫಷ್  ಫಷಣ್ಣ  ಔಳಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕಾಳಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಅಶಿವ ನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ಸೇಿಂಡುಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 1

20 ನಿಂಬೄವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 2

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Sunhemp 2

20 ಯಮವವ ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Sunhemp 1

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಬಾಬು SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Sunhemp 2

20 ಔಭಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಭಾಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 3

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗಾಡಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Sunhemp 2

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ವಿೀರೇಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Sunhemp 1

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಸಣ್ಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ನಯಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 3

20 ಯಸೂಲಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 2

20 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 1

20 ಬಾಬು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 1

20 AMOGI ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 1

20 ಜೆಟೆ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 1

20 ಜೆಟೆ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಖಾದಿರ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 1

20 ಅಮೇಗಿ ಸ್ಪ ಔಲ್ಲಲ ರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಮಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Sunhemp 3

20 ಕಾಿಂಟ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 1

20 ಕುಲಸುಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಯಸೂಲ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 3

20 ಸಾದಿಕ್ ಅಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 1

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 1

20 ಶಿ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 3

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 3

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kolnur Sunhemp 3

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 1

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಷತಿೀಶ್ ಮಾಳರ್ಗ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 3

20 ಶಿವಯಣ್್  ಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 2

20 ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 2

20 ದಯಾನಂದ ಸೄಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 2

20 ಮಜಾು ಷಯಿೀದ್ ಬೆಗ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ದಾನಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ರ ದಿೀಪ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಅಿಂಬಾದಾಸ್ ಫಷ್  ಸಯಳೇಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ಷಲೀಿಂ ಬಂಡನಜ್ ಮಾತೀಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 2

20 ಭಾಖಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Sunhemp 2

20 ASHOK ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ನಿಂಫಣ್ಣ  ನಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 4

20 ಭಹಾದವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಜಟೆ ್  ಮಲಲ ್  ಔಲ್ಲಲ ರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಶಿವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ನಭುಲಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಘಾನ ಟೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಧಭುಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಅನತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 4

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಧಭುಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಸುಚಿತರ  ಅಪ್ಾ ಸಾಫ ಠಾರೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3



20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ವಿರ್ಷಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಶ್ಯಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Sunhemp 3

20 ಪಯಾಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಟೆಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಔರೆ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ವಯಣ್ವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಭಲಲ ಭಮ  ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 2

20 ಹಯಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 3

20 ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಇಟಖಲಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Sunhemp 2

20 ಫ್ಟತಿಮಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Sunhemp 2

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಸುಲೀಚ್ನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 2

20 ರ ಭಾತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಅರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 3

20 ಬಾಟೆಲ್ ಎಿಂ ಟೆಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Sunhemp 2

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 3

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ನಂದಾದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Sunhemp 2

20 ಯವಿಚಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 3

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಜೇಗಿು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Sunhemp 3

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Sunhemp 3

20 ವಿೀಯಬದರ ್  ಸೇೀಬಾನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಚಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 1

20 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 2

20 ಹುಸನ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ನಾಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 3

20 ಸಂತೀಷ್ ಕವರಾವ್ ನಾಮಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಚಂದರ ವ ಮಾತರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 2

20 ಮಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಹೇನಾನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಔಲಾಯ ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ್ ಫಷ್  ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಅಮೃತ ಗುರುನಾಥ ಧೂಳಭನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಪಾುತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಗುರುನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಔಲಾತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Sunhemp 2

20 ಇಿಂದಭತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ವಯಣ್ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಅಿಂಫರಿೀಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ಶ್ಯಿಂತಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ಪಾಿಂಡುರಂಖ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 3

20 ಚೆನನ ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಶಿವಾನಂದ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಭಹಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 2

20 ಸಾವಿತಿರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ಸುನಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Sunhemp 2

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ರ ಭಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Sunhemp 3

20 ಚಂದರ ಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ನಾನಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 1

20 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Sunhemp 4

20 ರಾಭಜನ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್  ಶಿ್  ಜಡಿಡ ಭನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಜಮಶಿರ ೀ ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಶ್ಯಿಂತ್  ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ುತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಯೂನಸ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ಭೀಭಬಾಯಿ ಹೄಚ್ ಯ ತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Sunhemp 1

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಗೂಡು ಷಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಸುಲೀಚ್ನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Sunhemp 2

20 ಭಡಿವಾಳ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Sunhemp 2

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 2

20 ಬಾಬು SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Sunhemp 2

20 ಗುರುನಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Sunhemp 2

20 ಅಿಂಫವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Sunhemp 2

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Sunhemp 2

20 ಜಖದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Sunhemp 2

20 ವಯಣ್ಫಷ್  ನಲ್ಲರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Sunhemp 1

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಇಮಾಮ ಪಾಮಯಾ ಮುಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಆಶ್ಯ ಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Sunhemp 2

20 ಆಶ್ಯ ಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Sunhemp 2

20 ಯತನ  ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಶಿವಯಣ್್  ಗನೂರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Sunhemp 2

20 ಚಂದಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಚಂದಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Sunhemp 2

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Sunhemp 2

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 2

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 1

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಅಮುಲುಕಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 1

20 ಭೀಮಾಶಂಔಯ ಚ್ಳಗರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Sunhemp 2

20 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ಶ್ಯಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೀಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ಶ್ಯಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೀಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಫದಾ  ನಾಭದವ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Sunhemp 50

20 ನೀಲಕಂಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Sunhemp 50

20 ವಿೀಯಸಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Sunhemp 25

20 ಶಿವಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Sunhemp 50

20 ಶಿಪುತರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಭೀಭರಾಮ ಹೂಗಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Sunhemp 2

20 ಶಂಔಯಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Sunhemp 2

20 ಧತುನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಚೆನನ ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Sunhemp 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Sunhemp 2

20 ಸುರೇಖಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2



20 ಗಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Sunhemp 2

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 2

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Sunhemp 2

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Sunhemp 2

20 ಅಬುಾ ಲ್ ಸಫಿೀಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Sunhemp 2

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Sunhemp 2

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Sunhemp 1

20 ಸುಕದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಮವವಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Zinc Sulphate 25

20 ಕಾಶಿರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Zinc Sulphate 40

20 ಭಲಔಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Zinc Sulphate 40

20 ಭಲಔಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Zinc Sulphate 10

20 ಶಿನಿಂಖಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Siragi Magnesium Sulphate 50

20 ಶಂಔರ್ ಹೇಷಭನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Umerga Magnesium Sulphate 40

20 ವಯಣ್ಭಮ  ರ ಭುಲಿಂಖ ಇಟಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Magnesium Sulphate 24

20 ಶಿಪುತರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Badnalli Magnesium Sulphate 50

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kognur Zinc Sulphate 25

20 ಫಷವಂತರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Zinc Sulphate 40

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Zinc Sulphate 35

20 ಮಾಳ್  ಸಣ್ಮಂತ ನಾಡಗರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Gypsum 100

20 ನಿಂಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 100

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Gypsum 100

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Gypsum 100

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 100

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Gypsum 100

20 ಜಔಕ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 100

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 100

20 ಔಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 100

20 ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 100

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 50

20 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Gypsum 100

20 ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Gypsum 100

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Gypsum 100

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Gypsum 100

20 ಅಮೃತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Banhatti Gypsum 100

20 ಗುಯಣ್ ಅ್ ಯ ಗೊೀಲೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Gypsum 100

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Gypsum 100

20 ಕಾಭಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 100

20 ಶೀಭಾ ಎಲ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Gypsum 100

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Sunhemp 24

20 ಪಿರಾಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Sunhemp 26

20 ಬಿಿಂದಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Sunhemp 25

20 ಸುನಂದಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 50

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chinmalla Sunhemp 25

20 ಅಮಾನುಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Sunhemp 25

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Sunhemp 25

20 ಅಬುಾ ಲಾಕ ಡರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ವಿದಾಯ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಅಬುಾ ಲಾಕ ಡರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ದಿನೇಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Sunhemp 2

20 ಮಾರುತಿ ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Sunhemp 2

20 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ಸ್ಪದಾ ಬಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ನೆಸರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಅಿಂಜಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಅನವಿೀಯಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಭನೂಾ ರ್ ಟೆಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಶಿರ ೀಧರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 3

20 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಎಿಂಡಿ ಹಾಶಿಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಾಳ್  ದೇಡಭನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Gypsum 100

20 ಇಬಾರ ಹಿಂ ಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Gypsum 100

20 ಅಮೃತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 100

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Gypsum 100

20 ಸಂರ್ಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 100

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Gypsum 200

20 ಯವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Gypsum 150

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 150

20 ವಯಣ್್  ಡಿ ಫಖಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Gypsum 200

20 ಸುಯಭಮ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Gypsum 200

20 ನಿಂಖಣ್ಣ  ಜಖದಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Gypsum 200

20 ಔಲಲ ್  ನಿಂಬಾಗಿು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Gypsum 200

20 ಭೂತಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Gypsum 200

20 ಅಮೃತ ಮಾತರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Gypsum 200

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 200

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Gypsum 200

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Gypsum 100

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Gypsum 100

20 ಮೆಬೂಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 200

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 200

20 ವಿಲಾಷಭತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 200

20 ವಯಣ್್  ಸ್ಪದಾರ ಭ ಡಡ ರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Gypsum 200

20 ಮಾಳ್  ಸಣ್ಮಂತ ನಾಡಗರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Gypsum 100

20 ನಿಂಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 100

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 100

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Gypsum 100

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Gypsum 100

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Gypsum 100

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Gypsum 100

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Gypsum 50

20 ಅಮೃತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Banhatti Gypsum 100

20 ಗುಯಣ್ ಅ್ ಯ ಗೊೀಲೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Gypsum 100

20 ಧರೆ್  ತ್ಖನೂರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಪಿೀಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Sunhemp 2

20 ತಭಮ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Sunhemp 2

20 AILABAI ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಚೆನನ ಫಷ್  ಎಿಂ ಜಾಿಂಡ್ಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Sunhemp 2

20 AILABAI ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Sunhemp 2

20 ಭಾಗಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ಭಾಗಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Sunhemp 2

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Sunhemp 2

20 ಬಾಬು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 25

20 ಹೇನನ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Sunhemp 25

20 ಬಖವಂತ ದತುನ  ನಾಯಕ ೀಡಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Sunhemp 25

20 ಭಹಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Sunhemp 25

20 ಮಾಲಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Sunhemp 25

20 ವಯಣ್್  ಈಖ್  ಸಲಸಂಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Sunhemp 25

20 ಭಹಾನಂದ ಮೄತಿರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Sunhemp 25

20 ದವಯಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Sunhemp 25

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Sunhemp 25

20 ಅನಾನ  ರೇ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Sunhemp 25

20 ಪಾುತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Sunhemp 25

20 ಧನಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Sunhemp 25

20 ಮಾದವಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಮಾದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Sunhemp 25

20 ಯಾಖ್  ಸಲಸಂಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Sunhemp 25

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Gypsum 150

20 ಕಾಭಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 150

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Gypsum 100

20 ಖಜಾನಂದ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Gypsum 150



20 ಹುಚ್ಚ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Gypsum 150

20 ಪಂಡಿತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Gypsum 150

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 150

20 ಭೀಮಾಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 150

20 ಪಾರುಬಾಯಿ ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Gypsum 150

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Gypsum 150

20 RAMABAI ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 150

20 ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಭೂತಲೆ ಜಾಧವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Gypsum 150

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 150

20 ಸಂಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 150

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Gypsum 200

20 ಲಾಲು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 200

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 200

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Gypsum 200

20 ನಿಂಖ್  ಗುರು್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Gypsum 200

20 DESU ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 200

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 150

20 ಶಂಔರ್ ಸೇಿಂಡ್  ಚ್ಲವಾದಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 200

20 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 200

20 ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Gypsum 200

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Gypsum 200

20 ನಿಂಖ್  ಮಂಖ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Gypsum 200

20 ಗುರುಫಷ್  ಕುಿಂಭಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Gypsum 100

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಮಾಲಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Gypsum 100

20 ಶಿವಾನಂದ ಅಡಕ್ಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Gypsum 100

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Gypsum 100

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Gypsum 100

20 ಬಿಿಂದಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Magnesium Sulphate 30

20 ವಯಣ್ಭಮ  ರ ಭುಲಿಂಖ ಇಟಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Magnesium Sulphate 24

20 ನ್ ಚೌಡ್ಪುಯಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 50

20 ರುಔಮ ಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 50

20 ಭೀಭರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಡ್ಪುಯಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 25

20 ವೆಕುಿಂಠದಾಸ್ ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಚೌಡಪುಯಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 50

20 ಭಹವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಚೌಡ್ಪುಯಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 50

20 ವಿಠಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 25

20 ಫಷಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 50

20 ಖೇಭಸ್ಪಿಂಗ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 50

20 ಚೌಡಪುಯಔರ್ ಶೇಶಗಿರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 25

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Sunhemp 50

20 ಚ್ನನ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Zinc Sulphate 10

20 ಗಾಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sagnur Zinc Sulphate 20

20 ಗಾಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sagnur Zinc Sulphate 35

20 ಕುಷಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Zinc Sulphate 25

20 ಗೌಷಪಾಶ್ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (K) Zinc Sulphate 30

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Zinc Sulphate 40

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Zinc Sulphate 10

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Zinc Sulphate 40

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Zinc Sulphate 30

20 ಹಯಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Zinc Sulphate 30

20 ಹಯಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Zinc Sulphate 20

20 ಶೀಭಾತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Zinc Sulphate 40

20 ಶೀಭಾತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Zinc Sulphate 40

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Zinc Sulphate 40

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Zinc Sulphate 30

20 ದೌಲತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Zinc Sulphate 30

20 ದೌಲತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Zinc Sulphate 40

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Zinc Sulphate 40

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Zinc Sulphate 20

20 ಕುಪಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Gypsum 100

20 ಮಲ್  ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಉಿಂಡಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Gypsum 100

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Gypsum 100

20 ಭಣಿಔರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 100

20 LOAXMIBAI TUKARAM ಔಲಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Gypsum 100

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Gypsum 100

20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Gypsum 100

20 ವಯಣ್್  ಭಮಕರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Gypsum 100

20 ಮಂಖಳ್ಯ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Gypsum 100

20 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 100

20 ಮಾರುತಿ ಫಖಳೂರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Gypsum 150

20 ಸುಶ್ಯಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Gypsum 150

20 ಫಷರಾಜ ಉದಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Gypsum 200

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Gypsum 150

20 ಪಂಚ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Gypsum 100

20 ಕಾಿಂಟೆ್  ನಾಖ್  ವಿಭೂತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Sunhemp 50

20 ರಾಭಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Sunhemp 50

20 ಭಹಬೂಬ್ ಭಶ್ಯಖಾ ದಾ ಲೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Sunhemp 50

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Sunhemp 50

20 ವೆಶ್ಯಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Sunhemp 50

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Sunhemp 50

20 ಫಕ್ಷ್ನ ರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Dannur Borax 26

20 ಫಕ್ಷ್ನ ರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Dannur Borax 28

20 ಹುಷನಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Borax 18

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 28

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 28

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 14

20 ದಸು ಖ್ೀರು ಚ್ವಾಹ ಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 28

20 ದಸು ಖ್ೀರು ಚ್ವಾಹ ಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 28

20 ದಸು ಖ್ೀರು ಚ್ವಾಹ ಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 16

20 ಅಬುಾ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Borax 26

20 ಅಬುಾ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Borax 24

20 ಅಬುಾ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Borax 10

20 ಫಕ್ಷ್ನ ರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Dannur Borax 12

20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 18

20 ರುದರ ಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 24

20 ಬಾಹುಫಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 20

20 ಶಿಲಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Belundgi Zinc Sulphate 40

20 ಬಾಹುಫಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 10

20 ರಿಯಾಜಾಾ ನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 18

20 ರಿಯಾಜಾಾ ನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 22

20 ಶ್ಯಿಂತಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಶ್ಯಿಂತಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 16

20 ಮೌಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 22

20 ಮೌಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 14

20 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 16

20 ಷವಿತಾ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಪಿರಾಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 16

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Borax 20

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Borax 18

20 ಶಿವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gudur Borax 28

20 ಶಿವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gudur Borax 28

20 ಶಿವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gudur Borax 14

20 ನಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 24

20 ನಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 26

20 ಶಿಲಿಂಖ ಫಡ್ಡಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 18

20 ಶಿಲಿಂಖ ಫಡ್ಡಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 12

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಅಪ್ಾ ರಾವ್ ನಲ್ಲಲ ರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Dannur Borax 24

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 24

20 ಚ್ನನ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Borax 18

20 ಚ್ನನ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Borax 14



20 ಚ್ನನ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Borax 22

20 ಚಿದಾನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Siragi Borax 24

20 ಚಿದಾನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Siragi Borax 22

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Borax 14

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Borax 18

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 26

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 28

20 ಶಿವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gudur Borax 22

20 ಶಿವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gudur Borax 24

20 ನಿಂಖಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಶ್ಯಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 26

20 ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಶ್ಯಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 12

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 22

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 20

20 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 16

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 16

20 ಚಿದಾನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 26

20 ಚಿದಾನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 24

20 ಭಹಾಿಂತಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kognur Borax 22

20 ಭಹಾಿಂತಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kognur Borax 14

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarhalli Borax 16

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarhalli Borax 18

20 ಭಹಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Borax 28

20 ಭಹಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Borax 26

20 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 16

20 ಹುಣ್ಚ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 26

20 ಹುಣ್ಚ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 24

20 ಫಷಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Borax 28

20 ಫಷಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Borax 18

20 ಫಷಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Borax 16

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 18

20 ಘಾನು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಅಮೃತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 26

20 ಅಮೃತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 26

20 ಅಮೀರಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Borax 26

20 ಅಮೀರಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Borax 28

20 ಯವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 24

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 8

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhognalli Borax 28

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhognalli Borax 28

20 ದವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhognalli Borax 14

20 ದವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 28

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 24

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 12

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (K) Borax 24

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (K) Borax 26

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (K) Borax 10

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಗಾಮತಿರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 26

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 24

20 ಚ್ನನ ಭಮ  ವಯಣ್್  ವಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 10

20 ಭಹಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 28

20 ಅ್ ರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 28

20 ಭಹಬೂಬ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 20

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 28

20 ಜಖದಿೀಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 28

20 ಭಹಾಿಂತವ  ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 26

20 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 28

20 ಭೌಯಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 26

20 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 28

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಚಿನಭಲಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 28

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Borax 12

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 26

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 16

20 ವಿೀರೇಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Borax 24

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Borax 26

20 ಸಣ್ಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Borax 24

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Borax 26

20 ನಯಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Borax 26

20 ಯಸೂಲಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Borax 26

20 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Borax 28

20 ಬಾಬು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Borax 28

20 AMOGI ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Borax 12

20 ಜೆಟೆ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಜೆಟೆ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಖಾದಿರ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 28

20 ಅಮೇಗಿ ಸ್ಪ ಔಲ್ಲಲ ರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಮಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 12

20 ಕಾಿಂಟ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಕುಲಸುಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಯಸೂಲ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 16

20 ಸಾದಿಕ್ ಅಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 18

20 ಶಿ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 24

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಷತಿೀಶ್ ಮಾಳರ್ಗ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಶಿವಯಣ್್  ಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 8

20 ದಯಾನಂದ ಸೄಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಮಜಾು ಷಯಿೀದ್ ಬೆಗ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 24

20 ದಾನಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ರ ದಿೀಪ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಅಿಂಬಾದಾಸ್ ಫಷ್  ಸಯಳೇಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಷಲೀಿಂ ಬಂಡನಜ್ ಮಾತೀಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 26

20 ಭಾಖಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 24

20 ASHOK ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ನಿಂಫಣ್ಣ  ನಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 28

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 26



20 ಭಹಾದವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 12

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Dannur Borax 28

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Borax 28

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Borax 26

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Borax 16

20 ಜಟೆ ್  ಮಲಲ ್  ಔಲ್ಲಲ ರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 28

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 26

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 24

20 ಶಿವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Borax 26

20 ನಭುಲಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Borax 24

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Borax 12

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Borax 26

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಘಾನ ಟೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Borax 22

20 ಧಭುಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Borax 16

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 28

20 ಅನತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 28

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಧಭುಣ್ಣ  ಜಮಾದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 28

20 ಸುಚಿತರ  ಅಪ್ಾ ಸಾಫ ಠಾರೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 24

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 22

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 14

20 ವಿರ್ಷಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Borax 28

20 ಶ್ಯಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Borax 24

20 ಪಯಾಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಟೆಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Borax 24

20 ಔರೆ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Borax 26

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Borax 26

20 ವಯಣ್ವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Borax 24

20 ತುಕಾರಾಿಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 18

20 ಜಖನಾನ ಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 26

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ಅಪ್ಾ ರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 28

20 ಭಹಾಿಂತಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 26

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chinmalla Borax 24

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 20

20 ಕ್ಷ್ಸಾನ್ ಭೀರ್ಜ ರಾಥೀಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 24

20 ಮೀನಾಕ್ಷ್ಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 28

20 ಬೇೀರ್ಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Borax 28

20 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಎಸ್ ನಾಮಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 26

20 ಭದನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 24

20 ಚೀಕಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 22

20 ಭಚೇಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 10

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 12

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chinmalla Borax 26

20 ಶ್ಯಿಂತಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Borax 18

20 AKSAR SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 24

20 ಸನಭಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Borax 24

20 ಶಿವಯಣ್್  ಖಾಯ ಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 28

20 ನಾಗಿಂದರ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 28

20 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (K) Borax 28

20 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (K) Borax 26

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (K) Borax 12

20 ಧಭುರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Borax 28

20 ಆನಂದ್ ಎನ್ ಬೄಲಿುಿಂಪಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Borax 28

20 ಮಾಲಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA TAKALI Zinc Sulphate 40

20 ವಯಣ್್  ಈಖ್  ಸಲಸಂಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sagnur Zinc Sulphate 30

20 ಭಹಾನಂದ ಮೄತಿರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Zinc Sulphate 20

20 ಯಾಖ್  ಸಲಸಂಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Zinc Sulphate 25

20 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 45

20 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 50

20 ಸಂತೀಷ್ ಕೇೀಟ್ನಕ್ಷ್ು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kolnur Zinc Sulphate 50

20 ಕಾಭಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kolnur Zinc Sulphate 150

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Zinc Sulphate 25

20 ಖಜಾನಂದ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Zinc Sulphate 25

20 ನಿಂಖ್  ಗುರು್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Zinc Sulphate 25

20 DESU ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Zinc Sulphate 25

20 ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Zinc Sulphate 25

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Zinc Sulphate 25

20 ನಿಂಖ್  ಮಂಖ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Zinc Sulphate 25

20 ಗುರುಫಷ್  ಕುಿಂಭಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Zinc Sulphate 25

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಮಾಲಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Zinc Sulphate 30

20 ಶಿವಾನಂದ ಅಡಕ್ಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Zinc Sulphate 30

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kolnur Zinc Sulphate 30

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Zinc Sulphate 25

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Zinc Sulphate 25

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Zinc Sulphate 25

20 ಮಂಟಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Zinc Sulphate 25

20 ನೀಲಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 25

20 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 25

20 ಜಖಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 25

20 ಕ್ಷ್ವನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Zinc Sulphate 25

20 ಭೀಭರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Zinc Sulphate 25

20 ಜಹಾಿಂಗಿೀರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 25

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Zinc Sulphate 25

20 ವಿೀಯಣ್ಣ  ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Zinc Sulphate 35

20 ಅಿಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 25

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Zinc Sulphate 25

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Zinc Sulphate 25

20 ಭಲೆಲ ೀವ್  ಯಸಂಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Zinc Sulphate 25

20 ಲಿಂಖರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Zinc Sulphate 25

20 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Zinc Sulphate 25

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 25

20 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್  ಪಾದಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 25

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 25

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Zinc Sulphate 25

20 ನಯಷಯಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Zinc Sulphate 25

20 ರುಕೇಮ ದಿಾ ೀನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Zinc Sulphate 25

20 ಗಿೀತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Zinc Sulphate 25

20 ಚಾಿಂದಿು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Zinc Sulphate 25

20 ವಕುಿಂತಲಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Zinc Sulphate 25

20 ನಲಲ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Zinc Sulphate 25

20 ಅಜಮ ತ್ ಪಾಶ್ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Zinc Sulphate 25

20 ಜಖದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Zinc Sulphate 25

20 ರೂಪಾದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Zinc Sulphate 25

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Zinc Sulphate 25

20 ಭೀಭವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Zinc Sulphate 25

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Zinc Sulphate 25

20 ಮಾಲಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Zinc Sulphate 25

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Zinc Sulphate 25

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Zinc Sulphate 25

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Zinc Sulphate 25

20 ಅಿಂಬಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Zinc Sulphate 40

20 ಮಾರೆಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Zinc Sulphate 40

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Zinc Sulphate 30

20 ಸಂಖಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Zinc Sulphate 30

20 ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Borax 25

20 ತೀಪು ತುಕಾರಂ ರಾಠೀಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 25

20 ಅನೀಲಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 25

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Zinc Sulphate 25

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Zinc Sulphate 40

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Zinc Sulphate 10

20 ದೌಲತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Zinc Sulphate 30

20 ಎಿಂ ಡಿ ಹುಸನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Zinc Sulphate 40

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Zinc Sulphate 25



20 ಅಿಂಫರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Dannur Zinc Sulphate 30

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Dannur Zinc Sulphate 40

20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Zinc Sulphate 20

20 ಭಹಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Zinc Sulphate 40

20 ಭಹಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Zinc Sulphate 10

20 ಔಲಾತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarad Zinc Sulphate 30

20 ಔಲಾತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarad Zinc Sulphate 30

20 ಬಿಿಂದಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Zinc Sulphate 40

20 ಬಿಿಂದಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Zinc Sulphate 25

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chinmalla Zinc Sulphate 20

20 ಅಮಾನುಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Zinc Sulphate 40

20 ಅಮಾನುಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Zinc Sulphate 10

20 ಚಂದಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Umerga Magnesium Sulphate 40

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 18

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Borax 28

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Borax 22

20 ಸ್ಪದಾ  ಎಸ್ ಉಪ್ಿ ನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 24

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Borax 28

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Borax 28

20 ಶಿಲಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Borax 26

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (K) Borax 22

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (K) Borax 18

20 ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sagnur Borax 28

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sagnur Borax 12

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhognalli Borax 24

20 ನಿಂಖ್  ದೇಡಡ ಭನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhognalli Borax 26

20 ವಯಣ್್  ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Zinc Sulphate 40

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Umerga Borax 28

20 ತಭನಾನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Umerga Borax 28

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Umerga Borax 28

20 ತಭನಾನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 28

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Borax 24

20 ಗುರುಲಿಂಖಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Zinc Sulphate 20

20 ಈಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Magnesium Sulphate 40

20 ಮಾರೆ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Magnesium Sulphate 50

20 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇೀಟಔಲಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Magnesium Sulphate 20

20 ದಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Magnesium Sulphate 26

20 ಬದರ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Magnesium Sulphate 30

20 ವಕುಿಂತಲಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Magnesium Sulphate 50

20 ಲಿಂಗಾರೆಡಿಡ  ಖರಿ ವೄಿಂಔಟ್ ರಾಮ ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Magnesium Sulphate 14

20 ಬಿೀಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Magnesium Sulphate 20

20 ಶಿ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Dannur Magnesium Sulphate 26

20 ಜಖಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Borax 24

20 ಅಮಯ ಣ್ಣ  ಸ್ಪರಿಗೊಿಂಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Borax 18

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಷಯಷವ ತಿ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 6

20 ಅನಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Teghalli Borax 28

20 ಶಿಮೂತುಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Teghalli Borax 22

20 ನಾಖರಾಜ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಧೂಳಗುಿಂದಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Borax 26

20 ಅಶೀಔ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ರಾಭ್  ಯಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 14

20 ವಿೀಯಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Borax 28

20 ನಯಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Borax 12

20 ನಿಂಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 28

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 24

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Borax 28

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 24

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 28

20 ಜಔಕ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Borax 20

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Borax 28

20 ಔಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Borax 14

20 ಸೇೀಭಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 24

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 16

20 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Borax 10

20 ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 28

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 26

20 ಕಾಭಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Borax 24

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Borax 24

20 ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Borax 28

20 ಭಾಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Borax 22

20 ರಾಚೆಟೆಿ ಮ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಕುಪಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿಟಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಸಣ್ಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ALEEM ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸನಮ ಿಂತು ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚ್ನನ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಎಸ್ ಕ್ಷ್ವೆ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಕಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sidnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಯತಂಚಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಖಾಯ ಭಲಿಂಗ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಯಸ್ಪಿಂಸ ರೆಡಿಡ  ಎನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಆನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Zinc Sulphate 25

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಇದಾ  ಹಾರ್ಗ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gudur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಘಾಮ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ನೀಲಕಂಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಲಕುಕ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gudur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಸೇೀನಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhognalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕ್ಷ್ವನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸುಖಳ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸುಖಳ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಗೊೀಔಣ್ು ಭಕಾನೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಗೊೀಔಣ್ು ಭಕಾನೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhognalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 9

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಶೇಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಶೇಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಯವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಯವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kognur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 9

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ದವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8



20 ಗಾಮತಿರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Dannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಾಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Borax 28

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 28

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗಾಡಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 28

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 28

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ವಿೀರೇಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 20

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 20

20 ಸಣ್ಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Telloni Borax 28

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Borax 28

20 ನಯಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ಯಸೂಲಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Borax 16

20 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 25

20 ಬಾಬು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 25

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 28

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ನಾನಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 29

20 ಗೂಡು ಷಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ಸುಲೀಚ್ನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 28

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ಭಡಿವಾಳ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 28

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ಬಾಬು SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Borax 28

20 ಗುರುನಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 28

20 ಅಿಂಫವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Borax 28

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 28

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ಜಖದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 28

20 ವಯಣ್ಫಷ್  ನಲ್ಲರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Borax 28

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 28

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ಇಮಾಮ ಪಾಮಯಾ ಮುಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 28

20 ಆಶ್ಯ ಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Borax 28

20 ಆಶ್ಯ ಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 28

20 ಭಾಯತಾು ಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 25

20 ಶಿವಯಣ್್  ಗನೂರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 25

20 ಚಂದಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 25

20 ಚಂದಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 25

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Borax 25

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 25

20 ಫಷಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 25

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 25

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 25

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 25

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 25

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Borax 25

20 ಅಮುಲುಕಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 25

20 ಭೀಮಾಶಂಔಯ ಚ್ಳಗರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Borax 25

20 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 25

20 ಶ್ಯಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೀಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 25

20 ಶ್ಯಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೀಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Belundgi Borax 25

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 25

20 ಫದಾ  ನಾಭದವ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Telloni Borax 25

20 ನೀಲಕಂಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 25

20 ನಾಖಯತನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Borax 25

20 ಚಾಿಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Borax 25

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Soan Borax 25

20 ವಿೀಯಸಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 25

20 ಶಿವಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 25

20 ಶಿಲಿಂಖಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 25

20 ಸಾಫಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Soan Borax 25

20 ಭಸದಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 25

20 ದೌಲ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Borax 25

20 ಸಂಜೀರಾವ್ ಕುಲಔಣಿು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Borax 25

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 26

20 ಸ್ಪದಾ ನಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 26

20 ಷಣ್ಣ  ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 26

20 ಷದಾುರ್ ಷಯೆಯ ದ್ ಟೆಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 26

20 ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ್ಯ ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 26

20 ಶೇರು ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Borax 26

20 ಲಚ್ಚ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 26

20 ರ ಕಾವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 26

20 ಭಹಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 26

20 ಭಹಾದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Borax 26

20 ಭಹಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Borax 26

20 ಶಿದಾರ ಭ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Borax 26

20 ನಾಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ನಯಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 15

20 ಅನನ ರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 15

20 ಮೆಲಾರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ನಿಂಖಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ಎನಾು ಶೆರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 15

20 ಗುಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 15

20 ಗುಿಂಡ್  ದೇಡಡ ಭನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 15

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 19

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ಅನುಷ್ತ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Rhizobium (Liquid Based) 6

20 ಬಂಡ್ಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಮಾಲಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 16

20 ಶಿರ ೀದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಖಣ್ತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಬಾಬು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರ ಭು ಗುಾ ಗಿು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಅಪಾ ರಾ ಬಗಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ನಿಂಫವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Rhizobium (Liquid Based) 15

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Rhizobium (Liquid Based) 9

20 ನಭುಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Rhizobium (Liquid Based) 15

20 ಅಬುಾ ಲ್ ಖಫ್ಟರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Rhizobium (Liquid Based) 15

20 MD ಖಾದಿೀರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Rhizobium (Liquid Based) 6

20 ಫಷಣ್ಣ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಫಷಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli PSB(Liquid Based) 1

20 ದವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ಭಹತಾಬ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli PSB(Liquid Based) 1

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ಹಮಾತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) PSB(Liquid Based) 1

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಶಿಭನೆ್  ನಡುವಿನಭನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) PSB(Liquid Based) 1

20 ಮವವಂತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi PSB(Liquid Based) 1

20 ನಾಗಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur PSB(Liquid Based) 1

20 ವಿಠಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli PSB(Liquid Based) 2

20 ನಲಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli PSB(Liquid Based) 2



20 ಪಿೀಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ PSB(Liquid Based) 2

20 ವಯಣ್್  ಕುಿಂಬಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿಮೂತಿು ಭಹಾದ ಕುಿಂಬಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ PSB(Liquid Based) 2

20 ವಿದಾಯ ತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi PSB(Liquid Based) 2

20 ಷಚಿನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli PSB(Liquid Based) 2

20 ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) PSB(Liquid Based) 2

20 ನಾಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) PSB(Liquid Based) 1

20 ದಔಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) PSB(Liquid Based) 2

20 ಬದರ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) PSB(Liquid Based) 2

20 ಸಾಹಬ್ ಗೌಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ PSB(Liquid Based) 2

20 ಕಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ PSB(Liquid Based) 1

20 ಭಹಾದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ PSB(Liquid Based) 2

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಅರಾದಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ PSB(Liquid Based) 2

20 ವಶಿಔಲಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 2

20 ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur PSB(Liquid Based) 2

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali PSB(Liquid Based) 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗುತ್ನ ೀದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) PSB(Liquid Based) 2

20 ರಾಚ್ಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ PSB(Liquid Based) 2

20 ನೀಲಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ PSB(Liquid Based) 2

20 ಚಂದರ ಶ್ಯ ಬುಯನಪುಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 2

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 2

20 ಧೌಲತರಾವ್ ಸಂಗೊೀಲಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 3

20 ಸ್ಪದಾಾ ರೂ .  ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 3

20 ಆನಂದಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 2

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 2

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 2

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ingalgi (K) PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ನಟಿಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ingalgi (K) PSB(Liquid Based) 3

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad PSB(Liquid Based) 4

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli PSB(Liquid Based) 3

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur PSB(Liquid Based) 3

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಸುಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 2

20 ಆಯುಬ್ ಖಾನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ PSB(Liquid Based) 3

20 ಸತಿನ ಯದ ಖಾನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli PSB(Liquid Based) 2

20 ದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur PSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur PSB(Liquid Based) 3

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) PSB(Liquid Based) 2

20 ದೌಲತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) PSB(Liquid Based) 3

20 ಎಿಂ ಡಿ ಹುಸನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga PSB(Liquid Based) 3

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur PSB(Liquid Based) 3

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 3

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 3

20 ದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi PSB(Liquid Based) 10

20 ರಾಧ್ಕಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 20

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 16

20 ಕ್ಷ್ವನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur PSB(Liquid Based) 4

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor PSB(Liquid Based) 5

20 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) PSB(Liquid Based) 10

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 20

20 ಶೇಕ್ ಭಕೂಾ ದ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B PSB(Liquid Based) 10

20 ಶೈಕ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಯಹಾಮ ನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 20

20 ಬಿೀಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi PSB(Liquid Based) 20

20 ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi PSB(Liquid Based) 9

20 ಆದಶ್ು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi PSB(Liquid Based) 7

20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Telloni Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಿಂಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Vermicompost 600

20 ಔಲಾಯ ಣಿ ಗುಯ್  ತಾಖೇುಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Vermicompost 500

20 ASHOK ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Vermicompost 1000

20 ಯವಿಕಾಿಂತ್ ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Vermicompost 1000

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Soan Vermicompost 1000

20 ಖಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Vermicompost 1000

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Vermicompost 1000

20 ವಿಠಠ ಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Vermicompost 1000

20 ಫಷಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Vermicompost 1000

20 ತಾಮವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Vermicompost 1000

20 ಮಳಂಗೊಿಂಡ ಭಲಔ್  ಮತಿರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Vermicompost 1000

20 ಖಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Vermicompost 450

20 ಶಿಮೂತಿು ಸಳಔಟೆೆ ್  ಗಡ್ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Vermicompost 650

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Vermicompost 700

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭೀಭರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಲಾಲಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಸಂದಿೀಪ್ ಎಚ್ ಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಫಷಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಗಿೀತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸುಮತಾರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಸಂದಿೀಪ್ ಎಚ್ ಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗಿೀತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸುಮತಾರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ತನು ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಹರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಮಾವಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಮಾವಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ದಾಯ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ದಾಯ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಾಖಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Diggi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಹುಸನ್ ಭಾಷ್ತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ನಾಗಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಖಜೇಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Belundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Belundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಭೀಭವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮಾಲುಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 MD ಶ್ಯಫಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನೀಲಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ತಿ್ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಬಬಿಬಗಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗೌಡ್  ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ದಾನಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20



20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸೆಮದ್ ಲಾಲು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಜಖದಿೀಶ್ ಗೌಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಚ್ಮ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಚ್ನನ  ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಾಷಕ ರ್ ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಈವವ ಯಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal PSB(Liquid Based) 15

20 ಅಸಮ ದ್ ಅಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur PSB(Liquid Based) 15

20 ಹುಿಂಚ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan PSB(Liquid Based) 10

20 ಶಿವಾರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ನಿಂಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur PSB(Liquid Based) 1

20 ಷಫಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal PSB(Liquid Based) 1

20 ಜಖನಾಥರಾವ್ ಜಲೆಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) PSB(Liquid Based) 1

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) PSB(Liquid Based) 1

20 MAMATA ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur PSB(Liquid Based) 1

20 ಪಾಿಂಡುರಂಖರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಭಹಾದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur PSB(Liquid Based) 1

20 ನಂದಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) PSB(Liquid Based) 1

20 ನಯಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali PSB(Liquid Based) 1

20 ರಾಭರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ಯತನ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ಕಾಳಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi PSB(Liquid Based) 1

20 ತಭಮ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಭಸದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ವಾಭನ್ ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi PSB(Liquid Based) 1

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಜೆ ಭಸೄಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi PSB(Liquid Based) 1

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal PSB(Liquid Based) 1

20 ಸಣ್ಮಂತಾರ ಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಕಾಲ ಪುಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) PSB(Liquid Based) 1

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) PSB(Liquid Based) 1

20 ಶಿಲಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) PSB(Liquid Based) 1

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಮೄಲಿರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera PSB(Liquid Based) 1

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur PSB(Liquid Based) 1

20 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi PSB(Liquid Based) 1

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi PSB(Liquid Based) 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕೂಾಮ ಷ್ತ ದವುಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal PSB(Liquid Based) 1

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur PSB(Liquid Based) 1

20 ವೄಿಂಔಟಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera PSB(Liquid Based) 1

20 ವೄಿಂಔಟ್  ನಔಕ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera PSB(Liquid Based) 1

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur PSB(Liquid Based) 1

20 ನಯಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಮೇಖಳ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ಸೆದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ಅನಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli PSB(Liquid Based) 1

20 ಗುರುಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur PSB(Liquid Based) 1

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi PSB(Liquid Based) 1

20 ಅನಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಗೌಸಾಭಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi PSB(Liquid Based) 1

20 ಗೌಸಾಭಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಔಭಲಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali PSB(Liquid Based) 1

20 ಕೃಶಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali PSB(Liquid Based) 1

20 ಕೃಶಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali PSB(Liquid Based) 1

20 ಮಾಣಿಕಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಮಾಣಿಕಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal PSB(Liquid Based) 1

20 ಗುರುಲಿಂಖಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal PSB(Liquid Based) 1

20 USMANSAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಮಾಣಿಕಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali PSB(Liquid Based) 1

20 ಬೇಿಂಬಾಲಿ್  ಅಮೄರ ಶ್ ಶಂಔಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 MAREMBI ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಮೇಗುಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli PSB(Liquid Based) 1

20 ಮೇಗುಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) PSB(Liquid Based) 1

20 ಸಾವಿತರ  ಅಶೀಕ್ ಭಂಡ್ರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) PSB(Liquid Based) 20

20 ಸಾವಿತರ  ಅಶೀಕ್ ಭಂಡ್ರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) PSB(Liquid Based) 20

20 ಭಹಾದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Telloni PSB(Liquid Based) 20

20 ದವಿೀಿಂದರ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur PSB(Liquid Based) 20

20 ವಿರ್ಷಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 20

20 ಭಹಾಿಂತ್  ಎಯ್  ಉಿಂಡಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 20

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan PSB(Liquid Based) 20

20 ಖಾಜಾಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Dudangi PSB(Liquid Based) 20

20 ಬೇಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga PSB(Liquid Based) 20

20 ಬಖವಂತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) PSB(Liquid Based) 20

20 ಮಂಖಳ್ಯ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 20

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 20

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 20

20 ದೇಡಡ ್  ನಿಂಬಾಗಿು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga PSB(Liquid Based) 20

20 ಅಮೀರಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) PSB(Liquid Based) 20

20 ಅಮೀರಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi PSB(Liquid Based) 20

20 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA PSB(Liquid Based) 20

20 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi PSB(Liquid Based) 20

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga PSB(Liquid Based) 20

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga PSB(Liquid Based) 20

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA PSB(Liquid Based) 20

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 20

20 ಸಂಜೀರಾವ್ ಕುಲಔಣಿು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi PSB(Liquid Based) 20

20 ಸಣ್ಮಂತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 20

20 ವಯಣ್್  ದಡಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal PSB(Liquid Based) 20

20 ಕುಮಾಯಸಾವ ಮ ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖಮಯ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur PSB(Liquid Based) 20

20 MALENDRA ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi PSB(Liquid Based) 15

20 ತಿ್ ವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal PSB(Liquid Based) 15

20 ಹಾನನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur PSB(Liquid Based) 10

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ್ಮಯ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಿವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಖವಂತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಜಟೆೆ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಿಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಸೇೀಭವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮೃತಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ದವಿಿಂದರ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನೀಲಕಂಠ ಸಫಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur PSB(Liquid Based) 23

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur PSB(Liquid Based) 10

20 ತಭನಾನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur PSB(Liquid Based) 6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor PSB(Liquid Based) 5

20 ತಭನಾನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Umerga PSB(Liquid Based) 15

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur PSB(Liquid Based) 3

20 ಕ್ಷ್ಯಣ್ಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi PSB(Liquid Based) 6

20 ರಾಗವಿಂದರ  ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor PSB(Liquid Based) 12

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor PSB(Liquid Based) 8

20 ಅತಿಯಾ ಬಗಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur PSB(Liquid Based) 1

20 ಸ್ಪದಾ ಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಂಖಮಯ  ಸಾವ ಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20



20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ದವಯಥ ವಾಗಿಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮಲಾಯ  ಸನಮ ಮಯ  ಗುತ್ನ ೀದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಜಯ ೀತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಔವಿತಾ ಮೇಳಕರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Telloni Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶ್ಯಯದಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅನೀಲಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮೇನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಬಾಬು ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಜಖಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಮಯ ಣ್ಣ  ಸ್ಪರಿಗೊಿಂಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಷಯಷವ ತಿ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅನಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಿಮೂತುಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಾಖರಾಜ್ ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಧೂಳಗುಿಂದಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸ್ಪರಾಜದಿಾ ೀನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಗುರುಪಾದ್  ಅರಂಔಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿನೀಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿಟೆ ಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಪಾುತಿ ಭೀಭಯ ಭಾವಿಔಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅನನ ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) PSB(Liquid Based) 4

20 ರಾಭ್  ಯಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗುಿಂಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಾಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಾಭರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಾಗಿಂದರ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವೄಿಂಔಟ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸನುಭಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಆವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿೀಯಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಯಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಬುಪಾಲ್ ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮಾಳ್  ಸಣ್ಮಂತ ನಾಡಗರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ನಿಂಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಜಔಕ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಔಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಯಣ್್  ಡಿ ಫಖಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಸುಯಭಮ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Umerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಿಂಖಣ್ಣ  ಜಖದಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kognur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಔಲಲ ್  ನಿಂಬಾಗಿು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭೂತಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 18

20 ಅಮೃತ ಮಾತರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಮೆಬೂಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿಲಾಷಭತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 13

20 ವಯಣ್್  ಸ್ಪದಾರ ಭ ಡಡ ರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 13

20 ಮಾಳ್  ಸಣ್ಮಂತ ನಾಡಗರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಿಂಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 13

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಮಾಲಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ್್  ಈಖ್  ಸಲಸಂಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 13

20 ಭಹಾನಂದ ಮೄತಿರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ದವಯಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಅನಾನ  ರೇ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhognalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಪಾುತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಧನಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gudur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಮಾದವಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಮಾದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಯಾಖ್  ಸಲಸಂಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಂತೀಷ್ ಕೇೀಟ್ನಕ್ಷ್ು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 9

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhognalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಕಾಭಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಖಜಾನಂದ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಹುಚ್ಚ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಪಂಡಿತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭೀಮಾಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Siragi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಪಾರುಬಾಯಿ ನಯಸ್ಪಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಪಾಿಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ವೄಿಂಔಟ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಎಸ್ ಕ್ಷ್ವೆ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bidnur PSB(Liquid Based) 10

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) PSB(Liquid Based) 8

20 ಚಿದಾನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur PSB(Liquid Based) 20

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Phosphate Rich Orghanic Manure 350

20 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Phosphate Rich Orghanic Manure 200

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ನಾಖಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಅರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಯಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಗೌಷಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಚ್ಲಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Phosphate Rich Orghanic Manure 300

20 DEVALIBAI ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Phosphate Rich Orghanic Manure 600

20 ಔಭಲಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Phosphate Rich Orghanic Manure 400

20 ಷತಿ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gudur Phosphate Rich Orghanic Manure 200

20 ತಾಕ್ಷ್ರಿ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kognur Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ನಾಗಿಿಂದರ  ವಯಣ್್  ಬೆಯಮಾದಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarad Phosphate Rich Orghanic Manure 350

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Phosphate Rich Orghanic Manure 300

20 ಭಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಗಾಮತಿರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಚ್ನನ ಭಮ  ವಯಣ್್  ವಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಭಹಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Phosphate Rich Orghanic Manure 50



20 ಅ್ ರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಭಹಬೂಬ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಜಖದಿೀಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಭಹಾಿಂತವ  ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಭೌಯಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಚಿನಭಲಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಷರೂಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಔನಾಯ  ಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಜಮಾದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಸ್ಪದಾ  ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಸುಶಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಸುಶಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಭಡಿವಾಳಮಯ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಭಡಿವಾಳಮಯ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ವಿೀಯಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಸುರೇವ ಜಮಾದಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ  ಫಷ್  ಔಳಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ನಾಗವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ರೀಶನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಅಿಂಬಾರೇ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ವಯಣ್ಫಷ್  ಫಷಣ್ಣ  ಔಳಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕಾಳಶೆಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಅಶಿವ ನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Phosphate Rich Orghanic Manure 150

20 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Phosphate Rich Orghanic Manure 300

20 ಸೇಿಂಡುಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Phosphate Rich Orghanic Manure 450

20 ನಿಂಬೄವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Phosphate Rich Orghanic Manure 200

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಯಮವವ ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಬಾಬು SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಶಿಲಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಬಾಬು ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಜಖಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 12

20 ಅಮಯ ಣ್ಣ  ಸ್ಪರಿಗೊಿಂಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಷಯಷವ ತಿ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA TAKALI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಅಶೀಔ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 12

20 ಬಾಲಕಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sidnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಫಷಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 9

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ನಯಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಕಾಭಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಶೀಭಾ ಎಲ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಯಹೀಿಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಬಾನುಬಗಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಸಂಖನಫಷ್  ಸಂಖನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 11

20 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಖನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಅಬುಾ ಲಾಕ ಡರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ವಿದಾಯ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಅಬುಾ ಲಾಕ ಡರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದಿನೇಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮಾರುತಿ ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Siragi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 24

20 ಸ್ಪದಾ ಬಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನೆಸರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 9

20 ಔಲಲ ್  ನಿಂಬಾಗಿು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hawanur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೂತಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chinmalla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 24

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸುರೇಶ್ ನಖಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಣ್ಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ALEEM ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಸಮ ದ್ ಹುಸನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಮನಾಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲನ್ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜಲಾನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಯಘುತಿ ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸನಮ ಿಂತು ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಾಮ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಚ್ನನ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಪಾಿಂಡಯ  ನಾಮಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರುದರ  ಗೌಡ ಪೇೀಲಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಅಬುಾ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 11

20 ಅಬುಾ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಕ್ಷ್ನ ರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಭೀಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Teghalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Awarhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಮಾಲಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 24

20 ಷಮಯ ದ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 24

20 ಸಂಖಭನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 24

20 ರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 18

20 ಕ್ಷ್ವನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜೆನ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜಮಾನ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಅಿಂಫಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಂಔರ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಕಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಅಮೃತಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರಾಜೇಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಖ್ಮು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭೀರ್ಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ತುಲಾಜಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಿಂಖಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kolnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಶ್ಯಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಶ್ಯಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2



20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Batgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚಿದಾನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಚಿದಾನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಭಹಾಿಂತಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಹಾಿಂತಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಹಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಭಹಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರ ಭಾಔಯ ಷಫಲೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರ ಭಾಔಯ ಷಫಲೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಿನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸ್ಪದಾ ಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಚ್ನನ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಹಬೂಬಾಾ ಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅಬುಾ ಲ್್ಸಮೀದ್ ಟೆೆ ೀಪುಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅಬುಾ ಲ್್ಸಮೀದ್ ಟೆೆ ೀಪುಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 0

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಭರೆ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Diggi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 22

20 ವರಿೀಬಾಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 23

20 ಲಿಂಖರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲಲ ಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಧರೆ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ತುಔಕ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅಮೀರಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅಮೀರಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Telloni Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Liquid based Consortia 5

20 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Liquid based Consortia 10

20 ಸೇಿಂಡುಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Liquid based Consortia 10

20 ನಿಂಬೄವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Liquid based Consortia 10

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Liquid based Consortia 10

20 ಯಮವವ ಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Belundgi Liquid based Consortia 10

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Liquid based Consortia 10

20 ಬಾಬು SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Liquid based Consortia 10

20 ಔಭಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Liquid based Consortia 12

20 ಭಾಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Liquid based Consortia 10

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Liquid based Consortia 12

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Liquid based Consortia 10

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗಾಡಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Liquid based Consortia 6

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Liquid based Consortia 8

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Liquid based Consortia 8

20 ವಿೀರೇಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Liquid based Consortia 9

20 ಅಿಂಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಷಫನಾನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ನಾಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಕಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 18

20 ರ ಕಾಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಂಜೀರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಗಾಲಪ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ASHOK ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಯವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸನಮಂತ ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸ್ಪದಾ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಇರಾಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ರ ಭುಲಿಂಖ ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಬಿಜನ್ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಭಸಬೂಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸುಬದರ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಮಾದೄ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಂಔಯ್  ನಾರಾಮಣ್ ಪೄಟಕ ರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಜಖನಾನ ಥ ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Organic Manure 500

20 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Organic Manure 800

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Organic Manure 800

20 ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Organic Manure 500

20 ಅಿಂಜಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Organic Manure 500

20 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Organic Manure 500

20 ವಿೀಯಕ್ಷ್ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Organic Manure 450

20 ರಾಜೇಿಂದರ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Organic Manure 500

20 ರಾಭರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Organic Manure 22

20 ಫ್ಟತಿಮಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 50

20 ಶಿವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ಯಶಿೀದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಹುಸೄನ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Organic Manure 950

20 ಭಾಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Organic Manure 100

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Organic Manure 150

20 ವಯಫಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Organic Manure 100

20 ಸಂಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ಚಂದರ ಭಾಖ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ಭಹಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Organic Manure 100

20 ಫಷಲಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Organic Manure 100

20 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ಆನಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Organic Manure 100

20 ವೆಶ್ಯಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Organic Manure 100

20 ಜಖನಾನ ಥ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Organic Manure 100

20 ತೀಪು ತುಕಾರಂ ರಾಠೀಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Wadhalli Organic Manure 950

20 ಅನೀಲಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Organic Manure 600

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಅರಾದಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Organic Manure 800

20 ವಶಿಔಲಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Madra (B) Organic Manure 1100

20 ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chinmalla Organic Manure 300

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Organic Manure 100

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗುತ್ನ ೀದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Organic Manure 350

20 ರಾಚ್ಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Organic Manure 450

20 ನೀಲಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Organic Manure 200

20 ಚಂದರ ಶ್ಯ ಬುಯನಪುಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Organic Manure 1100

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Organic Manure 800

20 ಧೌಲತರಾವ್ ಸಂಗೊೀಲಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Organic Manure 500

20 ಸ್ಪದಾಾ ರೂ .  ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Organic Manure 1000



20 ಆನಂದಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Goudgaon Organic Manure 750

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Organic Manure 1100

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Organic Manure 100

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Organic Manure 1078

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ನಟಿಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Organic Manure 100

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Organic Manure 100

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Organic Manure 100

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Organic Manure 100

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 50

20 ಸುಧಾ ಬುಯಣಾಪುಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 50

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ನೂಲಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Organic Manure 100

20 ನಾಗಿಂದರ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ Organic Manure 100

20 ಗಂಖಭಮ  ಅವಂತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಫಷ್  ತ್ಗಾಲನ ಪ್ಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ರೇಣುಕಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ದಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 50

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Organic Manure 100

20 ರ ಕಾಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Organic Manure 100

20 ಷಫನಾನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Organic Manure 100

20 ಔಶೆ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Organic Manure 100

20 ಕುಪಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Organic Manure 100

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kesapur Organic Manure 100

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ದೌಲತರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಎಿಂ ಡಿ ಹುಸನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Organic Manure 100

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Organic Manure 100

20 ಶಿರುದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಪಾುತಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಅಶೀಕ್ ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Organic Manure 100

20 ಚಂದರ ಭ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Organic Manure 100

20 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ರುಕ್ಷ್ನ ಬಗಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಕಲೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Organic Manure 100

20 ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Organic Manure 100

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Organic Manure 100

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Organic Manure 100

20 ಶೇಕ್ ಭಕೂಾ ದ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಶೈಕ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಯಹಾಮ ನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Organic Manure 100

20 ಬಿೀಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Organic Manure 100

20 ಗಂಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Organic Manure 100

20 ಅರುಣ್ಕುಮಾಯ ಸ್ಪ ಬೄನಔನಳಿಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Organic Manure 100

20 ರ ಭುಲಿಂಖಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ರ ಭುಲಿಂಖಭ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Organic Manure 100

20 ಯತನ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Organic Manure 100

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Organic Manure 100

20 ಭನೀಸರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Organic Manure 100

20 ರಾರ್ಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Organic Manure 100

20 ಷರೀಜನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 50

20 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Organic Manure 50

20 ರ ವಿೀಣ್ಕುಮಾಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Organic Manure 100

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Organic Manure 100

20 ಬಿೀಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Organic Manure 100

20 ವಿದಾಯ ಧಯ ಹಯಪೂಯಶಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Organic Manure 100

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Banhatti Organic Manure 100

20 ಸಾರು ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ವೆಜನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Organic Manure 100

20 ಭೀಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Organic Manure 100

20 ಸಣ್ಮಂತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Organic Manure 100

20 ಅವಿನಾಶ್ ಖದಾ ಳೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Organic Manure 100

20 ಅವಿನಾಶ್ ಖದಾ ಳೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Organic Manure 100

20 ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ಭೀಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Organic Manure 100

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಮೆಲಾಪುಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ಗುರುಬಾಯಿ ತ್ಿಂಖಳಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Organic Manure 100

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Organic Manure 100

20 ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ರಾಭಸೄಟೆಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Organic Manure 100

20 ಭಹಬೂಫಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Organic Manure 100

20 ದಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ಮೆನುದಿಾ ೀನ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ರೆವೂರ್ (ಬಿ) Organic Manure 100

20 ಮೆನುದಿಾ ೀನ್ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Organic Manure 100

20 ಗೊೀಪಾಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Organic Manure 100

20 ಗೊೀಪಾಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Organic Manure 100

20 ರ ಲಾಹ ದ್ ಷಜಿ ನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Organic Manure 100

20 ರ ಲಾಹ ದ್ ಷಜಿ ನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಶಣುಮ ಕಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Organic Manure 100

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Organic Manure 100

20 ತಳವಾಯ ರಾಭಲಿಂಖ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Organic Manure 100

20 ತಳವಾಯ ರಾಭಲಿಂಖ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Organic Manure 100

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ಫಷ್  ಮುದಖಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ಫಷ್  ಮುದಖಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Organic Manure 100

20 ಪಿಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Organic Manure 100

20 ರೇ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Organic Manure 100

20 ಸಾವಿತಿರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಅಶೀಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಮಯ  ಎಸ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Organic Manure 100

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಮಯ  ಸ್ಪ ಸ್ಪದೄಾ ೀವವ ಯಭಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Batgera Organic Manure 100

20 ಅಯವಿಿಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಆಕಾವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Organic Manure 100

20 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಚಾಣ್್  ಗುಬಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ನಾಗಿಿಂದರ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Organic Manure 100

20 ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Organic Manure 100

20 ಶಂಔರ್ ಆರ್ ಔಟೆ ೀಳಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Organic Manure 100

20 ಇಿಂದಭತಿ ಎಸ್ ಔಟೆ ೀಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ನಾಖರಾಜ್ ಟೀನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Organic Manure 100

20 ಭಲಔಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Organic Manure 100

20 ನಾಖಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Organic Manure 100

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Organic Manure 100

20 ಶಿವಾವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Organic Manure 1100

20 ಆನೆಮಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Organic Manure 100



20 ಬಿಸ್ಪಮ ಲಾಲ  ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ಸಸ್ಪೀನಾ ಬಗಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Organic Manure 150

20 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Organic Manure 100

20 ಮಗನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Organic Manure 100

20 ಫಷಮಯ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Organic Manure 100

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Organic Manure 100

20 ಶಿರ ೀದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಅಮೃತರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Organic Manure 100

20 ಉಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Organic Manure 100

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ ಡಿ ಹಬಾರೆ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Organic Manure 100

20 ಸಣ್ಮಂತಾರ ಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Organic Manure 100

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Organic Manure 100

20 ಕಾಶಿನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಭಹಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 150

20 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಎಸ್ ಹ್ ಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 150

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Organic Manure 600

20 ಗುರುಬಾಯಿ ತ್ಿಂಖಳಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Organic Manure 700

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Organic Manure 800

20 ಆಕಾವ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Organic Manure 900

20 ಅಯವಿಿಂದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Organic Manure 1000

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಮಯ  ಸ್ಪ ಸ್ಪದೄಾ ೀವವ ಯಭಠ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Organic Manure 800

20 ವಯಣ್ಮಯ  ಎಸ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Organic Manure 800

20 ಈಯಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Organic Manure 1000

20 ಬಿಿಂದಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Organic Manure 1000

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Organic Manure 600

20 ಅಮಾನುಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Organic Manure 800

20 ಅಮಾನುಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಹುಸನ SAB ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Organic Manure 100

20 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Organic Manure 100

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಗುಡ್ಡಡ ವಾಡಿ Organic Manure 100

20 ದವಿಲಾಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅಪಜಲಪುಯ (ಗಾರ ಮೀಣ್) Organic Manure 100

20 ಸಂಖಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಅರ್ಜುಿಂಗಿ Organic Manure 50

20 ರ ದಿೀಪ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Organic Manure 100

20 ಷರೀಜನಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ಅಮೀರಾ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA ಬಿಲಾವ ಡ್ (ಬಿ) Organic Manure 100

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Organic Manure 100

20 ಬಿೀಬಾನ ಬಿೀ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Organic Manure 100

20 ಔಭಲಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Organic Manure 100

20 ವಣ್ು್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Banderwad Organic Manure 1000

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Organic Manure 650

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Organic Manure 750

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Chowdapur Organic Manure 950

20 ಭೀಭರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Karbhosga Organic Manure 1100

20 ಯಜಕ್ ಅಸಭದ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Neeloor Neem Cake Ferilizers 300

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sidnur Neem Cake Ferilizers 150

20 ರಾಮ್  ಕೇನನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Sidnur Neem Cake Ferilizers 200

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Neem Cake Ferilizers 450

20 ಸುದವುನ್ ರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Neem Cake Ferilizers 50

20 ಸಂಗಿೀತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR ATANURA Atnoor Neem Cake Ferilizers 150

20 ತಿ್ ಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Neem Cake Ferilizers 70

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 70

20 ಷಫನಾನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 70

20 ಭಹಾದವಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 70

20 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 70

20 ಭಲಲ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 70

20 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Neem Cake Ferilizers 70

20 ನೀಲಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 70

20 ತಿ್ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Neem Cake Ferilizers 70

20 ಸಶ್ಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 100

20 ಕಾಶಿನಾಥರಾವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Neem Cake Ferilizers 100

20 ಸಾಫಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Neem Cake Ferilizers 100

20 ಸುಭಾವಚ ಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Neem Cake Ferilizers 100

20 ಹರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Neem Cake Ferilizers 100

20 ಯಾಷಮನ್ ಬಗಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Neem Cake Ferilizers 100

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 100

20 ಸಣ್ಮಂತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Neem Cake Ferilizers 100

20 ಮೇೀನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 100

20 ಕಾಳಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Neem Cake Ferilizers 100

20 ಅಿಂಜ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Neem Cake Ferilizers 100

20 ನಿಂಖ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Neem Cake Ferilizers 100

20 ಗುಿಂಡ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 100

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 100

20 ಸುನೀತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Neem Cake Ferilizers 100

20 IRAPPA ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 70

20 ವಶಿಔಲಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 80

20 ಭೀಭಣ್ಣ  ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Neem Cake Ferilizers 70

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Neem Cake Ferilizers 100

20 ಡಿ.ಹಾಜ ಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Neem Cake Ferilizers 50

20 ಸ್ಪದಾ ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Neem Cake Ferilizers 100

20 ಶಿಯೀಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Neem Cake Ferilizers 300

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಚಂದರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನೆಸರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರಾಭಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಜೆಮು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅನತಾ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಜಖದಿೀಶ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸನಮಂತರಾವ್ ನೀಲ್ಲರು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಾಬುರೆ ಚಿಿಂಚೀಳಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Telloni Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಣುಮ ಕ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಿರ್ಷಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಿಂಬಾಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಮೃತ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಮೃತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 16

20 ANASUBAI ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿವಯಣ್್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 16

20 ಭಹಾಿಂತ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 17

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಇಟಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಪೄರ ೀಭ ಜಾಧವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಕಾಿಂತಾಬಾಯಿ ಖಲಖಲ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಯಂಔ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ತುಕಾರಾಿಂ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಹಬೂಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಯಂಔರೆಡಿಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣು ಗೌಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20



20 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸ್ಪೀತಾ ಬಾಯಿ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಾಖಭೂಶಣ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಿಂಖ್  ಚೌಡಕ್ಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mashal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಈಯ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಜಖದವ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ್ಫಷ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಿಶಂಔಯ ಸಾಹಫಗೌಡ ಸಚ್ಚ ಡ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Hiriyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕಾಿಂಟ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 0

20 ದವಿೀಿಂದರ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Telloni Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಹಾಿಂತಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Udchan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ರ ಭಾಔಯ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Mannur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಆದಶ್ು ಔಲಬುಯಗಿ AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮುತನ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ ಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಆದಶ್ು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಾಜ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರುಕಾಮಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಲಾಯಿ ಪೇೀಭಲ್ ಜಾಧವ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫದಾ  ನಾಭದವ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾದವು ಲಾಕು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಮಶ್ ಲಾಕು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಠಾಕೂರ್ ಹೀರು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕ್ಷ್ವನ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇೀಸನ್ ಬಾಬು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷತಿೀಶ್ ಬಾಬು ಯಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಧೂಳ್  ಶ್ಯಿಂತ್  ಬುಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಬೂಬ್ ಭಶ್ಯಖಾ ದಾ ಲೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಖೇವಕುಮಾಯ ಶಿಯಶ್ಯಯ ಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಭಮ  ಶಿಯಶ್ಯಯ ಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾದ್  ಗುಜಂತಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇದಿನಾ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶೆಯ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ್  ತುಳಜ್  ಬಜಂತಿರ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಕುಮಾಯ ರಾಠೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಣ್ಬಾಯಿ ನೀಲಕಂಠ ಜಾಧವ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಮತಾರ  ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖಾಜ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅರ್ಜುನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Diggi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಆಿಂಜನೇಮಕುಮಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Dannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಫಿೀಕ್ ಅಸಮ ದ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುರುನಾನ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ ಭೀಭಶಂಔಯ ಬಿಿಂಗೊೀಲ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹುಚ್ಚ ್  ನಾಖ್  ಔಣ್ೀಳಿಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ತುಕೇಕ ಿಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬು ಭಲಕ ್  ಗುಜಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಐರಿಶ್ ರುದರ ್  ಸೇಲಾಲ ಪುಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಕಾಯಜೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಮ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರ ಭುಲಿಂಖ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾಶಿ ನಾಥ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯೀಗಿತಾ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭನಂದ್ ಭೀಭರಾಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 IMAMBU Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಂಗಾಲ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಫಯಡೊೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬೌಯಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಷ್ತಬ್ ದಿಟಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೆಬೂಬ್ ಬೂದಿಹಾಳ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Hiriyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುಸ್ಪದಾ ್  ಶಿವಯಣ್ ಡೊಳಿೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರ ಭಾಔಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಲೆಬೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Hiriyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಕ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇಬಾರ ಹಿಂ ಸಾಬ್ ಖಾಜೀಭಾಯಿ ಜಮಾದಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತ್  ಶಂಔಯ್  ತಳವಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚೆನನ ಫಷ್  ಗುರು್  ಕಾರುತಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಾಲಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸದ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀದವಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೆಫ್ಟನ್ SAB Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Hiriyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾಿಂತ್  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಔಟೆಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತ್  ರಾಭಚಂದರ  ರ ಚಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸಮ ದ್ ಅಲ ಅಮನಾಸಾಬ್ ನಾಕದಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರೂಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂಗಿೀತಾ ರೀಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರು್  ಮೄಟಿರ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನತಾುಃ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾವಿತಿರ  ಅಔಕ ಲಕೇೀಟೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನೀಲಾ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಧ್ೀರ್ ಕುಲಔಣಿು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಭುಲ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗೊಲಲ ್  ಜಾಭಗೊೀಿಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ ಗುರುಲಿಂಖ್  ಮೇಷಲಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖಾಸ್ಪಿಂ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಅಬುಾ ಲಕ ರಿಿಂ ಭಕಾಿಂದರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯತನ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರ ದಿೀಪ್ ರೂಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಭಲಲ ಔಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಬೂಬ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾಿಂತ್  ಶಂಔಯ್  ನಟಿಔರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ್  ಸಾಯಸಂಬಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿವವ ನಾಥ ಶಿವಯಣ್್  ಹ್ ಯಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದವಯತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇಬಾರ ಹಿಂ ಭಾಷ್ತ ಜಮಾದಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾರ ಭ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ್  ಹೇಯಟೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬು ರಾಭಣ್ಣ  ಫಮಕೇೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಧರೆ್  ಸಾಲಗಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಶ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗಂಖಮಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಸೂನ ಯಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷತವ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಡಿವಾಳ್  ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಬುಡಿನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಚ್ಚ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆನಂದ್ ಎಸ್ ರಿವೂರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಾದವಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔವಿತಾ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖದೄಾ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದತನ ್  ಭಲಲ ್  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 NITIN Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಿೀಯ್  ವಿಠಠ ಲ ಬಾಬಾಲ ಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಂದಾಬಾಯಿ ಪುಲಾರಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಹ್ಾ  ನಬಿಸಾಬ್ ಭಣಿಯಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಾಿಂಡುರಾಿಂಗ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹಾಷನ SAB Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 LAL SAB Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ ಫುಲಾರಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷರುಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI K Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಧಭುಣ್ಣ  ಹುಗಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔನಾಯ  ಕುಮಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ತುಕಾರಾಿಂ ಕಾಿಂಬೄಲ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ ಪುಲಾರಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಮಫವ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI K Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಕದವ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಲಿಂಖಮಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔಯಬಾಯಿ ಸ್ಪದಾ ್  ಹೂಗಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಾಡ್ಡಲಮಾಶ್ಯಕ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪೄರ ೀಭಬಾಯಿ ಮೇೀತಿಯಮ ಚ್ವಾಹ ಣ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ಮಂತ್ ಬಿ ಕುಿಂಬಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಜಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಜಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಾಳ್  ಭಾಖಣ್ಣ  ದೇಡಡ ಭನ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾಳ್  ಭಾಖಣ್ಣ  ದೇಡಡ ಭನ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭನ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭನ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಿದಾನಂದ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಔಕ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hawanur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಮವವ ಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಪಾಲಕುತಿು ರಾಭಕೃಶಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chinmalla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ನಾಥ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಶಿರಾಮಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಅ್ ರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಯಮಶ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಶಿರ ೀಪಾದ್ ಮುತನ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಿಂಗ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kesapur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಮವ ಜಮಾದಾಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಅಿಂಫರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಿಂಫರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ರುದರ ಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ASHOK Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನತಾ ಶ್ಯಿಂತ್  ನಾವಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಔಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಔಕ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖದ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಯಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಔ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷವಿತಾ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಪುತರ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಫುಲ್್ಚಂದ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ತೇಜಶಿರ ೀ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೂಳ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಚೌಡ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುನೀತಾ ಭಡಿವಾಳ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ್್  ಜಮಾದಾಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Banhatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಲಾನ ಫ್ ಟೇಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಭಲೆಲ ೀವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಣ್ಣ  ಸಡದ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗುಯಣ್ಣ  ಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಬಾಭನ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕೄಲವು Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹಾದವಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಿದಾನಂದ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸ್ಪದಾ ್  ಶಿ ನವಿೀ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.11

20 ಸ್ಪದಾ ್  ಶಿ ನವಿೀ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಚೆನನ ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.22

20 ಚೆನನ ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.66

20 ಅಮೃತ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.22

20 ಸುಬದರ  ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.44



20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.88

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.88

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.88

20 ಗೊಲಾಲ ಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.88

20 ದವಿಿಂದರ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಸಂರ್ಜನಾಥ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.88

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.95

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಜಯ ೀತಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಶ್ಯಿಂತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಪಂಚ್ಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಸ್ಪದಾ  Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗಾಡಔರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಶಿಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷವಂತಾರ ಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 9

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 9

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 9

20 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಸೇೀಭಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದತುನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಬಿಲಾಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ನಿಂಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ನಿಂಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಮಾಳ್  ಸಣ್ಮಂತ ನಾಡಗರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೀಭಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರ ಭುಲಿಂಖ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಸಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚೆನನ ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಭಾಖಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Shivpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಯಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಶಂಔ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಶೀಕ್ ಬಾಖಲ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ದತನ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದತನ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ್  ಮುಖ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಸೇಿಂಡುಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಭಲಲ ನಾಥ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಸೇಿಂಡುಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸದ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kesapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮವವಂತ್ ಜಾಧವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಸದ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kesapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಸ್ಪರಾರ್ಜದಿಾ ೀನ್ ಭನಾ ಫ್ಟಾ ರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಂತೀಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಲ್  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 PNDIT Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 PNDIT Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಯವಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೀಭರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುರುಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಔರ್ ಫಡ್ಡಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಪೇಮು Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಪಾದ್ ಮುತನ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾಿಂಗ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kesapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶ್ಯಯದಾ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದಾಡು Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತೇರ್ಜ ಚ್ವಾಣ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಿನನ ್  ಡಡ ರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಿಲುಲ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಸಂತೀಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಿನನ ್  ಡಡ ರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 AMBU Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಮಶ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗುಿಂಡವ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದತುನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ದತುನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಭಾಷ್ತ ದೇಡಡ ಭನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಮಂಖಳ್ಯ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಜಖದವಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA GHOLANURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದತನ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಿಂಫವ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ingalgi (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಸುಭಾಷ್ತ ದೇಡಡ ಭನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಮೌತಾಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದತನ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 4

20 ಭಹಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕುಪಿಂದರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾಾ ಥ್ು Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bidnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಿೀಯ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮುಷನ ಫ್ಟ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಕ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA TAKALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಣ್ಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಲಾತಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಡಡ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಾಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಲನಯವೇ ಚ್ನಭಲಲ ್  ಪೇೀ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಮವವ ಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜೈನ ಬಿಐ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಸ್ಪೀನಾ ಬಿೀ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯವಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದತನ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಮಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಷನ ಗಿರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಲಾಲ ವುದಿಾ ೀನ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಲಾಬ್ SAB Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ ಶಂಔಮು ಭಠ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Badnalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಯದಾ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Badnalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕೃಶಣ ್  ಶೆಿಂಡಜ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Badnalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಈಯಣ್ಣ  ಭೀಭಯ ಹುಗಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Badnalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಮಶ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ಭಮ  ಎಸ್ ಸಾಲಮಾನ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಿಂಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹಳಿದರುಬಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bidnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶೇಕ್  ಭೂತಾಲ ನಾಯಕ ೀಡಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಔು ರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA TAKALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಡಿವಾಳ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಷನ ಗಿೀರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾದವಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Sagnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಘಾಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA TAKALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತಮಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hawanur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುಪಾದ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಡಿವಾಳ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಿಂಫಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Teghalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖದವಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಹಬ್ ಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆಿಂಜನೇಮಕುಮಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Dannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ ಸಡದ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಿಐಆರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್್  ಎಸ್ ನಟಿಔರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಸೂನ ರಿಬಾಯಿ ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖ ಸ್ಪದಾರ ಭ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಮಶಿರ ೀ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಧೂಳ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದ್  ಸ್ಪದಾ ್  ರಿವಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೆಬೂಬ್ ಜಮಾದಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಷ್ತಸಾಬ್ ಭಯಟ್ನರು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Hiriyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಫಿೀಕ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ವ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಾನಂದ ಹ್ ಯಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗಂಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗಂಗಾಬೆ ತುಳಜ್  ಅಔಕ ಲಕೇೀಟೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಿರೀಜ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ ಎಿಂ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲನಾಬಿ ಮೌಲಾಲ ರುಕುಮ ದಿಾ ೀನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸ್ಪದಾ ಭಲಲ ್  ಜೆಟೆ ್  ತಳವಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಭತಾಜ್ ಮಾಯಟ್ನರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Hiriyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರ ಭು ತುಕಾರಂ ಜಮಾದಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಭೂಷನೂಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಲ್ಾ  ಭಹಶ್ ರಡಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಬುಾ ಲ್ ಸಮೀದ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಔಯಫಷ್  ಗಂಗೊಿಂಡ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅವ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಧೀತಿರ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ನಾಥಜಟೆೆ ್  ತಳವಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜೆಟೆ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಯೀಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪಿರಾ ಅಸಭದ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 USHA Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕ್ಷ್ಶೀರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬೆ ಹುಚ್ಚ ್  ನಾರಾಲೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚ್ನನ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾದ ಬಿ ಸೇೀಲಔರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಿಂಬುರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 VITHABAI Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ ದಯ ವಾಖಾ ಗಿು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ಬಾಯಿ ವಳ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ ಅಬುಾ ಲಾಸಾಬ್ ಔಸಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷವಾತರ ಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುರೇಖಾ ಅನಲಕುಮಾಯ ಆಲ್ಲರು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಾನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖದವಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಡೌಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಲಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಧಭುರಾಮ ಗುಜಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 MODIN SAB Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕೌಷಯಬಾನು ಧಾಯವಲೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆಮೀನ್ ಟೆಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದತನ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ಕರ್ಜುನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 IRAPPA Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂತೀಷ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಂಡಿತ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಫಯಗಾಲೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷಚಿನ್ ಸಂಜವಾಡ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಾಜ ಪುಿಂಡಲಔ ಕಾಳೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ANASUBAI Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Belundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಫಷಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾವಿತಿರ  ಸಂತೀಷ್ ಬಂದಖಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪುತಲಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 DATTU Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕೃಶಣ ್  ರಾಠೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಾದಯ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಲಾ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಲಾಯಿ ಪೇೀಭಲ್ ಜಾಧವ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖಾಜ್  ಇಟಗಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ ಬಾಿಂಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯವಿಶಂಔಯ ಭಲಕ ್  ನಂದಯಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಾುತಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಧೂಳ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Bhosga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಾಜ ಲಾಕು ಯಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಷಸದವ್ ಬಂದಿಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖದಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೆಪನಾಭ ಅಲಲ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಭಹಾದ ಚೌಲಗಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಶೀದಾ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದವಿೀಿಂದರ  ದತುನ  ಫಯಭಣಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಾಶ್ಯಕ್ ಅಬಾು ಸ್ ಶೇಖ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುಪಾದಮಯ  ಸ್ಪದಾ ಮಯ  ಸಾವ ಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾಭತ್ ಶಿಜ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Hiriyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಾಖಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Belundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತ್  ವೆ ಮಂಖ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೌಲಾ ಟೇಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೀಭಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗಾಡಔರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗಾಡಔರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚ್ನನ ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹಾಿಂತಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Dannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೇೀಭವಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Sagnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಜೀರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 SIDDALING Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 SIDDALING Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಬಿೀಯ್  ಹೇನನ ಿಂಗಿ ಜೀಗೂರು Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bidnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Umerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜ ಬಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hawanur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೆದ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಮಫನನ  ವಿಠಠ ಲ ಬಿೀದಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆದಶ್ು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಾಜ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಥಾರು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI B Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಿೀಯ್  ಸಾಭಖಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂತೀಷ್ ತೀಪು ರಾಠೀಡ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಭಚಂದರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಯಣ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Badnalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Badnalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಬಾಬುರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶುಬವಚ ಿಂದರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಔಕ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hawanur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ಮಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಆಿಂಜನೇಮಕುಮಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Dannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆಿಂಜನೇಮಕುಮಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Dannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಫಿೀಕ್ ಅಸಮ ದ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 SIDDALING Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 SIDDALING Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಭಹಬೂಬ್ ಷಬ್ ನದಾಫ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Sidnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಬೂಬ್ ಷಬ್ ನದಾಫ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Sidnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯತನ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯತನ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಣಾಣ ರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕುಬಿಂದರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕುಬಿಂದರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಜೇಿಂದರ  ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Emamechtin Benzoate 5% SG 6

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Badnalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Badnalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂಖಭನಾಥ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಂಖಭನಾಥ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಾಶಿರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಬಿೀಯ್  ಹೇನನ ಿಂಗಿ ಜೀಗೂರು Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bidnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚೆನನ ಫಷ್  ಮುಲರ್ಗ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚೆನನ ಫಷ್  ಮುಲರ್ಗ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಜಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಜಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ  ಸಾಖಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Sidnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Sidnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Sidnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಅಮೃತ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮೃತ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶುಬವಚ ಿಂದರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹೇನನ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಡ್ಪುಯಔರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chowdapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಡ್ಪುಯಔರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chowdapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಭಭತಾಜ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಮಂಖಲಾ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಮಂಖಲಾ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸನಮಂತರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Umerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನಮಂತರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Umerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹುಸನಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Wadhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹುಸನಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Wadhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಯಿಫನನ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಯಿಫನನ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಚ್ನಭಲಲ ್  ಪಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಚ್ನಭಲಲ ್  ಪಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಫಿೀಕ್ ಅಸಮ ದ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಳಲ್ ಭಹಬುಫಸಾಬ್ ಇನಾಭದಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಳಲ್ ಭಹಬುಫಸಾಬ್ ಇನಾಭದಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮೆಬೂಬ್ SAB Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುರುದವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುರುದವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕುಪಿಂದರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಖಣ್ಣ  ಭೀಜರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ ಗುಯ್  ತಳವಾಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕುಪಿಂದರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅನನ ರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಹಯಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖದವಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನೂರ್ ಈಯಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷತಿೀಶ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪಿೀಯ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾಶಿರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸ್ಪದಾ ್  ಕೄ ಹೂಗಾಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಹಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭಹಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ದೌಲತರಾವ್ ಬಾಭನ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಯಮಶ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ದತುನ  ಬೄಳಿಿಔಟೆಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ರೇಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ವಿವವ ನಾಥ ಉದಗಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಯಮವವ ಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Guddewadi Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಷವಿತಾ ಬಾಲವಂತ್ ಬಾಫರೆ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 MODIN SAB Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಚ್ಯಣಿಿಂಗ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಚ್ಯಣಿಿಂಗ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ ಅಿಂಡವಾಡಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ ಅಿಂಡವಾಡಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಔಲಲ ್  ನಿಂಫಯಗಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಶಿವಾನಂದ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ದ್ ಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಕಾಶಿಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಹಾದ ಪಾರ ಲಲ ದ್ ಸೂಮುವಂಶಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಕಶೂರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kesapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸ್ಪದಾ ್  ಮುಖ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಅಶೀಕ್ ಸೇೀನಾರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಖುದಾವಂಡ ಮೀಯಸಾಬ್ ನದಾಫ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಭಲಲ ನಾಥ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಬಾಬುಲಾಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಸಂದಿೀಪ್ ಫಲವಂತ ಬಾಫರೆ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಶ್ಯಭರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ವಿೀಯಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಸಣ್ಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ವಕುಿಂತಲಾ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಸ್ಪದಾ ್  ಗುರುಪಾದ್  ಮೆಲೇಶಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಿವಕಾನಂದ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಹಾನಂದ ಎಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bamni Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ನಭುಲಾಲ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ ಕುನು ರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಜಖದ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ನಿಂಖ್  ಮೄಟಿರ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಗುರು್  ಪಿಯ್  ಹೇಷಭನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ನಭುಲಲ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಶ್ಯಿಂತಿಸಾಖರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಭೀಭ ಎಸ್ ದೇಡಮ ನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭದೂಾ ರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಧೇನು Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 MAMATA Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಗುಲಜಯ ಬಗಂ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hawalga Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಶೇಕ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಔಲಲ ವ  ಟಟೆನಾಕ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಬಾಬು Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ರುದರ ಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ ಎಸ್ ಯಡಡ ಡಿಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಔಲಾತಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಬಾಬು Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಅಮತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಅನಥಾ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ನಖ್ಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಭಾಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಭಲೆಲ ೀವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ನಾಭದವ್ ಎಿಂ ಜಾಧವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Imidacloprid 17.8% SL 0.8



20 ರ ದಿೀಪ್ ಎನ್ ಜಾಧವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಶಿಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿಲಿಂಖ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಸ್ಪದಾರ ಭ್  ಔನನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಅಶೀಕ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಭೀಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಸ್ಪದಾಾ ರೂಡ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಹಶ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಫಷರಾಜ ಖೈಯತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಭಲಲ ್  ಜಮಾದಾಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಭೀಭಶಂಔಯ ಔಲಬುಗಿು Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭೀಭಶಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಿಂಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಶಿವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಗುಿಂಡರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಸಂತೀಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಶ್ಯಯದಾ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಫನನ ಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Guddewadi Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ದತನ ್  ಭಲಗಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಿಲವಂತಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಅಿಂಫರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಸ್ಪದಾಾ ರಾಿಂ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನಾ ಭಯಾಲನಾಭಣಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಸ್ಪದಾರ ಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಸ್ಪದನಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ವಮಾಶುರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ರಾವೂಟ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಸೂಮುಕಾಿಂತ ಎಸ್ ಗುತ್ನ ೀದಾಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಬಖವಂತ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಬಾಬುರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಬಾಬುಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಅಶೀಕ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಅಿಂಬಾ ರೇ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭೀಭರೇ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Batgera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಪಾುತಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಭಲೆಲ ೀವ್  ಕಾಭಣ್ಣ  ಮೆಿಂದಯಗಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಅಲಾಲ ಟೆಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Imidacloprid 17.8% SL 0.95

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.03

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 MODIN SAB Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಯಮವವ ಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Imidacloprid 17.8% SL 0.27

20 ಅಶೀಕ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Imidacloprid 17.8% SL 0.43

20 ಚಂದರ ಶೇಕಯಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಫಷನಿಂಖಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಅಶೀಕ್ ಬುಕಾಕ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.15

20 ಅಿಂಫರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಆಯತಿ ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಕುರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಭಾಯತೇಶ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 AMOGI Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ವಿಠಲ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ತುಕಾರಾಿಂ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿಮೂತಿು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಬಿ ಕುರಿದೂಡಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಲಔಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ತೇಜಸ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಹೇನೂನ ರು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ನೀಲಕಂಠ್ ಬಿ ರಿತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಗುಡುಲಾಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಚ್ನನ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಖದ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಉತನ ಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಖದಿೀಶ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kognur Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kognur Profenophos 50 % EC 1

20 ಮೆನಾಬಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kognur Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಸೂಲ್ ಶೇಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kognur Profenophos 50 % EC 1

20 ಬಖವಂತರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಿಫನ್ ಬಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ದೌರ ತಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kognur Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುಡುಭ ಬಿೀ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಭತಾಜ್ ಬಗಂ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Profenophos 50 % EC 1

20 ಚ್ನನ ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಬಡ ಬಗಂ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hawanur Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hawanur Profenophos 50 % EC 2

20 ಸೂಮುಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hawanur Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Profenophos 50 % EC 1

20 ಔಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Karbhosga Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಭತಾ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಔ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಶೇಕಯಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Profenophos 50 % EC 2

20 ಠಾಕೂರ್ ಸ್ಪಿಂಗ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Profenophos 50 % EC 2



20 ವಯಣ್ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 1

20 ಶ್ಯಯದಾ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಬೂಬ್ ಬಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 2

20 SHNKAREPPA Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Profenophos 50 % EC 2

20 ಸ್ಪದಾ ರಾಭ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಸ್ಪದಾ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Wadhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಷತಿೀಶ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Profenophos 50 % EC 3

20 ನಿಂಖಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Profenophos 50 % EC 3

20 ಉಮಶ್ ಎನ್ ಮಾಭನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Profenophos 50 % EC 1

20 ಔರೆ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Profenophos 50 % EC 1

20 ಮುತನ ಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Banhatti Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ್ಮಯ  ಮಲನಭಠ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Profenophos 50 % EC 3

20 ಖಾಜಾಹುಸೄನ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Profenophos 50 % EC 3

20 ಸೇೀಭಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಇರಾಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷ್  ತಳವಾಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಖನಾನ ಥ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿವಾನಂದ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 3

20 ಆನಂದಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಖದವಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Profenophos 50 % EC 3

20 ಸ್ಪದಾ ಗೊಿಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Profenophos 50 % EC 3

20 ಹುನನ ಚ್ಚ ್  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Profenophos 50 % EC 3

20 ಶೇಶಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಂಕೄರ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾಮಬಾಗೌಡ ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಮಾಯಷಯಗೊಿಂಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 3

20 ಶೀಭಾತಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ್ಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಬಾಸಾಬ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶೇಕ್  ಮೇೀಟಗಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Ghatterga Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Profenophos 50 % EC 1

20 ವಿಜಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾನಾಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇಹ್ಾ  ಅಕ್ಷ್ೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಾಯತಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Profenophos 50 % EC 2

20 ಬೆಲ್  ಷನಭನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Profenophos 50 % EC 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಸ್ಪಿಂ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಗುಟ್  ಯ್  ಷಜಿ ನ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರ ೀದವಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Profenophos 50 % EC 2

20 ASHOK Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಿತಂಫಯರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarhalli Profenophos 50 % EC 2

20 SHNKAREPPA Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chinmalla Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chinmalla Profenophos 50 % EC 3

20 ಸನಮಂತರಾಮ ಫಡಿಗರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೂತಲ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hawanur Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ್ ಫಷ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Goudgaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಸ್ಪದಾ ಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೀಭರಾಮ ಬಾಬು ಔನಮವವ ಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಎಿಂಡಿ ಜಹೀರುದಿಾ ೀನ್ ಸಸೂುರಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಮೀದಾ ಬಗಂ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಮೀದಾ ಬಗಂ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶೀಭಾತಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ಶೀಭಾತಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ಧೂಳ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಧೂಳ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ ಮುಲಿೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Soan Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ ಮುಲಿೆ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Profenophos 50 % EC 2

20 ಶೀಭಾತಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶೀಭಾತಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Profenophos 50 % EC 2

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Profenophos 50 % EC 2

20 ದಾಮು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ದಾಮು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಂಡಿತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಂಡಿತ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಔಲಾಯ ಣಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಔಲಾಯ ಣಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಭಶ್ಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಭಶ್ಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಲಿಂಖಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಲಿಂಖಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Profenophos 50 % EC 2

20 ನಲಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ನಲಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಮಶ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಮೃತವ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಮೃತವ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Soan Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಖಾ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Algi (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಖಾ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಬೂಬ್ ಟೆಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಬೂಬ್ ಟೆಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುರುಲಿಂಖಮಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುರುಲಿಂಖಮಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Profenophos 50 % EC 2



20 ರೇಣುಕಾ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೌಲಾಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಗಾಮತಿರ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೆನೀದಿಾ ೀನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Profenophos 50 % EC 2

20 ಖಾಸ್ಪಿಂ ಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಾುತಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಉಷ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Profenophos 50 % EC 2

20 ಉಷ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಷನ್ ಟೇಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI MANGALURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಭತಾ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಬುಾ ಲ್ ಸಕ್ಷ್ೀಿಂ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Diksanga (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಧುಭತಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Umerga Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನಾಥ ಮಾಭನ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Dannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Profenophos 50 % EC 2

20 ಅನವಿೀಯ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಮೃತ್ ಆರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಮೀದಾ ಬಗಂ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ವಶಿಔಲಾ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಅನವ ರ್ ಹುಸನ್ ಅಬಾು ಸ್ ಶೇಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗಿೀಿಂದರ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Dannur Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Dannur Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಾಕ್ಷ್ರ್ ಹುಸನ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಖದ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Karbhosga Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಲಾಲ  ಟೆಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Karbhosga Profenophos 50 % EC 1

20 ವಕ್ಷ್ಲ್ ಪಾಶ್ಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇಖಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಪಾುತಿಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಯಮಶ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ವಿರುಪಾಕ್ಷ್್  ಕುಿಂಬಾಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಗುರುಸ್ಪದಾ ಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಸುಣ್ು Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಔಲಲ ್  ಗೊಣ್ಗಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಪಾುತಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಗುರುಲಿಂಖ್  ಬಿ.ಭಡಿವಾಳ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಅಮಯ ಣ್ಣ  ಸ್ಪರಿಗೊಿಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಮಾರುತಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ಗುಿಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಶೇಕ್  ಚಾಲಔರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Guddewadi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.7

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಸ್ಪದಾ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶಿಲಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಭಹಾದವಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಠಾಕುರ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Arjungi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಯವಾಜರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಖಾಜಾಬಿೀ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಗುಿಂಡ್  ಔಲಡ ಫವಟೆಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಚಂದರ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1.5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಅನಂತಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಔಸೂನ ರಿ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಯತನ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.8

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಮಾಣಿಔ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.7

20 ಬಂಡಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಮೇಡಿನಾಾ ಬ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kulali Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Batgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಯತನ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ಖುಷಿುದ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಶೇರ್ ಖಾನ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಮೇನಹಾರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.8

20 ಐಸಾಕ್ ಟೆಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಶಿರ ೀಧರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಗುರುಲಿಂಖಮಯ  ಮುಳಿಗಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಶಿವಯಣ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಸಂತೀಷ್ ಚೆಿಂಖಟಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ವಿದಾಯ ಧರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಯವಿೀಿಂದರ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Matoli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಅರ್ಜುನ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.9

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ಯಮಶ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಿಂಫವ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಸುಭಾಷ್ತ ದೇಡಡ ಭನ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೌತಾಬಾಯಿ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 3

20 ದತನ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲೆಲ ೀವ್  ಮಲಸಂಗಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಧೂಳ್  ಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Anur Profenophos 50 % EC 3

20 ಪಂಚ್ಕ್ಷ್ರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಭನಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಧೂಳ್  ಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಂಚ್ಕ್ಷ್ರಿ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೀಭರಾಮ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ತಾಯಚಂದರ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸನಮಾಯ್ ನಾಮಕ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಚ್ಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Profenophos 50 % EC 2

20 ದತಾನ ತ್ರ ೀಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2



20 ಭಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರ ೀನವಾಷರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರ ೀನವಾಷರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ದೇಡಡ  ಶ್ಯಭ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ದೇಡಡ  ಶ್ಯಭ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ಹುಸನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Profenophos 50 % EC 2

20 ಹುಸನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಮುಲು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಮುಲು Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಹುಸನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಹುಸನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಾಮಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಾಮಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಅಭರುತ್ ಭಂಡ್ರಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chinmalla Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಮಶ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chinmalla Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಾಯಿಫನನ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಕತಾಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Profenophos 50 % EC 2

20 ತುಔಕ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ತುಔಕ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಿಔರ ಮ ಬಾಬುರಾವ್ ದವು Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಿೀಯಬದರ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (K) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಿೀಯಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮವವಂತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶುಬವಚ ಿಂದರ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ರೀಮಾ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಷಲೇಹಾ ಬಿೀ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಾಯ ಿಂಡಿೀಪ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಷರೀಜಾ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶ್ಯಯದಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗುಿಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಂಖಮಶ್ ತ್ಿಂಗಿಲ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶ್ಯಿಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಲಕ ಜ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ವಿ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಧಭುರಾಜ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chowdapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chowdapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಎಿಂಕೄಆರ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ನಾಗಿಿಂದರ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಅಬುಾ ಲ್ ಸಮೀದ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Karbhosga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ದತ್ನ ೀಶ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Karbhosga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಕುವ್  ಎಿಂ ಜಮಾದಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (K) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗುಿಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Sagnur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಹಾನಂದ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮೆನಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭನೀಸರ್ ಜೀಣ್ಗಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ನಾಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನೀಲಕಂಠ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವೄಿಂಔಟೇಶ್ ನಾಮಕ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನಿಂಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Imazethapyr 10% SL 0.8

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Imazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Imazethapyr 10% SL 1.2

20 ಯಫಿೀಕ್ ಅಸಮ ದ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಫಳಲ್ ಭಹಬುಫಸಾಬ್ ಇನಾಭದಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Neeloor Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಶ್ಯಿಂತಕುಮಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಶ್ಯಿಂತಕುಮಾಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಸಣ್ಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhognalli Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಭಹಾದವಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Badnalli Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಮಾನ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Diksanga (B) Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಭಸಭಮ ದ್ ಸುಲೇಭನ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಶಿವಾಬಾಯಿ ಅಯದ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hawanur Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಶಿವುಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಲಲತಾಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Hiriyal Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಶಿಣ್ುಜ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Bhankalga Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಭಸದ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಷಮಯ ದ್ ಫ್ಟಸ್ಪಯುಲಾಲ  ಹುಸನ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Kodagnur Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ್  ಜನಔಟೆಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಚ್ನನ ಫಷಮಯ  ಎಸ್ ಹರೇಭಠ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Dudangi Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ರಾಿಂಪುರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲಾಖಶೆಟೆಿ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI K Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಅಬುಾ ಲ್ SAB Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಚ್ನನ ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಚ್ನನ ಫಷ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Tellur Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ತೇಜಭಮ  ಬಿೀರಾಪುಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Batgera Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಸನಮ ಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಸನಮ ಿಂತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Hinchgera Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಖಾಸ್ಪಿಂಸಾಬ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ವಯಣ್್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Chincholi Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಸುದಾಔರ್ ಮಾಯ ಗಾಡ ಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Belurgi Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ವಿವವ ನಾಥರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಭಲಲ ಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Afzalpur (Rural) Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಜಖನಾನ ಥ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಬುಟ್ರಲ್ ಭಮಯ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಭಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Bilwad (K) Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ವಿೀಯ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಜಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಜಖ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (B) Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಅಮೃತರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Kalur Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಅನತಾ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Revoor (B) Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಭಣಿಔಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Haliyal Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಭಣಿಔಭಮ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Mallabad Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ವನುು Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Karkanahalli Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಭೀಭಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Badadal Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 MD NASIR Kalburgi AFZALPUR AFAJALAPURA Gour (K) Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಫಷವ ರಾಜ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Badnalli Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಸ್ಪದಾಾ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಸ್ಪದಾಾ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Karbhosga Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಶೀಕ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarad Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಬದರ ಶೆಟೆಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarhalli Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ನಾಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Awarhalli Azadirachtin 0.15% EC 5



20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಜಾವಿೀದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ರಾಭಶೆಟೆಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಗುಿಂಡ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಸ್ಪದಾ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gobbur (B) Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಶಿ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಬಂಡ್ಡ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಶೇಶ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಫಷಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಅಬುಾ ಲ್ ನಬಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Banderwad Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಅಬುಾ ಲ್ ಯಜಾಕ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA JINAMAGERA Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಅಸಭದ್ SAB Kalburgi AFZALPUR ATANURA Huvinhalli Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಅಸಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಅಸಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಅಸಮಂತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಅಜಮಾತ್ ಅಲ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಆಕಾವ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಮೌಲಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಯಮಶ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಕಾಿಂತಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ನಲಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಅಭಜತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಉಮವ ಮಲಭಡಗಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಅಮೃತಮಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Wadhalli Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ರುದರ ಸೄಟೆಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಸೇೀಭಾತಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಜಖನಾಥ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Gudur Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಪಾುತಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ದವಿೀಿಂದರ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ರಾನುಬಾಯಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bidnur Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಸಂದಶ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Bhairamadgi Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಮಾರುತಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಫಷಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ತುಔಕ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Umerga Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಪಿರ ಮಸಾಖರ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kekarsawalgi Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಅರುಣ್ ಔಳಶೆಟೆಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA D.Ghangapur Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಸಂಖ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಜಮರ ಕಾಶ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಭೀಭಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR ATANURA TAKALI Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Madra (B) Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಯಭಮ Kalburgi AFZALPUR ATANURA TAKALI Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ನಾಖ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chinmalla Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chowdapur Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ನಯಷ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಈವವ ರಿ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ingalgi (B) Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ರೇಣ್ಸ್ಪದಾ ಮಯ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chowdapur Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ನೀಲಕಂಠ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chowdapur Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಜೈತುನ್ ಬಿೀ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Kirsavalgi Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ರ ಭುಲಿಂಗ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hasargundgi Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ನಭುಲಾ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Hawanur Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಭಲ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Chinmalla Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ವಿೀಯಬದರ ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Atnoor Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಶ್ಯಭರಾವ್ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Umerga Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಹಭಲತಾ Kalburgi AFZALPUR ATANURA Ankalga Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಸ್ಪದಾ ಲಿಂಖ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಶಿಶಂಔರ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಭಸದ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Udchan Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜುನ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Karajagi Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಹಾಜ ಟೇಲ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mannur Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಸ್ಪದಾ ್  ಕೄ ಹೂಗಾಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Shivoor Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಭೀಮಾಶ್ಯ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Trichoderma viride 1%WP 18

20 ವಣ್ು್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Nanderga Trichoderma viride 1%WP 18

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Trichoderma viride 1%WP 18

20 ನಿಂಖ್ ಗೌಡ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI SHIRAVALA Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಭೀಭಣ್ಣ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Mashal Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಸ್ಪದರ ಭಮ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI JEVARAGI K Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಭಸದ್  ಸಚ್ಚ ಡ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Trichoderma viride 1%WP 18

20 ಗೊಲಲ ್ Kalburgi AFZALPUR KARAJAGI Telloni Trichoderma viride 1%WP 18
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56 ಸುಲೆಪೇಟ ವಯಚ್ಚ ಾಂದರ Inter-Cultivation Equipments ಹುಲುಲ  ಔತು ರಿಸು 

ಯಂತರ57 ಸುಲೆಪೇಟ ದೇಪ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

60 ಸುಲೆಪೇಟ ನ್ನಗಾಂದರ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

64 ಸುಲೆಪೇಟ ಮಾಯಭಮ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು67 ಸುಲೆಪೇಟ ಕಶಿನ್ನಥ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಷಣಣ  ಟರ ಾ ಔಟ ಯ

69 ಸುಲೆಪೇಟ ಭಹೇಶ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

70 ಸುಲೆಪೇಟ ಶೇಕಭಮ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

72 ಸುಲೆಪೇಟ ಫಷರಾಜ್ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

73 ಸುಲೆಪೇಟ ಫಷಭಮ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

75 ಸುಲೆಪೇಟ ಭಲಿಲ ಖಾರ್ಜಯನ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು76 ಸುಲೆಪೇಟ ಗೌಯಭಮ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು79 ಸುಲೆಪೇಟ ಸಣಮಂತ Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

80 ಸುಲೆಪೇಟ ನಜೀರ್ ಅಸಮ ದ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು83 ಸುಲೆಪೇಟ ಕುಪೇಾಂದರ Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

85 ಸುಲೆಪೇಟ ಶಿಪುತರ Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

86 ಸುಲೆಪೇಟ ನ್ನಖಪ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

89 ಸುಲೆಪೇಟ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು93 ಚಾಂಚೀಳಿ ರಂಖಭಮ Inter-Cultivation Equipments ಹುಲುಲ  ಔತು ರಿಸು 

ಯಂತರ94 ಚಾಂಚೀಳಿ ಗೀಪಾಲ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

95 ಚಾಂಚೀಳಿ ತಾರ್ಜಸಾಬ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

98 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುರೇಶ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

99 ಚಾಂಚೀಳಿ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

101 ಚಾಂಚೀಳಿ ಬ್ದಡಾರ್ ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

103 ಚಾಂಚೀಳಿ ಲಕ್್ಷ ಮ  ದೇವಿ ಅಭಮ ಣಣ ರ್ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

106 ಚಾಂಚೀಳಿ ರ ಭುಶಂಔರ್ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

107 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸಂಖಪ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

109 ಚಾಂಚೀಳಿ ಶಾಹೀನ್ ಬೇಗಂ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

111 ಚಾಂಚೀಳಿ ನಯಸಿಭಲು Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು113 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಶಿೀಲ ಬಾರ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

116 ಚಾಂಚೀಳಿ ತ್ತಔಕ ಪ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

117 ಚಾಂಚೀಳಿ ಮಾರುತಿ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

120 ಚಾಂಚೀಳಿ ಗಾಂಡಪ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

121 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸಂಜೀವ್ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

123 ಚಾಂಚೀಳಿ ರುಕಮ  ಬಾರ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

125 ಚಾಂಚೀಳಿ ಬಾಬ್ದ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

127 ಚಾಂಚೀಳಿ ಫಔಕ ಭಮ Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

129 ಚಾಂಚೀಳಿ ಶಂಔಯಭಮ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

132 ಚಾಂಚೀಳಿ ಯವಿ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

134 ಚಾಂಚೀಳಿ ಶಿರ ೀಕಾಂತ್.ಎಸ್.ಔಲಬಾವಿ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

136 ಚಾಂಚೀಳಿ ಯಂಔಪ Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

138 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಂದರ್ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

139 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸಂಖಭಮ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

141 ಚಾಂಚೀಳಿ ಮೇೀಸನ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು

2020-21 ಕೃಷಿ ಯಾಂತಿರ ಔಯಣ



142 ಚಾಂಚೀಳಿ ದೇಜ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

145 ಚಾಂಚೀಳಿ ಮಾರುತಿ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

147 ಚಾಂಚೀಳಿ ರಾಭಶೆಟಿಟ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

149 ಚಾಂಚೀಳಿ ಪಾಾಂಡು Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

151 ಚಾಂಚೀಳಿ ಶಂಔರ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

152 ಚಾಂಚೀಳಿ ಶಂಔರ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

155 ಚಾಂಚೀಳಿ ಶಾಭರಾವ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

157 ಚಾಂಚೀಳಿ ಪಾಾಂಡು Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

159 ಚಾಂಚೀಳಿ ಲಲಿತಾಬಾರ Diesel / Petrol Start Kerosine run Pump sets ಡ್ಡೀಷಲ್್ ಇಾಂಜನ

161 ಚಾಂಚೀಳಿ ಜೈ ಸಿಾಂಗ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

163 ಚಾಂಚೀಳಿ ಮಾರೇಾಂದರ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

164 ಚಾಂಚೀಳಿ ಬದರು Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು167 ಚಾಂಚೀಳಿ ಖಾಾ ಡಭಮ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

168 ಚಾಂಚೀಳಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

171 ಚಾಂಚೀಳಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸೇಡಂ 

ಹುಸೇನ್

Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

173 ಚಾಂಚೀಳಿ ಶಿವಾಜ Inter-Cultivation Equipments ಹುಲುಲ  ಔತು ರಿಸು 

ಯಂತರ175 ಚಾಂಚೀಳಿ ಷರಿತಾಬಾರ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

176 ಚಾಂಚೀಳಿ ಜಯಣಪ Inter-Cultivation Equipments ಹುಲುಲ  ಔತು ರಿಸು 

ಯಂತರ179 ಚಾಂಚೀಳಿ ಶಾಭರಾವ್ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

181 ಚಾಂಚೀಳಿ ಮುಕುಾಂದ್ ರಾವ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು183 ಚಾಂಚೀಳಿ ದೇವಿಲ್ಯಲ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

185 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸಾವಿತಿರ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

187 ಚಾಂಚೀಳಿ ಹೆಮ್ಾ ಾಂಗ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

189 ಚಾಂಚೀಳಿ ದೇಸುರಾವ್ Diesel / Petrol Start Kerosine run Pump sets ಡ್ಡೀಷಲ್್ ಇಾಂಜನ

191 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಂದರ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

193 ಚಾಂಚೀಳಿ ಬೇಖರಿ ಚರಂಜೀವಿ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

194 ಚಾಂಚೀಳಿ ರಾರ್ಜ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

196 ಚಾಂಚೀಳಿ ನಯಸಿಾಂಲು Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

198 ಚಾಂಚೀಳಿ ಪಾಾಂಡು Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

200 ಚಾಂಚೀಳಿ ಎಾಂ ಯತಾ ಮಾ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು201 ಚಾಂಚೀಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

203 ಚಾಂಚೀಳಿ ದ್ಾಂಗಂಫರ್ ರಾವ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು205 ಚಾಂಚೀಳಿ ದವಯಥ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

207 ಚಾಂಚೀಳಿ ಹೈದರ್ ಹುಸೇನ್ Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

209 ಚಾಂಚೀಳಿ ನಯಷಭಮ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

210 ಚಾಂಚೀಳಿ ನಯಸಿಾಂಲು Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

212 ಚಾಂಚೀಳಿ ಎಮ್ಡ್ಡ ಗಲ್ಯಾಂ ಜೀಲ್ಯನಿ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

214 ಚಾಂಚೀಳಿ ಷಕುರ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

217 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸಿದು ಪ Inter-Cultivation Equipments ಹುಲುಲ  ಔತು ರಿಸು 

ಯಂತರ220 ಚಾಂಚೀಳಿ ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು221 ಚಾಂಚೀಳಿ ಯಮವವ ಯ Land Preparation Equipments/ Implements ಟಿಲಲ ರ್

223 ಚಾಂಚೀಳಿ ವಶಿಧರ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

224 ಚಾಂಚೀಳಿ ಜಖನ್ನಾ ಥ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

226 ಚಾಂಚೀಳಿ ರುಕಮ  ಬಾರ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

228 ಚಾಂಚೀಳಿ ಈವವ ಯಪ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

229 ಚಾಂಚೀಳಿ ಷಯಷವ ತಿ Equipments for Residue Management Chaff Cutter

230 ಚಾಂಚೀಳಿ ಭೀಮಾಶಾ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

232 ಚಾಂಚೀಳಿ ಫಔಕ ಪ Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

236 ಕೇೀಡ್ಡಲ ಭಹಾದೇವಿ Inter-Cultivation Equipments ಹುಲುಲ  ಔತು ರಿಸು 

ಯಂತರ238 ಕೇೀಡ್ಡಲ ರಾಭಣಣ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

241 ಕೇೀಡ್ಡಲ ಸನಮಂತರಾವ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು243 ಕೇೀಡ್ಡಲ ಸಾವಿತಾರ Diesel / Petrol Start Kerosine run Pump sets ಡ್ಡೀಷಲ್್ ಇಾಂಜನ

247 ಐನ್ನಪುಯ ಭನ್ಸಾ ರ್ ಅಲಿ Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

249 ಐನ್ನಪುಯ ಔಭಲ್ಯಬಾರ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು251 ಐನ್ನಪುಯ ಆನಡು Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

253 ಐನ್ನಪುಯ ಶಾಭರಾವ್ ಖದ್ು Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

255 ಐನ್ನಪುಯ ಯವಿ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

257 ಐನ್ನಪುಯ ನಯಷಪ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

259 ಐನ್ನಪುಯ ಏಔನ್ನಥ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

260 ಐನ್ನಪುಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

263 ಐನ್ನಪುಯ ಧಾರು Tactor/Power Tiller mounted/ Power Operated 

P.P Equipments

ಯ ಸ್ಪಪ ರೀಮರ್

264 ಐನ್ನಪುಯ ಮವವಂತ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

266 ಐನ್ನಪುಯ ಫಔಕ ಭಮ Diesel / Petrol Start Kerosine run Pump sets ಡ್ಡೀಷಲ್್ ಇಾಂಜನ

269 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಮಂತ್ Land Preparation Equipments/ Implements ರೀಟೊವಿಟರ್

271 ಐನ್ನಪುಯ ಏಔನ್ನಥ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

273 ಐನ್ನಪುಯ ರ ಭು Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

275 ಐನ್ನಪುಯ ಭೀಭಶಾ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

276 ಐನ್ನಪುಯ ರೇಣಸಿದು ಪ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು279 ಐನ್ನಪುಯ ಫಲಿರಾಮ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು281 ಐನ್ನಪುಯ ಷವಿತಾ ಬಾರ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

282 ಐನ್ನಪುಯ ಸಾರಫಣಣ  ಜಟ್ಟಟ ನರ್ Diesel / Petrol Start Kerosine run Pump sets ಡ್ಡೀಷಲ್್ ಇಾಂಜನ



286 ಐನ್ನಪುಯ ನಿೀಲಕಂಠ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

289 ಐನ್ನಪುಯ ಘಾಲಪ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

290 ಐನ್ನಪುಯ ಸುಜ್ಞಾ ನಭಮ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು292 ಐನ್ನಪುಯ ತೇರ್ಜಸಿಾಂಗ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

295 ಐನ್ನಪುಯ ಪ್ರ ೀಭದಾಷ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

297 ಐನ್ನಪುಯ ಮಾಣಿಕ್ Diesel / Petrol Start Kerosine run Pump sets ಡ್ಡೀಷಲ್್ ಇಾಂಜನ

299 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಕೄರ ಪ Diesel / Petrol Start Kerosine run Pump sets ಡ್ಡೀಷಲ್್ ಇಾಂಜನ

301 ಐನ್ನಪುಯ ಭಲಲ ಮಾ Diesel / Petrol Start Kerosine run Pump sets ಡ್ಡೀಷಲ್್ ಇಾಂಜನ

304 ಐನ್ನಪುಯ ಯಹೀಮ ಸಾಫ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು306 ಐನ್ನಪುಯ ಕ್ಷಸಾನ್ ರಾವ್ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು307 ಐನ್ನಪುಯ ಧಭಯ ರಾವ್ ರೈಗೀಲ್ Land Preparation Equipments/ Implements Blade harrow

310 ಐನ್ನಪುಯ ಶಿ ಕುಮಾರ್ Equipments for Residue Management Chaff Cutter

312 ಐನ್ನಪುಯ ಗೀಯಔನ್ನಥ Land Preparation Equipments/ Implements ಟ್ರ್ರ ಾ ಔಟ ರ್್ ಚಾಲಿತ 

ನೇಗಿಲು315 ಐನ್ನಪುಯ ಚರಂಜೀವಿ Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

316 ಐನ್ನಪುಯ ಸಿೀತಾರಾಾಂ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

317 ಐನ್ನಪುಯ ಶಂಔರ್ ಚ್ವಾಣ್ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

318 ಸುಲೆಪೇಟ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ Sowing & Planting Equipments ಬೀತ್ತು  ಕೂರಿಗೆ

319 ಸುಲೆಪೇಟ ಸುಫಬ ಯಡ್ಡಡ Land Preparation Equipments/ Implements ಷಣಣ  ಟರ ಾ ಔಟ ಯ

320 ಸುಲೆಪೇಟ ಸಂಖಮವ ಭಠತಿ Land Preparation Equipments/ Implements ಷಣಣ  ಟರ ಾ ಔಟ ಯ

321 ಚಾಂಚೀಳಿ ಶಿರಾಮ Harvesting & Threshing Equipments ರಾಶಿಯಂತರ

322 ಕೇೀಡ್ಡಲ ಭಣಿಔಭಮ Land Preparation Equipments/ Implements ಷಣಣ  ಟರ ಾ ಔಟ ಯ

Farmer Name Dealer Crop Variety Quantity in Kg Farmer 

Share in 
ಅಾಂಜನ್ನದೇವಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಸನಮಂತಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಅಸಮಂತಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಸುಾಂದರ ಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ನಯಷಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ನ್ನಖಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಬಾಬ್ದರಾವ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಚಂದರ  ರ ಕವ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ವಿದಾಾ ಧಯ ಬೆಭಲಗಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ರ ಭು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ತ್ತಔಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಅಲಿಯ ಬೀ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ದಷು ಗಿರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಜಖದೇವಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಜಯಣಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಚೆನಾ ಫಷಮಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಗೌರಿಶಂಔರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಭಹೇವವ ರಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಯಫಿಯ ಬೇಗಂ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಗಾಂಡರೆಡ್ಡಡ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ರಾಜ್ಞ ಅಸಭದ್ SAB ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಗಾಂಡಮಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಸಂಖಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಧನಶೆಟಿಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಭೀಭರಾವ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಸಣಮಂತ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಸಿದು ಫಷಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಭಣಿಕ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 5040

ಸುನಿೀತಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 6300

ಫಷರಾಜ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 6300

ಔಲಲ ಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ನಿಭಯಲ್ಯ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಫಷವ ಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಭಾಯತ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಔಲಲ ಪ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಘಾಲಪ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಸಂಖಪ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಯವಿ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಚ್ನಾ ಭಮ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಶಿರ ೀರಂಖ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಆಕವ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಷತಾ ಭಾಭ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ನಿಭಯಲ್ಯಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780



ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಗಾಂಡಭಮ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಔಸೂು ರಿ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ರೇಣಸಿದು ಪ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಸಾಖಯಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಫಔಕ ಭಮ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಅಾಂಬಾ ರಾವ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ದಭಮ ಔರ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ರ ಭು ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಕವಪ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಶಂಕೄರ ಪ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಕ್ಷಸಾನ್ ರಾವ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಅಶೀಕ್ ಪಾಾ ಡೆ್ಶಟಿಟ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಶಿ ವಯಣಪ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ವಿೀಯಮಾ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಗರುನ್ನಥ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ರಾಭಶೆಟಿಟ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಭಲಲ ಪ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ರಾಭವ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ರಾಭಣಣ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಗೀಯಕನ್ನಥ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಧನರಾಜ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ವಾಂಔಟ್ ರಾವ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಜನ್ನಧಯನ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಲಕ್್ಷ ಮ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಅಣಣ ಪ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 5040

ರಾಭಶೆಟಿಟ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 5040

ದಾಮ ತಿ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಮ್ೀನ್ನಕ್್ಷ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ನಯಸಿಾಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ನ್ನಖಭಣಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಮೆನುದ್ು ೀನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಯಸೂಲ್ ಬೀ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ESHAPPA ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಫಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಪಾಾಂಚಾಲ್ ರಾರ್ಜಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ಚಂದರ ಶೇಕರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಶಾಯದಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ವಿೀಯಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ತೇಜಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಯತಾ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಚಂದರ ಲೇಕ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಭದರ್ ಸಾಬ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗತ್ು ೀದಾಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ವಯಣಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಖಾಸಿಾಂ ಅಲಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಖಫೂರ್ SAB ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಅಶೀಔಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ವಯಣಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ರಂಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಎಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಮಾರುತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 1140

ಭಾ ಹಾಡ್ಡದಾು ರೆಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ಚಂದರ ಶೇಕರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ಔಭಲ್ಯಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 1140

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 5 380

ದತು ತರ ಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ನ್ನಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 1140



ರೇಣಸಿದು ಮಾಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 5 380

ಗರುಪಾದ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 1140

ಯವಿೀಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ಲಲಿತಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ಸಂಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ಜನ್ನಧಯನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ನ್ನರಾಮಣಯಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 1140

ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 1140

ನಯಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 5 380

ಶಿರ ೀಲತಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 1140

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 1140

ರೇಣಸಿದು ಪ  ಹೂಗಾಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 1140

ಪಾಯತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 5 380

ಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 20 1520

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 25 1900

ನಯಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 760

ವಿಭಲಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 25 1900

ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 25 1900

ಫಔಕ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 25 1900

ಭಣಿಕ್ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 25 1900

ಅಕು ರ್ ಬೇಗಂ
KARNATAKA STATE SEEDS 

CORPORATION LTD,
ಉದ್ದು DBGV-5 25 1900

ವೈಜನ್ನಥ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ವೈಜನ್ನಥ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಭನೀಸರ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಚಂದರ ಶಾ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಬಾಗಿ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಈಯಣಣ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಮೌಲನ್ SAB ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಔಲ್ಯಾ ಣ್ ರಾವ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ನಬಸಾಬ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಈಯಭಮ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ತ್ತಕರಾಾಂ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಶಾಭರಾವ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ತಾರಾಬಾರ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಸಂಖಮಶ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಸಂಖಭಮ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಅನಂತಮಾ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಶಿಫಷಪ  ನಿೀಲ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ವಿೀಯಣಣ  ರೆಡ್ಡಡ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ವಿಲ್ಯಸ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಭಲಲ ಪ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ನಮಾಜ SAB ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ರಾಭರಾವ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ವೈಜನ್ನಥ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

RAM RAO ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಖಣತ್ ಗಿರಿ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಲ್ಯಲಪ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಯಘುನ್ನಥ್ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಭಲಲ ಪ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಅಾಂಜನ್ನದೇವಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸನಮಂತಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಅಸಮಂತಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನಯಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಚಂದರ  ರ ಕವಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಫಷಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಕಂಠಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಾಾಂತಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಚಂದರ ಶೇಕರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಪ್ರ ೀಭಲ್ಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರಾಭವಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

RAMABAI ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸುಲೀಚ್ನ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಸಂಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250



ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭಡ್ಡವಾಳಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸಂಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿವಯಣಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರಾಜಶೇಕರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಚಂದರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರಾಜ್ಞ ಅಸಭದ್ SABಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ವಿೀಯಬದರ ಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಯೆಲ್ಮಮ ರ್ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಇಷಮೇದ್ು ೀನ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಭಸಮೂದ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ವಯಣರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭಹಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನಖಭೂಶಣ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿಪುತರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಲಕ್್ಷ ಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸಂಖ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಜಮರ ಕಶ್ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸಿದು ವಿೀಯಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸಣಮಂತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಬೀಯಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ನಮಭತ್ ಅಲಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಯವಿೀಾಂದರ  ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಚ್ನಿವ ೀಯಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 7.5 375

ರ ಭುಲಿಾಂಖ ಬೆಡ್ಸಾ ರುಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಷಬಡಾ ಬೀ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನಖಭಮ  ದಂಡ್ಡನ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಅಜಮಾತ್ ಅಲಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸೂಮಯಕಾಂತ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಭಸಾು ನ್ SABಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 7.5 375

ಬಂಡ್ಶಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ತಿಪ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ವಯಣಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಭಹಾದೇವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಫಔಕ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ವಿಷ್ಣಣ ಧಯನ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ  ರಾಭರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ನಯಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ನಯಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಭಾಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ನವಿೀನಿೀಟ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಶಾಾಂತಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಶಾಮಂತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಲ್ಯಲಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಸಣಮಂತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ನ್ನರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ESAPPA ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸುಬದರ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಸುಧಾಔರ್ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಪುಾಂಡಲಿಔಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಭೀಭಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಯಶುರಾಭ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ನಯಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಈವವ ರಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ರೇಣಸಿದು ಮಾಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನಿೀಲಕಂಠ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರಾಜ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಜೈತ್ತನ್ ಬೀ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750



ರ ಭುಲಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ನಿಭಯಲ್ಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಭಲಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ವಿೀಯಬದರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಶಾಭರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಹೇಭಲತಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಮಾಣಿಔಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಚಂದರ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಷಯಷವ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರೇಣಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸಂತಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ತ್ತಕರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಷತಾ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಭೀಮ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರಾಜಶೇಕರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿರಾಜ್ (ಸೂಮಯ ಕಾಂತ್)ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಜಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಯಮವವ ಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಈವವ ಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಬಸಾಲಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಬಸಾಲಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ತಾಜೀದ್ು ೀನ್ ಟೇಲ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಉಮಾದೇವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಮಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರ ಭುಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಔಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಜಫಮ್ಯಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಔರುಣಾದೇವಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಭಲೆಲ ೀಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಔರಿೀಾಂಸಾಬ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಬಂಡ್ಶಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 22.5 1125

ರಾಭಸ್ಪಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಭಹಬೂಫಲಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವೈಜನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಣಯಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಅಮೃತರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸನಮಂತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ರೇಣಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ತನುಜ್ಞ ಪಾಟಿೀಲ್ ಸಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಯವಿೀಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಗೀವಿಾಂದ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಷಯಷವ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ವಾಸುದೇರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ದೇವಾಂದರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಅನ್ಸಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ವಾಭನರಾವ್ ವಾಂಔಟರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಫಷಾ ಮಾ  ಗತ್ು ೀದಾಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಯಣಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಆನಂದ್ ಜನ್ನದಯನ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಖಾಸಿಾಂ ಅಲಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಜನ್ನದಯನ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರಾಗವಾಂದರ  ವಾಂಔಟರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಚಂದರ ಕಾಂತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರಾಭಕೃಶಣ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರಾಧಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಭಲಲ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250



ಫಔಕ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಭಸಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಅಬ್ದು ಲ್ ಯಜ್ಞಕ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಶಿರಾಜ್ ಪಿ ಪಾಟಿೀಲ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ವಣಯಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಭೀಮ ಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನಗಾ ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಅನುಷಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಚೆನಾ ಫಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ರ ದ್ೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಜಖದೇವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 2.5 125

ಪುತಲಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

MADEPPA ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಲಕ್್ಷ ಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿವಾನಂದ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಮಂಜಲೇಸಾಬ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಪಂಡರಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಉಮಾಬಾರ ಮಾಲುಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಲಲಿತಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ರ ಕಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಷಫನ್ನಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಔಭಲ್ಯಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ವಿೀಯಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಭಲ್ಯಲ  ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಚಾಮುಾಂಡೇವವ ರಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಗಾಂಡಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಕಶಿ ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ರ ಶಾಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಳಗಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಘಾಲೆಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಗಂಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಫಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಶಂಔರ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಜಂಪಾರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ವೈಜನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಸರಿವಂದನಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭಹೇಬೂಬ್ ಮ್ಯನ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ರೇಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಬಾಲಿಕ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿರಾಜ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಬಾಲೆ ಷಬ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಬೀಯಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ವೈಜನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಯವಿಕಾಂತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

MADEPPA ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ತ್ತಕರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ದಾಮ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭಲಲ ಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ರಾಘೀನ್ನ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಶಿ ರಾಜ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರ ಭಾತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಗಾಂಡಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಗಾಂಡಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಸೂಮಯಕಾಂತ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ದಾಮ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಶಿಪುತರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಭಲಲ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಔವಿಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಸಂಗೆರ ಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಜಖನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಾಭರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ರಾಭಕಾಂತ ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಅನಾ ರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ತ್ತಕಕ  ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಔಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500



ಚ್ನಾ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿಕಸ್ ಬೀರೆಲೆಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ASHOK ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಮ್ೀನ್ನ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ವಿನೀದ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ವಿಠಲ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಔಲ್ಯತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಜಖನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ತಿೀಥಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಜಖನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸಂಜೀವ್ ಸನುಮಂತರಾವ್ ಅಾಂಬೆಗಾಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸಂಗೆರ ಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಭಣಿಕ್ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನಗಿಾಂದರ ನ್ನಥ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

MADEPPA ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಗೀದಾರಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಕ್ಷಸಾನ್ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಫಷಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಶಿರಾಜ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ವಿಶಾವ ರಾಧಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಫಔಕ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಶಾಾಂತಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಲಕ್್ಷ ಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಔನ್ನಾ ಕುಮಾರಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಔಭಲಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಕವಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಇರಾಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸನಮಂತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಜಾ ೀತಿ ದೇಸಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಶಿಧರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಆಕವ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಯಮಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರಾಜೇವವ ರಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಭಹಾದೇವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಬಬ ೀರ್ ಸಾಬ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಕ್ಷವನ್ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ರ ಭುಶೆಟಿಟ  ದಾಾ ಷಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಶಿಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸುಮ್ತಾರ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಷಯಷವ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಚ್ನಾ ಭಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಔಲ್ಯಾ ಣ್ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಔಭಲ್ಯಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ದತು ತರ ಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ನ್ನಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರೇಣಸಿದು ಮಾಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಗರುಪಾದ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನರಾಮಣಯಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಶಿರ ೀಲತಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ರೇಣಸಿದು ಪ  ಹೂಗಾಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸುಜ್ಞಾ ನಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸಣಮಂತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭೀಮ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭಸಾು ನ್ SABಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಿವವ ನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಯಣಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಚಂದರ ಕಾಂತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶೇಕರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಗಾಂಡಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750



ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭಲಲ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಪತೇಪುಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸುಶಿೀಲ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಭಲಲ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಪತೇಪುಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸುಜ್ಞತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಅಮೃತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ದೇಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಷಯಳಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಧಭಯರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಶಾಯದಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಅನಾ ರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಫಾಟ್ರರ ಸಾಬ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನಗಾಂದರ  ರಾಜೇಾಂದರ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಯಣ ಗೌಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸುಮ್ತಾರ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸುಧೀರ್ ಜಹಾಗಿೀಯದಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭಸಬೂಬಾಲಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸುನಂದಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಎಸ್ ಎಫ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಉಮಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನಗಾಂದರ  ರಾಜೇಾಂದರ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ವಿಠಲ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಗೌಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಕುಪೇಾಂದರ ರಾವ್ ಸಿನಿಗೀಾಂಡ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸಂಖಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ತಷಲಿೀಾಂ ಬೀ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಅಶೀಕ್ ಚ್ನಾ ಪಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವೈಜನ್ನಥ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭನೆಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭನೆಮಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಶಿಕ್ಷಯಣ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಾಮ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸುಮ್ತಾರ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಷಯಷವ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ನ್ನಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಅಣಣ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ರಾಭಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಬಾಬ್ದಮ್ಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸುಲೆಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಮಾಣಿಔಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸಂಗಿೀತಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಾಂಔಟೇಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿರಾಜ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಗಾಂಡಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಭೀಭಶಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಈಯಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಚಂದರ ಕಾಂತ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಿಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರಾಜಶೇಕರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸುಶಿೀಲಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸೀಭನ್ನಥಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ದ್ದಗಾಯದಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750



ಶಾಮ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಭಲಲ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕುಾಂಬಾಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಶಾಾಂತಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಔಯಫಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಸನುಮಂತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಶಿಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಶಿವಾನಂದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಮಾರುತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಇಾಂದಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಜೈಸಿಲ್ಯ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಷಬೇರಾ ಬೀ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಸುಫಬ ಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಭಹಾದೇವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಭಣಿಕ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಭಣಿಔಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಖಾಜ್ಞಬಾನುಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ರ್ಜಬೇಡಾ ಬೀ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಮಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಲಲ್ಯಬ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಕವಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ತಾಹೇರಾ ಬೇಗಂಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಶಾಾಂತಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ರೇಣುಕ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಚೆನಾ ಫಷಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಹುಸೇನ್ SABಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಸೂಮಯಕಾಂತ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭಲಲ ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಅನ್ನಾ  ರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಭೀಭರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಶಂಶೀಡ್ಡನ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮರಲ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಶಾಯದಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಜ್ಞಾ ನಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ರ ಭು ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಸೈಜ್ಞದ್ ಬಐಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಘುಡುಮಾ ಬಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ರಾಭಲಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಸಂತೀಷ್ ಕೄಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಶಂಕೄರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಎಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಭಲಲ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ವಯಣಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ದತಾು ತ್ರ ೀಮ ರಿತ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಈಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಚಂದರ ಶೇಕರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಧಭಯಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 5 250

ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಷಯಷವ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 15 750

ಸಣಮಂತರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಔಭಲ್ಯ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಫಾತಿಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 20 1000

ಫಔಕ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ವಯಣಫಷಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಭೀಭಶಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಚಂದರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಪಾಾಂಡುರಂಖಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಚಂದರ ಕಾಂತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಗಾಂಡಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 500

ಪಾಯತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಶಾಭರಾವ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಅಾಂಫಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಫಷರಾಜ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250



ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಎಾಂ ಶಿಕುಮಾಯನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಸಾಮಫಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ರಾಭಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 750

ವಾಂಔಟೇಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಕೃಶಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಯತಿದೇವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ವಿದಾಾ ತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ವಿವವ ನ್ನಥ ಫಔಯಲಿಲನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಜಖದೇವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಔಲಲ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಬೀಯಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ನ್ನಗಾಂದರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಸಿರಾಜದ್ು ೀನ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಫಷನಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಗರುಲಿಖನಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಭಲೆಲ ೀಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 500

ರಾಾಂಚಂದರ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಫರ ಹಾಮ ನಂದ ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಜಪರ್ ಮ್ಯನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಗಪ್ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಡಗಾಡ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ASHOK ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಅಬ್ದು ಲ್ ನಬನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ರಾಜಶೇಕರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ವಯಣಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ತಿೀಥಯರ ಸಾದ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಗೌಯಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಗೀಮಾಳ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಸುಫಬ ಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

USMAN ಶಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಈವವ ರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ವಾಂಔಟ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಸನಮಂತ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ರಾಜಶೇಕರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ವಿೀಯವಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 750

ಭಚಾಂದರ ನ್ನಥ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಸಿದು ಮಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಹೇಮ್ಾ ಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಹೈರಾಸಿಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ರುಕಮ  ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ದೇವಾಂದರ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 500

ಶಾಾಂತಾಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಲಲಿತಾ ಬಾರ ದೇವಪಾಾಂಡ್ಶನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಷತಾ  ಕುಮಾರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

NABI SAB ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ರೇಣಸಿದು ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಯತಾ ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಆಕವ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ವಿಠಲ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಚಂದರ ಕಾಂತ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಗಾಂಡಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಚಂದರ ರಾವ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಷಫಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಪಂಡ್ಡತ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 750

ಸಿದು ರ ಭು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 750

ಭೀಭರಾವ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ರಾಚ್ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ನಿೀಲಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ವಿವವ ನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಸಿದು ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 750

ಶಿರಾಜ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಭಹೇಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಶಾಾ ಮ ರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಕವಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಸುಶಿೀಲ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 750



ರ ವಿೀಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಸೂಮಯಕಾಂತ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಪುಾಂಡಲಿಔಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಷಯಷವ ತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಫಷಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಭಲಲ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಲ್ಯಲ್ ಅಸಭದ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ವಿವವ ನ್ನಥ ಹುಗಾಯನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ವಶಿಕುಮಾರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಪಾಾಂಡಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಶಾಾಂತಲಿಾಂಖಮಾನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ನಿಭಯಲ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ತ್ತಔಕ ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 1250

ಗರುಲಿಾಂಖಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಜಖದೇವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಸಾಮಫಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಬಾಕುಲ್ಯಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಈಯಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ವಿಭಲ್ಯ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 1000

ತಿಪ ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 250

ಫಷಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಕಂಠಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಪ್ರ ೀಭಲ್ಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಸುಲೀಚ್ನ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಷವ ರೂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಕವಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಬಾಬ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಪಾತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಅಶೀಕ್ ಪಾಾ ಡೆ್ಶಟಿಟಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಶಿ ವಯಣಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ವೈಜನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಗಂಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ವಿಠಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಪಾಯತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ವಿೀರಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಔಲ್ಯಾ ಣ್ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಷತಾ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಗರುನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಭಹಾದೇವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಭಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ರಾಭವ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ವಿವವ ನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ವರುಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ನ್ನಖಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಭಾಯತಾಬ ರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ಆರ್ ದೇಸಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಮಾಲರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಚ್ನಾ ಫಷವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಲಿೀಲ್ಯತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಶಿಮೂತಿಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

MAMATA ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಫಷಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಸೀಭಶೇಕರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ನಯಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಶಂಕೄರ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ರಾಭಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ನ್ನಖಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಬಾಬ್ದರಾವ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ರೇಣುಕ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಚಂದರ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520



ಸಬೀಬ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 25 1900

ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 25 1900

ಔಭಲ್ಯಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ನ್ನಗಿಾಂದರ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಧಭಯರಾವ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಮೆನುದ್ು ೀನ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಸುಗಾರ  ಜೇನುನಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಫಷರಾಜ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಭೀಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ವಿಠಲ್ ಬ ಫಡ್ಡಗರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಭಸಮೂದ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ರೇಣುಕ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಭಾಖಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಚಂದರ ಲೇಕ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಯೆಲ್ಮಮ ರ್ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಗಿೀತಾರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಭೀಭಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಔಭಲ್ಯಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಭಹಾದೇವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ನಯಷಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಸುಬದರ ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಭೀಭಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ರೇಣಸಿದು ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ನಿಲಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಫಔಕ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಅನಾ ರಾವ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ತ್ತಕಕ  ರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಔಲ್ಯತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಜಖನ್ನಥ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಸಂಜೀವ್ ಸನುಮಂತರಾವ್ ಅಾಂಬೆಗಾಯನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 25 1900

ಭಣಿಕ್ ರಾವ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ರ ಯಗ್ ಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಶಿರಾಜ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಲಕ್್ಷ ಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಔನ್ನಾ ಕುಮಾರಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಶಂಕೄರ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಸಣಮಂತಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಅಸಾರ  ಸುಲ್ಯು ನ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ನ್ನರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ನಂದಯಡ್ಡಡ  ಎಸ್ ವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಸುಭಾವಚ ಾಂದರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಬಾಬ್ದ ಭಮಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಸಿದು ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ರಾಜಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಔಯಫಷಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಭಾಖಾ ವಂತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ರಾಭಶೆಟಿಟ  ಕೇೀರಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ದಾಮ ತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಯಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ನ್ನಗಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಭಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ರಾಚ್ಮಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಭಹಾದೇವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಜಾ ೀತಿ ದೇಸಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ನ್ನಖರಾಜ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ವಿೀಯ ಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಬಂಡ್ಶಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಫಔಕ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 25 1900

ಡೀಣಿ ಸುಧಾಔರ್ ರೆಡ್ಡಡನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಸಿದು ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಮಾರುತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಷಯಷವ ತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಗಾಂಡಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ನ್ನಖಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ನಿಲಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 25 1900

ಯಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760



ಜಖದೇವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ತಿಪ ಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಮೆಬ್ದಸಾಬ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 1140

ಮಾರುತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 20 1520

ಫಔಕ ಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 5 380

ಯಮಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಪುತಲಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

MADEPPA ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಮಂಜಲೇಸಾಬ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಮೇೀತಿಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಜರೆಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಯಮಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ರಾಗವಾಂದರ  ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಶಾನ್ಯ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಕ್ಷಣಗಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಭಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ಸಂಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ಶಿರಾಜ್ ಆರ್ ಯಲಲ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ರಾಜಶೇಕರ್ ರೆಡ್ಡಡಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಸುಣಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಸಂಜೀಕುಮಾಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಅಔಬ ಯಲಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಪಾಯತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಶಾಯದಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಜಖನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಷತಿೀಶಾಬ ಬ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಚತರ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಭಹಾದೇವಿ ಬರಾದಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಪುಣಾ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಅನಾ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಚಾಾಂದ್ ಪಾಶಾಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ವಣಯಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಮಾರುತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ದಯನಂದ ರಾವ್ ಘಾಟೆ್ಟಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಸುಶಿೀಲಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಸಾರಫನಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಮಾರೆಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಗಾಂಡಮಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಧನವ ಾಂತಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಔಲಲ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಭಲಲ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ವಿವವ ನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ಬಾಬ್ದ ರಾಥೀಡ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಸೀಭಲಿಾಂಖಮಾಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಸುಜ್ಞತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ನಿಜಲಿಾಂಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ಮೌಲನ್ SABಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ಭೀಮಾಶಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ಫಷಭಮ  ಪಾಣಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ವಿೀಯಫಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ನ್ನಖಮೂತಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ರೇಣಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಪ್ರ ೀಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಮೂಾ ಕ ಬೀ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ಫಷವ ರಾಜ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ನಯಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಭಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ವೈಜನ್ನಥ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಔಭಲ್ಯ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5



ಚೆವಟಿಟ  ವಿಜಮ ಲಕ್್ಷ ಮಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೌಲ್ಯನ್ನಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಸೈಮದ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ನ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಔಸೂು ರಿಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಪುಾಂಡಲಿೀಔ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ರೆಸಮಾನ್್ಬೀಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಪುಾಂಡಲಿೀಔ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ರ ಭುಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಫಷಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಭೀಭಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಸಿದ್ು ಲ್ಯಲ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಕ್ಷಣಗಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ರ ಭು ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಭೀಭಸೇನರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಶಾಾಂತಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

ರೇಣಸಿದು ಮಾ  ಭಠತಿಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಖಾಜ್ಞ SAB ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1812.5

ಗಿರಿೀಶ್ ಔಡಖಡ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1450

MAL ರೆಡ್ಡಡ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಚಂದರ ಶಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 1087.5

ಸೈಲ್ಯರ್ ಬಐಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 362.5

ಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 725

ಮಾರುತಿ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಯತನು ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಯಮಶ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಭೀಭಶೆಟಿಟ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಫದ್ದು ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಲೀಕು ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ದೇವಾಲಿ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಡ್ಡಪಾಲ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ದವಯತ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಸೀನ್ನ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಮೌಲಾ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಪಾಯತಿ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಸಿೀತಾರಾಾಂ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಪಾನಿ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಯತ್ತಾ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ರಾಮು ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಬಾಬ್ದ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಶಾಮ ರಾವ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಭಹಾದೇವಿ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಖಣತಿ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಆನಡು ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಭಹಾದೇವಿ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಬಾಬ್ದ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಭಣಿಕ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಬಾಬ್ದ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಲಕುಕ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ವಿಠಲ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಅನುವಯ್ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಸರಿಚಂದರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಮೆನ್ನ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಮೇೀತಿರಾಮ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಅನುಸೂಯ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಸುರೇಶ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ದ್ದರ ಟಿಟ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಸೀನ್ನಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ವಿಠಲ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಕಶಿರಾಮ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

AMBU BAI ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885



ಜಮುನ್ನ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಜೈನ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಗಂಗಾರಂ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಸಿದು ಣಣ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಗರುನ್ನಥ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಡಾಾ ಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ರ ಕಶ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ASHOK ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ರ ಭು ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ರಾಜಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಶಿಭಮ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಪುರು ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ರಾಭಚಂದರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಸಮ್ ಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಜೈನ್ನಬಾರ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ರಾಭಶೆಟಿಟ ಅಭರಾತಿ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ದೇವಾಲ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 300

ಈಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 300

ಪಾಾಂಡು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1200

ನ್ನರಾಮಣ್ ಲ್ಯಲುನ್ನಯ್ಕ  ರಾಥೀಡ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1200

ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1500

ಭನಕ್ಷಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 300

ಪಾಾಂಡು ರಾಠೀಡ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 900

ದೇಕ್ಷಬಾರ ಶಂಔರ್ ರಾಠೀಡ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ಭೀಭರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1200

ಗಮಾಲಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ಗೀರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1500

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 300

PEMU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1500

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ಭಾ ಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 900

ಬಜನ್ನಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1200

ಸನಮ ಾಂತಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ರಾಭದಾಸ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ಘಾಮ್ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1200

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1200

ಜಲಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1500

ಭತಿವಂತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 900

ಫಲರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 900

ಭಾಯತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1200

ಧನಿಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ಸೂಮಯಕಾಂತ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 900

ತೀಪು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 900

ಚ್ತ್ತರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ಭತಿವಂತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ರಂಜೀವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 900

ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ಶಾಾಂತಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 900

ಯತನು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 5 317.5

ದವಯಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ಯಭಣಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ಮುನು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ಸಾವಿತಾರ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ಗಭಕುಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ಗೀಯಔನ್ನಥಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ಈಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ತಿಪ ಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ಶಾಯದಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ಈವವ ರ್ ನ್ನಯ್ಕಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ಸುಭಾಷಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ಶಿಕುಮಾಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ನ್ನಭದೇವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ತ್ತಳಸಿರಾಮಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 20 1270

GEMU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 5 317.5



ಶಾಮ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 5 317.5

ಚಂಡ್ಡ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ನ್ನತ್ತರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 10 635

ನ್ನಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ಗೀಪಾಲ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ದೇವಿೀಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 15 952.5

ಕ್ಷವನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 5 317.5

ತಾರಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 20 1270

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 20 1270

ದವಯಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 5 317.5

ತ್ತಲ್ಯಜಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು DBGV-5 5 317.5

ತಿಪ ಣಣ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಲಿಾಂಫಣಣ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಮುನ್ನಾ  ಬಾರ ಎವರೆಸ್ಟ  ಕರ ಪ್ ಸೈನಾ ಸ್ ಪ್ರ ೈ. ಲಿ ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಭಹಾದೇವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಖಣತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಬಾಬ್ದ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಬಾಬ್ದ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಅನುವಯ್ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಸುರೇಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಮೇೀಸನ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಕ್ಷವನ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ವಿಠಲ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

AMBU BAI ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಜೈನ ಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಗಂಗಾರಂ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 760

ಗರುನ್ನಥ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಡಾಾ ಮ್ಾ ಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ರ ಕಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ರಾಜಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ರಾಭಚಂದರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಜೈನ್ನಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಗಾಂಡಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಖುಬ್ದ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಭೀಮ ಶಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಜಖನ್ನಥ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಶಾಾಂತಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಯವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಘಾಲಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಬಜನು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ರಾಮ ಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 25 1587.5

ರಾಭಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 20 1270

ಮಾಣಿಔಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 25 1587.5

ಶಾಯದಾ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ವಿಠಲ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 20 1270

ಸುಶಿೀಲ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಜೈನು ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಸಂಕಶ್ ಕುಮಾರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಧನ್ ಸಿಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 25 1587.5

ವಿಟಲ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಭಹಾದೇವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಔಭಲಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಭೀಭಶಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಸುಭಾಷ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 25 1587.5

ಜೆಮ್ಾ ಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಪುಲಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಜೈನ ಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ತಾರಾ ಸಿಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಯಮಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 20 1270

ತೇರ್ಜ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಶಂಔರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಬಾಬ್ದ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಶಾಾಂತಾಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ತಿಪ ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 20 1270

ನ್ನಖಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 20 1270



ಮಾರುತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಲಕುಕ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 20 1270

ನಿೀಲಕಂಠ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಪಾಾಂಡು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 20 1270

ರಾಭಕ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಸೀನ್ನಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಕುಪ ಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ರ ಭು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಸುಭಾಷ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಶಿರಾಭ ರಾಠೀಡ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 25 1587.5

ಥಾಭನಿ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ದೇವಿಡಾಸ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 25 1587.5

ದೇಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಔಭಲ್ಯ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 25 1587.5

ಚಂದರ ಕಾಂತ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 25 1587.5

ಸಿದು ಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಈವವ ರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 20 1270

ತಿಪ ಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ನ್ನರಾಮಣ್ ಜ್ಞದವ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಕಶಿೀಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 20 1270

ದೇಲ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಅಡ್ಶಮಾಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಶಾಭಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಸುಫಬ ಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಶಾಾಂತಾಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಉಮಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 20 1270

ರಾಜಣಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಔಯಫಷಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಪಾಾಂಡು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ತಿಯಷಕ ರಿಸುವುದ್ದನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಷಯಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಫಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 768.75

ಯಮಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಫದ್ದು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಲೀಕು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ದೇವಾಲಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಡ್ಡಪಾಲ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ದವಯತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಸೀನ್ನ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಯತ್ತಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಬಾಬ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಶಾಮ ರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಭಹಾದೇವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಭಹಾದೇವಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಭಣಿಕ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಬಾಬ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಸರಿಚಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಮೇೀತಿರಾಮಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಅನುಸೂಯ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಮೇೀಸನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಕ್ಷವನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಶಿಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಈಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ದೇವಿೀಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಭೀಮ ಶಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಜಖನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಔಭಲಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಬಾಳಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ನಕಲಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ತ್ತಔಕ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ರಾಭಚಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ನ್ನಮಕ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಚತರ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಸಂಫಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375



ಭನ್ನಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಶಾಾಂತಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಪುಷಾಪ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಶಾಾಂತಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ರೇಣುಕ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಬಂಡಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ರ ಕಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ತಿಪ ಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಯವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಷಯಷವ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಮೇೀನು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಈವವ ರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಮಾರುತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

GAMENATH ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಹಾಜರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಪ್ರ ೀಭದಾಷ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ರಾಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ದವಯಥ ಯಥೀಡ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಗೀಪಾಲ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಭಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಭನಕ್ಷಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಜಮ್ಮಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಬಾಲಿಬ ಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ರಾಭಚಂದರ  ಚ್ವಾಾ ಣಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ರಂಗಿ ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಲೀಕು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ತ್ತಕರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಧನಿಾ ಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಯಮಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ರುಕಮ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಪ್ರ ೀಭಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಭೀರ್ಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ರಾಭದಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ನಯಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಖವಿ ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಪ್ರ ೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಆನಡು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಚಂದರ  ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಕಸು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಫಳಸುವುದ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಔಭಲ್ಯಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ನಿಲ್ಯಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಜೈಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ನಿೀಲಕಂಠ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಗಮಾಲಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಚಂಡ್ಡ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಫಷರಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಗೀವಿಾಂದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಸಂಗಾರ ಭ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಜಮ್ ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಪಾಾಂಡು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ರೇಣುಕ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಜೆಮಾಲ್ಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಹರಾ ಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

AMRI BAI ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಮ್ಟ್ರಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ತ್ತಕರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಗಮ್ಮಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375



ನ್ನಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಸನಮ ಾಂತಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಔಲ್ಯತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ರಾಭದಾಸ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಷಯಷವ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ವಿಭಲ್ಯ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಏಔನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಭಾಯತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಫದಲ್ಯಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಧಾರು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಖಿರಿಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಕಶಿನ್ನಥ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಮೇೀತಿರಾಮಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಸನಮಂತರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ದವಯಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಯಭಣಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಮುನು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಗೀಯಔನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ತಿಪ ಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಈವವ ರ್ ನ್ನಯ್ಕ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ನ್ನಭದೇವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ರಾಭಚಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

KESU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಲಕುಕ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಸಂರ್ಜ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಗೀವಿಾಂದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಪಾಾಂಡು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 1250

ಭಹಾದೇವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಜೈಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ದ್ೀನ್ನಥ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಪಾಾಂಡು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಸಾವಿತಿರ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಗೌಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರುಕ್ಷಮ ಣಿಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಜೆಮಾ ಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ನ್ನ ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರಾಭಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಗೀವಿಾಂದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಟಿಕು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಅನಂತ್ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ತಿಪ ಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಸೀನ್ನಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಭಣಿಕ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ತ್ತಔಕ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಹುನು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಕೇನು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಹೆಭಲ್ಯಲ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಅಯವಿಾಂದ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಅಮೃತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಫಲರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಚಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಒಾಂ ನ್ನಥ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರ ಕಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ದಾಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಭಣುಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ರಾಭಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಮಾರುತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಭೀನರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ತೇರ್ಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರಾಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ದವಯಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಪಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಪಾಾಂಡು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಮೆನ್ನಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5



ರಾಮ ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಹುನುಾ  ಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರ ಕಶ್ ರಾಥೀಡ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಹೇಭಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರಾಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ವಯಣಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಮುತಿರಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಸಾಮಫಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರಾಭಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ವಿಭಲಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಭಣುಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಸೀನ್ನ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಚ್ತ್ತರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಜೈರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಸುಭಾಷ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಪಂಡ್ಡತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಚಂಡ್ಡಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ದೇವಿೀಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಲಿಾಂಬಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಮೇೀಸನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಬಾಬ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ರೇಖು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ನ್ನರಾಮಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಷವಿತಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಭೀಭಶಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಸುಭಾಷ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಚಾಲಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ದ್ರರ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ತ್ತಕರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ವಿಠಲ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಪುತಲ್ಯಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಭೀರ್ಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ವಾಚು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಔಭಲ್ಯ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ತಾಮಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ರಾಜಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಚಂದರ್ ಚ್ವಾಣ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ದೇವಿೀಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಲಔರಾಮ ರಾಥೀಡ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಜನಗಾಂಡಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

GEMU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ತರು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಕ್ಷವನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಶಾಭರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಜಲಿೀಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಔಭಲ್ಯ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಶಾಯತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಮೇೀಸನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಚಂದರ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಅಾಂಫಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 5 187.5

ಶಿರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಫಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಕೄಷಲ್ಯಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಯತ್ತಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಹಯಭಣಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ದೇವಿಡಾಸ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಒಮಾಾ ತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ಫದ್ದು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

IMLABAI ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375



ಧನರಾಜ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

KANU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಫದಲಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

NANNU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಶಾಾಂತಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ವಯಣಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ತ್ತಕರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ವಿಟಟ ಲ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಪುತಾಳ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಚಂದರ  ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 15 562.5

ರಾಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 25 937.5

ಒಮಾಾ ತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ವಿಠಲ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಚಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 20 750

ಸುಶಿೀಲ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ GRG-811 10 375

KESU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಲಕುಕ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಜೆಮಾಲ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಯಶುರಾಮಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಪ್ಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಶಾಲಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಜೈ RAM ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಗಂಗಾರಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 25 1587.5

ರಾಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಜಮ್ಬೈ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಭೀಭಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಒಭನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ ಜ್ಞಧಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ರಾರ್ಜ ಚೌಹಾಣ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಜಗೆ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ರಾರ್ಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಬಾಬ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 5 317.5

ಶಾಾ ಮೄರ ೀ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಶಾಾಂತಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಭಸಾು ನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಧಮಾಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 20 1270

ಮಾರುತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಪುಷಾಪ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಲಲಿತಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಸಾವಿತಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1210

ಔನಿರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ಚಂಡ್ಡಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ವಿಜಮಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 302.5

ಮೇೀಸನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 302.5

ವೈಜನ್ನಥ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಕತಲಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

GOVIND ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ಮುನಿಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ರಾಮಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ಬದರು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1210

ಉಮವ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ದವಯಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಶಾಾಂತಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 302.5

ಭೀರ್ಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1210

ವಾಚು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಭಣಿಕ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಭಸಾು ನಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

GOPU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1210

ಬಾಬ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1210

ಜಮುನ್ನ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ರಾಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಗಂಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1210

ಔವಿತಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5



ಪುತಾಳ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಯಮಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ರಾರ್ಜ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಮಂರ್ಜಳಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಕೄಸಿಲ  ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಪಾನಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ಯವಿಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಹೀಖಲು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ಯಶುರಾಮಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1210

ಬಂಡ್ಶಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ಪ್ರ ೀಭಲತಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 302.5

ಕಶಿರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ದೇವಿದಾಸ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 20 1210

NEMU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಭೀಮ ಹಾಡ್ಡದಾು ರೆಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 302.5

ZAPU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಸರಿಚಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 5 302.5

ಮೄಯಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ದಾನಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಷತ್ತು  ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಫಷರಾಜ ಚ್ವಾಾ ಣಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಶಿರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಕಶಿರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಶಾಾಂತಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ದ್ರರ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ಸಂಗಿೀತ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 605

ದ್ೀಪಾಳ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಸಂಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ಮೇೀಸನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 25 1512.5

ಸಿೀತಾರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 907.5

ಜೀಮ್ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ರ ಕಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಲಕುಕ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಮೆನ್ನ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಸೀನ್ನಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ASHOK ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ರಾಜಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ರಾಭಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ರಾಭಚಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಯವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಧಾರು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಸಂಫಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಯಘುನ್ನಥ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ರೇಣುಕ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ತಿಪ ಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ರಾಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಜಮ್ಬೈ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಭೀಭಣಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಒಭನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ ಜ್ಞಧಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಜಗೆ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಚಂಡ್ಡ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ನ್ನಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಕ್ಷವನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಖಿೀಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಏಔನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಪುಷಾಪ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ದೇವಿೀಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಚಂದರ ಶಿೀಲ್ಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ತ್ತಕರಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಚಂದರ ಶೇಕರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5



ದೇವಿೀಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಔಭಲ್ಯಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಧನ್ನಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಗರುನ್ನಥ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಸುಮ್ತಾರ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಎಯಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಮ್ೀಟೂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಕಶಿಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಭೀಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ನ್ನಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಖುಬ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಗೀವಿಾಂದ್ ಚ್ವಾಣ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಮಮುನ್ನ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಷತಿೀಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಷಯಷವ ತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಡಖರು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಭಹಾನಂದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಶಿ ಕಾಂತಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಜಭಕಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಧನ ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

MEGU ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಕಶಿರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ರ ಭು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ನಿೀಲಕಂಠ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಜಗ ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಈವವ ರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಧಾರು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಚೀಔಲ್ಯ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಬಾವ್ ಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ರಾಭ ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಜಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಥರಾ ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಜಮಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ತಾರಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಕ್ಷವನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಯಮಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಷವಿತಾಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ನ್ನರಾಮಣ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಭೀಮಾಶಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ವಶಿಔಲ್ಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಷತಾ  ಶಿಲ್ಯ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಒಮಾಾ ತ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಗಮುಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಗಂಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಸಿೀತಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ತ್ತಳಜಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಜೆಮು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಭಲಲ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಕೄಲವು ಹಾಡುಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಶಾಾಂತಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಫನಿಾ ಲ್ಯಲ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ರಾಮಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ರೇಣಸಿದು ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಈವವ ರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಯಭಣಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಕವಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಗೆಮು ಚ್ವಾನ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಶಾಾಂತಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಶಾಭರಾವ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಶಾಾಂತಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಚಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಕುಪೇಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಖಭನ್ನ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

Kuಾ ಕು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಪೀರು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಧೂಯತಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375



ದಾರ ಕ್್ಷನಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಸುಭಾಷ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಧನ ಬಾರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಔಭಲಿ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಗಭಕುಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಜಖದೇವಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಭಲಲ ಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಕ್ಷವನ್ ವಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ರಾಭಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಔಲ್ಯತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ರಾಭಚಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಲಲಿತಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಫಷಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಪುತಾಲ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಸಿೀತಾ ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಫಲಿರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಮೆನ್ನಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಪಾಾಂಡು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಯತಾ ಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಮುನಿಾ  ಬಾರಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಷವಿತಾ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಉಮಶ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ತ್ತಕರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ತ್ತಕರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಮದ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಶಿರಾಾಂ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ರಾಮ ಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ರಾಭಚಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಖಣತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ನಿೀಲಕಂಠ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ರಾಜಶೇಕರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ನ್ನಖಪ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಮವವಂತ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಕ್ಷವನ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಖುಬ್ದ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ತ್ತಲ್ಯಜಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಶಂಔರ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಜೈಚಂದ್ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಸರಿವಚ ಾಂದರ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಭೀಭಶೆಟಿಟ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಫಲರಾಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಪುರು ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಇಾಂದ್ದಭತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ರಾಔಲಿಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಸಿೀತಾ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಚಂದರ ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ನ್ನರಾಮಣ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಷವಾರರಾಮನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಫಷಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ದನು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಮಮುನ್ನಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಷಯಷವ ತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಕ್ಷವನ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಕ್ಷಶಾನಿ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಸೀನ್ನ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಸಿದು ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಸಿೀತಾ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಶಾಾಂತಾಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಲಿಕ  ಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಉಮಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಶೆಟಿಟ  ಜ್ಞಧವ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ದೇವಿಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಧನ ಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಯತಾ ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಚಂಡ್ಡಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750



ಚಂದರ  ಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಪೂಜ್ಞ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ನಯಸಿಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಮೆನ್ನ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಭಾತಿಯ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಶೆವು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ದೇವಿಡಾಸ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಜಖನ್ನಥ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ತ್ತಕರಾಾಂ ಚ್ನ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

GEMU ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ದೇವಿಡಾಸ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಔಭಲ್ಯಔರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಯಮಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಸೀನ್ನಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಜತೇಾಂದರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಸಂಖಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಮಮುನ್ನ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಔಭಲ್ಯ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ನ್ನಖಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಭಸದೇವಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಬಮಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಜಮುನ್ನ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಸಿೀತಾ ರಾಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ನ್ನಖಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಶಂಔರ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಗನುಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ತ್ತಕರಾಾಂ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಭಾಯತಿ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಜಖನ್ನಾ ಥ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಚಾಪಾಲ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ನಿೀಲ್ಯ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಮಮುನ್ನ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ರಾಭಕ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಚಂದಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಸಿದು ಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಶಾಾಂತಾ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ರಾಜಕುಮಾಯನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ದೇವಾಂದರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಏಔನ್ನಥ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಶಾಾಂತಾಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ರಾಭಶೆಟಿಟ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಸಸಿಕ  ಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಮಘು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಧನ್ ಸಿಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಮಂರ್ಜಳಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ದವಯಥ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಜಭನ್ನಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಸೀನ್ನ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಧಜ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಮೌಲಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಗರುನ್ನಥ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ವಿಭಲ್ಯಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಔಟಿಟ ಭನಿನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ದೇವಿ ದಾಸ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

GOVIND ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಜಮಾಲ್ಯ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಸೀನ್ನಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಸೀಭಲಿಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಶಾಾಂತಾ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಹುಲೆಪ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ರಾಭನಿಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಮಾರುತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಸುಬದರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ದವಯತ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ರಾಣಿ ಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಚಂಡ್ಡಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಜೈಸಿಾಂಗ್ ಜ್ಞಧವ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಸಂಗಿೀತಾ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375



ಸಿತಾಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಮಾರುತಿ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

IMA BAI ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಪಾಯತಿ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಕುಮಾರ್ ಸಿಾಂಗ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಶಾಾಂತಿ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಜಭಕ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಸುಶಿೀಲಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 20 750

ಧನಿಾ ಾಂಗ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ರಾಜಕುಮಾರ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಶಾಾಂತಾ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಚ್ಲಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಭಹೇಶ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಭೀಮಾ ರಾವ್ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ಬಾಬ್ದರಾವ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 10 375

ದೇವಿಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಸಂಗಿೀತಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಪುನು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಸಾಫಮಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಲಲಿತಬಾರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಶಾಯದಾ ಬಾರನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಅನುಷಾ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 5 187.5

ಪಾಾಂಡು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ಖಿೀರ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 25 937.5

ಸುಭಾಷ್ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ ತಖರಿ TS-3R 15 562.5

ದೇವಾಲ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

GEMU ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಜೀಮ್ ಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

AKAS ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಗಮ್ಮ  ಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ದೇವಾಲ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ರಾರ್ಜ ರಾಧಕ್ಷವನ್ ಜ್ಞಧವ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ನ್ನರಾಮಣ್ ಲ್ಯಲುನ್ನಯ್ಕ  ರಾಥೀಡ್ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಖಣತಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಕವರಿ ಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ನ್ನಖಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಸುಕುಕ  ಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ವಿಠಲ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ಗಂಗಾರಾಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ರ ಭು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಜೈನ ಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಸೇನ್ನಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಖಿೀಮು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ಔಲ್ಯಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ದ್ಪಾಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಜ್ಞನಕ್ಷ ಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಶಂಔರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಸೀನ್ನಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ತಿಪ ಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ಯತಾ ಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 4425

PANIBAI ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 4425

ಪ್ರ ೀಮ ಸಿಾಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ಸೀನು ಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 4425

ಧನಿಾ ಾಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ಜ್ಞಲಿಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 885

ಅನುಷಾಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಜಮ್ೀಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಶಿರಾಾಂ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ರಾಮು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಬಾಲಿಬ ಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಶಿರಾಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ರಾಭದಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಮಮುನ್ನಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ರಾರ್ಜ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 4425

ಧಮ್ಾ ಾಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಯವಿಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಭೀಮಾನಿಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಭವಾಯನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770



ರಾಭಶೆಟಿಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 4425

ಜೈಸಿಾಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ಸುಶಿೀಲಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ರೂ ಹಾಡುತಾು ರೆ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 4425

ರಾಭಶೆಟಿಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 4425

ಗೀವಿಾಂದ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

Kuಾ ಕು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ವಿೀಯಸಿಾಂಗ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ಗಮುಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ಸುರೇಶ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಭಣಿಕ್ ರಾಥೀಡ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ದೇವಿದಾಸ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ರಾಜೇಾಂದರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಷಫಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 4425

ಮಖನ್ನಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 4425

ಪಂಡರಿನ್ನಥ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಯಭಣಿ ಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಗರುಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಜ್ಞಲಿಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

MODIN SAB ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 3540

ಗೀಪಾಲ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಸಿೀತಾರಾಾಂ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ವಿವವ ನ್ನಥ ಯಥೀಡ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ರುಕಮಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 1770

ಲ್ಯಲು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಸಾವಿತಾರ ಬಾರ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 2655

ಕಾಂತಾ ಬಾರ ಜಮಾದಾಯಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 15 900

ಪಾಯತಿ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ಹೆಷರು BGS-9 10 600

ನಯಷಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 375

ನ್ನಖಭಮ ಔನ್ನಯಟಔ ರಾಜಾ  ಬೀಜಖಳ ನಿಖಭ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್, ತಖರಿ GRG-811 10 375

ಕಾಂತಾ ಬಾರ ಜಮಾದಾಯನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಈಯಭಮ ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 10 635

ಶಾಭರಾವ್ ಖದ್ು ನ್ನಾ ಶನಲ್ ಸಿೀಡ್ಾ  ಕಪಯರೇವನ್ ಲಿಮ್ಟ್ಟಡ್ಉದ್ದು TAU-1 15 952.5

ಅಾಂಜನ್ನದೇವಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಸನಮಂತಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಅಸಮಂತಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಸುಾಂದರ ಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ನಯಷಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ನ್ನಖಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಬಾಬ್ದರಾವ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಚಂದರ  ರ ಕವ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ವಿದಾಾ ಧಯ ಬೆಭಲಗಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ರ ಭು ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ತ್ತಔಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಅಲಿಯ ಬೀ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ದಷು ಗಿರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಜಖದೇವಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಜಯಣಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಚೆನಾ ಫಷಮಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಗೌರಿಶಂಔರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಭಹೇವವ ರಿ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಯಫಿಯ ಬೇಗಂ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಗಾಂಡರೆಡ್ಡಡ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ರಾಜ್ಞ ಅಸಭದ್ SAB ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಗಾಂಡಮಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಸಂಖಭಮ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಧನಶೆಟಿಟ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಭೀಭರಾವ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 60 2520

ಸಣಮಂತ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಸಿದು ಫಷಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 30 1260

ಭಣಿಕ್ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 120 5040

ಸುನಿೀತಾ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 6300

ಫಷರಾಜ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 150 6300

ಔಲಲ ಪ ರುಣ್ ಹೈಬರ ಡ್ ಬೀಜಖಳು ಸೀಯಬೀನ್ JS-335 90 3780

SI NO. RSK Name Financial Year Farmer Name Item
Quantity 

(Ltr/Kg)



168 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

169 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಾಸರ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

170 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

171 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

172 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭದನಮೇೀಸನ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

173 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

174 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಾಲಿಪ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

175 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

176 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

177 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

178 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಗಿಾಂದರ ಪ  ಔಣಯಕೇೀಟ್ಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

179 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನಸುಜ್ಞಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

180 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

181 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

182 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಪ  ಔನಕರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

183 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಾರಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

184 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಾರಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

186 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸೈನ್ನಜ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

187 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

188 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

208 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಫದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

209 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸನಮ ಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

210 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

211 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

212 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

213 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

214 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಷನ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

215 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

216 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲ್ಯಾ ನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

217 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

218 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಾಂಡೇಲಿ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

219 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಆಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

220 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

221 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

222 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

223 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔವಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

224 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಲಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

225 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

226 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಎಸ್ ಖಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

227 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

228 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇಗಲಪ  ಮಕಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

229 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಫದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

230 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸನಮ ಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

231 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

232 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

233 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

234 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

235 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಷನ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

236 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

237 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲ್ಯಾ ನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

238 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

239 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಾಂಡೇಲಿ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

240 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಆಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

241 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

242 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

243 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

244 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔವಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

245 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಲಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

246 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

247 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಎಸ್ ಖಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

248 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

249 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇಗಲಪ  ಮಕಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



250 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಫದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

251 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸನಮ ಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

252 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

253 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

254 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

255 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

256 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಷನ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

257 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

258 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲ್ಯಾ ನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

259 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

260 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಾಂಡೇಲಿ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

261 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಆಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

262 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

263 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

264 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

265 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔವಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

266 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಲಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

267 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

268 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಎಸ್ ಖಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

269 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

270 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇಗಲಪ  ಮಕಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

271 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಹೆಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

272 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

273 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಸಮ್ೀದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

274 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

275 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

276 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ರೇಣಸಿದು ಪ  ಷಜಜ ನಶೆಟಿಟಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

277 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುನಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

278 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔವಿತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

279 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಸಾು ನ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

280 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಾಸದ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

281 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಾಸದ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

282 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನುವಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

283 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 Kuಾ ಕು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

284 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 Kuಾ ಕು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

285 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

286 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿೀಲಕಂಠ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

287 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

288 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಮಗೀಳ ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

290 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

291 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

292 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

293 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗೀವಿಾಂದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

294 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮ್ಟ್ರಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

295 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಹೆಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

296 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

297 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

298 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

299 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

300 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

301 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿೀಲಕಂಠ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

302 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

303 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೈನ್ನಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

304 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇವಿಡಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

305 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಿರಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

306 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔವಿತಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

307 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

308 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

309 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

310 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲ್ಯಲು ಜ್ಞಧವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

311 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

312 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



313 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಚ್ವಾಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

602 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಯಷ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

603 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗೌರಿಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

604 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಆನಂದಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

672 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಲವಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

673 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಪಿನೇಟ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

674 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಧುಔರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

685 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿಾ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

718 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಣಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

908 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

922 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಇರಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

923 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

924 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔನಿರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

925 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿೀಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

926 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂಗಿಬೈ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

927 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

928 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಮ್ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

929 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಿೀರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

930 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿೀತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

931 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

932 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

933 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

934 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

935 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

936 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

942 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

943 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತೇರ್ಜಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

944 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಂಗಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

945 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಭಕ್ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

950 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

951 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

952 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

953 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

960 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

966 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

967 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾಲಿಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

983 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

984 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

985 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

986 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿೀಲಕಂಠಪ  ಚಂದರ ಕಾಂತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

999 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1000 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1007 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪುನು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1008 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಧಾಕು ಚ್ವಾಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1208 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾಣಣ .ಟಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1210 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1227 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1228 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1229 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1230 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1231 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1232 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಂಗಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1233 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಸೂು ರಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1234 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1235 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಖಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1236 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1237 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1238 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿವವ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1239 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1240 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಕಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1241 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಿೀಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1242 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಶಿಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1243 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1244 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1245 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸೂಮಯರ ಕಶ್ ರಾಖತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1246 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪ್ಾಂಟಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1247 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1248 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1249 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಧುಭತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1250 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1251 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1252 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಚ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1253 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚ್ವಾಲಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1254 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಯಷಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1255 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಲಿಾಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1256 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಾಾ ದ್ ಖಫೂರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1257 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1258 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಂಠಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1259 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಾಂಜನ್ನದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1260 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಿಪೂಣಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1261 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿಭಯಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1262 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಸ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1263 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1264 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1265 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1266 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1384 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪುನಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1385 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತ್ತಕರಾಾಂ ಫಲೆಲ ಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1386 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1388 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಾಂಫಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1389 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1392 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಬಬ ೀರ್ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1404 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1406 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಾಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1407 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1413 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1415 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇಸಭದ್ ಮುಷು ಫಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1420 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಭಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1421 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1423 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1426 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭರೀಟಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1427 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1428 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಮ್ೀನ್ನ. ದ್ವ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1429 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1430 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಹೀಮ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1431 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗೀರಿಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1432 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮುನಿೀರಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1433 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 MD ISMAIL ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1435 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1441 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1443 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೄಸತಾಬ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1447 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇವಿ ದಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1449 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1450 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1451 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಶಿಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1453 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1454 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1456 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1458 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1459 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1463 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1465 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಈವವ ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1467 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಾರದಾಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1469 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1471 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1472 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1474 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1477 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನುಶಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1478 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಮ್ೀನ್ನ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1479 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1480 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1481 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರಾವ್ ಗೀಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1483 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1484 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1485 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಮುಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1486 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1487 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1488 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1489 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬ್ದಡ್ಡಡ ಸಾಖಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1490 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜ್ಞನಕ್ಷ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1491 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದ್ಪಾಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1492 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಾಾಂದ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1493 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೆನುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1495 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತ್ತಕರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1496 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಸಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1497 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದತಾು ತ್ರ ೀಮ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1499 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಕುಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1509 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1510 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1511 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಗವಾಂದರ  ಕುಲಔಣಿಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1512 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿದಾಾ ಸಾಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1514 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಭಸೇನರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1515 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗರುರ ಸಾದ್ ದೇವಮುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1516 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1517 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಜ್ಞನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1519 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖದೇವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1520 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಧನಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1521 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ರಾಭಗಾಂಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1522 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1524 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1525 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1526 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಂಖಳಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1530 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1531 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಡ್ಶಪಾಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1532 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1533 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1534 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1535 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನಿೀಫ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1536 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಸಮ್ೀದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1537 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1538 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1539 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ರೇಣಸಿದು ಪ  ಷಜಜ ನಶೆಟಿಟಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1540 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುನಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1541 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1542 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 Kuಾ ಕು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1543 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನುವಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1544 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಾಸದ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1545 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಸಾು ನ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1546 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔವಿತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1547 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1549 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1550 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಾರಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1552 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 MAANU ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1554 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರುಕಮಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1555 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿನೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1556 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾನಿಾ ಾಂಗ್ ಸಿೀತಾರಾಮ ರಾಥೀಡ್ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1557 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಕುಕ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1559 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1561 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತ್ತಔಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1562 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಾಂಜನದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1563 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1564 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1566 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಚ್ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1567 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1570 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1574 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1577 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1578 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಗ್ ಭೂಶಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1579 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1580 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1583 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಮಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1584 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಲರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1585 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಣಿಔರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1587 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1588 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1589 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನತ್ತರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1591 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ ಪ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1592 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಈವವ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1594 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1596 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಶಾಾಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1599 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1600 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಠಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1601 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1603 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕುಲಔಣಿಯ ವಾಂಔಟೇಶ್ ಗೀವಿಾಂಡ್ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1604 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮ್ೀನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1605 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ASHOK ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1608 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1609 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿೀತಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1610 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಮ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1611 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲ್ಯಲ ರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1612 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1614 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1616 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1617 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಈವವ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1618 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚತರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1620 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭರೆಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1621 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಣಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1623 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಮ್ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1624 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗೀವಿಾಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1625 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1626 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1628 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1629 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1630 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಣತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1631 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1632 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಾಸಿೀಮ ಎಸ್ಎಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1633 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಉಮಾಳ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1640 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1641 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗರುಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1642 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1643 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1644 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1646 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗರುನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1647 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1648 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಿೀಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1660 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1661 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಾಂತ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1662 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಾಂಔಟೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1663 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1664 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1665 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1666 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1667 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಾಂಬಾರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1668 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1669 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಪತೇಪುಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1670 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶೀಭಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1671 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1672 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾಣಿಔಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1673 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1674 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1675 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಕಂಠಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1676 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅರುಣಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1677 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಚನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1678 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1679 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಲಿಾಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1680 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಮೃತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1681 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಲಿತ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1682 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1704 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನಾ ಪೂಣಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1705 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪರಿದಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1706 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1707 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1708 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1709 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1710 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯೂನಸ್ ಅಸಮ ದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1711 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1713 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1714 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಲು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1715 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇೀಟಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1716 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಾಲ್ಮ ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1717 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1718 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1719 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1720 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಲಿತಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1721 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕವರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1722 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 NABI SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1723 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಾಂಬಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1724 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1725 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1726 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷರ್ೀಯತು ಭ ಕುಲಔಣಿಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1727 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮುಷಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1729 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1732 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಭದೇವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1733 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿೀತಾರಾಮ ಕುಲಔಣಿಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1737 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1738 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1739 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1740 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲಲ ಭಮ  ಮಾಮ್ಡ್ಡಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1741 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವೈಜನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1743 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಚ್ನಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1751 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1752 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1755 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1756 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1758 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಹುನು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1759 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1761 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1762 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1763 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1764 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ ಜ್ಞಧ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1765 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ  ಪಾಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1766 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಣಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1767 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನದ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1768 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಘು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1769 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1770 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸನುಮಂತರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1771 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಲಿೀಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1772 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1773 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1774 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಹೆಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1775 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1776 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1777 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಥಾಭನಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1778 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1779 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1780 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1781 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1782 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಾಗಿ ಯಥಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1786 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗೀವಿಾಂದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1795 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗರುನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1800 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಖಾದ್ೀರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1802 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೌಲಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1803 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಬ ಫಡ್ಡಗರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1808 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1813 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಾಟ್ರರ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1815 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪುತಾಳ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1817 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತ್ತಕರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1819 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷವಿತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1822 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಣುಕಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1823 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1824 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಾಂಫರಿೀಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1825 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಾಂಫರಿೀಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1826 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1827 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1828 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಥಾರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1829 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೈರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1830 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಲ್ಯಲ ಲಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1831 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1832 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1833 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿ ಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1834 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಾನರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1835 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸೀನ್ನಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1836 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1837 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1838 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಭನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1839 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1840 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಫಿೀಸ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1841 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇಹ್ದು  ಷಖಾತ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1842 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಮಭತ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1843 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಜ್ಞತ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1844 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಾನ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1845 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಮರ ಕಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1846 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1847 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1848 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪುಾಂಡಲಿೀಔ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1849 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಪ  ಗೌನಳಿಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1850 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1851 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1852 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕೆಲ್ಯಷ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1853 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1854 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಭ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1855 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1856 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1857 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದವಯತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1858 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1859 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1860 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಇಾಂದ್ದಭತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1861 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖೈರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1862 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1863 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1864 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1865 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಉಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1866 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1867 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಭಯಧ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1868 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಘಾಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1869 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 HAMU ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1870 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1871 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1872 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಳೇವವ ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1873 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1874 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1875 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಶಾಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1876 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1877 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಧನ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1878 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಲಿತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1879 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕವಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1880 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1881 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1882 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1883 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಾರಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1884 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1885 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಆರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1886 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಣುಕದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1887 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಾಾಂದ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1888 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1889 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಗಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1890 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಡೆ್ಡ  ಜಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1891 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1892 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಘುನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1893 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಭು ಲಿಾಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1894 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1895 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1896 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1916 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಖಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1917 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1918 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೈ RAM ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1923 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1926 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1929 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿದಾಾ ಸಾಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1931 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1932 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯತಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1933 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1934 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತ್ತಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1936 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1938 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಆರ್ ಅಯವಿಾಂದ್ ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1941 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1947 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1949 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1959 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1961 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1962 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಸು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1964 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಕಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1966 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1967 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಂಡ್ಶಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1969 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1977 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಫಬ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1981 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸನಮ ಾಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1983 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಖಪ  ಕಂಖಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1985 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಹಲ್ಯಲಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1986 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಎಸ್ಪಮ ೀಲ್ಯಾ ಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1989 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1993 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಿಬಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1995 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪುನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1996 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1997 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಸಿಕ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1998 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1999 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2000 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2001 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಲರಾಮ ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2002 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2003 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಧೀಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2031 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2086 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2088 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಮವಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2091 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗರುಲಿಾಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2092 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಾಯತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2103 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಯದಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2104 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೈ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2106 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಮ್ತಾರ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2107 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇವಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2108 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿೀತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2109 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2111 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸೈದಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2113 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2115 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಬದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2116 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಸಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2118 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2120 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2121 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2123 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಕ್ಷ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2135 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿೀಲಕಂಠ್ ಜ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2136 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಮ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2138 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2140 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2142 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2143 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2145 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನುಷಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2146 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಯಧಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2147 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2150 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2152 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2153 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2154 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2155 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2156 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತ್ತಔಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2157 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2158 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸೇವಂತಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2159 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಬಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2160 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಂಜಲೇಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2161 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2162 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2163 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2164 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇವಿದಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2165 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2166 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಒಮಾಾ ತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2167 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2168 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2169 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಭಮ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2170 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2171 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗರುನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2172 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೈತ್ತನ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2174 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2194 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2195 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಣಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2196 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2197 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2198 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2199 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2200 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2201 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2202 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2203 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಣವಂತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2204 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2205 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2206 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಿನು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2207 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2208 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2209 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2210 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜನಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2211 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪುರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2212 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಕಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2213 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2214 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2215 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚ್ಪಾಳಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2216 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2217 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ  ಹೂಗಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2218 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಕುಕ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2219 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಣತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2220 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೂಪಾಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2221 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಉಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2222 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷತಾ  ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2223 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಾಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2224 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2225 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2226 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2227 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2228 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಇಷಮೇದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2229 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2230 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಾಜೀದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2231 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಗಿೀಯಥಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2232 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2233 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2234 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2235 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಣುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2236 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಧಭಯರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2241 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಶೀದಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2242 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2243 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ASHOK ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2244 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲ್ಯಾ ಣ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2245 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕುಪೇಾಂದರ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2246 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪುಣಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2247 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2248 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2249 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2250 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚ್ತ್ತರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2251 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2252 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2253 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಪಂಡ್ಡತ್ ವಿಧಾನಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2254 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2255 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔಯವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2256 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2257 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಧಾರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2258 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2259 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2260 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2261 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೂಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2262 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2263 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಕುಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2264 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2265 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2266 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 MATAB SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2267 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2268 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2269 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜ ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2270 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಮಗೀಳ ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2271 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದತಾು ತ್ರ ೀಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2272 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2283 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗೂಯಔನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2284 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2297 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹೀಫಬ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2301 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಔಬ ಯಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2305 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಖಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2313 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಿಪ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2318 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಆನಂದಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2323 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸನಮ ವ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2334 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2339 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2340 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2341 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2342 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಮ್ೀದ್ ಟ್ಟಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2343 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಕಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2344 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫದ್ದು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2345 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2346 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2347 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2348 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2349 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ವಿೀಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2350 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇೀಸನದಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2351 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2352 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2353 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2354 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರುದರ ಮುನಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2355 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಇಮಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2356 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2357 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಹೀರಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2358 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದ್ದಡ್ಡರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2359 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2360 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತ್ತಳಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2361 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2362 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತ್ತಕರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2363 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2364 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ ಜ್ಞದವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2365 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2366 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸೀನ್ನಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2386 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2387 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2390 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯವಿೀಾಂದರ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2391 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಂಡ್ಡಲ ಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2405 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2408 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2412 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2416 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2426 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಇಾಂದಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2427 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ  ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2428 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಚುಚ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2429 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2431 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2433 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಮೃತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2434 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2435 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ  ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2436 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2437 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2438 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಮೃತರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2439 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಲ್ಯಪ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2440 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಿೀಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2441 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2442 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮುನಿಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2443 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅರುಣಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2444 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿೀತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2445 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2446 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮವ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2447 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಲಿಬ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2448 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಭರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2449 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2450 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2451 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2452 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಎಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2453 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೂಪಾಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2454 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿನೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2455 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೈನ್ನಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2456 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2457 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2459 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2460 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲನ್ನಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2461 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಸಾು ನ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2462 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2463 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2465 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಿಪ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2466 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2467 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2468 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಲಿಾಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2482 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2484 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಬದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2487 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿೀಲಕಂಠ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2489 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಷ್ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2492 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತೇರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2493 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2494 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 SIDDMMA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2496 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪುಣಾ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2499 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2500 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2502 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2503 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2504 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2505 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2506 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಹೀಮ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2510 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷವಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2512 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶೆಟಿಟ  ರಾಠೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2516 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚ್ನಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2517 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2520 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನಾ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2521 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಧನ್ನಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2526 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2532 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷತಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2534 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕೃಶಣ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2539 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಬದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2541 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2546 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2553 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಮ್ತಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2555 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2556 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಗಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2557 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಯದಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2558 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2559 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇಕ್ಷ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2560 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭರೀಟಿ ಚ್ವಾಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2561 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2562 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇವಿದಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2563 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2564 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2565 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2566 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2567 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2569 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔರುಣಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2570 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೀರ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2571 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2572 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2575 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2576 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಜ್ಞತಾ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2579 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶೆಟಿಟ  ಚ್ವಾಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2586 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2588 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2589 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2590 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2593 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2597 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2605 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2608 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2616 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2617 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2618 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಲಿೀಫ್ ಟ್ಟಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2619 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2620 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2621 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2622 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದ್ನೇಶ್ ಸಿಾಂಧೆ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2623 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2624 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೈಶಿಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2625 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಹಾಾಂಭತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2626 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2638 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2649 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2654 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಸಾು ನ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2655 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2657 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಹನಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2659 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2661 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2662 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2663 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2665 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2666 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2670 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಭುಲ್ಾಂಖಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2672 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಈವವ ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2673 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2674 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2677 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 PEMU ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2678 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀರೇಾಂದರ  ಮುರುಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2682 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೂಪಿಾ ಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2683 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2690 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2695 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2699 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭುಲಿಖಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2702 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಪ್ಪ ನ್ಸರು ಫಷರಾಜ್ ಚೆನಾ ಫಷಪಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2704 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುರೇಖಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2706 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2707 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2708 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಟಟ ಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2709 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಗೆರ ಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2710 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2711 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2712 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಖಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2713 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2714 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2715 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕೄಷಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2716 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಹೇದಾ ಬಇ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2717 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2718 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ವಿೀಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2719 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2720 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಎಾಂಕ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2721 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2722 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2723 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2724 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2725 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯು ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2726 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2768 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2771 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2772 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಟಿಕುನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2776 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಸೂು ರಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2777 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2779 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2781 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2782 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2783 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2784 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಭಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2788 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2790 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2791 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಎಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2798 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2799 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2800 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೆನ್ನ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2801 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಚಾಲ್ ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2802 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2803 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಲ್ಯವುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2804 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2805 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕುಭಲನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2806 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2807 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2808 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಾಖಾ ಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2809 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಘುನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2810 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2811 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಏಔನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2812 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಲಿೀಮ ಎಸ್ಎಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2813 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕೆಲ್ಯಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2814 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಚ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2815 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2816 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಾಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2817 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2818 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಗ್ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2819 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ (ಸೂಮಯ ಕಾಂತ್) ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2820 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2821 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2822 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2828 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2829 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಗವಾಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2834 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಮುತು ಾಂಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2835 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2850 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2852 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2863 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2865 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2871 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಮೃತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2874 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2875 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2878 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾಣಿಔಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2880 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶೀಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2881 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2884 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2886 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಸೂು ರಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2888 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇವಾಂದರ ಪ  ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2890 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2891 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2896 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2897 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2898 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೀತಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2900 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2901 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2902 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೈನ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2903 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2904 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಶಿೀರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2905 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2906 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯತಾ ಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2907 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2908 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಮ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2909 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಲಲು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2910 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2911 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತ್ತಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2912 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2913 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2914 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2915 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ಮಾಲೆೆ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2916 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2917 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2918 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2922 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2923 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲ್ಯಲು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2924 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗನುಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2925 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2926 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2928 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಶಂಔಯನೀರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2930 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2931 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2934 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗರುರ ಸಾದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2936 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2937 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪೂಜ್ಞ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2942 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಧನಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2944 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2946 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2949 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2951 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಕ್ಷೀಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2952 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2956 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2958 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2959 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2960 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಳಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2963 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2969 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2973 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಸಾು ನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2974 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2975 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2976 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಮ ಗಾಂಡಮಾ  ಭಂಡಾರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2977 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2978 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2979 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2980 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2981 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2989 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2992 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಂಡ್ಶಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2994 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3012 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3015 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3017 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3021 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಂಚ್ಕ್ಷ್ರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3024 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3026 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಸಿೀರುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3033 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3036 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3044 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿಭಯಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3054 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಾಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3056 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3058 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿನ್ನಖಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3060 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಕಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3063 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೂಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3067 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3070 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3073 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಂಔಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3075 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪ್ಭಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3084 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3085 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶೇಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3091 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಾಂಔಟೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3093 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತ್ತಕಕ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3098 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3099 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3100 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಾಂಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3103 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚ್ನಾ ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3104 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3105 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಮೂತಿಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3106 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3107 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಂಔಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3108 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3109 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3110 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಂಡರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3111 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಿಜ್ಞಮುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3112 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3113 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3114 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3115 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3123 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಚ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3138 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 GEMU ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3139 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಗ್ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3140 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3147 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



3153 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಮರ ಕಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3154 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಖವಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3155 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3156 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3158 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3161 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3166 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3168 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3170 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದತು ತರ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3178 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3181 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫರ ಹಾಮ ನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3182 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3186 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿಕವ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3187 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 RAM ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3191 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3194 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚತಾರ ಬಾರ ಕಳಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3195 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3197 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3199 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಮ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3202 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3207 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3211 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3214 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಣ ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3220 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ  ಕಳಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3224 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಟಿಕು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3236 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3241 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಾಾಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3248 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಂಗರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3251 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗರುಪಾದಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3252 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3256 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶೈಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3257 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಯಜ್ಞಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3258 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3259 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಸಿರಾಭ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3260 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3261 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3262 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಾಬೆರ ಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3263 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಷಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3264 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅನಿಲ್್ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3270 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಔಲ್ಯಾ ಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3274 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3275 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇವಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3283 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3293 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3302 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವೈಜನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3307 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3308 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 INDU BAI ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3312 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3316 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಚಂದರ  ರ ಕವ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3324 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3341 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3342 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3343 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಯತಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3344 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಫೂರ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3345 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 NAMU ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3346 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3347 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂಖ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3348 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವೈಜನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3349 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಎಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3350 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3351 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3353 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 INDU BAI ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



3358 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಲಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3361 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಬದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3363 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಬ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3368 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3370 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಷಬನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3371 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3372 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದೇವಿಡಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3373 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಾಂಜನದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3374 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಗಂಗಾಧಯ ಬೇಭಲಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3377 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸೀನ್ನಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3379 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3385 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3389 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭೀಮ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3394 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಒಾಂಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3395 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜೈಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3402 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3406 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3407 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ನ್ಸರಂದಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3408 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3409 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3410 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಅಸಭದ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3423 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮರಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3424 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಜಖಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3425 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಡೀಣಿ ಸುಧಾಔರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3426 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3427 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3428 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3429 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಪಾಯತಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3430 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3431 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 MAQBOOL ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3432 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3445 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ತಾರಾ ಹಾಡುತಾು ರೆ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3463 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3466 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಫಷಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3467 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ವಿೀಯ ಬದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3473 ಐನ್ನಪುಯ 2020-2021 ಸುಧಾಔರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

99 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪುತಲಿ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

100 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಎಾಂ ನಯಸಿಭಲು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

101 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

102 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷಶಟ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

103 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇವಾಲಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

149 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

150 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೈಹಾಂದ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

151 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗರುನ್ನಥ ಮಾನೆ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

152 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬ ಭೂದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

153 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

154 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಾನು ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

155 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಆರ್ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

156 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕೄ. ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

157 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷವನ್ನರ ವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

158 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

159 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

160 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

161 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಾರಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

162 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಂಗಾರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

163 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೇಖು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

164 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇವಿಲಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

165 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮುಲು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

166 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯವುಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

167 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇವಿಲ್ಯಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

185 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಜೀರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

189 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕಳಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



190 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

191 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಬೀಬ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

192 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

193 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

194 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಳಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

195 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೀಷತವ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

196 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇವುನಿಕಡ್ಡ ಶಾಾ ಭಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

197 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

198 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಎಾಂ ಇಸಾಮರಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

199 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

200 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

201 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

202 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲ್ಯಲಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

203 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಭಮ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

204 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

205 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಣಿಔರಾವ್ ಮೇೀಟಔಲಿಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

206 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಾಯತಿದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

207 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಎಾಂ ಷವ ರೂಪಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

359 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀವಿಾಂದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

360 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

361 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

362 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಚ್ವಾಾ ಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

363 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿೀತಾರಾಭ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

364 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಂಗಿಲ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

365 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾಲಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

366 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

367 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

368 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಕರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

369 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

370 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಕುಕ  ರಾಥೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

371 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

372 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

373 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

374 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

375 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

376 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಕುರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

377 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

378 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸರ್ಜಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

379 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪುನಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

380 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಘಾಲಪ  ಕೇೀಟಖ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

381 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಬದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

382 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

383 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಈಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

384 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕಸು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

385 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

386 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಲಿತಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

387 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇೀಸನಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

388 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇೀತಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

389 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇೀತಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

390 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

391 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

392 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಾರಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

393 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭರುನಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

394 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮುಲು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

395 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಧಮ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

396 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

397 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

398 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

399 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶೈಖ್ ಇಬಾರ ಹಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

400 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ತಾಸರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

401 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

402 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮುನಿ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



403 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

404 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

405 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಾಂಔಟಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

407 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

408 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

409 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪ್ಾಂಟಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

410 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಟಿಟ  ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

411 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

412 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಚಟಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

413 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

414 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

415 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

416 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

417 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅನುರಾಧ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

418 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಥೀಡ್ ಧಮುಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

419 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತವಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

420 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

421 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಯಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

422 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

423 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

424 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ERAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

425 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿದು ಲಿಾಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

426 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

427 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

428 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

429 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

430 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

431 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

432 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

433 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀದಾರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

434 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚ್ನಾ ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

435 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷತಿೀಶುಕಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

436 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

437 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಾರಾ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

438 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಿಭಯಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

439 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

440 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಿಭಯಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

441 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಭಣಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

442 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಡಾಕು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

443 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಲಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

444 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

445 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

446 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇವಿದಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

447 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

448 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

449 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

450 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುಕ್ಷಮ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

451 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

452 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

453 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಾರಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

454 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

455 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

456 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

457 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

458 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕಭನ್ನಾ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

459 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

460 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭದಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

461 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

462 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿನೀದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

463 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಮಮಾಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

464 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

465 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



466 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

467 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

468 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

469 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಾಂಔಟೇವ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

470 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚೆನಾ ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

471 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

472 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಾರಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

473 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಳಸಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

474 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

475 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

476 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುಕ್ಷಕ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

477 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶೇಕಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

478 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿದಾಾ  ಸಾಖರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

479 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಈಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

480 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಮರ ಕಶ್ ಗೀಸುಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

481 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಕ್ಷ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

482 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಣಿಔರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

483 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

484 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

485 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಉಮಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

486 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

487 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

488 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೈಡ್ ಮೇರನೀದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

489 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಧೂಳಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

490 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಾಂಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

491 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

492 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭನೆಮಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

493 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಯದಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

494 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

495 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

496 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷವನ್ ಚ್ವಾನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

497 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

498 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

499 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದಾನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

500 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

501 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

502 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

503 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಾಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

504 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭತ್ತಯಜಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

505 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಲು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

506 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

507 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

508 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

509 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿ ಸಿದಾರ ಭ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

510 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿ ಸಿದಾರ ಭ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

511 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

512 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

513 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮುನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

514 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

515 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

516 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೀಯಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

518 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಮ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

520 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

521 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜ್ಞಧವ್ ಗೆಮು ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

522 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

523 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

524 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಕರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

525 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

526 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಭಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

527 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

528 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

529 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಇವಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



530 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

531 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಗವಾಂದರ  ಜಂಫಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

532 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಂಗನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

533 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

534 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಎಡ್ಶಲ ೈ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

535 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಶೀದಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

536 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

537 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅನಾ ಪುಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

538 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

539 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

540 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮರಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

541 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಾಯತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

542 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

543 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುಕಮ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

544 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಕರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

545 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

546 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

547 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

548 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

549 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

550 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಮುನ್ನಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

551 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಹುನಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

552 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

553 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

554 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೈಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

555 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಕುರ  ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

556 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

557 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

558 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಆನಂದಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

559 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

560 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

561 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

562 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

563 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅನುಷಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

564 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬದರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

565 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುಕುಕ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

566 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಭಲಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

567 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

568 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಂಖಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

569 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

570 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇೀತಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

571 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಂಖಟ್ರಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

572 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನುಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

573 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

574 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

575 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಡಪ  ಬಾಾ ಡರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

576 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

577 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಂಗ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

578 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

579 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಹಯಕ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

580 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

581 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜನಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

582 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

583 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಟ್ರಟ ಲ್ಯಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

584 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಧಮುಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

585 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

586 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖರಾಜ್ ಶಿತಕ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

587 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

588 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔಯಪ  ನಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

589 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

590 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

591 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಳಜ್ಞರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



592 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

593 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಕರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

594 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

595 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಮ್ೀರಾ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

596 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

597 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಇಮಾಮೇದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

598 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

599 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಸಿಮುಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

600 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದ್ೀನದಯಳ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

601 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಎಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

605 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿವವ ನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

606 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

607 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿನೀದ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಮುದು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

608 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಶೀಔಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

609 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

610 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

611 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

612 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

613 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಾಂಔಟಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

614 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

615 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

617 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

618 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಾಂಜಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

619 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಉಮಾಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

620 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡನರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

621 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

622 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚತರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

623 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿರೇವ ಚಔಕ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

624 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

625 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

626 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

627 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

628 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಭಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

629 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೂಪ್ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

630 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

631 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕಾಂಟ್ಟಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

632 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

633 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಕವ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

634 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

635 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

636 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

637 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

638 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಇಸುಫಾಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

639 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

640 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೄಸಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

641 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಬಐ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

642 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಾಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

643 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

644 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನವಿೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

645 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

646 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

647 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಳಸಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

649 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

650 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಸಿಮುಲು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

652 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರುದರ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

653 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

654 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಗಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

655 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

656 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಜೀರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

657 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಿಾಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

658 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಇದ್ದಲ ಈಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

659 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



660 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೇಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

901 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಿು ಯ ಶಾಾಂತಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

902 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚೌಹಾಣ್ ಈವವ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

903 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಣಿಔಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

904 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಗಾಪುರಂ ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

905 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಚುಚ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

906 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇವಿಡಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

907 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಲರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

909 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅನುಸೂಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

910 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಪ ಣಣ ಗರಿ ಬಚಚ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

911 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ರಾವೂಫ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

912 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

913 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

914 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

915 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ ಯಸಿೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

916 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

917 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದಮ್ಯಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

918 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

919 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

920 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

921 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1728 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1730 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1731 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ಸಜ್ಞಯಸ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1734 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1735 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1736 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಯತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1742 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1744 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1745 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪುತಲಿಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1746 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಜ್ಞ ಮ್ಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1747 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1748 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಚ್ಭನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1749 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1750 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಡ್ಡ.ಯತಾ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1753 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಆವಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1754 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅನಿಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1757 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷಶಟ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1760 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸವಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1783 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1784 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಿಾಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1785 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಈವವ ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1787 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬ್ದಜಜ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1788 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿ ಎಚ್ ಸಿೀತಾ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1789 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1790 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಚ್ಚ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1791 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಲಿತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1792 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1793 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1794 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1796 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಾಧರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1797 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೀಷತವ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1798 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕೇಬಾಬ ಜ ಖರಿ ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1799 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1801 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲ್ಯಲಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1804 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1805 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಆರ್ ವಿವವ ನ್ನಡಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1806 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪುವಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1807 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1809 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಅಜೀಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1810 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಎಾಂಡ್ಡ ಭಸಾು ನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1811 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 GOVIND ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1812 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1814 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1816 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಆಾಂಬೆರ ಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1818 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಧಯಮ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1820 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1821 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಣಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1924 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 MATAB SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1927 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೆನ್ನಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1928 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1935 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಜನ್ನಾ ಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1939 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ  ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1940 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1942 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುನಿತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1944 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಹೆಮುಲ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1945 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಚ್ಚ ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1948 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಸಿಮಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1951 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಿ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1952 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯವಿೀಾಂದರ  ಮಾಲಿ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1954 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶೀಭಾ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1956 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನರೇಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1957 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೀಭಶೇಕಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1960 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1963 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1965 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರ ಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1971 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1973 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1975 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1978 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1979 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1980 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2004 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2017 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಓಷಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2018 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನಭಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2019 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮುಲನ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2021 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೈಡ್ ಮಾಾ ಔಟ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2025 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2027 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2029 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2032 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2033 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 TOPU ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2035 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನನಿತಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2036 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅವಿನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2038 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2039 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮುನಿೀರ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2043 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಎಾಂಡ್ಡ ಅನವ ರ್ ಹುಸೇನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2045 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲಪ ನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2046 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2048 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ  ಹರೇಭನಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2050 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಾಯತಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2051 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2053 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ  ನಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2055 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2058 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಾಂಔಟಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2059 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2061 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2064 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2065 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಗ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2068 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಖಳಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2070 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಷಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2071 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುದರ ರಾಭಔರ್ ಶಾಾಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2072 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿದಾಾ ಸಾಖರ್ ಸಿೀಳಿನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2073 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಭುದೇವ್ ಫಗೆಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2075 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಂದ್ಕವವ ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2076 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2077 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದ್ನೇಶ್ ದ್ದಗೆಾಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2080 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2083 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಮ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2084 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2087 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2089 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹೇವವ ರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2093 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಸಿೀದ್ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2095 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2096 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭೀಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2097 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ.ವಿ.ಭೀಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2099 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2101 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2105 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪುಣಾ ತಿ ಕೇಲ್ಮಲ ರುಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2110 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2112 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕವಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2114 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಇಾಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2117 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭನೆಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2119 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷವ ರೂಪಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2122 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2124 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಮಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2125 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಸೂು ರಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2126 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಯಾಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2127 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2128 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2129 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಾಂ ಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2130 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಲಿೀಾಂ ಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2131 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಾಂಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2132 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2133 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2134 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಬಾನೀತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2137 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2139 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಲಸಭದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2141 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುಕ್ಷಕ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2144 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2148 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ  ಷಜಜ ನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2149 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೀಶನ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2151 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಖುತಬ ದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2237 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2238 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 INDHU BAI ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2239 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಲಿೀಮಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2240 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಫಸದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2273 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗರುಪಾದಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2274 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಮಾ  ಭಠತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2281 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಮೄಲೆಿರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2285 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಎಯಪ  ಮಂಥನಗೀಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2286 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕಶಿನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2289 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಉಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2290 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಖಿೀರುನ್ನಮಕ್ ವಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2292 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2294 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2298 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2300 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಾಂಔಟಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2302 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೇರನುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2304 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾನು ಬಐ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2306 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷಯಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2307 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಯಶಿೀದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2308 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿೀತಾರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2309 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಾಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2310 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2311 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಕುಬ ಲ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2312 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಸಿೀಮಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2314 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2315 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಬೀಬ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2316 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2317 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2319 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಔಲಿ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2320 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2321 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂತೀಶಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2322 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2324 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2325 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2326 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಾಂಜಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2327 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2328 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2329 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿಲ್ಯಸಾಯಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2330 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕುಟಬ್ದದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2331 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಯತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2332 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೈಡ್ ಇಬಾರ ಹಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2333 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೄಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2335 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2336 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೀನಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2337 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2338 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ  ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2367 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುದರ ಯಮ ರ ಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2368 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೈರಾಮ ರಾಥೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2369 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಘುಡು ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2370 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2371 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2372 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮುಔರ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2373 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2374 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2375 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಣಿಔಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2376 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2377 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2378 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದ್ರರ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2379 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಘುಡು SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2380 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಯತ್ ರ ಕಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2381 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2382 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 GOVIND ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2383 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಾಹೇರಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2384 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಾರಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2385 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2388 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಕೇರ ದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2389 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2392 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಭಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2393 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲ್ಯಬಾರ ಭಕಸಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2394 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಮ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2395 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಗವಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2396 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2397 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷವನ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2398 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2399 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2400 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಾಮಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2401 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2403 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2404 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2406 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2407 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಮೃತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2409 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಡ್ಶಡ  ನಯಸಿಮುಲು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2410 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2413 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2414 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2420 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಶಿವ ನಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2423 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅನುಸೂಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2424 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2425 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2458 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಾರೂಕ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2464 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2473 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಯ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2474 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಳಸಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2475 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುಮಾಕ್ಷ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2476 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾಬಾ ಪರಿಡೀದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2477 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2478 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2479 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2480 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2481 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2483 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದಮ ನ್ನಭಾಚಾಮಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2485 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಹಾಲ ದ ಅಗಿಾ ಹೀತಿರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2486 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 SYED ಇಕಬ ಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2488 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಾಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2490 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದಮಾಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2491 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2495 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2497 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮುನಿೀರಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2498 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮುನಿೀರಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2501 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಜ್ಞವಿೀದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2508 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2511 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2513 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಿೀಲಕಂಠಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2514 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2515 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2518 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2519 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2522 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಭಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2523 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2527 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಳಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2528 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2529 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿೀತಾರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2530 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿೀತಾರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2531 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚ್ನಾ ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2533 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಆಶೀಕೄಡ್ಶಲ ೈಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2535 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2536 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಾಚು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2537 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2538 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2542 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪುತಲಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2544 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹಬ್ದಫಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2548 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2549 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿವಾರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2550 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2551 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಾರ ಗೌಸದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2552 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೈಡ್ ಅಔಬ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2554 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಸಿಲ ಮಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2568 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಬ್ದರಾನದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2573 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2574 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಆನೆಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2577 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಲಸಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2578 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2580 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಗವಾಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2581 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2582 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2583 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ಬಖವಂತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2584 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಬಖವಂತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2585 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2587 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2591 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2592 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜ್ಞಾ ನಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2594 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಈಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2595 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2596 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2598 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2599 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕವಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2600 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಕರಾಭ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2601 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜ್ಞಲಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2602 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2603 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2604 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಎಮ ಡ್ಡ ಘಿಯಸುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2606 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಕುಾಂತಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2607 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2609 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೈಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2610 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2611 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2612 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2613 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಶಾಾಂತಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2614 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಬೂರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2615 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದತ್ತು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2627 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2628 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2629 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2630 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2631 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೌಲ್ಯನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2632 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಬದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2633 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2634 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2635 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2636 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಮುಟಟ ಾಂಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2637 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಥ ಲಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2639 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2640 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2641 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2642 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2643 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2644 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅನಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2645 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2646 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಚ್ಾ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2647 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದಯನಂದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2648 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭನೆಮಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2650 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2652 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುನಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2653 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಯದಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2656 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2658 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2660 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2664 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿವವ ನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2667 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2668 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2669 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2671 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2675 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೆಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2676 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2679 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಥಾರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2680 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2681 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2684 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2685 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಹೇಮಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2686 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೀಭಶೇಕರ್ ಕುಡಡ ಳಿಿಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2687 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2688 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಸಜನ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2689 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಫಿೀಜ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2691 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಕುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2692 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2693 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2694 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಾಲಿ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2696 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2697 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಮ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2698 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2700 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2701 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2703 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2705 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಪಜಲ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2727 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2728 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 DHRMI BAI ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2729 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2730 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2731 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಧೂಳಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2732 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶೀಭಾ ರಾಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2733 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2734 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2735 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಾಂಫರಿೀಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2736 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2737 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2738 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2739 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2740 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮುಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2741 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2742 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2743 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಬೀರಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2744 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮ್ೀರ್ ರೀವನ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2745 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2746 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2747 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿದಾಾ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2748 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೌಸಿಯ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2749 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ  ಸ್ಪಟಿಟ  ಹತು ಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2750 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಿಾಂಬಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2751 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2752 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದ್ರ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2753 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2754 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಲಿತಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2755 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2756 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೄಸಬೂಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2757 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2758 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಷಲುಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2759 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2760 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2761 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2762 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2763 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಿರಂಜಪ  ಕುಪೂಾ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2764 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2765 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2766 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂತಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2767 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದತಾು ತಿರ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2769 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಯತಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2770 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಯತಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2773 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಭಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2774 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2775 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷವನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2778 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಪ  ಮಲೆಿರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2780 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನರೇಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2785 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಾಮಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2786 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕವಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2787 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ERAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2789 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2792 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2793 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2794 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಅಔಬ ರ್ ಹುಸೇನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2795 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಕಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2796 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪುಾಂಡಲಿೀಔ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2797 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಮ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2823 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮಷಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2824 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಸೂು ರಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2825 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ  ಸುಾಂಔದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2826 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ಅಲ್ಯಲ ಪುಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2827 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2830 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಕಯೂಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2831 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2832 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಪುನೆಾ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2833 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡು ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2836 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2837 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಖಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2838 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಮೇಹಯುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2839 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮ್ೀರಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2840 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಈಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2841 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2842 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2843 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2844 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2845 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2846 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಭಾಔಯ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2847 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಖಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2848 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔವಿಠ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2849 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಈವವ ಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2851 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2853 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭನ್ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2854 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೀನಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2855 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2856 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚ್ನಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2857 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2858 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೈನುಲ್ಯಬ್ದದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2859 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಸಾು ನ್ ಷಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2860 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅನುಷಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2861 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಾಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2862 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿವವ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2864 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕಸು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2866 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಮೃತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2867 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಆನಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2868 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗರುಪಾದಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2869 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2870 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಖಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2872 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಾಂತಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2873 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್. ಬ. ಪಾಾ ಲೆಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2876 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಿಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2877 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2879 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಹರಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2882 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಶಿಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2883 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲ್ಯಾ ಣರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2885 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2887 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಭಾಔಯ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2889 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಂಔಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2892 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಲೀಡ್ಡನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2893 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಸಿೀನ್ನ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2894 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2895 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೀಭಲಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2899 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಸಮೂದ್ಮಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2919 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಕೇೀಟ್ರ್ಕ್ಷಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2920 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2921 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2927 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚ್ನಾ ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2929 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2932 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಶಿೀದ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2933 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2935 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2938 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕೆಲ್ಯಷತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2939 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2940 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2941 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2943 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲ್ಯಾ ಣ್ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2945 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪುಟ್ರ್ಲ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2947 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ  ಸಿೀಳಿನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2948 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಸಿೀಲಿನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2950 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಖೈರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2953 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2954 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 SIDDALING ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2955 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 APಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2957 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2961 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2962 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2964 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಹಾಜರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2965 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2966 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2967 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತವಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2968 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕಭನ್ನಾ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2970 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 SEVU ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2971 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಧಾರಾಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2972 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2982 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಗಣಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2983 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 SAPNA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2984 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2985 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2986 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2987 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ಗಣಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2988 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಿತಿಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2990 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಘುನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2991 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಕ್ಷಕ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2993 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2995 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಮಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2996 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔರುಣಾ ನಿರಾಲೆ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2998 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮ್ೀರ್ ಔಬೀರ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2999 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3000 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3001 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುಕೇಮ ದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3004 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3005 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತರಾಯ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3006 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಡಲ್ಯಪುಯ ಜೈಪಾಲ್ ಎಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3007 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಶಿಪ  ತಡಾಲ್ಯಪುಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3008 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3009 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಕೂಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3010 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3011 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಂಔರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3013 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪ್ಾಂಟಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3014 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿನ್ನಖಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3016 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



3018 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದಷು ಗಿೀರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3019 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯವಿೀಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3020 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3022 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೇಣುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3023 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3025 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮ್ಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3027 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷತಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3028 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3029 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3030 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಈಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3031 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3032 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3034 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3035 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3037 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔರಿೀಮ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3038 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಮ್ಮ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3039 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕೇಮಾಲ  ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3040 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಕರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3041 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3042 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಂಗಾಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3043 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3045 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲಲ  ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3046 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಮಂಖಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3047 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3048 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3050 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀ ಕಾಂತಾ ಸುಾಂಔದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3051 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಶಿಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3052 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3053 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3055 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಲು ದೀಾಂಟ್ರಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3057 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3059 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3061 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜ್ಞನಕ್ಷ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3062 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3064 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3065 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3066 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3068 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3069 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3071 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3072 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ ಚ್ವಾಾ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3074 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಭಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3076 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3078 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3082 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3083 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಧು ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3086 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇವಿಜ  ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3089 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಸಾು ನ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3094 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದವಯಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3096 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3097 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕವಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3101 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3102 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3116 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3117 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿನೀದ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಮುದು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3119 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಎಾಂಡ್ಡ ಮುಜಮ್ಮ ಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3120 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ದೇವಿ ಅಭಮ ಣಣ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3121 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯವಿ ರ ಕಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3122 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3124 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಿತಿನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3125 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಚದಾನಂದ್ ಬ ಮಾಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3126 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



3127 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಶಿಧರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3128 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3129 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3130 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3131 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3132 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3133 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚ್ನಾ  ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3134 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಮೇಮೆ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3135 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3136 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3137 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 MD ದಷು ಗಿರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3141 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಆಾಂಬರ ಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3142 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಚೀತು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3143 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಾಣಿಕರ ವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3144 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪುಟಟ ರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3145 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಘುನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3146 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದರ ೀತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3148 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮುಕುಾಂದಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3149 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3152 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3157 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಹ್ದು  ಖುಷಿೀಯದ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3159 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3160 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3162 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕೄ ಪಾಾಂಡು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3163 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕೇೀಟ ಶಿಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3164 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುಸುು ಾಂ ಚನಾ  ಕೃಶಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3165 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಆರ್ ಮಂರ್ಜಳಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3167 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಹಾಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3169 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೈಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3171 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3173 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಣಿಔಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3174 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3175 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂದಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3176 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುಸುು ಾಂ ನ್ನರಾಮಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3177 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3179 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3180 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸನಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3183 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಲಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3184 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3185 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ  ಎಸ್ ಮಾಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3188 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3189 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3190 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ  ಗಣಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3192 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3193 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಿರಿಜ್ಞದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3196 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3198 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷರೀಜನಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3200 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ಮುಲೆಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3201 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3203 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3204 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3205 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3206 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3208 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3209 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶೇಷಿಕಲ ಗೀಸುಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3210 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಯದಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3212 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3213 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3215 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದವಯತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3216 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಜಮ ದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3217 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 GAMLI BAI ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3218 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚೆನಾ ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



3219 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖದಂಫ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3221 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3222 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3223 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3225 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3226 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿವವ ನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3227 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಯಪ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3228 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3229 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಜೀ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3230 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಿಭಳ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3232 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಲ್ಯಲ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3233 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3234 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ಹಷಭನಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3235 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3237 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3238 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಗಂಧ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3239 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3240 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3242 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3243 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯತಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3244 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3245 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3246 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇಪ  ತಡಲ್ಯಪುಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3247 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶೀಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3249 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೀನಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3250 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3253 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸರಿ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3254 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗರುನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3255 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3265 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ತೌಫಿಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3266 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3267 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇೀತಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3268 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಜ್ಞತ ಎಸ್ ಪುನೆಾ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3269 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3271 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3272 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷವಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3273 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡ್ಸರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3276 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3277 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಭಾಔರ್ ಕೇವಾಯರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3278 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3279 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3280 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮುಮಾು ಜ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3281 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 MD ಷಜೀದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3282 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3284 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3285 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3286 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3287 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3288 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಲಿತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3289 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3290 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಕಯುಾ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3291 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿದು ವಿೀಯಪ  ಪುನೆಾ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3292 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3294 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3295 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3296 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ  ದೇವಮುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3297 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕುಪೇಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3298 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3300 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3301 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3304 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3305 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



3306 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಘುಡು ಷಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3309 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಭಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3310 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ವಿೀಣ್ ದ್ಗಾವ ಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3311 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ ದ್ಗಾವ ಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3313 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪೂಜ್ಞರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3314 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಾಂಜಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3315 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3317 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3318 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3319 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3320 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3321 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಘಾಳಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3322 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಉಭಸಾಯಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3323 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜರಿನ್ನಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3325 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೀಭಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3326 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3327 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಭಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3328 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3329 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶೇಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3330 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3331 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 MADEPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3332 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೄಸಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3333 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದವಯಥ ನೈನ್ಸರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3334 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕೆಲ್ಯಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3335 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3336 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚನಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3337 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಕಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3338 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವೈಜನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3339 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3340 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಕುಕ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3352 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೀಭಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3354 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3355 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತ್ತಳಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3356 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3357 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭನ್ಸಾ ರ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3359 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಈಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3360 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಸುಲೇಖರಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3362 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3364 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3365 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಾ ೀತಿ ಎಾಂ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3366 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚರಂತ್ ಮುರೇಾಂದರ ನ್ನಥ ಪಾಟಿೀಲ್ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3367 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3369 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3375 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಿೀಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3376 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3378 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಾಂತಲಿಾಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3383 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3384 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3386 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಷಜಜ ನಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3387 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಧನಂಜಮ ಷಜಜ ನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3388 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಥ ಹಾಲೆಚ ೀರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3390 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಲೀಚ್ನ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3391 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3392 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3393 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3396 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3397 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಈವವ ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3398 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3399 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷಯಣಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3400 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿನೀದಕುಮಾಯ.ಉಯಡ್ಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3401 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3403 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ  ಎಾಂ ಫಬಾಲ ಡ್ಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



3404 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3405 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಮಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3411 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಾಲಿಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3412 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3413 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3414 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷವ ಾಂತರಾವ್ ಮೇಮಾಮರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3415 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3416 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಬದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3417 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3418 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಪ  ಮಾಳಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3419 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷರೀಜನಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3420 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3421 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3422 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3433 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಮಾ  ಭಠ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3434 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3435 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3436 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3437 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3438 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3439 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಾಂಬಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3440 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3441 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3442 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3443 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತೇರ್ಜ ರಾಮ್ಜ  ರಾಥೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3444 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3446 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3447 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮಾಣಿಔಪ  ಆರ್ ಮುಟಟ ಾಂಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3448 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಗಂದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3449 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ ಯಳಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3450 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತನುಜ್ಞ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3451 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚತರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3452 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಭಲಭಮ  ಗತ್ು ೀದಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3453 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಉದಮಸಿಾಂಸ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3454 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಮಸಿಾಂಸ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3455 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3456 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಫಷಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3457 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3458 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂಲಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3459 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಣಿಔರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3460 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಡ್ಡಆರ್ ಬ್ದಡರ್ ಸಂಜೀವರ ಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3461 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜನ್ನದಯನ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3462 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಬ್ದಡರ್ ಫರ ಹಾಮ ನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3464 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3465 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದೇಕ್ಷೀಬೈ ಎನ್ ಪುನೆಾ ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3468 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3469 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಾಮ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3470 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಶೀಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3471 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೈಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3472 ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

970 ಕೇಡ್ಡಲ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

972 ಕೇಡ್ಡಲ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

975 ಕೇಡ್ಡಲ 2020-2021 ಶಿಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

976 ಕೇಡ್ಡಲ 2020-2021 ತ್ತಳಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

977 ಕೇಡ್ಡಲ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

978 ಕೇಡ್ಡಲ 2020-2021 ಹೇಭಲ ನ್ನಮಕ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

979 ಕೇಡ್ಡಲ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

980 ಕೇಡ್ಡಲ 2020-2021 ಬಂಡ್ಡಗೆಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಉಮಾದೇವಿ ಗೀಟಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

4 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಗಿೀಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

5 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ  ಔಲ್ಯಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



6 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

7 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

8 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

9 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕೆಲ್ಯಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

10 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

11 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

12 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

13 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

14 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

15 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಯಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

16 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

17 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭನುದ್ನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

18 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಮ್ತಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

19 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚನಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

20 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀರಾಶಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

21 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವೈಜನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

22 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಂಔಯಪ  ನಿಡಗಾಂದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

23 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

24 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪುಾಂಡಲಿಕ್ ಜೆಚೂರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

25 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಸೂು ರಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

26 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೌಲ್ಯನಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

27 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

28 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

29 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

30 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

31 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈಡ್ ಗೌಸ್ ಮೇರನುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

32 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

33 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

34 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜೀಸರಾ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

35 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಜೀಜ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

36 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಗರಾಜ್ ರಾಥೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

37 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಧಭಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

38 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಎಟ್ಟವಮ ಅಷದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

39 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಲ್ಯಲ ಲಿಾಂಗವವ ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

40 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಹೈಫತಾರ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

41 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

42 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಪAಲ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

43 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರುಕ್ಷಮ ಣಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

44 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

45 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

46 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

47 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಲಿಜ ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

48 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದ್ೀಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

49 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಕಯೂಾ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

50 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಯ್ಕ  ಹುಸೇನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

51 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕವಪ  ಕೇೀಲ್ಯಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

52 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೆತಾ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

53 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಶುಔಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

54 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

55 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಮ್ೀನ್ನ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

56 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

57 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಫಬ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

58 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹಾದೇ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

59 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಷತಾು ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

60 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಯಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

61 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭರಾವ್ ಟ್ಟಾಂಗಿಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

62 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

63 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಷನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

64 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

65 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಖನಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

66 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಫದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

67 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನಮ ಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



68 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

69 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

70 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

71 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

72 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಷನ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

73 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

74 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಲ್ಯಾ ನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

75 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

76 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಾಂಡೇಲಿ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

77 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಆಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

78 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

79 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

80 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

81 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔವಿರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

82 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಲಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

83 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

84 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಎಸ್ ಖಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

85 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

86 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಗಲಪ  ಮಕಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

87 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚನಾ  ಸವಪ  ಎರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

88 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪ್ಾಂಟಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

89 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಚಾಭಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

90 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

91 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಚ್ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

92 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಲಿತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

93 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೆಬ್ದ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

94 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

95 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

96 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಬದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

97 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

98 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

104 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಸೂು ರಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

105 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

106 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಸಬೀಬ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

107 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚತರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

108 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

109 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಘುನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

110 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಘುನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

111 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

112 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

113 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

114 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

115 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

116 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

117 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜೇವಿಡ್ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

118 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚತರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

119 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

120 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

121 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಈವವ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

122 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

123 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

124 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಾಸರ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

125 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

126 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

127 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭದನಮೇೀಸನ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

128 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

129 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಲಿಪ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

130 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

131 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

132 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

133 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಗಿಾಂದರ ಪ  ಔಣಯಕೇೀಟ್ಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

134 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಸುಜ್ಞಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



135 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

136 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

137 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ  ಔನಕರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

138 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಾರಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

139 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಾರಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

140 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಜೀರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

141 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈನ್ನಜ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

142 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶೇಷಿಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

143 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದವಯತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

144 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

145 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಬರಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

146 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

147 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ  ಸಷರುಗಾಂಡ್ಡಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

148 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

289 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯೂಸುಫಿಮಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

314 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

315 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚತರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

316 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಷಜಜ ನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

317 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

318 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

319 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

320 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

321 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

322 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

323 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಲಿಪ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

324 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖುತ್ತಬದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

325 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜೇವಿಡ್ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

326 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

327 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

328 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

329 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

330 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

331 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

332 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

333 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಘುನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

334 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನಿಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

335 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

336 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

337 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

338 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

339 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

340 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚತರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

341 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

342 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರ ಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

343 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

344 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಲೀಚ್ನ ಬಾರೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

345 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುನಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

346 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟೇವವ ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

347 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

348 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

349 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

350 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿದಾಾ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

351 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರುಕೇಮ ದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

352 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

353 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಯನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

354 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

355 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕ್ಷಶಟ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

356 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಾಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

357 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

358 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

406 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

517 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



519 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

616 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

648 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಾಟ್ರರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

651 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಭಯಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

661 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕವಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

662 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದ್ೀವ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

663 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

664 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

665 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

666 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

667 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಔಟಿಟ ೀಭನಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

668 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

669 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

670 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

671 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

675 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

676 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

677 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

678 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

679 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಔಲಿ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

680 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

681 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

682 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

683 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

684 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಷರುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

686 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

687 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

688 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಬಬ ೀರ್ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

689 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕಂಠೆಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

690 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

691 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದಪ  ಆರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

692 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದ್ರರ ದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

693 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರ ಭು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

694 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಹೀದ್ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

695 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ರಾವ್ ಪೂಜ್ಞರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

696 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

697 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

698 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

699 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೆಬೂಬ್ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

700 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ನಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

701 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೀಧಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

702 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಹೀಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

703 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

704 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲ್ಯಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

705 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

706 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

707 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

708 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

709 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

710 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಳಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

711 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

712 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈದಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

713 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

714 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

715 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

716 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

717 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

719 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

720 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

721 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

722 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೀಭಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

723 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀವಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



724 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

725 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಸಿೀಮಾ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

726 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

727 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

728 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಎಾಂ ಅನಔಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

729 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

730 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

731 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

732 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಖಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

733 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

734 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

735 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಷಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

736 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭದಾಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

737 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

738 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷಫನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

739 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಬಾಾ ಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

740 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಾ ಪುಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

741 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಂಡ್ಡಬೈ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

742 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

743 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

744 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

745 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

746 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

747 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಜ್ಞಮೇದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

748 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷರೀಜನ್ನ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

749 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

750 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

751 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

752 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಜೀ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

753 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಾ ರಾಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

754 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

755 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಭಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

756 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

757 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಾಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

758 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

759 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚ್ನಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

760 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

761 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

762 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಲ್ಯಭಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

763 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

764 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

765 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬ ಚಂದರ  ಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

766 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

767 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಿಾಂಗ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

768 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಲವಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

769 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

770 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

771 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬವಾನಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

772 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ಜೆತ್ತು ರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

773 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

774 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

775 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

776 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

777 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

778 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

779 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಸೂಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

780 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚದಾನಂದ ತೀಟಪ ನರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

781 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭವಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

782 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

783 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲೆಲ ೀಶಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

784 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

785 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



786 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಮೃತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

787 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

788 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

789 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

790 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

791 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಜಮ ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

792 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

793 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

794 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷಫನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

795 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

796 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

797 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಈಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

798 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

799 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಖಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

800 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಿತಾನಬ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

801 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶರಿೀಫ್್ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

802 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪುತರ  ಔಟೊಟ ೀಳಿಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

803 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

804 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

805 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬೈಚ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

806 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

807 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಿಪ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

808 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ದಾಡ್ಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

809 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಣಿಔಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

810 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

811 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರ ಕಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

812 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತ್ತಳಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

813 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

814 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖವಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

815 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

816 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

817 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ಸಜಯಹಾನ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

818 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

819 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಾಯತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

820 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಶಿಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

821 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

822 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಲೆಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

823 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಖಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

824 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷಣಣ  ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

825 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತ್ತಳಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

826 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನಮಂತಾರ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

827 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

828 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಮೃತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

829 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಂಭುಲಿಾಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

830 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

831 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಣೇವರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

832 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

833 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

834 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಬಾಸಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

835 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

836 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಲ್ಯಲ ಬಕ್ಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

837 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಯೂಬ್ ಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

838 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

839 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನುಸೂಜ್ಞ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

840 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಫೀಬಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

841 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಅಸಮ ದ್ ಟ್ಟಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

842 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

843 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

844 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

845 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಭಲ್ಯಕ ಪುಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

846 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಾಂತಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

847 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕಾಂತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



848 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಭನ್ ರಾವ್ ಪಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

849 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಸೂು ರಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

850 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈಮದಾ ರಾಜಯ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

851 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಸಬೀಬ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

852 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಾಸರ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

853 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

854 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

855 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಈವವ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

856 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

857 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚತರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

858 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಷಜಜ ನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

859 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

860 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

861 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

862 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಮಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

863 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭದನಮೇೀಸನ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

864 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

865 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

866 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಲಿಪ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

867 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖುತ್ತಬದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

868 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜೇವಿಡ್ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

869 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

870 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇಸಾಮರಲ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

871 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

872 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

873 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

874 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

875 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

876 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

877 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

878 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಘುನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

879 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನಿಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

880 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

881 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

882 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

883 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

884 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

885 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚತರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

886 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

887 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

888 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಲೀಚ್ನ ಬಾರೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

889 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುನಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

890 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟೇವವ ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

891 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

892 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

893 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

894 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರುಕೇಮ ದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

895 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

896 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಯನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

897 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿರೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

898 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕ್ಷಶಟ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

899 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಾಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

900 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

937 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಂಔಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

938 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಹುಸೇನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

939 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

940 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಸದೇವಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

941 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

946 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

947 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

948 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

949 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



954 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

955 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದಾನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

956 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

957 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

958 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

959 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

961 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಖಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

962 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯತಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

963 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸವಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

964 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

965 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದಾಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

968 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

969 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರ ಭಾಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

971 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

973 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

974 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

981 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

982 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

987 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

988 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

989 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

990 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

991 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

992 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

993 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

994 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಬದರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

995 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದಾಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

996 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಮವ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

997 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

998 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1001 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಾಯತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1002 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1003 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1004 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರ ಭಾಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1005 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1006 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೆಬ್ದಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1009 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1010 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಕುಬ ಲ್ ಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1011 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1012 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1013 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಯನಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1014 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾದ್ಕ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1015 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚತರ ಶೇಕಯಮಾ  ಸಾವ ಮ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1016 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1017 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಚ್ಪ  ಮುಧೀಳ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1018 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಾಹೇರಾ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1019 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1020 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1021 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಮಾ  ವಿಯಔು ಭಠ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1022 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಹಾಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1023 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚ್ನಾ ವಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1024 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೄಸಮೂಡ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1025 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇನಡ್ಡನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1026 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1027 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ನನುಾ  ಪುನರುಜಜ ೀನಗಳಿಸಿಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1028 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1029 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಾಶಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1030 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅತಿೀಶ್ ಪಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1031 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರುಕ್ಷಮ ಣಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1032 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂನಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1033 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1034 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಉದಮಭಾಷಕ ಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1035 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1036 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಗವಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1037 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಾಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1038 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗರುಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1039 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1040 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹೇಫಬ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1041 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಹೇಯಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1042 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಭದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1043 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಾಂಫಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1044 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚೆನಾ ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1045 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1046 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1047 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1048 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1049 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1050 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1051 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭನೆಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1052 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1053 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಾತಿಮಾ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1054 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1055 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1056 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1057 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಬಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1058 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನುಮಂತ ಸಲಕ ೀಡ್ಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1059 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ESHAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1060 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಳಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1061 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯನ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1062 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಲಿಾಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1063 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಖಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1064 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1065 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1066 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1067 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದವಯತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1068 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಎಾಂ.ಅಸಮ ದ್ ಗೌಸ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1069 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1070 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಂಡಾರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1071 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1072 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1073 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1074 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಾಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1075 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೂಪೇಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1076 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷಫನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1077 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇೀತಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1078 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನಮಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1079 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚ್ನಾ ಭಲಲ ಪ  ತ್ಾಂಖಳಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1080 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1081 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1082 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭವಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1083 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1084 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾವಿತರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1085 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1086 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1087 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1088 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1089 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1090 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷತಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1091 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1092 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1093 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1094 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1095 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯವಿೀಾಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1096 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1097 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1098 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1099 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭುನೇವವ ರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1100 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1101 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1102 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1103 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1104 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1105 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಬನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1106 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1107 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1108 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಫನ್ನಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1109 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇವರ ತ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1110 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1111 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಹೀರಾ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1112 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1113 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1114 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 USMAN SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1115 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ ಮುಖಿೀಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1116 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಎಾಂ ಸನಿೀಫ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1117 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1118 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಬ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1119 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1120 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1121 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಮ್ತಾರ  ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1122 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಖಳಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1123 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1124 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1125 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇಲಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1126 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1127 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1128 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 AMBI BAI ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1129 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲೀಕಶ್ ದೇವ್್ಜ ರಾಥೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1130 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1131 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಆನದೂರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1132 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಫಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1133 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1134 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1135 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1136 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1137 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1138 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅರುಣಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1139 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಮೇರನುದ್ು ೀನ್ ಮುಜ್ಞರ್ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1140 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದಾಲ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1141 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1142 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1143 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 IQBAL ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1144 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಭಮ  ತ್ಾಂಖಳಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1145 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಾಶೀಡ್ಡನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1146 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭನಿಾಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1147 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1148 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1149 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಶಿಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1150 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಶೀಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1151 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1152 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1153 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಫಷರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1154 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1155 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1156 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯತನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1157 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1158 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಾಣಿಔಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1159 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹಮೂದ್ ಖಾನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1160 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1161 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1162 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಾಂಬೆರ ಶ್ ಷಜಜ ನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1163 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶುಬರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1164 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಹುನಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1165 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಖಲಪ  ತಳವಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1166 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಲಿತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1167 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತ್ತಳಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1168 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1169 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1170 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತ್ತಳಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1171 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 DATTU ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1172 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1173 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1174 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1175 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1176 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1177 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1178 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 SAPHIY ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1179 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಬಾ ಮ್ಯಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1180 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಹರಾ ಬೇಗಂ ನ್ನಯ್ಕ ೀಡ್ಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1181 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲ್ಯಲಿಬ ೀ ನ್ನಯ್ಕ ೀಡ್ಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1182 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೌಸ್ ಟ್ಟಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1183 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1184 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔವಿತಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1185 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1186 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1187 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1188 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇಸ್ಪಮ ೈಲ್ಯಾ ಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1189 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1190 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತ್ತಳಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1191 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 IMAM SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1192 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1193 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಮಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1194 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಶಂಔಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1195 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಟಲ ಲಿಲ  ಅಾಂಬಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1196 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1197 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಭಜೀದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1198 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯನ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1199 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1200 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಲೀಚ್ನ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1201 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶೀಭಾತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1202 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1203 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1204 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಯದಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1205 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಮಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1206 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1207 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1209 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1211 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಲ್ಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1212 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1213 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1214 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1215 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಚ್ಚ ಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1216 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1217 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1218 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1219 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1220 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1221 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಮಪ  ಎಸ್ ದ್ದುಃಖಂದರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1222 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1223 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1224 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1225 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಶಾಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1226 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1267 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಭಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1268 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1269 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 IRAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1270 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದ್ೀಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1271 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1272 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಾಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1273 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜ್ಞಭಸಿದ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1274 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ASHOK ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1275 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1276 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1277 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1278 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1279 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1280 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1281 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೌಸಿಯ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1282 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಿೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1283 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯವಿರಾಜ್ ರಾಥೀಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1284 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೀನ್ನ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1285 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭನ್ಸಜ ರ್ ಅಸಭಮ ದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1286 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಕಸುದ್್ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1287 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಚ್ಚ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1288 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಣಿಔರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1289 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಮಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1290 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1291 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರ ತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1292 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಈವವ ಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1293 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ USMAN ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1294 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1295 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1296 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ  ದೀಾಂತಾಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1297 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ  ಕುಾಂಬಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1298 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಣಮಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1299 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1300 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ  ಕುಾಂಬಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1301 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜೈಬ್ದನಿಸಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1302 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಯಹೀಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1303 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1304 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1305 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಎಯ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1306 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1307 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1308 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1309 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯಬ ರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1310 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಾದಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1311 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1312 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1313 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1314 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಿಪ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1315 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಲಿತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1316 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1317 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖತರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1318 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1319 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಹನ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1320 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಂಔಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1321 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1322 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1323 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1324 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಟೊಲ ಲ್ಯಲ  ನಿಭಯಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1325 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1326 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೀಭನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1327 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಷಲಪ  ಬೇಡಔಲಿಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1328 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1329 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1330 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1331 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1332 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1333 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1334 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1335 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೀದಾರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1336 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಖಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1337 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಾ ಭತ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1338 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮರಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1339 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1340 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1341 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಜಜಲ್ಯಬ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1342 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 NABI ಟ್ಟಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1343 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಸಮ ದ್ ಇಬಾರ ಹಾಂ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1344 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಭಯಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1345 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಹೀದ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1346 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಖಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1347 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1348 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1349 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1350 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1351 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1352 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷಯದಾಯಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1353 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯನಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1354 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಫಿ ಪಾಟಿೀಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1355 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1356 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1357 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಂತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1358 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತ್ತಲ್ಯಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1359 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1360 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಖಿೀಲ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1361 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಂದಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1362 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1363 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1364 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1365 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಗಾಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1366 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1367 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಮೃತಮಾ  ಗೌಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1368 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1369 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಆಶಾ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1370 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೀರಿ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1371 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1372 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖುಷಿಯಡ್ಡಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1373 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1374 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1375 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1376 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1377 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1378 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಬಾ ಟ್ಟಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1379 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1380 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೀದಾರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1381 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವೈಜನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1382 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಡ್ಡವಾಳಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1383 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಾಂಫಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1387 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ್ ಗೌತಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1390 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1391 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1393 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಹೀದಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1394 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬೈಾಂಡಾಲ  ಗೀವಿಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1395 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಲಲ  ಬೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1396 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1397 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿರಂಜನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1398 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1399 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1400 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಶಾವ ರಾಧಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1401 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷವಂತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1402 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1403 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1405 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ  ಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1408 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1409 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1410 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1411 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1412 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಭ ರಾವ್ ಬೇಡಲಿಲ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1414 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1416 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1417 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾರ್ಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1418 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1419 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1422 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಫಬ ಣಣ  ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1424 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾಫಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1425 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕವಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1434 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇಾಂದಾಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1436 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಂಡ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1437 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಆಮಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1438 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷವ ಾಂತರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1439 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1440 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1442 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1444 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಯನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1445 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣುಕ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1446 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1448 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷತಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1452 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಗಿರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1455 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನುಮಂತಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1457 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯತಿದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1460 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಿದೀಯಶ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1461 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕಯ ಕೇಾಂಡಂಳಿಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1462 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಸೇರಿಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1464 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖವಣಿ ಸೇರಿಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1466 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಾರೂಕ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1468 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಎಾಂಡ್ಡ ಬ್ದಸಯನುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1470 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1473 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1475 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1476 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1482 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದಾಲ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1494 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಸುಜ್ಞಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1498 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1500 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1501 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ  ಔನಕರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1502 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೀದಾರಿ ಔನಕರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1503 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಾರಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1504 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಜೀರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1505 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈನ್ನಜ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1506 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1507 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶೇಷಿಔಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1508 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದವಯತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1513 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಮಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1518 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಬರಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1523 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1527 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ  ಸಷರುಗಾಂಡ್ಡಗಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1528 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1529 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಔಬ ರ್ ಹುಸೇನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1548 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ತಾಸರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1551 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾನ್ನವ ಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1553 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸನಿೀಫ್ ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1558 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಾಯತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1560 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1565 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1568 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1569 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1571 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶುಕೂರ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1572 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1573 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1575 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಬಡಾ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1576 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಹಾವಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1581 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1582 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1586 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣು ಕುಮಾರ್ ಹುಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1590 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಲಿತಾ ಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1593 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1595 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1597 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1598 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಣಿಔಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1602 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶೇಕಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1606 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1607 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಹುಷಾ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1613 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತ್ತಳಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1615 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1619 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1622 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1627 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1634 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಂಔಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1635 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1636 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1637 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತ್ತರ  ಸಾಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1638 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷದಯರಾಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1639 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1645 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1649 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದಾರಿ ನ್ನಖಭಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1650 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1651 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿವವ ನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1652 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಮರ ಕಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1653 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಡ್ಡ.ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1654 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1655 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1656 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1657 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಸಮ ದ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1658 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಾಂಬೈ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1659 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1683 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1684 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1685 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1686 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಭಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1687 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಾಾಂದ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1688 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1689 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1690 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1691 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1692 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸ್ಪವ ೀಜಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1693 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತ್ತಳಜಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1694 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1695 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಈಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1696 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1697 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಾದೆಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1698 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖನ್ನಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1699 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1700 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಭರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1701 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿೀಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1702 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1703 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕೇರುನ್ ಭಲಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1712 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾಮಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1897 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1898 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1899 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಸ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1900 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲ್ಯಲ  ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1901 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1902 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭೀಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1903 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾವಿತರ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1904 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1905 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1906 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಮಾ ಕೇೀಟಿ ವಿಜಮಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1907 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1908 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಾಾಂದ್ ಪಾಶಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1909 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಂಡರಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1910 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಂಡ್ಡೀಗೆಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1911 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ERAPPA ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1912 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಚ್ಚ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1913 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶೇಕಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1914 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಾಂಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1915 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಿಪ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1919 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಾಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1920 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1921 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷತಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1922 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1925 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1930 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಾಲ್ಯಭಣಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1937 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1943 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದೇಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1946 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1950 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1953 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಷಭದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1955 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೀವಿಾಂದರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1958 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1968 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞಮ್ಯ ಮೌಲನ್ನಾ ಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1970 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1972 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾದ್ಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1974 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 Hರೇನ್ನ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1976 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹೀಮುದ್ ಡ್ಡೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1982 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1984 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1987 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಹುಸೇನೆ್ನ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1988 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಕುಬ ಲ್ ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1990 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶೇಕ್ ಅಸಮ ದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1991 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಎಾಂ ಮೆನುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1992 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

1994 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯವಿೀಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2005 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿೀಲಕಂಠ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2006 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುದವಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2007 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪಕ್ಷೀಯಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2008 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಖದ್ೀವವ ರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2009 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2010 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2011 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಾಂಔಟಪ  ಭಡ್ಡವಾಳ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2012 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೀವಿಾಂಧಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2013 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2014 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹೇಾಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2015 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮುನೇಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2016 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಟಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2020 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2022 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಖಮವ ಭಠತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2023 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2024 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಾಂಜಲಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2026 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಣಿಔಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2028 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಕೄು ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2030 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2034 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2037 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೈಡ್ ವರ್ಫಯದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2040 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ಸರಂದಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2041 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2042 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗರುಸಿದು ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2044 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಡ್ಡವಾಳಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2047 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2049 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2052 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2054 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನವ ರ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2056 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2057 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಫಷಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2060 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಮ್ೀರ್ ಟ್ಟಲ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2062 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2063 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2066 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಾ ಪೂಣಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2067 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷಫಬ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2069 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚುನುಾ  ಮ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2074 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2078 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬ ಶಿ ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2079 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಮ್ಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2081 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಪ  ಬೆಣ್ಣಣ ರು ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2082 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಗವಾಂದರ  ಕುಲಔಣಿಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2085 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2090 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಾಾ ಭರಾಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2094 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2098 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2100 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಇಭಲಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2102 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಜಾ ೀತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2173 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದಾಮೇೀದಯ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2175 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಚಂದರ ಲಿೀಲ್ಯ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2176 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಷನ್ನ ಭೀಭಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2177 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಣಣ  ರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2178 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅನಿವ ೀಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2179 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಿಜಮೇದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2180 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುನಂದಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2181 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಮ ರ ಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2182 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2183 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದವಯಥ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2184 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2185 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತಭಮ ಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2186 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞಾ ಬ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2187 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2188 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಡೀಲ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2189 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಗೆರ ಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2190 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶುಔರ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2191 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿಬಾರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2192 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಬಜನ್ ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



2193 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕುಲಔಣಿಯ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2275 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಲ್ಯಲ  ಉದ್ು ನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2276 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 MD ಖಾದ್ೀರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2277 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2278 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2279 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2280 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2282 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಔಲಲ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2287 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2288 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪುಷಾಪ ತಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2291 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕುಪೇಾಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2293 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಷಪ  ಹಾವಪ  ಸುಲಗೆಮ್ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2295 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2296 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2299 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಕನ್ಾ  ಫಾತಿಮಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2303 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2402 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಿರಾಾಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2411 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2415 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತ್ತಔಕ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2417 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ  ವಾಲಿಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2418 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರ ಭಾಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2419 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2421 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ತೀತಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2422 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2430 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಮೇರನುದ್ು ೀನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2432 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವೈಜನ್ನಥ ದಾದ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2469 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಸಯಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2470 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸೀಭನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2471 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2472 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2507 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2509 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂಜೀರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2524 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2525 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಅಮೃತ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2540 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖರಾಜ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2543 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2545 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2547 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2651 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರುದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2997 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಶೂಬ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3002 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3003 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯತಿದೇವಿ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3049 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3077 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3079 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಮ್ನ್ನಾ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3080 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸುಧಾಔರ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3081 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3087 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3088 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದರ ಪ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3090 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಯಹಮಾನ್್ಬೀ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3092 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3095 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3118 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಹೇನ್ನಜ್ ಬೇಗಂ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3150 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಪುಣಾ ಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3151 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3172 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರೆಡ್ಡಡ  ಹಾಂದ್ದೆ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3231 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3299 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಸಾಾ ಾಂಡ್ಡೀಪ್ ರೆಡ್ಡಡ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3303 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಕಶ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3380 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3381 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

3382 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1



1 ಸುಲೇಪೇಟ್ರ್ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಟ್ರ್ಪಾಯಲಿನ್ಾ 1

2020-21£ÉÃ ¸Á°£À°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¨ÁQ¬ÄgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀ «ªÀgÀ, PÀ®§ÄgÀV f É̄è

1
ಗೀಪಾಲರೆಡ್ಡಡ  ತಂದೆ ಗಾಂಡಾರೆಡ್ಡಡ  

ಸಾ:ನಿಡಗಾಂದಾ
ಚಾಂಚೀಳಿ

ಆತಮ ಸತಾ

2

ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಗೀಪಾಲ 

ಸಾ:ಪತ್ತು ನ್ನಮಔ ತಾಾಂಡಾ ಬೆನೆಕ ಳಿಿ  

(ಷ.ಫಸಂತಪೂಯ)
ಚಾಂಚೀಳಿ

ಆತಮ ಸತಾ
3 ¤Ã¯Á¨Á¬Ä UÀA/ ZÀAzÀgÀ aAZÉÆÃ½ ಹಾವು ಔಡ್ಡತ

4
ಅಕ್ಷ್ಮಕುಮಾಯ ತಂದೆ ನಯಷಪಾಪ  

ಸಾ:ತಾಜಲ್ಯಪೂಯ
ಚಾಂಚೀಳಿ

ಹಾವು ಔಡ್ಡತ

5
ಲಕ್್ಷೀಬಾರ ಗಂಡ ಜಖದ್ೀವ ಭಲಿು  

ಸಾ:ಚಂದನಕರಾ
ಚಾಂಚೀಳಿ

ಹಾವು ಔಡ್ಡತ

6
ದವಯಥ ತಂದೆ ಕ್ಷವನ 

ಸಾ:ಜಹಾಯನಖಯತಾಾಂಡಾ
ಚಾಂಚೀಳಿ

ಹಾವು ಔಡ್ಡತ

7 ಸುಶಿೀಲಭಮ  ಗಂಡ ಶಂಭುಲಿಾಂಖಪಾಪ ಚಾಂಚೀಳಿ ಹಾವು ಔಡ್ಡತ

8
vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀA/ qÉÆÃAUÀÄæ gÁoÉÆqÀ, ²ªÀgÁªÀÄ 

£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ

aAZÉÆÃ½

ಫಣವ ನಶಟ

9 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ §¸À¥Àà ±ÀÈAUÉÃj, PÉÃgÉÆÃ½î aAZÉÆÃ½

ಫಣವ ನಶಟ

10
²ªÀ±ÀAPÀgÀAiÀÄå vÀA/ ZÀ£Àß§¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 

PÀÄ¥À£ÀÆgÀ

aAZÉÆÃ½

ಫಣವ ನಶಟ

11
ವಯಣಪಾಪ  ತಂದೆ ಮುಯಗೆಪಾಪ  

ಸಾ:ಭೂಯಾ ಯ.ಕೄ
aAZÉÆÃ½

ಫಣವ ನಶಟ

12
ಶಿರಾಮ ತಂದೆ ರೇಣಸಿದು ಪಾಪ  

ಸಾ:ರಾಭತಿಥಯ
aAZÉÆÃ½

ಫಣವ ನಶಟ

13
ಬೀಭಸಿಾಂಖ ತಂದೆ ರೇಣುಣ  

ಸಾ:ನ್ನಗಾಇದಲ್ಯಲ ರ ತಾಾಂಡಾ
aAZÉÆÃ½

ಫಣವ ನಶಟ

1 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಭಲಲ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

2 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಗೀವಿಾಂದ ರೆಡ್ಡಡ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

3 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಯವಿೀಾಂದರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

4 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ರ ಭು

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

5 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಉಮಾಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

6 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಖಿರಿಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

7 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಮಲಲ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

8 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ರಾಚ್ಮಾ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

9 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

10 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಂಖ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

11 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಫಷರಾಜ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

12 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಷವ ರೂ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

13 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ವಯಣಫಷಮಾ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

14 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ತ್ತಕರಾಾಂ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

15 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಮಾರುತಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

16 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

17 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ನ್ನಖಮಾ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

18 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಸಿದು ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

19 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಗಾಂಡಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

20 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಕಶಿರಾಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್



21 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಶಂಔರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

22 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಮೌಲಾ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

23 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಧಾರು

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

24 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಈವವ ರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

25 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಮವವಂತ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

26 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021
ರ ಭಾಔಯ ರಾವ್ 

ಕುಲಔಣಿಯ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

27 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

28 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಲಲಿತಾಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

29 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಖಾಜ್ಞ ಮ್ಯ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

30 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ನ್ನರಾಮಣ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

31 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಅಸಮಂತಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

32 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

33 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಜಖದೇವಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

34 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಸಿದು ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

35 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಪಾಾಂಡು

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

36 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಕಲಿೀಲ್ ಟೇಲ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

37 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಭೀಭಶೆಟಿಟ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

38 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

39 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಶಿರಾಜ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

40 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ವಯಣಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

41 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ನ್ನಖಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

42 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

43 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಫಷಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

44 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಖಾದರ್ ಅಲಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

45 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಶೆಟಿಟ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

46 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಚಂದ್ ಸಾಬ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

47 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

48 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಖಫೂರ್ ಸಾಬ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

49 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಶಂಔರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

50 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್



51 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಜೈರಾಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

52 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕಾ ಬ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

53 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021
ಸಾರಫಣಣ  

ಜಟ್ಟಟ ನರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

54 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಅರ್ಜಯನ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

55 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

56 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಅರ್ಜಯನ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

57 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಭಲಲ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

58 ಚಾಂಚೀಳಿ AINAPURA 2020-2021 ಸಿದು ಣಣ  ಟವಾಟಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

59 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

60 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮು

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

61 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

62 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021
ಬಗಿೀಯಥಿ 

ರಾಜ್ಞಪುಯ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

63 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

64 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯೂಸುಫ್ ಅಲಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

65 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಘುಡು ಷಬ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

66 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021
ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ 

ಪಾಟಿೀಲ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

67 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

68 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗಟ್ರಟ ಲ್ಯಲ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

69 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

70 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಔಭಲ್ಯಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

71 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರುಕಮ  ಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

72 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021
ಬಾಬಾ 

ಪರಿಡೀದ್ು ೀನ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

73 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021
ಇಸಾಮರಲ್ 

ಟೇಲ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

74 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಧನಜ ರಾವ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

75 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಬ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

76 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದಾಷಲಿಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

77 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಖಪ  ಮಲೆಿರಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

78 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

79 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

80 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷಲಿೀಮಾ ಬೇಗಂ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್



81 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

82 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021
ಸೀಭಶೇಕರ್ 

ಕುಡಡ ಳಿಿಔರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

83 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಸಾಬ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

84 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

85 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

86 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಗೀಪಾಲ್ ಸಿಾಂಗ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

87 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿೀಯಭಣಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

88 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಲು

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

89 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಾಲ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

90 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಾಚು ಹಾಡುತಾು ರೆ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

91 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಂಖ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

92 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ವಿತಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

93 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ತಾರಾಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

94 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಭದೇ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

95 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜೆಮು

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

96 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಹುಲ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

97 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ದವಯಥ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

98 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭನೆಮಾಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

99 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

100 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

101 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

102 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಾಂದರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

103 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

104 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಾಂಜನಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

105 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

106 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಯಮಶ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

107 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ನ್ನಖಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

108 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಖುಷಿೀಯದ್ ಬೀ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

109 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

110 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021
ಯಂಔಪ  

ಮಂಥಂಗಟಿಟ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್



111 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಭಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

112 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

113 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ದ್ೀಪ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

114 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

115 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಮೇೀತಿ ಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

116 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಹೇಮ ಸಿಾಂಗ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

117 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಮುಲು

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

118 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರ ಭು

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

119 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಷರೀಜನ್ನ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

120 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದು ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

121 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಭೀಮ ರೆಡ್ಡಡ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

122 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021
ಶಿವಾಜ ಭನು 

ಯಥೀಡ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

123 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಘಾನು

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

124 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಕ್ಷವನ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

125 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

126 ಚಾಂಚೀಳಿ ಚಾಂಚೀಳಿ 2020-2021 ಚಂದ್ರ  ಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

127 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಚೌವಾಲ್ಯ ಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

128 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ತಾರಾಸಿಾಂಗ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

129 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಮಾಾ ನಿಾ ಾಂಗ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

130 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಗೀವಿಾಂದ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

131 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಗಿೀತಾ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

132 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಭೀಭಶಾ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

133 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಸನಮಂತ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

134 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ನ್ನಖಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

135 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021
ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಸಿ 

ರಾಭಗೀಾಂಡ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

136 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಲಲಿತಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

137 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

138 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಪಾಯತಿಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

139 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಧಮ್ಯ ಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

140 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್



141 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

142 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

143 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ರಾಜಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

144 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಅಬ್ದು ಲ್ ಅಜೀಜ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

145 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದರ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

146 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021
ಉಡುಪಿ 

ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

147 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಚೆನಾ ಫಷಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

148 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

149 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021
ಸುಲೀಚ್ನ 

ಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

150 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ವಯಣಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

151 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದರ ರಾವ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

152 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಭತಿವಂತರಾವ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

153 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

154 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದರ ರಾವ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

155 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ವಯಣಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

156 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

157 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಫಷಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

158 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಅಮೃತರಾವ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

159 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಯವಿಶೆಟಿಟ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

160 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಶಾಯದಾ ಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

161 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

162 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಶಿವಯಣಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

163 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

164 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ ರಾವ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

165 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ವಿದಾಾ ತಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

166 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಭಾಯತಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

167 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

168 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

169 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021
ಭೀಭರಾವ್ 

ಸಡದ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

170 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಹಾಷನ್ ಟೇಲ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್



171 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಹಾಷನ್ ಟೇಲ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

172 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ನ್ನಖಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

173 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಅಡ್ಶಪಾಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

174 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021
ಸೈಡ್ ಗಾಲಿಬ್ 

ಅಸಮ ದ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

175 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಶೈಕ್ ದಷು ಗಿೀರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

176 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಶೈಕ್ ದಷು ಗಿೀರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

177 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಘುಡು ಸಾಬ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

178 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಯೂಸುಫ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

179 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಭಸಾು ಾಂಬ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

180 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ರಾಜಶೇಕಯಮಾ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

181 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

182 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಾಂದರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

183 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ಮಾಣಿಔಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

184 ಚಾಂಚೀಳಿ ಕೇೀಡ್ಡಲ 2020-2021 ವಿಟಲ್ ರಾವ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

185 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಶಿಲ್ಯಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

186 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021
ಮಗರಾಜ್ 

ರಾಥೀಡ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

187 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021
ಸನುಮಂತ 

ಸಲಕ ೀಡ್ಡ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

188 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

189 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

190 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಬಾಳಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

191 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಮೇೀತಿಬಾರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

192 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

193 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ದಾನಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

194 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಸವಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

195 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಹುಷಾ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

196 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಡಾಔಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

197 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಗಂಖಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

198 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಫಷರಾಜ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

199 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಶಾಭಪ  ಅಬ್ದಲಂ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

200 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ರೂಪೇಸಿಾಂಗ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್



201 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಈಷಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

202 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಸಾಮಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

203 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಷರೀಜನಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

204 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಷರೀಜನಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

205 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

206 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ವಯಣಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

207 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021
ಶಂಔಯಪ  

ಸಂಫಣಣ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

208 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಔಲ್ಯತಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

209 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021
ಫಷರಾಜ 

ಜಜಲ್ಯಬ ರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

210 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ದತ್ತು

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

211 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಶಾಭಪ  ಅಬ್ದಲಂ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

212 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಫಷರಾಜ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

213 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಜಖನ್ನಾ ಥ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

214 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಗಂಖಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

215 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ರಾಳಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

216 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಹಯಖಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

217 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

218 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಜಹೀದಾ ಬೇಗಂ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

219 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ನ್ನಖರಾಜ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

220 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಡಾಔಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

221 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

222 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ವಯಣಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

223 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಅಯವಿಾಂದ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

224 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಫಷರಾಜ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

225 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021
ಸಂತೀಷ್ 

ಕುಮಾರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

226 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಹುಷಾ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

227 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ನಯಷಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

228 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ್ ಗೌತಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

229 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಶಿರಾಭರೆಡ್ಡಡ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

230 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಆಯುಬ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್



231 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

232 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಸೀಭಶೇಕರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

233 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

234 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಎಸ್. ಪಾಶಾ ಸಾಬ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

235 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

236 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

237 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಅಮೃತರಾವ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

238 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಈಯಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

239 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ವಕ್ಷೀಲ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

240 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

241 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಫಷರಾಜ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

242 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ವಯಣಪ  ಔನಕರಿ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

243 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಮುನಿೀರಾ ಬೇಗಂ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

244 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಫಷರಾಜ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

245 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಕರ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

246 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

247 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದಯಡ್ಡಡ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

248 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ವೈಜನ್ನಥ ದಾದ್

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

249 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ತ್ತಳಜಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

250 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ವಯಚ್ಚ ಾಂದರ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

251 ಚಾಂಚೀಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ 2020-2021 ಜಖಪ

ಬಾಾ ಟರಿ 

ಸ್ಪಪ ರೀಮ

ರ್

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಬೀಬಾಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Gypsum 500

20 ಬೀಬಾಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Gypsum 500

20 ಭಸಾು ನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Gypsum 500

20 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Gypsum 500

20 ಅಾಂಜನಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Tirmalapur Gypsum 300

20 ಸನಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Tirmalapur Gypsum 300

20 ರಾರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Tirmalapur Gypsum 300

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Tirmalapur Gypsum 300

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Tirmalapur Gypsum 100

20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Gypsum 300

20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Gypsum 300

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kusrampalli Gypsum 300

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kusrampalli Gypsum 300

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kusrampalli Gypsum 300

20 ಘಾನು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 300

20 ಘಾನು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 300

20 ಘಾನು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 300

20 ಅಮೃತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Somlingadhalli Gypsum 300

20 ಅಮೃತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Somlingadhalli Gypsum 300

20 ಅಮ್ೀರಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Gypsum 500

20 ಅಮ್ೀರಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Gypsum 500

20 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Gypsum 500

20 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Gypsum 500

20 ಇಸಾಮರಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Gypsum 500



20 ಇಸಾಮರಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Gypsum 500

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ಸಂಜೀರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ಭಸಾು ನ್ ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMagnesium Sulphate50

20 ಮ್ೀರ್ ಸವಮ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Magnesium Sulphate25

20 ದ್ಾಂಗಂಫರ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMagnesium Sulphate25

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Magnesium Sulphate50

20 ಔಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMagnesium Sulphate30

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMagnesium Sulphate50

20 ಲ್ಯಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMagnesium Sulphate50

20 ವಿೀಯಭಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMagnesium Sulphate50

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Magnesium Sulphate50

20 ತ್ತಕರಾಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMagnesium Sulphate50

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMagnesium Sulphate50

20 ಸಂಜೀರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 300

20 ಶಾಾಂತಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Yetabarpur Gypsum 200

20 ಖಣತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAGypsum 200

20 ಅಾಂಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAGypsum 200

20 ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAGypsum 200

20 ಚ್ನಾ ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Tumkunta Gypsum 200

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Channur Gypsum 200

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAGypsum 200

20 ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Salebeernhalli Gypsum 200

20 ಸಂಖಭನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Gypsum 200

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Hasargundgi Gypsum 200

20 ಸನುಮಂತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Salebeernhalli Gypsum 200

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAGypsum 200

20 ಪುಜ್ಞರಿ ಮೇೀನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Salebeernhalli Gypsum 200

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Hasargundgi Gypsum 200

20 ಸನುಮಂತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Salebeernhalli Gypsum 200

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAGypsum 200

20 ಪುಜ್ಞರಿ ಮೇೀನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Salebeernhalli Gypsum 200

20 ಬಖವಂತ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Salebeernhalli Gypsum 200

20 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Salebeernhalli Gypsum 200

20 ಔವಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Benkeppalli Gypsum 200

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ranapur Gypsum 200

20 ಷಕುಕ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Hasargundgi Gypsum 200

20 ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Hasargundgi Gypsum 200

20 ವಣಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Salebeernhalli Gypsum 200

20 ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Salebeernhalli Gypsum 200

20 ಒಭನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Hasargundgi Gypsum 200

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Gypsum 200

20 ಧಭಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Gypsum 200

20 ಅಮೃತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Kotga Gypsum 200

20 ಮೇಸಭದ್ ಮುಷು ಫಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAGypsum 200

20 SOMIBAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Benkeppalli Gypsum 200

20 ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIGypsum 200

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Tumkunta Gypsum 200

20 ಔವಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Gypsum 200

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾರ ಘಾಟೆ್ಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Gypsum 200

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Garampalli Gypsum 200

20 ರೂಪಾಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAGypsum 200

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Marpalli Gypsum 200

20 ಗಿರಿಜ್ಞದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Kotga Gypsum 200

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Gadilingdhalli Gypsum 200

20 ಭಭತಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAGypsum 200

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Nagarhal Gypsum 200

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Nagarhal Gypsum 200

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAGypsum 200

20 ಸೇವು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Salebeernhalli Gypsum 200

20 ಚ್ವಾಲಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Hasargundgi Gypsum 200

20 ಔಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Gadilingdhalli Gypsum 200

20 ಬಮಾಯನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Gypsum 500

20 ಬಮಾಯನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Gypsum 500

20 ಮೌಲ್ಯಾಂಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ಶಿಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODA Gypsum 500

20 ಶಿಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODA Gypsum 500

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chandrampalli Gypsum 500

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chandrampalli Gypsum 500

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chandrampalli Gypsum 500

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shivrampur Gypsum 500

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shivrampur Gypsum 500

20 ನಿಭಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Gypsum 500

20 ನಿಭಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Gypsum 500

20 ರೀವನ್್ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಶಾಹೀನ್ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ಪುಾಂಡಲಿೀಔ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chandrampalli Gypsum 500

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Gypsum 500

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Gypsum 500

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ಸಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಔಸೂು ರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMGypsum 500



20 ಶಿರ ೀನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMGypsum 500

20 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Chandankera Gypsum 200

20 ರಾಭಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Garampalli Gypsum 200

20 ಜೀಲ್ಯನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Gurampalli Gypsum 200

20 ಸುಜ್ಞಾ ನಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Chandankera Gypsum 200

20 ವಿಠಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Chandankera Gypsum 200

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Yempalli Gypsum 200

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Gypsum 200

20 ಎಮ್ಡ್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURA Gypsum 500

20 ಎಮ್ಡ್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURA Gypsum 500

20 ಎಮ್ಡ್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURA Gypsum 500

20 ಎಮ್ಡ್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURA Gypsum 500

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ಸಾಮಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಸಾಮಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಸಾಮಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಶೇಕಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಶೇಕಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಅಾಂಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಅಾಂಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಅಾಂಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಸಂಜೀರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMagnesium Sulphate 8

20 ಗಾಲಿಪ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMagnesium Sulphate24

20 ASHOK ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliMagnesium Sulphate14

20 ಯವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMagnesium Sulphate18

20 ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMagnesium Sulphate18

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMagnesium Sulphate18

20 ಇರಾಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMagnesium Sulphate12

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMagnesium Sulphate20

20 ರ ಭುಲಿಾಂಖ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMagnesium Sulphate20

20 ಬಜನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA YakapurMagnesium Sulphate16

20 ಭಸಬೂಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMagnesium Sulphate20

20 ಸುಬದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMagnesium Sulphate16

20 ಮಾದೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMagnesium Sulphate18

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMagnesium Sulphate18

20 DATTU ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMagnesium Sulphate18

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMagnesium Sulphate18

20 ಶಿಕಂಠಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA ChintpalliMagnesium Sulphate20

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMagnesium Sulphate18

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMagnesium Sulphate20

20 ನಿಜ್ಞಮೇದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMagnesium Sulphate16

20 ವಿನೀದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMagnesium Sulphate16

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA ChintpalliMagnesium Sulphate34

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಭಚಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Gypsum 500

20 ಭಚಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Gypsum 500

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMagnesium Sulphate28

20 ಸನುಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMagnesium Sulphate18

20 ಖಾಸಿಮ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA ChatarsalMagnesium Sulphate20

20 ನಯಸಿಾಂಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMagnesium Sulphate20

20 ನಮಾ ಕೇೀಟಿ ವಿಜಮಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMagnesium Sulphate20

20 ಭಣಿಔಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMagnesium Sulphate20

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMagnesium Sulphate20

20 ಫೈರ್ಜದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMagnesium Sulphate20

20 ಈಯಪ  ಔಟೊಟ ೀಳಿಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMagnesium Sulphate26

20 ನ್ನರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMagnesium Sulphate20

20 ಶಾಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMagnesium Sulphate10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMagnesium Sulphate20

20 ವೈಜನ್ನಥ ಸೂಮಯವಂಶಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMagnesium Sulphate50

20 ಬಯತ್ ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMagnesium Sulphate50

20 ಅಮೃತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMagnesium Sulphate50

20 ಬ್ದಡ್ಶಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMagnesium Sulphate50

20 ಅನಿತಾ ಗಣಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Magnesium Sulphate50

20 ಈಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMagnesium Sulphate50

20 ಮಾರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMagnesium Sulphate50

20 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇೀಟಔಲಿಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMagnesium Sulphate50

20 ದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMagnesium Sulphate50

20 ಅಾಂಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMagnesium Sulphate50

20 ಷತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMagnesium Sulphate50

20 ಬದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMagnesium Sulphate50

20 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMagnesium Sulphate50

20 ಲಿಾಂಗಾರೆಡ್ಡಡ  ಖರಿ ವಾಂಔಟ್ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMagnesium Sulphate50

20 ಬೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMMagnesium Sulphate50

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMagnesium Sulphate50

20 ನಯಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMagnesium Sulphate20

20 ನ್ನಖ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate50

20 ಚಂದ್ದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಜರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಬನಿಾ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಅನುಷಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAZinc Sulphate 20

20 ಅಶೀಔ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliZinc Sulphate 20

20 ಅಶೀಔ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAZinc Sulphate 20



20 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliZinc Sulphate 20

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಾ ಡೆ್ಶಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Zinc Sulphate 20

20 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAZinc Sulphate 20

20 ಬಾಬ್ದ ಭಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ranapur Zinc Sulphate 20

20 ಬಾಬ್ದ ರಾಥೀಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurZinc Sulphate 20

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Kotga Zinc Sulphate 20

20 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliZinc Sulphate 20

20 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliZinc Sulphate 20

20 ಫಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliZinc Sulphate 20

20 ಫಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Narnal Zinc Sulphate 20

20 ಫಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Narnal Zinc Sulphate 20

20 ಬಾಕುಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliZinc Sulphate 20

20 ಬಾಲೆ ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Zinc Sulphate 20

20 ಬಾಲಿಕ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Zinc Sulphate 20

20 ಬಂಡ್ಶಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Marpalli Zinc Sulphate 20

20 ಬಂಡ್ಶಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliZinc Sulphate 20

20 ಆನಂದ್ ಜನ್ನದಯನ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliZinc Sulphate 10

20 ಅನುಷಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAZinc Sulphate 10

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Zinc Sulphate 10

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Zinc Sulphate 20

20 ಅನಾ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Kotga Zinc Sulphate 20

20 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Fathepur Sunhemp 75

20 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliSunhemp 25

20 ಸಂತೀಷ್ ಕೇೀಟ್ರ್ಕ್ಷಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Sunhemp 100

20 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Sunhemp 100

20 ನ್ನಖಮಾ  ಕೇಟ್ರ್ರ ಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Sunhemp 100

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Sunhemp 100

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Sunhemp 50

20 ಖಣತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliSunhemp 50

20 ಜಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಜಹಾಾಂಗಿೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMagnesium Sulphate60

20 ವಿೀಯಣಣ  ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ರ ಲ್ಯಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMagnesium Sulphate60

20 ಅಸಭದ್ಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಬಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMagnesium Sulphate20

20 ನಯಷಯಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMagnesium Sulphate20

20 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Sunhemp 50

20 ನಿಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Sunhemp 50

20 ಅಜಮ ತ್ ಪಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Bhantanahalli Sunhemp 50

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Garagpalli Sunhemp 50

20 ರೂಪಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Garagpalli Sunhemp 50

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kordampalli Sunhemp 50

20 ಭೀಭವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kordampalli Sunhemp 50

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Sunhemp 50

20 ಮಾಲಿಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Sunhemp 50

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Sunhemp 50

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliSunhemp 40

20 ತ್ತಳಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Karachkhed Sunhemp 25

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Karachkhed Sunhemp 30

20 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Sunhemp 30

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI Chimmaidlai Sunhemp 50

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI Chimmaidlai Sunhemp 50

20 ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI Chimmaidlai Sunhemp 50

20 ವಶಿಔಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI Chimmaidlai Sunhemp 50

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 50

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Zinc Sulphate 50

20 ಸಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Zinc Sulphate 50

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Zinc Sulphate 50

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Zinc Sulphate 50

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMagnesium Sulphate18

20 ವಾಂಔಟಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMagnesium Sulphate18

20 ವಾಂಔಟಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMagnesium Sulphate16

20 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HovinhalliMagnesium Sulphate20

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMagnesium Sulphate28

20 ಅತಿೀಶ್ ಪಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMagnesium Sulphate18

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMagnesium Sulphate20

20 ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMagnesium Sulphate20

20 ಟೊಲ ಲ್ಯಲ  ನಿಭಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMagnesium Sulphate20

20 ವಾಂಔಟರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMagnesium Sulphate20

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMagnesium Sulphate20

20 ಔಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMagnesium Sulphate16

20 ಸಣಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMagnesium Sulphate20

20 ಚಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMagnesium Sulphate20

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMagnesium Sulphate16

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMagnesium Sulphate20

20 ಜಮಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMagnesium Sulphate20

20 ಸನಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMagnesium Sulphate28

20 ಯಭಖರಿ ಸುಧಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Zinc Sulphate 50

20 ರಾರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Zinc Sulphate 50

20 ಅಶೀಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Zinc Sulphate 50

20 ದಾಲ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliZinc Sulphate 50

20 ದ್ರರ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliZinc Sulphate 50

20 ರುಕಮಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 50

20 ಭಕುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 50

20 ವಶಿಔಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 50

20 ಹೇಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 50



20 ದೇವಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 50

20 ಯತಾ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 50

20 ಯಹೀಮ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 50

20 ಶೈಕ್ ಭಸಬೂಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 50

20 ತ್ತಔಕ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 50

20 ಸೈಮದ್ ಖುಷಿೀಯದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 45

20 ತಿಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURASunhemp 55

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Benkeppalli Sunhemp 30

20 ರಾಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Tajlapur Gypsum 200

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K] Gypsum 200

20 ಖಿಮು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Yetabarpur Gypsum 200

20 ಜೈನ್ನಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Benkeppalli Gypsum 200

20 ಭೀರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAGypsum 200

20 ತ್ತಲ್ಯಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAGypsum 200

20 ನಿಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Gurampalli Gypsum 200

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 26

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Zinc Sulphate 25

20 ರೇಣ ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 25

20 ಭಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliZinc Sulphate 20

20 ಸಣಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliZinc Sulphate 20

20 ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Zinc Sulphate 25

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Zinc Sulphate 25

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliZinc Sulphate 25

20 ನಿಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliZinc Sulphate 25

20 ಹುಸೇನೆ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 30

20 ಶಂಔಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 15

20 ಭೀರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAGypsum 200

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAGypsum 100

20 ಸುಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 24

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 24

20 ಷರಿತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kalbhavi Borax 28

20 ತಾರಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kalbhavi Borax 24

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 24

20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Borax 28

20 ನಿಭಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Venkatapur Borax 26

20 ಸಂಖಮವವ ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 26

20 ಲೀಹತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kalbhavi Borax 24

20 ಸಸಾಲಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kalbhavi Borax 24

20 ಶಿಪುತರ ಪ  ದೇವಮುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 28

20 ಔವಿತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 22

20 ಮಾದೇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ಗಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ಗೀಪಾಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 26

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ಜಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Borax 26

20 ಶಿನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliZinc Sulphate 15

20 ಘಾಮ್ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 15

20 ನಿೀಲಕಂಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 20

20 ಲಕುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliZinc Sulphate 20

20 ಯಭಣಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 20

20 ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 20

20 ಸೀನ್ನಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 20

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 20

20 ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 20

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 5

20 ಮೆನ್ನಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Gongi Zinc Sulphate 20

20 ಮವವಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 20

20 ಸುಶಿೀಲ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 20

20 ಷಮಾ ದ್ ಚಂದ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಗೌಸದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಧನಿಾ ಾಂಗ್ ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Zinc Sulphate 40

20 ಲಲಿತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ರುಕಮಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಅನಂತರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಭಣುಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SERIBIKANALLI Borax 26

20 ಛಾಯ ಬಾರ ದೇವಪಾಾಂಡ್ಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 224

20 ಖಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 28

20 ಫಷರಾಜ ಮಾಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 20

20 ಪುತ್ತಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 20

20 ಸಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 18

20 ಬಖವಂತಿ ನವಿೀನಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 15

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 20

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 20

20 ಶಾಯದಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chikkalingadhalli Borax 22

20 ಸುಶಿೀಲ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURA Borax 20

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURA Borax 22

20 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 22

20 ಅರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURA Borax 22

20 ಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 24

20 ಗೌಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 22

20 ಚ್ಲಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kalbhavi Borax 15

20 DEVALIBAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kalbhavi Borax 15

20 ಔಭಲಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kalbhavi Borax 12

20 ಷತಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kalbhavi Borax 12

20 ತಾಕ್ಷರಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Borax 28

20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Borax 15

20 SDASHIV ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Borax 26

20 ಸಕನಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Borax 12



20 ಸರಿಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 12

20 ಹೆಮಾಲಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Borax 10

20 ಸರಿ ಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Borax 6

20 ಔರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 20

20 ಪಾಾಂಡು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Manikpur Borax 8

20 ಭಹಪಾಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ವರಿೀಬಾಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 26

20 ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 24

20 ಭಲಲ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 24

20 ಧರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ತ್ತಔಕ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 26

20 PNDIT ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Borax 28

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 26

20 ಧರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Borax 28

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 26

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 26

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Tirmalapur Borax 28

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhonaspur Borax 26

20 ಬೀಬಾಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhonaspur Borax 26

20 ಬೀಬಾಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhonaspur Borax 26

20 ಭಸಾು ನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhonaspur Borax 24

20 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Antwaram Borax 26

20 ಅಾಂಜನಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ಸನಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 26

20 ರಾರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 26

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 28

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 28

20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 26

20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 26

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ಘಾನು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 26

20 ಘಾನು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ಚಂದರ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Garagpalli Borax 10

20 ಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Keroli Borax 26

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Bhootpur Borax 10

20 ಸುಲೀಚ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Bhootpur Borax 6

20 ವಿೀರೇಶ್ ಬಂಡಳಿಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಸಿದಾರ ಭಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಹೀಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಮೇಹ್ದು  ಇಸಾಮರಲ್ ಚೌದರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಎಮ್ಡ  ಆಷೆರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಷದಾಶಿ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಖಾಜ್ಞಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಚಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ನ್ನಸಿರುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಇರಾಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಮುಔಬ ಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಚಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಮವವಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಕಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಭಲಔಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಭಲಔಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಜಟ್ಟಟ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Sangapur Gypsum 500

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Gypsum 500

20 ಮಾದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Gypsum 500

20 ಔಲಲ ಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Gypsum 500

20 ಸಿದು ಭಮ  ಗೌಡತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Tirmalapur Gypsum 500

20 ರಾಜಶೇಕಯಮಾ  ಮಲಿನಭತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Somlingadhalli Gypsum 500

20 ಶಾಾಂತಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Gypsum 500

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhoglingdhalli Gypsum 500

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Polakpalli Gypsum 500

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Gypsum 500

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhonaspur Gypsum 500

20 ಸಿದ್ದು  ಎಸ್ ಉಪಿಪ ನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Venkatapur Gypsum 500

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhonaspur Gypsum 500

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shivredpalli Gypsum 500

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhonaspur Gypsum 500

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Gypsum 500

20 ಶಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ganganpalli Borax 50

20 ಶಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Borax 25

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Borax 50

20 ಪುತಾಳ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 25

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Neemahosalli Borax 25

20 ವಯಣಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Polakpalli Borax 25

20 ಸನಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurFerrous Sulphate 50

20 ಭೀಭಯಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Ferrous Sulphate 50

20 ಶಿಲಿಾಂಖ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiFerrous Sulphate 50

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Ferrous Sulphate 50

20 ಎಮ ಡ್ಡ ಅಬ್ದು ಲ್ ರೂಫ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliFerrous Sulphate 50

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Ferrous Sulphate 50

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Ferrous Sulphate 50

20 ಗರುಫಷಪ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMFerrous Sulphate 50



20 ಸಿದ್ದು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMFerrous Sulphate 50

20 ನಬಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMFerrous Sulphate 50

20 ಖಾಸಿಮ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMFerrous Sulphate 50

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMFerrous Sulphate 50

20 ಪಿೀರಾಶಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurFerrous Sulphate 50

20 ಔರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurFerrous Sulphate 50

20 ವಾಂಔಟ್ಟರ ಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliFerrous Sulphate 50

20 ಷರೀಜನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliFerrous Sulphate 50

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliFerrous Sulphate 50

20 ದೇಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurFerrous Sulphate 50

20 ಭೀಮಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMFerrous Sulphate 50

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliFerrous Sulphate 50

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliFerrous Sulphate 50

20 ಸನಭವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Ferrous Sulphate 40

20 ತಭಮ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiFerrous Sulphate 40

20 ಜಖದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiFerrous Sulphate 40

20 ಆಮ್ೀನ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiFerrous Sulphate 50

20 ಉಭರ್ ಪಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Ferrous Sulphate 30

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Ferrous Sulphate 50

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Ferrous Sulphate 50

20 ವೈಜನ್ನಥ ಸೂಮಯವಂಶಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Keroli Ferrous Sulphate 20

20 ಬಯತ್ ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YempalliFerrous Sulphate 10

20 ಅಮೃತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAFerrous Sulphate 10

20 ಬ್ದಡ್ಶಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraFerrous Sulphate 10

20 ಶಿರ ೀಕಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurFerrous Sulphate 10

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurFerrous Sulphate 10

20 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAFerrous Sulphate 10

20 ಷಫವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiFerrous Sulphate 10

20 ಶಿನಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAFerrous Sulphate 10

20 ಶಂಔರ್ ಹಷಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurFerrous Sulphate 10

20 ವಯಣಭಮ  ರ ಭುಲಿಾಂಖ ಇಟಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAFerrous Sulphate 10

20 ಶಿಪುತರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraFerrous Sulphate 10

20 ದೇವಿೀಾಂದರ  ಔಲ್ಯು ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraFerrous Sulphate 10

20 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraFerrous Sulphate 10

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Ferrous Sulphate 10

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraFerrous Sulphate 10

20 ನ್ನಖ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliFerrous Sulphate 10

20 ಅನಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurFerrous Sulphate 10

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalFerrous Sulphate 10

20 ಚಂದ್ದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliFerrous Sulphate 10

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiFerrous Sulphate 10

20 ಜರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliFerrous Sulphate 10

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurFerrous Sulphate 10

20 ಬನಿಾ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliFerrous Sulphate 10

20 ವಾಂಔಟರಾಭನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliFerrous Sulphate 10

20 ಭಲೆಲ ೀವಪ  ಭಲ್ಯಕ ಾ ರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaFerrous Sulphate 10

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಮೆಬೂಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ವಿಲ್ಯಷಭತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 40

20 ವಯಣಪ  ಸಿದಾರ ಭ ಡಡ ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಮಾಳಪ  ಸಣಮಂತ ನ್ನಡಗರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliZinc Sulphate 40

20 ನಿಾಂಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliZinc Sulphate 40

20 ರೇಣಸಿದು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliZinc Sulphate 40

20 ಭೀಮಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 40

20 ಗಲ್ಯಲ ಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 40

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 40

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 40

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 20

20 ಅಮೃತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliZinc Sulphate 30

20 ಗಯಣ ಅಪ ಯ ಗೀಲೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurZinc Sulphate 30

20 ಧರೆಪ  ತ್ಖನ್ಸರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliZinc Sulphate 40

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA DhuttargaZinc Sulphate 25

20 ತಭಮ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Zinc Sulphate 40

20 AILABAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಚೆನಾ ಫಷಪ  ಎಾಂ ಜ್ಞಾಂಡ್ಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 AILABAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಭಾಗಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ಭಾಗಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAZinc Sulphate 25

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Zinc Sulphate 30

20 ಹುಚ್ಚ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurZinc Sulphate 20

20 ಪಂಡ್ಡತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAZinc Sulphate 20

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramZinc Sulphate 30

20 ಭೀಮಾಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramZinc Sulphate 30

20 ಪಾರುಬಾರ ನಯಸಿಾಂಗ್ ಜ್ಞಧವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliZinc Sulphate 50

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliZinc Sulphate 50

20 RAMABAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Miryan Zinc Sulphate 50

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Zinc Sulphate 40

20 ಲ್ಯಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAZinc Sulphate 50

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAZinc Sulphate 40

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Zinc Sulphate 30

20 ತ್ತಳಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Zinc Sulphate 40

20 ಭೀಭರಾವ್ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಚೌಡಾಪುಯಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Zinc Sulphate 40

20 ವೈಕುಾಂಠದಾಸ್ ನಿೀಲಕಂಠರಾವ್ ಚೌಡಪುಯಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Zinc Sulphate 40

20 ಭಹೇವಕುಮಾರ್ ಬ ಚೌಡಾಪುಯಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURU Zinc Sulphate 40

20 ವಿಠಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURU Zinc Sulphate 40

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliZinc Sulphate 40

20 ಖೇಭಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Miryan Zinc Sulphate 40

20 ಚೌಡಪುಯಔರ್ ಶೇಶಗಿರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Miryan Zinc Sulphate 40

20 ಭಸದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Miryan Zinc Sulphate 40

20 ಭಹೇತಾಬ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Miryan Zinc Sulphate 40



20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Miryan Zinc Sulphate 40

20 ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAZinc Sulphate 20

20 ರಾಭಸ್ಪಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Marpalli Zinc Sulphate 20

20 ಭಹಬೂಫಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaZinc Sulphate 20

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Manikpur Zinc Sulphate 30

20 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURU Zinc Sulphate 15

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kalbhavi Zinc Sulphate 40

20 ದೇವಿಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Zinc Sulphate 40

20 ಸಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Zinc Sulphate 25

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiZinc Sulphate 25

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiZinc Sulphate 25

20 ಅಮ್ೀರಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Zinc Sulphate 40

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Zinc Sulphate 50

20 ಬೀಬಾಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Zinc Sulphate 40

20 ಔಭಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Zinc Sulphate 40

20 ವಿಷ್ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAZinc Sulphate 50

20 ಭಹಾಾಂತಪ  ಎಯಪ  ಉಾಂಡ್ಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Zinc Sulphate 50

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Zinc Sulphate 40

20 ಖಾಜ್ಞಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Zinc Sulphate 30

20 ಬಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliZinc Sulphate 50

20 ಬಖವಂತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Fathepur Zinc Sulphate 50

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurZinc Sulphate 30

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMZinc Sulphate 40

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliZinc Sulphate 50

20 ದಡಡ ಪ  ನಿಾಂಬಾಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Zinc Sulphate 20

20 ಗರುದೇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Zinc Sulphate 50

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAZinc Sulphate 50

20 ಸುನಂದಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliZinc Sulphate 50

20 ಅಾಂಬಾರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Zinc Sulphate 20

20 ಸಿದು ಪ  ಗರುಪಾದಪ  ಮೆಲೇಶಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAZinc Sulphate 50

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Zinc Sulphate 50

20 ಸಿದು ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMZinc Sulphate 50

20 ಚ್ನಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMZinc Sulphate 50

20 ಭಹಬೂಬಾಾ ಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliZinc Sulphate 50

20 ಅಬ್ದು ಲ್್ಸಮ್ೀದ್ ಟ್ಟಟ ೀಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliZinc Sulphate 50

20 ಅಬ್ದು ಲ್್ಸಮ್ೀದ್ ಟ್ಟಟ ೀಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Miryan Zinc Sulphate 50

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Miryan Zinc Sulphate 50

20 ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 10

20 ಭಲಲ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 15

20 ಧರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Keroli Zinc Sulphate 20

20 ತ್ತಔಕ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Bhootpur Zinc Sulphate 20

20 ಧರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Zinc Sulphate 25

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 10

20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliZinc Sulphate 10

20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliZinc Sulphate 10

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarZinc Sulphate 10

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarZinc Sulphate 10

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Zinc Sulphate 15

20 ಘಾನು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarZinc Sulphate 15

20 ಘಾನು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarZinc Sulphate 15

20 ಘಾನು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Raikod Zinc Sulphate 30

20 ಅಮೃತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Hovinhalli Zinc Sulphate 30

20 ಅಮೃತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliZinc Sulphate 30

20 ಅಮ್ೀರಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedZinc Sulphate 15

20 ಅಮ್ೀರಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthZinc Sulphate 15

20 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Zinc Sulphate 20

20 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliZinc Sulphate 25

20 ಇಸಾಮರಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliZinc Sulphate 25

20 ಇಸಾಮರಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliZinc Sulphate 35

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 25

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Zinc Sulphate 30

20 ಸಂಜೀರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 25

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 25

20 ಕುಮಾಯಸಾವ ಮ್ ಸಿದು ಲಿಾಂಖಮಾ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 30

20 MALENDRA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Siroli Zinc Sulphate 30

20 ತಿಪ ವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliZinc Sulphate 30

20 ಹಾನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliZinc Sulphate 30

20 ಹಾನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 30

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliZinc Sulphate 30

20 ಅಬ್ದಬ ದ್ದಲ್ ಔರಿೀಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Keroli Zinc Sulphate 25

20 ಫಷರಾಜ ಬರಾದಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarZinc Sulphate 30

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthZinc Sulphate 30

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthZinc Sulphate 30

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURA Zinc Sulphate 20

20 ಸುಖಳ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURA Zinc Sulphate 20

20 ಭಹಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMagnesium Sulphate12

20 ಸಾವಿತಿರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMagnesium Sulphate18

20 ಸುನಿಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMagnesium Sulphate20

20 ಸಂತೀಷಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMagnesium Sulphate20

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMagnesium Sulphate20

20 ಗರುಶಾಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMagnesium Sulphate20

20 ಖಣಧಯ ಕೇೀಟಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMagnesium Sulphate10

20 ಆಶಾ ಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMagnesium Sulphate20

20 ಯತಾ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMagnesium Sulphate20

20 ಭಾಯತಾಬ ರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMagnesium Sulphate20

20 ಶಿವಯಣಪ  ಗನ್ಸರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMagnesium Sulphate28

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMagnesium Sulphate26

20 ಅಮುಲುಕಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMagnesium Sulphate20

20 ಭೀಮಾಶಂಔಯ ಚ್ಳಗರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMagnesium Sulphate20

20 ಬಾಬ್ದರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMagnesium Sulphate18

20 ಶಾಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೀಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMagnesium Sulphate18

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMagnesium Sulphate10



20 ಸನುಮಂತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMagnesium Sulphate10

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMagnesium Sulphate10

20 ಪುಜ್ಞರಿ ಮೇೀನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaMagnesium Sulphate10

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMagnesium Sulphate10

20 ಸನುಮಂತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TajlapurMagnesium Sulphate10

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMagnesium Sulphate10

20 ಪುಜ್ಞರಿ ಮೇೀನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMagnesium Sulphate10

20 ಬಖವಂತ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NagarhalMagnesium Sulphate10

20 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMagnesium Sulphate10

20 ಔವಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMagnesium Sulphate10

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMagnesium Sulphate10

20 ಷಕುಕ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMagnesium Sulphate10

20 ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMagnesium Sulphate10

20 ವಣಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMagnesium Sulphate10

20 ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMagnesium Sulphate10

20 ಮೇಹ್ದು  ಇಸಾಮರಲ್ ಚೌದರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAFerrous Sulphate 60

20 ಎಮ್ಡ  ಆಷೆರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAFerrous Sulphate 60

20 ಷದಾಶಿ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAFerrous Sulphate 40

20 ನಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAFerrous Sulphate 50

20 ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAFerrous Sulphate 50

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAFerrous Sulphate 50

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 25

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಸನಭವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ಶಂಬ್ದಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate10

20 ಯತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMagnesium Sulphate60

20 ನಿೀಲಕಂಠ ಸಫಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 28

20 ಗರುಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliZinc Sulphate 50

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurZinc Sulphate 50

20 ಮಲ್ಯಲ ಲಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Zinc Sulphate 50

20 ವಿಶಾವ ರಾಧಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAZinc Sulphate 50

20 ವಯಣಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAZinc Sulphate 50

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಯಹೀಮಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiZinc Sulphate 50

20 ಫಷಲಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiZinc Sulphate 50

20 ಗಟಟ ಮಾ  ಸಾವ ಮ್ ಭಡಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiZinc Sulphate 50

20 ನಿಾಂಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiZinc Sulphate 50

20 ದೇರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurZinc Sulphate 50

20 ನ್ನಗ್ ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurZinc Sulphate 50

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurZinc Sulphate 50

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliZinc Sulphate 50

20 ಭಹಾಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMZinc Sulphate 50

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಕಯೂಮ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMZinc Sulphate 50

20 ಜೈಬ್ದನಿಸಾಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliZinc Sulphate 50

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMZinc Sulphate 50

20 ಪಕ್ಷೀರ್ ಪಾಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMZinc Sulphate 50

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurZinc Sulphate 25

20 ಭಣಿಔಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurZinc Sulphate 25

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Zinc Sulphate 25

20 ಫೈರ್ಜದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarZinc Sulphate 25

20 ಈಯಪ  ಔಟೊಟ ೀಳಿಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedZinc Sulphate 20

20 ನ್ನರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedZinc Sulphate 15

20 ಅಮೃತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 40

20 ಬ್ದಡ್ಶಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMagnesium Sulphate50

20 ಗಾಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಕಶಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಗಾಂಡಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURABorax 8

20 ದಯನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaRhizobium (Liquid Based)4

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliRhizobium (Liquid Based)5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethRhizobium (Liquid Based)5

20 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliRhizobium (Liquid Based)5

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliRhizobium (Liquid Based)5

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliRhizobium (Liquid Based)4

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodRhizobium (Liquid Based)6

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 20

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliZinc Sulphate 15

20 ದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliZinc Sulphate 20

20 ಶಿಕಂಠಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliZinc Sulphate 20

20 ರುಕಮಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliZinc Sulphate 20

20 ಭಕುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliZinc Sulphate 20

20 ಯಹೀಮ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliZinc Sulphate 20

20 ಶೈಕ್ ಭಸಬೂಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliZinc Sulphate 25

20 ತ್ತಔಕ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliZinc Sulphate 35

20 ತಿಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 20

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliZinc Sulphate 35

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Iragpalli Zinc Sulphate 20

20 ಭಸಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಾಮಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಪಾಾಂಡಾ  ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಅಾಂರ್ಜಮ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭೀಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaRhizobium (Liquid Based)4

20 ಪಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarRhizobium (Liquid Based)4

20 ಹಯಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaRhizobium (Liquid Based)6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliRhizobium (Liquid Based)6

20 ಹುಸೇನಪ  ಆಲ್ಮರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodRhizobium (Liquid Based)5

20 ಕೃಶಣ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliRhizobium (Liquid Based)5

20 ನಯಷ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliRhizobium (Liquid Based)5

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliRhizobium (Liquid Based)10

20 ಹುಸೇನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarRhizobium (Liquid Based)4

20 ದವಯಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliRhizobium (Liquid Based)4

20 ಬಾಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliRhizobium (Liquid Based)2

20 ಮೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodRhizobium (Liquid Based)5



20 ಔಶಾಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodRhizobium (Liquid Based)5

20 ಸನುಮಂತ್ತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaRhizobium (Liquid Based)5

20 ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliRhizobium (Liquid Based)7

20 ಲಚಾಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliRhizobium (Liquid Based)5

20 ವಣಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliRhizobium (Liquid Based)4

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarRhizobium (Liquid Based)5

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliRhizobium (Liquid Based)4

20 ಭಾನ್ನರ ಯ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Borax 16

20 ಶೀಭಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kallur [K] Borax 10

20 ಆದಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Hodebeeranhalli Borax 4

20 ವಿಠಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Hodebeeranhalli Borax 10

20 ರ ಭು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Benkanhalli Borax 10

20 ನಿೀಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Bedagpalli Borax 10

20 ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Bhaktampalli Borax 20

20 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Bhaktampalli Borax 16

20 ಪುಟಲ್ಯಬಾರ ನ್ನಗರೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Siroli Borax 14

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Iragpalli Zinc Sulphate 15

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 15

20 ಚ್ನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 35

20 ಚ್ನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Yakapur Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarZinc Sulphate 35

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Yakapur Zinc Sulphate 35

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliZinc Sulphate 30

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliZinc Sulphate 20

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Zinc Sulphate 35

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Zinc Sulphate 40

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 35

20 ನಯಸಿಾಂಸಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 35

20 ಪಾಯತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 30

20 ಶೇಕರ್ ತಂಫನ್ನಯ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 25

20 ರಾರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Zinc Sulphate 35

20 ಭೀಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliZinc Sulphate 20

20 ನರೇಾಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliZinc Sulphate 35

20 ನ್ನಖರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Rudnoor Zinc Sulphate 30

20 ರಾಜಯಬ ಮೆನದ್ು ೀನ್ ಶಾರಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Siroli Zinc Sulphate 30

20 ರಾರ್ಜಬಾರ ಶಿವಯಣ ಸೀನಕಾಂಫಳೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedZinc Sulphate 15

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sulepeth Zinc Sulphate 35

20 ರಾಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Rudnoor Zinc Sulphate 30

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 15

20 ಯಸೂಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kupnoor Zinc Sulphate 35

20 ನಿಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 20

20 ನಿಾಂಖಣಣ  ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODA Borax 20

20 ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಶಾಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Borax 25

20 ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಶಾಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODA Borax 20

20 ಔಸೂು ರಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಅನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಖಾಬ್ದಲ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸುಧಾ ಬ್ದಯಣಾಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಬ್ದರಾನ್ನಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Zinc Sulphate 50

20 ಸಂಖಮವವ ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಲೀಹತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಸಾಲಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಪುತರ ಪ  ದೇವಮುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಔವಿತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಮಾದೇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಗಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಗೀಪಾಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GurampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಜಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಕ್ಷಸಾು ರೆಡ್ಡಡ  ಪಾಷಲವಾಡ್ಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಸದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗೆಮು ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಲಚಾಾ  ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅನಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ದೇಕೄಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ವಾಂಔಟಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಮುಸಿಟ ಖರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತಿಭಮ ವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಅನೇಔಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಣಮಂತನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Borax 30

20 ತಾರಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Borax 15

20 ರ ಭಾಔಯ ಷಫಲೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhairampalli Borax 50

20 ರ ಭಾಔಯ ಷಫಲೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 20

20 ಶಿನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 40

20 ದಡಡ ಫಷ ಗಾಂಡಗತಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 10

20 ಸುನಿಲ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Venkatapur Borax 20

20 ವಿದಾಾ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Borax 20



20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Bhonaspur Borax 40

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Venkatapur Borax 20

20 ಭಹಬೂಬ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Linganagar Borax 30

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 50

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R] Borax 20

20 ಘಾಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURA Borax 40

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ ಭಾವಿದಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 40

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಎನ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Polakpalli Borax 30

20 ವಿೀರೇಾಂದರ  ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Borax 20

20 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Borax 30

20 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Borax 25

20 ಅಮೇಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Patpalli Borax 30

20 ಅಮೇಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Borax 20

20 ಮುತ್ತಯ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Tirmalapur Borax 30

20 ಮುತ್ತಯ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODA Borax 40

20 ಅಲ್ಯಟ ಫ್ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Somlingadhalli Borax 30

20 ಭಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Nagaidlai Borax 30

20 ಭಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Somlingadhalli Borax 50

20 ಸೀನುಬಾರ ಭದನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Jilwarsha Borax 50

20 ವೈಶಾಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Tirmalapur Borax 50

20 ಚ್ನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Degalmadi Borax 35

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Venkatapur Borax 25

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Borax 25

20 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Shadipur Borax 25

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Kalbhavi Borax 25

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಭಮ  ಬ್ದಯಣಾಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಚಂದರ ಶಾ ಬ್ದಯನಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗೀಪಾಲ ತಳವಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಪೀದಾು ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ದತಾು ತ್ರ ೀಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮುಕ್ಷಾಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಷನೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದು ಣಣ  ಟಿ ಭೂಷನ್ಸರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ತಾರಾಬಾರ ಬ ಹನ್ನಾ ಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಅರಾದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಸಿದಾು ರೂ .ಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಆನಂದಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಯಣಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid1

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಇದು  ಹಾಗೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಯಭಣಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಯತ್ತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಯತ್ತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಲ್ಯಲ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಿಲ್ಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಮೆನ್ನಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮವವಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸುಶಿೀಲ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಷಮಾ ದ್ ಚಂದ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗೌಸದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA RanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಧನಿಾ ಾಂಗ್ ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಲಲಿತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರುಕಮಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅನಂತರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ನಟಿಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಕಂಟಪ  ಹಷಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭದ್ೀನ್ನಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸೈಫಾನ್ ಷಬ್ ಜಮಾದಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಚಂದಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಖಾಜ್ಞ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನಿಾಂಖಪ  ಕೇನೇರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭೀಮಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಧಭಯರೇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಲಕ ಜ್ಞಯಪ  ಸಿದು ರಾಭಪ  ಸಡದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅಶೀಕ್ ಗೀಪಿನ್ನಥ್ ಪಾಾಂಚಾಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಎಯಸಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮವವಂತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಪಲಿೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಗರುನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಔಲ್ಯಾ ಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4



20 ಭೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಅಔಕ ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಚ್ನಭಲಲ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಬೌಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ನ್ನಖಣಣ  ಕಭನಳಿಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಾ ೀತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅಾಂಫರಾಮ ದತು ಪ  ಮಾದರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ತಾರಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಷಣಣ  ಕೇಖನ್ಸರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಾಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಂಭುಲಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GurampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಣುಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಛಾಯ ಬಾರ ದೇವಪಾಾಂಡ್ಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಖಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷರಾಜ ಮಾಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಪುತ್ತಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಬಖವಂತಿ ನವಿೀನಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಾಯದಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸುಶಿೀಲ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಅರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗೌಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಚ್ಲಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 DEVALIBAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಔಭಲಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಷತಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ತಾಕ್ಷರಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 SDASHIV ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಕನಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸರಿಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಹೆಮಾಲಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸರಿ ಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಔರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಪಾಾಂಡು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಹಪಾಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಯಣಫಷಪ  ಭಲಲ ಪ  ಸಡದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಗಿಾಂದರ  ವಯಣಪ  ಬೈಯಮಾದಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭೀಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮೆಸೂಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಭಮ  ಗಾಂಡಗತಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಜೈನೀದ್ು ೀನ್ ಕೂಡ್ಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಪಿಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ರಾಚ್ಪ  ಸನುಮಂತಪ  ಟಟ ಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಧಭಯರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲೆಲ ೀವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದತು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸನಮಂತ್ ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhairtapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಣಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸುಶಿೀಲಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುಧಾ ಬ್ದಯಣಾಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಬ್ದರಾನ್ನಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುಧಾ ಬ್ದಯಣಾಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜೇಾಂದರ . ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 DATTA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಭಾಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhairtapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಾಯತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಆನಂದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಾರು ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸೀನುಬಾರ ಭದನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ವಿಷ್ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಹಾಾಂತಪ  ಎಯಪ  ಉಾಂಡ್ಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಖಾಜ್ಞಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4



20 ಬಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಖವಂತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದಡಡ ಪ  ನಿಾಂಬಾಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗರುದೇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುನಂದಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಬಾರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ  ಗರುಪಾದಪ  ಮೆಲೇಶಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಿದು ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚ್ನಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಬೂಬಾಾ ಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಬ್ದು ಲ್್ಸಮ್ೀದ್ ಟ್ಟಟ ೀಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಬ್ದು ಲ್್ಸಮ್ೀದ್ ಟ್ಟಟ ೀಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ವರಿೀಬಾಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಲ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತ್ತಔಕ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 PNDIT ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಧರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಸಾು ನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಜನಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಸನಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಘಾನು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliRhizobium (Liquid Based)5

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaRhizobium (Liquid Based)2

20 ಸಂಜೀರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kallur [K]Rhizobium (Liquid Based)4

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaRhizobium (Liquid Based)4

20 ವಯಣಪ  ದ್ದಡಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA YakapurRhizobium (Liquid Based)2

20 ಕುಮಾಯಸಾವ ಮ್ ಸಿದು ಲಿಾಂಖಮಾ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliRhizobium (Liquid Based)3

20 MALENDRA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliRhizobium (Liquid Based)3

20 ತಿಪ ವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliRhizobium (Liquid Based)4

20 ಹಾನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedRhizobium (Liquid Based)2

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorRhizobium (Liquid Based)2

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಫಷರಾಜ ಬರಾದಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಚ್ನಾ ಭಮ  ವಯಣಪ  ವಾಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಭಹೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಅಪ ರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kallur [K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಜಖದ್ೀಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಹಾಾಂತವ  ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಭೌಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kallur [K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಚನಭಲಿಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಸುಶಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಅಾಂಬಾರೇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಕಳಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Tirmalapur Borax 25

20 ಅಶಿವ ನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Somlingadhalli Borax 25

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಅಾಂಬಾದಾಸ್ ಫಷಪ  ಸಯಳೇಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಹಯಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಸುಲೀಚ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಅರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಬಾಟ್ಟಲ್ ಎಾಂ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ನಂದಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಯವಿಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಸಿದಧ ರಾಭ ಜೇಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಆಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhairtapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಬಾಲಚಂದರ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ವಿೀಣಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3



20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಭಸಾು ನ್ ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಮ್ೀರ್ ಸವಮ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ದ್ಾಂಗಂಫರ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಔಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಲ್ಯಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ವಿೀಯಭಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ತ್ತಕರಾಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಭಹಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ರ ಶಾಾಂತ್ ಜೇಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಸಸಿೀನ್ನ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಗರುನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಅಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ರುದರ ಮುನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ವಬೀರ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಒಭನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 SOMIBAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಔವಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾರ ಘಾಟೆ್ಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ರೂಪಾಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸೇವು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಚ್ವಾಲಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಔಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಮಾಯನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಬಮಾಯನಂದ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೌಲ್ಯಾಂಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ನಿಭಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ನಿಭಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ರೀವನ್್ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಾಹೀನ್ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಪುಾಂಡಲಿೀಔ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಅನಾ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಮಂರ್ಜ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ವಿೀರೇಶ್ ಬಂಡಳಿಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದಾರ ಭಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಹೀಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೇಹ್ದು  ಇಸಾಮರಲ್ ಚೌದರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಎಮ್ಡ  ಆಷೆರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷದಾಶಿ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭನೆಮಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorRhizobium (Liquid Based)2

20 ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಔಸೂು ರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarRhizobium (Liquid Based)6

20 ಖಾಜ್ಞಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ನಯಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolRhizobium (Liquid Based)2

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurRhizobium (Liquid Based)5

20 ತಭನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiRhizobium (Liquid Based)5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurRhizobium (Liquid Based)6

20 ತಭನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliRhizobium (Liquid Based)5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliRhizobium (Liquid Based)4

20 ಕ್ಷಯಣಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliRhizobium (Liquid Based)2

20 ಶಿಲಿಾಂಖ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiRhizobium (Liquid Based)5

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURARhizobium (Liquid Based)10

20 ಎಮ ಡ್ಡ ಅಬ್ದು ಲ್ ರೂಫ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliRhizobium (Liquid Based)10



20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliRhizobium (Liquid Based)10

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiRhizobium (Liquid Based)10

20 ಗರುಫಷಪ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliRhizobium (Liquid Based)10

20 ಸಿದ್ದು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODARhizobium (Liquid Based)10

20 ನಬಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliRhizobium (Liquid Based)10

20 ಖಾಸಿಮ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODARhizobium (Liquid Based)10

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODARhizobium (Liquid Based)10

20 ಪಿೀರಾಶಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliRhizobium (Liquid Based)10

20 ಔರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraRhizobium (Liquid Based)10

20 ವಾಂಔಟ್ಟರ ಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraRhizobium (Liquid Based)10

20 ಷರೀಜನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurRhizobium (Liquid Based)10

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraRhizobium (Liquid Based)10

20 ದೇಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurRhizobium (Liquid Based)2

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliRhizobium (Liquid Based)9

20 ಅಾಂಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiRhizobium (Liquid Based)2

20 ಷತಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiRhizobium (Liquid Based)2

20 ಬದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiRhizobium (Liquid Based)2

20 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviRhizobium (Liquid Based)2

20 ಲಿಾಂಗಾರೆಡ್ಡಡ  ಖರಿ ವಾಂಔಟ್ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviRhizobium (Liquid Based)2

20 ಬೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolRhizobium (Liquid Based)3

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolRhizobium (Liquid Based)2

20 ನಯಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolRhizobium (Liquid Based)2

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಡ್ಡ ಹಬಾರೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolRhizobium (Liquid Based)2

20 ಗಣವಂತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolRhizobium (Liquid Based)2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Rhizobium (Liquid Based)2

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೄಹಾು ಬ್ ಅಲಿ ಫಗಾಬ ನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Rhizobium (Liquid Based)10

20 ನ್ನಖಭಮ  ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Rhizobium (Liquid Based)6

20 ಕುಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliRhizobium (Liquid Based)8

20 ಆಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarRhizobium (Liquid Based)5

20 ಶಿರ ೀಕಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliRhizobium (Liquid Based)6

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiRhizobium (Liquid Based)5

20 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Rhizobium (Liquid Based)4

20 ಷಫವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiRhizobium (Liquid Based)6

20 ಶಿನಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODARhizobium (Liquid Based)4

20 ಶಂಔರ್ ಹಷಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiRhizobium (Liquid Based)12

20 ವಯಣಭಮ  ರ ಭುಲಿಾಂಖ ಇಟಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurRhizobium (Liquid Based)3

20 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiRhizobium (Liquid Based)3

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Rhizobium (Liquid Based)6

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiRhizobium (Liquid Based)4

20 ನ್ನಖ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliRhizobium (Liquid Based)5

20 ಅನಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliRhizobium (Liquid Based)3

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliRhizobium (Liquid Based)6

20 ಚಂದ್ದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliRhizobium (Liquid Based)6

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliRhizobium (Liquid Based)5

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurRhizobium (Liquid Based)4

20 ಬನಿಾ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiRhizobium (Liquid Based)3

20 ವಾಂಔಟರಾಭನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Rhizobium (Liquid Based)4

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurRhizobium (Liquid Based)5

20 ಅಶೀಕುಮಾಯ ಬ ಕುದ್ರ ಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiRhizobium (Liquid Based)5

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Rhizobium (Liquid Based)6

20 ನಿೀಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurRhizobium (Liquid Based)4

20 ಸಿರಾಜದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliRhizobium (Liquid Based)3

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಗರುಪಾದಪ  ಅರಂಔಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliRhizobium (Liquid Based)5

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Rhizobium (Liquid Based)5

20 ವಿನೀಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODARhizobium (Liquid Based)4

20 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliRhizobium (Liquid Based)6

20 ಪಾಯತಿ ಭೀಭಯ ಭಾವಿಔಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliRhizobium (Liquid Based)10

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliRhizobium (Liquid Based)2

20 ಗಲ್ಯಲ ಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurRhizobium (Liquid Based)6

20 ಭೀಮಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolRhizobium (Liquid Based)2

20 ರೇಣಸಿದು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurRhizobium (Liquid Based)2

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolRhizobium (Liquid Based)2

20 ಜಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolRhizobium (Liquid Based)2

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiRhizobium (Liquid Based)2

20 ಔಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliRhizobium (Liquid Based)2

20 ಸೀಭಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolRhizobium (Liquid Based)2

20 ದ್ನೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಮಾರುತಿ ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸಿದು ಬಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ನೆಸರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಅಾಂಜಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಅನವಿೀಯಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಭನ್ಸಾ ರ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಯವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ವಯಣಪ  ಡ್ಡ ಫಖಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid11

20 ಸುಯಭಮ  ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ನಿಾಂಖಣಣ  ಜಖದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಔಲಲ ಪ  ನಿಾಂಬಾಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಭೂತಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಅಮೃತ ಮಾತರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid15

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid15

20 ಮೆಬೂಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid14

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಿಲ್ಯಷಭತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ವಯಣಪ  ಸಿದಾರ ಭ ಡಡ ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಮಾಳಪ  ಸಣಮಂತ ನ್ನಡಗರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನಿಾಂಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6



20 ರೇಣಸಿದು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಭೀಮಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid15

20 ಗಲ್ಯಲ ಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid15

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಅಮೃತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಗಯಣ ಅಪ ಯ ಗೀಲೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid15

20 ಧರೆಪ  ತ್ಖನ್ಸರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ತಭಮ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid15

20 AILABAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ಚೆನಾ ಫಷಪ  ಎಾಂ ಜ್ಞಾಂಡ್ಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 AILABAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಾಗಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid14

20 ಭಾಗಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid17

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid14

20 ಭೀಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid19

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid16

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಭೂತಾಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಹನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಬಖವಂತ ದತ್ತು  ನ್ನಯ್ಕ ೀಡ್ಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಿವಾನಂದ ಅಡಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliRhizobium (Liquid Based)2

20 ಅಸಭದ್ಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Narnal Vermicompost 100

20 ಬಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIVermicompost 100

20 ಬಾಂದ್ದಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaVermicompost 100

20 ವಯಣಭಮ  ರ ಭುಲಿಾಂಖ ಇಟಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliVermicompost 100

20 ರ ಕಶ್ ಕೄ ವಾಕೇೀಡ್ಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliVermicompost 100

20 ಗರುಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliVermicompost 100

20 ಯಮವವ ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurVermicompost 100

20 ಜಯಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurVermicompost 100

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliVermicompost 100

20 ಅಾಂದಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurVermicompost 50

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiVermicompost 50

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Tajlapur Vermicompost 50

20 ಭಲೆಲ ೀವಪ  ಯಸಂಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliVermicompost 150

20 ಸಿದು ಣಣ  ಶಿಭನೆಪ  ನಡುವಿನಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliVermicompost 150

20 ದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Vermicompost 400

20 ಧಭಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliVermicompost 500

20 ಪೂಜ್ಞ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಳಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUVermicompost 500

20 ಗಾಂಡಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Vermicompost 200

20 ರಾಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurVermicompost 500

20 ರಾಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Vermicompost 500

20 ಗಾಂಡಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurVermicompost 750

20 ಮಾರೆಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAVermicompost 750

20 ಶಂಔಯ ಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Vermicompost 500

20 ಸೀಭಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Vermicompost 500

20 ಯವಿಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaVermicompost 500

20 ದೇವಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaVermicompost 500

20 ಸೈಮದ್ ಬಾಬಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorVermicompost 500

20 ಗಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorVermicompost 500

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMVermicompost 500

20 ನಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMVermicompost 500

20 ಅಬಾಬ ಷ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMVermicompost 500

20 ಲಲನ್ನಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMVermicompost 500

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurVermicompost 500

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurVermicompost 200

20 ಸಂಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliVermicompost 150

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 150

20 ವಯಣಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaVermicompost 100

20 ಚಂದರ ಭಾಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliVermicompost 50

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 50

20 ಭಹಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Marpalli Vermicompost 200

20 ಫಷಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 200

20 ಸಿದು ಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliVermicompost 200

20 ಆನಂದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Vermicompost 200

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiVermicompost 200

20 ವೈಶಾಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 200

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಬಾಾ ಾಂಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 200

20 ತೀಪು ತ್ತಕರಂ ರಾಠೀಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 200

20 ಅನಿೀಲಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 200

20 ಜಗೆಾ ಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurVermicompost 200

20 ವಾಂಔಟೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 200

20 ರಾಜೇವವ ರಿ ಕೇಡಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Vermicompost 200

20 ವಯಣಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Kotga Vermicompost 200

20 ಸಂಖಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 200

20 ಮೇೀಸನ್ ರೆಡ್ಡಡ  ದೇಸಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaVermicompost 200

20 ವಸನ್ನಶ್ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Kotga Vermicompost 200

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliVermicompost 200

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Yempalli Vermicompost 200

20 ಸೈಮದ್ ಪಾತರ  ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Vermicompost 200

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Vermicompost 200

20 ದ್ೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiVermicompost 200

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GurampalliVermicompost 200

20 ಸಿದು ಪ  ಚಂದನಕರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Vermicompost 200

20 ಫಷರಾಜ ಮುಖಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Vermicompost 200

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ದಾಹಾಕ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Vermicompost 200



20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಸಾಳಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Kotga Vermicompost 200

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ನ್ಸಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliVermicompost 200

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 200

20 ಗಂಖಭಮ  ಅವಂತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Vermicompost 200

20 ವಯಣಫಷಪ  ತ್ಗಾಲಿು ಪಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Tajlapur Vermicompost 200

20 ರೇಣುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliVermicompost 200

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAVermicompost 200

20 ದೇಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraVermicompost 200

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliVermicompost 200

20 ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Ainapur Vermicompost 200

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliVermicompost 200

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Yempalli Vermicompost 200

20 ಔಶೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Yempalli Vermicompost 200

20 ಸಾರು ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorPSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarPSB(Liquid Based) 1

20 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliPSB(Liquid Based) 3

20 ಶಂಔರ್ ಆರ್ ಔಟೊಟ ೀಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliPSB(Liquid Based) 3

20 ಇಾಂದ್ದಭತಿ ಎಸ್ ಔಟೊಟ ೀಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliPSB(Liquid Based) 2

20 ಆನೆಮಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaPSB(Liquid Based) 4

20 ಸಸಿೀನ್ನ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BurugpalliPSB(Liquid Based) 2

20 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 4

20 ಮಗನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurPSB(Liquid Based) 3

20 ಪುತಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Siroli PSB(Liquid Based) 4

20 ಫಷಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliPSB(Liquid Based) 6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Siroli PSB(Liquid Based) 4

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Siroli PSB(Liquid Based) 2

20 ಅಮೃತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 3

20 ಉಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 2

20 ಆರ್ ಯವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಾಚು ಹಾಡುತಾು ರೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ರ ಶಾಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಸುಭಾವಚ ಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಮಾರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 2

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Siroli PSB(Liquid Based) 2

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Siroli PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurPSB(Liquid Based) 4

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorPSB(Liquid Based) 4

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurPSB(Liquid Based) 5

20 ಸೀಭನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliPSB(Liquid Based) 4

20 ನ್ನಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorPSB(Liquid Based) 3

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sangam[K]PSB(Liquid Based) 4

20 ಖಾಜ್ಞಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarPSB(Liquid Based) 5

20 ಸಂಗಿೀತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorPSB(Liquid Based) 4

20 ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 10

20 ಶಿರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 8

20 ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 4

20 ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 5

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 5

20 ERAPPA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaPSB(Liquid Based) 5

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorPSB(Liquid Based) 4

20 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorPSB(Liquid Based) 4

20 ವಹಾಬದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorPSB(Liquid Based) 5

20 ಕುಮಾಮ ರಿ ಜೆಖೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BurugpalliPSB(Liquid Based) 3

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliPSB(Liquid Based) 4

20 ರೇಣ ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 5

20 ನ್ನಗಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorPSB(Liquid Based) 3

20 ಖಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorPSB(Liquid Based) 5

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Siroli PSB(Liquid Based) 5

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Siroli PSB(Liquid Based) 4

20 ಯಮವವ ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorPSB(Liquid Based) 5

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaPSB(Liquid Based) 4

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorPSB(Liquid Based) 7

20 ನ್ನಗಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಅಾಂತಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid2

20 ಸೇವು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಪಾಾಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸುಭಾಷ್ ಯೇಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಾಯತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸನಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 AMBI BAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷರಾಜ ಔಟಿಟ ೀಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ನ್ನಗ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಅಾಂಫಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಬಾಫಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ಯಮಶ್ ಯಕಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA YakapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAVermicompost 500



20 ಬಾನು ಬಐ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Vermicompost 500

20 ಉಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliVermicompost 500

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಮೄಲೆಿರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAVermicompost 500

20 ನಿೀಲಕಂಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAVermicompost 150

20 ಸೂಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಇರಾಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷರೀದಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಲಿಾಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬೇಗಂ ಬಇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಔರಿಮಾ ಬಐ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಮಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅಾಂಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ದೇಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿಲಿೀಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಸಂಖಣಣ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ವಯಣಫಷಪ  ಶಿಣಣ  ಮಯಖಲಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿರುದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ರುದರ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kallur [K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಿದು  ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAVermicompost 250

20 ಶಿಪುತರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAVermicompost 250

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAVermicompost 250

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAVermicompost 250

20 ಸಂಜೀಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAVermicompost 250

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAVermicompost 250

20 ಷತಾ ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAVermicompost 250

20 ಸೀಭನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAVermicompost 250

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಷಣಣ  ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಆವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗೌಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ತಿಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುಮಂಗಾಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಚಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಭಾಯತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಅನಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಜಖದ್ೀಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ದಷು ಗಿೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಿದು ಮಾ .ಎಸ್.ಭಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಚನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸನಮಂತರಾವ್ ನಿೀಲ್ಮರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಮೌನವಿೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 INDU BAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸುಣಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಬಾಬ್ದರೆ ಚಾಂಚೀಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಣುಮ ಕಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ ಚಾಂಚೀಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸಾರಫನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ವಿಷ್ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ದಶಾಥ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸುಮ್ತಾರ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಅಾಂಬಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಅಾಂಬಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಅಾಂಬಾಯ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಅಮ್ನ್ನಬ ಗೀಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಅಮೃತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಅಮೃತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಆನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ANASUBAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಯ್ೀಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭಹಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಇಟಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಪ್ರ ೀಭ ಜ್ಞಧವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಕಾಂತಾಬಾರ ಖಲಖಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಯಂಔಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತ್ತಕರಾಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sangam[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸುಶಿಲೇಾಂದರ  ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಬೂಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಯಂಔರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ನಿೀಲಕಂಠಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ಸಿೀತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ನಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಿಾಂಖ ಜೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಂಔಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಖಾಸಿಾಂ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ನ್ನಸಿರುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಇರಾಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಯಂಔರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಜಖದ್ೀಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಮಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ತಿಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರ ಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿಮಾನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮೃತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತಿಪಿಪ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಚೆನ್ಸಾ ರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾನ್ಯ ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕಶಿಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗತಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದೇವಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸನಮಂತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 USMAN ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ  ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 NABI SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಪಾಪ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಗೀಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮಾ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಲ್ಯಲ ಬಕ್ಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿಪುತರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಿಪ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 GEMU ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಅನ್ನಾ ರೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸನಮಂತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಹರಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಶಿವಾನಂದ ರೀನ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಶಿಪ  ನಟಿಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ವಿೀಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುರೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಜಮ ಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಜಮ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಥೂಟಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲೀಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಖವಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LachmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೇೀಟಿಲ್ಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LachmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾರೆಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LachmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಔಭಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ದಾಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಬಕ್ಷ್ಮ ಸಾವ ಮ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭಾಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ತಿಮಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಚ್ನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಶಿಪುತರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ನರೇಾಂದರ  ಗೀವಿಾಂದ ರಾವ್ ವಾಕೇೀಡ್ಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಗರುನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ತಾನ್ನಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಕಲ ಪುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಚೆನಾ ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಔಟಿಟ ೀಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ನ್ನಗ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಾತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಚ್ನಾ ಭಮ  ವಯಣಪ  ವಾಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಭಹೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಅಪ ರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಜಖದ್ೀಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಭಹಾಾಂತವ  ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಭೌಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಚನಭಲಿಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಷರೂಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಔನ್ನಾ  ಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಯಣಫಷಪ  ಫಷಣಣ  ಔಳಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiPSB(Liquid Based) 4

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಕಳಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 4

20 ಅಶಿವ ನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraPSB(Liquid Based) 4

20 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliPSB(Liquid Based) 4

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಭಾಖಾ ಶಿರ ೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 4

20 ಸಾಂಡುಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurPSB(Liquid Based) 4

20 ನಿಾಂಬೆವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA RanapurPSB(Liquid Based) 2

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 4

20 ಯಮವವ ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GurampalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಬಾಬ್ದ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 4

20 ಔಭಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 2

20 ಭಾಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 2

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 2

20 ಸಾದ್ಕ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiPSB(Liquid Based) 2

20 ರೇಣಸಿದು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 2

20 ಭೀಮಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 1

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurPSB(Liquid Based) 4

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurPSB(Liquid Based) 4

20 ಷತಿೀಶ್ ಮಾಳಗೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಗರುಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಿವಯಣಪ  ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ರ ಶಾಾಂತ್ ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ದಯನಂದ ಸ್ಪಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurPSB(Liquid Based) 6

20 ಮ್ಜ್ಞಯ ಷರೀದ್ ಬೈಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ದಾನಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 8

20 ಅಾಂಬಾದಾಸ್ ಫಷಪ  ಸಯಳೇಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIPSB(Liquid Based) 6

20 ಷಲಿೀಾಂ ಬಂಡೇನಜ್ ಮಾತೀಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಭಾಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurPSB(Liquid Based) 8

20 ASHOK ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiPSB(Liquid Based) 8

20 ನಿಾಂಫಣಣ  ನಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 8

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TajlapurPSB(Liquid Based) 8

20 ಭಹಾದೇವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliPSB(Liquid Based) 6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurPSB(Liquid Based) 6

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurPSB(Liquid Based) 8

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurPSB(Liquid Based) 10



20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurPSB(Liquid Based) 8

20 ಜಟಟ ಪ  ಮಲಲ ಪ  ಔಲ್ಮಲ ರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 10

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 8

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiPSB(Liquid Based) 8

20 ನಿಭಯಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiPSB(Liquid Based) 4

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiPSB(Liquid Based) 4

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiPSB(Liquid Based) 4

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಘಾಾ ಟ್ಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiPSB(Liquid Based) 4

20 ಧಭಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiPSB(Liquid Based) 4

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurPSB(Liquid Based) 4

20 ಅನಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಧಭಯಣಣ  ಜಮಾದಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GurampalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಸುಚತರ  ಅಪಾಪ ಸಾಫ ಠಾರೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurPSB(Liquid Based) 4

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurPSB(Liquid Based) 4

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurPSB(Liquid Based) 6

20 ವಿಷ್ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಪಯಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಔರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalPSB(Liquid Based) 4

20 ವಯಣವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 4

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurPSB(Liquid Based) 4

20 ಭಲಲ ಭಮ  ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurPSB(Liquid Based) 4

20 ಹಯಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurPSB(Liquid Based) 4

20 ಶಾಾಂತಬಾರ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಇಟಖಲಿಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurPSB(Liquid Based) 4

20 ಫಾತಿಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurPSB(Liquid Based) 4

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiPSB(Liquid Based) 4

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GongiPSB(Liquid Based) 4

20 ಸುಲೀಚ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalPSB(Liquid Based) 4

20 ಚಂದ್ದಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliPSB(Liquid Based) 6

20 ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 4

20 ಔವಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliPSB(Liquid Based) 7

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾರ ಘಾಟೆ್ಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethPSB(Liquid Based) 7

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliPSB(Liquid Based) 4

20 ರೂಪಾಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 7

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಗಿರಿಜ್ಞದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliPSB(Liquid Based) 8

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliPSB(Liquid Based) 8

20 ಭಭತಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliPSB(Liquid Based) 8

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthPSB(Liquid Based) 4

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA YakapurPSB(Liquid Based) 8

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarPSB(Liquid Based) 6

20 ಸೇವು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಚ್ವಾಲಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸುಭಾನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಔಸೂು ರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ರಾಭಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸಾಮಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid1

20 ನ್ನಸಿರುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಇರಾಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಮುಔಬ ಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಚಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಮವವಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಕಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಭಲಔಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರಾಜಶೇಕಯಮಾ  ಮಲಿನಭತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಾಾಂತಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthPSB(Liquid Based) 6

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarPSB(Liquid Based) 5

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarPSB(Liquid Based) 4

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarPSB(Liquid Based) 3

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA YakapurPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಿಲ್ಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthPSB(Liquid Based) 5

20 ಚೀಕಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorPSB(Liquid Based) 6

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಸಜ್ಞನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 8

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 7

20 ಸನುಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethPSB(Liquid Based) 7

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭೀಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6



20 ಸುರೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ಶಾಾಂತಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 AKSAR SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ಸನಭಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliPSB(Liquid Based) 8

20 ಪಾಯತಿ ಭೀಭಯ ಭಾವಿಔಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethPSB(Liquid Based) 4

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 4

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarPSB(Liquid Based) 7

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliPSB(Liquid Based) 5

20 ವಿಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthPSB(Liquid Based) 6

20 ಭೀಭರಾಮ ಫಷಪ  ಭಾವಿಔಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethPSB(Liquid Based) 6

20 ರಷಲ್ಯ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಸಿದು ಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಿಪುತರ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಡುು ಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 6

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodPSB(Liquid Based) 7

20 ನಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 2

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 2

20 ಎನ್ನಯ ಶೆರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 2

20 ಗಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 2

20 ಗಾಂಡಪ  ದಡಡ ಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 2

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 2

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 2

20 ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 2

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ಸನಭವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ಶಂಬ್ದಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ಯತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 2

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 5

20 ಭಹಾಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಕಯೂಮ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIPSB(Liquid Based) 10

20 ಜೈಬ್ದನಿಸಾಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 8

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 5

20 ಪಕ್ಷೀರ್ ಪಾಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 10

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 6

20 ಭಣಿಔಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 4

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 10

20 ಫೈರ್ಜದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanPSB(Liquid Based) 4

20 ಈಯಪ  ಔಟೊಟ ೀಳಿಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 10

20 ನ್ನರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 6

20 ಶಾಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 8

20 ವೈಜನ್ನಥ ಸೂಮಯವಂಶಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 2

20 ಬಯತ್ ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 10

20 ಅಮೃತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಬ್ದಡ್ಶಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 4

20 ಅನಿತಾ ಗಣಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 10

20 ಈಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurPSB(Liquid Based) 7

20 ಮಾರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurPSB(Liquid Based) 3

20 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇೀಟಔಲಿಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 4

20 ದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAPSB(Liquid Based) 6

20 ಅಾಂಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAPSB(Liquid Based) 3

20 ಬದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಲಿಾಂಗಾರೆಡ್ಡಡ  ಖರಿ ವಾಂಔಟ್ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನಯಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಡ್ಡ ಹಬಾರೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗಣವಂತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೄಹಾು ಬ್ ಅಲಿ ಫಗಾಬ ನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಭಮ  ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕುಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಆಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಶಿರ ೀಕಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಸುಶಿೀಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಫವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿನಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ಹಷಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಭಮ  ರ ಭುಲಿಾಂಖ ಇಟಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿಪುತರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 5

20 ಅನುಷಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliPSB(Liquid Based) 2

20 ಅಶೀಔ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 5

20 ಅಶೀಔ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 10

20 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಾ ಡೆ್ಶಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramPSB(Liquid Based) 4

20 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 6

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NagarhalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸೀಭಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid22

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮೃತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಯಣ ಅಪ ಯ ಗೀಲೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ಕಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶೀಭಾ ಎಲ್ ಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಯಹೀಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಾನುಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಾಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮಾರೆನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಪಿರಾಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಾಂದ್ದಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಂಖನಫಷಪ  ಸಂಖನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 2

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 2

20 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಖನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliPSB(Liquid Based) 2

20 ಅಬ್ದು ಲ್ಯಕ ಡರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliPSB(Liquid Based) 3

20 ವಿದಾಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA YakapurPSB(Liquid Based) 4

20 ಅಬ್ದು ಲ್ಯಕ ಡರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 2

20 ದ್ನೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 1

20 ಮಾರುತಿ ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ಸಿದು ಬಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 2

20 ನೆಸರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 2

20 ಅಾಂಜಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ಅನವಿೀಯಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ಭನ್ಸಾ ರ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿರ ೀಧರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 7

20 ಕಶಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 3

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಹಾಶಿಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMPSB(Liquid Based) 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕಳಪ  ದಡಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAPSB(Liquid Based) 5

20 ಇಬಾರ ಹಾಂ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 2

20 ಅಮೃತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurPSB(Liquid Based) 5

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಸಂರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಅಮೃತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗಯಣ ಅಪ ಯ ಗೀಲೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಧರೆಪ  ತ್ಖನ್ಸರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ತಭಮ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 AILABAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಚೆನಾ ಫಷಪ  ಎಾಂ ಜ್ಞಾಂಡ್ಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 AILABAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಾಗಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಾಗಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭೀಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭೂತಾಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಹನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಖವಂತ ದತ್ತು  ನ್ನಯ್ಕ ೀಡ್ಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಹೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಿಾಂಖಪ  ಗರುಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 DESU ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಂಔರ್ ಸಾಂಡಪ  ಚ್ಲವಾದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಿಾಂಖಪ  ಮಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗರುಫಷಪ  ಕುಾಂಭಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ  ಮಾಲಿಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿವಾನಂದ ಅಡಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಮಾ  ಕೇಟ್ರ್ರ ಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA YakapurPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethPSB(Liquid Based) 8

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliPSB(Liquid Based) 6

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarPSB(Liquid Based) 4

20 ರ ಭು ಗು ಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethPSB(Liquid Based) 5

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethPSB(Liquid Based) 4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurPSB(Liquid Based) 5

20 ನಿಭಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIPSB(Liquid Based) 5

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಖಫಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 5

20 MD ಖಾದ್ೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliPSB(Liquid Based) 6

20 ತಾರಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurPSB(Liquid Based) 5

20 ಗಿೀತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurPSB(Liquid Based) 5

20 ಅಮೇಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAPSB(Liquid Based) 4

20 ಮಂಟಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನಿೀಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಬಾಬ್ದ ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಜಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ರ ಲ್ಯಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6



20 ಅಸಭದ್ಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಭಮ  ರ ಭುಲಿಾಂಖ ಇಟಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಜಯಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭೀಭವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 10

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliPSB(Liquid Based) 10

20 ಮಾಲಿಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraPSB(Liquid Based) 10

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraPSB(Liquid Based) 10

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurPSB(Liquid Based) 10

20 ತ್ತಳಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliPSB(Liquid Based) 10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliPSB(Liquid Based) 10

20 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliPSB(Liquid Based) 10

20 ನ್ ಚೌಡಾಪುಯಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAPSB(Liquid Based) 10

20 ರುಔಮ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[B]PSB(Liquid Based) 10

20 ಭೀಭರಾವ್ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಚೌಡಾಪುಯಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliPSB(Liquid Based) 10

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ಗಾಂಡುರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿನ್ನಮಕ್ ಬ ಬೆಳಭಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಚಂದಯಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ರ ಭುಸಾವ ಮ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ರಾಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAPSB(Liquid Based) 10

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurPSB(Liquid Based) 10

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliPSB(Liquid Based) 8

20 ಗಾಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 3

20 ಕುಷಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 4

20 ಸುನಿಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 3

20 ರಾಚೆಟಿಟ ಮಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 3

20 ಭಾಯತ್ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ಭನೀಸರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ಮೆನುಡ್ಡನ್ ಪಾಚೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 4

20 ಬಂಡಪ  ಚಾಂಚೀಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ನ್ನಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ಕುಪೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ವಿಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ಕಶಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಷತಾು ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 3

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಗಾಂಡಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ಮೆನ್ನ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ಗಲಮಾಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 3

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 4

20 ರ ಭು ದೇವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 3

20 ಶಿಯಚ್ಚ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 4

20 ಬಾಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 3

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 4

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 2

20 ಸುಾಂದರ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 2

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 4

20 ಗೌಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ಗೌಷಪಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 3

20 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 3

20 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 4

20 ಹಯಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 2

20 ಹಯಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 2

20 ಶೀಭಾತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 3

20 ಶೀಭಾತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 3

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 2

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurPSB(Liquid Based) 2

20 ದ್ರಲತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ದ್ರಲತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 4

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 3

20 ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 3

20 ಕ್ಷಶಟ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviPSB(Liquid Based) 4

20 ತಹಾರ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ದಯನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 3

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 3

20 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 3

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 3

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliPSB(Liquid Based) 2

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ನ್ನಗಾಂದರ  ರ ಸಾದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 2

20 ಬಚ್ಚ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliPSB(Liquid Based) 3

20 ಶುಬವಚ ಾಂದರ  ಔಡಫಗಾಾಂವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ನಯಷ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ಎಾಂ ಸುಲೀಚ್ನ ದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3



20 ಶಂಭು ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 3

20 ಶಿಕಂಠಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolPSB(Liquid Based) 2

20 ರುಕಮಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliPSB(Liquid Based) 2

20 ಅಾಂಬಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurPSB(Liquid Based) 4

20 ವಶಿಔಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 4

20 ಹೇಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurPSB(Liquid Based) 4

20 ದೇವಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhairtapurPSB(Liquid Based) 4

20 ಯತಾ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 4

20 ಯಹೀಮ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ಶೈಕ್ ಭಸಬೂಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 3

20 ತ್ತಔಕ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 5

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 5

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurPSB(Liquid Based) 5

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 5

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 4

20 ದಂಡಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 6

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಫಷಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarPSB(Liquid Based) 3

20 ಗರುಶಾಾಂತಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaPSB(Liquid Based) 7

20 ಚ್ನಾ ಫಷಮಾ  ಬ ಖದು ಗಿಭಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliPSB(Liquid Based) 10

20 ಭಸದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 6

20 ದಾನಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarPSB(Liquid Based) 8

20 ಭೀಭರಾಮ ಕುಾಂಬಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIPSB(Liquid Based) 5

20 ಅನಿಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliPSB(Liquid Based) 7

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅಮೃತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುರೇಶ್ ನಖಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಣಮಂತ ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ALEEM ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಸಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮ್ನ್ನಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಲ್ಯನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಮ ಾಂತ್ತ ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಾಮಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚ್ನಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಹುಸೇನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ದವಯಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಔಶಾಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸನುಮಂತ್ತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಂಡ್ಶಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliPSB(Liquid Based) 6

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurPSB(Liquid Based) 4

20 ಚ್ನಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]PSB(Liquid Based) 10

20 ಭಾಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurPSB(Liquid Based) 10

20 ಹಯಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LinganagarPSB(Liquid Based) 8

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 5

20 ಸಿದು ಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurPSB(Liquid Based) 8

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 6

20 ಗಾಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LinganagarPSB(Liquid Based) 5

20 ರಾಮುಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಸುಾಂದ್ದರ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 5

20 ಗೌಡಪ  ಉಳಿಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 5

20 ಪಿೀಮಾಯ ಗಾಲಿಫಸಾಬ್ ಲ್ಯಠಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 5

20 ಪಿೀಮಾಯ ಗಾಲಿಫಸಾಬ್ ಲ್ಯಠಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 5

20 ಪಿೀಮಾಯ ಗಾಲಿಫಸಾಬ್ ಲ್ಯಠಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 5

20 ಪಿೀಮಾಯ ಗಾಲಿಫಸಾಬ್ ಲ್ಯಠಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಭೀಭರಾಮ ಭಲಲ ಪ  ಸಯಳ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಭೀಭರಾಮ ಭಲಲ ಪ  ಸಯಳ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUPSB(Liquid Based) 5

20 ಭೀಭರಾಮ ಭಲಲ ಪ  ಸಯಳ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiPSB(Liquid Based) 5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಭೀಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಭೀಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಭೀಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiPSB(Liquid Based) 4

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಭೀಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiPSB(Liquid Based) 4

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಭೀಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiPSB(Liquid Based) 4

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಭೀಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಭೀಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPSB(Liquid Based) 5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಭೀಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಭೀಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 5

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 5

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಹೀರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA ChintpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಯಮವವ ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ವಿೀಣಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BurugpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಬಾಲಚಂದರ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಆಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8



20 ಯಜಕ್ ಅಸಭದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಚ್ನಾ ಭಮ  ವಾಣಿಕಾ ಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಚ್ನಾ ಭಮ  ವಾಣಿಕಾ ಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಭಡ್ಡವಾಳಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭಡ್ಡವಾಳಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನಜೀರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಷವಿತಾ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಪಿರಾಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ನಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ನಯಸಿಾಂಸಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಬಾಷಯಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಅನೇಔಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಪಾಾ ಟಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಿನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಪಾಾಂಡುಯಖ ಹತಾಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಷಯನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಚಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶೇಷೊದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸುಭಾಷ್ ಸಡ್್ಪಾಾ ಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಲ್ಯಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಪಾಾಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ರಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಮ್ೀದ್ ಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಮಾಲಿಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಭಸದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ತಿಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಪಾಾ ರಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರಾಚ್ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ರಾಜಯಬ ಮೆನದ್ು ೀನ್ ಶಾರಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರಾರ್ಜಬಾರ ಶಿವಯಣ ಸೀನಕಾಂಫಳೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ರಾಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರಾಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಯಸೂಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಯತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಯತಾ ಬೈ ದೇವಂತಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಸಾರಫನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಷಮಾ ದ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಸಂಖಭನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ವಾಂಔಟೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಕವಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಭಸದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಇವಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ದೇವಿಸಿಾಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Kallur[B]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಆಾಂಬಾರ ಮ ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರಾಮುಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ದೇವ ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರಾಮುಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಲ್ಯಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಷಣಣ  ಸನುಮಂತ್ತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭೀಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಣಮಂತ್ತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಣಮಂತ್ತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಫಷಭಮ  ಅವಪ  ಎಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಜೆನಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sangam[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಜಮಾನಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPSB(Liquid Based) 5

20 ಅಾಂಫಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಶಂಔರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಅಮೃತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiPSB(Liquid Based) 5

20 ರಾಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiPSB(Liquid Based) 5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiPSB(Liquid Based) 5

20 ಖಿಮು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurPSB(Liquid Based) 5

20 ಜೈನ್ನಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಭೀರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliPSB(Liquid Based) 4

20 ತ್ತಲ್ಯಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviPSB(Liquid Based) 5

20 ನಿಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliPSB(Liquid Based) 5

20 ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಶಾಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 4

20 ಫಷರಾಜ ಚಂದರ ಶಾಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 4

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurPSB(Liquid Based) 5



20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliPSB(Liquid Based) 4

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiPSB(Liquid Based) 4

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurPSB(Liquid Based) 5

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurPSB(Liquid Based) 5

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಭಹಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಸುಖಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸುಖಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SERIBIKANALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ತಾರಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರ ಭಾಔಯ ಷಫಲೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ದಡಡ ಫಷ ಗಾಂಡಗತಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುನಿಲ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ವಿದಾಾ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಗೌಸದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಧನಿಾ ಾಂಗ್ ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಲಲಿತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರುಕಮಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅನಂತರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ನಟಿಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಕಂಟಪ  ಹಷಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭದ್ೀನ್ನಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sangam[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸೈಫಾನ್ ಷಬ್ ಜಮಾದಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sangam[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಖಾಜ್ಞ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಅಾಂಫರಾಮ ದತು ಪ  ಮಾದರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ತಾರಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಷಣಣ  ಕೇಖನ್ಸರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಾಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 DATTA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಚಂದರ ಭಾಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಭಾಯತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಫಷಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಸಿದು ಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GoudanhalliPhosphate Rich Orghanic Manure250

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Phosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಆನಂದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಸಾರು ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಸೀನುಬಾರ ಭದನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ವಿಷ್ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಭಹಾಾಂತಪ  ಎಯಪ  ಉಾಂಡ್ಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurPhosphate Rich Orghanic Manure250

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Phosphate Rich Orghanic Manure400

20 ಖಾಜ್ಞಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarPhosphate Rich Orghanic Manure250

20 ಬಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarPhosphate Rich Orghanic Manure228

20 ಬಖವಂತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramPhosphate Rich Orghanic Manure227

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Phosphate Rich Orghanic Manure229

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Phosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Phosphate Rich Orghanic Manure200

20 ದಡಡ ಪ  ನಿಾಂಬಾಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಗರುದೇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಸುನಂದಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಅಾಂಬಾರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurPhosphate Rich Orghanic Manure100

20 ಸಿದು ಪ  ಗರುಪಾದಪ  ಮೆಲೇಶಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviPhosphate Rich Orghanic Manure100

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Phosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಸಿದು ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಚ್ನಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಭಹಬೂಬಾಾ ಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Phosphate Rich Orghanic Manure50

20 ಭಲಲ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಧರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ತ್ತಔಕ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 PNDIT ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಧರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BurugpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಬೀಬಾಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಬೀಬಾಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಸಾು ನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅಾಂಜನಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸನಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ರಾರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8



20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಲರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ದೇವಿದಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಅಮ್ೀರಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಇಸಾಮರಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MambapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಇಸಾಮರಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಬರಾದಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIPhosphate Rich Orghanic Manure250

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Phosphate Rich Orghanic Manure250

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPhosphate Rich Orghanic Manure216

20 ಗೀಔಣಯ ಭಕನೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Phosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಗೀಔಣಯ ಭಕನೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliPhosphate Rich Orghanic Manure250

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPhosphate Rich Orghanic Manure250

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಶೇಕಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಶೇಕಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliPhosphate Rich Orghanic Manure100

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarPhosphate Rich Orghanic Manure200

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurPhosphate Rich Orghanic Manure150

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sangam[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನಂದಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಯವಿಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಿದಧ ರಾಭ ಜೇಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಆಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಾಲಚಂದರ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA YakapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ವಿೀಣಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಸಾು ನ್ ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮ್ೀರ್ ಸವಮ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ದ್ಾಂಗಂಫರ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BurugpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಔಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಲ್ಯಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಿೀಯಭಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಹಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಗರುನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಅಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರುದರ ಮುನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ವಬೀರ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ವಿೀಯಬದರ ಪ  ಸೀಬಾನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಚಂದಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಹುಸೇನ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನ್ನಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಸಂತೀಷ್ ಕವರಾವ್ ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಚಂದರ ವ ಮಾತರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಮಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಹನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HovinhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಔಲ್ಯಾ ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ ಫಷಪ  ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಅಮೃತ ಗರುನ್ನಥ ಧೂಳಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗರುನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಔಲ್ಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಇಾಂದ್ದಭತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಾಾಂತಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚೆನಾ ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಶಿವಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಹಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಾವಿತಿರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸುನಿಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಂತೀಷಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10



20 ಗರುಶಾಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಖಣಧಯ ಕೇೀಟಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರ ಭಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಚಂದರ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ನ್ನನಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಔಲ್ಯಾ ಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ರಾಭಜನ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಗರುಶಾಾಂತಪ  ಶಿಪ  ಜಡ್ಡಡ ಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಜಮಶಿರ ೀ ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಾಾಂತಪ  ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಯೂನಸ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭೀಭಬಾರ ಹೆಚ್ ಾ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಗಲ್ಯಲ ಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಗೂಡು ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಸುಲೀಚ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಭಡ್ಡವಾಳ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಗರುನಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಯಣಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಫಷಪ  ನಿಲ್ಮರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಆಶಾ ಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯತಾ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಾಯತಾಬ ರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿವಯಣಪ  ಗನ್ಸರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಚಂದ್ದಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಚಂದ್ದಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BurugpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA ChatarsalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅಮುಲುಕಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಮಾಶಂಔಯ ಚ್ಳಗರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ಬಾಬ್ದರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಾಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೀಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಾಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೀಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫದ್ದು  ನ್ನಭದೇವ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ನಿೀಲಕಂಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಯತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid14

20 ಚಾಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ವಿೀಯಸಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿವಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಶಿಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಾಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಸದೇಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ದ್ರಲ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಂಜೀರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಿದು ನಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಷಣಣ  ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಷದಾಯರ್ ಷಯೆಾ ದ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಚಾಾಂದ್ ಪಾಶಾ ಷಯೆಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶೇರು ಷಯೆಾ ದ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಲಚ್ಚ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರ ಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಹೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಸದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಮಾಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ವಯಣಪ  ಎಸ್ ಕುಾಂಬಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಯಜ್ಞಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ASHOK ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅಲಿನ್ನಬ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಡೇವಿಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 MD ಖಾಸಿಾಂ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಖಣತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅಾಂಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮುಔಬ ಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಚಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮವವಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಕಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4



20 ಭಲಔಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಲಔಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಜಟ್ಟಟ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಮಾದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಔಲಲ ಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದು ಭಮ  ಗೌಡತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರಾಜಶೇಕಯಮಾ  ಮಲಿನಭತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid15

20 ಶಾಾಂತಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid15

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid15

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದ್ದು  ಎಸ್ ಉಪಿಪ ನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid15

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid15

20 ಶಿಲ್ಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನಿಾಂಖಪ  ದಡಡ ಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TajlapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid15

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಿದು ಪ  ಸನಾ ದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ನ್ನಡ್ಡಗಯಪ  ಕುಳಗರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಅಮ್ನ್ನಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಖಾಾ ತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಚಂದಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಮಾ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಶಂಔಯಲಿಾಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಇಸಾಮರಲ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ವಯಣಮಾ  ಹರೇಭಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಖವಂತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಯಣಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಜಟ್ಟಟ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸೀಭವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಔಸೂು ರಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅಮೃತಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 AVVAPPA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಮಂಟಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಿಶಾಲಕ್್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಚ್ನಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮಾಮವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಭಮ ತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರಾಚ್ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಯಣಭಮ  ಅರೆಪ  ಮುಲಿಮಾನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಪ  ಬರಾದಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರೇಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಹಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಪು ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಕ್ಷಸಾನ್ ಭೀರ್ಜ ರಾಥೀಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮ್ೀನ್ನಕ್್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಬೀರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TajlapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭದನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಚೀಕಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಚಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಚಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಜ್ಞನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸನುಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಖಾಸಿಮ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನಯಸಿಾಂಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನಮಾ ಕೇೀಟಿ ವಿಜಮಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಫಷರಾಜ ನಿಾಂಖಪ  ಗಡ್ಡದರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಗೆಪಾಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8



20 ಭಲಔಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಯನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TajlapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TajlapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TajlapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮಾ ಪ  ಜಕತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪುತಾಳ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಯಶುರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭೀಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA RanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸುರೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಾಾಂತಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 AKSAR SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸನಭಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಮಾಾ ಕ್್ಬ್ದಲ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿವಯಣಪ  ಖಾಾ ಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸುಶಿೀಲ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ವಿವವ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಧಭಯರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಆನಂದ್ ಎನ್ ಬೆಲೆುಾಂಪಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಷತಾು ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಸಷನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಷಲೇಮ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[B]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಇವಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ತಿಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಗರುಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ರಾಜಶೇಕಯಯಡ್ಡಡ  ಜಔನಳಿಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಪಾಯತಿ ಭೀಭಯ ಭಾವಿಔಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭೀಭರಾಮ ಫಷಪ  ಭಾವಿಔಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭೀಭರಾಮ ಫಷಪ  ಭಾವಿಔಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಿದು ಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕವಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[B]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರಷಲ್ಯ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಿದು ಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿಪುತರ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿಪುತರ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಮಂಜೂರು ಬಾಬಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಡುು ಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಹಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪುಟ್ರ್ಲ್ಯ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸುಮ್ತಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸನಮ ಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA RanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗರುನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಗರುನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿವಯಣಪ  ಅಲ್ಮಲ ಔಯರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನಯಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅನಾ ರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮೆಲ್ಯರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಎನ್ನಯ ಶೆರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗಾಂಡಪ  ದಡಡ ಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[B]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸನಭವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಂಬ್ದಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಯತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಖಣಣ  ಔಡಡ ಯಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಗವಾಂದರ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿೀಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಿೀಲಕಂಠ ಸಫಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ತಭನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತಭನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4



20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಕ್ಷಯಣಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಾಗವಾಂದರ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GurampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅತಿಯ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಂಔಯಪ  ನ್ನರಾಮಣ ಪ್ಟಕ ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಗೀಪಾಲಕೃಶಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಷಯರ್ ಎಸ್ಎಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಾಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಗೀಪಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭೀಮಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸನಭವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಮ್ನಕ್ಷಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ದಾಮ ತಿ ಮುಲಿಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಆಮ್ೀನ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಉಭರ್ ಪಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಗರುಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗರುಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪಕ್ಷೀರ್ ಪಾಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಣಿಔಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಫೈರ್ಜದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಈಯಪ  ಔಟೊಟ ೀಳಿಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಾಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವೈಜನ್ನಥ ಸೂಮಯವಂಶಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಬಯತ್ ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅನಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಿರಾಜದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಗರುಪಾದಪ  ಅರಂಔಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA YakapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಿನೀಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಲೆಲ ೀವಪ  ಭಲ್ಯಕ ಾ ರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಂಖನಫಷಪ  ಸಂಖನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಖನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಬ್ದು ಲ್ಯಕ ಡರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿದಾಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಬ್ದು ಲ್ಯಕ ಡರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದ್ನೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid13

20 ಮಾರುತಿ ಚ್ವಾಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮೃತ ಮಾತರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sangam[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮೆಬೂಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಲ್ಯಷಭತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಪ  ಸಿದಾರ ಭ ಡಡ ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾಳಪ  ಸಣಮಂತ ನ್ನಡಗರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಿಾಂಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರೇಣಸಿದು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಮಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಲ್ಯಲ ಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅಮೃತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಗಯಣ ಅಪ ಯ ಗೀಲೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಧರೆಪ  ತ್ಖನ್ಸರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ತಭಮ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 AILABAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚೆನಾ ಫಷಪ  ಎಾಂ ಜ್ಞಾಂಡ್ಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA YakapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 AILABAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 MD ಖಾದ್ೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ತಾರಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಗಿೀತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಹುಲೆಪ  ಬರಾದಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಮಂಟಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಜಹಾಾಂಗಿೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲೆಲ ೀವಪ  ಯಸಂಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಲಿಾಂಖರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಬಾಬ್ದರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಕುಾಂತಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ನಿಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾಲಿಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭೀಭರಾವ್ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಚೌಡಾಪುಯಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BurugpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಚೌಡಪುಯಔರ್ ಶೇಶಗಿರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಸದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಧಭಯರೇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA ChintpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಿದು ಣಣ  ಶಿಭನೆಪ  ನಡುವಿನಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಸಿದು ಣಣ  ಶಿಭನೆಪ  ನಡುವಿನಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಧಭಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ರಾಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಯವಿಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ನಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಅಬಾಬ ಷ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಲಲನ್ನಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GoudanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಹಾಜ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಜ್ಞ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ನಿೀಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಮವವಂತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ನ್ನಗಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನಿಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಔಲ್ಯಾ ಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಣಮಂತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸೈಮದ್ ತಾಜ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಷಚನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಕಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಷರುಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ವಿೀಯಕ್ಷ್ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರಾಜೇಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಯಶಿೀದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭಾಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸಂಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಚಂದರ ಭಾಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಆನಂದಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ನಟಿಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಆಯುಬ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸತಿು ಯದ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಜಗೆಾ ಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಾಂಔಟೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ರಾಜೇವವ ರಿ ಕೇಡಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ವಯಣಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸಂಖಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಮೇೀಸನ್ ರೆಡ್ಡಡ  ದೇಸಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಸನ್ನಶ್ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10



20 ಸೈಮದ್ ಪಾತರ  ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ದ್ೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಿದು ಪ  ಚಂದನಕರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಫಷರಾಜ ಮುಖಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ದಾಹಾಕ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಸಾಳಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ನ್ಸಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಗಂಖಭಮ  ಅವಂತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಯಣಫಷಪ  ತ್ಗಾಲಿು ಪಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ರೇಣುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ದೇಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಔಶೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಕುಪೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ದ್ರಲತರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಎಾಂ ಡ್ಡ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಿರುದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಅಶೀಕ್ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಕಲಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಸೈಮದ್ ಶಂಶುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸೈಮದ್ ಶಂಶುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸಣಮಂತ್ ಬೆಲೆಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಂಖಭಮ  ಷಲಖರೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಧಭಯಣಣ  ಶಿಶಿರ ೀನಪ  ವಾಡ್ಡಯರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಡುಾ ಲಂಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ದೇವಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಲ್ಯಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಔಯಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಭಹಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಹಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಔಲ್ಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಔಲ್ಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಬಾಂದ್ದಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ವಯಣಭಮ  ಜಮಾದಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಹಾನಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಗರುಪಾದಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಬಂಡ್ಶಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಗರುವಯಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ವಿದಾಾ ಧಯ ಹಯಪೂಯಶಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವೈಜನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗರುಬಾರ ತ್ಾಂಖಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಮೆನುದ್ು ೀನ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಗೀಪಾಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಗೀಪಾಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರ ಲ್ಯಾ ದ್ ಷಜಜ ನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ರ ಲ್ಯಾ ದ್ ಷಜಜ ನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಶಣುಮ ಕಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ತಳವಾಯ ರಾಭಲಿಾಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ತಳವಾಯ ರಾಭಲಿಾಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಫಷಪ  ಮುದಖಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಫಷಪ  ಮುದಖಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಪಿಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಾವಿತಿರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಅಶೀಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ವಯಣಮಾ  ಎಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರೇಣಸಿದು ಮಾ  ಸಿ ಸಿದೆು ೀವವ ಯಭಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಆಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ಆರ್ ಔಟೊಟ ೀಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಇಾಂದ್ದಭತಿ ಎಸ್ ಔಟೊಟ ೀಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖರಾಜ್ ಟೊೀನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ಭಲಔಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರ ೀಶೈಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿವಾವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಆನೆಮಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LinganagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಮಗನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪುತಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SERIBIKANALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಅಮೃತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಉಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಡ್ಡ ಹಬಾರೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಕಶಿನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಹಪ ಯಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಗರುಬಾರ ತ್ಾಂಖಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಆಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಅಯವಿಾಂದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರೇಣಸಿದು ಮಾ  ಸಿ ಸಿದೆು ೀವವ ಯಭಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಮಾ  ಎಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಬಾಂದ್ದಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮಾನುಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮಾನುಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ಹುಸೇನಿ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ದೇವಿಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬೀಬಾಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಸಾು ನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸುಖಳ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸುಖಳ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಗೀಔಣಯ ಭಕನೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಗೀಔಣಯ ಭಕನೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಶೇಕಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶೇಕಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರ ಷನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ವಯಣಫಷಪ  ಫಷಣಣ  ಔಳಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಕಳಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಅಶಿವ ನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಭಾಖಾ ಶಿರ ೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಸಾಂಡುಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ನಿಾಂಬೆವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಯಮವವ ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಬಾಬ್ದ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಔಭಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಾಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗಾಡೇಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಿೀರೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಣಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಯಸೂಲ್ಯ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6



20 AMOGI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಜೆಟಟ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhairtapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಜೆಟಟ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಖಾದ್ರ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅಮೇಗಿ ಸಿ ಔಲ್ಮಲ ರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಮಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ರೇಣಸಿದು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಷತಿೀಶ್ ಮಾಳಗೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಗರುಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿವಯಣಪ  ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಘಾಾ ಟ್ಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಪಯಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GurampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಔರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ವಯಣವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಲ ಭಮ  ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಹಯಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಾಾಂತಬಾರ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಇಟಖಲಿಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಾತಿಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸುಲೀಚ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರ ಭಾತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಾಟ್ಟಲ್ ಎಾಂ ಟ್ಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಂದಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಯವಿಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಿದಧ ರಾಭ ಜೇಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಆಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಬಾಲಚಂದರ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಿೀಣಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಭಸಾು ನ್ ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಮ್ೀರ್ ಸವಮ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ದ್ಾಂಗಂಫರ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಔಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಲ್ಯಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ವಿೀಯಭಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ತ್ತಕರಾಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಅಪಾಪ ರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಹಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ರ ಶಾಾಂತ್ ಜೇಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸಸಿೀನ್ನ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಗರುನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಅಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರುದರ ಮುನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ವಬೀರ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KotgaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿೀಯಬದರ ಪ  ಸೀಬಾನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಚಂದಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಹುಸೇನ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಂತೀಷ್ ಕವರಾವ್ ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಚಂದರ ವ ಮಾತರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಮಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಹನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಔಲ್ಯಾ ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ ಫಷಪ  ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅಮೃತ ಗರುನ್ನಥ ಧೂಳಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗರುನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಾಾಂತಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA ChintpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಇಮಾಮ ಪಾಮ್ಯ ಮುಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಆಶಾ ಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಆಶಾ ಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಯತಾ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರಾಭಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18



20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಎಮ್ಡ್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಎಮ್ಡ್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid15

20 ಎಮ್ಡ್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಎಮ್ಡ್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid17

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ರ ದ್ೀಪ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid17

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid20

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid15

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ಸಾಮಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid19

20 ಸಾಮಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಅಾಂಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ಸುಶಿೀಲಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಂಜೀರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಯವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಇರಾಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಬಜನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭಸಬೂಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸುಬದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 DATTU ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಿಕಂಠಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid12

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರಾಭಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಅಮ್ರುದ್ು ೀನ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಿಪುತರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಭೀಭರಾಮ ಹೂಗಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಜಟ್ಟಟ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಮಾದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಔಲಲ ಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸಿದು ಭಮ  ಗೌಡತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರಾಜಶೇಕಯಮಾ  ಮಲಿನಭತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಶಾಾಂತಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid7

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಸಿದ್ದು  ಎಸ್ ಉಪಿಪ ನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಶಿಲ್ಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನಿಾಂಖಪ  ದಡಡ ಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ  ಸನಾ ದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhootpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನ್ನಡ್ಡಗಯಪ  ಕುಳಗರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid19

20 ಅಮ್ನ್ನಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid17

20 ಖಾಾ ತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗರುನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಾ ರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತಭನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಯರ್ ಎಸ್ಎಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಾಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂಖಣಣ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ಶಿಮೂತಯಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid19

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ASHOK ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid19

20 ರೇಣಸಿದು ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ದೇರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ಷತಾ ನ್ನರಾಮಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid19

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಗೀಪಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid19

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid16

20 ಅಔಬ ರ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ಅಪ ರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid17

20 ಔಸೂು ರಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid15

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಯಹೀಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ನರೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದೇಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಮಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರ ದ್ೀಪ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಾಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid18

20 ಅಮೃತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಗರುಪಾದಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಮಂಟಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ನಿೀಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಬಾಬ್ದ ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಜಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಭೀಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಜಹಾಾಂಗಿೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ವಿೀಯಣಣ  ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ರ ಲ್ಯಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಅಸಭದ್ಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಬಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಬಾಂದ್ದಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ವಯಣಭಮ  ರ ಭುಲಿಾಂಖ ಇಟಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ರ ಕಶ್ ಕೄ ವಾಕೇೀಡ್ಶ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಗರುಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಯಮವವ ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಶಿಕಾಂತಭಮ  ಹುಣಚ್ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಅಮೇಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ತಭಮ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಭಣಿಔರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 LOAXMIBAI TUKARAM ಔಲಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid13

20 ವಯಣಪ  ಭಮಕರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ತಾರಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಮಾರುತಿ ಫಖಳೂರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಅಶೀಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಸುಶಾಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಉದಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಪಂಚ್ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BurugpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಂಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BurugpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid3

20 ಸಾಮಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid6

20 ಸಾಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid4

20 ಚಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid9

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid8

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid10

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಅರಾದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸಿದಾು ರೂ .ಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಆನಂದಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ವಯಣಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಇದು  ಹಾಗೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಇದು  ಹಾಗೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಘಾಮ್ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನಿೀಲಕಂಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಲಕುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಯಭಣಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಸೀನ್ನಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಯತ್ತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಯತ್ತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5



20 ಲ್ಯಲ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಶಿಲ್ಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KorviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KorviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಮೆನ್ನಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI MukrambaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಮವವಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid5

20 ಭಾಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliLiquid based Consortia3

20 ASHOK ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliLiquid based Consortia4

20 ಗಂಗಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthLiquid based Consortia5

20 ಔರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiLiquid based Consortia6

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiLiquid based Consortia6

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಪುತರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliLiquid based Consortia5

20 ಭಲಲ ಭಮ  ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliLiquid based Consortia5

20 ಹಯಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliLiquid based Consortia5

20 ಶಾಾಂತಬಾರ ಸಿದಾರ ಭಪ  ಇಟಖಲಿಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliLiquid based Consortia5

20 ಫಾತಿಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LachmasagarLiquid based Consortia5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliLiquid based Consortia5

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LachmasagarLiquid based Consortia5

20 ಸುಲೀಚ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODALiquid based Consortia5

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ನಂದಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಯವಿಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸಿದಧ ರಾಭ ಜೇಗಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಆಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಬಾಲಚಂದರ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ವಿೀಣಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಭಸಾು ನ್ ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA DhuttargaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಮ್ೀರ್ ಸವಮ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ದ್ಾಂಗಂಫರ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid13

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid13

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸಸಿೀನ್ನ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಶಾಾಂತಪ  ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಿದು ಭಮ  ಗೌಡತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರಾಜಶೇಕಯಮಾ  ಮಲಿನಭತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಾಾಂತಗೌಡ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಲ್ಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ  ಸನಾ ದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಡ್ಡಗಯಪ  ಕುಳಗರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಶಿಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಚ್ನಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾಮವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ವಯಣಪ  ಬರಾದಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಹಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಪು ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಕ್ಷಸಾನ್ ಭೀರ್ಜ ರಾಥೀಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಮ್ೀನ್ನಕ್್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬೀರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭದನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ನಮಾ ಕೇೀಟಿ ವಿಜಮಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಔಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗರುನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿವಯಣಪ  ಅಲ್ಮಲ ಔಯರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GoudanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಾ ರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೆಲ್ಯರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಎನ್ನಯ ಶೆರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಾಂಡಪ  ದಡಡ ಭನಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಣಣ  ಔಡಡ ಯಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕ್ಷಯಣಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಗವಾಂದರ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅತಿಯ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂಖಣಣ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಷತಾ ನ್ನರಾಮಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸನಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಎಮ ಡ್ಡ ಅಬ್ದು ಲ್ ರೂಫ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ನಬಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಖಾಸಿಮ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಷರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಪಿೀರಾಶಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ದೇಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭೀಮಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಫಸುಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜಖದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಆಮ್ೀನ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಭಹಾಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನ್ನರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅಮೃತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಅಾಂಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಿಾಂಗಾರೆಡ್ಡಡ  ಖರಿ ವಾಂಔಟ್ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ದೇವಿೀಾಂದರ  ಔಲ್ಯು ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಬನಿಾ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಖರಾಜ್ ಸಿದು ಣಣ  ಧೂಳಗಾಂದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODALiquid based Consortia5

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMLiquid based Consortia5

20 ಸಿರಾಜದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurLiquid based Consortia5

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಗರುಪಾದಪ  ಅರಂಔಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurLiquid based Consortia5

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurLiquid based Consortia5

20 ವಿನೀಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurLiquid based Consortia5

20 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurLiquid based Consortia5

20 ಪಾಯತಿ ಭೀಭಯ ಭಾವಿಔಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurLiquid based Consortia5

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODALiquid based Consortia5

20 ಅನುಷಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurLiquid based Consortia5

20 ಅಶೀಔ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMLiquid based Consortia5

20 ಅಶೀಔ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMLiquid based Consortia5

20 ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliLiquid based Consortia5

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಾ ಡೆ್ಶಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurLiquid based Consortia5

20 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliLiquid based Consortia5

20 ಬಾಬ್ದ ಭಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurLiquid based Consortia5

20 ಬಾಬ್ದ ರಾಥೀಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliLiquid based Consortia5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMLiquid based Consortia5

20 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurLiquid based Consortia5

20 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MambapurLiquid based Consortia5

20 ಫಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurLiquid based Consortia5

20 ಫಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMLiquid based Consortia5

20 ಫಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMLiquid based Consortia5

20 ಬಾಕುಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMLiquid based Consortia5

20 ಬಾಲೆ ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurLiquid based Consortia5

20 ಬಾಲಿಕ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurLiquid based Consortia5

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia7

20 ಹುಲೆಪ  ಬರಾದಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliLiquid based Consortia8

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia10

20 ಅಾಂಬಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia11

20 ಮಾರೆಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia14

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia14

20 ಸಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia11

20 ಶಿಕಾಂತಭಮ  ಹುಣಚ್ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia11

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia13

20 ಅಮೇಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia3

20 ತಭಮ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia14

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia14

20 ಗಾಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia14

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia14

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia14

20 ಧಭಯರೇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia14

20 ವಬಬ ೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia14

20 ಔಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia11

20 ರ ಭಾತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia11

20 ಫಷಣಣ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia14

20 ಔಲ್ಯಾ ಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURALiquid based Consortia11

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurLiquid based Consortia2

20 ಸಿದು ಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliLiquid based Consortia2

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliLiquid based Consortia2

20 ಭಹೇತಾಬ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliLiquid based Consortia2

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliLiquid based Consortia2

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurLiquid based Consortia1

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliOrganic Manure 250

20 ಸುಮ್ತಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliOrganic Manure 450

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliOrganic Manure 500

20 ತನು ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliOrganic Manure 500



20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Organic Manure 500

20 RAMA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaOrganic Manure 350

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 450

20 ನಖಯಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 500

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 500

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 450

20 ಫಷರಾಜ ನಯಬೀಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliOrganic Manure 500

20 ಮಗರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Organic Manure 500

20 ನಿೀಲಕಂಠ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 450

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 500

20 ರಾಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 500

20 ಭಸದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliOrganic Manure 500

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 450

20 ಬಾಬ್ದರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAOrganic Manure 500

20 ಸಿದಾು ಥ್ಯ ಎಸ್ ದೇಸಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliOrganic Manure 450

20 ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 500

20 ಸೌಭಾಖಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliOrganic Manure 500

20 ಅನಾ ಪೂಣಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Organic Manure 500

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurOrganic Manure 450

20 ಸಿದು ರಾಭ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurOrganic Manure 500

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliOrganic Manure 500

20 ಾಂದ್ದ ಇರುವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliOrganic Manure 450

20 ಗೀಲಭಮ  ಗೌಡತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliOrganic Manure 500

20 ಮೌನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Organic Manure 500

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliOrganic Manure 450

20 ಯವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliOrganic Manure 500

20 ವರಿೀಪ ಬೀ ಮುಲ್ಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliOrganic Manure 500

20 ಶಿವಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliOrganic Manure 500

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 450

20 ಮಾರೆಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiOrganic Manure 500

20 ಲಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurOrganic Manure 500

20 ಕುಲಔಣಿಯ ಕತಿಯಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 500

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAOrganic Manure 450

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 500

20 ನಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliOrganic Manure 500

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 500

20 ಔಸೂು ರಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 450

20 ಔಸೂು ರಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurOrganic Manure 500

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 500

20 ರುಕುಕ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 450

20 ಹಾರೂನರ ಶಿೀದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Organic Manure 500

20 ಶಿರ ೀಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 500

20 ಸೂಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 450

20 ಇರಾಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliOrganic Manure 500

20 ಷರೀದಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliOrganic Manure 500

20 ಸಿದು ಲಿಾಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 450

20 ಬೇಗಂ ಬಇ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramOrganic Manure 500

20 ಔರಿಮಾ ಬಐ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliOrganic Manure 450

20 ರಾಮಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurOrganic Manure 500

20 ಅಾಂಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurOrganic Manure 500

20 ದೇಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiOrganic Manure 450

20 ಶಿಲಿೀಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiOrganic Manure 500

20 ಸಂಖಣಣ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiOrganic Manure 450

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Organic Manure 500

20 ವಯಣಫಷಪ  ಶಿಣಣ  ಮಯಖಲಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Organic Manure 500

20 ಹುಲೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliOrganic Manure 450

20 ಮಲನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliOrganic Manure 500

20 ಭಾಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviOrganic Manure 500

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliOrganic Manure 450

20 ಕಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Organic Manure 500

20 ಶಿರುದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 500

20 ರುದರ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Organic Manure 500

20 ಮಾಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurOrganic Manure 450

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurOrganic Manure 500

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Organic Manure 500

20 ಭೀಭಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Organic Manure 450

20 ಸಿದು ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Organic Manure 500

20 ಶಿಣಣ  ಎಸ್ ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Ainoli Organic Manure 500

20 ಫಷನಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 500

20 ಹೂಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliOrganic Manure 500

20 ಕಯಣಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliOrganic Manure 450

20 ಫಷಣಣ ಪ  ಮಾಲಿಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 500

20 ಫಷಣಣ ಪ  ಮಾಲಿಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAOrganic Manure 400

20 ಶಾಾಂತಮೂತಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliOrganic Manure 1000

20 ವಯಣ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurOrganic Manure 500

20 ಭಸದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurOrganic Manure 800

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurOrganic Manure 300

20 ಭೀಭವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarOrganic Manure 300

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAOrganic Manure 300

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurOrganic Manure 250

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurOrganic Manure 300

20 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 300

20 ಮಾಲಿಯಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Organic Manure 250

20 ಸಾರಫನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurOrganic Manure 300

20 MD ಶಾಫಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMOrganic Manure 300

20 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliOrganic Manure 300

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiOrganic Manure 250

20 ಮಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarOrganic Manure 250

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Organic Manure 300

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarOrganic Manure 300

20 ಬೆಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurOrganic Manure 300

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarOrganic Manure 250



20 ಹನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarOrganic Manure 250

20 ವಿವವ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliOrganic Manure 300

20 ಸಣಮಂತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarOrganic Manure 300

20 ಷಲಿಮಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurOrganic Manure 250

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurOrganic Manure 300

20 ಸುನಿಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurOrganic Manure 300

20 ಭಳಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurOrganic Manure 300

20 ಕತಿಯಕ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiOrganic Manure 250

20 ಯಬಯ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Anwar Organic Manure 300

20 ಅಲಿಮಾಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurOrganic Manure 300

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurOrganic Manure 300

20 ಗಡುಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurOrganic Manure 300

20 ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurOrganic Manure 300

20 ಶಿಯ್ೀಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurOrganic Manure 250

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurOrganic Manure 200

20 ರಾಮು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiNeem Cake Ferilizers50

20 ರ ಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaNeem Cake Ferilizers100

20 ಮಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODANeem Cake Ferilizers100

20 ಈವವ ಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiNeem Cake Ferilizers100

20 ಸುರೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers100

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Neem Cake Ferilizers50

20 ಭರೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Neem Cake Ferilizers50

20 ಗರುಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurNeem Cake Ferilizers50

20 ವಿಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers100

20 ಸಿೀತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiNeem Cake Ferilizers100

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODANeem Cake Ferilizers100

20 ತಿಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODANeem Cake Ferilizers50

20 ಸಾಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiNeem Cake Ferilizers50

20 ಅಮೃತಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaNeem Cake Ferilizers50

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraNeem Cake Ferilizers50

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YempalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurNeem Cake Ferilizers100

20 ಸಂದ್ೀಪ್ ಎಚ್ ಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODANeem Cake Ferilizers100

20 ಈವವ ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GurampalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಗರುನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiNeem Cake Ferilizers50

20 ಸನಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಔಲ್ಯಾ ನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaNeem Cake Ferilizers50

20 ಔಭಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurNeem Cake Ferilizers50

20 ಗರುಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURANeem Cake Ferilizers50

20 USMANSAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಭಹೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurNeem Cake Ferilizers50

20 ಮೆಲ್ಯರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiNeem Cake Ferilizers50

20 ವರಿೀ ಬ ದಯವಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ವರಿೀ ಬ ದಯವಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODANeem Cake Ferilizers50

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಮೆಮುದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers100

20 ಸೀಭಣಣ  ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಹೈದಯ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiNeem Cake Ferilizers100

20 ನ್ನಗಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಅಾಂತಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiNeem Cake Ferilizers50

20 ಸೇವು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers100

20 ಪಾಾಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GarampalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಗೀವಿಾಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಗೀವಿಾಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಗೀವಿಾಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUNeem Cake Ferilizers200

20 ಗೀವಿಾಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviNeem Cake Ferilizers300

20 ಗೀವಿಾಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviNeem Cake Ferilizers200

20 ಗೀವಿಾಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Neem Cake Ferilizers250

20 ಗೀವಿಾಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaNeem Cake Ferilizers250

20 ಗೀವಿಾಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Neem Cake Ferilizers250

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurNeem Cake Ferilizers250

20 ದಮ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliNeem Cake Ferilizers50

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODANeem Cake Ferilizers50

20 ಗೀವಿಾಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaNeem Cake Ferilizers50

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaNeem Cake Ferilizers50

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನಿಾಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರೇಪ  ಜೀನಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗರುಶಾಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗರುನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA KhanapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಕೃಶಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮಾಣಿಕಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA NarnalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾಣಿಕಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಗರುಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮಾಣಿಕಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಂಬಾಲ್ಜ  ಅಮೄರ ಶ್ ಶಂಔಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 MAREMBI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮೇಗಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮೇಗಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6



20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಗಿೀತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಷದಾಶಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಂದ್ೀಪ್ ಎಚ್ ಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 RAMA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ನಖಯಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RudnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ಫಷರಾಜ ನಯಬೀಳಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಹುಲೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಿದ್ು ಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ದಾಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ದಾಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಮನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಸಾಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಭಾಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GurampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಹುಸೇನ್ ಭಾಷಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA MarpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಖಫೂರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ವಿಠಲರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ವಿಠಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸೀಭನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸಿದಾರ ಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸಿದು  ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಶಿಪುತರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChannurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸಂಜೀಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಷತಾ ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸೀಭನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸಾಮಬ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ನ್ನಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸಾಮಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಶಾಾಂತಮೂತಿಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ವಯಣ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಭಸದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಭಸದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಭಸದೇಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಖಾಜ್ಞಮ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಸಂಗಿೀತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಶಿರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid17

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ERAPPA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ವಹಾಬದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಕುಮಾಮ ರಿ ಜೆಖೆಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid13

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ರೇಣ ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ನ್ನಗಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಖಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid19

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಯಮವವ ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid20

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಭೀಭವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಮಾಲಿಯಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಸಾರಫನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 MD ಶಾಫಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಔಭಲ್ಯ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಮಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಬೆಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಹನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ವಿವವ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಸಣಮಂತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಷಲಿಮಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA AinapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21



20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಸುನಿಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಭಳಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಕತಿಯಕ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಯಬಯ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ರ ಭು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸುದವಯನ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಂಗಿೀತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಸಂರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗೌಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ತಿಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ತಿಪ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಷಫನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಕೇಟ್ಟಟ ೀಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿದಾರ ಭಪ  ಕಳೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಸುಭಾಷ್ ಯೇಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸುಮಂಗಾಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಚಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಾಯತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸನಮಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭೀಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SERIBIKANALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 AMBI BAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ರಾಜಲಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಗಾಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LinganagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಶಿಕಂಠಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಲಲ ಪ  ಹಡಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ವಯಣಪ  ಕೇಯಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ರಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಯತಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಎಾಂ ಜೈಪಾಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನಿಾಂಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಔಲ್ಯಾ ಣಿ ಗಯಪ  ತಾಖೇಯಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಯವಿಕಾಂತ್ ಸಿದಧ ರಾಭ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಖಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಠಠ ಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತಾಮವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಳಂಗಾಂಡ ಭಲಔಪ  ಮತಿರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮೃತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬೆಳಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಫಸು ರಾಠೀಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಖಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ವಿಠಲರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಮುಯಗಾಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಷತಾ ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗೀಪಾಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭೀಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಗಂಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರೇಣುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಶಿಮಾನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಅಮೃತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ತಿಪಿಪ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಚೆನ್ಸಾ ರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಕಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಿದು ಣಣ ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅಭಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ನಿಾಂಖಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10



20 ದೇಕ್ಷ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭರಿಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದಡಡ  ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿವಾರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಫಷಣಣ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿವಯಣಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 NABI SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಅಪಾಪ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ನ್ನಗೀಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಅಮಾ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಅಲ್ಯಲ ಬಕ್ಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SERIBIKANALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಯತಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯತಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಶಂಭು ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಂಬ್ದರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಕಳಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ತಭಮ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಸಾವಿತರ  ಅಶೀಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಸುರೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಿರೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಿಜಮ ಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಿಜಮ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಥೂಟಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಲೀಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಬಖವಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮೇೀಟಿಲ್ಯಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಮಾರೆಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಔಭಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಮಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಕ್ಷ್ಮ ಸಾವ ಮ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಾಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಚೆನಾ ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಪುತಾಳಬೇಖ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಭಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಗಾಂಡಪ  ಪೂಜ್ಞರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಣಮಂತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಭಸದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ  ಪೀಲಿಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಜಖದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಾಂಔಟ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ವಾಭನ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜೆ ಭಸ್ಪಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ  ಪೀಲಿಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ವಯಣಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿಲಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾನು ಬಐ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಉಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಮೄಲೆಿರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GoudanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GoudanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GoudanhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭನಿಕಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಇಬಾರ ಹಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕೂುಮ ಷಾ ದವಯಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದ್ದಲಪ  ದೇಾಂಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಯದಾರ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂತ್ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚ್ನಾ ಭಮ  ಕೇೀಟಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕಶಿೀರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಾಂಡಪ  ಅಯದ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಕಡುಮ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಾಣಪ  ಗಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯಸಿನ್ನಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಶೀಧಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಿಯಕತ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗರುಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಠಲರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜೇಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಭರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂತೀಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಾತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಶಿಔಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಿೀಲಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಕಂಠಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರೇಪ  ಜೀನಗಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗರುಶಾಾಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗರುನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಂದಾ ವಣಯಪ  ಬೆಲೆಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾಧರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಖಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಭದೇವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾಳಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಮೂತಿಯ ಸಳಔಟ್ಟಟ ಪ  ಗಡ್ ಮಾಡ್ಡದಾು ರೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಸಸಿೀನ್ನ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಂಔಯ ಸೂಗರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಭರಾವ್ ಸೂಖರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಿೀಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಜಾ ೀತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಿೀಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಖಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗರುರಾಜ್ ಕೄ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಳಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಜ್ಞಪರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid9

20 ಕೃಶಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಸಜಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid11

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಕೃಶಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಜರಿನ್ನಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೇಹ್ದು  ಇಸಾಮರಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ರಾಭಚಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿರುದರ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid12

20 ಯತಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಸುಲ್ಯು ನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಭಸಾು ನ್ ಷಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಧಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಮೄಲೆಿರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭೀಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಸಂತೀಷ್ ಕೇೀಟ್ರ್ಕ್ಷಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರೇಣಸಿದು ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪಾಾಂಡುರಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಔಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪುಣಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6



20 ಚ್ನಾ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಚ್ನಾ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶೂಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಔಭಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 IRAPPA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅಾಂಫಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರೆಡ್ಡಡ  ಹಾಂದ್ದೆ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sangam[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರ ಭು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗೀಪಾಲ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಾಾ ಾಂಡ್ಡೀಪ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗೌಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಾ ಭತ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA ChintpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಚ್ಚ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಔಲ್ಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಿಭಲ್ಯಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ರಾಜೇವವ ರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಅಾಂಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರ ಭು ಬನಯಳಿಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಯಹಮಾನ್್ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಅಾಂಜಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ರುದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ವಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಜಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರಾಭಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ತ್ತಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಯತಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಅನಾ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಆಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪಾಾಂಡು ರಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಜಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಫಷವಂತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಗೌಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮೃತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಂಜೀರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಫಷನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದಾು ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸೀಭನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಇರಾಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕೇೀಮಂಖಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೇರನುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಗಾಂಡಪ  ವಾಲಿಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಎಯ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಿಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅಾಂಬಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದಾಮ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸೀಭನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶೆಾಂಔರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದಾರ ಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 RAM ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚ್ನಾ ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಔಭಲ್ಯಬ ರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಹಾದೇವಿ ಚಔಕ ಫಸಿು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RatkalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ರಾಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾದಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಂಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದವಯಧ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತಿಪ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA ChintpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಹನ್ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SiroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಾ ಭತ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಬೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನರಾಮಣರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಜಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ದೇವಿಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಾಫಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PotangalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಾಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಆಮಲ್ಯ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA PardarmotakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಾಂಔಟೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಿಶಾವ ರಾಧಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿಪುತರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RamteerthMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿವವ ನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿಠಲರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಿೀಫಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ದವಯಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 MD. ಗೌಸ್ ಮೇಹಯುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷರಾರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಾಜರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರುಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅಜಮ ತ್ ಪಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರೂಪಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಅನಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭನೆಮಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಗಲಲ  ಸನಮ ಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sangam[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಜಹೀದಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 RAM ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜಮಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA Sangam[K]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಿೀಫ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅಜಮುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರ ಕಶ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಿರಂಜನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಜಹೀದ್ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿಪುತರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಾಗಿೀಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಸಿೀಮಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸೀಭನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಟೊಲ ಲ್ಯಲ  ನಿಭಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ವೈಜನ್ನಥ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭೀಭಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KordampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಈವವ ಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಪಿತಾಾಂಫರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಖ ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿಪುತರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಔಲ್ಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA NidugundaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮರಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಫಷಯಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಗಾಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಯನಾ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA RaikodMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಮಗನ್ನಥ ಗೌಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HalkodaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಷವಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅನಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4



20 ಜ್ಞಪರ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KeroliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಶಿರ ೀಮಂತ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷವಂತರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ವಿಮಾಲ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಆಶಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಭಲಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಗೀದಾರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಾಭಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಚಂಡ್ಡಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಘಾಲಪ  ಕೇೀಟಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ತ್ತಳಸಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ರುಕ್ಷಮ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ತಿಪ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಯಂಔಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷಣಣ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಖರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 RAM ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜಖನಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಸೀನಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ರ ಭು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಯವುಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರುಕ್ಷಮ ಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸುನಿೀಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಚತರ ಲೇಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಹುಸೇನ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭೀಮ್ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಲ್ಯಲಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ವಿನೀಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಗೀವಿಾಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಣುಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SERIBIKANALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪಾಾಂಡು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ನಯಸಿಾಂಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid1

20 ರುಔಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಪಿ ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಿರಾಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮುತಾಾ ಲಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಮು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಘಾಲಪ  ಕೇೀಟಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಮೇಸಭಮ ದಾಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸುಭಾವಚ ಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಹೀಯಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಔಸೂು ರಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ರೇಣಸಿದು ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ರ ಯಖಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ದಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಾಾಂತಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ತ್ತಳಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಕೄಲಿಲ  ರ ತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಂತಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನುಸೂಜ್ಞ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಜಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಯತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಖಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮೃತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಾಗಿೀಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ನಲಲ  ಮಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಇ ಸುಣಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಖದ್ೀವವ ಯ ಎಸ್ ಷಜಜ ನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಭಜ ದ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷ ರ ಕವ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಖಾಾ ದಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಶಿೀರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಾಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 IMLA BAI ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಘಾಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಯತ್ ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಣಮಂತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ಈಯಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಆನೆಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಭಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚ್ನಾ ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಔಕ  ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಎಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದತಾು ತಿರ  ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅರ್ಜಯನ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಧಾರಿ ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಿರಿಜ್ಞದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅರ್ಜಯನ್ನರ ವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DaultapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DaultapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಾಬ್ದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಗಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DaultapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಸಿಮಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid0

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಖಯಡ್ಡಡ  ವಿೀಯರೆಡ್ಡಡ  ಭಂಟವಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid10

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ಶೇರಿಕಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನಿಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಪಾಯತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂಧಾಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಜಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜಖನ್ನಥ ಲಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸೈದಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI CHINTAKUNTAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಸಿೀಮಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಗ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನ್ನಾ  ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನ್ನಾ  ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಖುಷಿಯದ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI MOFAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಮಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸೀಭಶೇಕಯಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhairtapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಶಾಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಖಾದ್ೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಇಸಾಮರಲ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI MoranhalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದತಾು ತ್ರ ೀಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಪಲಿೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭನೆಮಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರುಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರ ಮಂತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಿಾಂಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ದಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಖಣತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶುಶಿಲ್ಯ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI MoranhalMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಮಾಶಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾಣಿಔಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜೆಮ್ಾ ಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸೀನಿಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಶಿಲಿಾಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿಜಮಶಿರ ೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಶಣುಮ ಕಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ತಾರಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮುಲೆಿ  ಚತರ  ಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid7

20 ಸುಜ್ಞತ ಸುಗರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಇಸಾಮರಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4



20 ಜಖದೇಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಗ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮಾಣಿಕರ ವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KhudavandpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಔಲ್ಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಬಜನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಸಿಾಂಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಯಂಔಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ದಷು ಗಿರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಕ್ಷಶೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭೀಭರಾವ್ ಸಡದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಕೇಡ್ಡಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸುಫಬ ಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರೇಣುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಖಜೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸುಲೀಚ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಿೀಲಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಪಿತಾಾಂಬಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರ ಕಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಔಲಲ ಪ  ಗೌಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರ ಮಂತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಘಾನು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಕ್ಷನಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರ ಮಂತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮುನಿೀರಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಶಿಔಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಉಡುಪಿ ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ  ದೇವಮುಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷರೀಜನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಸಿೀಮಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರ ಭು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಖುಷಿಯದ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪುನಿ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಗಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಹಾಷನ್ ಟೇಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಲ್ಯಮ ಸಫಿೀಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿವಾಜ ಭನು ಯಥೀಡ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid2

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಾವಿತರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭೀಮಾ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಔಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನಮಾ ಕೇೀಟಿ ವಿಜಮಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಕುಪೇಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಪುಷಾಪ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಸಣಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿವಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ನಯಷಪ  ಹಾವಪ  ಸುಲಗೆಮ್ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 MD ಖಾದ್ೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 MD ಖಾದ್ೀರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಾಂಡಪ  ವಾಲಿಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ವಿೀಯಬದರ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA SulepethMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GhanpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಮೇರನುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರ ೀನ್ನಥ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid6

20 ಭಸದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA KupnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಸಿಾಂಸಯಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA JATTURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಯಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಸದೇಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI TADAPALLIMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5



20 ಭಹಾನಂದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂಖ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಭ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HudadhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಾ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನುವಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂಗೆರ ಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗೌಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಾ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾ ಭಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಂಗೆರ ಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಡ್ಡವಾಳಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI SULEPETA IragpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid8

20 ಸಾವಿತಾರ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಿಭಯಲ್ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಾಂಡೇರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI MOFAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶೆಟಿಟ  ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಿಾಂಬ್ದ ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತಿಪ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನದ್ದ ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಭಚಂದರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DhotikolMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಾಂಡಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI DastapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಜಖಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid21

20 ಬ ವೈ ಆಶಿೀವಾಯದಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಔಕ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಮ ಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಣಿಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮ್ೀರಾಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನರಾಮಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಥೀಡ್ ಪಾಾಂಡಾ  ನ್ನಯ್ಕ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯತಿಾ ೀ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಭಮ  ಗಾಣಗ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಂಖಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರ ಕಶಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LachmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಭಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಭಮ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LachmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಸಿಮುಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಚ್ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತಭಮ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MambapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕವಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MambapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಮುನ್ನ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬೇಖರಿ ಚರಂಜೀವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ERAPPA ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲೆಲ ೀಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ತಿಪ ಣಣ  ಕಔಯಮುಕ್ಷಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಈಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಯವಿಾಂದಕುಮಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಭಲಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುರೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಭಚಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಸಿಮುಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LinganagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಎಾಂ.ಸುರೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LinganagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಿಭಯಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪ್ಾಂಟಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LinganagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರ ವಿೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LinganagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LinganagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LinganagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಮಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯದಗಿರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಆಖಭಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಎನ್ ಜಟ್ಟಟ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಫನ್ ಬಐ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಜಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid3

20 ಔರಿೀಾಂ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಿೀತಾರಾಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಇಬಾರ ಹೀಾಂ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮೌಲನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಿೀಫ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಂಗಾಪುರಂ ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಧಮುಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4



20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಲುನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್ಷೀಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಟಲ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಜೀಲ್ಯನಿ ಕೇಡ್ಡಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಯಸೂಲ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಥಾರು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಖುಷಿಯದ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಬಪಾವಬೇಗಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿರಾಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಭಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗೀಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅಜಮುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HALAJERAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸುಗಲಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಈವವ ರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 MD. ಗೌಸ್ ಮೇಹಯುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಕ್ಷವನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಿಫಾ ಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಲಚುಚ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಔವಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷಯಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 SYED SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಾಜಶೇಕಯಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಔಕ ಮಾ  ಸಾವ ಮ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭೀಭರಾವ್ ಸಡದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಬ ಸೌಗರಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರುಸುು ಮ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಪಿತಾಾಂಬಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮುಯಳಿೀಧರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮ್ೀರ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಾರಫನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭೀಭರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಕವಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಾಮ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಮ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ರಾಮಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನ್ನಸಿಮುಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI LachmasagarMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭನೆಮಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ನವಿೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಾಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿಟಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯಸೂಲ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವೂರೆಡ್ಡ ಅಾಂಜಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಯನಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ನಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಚಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಉಯಡ್ಡ ಗೌಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಇರಾಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸೀಭಶೇಕಯಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಯು ಔಕ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಭನ್ನಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಿೀಫಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ತ್ತಕರಾಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚ್ನಾ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 NABI SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ತ್ತಔಕ ಣಣ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಾ ಯಲಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸುರೇಶ್ ಗಲಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪಿೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸಿದು ಲಿಾಂಖ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI YelakpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ತಿಗಲಲ  ಮೇೀಸನ್ ರಾಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವದರ ತ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಹಂಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಂಔಜಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ತಟ್ಟಟ ಾಂಪುಡ್ಡ ವಾಂಔಟ ರಾಭ ಮೇೀಸನ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಾಂಡಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸುಖೆ  ವಾಂಔಟ್ ರಾಮುಲು ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರ್ಜಬೇಡಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಯವಿೀಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4



20 ವಯಣಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸನಮಂತ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಉಮಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಶಿಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಮಾಮ್ಡಗಿ ವಿವವ ನ್ನಥಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹೇಾಂದರ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಭ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಎಾಂ.ಭಹೇಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ಎಾಂ.ನ್ನಖಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI KarakmukliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid4

20 ವಿೀರುಕ್ಷ್ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 TUK RAM ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಿರಾಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕೇೀಹರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ  ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಸಿೀಮಾ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರೇಣಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಲಿತಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾನಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕೄ. ಯಮಶ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಕೇಡ್ಡಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಖದೇವಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸಿದು ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಟ್ರಟ ಮುಔಕ ಲ ಗಂಗಾ ರಾರ್ಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಚೆನ್ನವ ಲ್ಯ ಭಹಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯಲ್ಯಲ್ಯ ಚೆನೆಾ ೈ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಲ ಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯಲ್ಯಲ ಗಾಂಡಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೆಲ್ಯರಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಯಣಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಆರ್ ಗೀಪಾಲ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MambapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಸಿಾಂಸಲು ಕುಾಂಬಾಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI MambapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಔರಿೀಾಂ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಇಬಾರ ಹೀಾಂ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮೌಲನ್ ಬೀ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕೄ ಪ್ರ ೀಮ ಕುಮಾರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸನಿೀಫ್ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಎಸ್ ಭಾಯತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ನ್ನಮಕ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಿಟಲ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜೀಲ್ಯನಿ ಕೇಡ್ಡಲ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯಸೂಲ್ SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಮಾರುತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಎಸ್ ಪಿ ನ್ನಗಿರೆಡ್ಡಡ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕೇಬಾಬ ಜಖರಿ ಸಂಖಮವವ ಯ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಯಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಕೇಬಾಬ ಜ ಖರಿ ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಖುಷಿಯದ್ ಸಾಬ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬಪಾವಬೇಗಾಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗೀಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಜಮುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ವಾಂಔಟೇಶಂ ಕೇಾಂಡಂ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI HALAJERAMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭಲಲ ಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಮಂತಕಭಣಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 MD. ಗೌಸ್ ಮೇಹಯುದ್ು ೀನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಶಾಾಂತಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಸನಿಫಾ ಬ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನಯಷಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಔವಿತಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಜಖೆಭಮ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷಯಜ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 SYED SAB ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರಾಜಶೇಕಯಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಹೈದರ್ ಹುಸೇನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಗಲಲ  ಸುಭಾಷ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಔಕ ಮಾ  ಸಾವ ಮ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಬೀಯಪ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅಾಂಜಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಪಾಯತಿ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಭೀಭರಾವ್ ಸಡದ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಫಷರಾಜ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ರುಸುು ಮ ಖಾನ್ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI KODLI RustumpurMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ಅನಂತಮಾ ಔಲಬ್ದಯಗಿ CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMMicronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid5

20 ನ್ನಖಮಾ  ಭಠ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ರ ಭು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದು ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಯಂಔಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸುಶಿೀಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ದಮ ನ್ನಭಾಚಾಮಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5



20 ನಯಸಿಾಂಲು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ರ ಹಾಲ ದ ಅಗಿಾ ಹೀತಿರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಮೇಖಲಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಔಭಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮುಲೆಿ  ಚತರ  ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರ ಭು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸುಶಿೀಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನಯಸಿಾಂಲು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸುಜ್ಞತ ಸುಗರು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಜನ್ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿಜಮಶಿರ ೀ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಹಾನಂದ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸುಭಾವಚ ಾಂದರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮೇಸಭಮ ದಾಲಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಘಾಲಪ  ಕೇೀಟಖ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಖಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಪಿ ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಪಿ ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ರುಔಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಯಸಿಾಂಲು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಜಖನ್ನಥ ಲಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಾಭರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸಂಧಾಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಖಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ತೌಫಿಕ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭಕೂಬ ಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಫಷರಾಜ ಸುಾಂಔದ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಈಯಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸನಭಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನ್ನಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ರೇಣಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ತಿಪ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸರುನ್ ಯಶಿೀದ್ ಖಾನ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಕೂಬ ಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಜಖದಂಫ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭನೀಸರ್ ಮುಲೆಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಬಂದ್ಗೆಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಶೀಔ ಕಮಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಗಾಂಡಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಗಾಂಡಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ ಗಂಖನಲಿಲ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ರ ಭಾಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಭಣಿಔಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಾಭಶದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಲಿಾಂಖದಳಿಿ  ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸೈಮದ್ ಚಾಾಂದ್ ಪಾಶಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಭಹೆಬೂಬ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಂಔರ್ ಚ್ವಾಣ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಯವಿೀಾಂದರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಿವವ ನ್ನಥ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಯವಿೀಾಂದರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ರಾಜರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅನಂತ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಯವಿೀಾಂದರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ವಯಣಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಚಂದರ ಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸನಿೀಫ್ ಖಾನ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಜಮುದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ರ ಕಶ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸಸಿೀಮಾ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಭಾಗಿೀಯತಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ವೈಜನ್ನಥ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಭೀಭಶಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 RAM ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನ್ನಖರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5



20 ಫಷಣಣ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನ್ನಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನ್ನಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ರೇಣಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶಿರ ೀಮಂತ ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಜ್ಞಪರ್ ಅಲಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಷವಿತಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ರ ಭು Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ರುಕ್ಷಮ ಣಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸುನಿೀಲ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಚತರ ಲೇಕ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಹುಸೇನ್ SAB Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಮಾಣಿಔಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಿಲಿಾಂಖಮಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಗೀಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಣುಮ ಕಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ತಾರಾ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಇಸಾಮರಲ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಜಖದೇಮಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನ್ನಗ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಮಾಣಿಕರ ವ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಔಲ್ಯತಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಸಾರನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಲಿಾಂಖರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ದಾಮ ತಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಗಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸಜಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಸಂತೀಷ್ಣಕಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಗಾಂಡಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸೈಮದ್ ಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಶುಬ ಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶುಬ ಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಫಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಜೀರಾನ್ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಯಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅನಾ ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭೀಭಶಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ERAPPA Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮಾರುತಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಿೀತಾ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಗೀಪಾಲ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಹಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಂದ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಇದು  ಹಾಗೆ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YempalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಾಬ್ದ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಂರ್ಜ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಉಮಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA RanapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮಾಣಿಕ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಫಔಕ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಸಮ್ೀದ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನ್ನಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಯಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಔಭಲಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಔಭಲಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಔಭಲಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜೆಮಾಲ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಲಕ್್ಷ ಮ  ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NagarhalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಉಮಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA RanapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಂರ್ಜ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಾಬ್ದ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಇದು  ಹಾಗೆ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YempalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಷತಾ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ದ್ವಾಔರ್ ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA RanapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಂದ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಯಣರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಹಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸನುಮಂತ ಎನ್ ಕುಲಔಣಿಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6



20 ಗೀಪಾಲ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರೇಣಸಿದು Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviEmamechtin Benzoate 5% SG5

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ವಶಿಔಲ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಣಾಣ  ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಇಮಾಮ ಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಭಔು ಮ ಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನ್ನಖರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ತಾಹೆರ್ ಅಲಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅನಾ ರ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅನಿೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮಾಣಿಕರ ವ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಗೌಡಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ರೇಣುಕದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ರಾಜೇಾಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸುಲ್ಯು ನ್ನ ಜೇನುನಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅನುವಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಕವಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಕವಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿಮಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI MoranhalEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಚ್ನಾ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಾಯದಾ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಾಾಂತಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಪುಾಂಡಲಿೀಔ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ತ್ತಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಜ್ಞಪರ್ ಅಲಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭಲೆಲ ೀವ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭಾಗಿೀಯಥಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಚ್ನಾ ಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಿಜಮ ಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸುಲೀಚ್ನ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ರಾಧಕ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಪಾಾಂಡುರಂಖ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ತಿಪ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhudavandpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಿೀರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸುದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಚ್ನಾ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಂತೀಷ್ಣಕಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಿೀಯಪಾಕ್್ಷಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಗಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಲಿಾಂಖರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ತಿಪ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭಲೆಲ ೀವ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸುನಿೀತಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಾಾಂತಮಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಜರಿೀನ್ನ ಬೇಗಂ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವೈಜನ್ನಥ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಕತಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3



20 ಸಾರಫನಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮಾರುತಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಕತಾಲಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಷತಾ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಾರಫನಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಕತಾಲಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhairtapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಾವಿತಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ತ್ತಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಕತಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ  ದ್ಫಬ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhairtapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಂಜೀಕುಮಾಯ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ತ್ತಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ತ್ತಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಬಾಬ್ದ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಜೈ ಭೀಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಕತಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurEmamechtin Benzoate 5% SG1

20 ಆಕವ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಆಕವ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಔಬ ಯಲಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಕು ರ್ ಬೇಗಂ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಕು ರ್ ಬೇಗಂ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಲಿಯ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಾಂಬಾ ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಾಂಫಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KotgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಾಂಬೆಕ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಮೃತರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KotgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಆನಂದ್ ಜನ್ನದಯನ ರಾವ್ ಕುಲಔಣಿಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನಂತಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YempalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಾಂಜನ್ನದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಾಂಜನ್ನದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನ್ನಾ  ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GurampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಣಣ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಣಣ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನಾ ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನಾ ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನಾ ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KotgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನ್ಸಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಔಣಿಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅನುಷಾ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಚ್ಯನ್ನಬಾರ ಘಾಟೆ್ಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ASHOK Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಶೀಕ್ ಚ್ನಾ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಶೀಕ್ ಪಾಾ ಡೆ್ಶಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಶೀಔಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಇದು  ಹಾಗೆ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YempalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಸಾರ  ಸುಲ್ಯು ನ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YempalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದ ಭಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA RanapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KotgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KotgaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಔಕ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಕುಲ್ಯಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಲೆ ಷಬ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YempalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷಭಮ  ಪಾಣಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷನಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಷಯಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5



20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷಾ ಮಾ  ಗತ್ು ೀದಾಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಫಷವ ಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಗಾಂಡಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಎಸ್. ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾಮವವ ಯ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಔಭಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ವಾಾ ಾಂಔಟರಾವ್ ಶಿರ ೀಮಂತರಾವ್ ಮ್ಗಯಡ್ಶ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಜಮ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಚ್ನಾ ಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಚ್ನಾ ಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ತೇಜಭಮ  ಬೀರಾಪುಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸನಮ ಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸನಮ ಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಖಾಸಿಾಂಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸುದಾಔರ್ ಮಾಾ ಗಾಡ ಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿವವ ನ್ನಥರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಭಲಲ ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಬ್ದಟ್ರಲ್ ಭಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ವಿೀಯಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮರಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಜಖಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಜಖಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಮೃತರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅನಿತಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಣಿಔಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಣಿಔಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ವನುಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 MD NASIR Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಗರುನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಔಸೂು ರಿಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮರಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಪಾಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಶಾಯದಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಪಾಾಂಡಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಯನಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದಾ SAB Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸಾಮಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸನಭಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಯತಾ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BOMMANAHALLIEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಮ್ೀರಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಕೃಶಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನ್ನಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರ ಭು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಟೊಲ ಲಲ  ನಯಸಿಾಂಸ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಶಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ತಿಪ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಯತಾ ಭಮ  ಕುಪೂಾ ರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI POCHAVARAMEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚ್ನಾ ಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಭಲಲ ಪ  ಹರೇಭನಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ರೇಣಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಮಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5



20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವೈಜಂತ ಟೊೀಟಡ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಮೇಸಭದ್ ಯಫಿಕ್ ಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜ್ಞವಿೀದ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Emamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ವಿೀಯಯಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ವಿೀಯಯಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಅಾಂಜಲ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಭೀಮು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಫಷರಾಜ ಚ್ಟಾ ಳಿಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ನಭಯದಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜ್ಞರಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಡ್ಡಆರ್ ಪಿ ಜನ್ನದಯನ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭೀಭಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನ್ನರಾಮಣ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಕವಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಪಿ ಜಖಜೀನ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಷತಾ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಅಾಂಜಲ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಗಾಂಡ್ಶ ನ್ನಮಕ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಪಿ ಚೆನಾ  ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನ್ನರಾಮಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನ್ನಭದೇವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಶಂಔಯಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಬದರ ನ್ನಖ ಸಾವ ಮ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದು ಲಿಾಂಖಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದು ಲಿಾಂಖಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಂತೀಷ್ ಕೄ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಫಷಣಣ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸನಿೀಫ್ ಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಗರುಸಿದು ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮೃತ್ತಾ ಾಂಜಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಕಾಂತಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಭೂಶಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಉಮಾದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಮುಮಾು ಜ್ ಬೇಗಂ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ತ್ತಳಜಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಫಷವ ರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದಾು ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದಾು ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅಶೀಕ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಬದರ ಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಜ್ಞವಿೀದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NagarhalEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ರಾಭಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಗಾಂಡಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶಿಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಔಲ್ಯತಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಪಂಚ್ನ್ನಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 FATRU SAB Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅಾಂಫಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YempalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಶೇಶಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ನಬ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಯಜ್ಞಕ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅಸಭದ್ SAB Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಅಸಮಂತಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಸಮಂತಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಸಮಂತಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಅಜಮಾತ್ ಅಲಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಆಕವ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಸುಲೀಚ್ನ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಡ್ಡವಾಳಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾಜ್ಞ ಅಸಭದ್ SAB Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿೀಯಬದರ ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಯೆಲ್ಮಮ ರ್ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಇಷಮೇದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಇಷಮೇದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಯಷಯಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಯಣರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಹಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ನ್ನಖಭೂಶಣ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6



20 ಶಿಪುತರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ರ ಭು Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಂಖ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜಮರ ಕಶ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಿದು ವಿೀಯಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.8

20 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.7

20 ಬೀಯಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಮಭತ್ ಅಲಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಯವಿೀಾಂದರ  ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚ್ನಿವ ೀಯಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರ ಭುಲಿಾಂಖ ಬೆಡ್ಸಾ ರು Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಷಬಡಾ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನ್ನಖಭಮ  ದಂಡ್ಡನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಅಾಂಜನ್ನದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸನಮಂತಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಅಸಮಂತಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದರ  ರ ಕವ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಫಷಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಕಂಠಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಪ್ರ ೀಭಲ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರಾಭವಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 RAMABAI Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಂಔರ್ ಚ್ವಾಣ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಅಜಮಾತ್ ಅಲಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YempalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿಷ್ಣಣ ಧಯನ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ  ರಾಭರೆಡ್ಡಡ  ಶೇರಿಕಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಾಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನವಿೀನಿೀಟ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YempalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಾಾಂತಾ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಾಮಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರ ಭು Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಲ್ಯಲಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನ್ನರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ESAPPA Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸುಬದರ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NarnalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಪುಾಂಡಲಿಔಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NagarhalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಯಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಈವವ ರಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರೇಣಸಿದು ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಿೀಲಕಂಠ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಜೈತ್ತನ್ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ರ ಭುಲಿಾಂಗ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ನಿಭಯಲ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಭಲಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಿೀಯಬದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಾಭರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಹೇಭಲತಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಮಾಣಿಔಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚಂದರ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YempalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಸಂತಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಅನದ್ದ ನ್ನಮಕ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶೆಟಿಟ  ನ್ನಮಕ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನಿಭಯಲ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನಿಾಂಬ್ದ ನ್ನಮಕ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಷಯಷವ ತಿ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA NidugundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HalkodaEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಬಂಡ್ಡೀಗೆಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಉಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA Kallur [K]Emamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಪಾಯತಿ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಮುನೆಾ ಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA JATTURAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಜಮಶಿರ ೀ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA ChintpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.3

20 ಇಬಾರ ಹಾಂ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorEmamechtin Benzoate 5% SG0.1

20 ಷತಾ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನಮಾ ಕೇೀಟಿ ವಿಜಮಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA JATTURAEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶುಬ ಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolEmamechtin Benzoate 5% SG0.4



20 ಶಾಭರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಲಚ್ಮ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RaikodEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಬಾಸಾ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RaikodEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಯವಿ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SiroliEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ನ್ನರಾಮಣ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PotangalEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಚ್ನಾ ಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarEmamechtin Benzoate 5% SG5

20 ದಾಸಿಲ  ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurEmamechtin Benzoate 5% SG4

20 ಕ್ಷವನ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurEmamechtin Benzoate 5% SG4

20 ಕ್ಷವನ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurEmamechtin Benzoate 5% SG5

20 ಇಫ್ತು ಕರುನಿಾ ೀಸಾ ಬೇಗಂ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurEmamechtin Benzoate 5% SG3

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬ್ದು ಲ್ ಹಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarEmamechtin Benzoate 5% SG5

20 ಮಾರೇಾಂದರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUEmamechtin Benzoate 5% SG4

20 ನ್ನರಾಮಣ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PotangalEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಜಖನ್ನಾ ಥರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SiroliEmamechtin Benzoate 5% SG0.6

20 ಖಣೇವರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SiroliEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಮೇಗಲಪ  ಮಕಲ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA NidugundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ತ್ತಕರಾಾಂ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA NidugundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಮೇಗಲಪ  ಮಕಲ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA NidugundaEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಮುನೆಾ ಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA JATTURAEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ನ್ನಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarEmamechtin Benzoate 5% SG0.4

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ನಿೀಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethEmamechtin Benzoate 5% SG0.5

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliEmamechtin Benzoate 5% SG0.2

20 ಘಾನು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurImidacloprid 17.8% SL0.3

20 ರೇಖು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurImidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಶಾಭರಾವ್ ಹಷಭನಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiImidacloprid 17.8% SL0.2

20 ಚಂದರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurImidacloprid 17.8% SL0.3

20 ಫದ್ದು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurImidacloprid 17.8% SL0.5

20 ಲಿಾಂಬ್ದ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliImidacloprid 17.8% SL0.5

20 ಖಾಜಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiImidacloprid 17.8% SL0.2

20 ದೇವಿಲಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAImidacloprid 17.8% SL7

20 ಭಲಲ ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliImidacloprid 17.8% SL6

20 ಮುಲೆಿ  ಚತರ  ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiImidacloprid 17.8% SL7

20 ರಾಜಯ ಬ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Imidacloprid 17.8% SL6

20 ಫಶಿೀರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliImidacloprid 17.8% SL4

20 ರಾಮುಲು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurImidacloprid 17.8% SL6

20 ಯವುಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurImidacloprid 17.8% SL4

20 ಶಿರಾಾಂ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUImidacloprid 17.8% SL5

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL7

20 ನರೇಾಂದರ  ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiImidacloprid 17.8% SL8

20 ದೇವಿಲಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAImidacloprid 17.8% SL5

20 ಶಾಭರಾವ್ ಹಷಭನಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiImidacloprid 17.8% SL4

20 ಖಾಜಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiImidacloprid 17.8% SL4

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL10

20 ರಾಜಯ ಬ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Imidacloprid 17.8% SL6

20 ಫಶಿೀರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliImidacloprid 17.8% SL7

20 ಶಾಯ್ಕ  ಚಂದ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL6

20 ಬಜನ್ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImidacloprid 17.8% SL9

20 ರ ಭಾತಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImidacloprid 17.8% SL5

20 ಅಮೃತರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliImidacloprid 17.8% SL8

20 ವಶಿಧರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliImidacloprid 17.8% SL5

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL4

20 ಅಶೀಔ ಕಮಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Imidacloprid 17.8% SL10

20 ಅಮೃತರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliImidacloprid 17.8% SL7

20 ಧಮುಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviImidacloprid 17.8% SL4

20 ನ್ನಗಶ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliImidacloprid 17.8% SL6

20 ಬದರು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarImidacloprid 17.8% SL4

20 ಭಲಲ ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliImidacloprid 17.8% SL3

20 ಮುಲೆಿ  ಚತರ  ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiImidacloprid 17.8% SL6

20 ದೇವಿಲಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAImidacloprid 17.8% SL10

20 ಚಂದರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurImidacloprid 17.8% SL3

20 ಗೀಪಾಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurImidacloprid 17.8% SL1

20 ತ್ತಳಜಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurImidacloprid 17.8% SL2

20 ಗೀಪಾಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUImidacloprid 17.8% SL2

20 ಕ್ಷಶೀರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Imidacloprid 17.8% SL4

20 ಈವವ ರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarImidacloprid 17.8% SL2

20 ತಾರಾಸಿಾಂಗ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviImidacloprid 17.8% SL2

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL10

20 ನರೇಾಂದರ  ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiImidacloprid 17.8% SL12

20 ಬದರು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarImidacloprid 17.8% SL4

20 ಧಮುಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviImidacloprid 17.8% SL4

20 ಅಮೃತರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliImidacloprid 17.8% SL6

20 ಅಶೀಔ ಕಮಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Imidacloprid 17.8% SL5

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL6

20 ಅಮೃತರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliImidacloprid 17.8% SL2

20 ರ ಭಾತಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImidacloprid 17.8% SL5

20 ಶಾಯ್ಕ  ಚಂದ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL8

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL2

20 ಕಶಿನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL5

20 ದೇವಿಲಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAImidacloprid 17.8% SL8

20 ದೇವಿಲಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAImidacloprid 17.8% SL1

20 ಭಲಲ ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliImidacloprid 17.8% SL5

20 ಭಲಲ ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliImidacloprid 17.8% SL6

20 ಬಜನ್ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImidacloprid 17.8% SL5

20 ವಶಿಧರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliImidacloprid 17.8% SL7

20 ಗೀಪಾಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurImidacloprid 17.8% SL5

20 ತ್ತಳಜಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurImidacloprid 17.8% SL5



20 ಗೀಪಾಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUImidacloprid 17.8% SL7

20 ಕ್ಷಶೀರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Imidacloprid 17.8% SL8

20 ಈವವ ರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarImidacloprid 17.8% SL5

20 ಬಜನ್ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImidacloprid 17.8% SL3

20 ವಶಿಧರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliImidacloprid 17.8% SL2

20 ಯವುಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurImidacloprid 17.8% SL3

20 ಶಿರಾಾಂ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KOLLURUImidacloprid 17.8% SL3

20 ದೇವಿಲಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI CHANDAPURAImidacloprid 17.8% SL8

20 ನ್ನಗಶ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhairampalliImidacloprid 17.8% SL6

20 ರಾಮುಲು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurImidacloprid 17.8% SL3

20 ಶಂಔರ್ ಚ್ವಾಣ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurImidacloprid 17.8% SL1

20 ಮಾರುತಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaImidacloprid 17.8% SL1

20 ಮಾರುತಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaImidacloprid 17.8% SL1

20 ಔವಿರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurImidacloprid 17.8% SL1

20 ಔವಿರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurImidacloprid 17.8% SL1

20 ನಯಷ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾರ ಘಾಟೆ್ಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ರೂಪಾಲ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ರೂಪಾಲ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಗಿರಿಜ್ಞದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KotgaImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಗಿರಿಜ್ಞದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KotgaImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಭಭತಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಭಭತಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NagarhalImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NagarhalImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ದೇವಿದಾಸ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ದೇವಿದಾಸ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಮಾರುತಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಔವಿರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಔವಿರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ನಯಷ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiImidacloprid 17.8% SL1.5

20 ಮಂಖಳಾ ಬಾರ ಘಾಟೆ್ಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurImidacloprid 17.8% SL1

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliImidacloprid 17.8% SL1

20 ಭೀಮು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL0.5

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL0.5

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImidacloprid 17.8% SL0.5

20 ಭೀಮು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImidacloprid 17.8% SL0.5

20 ಭೀಮು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImidacloprid 17.8% SL1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliImidacloprid 17.8% SL1

20 ಶಿಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliImidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಾರನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolImidacloprid 17.8% SL1

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurImidacloprid 17.8% SL1

20 ದಾಮ ತಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolImidacloprid 17.8% SL1

20 ಗಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolImidacloprid 17.8% SL1

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiImidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಜಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviImidacloprid 17.8% SL1

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolImidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಂತೀಷ್ಣಕಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolImidacloprid 17.8% SL1

20 ಸಂತ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolImidacloprid 17.8% SL1

20 ಗಾಂಡಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolImidacloprid 17.8% SL1

20 ದತು  ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolImidacloprid 17.8% SL1

20 ನ್ನಖರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolImidacloprid 17.8% SL1

20 ಸೈಮದ್ ಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolImidacloprid 17.8% SL1

20 ಚಂದಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Profenophos 50 % EC 1

20 ವಾಂಔಟರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 2

20 ಪಿೀರು ನ್ನಮಕ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಸನಮಂತ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA IragpalliProfenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ನ್ನರಾಮಣ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಲೆಲ ೀಶ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SiroliProfenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RamteerthProfenophos 50 % EC 3

20 ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliProfenophos 50 % EC 3

20 ದೇವಿಾಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 2

20 ಸರಿನ್ನಮಕ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 2

20 ಮೆಲಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 2

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 2

20 ವಾಂಔಟಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 1

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RaikodProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA NidugundaProfenophos 50 % EC 2

20 ಕವಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KordampalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಬಂಗಾಯಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KordampalliProfenophos 50 % EC 2

20 ದೇಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಅನಂತಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 3

20 ಅಶೀಕ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA Kallur[B]Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೀಭಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 3

20 ಸೈಡ್ ಪಾಾ ಟಲ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 2

20 ತಿಪ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 2

20 ಶಾಾಂತಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಸದೇಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 2

20 ಬದಯಮಾ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA NidugundaProfenophos 50 % EC 3



20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 3

20 ಬಾಷಾ ಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಭೀಮು Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಗರುಲಿಾಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಜೀಖಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RaikodProfenophos 50 % EC 2

20 ಔಯಫಷಮಾ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ದ್ದಾಂಡಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA Kallur [K]Profenophos 50 % EC 2

20 ಉಸಾಮ ನ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarProfenophos 50 % EC 2

20 ನವಿೀನ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 3

20 ಶಾಾಂತಗೌಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ನಿಾಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 2

20 ಷರೀಜನಿ ದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಗಾಂಡಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 3

20 ಸರಿೀಶುಕಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 2

20 ಗಾಂಡಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ರೇಣುಕ ಟ್ಟಟ ಡ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 3

20 ಜಮಶಂಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಭರಾಮ ಗತ್ು ೀದಾಯ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಡ್ಡವಾಳಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಬ್ದ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 2

20 ಶಿವಯಣಮಾ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ತಿಪ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarProfenophos 50 % EC 2

20 ದೇವಿೀಾಂದರ ಪ  ಗೌಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 2

20 ದಯನಂದ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 2

20 ನಿಾಂಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಔಭಲ್ಯಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 2

20 ಗಲಂಪಾಸ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಯಸೂಲ್ ಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RamteerthProfenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA YakapurProfenophos 50 % EC 3

20 ಮಾಲಿನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KordampalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 2

20 ಮಾಲಿನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 2

20 ಸೀಭಸಿಾಂಗ್ ವಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 2

20 ಗೀಪು Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RaikodProfenophos 50 % EC 2

20 ಔಸೂು ರಿಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurProfenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಮುಔು ಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorProfenophos 50 % EC 3

20 ಮೇೀಡ್ಡನ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 2

20 ಮೇೀಡ್ಡನ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 2

20 ಮೇೀಡ್ಡನ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethProfenophos 50 % EC 3

20 ವಿವವ ನ್ನಥ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SiroliProfenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನ್ನಥ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SiroliProfenophos 50 % EC 2

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಸರಿರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಸರಿರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಗೀದಾರಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಗೀದಾರಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಜಖದೇಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಗಜಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಗಿಯಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಾಂಜಲಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಗರುನ್ನಥ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಮುನುಾ  ಪಾಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಮುನುಾ  ಪಾಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ವಿೀಯಮಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಗಿೀತಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಧೂಳಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ವಿೀರೇಾಂದರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದಾಧ ರೂhಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದಾು ರೂ n ಎನ್ ಮಂಥಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurProfenophos 50 % EC 1

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಾಭಲ್ಯಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಔಬ ರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 1

20 ಯಮಶ್ ಹಡಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 1

20 ವಿೀಯಕ್ಷ್ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurProfenophos 50 % EC 1

20 ನಿಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 1

20 ತಾರಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಯದಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಪಾಯತಿ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 1

20 ರ ಭು ಕೇೀಣಸಿಗಿಯ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 1

20 ಸನಿೀಫ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 1

20 ಹುಸೇನ್ ಬಐ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಗರುನ್ನಥ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 1

20 ಭೀಮಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 1

20 ನಿೀಲಕಂಠ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviProfenophos 50 % EC 1

20 ಬಖವಂತರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviProfenophos 50 % EC 1

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhairtapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಗಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1



20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಾಾಂತಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಗೀರಿ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಗೌಯ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಗೌಯ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaProfenophos 50 % EC 4

20 ಗಡುಮಾ ಜೇನುನಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiProfenophos 50 % EC 2

20 ಗಡುಭ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಹಾಾಂತಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಹರಾಲ್ಯಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಯ್ೀಗಾಂದರ  ಎಸ್ ಸಾನೀರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಅನಂತರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurProfenophos 50 % EC 2

20 ಲಲಿತಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಬ್ದ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ನಮಾಲ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಾಗಿರಾಧ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಗಲ್ಯಭನ್ನಬ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಕದ್ೀರಾ ಬೀ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ವಿಭಲಬಾರ ಸಾಷಯಗೀ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HuvinbhaviProfenophos 50 % EC 2

20 ಭೀರ್ಜ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiProfenophos 50 % EC 2

20 ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಪ್ಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದು ರಾಭ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಶಿವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ಹುಸೇನ್ನ ಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಹೇಫಬ್ SAB Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಹೇಫಬ್ SAB Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ಹರಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ಜಮರಾಭ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ಗಾಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಣಿಔನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI HudadhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಸಂಗಿೀತಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದು  ವಿೀಯಮಾ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 2

20 ಯವಿೀಾಂದರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DhotikolProfenophos 50 % EC 1

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಪಾಟಯಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಗಾಂಡಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ನಿೀಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhairtapurProfenophos 50 % EC 2

20 ಯವಿೀಾಂದರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಾತಾಯಾಂಡ Kalburgi CHINCHOLI KODLI YelakpalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಹಾಜಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ರ ಕಶ್ ದಡಡ ಭನಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ಗಾಂಡಪ  ದಡಡ ಭನಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಅನಂತಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ರೇಣಸಿದು Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಔಕ ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಔಕ ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಾಗಿೀಯತಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದು ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ಸಿಕಂದರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಮೌಲ್ಯಾಂಬ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ವಿವವ ರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KotgaProfenophos 50 % EC 1

20 ಕವರಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಶೀದಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಎಸ್ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ರಾಗವಾಂದರ  ಸಾಕ್ಷರೀಲಲ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಅಜೀಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಫಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಮ್ನ್ನಬ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಬ್ದು ಲ್ ಯಹೀಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರ ೀಭತಿ ಅನಿತಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಹೇಾಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಹೇಾಂದರ  ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiProfenophos 50 % EC 1

20 ಪ್ಾಂಟಪ  ಬಂತ್ತ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Profenophos 50 % EC 1

20 ಪ್ಾಂಟಪ  ಬಂತ್ತ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಜಮಪಾಲ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ASHOK Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ASHOK Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಾವಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಾವಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಜಮಪಾಲ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1



20 ಜಮಪಾಲ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಹುನ್ನಾ  ನ್ನಮಕ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAProfenophos 50 % EC 1

20 ಹುನ್ನಾ  ನ್ನಮಕ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಾವಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಾವಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಷತಿೀಶ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಾಂಫರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರಾಜ ಜಮ್ು Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಹಾನಂದ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಹುಸೇನಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಹುಸೇನಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಕವಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಔಲ್ಯಾ ಣಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAProfenophos 50 % EC 1

20 ವಿಲ್ಯಸ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAProfenophos 50 % EC 1

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ನ್ನಖಪ  ಶಿರೂರು Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiProfenophos 50 % EC 1

20 ಹುಸೇನ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಬಾಬ್ದ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಗಂಗಾಧರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣಗೌಡ ಪಲಿೀಸ್ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiProfenophos 50 % EC 1

20 ಚಂದ್ SAB Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಖಾಜ್ಞಹುಸ್ಪನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿಲಿಾಂಖ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ ಬಂಡ್ಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurProfenophos 50 % EC 1

20 ನಿಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಔಯರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TumkuntaProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Profenophos 50 % EC 1

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ವಶಿಔಲ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಣಾಣ  ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ಇಮಾಮ ಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಔು ಮ ಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ತಾಹೆರ್ ಅಲಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA NagarhalProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಅನಾ ರ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಅನಿೀಸ್ ಫಾತಿಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಾಣಿಕರ ವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಪಾಟಿೀಲ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಗೌಡಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Profenophos 50 % EC 1

20 ರೇಣುಕದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಜೇಾಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಸುಲ್ಯು ನ್ನ ಜೇನುನಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[B]Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiProfenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಚಂದರ ಔಲ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಅನುವಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಕವಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಕವಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಚ್ನಾ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಾಯದಾ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GurampalliProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಾಾಂತಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಪುಾಂಡಲಿೀಔ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ತ್ತಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurProfenophos 50 % EC 1

20 ಜ್ಞಪರ್ ಅಲಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SHIKARAMOTAKAPALLIProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಲೆಲ ೀವ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಾಗಿೀಯಥಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChannurProfenophos 50 % EC 1

20 ಚ್ನಾ ಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiProfenophos 50 % EC 1

20 ವಿಜಮ ಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiProfenophos 50 % EC 1

20 ಸುಲೀಚ್ನ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAProfenophos 50 % EC 1

20 ವಿೀಯಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ರಾಧಕ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA HasargundgiProfenophos 50 % EC 1

20 ಸಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಪಾಾಂಡುರಂಖ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GadilingdhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ತಿಪ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YetabarpurProfenophos 50 % EC 1

20 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAProfenophos 50 % EC 1

20 ವಿೀರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAProfenophos 50 % EC 1



20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAProfenophos 50 % EC 2

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸುದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA Bhunyar[K]Profenophos 50 % EC 1

20 ಚ್ನಾ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಸಂತೀಷ್ಣಕಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurProfenophos 50 % EC 1

20 ವಿೀಯಪಾಕ್್ಷಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಫಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಗಂಗಾ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಲಿಾಂಖರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ತಿಪ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA MarpalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಲೆಲ ೀವ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA KhanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಸುನಿೀತಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಾಾಂತಮಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA SalebeernhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖಶೆಟಿಟ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಜರಿೀನ್ನ ಬೇಗಂ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಶಿಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA RanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA RanapurProfenophos 50 % EC 1

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA YalmamdiProfenophos 50 % EC 1

20 ವೈಜನ್ನಥ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA CHIMMANAJODAProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಶೀಕ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಅಶೀಕ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಸನುಮಂತ್ತ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA TajlapurProfenophos 50 % EC 1

20 ಸನುಮಂತ್ತ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA GarampalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಮಾಣಿಔಾ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA ChandankeraProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 50 % EC 1

20 ಜೈ ಭೀಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurProfenophos 50 % EC 2

20 ಕತಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiProfenophos 50 % EC 2

20 ಮಭನಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KhairtapurProfenophos 50 % EC 2

20 ಅಮೄರ ಶ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurProfenophos 50 % EC 2

20 ದಡಡ ಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI RustumpurProfenophos 50 % EC 2

20 ಸಣಮಂತ ದರೆ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiProfenophos 50 % EC 2

20 ಸಣಮಂತರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI KODLI DastapurProfenophos 50 % EC 2

20 ಔಣಯಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI KarakmukliProfenophos 50 % EC 1

20 ಭಹಾಾಂತಪ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiProfenophos 50 % EC 2

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiProfenophos 50 % EC 2

20 ಕುಪೇಾಂದರ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiProfenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiProfenophos 50 % EC 2

20 ರೇಣಸಿದು Kalburgi CHINCHOLI KODLI ChimmaidlaiProfenophos 50 % EC 2

20 ಯವಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurProfenophos 50 % EC 3

20 ದತು ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviProfenophos 50 % EC 3

20 ಫಷಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Profenophos 50 % EC 3

20 ದಷು ಗಿರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI TirmalapurProfenophos 50 % EC 3

20 ಅಲ್ಯಲ ವುದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurProfenophos 50 % EC 3

20 ಶಿವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiProfenophos 50 % EC 3

20 ಗಲ್ಯಬ್ SAB Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurProfenophos 50 % EC 3

20 ಶಾಾಂತಾಬಾರ ಶಂಔಮಯ ಭಠ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurProfenophos 50 % EC 3

20 ಶಾಯದಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಕೃಶಣ ಪ  ಶೆಾಂಡೇಜ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KalbhaviProfenophos 50 % EC 3

20 ಈಯಣಣ  ಭೀಭಯ ಹುಗಾಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurProfenophos 50 % EC 2

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChindnoorProfenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣಭಮ  ಎಸ್ ಸಾಲಿಮಾನಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliProfenophos 50 % EC 3

20 ನಿಾಂಖಣಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiProfenophos 50 % EC 2

20 ಹೇಳಿದರುಬ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurProfenophos 50 % EC 2

20 ಶೇಕಪ  ಭೂತಾಲಿ ನ್ನಯ್ಕ ೀಡ್ಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಅಔಬ ರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಭಡ್ಡವಾಳಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiProfenophos 50 % EC 3

20 ದಷು ಗಿೀರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiProfenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiProfenophos 50 % EC 3

20 ಜನಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಪಾಯತಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ManikpurProfenophos 50 % EC 3

20 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಯವಿರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 50 % EC 3

20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 50 % EC 3

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 50 % EC 3

20 ಲಕ್್ಷ ಮ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 50 % EC 3

20 ರುಔಕ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಕಂದರ ಬಾರ ಎಸ್ ಭಡ್ಡವಾಳ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ವಬಬ ೀರ್ ಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಶೇಶಣಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಲ್ಯಲ್ಯಶಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಕೆಲ್ಯಶ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಭನೀಸರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಎಯಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 50 % EC 3

20 ಉದಮಕುಮಾಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ ಸಿ ನ್ನಗೂರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 50 % EC 3

20 ರೇಣಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 50 % EC 3

20 ಗಲಮಾಟ್ಟಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 50 % EC 3

20 ಇಕಬ ಲ್ ಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 50 % EC 3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 50 % EC 3



20 ಶುಬವಚ ಾಂದರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 50 % EC 3

20 ಸುಲೀಚ್ನ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 50 % EC 2

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 50 % EC 2

20 ಸೈಮದ್ ಸಿರಾರ್ಜದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 50 % EC 2

20 ವೈಜನ್ನಥ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 50 % EC 3

20 ಸಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMProfenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಬ್ದ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಬಾಬ್ದ ಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಬ್ದ ಭಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಬಾಬ್ದ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಬ್ದಮ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಔಕ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಔಕ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಕುಲ್ಯಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಲೆ ಷಬ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಬಂಡ್ಶಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಷಭಮ  ಪಾಣಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಫಷನಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಬಾಷಯಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಭಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಸೀನ್ನಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ವಿಜಮಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಸಾವಿತಾರ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಜ್ಞಾಂಟಿ ಎಸ್ ಬಯಣಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಯಾ ಣ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಅನಿೀಲಕುಮಾಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhonaspurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MambapurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ದಂಡುಗಿರಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಕವರಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ದಂಡುಗಿರಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DharmasagarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಸಿೀತಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಸಿೀತಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಸಿೀತಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಚತು ರಂಜನ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಚತು ರಂಜನ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI VenkatapurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಸಂತೀಷ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಅನಾ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಅನಾ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಛಾಯ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಎಾಂ ಸನಿೀಫ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಬಂಡಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಸಂತೀಷ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಚ್ನಾ ಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಚಂದರ ಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಸೂಯಜ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಅನಾ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShivredpalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಜಖದೇವಿ ಮುಖಳಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ತಿಪ ಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಸುನಂದಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI GanganpalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ನಿೀಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AntwaramProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ನಿೀಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KusrampalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಶಿಕುಮಾಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಗಾಂಡಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI JilwarshaProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ದತಾು ತ್ರ ೀಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಅನಿೀಲಕುಮಾಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KALLURARODAProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC4

20 ಪಾಯತಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChikkalingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಶೇಔಪ  ನ್ನಯ್ಕ ೀಡ್ಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3



20 ಹನಾ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC1

20 ಫಷನಗೌಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC5

20 ಚದಾನಂದ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ರಾಮಪ  ತನಕದಾಯ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC5

20 ಸಿೀತವ  ದೇಪ  ಜಲವಾದ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC4

20 ಬೆಾಂಖಳೂರು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC5

20 ಲ್ಯಲೆಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC5

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC4

20 ಖಾಾ ತಪ  ಗೌಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC5

20 ವಯಬದರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NeemahosalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಖಣತಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MiryanProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC3

20 ಸೀನ್ನಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliProfenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC2

20 ಶಾಯದಾ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಶಾಯದಾ ಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಸಾರಫನಾ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಸಣಮಂತರಾಯ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಗೀದಾರಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURASALAGARABASANTAPURAImazethapyr 10% SL 1

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಭೀಮಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಘಾಲಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಸೈಜ್ಞಡ್ಡಬ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಗಾಂಡಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ವಯಣಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಇರಾಭಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ವಿೀಯಬದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿರಾಜ್ ಖಂಡ್ಶರ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಜಖದೇಪ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಅಾಂಫರೇ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ವಕುಾಂತಲ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಶೀಭಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA BenkeppalliImazethapyr 10% SL 1

20 ಯಫಿೀಕ್ ಅಸಮ ದ್ Kalburgi CHINCHOLI AINAPURA AinapurImazethapyr 10% SL 1

20 ಹನಾ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImazethapyr 10% SL 1

20 ಭೀಭರಾವ್ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಚೌಡಾಪುಯಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImazethapyr 10% SL 1

20 ಭೀಭರಾವ್ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಚೌಡಾಪುಯಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 1

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 1

20 ಸಂತೀಷ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 1

20 ಗಂಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarImazethapyr 10% SL 1

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurImazethapyr 10% SL 1

20 ಭಸದಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 1

20 ಜಮರಾಮ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 1

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 1

20 ಸೀನ್ನಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 1

20 ಭೀರ್ಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 5

20 ಚೀಔಲು Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 5

20 ಶಂಔರ್ ಜ್ಞಧವ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 3

20 ರೇಣಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliImazethapyr 10% SL 2

20 ನ್ನಖರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliParaquat Dichloride 24% SL4

20 ತೇಜಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL3

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಮಂರ್ಜನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliParaquat Dichloride 24% SL2

20 ಯಶಿೀದ್ ಪಾಶಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliParaquat Dichloride 24% SL3

20 ರೇಣಸಿದು ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMParaquat Dichloride 24% SL2

20 ತಾನ್ನಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMParaquat Dichloride 24% SL3

20 ನ್ನನ್ಸ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI KUNCHAVARAMParaquat Dichloride 24% SL2

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Paraquat Dichloride 24% SL3

20 ಗಾಂಡಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಸನಮಂತಾರ ಮ ನೆರುನ್ನ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliParaquat Dichloride 24% SL3

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಜಖದ್ೀವ ಹರೇಭಠ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliParaquat Dichloride 24% SL3

20 ಶಿವಯಣಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಗಂಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliParaquat Dichloride 24% SL3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI NagaidlaiParaquat Dichloride 24% SL1

20 ಸೀನುಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliParaquat Dichloride 24% SL3

20 ಸುಣಯ ಗೀಲ್ಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL2

20 ಸುಣಯ ಗೀಲ್ಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiParaquat Dichloride 24% SL3

20 ಶಂಔಯಪ  ಎಸ್ ಔರುಮೆ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiParaquat Dichloride 24% SL4

20 ಗರುಬೈ ಎಸ್ ಔಯಮುಗಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL2

20 ಶಿವಯಣಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiParaquat Dichloride 24% SL2

20 ಕುಮಾಯಸಾವ ಮ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiParaquat Dichloride 24% SL2

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliParaquat Dichloride 24% SL3

20 ಕುಮಾಯಸಾವ ಮ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PatpalliParaquat Dichloride 24% SL2

20 ಭಲಿಲ ಕರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Paraquat Dichloride 24% SL3

20 ಶಿಪುತರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliParaquat Dichloride 24% SL1

20 ರ ಕಶ್ ಡಡ ನಕರಿ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliParaquat Dichloride 24% SL2

20 ಷಚನ್ ಗೀಲ್ಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Paraquat Dichloride 24% SL3

20 ಗರುನ್ನಥ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL1

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL1

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL1

20 ಸಾಮಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Paraquat Dichloride 24% SL4

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL5

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL2

20 ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL5

20 ಭಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI IndarpadhosaliParaquat Dichloride 24% SL5

20 ಸನಭಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL5



20 ಯತಾ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL5

20 ಮ್ೀರಾಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurParaquat Dichloride 24% SL5

20 ಕೃಶಣ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarParaquat Dichloride 24% SL1

20 ಟೊಲ ಲಲ  ನಯಸಿಾಂಸ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethAzadirachtin 0.15% EC2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethAzadirachtin 0.15% EC1

20 ವಶಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RamteerthAzadirachtin 0.15% EC2

20 ತಿಪ ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RaikodAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಯತಾ ಭಮ  ಕುಪೂಾ ರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA IragpalliAzadirachtin 0.15% EC3

20 ವಿವವ ನ್ನಥ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA NidugundaAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಕವಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA IragpalliAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಮುಕುಾಂದಯಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಶಿಕುಮಾಯಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PotangalAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PotangalAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಸುಮ್ತಾರ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PotangalAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಸೂಮಯಕಾಂತ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PotangalAzadirachtin 0.15% EC3

20 ರಾಭಲಿಾಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PotangalAzadirachtin 0.15% EC3

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಷಫನ್ನಾ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethAzadirachtin 0.15% EC6

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಅನಂತಕುಮಾಯ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PotangalAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorAzadirachtin 0.15% EC3

20 ದೇಔಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸ್ಪನ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA NidugundaAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಶೇಕಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliAzadirachtin 0.15% EC4

20 ದೇಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಶಾಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಮಾಯಳಿಿ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಗಂಖಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliAzadirachtin 0.15% EC3

20 ದಡಡ  ಫಷಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI DegalmadiAzadirachtin 0.15% EC2

20 ದೇವಾಂದರ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShivrampurAzadirachtin 0.15% EC1

20 ಸೈಮದ್ ಬಾಫರ್ ಮ್ಯಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SomlingadhalliAzadirachtin 0.15% EC6

20 ದಡಡ  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI MagdampurAzadirachtin 0.15% EC2

20 ಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಸೀಭಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Azadirachtin 0.15% EC4

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಂಡ್ಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurAzadirachtin 0.15% EC2

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಡ್ಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI PolakpalliAzadirachtin 0.15% EC2

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ChandrampalliAzadirachtin 0.15% EC2

20 ಸುಲೀಚ್ನ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Azadirachtin 0.15% EC5

20 ವಾಂಔಟ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI ShadipurAzadirachtin 0.15% EC5

20 ರಾಭರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Azadirachtin 0.15% EC5

20 ಸಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AnwarAzadirachtin 0.15% EC2

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI SangapurAzadirachtin 0.15% EC2

20 ಭಡ್ಡವಾಳಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Azadirachtin 0.15% EC1

20 ಸಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Azadirachtin 0.15% EC5

20 ಶಿವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliAzadirachtin 0.15% EC6

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Azadirachtin 0.15% EC2

20 ಚಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI FathepurAzadirachtin 0.15% EC1

20 ರಾಜ್ಞ ಅಸಭದ್ SAB Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Azadirachtin 0.15% EC3

20 ವಿೀಯಬದರ ಮಾ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI Chincholi [R]Azadirachtin 0.15% EC2

20 ಯೆಲ್ಮಮ ರ್ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliAzadirachtin 0.15% EC5

20 ಇಷಮೇದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA JATTURAAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಇಷಮೇದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliAzadirachtin 0.15% EC5

20 ಮೆನೀದ್ು ೀನ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliAzadirachtin 0.15% EC5

20 ನಯಷಯಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PotangalAzadirachtin 0.15% EC5

20 ವಯಣರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedAzadirachtin 0.15% EC5

20 ಭಹಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedAzadirachtin 0.15% EC5

20 ನ್ನಖಭೂಶಣ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KarachkhedAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಪುಾಂಡಲಿಔಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RaikodAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಮಾಣಿಔಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HovinhalliAzadirachtin 0.15% EC6

20 ಚಂದರ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HovinhalliAzadirachtin 0.15% EC6

20 ಧಭಯರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurAzadirachtin 0.15% EC5

20 ಧಭಯರಾಜ್ ಘೀಡಕೄ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurAzadirachtin 0.15% EC5

20 ದರ ೀತಿ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurAzadirachtin 0.15% EC5

20 ದ್ದಲಪ  ವಾಖಮೇೀಡ್ಶ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SiroliAzadirachtin 0.15% EC5

20 ಧಭಯಣಣ  ಹನಗಾಂದೆ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RaikodAzadirachtin 0.15% EC5

20 ಘುಡು ಷಬ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HalkodaAzadirachtin 0.15% EC5

20 MODIN SAB Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorAzadirachtin 0.15% EC4

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI BhoglingdhalliAzadirachtin 0.15% EC3

20 ಜಮಶಿರ ೀ Kalburgi CHINCHOLI CHINCHOLI AinoliAzadirachtin 0.15% EC5

20 ಚೆನ್ನಾ  ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethTrichoderma viride 1%WP3

20 ಭಡ್ಡವಾಳಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP6

20 ಚೆನ್ನಾ  ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliTrichoderma viride 1%WP6

20 ನಿಾಂಖಣಣ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA Kallur[B]Trichoderma viride 1%WP3

20 ವಿಜಮ ಲಕ್್ಷ ಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliTrichoderma viride 1%WP3

20 ಶಾಾಂತಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KeroliTrichoderma viride 1%WP2

20 ನಂದ್ದ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethTrichoderma viride 1%WP3

20 ವಶಿಔಲ್ಯ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP4

20 ಅರ್ಜಯನ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RamteerthTrichoderma viride 1%WP4

20 ರ ದ್ೀಪ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliTrichoderma viride 1%WP3

20 ಭಸದೇಪ  ಮಾದಯ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliTrichoderma viride 1%WP2

20 ದಾಲ್ SAB Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliTrichoderma viride 1%WP4

20 ದಾವುಲಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA HodebeeranhalliTrichoderma viride 1%WP5

20 ಫಷವಾ ರಾಜ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorTrichoderma viride 1%WP5

20 ಶಾಾಂತಗೌಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliTrichoderma viride 1%WP6

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliTrichoderma viride 1%WP6

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA NidugundaTrichoderma viride 1%WP4

20 ಸಿದಾರ ಭಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliTrichoderma viride 1%WP3

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethTrichoderma viride 1%WP4

20 ದ್ರಡಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethTrichoderma viride 1%WP4

20 ಮಲ್ಯಲ ಲಿಾಂಖ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RamteerthTrichoderma viride 1%WP3

20 ಸಿದು ಣಣ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliTrichoderma viride 1%WP3

20 ಗರುಲಿಾಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KordampalliTrichoderma viride 1%WP5



20 ನ್ನಖಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhaktampalliTrichoderma viride 1%WP6

20 ಜೀಯಪಾಟೇಲ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethTrichoderma viride 1%WP4

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP5

20 ಭಡ್ಡವಾಳಪ  ಸಿಾಂಗಿರ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliTrichoderma viride 1%WP2

20 ವಯಣಪ  ಬೆಾಂಖಳೂರು Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP4

20 ಔಲಲ ಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP5

20 ತಿಪ ಣಣ  ಅಮೇಗೆಪ  ಮೇಯಟಗಿ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA JATTURATrichoderma viride 1%WP6

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ್ ತಿಪ ಣಣ  ಮೇಯಟಗಿ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA JATTURATrichoderma viride 1%WP3

20 ನಿಾಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP3

20 ರಾಭಚಂದರ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliTrichoderma viride 1%WP2

20 ವಿಟಟ ಲ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhantanahalliTrichoderma viride 1%WP4

20 ರೂಪ್ ಸಿಾಂಗ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliTrichoderma viride 1%WP5

20 ವಿನೀದ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP4

20 ಖೈರು Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliTrichoderma viride 1%WP5

20 ಷಲಿಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliTrichoderma viride 1%WP4

20 ಕವಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP4

20 ಜಖನ್ನಾ ಥ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BhootpurTrichoderma viride 1%WP3

20 ಸಾವಿತರ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliTrichoderma viride 1%WP3

20 ವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliTrichoderma viride 1%WP3

20 ಆವಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA YakapurTrichoderma viride 1%WP4

20 ಶಾಾಂತಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethTrichoderma viride 1%WP2

20 ಅಮೃತಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP6

20 ಪ್ಾಂಟಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP5

20 ಮೇನಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP5

20 ಗೀಪಾಲ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP7

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP6

20 ಪೈರಿ ಬೇಗಂ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BedagpalliTrichoderma viride 1%WP6

20 ನಗಿೀಾಂದರ ಭಮ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RaikodTrichoderma viride 1%WP4

20 ಶಾಾಂತಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP5

20 ಶರಿೀಫ್ ಖಾನ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RudnoorTrichoderma viride 1%WP5

20 ನ್ನಗಾಂದರ ಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GadikeshwarTrichoderma viride 1%WP4

20 ವಿಶಾವ ರಾದಾ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA BenkanhalliTrichoderma viride 1%WP4

20 ಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಡಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorTrichoderma viride 1%WP3

20 ನಯಷಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorTrichoderma viride 1%WP3

20 ರಾಜಶೇಕರ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA PenchganpalliTrichoderma viride 1%WP3

20 ಶಾಭಪ  ಗೌಡ್ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KordampalliTrichoderma viride 1%WP3

20 ಶಿವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethTrichoderma viride 1%WP4

20 ಶಿರ ೀಶೈಲ ಗೌಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA KupnoorTrichoderma viride 1%WP4

20 ಶಿವಯಣಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA RaikodTrichoderma viride 1%WP3

20 ಭಲಿಲ ನ್ನಥ ಗೌಡ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SiroliTrichoderma viride 1%WP4

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethTrichoderma viride 1%WP3

20 ನಿಾಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliTrichoderma viride 1%WP4

20 ನಿಾಂಖಪ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA GaragpalliTrichoderma viride 1%WP4

20 ಸುಶಿೀಲ್ಯಬಾರ Kalburgi CHINCHOLI SULEPETA SulepethTrichoderma viride 1%WP3
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1 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೆಪಾಲ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ರಟಾವೇಟಯ

2 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಭಲ್ಲ ೇವ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಟಾವೇಟಯ

3 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ರಟಾವೇಟಯ

4 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೇಭಶಖಯ / ಶಿಶಂಕಯ ಷನನ ರ್ತ ರಟಾವೇಟಯ

5 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೇಭಲಾ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ರಟಾವೇಟಯ

6 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣ್ಣ   / ಪೇಯ ಸಂಗ್ವಿ ರಟಾವೇಟಯ

7 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದ್ರಾ ಭ  / ಮಾಹಾದೇ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಟಾವೇಟಯ

8 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಪಾದ  / ಭಲಕ ಜ ಹೆಬಾಫ ಳ ರಟಾವೇಟಯ

9 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ / ಹನ್ನನ ಭಲಕೂಡ ರಟಾವೇಟಯ

10 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಿ ದ / ಮೌಲನ ಸಾಫ ಸಾತನೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

11 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ನಾಗಣ್ಣಣ ಸಾತನೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

12 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಶಿಕಾಂತ / ಸಾಫಣ್ಣಣ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

13 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಶನ್ / ಭಸಿ ದ ಸಾಫ ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

14 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಳೆಸಾಫ / ಯಸೂಲ ಟೇಲ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

15 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣ್ಣಣ ರಾ / ಚನನ   ಬಾಳಿ ರಾವೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

16 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇಶೆಲ / ಫಷರಾಜ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

17 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೌಯಭಿ  / ಭಲಲ   ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

18 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  / ಮಾಳ ಇಟಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

19 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೂಮಿಕಾಂತ / ಫಷಣ್ಣಣ ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

20 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಯೊಗಿ / ವಯಣ ದೆನತೆಗನೂಯ ಯ ವಿಡಯ

21 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ಪೊಮು ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಹಿಟಿ್ಟ ನ ಗಿಯಣಿ

22 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮೄವ / ಸಣಮಂತರಾಮ ಚ್ಚಮ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

23 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿರೇವ / ಮಾಾಂತುಗೌಡ ಭಯಗಳ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

24 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವ  / ಶಾಂತ ಸಂಗ್ವಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

25 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪೇಯ  / ವಯಣ ಮಾಡಬೂಳ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

26 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಶಿವಯಣ ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

27 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಶಿನಾಥ / ಅಣ್ಣಣ ರಾ ಬೆಳಗಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

28 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶಖಯ / ರ್ತ ಣಣ ಇಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

29 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿೇಯಣಣ  / ಮಾಹಾದೇ ದಂಡೊರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

30 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ / ದ ಶಟಿ್ಟ ಭಯಗಳ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

31 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಭರಾ / ನಾಗ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

32 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ   / ಸಾಮಫಣಣ ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

33 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಸಾಮಫಣಣ ಮುಗಟಾ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

34 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶಖಯ / ಭೇಭಣಣ ಹಸೂೂ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

35 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪ ರೆಡ್ಡು  / ಮಾಹಾದೇ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

36 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಹೆಫಗೌಡ / ಹನ  ತುಭಕೂಯ ರಾವೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

37 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಫಷ ರಾವೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

38 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಷ  / ಹೈಯಾಳ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

39 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಣ್ಣಣ  / ಸಣಮಂತ ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

40 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಯಬದಾ   / ತಭಿ ಣಣ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

41 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಣಿಕ  / ಭೇಭಣಣ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

42 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠಲ / ಸಾಹೆಫಗೌಡ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

43 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೆಸೇನಸಾಫ / ಚ್ಚಾಂದಸಾಫ ಹುಳಗೇರಾ ರಟಾವೇಟಯ

44 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಮ / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ ಮುಗಳನಾಗ್ಾಂ ಯ ವಿೇಡಯ

45 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಬಾವಮ ಾಂದಾ  / ಶಿರಾಮ ಭಲಕೂಡ ರಟಾವೇಟಯ

46 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಬಾಯಿ / ಫಷಣ್ಣಣ ಬಭನನ ಳಿಿ ರಟಾವೇಟಯ

47 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೆಬೂಫ ಟೆಲ / ಅಜೇಭ ಟೆಲ ತಾಂಚಿ ರಟಾವೇಟಯ

48 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿರೆಾಂದಾ  / ವಯಣ ಬಯತನೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

49 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿೇಯಬದಾ   / ಸಿದದ  ಕೇಡದೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

50 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗ  / ನಾಗ ಕೇಡದೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

51 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ / ಸಿೇತುನಾಮಕ ಭಲಘಣ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

52 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಬಿಫ ೇಯ ಭಹೆಮಿು ದ / ಭಹಿಬೂಫ ಸಾಫಭಘಲಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

53 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತ / ಸಾಮಫಣಣ ಕೇಡದೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

54 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕಯರ್ಜನ / ಕವ ಇಟಗ್ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

55 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಣ್ಣಣ  / ಸಾಫಣಣ ಸಲಕಟಿಾ ರಟಾವೇಟಯ

56 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ಸಲಕಟಿಾ ರಟಾವೇಟಯ

57 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೌನೇವ / ಸಾಫಣಣ ಭಂಕಲಗ್ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

58 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ / ಅಣವಿೇಯ ಭಾಗಡ್ಡ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

59 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಲಾಲ ವುದಿದ ನ / ಮೆಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ರಟಾವೇಟಯ

60 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೂಲಾ / ಲಕಮಾ ವಾಯ ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು
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61 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಬ್ದದ ಲ ಅಜೇಜ / ಭಹೆಬೂಫ ಅಲ್ಲ ಭಂಕಲಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

62 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೄಶಪಾ  / ಅಭಲ  ರಾವೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

63 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಪಾ  / ಫಷಪಾ ಮೇಗಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

64 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿಾಂದಾ  / ಚಂದಾ  ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

65 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೆಬೂಫ ಮಿಯಾ / ಅಲಲ ಸಾಫ ಮಂಗಲಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

66 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುನಂಜೆವವ ಯ / ಫನನ  ಸಾಲಸಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

67 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೆಮೂದ ಟೇಲ / ಸಾಹೇಫ ಟೇಲಅರೆಜಂಫಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

68 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಭಲಲ  ಮಯಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

69 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ  / ಅಮಯ ಣಣ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

70 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಬ್ದಫ  / ಘಭಿ ಲಡ್ಲಲ ಪೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

71 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುಯಳಿನಾರಾಮಣ / ರಾಭ ಾ ಸಾದ ಮಯಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

72 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಭಭರಾಮ ಮುತಾ ಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

73 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಕವ / ಯಂಕರೆಡ್ಡು  ಮಯಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

74 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣರ್ತ / ಮೄಲಗಿ ಭಂಕೂಯ ರಟಾವೇಟಯ

75 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಮಿಾ  / ದುಗಿಣಣ ಬೇಳಗೆರಾ ರಾಶಿಯಂತಾ

76 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣವಿೇಯ  / ವಯಣಫಷ ಮಯಗಲ ರಾಶಿಯಂತಾ

77 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇರಾಜ / ಫಷರಾಜ ಫಳಡಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

78 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಮಾಭಸಾಫ / ಬಾಶುಮಿಯಾ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

79 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇರಾಮ ಪಾಟ್ಟೇಲ / ಭಡೆ  ಪಾಟ್ಟೇಲಗಾಂಡಗರ್ತಿ ಮಿನಿ ಟಾಾ ಕಿ ರ್

80 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಸಾಫಣ್ಣಣ ಫನಟಿ್ಟ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

81 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಪಾ  / ಭಭ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

82 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ  / ಪೇಯ ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ರಟಾವೇಟಯ

83 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಿೇಫಾ ಬಿೇ / ಭಹೆಬೂಫ ಅಲ್ಲ ಹಸೂೂ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

84 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅರುಣಕುಮಾಯ / ಚಂದಾ   ನಾಟ್ಟಕಯ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

85 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದ್ರಾ ಭ  / ಫಷ  ಸಾತನೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

86 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಯಥ / ಕ್ಚ್ೇಯ ಕದದ ಯಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

87 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಮಿಕಾಂತ / ಮಿೇನ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

88 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಭಲಲ ಣಣ ತಯಕಷಪಠ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

89 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಘುರಾಭಚಂದಾ  / ವಿಜಮರಾ ಸೂಗಯ ಎನ್ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

90 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಿೇಯಸಾಫ / ಖಾಸಿಾಂ ಸಾಫ ಕಯದ್ರಳ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

91 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬ್ದ / ಗಪು ಕೇಾಂಚೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

92 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇವಾಂದಾ   / ಮಲಲ  ತಯಕಷ ಪಠ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

93 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ / ಶಂಕಯ ಮಾಡಬೂಳ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

94 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಭಿಜೇ / ಠಾಕೂಯ ಕೇಯವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

95 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಜೇಬ್ದದಿದ ನ / ಸಾಹೆಫ ಟೇಲ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

96 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ   / ಕಯಫಷ ಇಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

97 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹು  / ರ್ತ ಣಣ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

98 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಪಾದ  / ಗಾಂಡ ಅರೆಜಂಫಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

99 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಂಡ್ಡತರಾ / ಗಾಂಡ ಕೇಡದೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿಕಕ  ಗರುನಂಜೆವವ ಯ / ಗರು ನಂಜೆವವ ಯಬಯತನೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ / ಅಣ್ಣಣ ರಾ ಅಯಣಕಲ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ  / ನಾಗ ಕೇಡದೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಿ ಣಣ  / ಶಿರಾಮ ಫಣಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನರಾ / ಪಾಾಂಡುರಂಗ ಭಲಘಣ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠೀ ಲ / ಶಂಕಾ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

106 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಭಿ  / ಫಷ ಅಳಿ್ಳ ಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

107 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಮಿಾ  / ರ್ತ ಣಣ ರಾಜಳಾ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

108 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಭೇಭರಾಮ ಭಳಗ ಕೄ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

109 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ವಿವವ ನಾಥ ಕೇಡದೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

110 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಾಂಬೆಣ  / ಫಷರಾಜ ಭಳಗ ಕೄ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

111 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ / ರ್ತ ಮಯ ಕಳಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

112 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲಾಬಾಯಿ / ವಿೇಯಣಣ  ಕಂದಗಳ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

113 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೇಭರಾಮ / ನಾಗ   ಮುತಾ ಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

114 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಭರಾಮ / ಸಾಮಫಣಣ  ವಹಾಬಾದ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

115 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉಲಾಲ ಷಕುಮಾಯ / ಯಮವವ ಯ ಭಯತೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

116 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣೇವ / ಪಾಾಂಡು ಸಲ್ಲದ ಹಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

117 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಾಬಾಯಿ / ವಿಠಲರಾ ಭಲಘಣ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

118 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಿೇಲ್ಲ / ಫಷರಾಜ ಅಯಣಕಲ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

119 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದ್ರಾ ಭ  / ನಾಗಿಾಂದಾ   ಅರೆಜಂಫಗ್ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

120 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಿಬೂಫ / ಭಹಿತ್ತಫ ಹನಗಾಂಟಾ ರಟಾವೇಟಯ

121 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ / ಸಣಮಂತ ದೇವಾನಗಯ ಯ ಟ್ಟಲಲ ಯ

122 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಾಂಡು / ಪೊಮು ಮುತಾ ಗ್ ರಟಾವೇಟಯ

123 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಶ / ಬಾಬ್ದ ಟೆಾಂಗಳಿ ನೇಗಿಲು

124 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಎಭ ಡ್ಡ ಇಯಫಾನ / ಎಭ ಡ್ಡ ಉಸಿಾ ನಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

125 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿಕುಮಾಯ / ಸುಮಿಕಾಂತ ಭಯತೂಯ ರಟಾವೇಟಯ

126 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತರುಭಲ / ಸಣಮಂತ ಹನಗಾಂಟಾ ರಟಾವೇಟಯ



127 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಶಕಸಾಫ / ಅನಸುಸಾಫ ಅನ್ನಸುಸಾಫ ರಟಾವೇಟಯ

128 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇವಿಾಂದಾ  ರೆಡ್ಡು  / ಈಯಣಗೌಡ ಫಳಡಗಿ ರಟಾವೇಟಯ

129 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಘನಠ ರಾವೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

130 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ  / ಮಲಲ  \ ರಾವೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

131 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳು / ಪೊಮು ಮೇಗಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

132 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  / ವಯಣ  ಪಾಳದ ಸಾತನೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

133 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಭೇಭಣಣ  ಹನಗಾಂಟಾ ಯ ವಿೇಡಯ

134 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅವವ ತ ರಾಮು / ತುಕರಾಭ ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

135 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಯಿಫಣಣ  / ಶಿವಯಣಣ  ಚ್ಚಭನೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

136 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಲಸಿಾಂಗ / ಡೊಾಂಗರು ದೇವಾನಗಯ ರಟಾವೇಟಯ

137 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೇಭರಾಮ / ನಾಗಚಂದಾ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಾ

138 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವ  / ಭರೆ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಶಿಯಂತಾ

139 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಲಅಸಿ ದ / ದ್ರಲಸಾಫ ರಾಜಳಿ ರಾಶಿಯಂತಾ

140 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ನಾಗ ಸೂಗಯ ಎನ್ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

141 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಸಾಫಣಣ  ರಾಾಂಪುಯಸಳಿಿ  ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

142 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡುಟೇಲ / ಜಾಪಯ ಟೆಲ ಕಡಬೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

143 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಸಾಫಣ್ಣಣ ಬೆಳಗೇರಾ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

144 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದುಾ  / ಜೇಭಲಾ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ರಟಾವೇಟಯ

145 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖೇರು / ಪತುಾ  ಸಣಿಣ ಕರಾ ರಟಾವೇಟಯ

146 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಮಸಿಾಂಗ / ಪಾಯ ಬಾಪುನಗಯ ರಟಾವೇಟಯ

147 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕ್ಚ್ಾ ಬಾಯಿ / ತ್ತರಾಸಿಾಂಗ ಕದದ ಯಗಿ ಯ ವಿಡಯ

148 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನಿಲ / ಬಾಬ್ದ ಮಯಗಲ ಯ ವಿಡಯ

149 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ  / ಭಹಾದೇ  ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

150 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಮುಕುಾಂದ  ತನಷನ ಸಳಿಿೇ ಎಸ್ಡ್ಡಸೇಲ ಇಾಂಜೇನ 

151 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ / ಷಕೄಾ   ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

152 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫವ  / ಕಳ ತೆಾಂಗಳಿ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

153 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಮ ಕುಮಾಯ / ಗೇಮುನಾಮಕ ಸಂಜಮನಗಯ ಫಾ ಷ್ ಕಟರ್

154 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚುಡ್ಲಭಣಿ / ಲಾಲು ಕಳಗಿ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

155 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಘಾಳ  ಗಟೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

156 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠೀ ಲ / ರೇವು ತೆಾಂಗಳಿ ರಟಾವೇಟಯ

157 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ್ರಾ ಭ / ಬರ್ಜ ತೆಾಂಗಳಿ ನೇಗಿಲು

158 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ರೆಡ್ಡು  / ಫಷರಾಜ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ರಟಾವೇಟಯ

159 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ / ವಯಣ  ಇಾಂಧನಕಲ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

160 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ / ರಾಭಣಣ  ಸರಿಜನ ಚ್ಚಮ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

161 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಶಿಕಲಾ / ರಾಜಶಖಯ ದಂಡೊರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

162 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಣ  / ಚಂದ  ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

163 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೇ  / ಭಾಗ  ಮಾಡಬೂಳ ಯ ವಿಡಯ

164 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಆವ  ಲಾಡ್ಲಲ ಫೂಯ ಯ ವಿಡಯ

165 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳು / ವಾಚು ಯಾಗ್ಪುಯ ರಟಾವೇಟಯ

166 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ / ಬಾಬ್ದ ಬಾಪುನಗಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

167 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗ  / ಸಾಫಣಣ  ರಾಜಳಿಾ ರಾಶಿಯಂತಾ

168 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿವವ ನಾಥ / ಶಿವಯಣ  ತೆಾಂಗಳಿ ಬೂಮ್ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

169 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಣವಿೇಯಮಯ  / ರುದಾ ಮಯ  ಮಂಗಲಗಿ ಬೂಮ್ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

170 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿೇಯಬದಾ   / ಶಂಕಯಲ್ಲಾಂಗ ಕೇಯವಾಯ ಬೂಮ್ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

171 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಸಂಗಣಣ  ಹೆಬಾಫ ಳ ಯ ವಿಡಯ

172 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಿರ್ತ / ಸುಬಣಣ  ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ರಟಾವೇಟಯ

173 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿ ರಟಾವೇಟಯ

174 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗ  / ಭೇಭಣಣ  ಕಭಕನೂಯ ಆಯಿಲ ಇಾಂಜೇನ್

175 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅರ್ಜಿನ / ನಯಷ  ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

176 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಣಣ  / ನಾಗ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

177 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಭಿಮಯ  / ನಿಾಂಗ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

178 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೇ  / ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ರಾವೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

179 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಾಂದಿೇರಾಬಾಯಿ / ಅಭರೆವವ ಯ ಜೇಣಗಿ ಯ ವಿಡಯ

180 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಭಯಗ  ಗಟೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

181 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಗೇಪು ಗಟೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

182 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಲಾಬಾಯಿ / ಗೇಪು ಜಾಧ ಚಿಾಂಚಳಿ ಎಚ್ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

183 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಜೂ / ಪರು ಬಯತನೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

184 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇಜೇ / ದಂರ್ಜ ಗಟೂಯ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

185 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪೄಾ ೇಮಿಳಾಬಾಯಿ / ಜೇಲಾ ಗಟೂಯ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

186 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧಮುಿ / ಶಂಕಯ ಗಟೂಯ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

187 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ / ಜೇಮಾಲ ಮಂಗಲಗಿ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

188 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಯೊಗಿ / ಭೇಭ  ಕೇಲುಲ ಯ ಯ ವಿಡಯ

189 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದೆದ ೇವವ ಯ / ಸಾಮಫಣಣ  ಫನಟಿ್ಟ  ಬಾಾ ಶ ಕಟರ್

190 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದ್ರಾ ಭ / ಸಾಫಣಣ  ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

191 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರನಿಬಾಯಿ / ದನಸಿಾಂಗ್ ಕಳಗಿ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

192 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಣಿಕ / ಹೆಮಾಲ  ಕಳಗಿ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ



193 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ / ರಾಮು ಕಳಗಿ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

194 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂರ್ಜ / ಟ್ಟಕು ಕಳಗಿ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

195 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿೇತ್ತರಾಭ / ಪೄಾ ೇಭಸಿಾಂಗ್ ಕಳಗಿ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

196 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಕವ / ಗೇಮು ಬಯತನೂಯ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

197 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಭಾಗ  ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ರಟಾವೇಟಯ

198 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಭದೇ / ಸೇಮಾಲ  ದೇವಾನಗಯ ರಟಾವೇಟಯ

199 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉಮವ / ಅಾಂಫಮಯ ದೇವಾನಗಯ ರಟಾವೇಟಯ

200 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಣ  ಫಷರಾಜ / ಭಲಲ ಣಣ  ಕನಗಣ ಸಳಿಿ  ರಟಾವೇಟಯ

201 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾಾಂತೇವ / ತುಕಕ  ಹುಳಂಡಗೇರಾ ರಟಾವೇಟಯ

202 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತಲಾಲ / ರೂಪಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

203 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇವಿಾಂದಾ   / ಮೆಲಾರಿ ದಂಡೊರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

204 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅರ್ಜಿನ / ಸಾಫಣಣ  ಇಾಂಧನಕಲ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

205 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ರ್ತ ಣಣ  ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

206 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಣಣ  / ವಯಣ  ಕಟಭದೇಯಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

207 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ / ಬಾಬ್ದ ಸೇವಾನಗಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

208 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ವಯಣ  ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

209 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ / ಭೇಭರಾಮ ಚ್ಚಭನೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

210 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಷ್ನನ ದಿನ / ಯಮವವ ಯ ಕೇಡದೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

211 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಸುಭಾಶ ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

212 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕ್ಚ್ೇವನ / ರೂಲಾ ಇಟಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

213 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ / ಪಾಾಂಡು ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

214 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲ್ಲಲ ನಾಥ / ಮಾರ್ಿಾಂಡ  ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

215 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಚಂದ  ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

216 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿ / ರೂಪಾಲ ಫಳಡಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

217 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ರಾಜೇಾಂದಾ  ಬಭಿ ನಳಿಿ  ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

218 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇಮಂತ / ಭಲಕ   ಟಟ್ಟ ರಟರಿ ಟ್ಟಲಲ ಯ

219 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ ಭಿ  / ಭೇಭಮಯ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಡ್ಡಸೇಲ ಇಾಂಜೇನ 

220 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನಿತ್ತ / ಸೂಮಿಕಾಂತ ಭಯತೂಯ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

221 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಭರಾ / ಹಾಲ  ಡೊಣ್ಣಣ ಯ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

222 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಾಂದಿಬಾಯಿ / ಚಂದ್ರಾ ಭ ತೆಾಂಗಳಿ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

223 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲ್ಲತ್ತ / ಶಿಪಾ ಭಳಗ ಕೄ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

224 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಪಾ  / ಕವ  ದೇವಿ ಪ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

225 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಗಮಿಾ  / ಅಾಂಫಣಣ  ಡೊಣ್ಣಣ ಯ ಡ್ಡಸೇಲ ಇಾಂಜೇನ 

226 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ / ವಯಣ ಡೊಣ್ಣಣ ಯ ಡ್ಡಸೇಲ ಇಾಂಜೇನ 

227 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣ್ಣಣ  / ಭೇಮಾರಾಮ ಕಳಗಿ ಆಯಿಲ ಇಾಂಜೇನ್

228 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ / ಶಿರಾಮ ಭಲಘಣ ರಟಾವೇಟಯ

229 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕ್ಚ್ೇವನ / ಪಾಾಂಡು ಗಟೂಯ ಯ ಟ್ಟಲಲ ಯ

230 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ರ್ತ ಣಣ  ಸಣಿಣ ಕರಾ ರಟಾವೇಟಯ

231 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಮಾಹಾದೇಪಾ  ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

232 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂರ್ಜನಾಥ / ಈಯಣಣ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

233 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  / ಶಿಪಾ  ಕಡಬೂಯ ಚ್ಚಫ್ ಕಟರ್

234 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಮಿಾ  / ಸುಮಿಕಾಂತ ಭಯತೂಯ ಯ ವಿಡಯ

235 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಮಿಾ   / ಶಂಕಯ ಮಾಲಗರ್ತಾ  ರಟಾವೇಟಯ

236 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತರಾಸಿಾಂಗ / ಸಮಾಲ  ಮಯಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

237 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಾಂಗ  / ಈಯ  ಕಡೆಸಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

238 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಶಿನಾಥ / ಕಭಣಣ  ಭಯತೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

239 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಶಿರಾ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ರಾಶಿಯಂತಾ

240 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದಾ  / ಭೇಭಲಾ ರಾಠೇಡ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಮಿನಿ ಆಯಿಲ ಮಿಲ್

241 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನಿೇತ್ತ / ಯಮೄವ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಮಿನಿ ಆಯಿಲ ಮಿಲ್

242 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಭರೆ ಬಭಿ ನಳಿಿ  ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

243 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೇಭಣಣ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಸೂಲಸಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

244 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

245 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುಜಾಯಿದಿದ ನ / ಜಲ್ಲಲ ಅಸಿ ದ ಇಾಂಗಳಗಿ ರಟಾವೇಟಯ

246 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ವಯಣ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

247 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷವಿತ್ತ / ಶಭರಾ ದಂಡೊರ್ತ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

248 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ  ನಿಲಮಿಾ  / ಭಲಲ ಪಾ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

249 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ  / ಮಾಹಾದೇಪಾ  ದಂಡೊರ್ತ ರಟಾವೇಟಯ

250 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಭಿ  / ಯಂಕಣಣ ಶಸಬಾದ ಡ್ಡಸೇಲ ಇಾಂಜೇನ 

251 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಕಳಶಟಿ್ಟ ಕಳಗಿ ಯ ಟ್ಟಲಲ ಯ

252 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಷದಲ್ಲ / ಇಮಾಭ ಸಾಫ ಅಯಣಕಲ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

253 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಯಲ್ಲಾಂಗ  / ಸಾಫಣಣ  ಭಳಗ ಎನ್ ಯ ಟ್ಟಲಲ ಯ

254 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೇ  / ಶಂಕಾ  ತೆಾಂಗಳಿ ರಾಶಿಯಂತಾ

255 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಣ  ಭಲಲ   / ಪೇಯ  ಬಿೇಭನಳಿಿೇ ಚಿಲ್ಲಲ  ಯಂಕಾ

256 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಿಪಾಲ  / ಬರ್ಜ ಹುಳಂಡಗೇರಾ ರಾಶಿಯಂತಾ

257 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಣಣ  / ಸಾಮಫಣನ  ಸಣಿಣ ಕರಾ ರಾಶಿಯಂತಾ

258 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ ಹಾಜಸಾಫ / ಸಣಮಂತ ಸಣಿಣ ಕರಾ ರಾಶಿಯಂತಾ



259 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಮಿಾ  / ರ್ತಭಿ ಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಫೂಯ ರಾಶಿಯಂತಾ

260 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದುಗಿಮಿಾ  / ಫಷರಾಜ ಸೂಗಯ ಎನ್ ರಟಾವೇಟಯ

261 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡುಬಾಯಿ / ಉಸಿಾ ನ ಮೌಜಾನ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ರಾಶಿಯಂತಾ

262 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಪಾ  / ಸಾಫಣಣ  ಬಭಿ ನಳಿಿ  ರಾಶಿಯಂತಾ

263 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಮಣ್ಣಣ  / ಮೇನ  ಬೆವು ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಟಾವೇಟಯ

264 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪಾಲ / ಡೊಾಂಗರು ದೇವಾನಗಯ ನೇಗಿಲು

265 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ / ರಾರ್ಜ ಬಭಿ ನಳಿಿ  ರಟಾವೇಟಯ

266 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪಚಂದ / ಹಿರು ತಯಕಷಪಠ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

267 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ ಶಖಯ / ರಾಜ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ನೇಗಿಲು

268 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಘವೇಾಂದಾ  / ಚಂದಾ ಶೄಟಿ್ಟ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

269 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಯಷವ ರ್ತ / ಚಂದಾ ಶ ನಿಪಾ ಣಿ ನೇಗಿಲು

270 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೇಲಾ / ನಾಗ ದೇವಾಪೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

271 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಲು / ನಾಮು ಕಳಗಿ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

272 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೇರಾಭ / ನಾಣ್ಣ ಗೇಟೂಯ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

273 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ಥಾಜ ಕಳಗಿ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

274 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿನಾಥ / ವಣು ಯಾಗ್ಪುಯ ರಾಶಿಯಂತಾ

275 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲ್ಲತ್ತ / ಸುಬಾವಮ ಾಂದಾ  ಸಣಿಣ ಕರಾ ರಾಶಿಯಂತಾ

276 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಲ್ಲ / ಪತುಾ  ಬಾಪುನಗಯ ರಟಾವೇಟಯ

277 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಯಥ / ಬಾಬ್ದ ಬೆಳಗೇರಾ ರಟಾವೇಟಯ

278 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನಿತ್ತ / ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಭಯತೂಯ ರಟಾವೇಟಯ

279 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಗಾಂಡ ಬಯತನೂಯ ಸ್ಪಾ  ೇಮಯ

280 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮಿೇತ್ತ / ಪೇಯ ಸಾಲಸಳಿಿ ಯ ವಿೇಡಯ

281 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೂಪಾಲ  / ಯಂಕು ಭಯತೂಯ ಯ ವಿೇಡಯ

282 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಯಥ / ಚಂದಾ ಶಖಯ ಭಾಗಡ್ಡ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

283 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಶಂಭುಲ್ಲಾಂಗ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

284 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗ  / ಈಯಣಣ  ಮಾಲಗರ್ತಾ  ಸ್ಪ ರೇಮಯ

285 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಠಾಕೂಯ / ಬಾಲು ಕಳಗಿ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

286 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಯಾಸಾಗಯ / ನಿೇಲಕಂಠರಾ ಬೆಡಸೂಯ ಬಿತಾ ನೆ ದಿಾಂಡು

287 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬ್ದ / ಭಭಲಾ ತೆಾಂಗಳಿ ರಟಾವೇಟಯ

288 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಯಭಮಯ  / ರ್ತಭಿಮಯ ಕಳಗಿ ನೇಗಿಲು

289 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗರಾಜ / ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ಯ ಟ್ಟಲಲ ಯ 

290 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಕಳ  ಮುಚಮ ಖೇಡ ರಾಶಿಯಂತಾ

291 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗರಾಜ / ಫಷರಾಜ ಸುಗೂಯ ಎನ್ ರಾಶಿಯಂತಾ

292 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಸಣಮಂತ ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

293 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ CA§ÄvÀ¥Áà gÁªÀÇgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

294 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ªÀÄºÁzÉÃ« ¸Á§uÁÚ PÉ.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

295 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁtÂÃPÀ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

296 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd £ÁUÀ¥Àà PÉ.avÁÛ¥ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

297 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ±ÀgÀt¥Àà ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

298 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÉÃR ªÉÄÊºÀ§Æ§ C§ÄÝ® Cfd ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

299 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ±ÀAPÀgÀ ¹zÀÝtÚ ¢UÁÎAªÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

300 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸ÁAiÀÄ¨tÚ ¸ÁAiÀÄ§tÚ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

301 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ E¨Áæ»A ªÀÄ»§Æ§¸Á§ PÀgÀzÁ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

302 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä dUÀzÉÃªÀ¥Àà ªÀÄgÀUÉÆÃ¼À ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

303 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ¸Á§uÁÚ ªÀÄ®Ì¥Àà ¨sÀAPÀ®UÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

304 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸À¥Àà ¸Á§uÁÚ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

305 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ PÀ¸ÀÆÛj ¨Á¬Ä Jj ¨sÀÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

306 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ®QëöäÃ¨Á¬Ä ¹zÀÝ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

307 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄgÉ¥Àà ªÉÆUÀ¯Á ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

308 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ gÁdeÉÃAzÀæ¥Àà ªÀÄ¤ ElUÁ ¨Áålj ZÁ°vÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgÀ

309 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ ವಯಣಪಾ ರಾಜಾಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ರಯೆರ್

310 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಭಲಘಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ರಯೆರ್

311 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಕುಮಾಯ ಅಾಂಬೇಜರಾ ಮಂಗಲಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ರಯೆರ್

312 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣ್ಣಣ  ಸಾಫಣ್ಣಣ ಫಣಬಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ರಯೆರ್

313 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕು ಣ್ಣಣ  ಭೇಭಣ್ಣಣ ಹುಳಗೇರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ರಯೆರ್

314 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಶೄಟಿೆ ಪಾ  ಗಾಂಡಪಾ ಮಾವಿನಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ರಯೆರ್

315 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಕಕ ನಾಗಮಿಾ  ರಾಭಶೄಟಿ್ಟ ಮಾವಿನಸೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ರಯೆರ್

316 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣ್ಣಣ  ಬಾಫಣ್ಣಣ ಕಲಲ ಹಿ ಯಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ರಯೆರ್

317 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫವಾವ  ಕವಪಾ ತೆಾಂಗಳಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಾ ರಯೆರ್

318 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ ಗಾಂಡಪಾ ಬಯತನೂಯ ಯ ಸಾ ರಯೆರ್

319 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಯಷು ರ್ತ ತ0/ ತೆಜರಾಮ ಮುತಾ ಗ್ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

320 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಣ  ತ0/ ಫಷಣಣ ಮುತಾ ಗ್ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

321 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಪುತ್ತಾ  ತ0/ ಭಲಲ ಣಣ ಹನಗಾಂಟಾ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

322 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಯ  ತ0/ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಹನಗಾಂಟಾ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

323 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ ಭ ತ0/ ಭಳಗ ಕಡಬ್ದಯ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

324 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ ತ0/ ವಯಣ ತೇನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

325 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೇೇಬಾ ಗ0/ ಶಿರಾಜ ಇಾಂಗಳಗಿ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

326 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಭಿಣಣ  ತ0/ ಸಿದದ  ಕುಾಂದನ್ನಯ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ



327 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾ ತ0/ ವಿಯಬದಾ ಹನಗಾಂಟಾ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

328 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಂಕಭಿ  ತ0/ ಯಂಕ ಗೇಳಾ ಕ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

329 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ಪಯ ಮದ ಅಬ್ದದ ಲ ತ0/ಅಬ್ದದ ಲ ಹನಗಾಂಟಾ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

330 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖಾಸಿಾಂ ಷಯ ಮದ ತ0/ ಸ್ಪಯ ಮದ ಸಾಫತೇನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

331 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಳೆ  ತ0/ ಫಷಣಣ ತೇನಷನಸಳಿಿ  ಎಷ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

332 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ ತ0/ ಈಯಣಣ ಇಾಂಗಳಗಿ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

333 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಭಿ ದ ಅಬಾಫ ಷ ತ0/ ಮಾಹೆಬ್ದಫ ವಹಾಬಾದ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

334 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ ನ ಭಜದ್ರ ವಹಾಬಾದ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

335 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ ತ0/ ಮೇರ್ತರಾಭ ಭಯತೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

336 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೇಯಬಾನ್ನ ಗ0/ ಷಲ್ಲಭ ಹನಗಾಂಟಾ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

337 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಭು ತ0/ ರ್ತ ಣಣ ಮಯಗಲ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

338 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಯವಿಾಂದ ತ0/ ನಾಗ ಭಂಕುಯ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

339 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ0/ ಬಿಯ ಭಂಕುಯ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

340 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಳ  ತ0/ ಬಿಯ ಭಂಕುಯ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

341 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಚಣಣ  ತ0/ ನಾಗಣಣ ಭಯತೂಯ ಚ್ಚಿಗಿಾಂಗ ಸ್ಪಾ ಮಯ

342 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  ಈಯಣ್ಣ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

343 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ವಿೇಣಕುಮಾಯ ಸಿದದ ಣಗೌಡ್ಲ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

344 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲ ಶಿ ಸಣಮಂತ ಕೇಾಂಚೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

345 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೆಕ್ಚ್ ಈಯಣ್ಣ ಬಾಪುನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

346 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ ರಾಭಚಂದಾ  ನಾಲವಾಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

347 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಭಿ  ಅಡ್ಡ ಫನನ ಟಿ್ಟ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

348 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಭಿ  ಶಾಂತ ಬಾಪುನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

349 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೇಭಯಥ ಭಭರಾ ಕೇಾಂಚೂಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

350 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ ಭಭಣ್ಣ ಬೆಳಗೆರಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

351 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  ಸಾಫಣ್ಣ ಸಣಿ್ಣ ೇಕಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

352 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತಬಾಯಿ ರುಪಾಲ ಯಾಗ್ಪುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

353 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಿಕ ಗಪಾಲ ಬಾಪುನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

354 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಪು ಪೊಭಯ ಬಾಪುನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

355 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ ರೆವು ಬಾಪುನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

356 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೌಯಭಿ  ಸಾಫಣ್ಣ ಸಲಕಟಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

357 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೇಕ ಭರೆ ದೆವಾಪುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

358 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   ಚಂದ ರಾಜಳ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

359 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಶುರಾಭ ರೂಪಾಲ ಸೂಗೂಯ ಎನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರಮಯ

360 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ / ಅಮೃತರೇ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

361 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಯಜ್ / ಭಲ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

362 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಭರಾಮ / ಭಲಶೄಟಿ್ಟ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

363 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಚ್ಮ  / ಭೇಭರಾಮ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

364 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲುಲ  / ಶಿ ಮುಗಲನಾಗವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

365 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಸಾಫಣಣ ಮುಚಖೇಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

366 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ / ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

367 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇದೇವಿ / ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ್ ನಿಪಾ ನಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

368 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇನಸಿದದ   / ಫಷಣಣ ಕೇಯವಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

369 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿೇರೇಶ್ / ಭಹಾಾಂತಗೌಡ ಮಾಗೇಿಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

370 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆಡಮ್ ಖಾನ್ / ಆಸಿಫ್ ಖಾನ್ ಇನಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

371 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತ  / ಫಷವಂತರಾಮ ಇಾಂಡಂಕಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

372 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ / ಕಸು ಭಹಾನಗಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

373 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಲ   / ಹಿರೆಗೌಡ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

374 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗನಾನ ಥ್ / ಮಾನಿೂ ಾಂಗ್ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

375 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  / ವಯಣ ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

376 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  / ಸನಮಂತ್ ಹೆಬಾಫ ಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

377 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಯಾಮ್ಾ  ಬಿಐ / ಭಸಬೂಬ್ ಮುಗಟಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

378 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫಣಣ  / ಸೈದ ಮುಗಟಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

379 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಮುಗಟಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

380 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನವಿೇಯ  / ವಯಣ ಹೆಬಾಫ ಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

381 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕ್ಚ್ಾಂಡ್ಲ / ಯುಎಸಿಾನಾೂ ಬ್ ಇನಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

382 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಹಿೇರು ಮಾಡಬೂಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

383 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಮಫಣಣ  / ವಯಣ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

384 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಣಿಕ  / ಹುಸೇನ ಮುರ್ತಾ ಮುಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

385 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇವಿಾಂದಾ   / ಮೆಲಾರಿ ದoಡೊೇರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್ 

386 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷವಿತ್ತ / ವಭರಾವ್ ದoಡೊೇರ್ತ  ರ್ ಸ್ಪ ರೇಮಯ

387 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಮಸಿಾಂಗ್ / ಪಾಯ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

388 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಯೊಗಿ / ಭರೆಪಾ ಸಲಕಟಿಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

389 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂರ್ತಬಾಯಿ / ಬಾಬ್ದ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

390 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇವು / ಪೊಮು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

391 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಲ್ಲಬಾಯಿ / ಲಚುಮ  ವಾಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

392 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ದ್ರಯ ವು ಚವಾಣ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

393 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ವಾಲು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

394 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತಬಾಯಿ / ಕೄಸುರಾ ಶಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

395 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಮಾ / ಚಂದು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

396 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣುಕ / ದವಯಥ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

397 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುಣಯ  / ಷನ ಸಿಾಂಗ್ ಶಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



398 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ವಾಲು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

399 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫವ  / ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

400 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

401 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠಲ / ಬರ್ಜ ಸೂಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

402 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಹೆಮಾಲ  ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

403 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಬಾಯಿ / ಇಸಾಾ  ವಾಯ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

404 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪೂಮಿ / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

405 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿ / ಗಂಗ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

406 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೄನಕ್ಚ್ಬಾಯಿ / ರಾಮು ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

407 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ರೇವು ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

408 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಾನ್ನ / ರೂಲಾ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

409 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಟೊಪು / ರಾಮು ರಾಠಡ್ ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

410 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ / ಡೊಗ್ಾ ಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

411 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಘನಾಥ / ಚಂದು ರಾಠಡ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

412 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದುಲ್ಲಬಾಯಿ / ಅಮೃತ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

413 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ಗಪಾಯ  ಶಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

414 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೆಮಾಲ  / ರೂಪಾಲ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

415 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಸಾಯ  / ಸುಕಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

416 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಕವ / ಬಾಬ್ದ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

417 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಲು / ಕ್ಚ್ವನ ಶಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

418 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಕಲಾ / ರವ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

419 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗ್ಯ  / ಗನ್ನನ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

420 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗನ್ನನ  / ರಾಮು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

421 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  / ಕವ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

422 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ / ಮಾನಸಿಾಂಗ್ ವಾಡ್ಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

423 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕುಾ  / ಜಾಪಾ ಶಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

424 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಪಾ  / ನಿಾಂಗ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

425 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಣಣ  / ಬಿಭಣಣ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

426 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂರ್ತಬಾಯಿ / ರಾಮು ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

427 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಯ / ಪೊನ್ನ ರಾಠಡ ಶಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

428 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಣ  ಸಾಫಣಣ  / ಬಿಭರಾಮ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

429 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮ / ಬಿಮಾಲ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

430 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಬಾಯ  / ಚಕಲ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

431 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿನದ / ಕ್ಚ್ವನ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

432 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೈಕು / ಲಚುಮ  ವಾಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

433 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಸು / ಗಂಗ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

434 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಿಬಾಯಿ / ಗನಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

435 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಾಂಡು / ಹೆಮಾಲ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

436 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಬಾಶ / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

437 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಬಾಶ / ಬಾಸು ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

438 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತಮಭಿ  / ವಯಣ  ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

439 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ಬಾಬ್ದ ಚ್ಚಭನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

440 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುಕಿ್ಚ್ ಣಿಬಾಯಿ / ಎಸ್ ನಾಮಕ ಚ್ಚಭನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

441 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದ್ರಾ ಭ / ರಾಜ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

442 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಲು / ಬರ್ಜ ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

443 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕ್ಚ್ವನ / ಚಕಲ  ಚ್ಚಭನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

444 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯತನ   / ಸು  ದಡಭನಿ ಅಳ್ಳಳಿಿ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

445 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ರೆವು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

446 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಮಿಾ  / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ  ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

447 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಶಿಬಾಯಿ / ಸ್ಪವಾಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

448 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ /ಕಷನಮಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

449 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಾಂದಿಬಾಯಿ / ಕ್ಚ್ವನ ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

450 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬ್ದ / ಹಿಯಾಿ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

451 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜವಾ / ಶಷ್ಯಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

452 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುಪಾಲ  / ನಯಸಿಾಂಗ್ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

453 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪು / ಸಿತ್ತಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

454 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾವ / ನಯಸಿಾಂಗ್ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

455 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತಮಿಾ  / ದೆಸುಾಂದಯ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

456 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಯ / ತ್ತರಾಸಿಾಂಗ್ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

457 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪಾಲ / ನಾಭದೆ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

458 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೆವಿಬಾಯಿ / ಸ್ಪವಾಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

459 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಚಭಣಣ  / ಖೆಮು ಚವಾಣ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

460 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇವಿಬಾಯಿ / ಯಮೄವ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

461 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿನದ / ಶಂಕಯ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

462 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೆಯ / ಹಾಜ  ವಾಡ್ಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

463 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೇಳಿಬಾಯಿ / ಶಂಕಯ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

464 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಲ್ವ / ತುಕರಾಭ ರಾಠಡ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

465 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನಸಯ / ಥಾರು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

466 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಮಾಲ  / ರಾಭಚಂದಾ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

467 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿ / ದ್ರಮಾಲ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

468 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುಖಾಯ  / ತುಕರಾಭ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



469 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದಾ  / ಬಾಬ್ದ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

470 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಲು / ಲಚುಮ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

471 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪತುಾ  / ಮಿತ್ತಯ  ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

472 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೆವ / ಬಿಮಾಲ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

473 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಣ  / ಸಣಮಂತ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

474 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪಾಲ / ಶಿಾ ಭರ್ತ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

475 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತಬಾಯಿ / ಡೊಾಂಗಾ ಯಾ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

476 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗ್ರಾಭ / ಸುಬಾಯ  ಚವಾಣ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

477 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನ್ನಯಬಾಬಿ / ಸೂಯಜ ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

478 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೆವ / ರಾಮು ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

479 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೆಭಲಾ / ಗಂಗ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

480 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುನಯ  / ಪತುಾ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

481 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ದುಗಿ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

482 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಾಂಡು / ಬಾಬ್ದ ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

483 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ / ದೆಲಾ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

484 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮೄವ / ಡೊಾಂಗಾ ಯಾ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

485 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇಲಾ / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

486 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಗ  / ವಯಣ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

487 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಮಾಬಾಯಿ / ಭಲಲ   ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

488 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತಲಾಲ / ರುಲಾ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

489 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ / ಮೇರ್ತಲಾಲ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

490 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣಯ  / ರುಲಾ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

491 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಮರಾಭ / ಕ್ಚ್ವನ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

492 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ರೆವು ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

493 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲ್ಲತ್ತ / ಚಂದಾ  ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

494 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಾಂದ / ಬಾಬ್ದ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

495 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೆವ / ಸಂಕಯ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

496 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಮುನಾ / ಸುಖಾಯ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

497 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬ್ದಗಮಿಾ  / ಭರೆ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

498 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಂತಭಿ  /  ರ್ತಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

499 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಬಾಾ಼ ಶ /ಬಾಬ್ದ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

500 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನಸಯ / ಪುರು ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

501 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ಭಯಗ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

502 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಿಬಾಯಿ / ದೆವಾಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

503 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿ  / ಸಾಫಣಣ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

504 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಾಂದ / ನಾಮಕ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

505 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿ / ಚವಾಣ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

506 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೆಭಲಾ / ಗಪು ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

507 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಕವ / ಹುಫಫ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

508 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಸಿಾಂಗ / ರಾಮು ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

509 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ರುಪಾಲ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

510 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮೄವ / ಪೊರು ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

511 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿದ್ರನ / ಶಂಕಯ ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

512 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯೊಗೆವ / ಲಂಬಾಜ ಕಭಯವಾಡ್ಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

513 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೆಭಲಾ / ಪಾಪು ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

514 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ಕಳ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

515 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಭಿಲಾ / ಪಾಾಂಡು ರಾವೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

516 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭಸಿಾಂಗ್ / ಕನ್ನನ  ಸಂಜಮನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

517 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಲಕಂಠ / ಗೇಮು ರಾಠಡ ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

518 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಾಬಾಯಿ / ಶಂಕಯ ಜಾದ ಸುಗಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

519 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಿಾ  / ಅಮಯ   ಫಣಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

520 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚುಡ್ಲಭಣಿ / ಜಾದ ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

521 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತ ರಾ / ವಯಣ  ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

522 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮಿತ್ತ / ಪಯ  ಸಾಲಸಳಿಿ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

523 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ಕಾಂತ / ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಬೆಡಸೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

524 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ರ್ತಣಣ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

525 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಬಿಭಶ ಮುಡಬೂಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

526 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಂಕಮಿಾ  / ರ್ತಣಣ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

527 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನಿಲಕುಮಾಯ / ವಾಲಿ್ಲ ಕ್ಚ್ ರಾವೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

528 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೆವ / ವಾಲಿ್ಲ ಕ್ಚ್ ರಾವೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

529 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ / ಬಿಭಶ ಮುಡಬೂಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

530 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳ  / ಈಯ  ಸಾತನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

531 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣೇವ / ಶಂಖಯ ಸಲ್ಲದ ಹಾಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

532 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವ  / ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

533 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಕವ / ದಮುಿ ಚವಾಣ ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

534 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ದಮುಿ ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

535 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ   / ಕರೆ  ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

536 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫವ  / ಶಿಶಂಕಯ ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

537 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ  ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

538 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿರಾಸಿಾಂಗ್ / ಠಾಕೂಯ ವಾಡ್ಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

539 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಾಂದ / ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



540 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಯಂಕ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

541 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬ್ದ / ಠಾಕೂಯ ಸಲಕಟಿಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

542 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಗಪು ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

543 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಥಾರು / ಪೊಮು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

544 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣೇವ / ಹೆಮಾಲ  ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

545 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂರ್ತಬಾಯಿ / ಚಂದಯ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

546 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ  / ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

547 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಠಾಕೇಯ / ಚತುಾ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

548 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಣ  ಕವ  / ಸಾಫಣಣ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

549 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಭಿ  / ಕವ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

550 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುರುಭಮಯ  / ರ್ತಭಿಮಯ  ರಾಭರ್ತಥಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

551 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಯ   / ಭಲಲ   ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

552 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ಬಿಭಣಣ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

553 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೆಯ  / ಗಪು ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

554 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುನಿನ ಬಾಯಿ / ಪಾಾಂಡು ರಾಠಡ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

555 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಾಪು / ರಾಮು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

556 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧರು / ಯವಯ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

557 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಶಿಬಾಯಿ / ಪಾಾಂಡು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

558 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೆಸರು / ಚಂಧು ರಾಾಂಪುಯ ಸಳಿಿೇ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

559 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಚಕಲ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

560 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಕಲ  / ರಾಠಡ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

561 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಯಥ / ಗಾಂಡುರಾ ಸೇವಾನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

562 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿವವ ರಾಜ / ರಾಜ ಭಳಗ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

563 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೄಸು / ಸಭನಾಥ ಗಳಾ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

564 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ಬಿಭಣಣ  ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

565 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನಿಲಕುಮಾಯ / ನಾಗಣಣ  ಗಳಾ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

566 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ಬಿಭಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

567 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ / ಬಕುಕ  ಚವಾಣ ಶಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

568 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿ ತುಕರಾಭ / ಸಿತ್ತಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

569 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ಪಯ  ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

570 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಮಿಾ  / ಫಷಣಣ  ದೇವಾಪುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

571 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಮಿಾ  / ಬಾಲ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

572 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೆಕ್ಚ್ / ಫಷರಾಜ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

573 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಭಲ  / ಸಿದದ ಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

574 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬ್ದಡ್ಲಯ  / ತರು ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

575 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ / ಷಜಜ ನ ನಾಮಕ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

576 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕ್ಚ್ವನ / ಬಜಾಯ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

577 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಮಾಲ  / ದೆಲಾ ಮಯಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

578 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಜಾಯ  / ಸುಕನಾಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

579 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭದನ / ಲ್ಲಾಂಬಾಯ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

580 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಕಲ  / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ  ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

581 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇನಿವಾಷ / ಷಜಜ ನ ನಾಮಕ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

582 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಾಂದ / ಸ್ಪವಾಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

583 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವ  / ಶಿ  ಕೄ ಡ್ಡ ಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

584 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಿರ್ತ / ಕವ  ಕೄ ಡ್ಡ ಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

585 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಮ / ರಾಭಣಣ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

586 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣೆವ / ರಾಮು ಸುಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

587 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಭಿ  / ಚಂದಾ ಭ ಕದದ ಯಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

588 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶಕುಮಾಯ / ಗಾಂಡ  ಪ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

589 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಣ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

590 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದುಗಿಣಣ  / ಸಿದದ ಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

591 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ್ರಾ ಭ / ಫಷರಾಜ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

592 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೇೇಕ / ಫಷರಾಜ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

593 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯತನ ಭಿ  / ಯಂಕಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

594 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಣ  ಬಿೇಭರಾಮ / ಸಾಮಫಣಣ  ಸುಲಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

595 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿನಿಲಾ / ಹಾಜಸಾಫ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

596 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಾಂಕಟೇವ / ಬಿಭಣದ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

597 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಮಿತ್ತಾ  / ಅಶೇಕ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

598 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಮಿಾ  / ರ್ತ ರೆಡ್ಡು  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

599 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಭಲಲ   ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

600 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆವ  / ಸಣಮಂತ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

601 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಸಲಕಟಿಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

602 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಿರ್ತ / ದಡ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

603 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ  / ಗೇವಿಾಂದ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

604 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಡು  ಹಾಜಸಾಫ / ಸಣಮಂತ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

605 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭಣಣ  / ಸಾಫಣಣ  ಹಸೂೂ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

606 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೇವಿ / ಲ್ಲಾಂಗ  ಕಡಬೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

607 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಘವಾಂದಾ  / ಸಾಫಣಣ  ಕೄ ಡ್ಡ ಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

608 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  / ಶಿ  ಕಡಬೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

609 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪಾಲ / ಪತುಾ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

610 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೆವಾಂದಾ   / ಸಿದಣಣ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



611 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾನಸಿಾಂಗ್ / ಲಚಮು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

612 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ  / ಮಾನಯ  ಸಂಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

613 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಟೊಪಾಯ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

614 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತರು / ಸುಮಿ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

615 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿತ್ತಬಾಯಿ / ಪಾಾಂಡು ಜಾಧ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

616 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಳಭಿ  / ಸಾಯಿಫಣಣ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

617 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಠಾಕೂಯ / ಬರ್ಜ ನಾಮಕ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

618 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಭಮು ಚವಾಣ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

619 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭಲಾ / ಖಂಡೆಯ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

620 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿರು / ಸುಖನಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

621 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ಬ್ದಡಯ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

622 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಯ / ಹೆಮಾಲ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

623 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇಮಂತ / ಫಷರಾಜ ಸೂಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

624 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ   / ಜೆಮಾಲ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

625 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ದ್ರಬಾಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

626 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುಮಿ / ದೆಸಾಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

627 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಪುಲಸಿಾಂಗ್ ಶಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

628 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪೊಮಾಲ  / ಕಷನ್ನ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

629 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನಿತ್ತಬಾಯಿ / ದ್ರಮು ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

630 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿೇತ್ತರಾಭ / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

631 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ  / ಬ್ದತ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

632 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿವವ ನಾಥ / ಖೇಮು ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

633 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿನದ / ಖೇಮು ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

634 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಣಣ  / [ಪಯ  ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

635 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಭರೆ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

636 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಸಾಫಣಣ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

637 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ಗವಿಾಂದ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

638 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನ  / ಭರೆ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

639 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೆವಿಾಂದಾ   / ಭಲಲ   ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

640 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಾಂಕಟೇವ / ಬಿಭಣದ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

641 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  / ರಾಭಚಂದಾ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

642 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದುಗಿಭಿ  / ಶಿ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

643 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭರಾಮ / ರಾಭಚಂದಾ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

644 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಂಗನಾಥ / ರಾಭರಾ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

645 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೆಪಾಲ / ದೆವಾಂದಾ   ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

646 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  / ಶಿಣಣ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

647 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿಾಂದಾ ನಾಥ / ರಾಭರಾ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

648 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಿನರೆಡ್ಡು  / ವಯಣ  ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

649 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಬಿಭಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

650 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೆ  / ಭರೆ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

651 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭರಾಮ / ನಿಾಂಗ ಫನಟಿ್ಟ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

652 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಫನಟಿ್ಟ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

653 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೆಬೂಫ / ಶಖ ಹುಸೇನ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

654 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೌಯಭಿ  / ಅಭಲ  ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

655 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಿಾ  / ಫಷಣಣ  ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

656 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  / ಗಾಂಡ  ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

657 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತಕುಮಾಯ / ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

658 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಫಷಣ  ಫಣಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

659 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈದ  / ಫಷಣ  ಫಣಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

660 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಭಲಕ ಜ  ಫಣಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

661 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಬಿಭರಾಮ ಡೊಣ್ಣಣ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

662 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ ಕಾಂತ / ರಾಜೆಾಂದಾ  ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

663 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಂಡ್ಡತರಾ / ಗಾಂಡ  ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

664 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣಣ  / ಪಯ  ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

665 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಮಿಾ  / ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಸುಗೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

666 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ವಯಣ  ಸುಗೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

667 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ   / ಬಂಡ  ಸುಗೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

668 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಶಿನಾಥ / ವಡಕ್ಷ್ರಿ ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

669 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

670 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿ / ಭಲಕಜ  ಫಣಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

671 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ ವಖಯ / ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ಫಣಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

672 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇವಿಾಂದಾ   / ಬಂಡ  ಫಣಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

673 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ / ಪಂಡ್ಡತರಾ ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

674 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೄಖಯ / ಕುಪೄಾಂದಾ ರಾ ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

675 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಣ  / ವಿಯಬದಾ   ಸುಗೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

676 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಾಯ ಣಿ / ಚಂದ್ರಾ ಭ ಮುಛಖೆಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

677 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫರಾಮ / ನಾಗ  ಮುಛಖೆಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

678 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫವ  / ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

679 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶೄಖಯ / ವಯಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

680 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭಣಣ  / ಅಭಲ  ಗಗಿ ಗ್ಾಂದಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

681 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಭಿ  / ಫಷಣಣ  ನಾಟ್ಟಕಯ ಸಾತನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



682 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೆಮಿಾ  / ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗಭಿ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

683 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದ  / ಶಾಂತ  ಜಣಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

684 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಣ  / ದವಯಥ ಜಣಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

685 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೈಮಾಲಾ / ಗೆಮಾಲ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

686 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ ಶೄಖಯ / ಮಾಳ  ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

687 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಾಂತಭಿ  / ತಭಿ ಣಣ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

688 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಸಾಮಫಣಣ  ನಾಮಕೇಡ್ಡ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

689 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಣಣ  / ಸಣಮಂತ ಚ್ಚಭನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

690 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

691 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹನ್ನನ  / ನಾಮು ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

692 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಾಲು / ಲಚುಮ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

693 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೄಗ / ಕೄಸು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

694 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದುಾ  / ಸಿತು ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

695 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುಲಸಿಾಂಗ / ಸಭಲಾ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

696 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೂಮಿ / ತೆಜಾಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

697 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ಸಣಮಂತ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

698 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಸಿಾಂಗ / ಶಂಕಯ ರಾಥೊಡ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

699 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮಾ / ಧಮಾಿ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

700 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕ್ಚ್ವನ / ಲಚುಮ  ದೆವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

701 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕ್ಚ್ವನ / ಲೊಕು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

702 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೆಮಾಬಾಯಿ / ಶಂಖಯ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

703 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿನದಕುಮಾಯ / ಸ್ಪನಾಥ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

704 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜರ್ತಬಾಯಿ / ಸ್ಪನಾಥ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

705 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯುರಾಜ / ಶಂಕಯ ರಾಥೊಡ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

706 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಾಂದಿರಾಬಾಯಿ / ಅಭರೆವವ ಯ ಜಣಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

707 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಫಷ  / ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

708 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಮಿಾ  / ಅಣಣ   ಕೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

709 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬ್ದ / ರಾಣ  ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

710 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ  / ಾ ಕವ ಕೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

711 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಬಂಡೆ  ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

712 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಾಂದಿಬಾಯಿ / ಖೇಮು ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

713 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಫನ / ಗರುನಾಥ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

714 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಣಣ  / ಯಂಕ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

715 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಬಿಕ / ಶಭರಾ ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

716 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫವ  / ಕವ  ತೆಾಂಗಳಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

717 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠಲರಾ / ವಾಳು ನಾಮಕ ಗಟೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

718 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ / ನಾರಾಮಣ ಜಾಧ ಗಟೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

719 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠಲ / ರಾಮು ಸಂಜಮನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

720 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದವಯಥ / ಜೆಮಾಲ  ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

721 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಮು / ಮೄನ್ನ ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

722 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಣಣ  / ದಡ ಸಾಫಣಣ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

723 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಭಿ  / ವಯಣ  ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

724 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಣಣ  / ಭಲ  ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

725 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಣಣ  / ರೆ  ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

726 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉಮಾಶಂಕಯ / ಶಿವಯಣ  ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

727 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಿತ್ತ / ಚಂದಾ ಶಖಯ ಮಂಗಲಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

728 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧೂಳಮಿಾ  / ಭಲಲ   ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

729 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶಖಯ / ವಯಣ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

730 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ  / ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

731 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡ  / ಶಿವಯಣ  ಭಯಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

732 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  / ರಾಜಶಖಯ ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

733 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಭಿ ದ / ಶಬದಿನ್ ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

734 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜದಿದ ನ / ಸನಿಶೇದಿನ್ ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

735 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ದೆವಿಾಂದಾ   ಭಲಘಣ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

736 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಬ್ದಲ  / ಚಂದಾ   ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

737 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಮಾಭಸಾಫ / ಅಲ್ಲಸಾಫ ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

738 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ / ಕಶಿರಾಮ ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

739 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಭಿ  / ಬದಾ ಮಯ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

740 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದೇವಿ / ಸಿದದ ಣಣ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

741 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಯತ / ಗಿರಿಭಲಲ   ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

742 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಶುಮಿಯಾ / ಭಸಾಾ ನ ಸಾಫ ಬೆಡಸೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

743 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಿರ್ತ / ಬಿಭಶ ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

744 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಭಿ  / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಚಿಾಂಚಳಿ ಎಚ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

745 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಬಾಗಣಣ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

746 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತ  / ಸಾಫಣ್ಣಣ ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

747 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ   / ಬಾಗಭಿ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

748 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಾಮ ನಮಿತಾ  / ಅಮ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

749 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಾಂಡು / ದಿಪಾಲ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

750 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ನಾಗ  ದೆವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

751 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಡ ಸಾಫಣನ  / ಪಯ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

752 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ಕವ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



753 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುನಾನ ಬಿ / ಕರಿಾಂಸಾಫ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

754 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಡು  ಚನನ   / ನಾಗ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

755 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫವ  / ಭಲಲ ಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

756 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ನಿಾಂಗ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

757 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಬ್ದದ ಲ ಸಾಫ / ಭಸಿ ದ ಸಾಫ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

758 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಭಿ  / ಮೇನ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

759 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಗಭಿ  / ನಯಷಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

760 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಯ   / ಸಣಮಂತ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

761 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ / ಈಯಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

762 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿರಂಜನ / ಫಷರಾಜ ಸಂಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

763 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭದನ / ಲಾಲು ವಾಯ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

764 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಾಂದಪಾಷ್ಯ / ಚನನ ಮಿಯಾ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

765 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದನ ಣ / ಅಭಲ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

766 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೆಮಿಾ  / ಫಷಣಣ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

767 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಭಿ  / ಸಾಬಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

768 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭಣಣ  / ಸಣಮಂತ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

769 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ ನ  / ಭಲಯ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

770 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ಚಯ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

771 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಶಂಕಾ   ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

772 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಖಭಿ  / ಭಲ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

773 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಈಯಣನ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

774 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಸಿದದ   ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

775 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫರಿವ / ಶಿರಾಮ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

776 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ನಿಾಂಗ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

777 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಮಾಭ ಸಾಫ / ಹುಸೇನ ಸಾಫ ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

778 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭಣಣ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

779 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ರ್ತ ಣನ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

780 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಸ್ಪನಭಿ  / ರಾಭಮಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

781 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಬಿಭರಾಮ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

782 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೇಭಿ  / ಭಲಲ   ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

783 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ / ಶಂಕಾ   ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

784 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೃಶಣ   / ಸಣಮಂತ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

785 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣನ  / ಸಭಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

786 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಸಣಮಂತ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

787 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಮಯ  / ಕವ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

788 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೈದಯಸಾಫ / ಹಾಜ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

789 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ನಾಗ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

790 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಯ ಭಿ  / ಬಿಯಲ್ಲಾಂಗ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

791 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫಲ  / ಬಿಭಣಣ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

792 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಕ್ಷ್ಮಯ  / ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಮಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

793 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ ಕಾಂತ / ಕೃಶಣ   ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

794 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೆಣುಕ / ಸಾಫಣ್ಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

795 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗದ  / ಸಣಮಂತ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

796 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡ್ಡು  / ರಾಭರೆಡ್ಡು  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

797 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ  / ಅಾಂಫಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

798 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಖ ಇಮಾಭ / ಶಖ ಫಷಿಯ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

799 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಚಮ ಮಯ  / ಸಾಫಣಣ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

800 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಫಷರಾಜ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

801 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಡ ತಭಿ ಣಣ  / ಆವ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

802 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಬಿಭಣಣ  ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

803 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಅಮಯ   ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

804 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಗಾಂಡ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

805 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಾಂದ / ರಾಭದ್ರಷ ಸಲಕಟಿಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

806 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸ್ಪವುನಾಥ / ವಾಲು ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

807 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕನ / ಗಪಾಲ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

808 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ಪೊಮು ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

809 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೆಮಾಲ  / ಗನಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

810 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಾಂಡ್ಡಬಾಯಿ / ಸಣಮಂತ ಕಭಯವಾಡ್ಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

811 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಕ್ಚ್ಕ ಬಾಯಿ / ಬಾಬ್ದ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

812 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ / ದೆವಾಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

813 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಬಿಭಲಾ ಕಭಯವಾಡ್ಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

814 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇರ್ತಲಾಲ / ಕ್ಚ್ವನ ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

815 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತ / ಸಮಾಲ  ಸಲಕಟಿಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

816 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಳಸಿರಾಭ / ಗಪು ರಾಠಡ ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

817 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೈನಾಬಾಯಿ / ಚಂದಾ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

818 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಸುಬಾಯ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

819 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣನ  / ಲಚುಮ  ರಾಠಡ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

820 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನಸಯ / ರೆವು ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

821 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನ್ನನ  / ಲಕ್ಷ್ಣ ಣ ಕಭಯವಾಡ್ಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

822 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಸುಬಾಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

823 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ/ ಗಪು ರಾಠಡ ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



824 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿ / ರುಪಾಲ  ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

825 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಸುಬಾಯ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

826 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫವ  / ನಾಗ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

827 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ  / ನಿಾಂಗ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

828 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈವವ ಯ / ಬಿಲ್ಲ  ಜಾಧ ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

829 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತರಾಬಾಯಿ / ಯಮವ ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

830 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪಾಲ / ವಾಲು ವಾಡ್ಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

831 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನಿಲ ಕುಮಾಯ / ಸಣಮಂತ ಕಭಯವಾಡ್ಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

832 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಬಾಯ  / ಟೊಪು ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

833 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಭರಾ / ಕಸು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

834 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾವ / ಟೊಪು ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

835 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಲ್ಲಬಾಯಿ / ಕಸು ರಾಠಡ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

836 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೆಖು / ಚಂದು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

837 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ   / ಸಾಫಣಣ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

838 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ರಾಜ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

839 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯ  / ಶಂಕಾ   ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

840 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮ ಕುಮಾಯ / ಶಂಕಯ ದೆವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

841 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೇ / ಚಂದ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

842 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವಭಿ   /  ಸಿದ್ರಾ ಭ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

843 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ / ಮಾನ್ನ ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

844 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮ ಬಾಯಿ / ಶಿವಾಜ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

845 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿ  / ನಿಾಂಗ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

846 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತಭಿ  / ಜಾನ ನಮಿತಾ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

847 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಸಿದದ ಣಣ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

848 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತ / ಗಪು ರಾಠಡ ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

849 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ಬಿಭರಾಮ ಕನಗನಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

850 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿಯಷ  / ನಾಗ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

851 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನಿಬಾಯಿ / ತುಳಸಿರಾಭ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

852 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಮಾಬಾಯಿ / ಟೊಪು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

853 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕೃಶಣ   / ಬಿಭ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

854 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂರ್ತಬಾಯಿ / ನಯಸಿಾಂಗ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

855 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫರಿಶ / ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಕಭಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

856 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದ್ರಾ ಭ / ಭಸಾಾ ನ  ಜನಮಾಯಡಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

857 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನನ ಪೂಣಿ / ಪೇಯ  ಜನಮಾಯಡಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

858 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ತುಳಜ ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

859 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಅಣವಿಯ  ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

860 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಅಣವಿಯ ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

861 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಭಿ  / ಭದ್ರಯ ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

862 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಶಿೇಬಾಯಿ / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಜನಮಾಯಡಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

863 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪು  / ಡ್ಲಕು ಮುಗಳನಾಗ್ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

864 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ್ರಾ ಭ / ದಡ ದೆ  ಭಲಕೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

865 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಶಿಯೊಗಿ ಪೄಠಶಿರೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

866 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಕ   / ದೆ ಸದನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

867 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿವವ ನಾಥ / ತೆರ್ಜ ಫಳಡಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

868 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಾಂದ / ದೆಸಿಾಂಗ್ ಕಡಬೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

869 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಿಮಾ / ಅಡ್ಡವ  ಫನಟಿ್ಟ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

870 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುನಾಥ / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

871 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖೇಮು / ರೂಪಾಲ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

872 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಿೇನಾಕ್ಚ್ಮ  / ಮಲಲ   ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

873 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣಸಿದ  / ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ  ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

874 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಗಣಮಿಾ  / ಸುಭಾಾ್ಚಂದಾ ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

875 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಶವ ನಾಥ / ಸಂತಶ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

876 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿವವ  / ರ್ತ ಣಣ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

877 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದುದ  ಾ ಸಾದ / ಸಂತಶ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

878 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುರುಸಿದೇವವ ಯ / ಸಂತಶ ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

879 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿವಮ ಾಂಧಾ  / ಲ್ಲಾಂಬಾಯ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

880 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಿಾ  / ಸಾಫಣಣ  ಸೂಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

881 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಬಿಮಾ ಸೂಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

882 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶೇಭಾ / ಶಿರಾಜ ಇಾಂಗಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

883 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ್ರಾ ಭ  / ಭರೆ  ಷನನ ರ್ತ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

884 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಾಂಗ  / ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

885 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣುಕ / ವಯಣಗೌಡ ಸೂಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

886 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣಣ  / ಕೇಡ್ಲಲ   ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

887 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫನನ   / ಸಿದದ   ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

888 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಮಿಾ  / ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

889 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಮಿಕಾಂತ / ಭಲಲ ಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

890 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಯಡ್ಡು  / ಫಷವಂತರಾಮ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

891 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಾಂಬಾಯಿ / ಬಿಮಾರಾಮ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

892 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಜರೆಡ್ಡು  / ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ರೆಡ್ಡು  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

893 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಮಿಾ  / ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ರೆಡ್ಡು ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

894 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಫನ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



895 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಷಹೇಫ ಗೌಡ ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

896 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಾಂದಬಿ / ಮೆನದಿನ ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

897 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೆನದಿನ / ಮೆಬೂಫಸಾಫ ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

898 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಭಯಗ  ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

899 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲ್ಲಬಾಯಿ / ವಯಣು ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

900 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ಶಂಕಯ ರಾಠಡ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

901 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ಭಲಲ   ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

902 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೈನಾಬಾಯಿ / ದೆವಿಾಂದಾ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

903 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಸಣಮಂತ ಬಿೇಭನಳಿಿ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

904 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ವಿೇಣ ಕುಮಾಯ / ಸಿದಣ ಗೌಡ ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

905 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತ / ಬಾಬ್ದ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

906 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಭವ  / ವಯಣ  ಬಿೇಭನಳಿಿ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

907 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಿರ್ತ / ರಾಭಣಣ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

908 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೆಕಭಿ  / ಈವವ ಯ  ಬಿೇಭನಳಿಿ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

909 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಣಗೌಡ / ಫಷರೆಡ್ಡು ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

910 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿಾಂಧಾ  / ದೇವಿಾಂಧಾ   ಅಲ್ಲಲ ಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

911 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂರ್ಜನಾಥ / ದೇವಿಾಂಧಾ   ಬಿೇಭನಳಿಿ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

912 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ  / ಈವವ ಯ ಬಿೇಭನಳಿಿ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

913 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜ  / ನಿಲ ಅಳಿ್ಳ ೇಳಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

914 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಗರುಲ್ಲಾಂಗ  ಫನಟಿ್ಟ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

915 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಡ  / ನಿಾಂಗ  ಫನಟಿ್ಟ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

916 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನ್ನರಾಧ / ವಿವವ ನಾಥ ಮಾಲಗರ್ತಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

917 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾವಿನಾಥ / ಗರುಚಂದ ಮಾಲಗರ್ತಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

918 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಶಿರಾಮ / ನಾಗ  ಚ್ಚಮ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

919 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಕವ / ಸಣಮಂತರಾ ನಿಪಾ ಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

920 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಕಾಂತ / ಸಣ  ಕೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

921 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂಗಮಿಾ  / ಅನಂತರೆಡ್ಡು ಕೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

922 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವ / ಸಣಮಂತ ಕೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

923 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ / ಸಿತನೂಯ ಕೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

924 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ವಯಣ  ಸದನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

925 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಭಲ್ಲಬಾಯಿ / ಜಗದೇ  ಬೆಳಗಾಂಪಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

926 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಚುಮ  / ಉಭಲಾ ಮುಗಳನಾಗ್ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

927 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಬಾಶ ರಾಠಡ / ಡ್ಲಕು ಮುಗಳನಾಗ್ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

928 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೆವ / ದೇ  ಸದನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

929 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆನಂದ / ಸಾಫಣಣ ಭಲಕೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

930 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಮುಚಮ ಖೇಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

931 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಚನನ ಫಷ  ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

932 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಫಷ  / ದೆನತೆಗನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

933 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಣಣ  / ಶಿೇಶೃನಪ ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

934 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  / ರಾಜೇಖಯ ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

935 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ  / ಶಿವಯಣ  ದೆನತೆಗನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

936 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   /  ಈಯ  ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

937 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಶಾಂತ / ರಾಜಶಖಯ ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

938 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದಮಯ  / ವಿೇರುಪಾಕ್ಷ್ಮಯ  ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

939 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ / ರಾಜಶಖಯ ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

940 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುತಳಿಆಬಾಯಿ / ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

941 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ /  ವಯಣ  ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

942 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಾಜ  / ಬಿಭಶ ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

943 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದ್ರಾ ಭ  / ವಿಯಬದಾ   ಕೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

944 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ / ವಾಂಣಕಟೇವ ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

945 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಜನಕುಮಾಯ / ಚಂದ್ರಾ ಭ ಜಣಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

946 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೈದ  / ಶಿವಯಣ  ಜಣಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

947 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಾ ಮಿಾ  / ಶಂಕಾ   ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

948 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಂಪಾಬಾಯಿ / ರೆಣಸಿದ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

949 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಹಿನ / ಭಸಿ ದ ಸಾತನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

950 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರ್ / ನಾಗೆಾಂದಾ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

951 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಾರ್ತ / ಶಿರಾಮ ದಂಡೊರ್ತ ಮೇಗಲಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

952 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಣಣ  / ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಮೇಗಲಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

953 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಿಾ  / ಫಷಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

954 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಮಿಾ  / ತಭಿ ಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

955 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದುಗಿಮಿಾ  / ವಯಣ ರಾಭರ್ತಥಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

956 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಫಷಣಣ  / ವಯಣ  ರಾಭರ್ತಥಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

957 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ದೇ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

958 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಿಾ  /ಬಿಭರಾಮ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

959 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಮಾ / ಕೄಸು ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

960 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭರಾಮ / ವಯಣ  ಸಾತನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

961 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಕರೆ  ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

962 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿ / ಬಾಬ್ದ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

963 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲಾರ್ತ / ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

964 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೆಮಿಾ  / ಸಾಮಫಣಣ  ದಿಗ್ಗ ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

965 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮೃತ / ಜಟೆ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



966 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೆಮೂದ / ತುಾ ಸಾಫ ತಯಕಷ ಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

967 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಾಂಗ  / ಸಣಮಂತ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

968 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ಅಾಂಜನಕುಮಾಯ ಜಣಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

969 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಥಾರು / ಸಭಲಾ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

970 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ ಭಿ  / ಬಿೇಭರಾಮ ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

971 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಿಾ  / ಸುಭಲತ್ತ ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

972 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಿಾ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಸಾತನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

973 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಭಸಾಾ ನ / ಅಮಯ   ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

974 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಮಿಾ  / ಸಿದದ   ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

975 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾರುರ್ತ / ಶಿರಾಮ ಭಲಘಣ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

976 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ನಾಮಕ ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

977 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಣೊಜ / ವಯಣ ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

978 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಮ  / ಭರೆ  ಮಂಗಲಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

979 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಶಿರಾಭ / ಪಕ್ಚ್ಯ ಗಟೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

980 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಣಿೇಕ / ಹೆಮಾಲ  ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

981 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ / ವಿಯರೆಡ್ಡು  ಸೂಗಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

982 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಮಾಶಂಕಯ / ಚಂದುಾ  ತೆಾಂಗಳಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

983 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಗಾಂಡ  ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

984 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪೊಮು / ವಯಣಫಷ ಫಣಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

985 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಾ / ಶಂಕಯ ರಾಠಡ ಸಲ್ಲದ ಹಾಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

986 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣೇವ / ಪಾಾಂಡು ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

987 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುಪಾಲ ಬಾಯಿ / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ  ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

988 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಶೇೇಕ / ಶಂಕಯ ಸಲ್ಲದ ಹಾಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

989 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಂಕ  / ದ್ರಯ   ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

990 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇರಾಜ / ಈಯ ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

991 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಭವ  / ಈಯ  ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

992 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫರಾಮ / ಜಗದೇ  ಭಯತೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

993 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೌಲನಾ / ಮೄಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ಭಯತೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

994 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಮಯ ದ ಸಾಫ / ಷಮದ ಪಯ ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

995 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೆರುನ ಬಿ / ಮೌಲಾನಬಿ ಭಯತೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

996 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಟೆ  / ಈಯಣನ  ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

997 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಾಂಗ  / ಗರುಫಷ  ದೆನತೆಗನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

998 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣ್ಣ  / ಶಿವಯಣ  ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

999 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಷಾ ಗಿರಿ / ಭಸಾಾ ನ ಸಾಫ ದೆನತೆಗನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1000 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಾಂಗಣಣ  / ದ್ರಯ   ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1001 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೆವ / ದ್ರಯ   ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1002 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಭವಲ / ಭಲಲ   ಅಳಿ್ಳ ೇಳಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1003 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಾಂದಿಬಾಯಿ / ಜೈರಾಭ ಸುಗೂಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1004 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಎಷ  / ಭಯಗ ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1005 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭಮಯ  / ಲಕಿ್ಷ್ಮಯ  ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1006 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ಅಮಯ   ಅಳಿ್ಳ ೇಳಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1007 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ನಾಗ  ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1008 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಗಳಮಿಾ  / ನಾಗ  ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1009 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷಮಿಾ  / ಫಷರಾಜ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1010 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಡುಬಾಯಿ / ಹಾಜಸಾಫ ಸೂಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1011 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ  / ಸಣಮಂತ್ತಾ ಮ ಜಣಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1012 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ / ವಾಂಕಗಿರಿ ಜಣಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1013 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ / ಪೇಯ ಜಣಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1014 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡ  / ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕದದ ಯಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1015 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಿಮಾ /ಶಿವಯಣ  ಮೇಗಲಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1016 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೇಭರಾಮ / ರಾಭಣಣ  ಭಂಕಲಗ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1017 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಮಾಭ ಸಾಫ / ಸಾಸುಮಿಯಾ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1018 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಮಿಾ  / ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಚ್ಚಭನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1019 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಣಣ  ಭಲಲ   / ಪಡ ಬಿಭನಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1020 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕಯರ್ಜನ / ಚಂದ್ರಾ ಭ ಚ್ಚಭನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1021 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಿಾ  / ಸುಭಾಶ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1022 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ / ವಯಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1023 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೌಲನಾ ಸಾಫ / ಮೇದಿನ ಸಾಫ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1024 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೇಭಣಣ  / ದ್ರಯ   ದಂಡಗಾಂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1025 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ದ್ರಯ  ದಂಡಗಾಂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1026 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಭಲಾ / ದಮುಿ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1027 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನ್ನಶಬಾಯಿ / ದೆವು ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1028 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪೄಾ ಮಿಬಾಯಿ / ಷಕುಾ  ರಾಠಡ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1029 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಭರೆ  ಬಭನಳಿಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1030 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯೆಸುರಾಜ / ಭಯಗ  ಬಿೇಭನಳಿಿ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1031 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತರಿಬಾಯಿ / ಸಿತ್ತರಾಭ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1032 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗನನ   / ಬಾಲ್ಲ ನಾಮಕ ಸಾತನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1033 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪಾಲ / ಹೆಮಾಲ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1034 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕ್ಚ್ವನ / ಪುನಯ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1035 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಮಿಾ  / ಭಲಲ   ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1036 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಜರಾಬಿ / ಸುಲಾಾ ನ ಟೆಲ ಗಳಾ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



1037 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಾಂಗ  / ರಾಭಣಣ  ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1038 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕಯರ್ಜನ / ಷದ್ರಶಿ ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1039 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ಗಿರಿಭಲಲ  ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1040 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಗೌಡ / ವಿಯಣಗೌಡ ತಾಂಚಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1041 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣುಕ / ಬಂಡ ನಿಪಾ ಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1042 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಬ್ದದ ಲ ಯಹೆಮಾನ / ಶಿರಾಜ ಟೇಲ; ಮುಚಮ ಖೇಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1043 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ದವಯಥ ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1044 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಭಬಾಯಿ / ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಸೂಗಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1045 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಭನಾಥ / ದ್ರಮಾಲ  ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1046 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇಮಂತ / ಚಂದಾ ಶ ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1047 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಯುಫಮಿಯಾ / ಭಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1048 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ವಯಣ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1049 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಗರುಲ್ಲಾಂಗ  ಫಣಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1050 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಯಶಟಿ್ಟ  / ಭಲಕ ಜ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1051 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಸೇನಿ / ಈಯ  ಚಿಾಂಚಳಿ ಎಚ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1052 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಿನ ಸಾಫ / ರಾಜಾ ಸಾಫ ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1053 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಭಶೇದಿನ / ಹುಸ್ಪನ ಟೆಲ ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1054 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ್ರಾ ಕಾಂತ / ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1055 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡ  / ಶಿರಾಮ ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1056 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಹು  ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1057 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತೆಜದಿದ ನ / ವಭಶೇದಿದ ನ ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1058 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉಮಿಾರಾ / ಫಷಣ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1059 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾನ್ನ / ಹೆಮಾಲ  ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1060 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಲಚುಮ  ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1061 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಕುಾ  / ಘನ್ನನ  ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1062 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ / ಲಕುಕ  ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1063 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಕವ / ಗೇಮು ಬಯತನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1064 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ / ನಿಾಂಗ  ಗಟೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1065 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸರಿಸಿಾಂಗ / ಡೊಲಾ ಮುಗಳನಾಗ್ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1066 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ಮಂತ / ಶಿರಾಮ ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1067 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇಶೆಲ / ಬಿಭಣಣ  ಪಠಶಿೇರೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1068 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅ ರಾ / ದೂಲ  ಪಠಶಿೇರೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1069 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದೇ  / ಬಾಗ  ಬೆಳಗಾಂಪಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1070 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಾಂದುಭರ್ತ / ಸಾಯಿಫಣಣ  ಮಾಲಗರ್ತಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1071 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅನನ ಪೂಣಿ / ಸಣಮಂತ್ತಾ  ತನಷನಸಳಿಿೇ ಎಸ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1072 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಶಿವಯಣ ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1073 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಾಂದ / ಧಭಿ ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1074 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ  / ಶಿವಯಣ  ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1075 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿತ್ತಬಾಯಿ / ಶಂಖಯ ಸಲ್ಲದ ಹಾಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1076 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುನಿಯ ಅಮಿದ / ಅಜಮೇದಿದ ನ ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1077 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುಖದ್ರಭ ಟೆಲ / ಶಬದಿದ ನ ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1078 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಸಭಲ್ಲಾಂಗ  ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1079 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭಶ / ಫನನ   ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1080 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭಸಿಾಂಗ್ / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಮುತಾ ಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1081 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫಣಣ  / ಯಂಕ  ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1082 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಭರಾಮ / ನಾಗ  ಮುತಾ ಗ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1083 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಕರಾಭ / ಚಂದು ಭಯತೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1084 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಿರೆ  / ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕದದ ಯಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1085 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈವವ ಯಮಿಾ  / ಮೇನ ಭಂಕಲಗ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1086 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ  / ಭಲಕಜ  ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1087 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಸಿದದ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1088 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಸಿದದ   ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1089 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ವಯಣ  ದಿಗ್ಗ ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1090 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಭವ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಚ್ಚಭನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1091 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫವ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಚ್ಚಭನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1092 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಿಾ  / ಜಗದೇ ದೆವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1093 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ / ಸುಮಿಕಾಂತ ಸೂಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1094 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಚಂದ್ರಾ ಭ ಚ್ಚಭನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1095 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲ್ಲತ್ತ / ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1096 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಮಿನ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1097 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಫಷರಾಜ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1098 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಶವಮ ಾಂದಾ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1099 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಂಡೆ  / ಭಲಕ ಜ  ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಅಣೆ  ಬೆಣ್ಣಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇಕಾಂತರಾ / ಸಂಜ ರಾ ದೆನತೆಗನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಶಿಲ್ಾಂದಾ  / ಶಿಾ ೇಕಾಂತರಾ ದೆನತೆಗನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಬರ್ಜ ಸೇವಾನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರನ  / ಸಾಫಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ / ಕಳು ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1106 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಾಲಿ್ಲ ಕ್ಚ್ / ತುಕರಾಭ ದೆವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1107 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಮೄಲಕುಾಂದ ತನಷನಸಳಿಿೇ ಎಸ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



1108 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಂಗನಾಥ / ನಾಗ  ಭಯತೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1109 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆ  / ಬಿಭರಾಮ ಸೇವಾನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1110 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭರಾ / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಮುತಾ ಗ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1111 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಾಂದೇ / ಬಾಬ್ದ ಗಳಾ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1112 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಮಾಲ  / ಸಣಮು ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1113 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗವಿಾಂದ / ತ್ತಮ  ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1114 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ಶಿ  ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1115 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಫಷ  / ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ದಿಗ್ಗ ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1116 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷ  / ಶಿ  ಬಿೇಭನಳಿಿ  ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1117 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಯರ್ತ / ಮಲಲ   ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1118 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜಶಖಯ / ಚಂದಾ ಶ ನಿಪಾ ಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1119 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಂಗಲ / ಶಿವಯಣ  ಭಲಘಣ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1120 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿರು / ಕೄಸು ಚಿಾಂಚಳಿ ಎಚ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1121 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ / ಟೊಪು ಸಂಗ್ವಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1122 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಮಿಕಾಂತ / ಗಾಂಡ  ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1123 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೆವಿಾಂದಾ   / ಭರೆ  ಸಾತಖೇಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1124 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಪು / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಬೆಡಸೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1125 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿೇರು / ಹೆಭಲಾ ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1126 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮ ಕುಮಾಯ / ಸಾತ ಬೆಡಸೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1127 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬ್ದರಾ / ಬಿಭಣಣ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1128 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಣಣ  / ಭರೆ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1129 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭನ್ನನ  / ಕಸು ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1130 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ನಾಗ  ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1131 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದೇವಿ / ನಾಗ  ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1132 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕ್ಚ್ೇವನ / ಪಾಾಂಡು ಗಟೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1133 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ / ಬಾಬ್ದರಾ ಚಿಾಂಚಳಿ ಎಚ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1134 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತಶ / ಭಲಲ ಣಣ  ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1135 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಣ  / ಗಪು ನಾಮಕ ಭಲಘಣ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1136 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಮಿಾ  / ಭಲಲ   ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1137 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿ್ಾ ೇಕಾಂತ / ಭಲಲ   ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1138 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಷಭಿ  / ಭಲಲ   ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1139 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇಸುಾಂದಯ / ಯತನ   ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1140 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಮಿಕಾಂತ / ಭರೆ  ಪ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1141 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಾಂಕಟೇವ ಚವಾವ ಣ / ಜಗನಾನ ಥ ಗ್ಾಂದಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1142 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಣಣ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1143 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ  / ಸಾಮಫಣಣ  ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1144 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ / ಸೇಮಾಲ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1145 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ / ರಾಭಚಂದಾ  ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1146 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೇಣಿೇಬಾಯಿ / ರಾಭಚಂದಾ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1147 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಣಣ  / ಸಭ  ಷನನ ರ್ತ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1148 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿಾಂದಾ  / ತ್ತರಾಸಿಾಂಗ್ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1149 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬೇರ್ಜ / ಗೇಮು ಮಾವಿನಸೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1150 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಭಲಾಬಾಯಿ / ಜೇಮು ಚವಾವ ಣ ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1151 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಜಮಕುಮಾಯ / ನಾಮು ಸುಗೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1152 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಜ / ಬಿಬ್ದ ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1153 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿೇಲಭಿ  / ದ್ರಳ ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1154 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠಲ / ಭಯಗ  ಕೇಡದೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1155 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜೇಕಲಾ / ಷಕರು ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1156 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡೆರಾ / ಕವಣಣ  ಸುಗೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1157 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಯಭಿ  / ಹುಸೇನಿ ರಾಜಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1158 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದು / ಧಂರ್ಜ ಗಟೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1159 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾನ್ನ ಾ ಕವ / ಸೇಭರೆಡ್ಡ ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1160 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧನರಾಜ / ಸುಬಾಶ ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1161 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಚಂದಾ  / ಕವ ಮುತಾ ಗ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1162 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೇವಿ / ನಾಗೇಾಂದಾ  ದೇನತೆಗನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1163 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬ್ದ / ಮೄದು ಭಯತೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1164 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ / ಮಲ   ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1165 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗೇಾಂದಾ  / ಈಯಣಣ  ದೆನತೆಗನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1166 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೆಬೂಫ / ಯಜಾಕ ಸಾಫ ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1167 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಭಭಣಣ  ರಾಜಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1168 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಸಾಾ ನ ಸಾಫ / ನಭಸಾಫ ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1169 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಭಿ  / ವಿಯಣಣ  ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1170 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಗೌಡ / ನಿೇಲಕಂಠರಾ ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1171 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗೇಾಂದಾ   / ರ್ತಣಣ  ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1172 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಚಣಣ  / ಗರುಲ್ಲಾಂಗ  ಸುಗೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1173 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖತಲಮಯ  / ಶಖಮಯ  ಸೂಗಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1174 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೇಶ / ರಾಚಣ್ಣ  ಸೂಗಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1175 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ಮಂತ್ತ / ಫಷವಂತ್ತಾ  ಅಯಣಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1176 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಯ ೇರ್ತ / ಸಂತೇಶ ಸೂಗಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1177 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಗಮಿಾ  / ಭರೆ  ಮಾಯಡಗಿಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1178 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಜೇಾಂದಾ  / ಸಾಫಣಣ  ಬಭನಳಿಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



1179 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಭರೆ  ಬಭನಳಿಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1180 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಚ್ಚಭನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1181 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷ  / ಸಣಮಂತ ಬಭನಳಿಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1182 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣ್ಣಣ  / ರಾಜ  ಬಭನಳಿಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1183 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿ್ಾ ೇನಿವಾಷ / ಅಾಂಫಣ್ಣಣ  ಕೄ ನಾಗ್ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1184 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಭರೆ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1185 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಶಿ ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1186 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಚಂದಾ  ಕಲಹಿ ಯಗ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1187 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉತಾ ಭ / ಶಂಖಯ ಸಂಜಮನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1188 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಛಾಯಾ / ರಾರ್ಜ ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1189 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ ಸೂಲಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1190 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪುಷ್ಯ ರ್ತ / ಸುರೇವ ಗಟೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1191 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಚಮಯ  / ವಯಣಮಯ  ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1192 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ಖತಲ  ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1193 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹಾದೇ  / ನಾಗ  ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1194 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾದೇವಿ / ಸಾಬಣಣ  ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1195 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದ್ರಾ ಭ / ಯಂಕ ಸಂಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1196 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ / ಭಲಕಜ  ಶಳಿಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1197 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣ್ಣಣ  / ಹುಸೇನಿ ಚಿಾಂಚಳಿ ಎಚ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1198 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಾಯರ್ತಬಾಯಿ / ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1199 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಜೇಭಖಾನ / ಕುರುಷಿದಮಿಯಾ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1200 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾನ್ನ ಬಿ / ಕುರುಷಿದಮಿಯಾ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1201 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ ಭಿ  / ಶಂಕಯ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1202 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾರಾಮಣ / ಧಮುಿ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1203 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಾಂಗಭಿ  / ಸಾಫಣಣ ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1204 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಸುಗಣಣ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1205 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ / ರಾಭಚಂದಾ  ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1206 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ / ರುದಾ   ಚಿಾಂಚಳಿ ಎಚ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1207 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಭ / ಪಾಾಂಡು ಕೄ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1208 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈವವ ಯ  / ಭಲಕ   ರಾವೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1209 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ಸೇಭಲ್ಲಾಂಗ  ಷನನ ರ್ತ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1210 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಫಷ  ಸುಗೂಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1211 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಡು  ಸಾಫಣಣ  / ಸಣಮಂತ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1212 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತರಾಸಿಾಂಗ / ಸುಖಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1213 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇಮಂತ / ಭರೆ  ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1214 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠಲ / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ  ಕೇಾಂಚುಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1215 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ / ಬಾಬ್ದ ಬೆಳಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1216 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಯಲ್ಲಾಂಗ  / ಭಭರಾಮ ಭಳಗ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1217 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಪುತಾ  / ಕನಿಕಯ ಗಳಾ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1218 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಜ / ಹಾಲಗಾಂಡ  ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1219 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಂಕಭಿ  / ಫಷ  ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1220 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಆವ ಬಭನಳಿಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1221 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುಕುಕ ಬಾಯಿ / ಭಲಲ ಮಯ  ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1222 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದುಗಿ  / ಭರೆ  ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1223 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ಭಯಗ  ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1224 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾಾಂತ  / ಕವ  ದಂಡೊರ್ತ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1225 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಾನಂದ / ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1226 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ / ಗಾಂಡ  ದಂಡೊರ್ತ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1227 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಕುಮಾಯ / ಚಂದಾ ಶ ಚ್ಚಮ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1228 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ / ಸಿದದ ಣಣ  ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1229 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಹೇವ / ಶಿಾ ಕಾಂತ  ಭಲಕೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1230 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ವಿಠಲ ಮಾಡಬೂಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1231 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೇಯಣಣ  / ವಯಣ  ಮುಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1232 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಗದಿೇವ / ಶಿಾ ೇಕಾಂತ  ಭಲಕೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1233 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷಮಿೇಯ ಟೇಲ / ಮೆಬ್ದ ಟೇಲ ಪಠಶಿೇರೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1234 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಯಗ  / ಚಂದಾ ಶಖಯ ಭಲಕೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1235 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ವಯಣ  ಭಲಕೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1236 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹನಭಿ  / ಮಂರ್ಜನಾಥ ಚ್ಚಮ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1237 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಯ  / ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಮಯ  ಭಲಕೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1238 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿಕುಮಾಯ / ಶಭರಾಮ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1239 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ / ರಾಜೇಾಂದಾ ರಾ ಮಾಡಬೂಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1240 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಭಣಣ  / ಸಾಫಣಣ ಭಲಕೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1241 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇನ  / ಈಯಗ  ಕಟಂದೇಯ ಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1242 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಮಿಾ  / ಧಭಿಣಣ  ಕಭಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1243 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಈಯಣಣ  ತಾಂಚಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1244 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚನನ ಫಷ  / ಮಾಹಾರುದಾ   ನಿಪಾ ಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1245 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅರ್ಜಿನ / ದಡ  ಜೇನಮಾಯಡಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1246 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇರಾಜ / ವಯಣ  ಕಭಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1247 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಮಾಬಾಯಿ / ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1248 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಭರಾಮ / ರಾಣೊಜರಾ ಕಭಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1249 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧೊಳ  / ರಾಣೊಜರಾ ನಿಪಾ ಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



1250 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೇಭಲ್ಲಾಂಗ  / ಭಾಗ  ಷನನ ರ್ತ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1251 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶರುಬಾಯಿ / ಮಘು ಸಂಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1252 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಚಂದು ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1253 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಉಭಲಾ / ಜೇವಾಲ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1254 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ / ಗೇಪಾಲ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1255 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಭಾಯ  / ಥಾರು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1256 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಮ  / ರಾಭ ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1257 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂರ್ತಬಾಯಿ / ವಾಚ್ಚಯ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1258 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತ್ತರಿಬಾಯಿ / ರಾಮು ರಾಠಡ ಸುಗೂಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1259 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಮಾನಸಿಾಂಗ್ ಸುಗೂಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1260 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೇಪಾಲ / ಹೆಮಾಲ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1261 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಾ / ಸರಿ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1262 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಥಾರು / ದುಲಾಯ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1263 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಪ ಬಾಯಿ / ಹೇಭಲಾ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1264 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬ್ದ / ಇಸಾಾ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1265 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇವಿಬಾಯಿ / ಥಾರು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1266 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ / ತಕಲಾ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1267 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ / ಹೇಮಾಲ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1268 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲ್ಲಲಾಬಾಯಿ / ಶಿ್ಾ ೇನಿವಾಷ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1269 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ ಮಿಾ  / ಯಮವ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1270 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬರ್ಜ / ರಾಮಾ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1271 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚರ್ಜ / ಮಾನಸಿಾಂಗ್ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1272 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೆಭಲಾ / ಸುಬಾಯ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1273 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಬಿೇಭರಾಮ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1274 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇನಿವಾಷ / ಬಿಭರಾಮ ರಾಾಂಪೂಯಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1275 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭರೆಭಿ  / ಸಾಫಣಣ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1276 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದ  / ನಿಾಂಗ ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1277 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಬಿಾ ವ / ಹಿೇರು ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1278 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಿರ್ತ / ಗಿರಿಸಾವ ಮಿ ಹನಗಾಂಟಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1279 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೆನಾಬಾಯಿ / ರಾಮಾ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1280 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಭು / ಚಂದ್ರಾ ಭ ಕೂಲಕುಾಂದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1281 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಣಣ  / ಸಂಗ ಫಳಡಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1282 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಭಿ ಣಣ  / ಭಲಲ ಣಣ  ತಯಕಷಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1283 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಿ್ರರ್ತ / ಫಷರಾಜ ತಯಕಷಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1284 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರನಭಿ  / ಭಲಲ  ಚ್ಚಮ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1285 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಮಿಾ  / ಶಂಕಯ ಪಠಶಿೇರೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1286 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಿಾಂದಾ  / ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ  ಭಲಕೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1287 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೇಣಸಿದಮಯ  / ಫಷಮಯ  ಕೄ ಡ್ಡ ಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1288 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಗೌಡ / ಶಿರಾಮಗೌಡ ಪಠಶಿೇರೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1289 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಮಿಾ  / ವಯಣ  ಚ್ಚಮ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1290 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಷಮಯ  / ಕ್ಚ್ೇಯ ಬೆಳಗಾಂಪಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1291 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮುಯಸರಿ / ಕಭಲಾಕಯರಾ ಗಟೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1292 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿೇಲಮಿಾ  / ಸಿದ  ಗಟೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1293 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಾಂದಿಬಾಯಿ / ಲಚಭಿ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1294 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭ / ಫದುದ ತಯಕಷಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1295 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗರುಪುತಾ  / ಭಭಣಣ  ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1296 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಥಾರು / ಠಾಕುರು ಚವಾವ ಣ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1297 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಸು / ಪಾಾಂಡು ಅಳಿ್ಳ ೇಳಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1298 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಕುಕ ಬಾಯಿ / ಪುರು ಸೂಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1299 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿಕುಕ  ವಾಯ / ಬಿಕುವಾಯ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1300 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೇಾ಼ಶ / ಥಾರು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1301 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಮು / ಗಬ್ದಾ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1302 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಖನ / ಗಫಾ ಮ ದೇವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1303 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಫಮಿ / ಕ್ಚ್ೇರು ದೇವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1304 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಣಿಬಾಯಿ / ಗಬ್ದಾ ಸಲಕಟಿಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1305 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇರಾಜ / ಸರಿ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1306 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಲು / ರಾಮು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1307 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸನ್ನಬಾಯಿ / ಬಿಕುಕ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1308 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೇಮಾ / ರಾಭಚಂದಾ  ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1309 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಲಕಭ ಅಳಿ್ಳ ೇಳಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1310 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಣ  / ಸಾಫಣಣ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1311 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತ ಣಣ ಗೌಡ / ಸೇಭಣಗೌ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1312 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನಿತ್ತ / ರ್ತ ಣಗೌಡ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1313 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಆಕವ / ರ್ತ ಣಗೌಡ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1314 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಕ್ಷ್ಮ / ರ್ತ ಣಗೌಡ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1315 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಕವ / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಚವಾವ ಣ ಮುಗಳನಾಗ್ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1316 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತಭಲಲ   / ಶಾಂತಭಲಲ  ಇಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1317 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣಮಿಾ  / ವಿಠಲ ಇಾಂದನಕಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1318 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯಮವ / ಶಭರಾಮ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1319 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೇನಿಬಾಯಿ / ಮಾನಸಿಾಂಗ ಭಹಾನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1320 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಭಲಾಬಾಯಿ / ನಯಸಿಾಂಗ ಭಹಾನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



1321 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಯಸಿಾಂಗ / ಹೇಭಲಾ ಭಹಾನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1322 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರಾ ರ್ತ ಬಂಡೆ ಚ್ಚಮ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1323 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಿರ್ತಬಾಯಿ / ಗೇಮು ಕೇೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1324 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾನ್ನ / ಕಸು ಕೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1325 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಯಣ  / ಚಂದಾ  ಕಲಹಿ ಯಗ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1326 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಕರಾಭ / ಶಂಕಯ ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1327 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಫಣಣ  / ರ್ತ ಣನ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1328 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭ / ದೇಜ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1329 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೇಸನ / ವಯಣ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1330 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕುಮಾಯ / ಪಾಾಂಡು ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1331 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಿಳಿೇ / ಹಿೇರಾಸಿಾಂಗ್ ತಯಕಷಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1332 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಾಂಡು / ಸೇಮಾಲ  ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1333 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ  / ಬಿೇಭ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1334 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಘನ  / ಹಿಯಗ ಕಯದ್ರಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1335 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಲ್ಲಬಾಯಿ / ಶಂಕಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1336 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭೊರ್ಜ / ದೇಸಿಾಂಗ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1337 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇವಿಬಾಯಿ / ಹಿರು ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1338 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಾಜ / ದೇಸಿಾಂಗ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1339 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಖರು / ಭನ್ನನ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1340 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೂಪಾಲ  / ರಾಭಚಂದಾ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1341 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಭಲಲ  ಇಾಂಗಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1342 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಜಾನಕ್ಚ್ಬಾಯಿ / ಟೊ ಣಣ ಇಾಂಗಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1343 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹಿೇರು / ದೇವಾಲ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1344 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠಲ / ಕಶು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1345 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫದಿಾ ಬಾಯಿ / ದ್ರಭಲಾ ವಹಾಬಾದ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1346 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದೇಸಿಾಂಗ / ರಾಭದ್ರಷ ಸಲಕಟಿಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1347 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರನಸಿಾಂಗ್ / ವಾಚು ಸಲಕಟಿಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1348 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಂಕಯ / ಕೄಶಯ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1349 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲ್ಲಾಂಗಣಗೌಡ / ಸೇಭಣಗೌಡ ಕೇಲ್ಲಲ ಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1350 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಕ್ಚ್ೇಯ / ವಾಚು ದೇವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1351 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿಾಂಗ  / ಯಂಕ ರಾಭರ್ತಥಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1352 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಲು / ಗಣು ದೇವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1353 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೇಪಾಲ / ಹಿೇರು ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1354 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ಚಂದಾ ಶಟಿ್ಟ ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1355 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಾ ೇಧಯ / ಸೇಭಶಖಯ ಹೇರೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1356 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಯಲ್ಲಾಂಗ  / ಮಾಹಾರುದಾ  ಫಣಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1357 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಬದಿದ ನ / ಖಾಜಾಮಿಮ ಮಂಗಲಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1358 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ / ಸೇಭಶಖಯ ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1359 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅರುಣಕುಮಾಯ / ವಯಣ ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1360 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರುಕಿಮಯ  / ನಾಗಮಯ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1361 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಭಿ  / ಫಷರಾಜ ಕಂದಗಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1362 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಷಾ ಮಯ  / ರುಕಿಮಯ  ಹೆರೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1363 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಭದೇ / ವಯಣ ಟೆಾಂಗಳಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1364 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರೇವ / ಘಮಿು  ಚವಾವ ಣ ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1365 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕವಿತ್ತ /ಮಂರ್ಜನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1366 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠಲ / ಸಾಮಫಣಣ  ಬೆಣ್ಣಣ ಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1367 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಧಮುಿ / ರಾಭಚಂದಾ  ಕಳಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1368 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮೆನಾಬಾಯಿ / ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಸುಗೂಯ ಕೄ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1369 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ  ಪಠಶಿೇರೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1370 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗಿಾಂದಾ   / ದಿ ಣಣ  ಕೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1371 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಲ  / ದಿ ಣಣ  ಕೇಯವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1372 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚೇತನಕುಮಾಯ / ಫಷಣಣ  ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1373 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹುಸೇನ / ರಾಭಚಂದಾ ಮುಗಳನಾಗ್ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1374 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನೂಯಜಾಬಾಯಿ / ಶಂಕಯ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1375 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಾ ಭು / ಮೇರ್ತ ಸೂಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1376 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೇಪಾಲ / ತುಕರಾಭ ಸೂಗಯ ಎನ್ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1377 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗೇಪಾಲ / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1378 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಫಷ ಅಳಿ್ಳ ೇಳಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1379 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕ್ಚ್ೇವನ / ರೂಸಿಾಂಗ ಬೆಳಗೇರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1380 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದಿಲಾ / ಸರಿವಮ ಾಂದಾ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1381 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚ್ಚಾಂದಿಬಾಯಿ / ಪಾಾಂಡು ಚ್ಚಮ ಣ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1382 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಾಂತಭಲಲ   / ಸಾಫಣಣ ತಯಕಷಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1383 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಹೇಭಲಾ / ಸಯವಮ ಾಂದಾ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1384 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ದುಗಿ  ಬೇಳಗೇರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1385 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರೆವಾಯ  / ಫಗವಂತ ಶಿನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1386 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿವವ ನಾಥ / ಬಾಬ್ದ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1387 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ   / ಮಲಲ  ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1388 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಯ / ರಾಮು ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1389 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಕಾಂತ / ಬಾಷಕ ಯ ತಯಕಷಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1390 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಿೇಭವ  / ಸಿದ್ರಾ ಭ  ತಯಕಷಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1391 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ / ಶಿಫಷ ತಯಕಷಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ



1392 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷಣ  / ರ್ತಭಿಮಯ ನಾಲವಾಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1393 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಪಾಾಂಡು / ಷಕರು ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1394 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಿಠಲ / ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1395 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಯವಿ / ರಾಭದ್ರಷ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1396 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಪು  / ರೇವು ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1397 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಭದೇ / ಮಾನ್ನ ಜಾಧ ಸಲಕಟಿಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1398 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸೇನಿಬಾಯಿ / ಸಿತುಾ  ಜಾದ ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1399 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಫಷರಾಜ / ನಿಾಂಗ ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1400 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿರಾಭ / ಹಿೇರು ನಾಮಕ ಹುಳಂಡಗೆರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1401 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದುಳು / ನಾರಾಮಣ ಲಾಡ್ಲಲ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1402 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿತು / ಸಮಾಲ  ಬಾಪುನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1403 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಇಯ  / ಬಿಭರಾಮ ಮಾಲಗರ್ತಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1404 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಗ  / ಈಯ  ಅಲ್ಲಲ ಯ ಬಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1405 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿವಯಣ  / ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ  ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1406 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಣ  / ಶಮಫಣಣ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1407 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಲಾಲಸಿಾಂಗ / ಡೊಾಂಗರು ದೇವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1408 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕ್ಚ್ೇವನ / ನಾಯಮಣ ದೇವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1409 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬ್ದ / ಪೊರು ತಯಕಷಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1410 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಡ್ಲಕು / ಚಂದು ಕಭಯವಾಡ್ಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1411 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಂತೇಶ / ದೂಳು ದೇವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1412 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಣೇವ / ಪಾಾಂಡು ದೇವಾಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1413 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ   / ಕವ  ಟಟ್ಟ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1414 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಡ್ಲಕು / ತುಕರಾಭ ತೆಾಂಗಳಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1415 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಡೆ  / ಭರೆ ಮಂಗಲಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1416 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಿೇಲಭಿ  / ವಯಣ  ಭಂಕೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1417 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ಶಂಕಯ ಸೇವಾನಗಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1418 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ   / ಕಂಡ ಕನಗನಸಳಿಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1419 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಲಲ   / ದುಗಿ ಯಾಗ್ಪೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1420 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ದ್ರನಿಬಾಯಿ / ಶಿವಾಜ ತಯಕಷಪೄಠ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1421 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಷದ್ರಶಿ/ ಸಾಮಫಣಣ  ಚ್ಚಭನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1422 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಬಾಬ್ದ / ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಚ್ಚಭನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1423 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾರ್ಜ / ತ್ತರು ರಾಠಡ ಮುಗಳನಾಗ್ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1424 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಾಮಫಣಣ  / ಖತಲ ಭರ್ತಾ ಮೂಡ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1425 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ / ಮಾಹಾದೇ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1426 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಂಗಭಿ  / ಬಿಭರಾಮ ದಿಗ್ಗ ಾಂ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1427 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಯಳಭಿ  / ಅರ್ಜಿನ ಬಭನಳಿಲ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1428 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಅಾಂಫಾ ಮಯ  / ಸೇಭಮಯ  ರಾವೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1429 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುಬಾವಮ ಾಂದಾ  / ರಾಭಣಣ ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1430 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಲ ನಬಾಯಿ / ರಾಜೆಾಂದಾ ನಿಪಾ ಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1431 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರ್ಕಯ / ಗರುನಾಥ ನಿಪಾ ಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1432 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಸಿಾಂಸಾಫ / ಇಮಾಭಸಾಫ ಕಲಗರ್ತಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1433 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಣಮಂತ / ಕ್ಚ್ೇಯ  ನಿಪಾ ಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1434 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುರ್ಕಯ / ನಾಾಂದೇ ನಿಪಾ ಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1435 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸುನಂದ / ಮೇನ  ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1436 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಭಿ  / ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಕಭಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1437 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿಶಂಖಯ / ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಕಭಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1438 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರಾಣ  / ಭಸಾಾ ನ ಜೇನಮಾಯಡಗಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1439 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಿದದ   / ಗಾಂಡ  ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1440 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಮಾಹಾಾಂತಮಯ  / ವಯಣಮಯ  ಕಭಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1441 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ   / ಸಣಮಂತ ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1442 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಭಲಲ ಭಿ  / ಅಣವಿೇಯ  ಕಭಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1443 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಿದಿ  /  ಭಲ್ಲ ವ ಕಭಕನೂಯ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1444 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಈಯಭಿ  / ಸಿದದ ಣನ  ಹೆಬಾಫ ಳ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1445 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಸಪಾನರಾ / ಅನೇಜರಾ ನಿಪಾ ಣಿ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1446 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಂದಾ ಶಖಯ / ಶಿವಯಣ  ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

1447 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ರ್ತಭಿ ಣಣ  / ಸಣಮಂತ ಸಣಿಣ ಕೄರಾ ತುಾಂತುರು ಘಟಕ

PÀæ. À̧A f¯Áè vÁ®ÆPÀ ºÉÆ§½ gÉÊvÀgÀ ºÉ À̧gÀÄ ©vÀÛ£É ©d ºÉ À̧gÀÄ

1 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅ ಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

2 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

3 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಫಶಿೇರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

4 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

5 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ ºÉ¸ÀgÀÄ

6 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

7 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

8 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

9 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರ್ಭ ರೆಡ್ಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

10 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಲ  ºÉ¸ÀgÀÄ

11 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ್ಚ್ವನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

12 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

13 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ
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14 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇನ್ನ ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

15 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

16 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭನೇಸರ್ ವಿಎ ºÉ¸ÀgÀÄ

17 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

18 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡೇರಾವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

19 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

20 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

21 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ  ಇಟಗಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

22 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ ºÉ¸ÀgÀÄ

23 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

24 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

25 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿೇತ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

26 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

27 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖುಬ್ದಫ  ರಾಥೊೇಡ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

28 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶ ºÉ¸ÀgÀÄ

29 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

30 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇಯಶೄಟಿ್ಟ ºÉ¸ÀgÀÄ

31 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

32 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಠಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

33 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಾಲ  ರೆಡ್ಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

34 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

35 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

36 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುಟಾಲಾ ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

37 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

38 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇಸನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

39 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

40 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

41 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

42 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇಯಬದಾ ಮಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

43 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

44 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

45 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಿಕಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

46 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಲ ಮಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

47 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೇತ್ತರಾಭಮಯ  ಕಲಾಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

48 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

49 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನೆನ ೇಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

50 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಿೇಕ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

51 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ  ಅಲ್ಲಲ ಕಿರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

52 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವಿನಾಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

53 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವವ ಥ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

54 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಡ್ಡು ಾಂಗ್ ರೆಡ್ಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

55 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗಯಡ್ಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

56 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಶಂಕರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

57 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫರಿೇಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

58 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇಪಾಲ್ ಚವಾಣ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

59 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇಭಲಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

60 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಾಂಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

61 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ ºÉ¸ÀgÀÄ

62 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇಸನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

63 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಲ್ಲತ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

64 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

65 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುಷ್ಯ  ಜ ಷರಾಫ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

66 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಡ್ಡು ಾಂಗ್ ರೆಡ್ಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

67 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

68 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೇಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

69 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಕ್ಷ್ಮಕುಮಾಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

70 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

71 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

72 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

73 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  ºÉ¸ÀgÀÄ

74 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

75 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೇಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

76 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಣಿಕ ºÉ¸ÀgÀÄ

77 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫ ನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

78 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

79 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

80 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

81 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿಚಂದಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

82 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

83 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

84 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಎಸ್ ಭಲಗ ರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

85 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

86 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

87 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಡೊಲಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

88 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

89 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

90 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಾಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

91 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿನನ ಮಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

92 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

93 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

94 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭೇಭಣಣ  ಷಫನಾನ  

ಬೇಡೆಕ
ºÉ¸ÀgÀÄ

95 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗವಿಾ ಬಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

96 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

97 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

98 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ  ºÉ¸ÀgÀÄ

99 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ



100 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

101 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

102 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಿೇತ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

103 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

104 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

105 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

106 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇ ºÉ¸ÀgÀÄ

107 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

108 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

109 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

110 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಿತ್ತಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

111 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK ºÉ¸ÀgÀÄ

112 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿೇಲಕುಮಾಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

113 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಸಿದದ  ºÉ¸ÀgÀÄ

114 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

115 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇವವ ರಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

116 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

117 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

118 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಯಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

119 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

120 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

121 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕಭಿ vÉÆUÀj

122 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷವಿತ್ತ GzÀÄÝ

123 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಮಭಿ GzÀÄÝ

124 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ GzÀÄÝ

125 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಾ ಸಾದ್ ಫಜಾಜ್ GzÀÄÝ

126 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂರ್ಜನಾಥ GzÀÄÝ

127 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಧುಸೂಧನ್ ಫಜಾಜ್ GzÀÄÝ

128 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ GzÀÄÝ

129 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇದೇವಿ GzÀÄÝ

130 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ GzÀÄÝ

131 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಯಳಮಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

132 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

133 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

134 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

135 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

136 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

137 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

138 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

139 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮವವ ಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

140 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರುದಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

141 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

142 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಿತ ºÉ¸ÀgÀÄ

143 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಚಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

144 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

145 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

146 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಭಿಲಾಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

147 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

148 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾಷ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

149 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಧವಿ ಜನಾದಿನ 

ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ
ºÉ¸ÀgÀÄ

150 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಮುನಾಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

151 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇಟ್ಟಲಾಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

152 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

153 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

154 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

155 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

156 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

157 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕು ºÉ¸ÀgÀÄ

158 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ NUTESH ºÉ¸ÀgÀÄ

159 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ಮಿಿಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

160 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

161 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

162 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂರ್ಜನಾಥ GzÀÄÝ

163 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ GzÀÄÝ

164 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಿೇತ್ ರಾವ್ GzÀÄÝ

165 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದ್ SAB GzÀÄÝ

166 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಪಿರೇಶ್ ಬಾಬಾ GzÀÄÝ

167 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ GzÀÄÝ

168 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  GzÀÄÝ

169 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ GzÀÄÝ

170 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಯ ೇರ್ತ GzÀÄÝ

171 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇಸನ GzÀÄÝ

172 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಡ್ ಭಹೇಬೂಬ್ GzÀÄÝ

173 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಾಂದಾ GzÀÄÝ

174 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ GzÀÄÝ

175 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಕಶ್ GzÀÄÝ

176 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ GzÀÄÝ

177 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾರ್ GzÀÄÝ

178 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ GzÀÄÝ

179 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಿ GzÀÄÝ

180 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

181 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

182 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿನಾಥ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

183 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

184 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

185 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

186 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ



187 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಕ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

188 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಹಿೇಾಂ ºÉ¸ÀgÀÄ

189 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IMAMSAB ºÉ¸ÀgÀÄ

190 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಾಲ್ಲಫ ೇ ºÉ¸ÀgÀÄ

191 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ SAB ºÉ¸ÀgÀÄ

192 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶುಮಿಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

193 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಪತ್ ಬೇಗಂ ºÉ¸ÀgÀÄ

194 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡ್ಲಪೇರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

195 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

196 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಯಷವ ರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

197 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

198 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

199 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬ್ದರಾನಾೂ ಬ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

200 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು ನಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

201 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

202 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮವವ ಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

203 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಿ್ರ ಕರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

204 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

205 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸಿಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

206 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲ್ಲಾಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

207 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

208 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

209 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇ ºÉ¸ÀgÀÄ

210 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

211 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

212 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

213 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

214 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

215 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

216 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

217 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

218 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

219 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

220 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

221 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ನ್ ಗೌಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

222 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

223 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

224 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಾಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

225 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ತಾ ಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

226 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

227 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇಪಾಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

228 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

229 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

230 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

231 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಿತ್ತಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

232 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಸಿಾ ನಸಾಬ್ vÉÆUÀj

233 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚೆನನ ಭಿ vÉÆUÀj

234 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ vÉÆUÀj

235 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಾಂದಾ  vÉÆUÀj

236 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಣಣ vÉÆUÀj

237 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಖಾಸಿೇಾಂ ಅಲ್ಲ vÉÆUÀj

238 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ vÉÆUÀj

239 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಭಿ  ಇವಾನಿ vÉÆUÀj

240 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MD ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೂಫ್ vÉÆUÀj

241 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಲಾೂ ಬ್ vÉÆUÀj

242 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ vÉÆUÀj

243 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿೇತ್ತ vÉÆUÀj

244 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂದಿೇಪ್ ಎಚಿಫ vÉÆUÀj

245 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ vÉÆUÀj

246 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುನಾಥ ಎಾಂ ಗಡಗಲ್ vÉÆUÀj

247 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲೇಲ್ SAB vÉÆUÀj

248 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಯೊೇಗಿ vÉÆUÀj

249 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿೇರಾಮ vÉÆUÀj

250 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ vÉÆUÀj

251 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ vÉÆUÀj

252 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಸುಾಂದಾ vÉÆUÀj

253 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

254 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ vÉÆUÀj

255 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

256 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ vÉÆUÀj

257 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇಭನಾಥ vÉÆUÀj

258 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

259 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಲ  vÉÆUÀj

260 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಣ vÉÆUÀj

261 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಕಶ್ vÉÆUÀj

262 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚವಾಣ್ ರೂಪಶ್ 

ಕುಮಾರ್
vÉÆUÀj

263 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚವಾಣ್ ಬಾಲರಾಜ್ vÉÆUÀj

264 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ vÉÆUÀj

265 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

266 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುದಾ ಗೌಡ vÉÆUÀj

267 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

268 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ vÉÆUÀj

269 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾತಭಿ vÉÆUÀj

270 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಿಯಾನಾ ಬೇಗಂ vÉÆUÀj

271 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಿದ್ ಜಾವಿದ್ vÉÆUÀj

272 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಬಿಮಿಿಮ vÉÆUÀj



273 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ vÉÆUÀj

274 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ vÉÆUÀj

275 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೇೇಭಾ vÉÆUÀj

276 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಿ vÉÆUÀj

277 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಬಾದೇವಿ vÉÆUÀj

278 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ vÉÆUÀj

279 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿನೇಡ್ vÉÆUÀj

280 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

281 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

282 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ERAPPA vÉÆUÀj

283 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷರ್ತೇಶ್ vÉÆUÀj

284 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಶ್ vÉÆUÀj

285 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶ vÉÆUÀj

286 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

287 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತೇಜರಾಮ ಬೇಲ್ವಾಡ vÉÆUÀj

288 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ vÉÆUÀj

289 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ vÉÆUÀj

290 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಿಾ ೇ vÉÆUÀj

291 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ vÉÆUÀj

292 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

293 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

294 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ vÉÆUÀj

295 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಬಿಕ vÉÆUÀj

296 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ ºÉ¸ÀgÀÄ

297 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

298 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

299 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇ ºÉ¸ÀgÀÄ

300 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಮಾಲ  ಚವಾಣ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

301 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಹಿರಾ ಬೇಗಂ ºÉ¸ÀgÀÄ

302 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

303 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೇಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

304 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ  ಬಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

305 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ vÉÆUÀj

306 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿೇಲಾ vÉÆUÀj

307 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MD ಆಯುಬ್ vÉÆUÀj

308 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜನಿಮಿಯಾ vÉÆUÀj

309 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷನಾ ಅಾಂರ್ಜಮ್ vÉÆUÀj

310 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಷ್ಯಭಮಯ  ಕುರೇಶಿ vÉÆUÀj

311 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇ vÉÆUÀj

312 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

313 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

314 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

315 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇಸನರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

316 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾಷಚಂದಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

317 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

318 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

319 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

320 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಯದ್ರ ºÉ¸ÀgÀÄ

321 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

322 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಗಭಿ  ಸಿದ್ರಾ ಭ  

ಲಾಲ್ಲ
ºÉ¸ÀgÀÄ

323 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

324 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

325 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

326 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂರ್ಜ ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

327 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌನ ಗಂಗ್ಧರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

328 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

329 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಿಾಂದಾ   ಡ್ಡಗಿಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

330 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರಿಮಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

331 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ ºÉ¸ÀgÀÄ

332 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕ ºÉ¸ÀgÀÄ

333 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ ಡ್ಡಗಿಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

334 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಯಫಷ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

335 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಮೂದ್ ಭಮಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

336 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚುನ್ನನ  ಮಿಯಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

337 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

338 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

339 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

340 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಣ  ಮುಡಬ್ದಲಕ ರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

341 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಶ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

342 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

343 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧನಿಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

344 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

345 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

346 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

347 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಡೆಪಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

348 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೇೇಭಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

349 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

350 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಾನಂದ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

351 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವ್ ಸಿಾಂಗ್ ವಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

352 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿನೇದ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

353 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಕ  ºÉ¸ÀgÀÄ

354 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

355 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

356 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

357 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

358 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತಭಿಮಯ ºÉ¸ÀgÀÄ



359 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

360 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅ ರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

361 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೇನಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

362 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

363 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಗರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

364 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚದುಲಾಲ್ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ 

ಜತುರ್
ºÉ¸ÀgÀÄ

365 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುನಾಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

366 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

367 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

368 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಂಡ್ಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

369 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೆಖ್ ಐಎಾಂಎಎಾಂ ºÉ¸ÀgÀÄ

370 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

371 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

372 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

373 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

374 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ RAMA ºÉ¸ÀgÀÄ

375 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

376 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

377 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

378 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

379 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

380 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

381 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

382 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಠಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

383 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇಟ್ಟಲಾಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

384 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವವ ಥ್ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

385 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಭರಾವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

386 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಟಭಹಾರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

387 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿೇತ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

388 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಖಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

389 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

390 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

391 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಣಣ  ಬಿ ಗ್ಡೆಸೂರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

392 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

393 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿತ್ತಾ ಸಾಬ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

394 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಕಲಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

395 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕಯಗೌಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

396 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

397 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚೆನನ ಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

398 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗನ ºÉ¸ÀgÀÄ

399 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಯಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

400 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

401 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

402 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

403 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ಕೄ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

404 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣುಕದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

405 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

406 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

407 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ºÉ¸ÀgÀÄ

408 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ರೆಡ್ಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

409 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೌಭಾಗಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

410 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತ್ ನಂದಯಡ್ಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

411 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

412 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿನದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

413 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಂಗಲಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

414 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

415 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಘನ ವವ ರ್ vÉÆUÀj

416 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ vÉÆUÀj

417 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ vÉÆUÀj

418 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

419 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷರೇಜನಿ vÉÆUÀj

420 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

421 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ಕ vÉÆUÀj

422 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾಷ್ vÉÆUÀj

423 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತನಾಗ್ vÉÆUÀj

424 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ  vÉÆUÀj

425 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಭಿ vÉÆUÀj

426 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ vÉÆUÀj

427 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

428 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೇಷ್ vÉÆUÀj

429 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಾಂತ vÉÆUÀj

430 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡ vÉÆUÀj

431 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಾಂತ vÉÆUÀj

432 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

433 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಯತನ vÉÆUÀj

434 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಾಂತೇಶ್ vÉÆUÀj

435 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ vÉÆUÀj

436 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÉÆUÀj

437 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

438 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹೇಭಲತ್ತ vÉÆUÀj

439 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ INDU BAI vÉÆUÀj

440 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ vÉÆUÀj

441 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ vÉÆUÀj

442 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ vÉÆUÀj

443 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ vÉÆUÀj

444 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ vÉÆUÀj

445 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಲಾರ್ SAB vÉÆUÀj



446 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

447 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MD.Ishakh vÉÆUÀj

448 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಜಮುನಿಸಾ ಬೇಗಂ vÉÆUÀj

449 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ vÉÆUÀj

450 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ vÉÆUÀj

451 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಬೂಬಿ vÉÆUÀj

452 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

453 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಿ vÉÆUÀj

454 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

455 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಿ vÉÆUÀj

456 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಾರ್ತಮಾ ಬಿೇ vÉÆUÀj

457 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಎಾಂಡ್ಡ ಸಫೇಜ್ 

ಅಟಿ ವುಲಾಲ
vÉÆUÀj

458 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಾಂದುಶಖರ್ vÉÆUÀj

459 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇ vÉÆUÀj

460 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೂಜಿನ್ ಬೇಗಂ vÉÆUÀj

461 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಸ್ ಭಮಯ  ಕಸಾಬ್ vÉÆUÀj

462 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಜಾ ಬಾಯಿ vÉÆUÀj

463 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ನಬಿಸಾಬ್ vÉÆUÀj

464 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ vÉÆUÀj

465 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  vÉÆUÀj

466 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

467 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

468 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಲಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

469 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾ ೇರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

470 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

471 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  ºÉ¸ÀgÀÄ

472 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

473 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲ ೇವ ºÉ¸ÀgÀÄ

474 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

475 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

476 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಕ್ ಸಾಬ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

477 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

478 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲಾಾಂಬಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

479 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಯಷವ ರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

480 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

481 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

482 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ನಯಬೇಳಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

483 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ ಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

484 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಸಿಾಯಿಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

485 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಭಿ ದ್ SAB ºÉ¸ÀgÀÄ

486 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

487 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೄರುನಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

488 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫರಾಮ ºÉ¸ÀgÀÄ

489 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಷಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

490 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಯ ಶಿಾ ೇ ºÉ¸ÀgÀÄ

491 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

492 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

493 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫನನ ಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

494 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  vÉÆUÀj

495 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MAKTUMSAB vÉÆUÀj

496 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮವವ ರ್ vÉÆUÀj

497 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

498 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

499 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗವಿಸಿದಲ್ಲಾಂಗಮಯ vÉÆUÀj

500 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

501 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಣ vÉÆUÀj

502 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಸಮಾನ್ vÉÆUÀj

503 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫಣಣ vÉÆUÀj

504 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷಭಿ vÉÆUÀj

505 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫಭಿ vÉÆUÀj

506 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳ vÉÆUÀj

507 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾನ ಥ vÉÆUÀj

508 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾಂಕಭಿ vÉÆUÀj

509 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ vÉÆUÀj

510 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇನ vÉÆUÀj

511 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ vÉÆUÀj

512 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಣ vÉÆUÀj

513 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರ್ಜಲೇಖಾಬಿ ಮೇಸಭಿ ದ್ 

ಹುಸೇನ್ ಶಯಿಕ್
vÉÆUÀj

514 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹನನ  vÉÆUÀj

515 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚೆನನ ಫಷ vÉÆUÀj

516 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಾಾ ನಭಿ vÉÆUÀj

517 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಣಣ vÉÆUÀj

518 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

519 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಜಾಮುಧಿನ್ vÉÆUÀj

520 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ vÉÆUÀj

521 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷಲ್ಲೇಾಂ ಚೌಷ್ vÉÆUÀj

522 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಸಿ ದ್ SAB vÉÆUÀj

523 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷದ್ರಶಿ ರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

524 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ vÉÆUÀj

525 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೄಹಾನ ಜ್ ಬೇಗಂ vÉÆUÀj

526 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಯಿಕ್ ಜಾನಿ ಮಿಯಾ vÉÆUÀj

527 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನನ ರಾವ್ vÉÆUÀj

528 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಬೂಬಿ vÉÆUÀj

529 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಾ ೇರ್ತ vÉÆUÀj

530 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ vÉÆUÀj

531 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ vÉÆUÀj



532 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಣಣ vÉÆUÀj

533 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ USHA vÉÆUÀj

534 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಸುಮಿಯಾ vÉÆUÀj

535 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೇಭಶಖರ್ 

ಮದ್ರಲ ಪುಯ
vÉÆUÀj

536 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷಭಿ vÉÆUÀj

537 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವ್ vÉÆUÀj

538 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಸಂರ್ತದೇವಿ ಫಜಾಜ್ vÉÆUÀj

539 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

540 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಮ್ vÉÆUÀj

541 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿೇತಲ್ vÉÆUÀj

542 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

543 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MAREMBI vÉÆUÀj

544 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ vÉÆUÀj

545 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಯ ಾಂಡ್ಡೇಪ್ vÉÆUÀj

546 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುತಾ ಭಿ vÉÆUÀj

547 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿತ್ತಾ vÉÆUÀj

548 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಣ  ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇನ್ vÉÆUÀj

549 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾಂಕಟೇಶ್ vÉÆUÀj

550 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕಭಿ vÉÆUÀj

551 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

552 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಿ vÉÆUÀj

553 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲೇಲಾ vÉÆUÀj

554 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆನಾಬಾಯಿ vÉÆUÀj

555 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸೇನ್ vÉÆUÀj

556 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫರಿೇಷ್ vÉÆUÀj

557 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇವಿೇಾಂದಾ   ಷಜಜ ನ್ 

ಶೄಟಿ್ಟ
vÉÆUÀj

558 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇ vÉÆUÀj

559 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಮಶಿಾ ೇ vÉÆUÀj

560 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುಷ್ಯ ರ್ತ vÉÆUÀj

561 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

562 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲಾ vÉÆUÀj

563 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ vÉÆUÀj

564 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಯಣಫಷ  ಆರ್ 

ಮದ್ರಲ ಪುಯ
vÉÆUÀj

565 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

566 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಳಭಿ vÉÆUÀj

567 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗ vÉÆUÀj

568 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ vÉÆUÀj

569 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

570 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

571 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ್ಚ್ೇಶಣ ಿಭಿ vÉÆUÀj

572 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಪು ಗೌಡ vÉÆUÀj

573 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

574 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಗಳೂರು vÉÆUÀj

575 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅ ಣಣ vÉÆUÀj

576 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಘವೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

577 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಾಲ್ಲಫ ೇ vÉÆUÀj

578 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MD ISHAQ vÉÆUÀj

579 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಯಿಫನನ vÉÆUÀj

580 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ vÉÆUÀj

581 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ vÉÆUÀj

582 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ vÉÆUÀj

583 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MMAILARI vÉÆUÀj

584 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

585 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಖರ್ vÉÆUÀj

586 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕಯ vÉÆUÀj

587 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣುಕ vÉÆUÀj

588 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇ vÉÆUÀj

589 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ vÉÆUÀj

590 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ  ಷಜಜ ನ್ ಶೄಟಿ್ಟ vÉÆUÀj

591 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರಾ ಭ vÉÆUÀj

592 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇಸಭಿ ದ್ ಇಕಫ ಲ್ 

ಅಸಿ ದ್
vÉÆUÀj

593 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗ್ಾಂಡ್ಲಲ  ಉಮಾದೇವಿ vÉÆUÀj

594 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ vÉÆUÀj

595 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಣ vÉÆUÀj

596 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿ ಬಾಯಿ vÉÆUÀj

597 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಷಭಿ vÉÆUÀj

598 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇಸಭಿ ದ್ 

ಬಾಷ್ನಮಿಯಾ
vÉÆUÀj

599 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆUÀj

600 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜಿನ vÉÆUÀj

601 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಿಾ ೇ vÉÆUÀj

602 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಭಿ vÉÆUÀj

603 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಗಂಧ vÉÆUÀj

604 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

605 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಭಿ vÉÆUÀj

606 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಗೌಡ vÉÆUÀj

607 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ vÉÆUÀj

608 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

609 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವ್ vÉÆUÀj

610 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

611 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ vÉÆUÀj

612 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಹೇಬಿ vÉÆUÀj

613 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ ಪ್ ಗೌಡ vÉÆUÀj

614 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇದೇವಿ vÉÆUÀj

615 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಮ vÉÆUÀj

616 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಾಂದಾ vÉÆUÀj



617 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

618 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ vÉÆUÀj

619 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಯ ಣಣ vÉÆUÀj

620 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ vÉÆUÀj

621 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಣಣ vÉÆUÀj

622 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

623 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ vÉÆUÀj

624 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾತ್ತಿಾಂಡ vÉÆUÀj

625 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ದಿೇಪ್ರ್ೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

626 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷಭಿ vÉÆUÀj

627 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ  vÉÆUÀj

628 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ vÉÆUÀj

629 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

630 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಿ vÉÆUÀj

631 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಮಿಾ vÉÆUÀj

632 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಿಜಾಿ ಸಾಜೇದ್ ಅಲ್ಲ 

ಬೈಗ್
vÉÆUÀj

633 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲ್ಲಾಂಗಭಿ vÉÆUÀj

634 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

635 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಿದ್ರಯ  ಸಾಗರ್ ಷಜಜ ನ್ 

ಶೄಟಿ್ಟ
vÉÆUÀj

636 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

637 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

638 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ vÉÆUÀj

639 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜ vÉÆUÀj

640 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  ಗಂಗಭಿ vÉÆUÀj

641 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

642 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ vÉÆUÀj

643 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಲ  vÉÆUÀj

644 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  ಚಂದ vÉÆUÀj

645 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೇರ್ ಮೇಸಭಿ ದ್ vÉÆUÀj

646 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಿ vÉÆUÀj

647 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

648 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಯಭಿ vÉÆUÀj

649 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚತುಲಾಲ್ vÉÆUÀj

650 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಶಕ್ SAB vÉÆUÀj

651 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದ್ SAB vÉÆUÀj

652 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಭಿ vÉÆUÀj

653 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ vÉÆUÀj

654 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ vÉÆUÀj

655 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ vÉÆUÀj

656 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

657 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಕಶ್ vÉÆUÀj

658 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಕವ vÉÆUÀj

659 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನಾನ ಬಾಯಿ vÉÆUÀj

660 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ vÉÆUÀj

661 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

662 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

663 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ vÉÆUÀj

664 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IMAM BI vÉÆUÀj

665 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ vÉÆUÀj

666 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ vÉÆUÀj

667 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಿ vÉÆUÀj

668 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತ್ ನಂದಯಡ್ಡು vÉÆUÀj

669 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ vÉÆUÀj

670 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಣ  ನಾಗ vÉÆUÀj

671 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಶಕ್ SAB vÉÆUÀj

672 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

673 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಹೇರಾ ಬಾನ್ನ vÉÆUÀj

674 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ  ಬೇಯರ್ತ vÉÆUÀj

675 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

676 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ vÉÆUÀj

677 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ vÉÆUÀj

678 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇಪಾಲ್ vÉÆUÀj

679 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ vÉÆUÀj

680 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲ ೇವಮಯ  ಸಾವ ಮಿ vÉÆUÀj

681 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಣ  ದೇ vÉÆUÀj

682 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಾನಂದ್ vÉÆUÀj

683 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಯಾನಂದ್ vÉÆUÀj

684 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ vÉÆUÀj

685 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣಸಿದದ  vÉÆUÀj

686 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು ವಯಣ vÉÆUÀj

687 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಶಾಂತರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

688 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ vÉÆUÀj

689 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅನವ ರ್ vÉÆUÀj

690 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ vÉÆUÀj

691 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿೇತ್ತ vÉÆUÀj

692 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಮ vÉÆUÀj

693 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

694 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆUÀj

695 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೃಣು ಗೌಡ vÉÆUÀj

696 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಶಲಕ್ಚ್ಮ ಿ vÉÆUÀj

697 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ vÉÆUÀj

698 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕನನ ಭಿ vÉÆUÀj

699 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣಸಿದದ  vÉÆUÀj

700 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಮಶ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ vÉÆUÀj

701 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ vÉÆUÀj

702 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಮಶ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ vÉÆUÀj

703 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಿ vÉÆUÀj



704 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಭಾಕರ್ ಟೂರ್ vÉÆUÀj

705 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಾ ಹಿಾನಂದ ರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

706 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲ್ಲಾಂಗಣಣ  ಭಲಬ vÉÆUÀj

707 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ vÉÆUÀj

708 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ vÉÆUÀj

709 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಶುರಾಭ vÉÆUÀj

710 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಭಸಿ ದ್ vÉÆUÀj

711 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಕಾಂತ ಕುಲಕಣಿಿ vÉÆUÀj

712 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

713 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

714 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ  ಜಡ್ಡ vÉÆUÀj

715 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡಭಿ vÉÆUÀj

716 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ  ಕೇವಾಿಯ vÉÆUÀj

717 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಕಾಂತ್ vÉÆUÀj

718 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕರುಣ್ಣಕ್ಚ್ಮ vÉÆUÀj

719 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ್ vÉÆUÀj

720 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೆಮಿೂ ಾಂಗ್ vÉÆUÀj

721 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ vÉÆUÀj

722 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ vÉÆUÀj

723 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಭಿ vÉÆUÀj

724 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಮುನಾಬಾಯಿ vÉÆUÀj

725 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ ರಾಥೊೇಡ್ vÉÆUÀj

726 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  vÉÆUÀj

727 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

728 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಮಾಲಭಿ vÉÆUÀj

729 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೃಶಣ  ಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

730 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಮಾಬಾಯಿ vÉÆUÀj

731 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

732 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ vÉÆUÀj

733 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈದ vÉÆUÀj

734 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೇಕ್ vÉÆUÀj

735 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ vÉÆUÀj

736 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಲ ಭಿ  ಕಶಿ vÉÆUÀj

737 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಕರಾಾಂ vÉÆUÀj

738 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇನಾಬಾಯಿ vÉÆUÀj

739 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು vÉÆUÀj

740 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

741 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಣ  ಭಲಲ ಣಣ vÉÆUÀj

742 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಿಲ್ಲೇಪ್ ಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

743 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೇಕ್ vÉÆUÀj

744 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ vÉÆUÀj

745 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿಟಿ ಣಣ vÉÆUÀj

746 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುತಾ ಣಣ vÉÆUÀj

747 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  vÉÆUÀj

748 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  vÉÆUÀj

749 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಗವಂತ vÉÆUÀj

750 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾಷ್ vÉÆUÀj

751 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಭಿ vÉÆUÀj

752 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

753 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ vÉÆUÀj

754 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿೇನಾ ಬಾಯಿ vÉÆUÀj

755 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವವ ಥಾ ಮ್ ರಾಥೊೇಡ್ vÉÆUÀj

756 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಯ ೇರ್ತ vÉÆUÀj

757 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ ರಾಥೊೇಡ್ vÉÆUÀj

758 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಣೇಶ್ ರಾಥೊೇಡ್ vÉÆUÀj

759 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಕರಾಾಂ ರಾಥೊೇಡ್ vÉÆUÀj

760 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾಂಕಟರಾಭನ್ vÉÆUÀj

761 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೇಯ vÉÆUÀj

762 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಣಿಕ್ vÉÆUÀj

763 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಮ ಬೇಗಂ vÉÆUÀj

764 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿಯಸಾಬ್ vÉÆUÀj

765 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ vÉÆUÀj

766 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ vÉÆUÀj

767 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಭಿಲ vÉÆUÀj

768 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಿಾ ೇ vÉÆUÀj

769 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ vÉÆUÀj

770 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  vÉÆUÀj

771 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮವವ ರ್ vÉÆUÀj

772 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇ vÉÆUÀj

773 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಿ vÉÆUÀj

774 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಾಂಡ್ಡ ಜಾವಿೇದ್ vÉÆUÀj

775 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

776 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಡ vÉÆUÀj

777 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿರೆ vÉÆUÀj

778 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

779 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ vÉÆUÀj

780 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಾಂತ vÉÆUÀj

781 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದತಾ  vÉÆUÀj

782 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುಕಿೇದಿದ ೇನ್ vÉÆUÀj

783 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

784 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆನ್ನನ ದಿದ ೇನ್ vÉÆUÀj

785 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ vÉÆUÀj

786 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ಅಲ್ಲ vÉÆUÀj

787 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳ vÉÆUÀj

788 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಫೂಸಾಿಬ್ vÉÆUÀj

789 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ vÉÆUÀj

790 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇ vÉÆUÀj

791 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ vÉÆUÀj



792 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫರಾಮ vÉÆUÀj

793 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ vÉÆUÀj

794 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಗೌಡ vÉÆUÀj

795 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ vÉÆUÀj

796 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣಸಿದದ ಮಯ vÉÆUÀj

797 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕ ಣಣ vÉÆUÀj

798 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

799 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಯ ಣಣ vÉÆUÀj

800 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ vÉÆUÀj

801 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

802 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಭರಾಮ vÉÆUÀj

803 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  vÉÆUÀj

804 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕೄಾ  vÉÆUÀj

805 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ vÉÆUÀj

806 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ vÉÆUÀj

807 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ vÉÆUÀj

808 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ್ಚ್ವನ್ ರಾವ್ vÉÆUÀj

809 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಸೂಲ್ ಬಿಐ vÉÆUÀj

810 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇ vÉÆUÀj

811 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಬಾಯಿ vÉÆUÀj

812 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಫೂರ್ vÉÆUÀj

813 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಣಣ vÉÆUÀj

814 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

815 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

816 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

817 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನವಿೇಯಮಯ vÉÆUÀj

818 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ vÉÆUÀj

819 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಭಿ vÉÆUÀj

820 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಣ  ಭಲ್ಲ ೇಶಿ vÉÆUÀj

821 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಾಂತೇಶ್ vÉÆUÀj

822 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಭಾರ್ತ ºÉ¸ÀgÀÄ

823 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಿಯಾಜ್ ಉಲ್ ಸಷನ್ 

ಸಿದಿದ ಕ್ಚ್
ºÉ¸ÀgÀÄ

824 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂತಮಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

825 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

826 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

827 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

828 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲ ೇವ ºÉ¸ÀgÀÄ

829 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರು ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

830 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ AMOL ºÉ¸ÀgÀÄ

831 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

832 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

833 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕ ರೆಡ್ಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

834 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಿಲಾ ಸಾದ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

835 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಭಿ ಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

836 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಶತ್ ಅಫಾಜ  ಸಿದಿದ ಕುವಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

837 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಆಾಂಬಿಾ ಶ್ ಕುಮಾರ್ 

ಜಾನಿಬ್
ºÉ¸ÀgÀÄ

838 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಬಿಫ ೇರ್ ಮಿಯಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

839 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

840 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

841 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

842 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಣಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

843 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧಭಿಣಣ  ಅಪೊ ೇಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

844 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳ ºÉ¸ÀgÀÄ

845 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ GENIBAI ºÉ¸ÀgÀÄ

846 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

847 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಎಾಂ 

ಗಡಗಲ್
ºÉ¸ÀgÀÄ

848 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

849 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ನ ಗೌಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

850 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

851 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

852 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಂಗಲ ºÉ¸ÀgÀÄ

853 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

854 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

855 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  ದುಗಿಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

856 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

857 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುರಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

858 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

859 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

860 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

861 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

862 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವೇಾಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

863 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

864 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

865 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ ºÉ¸ÀgÀÄ

866 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಸಿಾಂಸರಾವ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

867 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

868 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ ºÉ¸ÀgÀÄ

869 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

870 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯಜ್ ಬಿ ಪಾಯ ಡೆೆಟಿ್ಟ ºÉ¸ÀgÀÄ

871 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  ºÉ¸ÀgÀÄ

872 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಯಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

873 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನಾ ಡ್ಡು ºÉ¸ÀgÀÄ

874 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

875 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇ ºÉ¸ÀgÀÄ

876 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಮಯ ºÉ¸ÀgÀÄ

877 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ºÉ¸ÀgÀÄ



878 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಶಿೇಲಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

879 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

880 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಗೌಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

881 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

882 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಬದಾ ಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

883 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK ºÉ¸ÀgÀÄ

884 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

885 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ   ಮುಕಕ ನೇರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

886 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

887 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾನ ಥ ºÉ¸ÀgÀÄ

888 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಭು ºÉ¸ÀgÀÄ

889 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ AMBRIBAI ºÉ¸ÀgÀÄ

890 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

891 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

892 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧಭಿರಾಜ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

893 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

894 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ ºÉ¸ÀgÀÄ

895 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಾಂಡ್ಡ ಆರಿಫ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

896 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲ ೇವ ºÉ¸ÀgÀÄ

897 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

898 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೊೇಲಾಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

899 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ vÉÆUÀj

900 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುಮಾಾ ಜ್ ಬೇಗಂ vÉÆUÀj

901 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ vÉÆUÀj

902 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ಮಿಿಬಾಯಿ vÉÆUÀj

903 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಜಾಬಿ vÉÆUÀj

904 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವೈಜನಾಥ ಕಲಬ್ದಗಿಿ vÉÆUÀj

905 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇಯಫಷ vÉÆUÀj

906 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ ವಿ ಕಲುಫ ಗಿಿ vÉÆUÀj

907 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ vÉÆUÀj

908 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಮಾಶ vÉÆUÀj

909 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ vÉÆUÀj

910 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

911 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಮಯ vÉÆUÀj

912 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುಕಿೇದಿದ ೇನ್ vÉÆUÀj

913 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಜಾ ಬಿೇ vÉÆUÀj

914 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ vÉÆUÀj

915 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಮಯ vÉÆUÀj

916 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ vÉÆUÀj

917 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

918 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಭರಾಮ vÉÆUÀj

919 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

920 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾ ಣಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

921 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡ vÉÆUÀj

922 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾತಭಿ vÉÆUÀj

923 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

924 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇವ ಆಲಳಿಿ vÉÆUÀj

925 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಜಾತ vÉÆUÀj

926 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

927 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಣ vÉÆUÀj

928 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಶೇೇಕ್ ಅಲ್ಲಯಾಸ್ 

ಗರುನಾಥ್ ಸಾಗರ್
vÉÆUÀj

929 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇ vÉÆUÀj

930 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೇಾಂದಾ  ಸಾಗಯ vÉÆUÀj

931 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ vÉÆUÀj

932 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದತ್ತಾ ತೆಾ ೇಮ vÉÆUÀj

933 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಭಾಕರ್ vÉÆUÀj

934 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ vÉÆUÀj

935 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾಂಕಟೇವ vÉÆUÀj

936 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  vÉÆUÀj

937 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ vÉÆUÀj

938 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

939 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ vÉÆUÀj

940 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ್ vÉÆUÀj

941 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಗಯ ರುಣ vÉÆUÀj

942 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇ ಶೆಲ್ vÉÆUÀj

943 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೇಾಂದಾ  ಶಖರ್ vÉÆUÀj

944 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ vÉÆUÀj

945 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿವಯಣ  

ಪಯಸತ್ತಬಾದ್
vÉÆUÀj

946 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

947 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ vÉÆUÀj

948 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ vÉÆUÀj

949 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಟಕುಾ vÉÆUÀj

950 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ vÉÆUÀj

951 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿೇತ್ತ vÉÆUÀj

952 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಾಲ  ಚವಾಣ್ vÉÆUÀj

953 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆUÀj

954 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

955 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯ vÉÆUÀj

956 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಲಾ vÉÆUÀj

957 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸೇಲಂ vÉÆUÀj

958 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿಡ್ಡ ಸಲೊಭನ್ vÉÆUÀj

959 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಹುಲ್ vÉÆUÀj

960 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ vÉÆUÀj

961 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಿ vÉÆUÀj

962 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇರಿಬಿ vÉÆUÀj

963 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಣಣ vÉÆUÀj

964 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಭಿ ಣಣ vÉÆUÀj



965 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಹೇಫಗೌಡ vÉÆUÀj

966 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಭಿ ದ್ SAB vÉÆUÀj

967 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ vÉÆUÀj

968 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಲ್ಲಾಂಗ vÉÆUÀj

969 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಯ  vÉÆUÀj

970 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿನನ ಮಯ vÉÆUÀj

971 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಭಿ vÉÆUÀj

972 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

973 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ vÉÆUÀj

974 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಡು  ಪಾಲಪ್ vÉÆUÀj

975 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ನ್ vÉÆUÀj

976 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಣಣ  ಗೌಡ vÉÆUÀj

977 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗ vÉÆUÀj

978 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿದ್ರಯ ಶಿಾ ೇ vÉÆUÀj

979 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫನನ ಮಯ vÉÆUÀj

980 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷನಮಯ vÉÆUÀj

981 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಜೂರು ಮಿಯಾ vÉÆUÀj

982 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ GzÀÄÝ

983 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ GzÀÄÝ

984 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಬಿಫ ೇರ್ vÉÆUÀj

985 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

986 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ RAJSAB vÉÆUÀj

987 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇಸಭಿ ದ್ 

ಶುಕುಮಿಿಮ
GzÀÄÝ

988 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ GzÀÄÝ

989 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  vÉÆUÀj

990 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

991 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ vÉÆUÀj

992 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವ್ vÉÆUÀj

993 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ vÉÆUÀj

994 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇ GzÀÄÝ

995 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

996 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾರ್ GzÀÄÝ

997 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇಪಕೃಶಣ GzÀÄÝ

998 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕು GzÀÄÝ

999 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಣಣ GzÀÄÝ

1000 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ GzÀÄÝ

1001 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಮಿೇದ್ GzÀÄÝ

1002 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ vÉÆUÀj

1003 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜರಿೇನಾ ಬೇಗಂ GzÀÄÝ

1004 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ vÉÆUÀj

1005 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶರ್ಫಿದಿದ ೇನ್ GzÀÄÝ

1006 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ vÉÆUÀj

1007 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಿ GzÀÄÝ

1008 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ GzÀÄÝ

1009 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ GzÀÄÝ

1010 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ ಭಂಗಿ vÉÆUÀj

1011 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶಖಯ ಕಾಂತ vÉÆUÀj

1012 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ vÉÆUÀj

1013 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ vÉÆUÀj

1014 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಳಜ vÉÆUÀj

1015 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1016 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರಾ ಮ್ vÉÆUÀj

1017 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ vÉÆUÀj

1018 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಣಣ vÉÆUÀj

1019 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನಭಿ vÉÆUÀj

1020 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇ vÉÆUÀj

1021 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

1022 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಕಶ್ vÉÆUÀj

1023 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಾಂದಾ ಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1024 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಾ ರೆಡ್ಡು  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ vÉÆUÀj

1025 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಭಿ ಣಣ vÉÆUÀj

1026 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೇೇನ  ಫಣ್ಣರ್ vÉÆUÀj

1027 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

1028 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ vÉÆUÀj

1029 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇವವ ರಿ GzÀÄÝ

1030 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ  vÉÆUÀj

1031 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯ vÉÆUÀj

1032 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ vÉÆUÀj

1033 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿಾ ೇಧರ್ ನಾಗೇಾಂದಾ  

ಏಕಬೇಟೆ
vÉÆUÀj

1034 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಎನ್ 

ಏಕಬೇಟೆ
vÉÆUÀj

1035 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭನಾಥ್ vÉÆUÀj

1036 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ vÉÆUÀj

1037 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ vÉÆUÀj

1038 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಷಲ್ಲೇಾಂ vÉÆUÀj

1039 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫಣಣ vÉÆUÀj

1040 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

1041 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಾಯ ಣಿ vÉÆUÀj

1042 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

1043 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ  vÉÆUÀj

1044 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾರಾಮಣ್ ರಾವ್ 

ಕುಲಕಣಿಿ
vÉÆUÀj

1045 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸ್ಪನ್ vÉÆUÀj

1046 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ vÉÆUÀj

1047 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಮವವ ಯ ರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1048 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1049 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj



1050 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಪೂಜಾರಿ vÉÆUÀj

1051 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಭರ್ತ ಅನಿತ್ತ vÉÆUÀj

1052 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಶಿೇದ್ vÉÆUÀj

1053 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ vÉÆUÀj

1054 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶಿೇರ್ ಅಸಭದ್ vÉÆUÀj

1055 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಿಾಂದಾ  vÉÆUÀj

1056 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಮುದ್ vÉÆUÀj

1057 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  vÉÆUÀj

1058 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷತಯ ನಾಮಿಣ vÉÆUÀj

1059 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತಭಿ vÉÆUÀj

1060 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

1061 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಯ vÉÆUÀj

1062 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಚ vÉÆUÀj

1063 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳಮಯ vÉÆUÀj

1064 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಮಯ vÉÆUÀj

1065 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದಧ ರಾಮವವ ಯ 

ಷಜಜ ನಶೄಟಿ್ಟ
vÉÆUÀj

1066 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

1067 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಸಿಾಂ ಷಬ್ vÉÆUÀj

1068 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ಕ vÉÆUÀj

1069 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಮಿೇನ್ SAB vÉÆUÀj

1070 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕಾ  GzÀÄÝ

1071 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ vÉÆUÀj

1072 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಕಶ್ vÉÆUÀj

1073 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುಕಿೇದಿದ ೇನ್ vÉÆUÀj

1074 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಭಮಯ  ಕಲಾಲ್ vÉÆUÀj

1075 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇ vÉÆUÀj

1076 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1077 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ vÉÆUÀj

1078 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ನಯಬೇಳಿ vÉÆUÀj

1079 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ  ಮಯ vÉÆUÀj

1080 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇನ vÉÆUÀj

1081 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಯೊೇಗ vÉÆUÀj

1082 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಫಷ ಗೌಡ vÉÆUÀj

1083 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಾಂಡ್ಡ ಫಶಿೇರ್ vÉÆUÀj

1084 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಮಯ vÉÆUÀj

1085 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಶುಮಿಯಾ vÉÆUÀj

1086 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

1087 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲ್ ಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1088 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ vÉÆUÀj

1089 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  vÉÆUÀj

1090 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನೆಭಿ vÉÆUÀj

1091 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ vÉÆUÀj

1092 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

1093 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

1094 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕೂಫ ಲ್ ಕುರೇಶಿ vÉÆUÀj

1095 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸೇನ್ GzÀÄÝ

1096 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

1097 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಿಷವ ರ್ತ vÉÆUÀj

1098 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

1099 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

1100 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1101 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷತಯ ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1102 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನಿಾಂದರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1103 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1104 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶಖರ್ vÉÆUÀj

1105 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇಯಶೄಟಿ್ಟ vÉÆUÀj

1106 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಬದಾ ಭಿ vÉÆUÀj

1107 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಲ  vÉÆUÀj

1108 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ 

ಷಜಜ ನಶೄಟಿ್ಟ
vÉÆUÀj

1109 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

1110 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ ರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1111 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

1112 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ vÉÆUÀj

1113 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1114 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿರಿಜಾದೇವಿ vÉÆUÀj

1115 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ GzÀÄÝ

1116 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತ vÉÆUÀj

1117 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ GzÀÄÝ

1118 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇಭಿ GzÀÄÝ

1119 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕ್ಷ್ಣಣ vÉÆUÀj

1120 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ vÉÆUÀj

1121 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ GzÀÄÝ

1122 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

1123 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌನೇಶ್ GzÀÄÝ

1124 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ vÉÆUÀj

1125 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಣ vÉÆUÀj

1126 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿರಾಮ GzÀÄÝ

1127 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಖಲ್ ಅಲ್ಲ vÉÆUÀj

1128 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಖಾ GzÀÄÝ

1129 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ vÉÆUÀj

1130 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ GzÀÄÝ

1131 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1132 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ GzÀÄÝ

1133 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

1134 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇರಾಜ್ vÉÆUÀj

1135 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಾಂದಾ  vÉÆUÀj



1136 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗಣಣ GzÀÄÝ

1137 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಿ vÉÆUÀj

1138 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ SAB vÉÆUÀj

1139 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಿರ್ ಎಸ್ಎಬಿ vÉÆUÀj

1140 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಲ್ಲತಭಿ vÉÆUÀj

1141 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ vÉÆUÀj

1142 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK GzÀÄÝ

1143 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗವಿಾ ಬಿ vÉÆUÀj

1144 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೇಮಾಿ ಬೇಗಂ vÉÆUÀj

1145 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಭಿಲಾ ಬಾಯಿ GzÀÄÝ

1146 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಭಿ vÉÆUÀj

1147 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ vÉÆUÀj

1148 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಯಣಕರ್ ರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1149 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ GzÀÄÝ

1150 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಖಯಯಡ್ಡು  ಜಕನಳಿಿ vÉÆUÀj

1151 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಘವೇಾಂದಾ GzÀÄÝ

1152 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ vÉÆUÀj

1153 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಿಕಭಿ GzÀÄÝ

1154 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ GzÀÄÝ

1155 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ GzÀÄÝ

1156 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ GzÀÄÝ

1157 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೆಬೂಬ್ GzÀÄÝ

1158 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ GzÀÄÝ

1159 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ GzÀÄÝ

1160 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ GzÀÄÝ

1161 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ GzÀÄÝ

1162 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಿನೇದಿದ ೇನ್ GzÀÄÝ

1163 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತರಾಮ್ GzÀÄÝ

1164 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ GzÀÄÝ

1165 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಲತ್ತಬಿ GzÀÄÝ

1166 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ GzÀÄÝ

1167 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಿ GzÀÄÝ

1168 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  GzÀÄÝ

1169 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ GzÀÄÝ

1170 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ್ ರೆಡ್ಡು vÉÆUÀj

1171 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

1172 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

1173 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  GzÀÄÝ

1174 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ vÉÆUÀj

1175 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಯಡ್ಡು GzÀÄÝ

1176 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ vÉÆUÀj

1177 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶರಿೇಫ್ ಶಯಿಕ್ vÉÆUÀj

1178 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ GzÀÄÝ

1179 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಷ್ನಣ vÉÆUÀj

1180 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ vÉÆUÀj

1181 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕ್ಷ್ GzÀÄÝ

1182 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ vÉÆUÀj

1183 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಲ್ಲಿ vÉÆUÀj

1184 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ GzÀÄÝ

1185 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ GzÀÄÝ

1186 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ GzÀÄÝ

1187 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ GzÀÄÝ

1188 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ GzÀÄÝ

1189 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  GzÀÄÝ

1190 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ vÉÆUÀj

1191 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ vÉÆUÀj

1192 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುನಾಥ vÉÆUÀj

1193 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರಾ ಭ GzÀÄÝ

1194 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

1195 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK GzÀÄÝ

1196 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಹಿದಿಿಮ vÉÆUÀj

1197 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನ್ SAB vÉÆUÀj

1198 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಿಾ ೇ GzÀÄÝ

1199 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿನಾಥ್ vÉÆUÀj

1200 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿೇರಾಮ vÉÆUÀj

1201 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಿ vÉÆUÀj

1202 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಿಯಾಣ ಬೇಗಂ vÉÆUÀj

1203 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾ vÉÆUÀj

1204 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಯಂತ್ GzÀÄÝ

1205 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಗೌಡ vÉÆUÀj

1206 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇದ್ರರಿ GzÀÄÝ

1207 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲ್ಲ ಡ್ ತ್ತರಾಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1208 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ vÉÆUÀj

1209 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಯಚಂದ್ vÉÆUÀj

1210 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಬದಾ ಭಿ vÉÆUÀj

1211 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶಖರ್ vÉÆUÀj

1212 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB vÉÆUÀj

1213 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಲಾೂ ಬ್ vÉÆUÀj

1214 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಕೃಶಣ GzÀÄÝ

1215 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

1216 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ vÉÆUÀj

1217 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇಭಶಖರ್ ಸಾವ ಮಿೇಜ GzÀÄÝ

1218 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶಿವಾನಂದಮಯ  ಜ 

ಹಿರೇಭಠ
GzÀÄÝ

1219 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ GzÀÄÝ

1220 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಾಲ್ಲಮಾಬಿ vÉÆUÀj

1221 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ GzÀÄÝ



1222 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಷಿ್ಯ  ಬಾನ್ನ vÉÆUÀj

1223 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಣ  ದುಗಿಣಣ GzÀÄÝ

1224 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

1225 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮ vÉÆUÀj

1226 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಪ್ vÉÆUÀj

1227 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ ರಾಠೇಡ್ vÉÆUÀj

1228 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ GzÀÄÝ

1229 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

1230 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ GzÀÄÝ

1231 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1232 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾಷ್ GzÀÄÝ

1233 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ GzÀÄÝ

1234 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ vÉÆUÀj

1235 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  vÉÆUÀj

1236 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

1237 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಿ vÉÆUÀj

1238 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ GzÀÄÝ

1239 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ vÉÆUÀj

1240 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಾಜ SAB GzÀÄÝ

1241 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಮಿೂ ಾಂಗ್ vÉÆUÀj

1242 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ ಣಣ  ಜಾದರ್ vÉÆUÀj

1243 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಾಂತ ಗೌಡ GzÀÄÝ

1244 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚ್ಚನ್ನ GzÀÄÝ

1245 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಸಾಕ್ಚ್ರೇಲಲ vÉÆUÀj

1246 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಗ GzÀÄÝ

1247 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ vÉÆUÀj

1248 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಭಿ vÉÆUÀj

1249 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯತ್ GzÀÄÝ

1250 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1251 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬೇಡ ಶ vÉÆUÀj

1252 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ GzÀÄÝ

1253 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲಲ್ಲೇವ ದವೇಿಶ್ vÉÆUÀj

1254 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಜಾ ಖಾನ್ GzÀÄÝ

1255 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಣ GzÀÄÝ

1256 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ vÉÆUÀj

1257 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ vÉÆUÀj

1258 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ GzÀÄÝ

1259 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಮಭಿ vÉÆUÀj

1260 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡ GzÀÄÝ

1261 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ vÉÆUÀj

1262 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂರ್ತ vÉÆUÀj

1263 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಭಮಯ vÉÆUÀj

1264 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಭಲಭಿ vÉÆUÀj

1265 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ vÉÆUÀj

1266 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೇಾಂದಾ GzÀÄÝ

1267 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ GzÀÄÝ

1268 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ GzÀÄÝ

1269 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ GzÀÄÝ

1270 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನೆನ  GzÀÄÝ

1271 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ GzÀÄÝ

1272 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಯಣ  ಅಲೊಲ ೇಳಿಿ GzÀÄÝ

1273 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ರಾಭ ಸಿದದ ಣಣ  ಬಾಲ್ಲ GzÀÄÝ

1274 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇಭಶಖರ್ ಕೄಯಳಿಿ GzÀÄÝ

1275 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ GzÀÄÝ

1276 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಮುವೇಲ್ GzÀÄÝ

1277 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಲಮ್ ಹುಸೇನ್ GzÀÄÝ

1278 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತೆಹಿೂ ೇನ್ ಸುಲಾಾ ನ GzÀÄÝ

1279 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮಾಯ ನಿೂ ಾಂಗ್ ಜೈರಾಮ್ 

ರಾಥೊೇಡ್
GzÀÄÝ

1280 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಣ vÉÆUÀj

1281 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ vÉÆUÀj

1282 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ GzÀÄÝ

1283 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ vÉÆUÀj

1284 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಹ್ದದ  ವಕ್ಚ್ೇಲ್ ಅಸಿ ದ್ vÉÆUÀj

1285 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಲಾಯಲ್ಲಾಂಗ GzÀÄÝ

1286 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

1287 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗಭಿ GzÀÄÝ

1288 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಶ್ ಅಲಸಳಿಿ vÉÆUÀj

1289 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ GzÀÄÝ

1290 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಭಿ vÉÆUÀj

1291 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ GzÀÄÝ

1292 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಿಯಗ vÉÆUÀj

1293 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫಭಿ GzÀÄÝ

1294 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಭರಾಮ vÉÆUÀj

1295 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಮಯ vÉÆUÀj

1296 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ GzÀÄÝ

1297 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಬ್ದದ ಲಾಲ  ಶಯಿಕ್ 

ಅಫಾಾ ದ್
vÉÆUÀj

1298 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ GzÀÄÝ

1299 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ vÉÆUÀj

1300 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಂಗಲ GzÀÄÝ

1301 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ GzÀÄÝ

1302 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇ ವಯಣ vÉÆUÀj

1303 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರುದಾ   ಕಟಿ್ಟ ಭನಿ GzÀÄÝ

1304 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ vÉÆUÀj

1305 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಯೊೇಗಿ vÉÆUÀj

1306 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ vÉÆUÀj

1307 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ vÉÆUÀj



1308 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ vÉÆUÀj

1309 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ vÉÆUÀj

1310 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೇತಭಿ vÉÆUÀj

1311 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ರಾವೂರ್ vÉÆUÀj

1312 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಿತ್ತಾ vÉÆUÀj

1313 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿಲ್ ನಯಬೇಲ್ಲ vÉÆUÀj

1314 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಯನಾಥ vÉÆUÀj

1315 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತರಾಸಿಾಂಗ್ vÉÆUÀj

1316 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಟಲ್ vÉÆUÀj

1317 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕು vÉÆUÀj

1318 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಶೇೇದ್ರಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1319 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶಖರ್ vÉÆUÀj

1320 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

1321 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾವಿರ್ತಾ vÉÆUÀj

1322 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

1323 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ vÉÆUÀj

1324 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಠಾಕೂರ್ vÉÆUÀj

1325 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗ್ಧರ್ vÉÆUÀj

1326 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ್ vÉÆUÀj

1327 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಮಾ vÉÆUÀj

1328 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ vÉÆUÀj

1329 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ vÉÆUÀj

1330 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇವಿಾಂದ vÉÆUÀj

1331 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ vÉÆUÀj

1332 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವ್ vÉÆUÀj

1333 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ vÉÆUÀj

1334 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆUÀj

1335 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಂಗ vÉÆUÀj

1336 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ vÉÆUÀj

1337 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1338 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  vÉÆUÀj

1339 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

1340 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  vÉÆUÀj

1341 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ vÉÆUÀj

1342 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ vÉÆUÀj

1343 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ vÉÆUÀj

1344 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ vÉÆUÀj

1345 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  vÉÆUÀj

1346 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ vÉÆUÀj

1347 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಕಕ ಭಹಾದೇವಿ vÉÆUÀj

1348 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ vÉÆUÀj

1349 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಲಭೇಭ vÉÆUÀj

1350 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೂಪಾಲ್ vÉÆUÀj

1351 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1352 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ  vÉÆUÀj

1353 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ vÉÆUÀj

1354 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ vÉÆUÀj

1355 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಲಾ vÉÆUÀj

1356 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1357 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ್ vÉÆUÀj

1358 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದಿೇಶ್ vÉÆUÀj

1359 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ vÉÆUÀj

1360 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಿ vÉÆUÀj

1361 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

1362 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜಿನ್ vÉÆUÀj

1363 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ vÉÆUÀj

1364 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ vÉÆUÀj

1365 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

1366 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ್ vÉÆUÀj

1367 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಮ್ vÉÆUÀj

1368 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  vÉÆUÀj

1369 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇಪಾಲ್ vÉÆUÀj

1370 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1371 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ vÉÆUÀj

1372 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಜಸಾಬ್ vÉÆUÀj

1373 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೇಯ vÉÆUÀj

1374 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

1375 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ vÉÆUÀj

1376 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇಭ ಗ್ನ್ನ ಚವಾಾ ಣ vÉÆUÀj

1377 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ vÉÆUÀj

1378 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

1379 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಾಜ vÉÆUÀj

1380 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ vÉÆUÀj

1381 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ vÉÆUÀj

1382 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ vÉÆUÀj

1383 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ vÉÆUÀj

1384 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ vÉÆUÀj

1385 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ vÉÆUÀj

1386 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದು ರಾಠೇಡ್ vÉÆUÀj

1387 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಸುಳಭಿ  ಚಿಾಂತಗಾಂಟ್ಟ vÉÆUÀj

1388 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಾಂಡು ರಾಠೇಡ್ vÉÆUÀj

1389 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ರಾಜ್ vÉÆUÀj

1390 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

1391 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಗವಾನ್ vÉÆUÀj

1392 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ vÉÆUÀj

1393 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆUÀj

1394 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆUÀj



1395 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ vÉÆUÀj

1396 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಾಂದಾ vÉÆUÀj

1397 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ vÉÆUÀj

1398 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಮ್ vÉÆUÀj

1399 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ vÉÆUÀj

1400 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೃಶಣ vÉÆUÀj

1401 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ vÉÆUÀj

1402 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ vÉÆUÀj

1403 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಮಯ vÉÆUÀj

1404 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ vÉÆUÀj

1405 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  vÉÆUÀj

1406 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೄ ರಾಜಕುಮಾರ್ vÉÆUÀj

1407 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ vÉÆUÀj

1408 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಭರಾಮ vÉÆUÀj

1409 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ vÉÆUÀj

1410 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ್ vÉÆUÀj

1411 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ vÉÆUÀj

1412 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಭಿ  ಎಲ್ ಬೇಯಿ vÉÆUÀj

1413 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ vÉÆUÀj

1414 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ vÉÆUÀj

1415 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ ºÉ¸ÀgÀÄ

1416 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IMAM SAB ºÉ¸ÀgÀÄ

1417 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

1418 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ºÉ¸ÀgÀÄ

1419 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ºÉ¸ÀgÀÄ

1420 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಭಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

1421 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ ºÉ¸ÀgÀÄ

1422 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

1423 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತನ್ನಜಾ ºÉ¸ÀgÀÄ

1424 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ºÉ¸ÀgÀÄ

1425 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಯೊೇಗ ºÉ¸ÀgÀÄ

1426 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

1427 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲಿ ಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

1428 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ಗೌಡ ºÉ¸ÀgÀÄ

1429 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಲೇಖಾ ಬಿ ºÉ¸ÀgÀÄ

1430 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿಕುಮಾರ್ ºÉ¸ÀgÀÄ

1431 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಿ GzÀÄÝ

1432 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫಣಣ GzÀÄÝ

1433 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  vÉÆUÀj

1434 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಭರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ vÉÆUÀj

1435 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜಜ್ ಮಿಯಾನ್ vÉÆUÀj

1436 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಕೇೇಜ ಅಲ್ಲಯಾಸ್ 

ಭೊೇಜರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್
vÉÆUÀj

1437 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ್ vÉÆUÀj

1438 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನನ ಪೂಣಿ vÉÆUÀj

1439 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನ್ನರಾರ್ vÉÆUÀj

1440 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೇಕ್ vÉÆUÀj

1441 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ವಿ vÉÆUÀj

1442 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ vÉÆUÀj

1443 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಮಾಬಾಯಿ vÉÆUÀj

1444 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ vÉÆUÀj

1445 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದ್ SAB vÉÆUÀj

1446 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಶಾಂತ vÉÆUÀj

1447 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ vÉÆUÀj

1448 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭವ GzÀÄÝ

1449 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭವ vÉÆUÀj

1450 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ GzÀÄÝ

1451 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ vÉÆUÀj

1452 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ GzÀÄÝ

1453 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೂಳಿ vÉÆUÀj

1454 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ vÉÆUÀj

1455 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಭಿ vÉÆUÀj

1456 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇದೇವಿ vÉÆUÀj

1457 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ vÉÆUÀj

1458 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಂತಭಿ vÉÆUÀj

1459 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಿ vÉÆUÀj

1460 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ vÉÆUÀj

1461 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕಂಠಭಿ vÉÆUÀj

1462 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಕಾ  vÉÆUÀj

1463 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಭಿ vÉÆUÀj

1464 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ vÉÆUÀj

1465 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ PÀqÀ¯É

1466 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆನಾನ PÀqÀ¯É

1467 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1468 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1469 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ PÀqÀ¯É

1470 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1471 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಯನ PÀqÀ¯É

1472 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1473 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಹಿಯಭಣ್ 

ಚವಾಾ ಣ್
PÀqÀ¯É

1474 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕು ಹಿಯಭನ್ ಚವಾಾ ಣ್ PÀqÀ¯É

1475 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ PÀqÀ¯É

1476 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB PÀqÀ¯É

1477 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1478 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಷ್ನ ರ್ PÀqÀ¯É

1479 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷಭಿ PÀqÀ¯É

1480 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É



1481 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೇಾಂದಾ  ತೇಲಕ ರ್ PÀqÀ¯É

1482 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ARIF PÀqÀ¯É

1483 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಣಣ PÀqÀ¯É

1484 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ್ PÀqÀ¯É

1485 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುಟ್ಟಲ  ಬಿೇ PÀqÀ¯É

1486 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಲಚಂದಾ PÀqÀ¯É

1487 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ PÀqÀ¯É

1488 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1489 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಣ PÀqÀ¯É

1490 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ PÀqÀ¯É

1491 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಮಯ PÀqÀ¯É

1492 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಿ PÀqÀ¯É

1493 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಭಲ PÀqÀ¯É

1494 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಡ್ಡ ವಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

1495 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲನ್ SAB PÀqÀ¯É

1496 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

1497 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

1498 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

1499 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1500 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪ ರೇಣುಕ PÀqÀ¯É

1501 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಭುರಾಜ್ ರೇಷಿಿ PÀqÀ¯É

1502 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ PÀqÀ¯É

1503 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1504 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುತಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1505 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಜರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ PÀqÀ¯É

1506 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಡ್ಲ ಸಂಜೇವ್ ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೇಲ್
PÀqÀ¯É

1507 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಗಣೇಶ್ PÀqÀ¯É

1508 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೇಲ್
PÀqÀ¯É

1509 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಣಣ  ಗೌಡ PÀqÀ¯É

1510 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಯಫಷ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ PÀqÀ¯É

1511 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

1512 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನನ ಪುಯ PÀqÀ¯É

1513 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಫಷ PÀqÀ¯É

1514 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜಮಯ  ಸಾವ ಮಿ PÀqÀ¯É

1515 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1516 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಳಜ PÀqÀ¯É

1517 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

1518 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

1519 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಲ್ಲಾಂಗ್ PÀqÀ¯É

1520 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಾಂಡುರಂಗರಾವ್ PÀqÀ¯É

1521 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಲೊೇಚನ ಕುಲಕಣಿಿ PÀqÀ¯É

1522 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಲ್ಲನಿ ದೇವಿ PÀqÀ¯É

1523 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1524 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ PÀqÀ¯É

1525 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದಿೇಶ್ PÀqÀ¯É

1526 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

1527 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ PÀqÀ¯É

1528 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿೇಲಾ PÀqÀ¯É

1529 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1530 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ PÀqÀ¯É

1531 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1532 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಮಯ PÀqÀ¯É

1533 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಣಿಕ PÀqÀ¯É

1534 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭವ PÀqÀ¯É

1535 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧಭಿಣಣ PÀqÀ¯É

1536 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಲ  PÀqÀ¯É

1537 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ PÀqÀ¯É

1538 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣುಕದೇವಿ PÀqÀ¯É

1539 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ  ಸಫಲ್ PÀqÀ¯É

1540 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಣಣ  ಸಫಲ್ PÀqÀ¯É

1541 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ PÀqÀ¯É

1542 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಣ PÀqÀ¯É

1543 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡ PÀqÀ¯É

1544 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಶುರಾಭ PÀqÀ¯É

1545 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ PÀqÀ¯É

1546 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1547 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾವಿರ್ತಾ PÀqÀ¯É

1548 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೇಕ್ PÀqÀ¯É

1549 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಾನಂದ್ PÀqÀ¯É

1550 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

1551 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷಭಿ PÀqÀ¯É

1552 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಆರ್ 

ಚವಾನ್
PÀqÀ¯É

1553 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

1554 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಖಾ PÀqÀ¯É

1555 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಗವಂತ PÀqÀ¯É

1556 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1557 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಿಲ್ಲೇಪ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1558 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೇಾಂದಾ PÀqÀ¯É

1559 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

1560 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೃಶಣ  ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1561 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1562 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇ PÀqÀ¯É

1563 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯೂನಸ್ ಮಿಯಾನ್ PÀqÀ¯É

1564 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹನನ  PÀqÀ¯É

1565 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷತಯ ಭಿ PÀqÀ¯É

1566 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಯ ಭಿ PÀqÀ¯É



1567 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶಖರ್ PÀqÀ¯É

1568 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಖರ್ PÀqÀ¯É

1569 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಗೌಡ PÀqÀ¯É

1570 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

1571 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಈಯಮಯ  ಫಷಮಯ  

ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ
PÀqÀ¯É

1572 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

1573 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಿಯಗ PÀqÀ¯É

1574 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಲಾರಿ PÀqÀ¯É

1575 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ PÀqÀ¯É

1576 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಯ  PÀqÀ¯É

1577 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1578 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಭಿ PÀqÀ¯É

1579 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇನಮಯ PÀqÀ¯É

1580 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಮೂದ್ PÀqÀ¯É

1581 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IMAM SAAB PÀqÀ¯É

1582 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK PÀqÀ¯É

1583 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಾಂತಭಿ PÀqÀ¯É

1584 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1585 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಶುರಾಮ್ PÀqÀ¯É

1586 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತಭಿ PÀqÀ¯É

1587 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

1588 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತಮಯ PÀqÀ¯É

1589 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

1590 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾಂಕಟಯಡ್ಡು PÀqÀ¯É

1591 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇವವ ರಿ PÀqÀ¯É

1592 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

1593 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

1594 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರಿಮ PÀqÀ¯É

1595 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನೆನ  PÀqÀ¯É

1596 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

1597 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ PÀqÀ¯É

1598 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  PÀqÀ¯É

1599 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಭಿ PÀqÀ¯É

1600 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇವ ಆಲಳಿಿ PÀqÀ¯É

1601 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ PÀqÀ¯É

1602 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

1603 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರಾ ಮ್ PÀqÀ¯É

1604 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಯಗ PÀqÀ¯É

1605 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1606 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಪಾಂದಾ PÀqÀ¯É

1607 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

1608 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಮ PÀqÀ¯É

1609 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇ PÀqÀ¯É

1610 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1611 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ PÀqÀ¯É

1612 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

1613 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ PÀqÀ¯É

1614 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಷನ PÀqÀ¯É

1615 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ PÀqÀ¯É

1616 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ PÀqÀ¯É

1617 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ PÀqÀ¯É

1618 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಾಂದುಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1619 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

1620 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷದ್ರನಂದ್ PÀqÀ¯É

1621 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ  PÀqÀ¯É

1622 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುಕುಾಂದ PÀqÀ¯É

1623 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1624 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ PÀqÀ¯É

1625 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

1626 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1627 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ PÀqÀ¯É

1628 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1629 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

1630 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಶಂಕರ್ PÀqÀ¯É

1631 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಭಿ PÀqÀ¯É

1632 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇದೇವಿ PÀqÀ¯É

1633 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1634 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ PÀqÀ¯É

1635 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಣ PÀqÀ¯É

1636 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

1637 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕ ಭಿ PÀqÀ¯É

1638 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ PÀqÀ¯É

1639 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡು PÀqÀ¯É

1640 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1641 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇಪ PÀqÀ¯É

1642 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಡೆಪಾ PÀqÀ¯É

1643 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಾಂತಭಿ PÀqÀ¯É

1644 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿೇಲಭಿ PÀqÀ¯É

1645 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಯ PÀqÀ¯É

1646 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

1647 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗನ PÀqÀ¯É

1648 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಭಿ PÀqÀ¯É

1649 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಣ  ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1650 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

1651 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1652 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವವ ಥ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1653 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕಯಗೌಡ PÀqÀ¯É



1654 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಕಲಾ PÀqÀ¯É

1655 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶಖರ್ PÀqÀ¯É

1656 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1657 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ಕೄ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ PÀqÀ¯É

1658 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚೆನನ ಫಷ PÀqÀ¯É

1659 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಯಫಷ PÀqÀ¯É

1660 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಶ್ PÀqÀ¯É

1661 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

1662 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ನ್ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

1663 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಕುಾಂತಲಾ PÀqÀ¯É

1664 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ »A.eÉÆÃ¼À

1665 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ರಿ PÀqÀ¯É

1666 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಣ PÀqÀ¯É

1667 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1668 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1669 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಲಲ ಣಣ  ಸಾಯಿಫಣಣ  

ಸಂಮೇೇ
PÀqÀ¯É

1670 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಭಿ PÀqÀ¯É

1671 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

1672 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ PÀqÀ¯É

1673 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭವ PÀqÀ¯É

1674 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಶೄಟೆ PÀqÀ¯É

1675 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಪಲ್ಲು ವ್ ಆರ್ PÀqÀ¯É

1676 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಲ ಶೄಟಿ್ಟ PÀqÀ¯É

1677 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲಿ ಿ PÀqÀ¯É

1678 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿಕ್ಷ್ PÀqÀ¯É

1679 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಣ PÀqÀ¯É

1680 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1681 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫಣಣ PÀqÀ¯É

1682 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇ PÀqÀ¯É

1683 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1684 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1685 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲನ್ ಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

1686 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಣ PÀqÀ¯É

1687 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

1688 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನ PÀqÀ¯É

1689 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಯಭಿ PÀqÀ¯É

1690 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಸಬೂಬ್ ಬಿೇ 

ಸಾತನೂರು
PÀqÀ¯É

1691 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿನನ ಮಯ PÀqÀ¯É

1692 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಲು PÀqÀ¯É

1693 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದ್ SAB PÀqÀ¯É

1694 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1695 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ   ತಳವಾಯ PÀqÀ¯É

1696 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲ್ಲಾಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

1697 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1698 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಯತ PÀqÀ¯É

1699 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಣಣ PÀqÀ¯É

1700 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಯ ಭಿ PÀqÀ¯É

1701 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಿೇಯರ್ತ PÀqÀ¯É

1702 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರುದಾ ಮುನಿ PÀqÀ¯É

1703 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಭಿ PÀqÀ¯É

1704 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂರ್ಜಳಾ ಎಸ್ ಸಾಹು PÀqÀ¯É

1705 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರ್ಕರ್ PÀqÀ¯É

1706 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಾಂ ಶಯ ಮ್ PÀqÀ¯É

1707 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1708 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

1709 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1710 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

1711 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

1712 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1713 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನನ ರಾಮ PÀqÀ¯É

1714 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರಾ ಭ PÀqÀ¯É

1715 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಮೂರ್ತಿ ಅಾಂಗಡ್ಡ PÀqÀ¯É

1716 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1717 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ PÀqÀ¯É

1718 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

1719 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾನ ಥ PÀqÀ¯É

1720 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಭಿ ಣಣ PÀqÀ¯É

1721 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳ PÀqÀ¯É

1722 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1723 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮ್ PÀqÀ¯É

1724 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಲಾರಿ PÀqÀ¯É

1725 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಣ PÀqÀ¯É

1726 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1727 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಿಫಾ PÀqÀ¯É

1728 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತ್ತಮಭಿ PÀqÀ¯É

1729 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ PÀqÀ¯É

1730 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಭ ಷರಾಫ್ PÀqÀ¯É

1731 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ PÀqÀ¯É

1732 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1733 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈದ PÀqÀ¯É

1734 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಯಷವ ರ್ತ PÀqÀ¯É

1735 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1736 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಣ PÀqÀ¯É

1737 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

1738 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ   ಜಕರ್ತ PÀqÀ¯É

1739 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ PÀqÀ¯É

1740 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕಭಿ PÀqÀ¯É



1741 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ PÀqÀ¯É

1742 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

1743 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿೇತ್ತ PÀqÀ¯É

1744 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಯ ಚಿನ್ PÀqÀ¯É

1745 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುನಾನ PÀqÀ¯É

1746 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳ PÀqÀ¯É

1747 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

1748 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷರೇಜಾ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1749 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಾ ರ್ತ PÀqÀ¯É

1750 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1751 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಣ PÀqÀ¯É

1752 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿೇರಾಮ PÀqÀ¯É

1753 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಕಡಬೂರು PÀqÀ¯É

1754 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ PÀqÀ¯É

1755 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಬೂಬಿ PÀqÀ¯É

1756 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

1757 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ ಣಣ  ಗೌಡ PÀqÀ¯É

1758 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ PÀqÀ¯É

1759 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇಭನಾಥನೇಮ PÀqÀ¯É

1760 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಗಯಡ್ಡು PÀqÀ¯É

1761 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿೇತ್ತ PÀqÀ¯É

1762 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK PÀqÀ¯É

1763 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ್ಚ್ಯಣಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

1764 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ PÀqÀ¯É

1765 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

1766 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ PÀqÀ¯É

1767 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಾಂಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1768 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

1769 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ PÀqÀ¯É

1770 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1771 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ PÀqÀ¯É

1772 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಎಸ್ PÀqÀ¯É

1773 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇಸಭಿ ದ್ ಖಯೂಮ್ 

ಟೇಲ್
PÀqÀ¯É

1774 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿತೇಶ್ ಯಮಶ್ ಶಿಾಂಧೆ PÀqÀ¯É

1775 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಸಿಾನ್ ಟೆಲ್ PÀqÀ¯É

1776 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1777 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

1778 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಶಲ್ ಸಾಗರ್ PÀqÀ¯É

1779 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಸರಿ ಸಾಗರ್ PÀqÀ¯É

1780 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ್ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

1781 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

1782 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

1783 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಾಷನ SAB PÀqÀ¯É

1784 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ ಸಾಗರ್ PÀqÀ¯É

1785 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೈಶಿಾ ೇ PÀqÀ¯É

1786 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಸಾಗರ್ PÀqÀ¯É

1787 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲನಾಥ್ PÀqÀ¯É

1788 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  ಫಷ PÀqÀ¯É

1789 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡ PÀqÀ¯É

1790 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

1791 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

1792 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

1793 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ PÀqÀ¯É

1794 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1795 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇ PÀqÀ¯É

1796 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1797 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಣಣ PÀqÀ¯É

1798 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

1799 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ PÀqÀ¯É

1800 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1801 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ  ನಟ್ಟಕರ್ PÀqÀ¯É

1802 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಪಿರೇಶ್ ಬಾಬಾ PÀqÀ¯É

1803 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೇಾಂದಾ PÀqÀ¯É

1804 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1805 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

1806 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕು PÀqÀ¯É

1807 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

1808 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

1809 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

1810 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚದುಲಾಲ್ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ 

ಜತುರ್
PÀqÀ¯É

1811 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1812 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

1813 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೇನಾ PÀqÀ¯É

1814 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1815 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ PÀqÀ¯É

1816 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಭಿ PÀqÀ¯É

1817 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

1818 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ PÀqÀ¯É

1819 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1820 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ PÀqÀ¯É

1821 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂತಮಯ PÀqÀ¯É

1822 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಭಿಲ PÀqÀ¯É

1823 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಕ್ಚ್ಮ ತ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1824 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಶೇೇಧಭಿ PÀqÀ¯É

1825 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷಮಯ PÀqÀ¯É

1826 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೈಮದ್ ಬಾಫರ್ 

ಮಿಯಾಯ
PÀqÀ¯É



1827 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವ್ PÀqÀ¯É

1828 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮ PÀqÀ¯É

1829 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಲ್ಲೇಮ್ ಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

1830 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಾಂಡು PÀqÀ¯É

1831 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿೇಲಕಂಠ PÀqÀ¯É

1832 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ PÀqÀ¯É

1833 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಮಫ ನಾನ PÀqÀ¯É

1834 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲೊೇಕವರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

1835 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೌಲಾನಾ SAB PÀqÀ¯É

1836 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

1837 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿಜನಾಬಿ PÀqÀ¯É

1838 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಲಾಲ ಬಾಕ್ೂ PÀqÀ¯É

1839 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಲಾಶಿಾ ೇ PÀqÀ¯É

1840 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತವಿೇಯ PÀqÀ¯É

1841 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅ ಣಣ PÀqÀ¯É

1842 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ PÀqÀ¯É

1843 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ PÀqÀ¯É

1844 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1845 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಲಜರಂ PÀqÀ¯É

1846 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ PÀqÀ¯É

1847 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

1848 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

1849 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಿ ಾಂತ್ PÀqÀ¯É

1850 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಣಿಕ PÀqÀ¯É

1851 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತಭಿಮಯ PÀqÀ¯É

1852 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು ಚವಾನ್ PÀqÀ¯É

1853 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾವಿತಾ ಭಿ PÀqÀ¯É

1854 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

1855 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇ ಶರಿ PÀqÀ¯É

1856 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1857 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1858 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

1859 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಲು PÀqÀ¯É

1860 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾ ೇರ್ತ PÀqÀ¯É

1861 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬ್ದ ಪೂಜಾರಿ PÀqÀ¯É

1862 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ PÀqÀ¯É

1863 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಮಭಿ PÀqÀ¯É

1864 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ PÀqÀ¯É

1865 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ PÀqÀ¯É

1866 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

1867 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಾಂ ಭಣಿಕಭಿ PÀqÀ¯É

1868 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಣಣ PÀqÀ¯É

1869 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಣ PÀqÀ¯É

1870 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ್ಚ್ವನ್ PÀqÀ¯É

1871 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ PÀqÀ¯É

1872 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇಸನ್ PÀqÀ¯É

1873 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1874 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿಎಚ್ PÀqÀ¯É

1875 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಜಲ್ಲ ದೇವಿ PÀqÀ¯É

1876 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವ್ PÀqÀ¯É

1877 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ PÀqÀ¯É

1878 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1879 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಶಿೇಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1880 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

1881 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇವಿಾಂದ PÀqÀ¯É

1882 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1883 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

1884 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕುತಲಾ ದೇವಿ PÀqÀ¯É

1885 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇಯಮಯ  ಟೊೇಟನ ಳಿಿ PÀqÀ¯É

1886 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

1887 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1888 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಾಂಗ PÀqÀ¯É

1889 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ PÀqÀ¯É

1890 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣುಕ PÀqÀ¯É

1891 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಫವ PÀqÀ¯É

1892 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ PÀqÀ¯É

1893 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಿನಾಬಿ PÀqÀ¯É

1894 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ PÀqÀ¯É

1895 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

1896 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಲಾಲ  ಫಖಾಶ್ PÀqÀ¯É

1897 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಿತ್ತ PÀqÀ¯É

1898 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ PÀqÀ¯É

1899 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1900 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುನಾಥ PÀqÀ¯É

1901 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಿತ್ತಾ PÀqÀ¯É

1902 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1903 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ PÀqÀ¯É

1904 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

1905 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಳ PÀqÀ¯É

1906 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ PÀqÀ¯É

1907 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕ PÀqÀ¯É

1908 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1909 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

1910 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ PÀqÀ¯É

1911 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರ್ತ ಣಣ PÀqÀ¯É

1912 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದವಯಥ PÀqÀ¯É

1913 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ PÀqÀ¯É



1914 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತ PÀqÀ¯É

1915 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

1916 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರುದಾ   ಕಟಿ್ಟ ಭನಿ PÀqÀ¯É

1917 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ  PÀqÀ¯É

1918 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣಣ ಸಿದದ  PÀqÀ¯É

1919 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1920 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಕಕ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

1921 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬವಮ ಾಂದಾ PÀqÀ¯É

1922 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಮಯ PÀqÀ¯É

1923 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿಲ್ PÀqÀ¯É

1924 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕ್ಷ್ PÀqÀ¯É

1925 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1926 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  PÀqÀ¯É

1927 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ ಭಿ PÀqÀ¯É

1928 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಭಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

1929 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1930 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಣಣ PÀqÀ¯É

1931 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆನಂದ್ PÀqÀ¯É

1932 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

1933 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1934 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಶ್ PÀqÀ¯É

1935 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಶೆಕ್ ಭಹೇಬೂಬ್ 

ಗದ್ರವ ಲ್
PÀqÀ¯É

1936 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

1937 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1938 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇಣುಕ PÀqÀ¯É

1939 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲನನ  ಯಾಗಶೄಟಿ್ಟ PÀqÀ¯É

1940 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ERAPPA PÀqÀ¯É

1941 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನಾಕ್ಚ್ಮ PÀqÀ¯É

1942 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ PÀqÀ¯É

1943 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1944 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1945 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ PÀqÀ¯É

1946 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ PÀqÀ¯É

1947 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ PÀqÀ¯É

1948 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ ವಿ ಕಲುಫ ಗಿಿ PÀqÀ¯É

1949 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

1950 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಫಣಣ PÀqÀ¯É

1951 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

1952 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ PÀqÀ¯É

1953 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

1954 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

1955 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಫೂರ್ SAB PÀqÀ¯É

1956 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ERABAI PÀqÀ¯É

1957 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

1958 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

1959 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ ಮಿಯಾ PÀqÀ¯É

1960 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ ಭಿ PÀqÀ¯É

1961 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ  ಮಯಗೇಳಕ ರ್ PÀqÀ¯É

1962 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1963 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದ್ರಾ ಭ  

ಮಯಗೇಳಕ ರ್
PÀqÀ¯É

1964 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1965 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ PÀqÀ¯É

1966 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಿೇತ್ತ PÀqÀ¯É

1967 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ್ PÀqÀ¯É

1968 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವಿನಾಶ್ ಎಾಂ ಖಚಿತ PÀqÀ¯É

1969 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಭಿ PÀqÀ¯É

1970 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

1971 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜಿನ PÀqÀ¯É

1972 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

1973 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಖಲ್ ಅಲ್ಲ PÀqÀ¯É

1974 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

1975 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ PÀqÀ¯É

1976 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

1977 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೇಕಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

1978 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ PÀqÀ¯É

1979 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

1980 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

1981 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ PÀqÀ¯É

1982 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿರೇಖಾ PÀqÀ¯É

1983 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

1984 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ PÀqÀ¯É

1985 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಕಶ್ ದಡು ಭನಿ PÀqÀ¯É

1986 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ PÀqÀ¯É

1987 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೇಷ್ PÀqÀ¯É

1988 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ PÀqÀ¯É

1989 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ PÀqÀ¯É

1990 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

1991 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಲಾಕ  ಪ ಕುಲಕಣಿಿ PÀqÀ¯É

1992 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ವಿೇಣ್ ಜೆ ಕುಲಕಣಿಿ PÀqÀ¯É

1993 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಭದ್ ಅಯೂಬ್ PÀqÀ¯É

1994 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

1995 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇನ PÀqÀ¯É

1996 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ PÀqÀ¯É

1997 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ ಇಟಗಿ PÀqÀ¯É

1998 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

1999 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

2000 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಶಿೇಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É



2001 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಯವಿೇಾಂದಾ ನಾಥ ಡ್ಡ 

ಮಯಗಲ್
PÀqÀ¯É

2002 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾಣಿಶಿಾ ೇ PÀqÀ¯É

2003 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2004 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವ  ಹಟಿ್ಟ PÀqÀ¯É

2005 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನಿನ  ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2006 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

2007 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧೂಳಿ PÀqÀ¯É

2008 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಾಸಿಿ ೇನ್ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2009 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ PÀqÀ¯É

2010 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2011 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನನ ಪುಯ PÀqÀ¯É

2012 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಣಣ PÀqÀ¯É

2013 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಘಂಟೆ PÀqÀ¯É

2014 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಮಯಗಲ್ PÀqÀ¯É

2015 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

2016 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡ್ಡಲ PÀqÀ¯É

2017 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುನೆನ ೇಶ್ PÀqÀ¯É

2018 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಿೇತ್ತ PÀqÀ¯É

2019 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇ PÀqÀ¯É

2020 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

2021 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಕಶ್ PÀqÀ¯É

2022 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಕ್ಚ್ವನ್ ರಾವ್ PÀqÀ¯É

2023 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

2024 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಜಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

2025 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಬಿೇರ್ ಮಿಯಾನ್ PÀqÀ¯É

2026 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿದ್ರಯ ರ್ತ PÀqÀ¯É

2027 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿದ್ರಯ ಧಯ ಷನಭನಿ PÀqÀ¯É

2028 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ರಾಜ್ PÀqÀ¯É

2029 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2030 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೇಯ PÀqÀ¯É

2031 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

2032 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2033 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಿ PÀqÀ¯É

2034 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ PÀqÀ¯É

2035 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

2036 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಭ ದೇವಿ PÀqÀ¯É

2037 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2038 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇನ PÀqÀ¯É

2039 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸೈಮದ್ ಮುಖಾತರುದಿನ್ 

ಚಿಸಿಿ
PÀqÀ¯É

2040 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ   ಎಲ್ ಇಾಂಗಳಗಿ PÀqÀ¯É

2041 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2042 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕಯಭಿ PÀqÀ¯É

2043 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ PÀqÀ¯É

2044 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಜಾತ್ PÀqÀ¯É

2045 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ »A.eÉÆÃ¼À

2046 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ರಾಭ »A.eÉÆÃ¼À

2047 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ »A.eÉÆÃ¼À

2048 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಂದಕುಮಾರ್ »A.eÉÆÃ¼À

2049 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಲಾ »A.eÉÆÃ¼À

2050 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಖರ್ ಡು ಡ್ಡಗ »A.eÉÆÃ¼À

2051 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ »A.eÉÆÃ¼À

2052 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಾಂಧರ್ತ ಕುಲಕಣಿಿ »A.eÉÆÃ¼À

2053 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಣ  ಜಾದರ್ »A.eÉÆÃ¼À

2054 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  PÀqÀ¯É

2055 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಭತ್ PÀqÀ¯É

2056 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಶ್ PÀqÀ¯É

2057 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ PÀqÀ¯É

2058 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

2059 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೆಲಾ PÀqÀ¯É

2060 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ ಸಿ PÀqÀ¯É

2061 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2062 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನ್ SAB PÀqÀ¯É

2063 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

2064 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2065 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಸಿಡ್ ಮಿಯಾ PÀqÀ¯É

2066 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2067 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2068 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2069 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಾಲ  ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2070 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

2071 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

2072 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಣಿಮಯ PÀqÀ¯É

2073 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧಭಿಮಯ  ಕಲಾಲ್ PÀqÀ¯É

2074 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮೃತ PÀqÀ¯É

2075 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ  PÀqÀ¯É

2076 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಮಯ PÀqÀ¯É

2077 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಾರ್ತ PÀqÀ¯É

2078 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭದೇವಿ PÀqÀ¯É

2079 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಗೌಡ PÀqÀ¯É

2080 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇ  ಗೌಡ PÀqÀ¯É

2081 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇನಾಥ PÀqÀ¯É

2082 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾ ಯಾಾಂಕ ಸಾಗರ್ PÀqÀ¯É

2083 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪತಂಫಯರಾವ್ PÀqÀ¯É

2084 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಯಭಿ PÀqÀ¯É

2085 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ PÀqÀ¯É

2086 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಮಯ PÀqÀ¯É



2087 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ PÀqÀ¯É

2088 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

2089 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

2090 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬಚಂದಾ PÀqÀ¯É

2091 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರಾ ಭ PÀqÀ¯É

2092 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2093 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2094 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ PÀqÀ¯É

2095 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಯಣ  ಅಲೊಲ ೇಳಿಿ PÀqÀ¯É

2096 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ರಾಭ ಸಿದದ ಣಣ  ಬಾಲ್ಲ PÀqÀ¯É

2097 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಣ PÀqÀ¯É

2098 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡ  ದಡು ಭನಿ PÀqÀ¯É

2099 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಗೌಡ PÀqÀ¯É

2100 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ PÀqÀ¯É

2101 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುನಾಥ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2102 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಶ್ PÀqÀ¯É

2103 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖಾದಿರ್ PÀqÀ¯É

2104 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ   ಲ್ಲ ಡ್ PÀqÀ¯É

2105 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆವಾ ಭ ಮಯಗಲ್ PÀqÀ¯É

2106 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ . PÀqÀ¯É

2107 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

2108 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫಭಿ PÀqÀ¯É

2109 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2110 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿೇರಾಮ PÀqÀ¯É

2111 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಯಭಿ PÀqÀ¯É

2112 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜಿನ PÀqÀ¯É

2113 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ PÀqÀ¯É

2114 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

2115 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ ಶೄತ್ PÀqÀ¯É

2116 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ದಿೇಪ್ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2117 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಭಿ PÀqÀ¯É

2118 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇರಾಜ್ ಆರ್ ಡಶೄಟಿ್ಟ PÀqÀ¯É

2119 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

2120 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೃತುಯ ಾಂಜಮ PÀqÀ¯É

2121 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭನೇಜ್ ಕುಮಾರ್ 

ಾಂದು ಫಫರ್
PÀqÀ¯É

2122 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇಪಾಲ್ PÀqÀ¯É

2123 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

2124 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2125 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಣ PÀqÀ¯É

2126 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ನ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

2127 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2128 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ PÀqÀ¯É

2129 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಂಗಲ PÀqÀ¯É

2130 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

2131 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2132 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

2133 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುರಾಬ್ ಹುಸೇನ್ PÀqÀ¯É

2134 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ PÀqÀ¯É

2135 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ PÀqÀ¯É

2136 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲೇಲಾ PÀqÀ¯É

2137 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2138 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2139 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

2140 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

2141 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ PÀqÀ¯É

2142 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಶ್ PÀqÀ¯É

2143 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

2144 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜನಾದಿನ PÀqÀ¯É

2145 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಣ  ಭಲಲ ಣಣ PÀqÀ¯É

2146 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿೇನಾಕ್ಚ್ಮ PÀqÀ¯É

2147 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಲ ಭಿ  ಕಶಿ PÀqÀ¯É

2148 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

2149 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ  ಕಡಿಲಕ ರ್ PÀqÀ¯É

2150 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2151 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕ PÀqÀ¯É

2152 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಶಿಕಲಾ PÀqÀ¯É

2153 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

2154 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವುಜ PÀqÀ¯É

2155 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

2156 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯ PÀqÀ¯É

2157 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಗಲ PÀqÀ¯É

2158 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದಿೇಶ್ PÀqÀ¯É

2159 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

2160 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ PÀqÀ¯É

2161 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

2162 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2163 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಜನಮಯ PÀqÀ¯É

2164 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಭಿ PÀqÀ¯É

2165 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಲಲ PÀqÀ¯É

2166 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಳ PÀqÀ¯É

2167 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ PÀqÀ¯É

2168 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿೇಲು ಸಿಾಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್ PÀqÀ¯É

2169 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು PÀqÀ¯É

2170 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಭರಾಮ PÀqÀ¯É

2171 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2172 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಖರ್ PÀqÀ¯É



2173 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಭಮಯ  ಕಲಾಲ್ PÀqÀ¯É

2174 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೈಶಿಾ ೇ PÀqÀ¯É

2175 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಣಣ PÀqÀ¯É

2176 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೇ PÀqÀ¯É

2177 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಮಿೇದಬಿ PÀqÀ¯É

2178 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಿ್ಷ್ ಣರಾವ್ ಟವಾರಿ PÀqÀ¯É

2179 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

2180 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2181 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾ ೇಮಿಲಾಬೈ PÀqÀ¯É

2182 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ PÀqÀ¯É

2183 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ PÀqÀ¯É

2184 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ PÀqÀ¯É

2185 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ PÀqÀ¯É

2186 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಫೂರ್ PÀqÀ¯É

2187 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಸಿಲ ಾಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

2188 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2189 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿೇಲಭಿ PÀqÀ¯É

2190 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹನನ  PÀqÀ¯É

2191 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಣಣ  ದಡು ಭನಿ PÀqÀ¯É

2192 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವರಿೇ ಬಿ ದಯವೇಶ್ PÀqÀ¯É

2193 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಬಿಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

2194 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಲ್ಲತಭಿ PÀqÀ¯É

2195 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

2196 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೄವ ೇತ್ತ ಸಾಗರ್ PÀqÀ¯É

2197 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನವಿೇಯ PÀqÀ¯É

2198 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇ PÀqÀ¯É

2199 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಲಭೇಭ PÀqÀ¯É

2200 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗಿೇಯಥಿ PÀqÀ¯É

2201 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2202 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಜನಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

2203 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಮಾಶ PÀqÀ¯É

2204 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ PÀqÀ¯É

2205 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

2206 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿೇಲಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

2207 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಣಣ  ದುಗಿ PÀqÀ¯É

2208 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನೆನ ಮಿಾ PÀqÀ¯É

2209 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧನಿಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2210 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇ  ಗೌಡ PÀqÀ¯É

2211 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MD.Ishakh PÀqÀ¯É

2212 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

2213 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡಭಿ PÀqÀ¯É

2214 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಯಭಿ PÀqÀ¯É

2215 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಮಯ PÀqÀ¯É

2216 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಿಥ PÀqÀ¯É

2217 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುಕೄಾ ೇದ್ರಯ ಆರೇಗಯ  PÀqÀ¯É

2218 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುಕೄಾ ೇದ್ರಯ ಆರೇಗಯ  PÀqÀ¯É

2219 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಣ PÀqÀ¯É

2220 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಪಾಂದಾ PÀqÀ¯É

2221 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಂಣಣ PÀqÀ¯É

2222 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಾಂದಾ ಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

2223 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತೇಟಮಯ PÀqÀ¯É

2224 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಾಂತೇಶ್ PÀqÀ¯É

2225 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾಥ PÀqÀ¯É

2226 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೊೇಜ PÀqÀ¯É

2227 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತಭಿ ಣಣ PÀqÀ¯É

2228 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2229 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಮಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2230 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2231 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ PÀqÀ¯É

2232 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  PÀqÀ¯É

2233 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2234 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಣ PÀqÀ¯É

2235 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

2236 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಮದ್ ಅಸಿ ದ್ PÀqÀ¯É

2237 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

2238 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಕೃಶಣ PÀqÀ¯É

2239 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫನೇಶ್ PÀqÀ¯É

2240 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖುಷಿಿದ್ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2241 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿೇಲಕಂಠ ಸಫಲ್ PÀqÀ¯É

2242 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತ್ತಾ ರ್ PÀqÀ¯É

2243 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ್ಚ್ೇಯಲ್ಲಾಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

2244 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

2245 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಗಂಗಿಮಾಲಭಿ  ಡ್ಡ 

ಸಾತೂನ ರು
PÀqÀ¯É

2246 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷವಿತ್ತ PÀqÀ¯É

2247 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬೆಾಂಗಳೂರು PÀqÀ¯É

2248 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಲಾಸ್ ರಾವ್ PÀqÀ¯É

2249 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

2250 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೇಕ್ PÀqÀ¯É

2251 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ PÀqÀ¯É

2252 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫವ PÀqÀ¯É

2253 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ PÀqÀ¯É

2254 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

2255 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇಭಿ PÀqÀ¯É

2256 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

2257 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿನಾಥ್ PÀqÀ¯É

2258 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಬೈ PÀqÀ¯É



2259 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶಖರ್ PÀqÀ¯É

2260 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಿ  ಮುಗಲಕರ್ PÀqÀ¯É

2261 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಭುಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

2262 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಮ್ PÀqÀ¯É

2263 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇನಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2264 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಸದೂದ ರ್ ಮಿಯಾಯ PÀqÀ¯É

2265 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2266 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಿಕಭಿ PÀqÀ¯É

2267 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಳುಜಾರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2268 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2269 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು PÀqÀ¯É

2270 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2271 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಲ  PÀqÀ¯É

2272 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾಣಿಶಿಾ ೇ PÀqÀ¯É

2273 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯೆಷ PÀqÀ¯É

2274 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಬಿಕ PÀqÀ¯É

2275 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಣಿ PÀqÀ¯É

2276 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ PÀqÀ¯É

2277 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2278 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಡ್ಲ ಉದಮಕುಮಾಯ 

ರಾವೂಯಕರ್
PÀqÀ¯É

2279 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಕಕ  PÀqÀ¯É

2280 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2281 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ PÀqÀ¯É

2282 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

2283 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇವಿ PÀqÀ¯É

2284 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2285 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2286 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ PÀqÀ¯É

2287 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

2288 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

2289 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

2290 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಾಂಬಿಾ ಶ್ PÀqÀ¯É

2291 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ PÀqÀ¯É

2292 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ್ PÀqÀ¯É

2293 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ PÀqÀ¯É

2294 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇವಿಾಂದ PÀqÀ¯É

2295 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗ್ಧರ್ PÀqÀ¯É

2296 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

2297 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2298 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2299 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಜಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

2300 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೇಯ PÀqÀ¯É

2301 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

2302 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರುರ್ತ PÀqÀ¯É

2303 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ PÀqÀ¯É

2304 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ PÀqÀ¯É

2305 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಾಜ PÀqÀ¯É

2306 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ PÀqÀ¯É

2307 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

2308 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಕಾ  PÀqÀ¯É

2309 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ PÀqÀ¯É

2310 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ PÀqÀ¯É

2311 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

2312 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಿ PÀqÀ¯É

2313 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ PÀqÀ¯É

2314 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭವ PÀqÀ¯É

2315 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

2316 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಾಂದಾ PÀqÀ¯É

2317 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಿದ್ PÀqÀ¯É

2318 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇವಿಬಾಯಿ ಸೇಭ 

ಚವಾಾ ಣ
PÀqÀ¯É

2319 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ PÀqÀ¯É

2320 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಾಗ PÀqÀ¯É

2321 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

2322 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ PÀqÀ¯É

2323 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

2324 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ PÀqÀ¯É

2325 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಕ  PÀqÀ¯É

2326 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ PÀqÀ¯É

2327 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2328 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು ರಾಥೊೇಡ್ PÀqÀ¯É

2329 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾರಾಮಣ ಯಥೊೇಡ್ PÀqÀ¯É

2330 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇ PÀqÀ¯É

2331 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೃಶಣ  ರಾಠೇಡ್ PÀqÀ¯É

2332 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ ರಾಠೇಡ್ PÀqÀ¯É

2333 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖೇರು ರಾಥೊೇಡ್ PÀqÀ¯É

2334 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ PÀqÀ¯É

2335 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2336 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಣಿಕ್ ರಾಥೊೇಡ್ PÀqÀ¯É

2337 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಧಮುಿ PÀqÀ¯É

2338 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2339 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2340 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ PÀqÀ¯É

2341 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಾಲು PÀqÀ¯É

2342 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇನ PÀqÀ¯É

2343 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2344 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಣಣ »A.eÉÆÃ¼À

2345 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ »A.eÉÆÃ¼À



2346 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಪುತಾ  »A.eÉÆÃ¼À

2347 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿನನ ಭಿ »A.eÉÆÃ¼À

2348 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇದೇವಿ »A.eÉÆÃ¼À

2349 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕಯ »A.eÉÆÃ¼À

2350 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ »A.eÉÆÃ¼À

2351 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ »A.eÉÆÃ¼À

2352 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ »A.eÉÆÃ¼À

2353 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಡ »A.eÉÆÃ¼À

2354 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ ಯಡ್ಡು »A.eÉÆÃ¼À

2355 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಷಜಜ ನ್ »A.eÉÆÃ¼À

2356 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗೇಶ್ »A.eÉÆÃ¼À

2357 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ »A.eÉÆÃ¼À

2358 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ »A.eÉÆÃ¼À

2359 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ »A.eÉÆÃ¼À

2360 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  »A.eÉÆÃ¼À

2361 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇವವ ರಿ »A.eÉÆÃ¼À

2362 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ »A.eÉÆÃ¼À

2363 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗ ರೆಡ್ಡು »A.eÉÆÃ¼À

2364 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಭಷೇಕ್ »A.eÉÆÃ¼À

2365 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

2366 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

2367 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚನನ   ಬಾಲ್ಲ PÀqÀ¯É

2368 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ PÀqÀ¯É

2369 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

2370 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭಣಣ PÀqÀ¯É

2371 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

2372 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

2373 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ PÀqÀ¯É

2374 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ PÀqÀ¯É

2375 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2376 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ PÀqÀ¯É

2377 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೄ ರಾಜಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

2378 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ PÀqÀ¯É

2379 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2380 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿೇರಾಮ PÀqÀ¯É

2381 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಶಿೇರಾಮ PÀqÀ¯É

2382 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕಂಠಭಿ PÀqÀ¯É

2383 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇ PÀqÀ¯É

2384 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅವಿನಾಶ್ PÀqÀ¯É

2385 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

2386 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ PÀqÀ¯É

2387 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2388 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

2389 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫಣಣ PÀqÀ¯É

2390 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗರಾಜ್ PÀqÀ¯É

2391 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಗ PÀqÀ¯É

2392 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

2393 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ್ »A.eÉÆÃ¼À

2394 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಣ »A.eÉÆÃ¼À

2395 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ಧಂರ್ಜ ಚವಾಾ ಣ್ »A.eÉÆÃ¼À

2396 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ »A.eÉÆÃ¼À

2397 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ »A.eÉÆÃ¼À

2398 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾನಿಾಂಗ »A.eÉÆÃ¼À

2399 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ »A.eÉÆÃ¼À

2400 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾತಭಿ »A.eÉÆÃ¼À

2401 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ »A.eÉÆÃ¼À

2402 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ »A.eÉÆÃ¼À

2403 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಣ್ಣ »A.eÉÆÃ¼À

2404 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೈಭೇಮ್ »A.eÉÆÃ¼À

2405 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಂಡೆ »A.eÉÆÃ¼À

2406 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅರುಣ »A.eÉÆÃ¼À

2407 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಯದ್ರ »A.eÉÆÃ¼À

2408 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚೆನನ ಫಷ  ಗೌಡ PÀqÀ¯É

2409 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇರೇಶ್ PÀqÀ¯É

2410 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

2411 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡು  ಪಾಲಪ್ PÀqÀ¯É

2412 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಭರಾಮ PÀqÀ¯É

2413 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

2414 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕೄಾ  PÀqÀ¯É

2415 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2416 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಮಿತ್ತಾ PÀqÀ¯É

2417 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌತಮ್ ನಾಯ್ಕ PÀqÀ¯É

2418 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

2419 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

2420 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ PÀqÀ¯É

2421 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2422 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

2423 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2424 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಣಣ PÀqÀ¯É

2425 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ  ಭಂಗಿ PÀqÀ¯É

2426 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇರೇಾಂದಾ PÀqÀ¯É

2427 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಬಾಜಾಜ್ PÀqÀ¯É

2428 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

2429 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಭಿಲಾ PÀqÀ¯É

2430 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಣಣ PÀqÀ¯É

2431 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ರಾಜ್ PÀqÀ¯É



2432 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ PÀqÀ¯É

2433 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಭಿ PÀqÀ¯É

2434 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಜಾ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ PÀqÀ¯É

2435 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಾಂಕಟೇಶ್ PÀqÀ¯É

2436 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

2437 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈವವ ಯಭಿ PÀqÀ¯É

2438 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫರಿೇಶ್ PÀqÀ¯É

2439 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಜೇಜ್ ಮಿಯಾ ಮುಲಾಲ PÀqÀ¯É

2440 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದ್ರದ ರೂಡ್ ಎಸ್ 

ಸೇನಾರ್
PÀqÀ¯É

2441 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಲಾಡ್ ರಾವ್ PÀqÀ¯É

2442 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿೇಲಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

2443 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇಭಿ PÀqÀ¯É

2444 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ PÀqÀ¯É

2445 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಬದಾ ಭಿ PÀqÀ¯É

2446 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೂಳಿನಾಥ್ PÀqÀ¯É

2447 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2448 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

2449 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇ PÀqÀ¯É

2450 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಯಣಣ PÀqÀ¯É

2451 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

2452 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

2453 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಯಷವ ರ್ತ PÀqÀ¯É

2454 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫರಾಮ PÀqÀ¯É

2455 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

2456 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತೇಷ್ PÀqÀ¯É

2457 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಣಣ PÀqÀ¯É

2458 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಬದಾ ಭಿ PÀqÀ¯É

2459 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿನೇಡ್ PÀqÀ¯É

2460 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಮ್ PÀqÀ¯É

2461 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚೇಕಲಾ PÀqÀ¯É

2462 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಟಕುಾ PÀqÀ¯É

2463 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಲರಾಮ್ PÀqÀ¯É

2464 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಮು PÀqÀ¯É

2465 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

2466 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೆಸರು PÀqÀ¯É

2467 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈದ PÀqÀ¯É

2468 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಣ PÀqÀ¯É

2469 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಪಾಲ್ PÀqÀ¯É

2470 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ PÀqÀ¯É

2471 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ PÀqÀ¯É

2472 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

2473 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಷಲಾ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2474 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2475 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೌಯಭಿ PÀqÀ¯É

2476 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ PÀqÀ¯É

2477 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲೇಲ್ ಟೆಲ್ PÀqÀ¯É

2478 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಠಲರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ PÀqÀ¯É

2479 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬದಾ  PÀqÀ¯É

2480 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಳಷ PÀqÀ¯É

2481 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಣಣ PÀqÀ¯É

2482 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

2483 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಣಮಂತರಾಮ ಕೇಳಿಿ PÀqÀ¯É

2484 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಪ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2485 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಖರ್ PÀqÀ¯É

2486 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ PÀqÀ¯É

2487 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷಣಣ PÀqÀ¯É

2488 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

2489 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರೂಲಾ PÀqÀ¯É

2490 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಕ್ಚ್ಾ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2491 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2492 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ IMAMSAB PÀqÀ¯É

2493 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಿೇಫಾ ಬಿೇ PÀqÀ¯É

2494 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇಸಭಿ ದ್ ಇಫಾಿನ್ 

ಅಸಿ ದ್
PÀqÀ¯É

2495 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವ PÀqÀ¯É

2496 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದ PÀqÀ¯É

2497 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

2498 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಇಾಂದಿರಾಬಾಯಿ ಉಫ್ಿ 

ವಕುಾಂತಲ್
PÀqÀ¯É

2499 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2500 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇ PÀqÀ¯É

2501 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ನಿಲಭಿ PÀqÀ¯É

2502 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಣಣ PÀqÀ¯É

2503 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರಾ ಭ PÀqÀ¯É

2504 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ  ದೇವಿ PÀqÀ¯É

2505 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

2506 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

2507 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

2508 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕ್ಚ್ವನ್ PÀqÀ¯É

2509 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

2510 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2511 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾವ್ PÀqÀ¯É

2512 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2513 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2514 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಟಭಹಾರಾಜ PÀqÀ¯É

2515 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಭಲಾ PÀqÀ¯É



2516 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ನಾಸಿೇರ್ ಅಸಭದ್ 

ಖಸಾಬ್
PÀqÀ¯É

2517 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿದದ ನಗೌಡ ಬಿ 

ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್
PÀqÀ¯É

2518 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ ಪಂಚಲ್ PÀqÀ¯É

2519 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಶಿೇದ್ರ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2520 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ PÀqÀ¯É

2521 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾದೆ್ರ  ಕಶಿಮ್ ಕುರೇಶಿ PÀqÀ¯É

2522 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

2523 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಮೂದ್ PÀqÀ¯É

2524 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ PÀqÀ¯É

2525 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಳಭಿ PÀqÀ¯É

2526 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷ PÀqÀ¯É

2527 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2528 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೆಬೂಬಿಲ PÀqÀ¯É

2529 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೆಕ್ ಹುಸೇನ್ ಅಫಾಾ ದ್ PÀqÀ¯É

2530 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭರ್ತ PÀqÀ¯É

2531 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಣಣ  ಗೌಡ್ PÀqÀ¯É

2532 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ ಪೂಜಾರಿ PÀqÀ¯É

2533 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2534 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಶೄಟಿ   ಸಂಗವಿ PÀqÀ¯É

2535 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ PÀqÀ¯É

2536 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಗಂಗ್ಯ 

ಚವಾಾ ಣ
PÀqÀ¯É

2537 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

2538 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರಾ ಭ PÀqÀ¯É

2539 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ PÀqÀ¯É

2540 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹೈದರ್ SAB PÀqÀ¯É

2541 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ನಗೌಡ PÀqÀ¯É

2542 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನೂಜಾಿಸ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2543 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕಯ PÀqÀ¯É

2544 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

2545 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೌಷಲಯ  ಕಣಕುತೆಿ PÀqÀ¯É

2546 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

2547 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಉಮಾರ್ತ PÀqÀ¯É

2548 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

2549 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪೇಯ PÀqÀ¯É

2550 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸದೇ PÀqÀ¯É

2551 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿೇಾಂದಾ PÀqÀ¯É

2552 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ PÀqÀ¯É

2553 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಮಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2554 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2555 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಣಣ  ಗೌಡ PÀqÀ¯É

2556 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2557 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷೂ ಭಿ PÀqÀ¯É

2558 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿವವ ನಾಥ PÀqÀ¯É

2559 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ PÀqÀ¯É

2560 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಿಭಿ ನಾನ PÀqÀ¯É

2561 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಭಿ PÀqÀ¯É

2562 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಯೊೇಗಿ PÀqÀ¯É

2563 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೌಲಾಬಿ PÀqÀ¯É

2564 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಡಯ  PÀqÀ¯É

2565 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಭಿ PÀqÀ¯É

2566 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ PÀqÀ¯É

2567 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷಭಿ PÀqÀ¯É

2568 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಿನಕ್ಚ್ೂ PÀqÀ¯É

2569 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2570 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಹೇಫರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2571 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

2572 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಂಮಯ PÀqÀ¯É

2573 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನ್ SAB PÀqÀ¯É

2574 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲಭಿ PÀqÀ¯É

2575 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

2576 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ PÀqÀ¯É

2577 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ PÀqÀ¯É

2578 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

2579 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಯಜಯಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2580 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇ PÀqÀ¯É

2581 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ PÀqÀ¯É

2582 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜೇವವ ರಿ PÀqÀ¯É

2583 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬವಮ ಾಂದಾ PÀqÀ¯É

2584 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಯೇಶ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2585 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬಚಂದಾ PÀqÀ¯É

2586 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ PÀqÀ¯É

2587 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ERAPPA PÀqÀ¯É

2588 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2589 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಲಾ PÀqÀ¯É

2590 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ದೇವೇಾಂದಾ  ಭರಿ  

ಪಾಭನರ್
PÀqÀ¯É

2591 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2592 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಲ್ಲೇಲ್ ಅಸಿ ದ್ ಕಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

2593 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ ಣಣ PÀqÀ¯É

2594 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

2595 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಮಯ PÀqÀ¯É

2596 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೇೇಭಾ PÀqÀ¯É

2597 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದು PÀqÀ¯É

2598 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2599 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕವಭಿ PÀqÀ¯É

2600 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ PÀqÀ¯É



2601 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2602 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

2603 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರ್ PÀqÀ¯É

2604 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಾರ್ತ PÀqÀ¯É

2605 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಈಯಣಣ PÀqÀ¯É

2606 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ ಚವಾಣ್ PÀqÀ¯É

2607 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ PÀqÀ¯É

2608 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

2609 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಶ್ PÀqÀ¯É

2610 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಳ PÀqÀ¯É

2611 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿಚಮ  PÀqÀ¯É

2612 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2613 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ತುಳಜಾರಂ PÀqÀ¯É

2614 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2615 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇದೇವಿ PÀqÀ¯É

2616 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ PÀqÀ¯É

2617 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ವಿೇಯಣಣ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ 

ಪಾಟ್ಟೇಲ್
PÀqÀ¯É

2618 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೇಭಣಣ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ PÀqÀ¯É

2619 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲ ೇಶಿ PÀqÀ¯É

2620 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಲ PÀqÀ¯É

2621 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಿ PÀqÀ¯É

2622 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೌಭಾಗಯ PÀqÀ¯É

2623 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫವ PÀqÀ¯É

2624 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಲಗಭಿ PÀqÀ¯É

2625 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ PÀqÀ¯É

2626 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಶ PÀqÀ¯É

2627 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2628 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ PÀqÀ¯É

2629 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪುತಲಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2630 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2631 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಹೇಬ್ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2632 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ್ ಗೌಡ PÀqÀ¯É

2633 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ PÀqÀ¯É

2634 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆಾಂಜನೇಮ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

2635 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೇಯ PÀqÀ¯É

2636 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

2637 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂತಭಿ PÀqÀ¯É

2638 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

2639 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನ್ನೂ ಮ ವಿ ಯಾದಗಿರ್ PÀqÀ¯É

2640 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದುಗಿ PÀqÀ¯É

2641 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಘವೇಾಂದಾ PÀqÀ¯É

2642 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇಯಬದಾ   ಇಾಂಗಳಗಿ PÀqÀ¯É

2643 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅನಂತಕುಮಾಯ PÀqÀ¯É

2644 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷಭಿ PÀqÀ¯É

2645 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಡೆಕ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2646 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ PÀqÀ¯É

2647 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಿೇರಿಾಂಗ್ PÀqÀ¯É

2648 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಮ PÀqÀ¯É

2649 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಚಮಯ  ಸಾವ ಮಿ PÀqÀ¯É

2650 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚೆನನ ಫಷ PÀqÀ¯É

2651 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹೇಶ್ PÀqÀ¯É

2652 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಾನಂದ್ PÀqÀ¯É

2653 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಭಿ PÀqÀ¯É

2654 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಂಪಾರ್ತ PÀqÀ¯É

2655 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಭಿ PÀqÀ¯É

2656 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2657 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

2658 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

2659 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ PÀqÀ¯É

2660 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗಾಂಡ PÀqÀ¯É

2661 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಶವ ರಾಧಯ PÀqÀ¯É

2662 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಯಿೇದ್ ಅಸಿ ದ್ PÀqÀ¯É

2663 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಭಸಬೂಬ್ ಮಿಯಾ 

ಬಾಬ್ದ ಮಿಯಾ ಶೆಖ್
PÀqÀ¯É

2664 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಮಯ PÀqÀ¯É

2665 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾದೇವಿ PÀqÀ¯É

2666 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಭಿ ದ್ ಹುಸೇನ್ PÀqÀ¯É

2667 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ MD RAFEEQ PÀqÀ¯É

2668 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

2669 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೇೇಭಾ PÀqÀ¯É

2670 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೈಮದ್ ಭಸಮೂದ್ PÀqÀ¯É

2671 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದ್ರಾ ಭ PÀqÀ¯É

2672 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಿಯ PÀqÀ¯É

2673 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭರೆ PÀqÀ¯É

2674 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಕತಭಿ PÀqÀ¯É

2675 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ PÀqÀ¯É

2676 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅಸಿ ದ್ PÀqÀ¯É

2677 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಕಶ್ ಗಜಾರೆ PÀqÀ¯É

2678 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

2679 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ PÀqÀ¯É

2680 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇಪಾಲ್ PÀqÀ¯É

2681 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಂಕಣಣ PÀqÀ¯É

2682 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ PÀqÀ¯É

2683 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿ ಜ ಹುಗ್ಯ PÀqÀ¯É

2684 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹಾಜ ಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

2685 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಹುಸೇನಿ PÀqÀ¯É

2686 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಅಣಣ ರಾಮ ವಯಣ  

ಮಳವಂರ್ತ
PÀqÀ¯É



2687 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇವಿೇಾಂದಾ  PÀqÀ¯É

2688 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ  PÀqÀ¯É

2689 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಾಂಡ್ಡ ಜಮಿೇಲ್ PÀqÀ¯É

2690 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವಯಣ PÀqÀ¯É

2691 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲಲ ಭಿ PÀqÀ¯É

2692 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ PÀqÀ¯É

2693 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2694 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಆರಿಫ್ ಅಸಿ ದ್ ಕಸಾಬ್ PÀqÀ¯É

2695 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2696 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯತನ ಭಿ PÀqÀ¯É

2697 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಪುತಾ  PÀqÀ¯É

2698 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ  PÀqÀ¯É

2699 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

2700 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2701 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಲ್ಲೇಾಂ PÀqÀ¯É

2702 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ NABI SAB PÀqÀ¯É

2703 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದುದ PÀqÀ¯É

2704 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಿೇತ್ತ ಬಿ ಮೄಟಿ ನ್ PÀqÀ¯É

2705 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2706 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಕ್ಚ್ೇನಾ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2707 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಚವಾಣ್ ರೂಪಶ್ 

ಕುಮಾರ್
PÀqÀ¯É

2708 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಶೇೇಕ್ PÀqÀ¯É

2709 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ PÀqÀ¯É

2710 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಠಲ್ PÀqÀ¯É

2711 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

2712 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇ PÀqÀ¯É

2713 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ PÀqÀ¯É

2714 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ PÀqÀ¯É

2715 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಡು  PÀqÀ¯É

2716 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಯಷ PÀqÀ¯É

2717 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಮಯ  PÀqÀ¯É

2718 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುಶಲಾಬಾಯಿ ವಾರ್ PÀqÀ¯É

2719 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ PÀqÀ¯É

2720 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ PÀqÀ¯É

2721 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ PÀqÀ¯É

2722 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದಿಲ್ಲೇಪ್ ಕುಮಾರ್ PÀqÀ¯É

2723 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾನ ಥ್ PÀqÀ¯É

2724 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾಳ PÀqÀ¯É

2725 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಾಂತಭಿ PÀqÀ¯É

2726 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ PÀqÀ¯É

2727 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಭದೇವ್ ರಾಥೊೇಡ್ PÀqÀ¯É

2728 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದರ್ PÀqÀ¯É

2729 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಮುನಾಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2730 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿನೇದ್ PÀqÀ¯É

2731 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗನಾಥ PÀqÀ¯É

2732 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಬವಮ ಾಂದಾ PÀqÀ¯É

2733 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಷಫನಾನ PÀqÀ¯É

2734 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ PÀqÀ¯É

2735 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯವಿ PÀqÀ¯É

2736 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಫಷ  ಕಲಾಲ್ PÀqÀ¯É

2737 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭವ PÀqÀ¯É

2738 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಾರೆ PÀqÀ¯É

2739 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಭರಾಮ PÀqÀ¯É

2740 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಕು PÀqÀ¯É

2741 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಜಶಖರ್ PÀqÀ¯É

2742 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗದೇ PÀqÀ¯É

2743 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ASHOK PÀqÀ¯É

2744 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ರೆಡ್ಡು PÀqÀ¯É

2745 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಭಾರ್ತ PÀqÀ¯É

2746 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ PÀqÀ¯É

2747 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ
ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಫೇಕ್ 

ಖಾಸಾಬ್
PÀqÀ¯É

2748 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ PÀqÀ¯É

2749 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ »A.eÉÆÃ¼À

2750 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಹಾಾಂತ »A.eÉÆÃ¼À

2751 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿೇತ್ತ »A.eÉÆÃ¼À

2752 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ »A.eÉÆÃ¼À

2753 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ GIDDE SAB »A.eÉÆÃ¼À

2754 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ »A.eÉÆÃ¼À

2755 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೆದ್ರ ಬೇಗಂ »A.eÉÆÃ¼À

2756 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ »A.eÉÆÃ¼À

2757 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಾ ಭುದೇವ್ »A.eÉÆÃ¼À

2758 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಸಮೂಡ ಬೇಗಂ »A.eÉÆÃ¼À

2759 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ »A.eÉÆÃ¼À

2760 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶುಫದಾ ಭಿ »A.eÉÆÃ¼À

2761 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಮಯ  ಶಿ ಕಲಾಲ್ »A.eÉÆÃ¼À

2762 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ »A.eÉÆÃ¼À

2763 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿೇತ್ತರಾಾಂ »A.eÉÆÃ¼À

2764 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ »A.eÉÆÃ¼À

2765 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ »A.eÉÆÃ¼À

2766 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಭಿ »A.eÉÆÃ¼À

2767 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿಟಿ ಣಣ »A.eÉÆÃ¼À

2768 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕುಸುಮಾರ್ತ ಬೆಳೆಕ ೇರಿ »A.eÉÆÃ¼À

2769 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಿರ್ತ »A.eÉÆÃ¼À

2770 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿವು ಬಾಯಿ »A.eÉÆÃ¼À

2771 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ »A.eÉÆÃ¼À

2772 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜೇನ್ »A.eÉÆÃ¼À



2773 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ GOVIND »A.eÉÆÃ¼À

2774 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲಕಿ್ಷ್ ಣಣ »A.eÉÆÃ¼À

2775 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ PÀqÀ¯É

2776 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗ PÀqÀ¯É

2777 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಮಯ PÀqÀ¯É

2778 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷಭಿ PÀqÀ¯É

2779 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮುಮಾಾ ಜ್ ಬೇಗಂ PÀqÀ¯É

2780 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ನಾಗಭಿ PÀqÀ¯É

2781 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಲಾ PÀqÀ¯É

2782 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದೇಕ್ಚ್ PÀqÀ¯É

2783 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ PÀqÀ¯É

2784 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಪಾಟಿ PÀqÀ¯É

2785 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ದ್ರಕಮಯ PÀqÀ¯É

2786 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸನಮಂತ್ PÀqÀ¯É

2787 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಿದದ ಣಣ PÀqÀ¯É

2788 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಎಯಗಭಿ PÀqÀ¯É

2789 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಿ PÀqÀ¯É

2790 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೆಕ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಾಂ PÀqÀ¯É

2791 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗೇವಿಾಂದ PÀqÀ¯É

2792 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಇರಾಭಿ PÀqÀ¯É

2793 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಲ್ಲಾಂಗಣಣ  ಎಸ್ ಜೇಗಿಿ PÀqÀ¯É

2794 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾರ್ಜ »A.eÉÆÃ¼À

2795 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಗಭಿ »A.eÉÆÃ¼À

2796 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ರಾಭಚಂದಾ »A.eÉÆÃ¼À

2797 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣ »A.eÉÆÃ¼À

2798 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶಿರಾಜ್ »A.eÉÆÃ¼À

2799 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ »A.eÉÆÃ¼À

2800 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫಣಣ »A.eÉÆÃ¼À

2801 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುನಿೇತ್ತ »A.eÉÆÃ¼À

2802 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಜಾಾ ನ »A.eÉÆÃ¼À

2803 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಯಮಶ್ »A.eÉÆÃ¼À

2804 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಬಾಬ್ದ »A.eÉÆÃ¼À

2805 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ರೆಡ್ಡು  ಹಷಭನಿ »A.eÉÆÃ¼À

2806 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಶೃಣು ಗೌಡ »A.eÉÆÃ¼À

2807 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ »A.eÉÆÃ¼À

2808 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಂಗಣಣ »A.eÉÆÃ¼À

2809 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ »A.eÉÆÃ¼À

2810 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಅಾಂಫಣಣ »A.eÉÆÃ¼À

2811 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಫಷರಾಜ »A.eÉÆÃ¼À

2812 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಯಣಭಿ »A.eÉÆÃ¼À

2813 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿಘನ ವವ ರ್ »A.eÉÆÃ¼À

2814 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಭೇಭರಾಮ »A.eÉÆÃ¼À

2815 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ವಿೇಯಬದಾ  »A.eÉÆÃ¼À

2816 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸಾಫಣಣ  ಸಿದದ ನೂರು »A.eÉÆÃ¼À

2817 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಿನನ ಮಯ »A.eÉÆÃ¼À

2818 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ »A.eÉÆÃ¼À

2819 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಗವಿಾ ಬಿ »A.eÉÆÃ¼À

2820 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಸುರೇಖಾ »A.eÉÆÃ¼À

2821 PÀ®§ÄV avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ರೆಡ್ಡು »A.eÉÆÃ¼À

2822 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2823 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2824 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2825 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2826 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ್ಚ್ವನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2827 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2828 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2829 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2830 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2831 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2832 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಭಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2833 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಾ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2834 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2835 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2836 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2837 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2838 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ  ಸಿ ಭಡ್ಡವಾಳ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2839 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2840 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಲಚಂದಾ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2841 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಕವ ©vÀÛ£É ©Ãd

2842 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2843 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ್ಚ್ವನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2844 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2845 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2846 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2847 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗ್ಧರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2848 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2849 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2850 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿವಮ ಾಂದಾ  ಮಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2851 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



2852 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉದಮಕುಮಾರ್ ಭೊೇಸಿಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

2853 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜೇದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2854 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಶಿೇದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2855 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಷನ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2856 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾದಿರ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2857 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಿರ್ ಖಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2858 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

2859 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2860 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಫೇಕ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2861 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೇಯಫದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2862 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2863 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2864 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

2865 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2866 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೇಸಾಿಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2867 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2868 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಾಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2869 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2870 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2871 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಸಲಾಕ ಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2872 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವಂತರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2873 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಭತ್ತಜ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

2874 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ  ಶಿಡು   ಭದನೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

2875 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಶಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2876 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2877 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2878 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭದನಿೂ ಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2879 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2880 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2881 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2882 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಘಮಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2883 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2884 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಂದಿೇವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2885 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೇತ್ತರಾಮಾಚ್ಚಮಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2886 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2887 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

2888 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಕರಾಾಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

2889 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2890 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆತ್ತಬ್ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

2891 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಸ್ ಮಿಯಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2892 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2893 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2894 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2895 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಡು  ©vÀÛ£É ©Ãd

2896 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2897 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2898 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2899 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿವವ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2900 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿದ್ರಯ ನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2901 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಿೇತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

2902 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವಿತ್ತ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2903 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವ ಾಂತರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2904 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2905 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂರ್ಜಳಾ ಭೇಭದೇವ್ ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2906 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2907 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2908 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಶಕ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

2909 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2910 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2911 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2912 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2913 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2914 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಖಣಣ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

2915 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಫಾಿನ್ ಅಲ್ಲ ಖಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2916 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2917 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2918 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2919 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ಮುಗಳನಗೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



2920 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2921 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2922 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಾಂದಿರೇವ ಕುಲಕಣಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2923 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಮೇೇಧರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2924 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2925 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜೇರ್ಜದಿದ ೇನ್ ಅಸಿ ದ್ ಷಯಡಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2926 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತರಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2927 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2928 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2929 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2930 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಯೊೇಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2931 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2932 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2933 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2934 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೆಜಾದ್ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

2935 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಸಿಾನ್ ಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2936 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2937 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2938 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇಪಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2939 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2940 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಣ  ಮಂಗಳಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2941 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಾಜರಾಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2942 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೇೇಭಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2943 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2944 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2945 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

2946 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರುದಾ   ಚಂದನಕರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2947 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾದೆಕ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

2948 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2949 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

2950 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವ ©vÀÛ£É ©Ãd

2951 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2952 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2953 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2954 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2955 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಭವ ©vÀÛ£É ©Ãd

2956 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

2957 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2958 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2959 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2960 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2961 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2962 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಾನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2963 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2964 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2965 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2966 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2967 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕ್ಚ್ೇರಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

2968 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಸಿಾ ೇನ್ ಬಿಐ ©vÀÛ£É ©Ãd

2969 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯ ಾಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2970 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

2971 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2972 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಚಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2973 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2974 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

2975 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇರಿ ಬಿಐ ©vÀÛ£É ©Ãd

2976 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

2977 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ ಬಿಚಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2978 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕುಾಂವ ©vÀÛ£É ©Ãd

2979 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಸಿೇನ ಬಾನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

2980 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಬಿ ಲಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2981 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಹಿೇಭನ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

2982 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

2983 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2984 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

2985 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜೇಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2986 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೂಟೆಲ್ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

2987 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪರಿದ್ರಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



2988 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಫಿಷಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

2989 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2990 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2991 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಸಾದ್ ಬೆಳಗಾಂಪಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2992 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2993 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ನಬಿ ಸಾಬ್ ಖಾಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2994 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಜಾಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

2995 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖುಬ್ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

2996 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

2997 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇದ್ರರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

2998 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

2999 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3000 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆರಿಫ್ ಅಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3001 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆರಿಫ್ ಅಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3002 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣುಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

3003 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3004 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಹೇಯಮಿಮ ಮೌZಾ ನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3005 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ವಾಸಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3006 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಚಂದಾ ಶಖಯ ಸಲಾಕ ಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3007 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಾಂತಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3008 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3009 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3010 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ ಯಲ್ಲಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3011 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3012 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3013 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3014 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜೇಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3015 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಿಬೂಬ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

3016 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ   ಚಂದನಕರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3017 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3018 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾವ್ ಕುಸೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3019 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಣಣ  ಸಾಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3020 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3021 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3022 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3023 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3024 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3025 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದವ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3026 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3027 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3028 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3029 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3030 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇರ್ತಲಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3031 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಸಿಾಂಸ ಚ್ಚಮಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3032 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3033 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3034 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

3035 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅನಫಷ  ನಿಾಂಗಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

3036 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯೂನಸ್ ಸೌದ್ರಗರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3037 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3038 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇಧವಾರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3039 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3040 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3041 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3042 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3043 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3044 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಟ್ಟಕರ್ ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3045 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3046 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

3047 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಾಂದಾ  ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3048 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3049 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿವವ ನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3050 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3051 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಿದ್ ಯಫ ©vÀÛ£É ©Ãd

3052 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3053 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3054 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3055 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಾಂತ್ ಬಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



3056 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3057 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðಸೈಮದ್ ಹಿದ್ರಮತುಲಾಲ  ಸಾಹೇಬ್ ಕವ ಡ್ಡಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3058 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3059 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3060 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇಪಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3061 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3062 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3063 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3064 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಖನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3065 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಿಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3066 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3067 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3068 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3069 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3070 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3071 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3072 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಷಜಜ ನ್ ಶೄಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

3073 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3074 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಿಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3075 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗತಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3076 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3077 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಂಟೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

3078 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3079 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವಂತರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3080 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3081 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ   ಗಾಂಡ  ಭದೆನ ©vÀÛ£É ©Ãd

3082 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3083 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ  ಕಂಠಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3084 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇಡ್ಡನ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3085 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3086 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಲಾಾ ನ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3087 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3088 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ ನಟ್ಟಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3089 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3090 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾರ್ಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3091 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3092 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3093 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕೄಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3094 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಎಸ್ ಬೆಾಂಕ್ಚ್ನಲ್ಲಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3095 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3096 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3097 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3098 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3099 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3100 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3101 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3102 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ವಿ ಬೆಾಂಗಳೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

3103 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಯಫಷಭಿ  ಬೇಕನಾಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

3104 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಕಶ್ ಕಂಠಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3105 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕನಾಯ  ಕುಮಾಯ ಕಂಠಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3106 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಯ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3107 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3108 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3109 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಯಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3110 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3111 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾ ೇರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3112 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

3113 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3114 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3115 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಣ .ಎಸ್.ಟ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

3116 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೆಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3117 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3118 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಟೌಫಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3119 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿಜಾಿ ಯೂಸುಫ್ ಬೈಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3120 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3121 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಾಂಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3122 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಮಾಾ ಜ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3123 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವಿೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd



3124 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3125 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3126 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಸೇನ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

3127 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಧುಲ್ಗ್ೇಾಂಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3128 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3129 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಜಾತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3130 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇರ್ಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3131 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಾಂಡ್ಡ ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ಖುರೈಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3132 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ  ರ್ತಮಾನ ಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3133 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð NASIR ©vÀÛ£É ©Ãd

3134 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಜಮೇಡ್ಡನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3135 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðಲಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಸೈಲಾರ್ ಅಸಿ ದ್ ಕುರೇಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3136 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3137 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3138 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಾಂಕಟೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3139 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3140 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3141 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3142 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇ ಶೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3143 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವೈರ್ಜನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3144 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3145 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಡ್ಲಬೈ ©vÀÛ£É ©Ãd

3146 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇದ್ರರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3147 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಕವ ©vÀÛ£É ©Ãd

3148 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿತ್ತ ಜಭಖಂಡ್ಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3149 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3150 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬಿಡ್ ಹುಸೇನ್ ಪಾಯ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3151 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶುರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3152 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಸಿಪ ಯಾ ಷಭರಿೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3153 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3154 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3155 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಷಾ ಫಾ ವಕ್ಚ್ೇರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3156 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉದಯ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3157 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಸ್ ಯಹಿಯಾ ಸುಲಾಾ ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

3158 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಿ ದೇವಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3159 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕಣಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3160 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೂಜಿಹಾನ್ ಮೇಸದ್ ಷಲ್ಲೇಾಂ ಶೆಖ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3161 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಪೇಯ  ಹುಲ್ಗ ೇರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3162 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪುಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3163 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಸಿರುದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3164 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಣೊೇಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3165 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3166 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಫವಮ ಾಂದಾ  ಎಸ್ ಅಲ್ಲು ©vÀÛ£É ©Ãd

3167 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3168 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3169 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3170 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಫ ©vÀÛ£É ©Ãd

3171 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಲ್ಲೇಮಾ ಬಾನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

3172 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3173 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಷಾ ಗಿೇರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3174 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3175 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೇಲಕಂಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

3176 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3177 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð NABI SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

3178 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3179 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೂ  ಭರ್ತಾ ಮೂಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3180 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದಿೇಶ್ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3181 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಶಕ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3182 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3183 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3184 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3185 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಇಾಂಗಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3186 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3187 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅ ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3188 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3189 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3190 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3191 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಪಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



3192 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಸಿದ ಇಾಂಗನಾಕಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3193 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೇಲಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3194 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3195 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3196 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾರ್ಜ ಪಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3197 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3198 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುತಾ ಣಣ  ಟಿೆ ೇದ್ರಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3199 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನಾಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3200 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3201 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾರ್ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3202 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

3203 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3204 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೈರಾಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3205 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3206 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3207 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3208 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಿಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

3209 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3210 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3211 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3212 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ ©vÀÛ£É ©Ãd

3213 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾರ್ ನಾಗೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3214 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣಕುಮಾಯ ಕಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3215 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3216 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದಿೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3217 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪು ©vÀÛ£É ©Ãd

3218 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

3219 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿರ್ಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3220 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3221 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3222 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಕರಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3223 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3224 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3225 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇಸನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3226 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3227 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3228 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖುಬಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3229 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಭಿರಾಜ್ ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3230 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರ್ಜಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3231 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3232 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಬಾಶ್ ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3233 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3234 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾರ್ಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3235 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮವವಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3236 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಯವಿಾಂದ್ ಚವಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3237 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಷ್ನ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3238 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3239 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3240 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3241 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄಾ ೇಮ್ ಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3242 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭನೇಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3243 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಚಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3244 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3245 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಲರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3246 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3247 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3248 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3249 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಬಿಾ ೇಮ್ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

3250 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3251 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

3252 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಶ್ಕ  ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3253 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಾರು ©vÀÛ£É ©Ãd

3254 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3255 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3256 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3257 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇಟ್ಟರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3258 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3259 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ಜನಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



3260 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3261 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮರಾಭ ಯಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3262 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಟ್ಟಕು ದ್ರಮು ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3263 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3264 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3265 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಹುಲಗೇರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3266 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದೇವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3267 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄಾ ೇಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3268 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3269 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜೇಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3270 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಯ ಶಿಾ ೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3271 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3272 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3273 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3274 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಕಾ ಾಂ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3275 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3276 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ  ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3277 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3278 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3279 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3280 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3281 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3282 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗತಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3283 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3284 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3285 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರೂನ್ ಯಶಿೇದ್ ಖಾಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3286 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಜಾದಿ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3287 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಾಂಡ್ಡ ಅಕಫ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3288 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖಯೂಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3289 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಲಾಬ್ ಖಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3290 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಹಿೇನ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3291 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3292 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಾಷನಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3293 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3294 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಳಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3295 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಖಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3296 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3297 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೇಯಫದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3298 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಬೈ ©vÀÛ£É ©Ãd

3299 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3300 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

3301 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫೌಜಯಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3302 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಸಿೇಮ್ ಫಾರ್ತಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3303 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಇಶಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3304 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೌಫ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3305 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3306 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3307 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3308 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಬಿಕ ದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3309 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3310 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3311 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸಿಾಂ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

3312 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸಿಾಂ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

3313 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮಯ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3314 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3315 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3316 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3317 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3318 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3319 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಯರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3320 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಯರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3321 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ಬಿ ಕಾಂರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3322 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಖ ©vÀÛ£É ©Ãd

3323 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಣಿ ಕಾಂರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3324 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗಪ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3325 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3326 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3327 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd



3328 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3329 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3330 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3331 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3332 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪಾ  ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3333 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಿದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3334 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3335 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3336 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3337 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3338 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3339 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3340 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3341 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3342 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3343 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಖ್ ಹುಸೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3344 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಖ್ ಹುಸೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3345 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕ್ ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3346 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3347 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3348 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಪಾದ ©vÀÛ£É ©Ãd

3349 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3350 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3351 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3352 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಾಂಕಟೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3353 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದತ್ತಾ ರ್ತಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3354 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆರಾಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3355 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಎಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3356 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕ್ ರಾಜ್ ಎಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3357 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3358 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3359 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಬಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3360 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇಸನರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3361 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಸ್ ವಾಂಕಟೇಶ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3362 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3363 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3364 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

3365 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಾಂಕಟೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3366 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಶವ ರಾಧಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3367 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3368 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3369 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3370 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾರ್ಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3371 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3372 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ  ಜೆ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3373 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಹಾಸಿನಿ ಬಿ ಕೄ ©vÀÛ£É ©Ãd

3374 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ್ಚ್ವನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3375 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಿೇಯಥಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3376 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3377 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3378 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3379 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾರುದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3380 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3381 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3382 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

3383 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

3384 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಾಸರ್ ಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3385 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3386 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೆಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3387 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3388 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ   ಬಾನೇರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3389 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಬಿಫ ೇರ್ ಮಿಯಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3390 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈತುನ್ ಬಿಐ ©vÀÛ£É ©Ãd

3391 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3392 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3393 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3394 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನೆಮಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3395 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd



3396 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3397 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3398 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3399 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3400 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3401 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರಾ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

3402 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಕಂಠಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3403 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೇಯಬದಾ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3404 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3405 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದೇ  ರೆಡ್ಡು ©vÀÛ£É ©Ãd

3406 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3407 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಭು ©vÀÛ£É ©Ãd

3408 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3409 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3410 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3411 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದಿೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3412 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಭಷೇಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3413 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3414 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3415 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3416 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3417 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð BADE SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

3418 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3419 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3420 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ್ಚ್ವನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3421 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಬಿಾ ೇಮ್ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

3422 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3423 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3424 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3425 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3426 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3427 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3428 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣೇಶ್ ಾ ಸಾದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3429 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಶಿಫ್ ಮುಲಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3430 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೇಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3431 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಿತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3432 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3433 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿಸಿಿಲಾಲ ಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3434 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3435 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3436 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

3437 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರ್ತೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3438 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3439 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3440 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3441 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

3442 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3443 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಿರೇದಿದ ೇನ್ ಡ್ಲಕರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

3444 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬೇಡ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3445 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3446 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3447 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಲಾ ಷಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3448 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭದ್ ಷಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3449 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3450 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3451 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3452 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಯೊೇಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3453 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3454 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3455 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಿ್ರರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3456 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3457 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಣಿಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

3458 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

3459 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3460 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3461 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜ ಇವಾನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3462 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

3463 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd



3464 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3465 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3466 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3467 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3468 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3469 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಜಾಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3470 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3471 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3472 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3473 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3474 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾಕಾಂತ ಮುಗಳಗ್ನೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3475 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೈಮದಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3476 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಜಾತ ಮುಗಳಗ್ನೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3477 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3478 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3479 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

3480 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜೇಜ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3481 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ್ತಾ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3482 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3483 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3484 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3485 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3486 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವೈಜನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3487 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3488 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ ಆರ್ ಕಾಂಫಳೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

3489 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದತಾ ತ್ತಾ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3490 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಭಾಷ್ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3491 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಥ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3492 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3493 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3494 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3495 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3496 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3497 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3498 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3499 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯ  ಕುಸುನೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

3500 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡೇರಾವ್ ಬಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3501 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3502 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ಪ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3503 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3504 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇವಬಾಬ್ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

3505 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3506 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3507 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3508 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3509 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3510 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3511 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3512 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3513 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3514 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3515 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3516 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಲ್ ಅಸಿ ದ್ ಪಾಾಂಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

3517 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿವವ ನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3518 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ಬೆನಕ್ಚ್ನ ಲ್ಲಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3519 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3520 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3521 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅಭಜ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3522 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3523 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3524 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

3525 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3526 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3527 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3528 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3529 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಾಜ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3530 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3531 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



3532 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3533 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೌಲ್ಲಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3534 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3535 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಾಂದಿರಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3536 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3537 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3538 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3539 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3540 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ್ಚ್ಯಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3541 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3542 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನಿೂ ಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3543 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð RAMI BAI ©vÀÛ£É ©Ãd

3544 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð MOTIBAI ©vÀÛ£É ©Ãd

3545 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3546 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3547 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð GEMU ©vÀÛ£É ©Ãd

3548 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3549 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3550 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3551 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3552 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಪಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3553 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3554 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಲಾರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3555 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇರ್ಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3556 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

3557 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ASHOK ©vÀÛ£É ©Ãd

3558 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3559 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಪೂ ಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3560 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3561 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈನಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3562 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹನ್ನನ ©vÀÛ£É ©Ãd

3563 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3564 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3565 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ್ಚ್ಯಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3566 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3567 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾವವಾಗರ್ತಾ ದೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

3568 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಶು ©vÀÛ£É ©Ãd

3569 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಯಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3570 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3571 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3572 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3573 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3574 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3575 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲು ಠಾಕೂರ್ ಯಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3576 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶುರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

3577 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಿನೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3578 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3579 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3580 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿೇರಾ ಸಿಾಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3581 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3582 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಠಾಕೂರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3583 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

3584 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರಾ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

3585 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð DATTU ©vÀÛ£É ©Ãd

3586 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3587 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾರಾಮಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3588 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3589 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೇಲಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3590 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3591 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೊೇರ್ಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3592 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3593 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಖುಬ್ದ ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3594 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3595 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3596 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð NEJU ©vÀÛ£É ©Ãd

3597 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3598 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ಜನಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3599 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd



3600 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3601 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3602 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಮುಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3603 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವ  ಗಡ್ಡು ©vÀÛ£É ©Ãd

3604 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ  ಗದಿದ ©vÀÛ£É ©Ãd

3605 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇನಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3606 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3607 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3608 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3609 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3610 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3611 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3612 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3613 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3614 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವ ©vÀÛ£É ©Ãd

3615 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3616 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಿನ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3617 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3618 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಭತ್ತಜ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3619 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಭಿ ದ್ ಅಸಿ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3620 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3621 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3622 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3623 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3624 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಾಟ್ರಾ  ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3625 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಕ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3626 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೇತ್ತರಾಮಾಚ್ಚಮಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3627 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3628 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇನಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3629 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3630 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3631 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3632 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಜನಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3633 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಯ ೇರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3634 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3635 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3636 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3637 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3638 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3639 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3640 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಿತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3641 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3642 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3643 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3644 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3645 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3646 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಮದ್ ಅಸಿ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3647 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3648 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3649 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಲೆ್ಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

3650 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶಿೇದ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3651 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈದ್ರ ಯಫೇಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3652 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3653 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3654 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3655 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3656 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3657 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3658 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದೇ  ಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3659 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3660 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

3661 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3662 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಬೂಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3663 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

3664 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಭಿ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3665 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3666 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಮಾಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

3667 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd



3668 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3669 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇ ಬೂಬಿಫ ©vÀÛ£É ©Ãd

3670 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3671 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3672 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಾಸಿೇಮುದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3673 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3674 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3675 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3676 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3677 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3678 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಳಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3679 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಸೂಲ್ ಶಖ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3680 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಕಂಠಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3681 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇರ್ತರಾಮ್ ವಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3682 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3683 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3684 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿಫನ್ ಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3685 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಭತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3686 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3687 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೆಬೂಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3688 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3689 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಜಕ್ ಅಸಭದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3690 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಡೆಲ  ಷಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3691 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3692 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ  ಪೂಜಾರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3693 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3694 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಡುಭ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3695 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3696 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3697 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ  ಕೇನಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3698 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3699 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3700 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನೆನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3701 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಭತ್ತಜ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3702 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3703 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲ್ಲಯಾಖತ್ ಅಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3704 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಕಕ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3705 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3706 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿರಾನ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

3707 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3708 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಿ್ರರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3709 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ದಡು ಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3710 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3711 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3712 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3713 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೇಲಕಂಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

3714 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಾರೂಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3715 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಹ್ದದ  ಷಮಿಯುದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3716 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಾಸಿಯುದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3717 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ ಬಿ ಕಾಂರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3718 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಡು ಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3719 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3720 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ ಬಿಚಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3721 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3722 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮವವ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3723 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3724 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಬೆಾ ೇವ ©vÀÛ£É ©Ãd

3725 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕೄಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3726 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಿಲಾಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3727 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3728 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3729 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3730 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಬಿ ಲಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3731 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮವನಾತ್ತಾ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3732 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ಶಿವಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

3733 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಿಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3734 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3735 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರನಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd



3736 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3737 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3738 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3739 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3740 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3741 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3742 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3743 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3744 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3745 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3746 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಭವ ©vÀÛ£É ©Ãd

3747 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3748 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3749 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3750 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3751 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣಣ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3752 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿೇಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3753 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3754 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3755 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3756 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಗರ್ತಿ ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3757 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ಕೇಾಂಡಂಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3758 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಕ್ಚ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3759 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3760 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ  ತುಳಜರಂ ಗಜೆಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3761 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಕರಾಾಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3762 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3763 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3764 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಡ್ಲ ಭಸಭಿ ದ್ ವಕ್ಚ್ೇರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3765 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3766 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3767 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3768 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3769 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಸಂಗೇಲಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3770 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತಬೆಾ ೇಜ್ ಅಸಭದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3771 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3772 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೌಫೇಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3773 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3774 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿವ ೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3775 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಲ್ಲದ್ ಅಸಿ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3776 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಾಂಡ್ಡ ಸಬಿೇಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3777 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖದಿೇರ್ ಪಾಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

3778 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3779 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3780 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3781 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಹಿೇಭನ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

3782 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾಯ ಬೆಣ್ಣಣ ಯಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3783 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಿಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3784 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3785 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಡ್ಡವಾಳ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3786 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಕುಫ ಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3787 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3788 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3789 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

3790 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖುತೈಜಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3791 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಂದಿೇವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3792 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಡ್ ಪಾಯ ಟಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3793 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3794 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಷಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3795 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಮಿಾ .ಪ.ಎಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3796 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3797 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3798 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3799 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3800 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð Kuಾ ಕು ©vÀÛ£É ©Ãd

3801 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾರ್ಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3802 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3803 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



3804 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಾಂತಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3805 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3806 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3807 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3808 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ  ಡ್ಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3809 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3810 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೇೇಭಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3811 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3812 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3813 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3814 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

3815 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಿದ್ರನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3816 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3817 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3818 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

3819 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃಶಣ  ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕಣಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3820 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3821 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3822 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3823 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3824 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ್ ಸೇಭಶಖರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3825 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅವಿನಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3826 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3827 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

3828 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌತಮಿ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3829 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3830 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3831 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3832 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೇಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3833 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನೆಮಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3834 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಶಲ್ ಎಸ್ ಅನಶೄಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

3835 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3836 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3837 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷದ್ರಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3838 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ  ಎಸ್ ಅನಶೄಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

3839 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಾಟ್ರಾ  ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3840 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾಯ ನಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಹಿರೇಭಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

3841 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜರಿೇನಾ ಫಾರ್ತಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3842 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಯೂಬ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3843 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಳಜಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3844 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3845 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3846 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3847 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಪಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3848 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3849 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3850 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಿೇಯಥಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3851 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪುಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3852 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷನ ©vÀÛ£É ©Ãd

3853 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3854 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಪು ರಾವ್ ಬಂಗ್ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3855 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಶಿೇದ್ರ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3856 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಣ  ಆರ್ ಬೆಕನ ಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3857 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3858 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ  ಬೆಕ್ಚ್ಕ ನಾಳ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3859 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3860 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3861 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3862 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

3863 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3864 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3865 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3866 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3867 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷದ್ರಶಿ ಎಸ್ ದೇಪುಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3868 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮಿೇರ್ ಶ ಭಕಂದರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3869 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3870 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3871 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd



3872 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿನಾಗಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3873 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3874 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3875 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೇದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3876 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3877 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3878 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವಿತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3879 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚೆನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3880 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಷಪಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3881 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3882 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3883 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3884 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3885 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3886 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಜಯ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3887 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3888 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ್ಚ್ೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3889 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಭವ ©vÀÛ£É ©Ãd

3890 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3891 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3892 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3893 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3894 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3895 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3896 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3897 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3898 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಧನಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3899 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3900 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ರೇಣಸಿದದ   ಶಿೇಲವಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3901 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ  ಕರೆ  ಕೇಾಂಚೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

3902 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

3903 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೇರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3904 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3905 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3906 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಘವೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3907 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3908 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3909 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3910 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3911 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3912 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3913 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಾಂಧರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3914 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3915 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3916 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3917 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಗೆಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3918 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3919 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

3920 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಾನ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3921 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3922 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಿೇಯಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3923 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3924 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3925 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3926 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3927 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3928 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತರಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3929 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3930 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನೆನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3931 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧಯಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3932 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3933 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3934 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪೂ ರ್ ಮಿಯಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3935 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3936 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕದ್ರಯನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3937 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಾಯ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3938 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ರಾಯೊಕ ೇಡ್ಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3939 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ ©vÀÛ£É ©Ãd



3940 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸನಿೇಫ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3941 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3942 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

3943 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕದ್ರಯಸಾವ ಮಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3944 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3945 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

3946 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3947 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

3948 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷದ್ರಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3949 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3950 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3951 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಾಂತಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3952 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೇಲು ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3953 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದತುಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3954 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

3955 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3956 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3957 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3958 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುರಾಜ್ ಕೄ ಇಾಂಗನಾಕಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3959 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೇಸಾಿಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3960 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3961 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಿೇಯಥಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3962 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3963 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷದ್ರಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3964 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3965 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3966 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ವಾಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3967 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಚಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3968 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವಿೇಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3969 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

3970 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3971 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3972 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

3973 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3974 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3975 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3976 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3977 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಪಾಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3978 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3979 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿಬಾಯಿ ಮಲಲ ಭಿ  ಪುಜಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3980 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3981 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3982 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಮೂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3983 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

3984 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

3985 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಅಪ ನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3986 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3987 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3988 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

3989 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3990 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3991 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಯಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3992 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

3993 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

3994 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇದ್ರರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3995 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

3996 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಮ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

3997 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

3998 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

3999 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4000 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ  ಎಸ್ ಎಾಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4001 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4002 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೌಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4003 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4004 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇರಾಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4005 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4006 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4007 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ©vÀÛ£É ©Ãd



4008 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಾಂದಾ  ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4009 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಷರಿೇನ್ ಖಾನಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4010 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4011 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4012 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4013 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4014 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4015 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4016 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೇವಿಡ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4017 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð MD ಯೂನಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4018 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð IKRAMUL HAQ ©vÀÛ£É ©Ãd

4019 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಕಾ ಾಂ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4020 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡೇರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4021 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4022 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4023 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಫದಾ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4024 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧೊೇಾಂಡಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4025 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಷಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4026 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4027 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4028 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ ಬೆಳಗಾಂಪ ©vÀÛ£É ©Ãd

4029 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಟೇಲ್ ಸಾಮರಾಬಾನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4030 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4031 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದಿೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4032 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಲಚಂದಾ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4033 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರೇಜಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4034 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4035 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭರುನಿಸಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4036 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4037 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ  ಇವಾನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4038 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ಜಲ್ಲೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4039 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4040 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಯಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4041 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಲರ್ತೇಫ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4042 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಸೇರಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4043 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4044 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4045 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4046 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4047 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4048 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4049 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಮೇೇದ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4050 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಫಷೂ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4051 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4052 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð FATIMABEE ©vÀÛ£É ©Ãd

4053 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4054 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಾ ದಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4055 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಾ ದಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4056 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಮವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4057 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4058 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4059 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4060 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನ್ನದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4061 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4062 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4063 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4064 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4065 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲೊೇಹಿತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4066 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4067 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4068 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4069 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4070 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4071 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4072 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4073 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಿಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4074 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದತ್ತಾ ತೆಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4075 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಂದನ ಶಿಲವಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



4076 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಾಂಡ್ಡ ಲಾಲ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4077 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ಎಸ್ ಹಿರೇಭಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

4078 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಸಾದ್ ಬೆಳಗಾಂಪಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4079 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಬಿಕ ದಡು ಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4080 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4081 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಲ್ಲಫ ೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4082 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಿಯಾಜ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4083 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜನಿಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4084 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಯೂಬ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4085 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಫೂರ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4086 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4087 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4088 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4089 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾವ್ ಬೆಳಗಾಂಪ ©vÀÛ£É ©Ãd

4090 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4091 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೂಡು ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4092 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ದಿಡ್ಡು ಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4093 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4094 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4095 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರ್ ಬಿ ಬೆನೂನ ಯಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4096 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4097 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4098 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4099 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4100 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೌಫ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4101 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4102 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4103 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4104 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ  ನೌಲಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4105 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈನ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4106 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ  ಭಟಿ್ಟ ಮುಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4107 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಬ್ದಕೄಟಗ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4108 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4109 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಕುಾ ಾಂಬಿ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4110 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4111 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4112 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4113 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4114 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4115 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4116 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4117 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4118 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4119 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲ ೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4120 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4121 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4122 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೇಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4123 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4124 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವ  ಎನ್ ಹುಣಸಿಗಿಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4125 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4126 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕ್ಚ್ವನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4127 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4128 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð DR.KAPIL DEV ©vÀÛ£É ©Ãd

4129 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಿತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4130 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4131 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4132 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4133 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4134 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಧನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4135 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4136 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಣ  ನಾಗಶೄಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

4137 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚೇತನ್ನಕ ಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4138 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರಾ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4139 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4140 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4141 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4142 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4143 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ ತನಷಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



4144 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

4145 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ  ಘೇಟ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4146 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

4147 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇದ್ರಸ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4148 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4149 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4150 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

4151 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಣಣ  ಗಂಜಗಿರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4152 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷರ್ತೇಶ್ ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4153 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4154 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೇಲಾ ಬಾಯಿ ತೇನೂ ಳಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4155 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚತುಾ  ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4156 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ್ ದಡು ಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4157 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4158 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದೇವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4159 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಾನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4160 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃಶಣ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4161 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4162 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಕ್ಚ್ಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4163 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇಪಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4164 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಥಾರು ©vÀÛ£É ©Ãd

4165 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4166 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಂದಕುಮಾಯ ಜಾಧ ©vÀÛ£É ©Ãd

4167 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4168 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4169 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4170 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4171 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾಮ ಅಶಡಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4172 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4173 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4174 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4175 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನ್ನಷ್ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4176 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಿಸಣೆ ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4177 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4178 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4179 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4180 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

4181 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4182 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4183 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇಸನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4184 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾರ್ಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4185 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4186 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4187 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4188 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಬದಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4189 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4190 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4191 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನೆಹೆರು ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4192 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4193 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4194 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಲರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4195 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4196 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತೇರ್ಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4197 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರಾ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4198 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4199 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದು ©vÀÛ£É ©Ãd

4200 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4201 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4202 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮಶಿಾ ೇ ಸುರೇಶ್ ಚವಾಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4203 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಾಂಡು ©vÀÛ£É ©Ãd

4204 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4205 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4206 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4207 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4208 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಶಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4209 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4210 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣುಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

4211 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ಕೇೇರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd



4212 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ಕೇೇರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4213 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4214 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4215 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4216 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಪಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4217 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದಿೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4218 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ಕಟಿ್ಟ ಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4219 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4220 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4221 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರಾ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4222 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4223 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4224 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4225 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಬಿಫ ೇರ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4226 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೇಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4227 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈದಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4228 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4229 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಭಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4230 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4231 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4232 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4233 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸರಿೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4234 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4235 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4236 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲ್ಲಾಂಬಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4237 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಸೇನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4238 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೇೇಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4239 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4240 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4241 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4242 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4243 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4244 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4245 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಾ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4246 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮಶಿಾ ೇ ಬಿ ಭರ್ತಾ ಮಾಡು ©vÀÛ£É ©Ãd

4247 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೄಾ ೇಮ್ ಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4248 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಲಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4249 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4250 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4251 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅವ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4252 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4253 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗೂಬಾಯಿ ನಾಭಡ್ಡಯೊೇ ಪಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4254 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4255 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4256 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯತನ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4257 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ವಿವವ ಕಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4258 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಾಂಡಲ್ಲೇಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

4259 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4260 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4261 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಾಂತ್ ಬಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4262 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4263 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðಸೈಮದ್ ಹಿದ್ರಮತುಲಾಲ  ಸಾಹೇಬ್ ಕವ ಡ್ಡಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4264 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4265 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4266 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇಪಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4267 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4268 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4269 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4270 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4271 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4272 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಲಾಜಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4273 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4274 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಖರೇವವ ಯ ಉಪ ನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4275 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4276 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಣಿಕ  ಸಿಾಂಧೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4277 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4278 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆರುನಾಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4279 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd



4280 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4281 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4282 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮವ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4283 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4284 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4285 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಭದೇವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4286 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4287 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4288 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4289 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4290 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲ್ಲಲ ಾಂಗ್ ಬೆಾಂಕ್ಚ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4291 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4292 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣೇಶ್ ವಶಿಕಾಂತ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4293 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಫೇಕ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4294 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4295 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4296 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4297 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4298 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಗೌಡ ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4299 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4300 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಾಂಡುಭರ್ತ ಹಳಕುಾಂದಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4301 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4302 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4303 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4304 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಭು ©vÀÛ£É ©Ãd

4305 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮಶಿಾ ೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4306 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಾಂದುಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4307 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಾಂದುಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4308 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4309 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4310 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿವಿೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4311 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕಾಂತಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4312 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಕಕ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4313 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲ ೇವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4314 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಷನ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4315 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯೂಸುಫ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4316 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4317 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

4318 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅನಫಷ  ನಿಾಂಗಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4319 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯೂನಸ್ ಸೌದ್ರಗರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4320 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4321 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇಧವಾರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4322 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರಾ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4323 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಸಲಾಕ ಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4324 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ವ ಭಟಿ್ಟ ಮುಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4325 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಿಶಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4326 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4327 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4328 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4329 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಫೂರ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4330 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆತ್ತಬ್ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

4331 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4332 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4333 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮವವಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4334 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4335 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4336 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4337 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮವವ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4338 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಕುಾಂದರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4339 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4340 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4341 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹೇಭಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4342 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಾ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4343 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4344 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4345 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4346 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4347 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



4348 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದಿೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4349 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4350 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4351 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4352 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಕವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4353 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4354 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4355 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4356 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

4357 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4358 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೇತಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4359 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4360 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4361 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4362 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇರಿ ಬಿಐ ©vÀÛ£É ©Ãd

4363 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಫಬ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4364 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರಾ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4365 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4366 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4367 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವಿತ್ತ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4368 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತು ©vÀÛ£É ©Ãd

4369 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಹ್ದದ  ಯಫೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4370 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿರಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4371 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4372 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4373 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಾಟ್ರಾ  ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4374 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4375 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದತಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4376 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ಲರ್ತೇಫ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4377 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

4378 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಂತಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4379 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿರಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4380 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4381 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಸಿೇನ ಬಾನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4382 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಶಿ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4383 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾವಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4384 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4385 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಿೇತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4386 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4387 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4388 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4389 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಬೂಬ್ ಲಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4390 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4391 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4392 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4393 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4394 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿಸಿಿಲಾಲ  ಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4395 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪರಿದ್ರಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4396 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4397 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಮಿೇರ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4398 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಣೊೇಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4399 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4400 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಭದ್ ಯೂನಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4401 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಾಜ ಕರಿೇಾಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4402 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಧುಸೂದನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4403 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4404 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜೇಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4405 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwðಜೇನತ್ ಬಾನ್ನ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷಲಾಮ್ ದ್ರಭಯಗಿಡೆು©vÀÛ£É ©Ãd

4406 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಷಮಾತ್ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4407 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನರಿ್ಜ ನಿನ ಸಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4408 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫಣಣ  ತುಳಜ  ಕಲಾಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4409 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಫೇಕ್ ಐನೇಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4410 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಭಿಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4411 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಕ್ಷ್ರ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4412 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಕ್ಚ್ಲ್ ಬ್ದಹಾಿನ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4413 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð MD ದ್ರವೂದ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4414 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಏಜಾಜ್ ಅಸಿ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4415 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd



4416 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4417 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಯ ಕ್ಬ್್ದಲ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4418 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪಾ ರಾವ್ ಈಯಣಣ  ನಾಗಶೄಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

4419 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇ  ಪ ಹಷಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4420 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಶಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4421 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೆಲಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4422 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4423 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ದಿ್ರರ್ತ ಭೂನಾಯ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4424 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಚ  ಭೂನಾಯ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4425 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯನಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4426 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4427 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಚಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4428 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4429 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಯೂಸುಫ್ ಮಿಯಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4430 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4431 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ಕಾಂರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4432 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಲ್ಲರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4433 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಎಲ್ ಕೇಾಂಕಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4434 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಗಳಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4435 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4436 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4437 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4438 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4439 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4440 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಭಕಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4441 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಚುಡು ©vÀÛ£É ©Ãd

4442 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೇಯಬದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4443 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಿೇತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4444 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಷನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4445 PÀ®§ÄgÀV aÃvÁÛ¥ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ಹುಷನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4446 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4447 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ ಶೄಟಿ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4448 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಣ  ಭಡಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4449 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಬಾಜರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4450 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಖಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4451 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4452 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾವಿದ ಮಿಯಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4453 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂರ್ಜನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4454 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಾಂ. ಹುಸೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4455 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4456 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4457 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾನಿ ಪಾಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

4458 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮರಾಜ್ ವಿ ಖುಬಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4459 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4460 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿನಮರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4461 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಲೊೇಚನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4462 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4463 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4464 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಹೇಬ್ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4465 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4466 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4467 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4468 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4469 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4470 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಾಂಡ್ಡ ಸಷನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4471 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4472 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4473 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಿ ಾಂತ್ ಸಯಕಾಂಚಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4474 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬಾ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4475 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4476 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಜಲ್ಲಾಂಗ  ಶಿೇಲವಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4477 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಿ  ನಾನ್ನ ನಾಸಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4478 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವ ರಾಜ್ ಭಲಲ  ಕೇಡದೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

4479 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4480 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4481 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð MODIN SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4482 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಟೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4483 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ ಕೇಡ್ಡಲ ©vÀÛ£É ©Ãd



4484 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4485 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಫನ್ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4486 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚೆನನ ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4487 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4488 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4489 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4490 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4491 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4492 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಲ್ಕ ೇವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4493 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

4494 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಕಾ ಾಂ ಜಾನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4495 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಿಯಾರ್ಜದಿದ ೇನ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4496 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4497 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಜಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4498 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4499 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ಆನಕಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4500 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4501 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಕ್ಷ್ಮ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4502 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4503 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನೂಯಜನಾಾ  ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4504 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4505 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4506 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4507 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4508 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಕಬ್ದಲ್ ಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4509 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4510 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ  ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4511 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4512 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೇೇಭಾರ್ತ ಧೂಮಾನೂೂ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4513 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4514 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4515 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4516 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4517 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4518 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4519 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4520 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4521 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4522 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4523 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರುಕಿ್ಚ್ ಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4524 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇದ್ರರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4525 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4526 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4527 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಾಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4528 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬೇಗಂಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4529 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ಕಲುಫ ಗಿಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4530 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ನಯಿೇಮುದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4531 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

4532 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದೂಾ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

4533 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4534 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4535 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4536 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೇಯಬದಾ  ಎ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4537 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4538 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೄಾಂಕೄಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4539 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4540 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4541 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4542 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4543 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಂತೆಪಾ  ತೆಾಂಗಳಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4544 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4545 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಂಟೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4546 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4547 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4548 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ  ಭಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4549 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4550 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4551 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd



4552 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4553 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4554 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4555 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಮವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4556 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4557 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4558 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4559 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4560 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4561 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4562 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4563 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಡು  ©vÀÛ£É ©Ãd

4564 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಮಿೇನ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4565 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪುರಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4566 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಠಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4567 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಪಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4568 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದವಯಥರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4569 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4570 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರಿಗೇಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4571 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4572 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4573 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಶಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4574 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4575 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಲಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4576 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲ್ಲತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4577 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಗಿೇರ್ತಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4578 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4579 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4580 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಒಾಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4581 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4582 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4583 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ್ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4584 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಕಾ ಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4585 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೃಶಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4586 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4587 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4588 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4589 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಬತ್ ಜೇಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4590 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4591 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಾಂತಲಾ ನಾಗೂರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4592 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಂದ್ರ ©vÀÛ£É ©Ãd

4593 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4594 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4595 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4596 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4597 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4598 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜಲೇ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4599 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4600 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಸಾಲ್ಲಭತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4601 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಾಷರ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4602 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4603 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4604 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಎಾಂ ಉಜಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4605 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4606 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರುದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4607 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೇಯಮಯ  ಆರ್ ಟ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

4608 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾಶಕ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4609 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವೈರ್ಜನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4610 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4611 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಪಾದ ©vÀÛ£É ©Ãd

4612 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೇಭಿ ರಿ ಫಷವ ರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4613 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಳಸಿರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4614 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4615 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಾಾ ನ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4616 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4617 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4618 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4619 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



4620 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4621 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4622 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಸಿೇಮಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4623 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮಶಿಾ ೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4624 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4625 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಿ್ರರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4626 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4627 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4628 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4629 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಡ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4630 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ಬಟ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4631 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇನ್ನಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4632 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ ಎ ಕಭಯಡ್ಡಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4633 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4634 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಹೇನಾಜ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4635 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4636 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4637 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಶ್ ನಿಪಾ ಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4638 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ವಿಠಲರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4639 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಭಿ ದ್ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

4640 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4641 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಷಾ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4642 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4643 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4644 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಾಾ ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4645 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

4646 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4647 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆಶಿಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4648 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4649 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ   ಹಷಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4650 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4651 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4652 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಮಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4653 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಶಾಂತ್ ಕೇೇರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4654 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಜವ ಲ್ ಜ ಕೇೇರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4655 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4656 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4657 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4658 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗ್ಧರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4659 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4660 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4661 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿವವ ನಾಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4662 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4663 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4664 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4665 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶವವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4666 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸದೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4667 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇದ್ರರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4668 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4669 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಾಲಜಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4670 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4671 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4672 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಧಿೇರ್ ಆನಕಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4673 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿರಾಮ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4674 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಡ್ ಪಾಯ ಟಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4675 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4676 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದ್ರಾ ಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4677 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಿೇತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4678 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4679 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4680 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4681 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರ್ಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4682 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4683 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4684 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿರಾಜ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4685 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4686 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೆಖ್ ಸುಹೇಲ್ ಅಬಾಫ ಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4687 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಮ ©vÀÛ£É ©Ãd



4688 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬಾ ಟೇಲ್ ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4689 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4690 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭಶಖಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4691 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಗಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

4692 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4693 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4694 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನೇಹಾ ಸುಲಾಾ ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4695 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4696 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದಿೇವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4697 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫರಾಮ ಎಸ್ ನಿಪಾ ಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4698 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೄವ ೇತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4699 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕೇಯವಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4700 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4701 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫರಿೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4702 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4703 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಕಾಂತ ಶಾಂತ  ಅಗಷರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4704 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೇರೇವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4705 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4706 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4707 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲಾನಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4708 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4709 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಾಂ ಅಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

4710 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ಮೄಸಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4711 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4712 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4713 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4714 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣುಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

4715 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4716 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಲ್ ಅಸಭದ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4717 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4718 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4719 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಸಭದ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4720 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾಪರ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4721 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4722 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4723 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4724 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4725 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಮದ್ ಮೇಹಿೇನ್ ಪಾಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

4726 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಿ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4727 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನೂಜಿಹಾನ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4728 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4729 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಜಲ್ಲಾಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4730 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4731 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಪಾ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4732 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4733 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4734 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನ್ನಭಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

4735 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4736 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4737 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚೆನನ ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4738 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4739 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲನ್ ಬಿಐ ©vÀÛ£É ©Ãd

4740 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4741 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4742 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4743 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4744 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೆಸನಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4745 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4746 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಾಕಾಂತ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4747 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಾಂಡ್ಡ ಗೌಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4748 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4749 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಮದ್ ನಿಜಾಮುದಿದ ೇನ್ ಕವ ಡ್ಡಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4750 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4751 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4752 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4753 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4754 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4755 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಾಂರ್ತಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



4756 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಜಜ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4757 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕುಾಂಬಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4758 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

4759 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಹ್ದದ  ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೂಫ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4760 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4761 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಕಕ ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4762 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಹೇಬ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4763 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4764 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4765 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4766 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4767 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4768 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4769 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಭಿ  ಪೂಜಾರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4770 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4771 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಯತತ್ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4772 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4773 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4774 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4775 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಶನ್ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4776 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4777 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಮೂಡ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4778 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4779 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4780 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4781 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಫಬ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4782 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪುಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4783 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವಿೇಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4784 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4785 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4786 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4787 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಾಂದರೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4788 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4789 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ   ಸಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4790 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4791 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4792 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಂಟೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4793 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಶಿಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4794 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4795 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹಾಜ ಮಿಯಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4796 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೄಸಬೂಬಾೂ ಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4797 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4798 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4799 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4800 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ಎಸ್ ಹೆಬಾಫ ಳಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4801 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4802 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4803 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4804 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4805 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನೂರು ©vÀÛ£É ©Ãd

4806 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ಪೂಣಿ (ಹಂಭಿ ) ©vÀÛ£É ©Ãd

4807 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4808 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð TOPU ©vÀÛ£É ©Ãd

4809 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫವ ©vÀÛ£É ©Ãd

4810 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4811 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4812 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಯಸಿಾಂಗ್ ಹೇಭಲ ಜಾಧವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4813 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ  ರಾಭಚಂದಾ  ಗಾಂಜಾಳಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4814 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4815 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಪಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4816 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4817 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4818 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4819 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ಚನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4820 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ಚನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4821 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ ಲೊೇಕು ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4822 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇಪಚ್ಚಾಂಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4823 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷನಿನ  ರಾಥೊೇಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



4824 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4825 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿವವ ನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4826 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4827 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4828 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತರಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4829 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

4830 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4831 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4832 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೇರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4833 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈನಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4834 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4835 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4836 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4837 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಕ್ಚ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4838 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನ್ನಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4839 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4840 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4841 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4842 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆರಿಫಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4843 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4844 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4845 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4846 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4847 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð SIDDALING ©vÀÛ£É ©Ãd

4848 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4849 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂರ್ಜಳಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4850 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4851 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

4852 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4853 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4854 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೇರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4855 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ಯಫ ಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4856 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

4857 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4858 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಾಂಡ್ಡ ಮೇಯಿನ್ನದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4859 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಖಾ ಬೆಲಾಲ ಡ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4860 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಚರಿತ ಜೆ ಜಮಾದ್ರಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4861 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4862 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೇಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4863 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿಾಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

4864 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4865 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಜಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4866 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಿ್ರರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4867 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4868 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾಯ ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4869 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಣಿಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

4870 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4871 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಜೇದ್ ಖಾನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4872 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಳಷಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4873 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4874 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4875 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಷಾ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4876 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4877 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4878 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಮಾಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

4879 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4880 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

4881 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

4882 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4883 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4884 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4885 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈನ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4886 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುನಾಸಿಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4887 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೇಲಕಂಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

4888 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4889 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4890 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4891 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿನ ©vÀÛ£É ©Ãd



4892 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4893 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4894 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಣೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4895 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4896 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೇಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4897 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಲಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4898 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಲಾಲ  ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4899 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4900 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4901 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ಯಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4902 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ  ಪಾಷರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4903 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಜಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4904 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4905 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4906 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿದ್ರಯ  ಸಾಗಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4907 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4908 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4909 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶೄಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

4910 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4911 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೇಯಬದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4912 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮವವಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4913 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4914 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4915 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4916 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಧೂಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

4917 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಬತ್ ಜೇಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4918 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4919 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

4920 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4921 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4922 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4923 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫಣಣ  ಜಮಾದ್ರಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4924 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಮದ್ ಮೆನೇದಿದ ೇನಾೂ ಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4925 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4926 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕುಮಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

4927 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4928 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4929 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದಿೇವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4930 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪಾಿರ್ತ ಎಸ್ ಹೆಬಾಫ ಳಕ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4931 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಹಾಲ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4932 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4933 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಲ್ಲಯಾಸ್ ಮಿಯಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4934 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4935 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕಯರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4936 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

4937 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4938 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4939 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4940 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4941 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4942 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂರ್ಜನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4943 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4944 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4945 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4946 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಬಾಾ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4947 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4948 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4949 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂರ್ಜನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4950 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಾಟ್ರಾ  ಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4951 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

4952 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4953 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4954 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4955 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4956 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4957 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4958 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4959 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



4960 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4961 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

4962 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4963 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಜೈನ್ನದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4964 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4965 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4966 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4967 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

4968 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4969 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4970 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾಕ್ಚ್ರ್ ಹುಸೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4971 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4972 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ  ಹೈಫಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

4973 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4974 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

4975 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೇರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

4976 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈರಾ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

4977 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4978 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಶಿಗೇಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

4979 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4980 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4981 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

4982 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

4983 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಿೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

4984 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂಜಲೇ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4985 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವಿೇಯ  ಭಡ್ಡವಾಳ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4986 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಿತಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4987 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಿತಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4988 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಡ್ಡಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4989 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4990 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ಆರ್ ಹಾಲ ಗೇಳ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4991 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4992 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

4993 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಾಂಕೇೇಫ ©vÀÛ£É ©Ãd

4994 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4995 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಿಬೂಬ್ SAB ©vÀÛ£É ©Ãd

4996 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

4997 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾಕ್ಚ್ರ್ ಹುಸೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

4998 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಲೊೇಚನ ©vÀÛ£É ©Ãd

4999 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5000 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ ವಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5001 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿವವ ನಾಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5002 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿಿ ತ್ತ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5003 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5004 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಸಿಟೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5005 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5006 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇಸನ್ ಸಿಟೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5007 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಸಿಟೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5008 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವ ಸಿಟೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5009 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5010 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5011 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇದಿನಾಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5012 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಸಿೇಾಂ ಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

5013 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿತ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5014 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲ ೇಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5015 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5016 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5017 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಲಭದಷಾ ಗಿರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5018 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5019 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೇಲ ಭಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5020 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಹೇಬ್ ಬಿಐ ©vÀÛ£É ©Ãd

5021 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಪಾದಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5022 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕೄಮ ೇಭಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5023 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5024 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5025 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5026 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5027 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



5028 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5029 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಾಂತಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5030 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನವಿೇಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5031 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಾಸಿಿ ೇನ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5032 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5033 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಾಯಿಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5034 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5035 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಸೂಮ ಸಿಟೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5036 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮುಕಾ  ಸಿಟೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5037 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ವಿೇಣ್ ಸಿಟೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5038 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿ ಸನ  ಸಿಟೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5039 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಿೇತ್ತ ಸಿಟೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5040 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಬ್ದದ ಲ್ ಹಿೇದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5041 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅಕಫ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5042 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಶೇೇಕ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5043 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಶಿಡ್ ಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5044 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಶಿಡ್ ಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5045 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚೆನನ ಫಷ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5046 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

5047 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5048 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5049 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5050 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಯಷವ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5051 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5052 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5053 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5054 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನವಿೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5055 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5056 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬ್ದಡೆಯ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5057 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5058 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗ್ದರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5059 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಿಶೄಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

5060 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡೇರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5061 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5062 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಿತಾ ಕಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5063 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5064 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫದುಾ ನಿನ ೇಸಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5065 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಫಷಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5066 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð IMAM ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5067 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5068 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5069 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷದ್ರಶಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5070 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5071 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5072 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಣಿಗೌಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

5073 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5074 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5075 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5076 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5077 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಬಿಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

5078 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5079 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5080 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5081 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5082 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5083 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೊೇಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5084 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5085 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5086 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5087 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5088 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಲ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5089 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5090 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೇಯಬದಾ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5091 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಕಮ ಯಿಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5092 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಯವಿಾಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5093 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5094 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5095 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



5096 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಉಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5097 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5098 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಂದ್ರ ©vÀÛ£É ©Ãd

5099 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5100 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5101 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5102 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಶಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5103 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5104 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ANASUBAI ©vÀÛ£É ©Ãd

5105 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5106 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5107 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5108 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5109 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಚ ©vÀÛ£É ©Ãd

5110 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5111 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5112 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5113 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5114 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಳಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5115 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5116 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5117 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5118 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ಸಿದಣಣ  ಭಸರುದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5119 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಲಕೃಶಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5120 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣಣ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5121 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5122 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

5123 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5124 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಾಂಕಟೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5125 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಷಾ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5126 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5127 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5128 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5129 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

5130 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5131 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲನ್ ಬಿಐ ©vÀÛ£É ©Ãd

5132 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಪುತಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5133 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5134 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇಶ್ ದೇಕಟಿೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5135 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಚೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5136 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ಫಷರಾಜ ಭೊೇಗಶೄಟಿ್ಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

5137 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5138 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಾಂಕಟರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5139 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5140 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೌಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5141 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5142 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5143 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5144 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5145 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5146 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5147 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5148 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಂಡಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5149 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5150 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಕ್ಷ್ಮಕುಮಾಯ ಭದಗಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5151 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲಕ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5152 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5153 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ  ಹೆಬಾಫ ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

5154 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಎಚ್ ವಿೇಯಬದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5155 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಬಿಸಾಬ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5156 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5157 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5158 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5159 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5160 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಮು ©vÀÛ£É ©Ãd

5161 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5162 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5163 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



5164 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ   ಹಷಭನಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5165 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5166 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5167 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿೇರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5168 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5169 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಆನೆಪಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5170 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಶಿನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5171 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭರೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5172 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5173 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಾಾ ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5174 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5175 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5176 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5177 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಮಾಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

5178 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಧೇನ್ನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5179 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5180 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5181 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5182 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈನ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5183 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೇಲಕಂಠ ©vÀÛ£É ©Ãd

5184 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5185 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಾರುರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5186 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5187 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5188 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5189 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಜಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5190 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಲೊೇಚನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5191 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5192 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವೈಜಯಂರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5193 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5194 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5195 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿನಾಗಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5196 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5197 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

5198 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5199 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5200 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5201 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5202 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5203 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಲಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5204 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಇಮಾಮ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5205 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಧಿಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5206 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5207 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಕಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5208 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಶಿೇರ್ ಅಸಿ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5209 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð MD ISHAQ ©vÀÛ£É ©Ãd

5210 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಾಂತಲಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5211 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5212 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5213 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಣಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5214 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5215 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರ್ತ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5216 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಣಮಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5217 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5218 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಾಸಿಿ ೇನ್ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5219 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಮದ್ ಭಸಿದ್ ಹುಸೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5220 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ©vÀÛ£É ©Ãd

5221 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಂಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

5222 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಹೇದ್ರಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5223 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರ್ಜಿನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5224 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣುಕ ©vÀÛ£É ©Ãd

5225 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈವವ ರ್ ಪಂಡ್ಡಲ ಕಾ ವ್ ಸೇಲಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5226 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಜನಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5227 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಂಗಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5228 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5229 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5230 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪುಾಂಡಲ್ಲೇಕ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5231 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಾ ಕಶ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd



5232 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಗರಿ ಶಿವಾನಂದ ವಿಠಲರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5233 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5234 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5235 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5236 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಂತು ©vÀÛ£É ©Ãd

5237 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5238 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5239 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5240 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5241 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೆಖ್ ಅಖಾ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5242 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೈಡ್ ಅಜೇಾಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5243 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆನದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5244 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲ್ಲಾಂಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5245 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಖಾಜಾ ಭಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5246 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸೇಭಶಖಯಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5247 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5248 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿದ್ರಯ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5249 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5250 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಣಸಿದದ ಮಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5251 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5252 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವಿೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5253 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5254 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5255 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5256 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿವಾನಂದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5257 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5258 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5259 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5260 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರದ್ರ ಅಲ್ಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5261 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಫನಾನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5262 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಹನನ ಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5263 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5264 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಾಲಾಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5265 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೈದ್ರಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5266 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5267 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5268 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಂಟ ©vÀÛ£É ©Ãd

5269 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5270 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚನನ   ಸಂಗೇಳಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5271 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮ ಸಾಗರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5272 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವೈಜನಾಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5273 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಲಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5274 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5275 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5276 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5277 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಭರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5278 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಲಲ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5279 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5280 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5281 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾಜಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5282 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5283 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5284 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದ್ರಾ ರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5285 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5286 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5287 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನನ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5288 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಆರ್ ಹೆಳವಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5289 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಖಮಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5290 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5291 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5292 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5293 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜೇತ್ತ  ಎ ಸಯಕಾಂಚಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5294 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5295 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5296 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5297 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯವಿಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5298 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತ್ತರಾಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5299 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd



5300 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಂಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5301 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರಾನೇಜ ರಾವ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5302 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಬಾಬ್ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5303 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿೇಾಂದಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5304 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಮಾ ಕಶ್ ಟ್ಟ ಕೄ ©vÀÛ£É ©Ãd

5305 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5306 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುರೇವಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5307 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂದೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5308 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಈಯಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5309 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಣಣ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5310 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð SIDDALING ©vÀÛ£É ©Ãd

5311 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಶಖರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5312 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಹಿಯಕನ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5313 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5314 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಮಶ್ ಎಚ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5315 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5316 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಜಾಮುದಿದ ೇನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5317 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜಜಾಮಿಯಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5318 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಭಿ ದ್ ಶಫ ©vÀÛ£É ©Ãd

5319 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ತಾ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5320 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5321 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದಯಾನಂದ್ ವಸಪುಯಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5322 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿೇಲಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5323 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5324 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಲಾ  ವಸಪುಯಕರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5325 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð SIDDALING ©vÀÛ£É ©Ãd

5326 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗರಾಜ್ ಉದೂನ ರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5327 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5328 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಕುಾಂತಲಾ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5329 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹಾದೇವಿ ಎ ಸೂರಾ ©vÀÛ£É ©Ãd

5330 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇಸಭಿ ದ್ ಷಜಜ ದ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5331 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5332 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂಗೆಾ ಡ್ಡು ©vÀÛ£É ©Ãd

5333 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣ ಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5334 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮಿನ ©vÀÛ£É ©Ãd

5335 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5336 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇವಿಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5337 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5338 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5339 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಖುರ್ತಜಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5340 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5341 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಯಣಫಷ ©vÀÛ£É ©Ãd

5342 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕವಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5343 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸನಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5344 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಷನ್ ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5345 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಜೇಮ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5346 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5347 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸುನಿೇಲಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5348 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯೂಸುಫ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5349 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5350 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೇೇಡ್ಡನ್ ಟೆಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5351 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5352 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗರುದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5353 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶೇೇಭಾರ್ತ ©vÀÛ£É ©Ãd

5354 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಡ್ಲ ವಿೇರೇಶ್ ವಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5355 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಬಾಬ್ದ ©vÀÛ£É ©Ãd

5356 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಷವೇಿವವ ಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5357 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭೇಭರಾಮ ಡುಾಂಡ್ಡನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5358 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ರಾಭ ©vÀÛ£É ©Ãd

5359 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ತುಳಜಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5360 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಿದದ ಣಣ ©vÀÛ£É ©Ãd

5361 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5362 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಪೇಸಾಿಸಬ್ ನಬಿಸಾಸಬ್ ಶಖ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5363 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಬಾದ್ರಸ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5364 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5365 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ್ಲ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5366 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಜಗನಾನ ಥ ©vÀÛ£É ©Ãd

5367 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನೆವ ೇಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd



5368 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5369 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೆಬೂಬಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5370 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5371 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಿಾಂಗ ©vÀÛ£É ©Ãd

5372 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಮೌಲಾನಬಿೇ ©vÀÛ£É ©Ãd

5373 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗಾಂಡ ©vÀÛ£É ©Ãd

5374 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5375 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿೇಯಬದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5376 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗಿಾಂದಾ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5377 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5378 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಾಂ ©vÀÛ£É ©Ãd

5379 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ANASUBAI ©vÀÛ£É ©Ãd

5380 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ದೇಲ ©vÀÛ£É ©Ãd

5381 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಮೃತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5382 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿರಾಜ್ ಇಾಂಗನಾಕಲ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5383 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇದೇವಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5384 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಕಾಂಟೆ ©vÀÛ£É ©Ãd

5385 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಗೇದ್ರರಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5386 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಭಸಾಾ ನ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5387 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಾ ೇನಾಥ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5388 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ನಾಗೇಶ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5389 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ಹೆಬಾಫ ಳ ©vÀÛ£É ©Ãd

5390 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5391 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಣಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5392 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5393 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವಿಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5394 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ರೇಣಸಿದದ  ©vÀÛ£É ©Ãd

5395 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5396 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5397 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಾಫಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5398 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅನವಿೇಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5399 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಯಭಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5400 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಫಷರಾಜ ©vÀÛ£É ©Ãd

5401 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ©vÀÛ£É ©Ãd

5402 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಸಂತೇಷ್ ©vÀÛ£É ©Ãd

5403 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಅಾಂಫರಾಮ ©vÀÛ£É ©Ãd

5404 PÀ®§ÄgÀV PÁ¼ÀV UÀÄAqÀUÀÄwð ಶಿಕುಮಾಯ ©vÀÛ£É ©Ãd

5405 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5406 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರುದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5407 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರುದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5408 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5409 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5410 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷದ್ರಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5411 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷದ್ರಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5412 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷದ್ರಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5413 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5414 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚ್ಚಾಂಡ್ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5415 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚ್ಚಾಂಡ್ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5416 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಕುಾಂತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5417 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5418 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5419 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5420 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5421 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5422 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5423 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಾನಿ ಮಿಯಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5424 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಲ್ಲಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5425 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಲ್ಲಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5426 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮುಷಾ ಫಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5427 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡೇರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5428 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡೇರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5429 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5430 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5431 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5432 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5433 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5434 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5435 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5436 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5437 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5438 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಯವಿಾಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5439 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5440 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಸದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5441 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೆಬೂಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5442 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಯಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5443 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5444 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಮೂತಿಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5445 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಾಂದಾ ಕುಮಾಯ ಮಂಗಲಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5446 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈವವ ಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5447 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇರೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5448 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5449 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5450 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಚಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5451 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಹುಡ್ಡಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5452 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



5453 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5454 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5455 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5456 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪೄಾ ೇಭರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5457 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುಾ ಸಾದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5458 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಖಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5459 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಮ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5460 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5461 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5462 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5463 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5464 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5465 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5466 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನವಿಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5467 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5468 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೊೇಜಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5469 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಕುಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5470 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5471 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಗಯಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5472 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5473 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5474 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಯಷರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5475 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾರ್ಜ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5476 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5477 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5478 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5479 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಯಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5480 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5481 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮಿೇರ್ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5482 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5483 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5484 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5485 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5486 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5487 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಶಿಮಿಿಮನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5488 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5489 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5490 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದವಯಥ ವಾಗಿಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5491 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5492 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ವಾಗಿಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5493 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚೇತಂಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5494 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ  ಮುಲಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5495 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5496 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5497 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5498 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5499 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5500 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5501 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದ್ರಲ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5502 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಣಿಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5503 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5504 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5505 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5506 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5507 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5508 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರುದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5509 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಲ   ಗಣಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5510 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತೇಶಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5511 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5512 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5513 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5514 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಕ ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5515 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಜನದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5516 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5517 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5518 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗೇಾಂದಾ   ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5519 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಚೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5520 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5521 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫರೇಜಾಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5522 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5523 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಸಿರಿಗೇಾಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5524 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5525 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5526 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5527 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5528 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5529 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5530 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5531 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5532 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಮಿೄ ಭಿ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5533 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭರುದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5534 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5535 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖದಿೇರಾ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5536 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಾಟ್ರಾ  ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5537 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5538 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5539 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5540 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದಯಾಸಾಗರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5541 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5542 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಸಿ ದ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5543 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಮಿೇರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5544 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇೇಸನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5545 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5546 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5547 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮವ ಮುಭಿಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5548 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಾಂಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5549 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5550 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5551 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕೄಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5552 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5553 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5554 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5555 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5556 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5557 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೈಡ್ಡಲ ಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



5558 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೊೇರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5559 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5560 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5561 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5562 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5563 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5564 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಾಯತ್ತಬಾಯಿ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5565 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಾಯತ್ತಬಾಯಿ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5566 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5567 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5568 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾನಂದಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5569 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5570 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5571 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ವಿೇಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5572 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5573 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಮು ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5574 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಿರಿಜಾ ದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5575 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5576 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸರಿಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5577 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5578 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉತಾ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5579 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿಡ್ಲಸ್ ಪಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5580 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5581 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ  ಭಲಲ   ಹಷಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5582 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5583 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕೄಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5584 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5585 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5586 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹಿೇರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5587 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5588 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷವಿತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5589 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೊೇರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5590 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮ್ ಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5591 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇೇನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5592 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂರ್ಜ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5593 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೂಪ್ ಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5594 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5595 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶೇೇಭಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5596 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5597 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ   ಸಾತನೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5598 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವಿತ್ತ ಚಂದಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5599 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5600 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5601 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5602 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವೈಜನಾಥ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5603 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5604 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ವಿೇಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5605 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5606 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮವವ ಯ ಮೇಳೇಕರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5607 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಜೇಮ್ ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5608 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5609 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶೆನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5610 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5611 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಭಿರಾಜ್ ಬಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5612 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮಿೇರ್ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5613 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5614 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5615 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5616 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5617 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾಲ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5618 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮವ ಮುಭಿಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5619 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5620 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಯ ದಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5621 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5622 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5623 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕಯ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5624 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5625 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರುಕಕ ಮೇಡ್ಡನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5626 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಎಾಂಡ್ಡ ಆಯುಬ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5627 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5628 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕ್ಚ್ವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5629 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5630 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5631 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಮು ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5632 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸರಿಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5633 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉತಾ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5634 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಾಂಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5635 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5636 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5637 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5638 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5639 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5640 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫದಲ್ಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5641 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5642 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5643 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5644 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಷನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5645 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಎಷರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5646 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5647 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಮಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5648 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೊೇರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5649 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5650 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5651 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇಪು ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5652 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5653 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5654 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಛಾಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5655 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5656 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈವವ ರ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5657 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಾಂಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5658 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5659 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5660 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5661 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5662 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇಾಂದಾ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



5663 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ NEMU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5664 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಣಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5665 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5666 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5667 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5668 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5669 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುಷ್ಯ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5670 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5671 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5672 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಾಲ್ ಅಸಿ ದ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5673 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿಬಾಯಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5674 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲುಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5675 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5676 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5677 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಾಂಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5678 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5679 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5680 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5681 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5682 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5683 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5684 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5685 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5686 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5687 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5688 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5689 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5690 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5691 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5692 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5693 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5694 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5695 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5696 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5697 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಮ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5698 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5699 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5700 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5701 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5702 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5703 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಭಾಕರ್ ತು ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5704 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಹುಲ್ ಆರ್ ಗಂಗಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5705 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5706 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭಶಂಕಯ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5707 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5708 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಸಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5709 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುನಿೇಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5710 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5711 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಮುಡ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5712 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5713 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಜೇಮ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5714 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಯಷಯಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5715 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5716 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5717 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5718 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5719 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5720 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪೄಾ ೇಭರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5721 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5722 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಡು SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5723 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5724 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5725 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5726 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5727 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇರೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5728 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5729 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈವವ ಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5730 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿೇರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5731 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5732 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿನೇದಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5733 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5734 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5735 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5736 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಯಣರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5737 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕು ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5738 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5739 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜೈಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5740 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಿತಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5741 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5742 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5743 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5744 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಚಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5745 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5746 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಭಯನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5747 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದತ್ತಾ ತೆಾ ೇಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5748 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನರೇಾಂದರ್ ರೆಡ್ಡು  ಶೄರಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5749 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜೇರಾಾಂಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5750 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇಡ್ಡನಾೂ ಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5751 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5752 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5753 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5754 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕಂಠಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5755 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5756 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ  ತೆಲಭನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5757 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5758 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಮ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5759 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ NABI ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5760 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5761 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನವ ರ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5762 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಕಂಠರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5763 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5764 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕೌಷರ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5765 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಸಭಿ ದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5766 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5767 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



5768 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣ್ ಬಟ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5769 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5770 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5771 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದ್ರಾ ಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5772 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದವಗಿರ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5773 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5774 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5775 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾವಿತಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5776 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5777 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5778 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5779 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಜ ತೆಾಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5780 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂದ್ರಕ್ಚ್ನಿ ಬಿ ತೆಾಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5781 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇಶ್ ತೆಾಂಗಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5782 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5783 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಯ ರಿೇಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5784 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚೂಡ್ಲಭಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5785 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ MOHD ಸೇಲಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5786 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5787 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5788 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5789 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5790 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5791 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5792 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುನಿಲ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5793 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5794 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5795 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಚಿನಾ ತೆಾಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5796 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5797 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಸಭದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5798 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5799 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ  ಟೆಾಂಗಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5800 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5801 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಕಕ  ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5802 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಏಕನಾಥ ಎನ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5803 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಶಿೇದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5804 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕುಸುಭಬಾಯಿ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5805 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇಕ್ಚ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5806 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5807 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5808 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5809 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5810 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5811 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೌನೇವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5812 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧನಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5813 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಬದಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5814 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5815 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮೇಗಸಿದದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5816 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5817 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5818 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ KESU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5819 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಶನಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5820 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5821 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5822 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜ್ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5823 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5824 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5825 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇರಿ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5826 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5827 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5828 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5829 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5830 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಖ ಚಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5831 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5832 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5833 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5834 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5835 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5836 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5837 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5838 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5839 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5840 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5841 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5842 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5843 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5844 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷ  ಎನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5845 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರುಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5846 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5847 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಯಸಿಾಂಗ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5848 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಗೌಡ ಜೆ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5849 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣಯಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5850 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆಾಂಬಿಾ ಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5851 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಎಸು ಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5852 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5853 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5854 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಫಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5855 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5856 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5857 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5858 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಠಾಕರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5859 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5860 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗ್ರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5861 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5862 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5863 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5864 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5865 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5866 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5867 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧನಾಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5868 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭನೇಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5869 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತುಲಾಜಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5870 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5871 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿದ್ರಯ ಸಾಗರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5872 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



5873 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5874 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಠೀ ಲ್ ನಾಗ  ಸಾಟಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5875 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5876 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5877 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5878 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5879 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5880 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಲ   ಗಣಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5881 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5882 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5883 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಿ ೃರ್ತ ಸುಗಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5884 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಬೆನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5885 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತುಳಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5886 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಮಿೇನ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5887 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೌಲನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5888 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸಭಿ ದ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5889 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಭಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5890 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5891 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5892 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5893 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷವಂತರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5894 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5895 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5896 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುನಿೇಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5897 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5898 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5899 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5900 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5901 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5902 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5903 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಯಸಿಾಂಗ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5904 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆಾಂಬಿಾ ಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5905 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಎಸು ಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5906 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5907 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5908 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5909 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5910 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೌಲನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5911 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಜೇರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5912 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸಭದ್ ಪರೂಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5913 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಾಗಯ ವಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5914 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಭಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5915 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5916 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5917 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5918 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5919 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶರ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5920 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5921 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5922 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5923 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕೃಶಣ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5924 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸು ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5925 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5926 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹೆಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5927 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5928 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5929 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖುಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5930 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5931 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5932 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಡುಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5933 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರುದಾ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5934 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಾಗಿೇಯಥಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5935 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5936 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಭದೇವ್ ತುಕರಾಾಂ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5937 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5938 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5939 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಾಂಕಟರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5940 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜೈವಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5941 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಂಡೊೇಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5942 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸಭಿ ದ್ ಗಲಮ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5943 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5944 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5945 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5946 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5947 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5948 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5949 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5950 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಯ ೇರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5951 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರುಕ್ಚ್ಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5952 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5953 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5954 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5955 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5956 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5957 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5958 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5959 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5960 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5961 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5962 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕುಾಂತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5963 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಘುನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5964 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಚಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5965 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5966 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5967 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5968 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5969 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಭಾಕರ್ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5970 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5971 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ್ತಾ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5972 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5973 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವೇದಾ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5974 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5975 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5976 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5977 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



5978 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖೈರುನ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5979 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5980 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5981 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5982 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5983 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕ್ಚ್ವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5984 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಶೇೇಕ್ ನಾಲಕ ಭಿ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5985 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗ್ಧರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5986 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪತ್ತಭರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5987 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5988 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5989 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹಿೇರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5990 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ  ರಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5991 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾರಾನಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5992 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5993 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5994 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5995 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5996 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಕಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5997 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶೇೇಭಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5998 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷರ್ತೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

5999 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಜನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6000 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಸೇನಾ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6001 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6002 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6003 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6004 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6005 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನವಿೇಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6006 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಮಂತ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6007 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6008 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಫಫ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ (ಹೆಬಾಫ ಳ) ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6009 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6010 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6011 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನ್ನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6012 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6013 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6014 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6015 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6016 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6017 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6018 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6019 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6020 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾವಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6021 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6022 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6023 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6024 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6025 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6026 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗ್ರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6027 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇೇಟ್ಟರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6028 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6029 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6030 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಂಡೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6031 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಶೇೇಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6032 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6033 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭನಿ ಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6034 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಣರ್ತ ಲಾಲ್ಲ ಯಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6035 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6036 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ MEGU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6037 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6038 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಭಕಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6039 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಾರ್ತಮಾ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6040 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6041 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆನವಿೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6042 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6043 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಯಚಮ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6044 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿವಿಯಭಿ  ಗಣಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6045 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸದೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6046 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6047 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6048 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6049 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6050 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6051 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6052 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6053 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6054 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6055 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6056 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಭಿ  ಮುಳಿಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6057 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇಭನಾಥ ಎಾಂ ದೇಯಭನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6058 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6059 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇದ್ರರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6060 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6061 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6062 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶೂರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6063 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6064 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6065 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6066 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಬ್ದಫ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6067 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6068 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸನಾನ ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6069 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6070 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6071 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6072 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಪಾ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6073 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6074 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕನ್ನಗಾಂಡ್ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6075 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಖಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6076 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6077 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6078 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6079 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6080 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೆಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6081 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6082 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ಪಾಗಡ್ಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



6083 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಕಂಠ ಗಡ್ಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6084 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6085 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6086 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6087 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಇಾಂದ್ರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6088 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6089 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6090 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6091 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬೆಾಂಡೊಕ ಾಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6092 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6093 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6094 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6095 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಕಾ ರ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6096 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6097 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6098 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6099 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6100 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6101 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಹಾಡ್ಡದ್ರದ ರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6102 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6103 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6104 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖತ್ತಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6105 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6106 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6107 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದವಾಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6108 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6109 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6110 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6111 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಪುತಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6112 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6113 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉದಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6114 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6115 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6116 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6117 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6118 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6119 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸರಿವಮ ಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6120 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6121 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ GUPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6122 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಹಿೇಭದ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6123 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಣಣ  ಧೂಳಗಾಂಡ್ಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6124 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6125 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6126 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸಾಾ ನಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6127 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6128 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಎಲ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6129 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6130 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6131 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮರಾಭ ಭನ್ನ ಯಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6132 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಫಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6133 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಶುರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6134 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹೇಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6135 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6136 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣುಕಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6137 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭನೇಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6138 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6139 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷವಂತ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6140 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ  ಸಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6141 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6142 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6143 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6144 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತುಕರಾಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6145 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಣಿ  ಯಾಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6146 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6147 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6148 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾರಾಮಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6149 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಲಾಲ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6150 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6151 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6152 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6153 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6154 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6155 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹೇಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6156 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6157 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶರ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6158 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6159 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6160 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6161 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6162 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6163 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6164 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6165 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6166 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಂತ ಎನೂಿರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6167 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6168 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6169 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6170 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಯಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6171 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6172 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6173 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6174 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಾಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6175 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ DEVICHAND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6176 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಫಫ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6177 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6178 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6179 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6180 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6181 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತುಲಾಜಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6182 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6183 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಿೇನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6184 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6185 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6186 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6187 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



6188 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6189 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6190 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಭದೇವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6191 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿರ್ತೇನ್ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6192 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6193 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6194 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಎಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6195 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚ್ಚಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6196 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6197 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಜೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6198 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6199 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧನಿೂ ಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6200 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕ್ಚ್ವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6201 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇಪು ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6202 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6203 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶೇೇಭಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6204 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6205 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6206 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6207 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ  ಮೆಸೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6208 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6209 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6210 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6211 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6212 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6213 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರುಕಿ್ಚ್ ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6214 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿನೇದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6215 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6216 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6217 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಯವಿಾಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6218 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6219 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕ್ಚ್ವನ್ ಚನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6220 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6221 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6222 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6223 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6224 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಜ ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6225 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6226 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6227 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6228 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6229 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6230 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6231 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6232 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6233 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6234 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಬೈಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6235 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6236 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6237 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇನಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6238 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6239 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಾನ ರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6240 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6241 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6242 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚೆನನ  ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6243 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6244 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6245 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6246 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಚಿಗೇಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6247 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6248 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಂತರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6249 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6250 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನವಿೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6251 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6252 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6253 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ನಿ ಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6254 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6255 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6256 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6257 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6258 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6259 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6260 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6261 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6262 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6263 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6264 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ   ಸಾತನೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6265 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವಿತ್ತ ಚಂದಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6266 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲಾ ದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6267 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6268 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6269 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6270 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6271 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6272 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6273 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6274 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರುದಾ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6275 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕವರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6276 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6277 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಯಷಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6278 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6279 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಮಿಲ ಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6280 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6281 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6282 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6283 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6284 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6285 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6286 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6287 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಷ್ನ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6288 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಷ್ನ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6289 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6290 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾವಿರ್ತಾ  ಪೄಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6291 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6292 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



6293 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6294 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6295 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಕುಾಂತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6296 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6297 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6298 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6299 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶುಬಚಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6300 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6301 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆನವಿೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6302 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರುದಾ ಮುನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6303 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6304 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6305 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6306 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಣರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6307 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6308 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6309 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6310 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ DATTU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6311 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6312 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6313 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿಡ್ಲಸ್ ಪಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6314 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6315 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕೃಶಣ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6316 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6317 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನ್ನಸೂಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6318 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6319 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6320 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇನಂದ್ ಎನ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6321 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6322 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6323 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6324 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6325 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಭು ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6326 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಥಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6327 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6328 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6329 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6330 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6331 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6332 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6333 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6334 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6335 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6336 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6337 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6338 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6339 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷತಯ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6340 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಚಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6341 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6342 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6343 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6344 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6345 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6346 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6347 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6348 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6349 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6350 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6351 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6352 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6353 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಯ ದಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6354 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6355 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6356 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6357 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6358 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6359 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6360 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6361 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6362 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6363 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6364 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6365 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ  ಹುಗ್ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6366 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿೇಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6367 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6368 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಕುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6369 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6370 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6371 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6372 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆನಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6373 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6374 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6375 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಭಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6376 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಯಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6377 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುಷ್ಯ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6378 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6379 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನೂರಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6380 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಭಾಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6381 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6382 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6383 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6384 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6385 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6386 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಜಜ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6387 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಜಜ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6388 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6389 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖತ್ತಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6390 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6391 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6392 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಾಂಡು ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6393 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6394 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಭಿ ವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6395 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿೇತ್ತರಾಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6396 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿೇತ್ತರಾಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6397 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



6398 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6399 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನೆನ ಮಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6400 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6401 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿನಾಥ ದುತಾ ಯಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6402 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6403 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6404 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6405 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6406 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6407 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6408 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಿಕಕ  ಗರುನಂಜೇವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6409 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6410 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6411 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6412 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6413 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6414 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6415 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6416 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಆರ್ ದೇವಮುಖ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6417 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6418 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6419 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6420 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6421 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6422 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6423 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನವಿೇಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6424 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6425 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6426 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6427 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6428 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6429 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6430 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6431 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6432 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6433 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6434 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6435 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6436 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6437 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6438 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6439 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಮಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6440 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6441 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆನೆಮಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6442 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6443 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6444 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6445 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಬಿೇಡ್ಲಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6446 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6447 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6448 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6449 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6450 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6451 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6452 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಡ್ಡಐಪಎ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6453 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ  ಭಲಲ   ಹಷಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6454 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನ್ನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6455 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6456 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6457 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6458 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6459 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6460 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6461 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6462 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇಯಕನಾಥ್ ಡ್ಡ ಶಖಾಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6463 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಲೊೇಚನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6464 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6465 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6466 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಶಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6467 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನೂಜಿಹಾ ಬಾಗಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6468 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಭಾಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6469 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6470 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಯ ೇರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6471 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6472 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6473 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಶಂಕಯಮಯ  ಬೈಯಭಡಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6474 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗ್ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6475 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6476 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6477 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6478 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6479 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಕಂಠ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6480 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6481 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6482 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6483 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6484 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6485 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪತ್ಾಂಬಿಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6486 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖುಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6487 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6488 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6489 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6490 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6491 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನ್ನರಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6492 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6493 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6494 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6495 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6496 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಮಂತ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6497 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಮ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6498 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಾಂಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6499 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6500 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6501 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧೂಳಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6502 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



6503 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6504 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6505 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6506 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತ್ತ ಅಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6507 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6508 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6509 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಕಫ ರ್ ಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6510 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಜರ್ ಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6511 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6512 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಕಳಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6513 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6514 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6515 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6516 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6517 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6518 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6519 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6520 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6521 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6522 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನವಿೇಯ  ಬಾಭನಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6523 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6524 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6525 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮವವಂತರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6526 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಂಡ್ಡತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6527 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6528 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6529 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6530 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6531 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6532 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6533 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6534 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಷ್ನಣ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6535 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6536 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6537 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜೈಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6538 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6539 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6540 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮಯ ಣಣ  ಸಿರಿಗಾಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6541 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6542 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6543 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6544 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6545 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6546 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ SHOBA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6547 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇದ್ರರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6548 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6549 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6550 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇ  ಎಾಂ ಕಲುಫ ಗಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6551 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಯಷಯಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6552 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿವೇಕನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6553 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6554 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷ  ಕುಾಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6555 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶೇೇಭಾ ಎಸ್ ಗೇಲ್ು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6556 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6557 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6558 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾನಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6559 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಣತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6560 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6561 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6562 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಜವ ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6563 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6564 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷವಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6565 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6566 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6567 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6568 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಬದಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6569 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6570 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6571 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ನಯಸಿಗಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6572 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6573 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹಿರಿಮ  ಚಂದಾ   ಷಗಿಾಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6574 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6575 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6576 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕ್ಚ್ವನಿೂ ಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6577 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇನಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6578 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6579 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುಾಂಡಲ್ಲೇಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6580 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6581 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6582 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6583 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6584 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6585 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಬದಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6586 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6587 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಠೀ ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6588 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6589 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚನನ ಫಷ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6590 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6591 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಣಿ  ಭಡ್ಡವಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6592 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6593 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದ್ರದ  ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6594 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಾಂಕಟೇಶ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6595 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಕಂಠರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6596 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6597 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6598 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಕಂಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6599 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6600 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಿ ಾಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6601 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6602 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6603 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6604 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6605 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6606 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6607 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬ್ದರಾನಾ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



6608 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6609 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6610 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6611 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6612 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಕವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6613 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6614 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಬದಿದ ೇನ್ ಗಿಡೆು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6615 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6616 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಚಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6617 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6618 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6619 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6620 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6621 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6622 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6623 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜತೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6624 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚನನ ಭಿ  ತೆಲಭನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6625 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಖಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6626 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತೇಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6627 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸರಿೇವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6628 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6629 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6630 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6631 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6632 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಶಂಕಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6633 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6634 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6635 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6636 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6637 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6638 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6639 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6640 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6641 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6642 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಸಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6643 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇನಿವಾಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6644 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ್ತಾ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6645 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6646 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6647 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6648 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6649 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6650 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಕಕ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6651 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6652 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂಜೂರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6653 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6654 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6655 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದ್ರ ಷಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6656 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷವಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6657 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6658 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6659 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6660 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಮಯ  ಸನೆಚಿಬಾತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6661 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸವಭತಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6662 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್  ಕುಾಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6663 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6664 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6665 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6666 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6667 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿರಾರ್ಜದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6668 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6669 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6670 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6671 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6672 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6673 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಾಗಯ ಶಿಾ ೇ ಹುಗ್ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6674 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಬಿೇರ್ ಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6675 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6676 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆನ್ನದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6677 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಲ   ಚಂದಾ   ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6678 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ AMBAVVA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6679 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಶಿಡ್ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6680 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6681 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6682 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6683 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6684 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ SWETA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6685 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6686 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6687 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6688 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6689 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6690 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಫಣಣ  ಮುದಿದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6691 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6692 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6693 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6694 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6695 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಶೄಟಿ್ಟ  ಭೇಭನಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6696 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6697 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6698 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ  ಸಿಯಗಾಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6699 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6700 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6701 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಎಸ್ ಷಳಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6702 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6703 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6704 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6705 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6706 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಕ್ಚ್ೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6707 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6708 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6709 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6710 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6711 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6712 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



6713 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕನಾಯ  ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6714 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6715 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಕಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6716 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಂಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6717 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6718 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6719 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಚಿನ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6720 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6721 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ  ಮಾಳಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6722 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ DESU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6723 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6724 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6725 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6726 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6727 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6728 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6729 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಹಿರೇಭಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6730 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಸಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6731 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6732 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂರ್ಜಳಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6733 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6734 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದಿೇವವ ಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6735 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯ  ರು ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6736 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚೆನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6737 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6738 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಶಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6739 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6740 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುಾಂಡಲ್ಲೇಕ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6741 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಠೀ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6742 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6743 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6744 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6745 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6746 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6747 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6748 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6749 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ಜಲೇಖಾಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6750 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6751 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6752 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6753 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಫಮಿಿಮನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6754 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6755 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6756 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6757 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುಸಿದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6758 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6759 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6760 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಾ ಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6761 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇ ಸಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6762 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6763 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6764 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಕಕ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6765 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫರೇಜಾಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6766 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6767 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಸಿರೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6768 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6769 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲ ೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6770 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವೈಜನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6771 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6772 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6773 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6774 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6775 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಿ ಾಂತ್ತಾ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6776 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6777 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6778 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6779 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6780 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6781 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಬಿ ಯಾಿಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6782 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತೆಾಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6783 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6784 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6785 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಜಾ ಬಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6786 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6787 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹಿಿಡ್ಲಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6788 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6789 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಶೄ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6790 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6791 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6792 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6793 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷವ ಾಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6794 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6795 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಬಿಫ ೇರ್ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6796 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6797 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6798 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿನೇದಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6799 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6800 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇಜ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6801 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6802 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6803 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಡದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6804 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣುಕಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6805 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣುಕಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6806 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಾಯತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6807 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6808 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6809 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಾಂಡುರಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6810 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದತ್ತಾ ತೆಾ ೇಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6811 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮಿೇಲಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6812 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6813 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬದಾ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6814 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6815 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6816 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6817 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



6818 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6819 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಜನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6820 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲ ೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6821 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6822 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6823 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6824 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6825 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಮಿತ್ತಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6826 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾವಿಡಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6827 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6828 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6829 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6830 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6831 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6832 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6833 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6834 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶುಕಾ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6835 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6836 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6837 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6838 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಚಿನಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6839 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6840 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಹಿೇಭತ್ಬ್ಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6841 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಬಿಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6842 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6843 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6844 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಯಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6845 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ರ್ತಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6846 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ  ಬಿ.ಭಡ್ಡವಾಳ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6847 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6848 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6849 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6850 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6851 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜೈಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6852 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6853 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6854 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6855 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಲ್ಲಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6856 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6857 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡೇರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6858 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾಯ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6859 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತೇಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6860 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6861 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6862 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತುಳಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6863 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದ್ರಾ ಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6864 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6865 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6866 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6867 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತೇಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6868 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6869 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6870 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದ್ರದ ಥಿಕುಮಾಯ ಸಾಗರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6871 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6872 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6873 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6874 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6875 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖತ್ತಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6876 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತೇಷ್ನಕ ಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6877 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಖಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6878 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಕವಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6879 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6880 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6881 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6882 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6883 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಯಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6884 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6885 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6886 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮಾಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6887 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಶಿೇಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6888 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6889 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6890 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕುಾಂತಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6891 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6892 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದಷಾ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6893 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6894 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6895 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯತನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6896 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6897 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಶಂಕಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6898 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಶಂಕಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6899 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6900 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6901 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6902 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6903 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6904 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6905 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6906 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6907 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಿವಾಶೄಟಿೆ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6908 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6909 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಬಿೇರ್ ಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6910 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕ್ಚ್ವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6911 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತಸಿಲ ಮ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6912 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶುಬಚಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6913 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6914 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6915 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6916 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6917 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷವಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6918 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6919 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6920 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚೌದಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6921 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6922 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



6923 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಿಯಾಜಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6924 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಶಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6925 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಶಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6926 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ತೆಾಂಗಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6927 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6928 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6929 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6930 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕೃಶಣ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6931 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6932 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6933 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಕಫ ರ್ ಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6934 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜೇರಂಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6935 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಜರ್ ಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6936 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6937 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6938 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6939 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ್ತಾ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6940 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ್ತಾ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6941 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6942 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6943 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹಿೇದ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6944 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಿೇಫಬ್ ಬೈಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6945 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6946 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6947 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6948 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇಪಾಲ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6949 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6950 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಶಗ್ಾಂಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6951 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷದ್ರಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6952 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6953 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮುನಿೇರಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6954 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6955 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮುನಿೇರಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6956 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ್ತಾ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6957 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ್ತಾ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6958 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6959 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6960 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6961 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6962 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6963 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿೇತ್ತರಾಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6964 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿೇತ್ತರಾಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6965 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ MEGU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6966 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮುಷಾ ಫಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6967 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಸಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6968 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಸಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6969 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6970 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಡ್ಡ ಎಚ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6971 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6972 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6973 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6974 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಲ್ಲರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6975 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚುನ್ನನ  ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6976 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6977 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6978 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6979 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6980 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6981 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸವಭತಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6982 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇೇಟ್ಟಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6983 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6984 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6985 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6986 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6987 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6988 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6989 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6990 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಡೌಲಾ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6991 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6992 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಸೂಲ್ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6993 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭನೇಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6994 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6995 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6996 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಿೇನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6997 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6998 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

6999 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7000 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಭಿರಾಜ್ ಬಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7001 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7002 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7003 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7004 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧನಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7005 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7006 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7007 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7008 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7009 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಬದಿದ ೇನ್ ಗಿಡೆು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7010 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಂಡ್ಡಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7011 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ NABI ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7012 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಮ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7013 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7014 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಣಣ  ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7015 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7016 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸರಿವಮ ಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7017 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7018 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪೃಥಿವ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7019 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7020 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7021 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಸೇನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7022 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಾಾಂಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7023 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7024 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7025 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7026 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7027 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



7028 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7029 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7030 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7031 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷರ್ತೇವಮ ಾಂದಾ  ಎಸ್ ಸೂಲಪಟ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7032 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7033 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7034 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7035 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7036 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7037 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7038 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಯನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7039 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7040 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7041 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಜೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7042 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7043 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7044 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7045 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7046 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಜತ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7047 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7048 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಶೇೇಕ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7049 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷವಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7050 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಾಂ ಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7051 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7052 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7053 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7054 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7055 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7056 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿದ್ರಯ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7057 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7058 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7059 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆನವಿೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7060 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7061 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7062 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇದ್ರರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7063 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಚಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7064 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7065 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7066 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮೃತ ಕೇಡದೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7067 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಬದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7068 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದಷಾ ಗಿೇರ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7069 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿರಾಜದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7070 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7071 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಠೀ ಲ್ ಪೇಯ  ಬಂದ್ರಗರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7072 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಕಂಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7073 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಬಿಫ ೇರ್ ಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7074 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7075 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7076 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7077 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7078 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7079 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ  ತೆಾಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7080 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7081 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7082 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7083 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7084 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7085 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7086 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7087 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7088 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ನಯಷಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7089 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7090 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7091 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಚೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7092 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7093 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚ್ಚಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7094 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರ್ಜಿನ್ ಪಂಚಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7095 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7096 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7097 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7098 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7099 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7100 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7101 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7102 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7103 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7104 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7105 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆಬೇಡ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7106 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಮಂಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7107 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂಡಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7108 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಕುಫ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7109 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದ್ರಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7110 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7111 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7112 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಲತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7113 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7114 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7115 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಟಿ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಡಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7116 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಶಂಕರ್ ಕೇವಾಿರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7117 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7118 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಲೊೇಹಿತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7119 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಂಡರಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7120 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7121 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7122 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7123 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಟಲ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7124 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7125 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7126 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮಶಿಾ ೇ ರಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7127 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7128 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7129 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7130 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7131 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7132 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



7133 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾವಿತಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7134 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7135 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7136 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7137 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7138 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7139 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದಿ್ರರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7140 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7141 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7142 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7143 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಫಣಣ  ಭಡ್ಡಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7144 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕ್ಚ್ವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7145 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7146 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಕ್ಚ್ಕ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7147 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7148 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7149 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7150 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಂಡ  ಕಟಿ್ಟ ಭನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7151 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7152 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಠಲರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7153 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7154 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರುದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7155 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7156 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7157 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7158 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7159 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7160 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7161 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7162 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7163 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7164 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7165 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಘು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7166 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7167 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7168 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7169 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗ್ಾಂಗಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7170 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7171 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7172 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7173 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7174 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೈಮದ್ ಅಜೇಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7175 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7176 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಚಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7177 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಬದ್ರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7178 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7179 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹಾಜಲಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7180 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಭರ್ ಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7181 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ   ದಮಿೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7182 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7183 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7184 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿೇತ್ತರಾಾಂ ಹಿರಿಮ ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7185 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7186 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7187 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7188 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7189 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7190 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7191 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7192 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7193 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7194 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7195 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಷಿಕಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7196 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿಾಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7197 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗ್ಧಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7198 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7199 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7200 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7201 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7202 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7203 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾರೆನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7204 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7205 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೌನೇವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7206 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7207 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲಾಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7208 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7209 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7210 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತೇಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7211 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನ್ನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7212 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7213 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7214 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7215 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಲ್ಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7216 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗವೇಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7217 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುನಿೇತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7218 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ REVATIBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7219 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7220 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದಿೇಪಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7221 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಐಟ್ಟಯು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7222 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7223 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗ್ಮರ್ತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7224 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7225 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷರ್ತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7226 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇೇಟ್ಟರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7227 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ವಿೇಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7228 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ JIMABAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7229 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುನಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7230 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮೃತ್ ಮೆಷನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7231 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7232 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7233 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಹುಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7234 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7235 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7236 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಯವಿಾಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7237 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲೇಶ್ ಹಿಯಸಿಾಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



7238 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೈದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7239 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಭ ಪಾಶುಿರಂ ಚೌಹಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7240 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶೇೇಭಾ ಭೇಮಿೂ ಾಂಗ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7241 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7242 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಮಿಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7243 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7244 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7245 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂಗಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7246 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7247 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7248 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದ್ರಾ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7249 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಲಿ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7250 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7251 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7252 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7253 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7254 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7255 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7256 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದ್ರಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7257 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ NAMU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7258 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಲವಂತ್ ರೇಲ್ು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7259 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7260 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7261 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7262 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7263 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7264 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7265 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಫರ್ ಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7266 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಲೇಭನ್ ವಹಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7267 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮಿೂ ಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7268 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7269 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7270 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7271 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7272 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7273 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7274 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7275 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7276 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7277 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7278 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7279 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ USMAN SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7280 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7281 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಬೆಾ ೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7282 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7283 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7284 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7285 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7286 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7287 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಳಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7288 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿದದ ಣಣ  ಧೂಳಗಾಂದಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7289 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7290 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7291 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7292 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರಿಫಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7293 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7294 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜೇಯ ಬಿಐ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7295 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7296 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಖಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7297 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದಿಲೆಡಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7298 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7299 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಾನಿಮಿಯಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7300 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7301 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸಬೂಬ್ ಬೈಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7302 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಜಾಾ ನಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7303 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಣಿಕರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7304 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7305 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7306 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಳಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7307 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7308 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಬೂದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7309 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಭಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7310 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಠಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7311 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಇಾಂದುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7312 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜೇರ್ ದಿವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7313 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7314 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7315 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7316 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7317 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7318 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7319 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7320 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಡಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7321 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಸಿ ದ್ ಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7322 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7323 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಜಗಣಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7324 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7325 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7326 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ನಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7327 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪೇತ್ತಾಂಫರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7328 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7329 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಜಪಾಷ್ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7330 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ RAM ಸ್ಪಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7331 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7332 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7333 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಖಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7334 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7335 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಣಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7336 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7337 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಶೇೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7338 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7339 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಶೇೇಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7340 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7341 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7342 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



7343 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7344 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇೇನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7345 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7346 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7347 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7348 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7349 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7350 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದ್ರಕು ಚವಾಾ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7351 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7352 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಡ್ಡಲ್ಲೇಪ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7353 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7354 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7355 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7356 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7357 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7358 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮುತಾ ಣಣ  ಟಿೆ ೇದ್ರಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7359 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಣಣ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7360 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ GOPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7361 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪೊನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7362 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಖು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7363 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7364 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಿೇತ ಎಸ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7365 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7366 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7367 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7368 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ KESU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7369 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಭಕಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7370 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7371 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7372 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7373 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ DILIP ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7374 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ AMBU BAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7375 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7376 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7377 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರ್ಜಿನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7378 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7379 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7380 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ INDRBAI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7381 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಾಂಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7382 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದ್ರದ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7383 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರುಕಿ್ಚ್ ಣಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7384 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7385 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ TOPU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7386 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7387 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ GOVIND ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7388 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಣಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7389 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ JIVLA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7390 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7391 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7392 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ HOBU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7393 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7394 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿದ್ರಯ ಸಾಗರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7395 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7396 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಸಜದಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7397 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಪಾ ರಾವ್ ದೇವಪಾಾಂಡೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7398 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತೇಜಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7399 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಫಫ ಸಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7400 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7401 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಘಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7402 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಶಕ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7403 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7404 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕೆಲಾಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7405 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಟೊೇಟಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7406 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಷನೆಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7407 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಿಸಿಿಲಾಲ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7408 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7409 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7410 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧೊೇಾಂಡ್ಡಬಾ ಯಣೊೇಜರಾವ್ ಶಿಾಂಧೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7411 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7412 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7413 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7414 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7415 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7416 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7417 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7418 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಲಾನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7419 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಂಡಭಿ  ಸಾಷಯಗೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7420 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7421 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ  ಸಾಷಯಗೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7422 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7423 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7424 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7425 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7426 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಲ್ಲವಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7427 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಂತರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7428 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಪುತಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7429 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹಿೇರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7430 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7431 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7432 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7433 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಸುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7434 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬೇಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7435 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7436 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7437 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7438 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7439 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖುಷಿಿದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7440 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7441 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಪುತಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7442 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7443 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7444 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7445 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7446 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7447 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



7448 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಬಿಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7449 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7450 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ  ಪಂಗಯಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7451 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7452 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7453 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಕುಕ  ಬಾಯಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7454 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7455 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7456 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಷಗಿರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7457 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7458 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7459 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7460 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7461 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7462 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7463 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಭಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7464 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಕ್ಚ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7465 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7466 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7467 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7468 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7469 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆಸುನ್ ಾ ಕವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7470 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಎನ್ ತೆಾಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7471 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7472 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7473 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7474 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಶಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7475 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಧುಭರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7476 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7477 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲ್ಲಾಂಗಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7478 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಮೃತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7479 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7480 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7481 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7482 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7483 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7484 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7485 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7486 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7487 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7488 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7489 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಧರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7490 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7491 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಲ್ಲಗೆಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7492 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಲ್ಲಗೆಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7493 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7494 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7495 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7496 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಾಗಿೇಯಥಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7497 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7498 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಕಾ ಭಪಾಶ ಹೇಳು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7499 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7500 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7501 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7502 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7503 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಠಾಕುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7504 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾಯ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7505 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7506 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7507 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂಗಾಂಡ ಸಂತೇಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7508 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7509 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ RAM RAO ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7510 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಂಡೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7511 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿಾಂದಾ   ಮೆಷನೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7512 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷರ್ತೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7513 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7514 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7515 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7516 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಯ ಕೂೂ ಡ್ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7517 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7518 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7519 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7520 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಂಡ್ಡತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7521 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7522 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7523 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈವವ ಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7524 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7525 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7526 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7527 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7528 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7529 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7530 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7531 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಶಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7532 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7533 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7534 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7535 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7536 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7537 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7538 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಇರಾಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7539 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7540 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7541 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೊೇರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7542 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7543 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗ  ನಿ ಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7544 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲೊೇಹಿತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7545 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7546 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಣಿು ಖಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7547 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7548 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7549 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7550 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7551 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶೆಕ್ ಮುಕಾ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7552 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವಿತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



7553 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7554 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7555 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7556 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7557 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ  ಟಿೆ ಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7558 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7559 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದವಯಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7560 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದಿ ಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7561 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7562 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7563 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7564 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7565 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಚೆಮ ೇವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7566 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7567 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7568 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7569 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗ್ರಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7570 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7571 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7572 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7573 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7574 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಾರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7575 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7576 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7577 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7578 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷವ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7579 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7580 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7581 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7582 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7583 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7584 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಭಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7585 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಯ ದಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7586 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಾಂಟೆ  ಬಿ ಕೄ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7587 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7588 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7589 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಎಸ್ ಹಿರೇಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7590 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪುಷ್ಯ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7591 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7592 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7593 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಾಜರಾಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7594 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆನವಿೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7595 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಭಿಲ ಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7596 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7597 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7598 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಚಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7599 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7600 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7601 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಜಾ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7602 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿೇತಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7603 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7604 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದಿ್ರರ್ತಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7605 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7606 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7607 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7608 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಿಜನ್ ದಿವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7609 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7610 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7611 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಧಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7612 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7613 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಾಂದಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7614 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7615 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7616 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7617 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7618 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7619 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ USMAN ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7620 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ   ಕಲಲ ಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7621 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7622 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7623 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಡ್ಡವಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7624 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7625 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7626 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7627 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನ್ನದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7628 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7629 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7630 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಕಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7631 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7632 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಜಾ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7633 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನವಿೇಯಮಯ  ಸಾಾ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7634 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7635 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಸಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7636 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೈಸಾಬಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7637 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಹಿೇಾಂಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7638 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7639 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7640 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7641 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7642 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7643 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಾಲುಾ ಸ್ಪನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7644 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7645 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿೇತ್ತರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7646 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಗಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7647 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲಾಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7648 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7649 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತೇಶಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7650 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7651 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಪೊೇಿಡ್ಡನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7652 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಜೇ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7653 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7654 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7655 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7656 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7657 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



7658 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7659 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7660 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7661 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಡೌಲಾಟ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7662 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7663 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7664 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7665 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೈದ್ರ ಇಫಾಿನ ಬಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7666 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7667 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಾನ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7668 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಸಾಾ ನ್ ಷಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7669 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7670 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7671 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹನ್ನನ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7672 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7673 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7674 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಣಿಕಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7675 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಲಲ  ಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7676 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಿರಾಜದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7677 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7678 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7679 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚುಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7680 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7681 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಫಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7682 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7683 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7684 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7685 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7686 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಾಡ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7687 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7688 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಡೌಲ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7689 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7690 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7691 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7692 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7693 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7694 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7695 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಜಾನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7696 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭಸಿಾಂಗ್ ದೇವಾಲಾ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7697 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖುಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7698 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕುಪಾಂದಾ  ಜಾದವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7699 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜತೇಾಂದಾ  ತುಳಶಿರಂ ರಾಠೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7700 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7701 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7702 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಮಂಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7703 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7704 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7705 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇಕ್ಚ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7706 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇಕ್ಚ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7707 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಾಲ್ಲಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7708 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆಾಂಬಿಾ ಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7709 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಎಸು ಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7710 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7711 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತುಾಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7712 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿವವ ನಾಥ ಎನ್ ನಮಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7713 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೇಸಭಿ ದ್ USMAN ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7714 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7715 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಬದಾ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7716 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತೇಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7717 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದಿಲ್ಲೇಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7718 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7719 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7720 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7721 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7722 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶನಾಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7723 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮುನ್ನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7724 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಲ್ಲಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7725 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7726 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾವ್ ವಯಣ  ಕುಾಂಭಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7727 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7728 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7729 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಭಷೇಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7730 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7731 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಸಿೇನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7732 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ LABLE SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7733 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7734 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ತೆಾಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7735 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7736 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7737 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಾಣಿಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7738 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಶಿೇದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7739 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7740 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ತೆಾಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7741 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7742 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಭಜ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7743 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮೆಬ್ದಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7744 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7745 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7746 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಸೇನಾ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7747 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚ್ಚಾಂದ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7748 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಶಾಂಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7749 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7750 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿೇತ್ತರಾಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7751 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಮ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7752 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7753 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7754 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7755 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಕುಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7756 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಾಟ್ರಾ  ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7757 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಕ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7758 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪತ್ತಾಂಫಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7759 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಲಾಯ ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7760 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7761 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷದ್ರಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7762 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



7763 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7764 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7765 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಷನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7766 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7767 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಶುದಿದ ೇನ್ ಪೂಲ್ವ ೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7768 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7769 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7770 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7771 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾಾಂತಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7772 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7773 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜೇರಾ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7774 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7775 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7776 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರುದಾ ಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7777 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7778 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7779 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7780 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7781 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7782 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7783 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7784 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಚಿನಾ ತೆಾಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7785 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಂಗಭಿ  ಮಾರುರ್ತ ನಾಭದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7786 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7787 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾರ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7788 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗರುಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7789 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದ್ರನಮಯ  ನಿಲ್ಲರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7790 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7791 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7792 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7793 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7794 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆಕವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7795 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7796 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಿನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7797 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7798 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ERAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7799 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7800 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮುಕುಾಂದ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7801 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7802 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂಗಿೇತ್ತ ಮುಲಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7803 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂದೇಶ್ ಆರ್ ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7804 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ  ಎನ್ ಉದ್ರಭನಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7805 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಚಿನ್ ಭೇಭನಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7806 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7807 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7808 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕೄಮ ೇಭಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7809 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಹುಸೇನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7810 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7811 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7812 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ  ಹಷದಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7813 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದ್ರದ ರೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7814 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಫಯ್ ಜೇಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7815 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭನೂೂ ರ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7816 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7817 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇಾಂದಾ ಮಯ  ಸಲ್ಲದ ರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7818 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7819 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇ  ಬೆಾಂಕಾಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7820 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7821 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪೄಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7822 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7823 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7824 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7825 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಿಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7826 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚ್ಚಾಂದ್ ಬೇಗ್ ಖಟಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7827 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯತನ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7828 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7829 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7830 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7831 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅಾಂಜಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7832 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7833 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7834 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರುಕಿ್ಚ್ ಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7835 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7836 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7837 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7838 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕ್ಚ್ವನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7839 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7840 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭೇಮು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7841 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೇಪಾಲ್ ರಾವ್ ಭದಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7842 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7843 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತ್ತರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7844 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಮಾಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7845 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7846 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿೇಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7847 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7848 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭನಿಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7849 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7850 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ತುಳಶಿರಂ ಭಕು ಯಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7851 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7852 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7853 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಧಭಿಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7854 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7855 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಣಣ  ಪಾಾಂಚ್ಚಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7856 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿಜಮ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7857 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಇರಾಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7858 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯರ್ತದೇವಿ ಎಸ್ ಚಿದರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7859 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಾಬ್ದ ಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7860 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7861 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7862 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಬಿಫ ಮೄಯಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7863 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆನಂದಕುಮಾಯ ತೆಾಂಗಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7864 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7865 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7866 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಆಶ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7867 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



7868 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7869 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನ್ನರಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7870 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾನಂದಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7871 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7872 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಭನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7873 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಾಾ ನಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7874 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7875 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7876 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7877 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ನಿಲಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7878 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚೆನನ  ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7879 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7880 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7881 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7882 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶುಭಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7883 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7884 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7885 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಫಯಾಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7886 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಬದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7887 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜೈಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7888 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7889 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7890 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಮ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7891 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7892 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7893 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನ್ನಸೂಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7894 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7895 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7896 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಯಮವವ ಯ ಮೇಳೇಕರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7897 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಷಭಿ ವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7898 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸುಜಾಾ ನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7899 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಗರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7900 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ USMAN SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7901 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7902 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7903 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಇಸಿಾಯಿಲ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7904 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7905 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7906 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7907 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಂಕಯಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7908 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಬಂಡೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7909 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7910 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7911 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7912 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7913 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7914 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಇಾಂದ್ರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7915 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7916 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7917 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7918 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬ್ದಟಾಪ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7919 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7920 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7921 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಿೇಯಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7922 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸೈಮದ್ ಹಿೇದುದಿದ ೇನ್ ಸಿದಿದ ಕ್ಚ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7923 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ದೇವಿಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7924 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7925 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಎಾಂಡ್ಡ ಅಜರ್ ಅಸಿ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7926 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7927 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7928 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಗಾಂಡೇರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7929 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಮುಭತ್ತಜಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7930 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7931 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7932 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7933 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7934 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7935 ಕಲುಬ್ದಯಗಿ ಕಳಗಿ ಕಳಗಿ ಸಿರಾಜ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7936 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7937 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿಲೇಾಂದಾ  ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7938 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7939 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7940 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಳಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7941 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7942 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7943 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಾಂದಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7944 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇಕಾಂತ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7945 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪುಷ್ಯ  ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7946 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7947 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಯಬದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7948 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7949 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಂಪಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7950 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7951 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7952 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೇೇಭಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7953 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7954 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೈಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7955 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7956 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಶಥ್ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7957 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7958 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7959 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೇೇಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7960 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7961 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಲ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7962 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕವ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7963 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7964 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7965 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಷಾ ಗಿೇರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7966 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತಭಿ ನ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7967 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಲ್ಲೇಮಾ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7968 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7969 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7970 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7971 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7972 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



7973 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7974 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7975 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7976 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7977 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹುಣಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7978 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7979 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7980 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7981 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೇಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7982 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಕಸ್ ಚನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7983 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಿಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7984 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಿಜಾವ ನ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7985 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7986 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜತೇಾಂದಾ  ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7987 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7988 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲಭಿ  ವಿ ಕಳಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7989 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7990 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7991 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7992 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಶಥ್ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7993 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7994 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7995 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7996 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಾಂತಭಿ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7997 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಬಾನ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7998 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

7999 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8000 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣಯ ಇಾಂಗಿನ್ಶ್ೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8001 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಜಾತ್ತ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಇಾಂಗಿನ್ಶ್ೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8002 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8003 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8004 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8005 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8006 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8007 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8008 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8009 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8010 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8011 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8012 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8013 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8014 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8015 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಶಂಕಯ ಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8016 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣು ಕುಮಾರ್ ಮಾವೇರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8017 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8018 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8019 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8020 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8021 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8022 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8023 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಮಿತ್ತಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8024 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಹುಗಿಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8025 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಾ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8026 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8027 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8028 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8029 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸನಿೇಫ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8030 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧನಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8031 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉದಮಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8032 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಶಕ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8033 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8034 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಬಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8035 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8036 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8037 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8038 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೇೇಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8039 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಾಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8040 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8041 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8042 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜನಾಧಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8043 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಣಿಕಫ ಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8044 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನ್ನಸೂಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8045 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8046 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8047 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8048 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೃಶಣ  ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8049 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8050 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಭತುಿರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8051 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8052 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವಯತ್ ಫಡ್ಡಗ್ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8053 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8054 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8055 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇ ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8056 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ AMBU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8057 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇವಿಾಂದ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8058 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8059 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಂಕಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8060 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಬದಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8061 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8062 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8063 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8064 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8065 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8066 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8067 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಿಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8068 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8069 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8070 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8071 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಕಕ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8072 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8073 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8074 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8075 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8076 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8077 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



8078 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8079 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಫೇಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8080 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8081 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಡೇಿಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8082 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಏಕನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8083 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವೈಜನಾಥ ಹುಗಿಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8084 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರ್ಕರ್ ಮಾನೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8085 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಫಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8086 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭರುನಿನ ಸಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8087 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಚ್ಚಿಾಂಟ್ ಎಾಂಡ್ಡ ಆಶಿದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8088 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ  ಮಾಲುಕ ಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8089 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8090 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲ ೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8091 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಡ್ಡಾಂಗ್ ಡೆಾಂಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8092 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8093 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಯಕ್ಚ್ಮ  ಹುಗಿಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8094 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೂರುದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8095 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಕುಭಬಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8096 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8097 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಹಿೇಭನ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8098 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಿಜ್ ಷAಾಾ್ .ಾ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8099 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8100 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನ್ನಭತ್ ಮಾಯ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8101 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8102 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನವಿೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8103 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಿ  ಭಣಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8104 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಲ್ಲೇಾಂ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8105 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8106 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8107 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8108 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಗಾ  ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8109 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮೌ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8110 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8111 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8112 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8113 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8114 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8115 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮೃತಾ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8116 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8117 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8118 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೇೇಕ್ ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8119 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಕಫ ಲ್ ಅಸಿ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8120 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಕುಾಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8121 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಮೇಹಿೂ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8122 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8123 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8124 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಕೂ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8125 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8126 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಮುನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8127 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8128 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8129 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಯಕ್ಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8130 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಶಕ್ ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8131 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇವಿಾಂದ ಕುಷಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8132 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8133 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಕೂಫ ಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8134 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8135 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8136 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾನ್ನ ಾ ತ್ತಪ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8137 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಬದಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8138 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8139 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8140 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬೆಲ್ಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8141 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಭಿಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8142 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಡ್ಡ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8143 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8144 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8145 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8146 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8147 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8148 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಂತ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8149 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾ ಯಾ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8150 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8151 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಯ ನಿೂ ಾಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8152 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8153 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8154 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಡ್ಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8155 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇಪನಾಥ್ ಸೇಮು ಜಾಧವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8156 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8157 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಹೆಚ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8158 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಿೇನಾಕ್ಚ್ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8159 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8160 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಾ ಣ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8161 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಾಂಡ್ಡ ಮುಫಶಿರುದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8162 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ದಂಡ್ಲರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8163 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8164 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನ್ನಸಾಯತ್ ಖಾನಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8165 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8166 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷರೇಜನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8167 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಾಂಕಟೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8168 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಷಾ ಗಿೇರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8169 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8170 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8171 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರುಣ್ ದೇವಮುಖ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8172 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಸಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8173 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖದಿೇರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8174 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಹಿೇರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8175 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆತಿ ರಾಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8176 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8177 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಾಂದಾ  ಭಹಾಾಂತ  ಕಲ್ಲಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8178 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8179 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಫಷಣಣ  ಕೇಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8180 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8181 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8182 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯತನ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



8183 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ಕಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8184 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8185 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಾನ ರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8186 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8187 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8188 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8189 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8190 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8191 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8192 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8193 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8194 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭದಿೇನ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8195 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8196 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8197 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8198 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8199 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8200 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶನಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8201 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8202 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8203 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇಭಣಣ  ಬಿ ಭಡಗಡ್ಡಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8204 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8205 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೃಶಣ  ಬಾಯಿ ಜಾಂಗ್ಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8206 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶುಬದ್ರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8207 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಕುಾಂ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8208 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8209 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8210 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಂದ್ರ ಬಾಯಿ ಷದ್ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8211 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8212 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8213 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8214 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8215 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8216 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೄಸಬೂಬ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8217 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8218 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8219 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8220 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ MD ASLAM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8221 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಾಂಡ್ಡ ಸಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8222 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸೇಲಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8223 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8224 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೇೇಭಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8225 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8226 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8227 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಂಜಾನ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8228 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೇಲನ್ ಎಸ್ಎ್ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8229 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8230 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹುಸೇನ್ ಬಿಐ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8231 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8232 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬೇಡ್ಲ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8233 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8234 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುರಾಜರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8235 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಆರಿಫ್ ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8236 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8237 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8238 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8239 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಬಿೇಬ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8240 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಸಿೇರ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8241 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8242 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಹಿೂ ನ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8243 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8244 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8245 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಡ್ಡನೆಾ  ನೇಜರ್ ಭಜಾದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8246 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8247 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8248 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8249 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8250 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದ್ರಲತ್ತ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8251 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8252 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವಿರಾಜ್ ಹೆಗಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8253 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಫಾಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8254 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲ್ಲಯಾಕತ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8255 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುನಿೇರ್ ಅಸಭಿ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8256 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಡು  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8257 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8258 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8259 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧನರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8260 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಸರುದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8261 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಲ್ಲದ್ ಅಸಿ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8262 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8263 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹುಣಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8264 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜೇವವ ರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8265 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಮಾಶಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8266 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8267 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8268 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8269 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಾಂಬಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8270 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8271 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಯ ೇಶಿಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8272 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈವವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8273 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8274 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಚ್ಚಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8275 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8276 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8277 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ IMAM ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8278 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8279 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8280 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8281 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜ ವಸನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8282 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8283 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಕಳನೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8284 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8285 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಯಿನ್ನದಿದ ೇನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8286 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8287 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



8288 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8289 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8290 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8291 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8292 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚೆನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8293 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8294 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8295 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಾಂತಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8296 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಕುಾಂಪಾಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8297 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಣತ್ ದಿೇಪಾ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8298 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8299 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8300 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8301 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8302 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೆಲಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8303 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲ ೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8304 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಾಂಕಟೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8305 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8306 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8307 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಕ್ಚ್ಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8308 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8309 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8310 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8311 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8312 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ಗಂಗ್ದುಗಿಾ ಸಾದ್ ದೇಸಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8313 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8314 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಲ್ಲಲ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8315 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ SEVU ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8316 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಷಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8317 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8318 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಮಾಮ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8319 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8320 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧನರಾಜ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8321 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಭಿ  ಎಸ್ ಲ್ಕ ೇರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8322 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಯಿನಾಥ ಶಿವಯಣ  ಸಾಹು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8323 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8324 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ APPASAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8325 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ  ದೇ  ಸಾಹು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8326 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8327 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8328 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8329 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೈರಾ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8330 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8331 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8332 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8333 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8334 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕಯಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8335 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಳಕಟಿೆ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8336 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8337 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8338 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೇಟಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8339 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೃಶಣ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8340 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8341 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8342 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8343 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8344 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8345 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8346 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಲ್ಲತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8347 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8348 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಸದೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8349 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೇಲಾ ಕೄ ಪೊಟಿಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8350 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8351 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ದಡು ಭನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8352 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8353 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8354 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದ್ರವ ಯಕನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8355 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಶಲಕ್ಚ್ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8356 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8357 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8358 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8359 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಪು GOWDA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8360 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8361 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಿೇಲ್ಲಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8362 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸೇಲಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8363 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುದಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8364 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೇಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8365 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8366 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8367 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8368 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8369 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8370 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಖಾಸಿಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8371 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8372 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8373 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8374 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8375 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8376 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷವಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8377 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8378 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8379 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8380 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭನ್ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಸಾಾ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8381 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8382 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8383 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಮಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8384 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8385 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8386 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8387 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಜಾನನರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8388 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8389 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8390 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿೇಯಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8391 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8392 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



8393 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8394 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8395 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲುಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8396 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8397 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಯತ್ ಕುಮಾರ್ ನಟ್ಟಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8398 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಸಮೂದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8399 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8400 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8401 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8402 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕವಿಥ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8403 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಧಿೇರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8404 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಾಂಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8405 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8406 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಲ್ ಭಸಭಿ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8407 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8408 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದ್ರನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8409 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯುರಾಜ್ ಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8410 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8411 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8412 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8413 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8414 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8415 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8416 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8417 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8418 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8419 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8420 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8421 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8422 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8423 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಆರಿಫ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8424 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಪುತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8425 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8426 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8427 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಪುತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8428 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8429 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8430 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8431 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಣಣ  ಭಲ್ಲ ಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8432 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಶಾಂತ  ಎಾಂ ಗೇಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8433 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರಿಯಂಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8434 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8435 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8436 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿನೇದಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8437 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8438 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇರೇವವ ಯ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಜೇಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8439 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8440 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಲಿ ಫುನಿನ ಸಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8441 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8442 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕ್ಚ್ವನ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8443 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8444 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8445 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನ್ನಷಯಾ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8446 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಾಲ ರೆನ್ೂ . ಸಿ. ಮಾಲ್ಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8447 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಯ ಮ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8448 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8449 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8450 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಸಿ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8451 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ SYED ಅಬ್ದದ ಲ್ ಹಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8452 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8453 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8454 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಡ್ಡಗೇಯ ಶಂಕಯ ವಿವವ ಕಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8455 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲ್ಲಯಾಕತ್ ಅಲ್ಲ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8456 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಿ ನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8457 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಪುತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8458 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಾಂಬಾಜರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8459 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಯ ಭರಾಮಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8460 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8461 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8462 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8463 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಭಸಿಾಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8464 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲಕಭಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8465 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭನೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8466 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭಬಟಿ  ಜೇಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8467 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8468 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8469 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8470 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಶಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8471 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8472 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8473 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಬ್ದದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8474 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಣಣ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8475 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8476 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧನ್ನಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8477 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8478 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8479 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೈಬ್ದನಿನ ಸಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8480 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೈ RAM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8481 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8482 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಂರ್ಜಳಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8483 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಖಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8484 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8485 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8486 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8487 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಮಯ ದ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8488 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8489 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತರಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8490 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಿಲ್ಲಕ ವ ಸ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8491 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8492 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಾಂಚನ ಪ ಸಾತಲಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8493 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಯಸು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8494 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮೃತಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8495 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಧಿಕ ಸಾತಳಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8496 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈವವ ಯಜಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8497 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



8498 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಸ್ ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8499 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8500 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೌಸುಾ ಭ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8501 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪೇಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8502 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8503 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಸದೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8504 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8505 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8506 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8507 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8508 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8509 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಬಿಫ ೇರ್ ಅಸಿ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8510 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8511 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಾಂಡ್ಡ ಗಲಾಾಂ ಮೆನ್ನದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8512 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೄರೆಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8513 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8514 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8515 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಾಂಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8516 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ನೂರುಲಾಲ  ಹುಸೇನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8517 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8518 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಿ  ಗೌಡ್ಡಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8519 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8520 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಟೌಫಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8521 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೆಸನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8522 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8523 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ MAQBOOL SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8524 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8525 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8526 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಮೂದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8527 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಕುಾಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8528 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8529 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8530 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8531 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಜಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8532 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಣಿಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8533 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8534 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾತ್ತಿಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8535 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8536 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8537 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8538 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಯ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8539 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8540 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಯ ಕ್ಡ್ೂಮ್ ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8541 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಧುಭರ್ತ ಮೆರ್ತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8542 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಯಾಯ ಳಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8543 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8544 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಫಷ  ಕಣಕ್ಚ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8545 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8546 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8547 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8548 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8549 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ  ಕಲನೂರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8550 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಶ ದಶಿಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8551 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂದಿೇಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8552 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8553 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8554 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8555 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಿಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8556 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8557 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದ್ರಲ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8558 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಸದೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8559 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8560 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8561 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8562 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಹಿೇದ್ರ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8563 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಮಾಶ್ಕ  ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8564 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8565 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8566 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8567 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8568 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಾಂಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8569 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8570 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8571 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8572 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿಟೂನ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8573 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8574 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8575 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8576 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8577 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ IRAPPA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8578 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8579 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8580 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಪುತಾ  ಯಸ್ಪಾ ಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8581 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8582 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8583 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಜೇದ್ರ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8584 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8585 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರುದಾ   ಹುಗಿಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8586 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಟ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8587 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8588 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8589 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಭಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8590 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಮಿೇರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8591 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8592 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8593 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಾಂತಭಿ  ನಾಗವಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8594 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುತಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8595 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8596 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8597 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಭಸಾಾ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8598 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8599 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಾಸಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8600 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜೇವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8601 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಜಾಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8602 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



8603 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಾಂಜನಾ ದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8604 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8605 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8606 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ NABI LAL ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8607 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8608 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶಿನಾಥ್ ಎಾಂ ಪೊಟಿಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8609 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8610 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಯ ಮ್ ಸುಾಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8611 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಶಿೇರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8612 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ನೈಭತುಲಾಲ  ಹುಸೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8613 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷತಯ  ಬವಾನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8614 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಲ್ಲಮಾಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8615 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8616 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ANSAR SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8617 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಘಾಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8618 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8619 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಮಫಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8620 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಜಾತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8621 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೈದರ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8622 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಳವಿಕ ಫಷವಂತರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8623 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8624 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರ್ಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8625 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಲಲ ಭಾ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8626 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8627 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವುಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8628 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಸಮೂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8629 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8630 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಫಷ್ಯ ಬಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8631 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬಿಡ್ಲ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8632 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8633 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8634 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಧೂತ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8635 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8636 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8637 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8638 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8639 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8640 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಯ ಭಸುಾಂದರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8641 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8642 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8643 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8644 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈವವ ಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8645 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8646 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ದಿಡ್ಡು  ಭಣಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8647 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8648 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಶಿೇರ್ ಅಸಿ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8649 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಗಿೇಯಥಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8650 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8651 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8652 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕವಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8653 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಮ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8654 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಿನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8655 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇರೇಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8656 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8657 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ  ಎನ್ ಕೄಾಂಚಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8658 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಷ್ನ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8659 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8660 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಗವಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8661 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಮೄಸಮೂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8662 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8663 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8664 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8665 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8666 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8667 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8668 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8669 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8670 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ SIDDALING ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8671 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8672 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇತ್ತಬ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8673 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8674 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8675 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ತ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8676 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ SAIF ALI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8677 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8678 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8679 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8680 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8681 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಮಿಮಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8682 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8683 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8684 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8685 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8686 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8687 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8688 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8689 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾವಿರ್ತಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8690 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8691 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕವಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8692 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8693 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8694 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶುಬನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8695 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಶಂಕಯವಾಡ್ಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8696 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8697 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಶವ ರಾಧಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8698 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8699 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8700 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8701 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8702 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8703 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8704 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೇರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8705 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೇಲ್ಲರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8706 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8707 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



8708 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬವಾನಿ ಸಿಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8709 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8710 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತ್ತಾ ತೆಾ ೇಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8711 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷರ್ತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೇಗಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8712 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8713 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೆಲಜಾ ಚನನ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8714 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಯಿೇಮ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8715 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾಯ ಕೄ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8716 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8717 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8718 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8719 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8720 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8721 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8722 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8723 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8724 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೆಲಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8725 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8726 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತ್ತಾ ತ್ತಾ ಮ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8727 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8728 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಡ್ ಫದುಾ ದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8729 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇದ್ರರಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8730 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8731 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8732 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬಾನ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8733 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8734 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಜೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8735 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಾಂಫರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8736 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8737 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8738 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದ್ರವೂಲ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8739 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8740 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೌನೇವವ ಯ ಪಂಚಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8741 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಜಾಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8742 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8743 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೇಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8744 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8745 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧೂಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8746 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8747 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖಲ್ಲೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8748 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8749 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ನಯಿೇಮುದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8750 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶುಬಂಗಿನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8751 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8752 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8753 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೆಮಾರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8754 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8755 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8756 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8757 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8758 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8759 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8760 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಜಾದ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8761 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8762 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8763 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8764 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8765 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8766 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8767 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಯಪಾಕ್ಚ್ೂ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8768 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೆಮೇೇದಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8769 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಿಲ್ ಫಾಾಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8770 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8771 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನನ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8772 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8773 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8774 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹುಾಂಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8775 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8776 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8777 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8778 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಬಿೇರ್ ಅಸಿ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8779 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುದಾ ಮುನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8780 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8781 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8782 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಸಿೇನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8783 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8784 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಾಂತಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8785 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಪಾ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8786 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8787 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲರಾzzಾ ಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8788 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8789 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಭಕಾಂತ್ ಎನ್ ದೇಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8790 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8791 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8792 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8793 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8794 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷದ್ರಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8795 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8796 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ದ್ರವೂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8797 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8798 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಭಿರಾಜ್ ಎಸ್ಎ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8799 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಿೇಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8800 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8801 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8802 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಜಾಮುನಾಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8803 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8804 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8805 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8806 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8807 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8808 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8809 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷರೇಜನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8810 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೇೇಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8811 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8812 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಜಬಾಫ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



8813 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8814 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8815 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಥಿರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8816 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೈದರ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8817 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭನೇಸರ್ ಜೆ ಜೈನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8818 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8819 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8820 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾನಂದಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8821 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭೂ ನ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8822 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8823 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾವಿರ್ತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8824 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8825 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೇೇಕ ಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8826 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಟಿೆ   ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8827 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8828 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8829 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8830 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಾಂಡ್ಡ ಅಮಿೇನ್ ಜಮಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8831 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜೇದ್ ಹುಸಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8832 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭನೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8833 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಣತ್ ಬಾಪು ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8834 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಸೂಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8835 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8836 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಲ್ಲೇಮಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8837 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇವಿಾಂಡ್ ಪಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8838 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8839 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8840 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8841 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪುಶ  ಇಾಂಗಳಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8842 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಲವಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8843 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತ್ತಾ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8844 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೈನೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8845 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8846 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಹ್ದದ  ಶಫ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8847 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಗಯ  ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8848 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8849 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8850 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8851 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8852 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇರಾಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8853 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8854 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8855 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8856 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಾಷನ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8857 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಣಣ  ಎಸ್ ಸಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8858 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಿೇಕ್ ಶಿರಾಮ್ ವೇಷಿ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8859 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ  ಶಖರ್ ಎಾಂ ಪಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8860 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಣಿ ದಂಡ್ಡನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8861 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8862 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8863 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಬಿೇರಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8864 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲ ೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8865 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತಹೇರ್ ಬೈಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8866 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಿಲ್ ಗಗ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8867 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8868 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8869 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಿೇರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8870 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8871 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8872 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂತೇಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8873 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿಇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8874 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದುಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8875 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8876 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭನೇಜಕುಮಾಯ ಜೇಗಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8877 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ರಾಭ  ಎಸ್ ಬಾಮ್ಶ್ೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8878 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಾಂಡ್ಡ ಫಶಿರುದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8879 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಭಹೇಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8880 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ AB FAZAL MD ARIF ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8881 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8882 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಆಲ್ಲೇಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8883 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8884 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಯಿಕ್ ಮೇಹಿಯುದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8885 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8886 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭವಕರಿ ಸಫೇಸ್ ಶಯಿಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8887 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭನ್ ಕುಷಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8888 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8889 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಭಹೇಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8890 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಮಾಶಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8891 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ದ್ರವೂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8892 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲ ೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8893 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8894 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8895 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8896 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8897 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇಭಣಣ  ಎಚ್ ದವಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8898 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8899 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಾಂಕಟೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8900 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಟ್ಟ ಸಾಲುಾಂಕೄ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8901 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8902 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸಿಾಂ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8903 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೄಹೆತ್ತಬ್ ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8904 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭನಾಥ ಕಶಿನಾಥ್ ಕೇೇಟ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8905 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8906 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8907 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8908 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಣ್ಣ ಪ ಹಾಂಗಾಂಟ್ಟಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8909 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಿಕತ್ ಪ ಹಾಂಗಾಂಟ್ಟಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8910 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶಿಕ ಾ ವಿೇಣ್ ಹಾಂಗಾಂಟ್ಟಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8911 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಾ ವಿಾಂಕುಮಾರ್ ಹಾಂಗಾಂಟ್ಟಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8912 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8913 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8914 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತ್ತಾ ತೆಾ ೇಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8915 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8916 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8917 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ದ್ರಭಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



8918 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತಾ ತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8919 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಯಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8920 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8921 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8922 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8923 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8924 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪುಣಕ್ಚ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8925 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8926 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಡ್ಡನೆಾ  ನೇಜರ್ ಭಜಾದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8927 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8928 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚೆನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8929 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8930 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಾಂಡ್ಡ ಭಹೇಮೂದ್ ಸೌದ್ರಗರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8931 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8932 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8933 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8934 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8935 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8936 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲಭಿ  ವಿ ಕಳಶೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8937 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೄರಾಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8938 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಯಜ ಭೇಭರಾಮ ದುಗಗ ಾಂಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8939 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8940 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8941 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಾಂದಾ   ನಾಟ್ಟೇಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8942 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8943 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಕುಭಬಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8944 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8945 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8946 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8947 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫೈಮುದ್ರ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8948 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8949 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8950 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಎಾಂ ಕಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8951 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಸದೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8952 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ವಬಾಡ್ಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8953 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8954 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8955 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8956 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧನರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8957 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೊೇರ್ಜ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8958 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಶಿಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8959 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಷ್ನಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8960 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8961 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8962 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಸ್ಪಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8963 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8964 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8965 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8966 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜೇವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8967 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಪಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8968 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಾ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8969 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8970 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಮಿತ್ತಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8971 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8972 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8973 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8974 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಷಾ ಗಿೇರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8975 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8976 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8977 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೈಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8978 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8979 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾನಾಸಾಹೇಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8980 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8981 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8982 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ತರುಮಾಲ್ ಎಚ್ ದೇಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8983 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಜೇವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8984 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರಿಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8985 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8986 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದ ಬಿ ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8987 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8988 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಿೇತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8989 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಮುಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8990 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8991 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಉದಮಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8992 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಕರೇಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8993 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8994 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8995 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8996 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8997 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8998 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

8999 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9000 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣುಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9001 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಯಳಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9002 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9003 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಶಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9004 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9005 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9006 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇದ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಡೂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9007 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶರುಖ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9008 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈದ್ ಫೈಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9009 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಬಿೇಬ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9010 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ನೂರುಲಾಲ  ಹುಸೇನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9011 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿನೇದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9012 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9013 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9014 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9015 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭಬಟಿ  ಜೇಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9016 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9017 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9018 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಶಿೇರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9019 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಿಬೂಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9020 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನೆನ ಮಿಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9021 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9022 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಗೌಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



9023 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲರಾzzಾ ಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9024 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9025 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಕ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9026 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9027 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9028 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ ಭಲಲ ಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9029 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9030 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9031 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9032 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9033 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9034 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಪೂ ರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9035 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಾಂಫವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9036 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9037 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9038 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷತಾ ೇಬಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9039 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9040 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9041 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ರಾಭರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9042 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಾಂಡ್ಡ ಗಲಾಾಂ ಮೆನ್ನದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9043 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9044 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲ ೇವ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9045 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗದೇ  ಹೂಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9046 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9047 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ASHOK ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9048 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದ್ರಲತ್ತ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9049 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9050 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದತಾ ತ್ತಾ ಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9051 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪುಷ್ಯ  ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9052 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿಲೇಾಂದಾ  ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9053 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅನವ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9054 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಜ್ ಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9055 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9056 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9057 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9058 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಷ್ನಣ ದ್ರಸ್ ಮಂರ್ತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9059 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9060 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಭಸಾಾ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9061 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9062 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9063 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಾ ಭುರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9064 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9065 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಿದ್ರನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9066 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಶಿಾಂಧೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9067 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9068 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಕಕ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9069 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷೂ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9070 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9071 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಜನಿ ಯಮಶ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9072 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭನೇಸರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9073 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಕೄ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9074 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶಿೇರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9075 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಿ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9076 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಲಾರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9077 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಅಲ್ಲೇಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9078 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9079 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಕ ಣಣ  ಶಂಕಯವಾಡ್ಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9080 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನ್ನಸೂಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9081 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಪರ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9082 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಡ್ಡ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9083 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9084 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9085 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9086 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9087 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಗಿೇಯರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9088 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9089 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9090 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9091 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9092 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9093 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9094 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ಕ್ಚ್ರಂಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9095 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9096 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9097 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಭದೇವ್ ಬಾಬ್ದ ಪಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9098 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9099 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9100 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9101 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತೇರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9102 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿೇರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9103 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೂಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9104 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಸೂಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9105 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9106 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9107 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವಯಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9108 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಮಿೂ ಾಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9109 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಂಬೈ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9110 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತುಕರಾಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9111 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇಬೂಾ  ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9112 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9113 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9114 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9115 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9116 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೆಮಾರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9117 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9118 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9119 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9120 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9121 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9122 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9123 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9124 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9125 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಜಾದ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9126 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9127 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಯಪಾಕ್ಚ್ೂ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



9128 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9129 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9130 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೇಲನ್ ಎಸ್ಎ್ಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9131 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಶಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9132 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9133 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಡ್ಡಾಂಗ್ ಡೆಾಂಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9134 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ಜಬೇಡ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9135 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಫಫ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9136 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಸಿಾಂ ಷಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9137 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಲ್ಲೇಮಾ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9138 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9139 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9140 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9141 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9142 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇವಾನಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9143 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9144 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಶಿೇರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9145 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ತ್ತರಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9146 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9147 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9148 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಆರಿಫ್ ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9149 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗರುರಾಜರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9150 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9151 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಸಿೇರ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9152 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಹಿೂ ನ್ ಖಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9153 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9154 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9155 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9156 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಎಸ್ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9157 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಶೇೇಧ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9158 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಾಂಡ್ಡ ಸುಫಯಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9159 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9160 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9161 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9162 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9163 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರ್ಕರ್ ಮಾನೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9164 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಫಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9165 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮುನೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9166 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರುಣ್ ದೇವಮುಖ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9167 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚನನ   ಕುಾಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9168 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಮಶಿಾ ೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9169 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9170 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9171 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇಭಶಖರ್ ಇಾಂಗಳೇವವ ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9172 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9173 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9174 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ಮಿೇರ್ ಗಲಮ್ ಸಂರ್ನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9175 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9176 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಭಷೇಕ್ ಎಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9177 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷದ್ರನಂದ್ ಕುಾಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9178 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9179 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9180 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9181 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9182 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಶಿಮ್ ಶಖ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9183 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾವವ ಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9184 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9185 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9186 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9187 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜೇಶ್ ಬಾಯ ಗೆಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9188 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಮ್ ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9189 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9190 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9191 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮಯ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9192 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಮಾಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9193 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9194 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಕುಡ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9195 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇವಿಾಂದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9196 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಿ  ಇಾಂಗಿನ್ಶ್ೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9197 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಮಾಕ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9198 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿೇದ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9199 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜರಿೇನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9200 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗ್ಧಯ ಶಂಕಯ  ಕುಾಂಬಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9201 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9202 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಅಲ್ಲ ಸಿರೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9203 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಜಾಪರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9204 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖಲ್ಲೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9205 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ನಯಿೇಮುದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9206 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9207 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಇಾಂಗಿನ್ಶ್ೄಟಿ್ಟ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9208 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುಡೇಿಕರ್ ಭಾಗಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9209 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ  ಶಿಯೊೇಗಿ ಧಭಿಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9210 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9211 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9212 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9213 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಭರಾಯ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9214 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9215 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಾಂಬ್ದಬಾಯಿ ಶಿಯೊೇಗಿ ಧಭಿಪುರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9216 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9217 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇವವ ರಿ ಸಿರಾಗ್ಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9218 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗಿ ಧಭಿಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9219 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9220 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9221 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗ್ರಂ ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9222 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ SADAQ ALI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9223 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9224 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9225 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9226 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9227 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9228 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9229 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಾತೂಾ ರು ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9230 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9231 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9232 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶರ್ ಅಲ್ಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



9233 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹಿೇರಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9234 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9235 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೆಸರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9236 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹೇಮಾರ್ತ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9237 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಮೃತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9238 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9239 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9240 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಿೇಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9241 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9242 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಭಕ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9243 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಮೂರ್ತಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9244 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9245 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದಿಲ್ಲೇಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9246 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ರಾರ್ಜ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9247 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪೄಾ ೇಮ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9248 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9249 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಮಿೄ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9250 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9251 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9252 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇಭಶಖರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9253 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಸದೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9254 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕನಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9255 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9256 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜೇಾಂದಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9257 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9258 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9259 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಗ್ಿಾಂಕ ರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9260 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9261 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೇಮು ಚಂದು ವಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9262 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9263 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಶು ರಾಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9264 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9265 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9266 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಶಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9267 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇದ್ರರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9268 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9269 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಯಾಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9270 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಿತ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9271 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9272 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9273 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಠೇಡ ಮಿಟಿ್ರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9274 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9275 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇೇರ್ತರಾಮ್ ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9276 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9277 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾವಿರ್ತಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9278 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9279 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9280 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9281 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗ್ರಂ ಸಿಾಂಗ್ ವಿ ಠಾಕೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9282 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇಕಕ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9283 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9284 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಬಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9285 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇತ್ತಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9286 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಲದ ವಸನಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9287 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ  ಗೇಲ್ು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9288 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜೇಜ್ ಟೆಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9289 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9290 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9291 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೇರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9292 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9293 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9294 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹುಣಚ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9295 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9296 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಮ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9297 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9298 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಭಿಲ ಸಿಎಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9299 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9300 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9301 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9302 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9303 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಾಂಜನಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9304 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9305 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಯದ್ರ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9306 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9307 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕೇೇಭಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9308 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9309 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9310 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶುಕೂರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9311 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9312 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9313 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9314 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನನ ವಿೇಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9315 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸಿದದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9316 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಭಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9317 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚ್ಚನಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9318 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9319 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಯಕ್ಷ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9320 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9321 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9322 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಕ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9323 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9324 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಮಿೇರುದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9325 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9326 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಾಂಫರಿೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9327 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಮಿೇದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9328 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9329 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9330 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9331 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ RUQUIYA BEGUM ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9332 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9333 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಾ ಭಾಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9334 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9335 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9336 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಮಫ ನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9337 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



9338 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9339 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9340 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9341 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಣಮಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9342 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9343 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9344 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ AMOGI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9345 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ AMBAVVA ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9346 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಂರ್ಜಳಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9347 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9348 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9349 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಿಟಿ್ರ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9350 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಂಗ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9351 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದ ಮಿಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9352 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಲ್ಲತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9353 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷವ ರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9354 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9355 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9356 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮವವಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9357 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9358 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9359 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಾಂಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9360 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9361 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9362 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9363 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9364 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇವಿಾಂಡ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9365 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9366 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಆಶ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9367 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರುಪಾಲ  ನಾಮಕ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9368 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9369 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9370 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9371 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9372 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9373 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9374 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾರುರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9375 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9376 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರ್ತ ಭಿ  ಗಿರೇನರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9377 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9378 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಾಂಡುರಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9379 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾನ್ನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9380 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9381 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9382 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಯವಿಾಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9383 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನಮಂತರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9384 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9385 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೇದ್ರರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9386 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನವಿೇರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9387 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಯಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9388 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ NABI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9389 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬೆಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9390 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜೇಶಿ ಸಂಜೇವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9391 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ABBSA ALI ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9392 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9393 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9394 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಶೇೇಕ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9395 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಧಭಿ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9396 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9397 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕ್ಚ್ಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9398 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದುಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9399 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೆವು ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9400 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕಯಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9401 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಹನಾಮಿಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9402 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಭಾಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9403 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕವಿರಾಜ ಹಿಯಣ್ಣಗೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9404 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಮಾ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9405 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಎಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9406 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಪಾ  ರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9407 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9408 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9409 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅರುಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9410 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಮಯ ದ್ ಖುದದ ಬ್ದದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9411 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗೌಸಾಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9412 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಭರಾಮ ಫಷ  ವಾಲ್ಲಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9413 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶೆಖ್ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9414 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಸಮೂದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9415 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9416 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9417 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗಯತನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9418 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಮಿನಾಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9419 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಯಣಣ  ದೇಸಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9420 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಮಾಮುದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9421 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9422 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಜಿಾತ್ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9423 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗೇಾಂದಾ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9424 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಖೇದದ ಭೇರಂ ಇರಾನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9425 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಬಿಐ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9426 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಫೇಕ್ ಕರೇಫರಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9427 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9428 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ  ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9429 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9430 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿೇಲಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9431 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9432 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಯಪಾಕ್ಚ್ೂ ಯಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9433 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಯಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9434 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9435 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಲ್ಲೇಾಂ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9436 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಬಿಯಾ ಕೌಷರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9437 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಚಿಮ ರಾಮ್ ಸಿಾಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9438 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9439 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9440 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪುರು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9441 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಂಡ  ಭಜಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9442 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಭನಂದನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



9443 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9444 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಳಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9445 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9446 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9447 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕಸಿನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9448 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಂಡೆ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9449 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಫಷ  ಕೇಳಿಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9450 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9451 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾರ್ಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9452 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9453 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುನಿೇಲಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9454 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಚಿನ್ ಪ ಷಜಜ ನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9455 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮು ರಾಥೊೇಡ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9456 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9457 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9458 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಿೇಫಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9459 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9460 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9461 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪೄಾ ೇಮಿೂ ಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9462 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಕ ಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9463 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಾ ಭು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9464 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಾ ಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9465 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9466 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದ್ರದ್ರಸಾಹೇಬ್ ಭೊೇಸ್ಪಲ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9467 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9468 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9469 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಗನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9470 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9471 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9472 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಕೂಫ ಲ್ ಅಸಿ ದ್ ದಂಡೊೇರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9473 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9474 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಜಾಾ  ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9475 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9476 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಂಕರ್ ಸಿ ವಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9477 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದವಯತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9478 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9479 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಭಠರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9480 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9481 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9482 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೄಸಬೂಬಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9483 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವುಕುಮಾಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9484 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9485 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಪಹಿೇಮ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9486 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9487 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಗವಾನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9488 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯಮಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9489 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಉಮಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9490 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕುಮಾಯ ಎಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9491 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9492 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿೇಯಣಣ  ಪಂಚಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9493 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲಲ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9494 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಗಿೇಯಥಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9495 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನೂಯಜಾ ಬೇಗಂ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9496 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9497 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9498 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗ  ಗರುಫಷ  ಹೂಗ್ಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9499 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇಾಂದು ಬಾಯಿ ಮುಟಿ ಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9500 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಕುತುಬೂದಿದ ೇನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9501 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಹಿನ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9502 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಾಂಡ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9503 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದ್ರಾ ಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9504 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಾಂಕಟೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9505 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸನ್ನಮಂತರಾಮ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9506 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಜಾಯುತುನ್ ಬಿೇ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9507 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9508 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಿಬೂಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9509 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9510 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9511 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9512 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಫಷ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9513 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸೈಮದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9514 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಕಾಂತಭಿ  ಧನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9515 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9516 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಪಾಿರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9517 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9518 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಿದದ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9519 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9520 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಲಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9521 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ದೇವಾನಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9522 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9523 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಾಸಿಮಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9524 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಹೇಬ್ ಜಾನಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9525 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಣೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9526 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಬಾಬ್ದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9527 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಯವಿಾಂದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9528 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಇರಾಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9529 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರೇಣಸಿದದ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9530 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿೇಲಾದೇವಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9531 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9532 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಯತನ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9533 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9534 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮೆಮುನಾ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9535 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಾಂತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9536 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9537 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಈಯಣಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9538 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷದ್ರಶಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9539 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9540 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9541 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಯಣ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9542 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಶಂಕರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9543 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಶಲ್ ಕುಮಾರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9544 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9545 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಡು SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9546 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಾಂಕಟೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9547 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಫಷಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ



9548 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ನಿಾಂಗಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9549 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಮಯ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9550 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಜಶಖರ್ ಸಿಎಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9551 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾಗಿೇಯರ್ತ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9552 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸುಬದಾ ಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9553 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9554 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಗಾಂಡಭಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9555 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9556 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಾದಿಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9557 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಯೊೇಗಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9558 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಳ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9559 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭೇಮ್ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9560 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಮಾಶಕ್ SAB ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9561 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9562 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಚ್ಚಾಂದ್ ಟೇಲಿ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9563 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9564 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಭಕೂಫ ಲ್ ಅಸಿ ದ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9565 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9566 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ನಾರಾಮಣ ವಾಯ ಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9567 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಅಕ್ಷ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9568 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9569 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷರೇಜಾ ಬಾಯಿ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9570 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9571 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಒಾಂ ನಾರಾಮಣ ವಾಯ ಸ್ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

9572 ಕಲಬ್ದಯಗಿ ಚಿತ್ತಾ ಪುಯ ವಸಬಾದ ಷಫನಾನ ಬಿತಾ ನೆ ಬಿೇಜ

2020-21£ÉÃ ¸Á°£À°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¨ÁQ¬ÄgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀ «ªÀgÀ, PÀ®§ÄgÀV f É̄è

1 D±À¨Á¬Ä UÀAqÀ AiÀÄÄªÀgÁd, ¸ÀÄUÀÄgÀ PÉ avÁÛ¥ÀÄgÀ ಆತಿ  ಸತಯ

2

©ªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà

¸Á;PÉÆÃAZÀÄgÀs
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಆತಿ  ಸತಯ

3

ªÉÄºÀ§Ä§ ¥ÀqÉ® vÀAzÉ SÁeÁ ¥ÀqÉ®

¸Á:PÀÆAzÀ£ÀÄgÀ

avÁÛ¥ÀÄgÀ ಆತಿ  ಸತಯ

4

¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ FgÀtÚ

¸Á:§¼ÀªÀqÀV

avÁÛ¥ÀÄgÀ ಆತಿ  ಸತಯ

5

¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ

 ¸Á; ºÉ¨Áâ¼À

avÁÛ¥ÀÄgÀ ಆತಿ  ಸತಯ

6 ²æzÉ« UÀAqÀ ªÀiË£É±À
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

7 ªÀÄÄ£ÀgÀ© UÀAqÀ ªÉÄºÀ§Æ§¸Á§
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

8 £À«£À vÀAzÉ CªÀÄÄævÀ ¸Á:vÉÆÃ£À¸À£ÀºÀ½î
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

9 ²æÃ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀÄ®è¥Àà ¸Á:PÁlAzÉªÀgÀºÀ½î
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

10 ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àìtß ¸Á:PÀqÀ§ÄgÀ
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

11 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÉÄåöÊ¥Àà ¸Á:¨É¼ÀUÉgÁ 
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

12 ¹zÀÝªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á;§gÀvÀ£ÀÄgÀ
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

13 PÀ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ¯Éè² ¸Á: ªÀÄ®WÀt
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

14 ªÀÄ°èPÁdÆð£À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¸Á: CgÀdA§UÁ 
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

15 ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ¸Á: ºÉÆÃ£ÀUÀÄAmÁ
avÁÛ¥ÀÄgÀ ಹಾವು ಕಡ್ಡತ

16 ZÁAzÀ¥ÀmÉ® vÀAzÉ ¯Á®¥ÀmÉ® ¸Á; ªÀÄÄqÀ§Ä¼À avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

17 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: UÉÆÃlÄgÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

18 »ÃgÀÄ £ÀgÀ¹ÃAUÀ ZÀªÁét   ¸Á; É̈¼ÉUÉgÉ avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

19
jAiÀiÁd  vÀAzÉ d°® CºÀªÀÄzÀ ¸Á: EAUÀ¼ÀV

avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

20
«zÁå£ÀAzÀ vÀAzÉ § À̧ªÀgÁd  ¸Á: zÀAqÀUÀÄAqÀ 

avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

21

UÉÆ«AzÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà 

¸Á:UÁA¢£ÀUÀgÀ

avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

22

² æ©ªÀÄtß vÀAzÉ ºÀtªÀÄtvÀ   ¹¨Á

¸Á;§APÀ®UÁ

avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

23

ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ zÁªÀf 

¸Á: É̈¼ÀUÉgÁ

avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

24

gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ

¸Á;UÉÆÃ¼Á

avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

25 zÉªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà  ¸Á: ªÀÄgÀvÀÄgÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

26 ±ÀªÀÄ£À ¥ÀmÉ® vÀAzÉ ±ÉPÀ C¯ÁèªÀÅ¢Ý£À ¸Á: ªÀÄÄqÀ§Ä¼À avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

27 ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ZÀ£Àß§ À̧ì¥Àà ¸Á: ¢UÁÎAªÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ ಫಣವ ನಶಿ

1 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

2 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತಭಿ ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

3 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

4 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಮಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

5 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

6 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

7 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



8 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹುಷನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

9 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

10 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

11 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿಯಷ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

12 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

13 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

14 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮುನಾನ ಬಿೇ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

15 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021
ದೇ ಸನ್ನಮಂತ 

ಚವಾಾ ಣ
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

16 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಸಯನಾಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

17 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

18 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

19 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದುಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

20 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

21 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

22 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದುಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

23 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಲ್ಲೇಮಾ ಬಿೇ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

24 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

25 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದುಗಿಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

26 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

27 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಿಕ್ಷ್ಮ ಸಾವ ಮಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

28 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

29 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

30 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

31 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

32 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

33 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



34 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

35 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫದುದ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

36 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದುಗಿಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

37 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

38 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಯಡ್ಡು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

39 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

40 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

41 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೇಶಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

42 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

43 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

44 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ರಾವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

45 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021
ಭಚ್ಚಿಾಂಟ್ ಎಾಂಡ್ಡ 

ಆಶಿದ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

46 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಕಭರುನಿನ ಸಾ ಬೇಗಂ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

47 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಮೇಯಿನ್ನದಿದ ೇನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

48 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೇ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

49 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

50 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ರೇಣುಕ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

51 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

52 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

53 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

54 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಫಷಮಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

55 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಸಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

56 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

57 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಕಸಿಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

58 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

59 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಯಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



60 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಎಾಂ ಆರ್ ರೆಡ್ಡು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

61 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

62 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಅಮಿತ್ತಬ್ ಸಲ್ಲಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

63 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

64 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

65 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ರಾಭರಾವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

66 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

67 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

68 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾರಾಣ್ಣಬೆ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

69 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಮೌಲನ್ SAB ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

70 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

71 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಅಾಂಫರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

72 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021
ನಾಭದೇವ್ ಬಾಬ್ದ 

ಪಾರ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

73 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

74 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021
ಅಶೇೇಕ್ ಶಂಕರ್ 

ಚವಾಣ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

75 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಗವಿೇಾಂದ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

76 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

77 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

78 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಕಸು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

79 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಷಫನಾನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

80 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

81 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಧನರಾಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

82 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021
ದಿಲ್ಲೇಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ 

ರಾಥೊೇಡ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

83 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

84 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

85 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಉಮಿಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



86 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಫಷಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

87 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಶಸಬಾದ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

88 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

89 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

90 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

91 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಾಂಫರಿೇಶ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

92 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

93 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

94 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

95 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

96 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಮು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

97 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖಯ ಕೇಾಂಡಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

98 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಡು ಭಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

99 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಎಾಂ.ಡ್ಡ. ಇಮಾಾ ನ್ ಅಸಿ ದ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚನನ ಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಾಯಕ್ ಹುಸೇನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಭತ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಷಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

106 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ   ಷಜಜ ನ್ ಶೄಟಿ್ಟ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

107 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

108 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

109 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

110 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

111 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



112 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021
ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ 

ಪಾಟ್ಟೇಲ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

113 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಂಕಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

114 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

115 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021
ಮೇಸಭಿ ದ್ 

ಶುಕುಮಿಿಮ
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

116 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

117 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಕಲ್ಲೇಾಂ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

118 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

119 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

120 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದಡು  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

121 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

122 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಅಮಯ ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

123 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಾತಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

124 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

125 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

126 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

127 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

128 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

129 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲೇಲ್ ಟೆಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

130 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

131 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟರಾಭನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

132 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

133 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

134 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

135 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

136 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

137 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುನಾನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



138 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

139 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

140 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

141 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫವ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

142 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

143 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

144 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಗದೇವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

145 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಯೆಾಂಕ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

146 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

147 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

148 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಬಿಫ ೇರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

149 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕಂಠಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

150 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಆನೆಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

151 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭರೆ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

152 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

153 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

154 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

155 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅ ರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

156 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಕಶಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

157 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

158 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜನಾದಿನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

159 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

160 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈವವ ಯಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

161 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

162 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

163 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಯೊೇಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



164 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

165 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಸಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

166 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಗಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

167 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದಾ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

168 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021
ದತ್ತಾ ರಂ ಸೇಭನಾಥ 

ಐಗವ
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

169 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಾಬ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

170 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರೇ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

171 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021
ಶಂಕಯ  ನಾರಾಮಣ 

ಪೄಟಕ ರ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

172 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

173 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಯಫಷ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

174 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

175 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

176 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ನಕ ಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

177 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

178 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಬಿಸಾಬ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

179 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

180 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಯಿಕ್ ಜಾನಿ ಮಿಯಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

181 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

182 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

183 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

184 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

185 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪೇರಾಶಬ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

186 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ಭೇಭನಳಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

187 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

188 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

189 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಂಬೈ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



190 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದಾ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

191 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

192 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

193 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತ್ತಾ ರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

194 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಷಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

195 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

196 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

197 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದಧ ರಾಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

198 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

199 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

200 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

201 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಶಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

202 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

203 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

204 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

205 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

206 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

207 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

208 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

209 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

210 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

211 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

212 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

213 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಬಿೇಯಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

214 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಹೇಮಾರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

215 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



216 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

217 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಲಲ ಬಕ್ಷ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

218 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಪುತಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

219 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

220 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

221 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

222 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

223 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

224 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

225 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ   ಹಷಭನಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

226 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಹೇಭಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

227 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪೇಸಾಿಬ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

228 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

229 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಯಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

230 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

231 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

232 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪೇಯ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

233 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಲ್ಲಯಾಖತ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

234 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮುನೆನ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

235 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

236 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಭತ್ತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

237 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

238 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಕಟಿ್ಟ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

239 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಣಣ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

240 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

241 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ  ಸಿಾಂಧೆ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



242 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಿಯಾಭತುಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

243 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಖಣಣ  ಗೌಡ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

244 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗದಿೇಶ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

245 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

246 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಬೇಲ್ಲರು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

247 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಾಟ್ರಾ  ಟೇಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

248 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

249 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗರೆಡ್ಡು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

250 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

251 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

252 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಇಸಾಖಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

253 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಸಿ ದ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

254 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

255 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷತ್ತರೇ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

256 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲಾ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

257 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಾಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

258 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

259 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದವಯತ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

260 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

261 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021
ಸೂಮಿಕಾಂತ್ 

ಚಂದಾ ಕಾಂತ್
ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

262 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಜೇಮ್ ಟೆಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

263 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

264 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

265 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಾಲ ರಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

266 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

267 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾರೆಡ್ಡು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



268 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಲ್ಲವಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

269 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ರೆಡ್ಡು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

270 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭರೆಡ್ಡು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

271 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

272 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತರಾವ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

273 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಠಾಕರು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

274 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

275 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

276 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

277 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನೇಮು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

278 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹಿಯಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

279 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿ  ಮಾಳಗಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

280 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

281 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಈವವ ಯಜ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

282 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭರೆಡ್ಡು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

283 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

284 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

285 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

286 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತ  ರೆಡ್ಡು ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

287 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

288 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನ್ನಮಂತ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

289 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರು ಬಾಯಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

290 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

291 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜ್ ಶಖರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

292 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

293 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತಾ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್



294 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

295 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

296 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

297 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

298 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಕಕ  ನಾಗಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

299 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಶೄಟಿ್ಟ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

300 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕು ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

301 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

302 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಾಂಫಭಿ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

303 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

304 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಬ್ದಲಾಲ ಬಾಯ ಟರಿ ಸ್ಪ ರೇಮರ್

9313 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9314 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9315 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾರಾಮಣರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9316 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9317 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9318 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9319 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9320 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9321 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅನಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9322 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9323 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ನ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

9324 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9325 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಶವ ರಾಧಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9326 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಶಿ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9327 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ   ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

9328 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9329 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

9330 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9331 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9332 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದುಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9333 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9334 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9335 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9336 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9337 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9338 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9339 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕೇೇನ  ಫಣ್ಣರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9340 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರೇರ್ತ ಎಚ್ ಅಲಿ್ ಲಕ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9341 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9342 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9343 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9344 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಧೂಳರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9345 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುನಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9346 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9347 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುನಿೇಲಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9348 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುನಿೇಲಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9349 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಿ ಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9350 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

9351 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಯೆಾಂಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

9352 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9353 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿೇಯಕ್ಚ್ಮ  ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9354 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9355 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9356 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9357 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9358 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9359 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9360 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ಮೄಾಂಗನೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

9361 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಗಡ್ಡು ಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9362 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9363 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9364 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9365 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

9366 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಕಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9367 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೆಲಾರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9368 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9369 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

9370 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9371 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕಂಠಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ



9372 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೈದಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9373 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9374 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9375 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಚಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಠರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9376 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9377 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದ್ರಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9378 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9379 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9380 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಬಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9381 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9382 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9383 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9384 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9385 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9386 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಎಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9387 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ  ಗೌಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9388 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9389 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಕವಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9390 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ  ಗೌಡಯ ಸಂಗನ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ತ್ತಡರ್ತಾ

9391 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೇಭಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9392 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9393 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈವ ತ್ತಡರ್ತಾ

9394 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9395 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9396 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಪು ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

9397 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9398 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9399 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9400 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9401 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9402 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9403 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9404 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಯರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9405 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9406 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9407 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಂಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9408 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಕುತಲಾ ದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9409 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗವಿಸಿದಲ್ಲಾಂಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9410 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

9411 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ  ಕುಾಂಬಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9412 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈವ  ಹಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

9413 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಬಾಬಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9414 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚೌಯಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9415 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9416 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

9417 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9418 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೇನೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9419 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದುಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9420 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಣಣ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9421 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9422 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9423 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷವ ರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9424 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಫಾ ಸಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9425 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಯಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9426 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9427 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9428 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣುಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

9429 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವೇರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9430 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ   ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

9431 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

9432 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9433 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9434 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಾಂಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9435 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9436 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈವಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9437 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9438 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9439 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9440 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚನನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9441 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅರುಣ್ಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9442 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9443 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9444 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9445 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9446 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9447 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಹಾಜ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9448 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9449 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9450 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9451 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಇಮಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9452 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9453 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9454 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9455 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9456 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9457 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಬಿ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

9458 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9459 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಆವ ತ್ತಡರ್ತಾ

9460 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9461 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9462 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಎಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9463 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9464 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗವಿ ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9465 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9466 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9467 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಿಚಮ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9468 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9469 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9470 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

9471 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಪ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9472 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಹಾಜ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9473 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9474 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9475 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9476 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ



9477 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9478 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚನನ ಪ್ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

9479 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9480 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಯ ಾಂಡ್ಡೇಪ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9481 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈವ ತ್ತಡರ್ತಾ

9482 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಾಾ ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9483 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9484 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಕಫ ರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9485 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

9486 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9487 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9488 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೈದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9489 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೈದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9490 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೈದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9491 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9492 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅನಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9493 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9494 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಮಿೇದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9495 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9496 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9497 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9498 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9499 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಹಿಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9500 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9501 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9502 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9503 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

9504 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9505 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಗಗೆಗ ೇರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9506 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9507 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಣಣ  ಕಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9508 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ಚವಾಾ ಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9509 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9510 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9511 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9512 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9513 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ   ಎಲ್ ಇಾಂಗಳಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9514 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9515 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9516 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9517 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9518 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರುದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9519 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9520 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9521 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

9522 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9523 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಅಲ್ಲಸಾಬ್ತ್ತಡರ್ತಾ

9524 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9525 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9526 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

9527 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಶಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9528 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9529 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಲ್ಲೇಲ್ ಅಸಿ ದ್ ಕಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9530 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಾಂಜನದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9531 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9532 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9533 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9534 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9535 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಫಷ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

9536 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9537 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9538 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9539 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9540 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9541 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯೊೇಗಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9542 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಕಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9543 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಯಣಕರ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9544 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9545 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9546 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9547 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದಡು  ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9548 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9549 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಲಾಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9550 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9551 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9552 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9553 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ನಯಿೇಮುದಿದ ೇನ್ ಚಿಸಿಿತ್ತಡರ್ತಾ

9554 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9555 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9556 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

9557 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9558 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಕ್ಷ್ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9559 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9560 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9561 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9562 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9563 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಬಿಮಿಿಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9564 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9565 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9566 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9567 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮುನಿಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9568 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9569 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9570 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9571 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9572 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9573 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9574 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9575 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಂಡೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

9576 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9577 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9578 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9579 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9580 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9581 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ



9582 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9583 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9584 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9585 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9586 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಘವೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9587 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9588 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷದ್ರನಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9589 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9590 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9591 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9592 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9593 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

9594 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9595 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಾ ನಾಮಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9596 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9597 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮುಮಾಾ ಜ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

9598 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9599 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9600 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9601 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9602 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷದ್ರನಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9603 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಫಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9604 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9605 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9606 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೈದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9607 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಲಾಲ್ ಅಸಿ ದ್ ಶೆಖ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9608 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

9609 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದ್ರಲಾೂ ಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9610 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9611 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9612 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಾ ಭು ತ್ತಡರ್ತಾ

9613 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9614 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9615 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9616 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9617 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಘವೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9618 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9619 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಖಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9620 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9621 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9622 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಭಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9623 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅನ್ನೂ ಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9624 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದಡು  ತ್ತಡರ್ತಾ

9625 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಮ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9626 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

9627 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9628 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

9629 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9630 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9631 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೇದ್ರರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9632 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9633 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜೈಶಿಾ ೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9634 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9635 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9636 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಬಿಹಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

9637 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲ ಕೄ ಪಾಾಂಡುರಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9638 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9639 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9640 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಿರಿೇಶ್ ಪ ಅನವ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9641 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಆಮಿೇನ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

9642 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ತಭಿ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9643 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9644 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ನಕ ಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9645 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಫೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9646 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಾಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

9647 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೊೇಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9648 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9649 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9650 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9651 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

9652 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9653 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಲ್ಲಾಂಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9654 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9655 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಾಲ  ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9656 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿೇಲಕಂಠ ಸಫಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9657 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪುಟಾಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9658 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತ್ತಾ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9659 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9660 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಯಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9661 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9662 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9663 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯೆಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9664 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಸದೂದ ರ್ ಮಿಯಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9665 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದಿ್ರ ಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9666 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9667 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಇಭಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9668 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9669 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9670 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9671 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದುಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9672 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9673 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುನಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9674 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಎಲ್ಲಯಾಸ್ ಅಸಿ ದ್ ಸೇಠ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9675 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9676 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಹಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

9677 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಮಿೇದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9678 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಭಸಿ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9679 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಾರೆಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9680 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೈದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9681 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಭಮಯ  ಕಲಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9682 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಸಾಗರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9683 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9684 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9685 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಾರೆಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9686 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



9687 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9688 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9689 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9690 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9691 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವೇರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9692 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಸಾಿಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9693 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9694 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ ಬಿೇ ಸಾತನೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

9695 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

9696 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಯದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9697 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶೆಲಜಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9698 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದಡು  ತ್ತಡರ್ತಾ

9699 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9700 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9701 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9702 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9703 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9704 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರುದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9705 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಕ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9706 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9707 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9708 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9709 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9710 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9711 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9712 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9713 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚ್ಚನಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9714 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9715 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9716 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಪಿರೇಶ್ ಬಾಬಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9717 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿಭಿಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9718 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಆಮಿೇನ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

9719 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9720 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9721 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದುಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9722 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9723 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9724 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9725 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9726 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದಡು  ತ್ತಡರ್ತಾ

9727 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೇಪ ತ್ತಡರ್ತಾ

9728 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಯ ೇರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9729 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಡ್ಲ ಾ ಭುರಾಜ್ ಕಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9730 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

9731 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೇವ ತ್ತಡರ್ತಾ

9732 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9733 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಜಾಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9734 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷಭದ್ ದಿಗ್ಗ ಾಂವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9735 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9736 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9737 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9738 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಾನಕ್ಚ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9739 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

9740 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿತ್ತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9741 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಸಾಬ್ ಕಯಡಲಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9742 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಿರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9743 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

9744 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9745 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಬಿಲಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9746 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9747 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9748 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9749 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9750 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9751 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಂಕಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9752 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9753 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9754 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕೆಲಾಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9755 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9756 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9757 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9758 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9759 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9760 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಮೂರ್ತಿ ಶಸಿಾ ರ ತ್ತಡರ್ತಾ

9761 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಷಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9762 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9763 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬೇಗ್ಾಂಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9764 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಉದ್ರಷಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9765 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9766 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಿತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9767 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಮಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

9768 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9769 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಗಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9770 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅ ರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9771 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಹನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9772 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಥೊೇಡ್ ಚಂದಾ  ಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9773 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9774 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9775 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಶೇೇದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9776 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9777 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತರಾಮ ಕೇಳಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9778 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಧೂಳಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9779 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9780 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಕ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9781 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಬಿಫ ೇರ್ ಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9782 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9783 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9784 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9785 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9786 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಧಿೇರ್ ಕುಲಕಣಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9787 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಎಾಂಡ್ಡ ಆರಿಫ್ ಅಸಿ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9788 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9789 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಂಡೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

9790 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9791 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ



9792 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಹೆಮಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9793 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9794 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9795 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9796 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೇಭ ಗ್ನ್ನ ಚವಾಾ ಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9797 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9798 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9799 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9800 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9801 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ರಾಠೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9802 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9803 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9804 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9805 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9806 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9807 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೇರಿಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9808 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9809 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9810 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9811 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷತಯ ನಾರಾಮಣಯಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9812 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9813 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9814 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9815 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9816 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9817 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9818 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಘವೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9819 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9820 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9821 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಸಾಿಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9822 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9823 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿಭಿಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

9824 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶೆಖ್ ಫಾರ್ತಮಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9825 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9826 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಿನ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

9827 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9828 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9829 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅನ್ನೂ ಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9830 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9831 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9832 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಗಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9833 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬ್ದರಾನಾೂ ಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9834 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9835 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಆಮಿೇನ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

9836 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9837 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಯ ೇರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9838 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕೄಲವು ತ್ತಡರ್ತಾ

9839 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9840 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9841 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತು ತ್ತಡರ್ತಾ

9842 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9843 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9844 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9845 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9846 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9847 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ತ್ತರಾಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9848 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9849 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ತಡರ್ತಾ

9850 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9851 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತು ತ್ತಡರ್ತಾ

9852 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9853 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9854 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕೃಶಣ  ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9855 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9856 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9857 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9858 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

9859 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9860 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9861 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9862 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9863 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

9864 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9865 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9866 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9867 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9868 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದವಯಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

9869 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9870 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೂಳಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9871 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9872 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಯಳಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9873 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9874 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9875 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9876 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9877 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಶಿನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9878 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಕಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9879 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9880 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9881 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9882 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿಭಿಲದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9883 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9884 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಕಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9885 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದವಯಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

9886 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9887 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9888 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೈದ ತ್ತಡರ್ತಾ

9889 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಗ  ಕೇಾಂಚೂಯಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9890 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದುಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9891 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ತುಕುಕ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9892 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9893 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫ ನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9894 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9895 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9896 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ



9897 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಾಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9898 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಖ ತ್ತಡರ್ತಾ

9899 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದವಯಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

9900 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9901 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9902 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9903 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9904 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9905 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

9906 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅರುಣ್ಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9907 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9908 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಉಭಿ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9909 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9910 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9911 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಿೇರು ತ್ತಡರ್ತಾ

9912 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಾಂಫರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9913 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9914 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9915 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9916 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9917 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅವಿನಾಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9918 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಾಂಬ್ದ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9919 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಗಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

9920 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9921 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ  ದಡು ಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9922 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9923 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಯೊೇಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9924 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9925 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9926 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9927 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಶಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9928 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈವವ ಯಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9929 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9930 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಾರುರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9931 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9932 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಾಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9933 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9934 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9935 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9936 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9937 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ  ಸಿದದ ನೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

9938 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9939 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9940 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9941 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9942 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

9943 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಬದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9944 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9945 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9946 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

9947 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ದಡು ಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9948 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9949 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರ್ತಭಿಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9950 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9951 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9952 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9953 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9954 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

9955 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9956 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುನಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9957 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫಣಣ  ಕಶಿ ಭೊೇವಿ ಡು ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9958 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9959 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇನಾಥ್ ಕೄ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9960 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಗದಿೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9961 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣು ತ್ತಡರ್ತಾ

9962 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9963 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುನಿೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9964 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9965 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೇಭಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9966 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9967 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಯಣ  ಅವಂರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9968 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9969 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9970 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನೆಮಿೂ ಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9971 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9972 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಎಾಂ ಶಯ ಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9973 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

9974 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9975 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9976 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಾಂತಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

9977 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದವಯತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9978 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9979 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

9980 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9981 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9982 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

9983 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದಧ ರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9984 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9985 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9986 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಯೊೇಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

9987 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ  ಎಸ್ ಗಡಲ ಗೇರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9988 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ ಪೂಜಾರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9989 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9990 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

9991 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

9992 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

9993 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ನಕ ಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9994 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

9995 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಮಿತ್ ಎ ತ್ತಡರ್ತಾ

9996 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9997 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

9998 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

9999 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10000 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10001 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ



10002 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತ್ತರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10003 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10004 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ಯಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10005 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಿ ಾಂತ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10006 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವೇರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10007 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಲಾಲ  ಫಖಾಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10008 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10009 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ  ಅವಂರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10010 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10011 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೇದಿನ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10012 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅನೆನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10013 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10014 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮುನಿಾಂದರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10015 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೌಲನ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10016 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಡು ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10017 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10018 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10019 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೇಶಕುಮಾಯ ಐನಾಪುಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10020 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10021 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10022 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10023 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10024 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾವಿರ್ತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10025 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10026 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಖಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10027 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10028 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾವಿತಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10029 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10030 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10031 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10032 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10033 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10034 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಲಾಮ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10035 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10036 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರುಕಿೇದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10037 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10038 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10039 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10040 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈವವ ಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10041 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10042 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10043 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಭಥ್ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10044 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟೆಾ ಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10045 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಾಂಫಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10046 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜಳಾ ಎಸ್ ಸಾಹು ತ್ತಡರ್ತಾ

10047 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಣಮಂರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10048 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಶಿಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10049 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅವವ ಥ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10050 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10051 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10052 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪೄಾ ೇಭಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10053 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಭಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10054 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10055 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10056 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ಹಸೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

10057 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೈದಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10058 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10059 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪುಟಾಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10060 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10061 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ  ಕಡು ಯಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10062 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10063 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10064 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅರ್ತಯಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10065 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10066 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಯರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10067 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೆಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10068 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವಿಠ ತ್ತಡರ್ತಾ

10069 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ  ಸಫಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10070 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದತುಾ ಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10071 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೈಮದ ಇಸಿಾಯಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10072 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10073 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣು ತ್ತಡರ್ತಾ

10074 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತ್ತಾ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10075 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಲೇಮ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10076 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಎಾಂಡ್ಡ ಸಷನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10077 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10078 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10079 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರು ತ್ತಡರ್ತಾ

10080 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಖಯಯಡ್ಡು  ಜಕನಳಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10081 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10082 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10083 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10084 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10085 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10086 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10087 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಷಲಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10088 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಜೂರು ಬಾಬಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10089 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಪಿರೇಶ್ ಬಾಬಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10090 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10091 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10092 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಮಿತ್ತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10093 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10094 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ತಭನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10095 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10096 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಗವಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10097 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10098 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ಯಣಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10099 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಇಾಂದಿರಾ ನಾಗೇಾಂದಾ  ಉಜೆಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಿ ಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಂತ  ದೇಸಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಅಲ್ಲಲ ಕಿರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೆಲಾರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10106 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗ್ಧರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



10107 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10108 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಾಂಡ  ದಡು ಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10109 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10110 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10111 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10112 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಭವ ತ್ತಡರ್ತಾ

10113 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10114 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಿತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10115 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10116 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10117 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10118 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಖಯೂಮ್ ಟೇಲ್ತ್ತಡರ್ತಾ

10119 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಖಯೂಮ್ ಟೇಲ್ತ್ತಡರ್ತಾ

10120 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಕ್ಚ್ೇರ್ ಪಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

10121 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10122 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10123 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10124 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟರಾಭನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10125 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10126 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10127 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಾಯ  ಸನಿಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10128 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಾಯ  ಸನಿಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10129 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10130 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10131 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10132 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

10133 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10134 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದಡು  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10135 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10136 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10137 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಾ ದಿೇಪ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10138 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10139 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10140 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10141 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10142 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10143 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10144 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿೇಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10145 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷದ್ರಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10146 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಹೂಗ್ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10147 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10148 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಮುವೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10149 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10150 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿೇರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10151 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಚಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10152 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10153 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಉಮಾಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10154 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10155 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10156 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಫವ ತ್ತಡರ್ತಾ

10157 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10158 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸ್ಪನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10159 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10160 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10161 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10162 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ನಾಥ ಡ್ಡ ಮಯಗಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10163 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10164 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಯದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10165 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10166 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10167 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ಫಭಿ ನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10168 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10169 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಬಿಲಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10170 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10171 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10172 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10173 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಕ್ಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10174 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10175 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10176 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದುಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10177 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10178 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10179 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10180 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10181 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದವಯಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10182 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10183 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

10184 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಧಭಿಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10185 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10186 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಬಾಬ್ದ ಪೂಜಾರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10187 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10188 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10189 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10190 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10191 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10192 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭಯಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10193 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರುದಾ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10194 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10195 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10196 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಾಾ ನಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10197 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10198 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10199 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10200 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10201 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಳವಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10202 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10203 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10204 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಕ್ಷ್ರ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10205 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10206 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷತಯ ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10207 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10208 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10209 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಿನಾಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10210 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಯಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10211 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇಕಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ



10212 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

10213 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10214 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10215 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10216 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10217 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಎಾಂಡ್ಡ ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10218 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಖಲ್ ಅಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10219 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಬಂಗ್ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10220 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷರೇಜನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10221 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟೆಾ ಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10222 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪೇರಾಶಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10223 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10224 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಮಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10225 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಿನಕ್ಚ್ೂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10226 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10227 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10228 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10229 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಭವ ತ್ತಡರ್ತಾ

10230 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10231 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10232 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಣಿಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10233 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10234 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ತಭಿ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10235 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10236 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಸುಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10237 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಆಮಿೇನ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10238 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಸಭಿ ದ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10239 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10240 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10241 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10242 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10243 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಭಮಯ  ಹಾಶ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯತ್ತಡರ್ತಾ

10244 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಭಮಯ  ಹಾಶ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯತ್ತಡರ್ತಾ

10245 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿೇಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10246 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10247 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10248 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10249 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಶವ ರಾಧಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10250 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10251 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10252 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಬಿಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10253 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದುದ ತ್ತಡರ್ತಾ

10254 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಫಷ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10255 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10256 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10257 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಎಮ್ ಡ್ಡ ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೂಫ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10258 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10259 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಜಾಯಥ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10260 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10261 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭಯಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10262 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10263 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10264 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10265 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10266 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10267 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷರ್ತೇಶ್.ಸಿ.ಮೇಕೄಾ ೇದ್ರಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10268 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10269 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10270 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೆಪಾಲ್ಾ ಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10271 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10272 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10273 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10274 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಮಯ   ಜಕರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10275 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10276 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10277 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10278 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10279 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10280 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10281 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10282 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

10283 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10284 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10285 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10286 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10287 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಲ್ಲಾಂಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10288 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜೈಬ್ದನಿಸಾೂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10289 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10290 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10291 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10292 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಭಸಿ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10293 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶರ್ಫಿದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10294 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10295 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10296 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಭುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10297 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10298 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10299 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10300 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10301 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜೇರ್ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10302 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಸುಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10303 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಾಹೇಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10304 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10305 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10306 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಕ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10307 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10308 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10309 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅನಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10310 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10311 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗವಿಾ ಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10312 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10313 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೇನಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10314 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10315 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10316 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



10317 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗಣೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10318 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10319 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10320 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶೇೇಭಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10321 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10322 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10323 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10324 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10325 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10326 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೇಪ ತ್ತಡರ್ತಾ

10327 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10328 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10329 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10330 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತವಿೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10331 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10332 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10333 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10334 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಕಫ ರ್ ಅಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10335 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10336 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10337 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10338 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10339 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10340 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10341 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೇನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10342 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10343 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10344 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10345 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸುಮಿತಾ  ಅಲ್ಲಲ ಕಿರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10346 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಕಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10347 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10348 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅನಿವ ೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10349 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10350 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10351 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭೇಭಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10352 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ವೇಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10353 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಲು ತ್ತಡರ್ತಾ

10354 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10355 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ  ಇಟಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10356 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಕಯ  ನಾರಾಮಣ ಪೄಟಕ ರ್ತ್ತಡರ್ತಾ

10357 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10358 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10359 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಷಿರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10360 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10361 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10362 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದತಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10363 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10364 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10365 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಹಾಷನಾೂ ಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10366 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10367 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10368 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10369 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10370 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10371 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10372 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಾರೂಕ್ ಅನವ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10373 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10374 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10375 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10376 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಬಿಬ್ ಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10377 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10378 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10379 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10380 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10381 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿೇಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10382 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10383 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10384 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10385 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10386 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10387 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10388 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷವಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10389 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10390 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ದಡು ಭನಿತ್ತಡರ್ತಾ

10391 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಡು ಭನಿತ್ತಡರ್ತಾ

10392 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕನಕಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10393 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10394 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಶೆಲ ತೇಟನಸಳಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10395 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿತ್ತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10396 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10397 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಾಂಕಟೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10398 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10399 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10400 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಮಶಿಾ ೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10401 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10402 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10403 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10404 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಾಯರ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10405 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದುಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10406 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಠಾಕೂರ್ ಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10407 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10408 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10409 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10410 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ಜೆಮಿೂ ಾಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

10411 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಕ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10412 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10413 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10414 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

10415 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10416 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10417 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕರುಣ್ಣದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10418 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಭೊೇರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10419 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಾಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10420 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಘೇಲು ತ್ತಡರ್ತಾ

10421 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಾಂತಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ



10422 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಧನರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10423 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪುರು ತ್ತಡರ್ತಾ

10424 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

10425 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಾಂಬೈ ತ್ತಡರ್ತಾ

10426 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

10427 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜೈನ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10428 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕವಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10429 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10430 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಮೃತರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10431 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10432 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಹಿೇನ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10433 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10434 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ಕುಕುಕ ಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

10435 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಎಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10436 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಫರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10437 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ತ್ತರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10438 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10439 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗರುಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10440 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ತಾ ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10441 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10442 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಲಾಬ್ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10443 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10444 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10445 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ಸುಗೂರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10446 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ ಶಖ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10447 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಆಮಾನ್ ನವಾಜ್ ಶೆಖ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10448 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10449 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ರಾಜ್ ಎಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10450 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಡ್ಲ. ಾ ತ್ತಪ್ ಸಿಾಂಗ್ ರ್ತವಾರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10451 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿೇಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10452 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರ್ಜಲೇಖಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10453 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಫೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10454 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10455 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಾಯಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10456 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10457 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ದಿಡ್ಡು ಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10458 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10459 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೌಲಾನಾ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10460 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10461 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10462 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10463 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ಬೆಕ್ಚ್ಕ ನಾಳ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10464 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10465 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗನಾಥ ವಿ ಬೆಾಂಗಳೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

10466 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಯಫಷಭಿ  ಬೇಕನಾಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

10467 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ  ಆರ್ ಬೆಕನ ಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10468 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10469 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶರಿೇಫ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10470 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಶಿೇದ್ ಭಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10471 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಧುಭರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10472 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗೇದ್ರರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10473 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10474 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

10475 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಘಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10476 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ಎನ್ ಷಿಶೄಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

10477 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10478 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10479 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಯೊೇಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10480 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10481 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10482 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10483 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10484 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10485 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗನಾಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10486 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10487 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೇೇನಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10488 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಭೊೇಸಿಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10489 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10490 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10491 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10492 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬೇಕ್ಚ್ನಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10493 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಡ್ಡೇಲ್ಲಪ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10494 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಿೇಲು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10495 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಕಂಠಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10496 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ಕಂಠಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10497 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10498 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10499 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪೇಸಾಿಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10500 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10501 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10502 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10503 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಫವ ತ್ತಡರ್ತಾ

10504 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಭತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10505 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10506 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10507 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10508 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಯಶಖರ್ ಎಸ್ ದಂಡಗಾಂಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

10509 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗೇಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

10510 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ ಬೈ ತ್ತಡರ್ತಾ

10511 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜೇದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10512 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸೈದ್ರ ಯಫೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10513 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಶಖ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10514 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಖಾಜಾಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10515 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10516 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಾಗೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10517 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10518 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10519 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10520 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10521 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10522 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10523 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10524 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುನಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10525 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10526 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ



10527 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10528 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10529 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10530 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10531 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗರುಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10532 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ಸಿ ಸ ನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10533 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಹೈರಾಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10534 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಹೇದ್ರ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10535 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಲಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10536 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನ್ನಷ್ಯ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10537 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10538 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಶಿನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10539 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10540 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10541 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10542 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಂಗ್ಧರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10543 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬಿಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10544 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10545 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10546 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10547 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10548 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

10549 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10550 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಹನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10551 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10552 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10553 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10554 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಸಮೂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10555 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10556 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಕಾ ಾಂ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10557 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಲ್ಲಯಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10558 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10559 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10560 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10561 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10562 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಶವ ರಾಧಯ  ಎನ್ ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10563 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಯಷಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10564 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕವಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10565 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದ್ರಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10566 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಜಜ ಫಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10567 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚತುಾ  ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10568 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10569 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇವಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10570 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುಬದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10571 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10572 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10573 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10574 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10575 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ತುಳಸಿರಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10576 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10577 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

10578 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಡ್ಲಬೈ ತ್ತಡರ್ತಾ

10579 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10580 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕೆಷರ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10581 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10582 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10583 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಕ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10584 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10585 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10586 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10587 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10588 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷರ್ತೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10589 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10590 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10591 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10592 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10593 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10594 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10595 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10596 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಭಶದ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10597 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10598 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅರುಣಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10599 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10600 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷರೇಜಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10601 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10602 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹೇವಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10603 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಾಶಕ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10604 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗಿನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10605 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

10606 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10607 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10608 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದ್ರಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10609 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10610 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹಾಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10611 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10612 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 MD ಆಯುಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10613 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

10614 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10615 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10616 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10617 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10618 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭವಕ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10619 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10620 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಸಮೂದ್ ಮುನೆಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10621 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸೈದ ತ್ತಡರ್ತಾ

10622 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10623 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10624 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10625 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10626 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಥ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10627 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಖುಬ್ದ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10628 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10629 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10630 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಈವವ ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10631 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ



10632 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ಬೆನಕ್ಚ್ನ ಲ್ಲಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10633 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಉತಾ ಮ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10634 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10635 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10636 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10637 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ಬಿಚಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10638 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶುಭಾಷ್ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10639 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿೇಯಫದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10640 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10641 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10642 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಾಮಬ್ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10643 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಾತ್ತಿಾಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10644 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10645 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಮಿೇನಾ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10646 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10647 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ತ್ತಡರ್ತಾ

10648 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಮೃತರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10649 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10650 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುಗಳಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10651 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10652 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನ್ನರಾಧ ತ್ತಡರ್ತಾ

10653 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10654 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಣಿಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

10655 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಇವಾನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10656 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಶಿಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10657 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10658 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಶಿಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10659 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10660 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10661 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಣಣ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10662 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10663 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಹಾಜ ಕರಿೇಾಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10664 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10665 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10666 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10667 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಕಬೂಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10668 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಾಶಕ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10669 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10670 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂಡಪಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

10671 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10672 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10673 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10674 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10675 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಶಿನಾಥ ಗೇಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

10676 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಣಮಾತ್ತಾ ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10677 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10678 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10679 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿವವ ಾ ಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10680 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೆಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10681 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10682 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10683 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಾ ಭಾರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10684 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10685 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10686 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅಭಜ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10687 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ ಅಸಭಿ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10688 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರ್ತಾ ೇಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10689 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10690 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10691 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಬಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10692 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಾಂತಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10693 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10694 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವೈಜನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10695 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇವೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10696 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10697 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಮಿೇದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10698 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸೇಲಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10699 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರ್ಜಲ್ಲ ಖಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10700 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 MD ಯೂನಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10701 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅನವ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10702 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅಸಾಲ ಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10703 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುಮಿತ್ತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10704 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ತ್ತಡರ್ತಾ

10705 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10706 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10707 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10708 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10709 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಫರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10710 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಂಭುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10711 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಜೇಜ್ ಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10712 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10713 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಸಿಿಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10714 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

10715 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10716 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜೈನಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10717 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಇರಾಮಿಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10718 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10719 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಾತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10720 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10721 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10722 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10723 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಫಿಷಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10724 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಎಸ್ ಶಾಂತಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10725 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನವಿೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10726 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10727 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10728 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ  ಸಿದದ ಣಣ  ಸುತ್ತರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10729 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10730 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10731 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10732 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10733 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10734 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10735 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅವಿನಾಶ್ ಸಂಗವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10736 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುಜಾತ ತ್ತಡರ್ತಾ



10737 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭಸೇನರಾವ್ ಸಂಗ್ವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10738 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10739 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದ್ರಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10740 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10741 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10742 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಂಕಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10743 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಾವಿರ್ತಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10744 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಮಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10745 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೇಯಿನ್ನದಿದ ೇನ್ ಗಸಿಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10746 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10747 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10748 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10749 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10750 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುನಂದ್ರ ತ್ತಡರ್ತಾ

10751 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10752 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10753 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷದ್ರಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10754 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10755 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10756 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10757 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಶಿಧರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10758 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಕ್ಷ್ಯ್ ವೈದಿಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10759 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಫರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10760 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

10761 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10762 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಜಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

10763 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10764 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುಬದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10765 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಫರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10766 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇಗಾಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10767 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10768 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10769 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಭ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10770 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10771 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ಬೆಳಗಾಂಪ ತ್ತಡರ್ತಾ

10772 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10773 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ತ್ತರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10774 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಬಂಡೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

10775 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರ್ತ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10776 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮುಯಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10777 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10778 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10779 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10780 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಆಸಿೇನ ಬಾನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10781 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10782 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10783 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಂಕಾ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10784 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಬಿಯಾ ದಿವ ತ್ತಡರ್ತಾ

10785 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10786 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10787 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10788 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10789 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10790 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇ ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಶಿಚ್ಚಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10791 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಾಟ್ರಾ  ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10792 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10793 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10794 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನೆನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10795 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10796 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ಗೇಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

10797 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಾಂಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

10798 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10799 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10800 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10801 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10802 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಹುಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10803 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10804 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಇಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10805 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿ  ಸಿ ಭಡ್ಡವಾಳ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10806 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10807 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10808 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10809 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10810 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಡ್ಡವಾಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

10811 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಧೊೇಾಂಡಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10812 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10813 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದಿೇಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10814 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೇಸಿನ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10815 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ತ್ತಜೇದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10816 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10817 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ಎಚ್ ತನಷಳಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10818 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚನನ ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10819 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10820 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10821 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10822 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10823 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10824 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗೌಡ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10825 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಕಾ ರ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10826 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಹಿಯಗೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

10827 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದಭಯಂರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10828 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಖಮುಯನ್ ಬಾಗಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10829 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಸಾಲ ಮ್ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10830 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10831 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

10832 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10833 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10834 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10835 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ  ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10836 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10837 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಫೇಕ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10838 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ತ್ತಡರ್ತಾ

10839 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10840 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ವಾಸಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10841 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ



10842 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10843 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಫರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10844 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10845 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಬಿಫ ೇರ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10846 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10847 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗೌರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10848 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10849 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10850 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10851 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10852 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿನೇದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10853 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10854 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10855 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10856 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10857 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10858 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10859 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ತುಕರಾಾಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

10860 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10861 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10862 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಡ್ಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10863 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10864 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಿರಾಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10865 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

10866 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೆಬೂಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10867 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10868 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10869 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಸದೇ  ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10870 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಾಶಕ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10871 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10872 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನ್ನಸೂ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10873 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿೇಯಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10874 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಬಾನ ಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10875 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10876 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10877 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸೇಭಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10878 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10879 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10880 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10881 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10882 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿೇರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10883 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10884 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10885 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10886 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10887 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10888 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕವಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10889 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10890 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಸದೇ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

10891 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10892 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10893 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10894 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಾಂತಗೌಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10895 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗತಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10896 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ತುಳಜಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10897 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10898 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10899 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10900 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷಯನಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10901 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಪಾ  ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10902 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಾ ಶಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10903 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ಕೇಾಂಡಂಳಿಿತ್ತಡರ್ತಾ

10904 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10905 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10906 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10907 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10908 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸನ್ನಮಂತರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10909 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10910 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10911 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10912 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10913 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10914 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದಭಯಂರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10915 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10916 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10917 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10918 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷವಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10919 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10920 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10921 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಖಲ್ಲೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10922 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10923 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10924 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸನಭಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10925 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10926 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಭಿ  ಪಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10927 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10928 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10929 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ತೇಪು ತ್ತಡರ್ತಾ

10930 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10931 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರುದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10932 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಭಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10933 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10934 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10935 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10936 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10937 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಕ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10938 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

10939 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಿಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10940 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

10941 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10942 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10943 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10944 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇ ಶೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10945 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10946 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಥಾರು ತ್ತಡರ್ತಾ



10947 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10948 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10949 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿೇರೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10950 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10951 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

10952 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಈವವ ಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10953 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಬಿಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

10954 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಾತಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10955 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಮಿೇದ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10956 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ತೇಜರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

10957 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10958 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಂಕೄಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

10959 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10960 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಜಶಿಾ ೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

10961 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10962 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10963 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10964 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಡೆಪಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10965 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

10966 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10967 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಡೌಲಟ್ ಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10968 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

10969 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಾತೂಾ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10970 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೇವ ತ್ತಡರ್ತಾ

10971 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10972 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕವಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10973 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗದವಿ ತಲನೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

10974 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10975 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಪುಶ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10976 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಾಂತಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10977 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10978 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಮಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10979 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಯಷಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

10980 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

10981 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

10982 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10983 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10984 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಖತ್ತಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

10985 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10986 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10987 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10988 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಕಶಿನಾಥ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10989 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10990 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

10991 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10992 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

10993 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10994 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10995 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

10996 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಲ್ಲಾಂಗಫಷವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

10997 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

10998 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಿೇಲಕಂಠ ತ್ತಡರ್ತಾ

10999 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅಾಂಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11000 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗನೆೆೇಖರ್ ರೆಡ್ಡು  ಮಾಲ್ಲ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ತ್ತಡರ್ತಾ

11001 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11002 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11003 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11004 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ರೆಡ್ಡು  ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ತ್ತಡರ್ತಾ

11005 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11006 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11007 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11008 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11009 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11010 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಹೇಮಾರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11011 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11012 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11013 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11014 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭರೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

11015 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11016 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭೇಭ ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11017 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಳಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11018 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11019 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11020 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸೇನಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11021 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ದೇರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11022 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11023 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಉದಮಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11024 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11025 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11026 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚನಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11027 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಜಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11028 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11029 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಆನೆಮಿಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11030 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11031 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11032 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11033 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11034 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

11035 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುಜಾತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11036 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11037 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11038 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11039 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11040 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11041 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11042 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11043 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಭಲಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

11044 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11045 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11046 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವೈಶಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11047 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11048 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11049 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11050 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಚನನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11051 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



11052 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

11053 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11054 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11055 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಗಾಂಡಗರ್ತಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11056 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11057 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11058 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11059 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಭರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11060 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಇಾಂದುಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11061 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11062 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ತೇರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11063 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಷಜಜ ನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11064 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11065 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದ್ರನಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11066 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಕೂಫ ಲಾೂ ಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11067 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಎಾಂಡ್ಡ ಅಜರ್ ಅಸಿ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11068 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11069 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11070 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11071 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಲ್ಲರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

11072 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹೇಭಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11073 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11074 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11075 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಕಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11076 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11077 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೇಪು ಜಾಧವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11078 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪೊನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11079 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮಿರುದಿದ ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11080 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11081 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗನ್ನನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11082 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11083 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11084 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಸಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11085 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಾಂಬೇಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11086 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11087 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11088 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಂಡ್ಡಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11089 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖತ್ತಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11090 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11091 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11092 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11093 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭನೇಸರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11094 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11095 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11096 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11097 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನ್ನಮಂತ ಶಿರಾಮ ಮಲ್ತ್ತಡರ್ತಾ

11098 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಭರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11099 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಾಂದಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಛಾಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಾ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

11106 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11107 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ತುಲಾಜಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11108 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11109 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಾಂಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11110 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11111 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11112 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11113 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11114 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11115 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಶಿನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11116 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11117 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುನಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11118 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಡ್ಡಲ್ಲೇಪ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11119 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11120 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11121 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11122 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11123 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಮರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

11124 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11125 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಾಲು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11126 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11127 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11128 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11129 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11130 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಭಿ ವ ತ್ತಡರ್ತಾ

11131 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11132 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಿೇಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11133 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11134 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11135 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11136 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11137 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಂಡ  ಕಟಿ್ಟ ಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11138 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಮಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

11139 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಫಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11140 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11141 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11142 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಾನಸಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11143 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11144 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11145 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಧನಿೂ ಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11146 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11147 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಡ್ಡೇಪಾಲ  ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11148 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11149 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸರಿವಮ ಾಂದರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11150 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11151 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಆಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

11152 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದ್ರಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

11153 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11154 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಧಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11155 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11156 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೇಭಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ



11157 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11158 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11159 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11160 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11161 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫದಲ್ಲಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11162 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11163 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11164 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11165 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜೈಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11166 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11167 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11168 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11169 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11170 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಿಲ್ಲೇಪ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11171 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11172 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

11173 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11174 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಕ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11175 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11176 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಮು ಜಾಧವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11177 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನೇಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

11178 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇೇರ್ತಲಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11179 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೊೇರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11180 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೇಪು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11181 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೊೇರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11182 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11183 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜೈರಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11184 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11185 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11186 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವುಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11187 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11188 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೈದ ತ್ತಡರ್ತಾ

11189 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11190 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದುದ ತ್ತಡರ್ತಾ

11191 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ಭಾಕಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11192 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11193 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ತಾ ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11194 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11195 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

11196 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11197 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11198 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತ ಹೇಳಕ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11199 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಂತರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11200 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಬದಾ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11201 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11202 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11203 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11204 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ   ಫನಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11205 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪುಾಂಡಲ್ಲಕ್ ಸಳಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11206 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

11207 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11208 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11209 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುರ್ಕರಾವ್ ವಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11210 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11211 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11212 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯೂನ್ನಸ್ ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ಶಖ್ತ್ತಡರ್ತಾ

11213 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11214 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮುಷಾ ಕ್ ಅಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11215 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಯ ವಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11216 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11217 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಮಂಗಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11218 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11219 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11220 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಬಿಫ ೇರ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11221 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೇದ್ರರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11222 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11223 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ  ನಾಗಶೄಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

11224 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11225 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11226 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11227 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11228 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11229 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11230 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ   ಸಾತನೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

11231 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11232 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಕೄಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11233 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಯ ಶಿಾ ೇ ಹುಗ್ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11234 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ಹಾಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11235 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಫವಮ ಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11236 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಸಭಿ ದಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

11237 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11238 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11239 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾನಂದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11240 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11241 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11242 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಲ್ಲವಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11243 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11244 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11245 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಮಾಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11246 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11247 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11248 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11249 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11250 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರುಕಿ್ಚ್ ಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11251 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಚುಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11252 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಇಬಾಾ ಹಿಾಂಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11253 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜೆಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

11254 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನ್ನಮಂತ್ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11255 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11256 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ಎನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ತ್ತಡರ್ತಾ

11257 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11258 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಿೇಲಕಂಠ ತ್ತಡರ್ತಾ

11259 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11260 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11261 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



11262 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11263 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11264 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11265 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11266 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11267 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11268 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷವಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11269 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಉಮಾಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11270 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೈಮದ ಮಿೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11271 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಮಿತ್ತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11272 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗ್ಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11273 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೆನಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11274 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11275 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11276 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11277 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11278 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11279 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11280 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11281 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11282 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11283 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11284 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ಮೇಳೇಕರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11285 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಖ ಚಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

11286 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪಕ್ಚ್ೇಯಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11287 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11288 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11289 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ರ್ತ ಣಣ  ಸಂಗನ್ತ್ತಡರ್ತಾ

11290 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11291 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11292 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11293 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11294 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11295 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11296 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಣಿಕಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11297 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11298 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಸಜಾದ್ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

11299 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11300 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11301 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11302 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11303 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರುಕಿಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11304 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11305 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11306 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11307 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11308 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಶಿಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11309 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ತಾ ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11310 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11311 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

11312 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11313 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಭಲಾ ಸುಭಾಷ್ ಕೇೇಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11314 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11315 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11316 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಡೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

11317 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11318 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11319 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಚಿನ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11320 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಧೂಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

11321 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11322 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11323 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11324 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಕಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11325 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11326 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11327 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11328 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಇಮಿಾ ಯಾಜ್ ಅಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11329 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನ್ನರಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11330 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11331 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11332 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷದ್ರಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11333 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11334 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹುಸೇನಾ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

11335 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಿಜಮ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11336 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11337 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11338 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11339 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ತ್ತರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11340 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11341 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11342 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11343 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಶಿನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11344 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11345 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11346 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11347 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಶಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11348 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ತ್ತಡರ್ತಾ

11349 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11350 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಮರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

11351 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಖಾಬ್ದಲ್ ಭಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11352 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜೈನೇದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11353 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಖಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11354 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಜೇರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11355 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಸಭದ್ ಪರೂಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11356 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಮುದ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

11357 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ಭನ್ನ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11358 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖಲ್ಲೇಲ್ ಪಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

11359 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸರಿಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11360 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೌಲನ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

11361 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಿನನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11362 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11363 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುನಿೇತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11364 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11365 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇವು ತ್ತಡರ್ತಾ

11366 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹಿೇರಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ



11367 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11368 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಬಿದ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11369 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11370 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಾಾ ನಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11371 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11372 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11373 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರುಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11374 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11375 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಂತರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11376 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಸು ತ್ತಡರ್ತಾ

11377 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯೊೇಗೇಾಂದಾ  ಎಸ್ ಸಾನೇರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11378 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11379 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11380 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11381 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹಿರಾಲಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11382 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11383 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿೇಯಶೄಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

11384 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ತ್ತರಾನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11385 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಲಾಭನಾಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11386 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಪಾ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11387 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಿರಾಧಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11388 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಮಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11389 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11390 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11391 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11392 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

11393 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11394 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11395 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖದಿೇರಾ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

11396 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಭಲಬಾಯಿ ಸಾಷಯಗೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

11397 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಣಿಕನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11398 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೊೇರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11399 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11400 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಪೄಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11401 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಗಿಾಂದಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11402 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11403 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11404 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

11405 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11406 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11407 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11408 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹೇಫಬ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

11409 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11410 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11411 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11412 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖತ್ತಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11413 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಶೄ ತ್ತಡರ್ತಾ

11414 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11415 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11416 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11417 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11418 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಸಿಾಂ ಬಿೇ ಕುರಿಕೇೇಟ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

11419 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11420 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11421 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11422 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11423 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕು ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11424 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣುಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

11425 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಸೂಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11426 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11427 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11428 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11429 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಅಗಸಿಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11430 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೇಭನಾಥ ಎಾಂ ದೇಯಭನಿತ್ತಡರ್ತಾ

11431 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11432 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಲ್ಲೇಮಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

11433 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಹೇಡಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

11434 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11435 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11436 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11437 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಶಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11438 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11439 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11440 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11441 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

11442 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11443 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11444 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11445 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಇಸಿ್ಪ ೈಲಾೂ ಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11446 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಂಗ್ಧರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11447 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11448 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11449 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡೇರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11450 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಫಫ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11451 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11452 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಥಾರು ತ್ತಡರ್ತಾ

11453 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖಾಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11454 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11455 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11456 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ತುಲಾಜಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11457 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11458 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ   ಭಕನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11459 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚ್ಚಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11460 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11461 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11462 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಿಭಿಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11463 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಶೇೇಕಾ ಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11464 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11465 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11466 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11467 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11468 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11469 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11470 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ಚೆಾಂಗಟ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

11471 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿೇರೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ



11472 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11473 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಾಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

11474 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹೆಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

11475 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11476 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಕ್ಚ್ಲ್ ಅಸಭದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11477 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಿೇಪಾಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

11478 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕವಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11479 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನವಿೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11480 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11481 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11482 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11483 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11484 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಿ್ರರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11485 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಣೊೇಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11486 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11487 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಲು ತ್ತಡರ್ತಾ

11488 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಶಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11489 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಚಂದನಕರಾತ್ತಡರ್ತಾ

11490 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11491 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11492 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಬಿಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11493 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

11494 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11495 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಒಕಳಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11496 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11497 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪುಷ್ಯ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11498 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚೂಡ್ಲಭಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11499 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶೄಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

11500 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11501 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಉದಮಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11502 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11503 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11504 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರುದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11505 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11506 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11507 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11508 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11509 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕರುಣ್ಣ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11510 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ  ಸಾಷಯಗೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

11511 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11512 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11513 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕು ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11514 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11515 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11516 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ಕದಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11517 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಾಂಬಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11518 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಎಸ್ ಯೆಚಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11519 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶೇೇಭಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11520 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11521 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡೇರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11522 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಂಡೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

11523 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11524 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂತ್ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11525 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಾರುರ್ತ ಆರ್ ಚೌಹಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11526 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11527 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಾಲವಂತ್ ರೇಲ್ು ತ್ತಡರ್ತಾ

11528 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11529 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11530 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11531 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾಥ ಮೇಳಕರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11532 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11533 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11534 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11535 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11536 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವೇಾಂದಾ   ಮಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11537 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11538 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡ  ಕುಕುಾಂದಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11539 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಬಿಸಾಬ್ ಗಿಡೆು ತ್ತಡರ್ತಾ

11540 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದಾ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11541 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11542 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

11543 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹೈದರ್ ಸಾಬ್ ಭಯಗಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

11544 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11545 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ  ಎಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11546 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಿ ಾಂತ್ತಾ ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11547 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

11548 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯರ್ತದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11549 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದ್ರಕು ಚವಾಾ ಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11550 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11551 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11552 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅವಿನಾಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11553 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11554 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11555 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11556 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚೆನನ  ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

11557 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11558 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11559 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಣರ್ತ ಲಾಲ್ಲ ಯಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11560 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಕಯ  ಎಾಂ ಮೄಲ್ಕ ೇರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11561 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಜೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11562 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11563 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11564 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಗರ್ತಾ ದ್ರರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11565 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11566 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಕಲಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11567 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹಿರಿಮ  ಚಂದಾ   ಷಗಿಾಂಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

11568 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣುಕಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11569 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಕ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11570 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11571 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11572 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11573 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾಥ ಚ್ಚಲ್ಲಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11574 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11575 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11576 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಶಿಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ



11577 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇನಹಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11578 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಫಾಷನ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

11579 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖಲೇಡ್ಲ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

11580 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇಹ್ದದ  ಇಸಿಾಯಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11581 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಣಿಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11582 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

11583 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಡು  ತ್ತಡರ್ತಾ

11584 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಾಲ್ಲಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11585 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಿಲ್ಲೇಪ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11586 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯತಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11587 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಲಾರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11588 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ತಾ ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11589 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

11590 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11591 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂತ ಅಗಸಿಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11592 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ  ಅಗಸಿಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11593 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಕೄಾ   ಸಯಸೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

11594 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಿವಾಕರ್ ಜೇಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11595 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಿಾಂಡ್ಡ ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11596 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹುಲ್ಲಗೆಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11597 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11598 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತಭಿಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11599 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಲಾರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11600 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11601 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11602 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11603 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11604 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11605 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11606 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11607 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11608 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11609 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11610 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಳಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11611 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ಜಜಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11612 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮುನಿಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11613 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11614 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11615 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11616 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11617 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದ್ರಾ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11618 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಫಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11619 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಂಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

11620 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11621 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದಿೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತೆಾಂಗಳಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11622 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯೊೇಶದ್ರ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11623 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11624 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11625 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

11626 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ಕು ತ್ತಡರ್ತಾ

11627 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಭಕಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11628 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

11629 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11630 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11631 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಿೇಯಥಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11632 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11633 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11634 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಣಿಕರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11635 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇ  ಹಷಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11636 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಭರಾರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11637 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11638 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11639 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಮಾಕ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11640 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಾಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11641 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಳಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11642 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11643 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹಾಜ ಸಾಹೇಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11644 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡ  ಸಾಷಗೇಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11645 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11646 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಬಿಫಳಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11647 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತರಾವ್ ಸಿಾಂಗೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

11648 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೌನೇವವ ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11649 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಂಗೂಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11650 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11651 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಮುನಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11652 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11653 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ತುಕರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

11654 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನ್ನಷ್ಯದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11655 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11656 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11657 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಶಂಶುದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11658 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ಎನ್ ನಮಾಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11659 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಜ್ ಎನ್ ನಮಾಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11660 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11661 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಣಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11662 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11663 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಸಿಡ್ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11664 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಖಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11665 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11666 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖುಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

11667 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11668 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11669 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11670 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಜಾದವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11671 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11672 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇೇನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11673 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11674 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11675 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11676 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11677 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

11678 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಿೇಫಬ್ ಬೈಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11679 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11680 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11681 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ  ಮುಲಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ



11682 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಂಗ್ಧಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11683 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11684 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11685 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11686 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11687 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11688 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11689 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11690 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11691 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11692 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಆಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

11693 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11694 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ  ಕಳಶೄಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

11695 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಮಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11696 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11697 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11698 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11699 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11700 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೇವ ತ್ತಡರ್ತಾ

11701 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11702 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಘಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

11703 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11704 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11705 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11706 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11707 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11708 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಶೄಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

11709 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11710 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11711 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11712 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ತ್ತಡರ್ತಾ

11713 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನನ ವಿೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11714 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ನಯಷಗಾಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

11715 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11716 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11717 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಆನೆಮಿಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11718 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11719 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11720 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

11721 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11722 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11723 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಟೊೇಟಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11724 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಹಷದಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11725 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಶದ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

11726 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11727 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜೇರಂಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11728 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11729 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

11730 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಶಿೇದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11731 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಾಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11732 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11733 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11734 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಮಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

11735 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11736 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11737 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11738 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11739 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಮಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11740 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಗೌಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11741 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11742 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11743 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11744 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11745 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11746 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11747 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂತೇಶಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11748 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11749 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಮೂರ್ತಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11750 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11751 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಕಫ ರ್ ಪಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

11752 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಜರ್ ಪಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

11753 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಫವ  ಕಳಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11754 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಬೇಡ್ಲ ಬೆಗಿ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11755 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11756 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಬಿಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11757 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಮು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11758 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11759 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11760 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೆಬ್ದಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11761 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11762 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಮಿತ್ತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11763 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11764 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಂಕಟಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11765 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಷಿಕಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11766 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಸಾಾ ನ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

11767 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಬಿಸಾಬ್ ಮುಲಲ ನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11768 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

11769 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11770 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

11771 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೈಮಾಡ್ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

11772 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11773 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11774 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಲೊೇಹಿತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11775 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11776 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11777 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11778 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

11779 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

11780 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11781 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11782 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11783 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಷಾ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11784 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11785 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಾರೆನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11786 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪುಶ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ



11787 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11788 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಣರ್ತ ರಾವ್ ಕ್ಚ್ತಾ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11789 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11790 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಿಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11791 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11792 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವರ್ಫಿದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11793 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರುಪಾದ ತ್ತಡರ್ತಾ

11794 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಮ್ ಜಾಧವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11795 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11796 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನವಿೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11797 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11798 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11799 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಮ್ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11800 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11801 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಒಾಂಾ ಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11802 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11803 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11804 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11805 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜಳಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11806 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಬದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11807 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನ್ನದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11808 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

11809 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಿಮಿೄ ಭಿ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11810 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

11811 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

11812 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11813 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ತುಕರಾಾಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

11814 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿೇಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11815 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11816 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11817 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಭನಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11818 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11819 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11820 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ  ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

11821 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11822 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11823 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11824 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11825 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11826 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11827 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಡೆ  ಆರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11828 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಭಲ್ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11829 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಯಚಮ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11830 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11831 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11832 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11833 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

11834 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11835 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11836 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಹುಲ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11837 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ಭಾರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11838 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11839 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11840 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷನ ತ್ತಡರ್ತಾ

11841 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11842 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಸಭದ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11843 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11844 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11845 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11846 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಿಜನ್ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

11847 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಖಭಿ  ಬಿಫಳಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11848 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11849 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11850 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷರ್ತೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11851 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11852 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11853 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರದ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

11854 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11855 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣ್ ಬಟ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11856 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11857 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11858 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11859 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11860 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11861 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11862 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತಭಿಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11863 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11864 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11865 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11866 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11867 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶುಬವಮ ಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11868 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11869 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಾಲಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11870 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11871 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೌಸದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11872 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11873 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11874 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11875 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

11876 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇ  ಬೆಾಂಕಾಂಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11877 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11878 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭನಸುಯ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

11879 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11880 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11881 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11882 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11883 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

11884 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11885 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11886 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11887 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11888 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಭರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11889 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ  ಮುಲಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11890 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದವಗಿರ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

11891 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ ಮಯ  ನಿಲ್ಲರು ತ್ತಡರ್ತಾ



11892 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೌರಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11893 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11894 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಎಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11895 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11896 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11897 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖಾಜಪಾಷ್ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11898 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11899 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹೂಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11900 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11901 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11902 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11903 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11904 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಂಗ್ಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11905 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11906 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪೄಾ ೇಭಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11907 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11908 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಂಗ್ಧರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11909 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದಿೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11910 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11911 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

11912 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದತ್ತಾ ತೆಾ ೇಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11913 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದುದ ತ್ತಡರ್ತಾ

11914 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಚಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11915 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

11916 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11917 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11918 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11919 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಳ  ಎಸ್ ಸುಾಂಟನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11920 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11921 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11922 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11923 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11924 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11925 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11926 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11927 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11928 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11929 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿೇಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11930 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

11931 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11932 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11933 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11934 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಘುಡು ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

11935 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

11936 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕು ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11937 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

11938 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11939 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಾಂಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11940 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11941 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪತ್ತಾಂಫಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11942 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡ  ಕುಾಂಬಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11943 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11944 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11945 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11946 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11947 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಈವವ ಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11948 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11949 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11950 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11951 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಗವೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

11952 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ  ಹಷಭನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11953 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11954 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

11955 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11956 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11957 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯವಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11958 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹನನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11959 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಮಯ  ಮಾತ ತ್ತಡರ್ತಾ

11960 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಾಗಿಗ  ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11961 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಂಗ್ಧರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11962 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11963 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿದ್ರಯ ಧರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11964 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ತಾ ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

11965 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಶಿಕಲಾ ರಾಜಾಪುಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11966 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11967 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11968 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11969 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11970 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ನಕ ಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11971 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11972 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿದ್ರಯ ಸಾಗರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11973 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11974 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11975 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11976 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11977 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11978 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

11979 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಈವವ ಯಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11980 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11981 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಿಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11982 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ್ ಪಂಚಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11983 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮವವಂತರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11984 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖಾತಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11985 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಚಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11986 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶುಬಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11987 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11988 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

11989 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11990 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11991 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಲ್ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11992 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಅಸಭದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11993 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಇಶಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11994 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಂಡೆಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

11995 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಜೇಮ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11996 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಮಿನಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ



11997 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಆಕವರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

11998 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

11999 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇಡ್ಡನಾೂ ಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12000 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12001 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸೂಮಿಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12002 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12003 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

12004 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12005 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಶಿವ ನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12006 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಯ ಜೇರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12007 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12008 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಖಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12009 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12010 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಾಲ ರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12011 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12012 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12013 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12014 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12015 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12016 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12017 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿೇತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12018 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶುಕಾ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12019 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12020 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯತನಿಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12021 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12022 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿನೇದಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12023 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12024 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮುಕ್ಚ್ಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12025 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12026 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದ್ರನಮಯ  ನಿಲ್ಲರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12027 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12028 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12029 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12030 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12031 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12032 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಾಂಜನಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12033 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಉದಮ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12034 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12035 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12036 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮವವಂತರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12037 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12038 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12039 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12040 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12041 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12042 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಬ್ದಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12043 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ತುಳಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12044 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭೇಭರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12045 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12046 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12047 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12048 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಿರಾಜದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12049 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಲಾರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12050 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12051 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12052 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12053 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12054 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12055 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಖಾಯ ದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12056 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೄಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

12057 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12058 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ಭಾಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12059 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12060 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12061 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಶಿನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12062 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12063 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಲಾನಿ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12064 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಾಯರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12065 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಕಾ ರ್ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12066 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12067 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12068 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12069 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12070 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12071 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12072 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಧಶಿನ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12073 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12074 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12075 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12076 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಿಶೄಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

12077 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12078 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರುಕ್ಚ್ಯಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

12079 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಮಿೇರ್ ಅಸಭದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12080 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

12081 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಿೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12082 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12083 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12084 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12085 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12086 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12087 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12088 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗ್ಮರ್ತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12089 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12090 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೈಟೆ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12091 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನ್ನರಾಧ ತ್ತಡರ್ತಾ

12092 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕವರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12093 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12094 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12095 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12096 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಡೆ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

12097 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಾಲ್ಲಗರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12098 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12099 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಂಕುಾಂತಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣ  ಘಂಟ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ



12102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರ್ಜಲೇಖಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

12104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ದಿೇಪ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಡ್ಲ ವಿೇಯಣಣ  ಸಾತನೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12106 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12107 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12108 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯೂನಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12109 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

12110 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12111 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ  ಕಲಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12112 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಧನಂಜಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12113 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ರೂಫ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12114 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12115 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮಾಲ್ಲಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12116 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12117 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಕವಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12118 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12119 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12120 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಜೈನ್ನಲಾಬೆದಿದ ೇನ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12121 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಇರಾಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12122 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ನಯಸಿಗಂಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12123 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12124 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12125 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಖಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12126 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿವೇಕನಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12127 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಂಡೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

12128 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12129 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಜಮಾದ್ರಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12130 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

12131 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿನೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12132 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12133 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ಗರುಪಾದ  ಅರಂಕಲ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12134 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗರು ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12135 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿರಾಜದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12136 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

12137 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ಸಿದದ ಣಣ  ಧೂಳಗಾಂದಿತ್ತಡರ್ತಾ

12138 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿಮೂತಿಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12139 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12140 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12141 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ  ಸಿರಿಗಾಂಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12142 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12143 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12144 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಮೇನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12145 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12146 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಫಾಟ್ರಾ  ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12147 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12148 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12149 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಕವಿತ್ತ ಮೇಳಕರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12150 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಯ ೇರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12151 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12152 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ವಾಗಿಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12153 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12154 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಶೇೇಕುಮಾಯ ಬಿ ಕುದಿಾ ಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12155 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಟಿ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಡಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

12156 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12157 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗ್ ಶೄಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

12158 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12159 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಉಭರ್ ಪಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

12160 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ದಿ್ರರ್ತ ಮುಲ್ಲಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12161 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಕಂಬಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12162 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12163 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಬಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12164 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12165 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12166 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12167 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೂಪಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12168 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12169 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12170 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12171 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12172 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12173 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12174 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12175 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಿಜಗಣಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12176 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಹಿಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12177 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12178 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12179 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಜೈಶಿಾ ೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12180 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12181 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12182 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12183 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ನಾಗರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12184 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12185 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ಕಳಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12187 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಮ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12188 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12189 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

12190 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೈಮದ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

12191 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಇಟಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12192 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12193 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಯರ್ತೇಮ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12194 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12195 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12196 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12197 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಡೂಡು ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12198 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಭಲ್ಲ ಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12199 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12200 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಯರ್ತೇಮ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12201 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಭನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12202 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12203 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತುಳಜವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12204 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಾ ಶಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12205 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12206 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಶಿಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12207 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಮುವೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



12208 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿರುಪಾಕ್ಚ್ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12209 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12210 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತ್ತರಾಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12211 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12212 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12213 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12214 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಮಾ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12215 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12216 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12217 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12218 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುನಿೇಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12219 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12220 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12221 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12222 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕರುಣೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12223 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜಯಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

12224 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12225 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12226 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12227 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12228 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12229 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದಿನೇಶ್ ವಿಜಯ್ ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12230 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12231 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಸಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಮೄಸಫಬ್ ಶೆಖ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12232 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12233 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12234 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12235 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶೆಲಜಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12236 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಕಂಠ ತ್ತಡರ್ತಾ

12237 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಡ್ಲ ಭಹೇಶ್ ವಿಜಯ್ ಚವಾಣ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12238 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12239 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಂಡ್ಡತ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12240 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12241 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶೃರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12242 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12243 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12244 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕವಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12245 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಸಂತರಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12246 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12247 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12248 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ  ಎಾಂ ಇಾಂದೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12249 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12250 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಯಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12251 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಯಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12252 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12253 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12254 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ತಮ  ಭಂಡ್ಲರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12255 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12256 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12257 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12258 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12259 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದ್ರಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12260 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12261 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12262 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಬ್ದ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12263 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚನನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12264 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12265 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕಯಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12266 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12267 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12268 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12269 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12270 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ವಿ ಕುಲಕಣಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12271 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12272 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12273 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12274 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12275 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಾ ಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12276 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12277 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12278 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12279 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅರುಣಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12280 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12281 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಉಮಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12282 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12283 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಭವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12284 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತಭಿ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12285 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12286 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯೂನಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12287 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಜಲ್ ಬಾಬಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12288 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12289 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಷ್ನ ಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12290 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12291 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12292 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಖದಿೇರ್ ಪಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

12293 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12294 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12295 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12296 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12297 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅನ್ನಷಮಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12298 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಲ್ಲ ಬೈಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12299 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12300 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸಮೂದ್ ಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12301 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಗೆಾ ಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12302 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಪು ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12303 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟಯಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12304 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12305 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷವಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12306 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12307 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಕಬೂಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12308 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇೇನೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12309 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12310 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12311 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12312 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ



12313 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಇಾಂದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12314 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12315 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12316 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಾಕಬಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12317 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಾಂತ್ತ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12318 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12319 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಯತನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12320 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾಯಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12321 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲುಲ  ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12322 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12323 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12324 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12325 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾಯಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12326 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ ದ್ರಪದ್ರಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12327 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12328 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12329 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12330 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12331 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12332 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

12333 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಎಾಂ ಜಡ್ಡಯಾರ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12334 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12335 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಂಕಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12336 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಯೊೇಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12337 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾಲ್ಲಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12338 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12339 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12340 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿರಾಯ್ ನಟೇಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12341 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12342 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12343 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12344 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ಜಡ್ಡಯಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12345 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12346 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12347 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12348 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ನಾಯೊಕ ೇಡ್ಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12349 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿೇಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12350 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ   ತಳವಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12351 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12352 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾಲ್ಲಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12353 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12354 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ನ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12355 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12356 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಾ ಭು ತ್ತಡರ್ತಾ

12357 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ  ಗ್ಡ್ಡ ಭಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12358 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚೇಳಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12359 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12360 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12361 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12362 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಡೌಲ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

12363 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12364 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

12365 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತ್ತಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12366 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷರೇಜನಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12367 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ  ನಾಯೊಕ ೇಡ್ಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12368 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಕುಲಕಣಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12369 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12370 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12371 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮುಕುಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12372 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12373 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಫಫ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12374 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12375 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12376 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗರುನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12377 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12378 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12379 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರದ ರೂ. ತ್ತಡರ್ತಾ

12380 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12381 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12382 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12383 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12384 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12385 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12386 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12387 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಂಗೂಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12388 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12389 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12390 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಭಲಾಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12391 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹುಣಚ ತ್ತಡರ್ತಾ

12392 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಂದಿಗ್ಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12393 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12394 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12395 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12396 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12397 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12398 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12399 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12400 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12401 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12402 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12403 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೇಶಿ ಪೂಜಾರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12404 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪುಟಾಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12405 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12406 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಖುರೇಶಿತ್ತಡರ್ತಾ

12407 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12408 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷವಿತ್ತ ಚೇಡೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

12409 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12410 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿವೇದಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12411 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12412 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಿಲುಕ ಯಿಸ್ ಬಾನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12413 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹನನ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12414 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಣಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12415 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಶಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12416 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12417 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜೈರಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



12418 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ವಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12419 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12420 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇನಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12421 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಭಿಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12422 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12423 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜಬಾಫ ರ್ ಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12424 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೆಸನಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

12425 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹುಣಚ ತ್ತಡರ್ತಾ

12426 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12427 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೂದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12428 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12429 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೄಸಮೂದ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12430 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಮಿೇದ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12431 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜ್ ಅಸಿ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12432 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12433 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಪಾನ್ ದಿವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12434 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಫೂರ್ ಶಖ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12435 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಸಫೇಜ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12436 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾನ್ನ ಬಿಐ ತ್ತಡರ್ತಾ

12437 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

12438 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12439 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೇಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12440 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬ್ ಪಾಶ ಜಮಾದ್ರರ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12441 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12442 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನ್ನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12443 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12444 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12445 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12446 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12447 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12448 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಕೄಾ ೇ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12449 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12450 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12451 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12452 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12453 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಡ್ಡಪಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12454 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12455 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

12456 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12457 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12458 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12459 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರದ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

12460 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12461 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12462 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಿತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12463 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12464 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12465 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12466 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12467 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12468 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತಂಗಭಿ  ಗೌಡರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12469 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12470 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12471 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದಿನೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12472 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಆನೆಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12473 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12474 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಡೌಲತ್ ಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12475 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾದೇವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12476 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಿದಿದ ಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12477 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12478 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12479 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12480 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12481 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

12482 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12483 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಯಷ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12484 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾದಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12485 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಯಾದಗಿರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12486 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12487 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12488 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12489 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

12490 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12491 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೇಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12492 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿಾಂಗೇಡ್ಡ ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12493 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ಪಂಚಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12494 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತುಳಸಿಯಭ ಗೌಳಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12495 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಗೌಡ ಸಫಫ ಳಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12496 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12497 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ನವಗ ೈರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12498 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12499 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12500 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅವ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12501 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12502 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12503 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12504 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಧೂಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

12505 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ದ್ರವೂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12506 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಾಂಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12507 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾರು ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12508 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12509 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12510 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12511 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12512 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12513 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಆಮಿೇನ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12514 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಆಮಿೇನ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12515 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಸೌಗ ಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12516 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12517 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೆಯಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12518 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಬದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12519 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12520 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12521 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12522 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ಯಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



12523 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಟೊೇಣ್ಣಣ  ಕೇೇಮಿೄ ತ್ತಡರ್ತಾ

12524 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜಾನಕ್ಚ್ ದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12525 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12526 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಿಜಾವ ನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12527 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12528 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12529 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶರಿೇಫಾಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12530 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಉಭರ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12531 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12532 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಾಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

12533 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12534 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅರ್ಜಿನ್ ಬಾಯ ಡಜ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12535 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿೇರಾಾಂತಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12536 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12537 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12538 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಷ್ನಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12539 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ಸುವಾಿಸ್ಪ ತ್ತಡರ್ತಾ

12540 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇಕೄಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12541 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12542 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12543 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12544 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12545 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದ್ರಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12546 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಮ್ಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12547 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12548 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಷಕ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12549 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12550 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12551 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12552 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12553 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12554 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಮಿತಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12555 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಫೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12556 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಜಯ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12557 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12558 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇವಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12559 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12560 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಮಿಲ ಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12561 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯತನ ಭಿ  ಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12562 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12563 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12564 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12565 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12566 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12567 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇೇನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12568 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪುರು ಶಂಕರ್ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12569 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12570 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಳಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12571 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಡೊೇಾಂಗ್ರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12572 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12573 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲ್ಲಾಂಬಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12574 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12575 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12576 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12577 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12578 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಮೇೇನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12579 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12580 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12581 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12582 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12583 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12584 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜಯ ೇರ್ತ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12585 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12586 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಣಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12587 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದಿೇಪಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12588 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೂಪಶ್ ಚೇಕಲ  ರಾಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12589 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12590 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಪೄಮು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12591 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭನೇಸರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12592 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12593 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12594 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12595 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12596 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜೈನ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12597 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12598 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಾಂಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12599 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸರಿಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12600 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12601 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿೇರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12602 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12603 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12604 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತುಳಸಿರಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12605 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇನಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12606 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12607 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12608 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜಂಪು ತ್ತಡರ್ತಾ

12609 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12610 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚೇಕಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12611 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

12612 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜತೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12613 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಕುಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12614 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರುಕಿ್ಚ್ ಣಿ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ನಾಮಕ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12615 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಾ ಣಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12616 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫನ್ನನ  ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12617 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12618 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12619 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12620 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಬಿಾ ಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12621 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಂಕಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12622 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12623 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೌಲಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12624 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ಷಖಯಮ್ ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12625 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

12626 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12627 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತ್ತರಾ ಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



12628 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇರಾಜ ಎನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12629 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

12630 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12631 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12632 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜೆಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

12633 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12634 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಾಚು ತ್ತಡರ್ತಾ

12635 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12636 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದುಾ  ರುಖಾರು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12637 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮುನಿಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12638 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12639 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12640 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12641 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಭಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12642 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12643 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಬೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12644 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12645 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12646 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಮಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12647 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೇಣುಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

12648 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12649 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12650 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12651 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಿ ಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12652 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12653 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಂಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12654 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪುರು ಪಾಾಂಡು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12655 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12656 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಬಿಫ ೇರ್ ಮಿಯಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12657 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12658 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12659 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಂಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

12660 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12661 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12662 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತಭಿ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12663 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12664 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12665 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12666 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12667 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12668 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸರಿಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12669 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿೇರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12670 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ SAB ತ್ತಡರ್ತಾ

12671 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದುಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12672 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

12673 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12674 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಭಲಾಪ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12675 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಟಿ ಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12676 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ರೂಪಾಲಾ ವಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12677 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಖೇರುಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12678 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಬಾಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12679 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ಜೈರಾಮ್ ರಾಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12680 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12681 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

12682 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12683 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12684 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12685 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12686 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12687 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫುಲು ತ್ತಡರ್ತಾ

12688 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12689 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12690 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12691 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12692 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫನಸಿ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12693 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12694 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12695 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12696 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12697 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12698 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಮು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12699 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತೇಳಾರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

12700 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12701 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12702 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12703 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12704 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12705 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12706 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12707 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬಾೂ ಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12708 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12709 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12710 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಶಿೇಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12711 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸರಿಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12712 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12713 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12714 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭತ್ತಾ ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12715 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷದ್ರಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12716 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12717 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12718 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನೆಸರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12719 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12720 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವು ತ್ತಡರ್ತಾ

12721 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿೇರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12722 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12723 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹನಕೄಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12724 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

12725 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತ್ತರಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12726 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12727 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಬೈ ತ್ತಡರ್ತಾ

12728 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

12729 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ಕು ತ್ತಡರ್ತಾ

12730 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12731 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹೇಭಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12732 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ



12733 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದ್ರಮಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12734 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಾಂಬಾಯ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12735 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12736 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12737 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಠೀ ಲ್ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12738 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಧನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12739 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತೇರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12740 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12741 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಠೀ ಲ್ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಚೌಹಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12742 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮುಖಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12743 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೂಪಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12744 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12745 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಯಳಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12746 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12747 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದಡು ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12748 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12749 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ಕು ತ್ತಡರ್ತಾ

12750 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12751 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

12752 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12753 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇನಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12754 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12755 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲ್ಲೇಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12756 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12757 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಕು ತ್ತಡರ್ತಾ

12758 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12759 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12760 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

12761 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12762 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಳಿಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12763 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12764 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12765 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12766 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12767 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಣಿಯತನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12768 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12769 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಂಬೈ ತ್ತಡರ್ತಾ

12770 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12771 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಖತಲ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12772 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12773 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮುನೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

12774 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12775 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಂಗ್ಧಯ ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12776 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12777 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12778 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದಡು ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12779 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದಡು ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12780 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಅಬ್ದದ ಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12781 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12782 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12783 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಮಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12784 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಮ್ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12785 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12786 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

12787 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12788 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂಡ್ ಪಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12789 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12790 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಕುಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

12791 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇಾ ಮ್ ರೂಲಾ ವಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12792 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೂಪಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12793 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12794 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದಿೇಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12795 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷದ್ರಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12796 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12797 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಲುಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12798 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಘಾನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12799 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12800 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12801 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಗೇಪಾಲ್ ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12802 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12803 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

12804 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೂಸಿಾಂಗ್ ಭೇಮಾ ರಾಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12805 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚ್ಚಜಯಾ ಬನಿೂ ಾಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

12806 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಯೊೇಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12807 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12808 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12809 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12810 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವನಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12811 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

12812 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12813 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಭಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12814 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಬಾರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12815 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12816 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

12817 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12818 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12819 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12820 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12821 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12822 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

12823 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ನಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

12824 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಂಗಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12825 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12826 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಂಡೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

12827 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12828 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಉಮಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12829 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12830 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12831 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12832 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12833 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಇಮಾಮಾ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12834 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12835 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಥಾರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12836 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12837 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಕೇಳಿೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ



12838 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12839 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈವವ ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12840 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಯವಿಾಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12841 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚೇಕಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12842 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಭದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12843 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12844 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12845 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸರಿವಮ ಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12846 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12847 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಶಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12848 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಷ್ನಣ ಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12849 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಡಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12850 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12851 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12852 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12853 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12854 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತೇಪು ರಾಠೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12855 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12856 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12857 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಷ್ಯ ಖಾದಿಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12858 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತರು ಸುಭಾಷ್ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12859 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜಗದಿೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12860 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12861 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹುಸ್ಪನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12862 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12863 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಹಾಜೇಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12864 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಭಸಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12865 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಣಭವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12866 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12867 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹೆಮಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

12868 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12869 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12870 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12871 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಯ ಭರಾವ್ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12872 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12873 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12874 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ಹೇಮಾ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12875 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದಿೇಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12876 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸದೇಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12877 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12878 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12879 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12880 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

12881 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12882 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ವಾಷಿ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12883 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12884 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12885 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12886 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಂಕ್ಚ್ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12887 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12888 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭನೇಸರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12889 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12890 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12891 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮುನಿೇಾಂದಾ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12892 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12893 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12894 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12895 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಷಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12896 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದವಯಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

12897 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಾಲಿ್ಲ ೇಕ್ಚ್ ಚವಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12898 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಯದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12899 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

12900 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12901 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12902 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬ್ದದಿಧ ವಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12903 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

12904 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಿ ಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12905 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಹಿೇಮೇದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12906 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ತಾ ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12907 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12908 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12909 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12910 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12911 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕನಾ ಯಾಯ  ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12912 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12913 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜಮ ಸಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12914 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬ್ದಡ್ಲು  ನಾಯ್ಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

12915 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12916 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12917 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

12918 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12919 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12920 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12921 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಟ್ಟಪಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12922 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12923 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೆಡ್ಡು  ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12924 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12925 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12926 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12927 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12928 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯೇಸುರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12929 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12930 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಷರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12931 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12932 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೊೇರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12933 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12934 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12935 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12936 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೂಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12937 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12938 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12939 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12940 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜೈ ರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

12941 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಗಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12942 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ



12943 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12944 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫವ ತ್ತಡರ್ತಾ

12945 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12946 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12947 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

12948 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12949 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12950 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಯರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12951 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಪು ತ್ತಡರ್ತಾ

12952 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12953 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12954 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

12955 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಶಂಕಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12956 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12957 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯುರಾಜ್ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12958 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಶು ತ್ತಡರ್ತಾ

12959 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇನಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12960 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇಾ ಮ್ ಕಷ್ನಣ  ವಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

12961 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾರೆಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12962 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12963 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12964 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಧಭಿಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12965 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕವಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12966 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

12967 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೌಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12968 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12969 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಮ್ ವಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12970 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಜಾನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

12971 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿೇರಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12972 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12973 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಕ್ಷ್ಯ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12974 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾಳ ತ್ತಡರ್ತಾ

12975 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12976 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸಭಿ ದ್ ಅನವ ರ್ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12977 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

12978 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾನೂ ತ್ತಡರ್ತಾ

12979 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಕ್ಚ್ೇರಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

12980 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಥಾವೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

12981 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಘು ತ್ತಡರ್ತಾ

12982 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12983 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12984 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12985 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12986 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕವಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

12987 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅನ್ನಷ್ಯ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12988 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

12989 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

12990 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12991 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12992 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಿನನ  ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12993 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿ ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

12994 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12995 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ಯಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

12996 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

12997 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದಿ್ರರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

12998 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕವೇರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

12999 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಳಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13000 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸದೇಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13001 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13002 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ದುಗಿ  ಶಪುಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13003 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13004 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13005 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13006 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪುರು ಚಂದು ಚೌಹಾಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13007 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಘಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13008 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿೇತು ತ್ತಡರ್ತಾ

13009 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

13010 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಶಿಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13011 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಭನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13012 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13013 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13014 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಡ್ಡಪಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13015 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13016 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13017 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13018 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಠಾಕರು ತ್ತಡರ್ತಾ

13019 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಶಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13020 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಕಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13021 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೇಖು ತ್ತಡರ್ತಾ

13022 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13023 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

13024 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಿಥುನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13025 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13026 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ  ದೇಸಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13027 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13028 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13029 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

13030 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13031 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪೊಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

13032 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13033 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13034 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13035 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13036 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಗಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13037 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13038 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13039 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13040 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13041 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13042 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈವಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13043 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13044 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13045 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

13046 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13047 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



13048 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಚಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13049 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿಯಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13050 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13051 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13052 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದ್ರರು ತ್ತಡರ್ತಾ

13053 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಾಂಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13054 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13055 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13056 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಯಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13057 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತಭಿ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13058 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ  ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13059 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13060 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇೇನೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13061 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13062 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13063 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13064 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಖಾದಿರಾ ಪಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

13065 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದತ್ತಾ ತೆಾ ೇಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13066 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13067 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13068 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13069 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13070 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13071 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13072 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ  ಕೇಯಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13073 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಮರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13074 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದುಯಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13075 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13076 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮರಿ ಮಾಗಿರೇಟ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13077 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ  ಸೇನಾಭೊೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

13078 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13079 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13080 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಿ ಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13081 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13082 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13083 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇೇನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13084 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13085 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13086 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13087 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿೇರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13088 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13089 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13090 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13091 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಆಾಂಬಿಾ ಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13092 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13093 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13094 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಡ್ಲಕು ತ್ತಡರ್ತಾ

13095 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಟಿ ಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13096 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಾ ಭು ತ್ತಡರ್ತಾ

13097 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13098 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13099 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಷಕ ರ್ ಜಾಧವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

13106 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಡಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13107 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಕಾ  ನಾಮಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13108 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13109 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13110 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13111 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜೈರಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13112 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13113 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಮದ್ರರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13114 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತಭಿ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13115 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಯನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13116 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಾಂಫಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13117 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13118 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನ್ನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13119 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13120 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಭರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13121 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯೂನಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13122 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13123 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13124 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13125 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13126 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಮುತೂ ಪ್ ಹುಸೇನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13127 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13128 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13129 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13130 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13131 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

13132 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೌಲನ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

13133 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತುಕರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

13134 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13135 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13136 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13137 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13138 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಿ ಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13139 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13140 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13141 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13142 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಡ್ಡ.ಹಾಜ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13143 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13144 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹೆಮಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13145 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13146 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13147 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷದ್ರಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13148 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದ್ರಲ್ ಷಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13149 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13150 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13151 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13152 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ



13153 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13154 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಭಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13155 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಫೇಕೂ ಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13156 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13157 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇನಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13158 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13159 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13160 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅವಿನಾಶ್ ಕುಲಕಣಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13161 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13162 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಭಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13163 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಾಂಕಟೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13164 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13165 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13166 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅನಾೂ ಯ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

13167 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13168 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13169 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13170 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13171 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತಮಿಾ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13172 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13173 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13174 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13175 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13176 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಭಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13177 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಎಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13178 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಭಿಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

13179 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13180 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13181 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಚಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13182 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13183 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

13184 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಾಚು ತ್ತಡರ್ತಾ

13185 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹುನಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13186 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಂದಣಣ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13187 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13188 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13189 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಮಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13190 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗ್ವ ಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13191 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಯ ಟಿ್ರ ತ್ತಡರ್ತಾ

13192 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭನ್ನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13193 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಘಮಿು ತ್ತಡರ್ತಾ

13194 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತ್ತರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13195 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪೄಾ ೇಮಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13196 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷವಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13197 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

13198 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13199 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13200 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಖೇರು ಜೆಮು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13201 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲ್ಲಾಂಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13202 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದು ರಾಠೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13203 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಡ್ಲಕು ತ್ತಡರ್ತಾ

13204 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪೂಮಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13205 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಖುಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13206 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿೇರು ರಾಥೊೇಡ್ (ಪೂಜಾರಿ) ತ್ತಡರ್ತಾ

13207 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಟ್ರ ತ್ತಡರ್ತಾ

13208 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13209 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ತಡರ್ತಾ

13210 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13211 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದುಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13212 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13213 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13214 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13215 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪೄಾ ೇಮ್ ಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13216 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13217 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13218 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13219 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13220 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಭೂಶರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13221 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13222 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಯನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13223 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಠಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13224 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13225 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13226 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಜೇಯಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13227 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿೇಲಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13228 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

13229 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13230 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರೇವು ತ್ತಡರ್ತಾ

13231 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನೆಸರು ತ್ತಡರ್ತಾ

13232 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13233 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೌಲನ್ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

13234 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13235 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಆಯುಬ್ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13236 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13237 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಿಪಾಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

13238 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಕುಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13239 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗೇಶ್ ರಾಭಚಂದಾ  ಚವಾಾ ಣ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13240 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13241 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13242 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭರಿಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13243 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜೇಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13244 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13245 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13246 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13247 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಿ ಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13248 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸೇಲಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13249 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿವವ ರಾಜ್ ಟ್ಟ ಸಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13250 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುರೇವ ಚವಾಾ ಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13251 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿನೇದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13252 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಥಾರು ತ್ತಡರ್ತಾ

13253 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಘು ತ್ತಡರ್ತಾ

13254 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13255 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13256 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13257 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದುಗಿಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ



13258 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ನಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13259 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13260 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13261 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13262 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಖಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13263 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13264 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಮಿಲ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13265 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13266 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13267 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚನಾನ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13268 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13269 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13270 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13271 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13272 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13273 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈವವ ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13274 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ತಕುಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13275 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಮಾ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13276 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿರು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13277 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಯ ನ್ ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13278 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13279 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13280 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13281 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13282 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13283 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13284 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13285 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13286 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13287 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭನೇಸರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13288 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪು ತ್ತಡರ್ತಾ

13289 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13290 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13291 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13292 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13293 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ತಡರ್ತಾ

13294 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13295 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹೆಮಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13296 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13297 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13298 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಖುಬಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13299 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಸು ತ್ತಡರ್ತಾ

13300 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13301 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚೇಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13302 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13303 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಜ ಪಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13304 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಭಮಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13305 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13306 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13307 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತೇವ ತ್ತಡರ್ತಾ

13308 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13309 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13310 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13311 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈರಾರೇಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13312 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13313 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನೆಸರು ತ್ತಡರ್ತಾ

13314 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13315 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

13316 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜೈನ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13317 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13318 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13319 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ವಾಲು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13320 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13321 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಂಚಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13322 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13323 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಲು ತುಕರಾಾಂ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13324 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚೇಕಲ  ರೇವ ಜಾಧವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13325 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13326 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13327 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13328 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13329 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13330 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13331 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13332 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಣಣ  ಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13333 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13334 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಿೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13335 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13336 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13337 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13338 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13339 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸರ್ತಾ ಯದ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13340 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13341 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13342 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ್ಡ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13343 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

13344 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13345 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13346 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13347 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾರೆಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13348 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13349 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಟೊೇಲ್ಲಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13350 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13351 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13352 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ಕ್ಚ್ವನ್ ಜಾಧವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13353 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13354 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13355 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13356 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13357 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13358 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13359 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13360 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಿೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13361 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13362 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಜಮರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



13363 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13364 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13365 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಯಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13366 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13367 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13368 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13369 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫನಸಿಲಾಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13370 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಾ ಕಶ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13371 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13372 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕವ ತ್ತಡರ್ತಾ

13373 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13374 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಘವೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13375 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13376 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13377 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13378 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13379 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13380 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಾ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13381 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

13382 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಕೂ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13383 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13384 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13385 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13386 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13387 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿೇರು ತ್ತಡರ್ತಾ

13388 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಾಾಂಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13389 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತಭಿಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13390 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13391 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13392 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಹಿರಾ ಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13393 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13394 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚ್ಚಾಂಡ್ಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13395 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಧನರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13396 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ಭೊೇರ್ಜ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13397 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇವಾನಾಥ ಭೊೇರ್ಜ ರಾಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13398 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇಧಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13399 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಯಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13400 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇ ಸನ್ನಮಂತ ಚವಾಾ ಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13401 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13402 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯವಿಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13403 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ  ಅನವ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13404 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13405 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13406 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿಜಮ ನಮು ಚವಾಾ ಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13407 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13408 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬೇಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13409 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13410 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13411 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13412 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚ್ಚಾಂದ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13413 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೇೇನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13414 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಷರೇಜನಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13415 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಿಕಂಠ ತ್ತಡರ್ತಾ

13416 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13417 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13418 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿ ಥಾರು ಯಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13419 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13420 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13421 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13422 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಎಡವಿೇಾಂದಾ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13423 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13424 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13425 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

13426 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13427 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13428 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

13429 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸರಿ ಚವಾಾ ಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13430 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಸದೇಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13431 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13432 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13433 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13434 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಾಗಯ ಜಯ ೇರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13435 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಖಯಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13436 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13437 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಐಲಾರೇಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13438 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

13439 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಪಂಡ್ಡತರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13440 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಾಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13441 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13442 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಿರಿೇಶ್ ರಾಡ್ಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13443 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13444 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸುಮಂಗಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13445 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೇವಿಾಂದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13446 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13447 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜಕಕ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13448 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13449 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13450 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13451 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13452 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13453 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13454 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಘನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

13455 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಕ್ಚ್ಕ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13456 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಮೃತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13457 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರ್ತಪಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13458 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭದನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13459 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಘನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

13460 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13461 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿತ್ತಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13462 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ಸಿೇತ್ತರಾಮ್ ರಾಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13463 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13464 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

13465 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13466 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13467 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭನೇಸರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



13468 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಿೇರ್ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13469 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಠಾಕೂರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13470 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫರ್ಜಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13471 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚನನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13472 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13473 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13474 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗಜೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13475 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13476 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13477 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13478 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13479 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13480 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಭಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13481 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಬಿಕ್ಷ್ಮ ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13482 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದರ್ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13483 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನೂರು ಪರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13484 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13485 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸಿಯಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13486 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಅಾಂಬ್ದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13487 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿರಾಾಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13488 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಜೆಮಾಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13489 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13490 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13491 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13492 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13493 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ನಜೇರ್ ಸಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13494 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13495 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13496 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಮುಕೄಾ ೇದ್ರಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13497 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಶಿರಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13498 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಮಿೇನಾಕ್ಚ್ಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13499 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

13500 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದುಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13501 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಸೇಭಲಾ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13502 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13503 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಭೊೇರು ತ್ತಡರ್ತಾ

13504 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13505 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ನಾಲವಾಯ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13506 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13507 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13508 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಶಪ ಕ್ ಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13509 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಾಂಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13510 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13511 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಜಮಿೇರ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13512 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13513 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13514 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13515 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೇಶಿ ಕಫಲ್ಲಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13516 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶುಬಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13517 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಬಿಡ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13518 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13519 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮುಜಾಹಿದ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13520 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13521 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಾಯ ಪಾರಿ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಇಮಾಾ ನ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13522 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇವ ಶಿಯೊೇಗ  ಅವಂರ್ತತ್ತಡರ್ತಾ

13523 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13524 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13525 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13526 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗಫರು ತ್ತಡರ್ತಾ

13527 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13528 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13529 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಿ ಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13530 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಬಿೇಬ್ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13531 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿನೇಡ್ ಎಲ್ ಹಾಂಗಾಂಟ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

13532 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅ ರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13533 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದಾ ೇರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13534 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ  ಬೇಗ್ಿಾಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13535 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಷಣಣ  ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13536 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13537 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13538 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13539 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13540 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13541 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13542 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13543 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13544 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಿಯಾಜ್ ಅಸಭದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13545 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಜ  ಸಾಗಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13546 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13547 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13548 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13549 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13550 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿನೇದ್ ಸೇಮು ಯಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13551 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಮಂಗಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13552 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13553 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13554 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13555 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

13556 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಲು ತ್ತಡರ್ತಾ

13557 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಕ್ಚ್ಬಾ ನಿಕತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13558 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರ್ತ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13559 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಲಿ ಫುನಿನ ಸಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13560 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಈಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13561 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಇಮಾಾ ನ್ನಲ್ ಸಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13562 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13563 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಖಾಲ್ಲದ್ ಅಸಿ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13564 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಹಾಂಕಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13565 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾನ್ನ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13566 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13567 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

13568 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13569 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮುತಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13570 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಸಮೂದ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13571 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13572 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ರಿಜಾವ ನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



13573 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭರಿಮ  ನಾಲವಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13574 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಿವಾವ ತ್ತಡರ್ತಾ

13575 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13576 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

13577 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13578 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13579 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಾಲ್ಲಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13580 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13581 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13582 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಿನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13583 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕ್ಚ್ವನ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13584 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಾಂಜನಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13585 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13586 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತಭಿ  ನಾಗವಟಿ್ಟ ತ್ತಡರ್ತಾ

13587 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13588 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಹ್ದದ  ಗಫೂರ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13589 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13590 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಧುಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13591 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಾ ೇ ರಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13592 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಯದ್ರ ತ್ತಡರ್ತಾ

13593 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸೂಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

13594 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13595 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13596 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಭಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13597 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13598 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗಣರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13599 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಮಿೂ ಾಂಗ್ ಚನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13600 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13601 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕನಕಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13602 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸೇಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

13603 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13604 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅನ್ನಷಯಾ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13605 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13606 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13607 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13608 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲ್ಲಯಾಕತ್ ಅಲ್ಲ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13609 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಾಲ ರೆನ್ೂ . ಸಿ. ಮಾಲ್ಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13610 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13611 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅಜೇಮುದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13612 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13613 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

13614 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕೇೇಭಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13615 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಎವಲ್ಲನ್ ಪೄಾ ೇಭಲತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13616 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಿ ನ್ ಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13617 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪಾಲ್ ದೇವ್ ಾ ಸಾದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13618 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗೆಾ ೇಸ್ ಶಿೇಲಾ ಯತನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13619 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13620 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭನ್ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13621 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಯ ಮ್ ರೆಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

13622 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

13623 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಕವ ತ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13624 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13625 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕವಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13626 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13627 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13628 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಶುರಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13629 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಇರಾಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13630 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13631 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಸಿ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13632 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13633 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸೈಮದ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಹಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13634 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಿಬಿ ಶಂಶದ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13635 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13636 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಮೇಸಭದ್ ಜಾಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13637 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿವವ ರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13638 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13639 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಪುತಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13640 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಜಟಿೆ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13641 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13642 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13643 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ಾ ಭು ತ್ತಡರ್ತಾ

13644 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13645 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13646 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13647 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13648 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ಸಿಟೂನ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13649 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಡ್ಡಗೇಯ ಶಂಕಯ ವಿವವ ಕಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13650 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13651 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13652 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಗಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13653 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13654 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13655 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13656 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇೇಟ್ರ ವಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13657 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಜೇವ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13658 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪೂಜಾರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13659 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾನಾಸಾಹೇಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13660 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಾಯ ಪಾರಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ರಾಶಿಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13661 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸದ್ ಯಾಕೂಬ್ ಭಚಿಾಂಟ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13662 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾನಂದಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13663 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ಕುಲಕಣಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13664 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಈವವ ರ್ ರಾಜ್ ಇಾಂಜನಿಮರಿಾಂಗ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13665 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಷಯಷವ ರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13666 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸೇಲಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13667 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13668 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಸಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13669 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿರಂಜನ್ ಗೇಲ್ು ತ್ತಡರ್ತಾ

13670 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13671 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13672 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಯೊೇಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13673 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಿೇಕು ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13674 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಾ ಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13675 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭದಿೇನಾಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13676 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿವವ ರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13677 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಡ್ಡವ ತ್ತಡರ್ತಾ



13678 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13679 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಲಲ ಭ ಾ ಭು ತ್ತಡರ್ತಾ

13680 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಾಹಿದ್ರ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13681 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13682 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ಮೇೇರ್ತರಾಮ್ ರಾಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13683 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಆರಿಫ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13684 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಾ ಭು ಮೇೇರ್ತರಾಮ್ ಯಥೊೇಡ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13685 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13686 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸರಿವಮ ಾಂದಾ  ಎಲ್ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13687 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಶಿಕಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13688 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13689 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13690 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಭರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13691 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಾರುರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13692 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಜಟಿೆ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13693 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13694 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಿರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13695 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13696 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13697 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಕ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13698 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಮ್ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13699 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅರುಣ್ಣ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13700 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13701 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13702 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13703 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭನೇಸರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13704 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖಾದರ್ ಕೄರೂರು ತ್ತಡರ್ತಾ

13705 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಾಲ್ಲಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13706 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13707 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಾ ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13708 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಿೇನಾಕ್ಚ್ಮ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13709 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13710 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಮಿೇದ್ ಶೆಖ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13711 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13712 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13713 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಾತ್ತಿಾಂಡ್ ಬಟಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13714 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ಯಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13715 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13716 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13717 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13718 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13719 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13720 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಾಂಬಿಕ ಎಸ್ ಕನಕ್ಚ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13721 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತ್ತಾ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13722 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಲಾಯ ನ್ ರಾವ್ ಎನ್ ಕೄ ತ್ತಡರ್ತಾ

13723 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13724 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಲ್ಲಕ ವನ್ ಮಾಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13725 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13726 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13727 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಾಲ್ ಅಸಿ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13728 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮವವಂತ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13729 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಯ ಾಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ್ ವಾಡ್ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13730 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13731 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ವಾಯದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13732 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಹನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13733 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭನ್ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಸಾಾ ರ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13734 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅಶಪ ಕ್ ಅಾಂರ್ಜಮ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13735 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗಣತ್ ಮಲಲ   ಭಕಳೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

13736 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಭಸೇನ ಜೇಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13737 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗಾಂಡಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13738 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13739 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13740 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲೊೇಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13741 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 MD ಶಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

13742 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಹಾಜ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13743 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13744 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13745 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯೇಸುದ್ರಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13746 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಾಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13747 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

13748 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪಂಡರಿನಾಥ ವಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13749 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಳಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13750 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಾಂದರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13751 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಣಚ ತ್ತಡರ್ತಾ

13752 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13753 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಧಿಮ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13754 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಮೃತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13755 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13756 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಭಬಟಿ  ಜೇಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13757 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13758 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಕುಾಂತಲಾ ಇ ಗೇಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13759 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಫಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13760 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಕಯ ಹಿ ಯಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13761 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಹೆಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13762 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ತಡರ್ತಾ

13763 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13764 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13765 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13766 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13767 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13768 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13769 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13770 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13771 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13772 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರೂಲಾ ವಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13773 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13774 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13775 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅನಿರುದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13776 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗರುಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13777 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗಯಣಣ  ದೇಸಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13778 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಕಯ ನಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13779 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13780 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13781 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪುತ್ತಲ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13782 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



13783 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಯಭಮಯ  ದಂಡುಗಲಕ ರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13784 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13785 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೇರೇಶ್ ಬಂಡಳಿಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13786 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಾಂಫವ ತ್ತಡರ್ತಾ

13787 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಾಂಗಣಣ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13788 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13789 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೇಯಪಾಕ್ಚ್ೂ ಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13790 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13791 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13792 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13793 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13794 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13795 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13796 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13797 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13798 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

13799 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಘವೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13800 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಿ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13801 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಮು ತ್ತಡರ್ತಾ

13802 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಭಿಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

13803 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13804 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿನಾಮಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13805 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13806 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಗೇಪಾಲ್ ಷದ್ರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13807 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13808 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದ್ರಕಮ ಮಣಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13809 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13810 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭದಿೇನ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

13811 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13812 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13813 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13814 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಖಾಸಿಾಂ ಷಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13815 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿೇಲಕಭಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13816 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಶಿೇದ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13817 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13818 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಆಯೇಷ್ಯ ಬಿಐ ತ್ತಡರ್ತಾ

13819 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಏಕನಾಥ ತ್ತಡರ್ತಾ

13820 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13821 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13822 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13823 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಯಗಲ್ ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13824 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13825 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

13826 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13827 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ತ್ತರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13828 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜೇಶ್ ಮಾಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13829 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನರೇಾಂದಾ  ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13830 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗೌಸ್ ಟೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13831 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಾ ಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13832 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ತಭಿ ನ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13833 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13834 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13835 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಾಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13836 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13837 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ ರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13838 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13839 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13840 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13841 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿೇಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13842 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚನನ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13843 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13844 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ಕುಡೇಿಕರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13845 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13846 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಕಯ ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13847 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ಕುಾಂಬಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13848 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸುನಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13849 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13850 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13851 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ರಾಭರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13852 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13853 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕೌಸುಾ ಭ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13854 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13855 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13856 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೄಸಬೂಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13857 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13858 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13859 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಯವಿಾಂದ ಜೇಶಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13860 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದಕ್ಷ್ಯಾನಿ ಹಿರೇಭಠ ತ್ತಡರ್ತಾ

13861 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ತ್ತಡರ್ತಾ

13862 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ತಭಿ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13863 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13864 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13865 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13866 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಾಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13867 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13868 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಮಿೇರ್ ಗಲಮ್ ಸಂರ್ನಿತ್ತಡರ್ತಾ

13869 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಪಹಿೇಮ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13870 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13871 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಿಮ್ ಸಾಮಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13872 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಷವಿತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13873 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13874 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪಾಿರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13875 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ತ್ತರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13876 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮವವಂತರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13877 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13878 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಸರುದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13879 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಹಿೇಯಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13880 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13881 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13882 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13883 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಕಕ ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13884 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13885 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅನನ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13886 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13887 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೇರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



13888 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಣಿಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13889 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13890 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13891 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13892 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13893 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ತ್ತಡರ್ತಾ

13894 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಹುನ್ನನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13895 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಕ್ಷ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13896 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೄಸಬೂಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13897 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಹಿರಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13898 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13899 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13900 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಾಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13901 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13902 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13903 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13904 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಾ ಭಾಕರ್ ಫುಲ್ೂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13905 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಾಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13906 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13907 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಾಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13908 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶರುಖ್ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13909 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13910 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದಿೇಕರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13911 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಉಭರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13912 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಮಾಶಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13913 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಕುಭಬಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13914 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಲವಂತರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13915 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13916 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೇರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13917 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅದಿೇಲ್ ಖುರೇಶಿತ್ತಡರ್ತಾ

13918 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಉಭರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13919 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದಿೇಕರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13920 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೇರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13921 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13922 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಉಭರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13923 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13924 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13925 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13926 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13927 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಉಭರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13928 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13929 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13930 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13931 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ ರೆಡ್ಡು  ಆರ್ ದಂಡುಗಲಕ ರ್ತ್ತಡರ್ತಾ

13932 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ತಡರ್ತಾ

13933 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಭಿಶ ತ್ತಡರ್ತಾ

13934 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13935 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಯೊೇಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13936 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಶಿೇರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13937 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಹಿೇನ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13938 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13939 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಷದ್ರನಂದ್ ಕುಾಂಬಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13940 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13941 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಯೊೇಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13942 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13943 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13944 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಕ ಣಣ  ಶಂಕಯವಾಡ್ಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

13945 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಧನಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13946 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕೃಶಣ  ವಾಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13947 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13948 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಾ ಭುರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

13949 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

13950 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕುಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13951 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13952 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಾಂಬಾದ್ರಸ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13953 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13954 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13955 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಲಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13956 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13957 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13958 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಭಸಿಾಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13959 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಯೊೇಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

13960 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದಷಾ ಗಿರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13961 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಾಯತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13962 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿಾಂಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13963 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13964 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೆಲಾರಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13965 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13966 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದೇಕ್ಚ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13967 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಹಾಷನ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

13968 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಬಿ ಸಾಫ ತ್ತಡರ್ತಾ

13969 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಶುರಾಮ್ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13970 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13971 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಕ ಪೇರೇಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13972 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13973 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾನ್ನ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

13974 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಾತೂಾ ರು ಪಾಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13975 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಾತೂಾ ರು ಪಾಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13976 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13977 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಉಭರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13978 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಈವಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13979 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅನವಿೇರ್ಬ್ದಾ  ಎಸ್ ್ಇನ್ಜ್ನ್ಶ್ೄಟಿ್ಟತ್ತಡರ್ತಾ

13980 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೇರೇಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13981 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

13982 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿನೇದುಕ ಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13983 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಭ ರಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13984 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13985 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13986 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ತ್ತಡರ್ತಾ

13987 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13988 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತ್ತಡರ್ತಾ

13989 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13990 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತ್ತಡರ್ತಾ

13991 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

13992 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ



13993 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಾಯತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

13994 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ ಕುರಾಬ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

13995 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13996 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅನವಿೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

13997 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಲ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

13998 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

13999 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಖಲ್ಲೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14000 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14001 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

14002 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲುಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

14003 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜೇಾಂದಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

14004 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಕಕ  ತ್ತಡರ್ತಾ

14005 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಗಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

14006 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14007 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14008 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಿೇಲಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14009 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೆನಾಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14010 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಗಯಡ್ಡು ತ್ತಡರ್ತಾ

14011 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

14012 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಇವ ತ್ತಡರ್ತಾ

14013 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14014 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶರುಖ್ ಖಾನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14015 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14016 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ತ್ತರಾಸಿಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14017 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂತೇಷ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14018 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅನಸುಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14019 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

14020 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೇವ ತ್ತಡರ್ತಾ

14021 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

14022 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

14023 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗಿೇತ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

14024 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಖಾಲ್ಲದ್ ಅಸಿ ದ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14025 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14026 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ  ಗ್ಾ ಭ ಸಾಮಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

14027 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

14028 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಶಿಕಾಂತ ಭಠರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

14029 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರೇಣುಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

14030 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

14031 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ತುಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

14032 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತಲ್ಲಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14033 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14034 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ದುಗಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14035 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14036 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14037 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

14038 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸನಿೇಫ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14039 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬ್ದ ಮಿಯಾ ತ್ತಡರ್ತಾ

14040 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14041 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14042 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಹಾಜಭಲಾಾಂಗ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14043 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

14044 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಭಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14045 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

14046 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಾಗಯ ಶಿಾ ೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

14047 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಾಂಫರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

14048 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ತಭಿ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

14049 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪೇಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

14050 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

14051 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

14052 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗೌಯಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14053 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14054 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14055 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಶಿೇರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14056 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ನಜಾಮುನಾಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

14057 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಯ ಭರಾಮಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

14058 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14059 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

14060 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಗೌಡ ತ್ತಡರ್ತಾ

14061 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪೄಾ ೇಭಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14062 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಆಕಶ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14063 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ವಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14064 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಗಣತ್ ದಿೇಪಾ ರಾಥೊೇಡ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14065 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಮಫಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14066 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14067 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

14068 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭದರ್ ಅಲ್ಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

14069 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14070 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14071 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಫದಾ ಭಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14072 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಜಯ ೇರ್ತ ತ್ತಡರ್ತಾ

14073 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

14074 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಷಸಜಾಬಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14075 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

14076 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ತಡರ್ತಾ

14077 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಶಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

14078 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

14079 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14080 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಣಿಿಕ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14081 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

14082 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14083 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಕಶಿನಾಥ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14084 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾಾಂತ ತ್ತಡರ್ತಾ

14085 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮುಮಾಾ ಜ್ ಬೇಗಂ ತ್ತಡರ್ತಾ

14086 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ತಡರ್ತಾ

14087 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

14088 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14089 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಪಾಾಂಡುರಂಗ ತ್ತಡರ್ತಾ

14090 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

14091 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ತಡರ್ತಾ

14092 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ತ್ತಡರ್ತಾ

14093 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ತಡರ್ತಾ

14094 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14095 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಖರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14096 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

14097 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ್ ತ್ತಡರ್ತಾ



14098 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14099 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ ತ್ತಡರ್ತಾ

14100 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ತಡರ್ತಾ

14101 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ ತ್ತಡರ್ತಾ

14102 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಯಿನ್ನದಿದ ೇನ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14103 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೇ ತ್ತಡರ್ತಾ

14104 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ತ್ತಡರ್ತಾ

14105 ಚಿತ್ತಾ ಪೂಯ ವಹಾಬಾದ 2020-2021 ರೇಣುಕ ತ್ತಡರ್ತಾ

20 ಆಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Magnesium Sulphate 40

20 ಬಾಲಚಂದಾ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Magnesium Sulphate 50

20 ವಿೇಣ್ಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Magnesium Sulphate 50

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Magnesium Sulphate 26

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Konchur Gypsum 400

20 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Gypsum 400

20 ಷಣಣ  ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Gypsum 400

20 ಷದ್ರಿರ್ ಷಯೆಯ ದ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Gypsum 400

20 ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Gypsum 400

20 ಶರು ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Gypsum 400

20 ಲಚಮ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Gypsum 400

20 ಾ ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Gypsum 400

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Gypsum 400

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Gypsum 400

20 ಭಸದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Gypsum 400

20 ಮಾಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Gypsum 400

20 ವಯಣ  ಎಸ್ ಕುಾಂಬಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Gypsum 400

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Gypsum 400

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Gypsum 400

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Gypsum 400

20 ಅಲ್ಲನಾಬಿ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 400

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Gypsum 400

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 400

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 400

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 400

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Gypsum 400

20 MD ಖಾಸಿಾಂ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Gypsum 200

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Gypsum 100

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Gypsum 400

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Gypsum 400

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Gypsum 400

20 ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ಭೊೇರ್ಜ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Gypsum 400

20 ಮಿೇನಾಕ್ಚ್ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Gypsum 400

20 ಬೇರ್ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Gypsum 200

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ನಾಮಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Gypsum 200

20 ಭದನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Gypsum 200

20 ಚೇಕಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Konchur Gypsum 400

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Magnesium Sulphate 10

20 ದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Magnesium Sulphate 10

20 ಅಮಯ   ಜಕರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Magnesium Sulphate 10

20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Magnesium Sulphate 10

20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Magnesium Sulphate 10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Magnesium Sulphate 16

20 ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Magnesium Sulphate 10

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Magnesium Sulphate 12

20 ವಯಣಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Magnesium Sulphate 12

20 ಯಶುರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Magnesium Sulphate 12

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Magnesium Sulphate 16

20 ಶಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Magnesium Sulphate 10

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Magnesium Sulphate 16

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Magnesium Sulphate 16

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Magnesium Sulphate 20

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತ್ತಾ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 10

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಸಷನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಷಲೇಮ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 15

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಇವಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ರ್ತ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಗರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 5

20 ರಾಜಶಖಯಯಡ್ಡು  ಜಕನಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 5

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Zinc Sulphate 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಕವಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ರಷಲಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ಮಂಜೂರು ಬಾಬಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 15

20 ಶಡುದ ಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Zinc Sulphate 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 10

20 ಭಹಾಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 10

20 ಪುಟಾಲಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 10

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Zinc Sulphate 15

20 ಸನಿ ಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 15

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Zinc Sulphate 5

20 ಶಿವಯಣ  ಅಲ್ಲಲ ಕಿರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Zinc Sulphate 5

20 ನಯಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 20

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 20

20 ಅನನ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 5

20 ಮೆಲಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಗಂಗ್ಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಎನಾಿ ಶೄರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಗಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 15

20 ಗಾಂಡ  ದಡು ಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 0

20 ಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Zinc Sulphate 5

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ಸನಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಿತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 25



20 ನಾಗಣಣ  ಕಡು ಯಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Zinc Sulphate 20

20 ಅಮಯ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Zinc Sulphate 25

20 ವಿೇಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 30

20 ನಿೇಲಕಂಠ ಸಫಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 15

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Zinc Sulphate 5

20 ತಭನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Zinc Sulphate 5

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Zinc Sulphate 5

20 ತಭನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Zinc Sulphate 5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಕ್ಚ್ಯಣಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 5

20 ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Zinc Sulphate 5

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಅರ್ತಯಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 20

20 ಶಂಕಯ  ನಾರಾಮಣ ಪೄಟಕ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 5

20 ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 5

20 ಷಿರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 30

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 10

20 ಸಂಗಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Zinc Sulphate 15

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Zinc Sulphate 5

20 ದೇರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Zinc Sulphate 5

20 ಗೇಪ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Zinc Sulphate 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Zinc Sulphate 5

20 ಭಸಬೂಬ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಅಕಫ ರ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 15

20 ಅ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Zinc Sulphate 15

20 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 15

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 5

20 ಅಶೇೇಕಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 5

20 ಬ್ದಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 5

20 ಅಶೇೇಕಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 5

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ಸುಮಿತಾ  ಅಲ್ಲಲ ಕಿರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ಕಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 10

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಅನಿವ ೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Zinc Sulphate 5

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Zinc Sulphate 5

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Zinc Sulphate 5

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ವೇಸ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Zinc Sulphate 5

20 ನಯಸಿಾಂಲು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 25

20 ನರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಸಜಾಯಥ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 5

20 ದಡು  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಖಾಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 10

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Zinc Sulphate 5

20 ಭೇಭಯಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಎಮ್ ಡ್ಡ ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೂಫ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 10

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 15

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 5

20 ಗರುಫಷ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಸಿದುದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ನಬಿಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 25

20 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 25

20 ಪೇರಾಶಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಕರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ವಾಂಕಟೆಾ ಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 20

20 ಷರೇಜನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 15

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 15

20 ದೇಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 15

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Zinc Sulphate 5

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Zinc Sulphate 5

20 ಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ಸನಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಮಿನಕ್ಚ್ೂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಾ ದಿೇಪ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಶಿಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 15

20 ವಣಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 15

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 25

20 ಫಸುಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ತಭಿ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಜಗದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಆಮಿೇನ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 10

20 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Zinc Sulphate 5

20 ಭಸಭಿ ದ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Zinc Sulphate 5

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 5

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 15

20 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 25

20 ವಿಶವ ರಾಧಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 5

20 ವಯಣಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 10

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 10

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 15

20 ದೇರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಭಹಾಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Magnesium Sulphate 16

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಖಯೂಮ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Magnesium Sulphate 16

20 ಜೈಬ್ದನಿಸಾೂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Magnesium Sulphate 10



20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Magnesium Sulphate 10

20 ಪಕ್ಚ್ೇರ್ ಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Magnesium Sulphate 10

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Magnesium Sulphate 10

20 ವಾಂಕಟರಾಭನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 15

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Zinc Sulphate 5

20 ನಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Zinc Sulphate 15

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 10

20 ಸಿದದ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 10

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Zinc Sulphate 10

20 ಮಲಾಯ  ಸನಿಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Zinc Sulphate 10

20 ಶಯದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 5

20 ಅನಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Zinc Sulphate 10

20 ಜಯಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI Magnesium Sulphate 50

20 ವಿೇಣ್ಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Zinc Sulphate 40

20 ಬಾಲಚಂದಾ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Zinc Sulphate 40

20 ಆಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Zinc Sulphate 40

20 ಯಜಕ್ ಅಸಭದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Zinc Sulphate 40

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Zinc Sulphate 40

20 ಚಂದಾ ಕಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Zinc Sulphate 30

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Gypsum 150

20 ಪುಟಾಲಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Gypsum 500

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Gypsum 500

20 ಸನಿ ಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Gypsum 500

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Gypsum 500

20 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Gypsum 500

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Gypsum 500

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Gypsum 500

20 ಶಿವಯಣ  ಅಲ್ಲಲ ಕಿರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Gypsum 500

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Gypsum 500

20 ಅನನ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ಮೆಲಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ಗಂಗ್ಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ಎನಾಿ ಶೄರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ಗಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ಗಾಂಡ  ದಡು ಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Gypsum 300

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Konchur Gypsum 300

20 ಸನಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Gypsum 300

20 ಶಂಬ್ದಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ಿತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ನಾಗಣಣ  ಕಡು ಯಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ಅಮಯ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Gypsum 200

20 ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Gypsum 300

20 ವಣಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI SANGAVI Ferrous Sulphate 50

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Ferrous Sulphate 60

20 ಫಸುಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Ferrous Sulphate 60

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Ferrous Sulphate 4

20 ಬಾಬ್ದ ಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Ferrous Sulphate 6

20 ಬಾಬ್ದ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Ferrous Sulphate 4

20 ಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Ferrous Sulphate 20

20 ಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Ferrous Sulphate 50

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Ferrous Sulphate 10

20 ನಾಗೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Ferrous Sulphate 20

20 ವಾಂಕಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Ferrous Sulphate 10

20 ಸನ್ನಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Ferrous Sulphate 10

20 ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Ferrous Sulphate 10

20 ಆವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Ferrous Sulphate 10

20 ವಿೇಯಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Ferrous Sulphate 10

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Ferrous Sulphate 20

20 ಬ್ದಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Alura Ferrous Sulphate 20

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Ferrous Sulphate 20

20 ಮಾಳ  ಸಣಮಂತ ನಾಡಗೇರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Ferrous Sulphate 10

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Ferrous Sulphate 10

20 ಗಲಾಲ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Ferrous Sulphate 10

20 ಭೇಮಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Ferrous Sulphate 10

20 ರೇಣಸಿದದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Ferrous Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Ferrous Sulphate 10

20 ಜಕಕ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Ferrous Sulphate 10

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Ferrous Sulphate 10

20 ಕಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Ferrous Sulphate 10

20 ಸೇಭಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Ferrous Sulphate 10

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Ferrous Sulphate 10

20 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Ferrous Sulphate 10

20 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Ferrous Sulphate 12

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Ferrous Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Ferrous Sulphate 4

20 ಸಂಗನಫಷ  ಸಂಗನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Ferrous Sulphate 50

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಕಳ  ದಡಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Ferrous Sulphate 10

20 ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Ferrous Sulphate 10

20 ಅಮೃತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Ferrous Sulphate 10

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Ferrous Sulphate 10

20 ಸಂರ್ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Ferrous Sulphate 10

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Ferrous Sulphate 10

20 ಯವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Ferrous Sulphate 30

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Ferrous Sulphate 20

20 ವಯಣ  ಡ್ಡ ಫಗಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Ferrous Sulphate 20

20 ಸುಯಭಿ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Ferrous Sulphate 20

20 ನಿಾಂಗಣಣ  ಜಗದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Ferrous Sulphate 20

20 ಕಲಲ   ನಿಾಂಬಾಗಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Ferrous Sulphate 20

20 ಭೂತಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Ferrous Sulphate 20

20 ಅಮೃತ ಮಾತರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Ferrous Sulphate 20

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Zinc Sulphate 10

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 20

20 ಶಂಕರ್ ಸಾಂಡ  ಚಲವಾದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 20

20 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 20

20 ಕಶಿನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 20

20 ವಕುಾಂತಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Zinc Sulphate 25

20 ನಾಗಮಯ  ಕೇಟಾಾ ಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Zinc Sulphate 25

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Zinc Sulphate 25

20 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Zinc Sulphate 25

20 ಗಣರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Zinc Sulphate 25

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Zinc Sulphate 25

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Zinc Sulphate 25

20 ಾ ಭು ಗದ ಗಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 25

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Zinc Sulphate 25



20 ಅಪೂ ರಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Zinc Sulphate 25

20 ನಿಾಂಫವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Zinc Sulphate 25

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Zinc Sulphate 25

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Zinc Sulphate 25

20 ನಿಭಿಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Zinc Sulphate 25

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಫಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Zinc Sulphate 25

20 MD ಖಾದಿೇರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Zinc Sulphate 25

20 ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 25

20 ಗಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Zinc Sulphate 25

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Zinc Sulphate 25

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Zinc Sulphate 25

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Zinc Sulphate 25

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Zinc Sulphate 25

20 ಅಸಭದಿಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Zinc Sulphate 25

20 ಬಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Zinc Sulphate 25

20 ಬಿಾಂದುಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Zinc Sulphate 25

20 ವಯಣಭಿ  ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ಇಟಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Zinc Sulphate 25

20 ಾ ಕಶ್ ಕೄ ವಾಕೇೇಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Zinc Sulphate 25

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Zinc Sulphate 25

20 ಯಮವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Zinc Sulphate 20

20 ಜಯಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Zinc Sulphate 25

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Zinc Sulphate 25

20 ಫಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Zinc Sulphate 25

20 ನ್ ಚೌಡ್ಲಪುಯಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Zinc Sulphate 25

20 ರುಕಿಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Zinc Sulphate 25

20 ಮಾರೆಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 10

20 ಸೇಭಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 10

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Zinc Sulphate 10

20 ಅಬಾಫ ಷ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Zinc Sulphate 10

20 ಲಲನಾಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Zinc Sulphate 20

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Zinc Sulphate 25

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Zinc Sulphate 25

20 ಹಾಜ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Zinc Sulphate 25

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Zinc Sulphate 20

20 ಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Zinc Sulphate 15

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 25

20 ವಯಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 25

20 ಸಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 25

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Zinc Sulphate 25

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Zinc Sulphate 25

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Zinc Sulphate 25

20 ಆಯುಬ್ ಖಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Zinc Sulphate 25

20 ಸರ್ತಾ ಯದ ಖಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Zinc Sulphate 25

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Zinc Sulphate 30

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ರಾಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಜೇಲಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಸುಜಾಾ ನಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಶಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಷರೇಜನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಷರೇಜನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಷರೇಜನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಶಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಶಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA VADI Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಸಂಜೇರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಗ್ಲ್ಲಪ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಯವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA VADI Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಇರಾಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA VADI Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಬಿಜನ್ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಭಸಬೂಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಸುಬದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಮಾದೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Rhizobium (Liquid Based) 5

20 DATTU ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಶಿಕಂಠಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Magnesium Sulphate 10

20 ಶಿಯೊೇಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Magnesium Sulphate 10

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Magnesium Sulphate 10

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Magnesium Sulphate 10

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Magnesium Sulphate 10

20 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Magnesium Sulphate 10

20 ಭಲಲ ಭಿ  ಶಿಣಣ  ಸಿತನೂರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Magnesium Sulphate 10

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Magnesium Sulphate 10

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Magnesium Sulphate 10

20 ಚಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Magnesium Sulphate 10

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Turnur Magnesium Sulphate 10

20 ಶಂಕೄಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Magnesium Sulphate 10

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Turnur Magnesium Sulphate 10

20 ಖಾಜಾಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Magnesium Sulphate 10

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Turnur Magnesium Sulphate 10



20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Magnesium Sulphate 10

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Magnesium Sulphate 10

20 ನಾಸಿರುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Magnesium Sulphate 10

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Magnesium Sulphate 10

20 ಇರಾಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Magnesium Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Magnesium Sulphate 10

20 ಭಹಾಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Magnesium Sulphate 10

20 ಪುಟಾಲಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Magnesium Sulphate 10

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Magnesium Sulphate 10

20 ಸನಿ ಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Magnesium Sulphate 10

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Magnesium Sulphate 10

20 ಅನಿತ್ತ ಗಣ್ಣಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Magnesium Sulphate 12

20 ಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಜರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಬನಿನ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ವಾಂಕಟರಾಭನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಅಶೇೇಕುಮಾಯ ಬಿ ಕುದಿಾ ಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Rhizobium (Liquid Based) 15

20 ನಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಸಿದದ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Rhizobium (Liquid Based) 7

20 ದವಯಥ ವಾಗಿಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಮಲಾಯ  ಸನಿಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಜಯ ೇರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಕವಿತ್ತ ಮೇಳಕರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಶಯದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ವಾಂಕಟಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಮುಮಾಾ ಜ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಸುಜಾತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಮಾಲ್ಾ ಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ವಾಂಕಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 8

20 ಆವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಜಗನಾನ ಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಹೆಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಅಾಂಬಿಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Rhizobium (Liquid Based) 15

20 ದ್ರಲ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ದ್ರಾ ರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Borax 6

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Borax 6

20 ಕಾಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Borax 6

20 ಕಾಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Borax 6

20 ಜಯ ೇರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ರಾಜಶಿಾ ೇ ಅಣಣ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ಭಲಕಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಭಸಿಯುದಿದ ೇನ್ ಜಸಗಿೇಯದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ಜಗನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ಸಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ಕಾಂಟೆ  ನಾಗ  ವಿಭೂರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ರಾಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Borax 6

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಭಶಖಾ ದದ ಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Borax 6

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Borax 6

20 ವೈಶಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Borax 6

20 ಶಂಕಯ  ಹಳಕುಾಂದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಬಿೇಬಾನ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಜಮಾದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 11

20 ಸುಶಿೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರೇಣಸಿದದ  ಫಷ  ಕಳಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ನಾಗೇವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ರೇಶನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ವಯಣಫಷ  ಫಷಣಣ  ಕಳಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 AMOGI ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rajola Borax 6

20 ಜೆಟಿ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Borax 6

20 ಜೆಟಿ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Borax 8

20 ಭೇಮಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಿಾಂಫಣಣ  ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಹಾದೇವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಜಟಿ   ಮಲಲ   ಕಲ್ಲಲ ರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಿಭಿಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಹಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಘಾನ ಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಧಭಿಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಧಭಿಣಣ  ಜಮಾದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸುಚಿತಾ  ಅಪಾ ಸಾಫ ಠಾರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20



20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಪಯಾಜ್ ಅಸಿ ದ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಯಣವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲಲ ಭಿ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಾಂತಬಾಯಿ ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಇಟಗಲ್ಲಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಾರ್ತಮಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಾ ಭಾರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಯಣ  ಎಸ್ ಕುಾಂಬಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI SANGAVI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ಭಭತ್ತಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 14

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಗೇಧಿನ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸುಗಂದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಯಸ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Borax 20

20 ಸಂಜೇರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Borax 4

20 ಗ್ಲ್ಲಪ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Borax 6

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Borax 10

20 ಯವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Borax 10

20 ಗಲಾಲ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸುಖದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಿಯೊೇಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 13

20 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಲಲ ಭಿ  ಶಿಣಣ  ಸಿತನೂರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಚಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಶಂಕೄಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಾಸಿರುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಮವವಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 18

20 ಕ್ಚ್ವನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಕಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಲಕಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಲಕಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಜಟಿೆ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಮಾದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಕಲಲ   ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಸಿದದ ಭಿ  ಗೌಡರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ರಾಜಶಖಯಮಯ  ಮಲ್ಲನಭತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಸಿದುದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Borax 20

20 ರಾಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Borax 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Borax 4

20 ವಯಣಭಿ  ಅರೆ  ಮುಲ್ಲಮಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Borax 20

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Borax 10

20 ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Borax 16

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Borax 10

20 ರೇ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Borax 10

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಸಿದದ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ದವಯಥ ವಾಗಿಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಮಲಾಯ  ಸನಿಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಜಯ ೇರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಕವಿತ್ತ ಮೇಳಕರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಶಯದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಮೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಜಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಅಮಯ ಣಣ  ಸಿರಿಗಾಂಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಅನಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಶಿಮೂತಿಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ನಾಗರಾಜ್ ಸಿದದ ಣಣ  ಧೂಳಗಾಂದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಶಿಾ ೇಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಶಿಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಹಾಶಿಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5



20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಕಳ  ದಡಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಮೃತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಸಂರ್ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 12

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಸಂತೇಷ್ ಕೇೇಟಾಕ್ಚ್ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಗಜಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 19

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi PSB(Liquid Based) 16

20 ಮೌಲಾಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur PSB(Liquid Based) 17

20 ಪೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli PSB(Liquid Based) 15

20 ಕಲಾಯ ಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol PSB(Liquid Based) 16

20 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi PSB(Liquid Based) 3

20 ವಿವವ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI PSB(Liquid Based) 1

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol PSB(Liquid Based) 4

20 ವಿೇಯಕ್ಷ್ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Vermicompost 250

20 ರಾಜೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Vermicompost 250

20 ರಾಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Vermicompost 250

20 ಫಾರ್ತಮಾ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Vermicompost 150

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Vermicompost 150

20 ಯಶಿೇದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Vermicompost 200

20 ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Vermicompost 200

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Vermicompost 200

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Vermicompost 200

20 ವಯಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Vermicompost 200

20 ಭನೇಸರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA PSB(Liquid Based) 6

20 ರಾರ್ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI PSB(Liquid Based) 10

20 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI PSB(Liquid Based) 10

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 12

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಶಿನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಹಿ ಯಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗರುಬಾಯಿ ತೆಾಂಗಳಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಶೇೇಕ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಆಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಯವಿಾಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಸಿ ಸಿದೆದ ೇವವ ಯಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣಮಯ  ಎಸ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಬಿಾಂದುಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಮಾನ್ನಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಅಮಾನ್ನಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಹುಸೇನಿ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ದೇವಿಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಷರೇಜನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಮಿೇರಾ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 12

20 ಬಿೇಬಾನ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಕಭಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಸಷನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಅಜಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಪಾಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಭೇಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಸಂದಿೇಪ್ ಎಚ್ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಗಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷದ್ರಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸಂದಿೇಪ್ ಎಚ್ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಗಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ತನ್ನ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 RAMA ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಗಯಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಫಷರಾಜ ನಯಬೇಳಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಘರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ನಿೇಲಕಂಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಪಾಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಸದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಹಿರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಹಿರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Konchur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5



20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾವಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾವಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಿದಿದ ಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದ್ರಯ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದ್ರಯ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬ್ದಮಿಮನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಹುಸೇನ್ ಭಾಷ್ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಭಿ  ಗದಿದ ಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಶಿಯೊೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಸಂಗನ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿರಾಜ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಲ್ಲಯಾಖತ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI PSB(Liquid Based) 10

20 ಗರುಶಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA PSB(Liquid Based) 10

20 ಜೇಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI PSB(Liquid Based) 20

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI PSB(Liquid Based) 10

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI PSB(Liquid Based) 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI PSB(Liquid Based) 15

20 ಪೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA PSB(Liquid Based) 10

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA PSB(Liquid Based) 10

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI PSB(Liquid Based) 15

20 ಸಾತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA PSB(Liquid Based) 15

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA PSB(Liquid Based) 16

20 ಕಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA PSB(Liquid Based) 10

20 ಭಭತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA PSB(Liquid Based) 10

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA PSB(Liquid Based) 10

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA PSB(Liquid Based) 10

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI PSB(Liquid Based) 10

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI PSB(Liquid Based) 10

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA PSB(Liquid Based) 10

20 ಆಶಿಫ್ ಮುಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI PSB(Liquid Based) 10

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor PSB(Liquid Based) 7

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor PSB(Liquid Based) 10

20 ಬಿಸಿಿಲಾಲ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI PSB(Liquid Based) 10

20 ಷರ್ತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI PSB(Liquid Based) 10

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI PSB(Liquid Based) 10

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA PSB(Liquid Based) 5

20 ಮೌಲಾ ಷಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI PSB(Liquid Based) 5

20 ಕಾಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA PSB(Liquid Based) 5

20 ಮೇೇರ್ತರಾಮ್ ವಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA PSB(Liquid Based) 10

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA PSB(Liquid Based) 5

20 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA PSB(Liquid Based) 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI PSB(Liquid Based) 5

20 ಅಮೃತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor PSB(Liquid Based) 5

20 ಯಜಕ್ ಅಸಭದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI PSB(Liquid Based) 5

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA PSB(Liquid Based) 10

20 ರಾಮ  ಕೇನಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI PSB(Liquid Based) 5

20 ಮುನೆನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI PSB(Liquid Based) 10

20 ತುಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA PSB(Liquid Based) 5

20 ಬಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA PSB(Liquid Based) 5

20 ಕವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA PSB(Liquid Based) 5

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 10

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor PSB(Liquid Based) 5

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA PSB(Liquid Based) 5

20 ರಾಮು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA PSB(Liquid Based) 10

20 ಾ ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA PSB(Liquid Based) 5

20 ಮಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA PSB(Liquid Based) 5

20 ಈವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor PSB(Liquid Based) 10

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor PSB(Liquid Based) 15

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Gandhinagar PSB(Liquid Based) 10

20 ಭರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Itga PSB(Liquid Based) 10

20 ಗರುಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur PSB(Liquid Based) 10

20 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಿೇತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA PSB(Liquid Based) 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA PSB(Liquid Based) 5

20 ರ್ತ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA PSB(Liquid Based) 5

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur PSB(Liquid Based) 15

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 20

20 ಅಮೃತಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 7

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಂದಿೇಪ್ ಎಚ್ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi PSB(Liquid Based) 15

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga PSB(Liquid Based) 3

20 USMANSAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi PSB(Liquid Based) 15

20 ವರಿೇ ಬಿ ದಯವೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla PSB(Liquid Based) 7

20 ವರಿೇ ಬಿ ದಯವೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla PSB(Liquid Based) 5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi PSB(Liquid Based) 5

20 ಸೇಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi PSB(Liquid Based) 3

20 ಹೈದಯ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 7

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 9

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಷಣಣ  ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಆವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15



20 ಹಿರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಶಿಕಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಡ್ಡ.ಹಾಜ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದೇಕಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಪುತಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ದೇರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಿಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಂಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಸಾಲ ಮ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BASAVESHVARA NAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಯೊೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಮಂಗ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ರಾಜಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಕಂಠಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ   ಹಡಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ   ಹಡಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ  ಕೇಯಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂಡಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಿ ಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿವಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚ್ಚಜಯಾ ಬನಿೂ ಾಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇವು ರೆಕು ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಭಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Konchur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಚಂದರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನೆಸರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ರಾಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಜೆಮು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದಿ್ರರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಭಚಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಈಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗದೇವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಜಗದಿೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರ್ತ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಾ ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಿೇತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಗಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಮೃತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರ್ತಪ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದೇಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭರಿಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದಡು  ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಿವಾರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಿವಯಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸನ್ನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸನ್ನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಭಲಾಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BASAVESHVARA NAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ತುಳಜವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೊೇಜಲ್ಲಾಂಗೇವವ ಯ ನಂದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಷಫಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡು  ಎಸ್ ಕಯಣಿಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಜಗನಾಥರಾವ್ ಜಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶನ್ಿ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಶಿಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಮಯ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI PSB(Liquid Based) 15

20 ಪಾಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 10

20 ಯತನ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol PSB(Liquid Based) 10

20 MAREMBI ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal PSB(Liquid Based) 15

20 ಕಳಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor PSB(Liquid Based) 5

20 ತಭಿ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 15

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 8

20 ಸಾವಿತಾ  ಅಶೇೇಕ್ ಭಂಡ್ಲರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol PSB(Liquid Based) 9



20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Vermicompost 200

20 ಲೊೇಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 200

20 ಬಗವಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Vermicompost 400

20 ಮೇೇಟ್ಟಲಾಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 200

20 ಮಾರೆಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Vermicompost 200

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Vermicompost 150

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Vermicompost 175

20 ಕಭಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Vermicompost 300

20 ಮಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 250

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 300

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 300

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 250

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 250

20 ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 300

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 300

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 300

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Vermicompost 300

20 ದ್ರಯ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Vermicompost 300

20 ಬಿಕ್ಷ್ಮ ಸಾವ ಮಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Vermicompost 3000

20 ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Vermicompost 300

20 ರ್ತಮಿಾ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Vermicompost 300

20 ಚನನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Vermicompost 300

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Vermicompost 250

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Vermicompost 250

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Vermicompost 250

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Vermicompost 250

20 ಶಿಪುತಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Vermicompost 200

20 ನರೇಾಂದಾ  ಗೇವಿಾಂದ ರಾವ್ ವಾಕೇೇಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Vermicompost 250

20 ಗರುನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Vermicompost 250

20 ಚೆನನ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗಾಂಡ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಯವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Vermicompost 200

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Vermicompost 200

20 ಲ್ಲಯಾಖತ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 24

20 ಗರುಶಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 22

20 ಜೇಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 22

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 22

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 22

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 22

20 ಪೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 22

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 22

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಾತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಕಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಭತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಹೇಭಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಶಿಕಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Vermicompost 1000

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Vermicompost 1000

20 ನಿೇಲಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Vermicompost 500

20 ಯಸೂಲ್ ಶಖ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Vermicompost 500

20 ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಕಂಠಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Vermicompost 200

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Vermicompost 500

20 ಮಾಳಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Vermicompost 500

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಠಾಕೂರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಜಗದಿೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗರುಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 USMANSAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಬಾಂಬಾಲ್ಜ  ಅಮೄಾ ಶ್ ಶಂಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 MAREMBI ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 16

20 ಸಾವಿತಾ  ಅಶೇೇಕ್ ಭಂಡ್ಲರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸಾವಿತಾ  ಅಶೇೇಕ್ ಭಂಡ್ಲರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 16

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 18

20 ಪಾಿರ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಷದ್ರಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA PSB(Liquid Based) 8

20 ಕಲಾಯ ಣಿ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol PSB(Liquid Based) 12

20 ಹಿರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಿದಿದ ಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಬಾಬ್ದಮಿಮನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Vermicompost 1000

20 ಶಿಭಿ  ಗದಿದ ಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Vermicompost 1000

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Vermicompost 1000

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Vermicompost 1000

20 ಶಿಯೊೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Vermicompost 1000

20 ಸಂಗನ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Vermicompost 1000

20 ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Vermicompost 600

20 ಸಿದ್ರಾ ಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Vermicompost 525

20 ಖಾಜಾಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5



20 ಸಂಗಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರೇಣ ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rajola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಯಮವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವರಿೇ ಬಿ ದಯವೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ವರಿೇ ಬಿ ದಯವೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಭು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುದವಿನ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂಗಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರ್ತ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರಾಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಭಲಲ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರೇಣುಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ವಾಂಕಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಶಿನಾಥರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Gandhinagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಹಿರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಯಾಷಮಿನ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಹಾನಿಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗೌಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗೌಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಡಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಿದ್ರಾ ಭ  ಕಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿೇಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಧಭಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುಭಾಷ್ ಯೇಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಸಂಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಸಾಲ ಮ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಿಯೊೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಾಗೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭೇಮಿೂ ಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 AMBI BAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ರಾಜಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಿಕಂಠಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಲಲ   ಹಡಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಲಲ   ಹಡಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ  ಕೇಯಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಚಂಡಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸನಿ ಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಶಿವಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಚ್ಚಜಯಾ ಬನಿೂ ಾಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA VADI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದೇವು ರೆಕು ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಜಭಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಚಂದರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನೆಸರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಾಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಜೆಮು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಧನರಾಜ್ ವಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣು ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಾಗಭೂಶಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಮಾರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಿಾಂಗ  ಚೌಡಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದಿ್ರರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಭಚಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮುತಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಈಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಜಗದೇವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಹಾಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸುದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 10

20 ರಾಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor PSB(Liquid Based) 10

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 10

20 ಯತನ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI PSB(Liquid Based) 10

20 ಎಾಂ ಜೈಪಾಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi PSB(Liquid Based) 20

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 5

20 ಕಲಾಯ ಣಿ ಗಯ  ತ್ತಖೇಿಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 5

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA PSB(Liquid Based) 5

20 ಖಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 10

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 10



20 ವಿಠೀ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal PSB(Liquid Based) 5

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 5

20 ತ್ತಮವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga PSB(Liquid Based) 10

20 ಮಳಂಗಾಂಡ ಭಲಕ  ಮರ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 10

20 ಾ ಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಬೆಳ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಸು ರಾಠೇಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಖಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ನಾಗರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಿಠಲರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಮುಯಗೇಾಂದಾ  ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಗೇಪಾಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭೇಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಗಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರೇಣುಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 10

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 10

20 ದೇಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor PSB(Liquid Based) 10

20 ಭರಿಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor PSB(Liquid Based) 15

20 ದಡು  ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal PSB(Liquid Based) 10

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi PSB(Liquid Based) 15

20 ಫಷಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 5

20 ಸನ್ನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 5

20 ಸನ್ನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal PSB(Liquid Based) 5

20 ತುಳಜವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal PSB(Liquid Based) 5

20 ಭೊೇಜಲ್ಲಾಂಗೇವವ ಯ ನಂದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 5

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol PSB(Liquid Based) 8

20 ಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ಾ ಭಾಕಯ ಮುನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ಾ ಭಾಕಯ ಮುನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA PSB(Liquid Based) 5

20 ಷತಯ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA PSB(Liquid Based) 5

20 ಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA PSB(Liquid Based) 5

20 ಹಾನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet PSB(Liquid Based) 5

20 ರಾಕಶ್ ಸಿಾಂಧೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi PSB(Liquid Based) 5

20 ಅಬ್ದಫ ದುಲ್ ಕರಿೇಾಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta PSB(Liquid Based) 5

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) PSB(Liquid Based) 5

20 ಸುಗಳ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ಸುಗಳ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar PSB(Liquid Based) 5

20 ಗೇಕಣಿ ಭಕನೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar PSB(Liquid Based) 5

20 ಗೇಕಣಿ ಭಕನೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar PSB(Liquid Based) 5

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಜಮಾದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere PSB(Liquid Based) 2

20 ಸುಶಿೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ಸುಶಿೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಡ್ಡವಾಳಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಡ್ಡವಾಳಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi PSB(Liquid Based) 5

20 ವಿೇಯಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar PSB(Liquid Based) 5

20 ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera PSB(Liquid Based) 5

20 ಸುರೇವ ಜಮಾದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ರೇಣಸಿದದ  ಫಷ  ಕಳಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur PSB(Liquid Based) 5

20 ನಾಗೇವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur PSB(Liquid Based) 5

20 ರೇಶನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA PSB(Liquid Based) 5

20 ಅಾಂಬಾರೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur PSB(Liquid Based) 5

20 ಚಂದುಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor PSB(Liquid Based) 1

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur PSB(Liquid Based) 2

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Itga PSB(Liquid Based) 2

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Itga PSB(Liquid Based) 3

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta PSB(Liquid Based) 5

20 ಅಮುಲುಕ ಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur PSB(Liquid Based) 5

20 ಭೇಮಾಶಂಕಯ ಚಳಗೇರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet PSB(Liquid Based) 5

20 ಬಾಬ್ದರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೇಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೇಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ಫದುದ  ನಾಭದೇವ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet PSB(Liquid Based) 5

20 ನಿೇಲಕಂಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ನಾಗಯತನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI PSB(Liquid Based) 5

20 ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU PSB(Liquid Based) 5

20 ವಿೇಯಸಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಿವಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಸದೇಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) PSB(Liquid Based) 5

20 ದ್ರಲ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಂಜೇರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kundanoor PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) PSB(Liquid Based) 5

20 ಷಣಣ  ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI PSB(Liquid Based) 5

20 ಷದ್ರಿರ್ ಷಯೆಯ ದ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI PSB(Liquid Based) 5

20 ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar PSB(Liquid Based) 5

20 ಶರು ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur PSB(Liquid Based) 5

20 ಲಚಮ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ಾ ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಸದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) PSB(Liquid Based) 5

20 ಮಾಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ವಯಣ  ಎಸ್ ಕುಾಂಬಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar PSB(Liquid Based) 5

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar PSB(Liquid Based) 5



20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi PSB(Liquid Based) 5

20 ಅಲ್ಲನಾಬಿ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur PSB(Liquid Based) 5

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA VADI PSB(Liquid Based) 5

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) PSB(Liquid Based) 5

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) PSB(Liquid Based) 5

20 MD ಖಾಸಿಾಂ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 5

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) PSB(Liquid Based) 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 3

20 ಶಾಂರ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA PSB(Liquid Based) 3

20 ಗಣರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) PSB(Liquid Based) 5

20 ಅಾಂಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet PSB(Liquid Based) 5

20 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 5

20 ಚನನ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur PSB(Liquid Based) 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 5

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಂಗಭನಾಥರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 5

20 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 4

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 5

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon PSB(Liquid Based) 3

20 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 4

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA PSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla PSB(Liquid Based) 15

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 9

20 ಶಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 16

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಲಲ ಭಿ  ಶಿಣಣ  ಸಿತನೂರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 12

20 ಚಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 13

20 ಶಂಕೄಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಖಾಜಾಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA SHANKARAVADI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ವಿವವ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 11

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಧಭಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಆನಂದ್ ಎನ್ ಬೆಲುಗ ಾಂಪ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತ್ತಾ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಸಷನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಷಲೇಮ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಇವಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಎಮ್ ಡ್ಡ ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೂಫ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 12

20 ಗರುಫಷ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಸಿದುದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ನಬಿಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಪೇರಾಶಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಕರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 17

20 ವಾಂಕಟೆಾ ಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಷರೇಜನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ದೇಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 11

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಸನಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 9

20 ಮಿನಕ್ಚ್ೂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 14

20 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಾ ದಿೇಪ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಶಿಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 9

20 ದಿ್ರರ್ತ ಮುಲ್ಲಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 12

20 ವಣಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 14

20 ಫಸುಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ತಭಿ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಜಗದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಆಮಿೇನ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಉಭರ್ ಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 13

20 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಭಸಭಿ ದ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ವಿಶವ ರಾಧಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 18

20 ವಯಣಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಾದ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಿಟಿ ಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6



20 ಗಂಗ್ಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಾಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಚಂದುಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಜರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಬನಿನ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಾಂಕಟರಾಭನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 9

20 ಅಶೇೇಕುಮಾಯ ಬಿ ಕುದಿಾ ಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ನಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಕಾಂತಭಿ  ಹುಣಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ತಭಿ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ರಾಭಚಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕುಶಲ್ ಚಂದಾ ಶಖಯ ಯತಕ ಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಶಿಕಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಅಬ್ದ ಉಬೈದ್ ಅಬ್ದ ಉಭರ್ ಸಿದಿದ ಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಎಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಕಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸಣಮಂತ್ತಾ ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ದೇಸು ಖೇರು ಚವಾಾ ಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ದೇಸು ಖೇರು ಚವಾಾ ಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಕ್ಚ್ಾ ರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಹುಫಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬ್ದಗಗ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಮಾಲ್ಲರ್ತಯಾಲ್ಲರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಿವವ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 VITHABAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಪಂಡ್ಡತರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಭಲ್ಲ ೇವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವೈರ್ಜನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕಶಣ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಭಸಿಯುದಿದ ೇನ್ ಜಸಗಿೇಯದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿದ್ರಯ ಧಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿದ್ರಯ ಧಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಯಸಿ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ರಾಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಹೇಮಾರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ನಾಗಣಣ  ನಿಲ್ಲರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಯವಿಚಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಭಠಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮೇಸಿದ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾಾಂತ  ಕುಾಂಬಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಿಜಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚನನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಚನನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಯಮವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಯಮವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಯಮವವ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಜಮೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಾಗರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಾಗರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಕಶಿಭಲ್ಲಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಾಂಕಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಬಗವಂತು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗೇವಿಾಂದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷರ್ತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಾಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರೇಣ ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಾಯರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಣಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10



20 ನಿಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಹುಸೇನೆಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಂಕಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಧಭಿಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಸುರ್ ಬ್ದಯಣ್ಣಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಬ್ದರಾನಾಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಜೇಾಂದಾ . ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಶಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 DATTA ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಪಾಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಭಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಸಂಜೇಕುಮಾಯ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಕುಲಸುಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಯಸೂಲ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Phosphate Rich Orghanic Manure 50

20 ಸಾದಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ರೇಣಸಿದದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಭೇಮಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಷರ್ತೇಶ್ ಮಾಳಗೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Phosphate Rich Orghanic Manure 100

20 ಗರುಶಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಶಿವಯಣ  ಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಾ ಶಾಂತ್ ಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ದಯಾನಂದ ಸ್ಪಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಮಿಜಾಿ ಷಯಿೇದ್ ಬೈಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ದ್ರನಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 300

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಅಾಂಬಾದ್ರಸ್ ಫಷ  ಸಯಳೇಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಷಲ್ಲೇಾಂ ಬಂಡೇನಜ್ ಮಾತೇಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ನಿಾಂಫಣಣ  ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಭಹಾದೇವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಜಟಿ   ಮಲಲ   ಕಲ್ಲಲ ರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 300

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ನಿಭಿಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Phosphate Rich Orghanic Manure 150

20 ಭಹಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 300

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಘಾನ ಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಧಭಿಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Phosphate Rich Orghanic Manure 250

20 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚನನ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 50

20 ಸಂಗಭನಾಥರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 22

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಗವಂತ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 18

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಒಭನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಧಭಿಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಮೃತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮೇಸಭದ್ ಮುಷಾ ಫಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 SOMIBAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕವಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಘಾಟೆಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರೂಪಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಭತ್ತಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಹಿೇನ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI SANGAVI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಶಂಕಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಭನೆಮಿಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಗೇಧಿನ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸುಗಂದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಯಸ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4



20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸುಭಾನ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು  ಕಸೂಾ ರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜೇಲಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸುಜಾಾ ನಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಶಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷರೇಜನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಷರೇಜನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಷರೇಜನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂಜೇರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಗ್ಲ್ಲಪ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಜಾಮೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿನೇದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರಾಭಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮಿರುದಿದ ೇನ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭೇಭರಾಮ ಹೂಗ್ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಂಕಯಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಧತುಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚೆನನ ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಸುರೇಖಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಫೇಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಗಲಾಲ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸುಖದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿಯೊೇಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಲಲ ಭಿ  ಶಿಣಣ  ಸಿತನೂರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಶಂಕೄಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖಾಜಾಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ನಾಸಿರುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಇರಾಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಸಂಗಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಮೂತಿಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಾಗ್ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭೂತ್ತಳಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಹನನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಗವಂತ ದತುಾ  ನಾಯೊಕ ೇಡ್ಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಾಲ್ಲಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ  ಈಗ  ಸಲಸಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಹಾನಂದ ಮೄರ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10



20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅನಾನ  ರೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಧನಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾದೇವಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಮಾದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂತೇಷ್ ಕೇೇಟಾಕ್ಚ್ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಜಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಮಾಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪಾರುಬಾಯಿ ನಯಸಿಾಂಗ್ ಜಾಧವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 RAMABAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಭೂತಲ್ ಜಾಧವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಲಾಲು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗ  ಗರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 DESU ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rajola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿವವ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭನಿಾಂಗವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ  ಕುಾಂಬಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Konchur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಮೂರ್ತಿ ಭಹಾದೇ ಕುಾಂಬಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿದ್ರಯ ರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ತೇಪು ತುಕರಂ ರಾಠೇಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ಗತೆಾ ೇದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಧೌಲತರಾವ್ ಸಂಗೇಲಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದ್ರದ ರೂ .ಾಾ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BASAVESHVARA NAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಖಾಯ ತ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಾಿರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮವವಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಜೆ ಗೇಡ್ಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಕೄಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅರುಣಕುಮಾಯ ಸಿ ಬೆನಕನಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯತನ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಮೆಲಾಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೆನ್ನದಿದ ೇನ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಯವಿಾಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗದಿೇಶ್ ವಿಠೀ ಲ್ ಉಜನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾಾಂತವ  ವಿಠೀ ಲ್ ಉಜನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿಾ ೇಶಿಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭೌಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಚಿನಭಲ್ಲಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಮಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಶಾಂತ್ ಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದಯಾನಂದ ಸ್ಪಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BASAVESHVARA NAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಿಜಾಿ ಷಯಿೇದ್ ಬೈಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದ್ರನಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಬಾದ್ರಸ್ ಫಷ  ಸಯಳೇಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷಲ್ಲೇಾಂ ಬಂಡೇನಜ್ ಮಾತೇಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಾಂಫಣಣ  ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಹಾದೇವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಟಿ   ಮಲಲ   ಕಲ್ಲಲ ರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಭಿಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಧಭಿಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BASAVESHVARA NAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿಷ್ನಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಇಾಂದುಭರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಫರಿೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಭಚಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚೆನನ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿವಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA VADI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾವಿರ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುನಿಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂತೇಷಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುಶಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಣಧಯ ಕೇೇಟ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5



20 ಾ ಭಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾನಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಲಾಯ ಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಭಜನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುಶಾಂತ  ಶಿ  ಜಡ್ಡು ಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Devapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಮಶಿಾ ೇ ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತ  ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯೂನಸ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭಬಾಯಿ ಹೆಚ್ ಯ ರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಲಾಲ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೂಡು ಷಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಲೊೇಚನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಡ್ಡವಾಳ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬ್ದ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಫವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಫಷ  ನಿಲ್ಲರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಲಾಲ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂಗಭನಾಥರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಗವಂತ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rajola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಒಭನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BASAVESHVARA NAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಧಭಿಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮೃತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BASAVESHVARA NAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೇಸಭದ್ ಮುಷಾ ಫಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಹಿೇಾಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೇಹ್ದದ  ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಚೌದರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಎಮಿು  ಆಷಗ ರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷದ್ರಶಿ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಕಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭನೆಮಿಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇಧಿನ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಗಂದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಯಸ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಭಿ  ಶಿಣಣ  ಸಿತನೂರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಕೄಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಖಾಜಾಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA VADI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಸಿರುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಇರಾಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮುಕಫ ಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮವವಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕ್ಚ್ವನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಟಿೆ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸೇಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮೃತಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇವಿಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 AVVAPPA ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಂಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿಶಲಕ್ಚ್ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚನನ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾಮವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಭಿ ತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5



20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಭಿ  ಅರೆ  ಮುಲ್ಲಮಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರೇ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಮಯ ಕೇೇಟ್ಟ ವಿಜಮಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ನಿಾಂಗ  ಗೇಡ್ಡದರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೆಪಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಕಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷಯನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭೇಭರಾಮ ಫಷ  ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕವಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ರಷಲಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿಪುತಾ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿಪುತಾ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 18

20 ಮಂಜೂರು ಬಾಬಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಡುದ ಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಹಾಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪುಟಾಲಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಶಿವ ನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Liquid based Consortia 5

20 ಶಿಾ ೇಶಿಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Liquid based Consortia 8

20 ರುದಾ ಮುನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA VADI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ವಬಿೇರ್ ಅಸಿ ದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಚಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಹುಸೇನ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂತೇಷ್ ಕವರಾವ್ ನಾಮಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಚಂದಾ ವ ಮಾತರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Turnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಫರಿೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಪಾಾಂಡುರಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಭಚಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚೆನನ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿವಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬ್ದ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಫಷ  ನಿಲ್ಲರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯತನ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮುಲುಕ ಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭೇಮಾಶಂಕಯ ಚಳಗೇರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸುರೇಖಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಗಲಾಲ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಖದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಶಿಯೊೇಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಭಲಲ ಭಿ  ಶಿಣಣ  ಸಿತನೂರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಂಕೄಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rajola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಖಾಜಾಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಸಿರುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಇರಾಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮುಕಫ ಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಚಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಮವವಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಹನನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Liquid based Consortia 5

20 ಬಗವಂತ ದತುಾ  ನಾಯೊಕ ೇಡ್ಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Liquid based Consortia 5

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Liquid based Consortia 5

20 ಮಾಲ್ಲಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Liquid based Consortia 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Liquid based Consortia 14

20 ತುಳಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Liquid based Consortia 11

20 ಪತ್ಾಂಬಿಾ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Organic Manure 500

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Organic Manure 500

20 ವಿಷ್ನಣ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Organic Manure 250

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Organic Manure 500

20 ಪಾಿರ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Organic Manure 500

20 ಲಾಲ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Organic Manure 500

20 ಸಂದಿೇಪ್ ಎಚ್ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Organic Manure 500

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Organic Manure 150

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Organic Manure 150



20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Organic Manure 200

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Organic Manure 200

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Organic Manure 500

20 ಷದ್ರಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Organic Manure 500

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Organic Manure 500

20 ಸಂದಿೇಪ್ ಎಚ್ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Organic Manure 500

20 ಗಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Organic Manure 750

20 ಫಷರಾಜ ಜನಿವಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Organic Manure 500

20 ಭೇಯಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Organic Manure 300

20 ಭಹಾಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Organic Manure 50

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Organic Manure 500

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Organic Manure 500

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Organic Manure 500

20 ತುಳಜಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Organic Manure 400

20 ಶಖ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Organic Manure 500

20 ಷಯದ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Organic Manure 500

20 ರಾಘವೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Organic Manure 300

20 ಸಣಮಂತ ಡೆಾಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Organic Manure 500

20 ಕವವ್ ಚವಾಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Organic Manure 500

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Organic Manure 500

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Organic Manure 1000

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Organic Manure 500

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Organic Manure 200

20 ಶಿರಾಮ ನಾಮಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Organic Manure 500

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Organic Manure 300

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Organic Manure 250

20 ಗೇಪಾಲಸಿಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Organic Manure 150

20 ಚಂಡಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಿ ಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿವಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚ್ಚಜಯಾ ಬನಿೂ ಾಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇವು ರೆಕು ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಭಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದಷಾ ಗಿೇರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಮಯ .ಎಸ್.ಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೌನವಿೇರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 INDU BAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rajola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸುಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಾ ೇಮಂತರಾವ್ ಚಿಾಂಚೇಳಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದಶಥ್ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮಿನಾಬಿ ಗೇಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Konchur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಆನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯೊೇಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಧನರಾಜ್ ವಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಶಿಲೇಾಂದಾ  ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿೇಲಕಂಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ದಿ್ರರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಮುತಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಹಾಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಗಂಗ್ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾಾಂತ ಗೌಡ ಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಚನೂನ ರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾನಾ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rajola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಖಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಂರ್ಜಳಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಾರ್ತಮಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರ್ತ ಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಹಿರಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಪೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕಶಿೇರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಪಾಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 MAREMBI ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಂದಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಂದಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ದ್ರಯ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಿಕ್ಷ್ಮ ಸಾವ ಮಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರ್ತಮಿಾ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚನನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಿಪುತಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನರೇಾಂದಾ  ಗೇವಿಾಂದ ರಾವ್ ವಾಕೇೇಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಗರುನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ತ್ತನಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸರಿೇಶ್ ಸಂಕಲ ಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚೆನನ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2



20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಟಿ್ಟ ೇಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಪುತ್ತಳಬೇಗ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಾಯರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಫಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುನಂದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಕುಾಂತಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದಲತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಹುಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಾಲು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಹಿರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಹಿರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾವಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಾವಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಸಬದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯಮವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಯಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಮ್ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇಕಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಧೊೇಲಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಧೊೇಲಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದುಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದುಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲ್ಲಯಾಖತ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುಶಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜೇಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇಪಾಲಸಿಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಭತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಆಶಿಫ್ ಮುಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಿಸಿಿಲಾಲ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷರ್ತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೌಲಾ ಷಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಾಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೇೇರ್ತರಾಮ್ ವಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮೃತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿೇತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರ್ತ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮೃತಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂದಿೇಪ್ ಎಚ್ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಈವವ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುನಾಥ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಲಾಯ ನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಭಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 USMANSAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಮೆಲಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kollur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವರಿೇ ಬಿ ದಯವೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವರಿೇ ಬಿ ದಯವೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೆಮುದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸೇಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಹೈದಯ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂತಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5



20 ಸೇವು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪಾಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದಿ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇವಿಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI SANGAVI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದುಗಿಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Magnesium Sulphate 12

20 ಅಪಾ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Magnesium Sulphate 12

20 ಭಹಾಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Magnesium Sulphate 12

20 ಾ ಶಾಂತ್ ಜೇಗಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Magnesium Sulphate 12

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Magnesium Sulphate 14

20 ಸಸಿೇನಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Magnesium Sulphate 8

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Magnesium Sulphate 18

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Magnesium Sulphate 22

20 ಅಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Magnesium Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Magnesium Sulphate 20

20 ರುದಾ ಮುನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Magnesium Sulphate 24

20 ವಬಿೇರ್ ಅಸಿ ದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Magnesium Sulphate 14

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Magnesium Sulphate 12

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Magnesium Sulphate 12

20 ಮಂರ್ಜ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Magnesium Sulphate 18

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಸಮಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Magnesium Sulphate 20

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Magnesium Sulphate 18

20 ವಿೇರೇಶ್ ಬಂಡಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Magnesium Sulphate 12

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Magnesium Sulphate 20

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಹಿೇಾಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Magnesium Sulphate 14

20 ಮೇಹ್ದದ  ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಚೌದರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Magnesium Sulphate 18

20 ಎಮಿು  ಆಷಗ ರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Magnesium Sulphate 20

20 ಷದ್ರಶಿ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Magnesium Sulphate 14

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Magnesium Sulphate 10

20 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Magnesium Sulphate 16

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Magnesium Sulphate 20

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Magnesium Sulphate 18

20 ಚಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Zinc Sulphate 100

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 0.5

20 ಜಟಿೆ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ಮಾದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ಕಲಲ   ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದದ ಭಿ  ಗೌಡರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ರಾಜಶಖಯಮಯ  ಮಲ್ಲನಭತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Zinc Sulphate 40

20 ಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Zinc Sulphate 40

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Zinc Sulphate 40

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 39.5

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 200

20 ಸಿದದ   ಸನನ ದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 200

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Gypsum 100

20 ನಾಡ್ಡಗೇಯ  ಕುಳಗೇರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Gypsum 150

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Gypsum 50

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 100

20 ಅಮಿನಾಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Gypsum 200

20 ಖಾಯ ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 200

20 ಚಂದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 200

20 ವಯಣಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Gypsum 200

20 ಶಂಕಯಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Gypsum 50

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Gypsum 50

20 ಇಸಿಾಯಿಲ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Gypsum 200

20 ವಯಣಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Gypsum 93

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Gypsum 150

20 ಬಗವಂತರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Gypsum 100

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 100

20 ಜಟಿೆ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Gypsum 100

20 ಶಿಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 100

20 ಸೇಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Gypsum 100

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ಅಮೃತಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ದೇವಿಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 AVVAPPA ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ಮಂಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ವಿಶಲಕ್ಚ್ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Gypsum 200

20 ಚನನ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Gypsum 200

20 ಮಾಮವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Gypsum 200

20 ಫಷಭಿ ತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Gypsum 200

20 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Gypsum 200

20 ರಾಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Gypsum 200

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Gypsum 200

20 ವಯಣಭಿ  ಅರೆ  ಮುಲ್ಲಮಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Gypsum 200

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Gypsum 150

20 ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ರೇ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ಭಹಾಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Gypsum 200

20 ಶಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ಬಾಪು ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200



20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Gypsum 200

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Gypsum 200

20 ಪಾಿರ್ತ ಭೇಭಯ ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 10

20 ಭೇಭರಾಮ ಫಷ  ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 40

20 ಭೇಭರಾಮ ಫಷ  ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 10

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 10

20 ಶಿಪುತಾ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Zinc Sulphate 40

20 ಶಿಪುತಾ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Zinc Sulphate 10

20 ಶಿಮೂತಿಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Zinc Sulphate 10

20 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Zinc Sulphate 10

20 ದಿ್ರರ್ತ ಮುಲ್ಲಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ಉಭರ್ ಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Zinc Sulphate 10

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Zinc Sulphate 10

20 ಗಟಿ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಡಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ನಾಗ್ ಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Zinc Sulphate 10

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Zinc Sulphate 10

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಾದ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Magnesium Sulphate 100

20 ವಿಟಿ ಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Magnesium Sulphate 50

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Magnesium Sulphate 50

20 ಗಂಗ್ಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Magnesium Sulphate 50

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Magnesium Sulphate 50

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Magnesium Sulphate 50

20 ಅಶೇೇಕುಮಾಯ ಬಿ ಕುದಿಾ ಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Zinc Sulphate 10

20 ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Zinc Sulphate 10

20 ದವಯಥ ವಾಗಿಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ಜಯ ೇರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Zinc Sulphate 10

20 ಕವಿತ್ತ ಮೇಳಕರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Zinc Sulphate 10

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Zinc Sulphate 10

20 ಮೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Zinc Sulphate 15

20 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Zinc Sulphate 10

20 ಜಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Zinc Sulphate 15

20 ಅಮಯ ಣಣ  ಸಿರಿಗಾಂಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Zinc Sulphate 10

20 ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ಶಿಮೂತಿಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ನಾಗರಾಜ್ ಸಿದದ ಣಣ  ಧೂಳಗಾಂದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Zinc Sulphate 10

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Zinc Sulphate 10

20 ಸಿರಾಜದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Zinc Sulphate 10

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಗರುಪಾದ  ಅರಂಕಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Zinc Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Zinc Sulphate 10

20 ವಿನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Malag (K) Zinc Sulphate 10

20 ವಿಟಿ ಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Zinc Sulphate 20

20 ಪಾಿರ್ತ ಭೇಭಯ ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 40

20 ಾ ಕಶ್ ಕೄ ವಾಕೇೇಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Magnesium Sulphate 25

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Magnesium Sulphate 25

20 ಯಮವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Magnesium Sulphate 25

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Zinc Sulphate 35

20 SIDDU ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 35

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 40

20 ಯವಿ ಚವಾಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Zinc Sulphate 40

20 ಸುನಿೇತ್ತ ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Zinc Sulphate 30

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 40

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 40

20 SIDDU ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 40

20 ಜೇಶಿ ಸಂಜೇವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Zinc Sulphate 20

20 ಸಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Zinc Sulphate 35

20 ಾ ಭು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 20

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Zinc Sulphate 30

20 ಶೄವು ಚವಾಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 30

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 30

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಕಾಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ಕಾಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Zinc Sulphate 30

20 ರೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 40

20 ರೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 40

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ಚನನ ಭಿ  ವಾಣಿಕಯ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ಚನನ ಭಿ  ವಾಣಿಕಯ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ಭಡ್ಡವಾಳ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ಭಡ್ಡವಾಳ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ನಜೇರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ನಜೇರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ಮುನಿೇರ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ಮುನಿೇರ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 18

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ನಬಿಪಾಟೇಲ ರ್ತಲಗಳ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ನಬಿಪಾಟೇಲ ರ್ತಲಗಳ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ಶಿರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Zinc Sulphate 25

20 ದಡು  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Zinc Sulphate 40

20 ದಡು  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Zinc Sulphate 10

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಫಜಂರ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Zinc Sulphate 25

20 ಬಂದಗಿ ಸಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಬಂದಗಿ ಸಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ಉಸಿಾನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಉಸಿಾನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Zinc Sulphate 40

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Zinc Sulphate 10

20 ಗಂಗ್ಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ಗಂಗ್ಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ವಿಟಿ ಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Zinc Sulphate 25

20 ವಿಟಿ ಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Zinc Sulphate 25

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 25

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 5

20 ಮುತುಿ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40



20 ಮುತುಿ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಅಲಿಾಫ್ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 20

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಇದದ  ಹಾಗೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಇದದ  ಹಾಗೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Borax 6

20 ಬಾಬ್ದ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ಗರುನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Borax 6

20 ಅಾಂಫವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 6

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 10

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 10

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Borax 10

20 ವಯಣಫಷ  ನಿಲ್ಲರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 10

20 ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 6

20 ಗಲಾಲ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 10

20 ಇಮಾಮ್ ಪಾಮಿಯಾ ಮುಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Borax 10

20 ಆಶ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 10

20 ಆಶ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Borax 10

20 ಯತನ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ಭಾಯತ್ತಫ ಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಶಿವಯಣ  ಘನೂರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Borax 10

20 ಚಂದುಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ಚಂದುಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Borax 8

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bhedsur Borax 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 10

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Borax 8

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 10

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 10

20 ಅಮುಲುಕ ಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ಭೇಮಾಶಂಕಯ ಚಳಗೇರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ಬಾಬ್ದರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Borax 8

20 ಶಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೇಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Borax 6

20 ಶಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೇಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 10

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Borax 10

20 ಫದುದ  ನಾಭದೇವ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 MD ಖಾಸಿಾಂ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Borax 8

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Sugur (K) Borax 10

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bhedsur Borax 10

20 ಶಾಂರ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 10

20 ಗಣರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bhedsur Borax 8

20 ಅಾಂಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Borax 8

20 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 10

20 ಚನನ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Borax 8

20 ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Borax 8

20 ಸಂಗಭನಾಥರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Borax 6

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Herur (K) Borax 8

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 4

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Herur (K) Borax 8

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Herur (K) Borax 8

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 10

20 ಬಗವಂತ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 18

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ಕವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ವಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Sugur (K) Borax 6

20 ಒಭನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Sugur (K) Borax 8

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 6

20 ಧಭಿಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 4

20 ಅಮೃತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ಮೇಸಭದ್ ಮುಷಾ ಫಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 6

20 SOMIBAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Borax 8

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 18

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Borax 8

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Borax 6

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Borax 6

20 ಸಂಜೇರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಗ್ಲ್ಲಪ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 14

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ಯವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 4

20 ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Borax 6

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಇರಾಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Borax 10

20 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Borax 8

20 ಬಿಜನ್ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 20

20 ಭಸಬೂಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ಸುಬದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Borax 12

20 ಮಾದೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 4

20 DATTU ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Borax 6

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Borax 6

20 ಶಿಕಂಠಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Borax 8

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Borax 8

20 ನಿಜಾಮೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ವಿನೇದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Borax 8



20 ರಾಭಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Borax 8

20 ಅಮಿರುದಿದ ೇನ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ಶಿಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Borax 8

20 ಭೇಭರಾಮ ಹೂಗ್ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Borax 6

20 ಶಂಕಯಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಸಿದದ   ಸನನ ದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 10

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 8

20 ನಾಡ್ಡಗೇಯ  ಕುಳಗೇರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 4

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 8

20 ಅಮಿನಾಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ಖಾಯ ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Borax 6

20 ಚಂದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Borax 8

20 ವಯಣಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಶಂಕಯಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Borax 6

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಇಸಿಾಯಿಲ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 12

20 ವಯಣಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಬಗವಂತರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ಜಟಿೆ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Borax 6

20 ಶಿಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ಸೇಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಅಮೃತಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ದೇವಿಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 AVVAPPA ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಮಂಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ವಿಶಲಕ್ಚ್ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಚನನ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಮಾಮವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಫಷಭಿ ತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ರಾಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ವಯಣಭಿ  ಅರೆ  ಮುಲ್ಲಮಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Borax 8

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ರೇ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ಭಹಾಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ಶಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Borax 8

20 ಬಾಪು ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Ferrous Sulphate 40

20 ಾ ದಿೇಪ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Ferrous Sulphate 60

20 ಶಿಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Ferrous Sulphate 40

20 ದಿ್ರರ್ತ ಮುಲ್ಲಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Ferrous Sulphate 24

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Ferrous Sulphate 10

20 ಅಶೇೇಕುಮಾಯ ಬಿ ಕುದಿಾ ಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 8

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 8

20 ನಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Ferrous Sulphate 10

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Ferrous Sulphate 12

20 ಸಿದದ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Ferrous Sulphate 8

20 ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Ferrous Sulphate 12

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 8

20 ದವಯಥ ವಾಗಿಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Ferrous Sulphate 10

20 ಮಲಾಯ  ಸನಿಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 8

20 ಜಯ ೇರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Ferrous Sulphate 8

20 ಕವಿತ್ತ ಮೇಳಕರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Ferrous Sulphate 12

20 ಶಯದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Ferrous Sulphate 8

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Ferrous Sulphate 12

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 25

20 ಫಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 15

20 ಫಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 15

20 ಫಕಕ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 15

20 ಫಕಕ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 25

20 ಫಕಕ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 8

20 ಬಾಕುಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 12

20 ಬಾಲ್ ಷಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 12

20 ಬಾಲ್ಲಕ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 12

20 ಬಂಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 8

20 ಬಂಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 12

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 12

20 ಫಷವಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 12

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 6

20 ಆನಂದ್ ಜನಾದಿನ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 12

20 ಅನ್ನಷ್ಯ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 12

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 8

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 12

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 4

20 ರಾಭ  ಯಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 3

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Ferrous Sulphate 18

20 ಮಾರುರ್ತ ಚವಾಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Ferrous Sulphate 50

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Ferrous Sulphate 50

20 ಸಿದದ ಬಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Ferrous Sulphate 50

20 ನೆಸರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Ferrous Sulphate 50

20 ಅಾಂಜಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 50

20 ಅನವಿೇಯಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 50

20 ಭನೂೂ ರ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Ferrous Sulphate 50

20 ಶಿಾ ೇಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 50

20 ಕಶಿಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Ferrous Sulphate 50

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 50

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 50

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Zinc Sulphate 10

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Zinc Sulphate 10

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Zinc Sulphate 25

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Zinc Sulphate 25

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ದಡು ಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Zinc Sulphate 25

20 ಹುಲ್  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Zinc Sulphate 25

20 ದುಾಂಡ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ಗರುಪಾದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 25

20 ಾ ಲಾಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಶಿಭನೆ  ನಡುವಿನಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40



20 ಸಿದದ ಣಣ  ಶಿಭನೆ  ನಡುವಿನಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಪೂಜಾ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಳಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 10

20 ಗಾಂಡಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 10

20 ರಾಜೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 15

20 ರಾಜೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 10

20 ಗಾಂಡಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 10

20 ಶಂಕಯ ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Zinc Sulphate 10

20 ದೇವೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Gogihal Zinc Sulphate 10

20 ಸೈಮದ್ ಬಾಬಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 10

20 ಘಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Zinc Sulphate 10

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Zinc Sulphate 10

20 ಖಾಯ ತ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಖಾಯ ತ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಮೆಲಾಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಾಿರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಾಿರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 40

20 ಭೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 40

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 10

20 ಅವಿನಾಶ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ಅವಿನಾಶ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಭೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 10

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಮೆಲಾಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ಮೆನ್ನದಿದ ೇನ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಮೆನ್ನದಿದ ೇನ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ಗೇಪಾಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 25

20 ಗೇಪಾಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 25

20 ಾ ಲಾಾ ದ್ ಷಜಜ ನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Zinc Sulphate 25

20 ಾ ಲಾಾ ದ್ ಷಜಜ ನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Zinc Sulphate 25

20 ಶಣಿು ಖಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Zinc Sulphate 20

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Zinc Sulphate 25

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Zinc Sulphate 25

20 ತಳವಾಯ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Zinc Sulphate 25

20 ತಳವಾಯ ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Zinc Sulphate 25

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Zinc Sulphate 25

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Zinc Sulphate 25

20 ಫಷ  ಮುದಗಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Zinc Sulphate 25

20 ಫಷ  ಮುದಗಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Zinc Sulphate 25

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Zinc Sulphate 20

20 ಭರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Zinc Sulphate 25

20 ವರಿೇಬಾಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Zinc Sulphate 20

20 PNDIT ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Zinc Sulphate 15

20 ವಯಣ  ದುಡಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Zinc Sulphate 10

20 ಸುಗಳ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 5

20 ಭಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 25

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 5

20 ಗೇಕಣಿ ಭಕನೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 15

20 ಗೇಕಣಿ ಭಕನೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 10

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 10

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 15

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 20

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 20

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 25

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 15

20 ಶಖ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 10

20 ಶಖ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Zinc Sulphate 20

20 ಯವಿೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 10

20 ಯವಿೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 25

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 25

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 20

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 15

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Zinc Sulphate 15

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 25

20 ಭಹಾಾಂತೇವ ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Zinc Sulphate 25

20 ಭಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 20

20 ಭಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Zinc Sulphate 20

20 ಭಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Zinc Sulphate 25

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Zinc Sulphate 25

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 10

20 ಶಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 25

20 ಶಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Zinc Sulphate 15

20 ಷವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Zinc Sulphate 25

20 ಷವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 25

20 ಗ್ಮರ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 10

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Zinc Sulphate 25

20 ಚನನ ಭಿ  ವಯಣ  ವಾಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ಅ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 25

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 15

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 15

20 ಜಗದಿೇಶ್ ವಿಠೀ ಲ್ ಉಜನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 10

20 ಭಹಾಾಂತವ  ವಿಠೀ ಲ್ ಉಜನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 20

20 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Ferrous Sulphate 50

20 ಗಂಗ್ಬಾಯಿ ಚಿನಭಲ್ಲಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Ferrous Sulphate 50

20 ಷವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 10

20 ಶಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Ferrous Sulphate 50

20 ಷರೂಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Ferrous Sulphate 50

20 ಕನಾಯ  ಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Ferrous Sulphate 50

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಜಮಾದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Ferrous Sulphate 12

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Ferrous Sulphate 10

20 ಸುಶಿೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Ferrous Sulphate 12

20 ಸುಶಿೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Ferrous Sulphate 8

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Ferrous Sulphate 12

20 ಭಡ್ಡವಾಳಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Ferrous Sulphate 10

20 ಭಡ್ಡವಾಳಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 10

20 ವಿೇಯಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Ferrous Sulphate 12

20 ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Ferrous Sulphate 10

20 ಸುರೇವ ಜಮಾದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Ferrous Sulphate 8

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Zinc Sulphate 20

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Zinc Sulphate 20



20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ರೇಣಸಿದದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ಭೇಮಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 25

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 15

20 ಷರ್ತೇಶ್ ಮಾಳಗೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 15

20 ಗರುಶಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Zinc Sulphate 20

20 ಶಿವಯಣ  ಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Zinc Sulphate 10

20 ಾ ಶಾಂತ್ ಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Zinc Sulphate 15

20 ದಯಾನಂದ ಸ್ಪಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ಮಿಜಾಿ ಷಯಿೇದ್ ಬೈಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ದ್ರನಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Zinc Sulphate 10

20 ಅಾಂಬಾದ್ರಸ್ ಫಷ  ಸಯಳೇಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Zinc Sulphate 15

20 ಷಲ್ಲೇಾಂ ಬಂಡೇನಜ್ ಮಾತೇಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Zinc Sulphate 10

20 ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Zinc Sulphate 10

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Banbi Zinc Sulphate 10

20 ನಿಾಂಫಣಣ  ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Zinc Sulphate 15

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Zinc Sulphate 10

20 ಭಹಾದೇವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Zinc Sulphate 10

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Zinc Sulphate 10

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Zinc Sulphate 10

20 ಜಟಿ   ಮಲಲ   ಕಲ್ಲಲ ರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Zinc Sulphate 10

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Zinc Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Zinc Sulphate 10

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Zinc Sulphate 10

20 ನಿಭಿಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Zinc Sulphate 10

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Zinc Sulphate 10

20 ಬಾಲಚಂದಾ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Ferrous Sulphate 12

20 ಸಂಜೇರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Magnesium Sulphate 50

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Magnesium Sulphate 16

20 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Magnesium Sulphate 50

20 ಷಣಣ  ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Magnesium Sulphate 100

20 ಷದ್ರಿರ್ ಷಯೆಯ ದ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Magnesium Sulphate 50

20 ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Magnesium Sulphate 50

20 ಶರು ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Magnesium Sulphate 100

20 ಲಚಮ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Magnesium Sulphate 50

20 ಾ ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Magnesium Sulphate 10

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Magnesium Sulphate 20

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Magnesium Sulphate 8

20 ಭಸದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Magnesium Sulphate 6

20 ಮಾಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Magnesium Sulphate 20

20 ವಯಣ  ಎಸ್ ಕುಾಂಬಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Magnesium Sulphate 12

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Magnesium Sulphate 10

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Magnesium Sulphate 12

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Magnesium Sulphate 8

20 ಅಲ್ಲನಾಬಿ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Magnesium Sulphate 20

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Magnesium Sulphate 8

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Magnesium Sulphate 18

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Magnesium Sulphate 8

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Magnesium Sulphate 6

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Magnesium Sulphate 6

20 MD ಖಾಸಿಾಂ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Magnesium Sulphate 18

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Magnesium Sulphate 8

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Magnesium Sulphate 12

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Magnesium Sulphate 8

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Magnesium Sulphate 16

20 ಶಾಂರ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Magnesium Sulphate 20

20 ಗಣರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Magnesium Sulphate 14

20 ಅಾಂಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Magnesium Sulphate 14

20 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Magnesium Sulphate 8

20 ಚನನ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Magnesium Sulphate 16

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Magnesium Sulphate 12

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Magnesium Sulphate 20

20 ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Magnesium Sulphate 6

20 ಸಂಗಭನಾಥರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Magnesium Sulphate 12

20 ಶಹಿೇನ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Ferrous Sulphate 50

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Ferrous Sulphate 50

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Ferrous Sulphate 50

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Magnesium Sulphate 20

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Zinc Sulphate 10

20 ನಾಡ್ಡಗೇಯ  ಕುಳಗೇರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Zinc Sulphate 10

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Zinc Sulphate 10

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Zinc Sulphate 10

20 ಅಮಿನಾಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Zinc Sulphate 10

20 ಖಾಯ ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ಚಂದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Zinc Sulphate 10

20 ವಯಣಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Zinc Sulphate 10

20 ಶಂಕಯಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Zinc Sulphate 10

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Zinc Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Zinc Sulphate 10

20 ವಯಣಭಿ  ಅರೆ  ಮುಲ್ಲಮಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Zinc Sulphate 15

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Zinc Sulphate 10

20 ಭದನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಚೇಕಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಭಚೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಭಚೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ನಿಾಂಗ  ಗೇಡ್ಡದರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತ್ತಾ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಸಷನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಷಲೇಮ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಇವಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ರ್ತ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಗರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ರಾಜಶಖಯಯಡ್ಡು  ಜಕನಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಪಾಿರ್ತ ಭೇಭಯ ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಭೇಭರಾಮ ಫಷ  ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಭೇಭರಾಮ ಫಷ  ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Rhizobium (Liquid Based) 3



20 ಸಿದದ ಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಕವಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರಷಲಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಶಿಪುತಾ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಶಿಪುತಾ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಮಂಜೂರು ಬಾಬಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಶಡುದ ಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Magnesium Sulphate 50

20 ಶಿವಯಣ  ಅಲ್ಲಲ ಕಿರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Magnesium Sulphate 58

20 ನಯಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Magnesium Sulphate 25

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Magnesium Sulphate 25

20 ಅನನ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Magnesium Sulphate 30

20 ಮೆಲಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Magnesium Sulphate 30

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Magnesium Sulphate 20

20 ಗಂಗ್ಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Magnesium Sulphate 20

20 ಎನಾಿ ಶೄರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Magnesium Sulphate 25

20 ಗಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Magnesium Sulphate 20

20 ಗಾಂಡ  ದಡು ಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Magnesium Sulphate 10

20 ಭೇಭಯಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Borax 8

20 ಎಮ್ ಡ್ಡ ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೂಫ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಗರುಫಷ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 6

20 ಸಿದುದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ನಬಿಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Borax 6

20 ಪೇರಾಶಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 8

20 ಕರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ವಾಂಕಟೆಾ ಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Borax 6

20 ಷರೇಜನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Borax 6

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ದೇಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Borax 6

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Borax 6

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Borax 6

20 ಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ಸನಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Borax 6

20 ಮಿನಕ್ಚ್ೂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ಾ ದಿೇಪ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಶಿಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 8

20 ದಿ್ರರ್ತ ಮುಲ್ಲಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ವಣಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Borax 6

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 6

20 ಫಸುಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Borax 6

20 ತಭಿ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Borax 6

20 ಜಗದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Borax 6

20 ಆಮಿೇನ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Borax 6

20 ಉಭರ್ ಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 8

20 ನಯಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Magnesium Sulphate 50

20 ಶಿಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಾದ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ವಿಟಿ ಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಗಂಗ್ಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ನಾಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Rhizobium (Liquid Based) 4

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಚಂದುಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಕಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Banbi Borax 6

20 ಕಶಿನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 4

20 ಗಜಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 6

20 ಹುಚಮ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 8

20 ಪಂಡ್ಡತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 6

20 ಪಾರುಬಾಯಿ ನಯಸಿಾಂಗ್ ಜಾಧವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 12

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 8

20 RAMABAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 12

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಭೂತಲ್ ಜಾಧವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 8

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 6

20 ಸಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 12

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 2

20 ನಿಾಂಗ  ಗರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 12

20 DESU ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 8

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 4

20 ಶಂಕರ್ ಸಾಂಡ  ಚಲವಾದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 6

20 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 10

20 ಸುಾಂದಯಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 10

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 10

20 ನಿಾಂಗ  ಮಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 2

20 ಗರುಫಷ  ಕುಾಂಭಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 2

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಪುತಾ  ಮಾಲ್ಲಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Borax 4

20 ಶಿವಾನಂದ ಅಡಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Borax 6

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Borax 25

20 ಸುಾಂದಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Borax 25

20 ಕಶಿನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Borax 25

20 ಗೌಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Borax 25

20 ಗೌಷಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Borax 25

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Borax 25

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Borax 6

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Borax 10

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 10

20 ಹಿಯಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 8

20 ಹಿಯಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 2

20 ಶೇೇಭಾರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Borax 4

20 ಶೇೇಭಾರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Borax 6

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Borax 20

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 10

20 ದ್ರಲತರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 80

20 ದ್ರಲತರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 20

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 10

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 4

20 ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 6

20 ಕ್ಚ್ಶಿ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 8

20 ತಹಾಾ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 2

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 10

20 ಕ್ಚ್ವನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 20



20 ಮಲಲ   ಉಪಾಲ್ ಬೇಯಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 20

20 ಬ್ದಗಗ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 10

20 ಜೆಟಿೆ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Borax 10

20 ಯಭಗರಿ ಸುರ್ಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 10

20 ಇರಾಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 4

20 ನಾಗೆಾ ಡ್ಡು  ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 6

20 ಸಿದದ ಣಣ  ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 10

20 ರಾರ್ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Borax 8

20 ಕುಪಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Borax 2

20 ಮಲ  ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಉಾಂಡ್ಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 6

20 ಕಶಿನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 4

20 ಭಣಿಕರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 LOAXMIBAI TUKARAM ಕಲಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 ವಯಣ  ಭಮಕರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 8

20 ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 2

20 ಮಾರುರ್ತ ಫಗಳೂರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 6

20 ಅಶೇೇಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 4

20 ಸುಶಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Borax 4

20 ಫಷರಾಜ ಉದಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Borax 6

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 10

20 ಪಂಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 20

20 ಸಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 4

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 6

20 ಸಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 10

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Borax 10

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Borax 10

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Borax 10

20 ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Borax 10

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 2

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 8

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 ಸಿೇತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಸಿದ್ರಧ ರೂIMಾಾ್ ನಿಾಂಫಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 ಭಲ್ಲ ೇವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 ಾ ಭು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 ತುಕರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Borax 10

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 10

20 ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ರೇಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Borax 10

20 ಸುರೇಶ್ ವಾಡ್ಡಯಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Borax 10

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Borax 8

20 ಗೇದ್ರರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Borax 18

20 ನರೇಾಂದಾ  ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 20

20 ನಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Borax 12

20 ನಾಗೆಾ ಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Borax 14

20 ವಾಂಕಟಾಾ ಮ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 12

20 ಗೇಧಿನ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 14

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 12

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 8

20 ಮೆಲಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 10

20 ಶಿವಾನಂದ್ ರೇಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Borax 12

20 ಅಬ್ದಫ ಲ್ ಜಫಫ ರ್ ಗಿರಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 14

20 ಶಣಿು ಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 12

20 ಅನಸೂಯಾ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 12

20 ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 10

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Borax 10

20 ಶಿಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 6

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Borax 4

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Borax 20

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Borax 80

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Borax 10

20 ಬಾಬ್ದರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Borax 4

20 ಜಗದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Borax 6

20 ಭೊೇರ್ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 20

20 ತುಲಾಜಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 22

20 ಧರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI ANAJAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಿೇಬಾನ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರಾರ್ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಷಯಷವ ರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಫಲರಾಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಫಲರಾಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Sugur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಷರೂಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Shelgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕನಾಯ  ಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Shelgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಡ್ಡವಾಳಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Shelgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಡ್ಡವಾಳಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ವಿೇಯಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Shelgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Watwati Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸುರೇವ ಜಮಾದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿಾ ೇಶಿಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 10

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 10

20 ಕಲಾರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Borax 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 12

20 ಇಾಂದುಭರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 6

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Borax 10

20 ಅಾಂಫರಿೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 12

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Borax 8

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 12

20 ಶಾಂತಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Borax 10

20 ರಾಭಚಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 6

20 ಚೆನನ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Borax 8

20 ಶಿವಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Borax 12

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Borax 10

20 ಸಾವಿರ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Borax 6

20 ಸುನಿಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Borax 8

20 ಗಣಧಯ ಕೇೇಟ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Borax 8

20 ಾ ಭಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 12

20 ಚಂದಾ ಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Borax 20

20 ಕಲಾಯ ಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Borax 22

20 ರಾಭಜನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Borax 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Borax 8

20 ಗರುಶಾಂತ  ಶಿ  ಜಡ್ಡು ಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Borax 6

20 ಜಮಶಿಾ ೇ ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Borax 12

20 ಶಾಂತ  ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Borax 10

20 ಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Borax 12

20 ಯೂನಸ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Borax 20



20 ಭೇಭಬಾಯಿ ಹೆಚ್ ಯ ರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Borax 22

20 ಗಲಾಲ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Borax 22

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Watwati Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಅಲ್ಲನಾಬಿ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 MD ಖಾಸಿಾಂ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂರ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಣರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚನನ ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂಗಭನಾಥರೆಡ್ಡು  ಶರಿಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸನ್ನಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಗವಂತ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಷಕುಕ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಧಭಿಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮೃತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೇಸಭದ್ ಮುಷಾ ಫಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಸಮಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 50

20 ಮಂಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 6

20 ವಿಶಲಕ್ಚ್ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 26

20 ಚನನ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Borax 20

20 ಮಾಮವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Borax 10

20 ಬಾಪು ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 50

20 ಭಣಿಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಶಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಫೈರ್ಜದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಈಯ  ಕಟಿೊ ೇಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ನಾರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ವೈಜನಾಥ ಸೂಮಿವಂಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬಯತ್ ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅಮೃತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬ್ದಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅನಿತ್ತ ಗಣ್ಣಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಈಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಮಾರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇೇಟಕಲ್ಲಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಶಿಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಾದ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಜರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅಶೇೇಕ್ ಪಾಯ ಡೆೆಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬಾಬ್ದ ಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬಾಬ್ದ ಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬಾಬ್ದ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಫಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಫಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಫಕಕ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಫಕಕ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಫಕಕ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬಾಕುಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬಾಲ್ ಷಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬಾಲ್ಲಕ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬಂಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಫಷವಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI ALLAPURA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI ALLAPURA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಆನಂದ್ ಜನಾದಿನ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅನ್ನಷ್ಯ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TEGALATIPPI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರಾಭ  ಯಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TEGALATIPPI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ನಾಗೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ವಾಂಕಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಸನ್ನಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಆವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ವಿೇಯಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬ್ದಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಮಾಳ  ಸಣಮಂತ ನಾಡಗೇರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅಮೃತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10



20 ಗಯಣ ಅ ಯ ಗೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Salhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಕಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶೇೇಭಾ ಎಲ್ ಸಿಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಯಹಿೇಾಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರಾಜಶಖರ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಬಾನ್ನಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalhipperga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಮಾರೆನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಪರಾಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಬಿಾಂದುಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸುನಂದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಹುಚಮ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಪಂಡ್ಡತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Salhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Salhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭೇಮಾಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಪಾರುಬಾಯಿ ನಯಸಿಾಂಗ್ ಜಾಧವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 RAMABAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Salhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಭೂತಲ್ ಜಾಧವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Salhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Salhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Salhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಲಾಲು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಿಾಂಗ  ಗರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 DESU ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಂಕರ್ ಸಾಂಡ  ಚಲವಾದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸುಾಂದಯಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಿಾಂಗ  ಮಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಗರುಫಷ  ಕುಾಂಭಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Shelgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಕಶಿನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ವಕುಾಂತಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ನಾಗಮಯ  ಕೇಟಾಾ ಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬಾಬ್ದ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಗಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Borax 6

20 ಚ್ಚಾಂದಿಫ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ವಕುಾಂತಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ನಿಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Borax 6

20 ಅಜಿ ತ್ ಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Borax 6

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Borax 6

20 ರೂಪಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ಭೇಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Salhalli Borax 6

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Borax 6

20 ಮಾಲ್ಲಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Borax 6

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bhedsur Borax 6

20 ತುಳಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Borax 6

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 6

20 ಫಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Borax 6

20 ನ್ ಚೌಡ್ಲಪುಯಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Borax 6

20 ರುಕಿಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 10

20 ಭೇಭರಾವ್ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಚೌಡ್ಲಪುಯಕರ್ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Borax 10

20 ವೈಕುಾಂಠದ್ರಸ್ ನಿೇಲಕಂಠರಾವ್ ಚೌಡಪುಯಕರ್ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Borax 16

20 ಭಹೇವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಚೌಡ್ಲಪುಯಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Borax 10

20 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಅನವಿೇಯ  ಬಾಭನಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಜಗನಾನ ಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalhipperga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಿಾಂಗ್ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಾಯಣರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಿಮಿೄ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕಳಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಿರುಪಾಕ್ಷ್  ಕುಾಂಬಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Sugur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Shelgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Shelgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಪತ್ಾಂಬಿಾ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಿಷ್ನಣ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಗರುಸಿದದ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಪಾಿರ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಪಾಿರ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭನೇಸರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3



20 ಜೇಯಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸೇಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸುನಂದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಕುಾಂತಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದಲತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಹುಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಇಯಗಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA PSB(Liquid Based) 3

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಫಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI PSB(Liquid Based) 3

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI PSB(Liquid Based) 3

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU PSB(Liquid Based) 3

20 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA PSB(Liquid Based) 3

20 ಮಾಲ್ಲಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI PSB(Liquid Based) 3

20 MD ಶಫ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA PSB(Liquid Based) 3

20 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA PSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI PSB(Liquid Based) 3

20 ಮಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA PSB(Liquid Based) 3

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA PSB(Liquid Based) 3

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA PSB(Liquid Based) 3

20 ಬೆಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA PSB(Liquid Based) 2

20 ಹನನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA PSB(Liquid Based) 2

20 ವಿವವ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಣಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU PSB(Liquid Based) 3

20 ಷಲ್ಲಮಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA PSB(Liquid Based) 2

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA PSB(Liquid Based) 2

20 ಸುನಿಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಳಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA PSB(Liquid Based) 3

20 ಕರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K PSB(Liquid Based) 3

20 ಯಬಿಯಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA PSB(Liquid Based) 3

20 ಅಲ್ಲಮಾಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU PSB(Liquid Based) 3

20 ಪಾಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA PSB(Liquid Based) 3

20 ಗಡುಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU PSB(Liquid Based) 2

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿಯೊೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K PSB(Liquid Based) 2

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU PSB(Liquid Based) 2

20 ಕಾಂಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU PSB(Liquid Based) 3

20 ವಸಬದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU PSB(Liquid Based) 3

20 ಯಮವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA PSB(Liquid Based) 3

20 ನಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇಪಾಲಸಿಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU PSB(Liquid Based) 2

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಸಭಿ ದ್ ಸನಿೇಫ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Gobberwadgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಾ ಭು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sadnapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಳಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI NEERADAGI (S M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI NEERADAGI (S M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Jawalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Jawalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುನಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 IRAPPA ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೇಭಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿಷ್ನಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ದಶಥ್ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಸುಮಿತ್ತಾ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಯೊೇಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಭಹಾಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯಂಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ತುಕರಾಾಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಧನರಾಜ್ ವಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸುಶಿಲೇಾಂದಾ  ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಮಾರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಿಾಂಗ  ಚೌಡಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಹಾಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಶಂಕಯ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸಚಮ ಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಾಂಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರೇಣುಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಿಮಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಫಷರಾಜ ಚೆನೂನ ರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Mallbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Mallbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಅಭಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಗತಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇವೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI ANAJAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಮಂತರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 USMAN ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 NABI SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗೇಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4



20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮಯ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Maradgi S.Madarki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kachur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI NEERADAGI (S M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಪುತ್ತಳಬೇಗ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Gobberwadgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ತುಳಜಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿರಾಮ ನಾಮಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜೇವವ ರಿ ವಿೇಯಣಣ  ಭಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಾಮಬ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾಮಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಸದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಸದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಸದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿಯೊೇಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K PSB(Liquid Based) 4

20 ಪಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU PSB(Liquid Based) 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA PSB(Liquid Based) 5

20 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅಾಂಜನಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾರ್ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮಿನಾಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖಾಯ ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚಂದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣಮಯ  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 AVVAPPA ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮಂಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿಶಲಕ್ಚ್ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚನನ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಯಸಿಾಂಲು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಮಯ ಕೇೇಟ್ಟ ವಿಜಮಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Dumadri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ನಿಾಂಗ  ಗೇಡ್ಡದರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಹಾಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಪುಟಾಲಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಸನಿ ಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿವಯಣ  ಅಲ್ಲಲ ಕಿರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA PSB(Liquid Based) 2

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ನಯಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA PSB(Liquid Based) 2

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಅನನ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA PSB(Liquid Based) 2

20 ಮೆಲಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ನಾಗಣಣ  ಕಡು ಯಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA PSB(Liquid Based) 2

20 ಅಮಯ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL PSB(Liquid Based) 2

20 ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA PSB(Liquid Based) 2

20 ವಿೇಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HOSALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಂಕಯ  ನಾರಾಮಣ ಪೄಟಕ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA PSB(Liquid Based) 2

20 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA PSB(Liquid Based) 2

20 ಗೇಪಾಲಕೃಶಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA PSB(Liquid Based) 2

20 ಷಿರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA PSB(Liquid Based) 2

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA PSB(Liquid Based) 2

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI PASTAPURA PSB(Liquid Based) 2

20 ಸಂಗಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI PASTAPURA PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿಮೂತಿಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI PASTAPURA PSB(Liquid Based) 2

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KORAVI PSB(Liquid Based) 2

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KORAVI PSB(Liquid Based) 2

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ದೇರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಷತಯ ನಾರಾಮಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಗೇಪ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KORAVI PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಸಬೂಬ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KORAVI PSB(Liquid Based) 2

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA PSB(Liquid Based) 2

20 ಅಕಫ ರ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI PSB(Liquid Based) 2

20 ಅ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI PSB(Liquid Based) 2

20 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI PSB(Liquid Based) 2

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA PSB(Liquid Based) 2



20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA PSB(Liquid Based) 2

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA PSB(Liquid Based) 2

20 ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA PSB(Liquid Based) 2

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA PSB(Liquid Based) 2

20 ಗಟಿ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಡಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA PSB(Liquid Based) 2

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA PSB(Liquid Based) 2

20 ದೇರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA PSB(Liquid Based) 2

20 ನಾಗ್ ಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA PSB(Liquid Based) 2

20 ಸುನಂದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA PSB(Liquid Based) 2

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL PSB(Liquid Based) 2

20 ಅಮಾನ್ನಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL PSB(Liquid Based) 2

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲ್ಲ ೇವ  ಭಲಾಕ ನ ರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA PSB(Liquid Based) 2

20 RAMABAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ಭೂತಲ್ ಜಾಧವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಸಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಲಾಲು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಿಾಂದುಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಕಶ್ ಕೄ ವಾಕೇೇಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಯಮವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ವೈಕುಾಂಠದ್ರಸ್ ನಿೇಲಕಂಠರಾವ್ ಚೌಡಪುಯಕರ್ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಹೇವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಚೌಡ್ಲಪುಯಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಖೇಭಸಿಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಚೌಡಪುಯಕರ್ ಶಶಗಿರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಸದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಟಿ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಅಾಂಬಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಮಾರೆಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI PSB(Liquid Based) 2

20 ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಲಚ್ಚಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಜಮಶಿಾ ೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೆ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಮಿೇನಾಕ್ಚ್ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಬಾಲಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಷಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಾನಾಾ ಯ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶೇೇಭಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಆದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಾ ಭು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಭಾಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ನಾಗರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಾಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಕಾಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಯ ೇರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜಶಿಾ ೇ ಅಣಣ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಲಕಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಭಸಿಯುದಿದ ೇನ್ ಜಸಗಿೇಯದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ದೇಸು ಖೇರು ಚವಾಾ ಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರುದಾ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಾಂಕಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನ್ನದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಕೄಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಮ್ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ನಿಲ್ಲರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Malag (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕಶಿೇರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಕಸಿಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಆನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalhipperga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಅನನ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 11

20 ಗಾಂಡೇರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ರ್ತ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ರೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ರೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Salhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಕಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ನಾಭದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಪಾಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಪಾಿರ್ತ ಚನವಿರಾಮ ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಪಾಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಫಡ್ಲಡಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Salhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13



20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಫಡ್ಲಡಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Herur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಗರುಶಾಂತಭಿ  ಅಪಾ ರಾವ್ ನಿಲ್ಲಲ ರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 13

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚನನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಹಿೇರಾ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪಕ್ಚ್ೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಪಾಿತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಖರ್ ತಂಫನಾಯ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ರಾರ್ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸೇನಿಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭೇಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಲಕಿ್ಷ್  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಮಾ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನರೇಾಂದಾ  ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಬಂದಗಿ ಸಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಬಂದಗಿ ಸಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಉಸಿಾನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಉಸಿಾನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾರ್ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಭಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಪೄಾಂಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಮೃತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಯಸಿಾಂಲು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Mallbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಹಾಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಹುಣಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI NEERADAGI (S M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಹುಣಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Bilwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kachur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಜಗನಾನ ಥ್ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸೇಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದ್ರಲ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಆನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಾರು ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಸುಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಷರಿತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ತ್ತರಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಫಲರಾಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಗಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಗೇಪಾಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Jawalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಜಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕ್ಚ್ಸಾಾ ರೆಡ್ಡು  ಪಾಷಲವಾಡ್ಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಸದೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗೆಮು ನಾಮಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರ್ತಭಿ ವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 7

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಅನೇಕಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಸಣಮಂತನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 9

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಅಕಕ ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚನಭಲಲ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಬೌಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಾಗಣಣ  ಕಭನಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜಯ ೇರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಸೇವು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಚವಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಕಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಬಮಾಿನಂದ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಬಮಾಿನಂದ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಮೌಲಾಾಂಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಿಭಿಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಿಭಿಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ರೇವನ್ಬ್ಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8



20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಪುಾಂಡಲ್ಲೇಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಸಭಿ ದ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಸಭಿ ದ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಮಂರ್ಜ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಸಮಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ವಿೇರೇಶ್ ಬಂಡಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಯಹಿೇಾಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಮೇಹ್ದದ  ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಚೌದರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಎಮಿು  ಆಷಗ ರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಷದ್ರಶಿ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಯವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಇರಾಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಿಜನ್ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಸಬೂಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸುಬದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾದೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 DATTU ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಕಂಠಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಸಬೂಬ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಷಫವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಂಕರ್ ಹಷಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಯಣಭಿ  ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ಇಟಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KANCHANALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಾದ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಿಟಿ ಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಗಂಗ್ಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ನಾಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಚಂದುಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಗಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI ALLAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಜರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಬನಿನ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಾಂಕಟರಾಭನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅಶೇೇಕುಮಾಯ ಬಿ ಕುದಿಾ ಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KANCHANALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ನಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಿದದ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 12

20 ದವಯಥ ವಾಗಿಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಮಲಾಯ  ಸನಿಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಜಯ ೇರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಕವಿತ್ತ ಮೇಳಕರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಯದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಮೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಜಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅಮಯ ಣಣ  ಸಿರಿಗಾಂಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಷಯಷವ ರ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿಮೂತಿಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ನಾಗರಾಜ್ ಸಿದದ ಣಣ  ಧೂಳಗಾಂದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಪಾಿರ್ತ ಭೇಭಯ ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗಲಾಲ ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೇಮಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI PASTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರೇಣಸಿದದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಕಕ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸೇಭಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HOSALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮೃತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗಯಣ ಅ ಯ ಗೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶೇೇಭಾ ಎಲ್ ಸಿಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯಹಿೇಾಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI PASTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜಶಖರ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾನ್ನಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5



20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾರೆನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಪರಾಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಬಿಾಂದುಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸುನಂದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HOSALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅಮಾನ್ನಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಬಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನೆಸರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಜಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅನವಿೇಯಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭನೂೂ ರ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿಾ ೇಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಶಿಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಹಾಶಿಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಂಕರ್ ಸಾಂಡ  ಚಲವಾದಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಾಂದಯಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗ  ಮಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಗರುಫಷ  ಕುಾಂಭಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗಮಯ  ಕೇಟಾಾ ಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಣರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಭು ಗದ ಗಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಭಿಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಫಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ದಡು ಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಿಾಂದುಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಭಿ  ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ಇಟಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಕಶ್ ಕೄ ವಾಕೇೇಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯಮವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಯಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ  ಪಾದಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ನಯಷಯಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರುಕಿೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಜಿ ತ್ ಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ತುಳಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವೈಕುಾಂಠದ್ರಸ್ ನಿೇಲಕಂಠರಾವ್ ಚೌಡಪುಯಕರ್ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹೇವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಚೌಡ್ಲಪುಯಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಟಿ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಬಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಕಾಂತಭಿ  ಹುಣಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ತಭಿ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಬಿಫ ೇರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಾ ಭಾರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಷಣಣ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಕಲಾಯ ಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಹೇತ್ತಬ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಹೇಮಾರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಪೂಜಾ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಳಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಗಾಂಡಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಗಾಂಡಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಮಾರೆಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಂಕಯ ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಸೇಭಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇವೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸೈಮದ್ ಬಾಬಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಘಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kachur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮೌಲಾಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಲ್ಲ ೇವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಾಂಜಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಾಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Yalgod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಾರ್ತಮಾ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Yalgod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Yalgod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Karkihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Karkihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5



20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುರ್ ಬ್ದಯಣ್ಣಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sadnapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರುಕ್ಷ್ನ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಬಾಷ್ಯ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಧಭಿಣಣ  ಶಿಶಿಾ ೇನ  ವಾಡ್ಡಯಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಿೇಬಾನ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಾಂಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕುಲಸುಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TEGALATIPPI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಯಸೂಲ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TEGALATIPPI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾದಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜೇಲಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುಜಾಾ ನಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Jawalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಗ್ಲ್ಲಪ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಾದೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಿಜಾಮೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿನೇದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಮಯ   ಜಕರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪುತ್ತಳ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯಶುರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 AKSAR SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸನಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಮಾಯ ಕ್ಬ್್ದಲ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಶಿವಯಣ  ಖಾಯ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿವವ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಧಭಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಆನಂದ್ ಎನ್ ಬೆಲುಗ ಾಂಪ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷತ್ತಾ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಸಷನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷಲೇಮ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಇವಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರ್ತ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ರಾಜಶಖಯಯಡ್ಡು  ಜಕನಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಪಾಿರ್ತ ಭೇಭಯ ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಫಷ  ಭಾವಿಕಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Watwati Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ವೇಸ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Watwati Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಯಸಿಾಂಲು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫೈರ್ಜದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಈಯ  ಕಟಿೊ ೇಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ತುಳಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನ್ ಚೌಡ್ಲಪುಯಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರುಕಿಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭರಾವ್ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಚೌಡ್ಲಪುಯಕರ್ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವೈಕುಾಂಠದ್ರಸ್ ನಿೇಲಕಂಠರಾವ್ ಚೌಡಪುಯಕರ್ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹೇವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಚೌಡ್ಲಪುಯಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಖೇಭಸಿಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚೌಡಪುಯಕರ್ ಶಶಗಿರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಸದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಟಿ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಾಂಬಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾರೆಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Liquid based Consortia 2

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಘಾನ ಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Liquid based Consortia 2

20 ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಭಾರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಟೆಲ್ ಎಾಂ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Malag (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5



20 ಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿೇಯಭಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಂಜೇಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ತುಕರಾಾಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗನಾನ ಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಪಾ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಶಾಂತ್ ಜೇಗಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕುಲಕಣಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿೇಯಬದಾ   ಸೇಬಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಹನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಲಾಯ ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ ಫಷ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅಮೃತ ಗರುನಾಥ ಧೂಳಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಪಾಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಲಾರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಇಾಂದುಭರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಾಂತಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಾವಿರ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುನಿಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂತೇಷಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗರುಶಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗಣಧಯ ಕೇೇಟ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಭಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾನಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಲಾಯ ಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಭಜನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗರುಶಾಂತ  ಶಿ  ಜಡ್ಡು ಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಮಶಿಾ ೇ ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಬಗವಂತ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Saidapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು  ಕಸೂಾ ರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಷರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಬಾಬ್ದ ಕುಡಂಫಳೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜೇಲಾನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸುಜಾಾ ನಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಎಮ್ಡ್್ಡ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಾ ದಿೇಪ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷರೇಜನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷರೇಜನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಷರೇಜನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಾಮಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಖಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅಾಂಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 DATTU ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿಕಂಠಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಿಜಾಮೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಿನೇದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಭಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅಮಿರುದಿದ ೇನ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೇಭರಾಮ ಹೂಗ್ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಂಕಯಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಧತುಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚೆನನ ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಫೇಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕ್ಚ್ವನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಲಕಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಲಕಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಟಿೆ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮಾದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KANCHANALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KANCHANALA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಣಿಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಸಭಿ ದ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HOSALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2



20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿಶವ ರಾಧಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗಟಿ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಡಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಾಗ್ ಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಖಯೂಮ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜೈಬ್ದನಿಸಾೂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಪಕ್ಚ್ೇರ್ ಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವೈಜನಾಥ ಸೂಮಿವಂಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬ್ದಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅನಿತ್ತ ಗಣ್ಣಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಈಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮಾರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷರ್ತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಿೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕು ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಆಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸುಶಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷಫವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಾರುರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗಂಗ್ಧರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಾಂಕಟರಾಭನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣ  ಈಗ  ಸಲಸಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Liquid based Consortia 2

20 ಭಹಾನಂದ ಮೄರ್ತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ದವಯಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ಅನಾನ  ರೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ಪಾಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ಧನಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ಮಾದೇವಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಮಾದ್ರಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ಯಾಗ  ಸಲಸಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Liquid based Consortia 2

20 ಸುಶಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Liquid based Consortia 2

20 ಾ ಭಾಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Liquid based Consortia 2

20 ಸಂತೇಷ್ ಕೇೇಟಾಕ್ಚ್ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Liquid based Consortia 2

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Liquid based Consortia 2

20 ಕಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ಕಶಿನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ಗಜಾನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ಹುಚಮ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Liquid based Consortia 2

20 ಪಂಡ್ಡತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Liquid based Consortia 2

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Liquid based Consortia 2

20 ಭೇಮಾಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Liquid based Consortia 2

20 ಪಾರುಬಾಯಿ ನಯಸಿಾಂಗ್ ಜಾಧವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TEGALATIPPI Liquid based Consortia 2

20 ಚ್ಚಾಂದಿಫ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Liquid based Consortia 2

20 ವಕುಾಂತಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KORAVI Liquid based Consortia 2

20 ನಿಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Liquid based Consortia 2

20 ಅಜಿ ತ್ ಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Liquid based Consortia 2

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Liquid based Consortia 2

20 ರೂಪಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Liquid based Consortia 2

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Liquid based Consortia 2

20 ಭೇಭವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Liquid based Consortia 2

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Liquid based Consortia 2

20 ಮಾಲ್ಲಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Liquid based Consortia 2

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Liquid based Consortia 2

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Organic Manure 300

20 ಗಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Organic Manure 250

20 ಸೇಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Organic Manure 400

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Organic Manure 200

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Organic Manure 350

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Organic Manure 250

20 ಸುನಂದ್ರ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Organic Manure 250

20 ನಿಾಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Organic Manure 200

20 ವಕುಾಂತಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Organic Manure 150

20 ದಲತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Organic Manure 200

20 ಜಗದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Organic Manure 100

20 ಹುಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Organic Manure 150

20 ಇಯಗಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Organic Manure 50

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Organic Manure 100

20 ಲಾಲು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Organic Manure 200

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Organic Manure 150

20 ಹಿರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Organic Manure 200

20 ಹಿರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Organic Manure 250

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Organic Manure 250

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Organic Manure 100

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Organic Manure 250

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Organic Manure 250

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Organic Manure 200

20 ಮಾವಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bhedsur Organic Manure 150

20 ಮಾವಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Organic Manure 150

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸಿದಿದ ಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Organic Manure 100

20 ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Organic Manure 150

20 ದ್ರಯ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Organic Manure 150

20 ದ್ರಯ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Organic Manure 100

20 ಬಾಬ್ದಮಿಮನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Organic Manure 100

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Herur (K) Organic Manure 250

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Organic Manure 150

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Organic Manure 250

20 ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Organic Manure 100

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Organic Manure 100

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Organic Manure 200

20 ಹುಸೇನ್ ಭಾಷ್ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Organic Manure 200

20 ಭೇಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Organic Manure 250

20 ದೇಕಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Organic Manure 350

20 ಧೊೇಲಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Organic Manure 300



20 ಧೊೇಲಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Organic Manure 300

20 ದುಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Organic Manure 300

20 ದುಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Organic Manure 250

20 ಲ್ಲಯಾಖತ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Organic Manure 300

20 ಗರುಶಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Organic Manure 250

20 ಜೇಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Organic Manure 400

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Organic Manure 400

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Organic Manure 300

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Organic Manure 250

20 ಪೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Organic Manure 300

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Organic Manure 350

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Organic Manure 400

20 ನಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Organic Manure 250

20 ಸಾತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Organic Manure 300

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Organic Manure 250

20 ಕಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Organic Manure 250

20 ಭಭತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Organic Manure 250

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Organic Manure 200

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Organic Manure 350

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Organic Manure 400

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Organic Manure 350

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Organic Manure 400

20 ಆಶಿಫ್ ಮುಲಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Organic Manure 400

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Organic Manure 350

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Organic Manure 300

20 ಬಿಸಿಿಲಾಲ ಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Organic Manure 300

20 ಷರ್ತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Organic Manure 200

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Organic Manure 300

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Organic Manure 250

20 ಮೌಲಾ ಷಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Organic Manure 300

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Organic Manure 250

20 ಕಾಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Organic Manure 300

20 ಮೇೇರ್ತರಾಮ್ ವಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Organic Manure 250

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Organic Manure 300

20 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Organic Manure 300

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Organic Manure 300

20 ಅಮೃತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Organic Manure 350

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Organic Manure 250

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಕಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಬಿಸಾಬ್ ಹಾವಾಲ ದ ರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿಾಂಗ ಜೆಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಂಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಖಾಸಿಾಂ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಾಸಿರುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮಘರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ನಿೇಲಕಂಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಪಾಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ದೇಕ್ಚ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಲನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭೇಭಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಣಣ  ಎಸ್ ಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷನಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಹೂಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷಕೄಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಜನಿವಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೇಯಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ತುಳಜಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಖ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಷಯದ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಘವೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಣಮಂತ ಡೆಾಂಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕವವ್ ಚವಾಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TADAPALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿರಾಮ ನಾಮಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜೇವವ ರಿ ವಿೇಯಣಣ  ಭಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಲಾಯ ಣಿ ರಾಥೊೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚುನ್ನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಪಾಾಂಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಾ ಭು ತಭಿ ಣಣ  ಬೆನೇಕನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮುನ್ನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಘು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಉತಾ ಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರೇಖಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಣಣ   ತಭಿ ನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೇಮಾಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೇಮಾಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಬ್ದ ಚವಾಣ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭನೇಸರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜೇಯಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸೇಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಇಯಗಂಟೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TEGALATIPPI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3



20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿರಾಜ್ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಾರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯವಿೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಿಲ್ಲಕ ವ ಸ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 DILIP ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯಜಕ್ ಅಸಭದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಮ  ಕೇನಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮುನೆನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ತುಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Watwati Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಮು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಕವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಈವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI PASTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸುನಿೇತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 IRAPPA ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಶಿಕಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೇಭಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಡ್ಡ.ಹಾಜ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ದೇಕಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಪುತಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದೇರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಿಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂಡಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wadgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wadgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸನಿ ಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನೆಸರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಭಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜೆಮು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅನಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಗದಿೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ದಷಾ ಗಿೇರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಿದದ ಮಯ .ಎಸ್.ಭಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಿನನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸನಮಂತರಾವ್ ನಿೇಲ್ಲರು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮೌನವಿೇರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 INDU BAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸುಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಾಬ್ದರೆ ಚಿಾಂಚೇಳಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಣಿು ಖ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಾ ೇಮಂತರಾವ್ ಚಿಾಂಚೇಳಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಿಷ್ನಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ದಶಥ್ಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸುಮಿತ್ತಾ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಾಂಬಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HOSALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಾಂಬಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI ALLAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಾಂಬಾಯ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಮಿನಾಬಿ ಗೇಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI ALLAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಮೃತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಮೃತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಆನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI PASTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ANASUBAI ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI CHINTAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯೊೇಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾಾಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಇಟಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಪೄಾ ೇಭ ಜಾಧವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಲಗಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಯಂಕ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ತುಕರಾಾಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸನ್ನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸನ್ನಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷಫಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಹಿಪಾಲರೆಡ್ಡು  ಎಸ್ ಕಯಣಿಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3



20 ಶಿಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅನಾನ ರೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸನಮಂತರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಹಿರಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿವಾನಂದ ರೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಶಿೇರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅಾಂಫರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣ ಗೌಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ರಾಜಳಿಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 MAMATA ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಪಾಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 MAREMBI ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಂದಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಂದಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಿಾಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KUDHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಲ ಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದ್ರಯ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರ್ತಮಿಾ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚನನ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಪುತಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನರೇಾಂದಾ  ಗೇವಿಾಂದ ರಾವ್ ವಾಕೇೇಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗರುನಾನ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ತ್ತನಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸರಿೇಶ್ ಸಂಕಲ ಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಟಿ್ಟ ೇಭನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಾಂಫಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಕಕ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಫಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಯಮಶ್ ಯಾಕಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗನಾನ ಥ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚ್ಚಾಂದ್ರಾ ನ್ ಪಟಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಣಮಂತ್ತಾ ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HALAJERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸರಿೇಶ್ ಸಂಕಲ ಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಪಾಾಂಡುರಂಗ ಕೄ ಮೄಳಿನಿ ನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 LABLE SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wadgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಖಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಠಾಕೂರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮೇಗಳ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೌಸಾಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೌಸಾಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕೃಶಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಾಂಬಾಲ್ಜ  ಅಮೄಾ ಶ್ ಶಂಕಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಮ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ತಂಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಾನ ತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಚ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸೇಭಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾವುತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಯವಿೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮವವಂತರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಣಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಉದಮ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Herur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮುಕ್ಚ್ಾಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಿೇಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mavinsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bhedsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಾಲ ರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4



20 ಶಿಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅಶಿವ ನಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಿವವ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸೂಮಿಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೇಡ್ಡನಾೂ ಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bharatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಜೇಮ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಇಶಕ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಲ್ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಮರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಖಾಬ್ದಲ್ ಭಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜೈನೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಕಭಲಾಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಯಚಮ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಭಲ್ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಡೆ  ಆರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮೃತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗಾಂಡಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂಗಣಣ  ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖಾಸಿಾಂಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kodadur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿೇಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಿಮಿೄ ಭಿ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಹಷದಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Herur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಶದ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Shelgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಟೊೇಟಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪಾಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Herur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Shelgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದ್ರವುಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ಕೇರಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರುದಾ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿಾ ೇಮಂತರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಆನೆಮಿಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Chincholi (H) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅನಿಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ನಯಷಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅನನ ವಿೇಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಖಭಿ  ನಯಷಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI DONNURU Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರ್ತ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿವಯಣಯಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಿದದ ಭಿ  ಕಳಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kandagol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಖಭಿ  ನಯಷಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗೇಾಂದಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Gotur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲ್ಲ ೇವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾಜಶಖರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಗನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Mangalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಯಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TEGALATIPPI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಾಶಕ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಿೇಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖುಷಿಿದ್ ಅಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಪರಿದ್ರ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಬಿಫ ೇರ್ ಮಿಯಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಿೇಯಕ್ಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TEGALATIPPI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಖತಲ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚನನ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TEGALATIPPI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KORAVI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದ್ರಲ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೇಭರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಸಾಾ ನ್ ಷಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಪಜ ಲ್ ಮಿಯಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖಾಸಿಾಂ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಕಯುಮ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮಿೇರ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI PASTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮೇೇಸನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4



20 ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TEGALATIPPI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖಾದರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖತ್ತಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಪುಾಂಡಲ್ಲಕಸಿಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕವೇರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಪಾಿತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕವೇರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗಾಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಾಂಬಿರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಿೇಯಬದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖತ್ತಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 APಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Bhedsur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿವೇಕನಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಂಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Watwati Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಭಿ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಇರಾಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Rajapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭನಸುಯ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Revai Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರೇ  ಬೆಾಂಕಾಂಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Kalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿರಾಜ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಖದರ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಖತಲ್ SAB ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗಂಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಂದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಾ ಕಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಕಂಬಾಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದಿ್ರರ್ತ ಮುಲ್ಲಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಿ ಾಂತ್ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI NAVADAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಉಭರ್ ಪಾಶ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿವಯಣಮಯ  ಭಠರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿೇಯಬದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗಟಿ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಡಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Arankal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI PASTAPURA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಹಾದೇವಿ ತು ದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ   ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದದ ರೇಡ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದಳ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಂಕಯಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 AMOGEPPA ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷಫವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅನನ ರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದಾ ಭಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಿಾಂಗಣಣ  ಗೌಡ ಸಿದಗಿರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸವಾಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರುಕಭಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Hulgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಶೇೇಕುಮಾಯ ಬಿ ಕುದಿಾ ಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KALAGI Tengli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಆಮಿೇನ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅ  ಷಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದದ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಾಂತಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಸುಯಪುಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಧೊೇಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಲಲ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಂಗಣಣ  ಷಜಜ ನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಾಂತ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Ainapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಸಿೇರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೇಭಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಕುಾಂತಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೌರುಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಸದೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮೌಲಾಲ್ಲ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಇಮಾಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಇಮಾಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗರುನಾಥ ಗೌಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ASHOK ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷಫವ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಹೂಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಇಬಾಾ ಹಿಮಾ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮಿೇರ್ ಟೆಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಮಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಬ್ದ ಸಾಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4



20 ಮಲಲ ಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಂತೇಷ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SERI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮೃತ್ ರೆಡ್ಡು ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಭಷೇಕ್ ರೆಡ್ಡು  ದೇವಮುಖ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗೇಾಂದಾ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದಾ ಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅನಂತಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಬಿ ಷಬ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗೇಶ್ ಗತೆಾ ೇದ್ರರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶುಶಿೇಲ ಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕವಿತ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕುಶವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಣಣ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಲಾವೇವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷರ್ತೇಶ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI HULASAGUDA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಲ್ಲೇಲಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರೂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಿಲಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಭಜತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಉಮವ ಮಲಭಡಗಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚುನ್ನನ ನಿಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮಿನಾಬಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಪಾಾಂಡುರಾಾಂಗ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಯ ೇರ್ತ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷಚಿಮ ತ್ತನಂದಮಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗೌಯಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಖಾ ರ್ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಿವವ ನಾಥ ಸುಪೄಲ ೇತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಚಿನಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅನನ ಪೂಣಿ ಷಜಜ ನಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭುನೇವವ ರಿ ಷಜಜ ನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಾಯರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಹೆಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಸಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI SUNTANA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಿೇಲಕಂಠ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಿಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಪಾಿರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯಮವವ ಯ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೇಭಶೄಟಿ್ಟ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಂಡೆ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿವಯಣಮಯ  ಭಠರ್ತ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಪುತಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI GANJAGERA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರುದಾ ಣಣ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಿಜ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಆನಂದ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚ್ಚಾಂದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಭಲಲ  ನೇರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI RATAKAL Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಭರಾಮ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI TADAPALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬೇಗಂ ಬಿೇ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MUKARAMBA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರೇಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸುಮಂಗಲಾ ಶಿಶಂಕರ್ ಸಚಮ ಡ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Saidapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ದುಡು  ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣಭಿ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಲಲ   ನಾಟ್ಟಕರ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಎಮ್ ಡ್ಡ ಬಾಬ್ದ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಮಂತ ರಾವ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI KODLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಸಭಿ ದ್ ಮುಷಾ ಫಾ ಕಲಬ್ದಯಗಿ KALAGI KODLI MOFA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಾಳಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲ್ಲಯಾಖತ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜೇಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಂತೇಷ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪೇಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಗದಿೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಸೂಲ್ ಶಖ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಿಫನ್ ಬಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದ್ರಾ ರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5



20 ಗಡುಭ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಭತ್ತಜ್ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚನನ ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಬೇಡ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಲಲ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಭತ್ತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಠಾಕೂರ್ ಸಿಾಂಗ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಆಶಿಫ್ ಮುಲಾಲ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಿಸಿಿಲಾಲ ಬಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷರ್ತೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜ್ ಮೇಸಭಿ ದ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rajola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದುಗಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಬೈ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಬೈ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಾಫವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇವಿಾಂದಾ   ದಂಡೊೇಬಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಯಾಯಮಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿೇರೂಪಾಕ್ಷ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿಾಂಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಯೊೇಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ವೈ.ಅಮೇಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಶವ ರಾಧಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಜಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಾ ಭಾರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಾ ದಿೇಪ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹುಸೇನ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ASHOK Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದುಗಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rajola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುರೇವಬಾಬ್ದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಫನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿೇಯಬದಾ ಮಯ  ಬೆಲಲ ದ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ ಭಡ್ಡವಾಳ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಸೂಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಾಯರ್ತೇಮ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ  ವಾಗರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಬಿಫ ೇರ್ ಮಿಯಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಮಯ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತಂಗಭಿ  ಗೌಡರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಧೂಳಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಫಫ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮುನಿಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲ್ಲ ೇವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾಶಕ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೇನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಮಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಬದಾ ಬೈ ಎಾಂ ದಸಾಾ ಪುಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷನಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಮಯ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಶಿಕಲಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲ್ಲಾಂಗಣಣ  ಎಸ್ ಆರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಮಯ ದ್ ಮೆನ್ನಡ್ಡನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೇಭವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಾಂಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಾ ೇನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಮಾ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶನಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದಡು  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಆಮಿೇನ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಖಾದಿೇರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಫನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4



20 ಮಾರೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶರಿೇಫ್ ಬೈಗ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಣಣ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗೇಜಾಿ ಬಾಯಿ ಮಂಗಿಲಾಲ  ಬಟಿ ದ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗೇಜಾಿ ಬಾಯಿ ಮಂಗಿಲಾಲ  ಬಟಿ ದ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕೇೇರೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಾಂಕಟೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಬಿೇಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸನಮಂತ್ ರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಧಭಿಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರ್ತಾ ಾಂತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಟಿ್ರ  ಜಾಧ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಲಾನಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಯಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭರಿಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ASHOK Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಂಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದಡು  ಕವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇಕ್ಚ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಾಂತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಾಮಫ ನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇಕೄಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಾಫವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ASHOK Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಮಿತ್ತಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರ್ತ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಾಂಕಟೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಡ್ಡ.ಹಾಜ ಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಫನಾನ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾಫಣಣ  ಸಿದದ ನೂರು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕವಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯತನ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗಾಂಡ  ಬಿ ತಳವಾಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹಾಷನಟೆಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕದ್ರಯನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಫಷ  ನಯಷಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಫಷ  ನಯಷಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತ್ತಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಸರಾ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ ಬಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ ಬಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಾ ೇದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಾ ೇದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ ಶ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹೇವವ ಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಹಂಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದವಯತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅರ್ಜಿನ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಗ್ಗ ಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಮಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಯೊೇಗಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ್ತಭಿಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5



20 ನೂಯಜಹಾ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮೇೇಹಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಸಿಮ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಫಫ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಿೇಲಕಂಠ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜ ಬಿಐ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರ್ಜಲೇಖಾಬಿ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಶಯಿಕ್Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಭಹಿೇಮುದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹಿೇಮುದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮಯ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ತನ್ನ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಕಾ ಮ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡು  ಪಾಲಪ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಂಗ್ಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿೇತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೇೇಭಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕವಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಡ್ಡ ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪೇಮಾಿ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೌಲನ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದ್ರಯ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ನಮಾಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ ಇಟಗಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ ಇಟಗಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಂಜಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕೆಲಾಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಭಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರ್ಮಿಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಕವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿನೇಡ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಚಂದು ರಾಠೇಡ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾತ್ತಿಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪೇಮಾಿ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪೇಮಾಿ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮೆಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶಿಾ ೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವಿಕ್ಚ್ಯಣ್ ಡ್ಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಲಾಲ ವುದಿದ ೇನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿೇರೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸುಮಿತ್ತಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂದಿೇಪ್ ಎಚ್ ಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 MAKTUMSAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಮಯ ದ್ ಮೇಸಬೂಬ್ ಮಿಯಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶೆದ್ರ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶೆದ್ರ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇೇಸನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಖ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಸದೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಘವೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಿೇಲಕಂಠ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಇರಾಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 USMAN SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಕವಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕವಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಪಂಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಷಜಜ ನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 BIBI Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2



20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಷಲ್ಲೇಾಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹಾಜಮಿಮನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ನಿಭಿಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಶಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 USMAN SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜೇವವ ರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷದ್ರಶಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬೇಗ್ಾಂಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೌಲನ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಗಡುಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬೇಗ್ಾಂಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಬಿಯಾ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಶಿೇದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಸುಮಿಯಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಾಹೇಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಪೇರ್ ಅಸಿ ದ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಶಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಸೈದ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ವಿವೇಕ್ ಯವಿೇಾಂದಾ  ತೇಲಕ ರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಯಣ ಯಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಾಯಿಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಭನಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಡ್ಡ.ಹಾಜ ಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಯಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಾಮಫ ನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭರಿಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Malag (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಾಂತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ   ಭಲಗಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಠಾಕೂರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹಿೇರು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕೃಶಣ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಾಸು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಾಸು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕಯ ತೇಪು ಚವಾಾ ಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಶು ವಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮೇೇಸನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹೇಭಲಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಾಫವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಷಫನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಫನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಾಶಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 MOTIBAI Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಘಾನ್ನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಮು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂತೇಷ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪುಣಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚೇಕಲ  ರೇವ ಜಾಧವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಮ ಸಿಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಮು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೇನಿ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಾಂರ್ತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹೇಬಾಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಣಣ  ಷಫನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಕುಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪಾಾಂಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿಲೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿನೇದ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹೇಭಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪಾಯ ಟಿ್ರ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಾಲು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇಲಾ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಷ್ನಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಣಣ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4



20 ಈವವ ಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಎಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣುಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರ್ತ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಫನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಾಮಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಖಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಜಾರಾಾಂ ಕಟಲ   ಕಲ್ಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅನನ ಪುರಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಲಲ   ಬಿ ಎಸ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಖಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಾಂಕಟೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಸದೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತರು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶುವಾ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೇನ್ನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇೇನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಧನರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತ್ತರಾ ಸಿಾಂಗ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದುಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮುನಾಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನ್ನಮಾನ್ ಸಿಾಂಗ್ ವಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೇಧಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಂಗಿಬೈ ಗಣತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಭಿ  ಕೇೇಗಿಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಾಬ್ದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ನಿಭಿಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಗವಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೈದ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಪುತಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಈವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಬೈ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವಿಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗದೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇಕ್ಚ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಮೂರ್ತಿ ಶಸಿಾ ರ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಾಂಬಿಕ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರ್ತಭಿಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾವಿೇರ್ ಜೇಡ್ಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಆನೆಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೇಭಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದಧ ರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಕಂಠಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೇಭಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಯಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಳಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಾ ವಿೇಣಕುಮಾಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಾಂತಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಿಭಿಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಾ ಭಾರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಯ ೇರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಕ್ಚ್ೇನಾ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಂಜೂರು ಮಿಯಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಬಿಫ ೇರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 RAJSAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಶುಕುಮಿಿಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹಾಸಿನಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಾಂಡಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಾಲಾ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಡ್ಡ.ಹಾಜ ಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತುಳಸಿರಾಮ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ್ತ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕ್ಚ್ವನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತ್ತಮಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರುಕಿ್ಚ್ ಣಿ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ನಾಮಕ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಭವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂತೇಷ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೌಲಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸರಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪಾಾಂಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇನಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಿರ್ ಬಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತರು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇೇರ್ತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹುಸೇನಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪುಮಿ ಸುಭಾಷ್ ಚವಾಾ ಣ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಂಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೇಭ ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಫವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾಹೇಬಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಸದೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನಿ ಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದಡು  ಭೇಭಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸರ್ತಾ ಯದ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಿಹಾನಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹನನ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇರಾಜ್ ಷಜಜ ನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಸಿೇರ್ ಖಾನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಸಿೇರ್ ಖಾನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣುಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಭಲಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಂಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮಯ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚ್ಚಾಂದ್ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಾಂಫಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೇವಿಾಂದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ್ತ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲ ೇವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುನಿಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲ ೇಶಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದುಗಿಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದಡು  ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮಯ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಂತಮಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಫನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಯೊೇಗ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಾ ಕವ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿಾಂಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಆನೆಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾವಿೇರ್ ಜೇಡ್ಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 RAJSAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಬಿಫ ೇರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇದಿನಾಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 MODIN SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬ್ದರಾನಾೂ ಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಶುಕುಮಿಿಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೌಕತ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಂಜೂರು ಮಿಯಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಕಂಠಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಾಂತಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿಭಿಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಯ ೇರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಾ ಭಾರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ನಿಭಿಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5



20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೇೇಸನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಆನಂದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಎಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮಯ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಕಂಠಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದಧ ರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದಧ ರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಗರುಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಾಂಕಟರಾಭನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಷಮಯ ದ್ ಹುಸೇನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅ ರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದುಗಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇನ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕೃಶಣ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹಾಲ್ಲ ಮಿಯಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮೃತಮಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಲಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನ್ನಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮುತಾ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಪೂಜಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ದಿ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾರಾಮಣ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾರಾಮಣ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೌಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಸಭಿ ದ್ ಸನಿೇಫ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಸೂಾ ರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮುನಿಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಪಾಟಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಿೇಲಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾತ್ತಿಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ದೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದ್ರಾ ಮ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಿೇಲಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕೆಲಾಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಂಕ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಸದೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೇಭಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕೇೇನ  ಫಣ್ಣರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷಭದ್ ಸೇಫಸಾಬ್ ಅಲಟೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಖಾಸಿಮ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾಶಕ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಖಲ್ಲೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸನಿೇಫ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೌಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿಾಂಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಯಸಿಾಂಗ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದ್ರಭಯಗಿದದ  ಗರು ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದ್ರಭಯಗಿದದ  ಗರು ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕವಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮಯ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪಾಿತ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿವಯಣ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಲ್ಲತ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾಶಕ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹಾಜಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಾ ಕಶ್ ದಡು ಭನಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಾಂಡ  ದಡು ಭನಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅನಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇಣಸಿದದ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಕಕ ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಕಕ ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಾಗಿೇಯರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸಭಿ ದ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿಕಂದರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೌಲಾಾಂಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಿವವ ರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕವೇರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಶೇೇದಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಎಸ್ ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಘವೇಾಂದಾ  ಸಾಕ್ಚ್ರೇಲಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮಿನಾಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಾ ೇಭರ್ತ ಅನಿತ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೆಬೂಬ್ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಸೂಾ ರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪೂಜಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಸೂಾ ರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೊೇಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸೇಭಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದಡು  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮುಕುಾಂದಯಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮುಕುಾಂದಯಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಕುಮಾಯಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಮಿತ್ತಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಫನಾನ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅನಂತಕುಮಾಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇಕಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸ್ಪನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಖ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ದೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಮಾಯಳಿಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಮಮಾಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಾಪರ್ ಹುಸೇನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಣಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಡು  ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವೇಾಂದಾ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೈಮದ್ ಬಾಫರ್ ಮಿಯಾಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದಡು  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸೇಭಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಂಡ್ಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಜಡ್ಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಿೇಯ  ಕುಸುನೂರು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಎ.ಯಶಿೇದ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣಮಂತರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಆರಿಫ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಗನಾನ ಥ ಪ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸುರೇವಬಾಬ್ದ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರ್ತ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ ಮಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಾಲ್ ಅಸಿ ದ್ ಪಾಾಂಡೆ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ಬೆನಕ್ಚ್ನ ಲ್ಲಲ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಲಲ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಅಭಜ ದ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗಾಂಡಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಂತೇಷ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಸದೇ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹಾಜ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಮಾಶ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಣಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರ್ತ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಕಶಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಕಶಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಹಂಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.4



20 ಹಂಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಹಂಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಚಂದಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ವಯಣಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ದುಗಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಜಾಬಿ ಖಾನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಉಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಂಗಣಣ  ಷಜಜ ನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಜಯ ೇರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಚಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 NAAZ ಪಾವಿೇಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭೇಭರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಫೇಜ್ ಖಾನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗಣರ್ತ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಹಾಜಮ್ ಖಾನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಸುನಗಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಅಮಯ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭಲಲ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ರಾಘವೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮೌಲನ್ ಮುನಸಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ರ್ತ ಯಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮುನಿಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮುನಿಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಷಫವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಷರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 MAQBOL Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷಭಿ  ಎಸ್ ದಂಡಗಾಂದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಿ ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭಸಭದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rajola Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮಾಳ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸುನಂದ್ರ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಬಾಷ್ಯ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rajola Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮಾಳ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 4

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಜಯ ೇರ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಕಶಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಕಶಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಅರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮುರುಗೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಚ್ಚಾಂದ್ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮೇೇನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮಾಲ್ಲಿಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಬ್ದ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಾಚು ಷಖುಾ  ವಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಿಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಾಗೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭಸಿದ್ ಖಲ್ಲೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ದೇವು ರೆಕು ರಾಥೊೇಡ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ದೇವು ರೆಕು ರಾಥೊೇಡ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸೈಮದ್ ಮುತೂ ಪ್ ಹುಸೇನಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಈಯಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ದ್ರಲತ್ ಖಾನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ರಾಜಭಿ  ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಾಫವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಾಫವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಷದ್ರಶಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಯಂಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಂಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ದ್ರಯ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗೇವಿಾಂದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸರ್ತಾ ಯದ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಲಾಯ ಡಲ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kundanoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಾಫವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಅಭಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭಸಮೂದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಿವು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭಸದೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮಾರೆಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಗರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸರಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kundanoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4



20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ಗೇಪಾಲ್ ಜಾಧವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಕ್ಚ್ಸಾನ್ ಗೇಪಾಲ್ ಜಾಧವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಿೇಲಕಂಠ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಹುಸೇನಾೂ ಬ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಜೈನ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಾಂಕಟ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ದೇವು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಚನನ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ದೇಕ್ಚ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ದಡು  ಕವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಯಂಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ದ್ರಯ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಆವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಫಷರಾಜ್ ಎಾಂ ಬಿೇಯಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ರಾಭಚಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶೆಕ್ ಅನವ ರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಕ್ಚ್ವನ್ ಕಶು ಚವಾಣ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಿದದ ರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸುಲೇಮಾನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮಾತ್ತಿಾಂಡ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಬಾನ್ನ ಬಿಐ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗರುಮೂರ್ತಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಾಂತಭಲಲ ಗೌಡ ದಡು  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಕರಿಘೂಲ್ಲ ವಾಡ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಿೇತ್ತ ರಾಮ್ ಜೇಶಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Turnur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಅಡ್ಡವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imidacloprid 17.8% SL 4

20 ವಿಜಮರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rajola Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗೌಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭಹೇವವ ಯ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗೇವಿಾಂದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಕಭಲ್ಲ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಜಮಶಿಾ ೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಂಜೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rajola Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಯಣ್ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಜೇರ್ ಅಸಿ ದ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಫೇಕ್ ಮಿಯಾಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA KADABURA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ದೇವಿಾಂದಾ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rajola Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಅಮಯ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಭಲಂಗ್ ಪಾಶ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಖ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಅಮಯ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಪಾಶ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kundanoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭಹೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಸನಿೇಫ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kundanoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಹೇವಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಹಂಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಅಮಯ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಯಣ  ಮನಿನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಯಣ  ಮನಿನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಅರ್ಜಿನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rajola Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ರಾಚಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಠರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಯಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಸೇಭಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಶಿಕಂಠಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದಧ ರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗರುಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಕಾಂಟೆ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಮುನೆನ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಬಂಡ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಪೂಜಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಪಾಾಂಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಹುಸ್ಪನ್ ಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ನಾರಾಮಣ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭೊೇಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಗೌಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗೌಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಶಖ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಯಹಿೇಮ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಷಿರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಮಾಯಳಿಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Imidacloprid 17.8% SL 0.4



20 ದಿ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭಸದೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಕೆಲಾಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಯಂಕ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ವಯಣ  ಹಸೂರು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 AMOL Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಯಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನೆಮಿೂ ಾಂಗ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನೆಮಿೂ ಾಂಗ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಾಗಣಣ  ಷಜಜ ನ್ ಶೄಟಿ್ಟ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಖಾಜಾ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಹುಸೇನ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಾಗಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ವಯಣಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಚಂದಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಚಂದಾ ಭಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭಹೇಫಬಿಫ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಭಹೇಫಬಿಫ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಷಫನಾನ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಗವಿಾ ಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಮೌಲನ್ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಿಾಂಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಕಾಂತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಸಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಚಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 NABI SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಷಣಣ  ಕವಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮುನಿಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಗಡು SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಿದದ ಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಿದದ ಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಭಹೇವಚಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಾಗೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಯಸಿಾಂಗ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ರಾಜಾ ಅಸಿ ದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮೆಬೂಬ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ದೇವಿಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಅರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಮುಕಾ ರ್ ಅಸಭದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಫಸಿಸಾಿಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಂಶೇೇದಿದ ೇನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಚಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಯಂಕಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ ಇಾಂದೂರು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಚಂದಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ದುಲಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಈವಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮಲಲ   ಭಹಾರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ನಾರಾಮಣ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಾರಾಮಣ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಪಂಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಕ್ಚ್ವನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಕ್ಚ್ವನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ನಗಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಮಾಳ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಚನನ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸೇನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಜಗದಿೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಚಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.4



20 ಸುನಿೇತ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ವಿೇರೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಫಷರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಕಸೂಾ ರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಗೌಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಅಶೇೇಕ್ ಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಫಶಿರೇದಿದ ೇನ್ ಡ್ಲಕರೆ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಅಬೇಡ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಪೇಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಮಾಳ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಷಯಷವ ರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಮೌಲಾ ಷಬ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿಯೊೇಗ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಾತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಂತೇಷ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಜೆಮಿೂ ಾಂಗ್ ಪುನ್ನನ  ರಾಥೊೇಡ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಕೇೇನ  ಫಣ್ಣರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ ಷಭದ್ ಸೇಫಸಾಬ್ ಅಲಟೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಕಸೂಾ ರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಗರುಶಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಬಂಡ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Imidacloprid 17.8% SL 0.9

20 ಗಣೇಶ್ ಾ ಸಾದ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Imidacloprid 17.8% SL 1.1

20 ಆಶಿಫ್ ಮುಲಾಲ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಜೇಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಕವಿತ್ತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಾ ಕಶ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಬಿಸಿಿಲಾಲ ಬಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MUPATA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಚನನ ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಷರ್ತೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಂತೇಷ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಎಸ್ ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಪೂಜಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imidacloprid 17.8% SL 0.1

20 ಚನನ ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Profenophos 50 % EC 2

20 ಲ್ಲಾಂಗನಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಆಶಿಫ್ ಮುಲಾಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಿಸಿಿಲಾಲ ಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಪುತಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Profenophos 50 % EC 1

20 ಸೇಭಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 50 % EC 2

20 PRVATI Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಜಶಿಾ ೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಜಶಿಾ ೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿಕುಮಾಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿಕುಮಾಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಾಂಫರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಾಂಫರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಾಯಿಬನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಾಯಿಬನಾನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Profenophos 50 % EC 1

20 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿಟಿ ಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Profenophos 50 % EC 1

20 ವಿಟಿ ಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಮಶ್ ರಾಥೊೇಡ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಯಮಶ್ ರಾಥೊೇಡ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿವಾನಂದಮಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿವಾನಂದಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 2

20 AMBUSING Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Profenophos 50 % EC 2

20 AMBUSING Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಎಾಂಡ್ಡ ಜಹಿೇರುದಿದ ೇನ್ ಸಸೂಿರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Profenophos 50 % EC 2

20 ರುಕಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.05

20 ನಯಸಿಾಂಲು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಜಗನಾಥ ಲೊಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಭರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಸಂರ್ಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಜಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ತೌಫಕ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಜಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಕೂಫ ಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಫಷರಾಜ ಸುಾಂಕದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಈಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜಶಖಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸನಭಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ರ್ತ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಸರುನ್ ಯಶಿೇದ್ ಖಾನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3



20 ಶಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಕೂಫ ಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಜಗದಂಫ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ನಯಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ನಾಗಶೄಟಿ್ಟ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭನೇಸರ್ ಮುಲ್ಲಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಂದಿಗೆಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಶೇೇಕ ಕಮಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಗಾಂಡಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗಾಂಡಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಗಂಗನಲ್ಲಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಾ ಭಾಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಫಕಕ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಣಿಕ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ತರು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಣ್ಣಣ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ನಾಗನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಅನನ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಲಲ್ಲತ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕವಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಸೇಮವವ ಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವೈಜನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಾಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಭೂಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ರಾಭಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಅಮೃತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಲಕ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಕಾಂಟ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಹುಲ್  ತಳವಾಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಭಲಕ ನಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ರ್ತರುರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಭಹಿಬೂಬ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲ್ಲಾಂಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ಭೇಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ರಾಜಕುಮಾಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 2

20 ಸಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 3

20 ಧಭಿಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಗಡು ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ವಯಣಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷಜ್ಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪಂಚಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಠರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಭಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಸಂಡೇಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಯಮಾನಂದ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಯಮಾನಂದ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಅಪಾ  ಸಾಹೇಬ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಗಾಂಡುರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಗಾಂಡುರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಅನನ ರಾಮಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಚಂದಾ ಕಲಾ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಲಾಲ್ ಭಸಭಿ ದ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ನಿಾಂಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ವೈರ್ಜನಾಥ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭಡ್ಡವಾಳ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1.3

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾಜಸಾಬ್ ಶೆಖ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ANASUBAI Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1.5

20 ಗರುನಾನ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1.5

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಲಾಲ್ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MUGULANAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಅ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI TONASANAHALLITI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ವಿವವ ರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಸುಮಂಗಲಾ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MALAKUDA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಿವಾನಂದ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಮಾರೇವ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಮುಕಾ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭಾಗಿೇಯರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಮಾರೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3



20 ಭಹಾದೇವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಮೇರ್ತಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗಂಗ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಜಂಗಿೇರಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚ್ಚಾಂದ್ರೂ ಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಭಲ್ ಅರ್ಜಿನ್ ರಂಡ್ಡೇವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚ್ಚಾಂದ್ರೂ ಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ ಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಅಪಾ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಅರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಾಗಿೇಯರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ತುಳಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಾ ೇರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಜಯಾನಂದ ರಾಭಚಂದಾ  ಕಾಂಫಳೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಾಬ್ದರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಾರೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಾ ಭುಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ   ಬಿ ತಳವಾಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಶಿನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಾರೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೇನಾಬಾಯಿ ಅಾಂಫರಾಮ ಸಿಾಂಗೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಗೇಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲ್ಲಾಂಬಾ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಿತ್ತನಂದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ದುಲ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗೌರಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೇನಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗೇದ್ರರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಭಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚನನ ಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಂಕಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI IVANI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಂತೇಷ್ನಕ ಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶಿಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಉಮ್ದ್ೇವಿ ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ ್ಅಪಾ ಾಂಡೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಫನಸಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕದ್ರಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಶೇೇಕ್ ಸಿಾಂಗ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಅಾಂಫರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅನ್ನಸೂಯಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪಂಡ್ಡತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷಯಷವ ರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇವಮುಖ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಣೊೇಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅನ್ನಸೂಯಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಹಾಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಆನಂದರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಧೂಳಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುಫಫ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಮುನಿಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಲ್ಲ ೇವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಮಾಶಕ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಂಕಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಮೇನ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಮಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುಬದಾ ಬೈ ಎಾಂ ದಸಾಾ ಪುಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಶಭಶೇದಿದ ೇನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಲ್ಲಾಂಗದಳಿಿ  ಅಶೇೇಕ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೈಮದ್ ಚ್ಚಾಂದ್ ಪಾಶ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಶಿಾ ೇದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಸಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹೆಬೂಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷನಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಮಯ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಶಿಕಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲ್ಲಾಂಗಣಣ  ಎಸ್ ಆರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3



20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಯಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭರಿಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ASHOK Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭರೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯಂಕ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದಡು  ಕವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇಕ್ಚ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಾಂತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಾಮಫ ನಾನ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾನಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ದೇಕೄಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಾಫವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಂದಗಿ ಷಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ASHOK Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುಮಿತ್ತಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಹಿಯಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭನೇಸರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯಂಕಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸನಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 INDUBAI VASANT SOLANKAR Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಲ್ಲಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಾಷ್ಯಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಆಮಿೇನ್ ಟೆಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಡ್ಡವಾಳ  ಪೄದದ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಸಂತೇಷ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಹಾದೇವಿ ತು ದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಮ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಂಕೄಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ತಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಭಹಾಾಂತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಶಂಕಯಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ರೇಡ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ರ್ತ ಣಣ  ಅಮೇಗೆ  ಮೇಯಟಗಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಭಲಕ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ರಾವುತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಚ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೇಭಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಲಾನ ತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭನ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ನಿಾಂಗ  ಭಯಗನೂರು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಲಕ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುಮಿತ್ತಾ  ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅನನ ರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷಫವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಶೇೇಕ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ   ಪೂಜಾರಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಚೆನನ ಫಷ  ಕುಾಂಬಾಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಿಾಂಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಯೊೇಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ನಿಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಾನ ತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೊೇಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಗಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ದ್ರವುಲಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚೆನನ ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 IMAMBI Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಂಡಗಿಸಾಬ್ ಮುಜಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಫೇಜಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಾಂತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಲವಂತರಾಮ ಕರಿಸಿದದ ಗೇಳ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶೇೇಭಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಶೇೇಕ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಲಾಯ ಣರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಖಾಯ ತ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರ್ತ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಾಂಕಟೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಡ್ಡ.ಹಾಜ ಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮುತಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ ಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3



20 ದ್ರಯ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಾಂಬಾಡ್ಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ರಾವ್ ನಂದೂರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಜಗನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಣಮಂತ್ತಾ ಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕೆಲಾಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಭಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರ್ಮಿಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿನೇಡ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಚಂದು ರಾಠೇಡ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಾತ್ತಿಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪೇಮಾಿ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪೇಮಾಿ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮೆಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಮು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 2

20 ನಂದ್ರಯ  ನಾಮಕ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೇಭಲಾ ನಾಮಕ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಮಭೇಮ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಗರುನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Profenophos 50 % EC 1

20 ಾ ಭಾಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಲಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಾಗಯ ಶಿಾ ೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣಫಷ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Profenophos 50 % EC 3

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಮಿೇದ್ರ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA MALAGATTI Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MADABULA Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಾ ೇದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Profenophos 50 % EC 3

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿವವ ನಾಥ ಚನನ   ಮಿನಜಗಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Profenophos 50 % EC 3

20 ರೇಣಸಿದದ   ಮಂಡೇವಾಳ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Profenophos 50 % EC 3

20 ಫನಿನ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Profenophos 50 % EC 3

20 ನಬಿ ಖಾನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ  ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೇಭವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಕಯಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಗಲಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂಗ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದ್ರಾ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಾಣಿಕಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ರ್ತಭಿ ವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಗದಂಫ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿೇಯಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿೇರಾರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Profenophos 50 % EC 3

20 ಷಚಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಆವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಬ್ದದ ಲ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಅನಂತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಅನಂತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Profenophos 50 % EC 3

20 ಆಾಂಟೆಾ ಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಾಂಜಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಆವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Itga Profenophos 50 % EC 3

20 ASHOK Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಾಸಾ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Profenophos 50 % EC 3

20 ಜನಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಪಾ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ  ದೇಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಶೇೇಕ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿೇರೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Profenophos 50 % EC 3

20 ಆನಂದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಣಣ   ಭಡ್ಡವಾಳ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Profenophos 50 % EC 3

20 ಗಲಾಾಂ ಮಜಾದ ನಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಭಕೂದ ಮ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 2

20 ವಾಂಕಟರಾಮ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Profenophos 50 % EC 3

20 ವಾಂಕಟರಾಮ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಲಾರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಜ ರಾಘವೇಾಂದಾ  ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 50 % EC 3

20 ಆನೆ  ಭಣಿಗಿರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಾಯಿತ್ತಬ್ ಶ ದವೇಿಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಂರ್ಜಳಾ ಮಾಲ್ಲಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 50 % EC 3

20 ತವಾಬ್ ರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 50 % EC 3

20 ಗಿರಿೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿೇಯಬದಾ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 50 % EC 3

20 ಗರುದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 50 % EC 3

20 ರೇಣುಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂಜೇಕುಮಾಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Profenophos 50 % EC 3

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Profenophos 50 % EC 3



20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಜರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಅನಂತ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Profenophos 50 % EC 3

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದಾ ಶೄಟಿ್ಟ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಸನಿೇಫ್ ಖಾನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Profenophos 50 % EC 3

20 ಾ ಕಶ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Profenophos 50 % EC 3

20 ನಯಷ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಾಗಿೇಯರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ವೈಜನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Profenophos 50 % EC 3

20 RAM ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷಣಣ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಾಪರ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 3

20 ಷವಿತ್ತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Profenophos 50 % EC 1

20 ವಿೇಯಶೄಟಿ್ಟ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Profenophos 50 % EC 2

20 ಾ ಭು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Profenophos 50 % EC 2

20 ರುಕಿ್ಚ್ ಣಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುನಿೇಲ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಿತಾ ಲೇಖ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Profenophos 50 % EC 3

20 ಹುಸೇನ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಾಣಿಕ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗಮಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಣಿು ಖ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 3

20 ತ್ತರಾ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಗದೇಮಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Profenophos 50 % EC 1

20 ಮಾಣಿಕಾ ವ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI DANDOTI Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಲಾರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾಯಿನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಲ್ಲಾಂಗರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MAHANAGARA Profenophos 50 % EC 1

20 ದಿ್ರರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಗಂಗ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಜಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಂತೇಷ್ನಕ ಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂತ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸೈಮದ್ ಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾಗರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 3

20 ಶುಬ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 2

20 ಶುಬ ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 3

20 ಜೇರಾನ್ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Profenophos 50 % EC 3

20 ಅನನ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Profenophos 50 % EC 3

20 ತ್ತರಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 50 % EC 3

20 MADEPPA Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 50 % EC 3

20 ಪಾವಮ್ ವಾಂಕಟ್ ನಯಶಿಾಂಸ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Profenophos 50 % EC 3

20 ಯವಿೇಾಂದಾ  ಹೂಗ್ಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Profenophos 50 % EC 3

20 ವೈಜನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿದ್ರಯ ಧಯರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೈಫನನ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI VACHCHA Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಂಥಿಕ ಮುನಿಾ ಕಶ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಖಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗನಾಥ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಹಿೇದ್ರ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Profenophos 50 % EC 3

20 ದವಯಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಶಿ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಭಚಂದಾ  ರೆಡ್ಡು  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Profenophos 50 % EC 4

20 ಅಮಾಶೄಟಿ್ಟ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kaddargi Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಗದೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಕಂಠಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಕವ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಶಖರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಸದೇ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಂಕಾ   ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 3

20 ರೇಮಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಸವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Profenophos 50 % EC 1

20 ನಯಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಧಿಕ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಕ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುಾಂದರ್ ಕುಲಕಣಿಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅರಾದಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI INDANAKALLA Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Profenophos 50 % EC 3



20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 50 % EC 3

20 ರೇಣಸಿದದ   ಸಾತನೂರು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Profenophos 50 % EC 3

20 ಖದಿೇರಾ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಕೄಾ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Profenophos 50 % EC 2

20 ತ್ತರಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 2

20 ಅನನ ಪೂಣಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Profenophos 50 % EC 2

20 ನಿಜಮ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 2

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಸಭಿ ದಶ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣಫಷ  ಎನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೇಭಶ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಾರುರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಂಡೆ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI GUNDAGURTI Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿೇತ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI PETASIRURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI MATTIMUDA Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Profenophos 50 % EC 1

20 ನಂದ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಇದದ  ಹಾಗೆ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಬ್ದ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಂರ್ಜ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI HADANURA Profenophos 50 % EC 2

20 RAJSAB Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Profenophos 50 % EC 2

20 ವಬಿಫ ೇರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Profenophos 50 % EC 0.2

20 MODIN SAB Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಬ್ದರಾನಾೂ ಬ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶೌಕತ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಕಂಠಭಿ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಾಂತಮಯ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BENNURABI Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಯ ೇರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಾ ಭಾರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Profenophos 50 % EC 2

20 ನಿಭಿಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೇೇಸನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Profenophos 50 % EC 2

20 ಆನಂದ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಎಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಮಯ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿಕಂಠಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Profenophos 50 % EC 1.8

20 ಸಿದಧ ರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR GUNDAGURTI BELAGUMPA Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಜಯ ೇರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಲ್ಲಸಾಬ್ ಇಸಿಾಯಿಲಾೂ ಬ್ ಶಖ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಬಾಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಾ ಭು ದೇವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ವಿೇಯಬದಾ   ರುದಾ ಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಶಿಯಚಮ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಫಷನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ವಯಣಗೌಡ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಜಮಕುಮಾಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಗರುಫಷಮಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಹೇಮಂತರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಾ ಭು ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ವಯಣಫಷ  ವಿ ಕೄ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಭಹಾಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಲಾಲ್ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಫಷಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಶಂಕೄಾ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಕಲಾಯ ನ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಘಾಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಾಂತಮಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗರುಪಾದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಡ್ಡವಾಳ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಾಂಫಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಆಾಂಜನೇಮಕುಮಾಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ ಸಡದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಪಐಆರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಯಣ  ಎಸ್ ನಟ್ಟಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ನಾಗ ಸಿದ್ರಾ ಭ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಜಮಶಿಾ ೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಧೂಳ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ದೇ  ಸಿದದ   ರಿವಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮಾನ  ನಾಯೊಕ ೇಡ್ಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಲೇವ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗಲಲ ಲಲ   ಹುಡೇದ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಯಮಾನಂದ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನಿಾಂಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಷವಿತ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಕಶಿನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಕಲಾಯ ಣಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಜೇಮ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bammanhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಅಾಂಬಾಜ ಕೃಷ್ಯಣ ಜ ಗಜಾರೆ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imazethapyr 10% SL 1



20 ಗೇಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಯಣ ಜ ಗಜೆಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imazethapyr 10% SL 1

20 ಯತನ ಭಿ  ರ್ತ ಣಣ  ತಗ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Imazethapyr 10% SL 1

20 ಯತನ ಭಿ  ರ್ತ ಣಣ  ತಗ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Imazethapyr 10% SL 1

20 ಎಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Imazethapyr 10% SL 1

20 ಜೈನೇದಿದ ೇನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Imazethapyr 10% SL 1

20 SIDDALING Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imazethapyr 10% SL 1

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಾಹೇಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Imazethapyr 10% SL 1

20 ವಿಟಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಜೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imazethapyr 10% SL 2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imazethapyr 10% SL 1

20 ವೈಜನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imazethapyr 10% SL 1

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imazethapyr 10% SL 1

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಕಸಿೇರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿಾ ೇದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಬಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಕಯಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imazethapyr 10% SL 1

20 ALI SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imazethapyr 10% SL 1

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imazethapyr 10% SL 1

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imazethapyr 10% SL 1

20 IRAPPA Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿಡು  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Imazethapyr 10% SL 1

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Imazethapyr 10% SL 2

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Imazethapyr 10% SL 2

20 ಸೈದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Imazethapyr 10% SL 2

20 ಸಾಮಫನನ  ವಿಠೀ ಲ ಬಿೇದಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಆದಶ್ಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿವಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಥಾರು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Imazethapyr 10% SL 1

20 ಪೇಯ  ಸಾಭಗಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಂತೇಷ್ ತೇಪು ರಾಠೇಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಭಚಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಪೇಯಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Imazethapyr 10% SL 1

20 ಚೂಟ್ರ ಮಿಯಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಧುಕರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಅರುಣಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Imazethapyr 10% SL 1

20 ಅರುಣಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಯಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imazethapyr 10% SL 1

20 ತ್ತರಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imazethapyr 10% SL 1

20 ಜಗನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Imazethapyr 10% SL 1

20 ಅಾಂಫರಿೇಷ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Margol Imazethapyr 10% SL 1

20 ದಷಾ ಗಿೇರ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸುಭಾಷ್ ಬಿ ಬಿಜಾಪುಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ  ಎಸ್ ಭಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Satnoor Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಾಮಫನನ  ಮಾದಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Gandhinagar Imazethapyr 10% SL 1

20 ಪೄಾ ೇಭರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Imazethapyr 10% SL 1

20 ಗರಿಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sulhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಇಬಾಾ ಹಿಾಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ವಿಠೀ ಲ್ ನಯಸ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಬಾಬ್ದ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Imazethapyr 10% SL 1

20 MD ಯಫೇಕ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Imazethapyr 10% SL 1

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಂಜೇರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭನೆನ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಂಕಯರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಉಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ನಾಭದೇವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imazethapyr 10% SL 1

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Imazethapyr 10% SL 1

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imazethapyr 10% SL 1

20 ದಡು  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Imazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿ ವಯಣ  ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಚಂದಾ ಮಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Imazethapyr 10% SL 1

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಜೇಾಂದರ್ ರಾವ್ ಪ ಕುಲಕಣಿಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Imazethapyr 10% SL 1

20 ಖೌಷರ್ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಗೇದ್ರರಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಬದಿದ ೇನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Imazethapyr 10% SL 1

20 ಅಾಂಬಾ ರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಅನ್ನಷ್ಯಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Imazethapyr 10% SL 1

20 ಬಿಸಿಿಲಾಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಂಕಯ  ಎಸ್ ಕರುಮಿಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಫಳಲ್ ಭಹಿಬ್ದಫಸಾಬ್ ಇನಾಭದ್ರಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಸಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ದುಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಷಯಷವ ರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಗರುಪುತಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ರೇಣ ಸಿದದ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಹಾಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhagodi Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಗನ್ನನ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mudbol Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಜೈನಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Paraquat Dichloride 24% SL 2



20 ಸೈದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ ಅಯದ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಸುಫಫ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಈಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಾ ಕಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಗಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಈಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಮೆಬೂಬ್ SAB Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಭಹಾಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಗರುದೇವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಗರುದೇವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಕುಪಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Kardal Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಬಾಗಣಣ  ಭೊೇಜರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಗಯ  ತಳವಾಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಕುಪಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಅನನ ರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Paraquat Dichloride 24% SL 1

20 ಹಿಯಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA CHAMANURU Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ನೂರ್ ಈಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಷರ್ತೇಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಪೇಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಕಶಿರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಉಮಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಂಕಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಂಕಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಮಾರೇವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ದೇಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ ದೇಷೆಟಿ್ಟ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಹುಚಮ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ವಯಣ ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಮಾರೆಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸೈದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದ್ರಲ್ ಬಿಐ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದ್ರಲ್ ಬಿಐ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದ್ರಲ್ ಬಿಐ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಯಮಾನಂದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭೇಭರಾಮ ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಮಾರೆಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಈಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sonthi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಂಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲಲ ಮಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಧಿಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sanknoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಧಿಕ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಡ್ಡವಾಳ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅಬಿಬ್ ಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಜೇರ್ ಪಾಷ್ಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅಲಾಲ ಸಾಹೇಬ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷಯದೆದ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಭಚಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಹಾನಂದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 USMAN Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲಲ ಣಣ  ಬಿ ಕೇಡಭನಳಿಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಾ ಭುಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಕುಲಕಣಿಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜಟಿೆ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲ್ಲನಾಥ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗಯಣಣ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾರಾಮಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜಗನಾನ ಥರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗಣೇವರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಮೇಗಲ  ಮಕಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ತುಕರಾಾಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷವಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷವಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಿಾಂಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಿಾಂಗ  ಗಫಫ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಿಾಂಗ  ಗಫಫ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA SHIVANAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಿಾಂಗ  ಗಫಫ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಿಾಂಗ  ಗಫಫ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಜಯಾ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಜಯಾ ಬೇಗಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಭರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Trichoderma viride 1%WP 1



20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಾ ೇದೇವಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಿಾಂಗ  ಗಫಫ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲಕ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Banhatti Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಬಿಟೆಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗಲಲ   ಪೂಜಾರಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (K) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗಲಲ ಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Konchur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಚ್ಚಾಂದ್ ಬಿೇ ಅರ್ಜಿಣಗಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲ್ಯಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kolkunda Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಷಮಯ ದ್ ಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 5

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 3

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 3

20 ಇಮಾಮಾ ಶ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 2

20 ವಿೇಯಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಭಾಗಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಷಮಯ ದ್ ಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Yergal Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA P CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 2

20 ನಿಭಿಲಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಇಮಾಮಾ ಶ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Trichoderma viride 1%WP 3

20 ಕಶಿಮ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Trichoderma viride 1%WP 5

20 ಬಿಫನ್ ಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 5

20 ದಷಾ ಗಿೇರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Dongaon Trichoderma viride 1%WP 8

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 2

20 ತ್ತಮಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕೄಾಂಚ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 3

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 3

20 ಾ ಕಶ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 3

20 ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 5

20 ರ್ತರುರ್ತ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K NAGANVA Trichoderma viride 1%WP 3

20 ಮಂರ್ಜಳಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗಾಂಡೇರಾವ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 3

20 ವಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Bhankalga Trichoderma viride 1%WP 4

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 5

20 ಮಾಶ ಬಿೇ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 10

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 3

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Hossur Trichoderma viride 1%WP 5

20 ಶೇೇಭಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಶೇೇಭಾ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 8

20 ನಿಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 3

20 ಈಯಣಣ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Jeevangi Trichoderma viride 1%WP 4

20 ಫಷ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Ravoor Trichoderma viride 1%WP 3

20 ವಯಣಮಯ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 4

20 ಬಿಸಿಿಲಾಲ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Trichoderma viride 1%WP 10

20 ನಾನಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Mogla Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಫಷಭಿ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA Diggaon Trichoderma viride 1%WP 3

20 ಭಡ್ಡವಾಳ Kalburgi CHITTAPUR CHITTAPURA K CHITTAPURA Trichoderma viride 1%WP 5

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಾ ೇ ಕೄಾಂಚ್ ವುಾ ಶ್ ಬೇಾಂದ್ರಾ  ಶಿ ಚೈಯರು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 IRAPPA Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rajola Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Allur (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗಯಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಚನನ   ಮಟ್ಟ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಹಾದೇ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗಲಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಬ್ದಡು ಮಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗಲಲ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅಮೇಗೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಡ್ಡವಾಳ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BASAVESHVARA NAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಂಕಯಲ್ಲಾಂಗ ಮಾ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಾಂತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಣಣ ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Sugur (N) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅಮೃತಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಾ ಕಶ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಡ್ಡವಾಳ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Maradgi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸೇಡಂ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BELAGERA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅಕಫ ರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಮೇಗಲ  ಮಕಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಮುನೆನ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಗಶೄಟಿ್ಟ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Dandgund Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಿೇಲಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕಶಿನಾಥ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಹಾಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದೇ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕೃಶಣ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Trichoderma viride 1%WP 1



20 ಕರೆ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಲಕಕ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಭಚಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗರುಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಕಂಠಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಬ್ದದಿದ ೇನ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕಭಲಾಕ್ಚ್ಮ  ಭೇಭರಾಮ ಸಚಮ ದ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kamarwadi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಾಹೇಬ್ ಬಿಐ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA VADI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದಡು  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಯಾಲ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಲವಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಡ್ಡವಾಳ  ಗೌಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶುಬವಮ ಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಕಾಂತ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಗೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hannikere Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಬಂದಗಿಸಾಬ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ramteerth Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಚನನ ಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Bhimanhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜಲ್ಲ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಗ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Devapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜಟಿೆ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಿದದ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Tarkaspet Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಇಯಮಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Yagapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಾ ೇಶೆಲ್ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kanganahalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Halkatta Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಇಯಮಯ  ಹಿರೇಭಠ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಂಗ  ಲಕುಕ ಾಂಡ್ಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Ladlapur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗರುಮಯ  ನಾಗವಿಭಠ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Kollur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದುಾಂಡ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Hulandgera Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BAPUNAGARA Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Alhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲ್ಲ ೇವ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA INGALAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗತಭಿ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Nalwar Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA Rampurhalli Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಂಕಯ Kalburgi CHITTAPUR NALAVARA BALAVADAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಚಂದಪಾಶ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಬ್ದ ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನವಿೇಯ  ಬಾಭನಳಿಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮವವಂತರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪಂಡ್ಡತರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುನಾಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಷ್ನಣ ಕಾಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜೈಶಿಾ ೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಯಷವ ರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನ್ನರಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಶೄಟಿ್ಟ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಯಣರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಯಸಿಾಂಗ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ ರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಾಂಬೈ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Mavinsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಣಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಧೂಳಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜ ರುಟೆ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಶಿಕಲಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಶಂಕಯಮಯ  ಬೈಯಭಡಗಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗನಾನ ಥ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalhipperga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಿಾಂಗ್ರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮವವ ರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಿೇಲಕಂಠ ರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಈವವ ಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪತ್ಾಂಬಿಾ  ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖುಫಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಿಮಿೄ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ   ಷತೆಾ ೇಡ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೇೇಭಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚನನ ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಾಂಡಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪಾಿರ್ತಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿರುಪಾಕ್ಷ್  ಕುಾಂಬಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Mavinsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಸಿದದ ಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಣಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಲಲ   ಗಣಗಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mavinsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ  ಬಿ.ಭಡ್ಡವಾಳ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮಯ ಣಣ  ಸಿರಿಗಾಂಡ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾರುರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಾಂಡ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಖ  ಚ್ಚಲ್ಲಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಠಾಕುಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವಾಜರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖಾಜಾಬಿೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಾಂಡ  ಕಲ್ಲು ಫವಟಿ್ಟ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಮ್ ರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಿನ್ ಬೇಗಂ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಂಡೆ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಶಿಕಲಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭದ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಾಂಡಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೌಯಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಉಮಾದೇವಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಪಯಾರ್ಜದಿದ ೇನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಭರಾಯ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿದ್ರಯ ರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುನಿೇತ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಿಾಂಗಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಭರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೆನಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೇಯಕನಾಥ್ ಡ್ಡ ಶಖಾಪುಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗದೇವಿ ವಾಗಿಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಿಲಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಿೇಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಡಭ ಬಿೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಮಿೇದ್ ಮಿಯಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ ಸಿ ಭಠರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾಾಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಕ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇವಿಕ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನವಿೇಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೊೇರ್ಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಭಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Malag (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಾ ಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೇಯಕನಾಥ್ ಡ್ಡ ಶಖಾಪುಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭನಿ ಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mavinsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾಯ ಕೂೂ ಡ್ ಮಿಯಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಜ್ ಆರ್ ಚಿದಿಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖೈರುಬಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಚಿನ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಭಿ  ಬಿರಾದ್ರರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ ಗಾಂಡ  ಕಂಡುಗಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Banbi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮಯ ಣಣ  ಸಿರಿಗಾಂಡ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾರುರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಾಂಡ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನ್ನಮಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜೇವವ ರಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ ಹುಡ್ಡಗಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Bhedsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಂತಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalhipperga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಈಯಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯತನ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalhipperga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾಣಿಕ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಂಡಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇಡ್ಡನಾೂ ಬ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೌಯಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹಿೇರಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Bhedsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯತನ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖುಷಿಿದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalhipperga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶರ್ ಖಾನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalhipperga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇನಹಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಐಸಾಕ್ ಟೆಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಾ ೇಧರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಲ್ಲಾಂಗಮಯ  ಮುಳಿಗಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ ರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kalhipperga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂತೇಷ್ ಚೆಾಂಗಟ್ಟ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿದ್ರಯ ಧರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕೄಾ  Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಿಜಗಣಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಂದ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಕಂಬಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಉಭರ್ ಪಾಶ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಟಿ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಡಟಿ್ಟ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದವಯಥ ವಾಗಿಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಯ ೇರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಾಟ್ರಾ  ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಬ್ದ ರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಬಾಬ್ದಮಿಯಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹೇಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣಸಿದದ   ಸಾತನೂರು Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಖದಿೇರಾ ಬಿೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕೄಾ  Kalburgi KALAGI KALAGI Banbi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಾಗಯ ಶಿಾ ೇ ಹುಗ್ಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalhipperga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗೇದ್ರರಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಶಿನಾಥ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಾ ಶ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿಾಂಗಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಬದಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತ್ತರಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅನನ ಪೂಣಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿಜಮ್ ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಂಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಸಭಿ ದಶ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣಫಷ  ಎನ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಜಕುಮಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿೇಲಕಂಠ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಜೈನ್ನಲಾಬೆದಿದ ೇನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿನೇಡ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Malag (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಕಂಬಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಮವವ ರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಮೂತಿಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಮೂತಿಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗರಾಜ್ ಸಿದದ ಣಣ  ಧೂಳಗಾಂದಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿರಾಜದಿದ ೇನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿನೇಡ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Malag (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Bhedsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mavinsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭರೆ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 SYED MIR Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಮುಷಾ ಕ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಖಾಬ್ದಲ್ ಭಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜೈನೇದಿದ ೇನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಜೇರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಸಭದ್ ಪರೂಕ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 HABID ಹುಸೇನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾಾಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹಿರಾಲಾಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯೊೇಗೇಾಂದಾ  ಎಸ್ ಸಾನೇರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಂತರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ  Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mavinsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಬ್ದ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಮಾಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Bhedsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಾಗಿರಾಧಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಲಾಭನಾಬಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖದಿೇರಾ ಬಿೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಭಲಬಾಯಿ ಸಾಷಯಗೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೊೇರ್ಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಪೄಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹುಸೇನಾ ಸಾಬ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹೇಫಬ್ SAB Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹೇಫಬ್ SAB Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹಿರಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಮರಾಭ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗ್ಲಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಣಿಕನಾಥ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂಗಿೇತ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ  ವಿೇಯಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಯಷಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾಯ ನಸಿಾಂಗ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸರಿಚಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೌಲನ್ SAB Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಿನನ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇವಿಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹಿೇರಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಖಲ್ಲೇಲ್ ಪಾಶ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಶೄ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಲ್ಲತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖತ್ತಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಾ ಮ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದಾ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕೃಶಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರೇಣುಕ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕು ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಾ ೇದೇವಿ ಅಗಸಿಭನಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೇಭನಾಥ ಎಾಂ ದೇಯಭನಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಷಲ್ಲೇಮಾ ಬೇಗಂ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಬ್ದಲಾಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ್ತ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಿಜಮಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಶಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಮಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಲಲ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಸದೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದಯಾನಂದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಮಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಇಸಿ್ಪ ೈಲಾೂ ಬ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಂಗ್ಧರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗರುಪಾದ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮವವಂತರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಾಂಗಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತುಳಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಲಾಲ ಲ್ಲಾಂಗ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚನನ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯವಿೇಾಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಲಾರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೇೇರ್ತರಾಮ್ Kalburgi KALAGI KODLI MUKARAMBA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಮು Kalburgi KALAGI KODLI GANJAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ Kalburgi KALAGI KODLI HALAJERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಯಷ Kalburgi KALAGI KODLI RUMMANAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಲ್ಲತ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KODLI HOSALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಂಗ್ರಾಮ್ ಚೌಹಾಣ್ Kalburgi KALAGI KODLI GANJAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕೃಶಣ Kalburgi KALAGI KODLI GANJAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಣಮಂತ್ತಾ ಮ Kalburgi KALAGI KODLI VAJEERAGANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಾ ೇಧರ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಭರಾವ್ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅನ್ನಸೂಬಾಯಿ ಆರ್ ಕಂಠಿ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಾಲಾ ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೈದ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4



20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಲಲ  Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದಾ ಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹುಷನ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರ್ತ ಣಣ Kalburgi KALAGI KODLI MUKARAMBA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಹಿನ್ ಬೇಗಂ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಗದಿೇಶ್ ಕಾಂರ್ತ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಇಸಿಾಯಿಲ್ ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಲಾರ್ತ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಗನಾನ ಥ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದಾ ಶಖರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಾಂಡ  ಕುಾಂಬಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪತ್ತಾಂಫಮಿ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಾಂಫಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಘುಡು SAB Kalburgi KALAGI KALAGI Malag (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಯಷವ ರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದದ ಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಿೇಯಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಾಂಡೇರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಜಕುಮಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜೇಾಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಉದಮ ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಣಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಳ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಳ  ಎಸ್ ಸುಾಂಟನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಗದಿೇಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪಾಾಂಡುರಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹೂಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖಾಜಪಾಷ್ಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಎಯಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದವಗಿರ್ SAB Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿೇಯಬದಾ ಮಯ  ನಿಲ್ಲರು Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಭರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೇಭರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಮಯ  ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗರುರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದುದ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಚಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದತ್ತಾ ತೆಾ ೇಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಿಲಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಭಜತ್ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಉಮವ ಮಲಭಡಗಿ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಮೃತಮಯ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಲಾಯ ಣರಾವ್ Kalburgi KALAGI KODLI KORAVI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KODLI KORAVI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಮೃತ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರುದಾ ಸ್ಪಟಿ್ಟ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೇಭಾರ್ತ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಗನಾಥ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KODLI KORAVI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KODLI KORAVI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi KALAGI KODLI KORAVI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KODLI KORAVI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  Kalburgi KALAGI KODLI KORAVI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾನ್ನಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KODLI KORAVI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KODLI KORAVI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KODLI HALAJERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾರುರ್ತ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತುಕಕ ಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪಾ ಮಸಾಗರ್ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅರುಣ ಕಳಶೄಟಿ್ಟ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಮೃತ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸನಮಂತ ರಾವ್ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಮೃತ Kalburgi KALAGI KODLI KUDHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಾ ೇಕಾಂತ್ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕುಶವವ ಯ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತುಳಸಿರಾಮ್ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತುಳಸಿರಾಮ್ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಿಲಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಮಯ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚುನ್ನನ ನಿಮ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi KALAGI KODLI KODLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿೇಯಬದಾ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಖ ಚಂದ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಗದಿೇಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿೇಯಬದಾ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4



20 ಅನವಿೇಯ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೇಭರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಕುಾಂತಲಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗರುಫಷ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದ್ರನಮಯ  ನಿಲ್ಲರು Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಣರ್ತ ರಾವ್ ಕ್ಚ್ತಾ ದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮೃತ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಕಕ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಆಕವ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಾ ಕಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹಿೇಾಂದಾ ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಿೇಾಂದಾ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿೇಯಬದಾ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಉಲಾಲ ಸ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಾ ಭು Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅನವಿೇಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಾ ಭಾಕರ್ ತು ದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಾ ಭುಸಿಾಂಗ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲ್ಲಾಂಗಫಷ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣು Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಮಿತ್ತಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾರುರ್ತ ಶಗ್ಾಂಕ ರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಾ ೇದೇವಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ ರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹಾಾಂತಮಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಬಿೇಯಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪುಷ್ಯ ರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿೇಯಬದಾ ಮಯ  ನಿಲ್ಲರು Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಖೈರುಬಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂತೇಷ್ ಚೆಾಂಗಟ್ಟ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶೄಾಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಕೂಫ ಲಾೂ ಬ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಶಿೇರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಲ್ಲೇಾಂ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾಲ್ಲಗರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಾಂಡಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI RATAKAL Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗಪು ಜಾಧ Kalburgi KALAGI KODLI RATAKAL Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 GOPU Kalburgi KALAGI KODLI MOFA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi KALAGI KODLI HULASAGUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಇಾಂದಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI RATAKAL Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕವಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI HOSALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಖತ್ತಲ Kalburgi KALAGI KODLI SERI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜೈರಾಮ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಾ ಕಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೊೇರ್ಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Mavinsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಮು ಜಾಧವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ERAPPA Kalburgi KALAGI KODLI PASTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಸೂಲ್ ಬಿೇ Kalburgi KALAGI KODLI PASTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಶಿನಾಥ್ Kalburgi KALAGI KODLI MUKARAMBA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೇಭಶಂಕಯ ಅಡ್ಡಕ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೇ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅರುಾಂಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚನನ ಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜೈಶಿಾ ೇ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಾ ಕಶ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇವಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇವಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಭಚಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಪಾ ರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಪಾ ರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹೇಭಲಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಲ್ಲರಾಭ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೇನಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಭಕಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯತನ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕ್ಚ್ವನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4



20 ಸರಿವಮ ಾಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪೊನ್ನ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕ್ಚ್ವನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೇಪು ಜಾಧವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಾ ೇಮಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶೇೇಭಾದೇವಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗನಾಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭನಿಬೈ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕ್ಚ್ಮ ಿ ೇಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜೆಮು Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುನಿೇಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗನ್ನನ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಾಂತ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಾ ಕಶ್ ರಾಥೊೇಡ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಸಿಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಾಂಬೇಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಭರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕ್ಚ್ವನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪುತಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಬಂಡ್ಡಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖತ್ತಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Mavinsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕ್ಚ್ಶೇೇರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಯತ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಲ್ಲತ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Malag (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿ  ಮಾಳಗಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Malag (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾರುರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Malag (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಧನಾಸಿಾಂಗ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭನೇಸರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಉತಾ ಮ್ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖತ್ತಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಾ ಕಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Bhedsur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KODLI TEGALATIPPI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ Kalburgi KALAGI KODLI SERI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೆಬ್ದ ಅಲ್ಲ Kalburgi KALAGI KODLI PASTAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಇಕಫ ಲ್ ಖಾನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಯೊೇಗೆ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿೇಯಬದಾ ಮಯ  ಬೆಲಲ ದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಜಮಶಿಾ ೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ ಭಡ್ಡವಾಳ್ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯಸೂಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಂಕಯಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾನಂದ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಾಯರ್ತೇಮ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ವಯಣ  ವಾಗರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ರಲ್ಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಘಾಲ  ಕೇೇಟಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಜಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ  Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಬಿಫ ೇರ್ ಮಿಯಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಮಯ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ ಗೌಡ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪ ಸನ್ನಮಂತ ರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ತಂಗಭಿ  ಗೌಡರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪ ಸನ್ನಮಂತ ರೆಡ್ಡು Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೇಭರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದುಾಂಡಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಾ ದ್ರನಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದಿ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಯಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಯಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ  ರಾಭಲ್ಲಾಂಗ  ಹುಗಿಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುಭಾವಮ ಾಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲ್ಲ ೇಶಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ  Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Banbi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರ್ತ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗರುಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬೈಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಘವೇಾಂದಾ  ರಾಭಚಂದಾ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗರುಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅನನ ರಾಮಗೌಡ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅನನ ರಾಮಗೌಡ Kalburgi KALAGI KALAGI Bhedsur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ASHOK Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ASHOK Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮುತಾ  Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಿೇಲಕಂಟ್ ಗಣತ್ ಯಥೊೇಡ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಸದೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿರಾಮ ಕುಾಂಬಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರೇವುಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಲ್ಲೇಲಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಪಾ ರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಲ್ಲಾಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3



20 ಈಯಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಾಬ್ದರಾವ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಾಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪಂಡ್ಡತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸನಿ ಾಂತ್ ಮಾರುರ್ತ ತಲಕರಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಖಾಜಾಬಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಾಂತ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷಯಷವ ರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಕುಮಾರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಾಯತಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪಂಡ್ಡತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷಮಯ ದ್ ಮೆನ್ನಡ್ಡನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೇಭವ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಾಂಕ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Bhedsur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಾ ೇನಾಥ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಮಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶನಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Banbi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದಡು  Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಆಮಿೇನ್ SAB Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಖಾದಿೇರ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷಫನಾನ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalhipperga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಾರೆ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ  Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇವಿೇಾಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶರಿೇಫ್ ಬೈಗ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗಣಣ  ಗೌಡ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗೇಜಾಿ ಬಾಯಿ ಮಂಗಿಲಾಲ  ಬಟಿ ದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗೇಜಾಿ ಬಾಯಿ ಮಂಗಿಲಾಲ  ಬಟಿ ದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕೇೇರೇಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI Kandagol Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಾಂಕಟೇಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಿೇಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸನಮಂತ್ ರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಧಭಿಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಂತೇಷಿ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರ್ತಾ ಾಂತಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ ಗತೆಾ ೇದ್ರಯ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಟಿ್ರ  ಜಾಧ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಜಲಾನಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Chincholi (H) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ ಸೇಭರಾಮ ಬಿರಾದ್ರರ್Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೇಭರಾಯ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದ್ರಲ್ SAB Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Sugur (K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷವಂತ್ತಾ ಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ  Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮೇೇಹಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಸಿಮ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುಫಫ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪಾಿರ್ತ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಿೇಲಕಂಠ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜ ಬಿಐ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರ್ಜಲೇಖಾಬಿ ಮೇಸಭಿ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಶಯಿಕ್Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಿೇಮುದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಿೇಮುದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಮಯ  Kalburgi KALAGI KALAGI Hulgera Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ತನ್ನ ಬಿೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಕಾ ಮ್ SAB Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡು  ಪಾಲಪ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಂಗ್ಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿೇತಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶೇೇಭಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕವಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಡ್ಡ ವಯಣಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪೇಮಾಿ ಬೇಗಂ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮೌಲನ್ SAB Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕವ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದ್ರಯ  Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ನಮಾಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಶಾಂತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ ಇಟಗಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೂಮಿಕಾಂತ ಇಟಗಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಭಲ್ಲಾಂಗಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಂಜಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Shelgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Profenophos 50 % EC 3



20 ಆನಂದ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಆನಂದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Gotur Profenophos 50 % EC 3

20 ಯಮಶ್ ವಿಠೀ ಲರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಲಾರ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಮಯ  Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ನಿಾಂಗ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಿೇಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲ್ಲ ೇವ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಲೊೇಕ Kalburgi KALAGI KALAGI Watwati Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಾಾಂತೇಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI SANJAYANAGARA Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಜೇಜ್ ಮಿಯಾನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಜೇಜ್ ಮಿಯಾನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಗರುದೇವಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Salhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಷಮಿಯುದಿದ ೇನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಶಿನಾಥ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಜಮುದಿದ ೇನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ನಯಷ Kalburgi KALAGI KALAGI Mangalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಸಿೇಮಾ ಬಿೇ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೇಭಶ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 2

20 ನಯಷ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಷನಿಿಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಚವಾಣ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Herur (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುಾಂದಯಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಭಚಂದಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ನಿಾಂಗಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಾಗಯ ಶಿಾ ೇ ಹುಗ್ಯ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೇದ್ರರಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SEVANAGARA Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಶಿನಾಥ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದಾ ಶ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ನಿಾಂಗಮಯ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಜಶಖರ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI ARAJAMBAGA Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುಬದಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಕುಮಾಯ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Profenophos 50 % EC 3

20 ನಿೇಲಕಂಠ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Profenophos 50 % EC 3

20 ERAPPA Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲಲ  Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Profenophos 50 % EC 3

20 ಉಮಾಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಆನೆಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಹಾವಿೇರ್ ಜೇಡ್ಡ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇದಿನಾಸಾಬ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಶುಕುಮಿಿಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಂಜೂರು ಮಿಯಾ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ನಿಭಿಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದ್ರಾ ಭ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದಧ ರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಗರುಬಾಯಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 50 % EC 3

20 ವಾಂಕಟರಾಭನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ದೇರಾಜ್ Kalburgi KALAGI KALAGI DONNURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಷಮಯ ದ್ ಹುಸೇನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Profenophos 50 % EC 2

20 ಅ ರಾಮ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Profenophos 50 % EC 2

20 ದುಗಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Profenophos 50 % EC 3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲ್ಲಲ ಕರ್ಜಿನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇನ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೇಸಭಿ ದ್ ಜೈನ್ನಲಾಬೆದಿದ ೇನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿನೇಡ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಅನಿೇಲಕುಮಾಯ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುಮಿತ್ತಾ ಬಾಯಿ ಕಂಬಾಯ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ  Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಮವವ ರ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸುಶಿೇಲಬಾಯಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Profenophos 50 % EC 3

20 ಕೃಶಣ  Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಹಾಲ್ಲ ಮಿಯಾ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಮೃತಮಯ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಮೂತಿಮಯ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಲಭಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 3

20 ಸನ್ನಮಂತ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Profenophos 50 % EC 3

20 ಮುತಾ ಭಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಮೂತಿಮಯ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗರಾಜ್ ಸಿದದ ಣಣ  ಧೂಳಗಾಂದಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA ALDIHALA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿರಾಜದಿದ ೇನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದಾ ಭಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿನೇಡ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಲಾರ್ತ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಗನಾನ ಥ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಡು Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ದವಗಿರ್ SAB Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣಭಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಾಯಭಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Profenophos 50 % EC 3

20 ಲೇವ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅ  ಷಬ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2



20 ಸಿದದ ಭಿ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಡ್ಡವಾಳ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಬಂಡೆನಾನ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Mavinsur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನಿಲ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Arankal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಲ್ಲಲ ನಾಥ Kalburgi KALAGI KALAGI Revai Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನನ ರಾಮ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Kodadur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಡ್ಡ ನಿೇಲಕಂಠ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Rajapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗಲಾಲ ಲ Kalburgi KALAGI KALAGI Tengli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi KALAGI KALAGI Bharatnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಿದದ   ಸನನ ದ್ Kalburgi KALAGI KALAGI Kalgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಿಾ ೇನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡು Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಸಂತ್ತಬಾಯಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅನದು ನಾಮಕ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ವಯಣ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಶೄಟಿ್ಟ  ನಾಮಕ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ನಿಭಿಲಾ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ನಿಾಂಬ್ದ ನಾಮಕ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಗಾಂಡಭಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಗಪು ಜಾಧ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 GOPU Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಇಾಂದಭಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಕವಭಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಖತ್ತಲ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಚಲೇರಾ ಯಮವವ ರ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಅಡು   ರ್ತೇಥಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಅಕಫ ರ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಅಲಾಲ ಫಕ್ಷ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಆಲಿಾಫ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಅಾಂಬಾಜ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಅಾಂಬಾಜ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಾಂಬಾಜ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MUTTAGA Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಅಾಂಫವ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಅಾಂಬ್ದಬಾಯಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಮಿನಾಬಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Azadirachtin 0.15% EC 2

20 AMOGASIDDA Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಮೃತ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಆನಂದ ಪಂಚಲ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಆನಂದರಾಮ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಅನಿಲ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಅನಿಲ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅನಿಲಕುಮಾರ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಅನಿಲಕುಮಾರ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ ರ್ಜಬೆಾ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಖಂಡು ಅನನ ರಾವ್ ಗಜಾರೆ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಕವಿತ್ತ ಬಾಯಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಖುತುಬ್ದದಿದ ೇನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಲಕಿ್ಷ್ ಣ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಲಲ್ಲತ್ತ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ದಯಾನಂದ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಚನನ ಭಲಲ ಮಯ  ಫಷಮಯ  ಸಾವ ಮಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಬೇಗೇವವ ರ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ದ್ರನ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA BHANKURU Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಚಂದಾ ಕಾಂತ್ ನಾಗೇಾಂದಾ  ಧಿಭನ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ದಡು  Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA HUNAGUNTA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಫಾಾ ಜಯಾ ಬೇಗಂ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಧಭಿಣಣ  ಹನಗಾಂದೆ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಗಿಣಿಯೇವವ ಯ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA KADIHALLI Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಘುಡು ಷಬ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TONASANAHALLIESA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಗಣರ್ತ ರಾವ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಗಜಬಾಯಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಧಭಿರಾಜ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA DEVANATEGANURA Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಧಭಿಣಣ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA TARANALLI Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಧಭಿಣಣ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA GOLA K Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಗಜಬಾಯಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಧೂಳ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA SHAHABADA Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಮಾಯಭಿ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಫಷಯಜ್ Kalburgi SHAHABADA SHAHABADA MARATURU Trichoderma viride 1%WP 2
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31 PÀ®§ÄgÀV G¸Áä£À¥ÀmÉÃ® gÁeÁ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀgÀ£Á¼À ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
32 PÀ®§ÄgÀV §®gÁªÀÄ ±ÉÃµÀ²gÁªÀ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
33 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁªÀðw gÀÄPÀÌ¥Áà ºÀvÀUÀÄAzÁ gÉÆÃlj nÃ®ègï
34 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁªÀÄgÁª ¦ÃgÀ¥Áà CªÀgÁzÀ (©) gÉÆÃlj nÃ®ègï
35 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Áà PÀ̄ ÁåtÂ PÀÄjPÉÆÃmÁ gÉÆÃlj nÃ®ègï
36 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄgÉ¥Àà ºÀjd£À PÀqÀtÂ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
37 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ «oÀ® UÉÆ§âgÀªÁr gÉÆÃmÁªÉÃlgï
38 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ZÀAzÀæ±Áå ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
39 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀæPÁ±À vÀA ZÀAzÀæ±Áå £ÁªÀzÀV (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
40 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¥ÉÃAzÀæ PÀ®è¥Àà ºÁUÀgÀV gÉÆÃmÁªÉÃlgï
41 PÀ®§ÄgÀV EªÀÄR§Æ§¸Á§ ªÀÄAiÉÆÃ¢Ý£À¸Á§ ¥ÁuÉUÁAªÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
42 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ UÉÃªÀÄÄ ªÀÄºÁUÁAªÀ gÉÆÃlj nÃ®ègï
43 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ gÀÄPÀÌ¥Àà GzÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃlj nÃ®ègï
44 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ PÀÄ¸À£ÀÆgÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
45 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀÆd¤ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ ²æÃ¤ªÁ ¸ÀgÀqÀV gÉÆÃmÁªÉÃlgï
46 PÀ®§ÄgÀV vÀÄ¼Àd¥Àà zÉÃªÀ¥Áà fÃªÀtV gÁ²ªÀÄ²£À
47 PÀ®§ÄgÀV ¸Á«wæ w¥ÀàuÁÚ fÃªÀtV gÁ²ªÀÄ²£À
48 PÀ®§ÄgÀV gÁtªÀÄä £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà PÀÄjPÉÆÃmÁ ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
49 PÀ®§ÄgÀV £ÉÃgÀªÁ¸À »ÃgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
50 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàuÁÚ UÀÄgÀuÁÚ ªÀÄºÁUÁAªÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
51 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁgÀzsÀªÀÄqÀ CeÁzÀ¥ÀÄgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
52 PÀ®§ÄgÀV E¸Áä¬Ä®¸Á§ EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ©üÃªÀÄ½î ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
53 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæUÀÄAqÀ ²ªÁZÁAiÀÄðgÀÄ QgÀtV ZÁ¥ï PÀlgï
54 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ ZÁ¥ï PÀlgï
55 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ £ÀA¢PÀÆgÀ ZÁ¥ï PÀlgï
56 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃª« UÀA ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀÄiÁ®UÀwÛ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
57 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå ªÀÄUÁgÀ £ÀAzÀÆgÀ © gÉÆÃmÁªÉÃlgï
58 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀªÀÄä gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
59 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ C¥Àà̧ ÁºÉÃ§ ¸ÀgÀqÀV (©) gÉÆÃmÁªÉÃlgï
60 PÀ®§ÄgÀV C§ÄÝ¯ï £À©¸Á§ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢£ï £ÁUÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
61 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀlÖt r Ȩ́Ã¯ï EAd£À
62 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥ÀÀà £ÁUÀuÁÚ ªÀÄºÁUÁAªÀ r Ȩ́Ã¯ï EAd£ï
63 PÀ®§ÄgÀV PÀ̧ ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä ¹zÀÝtÚ UÉÆÃV (PÉ) r Ȩ́Ã¯ï ¥ÀA¥À̧ ÉÃmï 
64 PÀ®§ÄgÀV CA§gÁAiÀÄ PÀ̄ ÁåtÂ UÉÆÃV (PÉ) r Ȩ́Ã¯ï ¥ÀA¥À̧ ÉÃmï 
65 PÀ®§ÄgÀV PÁ£ÀÄ ®ZÀÄÑ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄgÀªÀÄAa gÉÆÃlj nÃ®ègï
66 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈Á±À ºÀj±ÀÑAzÀæ PÀªÀ®UÁ (©) gÉÆÃlj nÃ®ègï
67 PÀ®§ÄgÀV vÀÁgÁ¹AUÀ UÀAUÀÄ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV gÉÆÃlj nÃ®ègï
68 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÀÁªÀ¼ÀV (©) gÉÆÃmÁªÉÃlgï
69 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀÀàuÁÚ ®ZÀÑ¥Áà ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ºÀ½îÃ ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
70 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ £ÀA¢PÀÆgÀ ZÁ¥ï PÀlgï
71 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ªÀiÁ¼À¥Áà ¥ÀÆeÁj ºÁUÀgÀV ¥ÁªÀgï nÃ®gï
72 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¹zÀÝ¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ À̧V gÉÆÃmÁªÉÃlgï
73 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ¨Á§Ä  vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ mÁæPÀÖgï 
74 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀæPÁ±À vÀA gÁªÀÄtÚ ¸ÉÆAvÀ gÉÆÃlj nÃ®ègï
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75 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁgÀÄw ¯Á®¥Àà ¸ÉÆAvÀ gÉÆÃlj nÃ®ègï
76 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁxÀ UÀÄAqÀ¥Áà PÀtÆÚgÀ gÉÆÃlj nÃ®ègï
77 PÀ®§ÄgÀV SÁ¹ªÀÄ¸Á§ ªÀÄR§Æ®¸Á§ CµÀ×UÁ gÉÆÃlj nÃ®ègï
78 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® zsÀÆ¼À¥Áà ºÁjUÉÃj s̈ÀÆ¥Á®vÉÃUÀ£ÀÆgÀ gÁ²ªÀÄ²£À
79 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀArvÀgÁªÀ ²æÃªÀÄAvÀ ªÀÄgÀUÀÄwÛ mÁæPÀÖgï 
80 PÀ®§ÄgÀV vÁAiÀÄªÀÄä ¹zÀÝuÁÚ PÀqÀtÂ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
81 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ PÀqÀtÂ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
82 PÀ®§ÄgÀV C§ÄÝ®ìvÁÛ¥ÀÆ¯ÁgÉ eÉÊ£ÉÆÃ¢ÝÃ£ï s̈ÀÆ¥Á®vÉÃUÀ£ÀÆgÀ ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
83 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ vÀA ªÀÄ¼É¥Áà PÀÄªÀÄ¹ ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
84 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆºÀäzÀgÀ¦üÃPÀ CºÀäzÀ vÀAªÀÄPÀ§Æ¯ï ºÁUÀgÀV ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
85 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄ®Ì¥Àà CµÀ×UÁ r Ȩ́Ã¯ï EAd£ï
86 PÀ®§ÄgÀV zÀÉÃªÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ © ¥ÁªÀgï nÃ®gï
87 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ © ¥ÁªÀgï nÃ®gï
88 PÀ®§ÄgÀV GªÀiÁzÉÃ« ±Á°ªÁºÀ£À ¥ÁmÉÃ¯ï ¢£À¹ PÉ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
89 PÀ®§ÄgÀV £ÀgÀ À̧Ä vÀA w¥ÀÄà ¦üÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ r Ȩ́Ã¯ï EAd£ï
90 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ gÁ²ªÀÄ²£À
91 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®ªÀÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà £ÁUÀÆgÀ §æ±ï PÀlgï 
92 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥Àà PÁ±À¥Áà £ÁUÀÆgÀ §æ±ï PÀlgï 
93 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄºÉÃ§Æ§¸Á§ ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃlj nÃ®ègï
94 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁæªÀÄ¥Áà ¹zÀÝuÁÚ ºÀvÀUÀÄAzÁ gÉÆÃlj nÃ®ègï
95 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥ÀÀà ¤AUÀ¥Àà PÀÄªÀÄ¹ gÉÆÃlj nÃ®ègï
96 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA PÉÆÃlÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) gÉÆÃlj nÃ®ègï
97 PÀ®§ÄgÀV ±ÀA§Æ°AUÀ r®Äè PÀÄªÀÄ¸Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃlj nÃ®ègï
98 PÀ®§ÄgÀV ¨Á®¥Àà vÀA ZÀAzÀæ¥Áà ºÀÄt¹ºÀqÀV® gÉÆÃlj nÃ®ègï
99 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®°èPÁdÄð£À vÀA ±ÀgÀt¥Áà ElUÁ (J) gÉÆÃlj nÃ®ègï
100 PÀ®§ÄgÀV CA§tÚ w¥ÀàuÁÚ CªÀgÁzÀ (©) ¥ÁªÀgï nÃ®gï
101 PÀ®§ÄgÀV deÉÊPÀÄªÀiÁgÀ ¹zÀÝ¥Áà vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
102 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÀiÁ£À¹AUÀ ºÀqÀV®ºÁgÀÄw gÉÆÃmÁªÉÃlgï
103 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀÀæªÀÄ ºÀÄ¯ÉèÃ¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ © gÉÆÃmÁªÉÃlgï
104 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èAiÀiÁå ªÀÄrªÁAiÀiÁå ¸ÀtÆÚgÀ ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
105 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ ±ÀgÀt¥Áà CªÀgÁzÀ (©) ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
106 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Áà ºÀvÀUÀÄAzÁ gÁ²ªÀÄ²£À
107 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©üÃªÀÄ±Áå ElUÁ (J) gÉÆÃmÁªÉÃlgï
108 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtAiÀiÁå ªÉAPÀAiÀiÁå ºÀqÀV®ºÁgÀÄw gÉÆÃmÁªÉÃlgï
109 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üÃªÀÄ±Áå §§¯ÁzÀ ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
110 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtUËqÀ ZÀ£Àß§¸À¥Áà vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
111 PÀ®§ÄgÀV ±ÁåªÀÄgÁªÀ gÁªÀÄuÁÚ ªÀÄºÁUÁAªÀ »nÖ£À VgÀuÉ
112 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd PÀÄ¥ÉÃAzÀæ fÃªÀtV gÉÆÃlj nÃ®ègï
113 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà s̈ÀÆ¥Á®vÉÃUÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä
114 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ±ÀÀéAvÀgÁAiÀÄ §¸ÀtÚ    CµÀ×UÁ £ÉÃV®Ä
115 PÀ®§ÄgÀV EPÁâ®ªÁ»zï SÁ£ï ªÀÄÄ¸ÁÛvÀ°PÁ£ï ±ÀgÀt¹gÀ À̧V ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
116 PÀ®§ÄgÀV UËvÀªÀÄ £ÁUÀ¥Àà ¥ÀlÖt gÁ²ªÀÄ²£À
117 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈Á±ÀÀÑAzÀæ UËqÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
118 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ ¥ÁnÃ® ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
119 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄvÀÛtÚ ¦ÃgÀ¥Áà ElUÁ (PÉ) ¥ÁªÀgï «ÃqÀgï
120 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA R°Ã¥sÀ §ªÀiÁð ¦ügÉÆÃd¨ÁzÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
121 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±Áå ²ªÀ¥Áà eÉÆÃUÀÄgÀ mÁæPÀÖgï 
122 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà PÀ®§ÄgÀV gÉÆÃlj nÃ®ègï
123 PÀ®§ÄgÀV £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄgÀªÀÄAa gÁ²ªÀÄ²£À
124 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃ£Á¨Á¬Ä UÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÀAzÀÆgÀ (©) ¥ÁªÀgÀ «ÃqÀgï
125 PÀ®§ÄgÀV ¯ÉÆÃ»vï vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÀÄt¹ºÀqÀV® ¥ÀªÀgï nÃ®ègï
126 PÀ®§ÄgÀV gÀ«AzÀæ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ºÀqÀV®ºÁgÀÄw ¥ÀªÀgï nÃ®ègï
127 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ vÀA §¸ÀtÚ PÀqÀtÂ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
128 PÀ®§ÄgÀV s̈ÀÆvÀAiÀiÁå ±ÉÃR¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ © 
129 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀAiÀiÁå zsÀÆ¼À¥Áà s̈ÀÆ¥Á®vÉÃUÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä
130 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ UÀÄAqÀ¥Áà PÀtÆÚgÀ gÉÆÃlj nÃ®ègï
131 PÀ®§ÄgÀV ºÉÆÃ£ÀÄß ¥ÁAqÀÄ PÀ®èªÀÄÆqÀ gÉÆÃlj nÃ®ègï
132 PÀ®§ÄgÀV gÀÄPÀÀÄäA©Ã ZÁAzÀ̧ Á§ CªÀgÁzÀ (©) £ÉÃV®Ä
133 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀÄªÀiÁgÀ ¥ÀÄ£Àß PÁ¼ÀUÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
134 PÀ®§ÄgÀV gÁAiÀÄ¥Áà ²ªÀ°AUÀ¥Áà £À¢¹tÆÚgÀ ©ÃvÀÀÄÛ £ÉÃV®Ä
135 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ UÀÄgÀÄ§¸À¥Áà £ÁªÀzÀV (©) ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
136 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ §¸ÀtÚ ªÀÄ½î ºÀqÀV®ºÁgÀÄw ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
137 PÀ®§ÄgÀV gÀ¹zÀ¥ÀmÉÃ® gÀÄPÀÄªÀÄ¥ÀmÉÃ® ºÀqÀV®ºÁgÀÄw gÉÆÃmÁªÉÃlgï
138 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀ¥Àà vÀA ²ªÀ¥Àà QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ gÁ²ªÀÄ²£À
139 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA WÉÃªÀÄÄ ªÀÄgÀªÀÄAa gÁ²ªÀÄ²£À
140 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ UÉÆÃ¯Áè¼À¥Áà QgÀtV r Ȩ́Ã¯ï Ead£ï
141 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Áà ¹vÀ£ÀÆgÀ r Ȩ́Ã¯ï ¥ÀA¥À̧ ÉÃmï 
142 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥ÀÀà §¸ÀªÀgÁd fÃªÀtV r Ȩ́Ã¯ï ¥ÀA¥À̧ ÉÃmï 
143 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàuÁÚ ²ªÀ°AUÀ ¨©üÃªÀÄ½èÃ r Ȩ́Ã¯ï ¥ÀA¥À̧ ÉÃmï 
144 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆUÀ®AiÀiÁå ªÉAPÀAiÀÄå ¨©üÃªÀÄ½î r Ȩ́Ã¯ï ¥ÀA¥À̧ ÉÃmï 
145 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁUÀ¥Àà vÀA ¨Á§Ä ¸ÀÁªÀ¼ÀV (©) r Ȩ́Ã¯ï ¥ÀA¥À̧ ÉÃmï 
146 PÀ®§ÄgÀV gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ ±ÀgÀt¥Áà UÉÆlÆgÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ r Ȩ́Ã¯ï EAd£À
147 PÀ®§ÄgÀV PÉÃ±ÀªÀgÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ©üÃªÀÄ½îÃ r Ȩ́Ã¯ï EAd£À
148 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀ¥Áà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ©üÃªÀÄ½î r Ȩ́Ã¯ï EAd£À
149 PÀ®§ÄgÀV ±À²PÀÁAvÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ r Ȩ́Ã¯ï EAd£À
150 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÊ¯Á UÉÆÃ«AzÀ¥Áà ¥ÀlÖt r Ȩ́Ã¯ï EAd£À
151 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥Áà vÀA «ÃgÀuÁÚ eÁ¥sÀgÀ¨ÁzÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
152 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ À̧zÁ£ÀAzÀ¥Áà £ÀAzÀÆgÀ (©) gÉÆÃlj nÃ®ègï
153 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀgÀ¦üÃPï vÀA gÀÄPÉÆäÃ¢£À PËªÀ®UÁ (PÉ) r Ȩ́Ã¯ï ¥ÀA¥À̧ ÉÃmï 



154 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà CAPÀ®UÁ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
155 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁð£À vÀA ¨É¼À¥Áà w¼ÀUÀÆ¼À ZÁ¥ï PÀlgï
156 PÀ®§ÄgÀV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ CuÁÚgÁAiÀÄ ZÀ®PÉÃj QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
157 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÉÆ§âgÀªÁr ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
158 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀArvÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÉÄÃwæ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
159 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ QgÀtV gÁ²ªÀÄ²£À
160 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Áà QgÀtV gÁ²ªÀÄ²£À
161 PÀ®§ÄgÀV D±Á ZAzÀæPÁAvÀ D®UÀÆqÀ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
162 PÀ®§ÄgÀV eÁAiÀÄzÀ©Ã £À¹gÉÆÃ¢£ï fÃªÀtV £ÉÃV®Ä
163 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ¨sÉÆÃd¥Áà CAPÀ®UÁ £ÉÃV®Ä
164 PÀ®§ÄgÀV gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ «ÃgÀuÁÚ QgÀtV ±ÉæÃqÀØgï
165 PÀ®§ÄgÀV ¨ÁªÀ¥ÀmÉÃ¯ï SÁd¥ÀmÉÃ¯ï ¥¦ÃgÉÆÃd¨ÁzÀ r Ȩ́Ã® ¥ÀA¥À̧ ÉlÖ
166 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀtÚ ±ÀgÀt¥Áà ©üÃªÀÄ½î r Ȩ́Ã® ¥ÀA¥À̧ ÉlÖ
167 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀtÚ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) r Ȩ́Ã® ¥ÀA¥À̧ ÉlÖ
168 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAiÀiÁå ±ÀgÀtAiÀiÁå ¹AzÀV (©) r Ȩ́Ã® ¥ÀA¥À̧ ÉlÖ
169 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ®PÀëöät ¥ÀlÖt ZÁ¥ï PÀlgï
170 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¤Ã® §PÀÌ¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
171 PÀ®§ÄgÀV ÀPÀ®è¥Àà ¹zÀÝ¥Àà QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
172 PÀ®§ÄgÀV zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄºÉÃªÀ¥Áà QgÀtV ©vÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
173 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ SÉÃªÀÄÄ ElUÁ (PÉ) ©vÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
174 PÀ®§ÄgÀV CAiÀÄå¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Áà QgÀtV ©vÀÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
175 PÀ®§ÄgÀV gÁ±ÉÃRgÀ ¹zÀÝUÉÆAqÀ¥Áà £ÀA¢¹tÆÚgÀ ©vÀÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
176 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ ²ªÀ°AUÀ¥Áà QgÀtV ©vÀÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
177 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀÀæ ¦ÃgÀ¥Áà vÁd ¸ÀÄ¯ÁÛ¥ÀÆgÀ »nÖ£À VgÀuÉ
178 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä §¸ÀuÁÚ ¹AzÀV (©) £ÉÃV®Ä
179 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ PÀ£À À̧Ä ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV gÉÆÃmÁªÉÃlgï
180 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ RªÀÄvÁ£À É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
181 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä
182 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¸ÀÁªÀ¼ÀV (©) ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
183 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd UÀÁ¼À¥Áà s̈ÀÆ¸ÀtV £ÉÃV®Ä
184 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À ®PÀëöät AiÀÄPÀAa £ÉÃV®Ä
185 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÁ°AUÀ¥Àà CuÁÚgÁªÀ ªÀÄ¼À¤ £ÉÃV®Ä
186 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀwÃ±À ¹zÀÝ¥Áà zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä
187 PÀ®§ÄgÀV PÀ«gÁd UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ±ÀÉÃRgÉÆÃd £ÉÃV®Ä
188 PÀ®§ÄgÀV gÁeÉÃAzÀæ ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀUÀÎªÀÄr £ÉÃV®Ä
189 PÀ®§ÄgÀV «£ÉÆÃzÀPÀÄªÀiÁgÀ PÀÈµÀÚ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ©ÃvÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
190 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Áà ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ ºÉÆ£ÀÀß½î ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
191 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ £ÉÃV®Ä
192 PÀ®§ÄgÀV UÀt¥Àw ²ªÀgÁAiÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV gÉÆÃmÁªÉÃlgï
193 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw CtÚ¥Áà ¸ÀÁªÀ¼ÀV (©) £ÉÃV®Ä
194 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ¹zÀÝç¥Áà vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ £ÉÃV®Ä
195 PÀ®§ÄgÀV PÀÉÆÃvÀ®è¥Àà ©üÃªÀÄ±Áå £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) £ÉÃV®Ä
196 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« ¨Á§Ä CªÀgÁzÀ (©) ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
197 PÀ®§ÄgÀV C¤ÃvÀ ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ CµÀ×UÁ gÁ²ªÀÄ²£À
198 PÀ®§ÄgÀV aAzÁ£ÀAzÀ ªÀiÁgÀÄw PÀqÀtÂ gÁ²ªÀÄ²£À
199 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ eÉÆÃUÀÄgÀÄ £ÉÃV®Ä
200 PÀ®§ÄgÀV EAzÀÄªÀÄw ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ±ÉæÃqÀØgï
201 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ ¥Àæ s̈ÀÄ ªÀÄgÀªÀÄAa gÉÆÃmÁªÉÃlgï
202 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ®¸ÀÆªÀiÁä E¸ÀÆ¥Àà deÉÆÃUÀÄgÀÄ gÉÆÃmÁªÉÃlgï
203 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ«ÃgÀ¥Áà £ÁUÀ±ÉÃmÉ¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ £ÉÃV®Ä
204 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd «ÃgÀ s̈ÀzsÀæ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) £ÉÃV®Ä
205 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£À§¸À¥Àà gÁªÀÄÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ £ÉÃV®Ä
206 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Áà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
207 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¥ÉÃAzÀÀæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà PÀqÀtÂ £ÉÃV®Ä
208 PÀ®§ÄgÀV Ct«ÃgÀ¥Áà ±ÀAPÀgÀ¥Áà £ÁUÀ£À½îÃ ZÁ¥ï PÀlgï
209 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉÃ±À vÀA £ÁVÃAzÀæ¥Àà ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
210 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà ¥ÁªÀÄAiÀiÁå ±ÀgÀt¹gÀ À̧V £ÉÃV®Ä
211 PÀ®§ÄgÀV ©ÃgÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà s̈ÀÉÆÃ¼ÉªÁqÀ gÉÆÃlmÁªÉÃlgï
212 PÀ®§ÄgÀV ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ±ÀgÀt¥Àà CµÀ×UÁ ¥ÀªÀgÀ nÃ®ègï
213 PÀ®§ÄgÀV ¥ÉæÃªÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ À̧V gÉÆÃlªÉÃlgï
214 PÀ®§ÄgÀV C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀqÀtÂ gÉÆÃlªÉÃlgï
215 PÀ®§ÄgÀV CA§t vÀÄ¼ÀeÁAiÀiÁå gÀhiÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃlªÉÃlgï
216 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàtÚ / ¹zÀÝ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ © £ÉÃV®Ä
217 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ²ªÀ£ÀAzÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ £ÉÃV®Ä
218 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄR§Ä§¸Á§ ªÀÄAiÉÆÃ¢Ý£À¸Á§ ¥ÁuÉUÁAªÀ £ÉÃV®Ä
219 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ £ÉÃV®Ä
220 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ £ÉÃV®Ä
221 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ±ÀgÀt¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
222 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²¯Á¨Á¬Ä GzÀAiÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
223 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
224 PÀ®§ÄgÀV s̈ÀÆdÄ ±ÀAPÀgÀ z¢£À¹ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
225 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄAPÀÄzÀ gÁoÉÆÃqÀ z¢£À¹ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
226 PÀ®§ÄgÀV SÉÃªÀÄ°AUÀ ±ÁAvÀ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
227 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ Q±À£ï ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
228 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdÄ zÉÃ«gÁd PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
229 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À £ÁªÀÄzÉÃªÀ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
230 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
231 PÀ®§ÄgÀV GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ zÉÃ«AzÀæ¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
232 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï



233 PÀ®§ÄgÀV gÀ«AzÀÀæ ªÀÄ®è¥Áà UÉÆ§âgÀªÁr ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
234 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀZÀAzÀæ ²ªÀgÁAiÀÄ NPÀ½Ã ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
235 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¸ÉÆAvÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
236 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àï PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄgÀUÀÄwÛ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
237 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¸ÀvÁ¸Á§ ZÁAzÀ̧ Á§ ¸ÉÆAvÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
238 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt ªÀÄÈvÀAdAiÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
239 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà UÀÄAqÀ¥Àà £ÁªÀ¤ºÁ¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
240 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄZÀÑ¥Àà CuÁÚ¥Áà gÁd£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
241 PÀ®§ÄgÀV gÁd¥Àà ±ÀA§uÁÚ ºÉÆ£ÀÀß½î ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
242 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
243 PÀ®§ÄgÀV £À«ZÀAzÀæ CA§gÁAiÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
244 PÀ®§ÄgÀV UÀÉÆÃ¥Á® £ÁªÀÄzÉÃªÀ PË®ºÀ½îÃ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
245 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄvÀ½¨Á¬Ä zÉÃ£ÀÄ z¢£À¹ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
246 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ±ÀgÀt¥Áà ¨ÁZÀ£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
247 PÀ®§ÄgÀV CttÚ¥Áà §¸ÀªÀtÚ¥Àà gÁd£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
248 PÀ®§ÄgÀV «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï £ÉÃ®PÀÆqÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
249 PÀ®§ÄgÀV UËgÀªÀÄä gÁZÀ¥Àà UÉÆ§âgÀªÁr ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
250 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà gÀÄzÀæªÀÄÄ¤ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
251 PÀ®§ÄgÀV dUÀ¢Ã±À ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
252 PÀ®§ÄgÀV G¥ÉÃAzÀæ VgÉÃ¥Àà QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
253 PÀ®§ÄgÀV ªÉAPÀl ªÀiÁ£ÀÄ z¢£À¹ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
254 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀæPÁ±À §¸ÀªÀtÚ¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
255 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀ¥ÀÀà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀlªÁzÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
256 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄgÁd ªÀÄ®±ÉÃnÖ¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
257 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀ À̧éw ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
258 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀt ²ªÀgÁAiÀiÁå ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
259 PÀ®§ÄgÀV dªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ±ÀAPÀgÀ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
260 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄgÀUÀÄwÛ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
261 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ gÀAUÀ E¸Àä¬Ä®¥Áà ¨ÁZÀ£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
262 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À £ÁUÀ¥Àà ¸ÉÆAvÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
263 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À s̈ÀgÀtÂ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
264 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd ±ÀgÀt¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
265 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀUÀÄAqÀ¥Àà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
266 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
267 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAqÀ¥Áà £ÀªÀ¤ºÁ¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
268 PÀ®§ÄgÀV eÉÊ¥Á®gÉrØ ¨ÁZÀgÉrØ ¢£À¹ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
269 PÀ®§ÄgÀV C¥ÀàuÁÚ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
270 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£Á¨Á¬Ä CtÚ¥Áà NPÀ½Ã ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
271 PÀ®§ÄgÀV PÀ̄ ÁªÀw UÀÄAqÀ¥Áà PËªÀ£À½î ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
272 PÀ®§ÄgÀV CAzÁ¥Àà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà CAvÀ¥À£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
273 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ZÀAzÀæ±ÉÃlÖ¥Àà CAvÀ¥À£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
274 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀ s̈ÀÆ±Àt PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
275 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÆð£À ¥ÁnÃ¯ï QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
276 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁªÀÄzÉÃªÀ UÀÄAqÀà¥À ªÀgÀ£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
277 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ ®PÀëöät ªÀÄgÀUÀÄwÛ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
278 PÀ®§ÄgÀV s̈ÀUÀªÀAvÀ ©üÃªÀÄ±Áå ¨ÁZÀ£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
279 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀ CA§gÁªÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
280 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà s̈ÀÄAiÀiÁgÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
281 PÀ®§ÄgÀV £ÉÃªÀÄ°AUÀ gÁªÀÄ°AUÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
282 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄAPÀvÀ¨Á¬Ä «oÀ® qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
283 PÀ®§ÄgÀV vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ qÁPÀÄ PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀV ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
284 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃºÀ£À bÀvÀægÀÄ ©üÃªÀÄ£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
285 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÄ zsÀ£À¹AUÀ ªÀÄ¼À̧ Á¥ÀÆgÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
286 PÀ®§ÄgÀV °AUÀAiÀiÁå «ÃgÀ s̈ÀzÀæAiÀiÁå ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
287 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« ®PÀëöät ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
288 PÀ®§ÄgÀV «oÀ×® eÉÊgÁªÀÄ PÀqÀtÂ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
289 PÀ®§ÄgÀV s̈ÉÆÃdÄ ¥À£ÀÄß PÀqÀtÂ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
290 PÀ®§ÄgÀV gÀ«ÃAzÀæ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
291 PÀ®§ÄgÀV C¥ÀàuÁÚ zÉÃ«AzÀæ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
292 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄªÀÄvÁ ¥ÀA¥ÀtÚUËqÀ ±ÀgÀt¹gÀ À̧V ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
293 PÀ®§ÄgÀV gÀÉÃtÄPÁ ¥ÀA¥ÀtÚUËqsÀ ±ÀgÀt¹gÀ À̧V ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
294 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ PÀÉj s̈ÉÆÃ¸ÀUÁ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
295 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà £ÁVÃAzÀæ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
296 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
297 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀAPÀæAiÀiÁå UÀÄgÀAiÀiÁå ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
298 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÉÆÃeÁ¨Á¬Ä FgÀuÁÚ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
299 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà §¸ÀªÀuÁÚ ±ÀgÀt¹gÀ À̧V ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
300 PÀ®§ÄgÀV C¥ÀÁàgÁAiÀÄ «ÃgÀ§¸À¥Àà PÀqÀtÂ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
301 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
302 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàuÁÚ ±ÀgÀt¥Àà ¹AzÀV ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
303 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ zÉÃªÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
304 PÀ®§ÄgÀV «zÁåzsÀgÀ ±ÀA s̈ÀÄ°AUÀAiÀiÁå PÀqÀtÂ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
305 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÀ®è¥Àà ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
306 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
307 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Áà PÉj s̈ÉÆÃ¸ÀUÁ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
308 PÀ®§ÄgÀV PÀ̄ ÁåtÂ ©üÃªÀÄ±Á ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
309 PÀ®§ÄgÀV CuÁÚgÁAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ À̧V ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
310 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
311 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäÃ¨Á¬Ä £ÁUÀ¥Àà ªÀÄ¼À¤ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï



312 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®ªÀiÁä ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑAzÀæ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
313 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
314 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀuÁÚ ±ÀgÀt¥Àà ¹AzÀV (©) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
315 PÀ®§ÄgÀV gÉÃtÄPÁ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
316 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÀgÁd ±ÁAvÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
317 PÀ®§ÄgÀV gÁZÀuÁÚ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
318 PÀ®§ÄgÀV ±À¨Á£Á É̈ÃUÀA SÁ¹A¸Á s̈À ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
319 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀæPÁ±À gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
320 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èuÁÚ §¸ÀuÁÚ ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
321 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥Áà ¥ÁAqÀ¥Àà ¹AzÀV (©) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
322 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÁzsÀgÀ UÀÄAqÉgÁªÀ PÀqÀtÂ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
323 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ©üÃªÀÄ½î ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
324 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
325 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉ§Æ s̈ÀSÁ£À d¯Á®SÁ£À ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
326 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
327 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ zÉÃªÀ¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
328 PÀ®§ÄgÀV §AqÀ¥Áà ¨Á§uÁÚ ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
329 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ CuÁÚgÁAiÀÄ ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
330 PÀ®§ÄgÀV CPÀâgÀ SÁ¹A¸Á§ §§¯ÁzÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
331 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï C§ÄÝ¯ï d¨ÁâgÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
332 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ £ÁUÀ¥Àà ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
333 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà AiÀÄ®è¥Áà PÉj s̈ÉÆÃ¸ÀUÁ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
334 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ ¹zÀÝuÁÚ ¥ÀlÖt ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
335 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¥Áà ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ºÀÄt¹ ºÀqÀV® ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
336 PÀ®§ÄgÀV eÉÆåÃw¨Á¬Ä gÁdÄ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
337 PÀ®§ÄgÀV §£ÀÄß gÁªÀÄf vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
338 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀÄ¹AUï ªÀiÁ£À¹AUï ºÀqÀV® ºÁgÀÄw ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
339 PÀ®§ÄgÀV s̈ÉÆÃdÄ ¥À£ÀÀÄß PÀqÀtÂ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
340 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät gÉÃªÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
341 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà UÀÄgÀÄ¸ÁAvÀ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
342 PÀ®§ÄgÀV °A¨Áf ¸ÉÆÃªÀÄÄè ªÀiÁZÀ£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
343 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Àà UÉÃªÀÄÄ¹AUï PÁqÀ£Á¼À ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
344 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÄ ¯Á®Ä ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
345 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®Ì¥Áà ºÀÄt¹ ºÀqÀV® ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
346 PÀ®§ÄgÀV ±ÉéÃvÁ PÁ²£ÁxÀ PÉj s̈ÉÆÃ¸ÀUÁ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
347 PÀ®§ÄgÀV ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುನ ಭೀಭಶಾ ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
348 PÀ®§ÄgÀV ಸುನೀಲgÁಜ ರೆಣಸಿದದ ಪ್ಪ  ಅಂಔಲಗ್ರ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
349 PÀ®§ÄgÀV ರುಔಕ ಪ್ಪ  ಚಂದಪ್ಪ  ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
350 PÀ®§ÄgÀV ರ ಕಾವ ನಂಖಪ್ಪ  ಜೀನಗಿ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
351 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಯಣಪ್ಪ  ಧೂಳಪ್ಪ  ಫಫಲಾದ ಐ ಕೆ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
352 PÀ®§ÄgÀV ಶಿವಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾ ಬಳಕೀಟಾ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
353 PÀ®§ÄgÀV ಅಶೇೀಔ ನಾಖಪ್ಪ  ` ಔಠ್ಠ ಳಿ್ಳ  ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
354 PÀ®§ÄgÀV ನಾಖರಾಜ ನಲಕಂಟ ಭಹಾಗ್ರಂ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
355 PÀ®§ÄgÀV ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ರೇಪ್ಪ  ಹೀಳಕಂದಾ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
356 PÀ®§ÄgÀV ನಾಖಪ್ಪ  ಮಔಕ ಂಚಿ ಔಠ್ಠ ಳಿ್ಳ  ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
357 PÀ®§ÄgÀV ಈಯಮ್ಮಮ  ಭಹಾದೇಪ್ಪ  ಭಹಾಗ್ರಂ ¨ÁålgÀ Ȩ́àçÃAiÀiï
358 PÀ®§ÄgÀV gÁdtÚ / ²ªÀ¥Àà £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
359 PÀ®§ÄgÀV ºÀÆªÀtÚ / ¨Á§Ä ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
360 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁzsÀÄ / £ÁªÀÄÄ £ÁAiÀÄPÀ RtzÁ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
361 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà/ ²ªÁf É̈¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
362 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ s̈ÀÄ / ºÀÄ¯É¥Àà eÉÆUÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
363 PÀ®§ÄgÀV gÁeÉÃAzÀæ / §¸ÀtÚ QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
364 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁAiÀÄ / gÉÃªÀt¹zÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
365 PÀ®§ÄgÀV zÀ̧ ÀÛVgÀ¸Á§ / ªÀÄ±ÁR¸Á§ £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
366 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä / ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
367 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ»§Æ© / gÀÄ¸Áä£À¸Á§ ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
368 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ¯É¥Àà / ±ÀgÀt¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
369 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÉÃ±À / ¨Á§ÄgÁªÀ £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
370 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä / ±ÀgÀt¥Àà ¦ügÉÆÃeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
371 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà / gÁZÀ¥Àà £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
372 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ / §¸ÀªÀt¥Àà £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
373 PÀ®§ÄgÀV CAiÀÄåtÚ / ¹zÁæªÀÄ¥Àà QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
374 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÉÃR¥Àà / ZÀAzÀ¥Àà ªÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
375 PÀ®§ÄgÀV CA§jÃµÀ / gÁZÀ¥Àà QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
376 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥Àà / PÀ®è¥Àà ªÉÄÊ£Á¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
377 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁgÀªÀÄä / PÀAmÉ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
378 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀ / §zÀÄÝ¹AUÀ ElUÁ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
379 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁAiÀÄ / ©üÃªÀÄ±Áå ¦üÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
380 PÀ®§ÄgÀV PÀ̄ ÁåtÂ / ±ÀgÀt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
381 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄtZÀ¥Àà / ZÀ£Àß¥Àà RtzÁ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
382 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀtÚ/ gÁªÀÄtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
383 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁxÀðAqÀ / CrªÉ¥Àà  ¹gÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
384 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà / ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
385 PÀ®§ÄgÀV ¯Á®©Ã / C§ÄÝ® UÀ¥sÁgÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
386 PÀ®§ÄgÀV FgÀªÀÄä / ºÀtªÀÄAvÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
387 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ / wªÀÄäAiÀÄå  ¹gÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
388 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ / ¨sÀÆvÁ½ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
389 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀtÚ / ¸ÀdÓ£À QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
390 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ / ²ªÀ±ÀAPÉæ¥Àà QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï



391 PÀ®§ÄgÀV ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ /ªÀÄÄPÀÄÛªÀÄ¸Á§ §¼ÀªÁqÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
392 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ«ÃgÀ / PÀ̄ Áåt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
393 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÌªÀÄä / ªÀÄgÉ¥Àà QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
394 PÀ®§ÄgÀV s̈ÁUÀtÚ / ±ÀgÀt¥Àà eÉÆUÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
395 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Àà / zsÀªÀÄðtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
396 PÀ®§ÄgÀV ¯Á® CºÀäzÀ / ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¸Á§  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
397 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊ¸Àgï / ºÀtªÀÄAvÀ  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
398 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« / C¥Áà̧ ÁºÉÃ§ vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
399 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀëöät / gÁªÀÄZÀAzÀæ eÉÆUÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
400 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁÝgÁªÀÄ / ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ «ÄtdV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
401 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑAzÀæ / UÀÄgÀ¥Àà  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
402 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« / ¸ÁAiÀÄ§tÚ £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
403 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ / gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
404 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ / ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
405 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà / ¸ÉÊzÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
406 PÀ®§ÄgÀV vÁgÁ¨Á¬Ä / zsÀÆ¼À¥Àà UÀgÀÆgÀ (PÉ) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
407 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀtÚ / ±ÀgÀt¥Àà  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
408 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝtÚ / gÉÃªÀtÚ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
409 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ / ¹zÁæªÀÄ¥Àà  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
410 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ / ¦üÃgÀ¥Àà w¼ÀUÀÆ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
411 PÀ®§ÄgÀV ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ / ±ÀgÀt¥Àà w¼ÀUÀÆ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
412 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ/ «ÃgÀtÚ ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
413 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ / zÉÃªÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
414 PÀ®§ÄgÀV ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä /PÀ®è¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¸ÉàçÃAiÀÄgï
415 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀAiÀÄå / ±ÀgÀtAiÀÄå £À¢¹£ÀÆßgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
416 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁªÀÄ¨Á¬Ä / ZÀAzÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
417 PÀ®§ÄgÀV WÁ¼À¥Àà / ¸ÁAiÀÄ§tÚ eÉÆUÀÆgÀ ¸ÉàçÃAiÀÄgï
418 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁªÀðw / £ÁUÀtÚ w¼ÀUÀÆ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
419 PÀ®§ÄgÀV gÁZÀ¥Àà / §¸ÀtÚ  QgÀtV ¸ÉàçÃAiÀÄgï
420 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ / «oÀ® RtzÁ¼À ¸ÉàçÃAiÀÄgï
421 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà / gÁZÀ¥Àà £À¢¹£ÀÆßgÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
422 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥ÀÀà / AiÀÄªÀÄ£À¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½î ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
423 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ¯É¥ÀÀà / ±ÀAPÉæ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
424 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ / §¸ÀtÚ eÉÆUÀÆgÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
425 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÉÃ±À / ¨Á§ÄgÁªÀ £À¢¹£ÀÆßgÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
426 PÀ®§ÄgÀV CuÁÚgÁAiÀÄ / FgÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
427 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄtZÀ¥ÀÀà / ©üÃªÀÄtÚ ¸ÀgÀqÀV (©) ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
428 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ / zÉÃªÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
429 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà / ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀgÀÆgÀ (PÉ) ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
430 PÀ®§ÄgÀV µÀtÄäR / ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¸ÀgÀqÀV (©) ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
431 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd / ©üÃªÀÄtÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
432 PÀ®§ÄgÀV F±ÀégÁd / ²ªÀ°AUÀAiÀÄå ¸ÀgÀqÀV (©) ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
433 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä / ±ÀgÀt¥Àà  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
434 PÀ®§ÄgÀV ©ÃgÀ¥Àà / UÀAUÀ¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
435 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ¯Áè°AUÀ / ²æÃªÀÄAvÀ ¸ÀÉÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
436 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÌ¥Àà / ¸ÁAiÀÄ§tÚ  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
437 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàtÚ / ¹zÀÝ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
438 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ / PÀ®è¥Àà  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
439 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÆdå²æÃ UÀÄgÀÄ§¸ÀªÀ ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ  ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
440 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà / vÀÄPÀÌ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ¥ÀªÀgÀ Ȩ́àçÃAiÀÄgï
441 PÀ®§ÄgÀV ¸Àé¥ÀßgÉrØ ¥ÁnÃ® PÀÉ À̧gÀlV ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
442 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÁªÀÄtÂ JªÀÄfÃ ¥ÁuÉUÁAªÀ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
443 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀªÀÄä ¸ÀÄ s̈ÁµÀ ºÀjd£À vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃlªÉÃlgï
444 PÀ®§ÄgÀV ¤dUÀÄtAiÀiÁå ²ªÀ±ÀgÀtAiÀiÁå CAPÀ®UÁ gÁ²ªÀÄ²£À
445 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨Á¼À¥Àà ¥ÀªÁgÀ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) gÁ²ªÀÄ²£À
446 PÀ®§ÄgÀV gÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà PÀtÆÚgÀ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
447 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀëöät ²ªÀ°AUÀ¥Áà ©üÃªÀÄ½î £ÉÃV®Ä
448 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£Á F±ÀégÀ¥Áà AiÀÄAPÀaÑ gÉÆÃlªÉÃlgï
449 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ¤AUÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¥ÀªÀgï nÃ®ègï
450 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈Á±ÀZÀAzÀæ ²ªÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) ¥ÀªÀgï nÃ®ègï
451 PÀ®§ÄgÀV CA§uÁÚ UÀÄAqÀ¥Áà AiÀÄAPÀaÑ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
452 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
453 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ¸ÁzÀ ¸ÀÄ s̈ÁµÀZÀAzÀæ ªÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
454 PÀ®§ÄgÀV eÉÊAiÀÄ¸ï ¸ÀÄ s̈ÁµÀZÀAzÀæ ªÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
455 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÉÃR ªÀÄºÉÊ§Æ§ gÀÄPÀªÀÄÄ¢Ý£ï RtzÁ¼À gÉÆÃlªÉÃlgï
456 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ gÀÆ¥À¹AUï PÀÄ¸À£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 
457 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ¯Áè°AUÀ ¹zÀÝ¥Áà PÀqÀtÂ £ÉÃV®Ä
458 PÀ®§ÄgÀV «£ÉÆÃzÀ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÁªÀ ¥ÀlÖt ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
459 PÀ®§ÄgÀV gÀ« ¸ÀÆgÀ¥ÀÆgÀ £ÀAzÀÆgÀ (©) »nÖ£À VgÀuÉ
460 PÀ®§ÄgÀV PÁwðPÀAiÀiÁå µÀRµÀåj CªÀgÁzÀ (©) ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
461 PÀ®§ÄgÀV w¥Ààt ±ÀgÀt¥Àà ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV ¥ÀªÀgÀ «ÃqÀgï
462 PÀ®§ÄgÀV gÁuÉÆÃf zÉÃ«AzÀæ¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ À̧V ZÁ¥À PÀlgï
463 PÀ®§ÄgÀV £ÁªÀÄzÉÃªÀ vÀAzÉ  ¯Á®Ä ¸ÉÊAiÀÄåzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
464 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ¯Á®Ä ¸ÉÊAiÀÄåzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
465 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æÃªÀÄAvÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
466 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÞgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
467 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀÄä  vÀAzÉ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
468 PÀ®§ÄgÀV GzÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
469 PÀ®§ÄgÀV ¹gÀ À̧V zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ CA§tÚ ±ÀgÀt ¹gÀ À̧V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



470 PÀ®§ÄgÀV ¯Á®¹AUÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄÄ PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
471 PÀ®§ÄgÀV s̈ÉÆÃdÄ vÀAzÉ ¥ÉÆ£ÀÄß PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
472 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ® ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
473 PÀ®§ÄgÀV dªÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ±ÀgÀt ¹gÀ À̧V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
474 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
475 PÀ®§ÄgÀV PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
476 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
477 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ VjªÀÄ®è¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
478 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ ªÀÄgÀªÀÄAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
479 PÀ®§ÄgÀV TÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉÃªÀ̄ Á PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
480 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÉÆÃ£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
481 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉÃªÀ PÀªÀ£À½î vÁAqÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
482 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
483 PÀ®§ÄgÀV s̈ÉÆÃdÄ vÀAzÉ GªÀÄ¯Á ¢£À¹ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
484 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ s̈ÀÄ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
485 PÀ®§ÄgÀV ±ÁæªÀtPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀÆ¥Áè ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
486 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ©PÀÄÌ ªÀÄgÀªÀÄAa vÁAqÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
487 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
488 PÀ®§ÄgÀV «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
489 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄgÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄß ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
490 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀÅ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉÃRÄ£ÁAiÀÄPÀ ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
491 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ §A¢UÉ¥Àà ªÀÄgÀªÀÄAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
492 PÀ®§ÄgÀV «oÀ×® vÀAzÉ zÉÃ«zÁ¸À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
493 PÀ®§ÄgÀV ZÀÁªÀÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥ÀÄ ¢£À¹ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
494 PÀ®§ÄgÀV gÁd¥Àà vÀAzÉ ¸ÀA§tÚ ºÀÉÆÃ£À½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
495 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯ÁPÀgÀ vÀAzÉ  ¸ÀA§tÚ PÀ®ªÀÄÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
496 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÉnÖ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
497 PÀ®§ÄgÀV gÀªÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÉæÃªÀÄ£ÁxÀ ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
498 PÀ®§ÄgÀV WÀvÁÛ̈ Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ ¢£À¹ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
499 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ¯Á¹AUÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀÄ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
500 PÀ®§ÄgÀV oÀPÀÄÌ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¢£À¹ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
501 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄ£ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ RÆ§Ä ªÀÄgÀªÀÄAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
502 PÀ®§ÄgÀV ¸À«vÁ UÀAqÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
503 PÀ®§ÄgÀV ¹ÃvÁgÁªÀÄ vÀAzÉ  ºÉÆÃ§Ä ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
504 PÀ®§ÄgÀV ¥ÉæÃªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ £ÁAiÀÄPÀ CAvÀ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
505 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà s̈ÀÆAiÀiÁågÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
506 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀ À̧éw UÀAqÀ ¸ÉÆÃªÀÄ® PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
507 PÀ®§ÄgÀV ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ »ÃgÀÄ ¥ÀlªÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
508 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ¸ÁÛ£À¥Áà UÉÆ§ÆâgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
509 PÀ®§ÄgÀV ºÀÆ§Ä vÀAzÉ  ¥ÀÆ£ÀÄ ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
510 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄvÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
511 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ zÉÃ«AzÀæ¥Áà ¹ÃgÁqÉÆÃt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
512 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà £ÁªÀzÀV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
513 PÀ®§ÄgÀV zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀÄ¸ÁÛ£À¥Áà ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
514 PÀ®§ÄgÀV eÉÃªÀÄÄ vÀAzÉ ¨Á®Ä ZÀªÁít ¢£À¹ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
515 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ  ¥ÀÄ£ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄgÀªÀÄAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
516 PÀ®§ÄgÀV vÁgÁ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÆ¥Áè ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
517 PÀ®§ÄgÀV C«£Á±À vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
518 PÀ®§ÄgÀV PȨ́ À°¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÉÆÃdÄ ªÀÄgÀªÀÄAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
519 PÀ®§ÄgÀV ¹ÃvÁgÁªÀÄ vÀAzÉ zsÀ£ÀÄß gÁd£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
520 PÀ®§ÄgÀV ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ªÀgÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
521 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät vÀAzÉ UÀt¥Àw É̈Ã®ÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
522 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
523 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ©PÀÄÌ gÁoÉÆÃqÀ NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
524 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
525 PÀ®§ÄgÀV AiÉÄÃ±ÀÄ vÀAzÉ ºÉÃªÀÄ¯Á ¢£À¹ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
526 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä  UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà £É®PÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
527 PÀ®§ÄgÀV ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¢£À¹ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
528 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ¸ÁÛ£À¥Áà ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
529 PÀ®§ÄgÀV UÀt¥Àw vÀAzÉ zÉÃªÀ̄ Á ªÀgÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
530 PÀ®§ÄgÀV zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸ÀÄ s̈Á±À ªÀgÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
531 PÀ®§ÄgÀV ªÉAPÀl vÀAzÉ ©üÃªÀÄ¹AUÀ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
532 PÀ®§ÄgÀV ¸À«vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄf £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
533 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
534 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁóµÀ vÀAzÉ «ÄoÀÄ× £ÁAiÀÄPÀ PÀªÀ£À½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
535 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄiÁtÂPÀ¥Àà vÀAzÉ gÉÃªÀt¥Àà ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
536 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
537 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈Á±À vÀAzÉ vÀÄ¼Àd¥Àà PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
538 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà s̈ÀÄAiÀiÁågÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
539 PÀ®§ÄgÀV s̈ÉÆÃdgÁd vÀAzÉ zÉÃªÀ®Ä PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
540 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ® ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
541 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯ÁPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà CAvÀ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
542 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ̈ Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
543 PÀ®§ÄgÀV gÀÄPÀÄªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
544 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ zÉÃªÀ̄ Á PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
545 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
546 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¦ÃgÀÄ ¹gÀUÁ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
547 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà dªÀÄ£ÀPÀgï §§¯ÁzÀ (LPÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
548 PÀ®§ÄgÀV ²æÃ¤ªÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



549 PÀ®§ÄgÀV JAPÀÄ vÀAzÉ PÉÃ¸ÀÄ ¥ÀlªÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
550 PÀ®§ÄgÀV eÉÊ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉÃRÄ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
551 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ s̈ÀÄ vÀAzÉ  ZÀAzÀÄ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
552 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉÃªÀ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
553 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
554 PÀ®§ÄgÀV UÉÃªÀÄÄ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ QtÂÚ̧ ÀgÀ¥sÉÆÃ¸ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
555 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÀ°¨Á¬Ä  UÀAqÀ ¥ÉÆÃªÀÄÄ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
556 PÀ®§ÄgÀV dAiÀiÁ UÀAqÀ ªÉÆÃ£ÀÄ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
557 PÀ®§ÄgÀV UÀt¥Àw vÀAzÉ ¸ÉÃªÀÅ£ÁAiÀÄPÀ ¢£À¹ PÀÄgÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
558 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²Ã¯Á§¬Ä UÀAqÀ Q±À£À PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
559 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¢Ã¥À vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¹gÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
560 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¹gÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
561 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà DeÁzÀ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
562 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À vÀAzÉ ¥ÉÃªÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
563 PÀ®§ÄgÀV ¥ÉæÃªÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄÄ ªÀiÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
564 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀÄ£ÀÄß ªÀiÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
565 PÀ®§ÄgÀV zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ §ªÀÄðtÚ vÁd ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
566 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØ §ªÀÄðtÚ vÁd ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
567 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
568 PÀ®§ÄgÀV §£ÀÄß vÀAzÉ gÁªÀÄf vÁd ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
569 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀ  vÀAzÉ ºÉÆ£Àß¥Áà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
570 PÀ®§ÄgÀV gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨ÁªÀ¹AUÀ ¹AzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
571 PÀ®§ÄgÀV zsÀÆ¼À¥Àà vÀAzÉ ¦üÃgÉÆÃd qsÉÆÃgï ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
572 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀ À̧éw  UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
573 PÀ®§ÄgÀV zËæ¥Àw UÀAqÀ ªÀÄgÉ¥Áà PÁqÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
574 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÉAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
575 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄgÉÃ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ±ÀgÀt ¹gÀ À̧V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
576 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
577 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
578 PÀ®§ÄgÀV gÁ¢üAiÀiÁ @ C¥ÉÃPÁë UÀAqÀ gÁPÉÃ±À ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
579 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀiÁð vÀAzÉ ®PÀªÀÄ ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
580 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Àà  vÀAzÉ  gÀÄPÀÌ¥Àà ElUÁ CºÀäzÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
581 PÀ®§ÄgÀV gÁt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà CµÀ×V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
582 PÀ®§ÄgÀV CA§tÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
583 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
584 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ WÀtÄ PÉgÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
585 PÀ®§ÄgÀV «£ÉÆÃzÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUï £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
586 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
587 PÀ®§ÄgÀV WÀªÀÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÁAqÀÄ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
588 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±Á vÀAzÉ ¸ÀA§tÚ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
589 PÀ®§ÄgÀV WÀÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¹AzsÉ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
590 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈Á±À vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
591 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÁf  vÀAzÉ ªÉÄÊ¯Áj ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
592 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
593 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¤Ã®gÁd vÀAzÉ gÉÃªÀ¥Àà CAPÀ®UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
594 PÀ®§ÄgÀV gÀvÀßªÀÄä UÀAqÀ CA§uÁÚ vÀAUÁ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
595 PÀ®§ÄgÀV zÀÉÃ«zÁ¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
596 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄ s̈Á±À QtÂÚ̧ ÀgÀ¥sÉÆÃ¸ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
597 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À vÀAzÉ ®PÀëöät  gÁoÉÆÃqÀ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
598 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÁ¯Á® vÀAzÉ gÉÃRÄ£ÁAiÀÄPÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
599 PÀ®§ÄgÀV RÆ¨Á vÀAzÉ GªÀÄf PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
600 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
601 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÀUÉ¥Áà ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
602 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²Ã¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥sÀÆ®¹AUï PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
603 PÀ®§ÄgÀV gÀw¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉÃ«zÁ¸À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
604 PÀ®§ÄgÀV VÃvÁ UÀAqÀ aAvÁªÀÄtÂ qÀªÀÄgÁwæ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
605 PÀ®§ÄgÀV gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà QtÂÚ̧ ÀgÀ¥sÉÆÃ¸ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
606 PÀ®§ÄgÀV CA§tÚ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§tÚ QtÂÚ̧ ÀgÀ¥sÉÆÃ¸ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
607 PÀ®§ÄgÀV ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄgÀUÀ¥Áà QtÂÚ̧ ÀgÀ¥sÉÆÃ¸ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
608 PÀ®§ÄgÀV gÀ« vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
609 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ  vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
610 PÀ®§ÄgÀV s̈ÁVÃgÀy vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
611 PÀ®§ÄgÀV gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
612 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÞ°AUÀ¥Áà vÉÃVè CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
613 PÀ®§ÄgÀV CA§Ä¤AUÀ vÀAzÉ ¤Ã®Ä PÉÃgÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
614 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃ§Ä PÉÃgÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
615 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
616 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
617 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
618 PÀ®§ÄgÀV ¹ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ VgÉ¥Áà É̈Ã¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
619 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀAzÉ  £ÁªÀÄÄ vÀqÀPÀ¯ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
620 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀÄ®Û¥Áà UÉÆÃV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
621 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁÞÞgÀÆqsÀ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
622 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀ  vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¢£À¹ PÀÄgÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
623 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀÄ ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
624 PÀ®§ÄgÀV CgÀÄuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
625 PÀ®§ÄgÀV ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÁªÀ®Ä ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
626 PÀ®§ÄgÀV vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ ¸ÉÊ. aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
627 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¤Ã® vÀAzÉ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ ¸ÉÊ. aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



628 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀÄPÀÌ¥Áà ¸ÉÊ. aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
629 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀÄiÁä UÀAqÀ §AqÉ¥Áà vÁd ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
630 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¦ÃgÉÆÃf ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
631 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
632 PÀ®§ÄgÀV azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
633 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀAqÀ  azÁ£ÀAzÀ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
634 PÀ®§ÄgÀV ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÁd ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
635 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
636 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÃªÀÅ vÀAzÉ £ÀAzÀÄ ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
637 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà £ÁUÀ£À½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
638 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀAzÀÄ ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
639 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® vÀAzÉ ªÀÄ¸ÁÛ£À¥Áà dA§UÁ  (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
640 PÀ®§ÄgÀV avÁæ UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ PÉj s̈ÉÆÃ¸ÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
641 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀAzÉ E¸ÀgÀÄ ¸ÉÊ. aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
642 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÄ vÀAzÉ UÀAUÀÄ ªÀiÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
643 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät  vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
644 PÀ®§ÄgÀV PÀ̄ ÁåtÂ  vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±Á ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
645 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
646 PÀ®§ÄgÀV PÀ̧ ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
647 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
648 PÀ®§ÄgÀV ©PÀÄÌ vÀAzÉ ¥ÀÆgÀÄ ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
649 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
650 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
651 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
652 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀÄä  UÀAqÀ ©üÃªÀÄ¥Áà ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
653 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ZÁ¥À̄ Á gÀhiÁ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
654 PÀ®§ÄgÀV PÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ zsÀÆ¼À¥Áà ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
655 PÀ®§ÄgÀV zsÀÆ¼À¥Àà vÀAzÉ PÀgÉÃ¥Áà ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
656 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
657 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
658 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±Á £ÀAzÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
659 PÀ®§ÄgÀV PÉÃ±À¥Áà vÀAzÉ §®ªÀAvÀ¥Áà PȨ́ ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
660 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À vÀAzÉ WÀtÄ £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
661 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥ÀÁà vÀAzÉ ºÉÆ£Àß¥Àà ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
662 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÃªÀÅ vÀAzÉ ¦ÃgÀÄ ®ªÀiÁtÂ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
663 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀtÚ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
664 PÀ®§ÄgÀV ¥ÉÆ£ÀÄß¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹AUÀ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
665 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
666 PÀ®§ÄgÀV PÀ®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
667 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄt ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
668 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
669 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄvÀ½¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑAzÀæ ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
670 PÀ®§ÄgÀV PÀ̄ ÁåtÂ vÀAzÉ  §¸ÀªÀt¥Áà ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
671 PÀ®§ÄgÀV ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀAzÉ  VgÉÃ¥Áà PÀªÀ®UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
672 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ  ¦üÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
673 PÀ®§ÄgÀV UÀt¥Àw vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
674 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
675 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑAzÀæ ±ÀgÀt¥Áà ¦üÃgÉÆeÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
676 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
677 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
678 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
679 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ¥ÀgÀ À̧¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
680 PÀ®§ÄgÀV FgÀtÚ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ É̈¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
681 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Áà ªÉÄÊ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
682 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ CuÉ¥Àà É̈¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
683 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
684 PÀ®§ÄgÀV ¸À°ÃªÀÄ¸Á§ vÀAzÉ C£ÀìgÀ¸Á§ ªÉÄÊ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
685 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÀÄzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÊ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
686 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
687 PÀ®§ÄgÀV PÁ²£ÁxÀ  vÀAzÉ ©üÃªÀÄt ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
688 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ¸ÉÊ. aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
689 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà dA§UÁ  (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
690 PÀ®§ÄgÀV UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ CµÀ×UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
691 PÀ®§ÄgÀV £ÁªÀÄzÉÃªÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¹AUÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
692 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® vÀAzÉ eÉÃªÀÄ¯Á É̈¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
693 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
694 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
695 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ AiÀÄPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
696 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà AiÀÄPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
697 PÀ®§ÄgÀV C¤®PÀÄªÀiÁgÀ  vÀAzÉ ¸ÀA§tÚ £ÁUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
698 PÀ®§ÄgÀV zËæ¥Àw UÀAqÀ ²ªÀgÁAiÀÄ £ÁUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
699 PÀ®§ÄgÀV zËæ¥Àw UÀAqÀ ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑAzÀæ É̈¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
700 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®Ì¥Áà vÀqÀPÀ¯ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
701 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À vÀAzÉ ¯ÁqÀ¥Áà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
702 PÀ®§ÄgÀV C£ÀÄ¸ÀÆAiÀiÁ UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
703 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üÃªÀÄ±Á ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
704 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
705 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
706 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®Ì¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±Á ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



707 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¨Á§tÚ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
708 PÀ®§ÄgÀV gÁt¥sÀà vÀAzÉ ¸ÉÊ§tÚ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
709 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
710 PÀ®§ÄgÀV dUÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§Ä ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
711 PÀ®§ÄgÀV ®°vÁ¨Á¬Ä  UÀAqÀ gÀªÉÄÃ±À PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
712 PÀ®§ÄgÀV ²Ã¯ÁzÉÃ« UÀAqÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ É̈Ã®ÆgÀ (eÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
713 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À vÀAzÉ RvÀ®¥Áà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
714 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀAzÉ  ªÀÄgÀUÀ¥Áà dA§UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
715 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄgÀUÀ¥Áà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
716 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
717 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà CµÀ×UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
718 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀÄ ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
719 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄªÀtð UÀAqÀ  gÁeÉÃAzÀæ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
720 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀAzÉ ®PÀÌ¥Áà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
721 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ gÁdÄ ¦üÃgÉÆÃeÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
722 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀªÀÄ UÀAqÀ ±ÉÃR¥Áà eÉÆÃUÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
723 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÉÆÃUÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
724 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄªÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄÄ UÀgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
725 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Áà UÀgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
726 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥Àæ s̈ÀÄ £À¢ ¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
727 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±Á UÀgÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
728 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà QgÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
729 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà QgÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
730 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀA§tÚ vÀÁqÀ  vÉUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
731 PÀ®§ÄgÀV ¸À«vÁ  UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
732 PÀ®§ÄgÀV CA É̈æÃ±À vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ºÀÉÆ£ÀßQgÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
733 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
734 PÀ®§ÄgÀV CA§Ä¨Á¬Ä §¸À¥Áà ªÀÉÄÊ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
735 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®Ì¥Áà UÀgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
736 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà  vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
737 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà  vÀAzÉ gÀÄPÀÌ¥Áà PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
738 PÀ®§ÄgÀV gÁPÉÃ±À vÀAzÉ CA§tÚ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
739 PÀ®§ÄgÀV UËqÀ¥Àà  vÀAzÉ £ÁVÃAzÀæ¥Àà £ÀA¢PÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
740 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
741 PÀ®§ÄgÀV C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï gÀeÁPÀ PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
742 PÀ®§ÄgÀV gÀºÉÃªÀÄvÀSÁ£À vÀAzÉ C«ÄÃgÀSÁ£À PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
743 PÀ®§ÄgÀV gÁZÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
744 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ s̈ÁPÀgÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀÄ®è¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
745 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£Àß¥Áà £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
746 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆÃºÀ£À £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
747 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á§Ä £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
748 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CA§tÚ £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
749 PÀ®§ÄgÀV F±Àéj UÀAqÀ «oÀ® £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
750 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀºÀzÉÃªÀ vÀAzÉ  ªÀiÁxÀðAqÀ¥Áà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
751 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ vÀAzÉ RvÀ®¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
752 PÀ®§ÄgÀV EoÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁt¥Áà ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
753 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
754 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üÃªÀÄÄ ¸ÉÊ. aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
755 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà CµÀ×UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
756 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁVÃAzÀæ¥Àà CµÀ×UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
757 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÁà vÀAzÉ  ¯Á®¥Àà PÀoÀ×½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
758 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄÄªÀgÁd vÀAzÉ «oÀ® ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
759 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀPÀÄ¨Á¬Ä «oÀ® ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
760 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
761 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
762 PÀ®§ÄgÀV ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ É̈¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
763 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà  ¥ÉÆÃw zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
764 PÀ®§ÄgÀV gÀªÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÁ¥Áè UÉÆÃV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
765 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§tÚ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
766 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÁ vÀAzÉ ZÀAzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ É̈¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
767 PÀ®§ÄgÀV ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ É̈¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
768 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ  UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
769 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀtÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
770 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄÄ É̈¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
771 PÀ®§ÄgÀV »gÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
772 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á qÉÆÃgÀdA§UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
773 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ®ZÀÄÑ £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
774 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà É̈Ã®ÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
775 PÀ®§ÄgÀV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
776 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
777 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑÑAzÀæ vÀAzÉ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
778 PÀ®§ÄgÀV PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà ¢£À¹PÀÄgÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
779 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
780 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ UÀAqÀ PÀ®è¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
781 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ zÀ̧ ÀÛAiÀÄå £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
782 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃ£ÀªÀÄä  UÀAqÀ gÁªÀÄ°AUÀAiÀÄå £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
783 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁAvÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
784 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
785 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÉ£Àß¥Àà UÀÄgÁUÉÆÃ¼À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



786 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀgÁªÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
787 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ  ±ÀAPÀgÉ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
788 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ s̈ÁªÀw UÀAqÀ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
789 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀ«ÃgÀAiÀÄå PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
790 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ  vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
791 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄgÀPÀÄA¢ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
792 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÀà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
793 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄlÆgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
794 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀ«ÃgÀAiÀÄå PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
795 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà zÉÆÃ±ÉnÖ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
796 PÀ®§ÄgÀV dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
797 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¹Ã¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
798 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¸À̄ Á¨Á¬Ä UÀAqÀ  PÉÃ±ÀªÀgÁªÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
799 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ  vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
800 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd CAvÀ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
801 PÀ®§ÄgÀV s̈ÁVÃgÀy UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
802 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀtÚ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
803 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄ²æÃ  UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
804 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà É̈Ã®ÆgÀ (eÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
805 PÀ®§ÄgÀV ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
806 PÀ®§ÄgÀV vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
807 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄªÀé UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Àà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
808 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀªÀÄÄä UÀAqÀ CA¨ÁgÁAiÀÄ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
809 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà vÀAzÉ gÀÄPÀÌ¥Àà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
810 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀArvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
811 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®Ì¥Áà ElUÁ CºÀäzÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
812 PÀ®§ÄgÀV C¤Ã® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀªÁgÀ ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
813 PÀ®§ÄgÀV ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ CdÄð£À PÀnÖªÀÄ¤ §£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
814 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ E¸ÀgÀÄ UÀtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
815 PÀ®§ÄgÀV VgÉÃ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ºÀÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
816 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±Á vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
817 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà UÀgÀÆgÀ  (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
818 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ PÀgÀt¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
819 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ  PÀAoÉÃ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
820 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ¥Áà £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
821 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
822 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd  vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±Á £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
823 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÆgÀÄ vÀAzÉ  PÀÆ¸ÀÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
824 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà  vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±Á £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
825 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉÆqÀØ¥Àà ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
826 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ªÀÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
827 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
828 PÀ®§ÄgÀV ªÀ̧ ÀAvÁ UÀAqÀ gÁªÀÄ¹AUÀ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
829 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÃªÀ¥Áà ¸ÉÊ. aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
830 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÀÄt¹ ºÀqÀV® vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
831 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÉÊ. aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
832 PÀ®§ÄgÀV gÀ«zÁ¸À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
833 PÀ®§ÄgÀV «ÄÃ£ÁQë UÀAqÀ ¸ÀÄ s̈ÁµÀ ªÀÄiÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
834 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ qÁPÀÄ ªÀiÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
835 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À  vÀAzÉ qÁPÀÄ ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
836 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð ªÀiÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
837 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÁªÀ ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
838 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ¥Àà ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
839 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Àà PÀÄ¸À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
840 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
841 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ £ÀA¢PÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
842 PÀ®§ÄgÀV PÉÃ¸ÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ²æÃªÀÄAvÀ PȨ́ ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
843 PÀ®§ÄgÀV £ÁVÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ  §¸À°AUÀ¥Àà ±ÀgÀt¹gÀ À̧V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
844 PÀ®§ÄgÀV EªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ SÉÃ¸ÀÄ £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
845 PÀ®§ÄgÀV xÁªÀgÀÄ vÀAzÉ  WÀtÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
846 PÀ®§ÄgÀV ²æÃzÉÃ« UÀAqÀ UÉÆÃ«AzÀ ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
847 PÀ®§ÄgÀV °A§Ä vÀAzÉ ®ZÀÄÑ ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
848 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ® GzÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
849 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà PÀÄ¸À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
850 PÀ®§ÄgÀV UÀÄeÁÓ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ® £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
851 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃªÀzsÀð£À vÀAzÉ WÀtÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
852 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
853 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
854 PÀ®§ÄgÀV ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä  UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÉÆ¼ÀÆîgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
855 PÀ®§ÄgÀV ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ® ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
856 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á UÀAqÀ »gÀUÀ¥Áà ªÀÄ¤AiÀiÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
857 PÀ®§ÄgÀV VgÉÃ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Áà É̈¼ÀUÀÄA¥Á vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
858 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
859 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
860 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà £À¢¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
861 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀÄ¤AiÀiÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
862 PÀ®§ÄgÀV gÁPÉÃ±À vÀAzÉ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
863 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄ²æÃ UÀAqÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
864 PÀ®§ÄgÀV FgÀttÚ vÀAzÉ UÀÄgÀtÚ PÀªÀ®UÁ  (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



865 PÀ®§ÄgÀV PÉÃ±ÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
866 PÀ®§ÄgÀV gÀ« vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
867 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄzÀgÀ¥ÀmÉÃ® vÀAzÉ ¸ÉÊ  ¥ÀmÉÃ® ªÀiÁ®UÀwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
868 PÀ®§ÄgÀV ºÀjÃ±À vÀAzÉ PÁAvÀ¥Á® ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
869 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ UÀAqÀ VjªÀÄ®è¥Àà ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
870 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä  UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
871 PÀ®§ÄgÀV ®PQëöäÃ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
872 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ PÉj s̈ÉÆÃ¸ÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
873 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
874 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
875 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄÄ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
876 PÀ®§ÄgÀV ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀÁAvÀ¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
877 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
878 PÀ®§ÄgÀV PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
879 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
880 PÀ®§ÄgÀV vÀÄ¼ÀeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
881 PÀ®§ÄgÀV ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
882 PÀ®§ÄgÀV CA§t vÀAzÉ ¸ÀAUÀt ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
883 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà eÉÆÃUÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
884 PÀ®§ÄgÀV PÀÈµÁÚ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄºÁAvÀ¥Áà PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
885 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀAzÉ n¥ÀÄà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
886 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ QµÀÚ¥Àà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
887 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²Ã¯Á§¨Á¬Ä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ gÀhiÁ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
888 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® vÀAzÉ zÉÃªÀ¥Áà CµÀ×UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
889 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ §¸À¥Áà ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
890 PÀ®§ÄgÀV gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
891 PÀ®§ÄgÀV CtuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ²æÃ. ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
892 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
893 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
894 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀÆ¸ÀÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
895 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÉÃ±À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀtÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
896 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ s̈ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
897 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄÄªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
898 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ  ©üÃªÀÄuÁÚ GzÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
899 PÀ®§ÄgÀV ºÀ«ÄÃzÁ© UÀAqÀ C¯Áè¥ÀmÉÃ® É̈Ã®ÆgÀ (eÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
900 PÀ®§ÄgÀV PÀ̄ Áåt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
901 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ D£ÀAzÀ PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
902 PÀ®§ÄgÀV gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ zÉÆÃAr¨Á D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
903 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
904 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
905 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥Àæ s̈ÀÄ°AUÀ D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
906 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
907 PÀ®§ÄgÀV CuÁÚgÁAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
908 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ   ¸ÀºÀzÉÃªÀ dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
909 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ElUÁ CºÀäzÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
910 PÀ®§ÄgÀV PÀ̧ ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
911 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÀÝªÀÄä UÀAqÀ £ÁVÃAzÀæ¥Àà D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
912 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
913 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¤Ã® vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
914 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÀÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÉÆÃdÄ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
915 PÀ®§ÄgÀV gÁt¥ÀÁà vÀAzÉ gÉÃªÀt¥Áà vÁqÀvÉUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
916 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À vÀAzÉ ®PÀëöät PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
917 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ®ZÀªÀÄÄ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
918 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±Á  vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ±ÀgÀt¹gÀ À̧V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
919 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀV® ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
920 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ¼À¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
921 PÀ®§ÄgÀV §¸À¥Áà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
922 PÀ®§ÄgÀV gÁdÄ vÀAzÉ  «oÀ® ¸ÉÊ.aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
923 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÉÃ±À vÀAzÉ £ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÉÊ.aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
924 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÁAvÀªÀÄä  UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÁd ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
925 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà vÁd ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
926 PÀ®§ÄgÀV PÀ̧ ÀÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀzÀät ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
927 PÀ®§ÄgÀV §¸À¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÉAPÀl É̈£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
928 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ±²æÃªÀÄAvÀ ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
929 PÀ®§ÄgÀV zÉÆAr¨Á vÀAzÉ ¦ÃgÉÆÃf D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
930 PÀ®§ÄgÀV £ÀÆgÀdºÁ UÀAqÀ EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
931 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
932 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
933 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd  vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
934 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ  ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
935 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀA¥Àw¨Á¬Ä UÀA ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
936 PÀ®§ÄgÀV gÀªÀiÁ¨Á¬Ä UÀA aAvÁªÀÄtÂ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
937 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÆgÀÄ vÀA eÉÃªÀÄ¯Á PÀªÀ£À½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
938 PÀ®§ÄgÀV ZÀA¥ÀÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀA ¯Á®Ä®ªÀiÁtÂ £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
939 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÀÄ vÀA ¸ÉÆÃªÀÄ¯Á PÀ®ÆäqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
940 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÀA CA§tÚ ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
941 PÀ®§ÄgÀV UÉÃªÀÄÄ vÀA PÉÃ¸ÀÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
942 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉÃ±À vÀA ªÉÄÊ¯Áj PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
943 PÀ®§ÄgÀV mÉÆÃ¥ÀÄ vÀA Q¸À£À QtÂÚ ¸ÀgÀ¥ÉÆÃ¸À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



944 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ vÀA gÁªÀÄÄ ªÀgÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
945 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA ªÀÄ£ÀÄß PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
946 PÀ®§ÄgÀV gÀÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA ¸ÀA§tÚ ºÁ®¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
947 PÀ®§ÄgÀV ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
948 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ PÀUÀÎ£ÀªÀÄr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
949 PÀ®§ÄgÀV «oÀ®gÁªÀ vÀA ªÀiÁtÂPÀ¥Àà vÀqÀPÀ¯ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
950 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁªÀðw vÀA ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
951 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁAiÀÄ¥Àà PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
952 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄÄ ±ÀAPÀgÀÄ ²æÃ¤ªÁ¸À À̧gÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
953 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ s̈ÁUÀªÀiÁä UÀA ¸ÉÊ§tÚ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
954 PÀ®§ÄgÀV GªÀiÁ¥Àw £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁ° £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
955 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
956 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ gÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ CªÀgÁzÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
957 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀgÁd ¸ÀAUÀtÚ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
958 PÀ®§ÄgÀV ¹zÁÝgÀÆqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
959 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtzÉÃªÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÃj É̈ÆÃ¸ÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
960 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÁzÀgÀ WÀ£À°AUÀAiÀiÁå ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
961 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ©üÃªÀÄ±Áå ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
962 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
963 PÀ®§ÄgÀV GªÉÄÃ±À vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
964 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀÉÃAzÀæ¥Àà vÀA ¦ÃgÀ¥Àà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
965 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà ªÀÄ®ètÚ £ÀqÀ«ºÀ½îÃ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
966 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ »gÀUÀ¥Àà ªÀÄ¹ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
967 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà £À¢¸ÀtÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
968 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÊ®¥Àà eÉÆÃUÀÄgÀÄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
969 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®PÀªÀÄä ²ªÀ°AUÀ¥Àà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
970 PÀ®§ÄgÀV eÁÕ£ÉÃ±ÀégÀ ªÉÆÃºÀ£À RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
971 PÀ®§ÄgÀV CA§tÚ ºÀÄtZÀ¥Àà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
972 PÀ®§ÄgÀV dA§¯Á¨Á¬Ä PÉëÃªÀÄÄ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
973 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ PÀÈµÀÚ¥Àà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
974 PÀ®§ÄgÀV §£À¹ ©üÃªÀÄ±Áå £À¢¹£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
975 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät ©üÃªÀÄ±Áå £À¢¸ÀtÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
976 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
977 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁA§¥Àà gÁªÀÄÄ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
978 PÀ®§ÄgÀV vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨É£Éß¥Àà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
979 PÀ®§ÄgÀV CA§zÁ¸À gÁªÀÄtÚ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
980 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃ« ¸ÀÄ s̈ÁµÀ £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
981 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¥ÉÃAzÀæ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄ®¢ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
982 PÀ®§ÄgÀV CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
983 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
984 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÉÃ±À vÀÄ¼ÀdgÁªÀÄ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
985 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
986 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄtÚ ¸ÁAiÀÄ§tÚ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
987 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
988 PÀ®§ÄgÀV fÃvÉÃAzÀæ ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÁªÀ PÀ® É̈£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
989 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÀæPÀ¯Á¨Á¬Ä ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÁªÀ PÀ® É̈£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
990 PÀ®§ÄgÀV gÀÁd¥Àà CA¨ÁgÁAiÀÄ zÀ̧ ÁÛ¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
991 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÀæPÁ±À «oÀ¯ïgÁªÀ ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
992 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À ±ÁAvÀ«ÃgÀ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
993 PÀ®§ÄgÀV gÀÄäQtÂ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
994 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
995 PÀ®§ÄgÀV a£ÀßªÀiÁä gÁeÉÃAzÀæ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
996 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà ¨sÁUÀuÁÚ ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
997 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
998 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÊzÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Áà ±ÀgÀt¹gÀ À̧V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
999 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä Uàt¥Àw CUÀ£É PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1000 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀªÀÄä ZÀAzÀæ¥Àà PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1001 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁxÀ UÉÆÃ¥ÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1002 PÀ®§ÄgÀV GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÁAiÀÄ«Ä PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1003 PÀ®§ÄgÀV CA§ªÀiÁä ªÀÄ®è¥Àà ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1004 PÀ®§ÄgÀV CA§ªÀÀé §¸ÀªÀgÁd ºÀ½SÉÃqÀ ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1005 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀ ¸ÁAiÀÄ§Ä PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1006 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÀà UÀÄAqÀ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1007 PÀ®§ÄgÀV ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄ®è¥Àà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1008 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÀÄ vÀA ¯ÉÆÃ§Ä PÉgÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1009 PÀ®§ÄgÀV ©ÃªÀÄ¹AUÀ ZÉAUÀÄ £ÁAiÀÄPÀ É̈Ã¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1010 PÀ®§ÄgÀV PÉÊ¯Á¸À ±ÀAPÀgÀ É̈Ã¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1011 PÀ®§ÄgÀV PÀ̄ ÁªÀw ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ §§¯ÁzÀ LPÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1012 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ §§¯ÁzÀ LPÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1013 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ¸ÀA§Ä vÀqÀPÀ¯ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1014 PÀ®§ÄgÀV UÀt¥Àw §AqÉ¥Àà ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1015 PÀ®§ÄgÀV PÀ®è¥Àà w¥ÀàuÁÚ ºÀqÀV®ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1016 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉÃ§Æ© UÀA ±ÁºÀ É̈ÆÃ¢£À d°Ã£À ºÀÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1017 PÀ®§ÄgÀV gÀ À̧Æ®¸Á§ vÀA £À£ÀÆß¸Á§ ªÀÄ¤AiÀiÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1018 PÀ®§ÄgÀV ±Àj¥sÁ©Ã UÀA gÀ À̧Æ®¸Á§ ªÀÄ¤AiÀiÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1019 PÀ®§ÄgÀV ZÀÁAzÀ¥Á±Á vÀA gÀÆ¸À®¥Á±Á ªÀÄ¤AiÀiÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1020 PÀ®§ÄgÀV É̈Ê®¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1021 PÀ®§ÄgÀV CPÀâgÀ¥ÀmÉÃ¯ï vÀA ¨ÁµÁ¥ÀmÉÃ¯ï ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1022 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÁ É̈ÆÃ¢£À vÀA ±ÉÃR° ªÀÉÄÊ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1023 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁªÀðw UÀA ¥Àæ s̈ÀÄgÁªÀ ªÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1024 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÉÊAiÀÄzÀ ©¹äÃ¯Áè̈ ÉÃUÀA UÀA SÁQ¦ÃgÀ¸Á§ ªÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1025 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÊAiÀÄÄ¸ÀÆ¥sÀºÀÄ¸ÉÃ£À vÀA ¸ÉÊSÁQ¦ÃgÀ¸Á§ ªÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1026 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®PÀAoÀ vÀA Ct¥Áà vÀÁªÀgÀUÉÃgÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1027 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄPÀÛA¥ÀmÉÃ¯ï vÀA ºÀºÉÃ§Æ¥ÀmÉÃ¯ï vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1028 PÀ®§ÄgÀV wªÀÄäªÀé UÀA §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1029 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ vÀA gÉÃªÀt¹zÀ¥Àà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1030 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1031 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA RAqÀ¥Áà dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1032 PÀ®§ÄgÀV GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA CtgÁªÀ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1033 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÉrØ vÀA w¥ÁàgÉrØ PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1034 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA ªÀÄ®è¥Àà É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1035 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA §¸ÀªÀt¥Áà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1036 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1037 PÀ®§ÄgÀV zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀA aAvÁªÀÄtÂ É̈Ã®ÆgÀ (eÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1038 PÀ®§ÄgÀV É̈ÃUÀA©Ã UÀA ¸ÀgÀzÁgÀ¥ÀmÉÃ¯ï PÀ®è̈ É£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1039 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄ±Áå ªÀiÁ®UÀwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1040 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1041 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA UÀÄAqÀ¥Àà ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1042 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1043 PÀ®§ÄgÀV SÁeÁ¥ÀmÉÃ® vÀA «ÄÃ£Áß¥ÀmÉÃ® PÀ®è̈ ÉÃ£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1044 PÀ®§ÄgÀV PÀÄ¥ÉÃAzÀÀæ vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀiÁ®UÀwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1045 PÀ®§ÄgÀV GªÀiÁPÁAvÀ vÀA §¸ÀtÚ PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1046 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀA «ÃgÀ s̈ÀzÀæ¥Àà D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1047 PÀ®§ÄgÀV gÀÁWÀÄªÉÃAzÀæ vÀA ²æÃªÀÄAvÀ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1048 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1049 PÀ®§ÄgÀV zËªÀ®vÀgÁAiÀÄ vÀA ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1050 PÀ®§ÄgÀV zsÀÆ¼À¥Àà vÀA UÀÄgÀÄ£ÁxÀ D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1051 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1052 PÀ®§ÄgÀV FgÀtÚ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ²æÃ¤ªÁ¸À À̧gÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1053 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥ÀÀà gÁt¥Áà ²æÃ¤ªÁ¸À À̧gÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1054 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ PÀ®è¥Àà vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1055 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà ¦ÃgÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1056 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Áà ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà w¼ÀUÀÆ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1057 PÀ®§ÄgÀV CA§gÁAiÀÄ §¸À°AUÀ¥Áà §ÄPÁÌ PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1058 PÀ®§ÄgÀV CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ £ÁUÀuÁÚ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1059 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁªÀðw CA¨ÁgÁAiÀÄ ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1060 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ FgÀuÁÚ ±ÀgÀt¹gÀ À̧V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1061 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À £ÁUÀuÁÚ PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1062 PÀ®§ÄgÀV §AqÉ¥Áà gÀÄPÀät¥Áà PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1063 PÀ®§ÄgÀV ®°vÁ¨Á¬Ä gÀªÉÄÃ±À ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1064 PÀ®§ÄgÀV zsÀÁgÀÄ mÉÆÃ¥ÀÄ PÁ¼ÀUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1065 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät gÀÄPÀÌuÁÚ s̈ÀÆ« ªÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1066 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® qÁPÀ¥Àà eÁzsÀªÀ vÀÁªÀgÀUÉÃgÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1067 PÀ®§ÄgÀV UÉÃªÀÄÄ vÀA ±ÉÃµÀÄ PÉÃgÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1068 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ±ÀéAvÀ gÀÄPÀÌ¥Àà zsÀ¤ß PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1069 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀªÀiÁä ¹zÁæªÀÄ¥Áà Uàtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1070 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁtÂPÀ À̧Ä s̈Á±ÀÑAzÀæ QªÀqÉ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1071 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ±ÀgÀtÄ PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1072 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ®Ä zÉÃ£ÀÄ ZÀªÁít ªÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1073 PÀ®§ÄgÀV C£ÀÆ¸ÀÆ¨Á¬Ä UÀA ¸ÉÊzÀ¥Àà UÀtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1074 PÀ®§ÄgÀV ¥¦ÃgÀ¥Àà vÀA UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀhiÁ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1075 PÀ®§ÄgÀV ¯ÉÆÃ» vÀA ¸ÉÊzÀ¥Àà Uàtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1076 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà vÀA UÀÄqÀzÀ¥Áà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1077 PÀ®§ÄgÀV ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀA ¹zÁæªÀÄ eÉÆÃUÀÄgÀÄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1078 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀ¥Àà vÀA §¸ÀªÀAvÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1079 PÀ®§ÄgÀV AiÀÄ®è¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1080 PÀ®§ÄgÀV §¸À¥Áà vÀA £ÁUÀ¥Áà É̈¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1081 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÀA UÀÄAqÀ¥Àà PÀtÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1082 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®PÀÌ¥Àà ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1083 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÀæ s̈ÀÄ vÀA ©üÃªÀÄuÁÚ ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1084 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA C¥ÀàgÁªÀ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1085 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ vÀA CtÚgÁªÀ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1086 PÀ®§ÄgÀV ±²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA C¥ÀàgÁªÀ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1087 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1088 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁ°ªÁºÀ£À vÀA §AqÉ¥Àà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1089 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1090 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀªÀÄÆwð vÀA ZÀAzÀæ±Áå NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1091 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Áà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1092 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Àà vÀA ºÀÄZÀ¥Àà ªÀgÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1093 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ¤AUÀ¥Àà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1094 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw UÀA ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1095 PÀ®§ÄgÀV ±ÀA§Ä°AUÀ¥Àà vÀA ¥Àæ s̈ÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1096 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1097 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1098 PÀ®§ÄgÀV gÀÉÃªÀt¹zÀ¥Àà vÀA CqÉÃ¥Áà PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1099 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå vÀA UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1100 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA §¸ÀªÀtÚ¥Áà PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1101 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃR¨Á¬Ä UÀA CªÀÄÈvÀ¥Àà PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1102 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ±ÀgÀt¥Áà vÀÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1103 PÀ®§ÄgÀV EAzÁæ¨Á¬Ä UÀA ºÀÄtZÀ¥Àà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1104 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ¥Àà ºÀÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1105 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥ÀÁà vÀA ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1106 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA ±ÉÃR¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1107 PÀ®§ÄgÀV PÀ̧ ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀA ±ÀgÀt¥Áà £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1108 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1109 PÀ®§ÄgÀV £ÁgÁAiÀÄt vÀA UÉÆÃ¥ÀÄ ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1110 PÀ®§ÄgÀV gÀÄzÀæ¥Àà vÀA §¸ÀtÚ PȨ́ ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1111 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä UÀA ¸ÉÃªÀÅ ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1112 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ«ÃtPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1113 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ®PÀëöät PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1114 PÀ®§ÄgÀV ±ÀæªÀtPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ºÀÄt¹ºÀqÀV® vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1115 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA §¸ÀªÀt¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1116 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®PÀAoÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1117 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ vÀA CA§tÚ ¸ÀÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1118 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà AiÀÄ¼ÀªÀAw (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1119 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtUËqÀ vÀA ®PÀëöät PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1120 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀzÁgÀ vÀA zÉÃ«AzÀæ¥Àà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1121 PÀ®§ÄgÀV eÁ¥sÀgÀ¸Á§ A E¨Áæ»A¸Á§ ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1122 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥ÀÀà vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀgÀUV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1123 PÀ®§ÄgÀV ZÀ£Àß§¸À¥Àà vÀA ®PÀëöät PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1124 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥ÀÀà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1125 PÀ®§ÄgÀV °AUÀgÁd vÀA ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1126 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Áà PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1127 PÀ®§ÄgÀV UÀAUÁ¨Á¬Ä UÀA ¤AUÀ¥Àà PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1128 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1129 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀgÁd ±ÀAPÀgÉ¥Àà É̈¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1130 PÀ®§ÄgÀV ¤AUÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1131 PÀ®§ÄgÀV ¢°Ã¥ÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¹zÀÝtÚ D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1132 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1133 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÁà vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà É̈Ã¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1134 PÀ®§ÄgÀV PÀ̧ ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀA ±ÀgÀt¥Áà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1135 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA zÉÃªÀ¥Àà CµÀÖUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1136 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀtÚ vÀA ®PÀÌ¥Àà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1137 PÀ®§ÄgÀV ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA UÀÄAqÀ¥Àà É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1138 PÀ®§ÄgÀV vÀÄ¼Àd¥Àà vÀA §¸À¥Àà É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1139 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄÄä UÀA ¤ªÀÈQ ¥Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1140 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¤ÃvÁ UÀA vÀÄPÁgÁªÀÄ D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1141 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À vÀA gÀÄPÀÌ¥Àà dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1142 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¸À̄ Á¨Á¬Ä UÀA ±ÀgÀt¥Àà  ºÁ¼À̧ ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1143 PÀ®§ÄgÀV «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA gÀ«zÁ¸À ªÀgÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1144 PÀ®§ÄgÀV gÀ«zÁ¸À vÀA QÃ±À£À ªÀgÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1145 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄÄ vÀA ±ÀAPÀgÀ ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1146 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ£ÀÄ vÀA ±ÀAPÀgÀ ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1147 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁ£ÀÄ vÀA £ÁªÀÄÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1148 PÀ®§ÄgÀV ®°vÁ¨Á¬Ä UÀA ®PÀëöät PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1149 PÀ®§ÄgÀV gÀ«AzÀæ vÀA ªÉÆ®è¥Àà UÀÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1150 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà £ÉÃ¼ÀPÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1151 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA §¸À¥Àà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1152 PÀ®§ÄgÀV £ÀgÀ À̧¥Àà vÀA wªÀÄät¥Àà QtÂÚ ¸ÀgÀ¥ÉÆÃ¸À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1153 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁVÃAzÀæ¥Àà vÀA ºÁªÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1154 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà vÀA gÁtÄ ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1155 PÀ®§ÄgÀV vÀÉÃdÄ vÀA E¸ÀgÀÄ Uàtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1156 PÀ®§ÄgÀV CA§gÁAiÀÄ vÀA §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ G¥À¼ÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1157 PÀ®§ÄgÀV ±²æÃªÀÄAvÀ vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1158 PÀ®§ÄgÀV ±²æÃzÉÃ« UÀA  gÀ«ÃAzÀæ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1159 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄ®èPÁd¥Àà D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1160 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1161 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀA ©üÃªÀÄ¸ÉÃ£ÀgÁªÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1162 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝªÀÄä UÀA ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1163 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1164 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°Ã¯Á UÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1165 PÀ®§ÄgÀV PÀÁ±Àà¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1166 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁªÀðw UÀA zÉÃA«AzÀæ¥Àà ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1167 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàtÚ ±ÀgÀt¥Àà ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1168 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1169 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ±ÀgÀt¥Áà ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1170 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Áà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1171 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä UÀA gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1172 PÀ®§ÄgÀV gÁWÀÄªÉÃAzÀæ  gÁªÀÄ°AUÀ £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1173 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄ¯ÉÃ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1174 PÀ®§ÄgÀV ¸Á§ªÀÄä §¸ÀªÀgÁd PÀªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1175 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà vÀA CuÉ¥Áà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1176 PÀ®§ÄgÀV CAvÀAiÀiÁå vÀA °AUÀAiÀiÁå RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1177 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀA ²ªÀ¥Àà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1178 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥ÀÀà vÀA CuÉ¥Áà ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1179 PÀ®§ÄgÀV ²®à ¢// ¤Ã®PÀAoÀ ¥ÀªÁgÀ £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1180 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®ªÀÄä UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1181 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀA £ÀgÀ À̧¥Àà ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1182 PÀ®§ÄgÀV D£ÀAzÀ vÀA AiÀÄ±ÀéAvÀgÁAiÀÄ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1183 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¤ÃvÁ UÀA «ÃgÀt £ÀA¢PÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1184 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA zsÀªÀiÁð £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1185 PÀ®§ÄgÀV §©ÃvÁ UÀA »ÃgÁ¹AUÀ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1186 PÀ®§ÄgÀV ²æÃzÉÃ« UÀA C¤®PÀÄªÀiÁgÀ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1187 PÀ®§ÄgÀV PÀ«vÁ UÀA gÀªÉÄÃ±À ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1188 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄÄä UÀA ±ÀgÀt¥Áà ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1189 PÀ®§ÄgÀV GªÉÄÃ±À PÀÄªÀiÁgÀ vÀA UÉÆÃ¥ÀÄ ¥ÀÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1190 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À vÀA zÉÃªÀ®Ä ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1191 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtÄ vÀA §¸ÀªÀt¥Àà ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1192 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀÄðgÁªÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÀÄ¸À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1193 PÀ®§ÄgÀV gÀvÁß¨Á¬Ä UÀA §¸ÀªÀt¥Áà ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1194 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä UÀA UÀÄAqÀ¥Áà eÉÆÃUÀÄgÀÄ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1195 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ¦ÃgÀ¥Áà £À¢¸ÀtÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1196 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÀUËqÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀV®ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1197 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁAiÀÄ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1198 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ¦ÃgÀà s̈ÀÆ¥Á®vÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1199 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀÆ¨Á¬Ä UÀA CuÉÚ¥Áà É̈Ã®ÆgÀ (eÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1200 PÀ®§ÄgÀV ¥Àæ«ÃtPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ±ÁAvÀ¥Á® ²æÃ¤ªÁ¸À À̧gÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1201 PÀ®§ÄgÀV §AqÉ¥Áà vÀA £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1202 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀAPÉæ¥Àà vÀA ¨Á§Ä ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1203 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Áà £ÁUÀ£ÀºÀ½îÃ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1204 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄgÁd vÀA gÁeÉÃAzÀæ ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1205 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÄ vÀA ¸ÉÆÃªÀÄÄ ²æÃ¤ªÁ¸À À̧gÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1206 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ zÉÃ¸ÀÄ ¥ÀÁ¼Á vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1207 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1208 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ ¹AzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1209 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA zsÀªÀÄÄð ªÀiÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1210 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ®°AUÀ zÀÄAqÀ¥Àà ºÀÄt¹ºÀqÀV® vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1211 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁÝxÀð zÀÄAqÀ¥Àà ºÀÄt¹ºÀqÀV® vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1212 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä gÀÄPÀÌuÁÚ ±ÀgÀt¹gÀ À̧V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1213 PÀ®§ÄgÀV ªÉÄÊ¯Áj gÁªÀÄZÀAzsÀæ ¹AzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1214 PÀ®§ÄgÀV C«£Á±À vÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ CµÀÖUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1215 PÀ®§ÄgÀV £ÀªÁ§¸Á§ vÀA ªÀÄºÉÃ§Æ§¸Á§ ¥ÀllÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1216 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄtÚ vÀA ZËqÀ¥Àà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1217 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀ C§Ý®ªÁrzÀ vÀA ªÀÄºÀäzÀ C§ÄÝ¯ïºÀ«ÄÃzÀ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1218 PÀ®§ÄgÀV FgÀt vÀA PÁ±À¥Àà ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1219 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtUËqÀ vÀA §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1220 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA CtÚgÁAiÀÄ «ÄtdV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1221 PÀ®§ÄgÀV EªÀiÁªÀÄ©Ã UÀA ªÀÄºÀªÀÄäzÀ̧ Á§ ¸ÀgÀqÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1222 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1223 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà vÀA ZÀAzÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1224 PÀ®§ÄgÀV PÀAzÉÃªÀÄä UÀA CdÄð£À ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1225 PÀ®§ÄgÀV UÀÄAqÀ¥Àà vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1226 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀ vÀA §¸ÀtÚ gÀhÄ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1227 PÀ®§ÄgÀV Ct¥Áà vÀA §¸ÀªÀgÁd gÀhÄ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1228 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA §¸ÀtÚ gÀhÄ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1229 PÀ®§ÄgÀV gÀ«AzÀÀæ vÀA PÁ±À¥Àà ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1230 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀ À̧éw UÀA ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1231 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA gÀÄPÀÌ¥Àà ¸ÀÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1232 PÀ®§ÄgÀV dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä UÀA ¯ÉÆÃPÀÄ vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1233 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀ vÀA ±ÉÃAPÀæ¥Àà ªÀÄ¼À¤ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1234 PÀ®§ÄgÀV ®PQëöä¨Á¬Ä UÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà ©ÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1235 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃ£Á¨Á¬Ä UÀA JªÀÄfÃ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1236 PÀ®§ÄgÀV UÉÃªÀÄÄ vÀA ®PÀÄÌ ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1237 PÀ®§ÄgÀV C¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ vÀA £ÁUÉÃAzÀæ ±²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1238 PÀ®§ÄgÀV C©üÃ±ÉÃPÀ vÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ CµÀÖUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1239 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄgÉ¥Àà ¥Á¼Á vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1240 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±Áå vÀA gÁt¥Àà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1241 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁgÀÄw vÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1242 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀA ±ÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1243 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁUÀAvÀ¥Àà vÀA ¦ÃgÀ¥Áà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1244 PÀ®§ÄgÀV gÀvÀßªÀÄä UÀA ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1245 PÀ®§ÄgÀV UÁAiÀÄwæ UÀA §¸ÀªÀgÁd CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1246 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä UÀA ªÀiÁ¼À¥Áà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1247 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀÀæªÀÄä UÀA §¸ÀªÀgÁd CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1248 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA £ÁVÃAzÀæ¥Àà dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1249 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1250 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÀÄÄzÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1251 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÀÄÄzÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1252 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀë÷Út vÀA ªÉÄÊ®¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1253 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃ¥Á® vÀA ©üÃªÀÄ±Áå PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1254 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ªÀÄÄzÀ¥Àà ºÁUÀgÀUÀÄAqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1255 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁUÀ¥Àà vÀA CdÄð£À £Á¬ÄPÉÆr ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1256 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1257 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝªÀÄä ®PÀëöät ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1258 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà UÀÄqÁØ ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1259 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA vÀÄPÀÌ¥Áà PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1260 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀäzÀ¸Á§ vÀA ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1261 PÀ®§ÄgÀV CA§jÃ±À vÀA PÁ¼À¥Àà ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1262 PÀ®§ÄgÀV «µÀÄÚªÀzsÀð£À ªÀÄ¯ÉèÃ±À gÁoÉÆÃqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1263 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA nÃ¥ÀÄ ºÀqÀV®ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1264 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀÄðtÚ vÀA ²ªÀ¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1265 PÀ®§ÄgÀV gÁt¥Áà zsÀªÀÄðuÁÚ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1266 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ ®PÀÄÌ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄiÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1267 PÀ®§ÄgÀV PÀÁqÀ¥Áà ®PÀÌ¥Áà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1268 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¯ÉèÃ±À ¥ÀÄgÀtÄ£ÁAiÀÄPÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1269 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉÃ¥Áà ±ÀgÀt¥Áà ¹AzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1270 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀA £ÀgÀ À̧¥Àà ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1271 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉÃ±À £ÁUÀ¥Àà ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1272 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀA w¥ÀÄà ¥ÀÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1273 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄªÀé zÀAqÉ¥Áà s̈ÀÆ¥Á®vÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1274 PÀ®§ÄgÀV «oÀ® vÀA ±ÀgÀt¥Àà dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1275 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À vÀA ZÀAzÀæ¥Àà ºÀÄt¹ºÀqÀV® vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1276 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁUÀ¥ÀÁà gÁªÀÄf ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1277 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà vÀA ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1278 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀÀæ vÀA ²ªÀ±ÀAPÀgÀ AiÀÄ¼ÀªÀAw (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1279 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀ¥Áà UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1280 PÀ®§ÄgÀV SÁeÁªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£À ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¸¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1281 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉ§Æ§¥ÀmÉÃ® UÀÄqÀÄ¥ÀmÉÃ¯ï ¸¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1282 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁAiÀÄ ¥ÉÆÃ° À̧¥ÁnÃ¯ï ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1283 PÀ®§ÄgÀV d§âgÀ¸Á§ SÁeÁ¸Á§ ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1284 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀmÉÃ®¸Á§ ZÁAzÀ¥ÀmÉÃ¯ï ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1285 PÀ®§ÄgÀV gÀvÀÀßªÀÄä UÀA ²ªÀPÀëgÀAiÀiÁå PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1286 PÀ®§ÄgÀV ²gÁdÄ¢ÝÃ£À d£ÉÃ¥À UÀÄ¯ÁªÀÄªÀÄºÀäzÀ ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1287 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀA¢Ã¥À PÀÄAqÀ̄ Á PÀzÀªÀÄä ºÁUÀgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1288 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæ±Áå ºÁUÁgÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1289 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà ªÀiÁ¼À¥Áà ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1290 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà G¥À¼ÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1291 PÀ®§ÄgÀV C±Àé¤ UÀA ¸ÀAvÉÆÃµÀ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1292 PÀ®§ÄgÀV gÀÆ¥ÁzÉÃ« UÀA PÀÈµÁÚ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1293 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1294 PÀ®§ÄgÀV avÁA¨ÁgÁAiÀÄ vÀA ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà UÉÆÃV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1295 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃªÀ¥Àà vÀA ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà UÉÆÃV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1296 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ UÉÆÃV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1297 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÉÃ±À vÀA ¨Á§Ä £À¢¸ÀtÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1298 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀÄ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå £À¢¸¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1299 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÀªÀÄä UÀA CA§gÁAiÀÄ ºÁ®¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1300 PÀ®§ÄgÀV CA§gÁAiÀÄ vÀA §¸ÀªÀtÚ¥Àà dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1301 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtªÀÄä UÀA ªÀÄ®èt ºÁ¼À̧ ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1302 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ±ÀgÀt¥Áà ºÁ¼À̧ ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1303 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀtÚ vÀA ±ÀgÀt¥Áà ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1304 PÀ®§ÄgÀV UËgÀªÀÄä UÀA ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1305 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄt vÀA ©ÃgÀ¥Àà §£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1306 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæ±Áå vÀA ¸ÀAUÀtÚ D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1307 PÀ®§ÄgÀV gÀÆ¥À¹AUÀ vÀA Q±À£À zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1308 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃ£ÀÄ vÀA vÀÄ¼ÀdÄ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1309 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÁªÀw UÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ CµÀÖUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1310 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA CA§gÁAiÀÄ Uàtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1311 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA CA¨ÁgÁAiÀÄ Uàtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1312 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆ¼É¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1313 PÀ®§ÄgÀV CA§t vÀA ±ÀgÀt¥Àà GzÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1314 PÀ®§ÄgÀV ReÁ©Ã UÀA SÁ¹A¥ÀmÉÃ® ¹ÃvÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1315 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃ« UÀA ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1316 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä UÀA ¸ÀA s̈Á±ÀÑAzÀæ É̈¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1317 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA ±ÉÃR¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1318 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA gÀÁZÀ¥Àà £À¢¸¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1319 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃ« UÀA zsÀÆ¼À¥Àà fÃªÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1320 PÀ®§ÄgÀV PÉÊ¯Á¸À£ÁxÀ vÀA ¥Àæ s̈ÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1321 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀÄä ¨Á§ÄgÁªÀ vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1322 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ §¸ÀªÀt¥Áà vÁd¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1323 PÀ®§ÄgÀV zsÀ£À¹AUÀ vÀA zsÀªÀÄð PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1324 PÀ®§ÄgÀV ZÀÁdÄ vÀA «oÉÆÃ¨Á £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1325 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA ªÉÄÊ¯Áj PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1326 PÀ®§ÄgÀV gÁdf¨Á¬Ä UÀA zÉÃ«zÁ¸À ¢£À¹ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1327 PÀ®§ÄgÀV s̈ÀUÀªÁ£À vÀA «oÀ® eÁzsÀªÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1328 PÀ®§ÄgÀV zsÀªÀÄÄð vÀA SÁ®Ä PÀªÀ£ÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1329 PÀ®§ÄgÀV dªÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀA E¸ÀgÀÄ PÀªÀ£ÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1330 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃw¨Á¬Ä UÀA ¹ÃvÀgÁªÀÄ PÀªÀ£ÀºÀ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1331 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁUÉÃAzÀæ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄgÁªÀ £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1332 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA CA§tÚ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1333 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA zÁ¸ÀªÀÄAiÀiÁå PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1334 PÀ®§ÄgÀV C±ÀÉÆÃPÀ vÀA gÀ«AzÀæ¥Àà PÀ®ªÀÄÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1335 PÀ®§ÄgÀV C§ÄÝ®ß© vÀA UÀÄqÀÄ¸Á§ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1336 PÀ®§ÄgÀV ¢Ã°¥ÀgÉrØ vÀA £À À̧gÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1337 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¸ÁÛ£À±ÉÃR vÀA ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢£À NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1338 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä UÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1339 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀ À̧Àéw UÀA £ÁUÀ±ÉÃl¥Áà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1340 PÀ®§ÄgÀV C§ÄÝ®¸Á§ vÀA jAiÀiÁd¸Á§ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1341 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ®gÉrØ vÀA £ÀgÀ À̧gÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1342 PÀ®§ÄgÀV UÀuÉÃ±À vÀA ±ÀAPÀgÀ¥Àà ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1343 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁAvÉÃ±À vÀA ±ÀA§Ä°AUÀ s̈ÀÆ¥Á®vÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1344 PÀ®§ÄgÀV C£À À̧Æ¨Á¬Ä gÀ£Àß¥Áà AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1345 PÀ®§ÄgÀV C®PÁÌ C±ÉÆÃPÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1346 PÀ®§ÄgÀV ¸Á«wæ¨Á¬Ä «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1347 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ±ÉÃR¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1348 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀÀæ vÀA PÁgÀ¥Áà ºÀqÀV®ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1349 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« CA§tÚ PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1350 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥ÀÀà gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1351 PÀ®§ÄgÀV CA§gÁAiÀÄ gÉÃªÀ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1352 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¸ÁÛ£À¥Àà UÀÄAqÀ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1353 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAqÀ¥Áà PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1354 PÀ®§ÄgÀV PÀÁ²gÁAiÀÄ PÁ¼À¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1355 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀªÀÄÄä ®PÀÌ¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1356 PÀ®§ÄgÀV gÁd¥Àà ºÀÄ¸À£À¥Áà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1357 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ w¥ÀàtÚ ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1358 PÀ®§ÄgÀV Q±À£À £ÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1359 PÀ®§ÄgÀV PÁ²gÁAiÀÄ zÉÃªÀ¥Àà vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1360 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀuÁÚ ¸Á§uÁÚ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1361 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥À vÀA ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1362 PÀ®§ÄgÀV UÀËgÀªÀÄä ²§¸À¥Àà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1363 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà C¥ÁàgÁAiÀÄ  CµÀÖV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1364 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÀæ s̈ÀÄ°AUÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà CµÀÀ×UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1365 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀuÁÚ UÀÄAqÉ¥Áà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1366 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1367 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ É̈Ã®ÆgÀ (eÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1368 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀ¥Àà CµÀ×V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1369 PÀ®§ÄgÀV gÀ«ÃAzÀæ gÁt¥Áà CµÀ×V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1370 PÀ®§ÄgÀV CuÁÚgÁAiÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà CµÀ×V vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1371 PÀ®§ÄgÀV UËgÀªÀÄÄä UÀA¸ÀA§¥Àà §§¯ÁzÀ LPÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1372 PÀ®§ÄgÀV gÀÉÃªÀt¥Àà ªÀÄgÀUÀ¥Àà zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1373 PÀ®§ÄgÀV ®Qëöä¨Á¬Ä ªÀiÁtÂPÀ ºÀÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1374 PÀ®§ÄgÀV ±ÀA§Ä°AUÀ¥ÀÀà vÀA ¯Á®¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1375 PÀ®§ÄgÀV §¸À¥Àà Ct¥Áà PÀUÀÎ£ÀªÀÄr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1376 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀvÉÃ±ÀéAzÀæ «oÀ® £ÀÁªÀzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1377 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀªÀiÁä ±ÀAPÀgÉ¥Àà UÉÆÃV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1378 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄAqÀ°PÀ À̧A§Ä É̈¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1379 PÀ®§ÄgÀV ¸ÁºÉÃ© ºÀ¤¥sÀ¸Á§ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1380 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃRªÉÄºÀ§Æ§ ±ÉÃR¹PÀAzÀgÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1381 PÀ®§ÄgÀV ±À«ÄÃªÀiï É̈ÃUÀA E¸Àä¬Ä®àmÉÃ¯ï É̈Ã¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1382 PÀ®§ÄgÀV C«ÄÃgÀ¸Á§ ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á§ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1383 PÀ®§ÄgÀV C«ÄÃgÀ¸Á§ E¸ÀÆ¥sÀ¸Á§ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1384 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£Á ²ªÀ¥Àà fÃªÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1385 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀlPÀ̄ ï ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1386 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà vÀqÀPÀ¯ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1387 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ®¯Á¨Á¬Ä UÀA ±ÀgÀt¥Àà s̈ÀÆ¸ÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1388 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt§¸À¥Àà C¥ÁàgÁªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1389 PÀ®§ÄgÀV ¸ÁºÉÃgÁ©Ã ªÀÄPÀÆÛªÀÄ¸Á§ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1390 PÀ®§ÄgÀV vÀÄ¼Àd¥Àà ±ÀgÀt¥Áà CµÀÖUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1391 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÁæªÀÄ¥Áà «oÀ® PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1392 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀuÁÚ §¸À°AUÀ¥Áà §ÄPÁÌ PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1393 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀgÁd ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1394 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èªÀÄä UÀA §¸ÀªÀgÁd dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1395 PÀ®§ÄgÀV ©PÀÄÌ¨Á¬Ä zÉÃªÀgÁAiÀÄ £ÀAzÀÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1396 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄtÚ vÀÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1397 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæAiÀiÁå vÀA ¤AUÀAiÀiÁå RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1398 PÀ®§ÄgÀV gÀÄPÀäAiÀiÁå vÀA ¤AUÀAiÀiÁå RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1399 PÀ®§ÄgÀV gÁeÉÃ±Àéj UÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1400 PÀ®§ÄgÀV ±ÁºÀeÁ£À É̈ÃUÀA UÀA ªÀÄºÀªÀÄäzÀ PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1401 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ±ÁPÀ̧ Á§ vÀA ªÀÄzÀgÀ¸Á§ PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1402 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃ£À¥Àà vÀA «ÃgÀ s̈ÀzÀæ¥Àà  PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1403 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÀÁd vÀA UÀÄAqÀ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1404 PÀ®§ÄgÀV £ÁªÀÄzÉÃªÀ vÀA ±ÀAPÀgÀ Uàtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1405 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®Ì¥Àà vÀA ±ÀAPÉæ¥Àà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1406 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA ZÀAzÀæ±ÉnÖ ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1407 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀ s̈ÀzÀæ¥Àà vÀA ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1408 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÁAvÀªÀÄä UÀA CuÁÚgÁªÀ s̈ÀÆ¥Á®vÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1409 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1410 PÀ®§ÄgÀV gÁZÀ¥Àà vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1411 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄqÉÃ¥Àà vÀA AiÀÄ±ÀéAvÀ¥Àà PÉÆ¼ÀÄîgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1412 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1413 PÀ®§ÄgÀV ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA CtÚgÁªÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1414 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÀÄzÀÀæ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1415 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1416 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà vÀA ºÀÄZÀÑ¥Àà gÁd£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1417 PÀ®§ÄgÀV «zÁåªÀAw UÀA FgÀuÁÚ CAvÀ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1418 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¹gÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1419 PÀ®§ÄgÀV ®°vÁ¨Á¬Ä UÀA GªÀiÁ¯Á PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1420 PÀ®§ÄgÀV ®®°vÁ¨Á¬Ä UÀA ªÉÆÃwgÁªÀÄ PÀªÀ£À½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1421 PÀ®§ÄgÀV dªÀÄ£Á¨Á¬Ä UÀA UÉÆÃ¥Á® PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1422 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA ¨Á§Ä  PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1423 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃ¥ÀÄ vÀA oÁPÉÆÃgÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1424 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA ²ªÀ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1425 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàªÀiÁä UÀA £ÁUÀ¥Àà ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1426 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà UÀeÉÃAzÀæ dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1427 PÀ®§ÄgÀV UÀeÉÃAzÀæ vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1428 PÀ®§ÄgÀV C¤vÁ UÀeÉÃAzÀæ dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1429 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀÄä UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1430 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà §¸À¥Áà PȨ́ ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1431 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÀÄgÉ¥Áà UÀgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1432 PÀ®§ÄgÀV ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀA ±ÀAPÀæ¥Éà ¸ÉÊAiÀÄzÀ aAZÉÆÃ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1433 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät vÀA £ÀAzÀÄ ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1434 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÉ¥Àà vÀA ©üÃªÀÄ±Áå ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1435 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀA ¤AUÀAiÀiÁå RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1436 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä UÀA ²æÃzsÀgÀ vÁqÀvÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1437 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀÀà ¹zÀÝ¥Áà RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1438 PÀ®§ÄgÀV CA§Ä PÁ²gÁªÀÄ ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1439 PÀ®§ÄgÀV aAvÁªÀÄtÂ Uàt¥Àw ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1440 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀt¥Àà gÀÄPÀÌ¥Áà CµÀ×UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1441 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀA UÀÄgÀÄuÁÚ s̈ÀÆ¥Á®vÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1442 PÀ®§ÄgÀV ªÀiÁgÀÄw vÀA Uàt¥Àw ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1443 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀëöät vÀA Uàt¥Àw É̈¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1444 PÀ®§ÄgÀV gÀÁªÀÄÄ ¨sÀÆdÄ ºÀÉÆÃ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1445 PÀ®§ÄgÀV PÁ²gÁAiÀÄ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà UÉÆÃV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1446 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄzÀÄªÀÄw CA§gÁAiÀÄ ºÉÆÃ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1447 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¨Á¬Ä ºÀtªÀÄAvÀ UÉÆÃV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1448 PÀ®§ÄgÀV ºÁ®ªÀÄä ²ªÀgÁAiÀÄ zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1449 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀªÀÄä ªÀÄºÁ°AUÀAiÀiÁå ¹gÀUÁ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1450 PÀ®§ÄgÀV PÀ̄ ÁtPÀÄªÀiÁgÀ gÁd±ÉÃRgÀ É̈Ã®ÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1451 PÀ®§ÄgÀV zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1452 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝ¥Áà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ fÃªÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1453 PÀ®§ÄgÀV C£ÀÄgÁzÁ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀÄ¼À¤ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1454 PÀ®§ÄgÀV PÁ²£ÁxÀ §AqÉ¥Áà vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1455 PÀ®§ÄgÀV eÉÆÃw¨Á §¼ÀªÀAvÀgÁªÀ dUÀzÀ½îÃ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1456 PÀ®§ÄgÀV VgÉÃ¥Àà vÀA ®PÀÌ¥Àà É̈Ã¼ÀPÉÆÃl vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1457 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁAqÀÄgÀAUÀ vÀA ±ÀAPÀgÀ UÉÆÃV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1458 PÀ®§ÄgÀV ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀA ¤Ã®¥Àà PÀtÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1459 PÀ®§ÄgÀV gÀÁªÀÄt vÀA vÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1460 PÀ®§ÄgÀV s̈ÁUÀ¥Àà vÀA ªÀÄ®Ì¥Àà ¹gÀqÉÆÃt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1461 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1462 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆgÀPÀ¨Á¬Ä UÀA »ÃgÀÄ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1463 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄªÀtð UÀA §¸ÀªÀgÁd ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1464 PÀ®§ÄgÀV ¢£ÉÃ±À vÀA ±ÀgÀt§¸À¥Àà PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1465 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀëöä¨Á¬Ä UÀA ªÀÄ¯ÉèÃ±À vÀqÀPÀ¯ï vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1466 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÀÄ vÀA ªÀÄ£ÀÄß ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1467 PÀ®§ÄgÀV CA§gÁAiÀÄ vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ AiÀÄAPÀaÑ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1468 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀà vÀA §AqÉ¥Àà AiÀÄAPÀaÑ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1469 PÀ®§ÄgÀV ²æÃPÁAvÀ vÀA §¸ÀªÀt¥Àà PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1470 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄgÀÄ vÀA ®PÀªÀÄä PÀªÀ£À½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1471 PÀ®§ÄgÀV ¤Ã®PÀAoÀ vÀA Uàt¥Àw £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1472 PÀ®§ÄgÀV »ÃgÁ¯Á® vÀA ±ÉÃRÄ£ÁAiÀÄPÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1473 PÀ®§ÄgÀV ±ÀgÀtªÀÄä UÀA Uàt¥Àw É̈Ã®ÆgÀ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1474 PÀ®§ÄgÀV zsÀ£À¹AUÀ vÀA ¥ÉÆÃªÀÄÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1475 PÀ®§ÄgÀV CAd£Á UÀA C±ÉÆÃPÀ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1476 PÀ®§ÄgÀV Ct¥Áà vÀA ¹zÀÝ¥Áà £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1477 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA ±ÀgÀt¥ÀÀà NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1478 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¨sÉÆÃd¥Àà £ÉÃ¼ÀPÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1479 PÀ®§ÄgÀV ±ÀmÉÖ¥Àà vÀA gÁªÀÄAiÀiÁå ¹gÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1480 PÀ®§ÄgÀV «±Àé£ÁxÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1481 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀzÁ²ªÀ F±ÀégÀ¥Àà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1482 PÀ®§ÄgÀV VÃvÁ FgÀuÁÚ PÉÃj s̈ÉÆÃ¸ÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1483 PÀ®§ÄgÀV FgÀªÀiÁä ²ªÀ§¸À¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1484 PÀ®§ÄgÀV CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1485 PÀ®§ÄgÀV ¯ÁqÉÃ¸Á§ £ÀªÁd«ÄAiÀiÁ eÁ¥sÀgÀ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1486 PÀ®§ÄgÀV ºÀjÃ±À ¤AUÀAiÀiÁå CeÁzÀ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1487 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀ vÀA bÀvÀÄæ £ÁAiÀÄPÀ zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1488 PÀ®§ÄgÀV gÀ«ÃAzÀÀæ vÀA ¹zÀÝ¥Àà UÉÆÃV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1489 PÀ®§ÄgÀV CtgÁAiÀÄ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ s̈ÀÆ¸ÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1490 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät vÀA ªÀÄ®Ì¥Àà CAPÀ®UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1491 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀgÁd vÀA gÉÃªÀt¹zÀAiÀiÁå CAPÀ®UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1492 PÀ®§ÄgÀV ¸Á É̈ÃgÁ É̈ÃUÀA UÀA ®¯ÉÃ¥sÀ±ÁºÀ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1493 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃRºÁ® vÀA ±ÉÃRªÀÄºÉÃ§Æ§ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1494 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀÀàªÀé UÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1495 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄtÚ vÀA «ÃgÀtÚ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1496 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀÉÆÃ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1497 PÀ®§ÄgÀV E¨Áæ»A vÀA E¸Áä¬Ä®¸Á§ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1498 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä UÀA ¹zÀÝ¥Àà fÃªÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1499 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd vÀA WÁ¼À¥Àà zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1500 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄtÚ vÀA AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1501 PÀ®§ÄgÀV zÀ±ÀgÀxÀ vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ fÃªÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1502 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ©üÃªÀÄtÚ zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1503 PÀ®§ÄgÀV £À©¸Á§ vÀA vÉÆÃ¯É¸Á§ UÉÆÃV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1504 PÀ®§ÄgÀV CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÉÊd£ÁxÀ £ÀÁUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1505 PÀ®§ÄgÀV CA¨ÁgÁAiÀÄ vÀA «ÃgÀuÁÚ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1506 PÀ®§ÄgÀV «ÃgÀtÚ vÀA ¸ÀGgÉÃAzÀæ ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1507 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀªÀÄäDjÃ¥sÀ vÀA ªÀÄºÉÃ§Æ§ C° PÀUÀÎ£ÀªÀÄr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1508 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1509 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA aAzÀ§gÀ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1510 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀA ªÉÆÃ£À¥Àà Uàtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1511 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA CA¨ÁgÁAiÀÄ Uàtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1512 PÀ®§ÄgÀV UÀeÉÃAzÀÀæ vÀA «Ã¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÉAPÀl É̈Ã£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1513 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÃR¥Àà vÀA ZÀAzÀæ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1514 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ«AzÀæ¥ÀÀà vÀA ªÀÄ®è¥Àà PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1515 PÀ®§ÄgÀV ®ZÀÄÑ vÀA ¤A¨Áf Uàtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1516 PÀ®§ÄgÀV C¥ÀàgÁAiÀÄ vÀA ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1517 PÀ®§ÄgÀV ±ÁåªÀÄ¨Á¬Ä UÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1518 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±Áå vÀA AiÀÄªÀÄ£À¥Àà EafºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1519 PÀ®§ÄgÀV gÀÁt¥Àà vÀA zÉÃªÀ¥Àà CµÀ×UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1520 PÀ®§ÄgÀV «¯Á¸À vÀA £ÁgÁAiÀÄt£ÁAiÀÄPÀ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1521 PÀ®§ÄgÀV §£À¹¯Á® vÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ PÉÃgÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1522 PÀ®§ÄgÀV zÉÃ¸Á¬Ä vÀA «ÄlÄÖ PÉÃgÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1523 PÀ®§ÄgÀV £ÀÉºÀgÀÄ¹AUÀ vÀA zsÁªÀgÀÄ PÉÃgÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1524 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ vÀA »ªÀÄ£À£ÁAiÀÄPÀ PÁ¼ÀUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1525 PÀ®§ÄgÀV gÀªÉÄÃ±À vÀA PÁ±À¥Àà D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1526 PÀ®§ÄgÀV PÁ²£ÁxÀ vÀA ¸ÀÄ s̈Á±À D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1527 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀZÀAzÀæ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1528 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÉÃ±À vÀA ®PÀëöätgÁªÀ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1529 PÀ®§ÄgÀV ¯ÉÆÃPÉÃ±À vÀA ®PÀìöätgÁªÀ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1530 PÀ®§ÄgÀV CA É̈æÃ±À vÀA ®PÀëöät QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1531 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥ÀÄvÀÀæ¥Àà vÀA zÁ£À¥Àà ¸ÉÆÃªÀiÁ ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1532 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÀÝ¥ÀÀà vÀA UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà PÉÃj É̈ÆÃ¸ÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1533 PÀ®§ÄgÀV ¸ÁvÀ¥Àà vÀA ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¥ÀlÖt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1534 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÉÃ±À vÀA gÁªÀÄ±ÉnÖ ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1535 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA gÁªÀÄ±ÉnÖ ©ÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1536 PÀ®§ÄgÀV PÀÉÃzÁgÀ£Á vÀA UÀAUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1537 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°PÁdÄð£À vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Àà £ÀÁUÀ£À½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1538 PÀ®§ÄgÀV DPÁ±À vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÁUÀ£À½îÃ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1539 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¹AzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1540 PÀ®§ÄgÀV Ct«ÃgÀ¥Àà vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1541 PÀ®§ÄgÀV «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1542 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà ¸ÉÆAvÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1543 PÀ®§ÄgÀV a£ÀßªÀÄä UÀA §¸ÀªÀgÁd UÀÉÆ§âgÀªÁr vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1544 PÀ®§ÄgÀV C¥ÀÀàgÁªÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà £ÀªÀ¤ºÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1545 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd vÀA ²æÃªÀÄAvÀgÁAiÀÄ É̈Ã¼ÀPÉÆÃl vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1546 PÀ®§ÄgÀV dUÀzÉÃ« UÀA ²ªÀgÁd É̈Ã¼ÀPÉÆÃl vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1547 PÀ®§ÄgÀV ªÉÄR§Ä® vÀA gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ £ÁªÀzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1548 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1549 PÀ®§ÄgÀV ±ÉÆÃ¨Á UÀA CtÚgÁªÀ s̈ÀÆ¸ÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1550 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ£ÀÄß vÀA UÉÃªÀÄÄ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1551 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA §AqÉ¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1552 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀA GªÀÄ¯Á PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1553 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀA ¤AUÀ¥Àà ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1554 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄÄ A ±ÀAPÀgÀ gÁd£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1555 PÀ®§ÄgÀV gÀªÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀA ¥Àæ s̈ÀÄ ªÀgÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1556 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§Ä vÀA vÉÆÃ¥ÀÄ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1557 PÀ®§ÄgÀV ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA ºÀtªÀÄAvÀ NPÀ½ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1558 PÀ®§ÄgÀV gÁªÀt vÀA ªÉÄÊ®¥Àà ºÉÆ£Àß½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1559 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA C±ÉÆÃPÀgÁªÀ PÀ®ªÀÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1560 PÀ®§ÄgÀV gÀªÀÉÄÃ±À vÀA PÁ±À¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1561 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀA zsÀÆ¼À¥Àà qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1562 PÀ®§ÄgÀV gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ±ÀAPÀgÀ ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1563 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀA UÉÃªÀÄÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1564 PÀ®§ÄgÀV zÀÉÃ«AzÀæ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1565 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀA UÉÆÃ¥ÀÄ ZÀªÁít vÁAqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1566 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀªÀÄä UÀA §AqÉ¥Àà PȨ́ ÀgÀlV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1567 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀA ¥ÀÆgÀ ¥ÀÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1568 PÀ®§ÄgÀV £ÀÁUÀ¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà Uàtd®SÉÃqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1569 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAgÀPÀ vÀA §zÀÄÝ PÁ¼ÀUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1570 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ©üÃA±Áå gÀhÄ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1571 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ vÀA PÁAvÀ¥Àà ªÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1572 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀÄ¨Á¬Ä UÀA ºÀÄ¸À£À¥Àà ¥Á¼Á vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1573 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄ¸ÁÛ£À¥Àà ªÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1574 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀA PÉÃ¸Àt ªÉAPÀl É̈£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1575 PÀ®§ÄgÀV gÁdt A ²ªÀ¥Àà £À¢¸¹tÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1576 PÀ®§ÄgÀV PÀ̄ Áåt¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà É̈¼ÀUÀÄA¥Á (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1577 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈Á±ÀÑAzÀæ vÀA ¹ÃvÀÄ ElUÁ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1578 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1579 PÀ®§ÄgÀV ¦ÃgÀ¥Àà vÀA PÀ®è¥Àà ªÀÄ¤AiÀiÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1580 PÀ®§ÄgÀV «PÁ¸À vÀA ±ÀAPÀgÀ PËªÀ®UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1581 PÀ®§ÄgÀV s̈ÀzÀæ¨Á¬Ä UÀA ¥ÁAqÀÄ RtzÁ¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1582 PÀ®§ÄgÀV ¥ÁAqÀÄ vÀA ±ÀAPÀÄæ ¥ÀªÁgÀ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1583 PÀ®§ÄgÀV ²æÃªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà gÁt¥Àà ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1584 PÀ®§ÄgÀV ZÁAzÀSÁ£À vÀA ªÀÄ»§Æ§SÁ£À PÀ¥À£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1585 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd vÀA §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ CµÀ×UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1586 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄ±Áå PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1587 PÀ®§ÄgÀV C§Ý®PÀjÃªÀÄ¸Á§ vÀA ºÉÊzÀgÀ¸Á§ PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1588 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1589 PÀ®§ÄgÀV ¨©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ vÀA ¦ÃgÀ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1590 PÀ®§ÄgÀV ±ÀA§Ä°AUÀAiÀiÁå vÀA µÀqÀPÀëgÀAiÀiÁå CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1591 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀgÉrØ vÀA ¦ÃgÀgÉrØ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1592 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1593 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÀA £ÁªÀÄÄ £ÀAzÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1594 PÀ®§ÄgÀV Uàt¥Àw vÀA eÉrAUÀgÁAiÀÄ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1595 PÀ®§ÄgÀV ºÉÆ£Àß¥Àà vÀA zÉÃªÀ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1596 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA PÀ¼À̧ ÀÄ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1597 PÀ®§ÄgÀV ®PÀÀÌªÀÄä UÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1598 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®Ì¥ÀÀà vÀA ±ÁAvÀ¥Àà ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1599 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät vÀA ªÀÄ®Ì¥Àà PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1600 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ²Ã¯Á UÀA ¨Á§ÄgÁªÀ ºÀqÀV®ºÁgÀÄw vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1601 PÀ®§ÄgÀV ºÁªÀÄät vÀA ®PÀÄªÀÄä ¥ÀÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1602 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA FgÀtÚ PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1603 PÀ®§ÄgÀV ¨Á¥ÀÄUËqÀ J£ï ¥ÁnÃ® ºÀ À̧£Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1604 PÀ®§ÄgÀV ¤ªÀÄð¯Á ¨ÁqÉÃgÁªÀ ªÀÄgÀªÀÄAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1605 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÝªÀÄä UÀA gÁªÀÄtÚ PÀ®è̈ ÉÃ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1606 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀA zÉÃªÀ¥Àà fÃªÀtV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1607 PÀ®§ÄgÀV ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ¦ÃgÀ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1608 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀA ¥ÉÆ£ÀÄß ªÀiÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1609 PÀ®§ÄgÀV gÀÁt¥ÀÀà vÀA ©üÃªÀÄ±Áå ªÉÄÃ¼ÀPÀÄAzÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1610 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀÀégÀ vÀA ±ÀAPÀgÀ AiÀÄ¼ÀªÀAvÀV (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1611 PÀ®§ÄgÀV ¹zÀÀÝ°AUÀ vÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1612 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄºÀÉÃAzÀæ vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1613 PÀ®§ÄgÀV C£À À̧ÆAiÀiÁ UÀA ®PÀëöät ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1614 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£Á UÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà £ÁUÀ£À½îÃ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1615 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄPÁÛ̈ Á¬Ä UÀA ±ÀAPÀgÀ±ÉnÖ CAvÀ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1616 PÀ®§ÄgÀV gÀÁtÂ UÀA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ CAvÀ¥À£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1617 PÀ®§ÄgÀV PÀgÀ§¸À¥Àà ²ªÁ£ÀAzÀ G¼ÁUÀrØ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1618 PÀ®§ÄgÀV FgÀªÀÄä UÀA ²ªÁ£ÀAzÀ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1619 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1620 PÀ®§ÄgÀV s̈ÀÁgÀw¨Á¬Ä UÀA CA¨ÁgÁAiÀÄ §§¯ÁzÀ LPÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1621 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀA ±ÀAPÀgÀ ±ÉÃR §§¯ÁzÀ LPÉ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1622 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®è¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1623 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀÀàt vÀA ºÀtªÀÄAiÀiÁå PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1624 PÀ®§ÄgÀV PÀ̄ Áåt¥ÀÀà vÀA gÁt¥Àà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1625 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA gÁt¥Àà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1626 PÀ®§ÄgÀV UÉÆÃ«AzÀ vÀA SÉÃªÀÄÄ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1627 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀA »gÀUÀ¥Àà É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1628 PÀ®§ÄgÀV CdÄð£À vÀA ¤AUÀ¥Àà PÀÄªÀÄ¹ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1629 PÀ®§ÄgÀV C£ÀÄgÁzsÀ vÀA dUÀzsÉÃªÀ¥Àà ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1630 PÀ®§ÄgÀV ±ÁåªÀÄgÁAiÀÄ vÀA ¸ÀA§tÚ CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1631 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ±Áå vÀA ®PÀëöät dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1632 PÀ®§ÄgÀV ±ÀAPÀgÀ vÀA eÉÆÃPÀ̄ Á ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1633 PÀ®§ÄgÀV dAiÀÄ²æÃ UÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ É̈ÆÃ¼ÉªÁqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1634 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄvÀÛªÀiÁ vÀA ZÀAzÀæ±Áå dA§UÁ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1635 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀ¥Àà vÀA ¸ÁAiÀÄ§tß PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1636 PÀ®§ÄgÀV PÁ±À¥Àà vÀA CA§tÚ D®UÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1637 PÀ®§ÄgÀV PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA ¨É¼À¥Àà s̈ÀÆ¥Á®vÉÃUÀ£ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1638 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ¯Á®¥Àà ¥ÁuÉUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1639 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥À vÀA §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1640 PÀ®§ÄgÀV ªÁªÀÄzÉÃªÀ vÀA ªÉÆºÀ¹AUÀ ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1641 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀªÀÄä UÀA CªÀÄÈvÀgÁªÀ ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1642 PÀ®§ÄgÀV ¸Á§AiÀiÁå vÀA ²ªÀAiÀiÁå ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1643 PÀ®§ÄgÀV CuÁÚgÁAiÀÄ vÀA §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ £ÀÁUÀ£À½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1644 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀA gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1645 PÀ®§ÄgÀV ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä UÀA C¥ÁàgÁªÀ ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1646 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà vÀA UÀÄAqÀ¥Àà £ÀÁªÀzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1647 PÀ®§ÄgÀV zsÁ£Á¨Á¬Ä UÀA zsÀªÀÄÄð ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1648 PÀ®§ÄgÀV UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæ vÀA PÀ®è¥Àà PÀqÀ§ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1649 PÀ®§ÄgÀV PÁ²¨Á¬Ä UÀA UÉÆÃ¥Á® PÉÃgÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1650 PÀ®§ÄgÀV ºÀÉÃªÀÄÄ vÀA ®PÀëöä ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1651 PÀ®§ÄgÀV CªÀÄÈvÀ vÀA ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÀ À̧ÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1652 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAVÃvÁ UÀA ±ÀgÀt§¸À¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1653 PÀ®§ÄgÀV ®PÀëöät vÀA ©ÃgÀÄ QtÂÚ ¸ÀqÀPÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1654 PÀ®§ÄgÀV £ÁªÀÄzÉÃªÀ vÀA zÁªÀÄf ZÀªÁít vÁAqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1655 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÆÃªÀÄ¯Á vÀA zÁªÀÄf ZÀªÁít vÁAqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1656 PÀ®§ÄgÀV zÉÃªÀ̄ Á vÀA ¨Á§Ä qÉÆÃgÀdA§UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1657 PÀ®§ÄgÀV eÉÊ£Á¨Á¬Ä UÀA gÉÃRÄ PÀ®ªÀÄÄÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1658 PÀ®§ÄgÀV ºÀÆªÀªÀÄä UÀA ±ÀgÀt§¸À¥Àà £ÉÃ¼ÀPÀÆqÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1659 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ s̈ÁµÀ vÀA GªÀÄ¯Á ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1660 PÀ®§ÄgÀV CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÀÄ®è¥Àà ¨ÁZÀ£Á¼À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1661 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÁ£Á¨Á¬Ä UÀA ¥ÉæÃªÀÄ¹AUÀ ¢£À¹ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1662 PÀ®§ÄgÀV ªÉÆÃºÀ£À vÀA £ÁªÀÄzÉÃªÀ ¢£À¹ (PÉ) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1663 PÀ®§ÄgÀV C±ÉÆÃPÀ vÀA §AqÉ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1664 PÀ®§ÄgÀV ²TgÀ¥Àà ªÀÄ®Ì¥Àà £ÁªÀzÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1665 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd vÀA UÀÄAqÀ¥Àà É̈¼ÀPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1666 PÀ®§ÄgÀV ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA ±²ªÀ°AUÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1667 PÀ®§ÄgÀV gÀ«AzÀæ §¸ÀtÚ AiÀÄPÀÌAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1668 PÀ®§ÄgÀV CA§jÃ±À ±ÀgÀt§¸À¥Àà PÀÄjPÉÆÃmÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1669 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ CdÄð£À ºÀÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1670 PÀ®§ÄgÀV gÀÁZÀ¥Àà zÉÃªÀ¥Àà UÉÆÃV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1671 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄPÀÌAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1672 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀªÀÄä UÀA ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¹gÁqÉÆÃt vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1673 PÀ®§ÄgÀV RZÀ®¥Áà ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ºÀgÀPÀAa vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1674 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd zÀÉÃªÀ¥Áà CAPÀ®UÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1675 PÀ®§ÄgÀV UÀuÉÃ±À vÀA ®PÀëöät ¸ÀtÆÚgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1676 PÀ®§ÄgÀV £ÁUÀ¥ÀÀà vÀA ²ªÀ¥Àà ¸ÀÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1677 PÀ®§ÄgÀV C«£Á±À CªÀÄÈvÀ ªÀÄgÀUÀÄwÛ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1678 PÀ®§ÄgÀV PÀgÀÄuÁ¨Á¬Ä ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄ¼À̧ À¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1679 PÀ®§ÄgÀV £ÁxÀÄ XÃªÀÄÄ ªÀÄ¼À̧ ÀÁ¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1680 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥ÀÁà PÁ±À¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1681 PÀ®§ÄgÀV ±ÀÁAvÁ¨Á¬Ä UÀA ºÀtªÀÄAvÀ QtÂÚ ¸ÀgÀ¥ÉÆÃ¸À vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1682 PÀ®§ÄgÀV ªÁ®Ä ¥ÉÆÃªÀÄÄ ZÀªÁít ¥ÀlªÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1683 PÀ®§ÄgÀV ZÀAzÀÄ oÁPÀgÀÄ ºÉÆ£Àß½î vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1684 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀÄ£ÀAzÁ §AqÉ¥Àà ºÀvÀUÀÄAzÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1685 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Áà AiÀÄ®è¥Áà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1686 PÀ®§ÄgÀV ºÉÊAiÀiÁ¼Àà AiÀÄ®è¥Áà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1687 PÀ®§ÄgÀV ¸ÉÊAiÀÄ¢¸Áä¬Ä¯ï Ȩ́ÊAiÀÄzÀ̈ Á£ÀÄ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1688 PÀ®§ÄgÀV gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà §¸ÀªÀgÁd PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1689 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀgÁd «ÃgÀ s̈ÀzsÀæ¥Àà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1690 PÀ®§ÄgÀV w¥ÀàtÚ vÀA ±ÀgÀt¥Áà PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1691 PÀ®§ÄgÀV °AUÀgÁd vÀA ©üÃªÀÄ±Áå ªÀÄºÁUÁAªÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1692 PÀ®§ÄgÀV dUÀ£ÁxÀ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå zÀ̧ ÁÛ¥ÀÆgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1693 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1694 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ®ètÚ vÀA UÀÄAqÀ¥Áà ºÁUÀgÀUÁ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1695 PÀ®§ÄgÀV CtÚ¥Àà ±ÀgÀt¥ÀÁà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1696 PÀ®§ÄgÀV PÀÁwðPÀAiÀiÁå µÀqÀPÀëgÀAiÀiÁå CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1697 PÀ®§ÄgÀV FgÀuÁÚ CtÚ¥Áà CªÀgÁzÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1698 PÀ®§ÄgÀV CºÀªÉÄÃ¢±ÀQÃ®SÁ£ï ±ÀQ¯ï CºÀäzÀzÀ¨ÁzÀ ElUÁ (C) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1699 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ¥Àà £ÁUÀ¥Àà ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÀgÀqÀV vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1700 PÀ®§ÄgÀV ºÀÄtagÁAiÀÄ ªÉÆÃlV ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1701 PÀ®§ÄgÀV gÁd±ÉÃRgÀ vÀA ¹zÀÝUÉÆAqÀ¥Àà £À¢¹£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1702 PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ºÉÃgÀÆgÀ (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1703 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀgÁd ZÀAzÀæ±Áå £À¢¹£ÀÆßgÀ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1704 PÀ®§ÄgÀV gÀÆZÀ£ÀPÀÄªÀiÁgÀ C¥ÀàAiÀiÁå ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1705 PÀ®§ÄgÀV ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ zÀvÀÛ¥Àà PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1706 PÀ®§ÄgÀV ²æÃzÉÃ« §¸ÀªÀgÁd PÀqÀtÂ vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1707 PÀ®§ÄgÀV ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1708 PÀ®§ÄgÀV ¥ÀÀæ±ÁAvÀ w¥ÀàAiÀiÁå ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1709 PÀ®§ÄgÀV ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀA gÁZÀ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV (©) vÀÄAvÀÄgÀÄ ¤ÃgÁªÀj

2020-21£ÉÃ ¸Á°£À°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¨ÁQ¬ÄgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀ «ªÀgÀ, PÀ®§ÄgÀV f¯Éè

1
gÀªÉÄÃ±À vÀA ¹Ã£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, QtÂÚ À̧gÀ¥ÉÆÃ¸ï 

vÁAqÁ

PÀ®§ÄgÀV
ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ

2
²æÃ ²ªÁ£ÀAzÀ ²æÃªÀÄAvÀ, UÀqÉØªÁr, UÁæªÀÄ 
£ÀA¢¹£ÀÆßgÀ 

PÀ®§ÄgÀV
ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ

3
§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥ÁnÃ®
UÁæªÀÄ PÀ®§ÄgÀV

PÀ®§ÄgÀV

ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ

4 ªÀÄAvÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà UáæªÀÄ eÉÆÃUÀÄgÀ PÀ®§ÄgÀV

ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ

5

±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄ®Ì¥Àà ªÀÄ°Ý UáæªÀÄ 

ZÉAUÀmÁ

PÀ®§ÄgÀV

ಆತ್ಮ ಸತ್ಯ

6 ¹zÀÝtÚ PÁ±ÀtÚ PÀ®§ÄgÀV ಹಾವು ಔಡಿತ್

7 «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀA ZÀAzÀæ¥Àà PÀ®§ÄgÀV ಹಾವು ಔಡಿತ್

8 ±ÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA ©üÃªÀÄ±Áå PÀ®§ÄgÀV ಹಾವು ಔಡಿತ್

9 ²æÃªÀÄAvÀ vÀA §AiÀÄ®¥Áà PÀ®§ÄgÀV ಫಣವೆ ನಶಟ

10 gÀAUÀªÀÄä UÀA £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà PÀ®§ÄgÀV ಫಣವೆ ನಶಟ

11 ¨sÁUÀtÚ vÀA ©üÃªÀÄ±Áå PÀ®§ÄgÀV ಫಣವೆ ನಶಟ

12 Q±ÉÆÃgÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA zsÁªÀgÀÄ¹AUÀ PÀ®§ÄgÀV ಫಣವೆ ನಶಟ

13 ±ÁAvÀ¥Áà vÀA ZÀAzÀæ±Áå PÀ®§ÄgÀV ಫಣವೆ ನಶಟ



14 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀ®§ÄgÀV ಫಣವೆ ನಶಟ

PÀæ.¸ÀA ಜಿಲೆ್ಲ ತಾಲೆ್ಲಕು ಹೋಫಳಿ ರೈತಯ ಹೆಷರು ಗಗ  ¥ÀqÉzÀ ¸Ë®§å 

1
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭಾಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭಾಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷ ರೆಡ್ಡು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷ ರೆಡ್ಡು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

8
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

9
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

10
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

11
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

12
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

13
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಾರಾಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

14
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದಯಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

15
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

16
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

17
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ  ಶಬಾದಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

18
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧಭಗರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

19
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

20
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

21
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

22
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

23
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

24
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಭನ್ಸೂ ರ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

25
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ  ಕೆ 

ದಡು ಭನಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

26
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫೈizಲ್ ಖಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

27
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

28
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕುಪಂದರ  ಟಿ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

29
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕುಪಂದರ  ಟಿ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

30
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಿೋಲಾನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

31
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಉಮಾತಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

32
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

33
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

34
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಲಾಬ್ ಖಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

35
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗದೇ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

36
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗದೇ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

37
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಣವಂತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

38
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಣವಂತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

39
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

40
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

41
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

42
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಾನಂದ್ ಎಸ್ 

ಹಿರೇಭಠ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

43
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಣಣ  ಆಲ್ಲರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

44
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಣಣ  ಆಲ್ಲರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

45
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ 

ಬೆಳಭಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

46
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

47
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪೋಯ  ಸಡದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

48
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇವಂದರ  ಆರ್ 

ತಂಗಡ್ಡಗಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

49
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

50
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುರೇಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

51
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಯವಿಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

52
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

53
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗನಾನ ಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

54
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಣಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

55
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಪಗತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

56
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

57
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶೈಕ್ ನಾಸ್ಟೋರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

58
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹನನ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

59
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲ್ಲೋಲಾತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

60
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ SEVU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

61
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

62
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

63
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾರಾಮಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

64
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾರಾಮಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ
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65
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾರಾಮಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

66
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪುಟೆಿ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

67
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪುಟೆಿ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

68
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪುಟೆಿ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

69
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಭಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

70
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧಭಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

71
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

72
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದಾರ ಭ  

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

73
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದಾರ ಭ  

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

74
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದಾರ ಭ  

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

75
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

76
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

77
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

78
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

79
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

80
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ  ಗುಬಿಫ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

81
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಕುಂತಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

82
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

83
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಯೋಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

84
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲಕ ಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

85
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾವಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

86
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

87
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

88
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

89
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

90
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರುಖಾಷನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

91
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

92
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ್ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

93
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ್ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

94
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ್ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

95
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಡು ಸಾಫ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

96
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಶ್ಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

97
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

98
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ  ನಾಯಕ ೋಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

99
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ  ನಾಯಕ ೋಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

100
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

101
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಣಣ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

102
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಣಣ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

103
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

104
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಮ  ಬಿ 

ಶ್ರ ೋನಿವಾಷರಾವ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

105
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಮ  ಬಿ 

ಶ್ರ ೋನಿವಾಷರಾವ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

106
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಕುಮಾಯ ಇ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

107
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯತನ ದಿೋ ಖೇಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

108
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯತನ ದಿೋ ಖೇಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

109
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಡ್ಡ 

ಹಿಬಾರೆ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

110
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂಗಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

111
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇವಂದರ   ಗಂರ್ಗಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

112
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಿಗಂಫಯರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

113
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಿಗಂಫಯರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

114
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂಗಭಮ  ಸ್ಟದಾರ ಭ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

115
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ 

ಘಂಟಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

116
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

117
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ 

ಅಲೆಾಫಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

118
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಎಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

119
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋರ್ಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

120
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

121
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

122
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಆನಂದ್ ಎನ್ 

ಬೆಲ್ಗ ಂಪ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

123
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಯಾನಂದ್ ಎನ್ 

ಬೆಳಗುಂಪ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

124
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

125
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

126
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

127
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

128
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

129
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ MOTIBAI SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

130
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಮಿತಾರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

131
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ  

ಚೆನನ  ಗೋಳ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

132
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ  

ಚೆನನ  ಗೋಳ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



133
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

134
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

135
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

136
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

137
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

138
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕು ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

139
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

140
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

141
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂಗಮವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

142
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ NABI SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

143
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ NABI SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

144
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

145
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುದವಗನ್ ರಾಜಾಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

146
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುದವಗನ್ ರಾಜಾಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

147
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೄಸಬೂಬ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

148
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೄಸಬೂಬ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

149
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

150
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿ 

ಪೋಲ್ಲಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

151
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಬುದ ಲ್ ಕರೋಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

152
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

153
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

154
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

155
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

156
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

157
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

158
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

159
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

160
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

161
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

162
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚನಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

163
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಸಮ ದ್ ಪಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

164
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

165
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಪುತರ  ಮೄಹೆೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

166
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸಬೂಬ್ ಅಸಮ ದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

167
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕೆರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

168
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕೆರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

169
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರುದರ ಗೌಡ ಪಲ್ಲೋಸ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

170
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರುದರ ಗೌಡ ಪಲ್ಲೋಸ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

171
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರುದರ ಗೌಡ ಪಲ್ಲೋಸ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

172
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

173
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುರೆ್ಗಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

174
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುರೆ್ಗಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

175
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಳಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

176
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

177
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

178
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

179
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

180
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧನಿಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

181
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

182
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಂಕಟ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

183
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಂಕಟ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

184
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

185
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

186
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

187
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

188
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಪು ನಾಮಕ್ 

ರಾಥೋಡ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

189
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯತನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

190
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯತನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

191
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಪಾ ರಾವ್ 

ಪೋಲ್ಲಸಾ ಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

192
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

193
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

194
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

195
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

196
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

197
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಇಂದಿರಾ ಜಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

198
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಇಂದಿರಾ ಜಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

199
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕರ್ ಕಟಿಿ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

200
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಯೋಗಿ ಡಾಲ್ಲನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



201
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

202
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

203
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿನಯ್ ಆರ್ 

ಚಂಚೋಳಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

204
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚದಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

205
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

206
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

207
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

208
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಿತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

209
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

210
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

211
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಿಗಂಫರ್ ಎಸ್ 

ಸಂಕೆಾಪುಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

212
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷವಂತರಾವ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

213
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಿಗಂಫರ್ ಎಸ್ 

ಸಂಕೆಾಪುಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

214
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

215
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

216
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

217
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

218
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

219
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

220
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ 

ಟೇಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

221
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ 

ಟೇಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

222
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಶ್ಕಲಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

223
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಲಖೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

224
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದಾದ ಥ್ಗ ಎ ಲಖೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

225
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದಾದ ಥ್ಗ ಎ ಲಖೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

226
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

227
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

228
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

229
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

230
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

231
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

232
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಂದಿನಿ ನಿಷ್ಠೀ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

233
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಭಮ  ಎನ್ 

ಬೆಳಗಂಪ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

234
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

235
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

236
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

237
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

238
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

239
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

240
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

241
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕ್ಷ್ವನ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

242
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಯೋಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

243
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕ್ಷ್ಶೋರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

244
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾರುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

245
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

246
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಿಥುನ್ ರಾಥೋಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

247
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

248
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಆಕಾಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

249
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

250
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

251
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೋನಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

252
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷಕ್ಷ್ರ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

253
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

254
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಉದಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

255
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಉದಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

256
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಉದಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

257
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಉದಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

258
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯತನ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

259
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿ 

ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಿಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

260
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯತನ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

261
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

262
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋನಿವಾಷ ಸಂಕಲಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

263
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

264
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

265
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

266
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಶಂಕಯ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

267
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫರಾಮ ಟಂಗೆಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

268
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಸೊಯಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



269
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯನಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

270
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾಾ ಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

271
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೂಸ್ಟಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

272
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನೇತಾಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

273
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂತೋಷ್ ಚವಾಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

274
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಾನಾಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

275
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಾನಾಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

276
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

277
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

278
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

279
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

280
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧಭಗರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

281
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಮಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

282
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಮಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

283
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕುಪಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

284
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

285
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

286
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೂಫಿಯಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

287
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚನನ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

288
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖಾಜಾ 

ಮೇಯಿನುದಿದ ೋನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

289
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಭಲ  ರಮರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

290
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

291
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

292
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

293
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

294
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

295
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚನನ ಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

296
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈವವ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

297
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಪಾಲ್ 

ಗಂರ್ಗರಾಮ್ 

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

298
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

299
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

300
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

301
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

302
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಸೊರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

303
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

304
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

305
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

306
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

307
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜೈಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

308
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

309
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

310
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷಸದೇವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

311
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

312
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚನನ ಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

313
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

314
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

315
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

316
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

317
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

318
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

319
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

320
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರುಕುಂಬಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

321
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜೈಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

322
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

323
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

324
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

325
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

326
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

327
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

328
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಫಯಗಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

329
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ವಿೋಣ್ ಪ 

ರ್ಗಮಕಾವ ಡ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

330
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

331
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖಾಬುಲಾ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

332
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಣಮಂತರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

333
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಣಮಂತರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

334
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಣಮಂತರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

335
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಆನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

336
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಿಧಿಶ್ ನಿಷ್ಠೀ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



337
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದಾದ ರೂ Kap 

ಕನ್ಸರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

338
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇವ್ ಆರ್ 

ಕಯಳಿಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

339
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇವ್ ಆರ್ 

ಕಯಳಿಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

340
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗರಾಜ್ ಕಯಳಿಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

341
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

342
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

343
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

344
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

345
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಿೋಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

346
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಲ್ಲಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

347
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಲ್ಲಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

348
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

349
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಶಂಕಯ 

ತೆಗಿಗ ನಭನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

350
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

351
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

352
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

353
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

354
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

355
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

356
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

357
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

358
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

359
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಗೌಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

360
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಗೌಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

361
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ 

ಮಾಲ್ಲಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

362
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

363
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

364
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡಾಸ್ಟಂಗ್ 

ರಾಮಾಜಿ ಯಜಪೂತ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

365
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

366
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

367
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

368
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಮಾಲ್ಲ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

369
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೋಭಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

370
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಡಾು ಜಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

371
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

372
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೋಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

373
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಬದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

374
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗ  ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

375
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

376
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

377
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಗಂರ್ಗಣಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

378
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗಭಮ  ಗಂರ್ಗನಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

379
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

380
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಂಟ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

381
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

382
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೋಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

383
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಣಿಕಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

384
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಣಿಕಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

385
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದತೆ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

386
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

387
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಬೆರ ಶ್ ಪ ಅಂಫಲ್ಲಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

388
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾನಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

389
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

390
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

391
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

392
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

393
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

394
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

395
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಭಠತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

396
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಬಿ ಆಲ್ಲರು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

397
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಬಿ ಆಲ್ಲರು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

398
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

399
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

400
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

401
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖಾಜಾ 

ಮೇಯಿನುದಿದ ೋನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

402
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖಾಜಾ 

ಮೇಯಿನುದಿದ ೋನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

403
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಡ್ಡ 

ಬೆಳಭಕ ರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

404
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗನಾನ ಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



405
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

406
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

407
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

408
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಭರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

409
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಕಾವ ಆಲಂಡ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

410
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

411
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

412
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

413
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೆ 

ಮೄಳಿನಮ ನಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

414
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಆನಂದ್ ಎನ್ 

ಬೆಲ್ಗ ಂಪ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

415
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಯಾನಂದ್ ಎನ್ 

ಬೆಳಗುಂಪ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

416
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋರ್ಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

417
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

418
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಭಮ  ಎನ್ 

ಬೆಳಗಂಪ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

419
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

420
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

421
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಪಾ ರಾವ್ 

ಪೋಲ್ಲಸಾ ಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

422
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

423
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

424
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಿಥುನ್ ರಾಥೋಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

425
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

426
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

427
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚದಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

428
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

429
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

430
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

431
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂತೋಷ್ 

ರಾಭಚಂದರ  ಎನ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

432
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಮಿೋರ್ ಸಮಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

433
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

434
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ  ಫಯಗಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

435
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖೇಯಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

436
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖೇಯಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

437
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೈಡ್ ಅಮಿೋನುದಿದ ೋನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

438
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗದಿೋಶ್ ಅಲೆಾದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

439
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಾನಿೋಕಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

440
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ AMARSING ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

441
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕೇವ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

442
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕೇವ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

443
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

444
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಮ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

445
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಭಮ  ಹೆಂಬಾಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

446
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

447
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಾಭನ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

448
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

449
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಾಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

450
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಾಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

451
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

452
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

453
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

454
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

455
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

456
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

457
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

458
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಂದರ  ಕುಮಾರ್ 

ಮೄಹೆಾ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

459
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

460
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

461
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

462
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

463
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

464
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಹ್ದದ  ಸೈಫಾನ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

465
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಜಾ 

ಮೇಯಿನುದಿದ ೋನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

466
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಜಿೋಮುದಿದ ೋನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

467
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಎಂಡ್ಡ ರಾಸ್ಟಡ್ ಮಿಯಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

468
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಹ್ದದ  ಇಶಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

469
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಹ್ದದ  ಇಶಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

470
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಿೋಯಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

471
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಿೋಯಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

472
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಣಿಕ್ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



473
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಬದಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

474
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

475
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

476
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

477
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಟಿ್ಟ ಸ್ಟಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

478
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

479
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

480
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂದಿೋಪ್ ಬಿ 

ರಾಥೋಡ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

481
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

482
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

483
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದವಯಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

484
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದವಯಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

485
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಸು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

486
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

487
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇಕ್ಷ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

488
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿ 

ಪೋಲ್ಲಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

489
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

490
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾರ ಫುಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

491
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

492
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

493
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

494
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

495
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

496
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

497
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಯೋಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

498
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

499
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

500
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಶ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

501
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕೋಟಲಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

502
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಂಡ್ಡತರಾವ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

503
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

504
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕು ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

505
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕು ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

506
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಖಬೂಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

507
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಖಬೂಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

508
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

509
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

510
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

511
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

512
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಲೋಚನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

513
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಲೋಚನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

514
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಪುತರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

515
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗೋಬೂರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

516
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗೋಬೂರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

517
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

518
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

519
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷನ  

ಪಲ್ಲೋಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

520
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷನ  

ಪಲ್ಲೋಸ್್ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

521
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನಭಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

522
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

523
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಲಾಬಾಯಿ ಅಕಾಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

524
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಲಾಬಾಯಿ ಅಕಾಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

525
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನನ ರಾವ್ ವಯಣ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

526
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನನ ರಾವ್ ವಯಣ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

527
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪುಟಲ್ಲ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

528
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯವಿೋನ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

529
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹಾಜಿ ಸಾಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

530
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗಭಮ ಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

531
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೂಮಗಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

532
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಭಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

533
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲಾ  ಗಂಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

534
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಮೇೋದ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

535
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಮೇೋದ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

536
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

537
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಭಮ  ಎಸ್ 

ಭಠತಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

538
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

539
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗಂಗಭಮ  ಅಲೆಾಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

540
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಡಾ ಉಮಶ್ ಅಲೆಾಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



541
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿೋಯಣಣ  ಫಷನ  

ಕದನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

542
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿೋಯಣಣ  ಫಷನ  

ಕದನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

543
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿೋಯಣಣ  ಫಷನ  

ಕದನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

544
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಮಾಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

545
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಬುರಾಮ 

ಪಲ್ಲೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

546
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

547
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗಮಾ  ಎಸ್ 

ಹಿರೇಭಠ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

548
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

549
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆರ್ 

ಸಳಿದಡ್ಡು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

550
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಎಂಡ್ಡ ಆಸ್ಟಫ್ ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

551
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫಣಣ  ಅಂಫಲಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

552
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ MD ಯೂನಸ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

553
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯವಿೋಂದರ ಕುಮಾರ್ 

ಸಳಿದಡ್ಡು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

554
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿೋರೂಪಾಕ್ಷ್ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

555
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

556
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಕುಮಾಯ ಜಾಗಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

557
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

558
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

559
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವರ ಣಕುಮಾಯ 

ಜಾಧವ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

560
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವರ ಣಕುಮಾಯ 

ಜಾಧವ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

561
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹುಲ್ಲಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

562
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಭಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

563
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧೂಳ  ಫಯಗಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

564
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

565
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಶಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

566
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೂಪೂ ಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

567
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಕುಕ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

568
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಕುಕ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

569
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

570
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಾಗಿೋಯಥಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

571
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

572
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ರಾವ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

573
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

574
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನುಷಯಾಬಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

575
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

576
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

577
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

578
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಧುಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

579
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನವಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

580
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

581
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

582
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

583
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

584
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

585
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಯವಿಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

586
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

587
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತೇಜ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

588
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಜಲೇಖಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

589
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುತಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

590
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಕುಂತಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

591
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 

ಪಂಚಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

592
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

593
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ನಂದಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

594
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇೋನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

595
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ 

ನಾರಾಮಣರಾವ್ 

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

596
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುನಿೋತಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

597
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

598
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇೋನಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

599
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

600
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಭಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

601
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡಣಣ ಗೌಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

602
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ೋಲಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

603
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ನಗೌಡ ವಯಣ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

604
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ನಗೌಡ ವಯಣ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

605
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ನಗೌಡ ವಯಣ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

606
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

607
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

608
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಘವಂದರ  ಬಿ 

ಹಂಗನಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



609
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

610
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂತೋಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

611
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸರವಚ ಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

612
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

613
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಾಸ್ಟಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

614
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಾಸ್ಟಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

615
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

616
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

617
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

618
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

619
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

620
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

621
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

622
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

623
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗಣತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

624
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

625
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

626
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧೂಳ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

627
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲ  ಡ್ಡ ಹಷಭನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

628
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲ  ಡ್ಡ ಹಷಭನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

629
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

630
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

631
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

632
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸರವಚ ಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

633
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

634
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

635
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

636
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

637
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

638
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

639
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರುಕಕ   ಗಡ್ಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

640
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪನುನ  ಜಾಧವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

641
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

642
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

643
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

644
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

645
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

646
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧಭಗಪಾಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

647
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲೋಶಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

648
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲೋಶಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

649
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲೋಶಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

650
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಬು ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

651
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

652
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಕುಕ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

653
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ 

ಟಿ ಣಕರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

654
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

655
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬದರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

656
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬದರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

657
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಶೋಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

658
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾವೂರು ನಿಜಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

659
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

660
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

661
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭಾಕರ್ ಕೆ ರಾವೂರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

662
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

663
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

664
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

665
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

666
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

667
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

668
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಲಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

669
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

670
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

671
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

672
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

673
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

674
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೋಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

675
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

676
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



677
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

678
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

679
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾಥ ಸುತಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

680
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

681
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಧಭಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

682
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಯಾನಂದ್ ಎಸ್ 

ಪಾಂಚಾಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

683
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಯಾನಂದ್ ಎಸ್ 

ಪಾಂಚಾಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

684
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

685
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

686
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

687
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

688
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಾಲ್ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

689
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

690
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

691
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಇಕಾಫ ಲ್ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

692
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

693
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

694
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

695
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

696
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

697
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

698
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

699
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಶಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

700
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

701
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

702
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

703
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

704
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

705
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

706
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

707
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

708
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

709
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆಕಾಶ್ ನಿಂಫಯಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

710
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲೆವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

711
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

712
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ್ ತೆಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

713
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನನ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

714
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

715
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

716
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೂತಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

717
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾಶ್ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

718
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

719
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

720
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

721
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

722
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

723
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

724
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

725
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

726
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

727
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

728
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷಭಮ  ನಾಟಿೋಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

729
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

730
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತವಿೋಯ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

731
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಪೂಜಾರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

732
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

733
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇರಾಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

734
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

735
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

736
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲ್ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

737
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದುರಾತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

738
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ  ಷಫಶೆಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

739
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾಾ ಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

740
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾಾ ಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

741
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗಾ ಯತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

742
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ  ಮಾಭನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

743
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

744
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



745
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

746
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

747
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಬೆರ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

748
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಬೆರ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

749
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

750
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಸಮಾ ಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

751
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

752
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

753
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಧಭಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

754
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದ್ದ ೋವವ ಯ ಬಿ 

ಹಿರೇಭಠ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

755
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

756
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

757
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

758
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅವಿನಾಶ್ ಹಿಬಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

759
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅವಿನಾಶ್ ಹಿಬಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

760
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

761
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

762
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

763
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

764
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಡ್ಡಮ್ 

ಸೇರಷಲಾಗಿದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

765
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

766
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಹಷಭನಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

767
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

768
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

769
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭಾಕರ್ ಕೆ ರಾವೂರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

770
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

771
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

772
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

773
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಸ್ಟನ್ಸನ ರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

774
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

775
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

776
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಫವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

777
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಫವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

778
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಫವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

779
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಫವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

780
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

781
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

782
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

783
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಮಾ  ಎನ್ 

ಸ್ಟೋನ್ಸರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

784
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

785
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

786
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ IRAPPA ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

787
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇವ ಸಾಫಶೆಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

788
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

789
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

790
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

791
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

792
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಜನದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

793
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

794
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

795
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಕಣಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

796
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣು ಬಗವಂತ  

ಸ್ಟನ್ಸನ ರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

797
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೈದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

798
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹನನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

799
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಮುಗುತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

800
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

801
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

802
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

803
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

804
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

805
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

806
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಮ  ಎಸ್ 

ಭಾಗಶೆಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

807
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗಾ ಯತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

808
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ  ಎಸ್ ಸ್ಟನ್ಸನ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

809
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

810
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

811
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಡು   ಎಂ 

ಕಂಬಾನೋರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

812
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



813
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

814
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

815
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

816
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾವೂರು ನಿಜಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

817
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಮೆಿಂಗ್ ಎಂ 

ಸನಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

818
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

819
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

820
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನುಸೂಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

821
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

822
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಣಜಿ ವಾಜಾಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

823
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

824
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

825
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

826
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

827
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಕಂಠಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

828
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

829
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸರರ ಸಾದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

830
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

831
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಾ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

832
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

833
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

834
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

835
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

836
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ  ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

837
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

838
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪುರುಷೋತೆಮ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

839
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಯಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

840
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

841
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

842
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

843
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

844
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

845
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಬೈ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

846
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲ್ಲಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

847
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಎಕಾಗಲ್ ಎಸ್್ಎಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

848
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುಂಟ್ಟಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

849
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

850
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಲಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

851
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನೋಡ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

852
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

853
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

854
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

855
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಲ್ಲಂಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

856
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

857
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

858
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

859
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಹುಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

860
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

861
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

862
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಷನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

863
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

864
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 

ಧಗಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

865
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 

ಧಗಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

866
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

867
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ  ಜಿ ಕೌಲಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

868
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖಾಬುಲಾ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

869
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

870
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

871
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷವವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

872
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

873
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

874
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

875
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

876
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಂಕಣಣ  ಅರಕ್ಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

877
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

878
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

879
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

880
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಆಶ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



881
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಆಶ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

882
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

883
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

884
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಕ್ಷ್ನಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

885
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

886
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

887
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ  ಶೇಖರ್ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

888
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ  ಶೇಖರ್ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

889
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

890
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

891
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

892
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅ ರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

893
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೋಭಾ ಬಿ ನಂದಾಾ ಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

894
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜವವ ರ ವಿ 

ನಂದಾಾ ಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

895
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

896
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಯತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

897
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

898
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

899
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಎಸ್ 

ನಂದಾಾ ಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

900
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

901
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

902
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

903
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

904
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗಣಣ  ಬಿ ಷಯಡಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

905
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ   ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

906
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ   ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

907
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

908
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

909
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಂಜನಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

910
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

911
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

912
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

913
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

914
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

915
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

916
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಪು ನಾಮಕ್ 

ರಾಥೋಡ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

917
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

918
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಕಾಲಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

919
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

920
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

921
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

922
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಭಲ  ರಮರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

923
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  

ಭಸದೇ  ಚನಮ ಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

924
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಣಾ ಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

925
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

926
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

927
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

928
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

929
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುನಿೋತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

930
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

931
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಕ್ ಮೄಸಬೂಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

932
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಏಜಾಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

933
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

934
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

935
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

936
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗನಾಥ ಬಿಡ್ನನ ಕಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

937
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಎಸ್ 

ಕಾಗ್ನನ ರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

938
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

939
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಮೂತಿಗ ಹಿರೇಭಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

940
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

941
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

942
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಗುರುನನ  ಚನ್ಸನ ರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

943
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಭಮ  ಬಿ ಸ್ಟನ್ಸನ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

944
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

945
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಗವಂತ  ಸ್ಟನ್ಸನ ರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

946
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ  ಬಾಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

947
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

948
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ 

ದಡು ಭನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



949
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

950
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆಯತಿ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

951
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲೋಹಿತ್ ಬಾಬು 

ಷಯಡಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

952
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲೋಹಿತ್ ಬಾಬು 

ಷಯಡಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

953
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಾದೇವಿ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

954
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಧಾ ಎ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

955
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

956
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

957
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

958
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ  ಎಂ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

959
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

960
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

961
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

962
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದಿೋವ ಬಿಳಿಜಾದರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

963
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

964
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಎಸ್ 

ನಿಲ ಗೋಳ್

ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

965
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೋಭಾ ತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

966
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

967
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

968
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಸ್ಟಂ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

969
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

970
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

971
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

972
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

973
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

974
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

975
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

976
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗನಾಥ ಬಿಡ್ನನ ಕಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

977
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಯಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

978
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

979
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

980
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

981
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜಾ ಭಸಶೆಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

982
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜಾ ಭಸಶೆಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

983
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

984
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

985
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

986
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

987
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕುಪಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

988
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

989
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

990
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇವಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

991
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

992
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

993
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

994
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

995
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

996
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

997
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

998
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಜ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

999
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1000
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನೋಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1001
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1002
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1003
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನುಸೂಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1004
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1005
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಸೆನ್ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1006
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಜಿೋ ಮೂತಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1007
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕಮ ದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1008
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1009
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1010
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಮಾ  ಹಿರೇಭಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1011
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1012
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಿರ ಕಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1013
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಹುಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1014
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಹುಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1015
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೈಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1016
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1017
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1018
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1019
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗನಾನ ಥ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1020
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ  

ಮಡಗುಡೆ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1021
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಡ್ಡನಾೂ ಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1022
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1023
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಕ್ಷ್ರ್ ಬಾನು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1024
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಸ್ಟಮಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1025
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಶ್ೋರ್ ಅಸಭದ್ 

ಯಾದಗಿರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1026
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1027
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಲೆಾಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1028
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1029
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಣತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1030
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1031
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1032
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಸೇನ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1033
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಶಂಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1034
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1035
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1036
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1037
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1038
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಣಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1039
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1040
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಭಾಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1041
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1042
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1043
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1044
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1045
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1046
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1047
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1048
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1049
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1050
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ವಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1051
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1052
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗ  

ಹಷಭನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1053
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಮಿೋಫ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1054
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಮಿೋಫ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1055
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1056
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1057
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ನಿಲ್ಲರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1058
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1059
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1060
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1061
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1062
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1063
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1064
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1065
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1066
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋರೇಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1067
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1068
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಕಲೆ್ಲರು

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1069
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1070
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1071
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1072
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1073
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮಂಥಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1074
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಂಕಟರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1075
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1076
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1077
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನುಸೂಯಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1078
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1079
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂರ್ಗರ ಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1080
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1081
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1082
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1083
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂಟಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1084
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1085
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1086
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1087
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1088
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1089
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1090
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಲಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1091
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1092
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1093
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕಕ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1094
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1095
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ ಮಾ  ಎಸ್ 

ಹಿರೇಭಠ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1096
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1097
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1098
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1099
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1100
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1101
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1102
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1103
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1104
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1105
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1106
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1107
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1108
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧಭಗರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1109
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧಭಗರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1110
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1111
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1112
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಐಟಿಯು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1113
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ನಂದಾಾ ಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1114
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1115
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದನನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1116
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1117
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1118
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1119
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1120
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1121
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1122
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1123
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಲ್ಲಂಗಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1124
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹೇಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1125
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1126
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1127
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಶ್ಧರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1128
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1129
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚತರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1130
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಿೋಥಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1131
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1132
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1133
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1134
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮ ವಿ ವಾಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1135
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1136
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1137
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1138
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1139
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಭಗಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1140
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಶಂತ  

ನಿಂಬಾಳ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1141
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಣಗಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1142
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಮೃತರಾವ್ 

ಭಹೂಕಗರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1143
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ಸಾದ್ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1144
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಿ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1145
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತುಕಾರಾಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1146
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1147
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1148
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕಯರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1149
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಬದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1150
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾಶ್ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1151
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1152
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1153
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1154
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾಶ್ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1155
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1156
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1157
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವೈಜನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1158
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1159
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1160
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1161
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1162
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾವಿತಿರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1163
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾವಿತಿರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1164
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1165
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾಂತೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1166
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೂತಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1167
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1168
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೈದಭಮ  ಲೋಹಿತ್ 

ಷಯದಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1169
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕುಪಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1170
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಲೋಹಿತ್ 

ಷಯದಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1171
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲಕಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1172
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಯಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1173
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1174
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1175
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1176
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದುದ  ಎಲ್ ಷಯಡಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1177
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1178
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1179
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1180
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1181
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1182
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1183
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1184
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1185
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ದೇಯಭಣಿ ಪೂಜಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1186
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ದೇಯಭಣಿ ಪೂಜಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1187
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1188
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1189
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1190
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಹುಸೇನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1191
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಕಾಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1192
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1193
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 

ಷಜಜ ನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1194
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೂತಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1195
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದುಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1196
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದುಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1197
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1198
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1199
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1200
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1201
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೂತಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1202
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುಷ್ಪ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1203
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1204
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಮ  ಕಟಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1205
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಕಟಿಿ ಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1206
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1207
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1208
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಗಭಮ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1209
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1210
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1211
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1212
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1213
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1214
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1215
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1216
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1217
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1218
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1219
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1220
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮುಕೆ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1221
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಗಟೂರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1222
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1223
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1224
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1225
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1226
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1227
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1228
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1229
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ ಭಮ  

ಹನನ ಕ್ಷ್ಣಗಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1230
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾಳಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1231
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1232
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ೋಲವಂತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1233
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1234
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1235
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಕೆ್ತಮ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1236
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುದೇವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1237
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1238
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1239
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1240
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯವಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1241
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1242
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1243
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1244
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1245
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1246
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಶ್ಡ್ ಮಿಯಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1247
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ IBAI ಗೆ ಕಡ್ಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1248
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಚಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1249
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಮಾ  ಚಕಕ ಭಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1250
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಿರೇಸ್ಟಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1251
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1252
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಹಾಗಯಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1253
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1254
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1255
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1256
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಬಿಕಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1257
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1258
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1259
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1260
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1261
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋನಿವಾಷರಾವ್ 

ಕುಲಕಣಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1262
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋನಿವಾಷರಾವ್ 

ಕುಲಕಣಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1263
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1264
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1265
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1266
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1267
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯ ಶಂಕಯ  

ಜಗಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1268
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1269
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷರೋಜನಿ ಜಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1270
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1271
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭನಾಥ 

ಕಲಾಾ ಣ  ಜಗ್ಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1272
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1273
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತವಿೋರ್ ಕೆಜೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1274
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1275
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚದಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1276
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಸಗರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1277
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೋಭಶೇಖರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1278
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜಯ 

ಷಭಾಶೆಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1279
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1280
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖಾಜಾ ಬಿಐ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1281
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖಾಜಾ ಬಿಐ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1282
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಸ್ಟೋಮಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1283
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಸು ಜಮರಾಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1284
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಸ್ಟೋಮಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1285
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಂಕಟೇಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1286
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬಾಸಾಬ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1287
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಆರಫ್ ಅಸಮ ದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1288
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮವವಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1289
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷವಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1290
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1291
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1292
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂತಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1293
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷವಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1294
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗಮಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1295
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗಮಾಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1296
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಬದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1297
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ DADA SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1298
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1299
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ನಾದಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1300
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1301
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1302
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1303
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕವಿತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1304
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1305
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1306
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1307
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1308
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಲಾಷತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1309
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1310
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಾ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1311
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1312
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿೋಯಬದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1313
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1314
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1315
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1316
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ೋರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1317
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1318
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1319
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ  ಖಾಾ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1320
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಎಚ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1321
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಹಾಸ್ಟನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1322
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1323
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1324
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1325
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಪಾ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1326
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1327
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ವಿೋರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1328
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಕಂಠರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1329
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1330
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1331
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1332
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1333
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1334
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1335
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1336
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1337
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ಪೂಣಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1338
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1339
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1340
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1341
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಭಾಗಭಮ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1342
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ANASU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1343
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1344
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1345
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1346
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1347
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1348
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1349
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1350
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1351
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1352
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1353
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಸೂಲ್ ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1354
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1355
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1356
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಸದ್ದದ ರ್ ಪಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1357
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಂಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1358
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1359
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1360
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1361
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1362
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಬಿ ಆಲ್ಲರು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1363
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಬಿ ಆಲ್ಲರು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1364
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕಕ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1365
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1366
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1367
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1368
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1369
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1370
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಎಸ್ 

ದಾಮ ಜಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1371
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷತಿೋಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1372
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಫಸಾನ ಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1373
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಫಸಾನ ಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1374
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1375
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ  ಬಿ 

ಫಷನಾಳ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1376
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ  ರೇಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1377
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1378
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1379
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1380
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1381
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾವ್ ರ್ಗನಮುಖಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1382
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1383
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1384
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹನನ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1385
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿ 

ಷಜಜ ನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1386
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1387
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1388
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಮಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1389
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1390
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1391
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1392
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1393
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1394
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ MD ಯೂನಸ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1395
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಭಲಬಾಯಿ 

ಚವಾಣ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1396
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1397
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1398
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1399
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂಜಯ್ ಆರ್ 

ಕಲೆ್ಲಕಗರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1400
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1401
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರರ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1402
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯನಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1403
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕವಿರಾಜ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1404
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1405
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1406
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೋಭಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1407
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1408
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆರ್ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1409
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆರ್ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1410
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1411
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ MD ವಕ್ಷ್ೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1412
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಕಣಾಚಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1413
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಭಗಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1414
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾಯ 

ಷಫಶೆಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1415
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತರಾವ್ 

ಕುಲಕಣಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1416
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ANASUBAI ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1417
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಯಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1418
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಯಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1419
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1420
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೆವ ೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1421
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂದಿೋಪ್ ಕದಮ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1422
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೋಶನಿಫ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1423
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1424
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1425
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1426
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುನಿಲ್ ಕದಮ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1427
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಎಂಡ್ಡ ಜಲ್ಲೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1428
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಮಾಲ್ಲಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1429
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1430
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1431
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1432
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಆರ್ 

ಜಿೋನಗಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1433
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ  ಸಗರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1434
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಾ ಚನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1435
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಲ್ಲೋಮಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1436
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇ  ಜಿೋನಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1437
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1438
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಯಗೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1439
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1440
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1441
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ಸಗರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1442
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1443
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1444
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾವಿರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1445
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಯಾನಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1446
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1447
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1448
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1449
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಹಾಸ್ಟನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1450
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1451
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1452
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕೃಶಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1453
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1454
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1455
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1456
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1457
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1458
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1459
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಟಿ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1460
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1461
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1462
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1463
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1464
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ  ಕೆಯಳಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1465
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ತು ದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1466
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಜಾಮುದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1467
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಬಿ ತೆಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1468
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಿೋರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1469
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1470
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1471
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ್ ಕೆಯಳಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1472
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ವಿೋಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1473
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1474
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1475
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1476
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1477
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1478
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1479
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1480
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಗವಂತ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1481
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಖಿಲ್ ಸಗಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1482
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಖಿಲ್ ಸಗಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1483
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನಮ ಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1484
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1485
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1486
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1487
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನವ ರ್ ಪಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1488
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1489
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1490
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1491
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1492
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿದಾಾ ಸಾಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1493
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1494
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1495
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1496
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1497
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1498
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1499
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಲ್ಲೋಂ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1500
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೈಡ್ ನರ್ಜಮ ದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1501
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1502
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೌಯಭಮ  ಆರ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1503
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1504
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1505
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1506
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1507
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಬಿಕಾ ಡಂಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1508
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1509
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1510
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚದಾನಂದ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1511
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1512
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1513
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1514
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1515
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಣಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1516
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ASHOK ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1517
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ASHOK ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1518
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಪುತರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1519
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಣಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1520
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಂಟ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1521
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1522
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1523
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1524
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಾತಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1525
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಬೋಧನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1526
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1527
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೋಭಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1528
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1529
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಾಜ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1530
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1531
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ 

ಹಷಪಟಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1532
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಥಾರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1533
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂರ್ಗರಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1534
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1535
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನ್ಸರಾಸ್ಟಂಗ್ 

ರಾಥೋಡ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1536
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠೀ ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1537
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1538
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ ಮಾ  ಸ್ಟ 

ಸ್ಟದ್ದ ೋವವ ಯಭಠ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1539
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭವಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1540
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1541
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಕು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1542
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1543
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶರ ನು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1544
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1545
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1546
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ್ಜಗನ್ ಪಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1547
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಭಚಂದರ  

ಉದ್ದನ ರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1548
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಉಮಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1549
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1550
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿನೋಡ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1551
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಸ್ಟೋತಾಲ್ಲ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1552
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1553
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾಾ ನ  ಆಲ್ಲರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1554
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1555
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1556
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೈಮದ ಇವರ ತ್ 

ನವಿೋದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1557
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1558
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 

ಸೋಂಕವಾಡೆ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1559
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ 

ಸೋಂಕವಾಡೆ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1560
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



1561
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಯಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1562
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1563
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1564
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1565
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1566
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1567
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1568
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1569
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ AMBAVVA ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1570
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುಜಾನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1571
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಕಭಯಡಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1572
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾವ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1573
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1574
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1575
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ಪೂಣಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1576
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1577
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1578
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೌಯ  ಬಿ ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1579
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1580
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1581
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಯಡ್ಡು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1582
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಾ ಡಲ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1583
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಧುಭತಿ ವಿ 

ಕಭಯಡಗಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1584
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1585
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಿಯಾನ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1586
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1587
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಣಿಕಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1588
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗಂರ್ಗ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1589
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1590
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಿಲ್ಲೋಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1591
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತುಕಾರಾಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1592
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತುಕಾರಾಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1593
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1594
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭಾತಿ ನೆಲೆ್ಲರು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1595
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1596
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1597
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1598
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1599
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ 

ಜಮಾದಾಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1600
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇೋತಿರಾಮ್ ನಮು 

ವಾರ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1601
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಮೂತಿಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1602
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷವಂತರಾಮ ಜೆ 

ಪುಜಾರ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1603
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1604
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1605
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1606
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮವವ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1607
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1608
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1609
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1610
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕ್ಷ್ವನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1611
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1612
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1613
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1614
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1615
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1616
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನಿಥಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1617
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಕುಕ  ವಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1618
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷತಿೋಶ್ರಕಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1619
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1620
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇನಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1621
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇನಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1622
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1623
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತುಳಜಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1624
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೂಪಾಲ್ಲಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1625
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೂಪಾಲ್ಲಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1626
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1627
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶಂಕಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1628
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಶೋದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1629
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಶೋದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1630
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಣಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1631
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1632
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನೆಮಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1633
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1634
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1635
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1636
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1637
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1638
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1639
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1640
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1641
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1642
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1643
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1644
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತ  

ಪೂಜಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1645
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1646
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1647
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ  ಮುಲಗೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1648
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ  ಮುಲಗೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1649
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1650
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1651
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೂಪಾಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1652
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೈಮದ್ ಶ ಅಷಗರ್ 

ಹುಸೇನಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1653
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧುಲಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1654
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1655
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧುಲಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1656
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಬಿ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1657
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಬಿ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1658
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1659
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಲ್ಲಫ  ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1660
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1661
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಭ ಸ್ಟಯಸ್ಟಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1662
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1663
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದುಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1664
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1665
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1666
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1667
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಮಫ ನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1668
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1669
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1670
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೌಷ್ಪಾ ನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1671
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1672
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1673
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1674
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1675
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶೇಷ್ಠಕಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1676
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1677
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1678
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1679
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1680
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1681
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1682
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1683
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಾಯತಿಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1684
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1685
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1686
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನನ ಪೂಣಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1687
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನನ ಪೂಣಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1688
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1689
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1690
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಲಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1691
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1692
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1693
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1694
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಹಿರಾತ್ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1695
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1696
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



1697
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1698
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1699
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1700
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1701
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1702
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1703
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1704
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1705
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಣಗಫಷ  ಸ್ಟಯಸ್ಟಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1706
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1707
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1708
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1709
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1710
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೋಭಾತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1711
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೋಭಾತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1712
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1713
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಂಟಪಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1714
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಂಟಪಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1715
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1716
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1717
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1718
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1719
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1720
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಂದರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1721
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಫನಾನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1722
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1723
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1724
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೋಸರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1725
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1726
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1727
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಮಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1728
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಮಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1729
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1730
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಎಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1731
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1732
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1733
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1734
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುರೈಕಾಂತ್ ಡೆಂಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1735
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಶೈಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1736
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಶ್ಕಲಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1737
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1738
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1739
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕಕಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1740
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1741
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1742
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದತೆಾತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1743
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಬಿ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1744
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೇತನ್ ಎಸ್ 

ಹಂದಿಕೇರ

ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1745
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1746
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1747
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಳಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1748
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1749
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಸ್ಟೋತಲಗರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1750
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1751
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಕುಮಾಯ ಸಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1752
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1753
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1754
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1755
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1756
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಂಡ್ಡತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1757
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1758
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದವಯಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1759
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1760
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1761
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1762
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಉಜಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1763
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1764
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಷ್ಸಾನಿ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



1765
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1766
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕಯ ಸನವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1767
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1768
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕರೋಂ ಖಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1769
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1770
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಷನಗುಂಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1771
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಷನಗುಂಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1772
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1773
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1774
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1775
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಪಾಗಡ್ಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1776
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾರ ಭ  ಮಾಲ್ಲ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1777
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನೇಹಾ ವೈ ಶ್ರಕೆಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1778
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಂಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1779
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚನನ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1780
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚನನ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1781
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1782
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1783
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಲಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1784
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮಿತುಕಮಾಯ 

ನಂದಾಾ ಳ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1785
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1786
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1787
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೋಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1788
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1789
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1790
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1791
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1792
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರುತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1793
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರುತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1794
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಎಚ್ 

ನಯಬೋಲ್ಲ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1795
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಎಚ್ 

ನಯಬೋಲ್ಲ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1796
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಿಲ್ಲೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1797
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತನುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1798
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1799
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹುನಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1800
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಖೇವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1801
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1802
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ ಫಷರಾಜ್ ಬಿ 

ನಂದಾಾ ಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1803
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1804
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುರೇಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1805
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ  ಮವವಂತ 

ಯಾದಗಿರ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1806
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮೇಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1807
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಪಾದಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1808
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನುಮಂತರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1809
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1810
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1811
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1812
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1813
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1814
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಲ್ಲೋಂಖಾನ್ 

ಭನಕಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1815
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1816
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1817
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಿೋರಂ ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1818
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೈಮದ ಜಬಿೋನ್ 

ಸುಲೆಾನ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1819
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇೋತಿಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1820
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1821
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1822
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಾಮ ನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1823
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಸದ್ದದ ರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1824
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1825
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1826
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1827
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1828
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1829
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಧುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1830
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಧುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1831
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಧುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1832
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುನಾಥ ಚವಾಾ ಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1833
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕರ ರ್ಜನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1834
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕರ ರ್ಜನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1835
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1836
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1837
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1838
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1839
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1840
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1841
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷಣಣ ಕಾವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1842
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1843
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1844
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜ್ಾ ೋತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1845
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಶ ಮಲಮ ನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1846
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗನಾನ ಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1847
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಣಮಂತ ತಳವಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1848
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1849
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1850
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1851
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದತೆಾತೆರ ೋಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1852
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪೋಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1853
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1854
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷಯಷವ ತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1855
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಬಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1856
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1857
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಅಬುದ ಲ್ ಹಿೋದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1858
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಅಬುದ ಲ್ ಹಿೋದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1859
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1860
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1861
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಶ್ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1862
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೈಮದ್ ಅಜಮ ತುಲೆಾ  

ಕಾವ ಡ್ಡರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1863
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1864
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1865
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪುಷ್ಪ ತಿ ಕೆ 

ಮೇೋಟಕಲೆ್ಲ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1866
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹಿರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1867
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹಿರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1868
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹಿರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1869
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1870
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷನಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1871
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1872
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1873
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಜಾತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1874
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಜಾತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1875
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಶ್ರರಾಮ್ ಡೋನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1876
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1877
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ  ಶ್ಣಣ  

ಸ್ಟತನ್ಸರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1878
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ  ಶ್ಣಣ  

ಸ್ಟತನ್ಸರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1879
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1880
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಣುಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1881
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1882
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1883
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಭತೆು  

ಚೆನನ  ಗೋಳ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1884
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತುಕಕ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1885
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1886
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1887
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1888
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1889
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ  ಹಿಯಫಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1890
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1891
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1892
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನ್ಸರಂದಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1893
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1894
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1895
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1896
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1897
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1898
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1899
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಜಜ ನ್ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1900
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1901
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1902
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1903
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1904
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ZAPUSING SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1905
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಯದಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1906
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1907
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1908
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1909
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1910
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿೋಲದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1911
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಕುಫ ಲ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1912
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬೇಬಿಟ್ಟ ಕೆ ಗುತೆೆೋದಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1913
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1914
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1915
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1916
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1917
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಮಂತರಾವ್ ಸ್ಟ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1918
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1919
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1920
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1921
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿೋಯಮಾ  ಗುತೆೆೋದಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1922
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1923
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 

ಕಲಬುಗಿಗ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1924
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ 

ಕಲಬುಗಿಗ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1925
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿಲಾಸ್ ಗುತೆೆೋದಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1926
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1927
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1928
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1929
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1930
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶ್ೋದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1931
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1932
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚನಫಷ  ಸಾಭನೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1933
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚೆನನ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1934
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1935
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1936
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಶ್ೋಲ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1937
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1938
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1939
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1940
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1941
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1942
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಿೋರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1943
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1944
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1945
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇದಿನ್ ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1946
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1947
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನವಿೋನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1948
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1949
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾದ ರೂU ಹುಲಭನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1950
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ  ನಿೋಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1951
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌರಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1952
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷತಿೋಶ್ ನಿೋಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1953
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಬಾಗೌಡ 

ಚಂದರ ಶೇಖಯ 

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1954
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಖಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1955
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1956
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿೋಲಾಂಬಿಕಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1957
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಯಜ್ ಖಲ್ಲೋಫಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1958
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1959
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪುಠಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1960
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟೋತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1961
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಸ್ಟೋನಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1962
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1963
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1964
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬವಾನಿಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1965
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1966
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಸಭದ್ 

ಸಹೈಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1967
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷದಾಶ್ ಎಸ್ ಸ್ಟರೂರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1968
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಜಾನಂದ್ ಬಿ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



1969
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುನಿೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1970
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1971
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಕ್ಷ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1972
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಠಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1973
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಮಿತಾರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1974
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇರ್ಗಲಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1975
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣರಾಮ 

ಅಮೃತರಾಮ ಬಾಬಿಜ  

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1976
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1977
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1978
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುರೇವವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1979
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪರ ೋಮಿಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1980
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಪುತರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1981
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋಮಾಂತರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1982
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1983
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ದೇಸಾಯಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1984
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ದೇಸಾಯಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1985
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1986
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1987
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1988
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1989
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಭಗಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1990
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1991
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

1992
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1993
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1994
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1995
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಭಮ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1996
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಖ  ಮೇೋಟಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1997
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1998
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಉಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

1999
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2000
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ  ರಾಜಾಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2001
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2002
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಬಿ ಷಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2003
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇ  ಕಳಶೆಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2004
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2005
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2006
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2007
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2008
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾಂತಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2009
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2010
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2011
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2012
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2013
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2014
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣುಮ ಖ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2015
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2016
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2017
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2018
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2019
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2020
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2021
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇವಮುಖ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2022
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ VITHABAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2023
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಕಾಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2024
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2025
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2026
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2027
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2028
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2029
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿೋಯಬದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2030
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2031
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2032
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯತನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2033
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿ ಉಪ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2034
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣುಕಾ ಸ್ಟನ್ಸನ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2035
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣುಕಾ ಸ್ಟನ್ಸನ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2036
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2037
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2038
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2039
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2040
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2041
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2042
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2043
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2044
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2045
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚದಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2046
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2047
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2048
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಭರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2049
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2050
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2051
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2052
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2053
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2054
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2055
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2056
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2057
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2058
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಇಯಣಣ  ಚೌಡಾಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2059
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2060
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾಲ್ಲಂಗರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2061
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಾಮಿಡಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2062
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಾಮಿಡಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2063
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಧೂಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2064
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2065
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2066
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2067
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2068
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2069
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2070
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದತೆಾತೆರ ೋಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2071
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2072
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿೋಲಖಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2073
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಭಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2074
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಳಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2075
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2076
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2077
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2078
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2079
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಮಂಗಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2080
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇ ಕಳೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2081
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2082
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2083
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2084
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮುಕೆಾ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2085
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2086
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2087
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕರ್ ರಾಥೋಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2088
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕರ್ ರಾಥೋಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2089
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2090
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2091
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟೋತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2092
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2093
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2094
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2095
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2096
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2097
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಕಾಶ್ ಟಿ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2098
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಕಾಶ್ ಟಿ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2099
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಅಬುದ ಲ್ ಹಿೋದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2100
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಮಾ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2101
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2102
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2103
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2104
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕೌವಲಾಾ  ವಿಭೂತೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2105
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೆಲಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2106
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೆಲಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2107
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2108
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಂಕೋಫ ಕುಸೂನ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2109
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾರಜಾತ ಎನ್ ಕೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2110
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2111
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತಂಗಿಮಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2112
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2113
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಮಿತಾರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2114
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ರ್ 

ಕತೆಸಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2115
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2116
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಲ್ಲೋಂ ಬಾಬು ಶೈಖ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2117
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಂಗಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2118
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2119
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2120
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2121
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2122
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಿಪು  ಸುಲೆಾನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2123
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿರುತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2124
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2125
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಯೋಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2126
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಫಫ ವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2127
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2128
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2129
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2130
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಜಾ ಬಿೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2131
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2132
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2133
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋಲಕಂಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2134
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2135
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2136
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2137
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2138
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಕೇಶ್ ಪಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2139
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2140
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮವವ ಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2141
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2142
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2143
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಭತೆು  

ಚೆನನ  ಗೋಳ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2144
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2145
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2146
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಾಲಾಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2147
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಾಲಾಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2148
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2149
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2150
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2151
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಾ ಂಬುಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2152
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2153
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2154
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದತೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2155
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2156
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೆನೋದಿದ ನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2157
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಘವಂದರ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2158
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುದೇ  ಹೂರ್ಗಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2159
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2160
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2161
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿ ಕೌಲಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2162
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2163
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2164
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2165
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2166
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹುನುಸ್ಟಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2167
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2168
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಬೆವ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2169
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2170
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತುರ  SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2171
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2172
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಸೊರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2173
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2174
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2175
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2176
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2177
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಗದರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2178
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ  ನಂದಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2179
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2180
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕಯಲ್ಲಂಗ್ ಕಳಶೆಟಿಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2181
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಂತೇಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2182
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2183
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2184
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶ್ವ ನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2185
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಕ್ಷ್ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2186
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶೋಭಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2187
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶೋಭಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2188
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2189
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಯೋಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2190
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಳ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2191
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2192
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುಟೆ್ಟಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2193
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2194
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಭಷಬಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2195
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2196
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2197
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಬಿಕಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2198
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೆ  ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2199
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2200
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2201
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2202
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ SIDDALING ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2203
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಕ್ಷ್ನಾಬಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2204
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ASHOK ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2205
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜವಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2206
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2207
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2208
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2209
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕುಪಂದರ  ನಾಡಗಟಿಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2210
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಭನುಗುಂಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2211
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಹೇದ್ ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2212
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2213
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2214
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಫಲೆ್ಲ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2215
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಶ್ೋಲಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2216
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2217
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2218
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಸೆುಮ್ ಪಾಾ ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2219
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾನು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2220
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾನು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2221
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2222
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2223
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2224
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾನಿೂ ಬೈ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2225
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2226
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2227
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2228
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2229
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2230
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2231
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2232
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಆರ್. 

ಮುಡಬಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2233
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2234
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2235
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2236
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೄಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2237
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2238
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಷೆಗಿೋರ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2239
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಯದಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2240
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



2241
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕಕ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2242
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2243
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2244
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲ್ಲಂಬಾಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2245
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2246
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2247
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2248
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2249
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2250
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಫಫ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2251
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಫಫ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2252
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2253
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2254
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂಪಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2255
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2256
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2257
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2258
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2259
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಬಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2260
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2261
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾಾ ಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2262
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2263
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2264
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2265
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2266
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2267
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2268
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗರಾಜ್ ನಂದಾಾ ಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2269
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗರಾಜ್ ನಂದಾಾ ಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2270
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2271
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಲ್ಲಗಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2272
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದವಯಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2273
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2274
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2275
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2276
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಹಿಮಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2277
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2278
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2279
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಾಣಿಕ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2280
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2281
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2282
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2283
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2284
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2285
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕು ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2286
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕು ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2287
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ AKSAR SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2288
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2289
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2290
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2291
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಯವಿಂದಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2292
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಚಕಕ ಭಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2293
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಯಚಚ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2294
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2295
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  ಬಿ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2296
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಪಾಶ್ಗಪಗ ೋಳ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2297
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2298
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2299
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ 

ಕಲ್ಫ ಗಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2300
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕೌಷರ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2301
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಬಾವಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2302
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಬಾವಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2303
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲೆ್ಲ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2304
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಭಣಣ  ಭಲೆಣಣ  

ಪೂಜಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2305
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2306
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಶ್ಕಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2307
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಥಿವ  ಕಡಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2308
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2309
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಎಂಡ್ಡ ಆರಫ್ 

ಮಿಯಾನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2310
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಯಾನಂದ 

ಚನಭಗರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2311
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಯಾನಂದ 

ಚನಭಗರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2312
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2313
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ನಯಿೋಮ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2314
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖತುನಾಬಿ ಆರ್ 

ಸ್ಟಂದಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2315
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಹೆಭನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2316
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಧರ್ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2317
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2318
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2319
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದು ರಾಠೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2320
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಧಭಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2321
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2322
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2323
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2324
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಬಾಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2325
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2326
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2327
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2328
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2329
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಭದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2330
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಗತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2331
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಗತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2332
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಗತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2333
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2334
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2335
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2336
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2337
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2338
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ಕಾಭಯಡಗಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2339
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಮಾ ದ್ ಅಲೆಾ  

ಫಖಾಶ್ ಕಾವ ಡ್ಡರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2340
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಸಾಮ  ತಫಸುೂ ಮ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2341
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹಾಜಿ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2342
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧನಿೂ ಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2343
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಡುಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2344
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2345
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಬೈ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2346
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಾಮ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2347
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2348
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಶ್ಕಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2349
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2350
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2351
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಸೆಗಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2352
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2353
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2354
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಿಫಾಬಿ 

ರುಕುಮೇದಿದ ೋನ್ ಶೈಖ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2355
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ನಾಸ್ಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2356
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ  ಕಲನ್ಸರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2357
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧಭಗರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2358
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2359
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಭತರೇ 

ರೇಣಸ್ಟದದ   

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2360
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಯಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2361
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಎಂ 

ಹಂಗಯಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2362
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2363
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲಾ ಶ್ಶಂಕರ್ 

ಹಷಗೌಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2364
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2365
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2366
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ರೆಡ್ಡು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2367
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೈಡ್ಡಂಗ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2368
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಾನಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2369
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಂತ  ಎಸ್ 

ಹೆಬಾಫ ಳ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2370
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2371
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2372
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನಯ್ ಎಸ್ 

ಬಾಗವಾಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2373
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಾಗಿೋಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2374
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆಕಾಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2375
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2376
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ASHOK ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2377
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಯತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2378
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಯೋಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2379
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2380
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಲ್ಲಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2381
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾಮಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2382
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2383
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2384
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ROPASING SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2385
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾರ ಣೇಶ್ ಆಚಾಮಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2386
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಾಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2387
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರು ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2388
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ ಪಾಟಿಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2389
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೇಖಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2390
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2391
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2392
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2393
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2394
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಗನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2395
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2396
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೆಳಿೆೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2397
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಮಾಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2398
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2399
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2400
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2401
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2402
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾನಾಸಾಬ್ 

ಗ್ನಡ್ನರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2403
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2404
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2405
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2406
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಯತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2407
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2408
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಭರೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2409
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಟಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2410
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಗಯಿತಿರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2411
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2412
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಹುಲ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2413
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2414
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2415
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ  ಕುಂಬಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2416
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾಥ ರ್ಜಲಪ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2417
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2418
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2419
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಟಿ ಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2420
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಸ್ಟದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2421
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಸ್ಟದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2422
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2423
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭುದೇವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2424
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2425
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ನಿಂಬಾಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2426
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕಣಣ  

ಶ್ವಯಣ  

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2427
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಿರಾಷ್ಪ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2428
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ್ ದೇಸಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2429
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ್ ದೇಸಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2430
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2431
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಲೆಾಫ್ ಮುಲೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2432
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಲೆಾಫ್ ಮುಲೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2433
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2434
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2435
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2436
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರ್ಜ ಸ್ಟಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2437
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2438
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2439
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2440
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2441
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌರಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2442
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2443
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2444
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ್ಜಬೈದಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2445
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2446
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2447
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಖ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2448
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಿಬೂಬ್ ಕನಿನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2449
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಕ ಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2450
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾಯ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2451
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2452
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2453
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲ್ಲಂಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2454
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕುಮಿನಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2455
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2456
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ IMAM ಬಿೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2457
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2458
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಪಾದಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2459
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣುಮ ಖ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2460
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2461
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗ  ಕಷಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2462
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2463
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2464
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2465
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಂಟ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2466
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2467
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿ ಣಣ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2468
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಾಗಾ ಜ್ಾ ೋತಿ ಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2469
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾರುದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2470
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುನಂದಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2471
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಂದರ್ ಕಯಲ್ಲಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2472
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದು ರಾಠೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2473
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಮಂಗಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2474
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನನ ಪೋನಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2475
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2476
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2477
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಎಸ್ ಬುಸಾೂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2478
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2479
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆನಾಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2480
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2481
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತೋಟ  ತಕಕ ಳಿಕೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2482
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2483
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2484
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಂಡುರಂಗ 

ರ್ಗಮಕವಾಡ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2485
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2486
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2487
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2488
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2489
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2490
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2491
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷವಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2492
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2493
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2494
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಶ್ೋಲಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2495
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಶ್ೋಲಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2496
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ASHOK ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2497
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2498
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಣಮಂತರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2499
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2500
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2501
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2502
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2503
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2504
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2505
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2506
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇವಿಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2507
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2508
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2509
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2510
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2511
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2512
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2513
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕರಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2514
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಕಯ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2515
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಕಯ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2516
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2517
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2518
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2519
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2520
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2521
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2522
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2523
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿದಾಾ ದಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2524
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಾ ಂಬುಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2525
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಸೊರಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2526
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜೈಬುನಿನ ಸಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2527
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2528
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಣುಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2529
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2530
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2531
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2532
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಆಲ್ಲಯಾ ತಸ್ಟನ ೋಮ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2533
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶೇಕ್ ಅಬುದ ಲ್ 

ರೆಸಮಾನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2534
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2535
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2536
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕುಮಾಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2537
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕುಮಾಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2538
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2539
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2540
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2541
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2542
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗನಾನ ಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2543
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2544
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2545
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2546
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2547
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2548
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2549
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2550
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಕುಮಾಯ ಸ್ಟಂದಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2551
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಕುಮಾಯ ಸ್ಟಂದಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2552
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಯಣಣ  ಸ್ಟಂದಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2553
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಯೋಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2554
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇವಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2555
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2556
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅರ್ಜಗನ್ ಸ್ಟಂಧೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2557
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವರ ಣಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2558
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವರ ಣಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2559
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಬೈ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2560
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಿರೋಶ್ ಚವಾಾ ಣ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2561
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2562
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿಠಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2563
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2564
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2565
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2566
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2567
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಾಗಿೋಯಥಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2568
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಾಗಿೋಯಥಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2569
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಾಗಿೋಯಥಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2570
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಜನಾದೇವಿ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2571
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಜನಾದೇವಿ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2572
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೌರಶಂಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2573
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2574
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರುದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2575
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2576
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ REVU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2577
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2578
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2579
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2580
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಂತು ಎಸ್ 

ರಾಥೋಡ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



2581
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಣಮಂತರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2582
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2583
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2584
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2585
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಮು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2586
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2587
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ 

ಭಷಯಗಂಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2588
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2589
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2590
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2591
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2592
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2593
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ  ಕಡಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2594
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2595
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ನಾಟಿಕಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2596
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2597
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2598
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2599
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪೋರ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2600
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2601
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಶಕ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2602
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಯಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2603
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿ ಣಣ  ರೆಡ್ಡು ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2604
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2605
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುರೇಖಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2606
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುರೇಖಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2607
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗಿೋಯತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2608
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2609
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2610
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2611
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2612
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2613
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2614
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2615
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ  ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2616
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2617
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2618
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2619
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕುಪಂದರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2620
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2621
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಲಾ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2622
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2623
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2624
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2625
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2626
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2627
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2628
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2629
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೆಟಿ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2630
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2631
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2632
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2633
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2634
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಸ್ಟಂ 

ಕನಿನ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2635
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2636
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಕನಿನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2637
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಆಶ್ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2638
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2639
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2640
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಫವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2641
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಫವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2642
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಿಸ್ಟಮ ಲೆಾ  ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2643
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಖಾಸ್ಟಂ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2644
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಉಮಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2645
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2646
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟೋತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2647
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಡು ಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2648
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2649
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಶಂಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2650
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕಯಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2651
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2652
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2653
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2654
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜ್ಾ ೋತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2655
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜ್ಾ ೋತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2656
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜ್ಾ ೋತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2657
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2658
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಬಿ ಕಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2659
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2660
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2661
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಟೋಲ್ಲ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2662
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನುಮಂತರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2663
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2664
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಂದರ  ಬಿ 

ಧೋತಯ ರ್ಗಂವ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2665
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2666
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಶ್ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2667
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವರ ಣಕುಮಾಯ 

ದಯಾಭಣಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2668
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ  ಹಿಯಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2669
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2670
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಇಕಾಫ ಲ್ ವಾಹ್ದ ಖಾನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2671
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2672
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ರ್ಜಲಪ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2673
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2674
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಭರೇಶ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2675
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2676
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2677
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2678
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ  ವಿ 

ಹಿರೇಭಠ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2679
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ  ವಿ 

ಹಿರೇಭಠ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2680
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2681
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2682
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2683
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2684
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2685
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ GOPU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2686
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನುಸೂ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2687
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2688
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಶೈಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2689
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿ 

ದಾಾ ಭನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2690
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2691
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಾಹಿದ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2692
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2693
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವುಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2694
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಸ್ಟದದ   

ಚನಭಲೆ್ಲ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2695
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಂಚಕ್ಷ್ರ ಎನ್ 

ಹಿೋಯಭಠ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2696
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2697
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಎಟೋಬಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2698
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2699
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2700
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2701
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2702
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2703
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2704
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2705
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2706
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2707
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಡಂಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2708
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಣತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2709
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2710
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2711
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2712
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2713
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2714
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2715
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2716
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2717
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ  ಆರ್ 

ಕಾಂಟ್ಟಾ ಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2718
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2719
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2720
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2721
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚನನ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2722
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2723
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2724
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2725
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಳಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2726
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2727
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2728
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಾಯತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2729
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2730
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2731
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2732
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2733
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2734
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2735
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2736
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2737
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2738
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಣಿಕರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2739
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೂಯಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2740
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಇಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2741
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲಕ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2742
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬೈಫ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2743
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2744
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2745
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2746
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಂರ್ಜಳಾ 

ಸುರೇವಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2747
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಂರ್ಜಳಾ 

ಸುರೇವಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2748
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಯಷವ ತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2749
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಯಷವ ತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2750
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅನಿತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2751
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂತ್ ಜಾಧವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2752
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2753
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲ್ಲಂಬಾಜಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2754
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಧಭಗರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2755
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೋಭಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2756
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ASHOK ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2757
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2758
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2759
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಭಯತ್ ಬೋರಾಟಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2760
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2761
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2762
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ವಿ ವಾಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2763
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜ್ಾ ೋತಿ ಆರ್ ಕಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2764
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ SIDDU ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2765
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಮ ನಾಮಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2766
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಜಿ 

ವಾಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2767
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2768
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2769
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2770
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2771
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2772
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2773
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2774
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2775
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2776
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇಭಲತಾ 

ಚಂದರ ಶೇಖರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2777
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಂಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2778
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಂಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2779
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2780
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಲಾಭ ದಷೆಗಿೋರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2781
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಡಾಟೂ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2782
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2783
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2784
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



2785
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2786
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2787
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಂಪಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2788
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕಾಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2789
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ 

ಅಡ್ಡ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2790
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2791
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಣಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2792
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2793
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾನಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2794
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಶಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2795
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2796
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2797
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2798
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2799
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2800
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗಭಮ  ಪುರಾಣಿಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2801
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗಭಮ  ಪುರಾಣಿಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2802
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾಾ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2803
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಸೊರಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2804
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿಲಾನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2805
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜವವ ರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2806
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2807
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2808
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2809
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2810
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗಾ ಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2811
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2812
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2813
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2814
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2815
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ  

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2816
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2817
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಣಗ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2818
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನವಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2819
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2820
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಲಾರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2821
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2822
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕಾವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2823
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2824
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋರೇಂದರ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2825
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2826
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ನಾಥ ಸ್ಟದದ   

ಚನಮ ಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2827
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ನಾಥ ಸ್ಟದದ   

ಚನಮ ಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2828
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇೋಸನ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2829
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇೋಸನ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2830
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2831
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2832
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಿಲೆ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2833
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2834
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಚಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2835
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2836
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2837
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2838
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ನಾಸ್ಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2839
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2840
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2841
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧಂದು ಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2842
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2843
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2844
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2845
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಾಾ ನಿೂ ಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2846
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2847
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2848
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಭಮ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2849
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2850
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2851
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2852
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ITABAI SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



2853
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2854
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2855
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2856
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2857
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2858
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗೋಪಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2859
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2860
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2861
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮವವಂತರಾವ್ 

ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2862
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2863
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2864
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2865
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ 

ಜಿೋನಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2866
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  

ಸೋಭಶೇಖರ್ 

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2867
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿದಾಾ ಸಾಗರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2868
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2869
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಧಾರಾಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2870
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನುರಾಧ ಜಿ ನ್ಸಲಕ ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2871
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಜಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2872
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ  ಹಿಯಫಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2873
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2874
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2875
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಶ್ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2876
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2877
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2878
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಸು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2879
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2880
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2881
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾಮ ತಿ ಕುಲಕಣಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2882
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಯಡ್ಡು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2883
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಪುತರ  ಕೆ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2884
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಪುತರ  ಕೆ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2885
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2886
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮ ಂತರ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2887
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2888
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2889
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋನಾಥರಾವ್ 

ಉಭಜಿಗಕರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2890
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋನಾಥರಾವ್ 

ಉಭಜಿಗಕರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2891
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋನಾಥರಾವ್ 

ಉಭಜಿಗಕರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2892
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುನುನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2893
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾವ್ ಜವಾಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2894
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನವಿೋಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2895
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2896
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂತೋಷ್ಠ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2897
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಡಾಾ ಮೆಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2898
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2899
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2900
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಜಿೋಜ್ ಮಿಯಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2901
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಂದರ  ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2902
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುರಾಜ್ ಸೋನಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2903
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡೇರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2904
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೆಳಿೆೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2905
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ 

ರಾಥೋಡ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2906
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2907
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2908
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಿ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2909
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2910
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2911
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2912
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ HAMU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2913
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ GEMU ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2914
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಗಫಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2915
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2916
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2917
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2918
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಬವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2919
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2920
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



2921
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2922
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  ಬಿ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2923
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾದ ರೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2924
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾದ ರೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2925
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟೋತಾ ಎನ್ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2926
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಮೂತಿಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2927
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2928
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೋಭಶೇಖಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2929
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2930
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2931
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2932
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಖಾನಗೆ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2933
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಖಾನಗೆ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2934
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟೋತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2935
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2936
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಚಕಕ ಭಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2937
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2938
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2939
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಧಭಗಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2940
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಧಭಗಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2941
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2942
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2943
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುರೇಖಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2944
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧನ ಸ್ಟಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2945
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2946
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2947
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜೆ ಭಸೊ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2948
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2949
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗಿೋತಾ ಹೂರ್ಗಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2950
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2951
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2952
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ವಿೋಣ್ ಕೋರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2953
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಿತಾ ಕೋರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2954
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅನನ   ಕಾಂಫಳೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2955
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈವವ ಯಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2956
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪನುನ  ಪಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2957
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾರ ಭ  ಪಲ್ಲೋಸ್ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2958
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2959
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2960
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುನಂದಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2961
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾಾ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2962
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2963
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದತೆಾತೆರ ೋಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2964
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಂದರ್ ಕಯಲ್ಲಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2965
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ASHOK ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2966
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2967
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2968
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2969
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದು ರಾಠೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2970
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2971
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕೇಶೂರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2972
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರುಕಮ ನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2973
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಾಾ ಕ್್ಬುಲ್ ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2974
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2975
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2976
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರುಕಾಮ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2977
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2978
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಿೋಲಕಂಠ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2979
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಗಡ್ಡು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2980
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2981
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2982
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2983
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2984
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2985
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2986
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಮ 

ನಂದ್ದಯಕರ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2987
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2988
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜೈದರ ತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



2989
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಾಯತಾಫ ಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2990
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2991
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2992
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಯಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2993
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕುನಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2994
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುನಿೋತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2995
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರುದರ ಮಾ  

ಭಠಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

2996
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕುಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2997
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕುಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2998
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೋಭಲ್ಲಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

2999
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3000
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3001
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯವಿಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3002
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯವಿಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3003
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3004
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3005
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3006
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿಲಾನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3007
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಸೊರಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3008
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಎಚ್ ಸಮಾ ಲೆ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3009
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3010
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3011
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3012
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿದದ ಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3013
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇವಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3014
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3015
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3016
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3017
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3018
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾರ ಭ  ಪಲ್ಲೋಸ್ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3019
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3020
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚನನ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3021
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಣಣ ಭಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3022
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3023
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯವಿಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3024
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3025
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3026
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಕ್ಷ್ನಾ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3027
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಜಾತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3028
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೈಮದ್ ರ್ಜಲಾಪ ಕರ್ 

ಅಸಮ ದ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3029
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3030
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3031
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ  

ನಂದಿಕೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3032
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇವಿಂದರ   ಜಂಫಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3033
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3034
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3035
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಣಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3036
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3037
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಹುಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3038
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣಿ ಫಟಗರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3039
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾನಂದ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3040
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3041
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3042
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3043
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಜಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3044
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3045
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3046
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3047
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಣುಣ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3048
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಶ್ರರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3049
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ 

ರೇ  ಚನಮ ಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3050
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3051
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ  

ಉಭನಾನ  ನೆಲ್ಲರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3052
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3053
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3054
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3055
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3056
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3057
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3058
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3059
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಗೌಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3060
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡೆ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3061
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3062
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3063
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾ ಜ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3064
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವುಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3065
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಹುಲ್ 

ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3066
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3067
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3068
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3069
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3070
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾಾ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3071
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3072
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3073
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3074
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3075
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3076
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3077
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾವಿತಿರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3078
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3079
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3080
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3081
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3082
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3083
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ  

ಭಷಯಬ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3084
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3085
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3086
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3087
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3088
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3089
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3090
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3091
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3092
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3093
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3094
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3095
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3096
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಬಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3097
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ  

ದಫರಾಬಾದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3098
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಭಕಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3099
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಭಕಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3100
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಯಾನಂದ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3101
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3102
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜಳಾ ಮುಕರ ಂಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3103
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3104
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇೋಡ್ಡನ್ ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3105
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3106
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಚೌದಿರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3107
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಚೌದಿರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3108
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3109
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3110
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ 

ನಾಗಮೂತಗ  

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3111
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3112
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲ ಬಿ 

ಸುಲೆಾನಪುಯ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3113
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಭನೆರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3114
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3115
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3116
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3117
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದರ ೋಪಾಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3118
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3119
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3120
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ MALLMMA ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3121
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3122
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3123
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3124
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



3125
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಯಿಬನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3126
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3127
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3128
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3129
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಡರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3130
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಿತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3131
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3132
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಟಿೋಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3133
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಯವಿಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3134
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3135
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3136
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3137
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3138
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3139
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3140
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮ್ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3141
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮ್ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3142
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಸಾಗರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3143
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3144
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಭು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3145
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3146
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಕೇವ ಚನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3147
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3148
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3149
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3150
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫದುರ ನಿನ ೋಸಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3151
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3152
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3153
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3154
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3155
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋ ಶರ  ಬಾರ  ಸ್ಟದ್ಧ ೋವವ ಯ 

ಶ್ಚಾಮಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3156
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಕೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3157
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3158
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3159
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3160
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3161
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3162
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3163
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3164
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3165
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3166
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3167
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3168
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3169
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3170
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3171
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಿನಾಕ್ಷ್ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3172
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚರಂಜಿೋವಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3173
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದತೆಾತೆರ ೋಮ ಜಾಧ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3174
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3175
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಚನ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3176
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3177
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣುಕತೈ ಯಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3178
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3179
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3180
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಗೆಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3181
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3182
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3183
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3184
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3185
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3186
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3187
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3188
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3189
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತುಕಕ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3190
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3191
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3192
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3193
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಗವಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3194
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3195
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3196
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋದಾರ ಎಸ್ .ಪ. 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3197
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3198
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೈಡ್ ಅಬುದ ಲ್ ರಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3199
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3200
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3201
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಣತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3202
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3203
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3204
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3205
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭಮಾ  ಎಸ್ 

ಭಠ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3206
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3207
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷವ ಪನ ಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3208
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3209
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾವಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3210
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3211
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಬೈ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3212
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3213
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3214
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲೂ ಲ್ಲೋಂ 

ಅಬುದ ಲಾನ ಬಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3215
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3216
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3217
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3218
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3219
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3220
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3221
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3222
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲ ಚವಾಾ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3223
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧನುಯಮ್ ಚನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3224
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3225
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೋಕಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3226
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಘವಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3227
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ AMBUSING SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3228
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3229
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಜಾತಾ 

ಮಾತುಗಕಗರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3230
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಕುರ ದಿದ ೋನ್ ಭಸೆಾನ್ 

ಸಾಸಬ್ ಶೆರಕಾರ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3231
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3232
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಫವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3233
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3234
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3235
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಕುಕಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3236
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3237
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3238
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿದಾಾ ಸಾಗರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3239
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3240
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಾಮು ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3241
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಾಮು ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3242
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮವವ ಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3243
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಘವಂದರ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3244
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3245
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3246
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3247
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖೈರುನಿನ ಸಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3248
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣುಕಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3249
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ ಕ್ಷ್ವಕಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3250
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ ಕ್ಷ್ವಕಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3251
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೇಖ್ ಅಸಮ ದ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3252
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಶ ಕುಮಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3253
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಚಗನಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3254
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3255
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇಖಯ 

ಭಡ್ಡವಾಳ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3256
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3257
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3258
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3259
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಷ್ಪಮ  ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3260
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ರಾಮ ಫಡ್ಡಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3261
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3262
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3263
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷವಂತರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3264
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷವಂತರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3265
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ MD ಸಾಜಿೋದ್ ಅಲ್ಲ 

ಕರರ್ಗರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3266
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕುಮಿೇ ೋಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3267
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಕಾಫ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ 

ಭಸಮೂದಲ್ಲ ಕರರ್ಗಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3268
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭಾಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3269
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಬಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3270
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೄಸರುನಿನ ಸಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3271
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಪಾದ  ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3272
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3273
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಜಿ ಕಾಂತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3274
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನುಷ್ಪ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3275
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3276
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3277
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3278
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3279
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚದಾನಂದ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3280
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಧೂಳ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3281
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದತೆತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3282
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3283
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3284
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾರೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3285
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3286
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3287
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3288
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3289
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3290
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3291
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಂದರ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3292
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕನಿೋಜ್ ಫಾತಿಮಾ 

ಬಾನು

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3293
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ್ಜಲ್ಲಪ ಕರ್ ಅದಾನ ನ್ 

ಖಾನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3294
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಶದ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3295
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಶದ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3296
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಭರಾವ್ ನಟಿಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3297
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರುಕಾೂ ನಾ ರೈಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3298
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುನಿೋತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3299
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗಂರ್ಗ ರಾಮ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3300
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾರ್ಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3301
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಭತಿ ಗಂರ್ಗಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3302
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಮೃತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3303
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3304
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಣಣ ರಾಮ ಎಸ್ 

ಮಾಚಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3305
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಾಲ್ಲಕಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3306
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಡಾ ಗಿರೋಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3307
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಡಾ ಗಿರೋಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3308
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹಿರು ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3309
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಿೋಪು ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3310
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಿೋಪು ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3311
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ್ಗನು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3312
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದಿರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3313
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ  ಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3314
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3315
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3316
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3317
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3318
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3319
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3320
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಇಬಾರ ಹಿಂ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3321
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3322
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3323
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಸೊರ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3324
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3325
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಭಮ  ಸಳಿಭನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3326
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3327
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಸ್ಟ 

ನಾರಾಮಣಪುಯ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3328
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಣಣ  ವಬಾಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3329
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ  ಹಿರೇಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3330
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3331
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3332
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಶ್ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3333
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೂಮಗಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3334
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕರೋಮಾೂ ಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3335
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3336
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3337
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3338
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3339
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದತೆಾತೆರ ೋಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3340
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3341
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3342
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಂಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3343
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3344
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3345
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3346
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ  ತೆಗ್ನನ ರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3347
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3348
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3349
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3350
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3351
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಫವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3352
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇೋಸನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ 

ರ್ಗಮಕವಾಡ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3353
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3354
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3355
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3356
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3357
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಸಮಿೋದ್ 

ಇನಾಭದಾಯ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3358
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3359
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದತೆು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3360
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3361
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3362
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3363
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡ್ನರಾವ್ ಡ್ಡ 

ರಾಥೋಡ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3364
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3365
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಯಿಕ್ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3366
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3367
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3368
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಮು ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3369
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೆಲಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3370
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3371
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3372
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3373
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭಾಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3374
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3375
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಾಣಿಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3376
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3377
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3378
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿನೋದಕುಮಾಯ 

ಚೌಡಗುಂದ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3379
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಶಂಕಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3380
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಶಂಕಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3381
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಹಿರೇಭಠ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3382
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3383
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಾಯತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3384
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭನಾನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3385
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭನಾನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3386
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಜಜ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3387
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಭಗಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3388
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಭಗಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3389
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3390
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3391
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3392
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3393
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3394
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3395
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಾಪಸಾಗಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3396
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಾಪಸಾಗಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3397
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಯದಾಮಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3398
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3399
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3400
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೋಭನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3401
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3402
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3403
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3404
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3405
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3406
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3407
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3408
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3409
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3410
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3411
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3412
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುನಿೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3413
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3414
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅನಿತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3415
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ITABAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3416
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3417
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3418
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿೋರೇಶ್ ಎನ್ ನಿೋಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3419
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಶ್ೋರಾಯ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3420
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3421
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಿೋರಾಸಾಬ್ 

ಮೇಲಾಸಾಬ್ ಶೇಖ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3422
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾರಬೆಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3423
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿೋಯಕ್ಷ್ ಅಲ್ಲಬಾಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3424
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಕಫ ರ್ ಕಾಸ್ಟಂ ಶೈಖ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3425
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3426
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3427
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3428
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3429
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚೆನನ ಫಷ  ಎಲ್ 

ತಾರಾಪುಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3430
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3431
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3432
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3433
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3434
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3435
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3436
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3437
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3438
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3439
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3440
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುನಾಥ ಸುತಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3441
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುನಾಥ ಸುತಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3442
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3443
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷಪಾನ  ರೆಡ್ಡು  ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3444
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3445
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3446
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3447
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3448
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3449
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3450
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದಿೋಕ್ ಬೋಲಫ ಂಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3451
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಚದುಗ ಂಪ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3452
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3453
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3454
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3455
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3456
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3457
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3458
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3459
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3460
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3461
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ 

ನಾಭಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3462
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3463
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3464
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3465
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3466
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾನಂದ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3467
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3468
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3469
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3470
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3471
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3472
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3473
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3474
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3475
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3476
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3477
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3478
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3479
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲಕ ಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3480
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3481
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಜರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3482
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3483
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3484
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3485
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3486
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3487
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3488
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3489
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3490
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3491
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3492
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3493
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3494
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3495
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3496
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3497
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿನಾಮಕ್ ಯಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3498
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚೆನನ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3499
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3500
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇೋತಿಮ್ಗ ಕೆ 

ವಾರ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3501
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3502
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೋಧೂಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3503
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇವಮುಖ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3504
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3505
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3506
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3507
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3508
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3509
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3510
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3511
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷರೋಜಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3512
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೈಮದ್ ಶ ಬುಜರ ಗ್ 

ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3513
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3514
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖಿೂ ಮ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3515
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಭಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3516
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಭಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3517
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ   ಪೂಜಾರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3518
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3519
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆನಂದಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3520
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ  ನಂದಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3521
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಖಲ್ಲೋಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3522
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3523
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಂದರ   ಎಂ 

ಸವರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3524
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3525
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಹಾವರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3526
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3527
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3528
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3529
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3530
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಮೂತಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3531
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3532
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3533
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3534
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3535
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3536
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3537
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3538
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಶಗ ರಾಘೋತೆಭ 

ಕವಾಗರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3539
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3540
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3541
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಡ್ಡಎಚ್್ಆರ್್ಎಂಯು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3542
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವೈಜನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3543
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯ  ಷಯದಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3544
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯ  ಷಯದಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3545
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ವಿೋಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3546
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇವಕುಮಾಯ 

ಷನಬೋ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3547
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3548
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3549
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3550
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3551
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಕಣಾಚಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3552
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3553
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3554
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3555
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3556
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3557
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿಲ್್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3558
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಶ್ರರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3559
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3560
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3561
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಂದರ   ಕಲಾಾ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3562
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3563
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಎಸ್ 

ಕಾಗ್ನನ ರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3564
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3565
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕೇವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3566
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3567
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗನಾನ ಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3568
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3569
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇರಾಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3570
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3571
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಕುಫ ಲ್ ಅಸಭದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3572
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3573
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3574
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3575
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಲೆಾಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3576
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂಗಿೋತಾ ಚವಾಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3577
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವರ ಣಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3578
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವರ ಣಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3579
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಆಕಾಶ್ ರಾಜಂದರ  

ಬೋಳಬಂಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3580
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಶ್ರತೋಷ್ ಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3581
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಕುಲ್ ರಾಜಂದರ  

ಬೋಳಬಂಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3582
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅನನ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3583
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3584
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಮರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3585
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3586
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3587
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಖಾದಿರ್ ಪಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3588
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಂಕಟ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3589
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3590
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3591
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನ್ಸರುದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3592
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲೆವ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3593
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3594
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪ್ರ ೋಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3595
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3596
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ   ಮಾಲ್ಲ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3597
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ   ಮಾಲ್ಲ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3598
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಮಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3599
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲೋವ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3600
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3601
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3602
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿೋಂದರ  ಮೇೋಟಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3603
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3604
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನಾಮಕಕುಮಾರ್ 

ಮೄಹೆಾ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3605
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3606
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3607
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3608
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಬಿಫ ೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3609
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಯವಿಂದ್ 

ಹಿೋರೋಕಗರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3610
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಯವಿಂದ್ 

ಹಿೋರೋಕಗರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3611
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3612
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3613
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3614
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿನೆಫ ವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3615
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3616
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮಾ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3617
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3618
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3619
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3620
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3621
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಫವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3622
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3623
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾನಾಸಾಹೇಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3624
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದಿೋಶ್ ಮಂಗಣೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3625
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3626
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ  ಎಂ ಹೆಫಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3627
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸಭದ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3628
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾಯ 

ಮುಷಳಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3629
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3630
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3631
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇ  ಕೆಲೆ್ಲರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3632
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3633
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3634
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಮಾ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3635
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3636
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3637
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಮೃತವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3638
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3639
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3640
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಯೂಬ್ ಮಿಯಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3641
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3642
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3643
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುದತೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3644
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚೆನನ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3645
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3646
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಬು SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3647
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಡು  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3648
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಫಫ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3649
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಮಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3650
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3651
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಯೋಗೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3652
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3653
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋನಾಥ್ ಡಾಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3654
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3655
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3656
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3657
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೋಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3658
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3659
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3660
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡರೈ ಗುಯ  

ಸಂಗುಲ್ಲಗ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3661
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3662
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿೋಲಕಂಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3663
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3664
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3665
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3666
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3667
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡರೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3668
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ 

ಆಬಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3669
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಶ್ೋಲ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3670
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3671
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಪಾ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3672
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3673
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಧಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3674
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಧಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3675
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3676
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷರುಬಾಯಿ 

ದಾನ ಗೋಳ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3677
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಮಾ  ಆರ್ 

ಗಣಾಚಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3678
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3679
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಶೋಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3680
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾಂತೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3681
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಣಿಕರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3682
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಪಾ ರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3683
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯವಿ ಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3684
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3685
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3686
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3687
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕೋಟಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3688
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3689
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಮಾ  ಭಠತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3690
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡೇರಾವ್ 

ಭಲ್ಲಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3691
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾದ ರೂOD  ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3692
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೋದಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3693
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3694
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ IMAM ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3695
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3696
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3697
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3698
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ  

ಉಭನಾನ  ನೆಲ್ಲರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3699
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3700
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಂಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3701
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಾನಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3702
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜಳಾ ಹೆಚ್ ಕಟಿಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3703
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇೋಟಿರಾಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3704
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3705
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3706
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾಂತೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3707
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3708
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ  ಫಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3709
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹೆಮಿ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3710
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3711
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಯದಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3712
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3713
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3714
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೈಡ್ ಲಾಾ ಡಲ್ 

ಹುಸೇನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3715
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಗಿನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3716
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3717
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3718
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3719
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯತನ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3720
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3721
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3722
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3723
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3724
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3725
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3726
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಳಿಂಕಯ ಯಮವವ ಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3727
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3728
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3729
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3730
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3731
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3732
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಶೋಕ್ ಡ್ಡ ಕಾಳೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3733
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3734
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3735
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3736
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಣಗಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3737
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3738
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ನಾಗ  

ಶ್ರೂರು

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3739
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ರ ೋಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3740
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ  ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3741
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚತಂಫರಾವ್ ಬಿ 

ಮುಲ್ಲಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3742
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕೈಲಾಶ್ ಟಿ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3743
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3744
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3745
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3746
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಲಾಬ್ ಬಾಷ್ಪ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3747
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಲಾಬ್ ಬಾಷ್ಪ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3748
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅನಾನ ರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3749
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3750
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3751
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3752
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಣತಿ ಜನಕಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3753
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸುತಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3754
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸುತಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3755
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3756
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3757
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3758
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3759
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3760
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3761
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3762
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3763
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3764
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3765
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಕುನ್ಸನ ರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3766
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ್ ರೇಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3767
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಡೌಲಾಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3768
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಡುಲಾಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3769
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3770
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3771
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3772
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3773
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾದ ರೂ. ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3774
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3775
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3776
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3777
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾದ ರೋಧ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3778
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಇಮಾಬಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3779
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಲ್ಲಭನ್ ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3780
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3781
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3782
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯವಿೋಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3783
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯವಿೋಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3784
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3785
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3786
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3787
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲಾಕ ಂಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3788
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಯಾಾ ಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3789
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3790
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದಭಮ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3791
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ GOVIND SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3792
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುನಿಲಾು ಟ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3793
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಣೋಜಿ ಹಷಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3794
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಾಮಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3795
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3796
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಬೈ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3797
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3798
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3799
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಶಗಧಗನ ಕದನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3800
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3801
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿದಾಾ ಸಾಗರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3802
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾರ ಭ  ದಂಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3803
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3804
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಂಡ್ಡತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



3805
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯಶ್ರರಾಭ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3806
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಂದಯಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3807
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3808
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೌನೇವವ ಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3809
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3810
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಿಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3811
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟೋತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3812
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3813
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾಯಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3814
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ AMBAVVA SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3815
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಹೇಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3816
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3817
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಧೋಳಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3818
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯಘುನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3819
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3820
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3821
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3822
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3823
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3824
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3825
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3826
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನ್ಸಯಜಾ ಬೇಗಂ ಕ್ತಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3827
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಷನ್ ಷಬ್ ಕ್ತಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3828
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗ  ಪೂಜಾರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3829
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಾಜ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3830
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಂಗೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3831
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3832
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3833
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಫಫ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3834
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3835
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಎನ್ 

ಬೆನ್ಸನ ರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3836
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3837
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3838
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3839
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3840
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3841
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3842
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3843
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3844
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3845
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3846
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೈಡ್ ಲಾಾ ಡಲ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3847
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೈಡ್ ಲಾಾ ಡಲ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3848
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇೋಸನ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3849
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3850
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಾ ಭರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3851
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3852
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಂಡುರಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3853
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇನು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3854
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3855
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಫಯಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3856
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭಾತಿ ವಿ 

ಗುತೆೆೋದಾಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3857
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3858
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಆಕಾಶ್ ವಿ ಗುತೆೆೋದಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3859
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಹುಫಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3860
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3861
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3862
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3863
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಹುಫಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3864
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3865
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಬಿನೇಶ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3866
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದತೆ  ವಣಗ  

ಗರೂರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3867
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದಾದ ರೂ .  ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3868
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಭಮ  ಡ್ಡ ಗರೂರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3869
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಲೋಚನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3870
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3871
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3872
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಸೊರಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3873
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3874
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3875
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3876
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ 

ಸಸೂಗರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3877
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3878
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3879
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷಭಮ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3880
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3881
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಜ್ ಹೆಗನಾಳ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3882
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3883
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ KASIM SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3884
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3885
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3886
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫೆಫರ ರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3887
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3888
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3889
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ 

ಸೋನಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3890
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3891
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಬಿಜಾಪುಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3892
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಂದಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3893
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3894
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3895
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3896
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3897
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3898
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3899
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿನಾಮಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3900
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಏನಪಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3901
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3902
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಕರಾವ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3903
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3904
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3905
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3906
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋಧರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3907
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3908
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3909
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೌಲತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3910
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಪುತರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3911
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3912
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಿಭನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3913
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3914
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಸ್ಟಮಾೂ ಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3915
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3916
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3917
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3918
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3919
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3920
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3921
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಡೆಂಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3922
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3923
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯವಿಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3924
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3925
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3926
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3927
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3928
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3929
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3930
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3931
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3932
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3933
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3934
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3935
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3936
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3937
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬುಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3938
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3939
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3940
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಯೋಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



3941
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3942
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3943
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯತನ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3944
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3945
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3946
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಪುತರ  ಕಲಬುಗಿಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3947
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲಕ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3948
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3949
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3950
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3951
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3952
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3953
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3954
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3955
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3956
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3957
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಬಾಯಿ ಎನ್ 

ಮುಚಚ ಖೇದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3958
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಣಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3959
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚೋಕೆು ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3960
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಂಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3961
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೋಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3962
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3963
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಪುತರ   ಬೆಡಜ ಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3964
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3965
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3966
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3967
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3968
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಭನವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3969
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3970
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3971
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆನ್ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3972
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3973
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3974
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಕ್ಷ್ಮ ಶ್ರಕೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3975
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಕ್ಷ್ಮ ಶ್ರಕೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3976
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3977
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ತಿೋಕ್ ವೈ ಶ್ರಕೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3978
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ತಿೋಕ್ ವೈ ಶ್ರಕೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3979
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3980
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕೆರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3981
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3982
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಂರ್ಗಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3983
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡ  ಮಾಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3984
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡ  ಮಾಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3985
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಖಾಸ್ಟಂ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3986
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3987
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಘೋಡೆಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3988
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಣತಿ ಜಾಧವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3989
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3990
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3991
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3992
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3993
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾನಾಟ್ಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3994
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3995
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಹಿೋದಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3996
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3997
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

3998
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಸ್ಟಗಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

3999
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4000
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಹಾಜಿಮಿಯಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4001
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4002
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜ್ಾ ೋತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4003
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ SHOBA ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4004
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4005
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಕಂಬಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4006
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4007
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4008
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಬುದಿದ ೋನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4009
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನುಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4010
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನುಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4011
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದಿೋರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4012
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಲಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4013
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಭಮ  ಬೆನಕಳಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4014
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4015
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4016
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯವಿೋಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4017
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4018
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಎಂ 

ಕುಂಬರ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4019
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುಟ್ಟಲಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4020
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾವಿತಿರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4021
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4022
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಸ್ಟಂ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4023
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಮಾ  ಹಿರೇಭಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4024
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಬಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4025
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಭದ್ ಸಾಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4026
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4027
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಯಗೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4028
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4029
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4030
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4031
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4032
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಣಣ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4033
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4034
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4035
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4036
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4037
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4038
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4039
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4040
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬದರ  ಗುಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4041
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪತಾಂಫರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4042
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4043
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾನಗೌಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4044
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4045
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಹಾನಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4046
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4047
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಮಡಾರ ಮಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4048
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖೈರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4049
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಡುಖಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4050
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಲ್ಲೋಂ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4051
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕಾವಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4052
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಿರೋಶ್ ಎಸ್ ದೇವಾನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4053
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4054
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4055
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4056
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮಾ ಣಣ  ಅತಿತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4057
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4058
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ALEEM ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4059
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಿಮಂ ಭಾಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4060
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಂಡೆರ ಸೆನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4061
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭೆಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4062
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಬದಾರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4063
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಿ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4064
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4065
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4066
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4067
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ASHOK ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4068
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4069
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೈಲಾ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4070
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬಿಬೈ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4071
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋರ್ಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4072
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4073
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷರೋಜನಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4074
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಷ್ಸಾನಿ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4075
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಇಸಾಮ ಯಿಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4076
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4077
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4078
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4079
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4080
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂಗಭನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4081
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4082
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4083
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಪುತರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4084
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4085
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4086
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4087
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4088
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4089
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ 

ಭನುಶಾ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4090
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕುಮ್ ಬಿೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4091
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4092
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಂಕಟ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4093
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಜಾತಾ ಬಿ ಕಭಠನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4094
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4095
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4096
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4097
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4098
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4099
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಣಣ ಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4100
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4101
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4102
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ 

ಕಭಠಾನ್

ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4103
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4104
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4105
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4106
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4107
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೋಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4108
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4109
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4110
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4111
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4112
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4113
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4114
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4115
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಾನಿ ಮಿಯಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4116
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ  ಬೆನಕನಳಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4117
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಭತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4118
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4119
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4120
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4121
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಮಾಲದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4122
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4123
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4124
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಮಾಲದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4125
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4126
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಂಗಭಮ  ಹಂಗಯಗಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4127
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4128
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4129
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4130
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಯೂಸುಫ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4131
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4132
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದಾಮಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4133
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4134
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ ಸ್ಟ ನರೂನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4135
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4136
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4137
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋಯಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4138
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4139
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4140
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4141
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತರಾವ್ 

ಕೆರೂರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4142
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕಮ ಣಣ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4143
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4144
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4145
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4146
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4147
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4148
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧಭಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4149
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4150
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4151
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕೃಶಣ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4152
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೈನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4153
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4154
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೋಶನ್ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4155
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4156
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಇಫೆೆಖರ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4157
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4158
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4159
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಟಿ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4160
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4161
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ   ಕಲೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4162
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4163
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4164
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜೈರಾಜ್ ಲಮಾು ಡೆ 

ಗೌಳಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4165
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲ್ಲತಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4166
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4167
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಯೋಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4168
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4169
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4170
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4171
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇೋತಿಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4172
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4173
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4174
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತ ಮುಕರ ಂಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4175
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಲೋಚನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4176
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4177
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4178
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4179
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4180
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4181
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4182
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4183
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ USAMAAN SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4184
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿೋಲಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4185
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4186
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4187
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4188
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4189
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4190
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣುಕಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4191
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4192
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೋಸರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4193
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸದೇ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4194
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಾಟ್ರರ  ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4195
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕುವಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4196
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4197
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇ  ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4198
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4199
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4200
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷದಾಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4201
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4202
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4203
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4204
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಂದರ   

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4205
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4206
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಶಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4207
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4208
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಭು ಗೌಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4209
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯು ಅಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4210
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆರೆಡ್ಡು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4211
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇೋಸನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4212
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಗಂರ್ಗಣಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4213
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4214
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮ್ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4215
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕೆರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4216
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭದಿೋನ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4217
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4218
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭದಿೋನ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4219
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4220
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4221
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4222
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4223
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4224
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4225
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಾ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4226
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆಡಮ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4227
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಯಾನಂದ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4228
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4229
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4230
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜೆಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4231
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾಯ ಎನ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4232
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4233
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಿಪಾ ರೆಡ್ಡು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4234
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4235
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಜಾರ  ತಸಸ್ಟೋನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4236
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾರುತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4237
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4238
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಷೆಗಿೋರ್ ಷಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4239
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4240
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧನಿೂ ಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4241
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4242
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಭಮ  

ರ್ಗಮಕವಾಡ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4243
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹಾಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4244
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4245
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನುರಾಧ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4246
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4247
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಮಾ ದ್ ಅಸಾದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4248
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯು ಅಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4249
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4250
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಜಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4251
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4252
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4253
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಾಶಗಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4254
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆಶಗದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4255
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚತಾಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4256
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಂದರ  ಭಲಕಮಾ  

ಶ್ಂಧೆ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4257
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4258
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4259
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4260
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4261
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಷನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4262
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಜಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4263
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4264
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಂಜನಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4265
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಸೊರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4266
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4267
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4268
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಯವಿಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4269
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4270
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4271
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಪುತರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4272
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4273
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಬಿ 

ದಡಮ ನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4274
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಕೃಶಣ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4275
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಯಗಂದರ  

ವಾಗನಗರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4276
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4277
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4278
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಂದರ  ಎ 

ಸಲಾಕಯಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4279
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4280
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಚಂದರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4281
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುನಂದಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4282
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4283
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4284
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4285
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಬೂಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4286
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4287
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4288
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4289
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ 

ತೆಂಗಳಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4290
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4291
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4292
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿೋಯಬದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4293
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಮವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4294
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ರಜಾವ ನ್ ಶೇಖ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4295
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4296
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4297
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಫಫ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4298
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4299
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4300
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4301
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4302
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4303
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4304
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4305
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4306
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4307
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮ ಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4308
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4309
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4310
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ 

ಖಯತಭಲ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4311
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರುದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4312
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನಿನ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4313
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4314
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4315
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4316
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಒಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4317
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ  ಮಾಲ್ಲಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4318
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4319
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4320
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕೆಲವು ಬಿ 

ಫಷವಾಟಿ ಣ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4321
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಮಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4322
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4323
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣ  ಕಟಿಿ ಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4324
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4325
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4326
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕಕ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4327
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4328
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಂತರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4329
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4330
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಾ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4331
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4332
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4333
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4334
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ AMBU BAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4335
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋನ್ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4336
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4337
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇ  ರಾಭನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4338
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4339
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4340
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4341
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4342
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4343
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4344
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವನಗ  ಡ್ಡ ಕಾವೆ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4345
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4346
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4347
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ  ಎ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4348
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4349
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4350
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಪುತರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4351
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4352
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4353
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4354
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಡ್ಡವಾಳಮಾ  ಸಾವ ಮಿ 

ಅಟಿೂರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4355
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4356
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಯೋಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4357
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4358
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನೆಹೆರು ಸ್ಟಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4359
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4360
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋನಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4361
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4362
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುದೇ 

ಏಳುವಂತಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4363
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4364
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4365
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4366
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದಿೋಶ್ 

ಚಂಚನಸೂರ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4367
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4368
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4369
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4370
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4371
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕುನಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4372
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವೈಜನಾಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4373
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಿೋರಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4374
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚತಾರ  ಕಟರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4375
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಬಿ 

ಡಾಂಗೆ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4376
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಯೋಗ  

ಗುನಾನ ಪುಯ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4377
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4378
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4379
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4380
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರುತ  ಮಯಗಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4381
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4382
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4383
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಚ್ಚಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4384
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4385
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ವಾಟರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4386
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4387
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4388
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಣತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4389
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಪ ಶೆಟಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4390
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಕುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4391
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4392
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4393
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನುಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4394
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4395
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4396
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4397
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4398
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4399
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕುಮಾಯ 

ಬಿಯಜಾದ ರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4400
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಂತೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4401
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಯಷವ ತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4402
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4403
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತಿೋಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4404
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನುಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4405
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕಕ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4406
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4407
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4408
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4409
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜವವ ರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4410
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಬುದ ಲ್ ಕುದದ ಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4411
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮವವಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4412
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಸಾರ  ಅಂರ್ಜಮ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4413
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4414
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4415
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಸಾವ ಮಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4416
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಮಶ್ರ ೋ ಆರ್ 

ನಾಟಕರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4417
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4418
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾಧುರ ಪವಕ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4419
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4420
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್  ಬಿ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4421
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4422
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಲಾಾ ದರಾವ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4423
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೋಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4424
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಭಮ  

ಗುರುಲ್ಲಂಗ  

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4425
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  

ಶ್ವಾಚಾರಾಮ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4426
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಿರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4427
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷವಾಂತರಾಮ 

ಪಾಟಿೋಲ್ ಕನಿನ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4428
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಾಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4429
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4430
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಮೂತಿಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4431
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4432
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಎಂಡ್ಡ ಆರಫ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4433
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4434
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4435
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4436
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲ್ಲಂಗಣಣ  

ಭಹಾರ್ಗವೋ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4437
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4438
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತ  ಷಲಳಿಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4439
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4440
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4441
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4442
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4443
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ INDU BAI MALI PATIL ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4444
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4445
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಚಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4446
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4447
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4448
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕುಶಲಾಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4449
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4450
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4451
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4452
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4453
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ೋಲಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4454
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಯೂನಸ್ ಖಾನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4455
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4456
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವನಗ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4457
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4458
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4459
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 

ಮುಲ್ಲಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4460
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4461
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕಾಂತಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4462
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ್ಗಮತಿರ  ಹಡಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4463
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4464
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4465
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4466
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ   ಕಟಿ ೋಳಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4467
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4468
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4469
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4470
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4471
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4472
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4473
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4474
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಹಷಭನಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4475
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4476
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4477
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4478
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4479
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸದೇ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4480
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4481
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತರು ಚವಾಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4482
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಶ್ವ ನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4483
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಮಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4484
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಸೊಯ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4485
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4486
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4487
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತೇರ್ಜ ಚವಾಾ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4488
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4489
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತೇರ್ಜ ಚವಾಾ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4490
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4491
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಬೈ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4492
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4493
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4494
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ 

ಪಾಂಚಾಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4495
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ INDU BAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4496
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4497
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ೋಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4498
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೋಭಾ ಭಠತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4499
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಧ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4500
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿತಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4501
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4502
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4503
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4504
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ  ಮಾಲ್ಲ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4505
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾಯ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4506
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4507
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4508
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4509
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಶಣ ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4510
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹುನುಸ್ಟಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4511
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4512
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4513
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4514
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಘವಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4515
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4516
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ AMBU BAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4517
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4518
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಲಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4519
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4520
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4521
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸರರಾಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4522
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4523
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4524
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4525
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4526
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4527
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4528
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4529
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಸ್ಟಂ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4530
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಭಾಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4531
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4532
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4533
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4534
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4535
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖನುನ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4536
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4537
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಷನ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4538
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4539
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ  ಬಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4540
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4541
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಿೋಫಾ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4542
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಶ್ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4543
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4544
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4545
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಾಸ್ಟಮ ನ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4546
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಮಿೋದಾ ದಿವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4547
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4548
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4549
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷರೋಜ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4550
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4551
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಎಸ್ 

ಅಲ್ಗಡ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4552
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4553
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಿೋರಾ ಇಯಲ್ಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4554
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4555
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಣಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4556
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ದಿೋಪ್ ಕಾಳಂತಿರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4557
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾಣ  ಗುಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4558
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾತಿಗಕ ಸಾವ ಮಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4559
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮವವ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4560
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4561
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4562
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4563
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4564
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4565
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4566
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಲೆಾಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4567
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4568
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4569
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಸಾಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4570
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4571
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4572
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4573
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಜಾಭಖಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4574
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಸೊಯಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4575
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4576
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4577
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4578
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರಾಮಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4579
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ 

ಪಲ್ಲೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4580
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುಟೆ್ಟಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4581
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4582
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4583
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುಟೆ್ಟಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4584
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಕಾರಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4585
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4586
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4587
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4588
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4589
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಿಥುನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4590
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4591
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧಮಿಗಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4592
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4593
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಾ ಕು ಮ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4594
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4595
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜೈಶ್ರ ೋ ಅಷೆಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4596
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕುಮ್ ಬಿೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4597
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4598
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4599
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4600
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4601
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4602
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ASHOK SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4603
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4604
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4605
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದತೆಾತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4606
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4607
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4608
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಖಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4609
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4610
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ರ ೋಭನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4611
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೌಫ್ ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4612
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4613
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4614
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4615
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಯವಿಂದ ಅರ್ಜಗನ್ 

ನಟಿಕರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4616
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4617
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4618
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ASHOK SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4619
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಜಂದರ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4620
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ MITUN SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



4621
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4622
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4623
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4624
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4625
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ಂಸಾಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4626
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಾ ಡಲ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4627
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋವಿಂಡ್ 

ರಾಥೋಡ್

ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4628
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4629
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕೇಶ್ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4630
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫವಾವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4631
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕಾಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4632
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಂದಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4633
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4634
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4635
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4636
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫವಾವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4637
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4638
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4639
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4640
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಂಡುರಾಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4641
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4642
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4643
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4644
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4645
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಭಮ  ಹಿರಾಪುಸ್ಟಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4646
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಶ್ೋಲಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4647
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಪಾ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4648
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೋಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4649
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4650
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಮ್ ರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4651
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4652
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ 

ಬೆನಕಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4653
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4654
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4655
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಯಷವ ತಿೋ ನಿಲ್ಲರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4656
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4657
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4658
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4659
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4660
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಕಾಡುಮ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4661
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4662
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4663
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ YAQUB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4664
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ TOPU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4665
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೋಸರ್ ಜೆ 

ಗುತೆೆೋದಾಯ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4666
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4667
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತರಾಯ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4668
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4669
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4670
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4671
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4672
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಷರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4673
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4674
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4675
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4676
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4677
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿಷಮಿಲೆಾ  ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4678
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4679
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4680
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4681
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋರೇಂದರ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4682
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4683
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4684
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಪುತರ  ಸತಗುಂದಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4685
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಪುತರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4686
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4687
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4688
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4689
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪರಾಂಡ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4690
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4691
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4692
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4693
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನವ ರ್ ಹುಸೇನ್ 

ಅಬಾಫ ಸ್ ಶೇಖ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4694
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಿ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4695
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಎಯಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4696
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೋಂ 

ಫಸದ್ದದ ರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4697
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಾ ಕು ಮ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4698
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4699
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತುಳಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4700
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಷ್ಪಮ  ಬಿ ಮಾಗಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4701
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4702
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4703
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4704
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಪಾ ರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4705
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4706
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋವಿಂಡ್ 

ರಾಥೋಡ್

ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4707
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಮಂಜೂರ್ ಅಲ್ಲ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4708
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುತೆಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4709
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನ್ಸರ್ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4710
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಕುಫ ಲ್ ಸಸೇನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4711
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4712
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಪಾ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4713
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಸಡದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4714
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ  ಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4715
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅ ರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4716
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಮುಲ್ಲಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4717
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4718
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೈಲಜಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4719
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಎಸ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4720
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗನಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4721
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇರ್ಗಲಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4722
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಹಿಜಾಡ್ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4723
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4724
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕೃಶಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4725
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4726
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ್ಜಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4727
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4728
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇವಚಂದರ  

ಭಾಯಡ್ಡಯಾ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4729
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಡಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4730
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4731
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಿಬೂಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4732
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4733
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೆಸನಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4734
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  

ಜಮಾದಾಯ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4735
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4736
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಯಾಜ್ ಮಿಯಾನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4737
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಕ್ಷ್ೋಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4738
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಜಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4739
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4740
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೈದಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4741
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾದಿರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4742
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4743
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4744
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಭಮ ಸಾಬ್ 

ಗುರುಮಿತಕಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4745
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4746
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷನಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4747
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4748
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ  ಎಸ್ 

ಚೌಡಶೆಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4749
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4750
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ  ದುಗಗದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4751
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4752
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4753
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4754
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಭಮ ಸಾಬ್ 

ಗುರುಮಿತಕಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4755
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4756
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4757
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಕಂಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4758
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4759
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4760
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಘನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4761
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಂತೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4762
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4763
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4764
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಜಿೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4765
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭುನೇವವ ರ ಎಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4766
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4767
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಡರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4768
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯತನ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4769
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4770
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4771
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4772
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4773
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4774
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ MALESH ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4775
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಂದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4776
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4777
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಣಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4778
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4779
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4780
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣೋಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4781
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೆನೋದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4782
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಖಾ ಕಾಳಂತಿರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4783
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4784
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹಾಜಿ 

ಅಲ್ಲ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4785
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗವವ ಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4786
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಬವಚ ಂದರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4787
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4788
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದವಯಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4789
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4790
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4791
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ಪೂಣಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4792
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4793
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4794
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4795
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4796
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4797
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4798
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4799
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಕರ ಮಾೂ ಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4800
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4801
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4802
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4803
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4804
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4805
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಶಂತ್ ವಯಣ  

ತಾಯಗರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4806
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ  ತಾಯಗರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4807
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಭಮ ಸಾಬ್ 

ಗುರುಮಿತಕಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4808
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಮಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4809
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4810
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4811
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4812
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4813
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4814
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4815
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಾಸ್ಟನಾಬಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4816
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4817
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4818
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಭನೆರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4819
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4820
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4821
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4822
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4823
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4824
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ  ಶೆರಕಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4825
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4826
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4827
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4828
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4829
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯವಿಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4830
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಜಾತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4831
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4832
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿವವ ನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4833
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4834
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತಿ ಣಣ  ಬಾಬು 

ಹಾಲ್ಲಗಕರ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4835
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4836
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4837
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4838
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕಾಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4839
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4840
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ೋಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4841
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡೋಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4842
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇವಿೋಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4843
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಒಭಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4844
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4845
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4846
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4847
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ SATABAI SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4848
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4849
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4850
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4851
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4852
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಕುಮಾಯ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4853
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ವಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4854
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4855
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷನ  ಚಯಗಸೆ್ಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4856
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4857
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4858
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ AMBBAVVA ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4859
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಂದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4860
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4861
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರುದರ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4862
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4863
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4864
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಹಂಗಯಗಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4865
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಂಡೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4866
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4867
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜನಿಭಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4868
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4869
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಿೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4870
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4871
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಪುತರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4872
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4873
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಎನ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4874
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4875
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂರ್ಗರ ಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4876
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4877
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4878
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆಡಮ್ ಖಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4879
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಷ್ಪಮ  ಬಿ ಮಾಗಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4880
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4881
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4882
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿ 

ಚಟಿ ಕೋಟಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4883
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕಾಮ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4884
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4885
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4886
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4887
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4888
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಬುದ ಲ್ ಗಪರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4889
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈವವ ರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4890
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ೋರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4891
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಮಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4892
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರುಕಾಮ ನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4893
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4894
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚದಾನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4895
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೋಸರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4896
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4897
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಹನನ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4898
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4899
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4900
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕೃಶಣ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4901
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4902
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4903
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4904
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲೋಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4905
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4906
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4907
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋರೇಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4908
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4909
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4910
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಒಂಕಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4911
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅನನ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4912
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರೋಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4913
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4914
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತಿ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4915
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೋಕ್ ಬಾಕ್ಷ್ಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4916
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4917
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4918
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತಿ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4919
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಕೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4920
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಸಾಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4921
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4922
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಕ್ಷ್ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4923
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಫದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4924
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4925
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4926
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಕುಂತಲಾ ಎಚ್ 

ಹಾನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4927
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೋಭಾತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4928
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4929
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನಮಂತಾರ ಮ 

ಜಾಧವ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4930
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4931
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4932
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4933
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4934
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ನಾಥ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4935
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4936
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆಶಲತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4937
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4938
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4939
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೂತಲ್ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4940
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4941
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4942
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4943
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4944
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಶಮ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4945
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4946
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4947
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಗಭಮ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4948
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಜೆ 

ಗೋಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4949
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4950
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4951
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲಕ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4952
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4953
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಸ್ಟೋಮ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4954
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4955
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಪುತರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4956
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4957
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4958
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4959
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಗೌಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4960
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



4961
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ನಾಥ್ ಧನಿನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4962
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4963
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕೃಶಣ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4964
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4965
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ .ನಿೋಲಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4966
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತುಕಾರಾಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4967
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಜಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4968
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4969
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4970
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಂಟ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4971
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4972
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4973
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶ್ ಗೋಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4974
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4975
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4976
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಾಷಸಾಗಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4977
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4978
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4979
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮ ಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4980
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4981
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4982
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4983
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4984
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋರೇಂದರ ಕುಮಾರ್ 

ಎಸ್ ಪುರಾಣಿಕ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4985
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಕುಮಾಯ ವಿ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4986
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4987
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂರ್ಗಡರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4988
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುನಿೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4989
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ರ ೋಭನಾಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4990
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4991
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್  ನಾಗ  

ಕಟಿಿ ಭನಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4992
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4993
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನುಮಂತ  

ದಡು ಭನಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

4994
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಮಾಭನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4995
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಮಾಭನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4996
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4997
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಹ್ದದ  

ಷಮಿಯುದಿದ ೋನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4998
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ೋಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

4999
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5000
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5001
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭರ್ಜಫ ಲ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5002
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷವಂತ್ ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5003
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಭಲ  

ಗೋಡ್ಡಹಾಳ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5004
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5005
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5006
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5007
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5008
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5009
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಬಾನಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5010
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಬಿೋಬ್ ಒಷಮ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5011
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5012
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯತನ ಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5013
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5014
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5015
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುತಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5016
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯಷವ ತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5017
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5018
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5019
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಫಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5020
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5021
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5022
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5023
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5024
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5025
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5026
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5027
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಘನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5028
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5029
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5030
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5031
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5032
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5033
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಲ್ಲಬೈ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5034
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5035
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5036
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿವದಿತಾ ಕ್ಷ್ವನಾರ ವ್ 

ಫಗಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5037
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜೈಬುನಾಬಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5038
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಧುರ ಕಲ್ಲಫ ೋನ್ಸರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5039
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ್ಲ 

ಮುಗಳಿಕರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5040
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5041
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಹೇಬ್ ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5042
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5043
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಶೋದಾ ಬಾಯಿ 

ಶಂಕರ್ ಜಾಧವ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5044
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5045
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5046
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5047
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5048
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5049
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5050
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5051
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5052
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ  ಹೋರ್ಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5053
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ  ಹೋರ್ಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5054
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೋಸರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5055
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರು ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5056
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5057
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ದಿೋಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5058
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5059
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5060
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5061
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5062
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5063
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲ್ಲತಾ ಎಸ್ ಹಾಗಯಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5064
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ   ಎಸ್ 

ಹಿರಾಪುರಾಶ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5065
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ   ಎಸ್ 

ಹಿರಾಪುರಾಶ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5066
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಧಭಗ ರಾವ್ 

ಲೆಬನೇನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5067
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಲತಿಫ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5068
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5069
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5070
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ವಾಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5071
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಉತೆಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5072
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5073
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಉದಮಕುಮಾಯ 

ಕಂಫಳಿಭಠ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5074
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5075
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5076
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5077
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5078
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5079
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5080
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ  ಪೂಜಾರ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5081
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5082
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5083
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5084
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5085
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅನನ ಪುಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5086
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5087
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಜಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5088
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಪಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5089
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ಕಕಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5090
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5091
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5092
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂಗಿೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5093
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5094
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಎಸ್ 

ಸಗಯಗಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5095
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5096
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5097
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5098
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಲಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5099
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಲಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5100
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಡೇಡ್ ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5101
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5102
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5103
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಾಾ ಡಲ್ ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5104
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5105
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5106
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5107
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5108
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಕಾಫ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5109
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 

ಕುಲಕಣಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5110
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5111
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗಿೋತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5112
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಶ್ೋಲಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5113
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5114
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5115
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5116
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5117
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5118
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5119
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5120
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಂದಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5121
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಜಯತ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5122
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5123
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಆಂಡೆರ ೋ ಹಿರಂಶೆಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5124
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ 

ಕೋಟಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5125
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5126
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5127
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕಂಠಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5128
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತಾರ ಮ 

ರೇಣಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5129
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ  ಮುಲಗೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5130
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5131
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5132
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5133
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನಮಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5134
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  

ಜಮಾದಾಯ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5135
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಮೆಾಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5136
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಮೆಾಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5137
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5138
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5139
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋವಿಂದ್ ರಾವ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5140
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5141
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಣುಮ ಖಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5142
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5143
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5144
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5145
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿನೋದರಾಜ್ 

ವಿದಾಾ ಧರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5146
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಕುಂದ್ ಅಷೆಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5147
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡೇರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5148
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5149
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5150
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5151
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೋದಾರ 

ಭಾಗೋಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5152
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5153
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5154
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5155
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5156
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5157
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5158
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಮೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5159
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಮೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5160
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5161
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5162
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5163
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5164
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನಿಕಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5165
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಂದರ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5166
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೋಹಿಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5167
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೋಹಿಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5168
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5169
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಡ್ಡವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5170
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸತಾಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5171
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುಟೆಿ  ಬಿೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5172
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5173
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5174
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5175
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5176
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಮನಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5177
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಂದಕುಮಾಯ 

ಕುಲಕಣಿಗ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5178
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷತಿೋಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5179
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಮಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5180
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5181
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5182
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5183
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಮಶ್ರ ೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5184
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5185
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5186
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5187
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5188
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5189
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5190
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕಮ ದಿದ ೋನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5191
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕಕ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5192
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5193
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5194
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5195
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5196
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿೋಲಕುಮಾಯ 

ಮುಲ್ಲಗ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5197
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5198
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5199
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಮಿತಾರ  ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5200
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5201
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5202
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5203
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಿಜಾಗ ಷಲ್ಲೋಂ ಬೈಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5204
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಟಿ್ಟ ಸ್ಟಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5205
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಷ್ಕ ಮಿಯಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5206
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5207
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಲ್ಲರಾಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5208
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5209
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತಾರ ಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5210
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಸೊರಬಾಯಿ 

ಹೋಲ್ಕ ಂದ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5211
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5212
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿದಾಾ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5213
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿದಾಾ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5214
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5215
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5216
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5217
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5218
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನುಸೂಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5219
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತುಕಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5220
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೇಖೈ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5221
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5222
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅಷೆಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5223
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5224
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೈಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5225
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಣಣ  

ಸಣಮಂತರಾವ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5226
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5227
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವಕಾನಂದ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5228
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5229
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5230
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5231
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5232
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಲಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



5233
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5234
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5235
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ AFSAR ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5236
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5237
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುರಾಜ ಕಟಿ ೋಳಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5238
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5239
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5240
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಆರ್ 

ಕಟಿ ೋಳಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5241
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಂದುಭತಿ ಎಸ್ 

ಕಟಿ ೋಲ್ಲ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5242
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5243
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5244
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5245
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ VITHL ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5246
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5247
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಕಲೆ್ಲರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5248
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5249
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಿ ಣಣ  ಷವಿಮಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5250
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5251
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5252
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5253
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5254
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5255
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೇವುನಾಮಕ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5256
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5257
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5258
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಭರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5259
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5260
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5261
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5262
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ HAMU ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5263
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5264
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5265
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5266
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5267
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ USAMAAN SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5268
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅನವಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5269
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5270
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5271
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5272
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕೆರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5273
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷವಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5274
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ 

ಫಷಣಣ   ಡೆಗಿಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5275
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5276
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5277
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮವವಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5278
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5279
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5280
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5281
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5282
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5283
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5284
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5285
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಟಿ ನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5286
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಭಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5287
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕಕಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5288
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5289
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5290
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5291
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5292
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5293
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5294
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಪತಾಗಬಾದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5295
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5296
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5297
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5298
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5299
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ವಿ 

ಗೋಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5300
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5301
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ತಿಭಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5302
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಭಠತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5303
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5304
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ANASUBAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5305
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5306
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚೇತನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5307
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾದ ಥ್ಗ ವಿ ಜಲದ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5308
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಗಾ ಶ್ರ ೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5309
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ANASUBAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5310
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗ  ಬಜಂತಿರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5311
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5312
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5313
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷದಾನಂದ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5314
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5315
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5316
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5317
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5318
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5319
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5320
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5321
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನವಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5322
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿಲ್ ಕುನ್ಸನ ರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5323
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುನಾಥ 

ರಾಭಚಂದರ  ಭನುಶಾ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5324
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5325
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5326
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೌತಮ್ ಕೆರೆಂಬಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5327
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷವಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5328
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜೈಶ್ರ ೋ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5329
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಶ್ಕಾಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5330
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೂತಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5331
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5332
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5333
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ  ಫಷ  ಮಾಶೆಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5334
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5335
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ SHNKAREPPA ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5336
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5337
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5338
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಭಭಮ ನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5339
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5340
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಂದರ   ಎಸ್ 

ಫಡು ೋಯಿಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5341
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಕುಮಾಯ ಮೄಹೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5342
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5343
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5344
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಗಂರ್ಗಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5345
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಹಿೂ ನ್ ಅಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5346
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷವಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5347
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5348
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಟಿ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5349
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಶಲಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5350
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಯಶ್ಪಗ ೋಳ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5351
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5352
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಭಮ ಣಣ  ಎಲ್ ಘಾಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5353
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5354
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5355
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಸಾವ ದಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5356
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5357
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5358
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5359
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ ಫಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5360
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5361
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಯಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5362
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5363
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಾಲ್ ಹಾಡ್ಡದಾದ ರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5364
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5365
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5366
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕೃಶಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5367
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5368
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ  ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5369
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಗವಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5370
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ ಗಪರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5371
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಯಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5372
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5373
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5374
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5375
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5376
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ  ಪೂಜಾರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5377
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲೋವ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5378
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5379
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5380
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5381
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5382
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5383
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5384
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5385
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5386
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5387
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5388
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5389
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಬುಬಾಯಿ ರೇಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5390
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5391
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಳಭಮ  ವಹಾಬಾದಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5392
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಕುಕ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5393
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಕೇತ್ ವಿನಾಮಕ 

ಕುಲಕಣಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5394
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಿರಜಾ ಕುಲಕಣಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5395
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5396
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5397
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಂಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5398
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5399
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5400
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5401
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ SIDDALING ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5402
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5403
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5404
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿನೋಡ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5405
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5406
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5407
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5408
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5409
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5410
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾನಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5411
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5412
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5413
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5414
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೆ  ಫಭಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5415
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5416
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5417
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5418
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುರುಗಂದರ ಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5419
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು ಶ್ರಾಮ್ 

ಖರಾತಮ ಲ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5420
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹಿೋಯಭಣಿ ಮೇೋನು 

ಯಥೋಡ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5421
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೆಸಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5422
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5423
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಶೋದಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5424
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯತನ ವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5425
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲಕ ಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5426
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5427
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5428
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಕುಮಾಯ ಬಾಳಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5429
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಮ ಣಣ  ಬಿರಾದಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5430
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5431
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5432
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5433
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5434
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಭದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5435
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5436
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5437
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷವಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5438
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5439
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5440
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5441
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5442
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5443
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾನಂದ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5444
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹಿಯಭಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5445
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5446
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5447
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5448
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಗವಂತ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5449
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5450
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5451
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5452
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5453
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಾ ಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5454
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಯಸ್ಟದಾದ ಪ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5455
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5456
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5457
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಗನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5458
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5459
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಣಿ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5460
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5461
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5462
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿೋಬಾಯಿ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5463
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5464
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನುಭವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5465
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5466
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5467
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5468
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ 

ಚಚಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5469
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಬವಚ ಂದರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5470
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನವಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5471
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾಂಚಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5472
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದು ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5473
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಟಿೋಲ್ 

ಗುಂಡೇರಾವ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5474
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5475
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗವಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5476
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5477
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5478
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5479
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5480
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ GAPURASABA ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5481
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭಮಾ  

ಪುರಾಣಿಕ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5482
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೆಟಿ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5483
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿೋಲ್ಲಗಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5484
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5485
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಂಗು ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5486
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೋಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5487
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5488
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷತಿೋಶ್ ಚವಾಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5489
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷತಿೋಶ್ ಚವಾಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5490
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5491
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಸ್ಟಲ್ ಬಾಯಿ ಆರ್ 

ಕಡತಾ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5492
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5493
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಪಾಲಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5494
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಂದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5495
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5496
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5497
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5498
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ 

ಕೋಬಾಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5499
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದ ಬಿಜಾಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5500
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5501
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5502
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಸ್ಟೋರುದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5503
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5504
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5505
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಷೆಗಿರ್ ಷದಾಗರ್ 

ಶೈಖ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5506
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5507
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷಬೇರಾ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5508
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5509
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾನಂದ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5510
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5511
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5512
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5513
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5514
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5515
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಕುಮಾಯ ಎಂ 

ರಾವೂರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5516
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ  ಸಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5517
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇಕ್ಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5518
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾವಚ ಂದರ  ಘಾಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5519
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5520
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರುಣ ವಿ ಕುಲಕಣಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5521
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣುಮ ಖ  ಎಸ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5522
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾಮ ತಿ ಎನ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5523
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5524
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5525
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5526
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5527
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾತಿಗಕ್ ವಿ ಜಜಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5528
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ FATRU SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5529
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಸ್ಟಟೂನ ರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5530
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5531
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5532
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಕುಮಾಯ ತಿಬೆೆ ಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5533
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5534
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5535
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಶ್ರರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5536
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5537
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ  

ದೇರ್ಗಂವ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5538
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿ ಕಲಬುಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5539
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನುಸಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5540
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5541
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಪಾದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5542
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5543
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5544
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5545
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5546
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಎಯಯಾಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5547
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5548
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕಯ ಭಲೆ  

ಸಳಿಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5549
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕಯ ಭಲೆ  

ಸಳಿಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5550
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪೋಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5551
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಣಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5552
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5553
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ಷಜಜ ನಶೆಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5554
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಜಣಣ  ಡ್ಡ ಬಾಕ್ಷ್ಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5555
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿತಾ ನಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5556
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5557
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5558
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5559
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5560
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5561
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5562
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5563
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5564
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ  ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5565
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5566
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5567
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಪುಗೌಡ ಎನ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5568
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ  ಮಾವಿನಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5569
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುಮೆಾಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5570
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಮ  ತಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5571
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮ ಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5572
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5573
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5574
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5575
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5576
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ  

ಸೋಭಜಾಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5577
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ರಾಂಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5578
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕೇವವ್ ಚವಾಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5579
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಭಲಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5580
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5581
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬು ರಾವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5582
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5583
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5584
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಾಸು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5585
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5586
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5587
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5588
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಯೋಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5589
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5590
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ 

ಶ್ರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5591
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5592
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5593
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5594
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5595
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5596
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5597
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5598
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5599
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5600
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜಳಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5601
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5602
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ ಎನಿೂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5603
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾತಿ ನಿಂಗನವಾಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5604
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5605
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಲಾಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5606
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5607
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಸ್ಟಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5608
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5609
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5610
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಜಿದ್ ಅಲ್ಲ ತುರ್ಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5611
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5612
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯೂನಸ್ ಅಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5613
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ  ಸ್ಟ 

ಜಮಾದಾಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5614
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5615
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5616
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5617
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ADDEPPA ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5618
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5619
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5620
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5621
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಸೊರಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5622
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5623
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜವವ ರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5624
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5625
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಯೋಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5626
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5627
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5628
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಭತಾರಾಮ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5629
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5630
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನ್ಸರ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಶ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5631
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಲೆಾಫ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5632
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5633
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ವಾಗದ ಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5634
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮವವಂತರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5635
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಜಾತಾ ಮೄಹೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5636
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಸ್ಟಂಪ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5637
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಲ್ಲನಿ ಮೄಹೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5638
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಶ್ೋರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5639
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ  ಜಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5640
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲೋಹಿತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5641
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5642
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5643
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5644
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಸನಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5645
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾರಾಮ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5646
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫ ನಾನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5647
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5648
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5649
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5650
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5651
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5652
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5653
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5654
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಯಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5655
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5656
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭುದೇವ್ ನಾಡ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5657
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷವಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5658
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಯೋಗಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5659
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಫಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5660
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5661
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5662
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಲೋಹಿತ್ 

ಷಯದಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5663
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಎಯಭಮ  ಎಸ್ ಷೆ ರ ದ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5664
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5665
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಸೊರ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5666
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5667
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾವ  ವಂಜಯಖೇಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5668
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾಥ ಕೆ 

ವಿವವ ಕಭಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5669
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಂಚಮಾ  ಹಿರೇಭಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5670
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5671
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5672
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5673
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5674
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5675
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಸ್ಟಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5676
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5677
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5678
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಪಲ್ಲೋಸ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5679
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾವಾ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5680
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮೃತರಾಜ್ 

ಶಂಕರ   ಶ್ವಾಗಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5681
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ HABIB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5682
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5683
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5684
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುಶ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5685
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5686
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ IAMM ಬಿೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5687
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇೋನೇಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5688
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಯಜ್ 

ಮುಸಾಲ್ಲಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5689
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5690
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5691
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5692
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಖ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5693
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5694
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪೈಗಂಫರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5695
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ  

ಶ್ರ ೋಮಂತರಾವ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5696
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5697
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5698
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಬೈ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5699
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5700
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5701
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಘವಂದರ  

ಕುಲಕಣಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5702
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣುಮ ಖಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5703
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5704
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5705
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಂಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5706
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಕುಲಕಣಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5707
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5708
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5709
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿೋಲ್ಲಗಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5710
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇಕ್ಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5711
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5712
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಮೄಮ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5713
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5714
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿರಜಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5715
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ JAAFAR SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5716
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ JAAFAR SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5717
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ  ಬಾಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5718
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5719
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5720
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5721
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ  

ವಿವವ ನಾಥ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5722
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಅಲಮಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5723
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಶ ಆಂದನಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5724
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5725
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತರಾಮ 

ಶ್ಲ್ಲಂಗ  ತು ದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5726
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಲಚಂದರ  ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5727
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾಂಚಾಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5728
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಬದರ ಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5729
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಕೆಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5730
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5731
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5732
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5733
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5734
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5735
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಿ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5736
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಧಾಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5737
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5738
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭನೋಸರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5739
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5740
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜ್ಾ ೋತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5741
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5742
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚತರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5743
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಮ ಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5744
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  

ಹಿಯಪೂಯಶ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5745
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲ್ಲತ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5746
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5747
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಹಿೋರ್ ಎಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5748
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಕ್ಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5749
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿ 

ಭೋಗಶೆಟಿಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5750
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5751
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5752
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5753
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5754
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5755
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಪಾ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5756
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5757
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ ಗಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5758
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5759
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗ  ಷಯಡಗಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5760
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷವಿತಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5761
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5762
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5763
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷದಾಶ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5764
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5765
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5766
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5767
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5768
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಕಕ ಭಹಾದೇವಿ 

ರೇಣಣ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5769
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ ಭಮ  

ಅಲ್ಲಯಾಸ್ ಫಷಭಮ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5770
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5771
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದತೆಸನನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5772
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5773
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5774
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5775
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ MD ದಷೆಗಿೋರ್ 

ಮಿಯಾನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5776
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5777
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5778
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5779
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೇವ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5780
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5781
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5782
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿರಜಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5783
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇರಾಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5784
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಚಂದರ  ಫಳಿಚಕರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5785
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭಮಾ  

ನಂದಿಕೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5786
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕೆಮ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5787
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಯಜ್ ನಂದ್ದರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5788
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5789
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುತೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5790
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5791
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ವಾಸದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5792
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5793
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5794
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5795
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ 

ಮಾಲ್ಲಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5796
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ  ಶ್ಲ್ಲಂಗ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5797
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಡ  ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5798
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಡ  ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5799
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5800
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5801
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5802
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5803
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5804
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದವಯಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5805
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷತಿೋಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5806
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಕಫ ರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5807
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5808
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿೋಲಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5809
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5810
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5811
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಬಾಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5812
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಂಬೈ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5813
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರು ಶಂತಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5814
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜ್ಾ ೋತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5815
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5816
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೆನನ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5817
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೌಷ್ಪಾ ನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5818
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5819
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ೋದಿದ ೋನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5820
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಯಜ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5821
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ INDU BAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5822
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ 

ಭನೋಕರ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5823
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲ್ಲಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5824
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5825
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್.ಕೆಬಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5826
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5827
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಜಯ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5828
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5829
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5830
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಭಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5831
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5832
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5833
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5834
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುರೋ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5835
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಿಮ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5836
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5837
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5838
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜವವ ರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5839
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಜಾಕ್ ಮಿಯಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5840
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಅಬುದ ಲ್ ಮಾಾ ಟಿನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5841
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಾಂಬಿಕಾ ವಿ 

ದೇವಾನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5842
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದತೆಾತೆರ ೋಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5843
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಲ್ಲಂಗರಾಯ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5844
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹಾಜಿಮಿಯಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5845
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಮಾಭಶೇಖ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5846
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾಯ ಆರ್ 

ಹಿರಾಪುಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5847
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5848
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇನಾಮತ್ ಅಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5849
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೌರ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5850
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5851
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮಶ್ರ ೋ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5852
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5853
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5854
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5855
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5856
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5857
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಬವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5858
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5859
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5860
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದ್ದ ೋವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5861
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5862
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಿೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5863
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮೇೋನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5864
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಗು ಮ್ ಷಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5865
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗನಾನ ಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5866
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೆಟಿಿ ರಾಮ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5867
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5868
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಶಂಕಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5869
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ  ಭತುಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5870
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ  ಭತುಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5871
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5872
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5873
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶರುಫೊದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5874
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5875
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5876
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶ್ ಬಿ 

ಗಿರೆಗೋಳ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5877
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5878
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಯವಿಂದ ಕಾಕಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5879
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5880
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5881
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5882
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5883
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ವಿೋರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5884
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5885
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5886
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5887
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5888
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5889
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5890
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಶ್ ಎಸ್ ಕೆಂಟ್ಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5891
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಘು ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5892
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5893
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿರಾಜ ಸಾಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5894
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಾಭದೇವ್ 

ಜಮಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5895
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5896
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5897
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಆಕಾವ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5898
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5899
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5900
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಉಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5901
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂತೋಶಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5902
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5903
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಪುತರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5904
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5905
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಭುಲ್ಲಂಗ್ ದೇಂಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5906
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5907
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5908
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5909
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಣತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5910
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಯೋಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5911
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5912
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5913
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಧ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5914
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5915
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ 

ನಾಗಮೂತಗ  

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5916
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5917
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನನ ಪುಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5918
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5919
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5920
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5921
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹಿೋರಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5922
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5923
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿೋಂದರ   ಬಾಫನ್ 

ಗೌಡ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5924
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5925
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5926
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5927
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5928
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಸ್ಟ ಗನಳಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5929
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5930
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಧ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5931
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕಕ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5932
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೈನಾಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5933
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5934
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5935
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಾಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5936
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5937
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5938
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5939
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5940
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5941
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5942
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5943
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತಾರ ಮ 

ಫಷಯಜ್ ಕಾಬಾ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5944
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5945
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಲಭೋಮ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5946
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ  ಪೂಜಿರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5947
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5948
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಧೂಳ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5949
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5950
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5951
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚನನ ಫಷ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5952
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಖ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5953
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಿೋಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5954
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5955
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5956
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಜಾವ ನ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5957
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5958
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮೇಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5959
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭಾಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5960
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗದೇ  

ಧಭಗಪುಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5961
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5962
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5963
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ  ನಾಯಕ ೋಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5964
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5965
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಶ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5966
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಂಡ್ಡತರಾವ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5967
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಗೌಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5968
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಭರಾವ್ ನಟಿಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5969
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷಭಮ  ನಾಟಿೋಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5970
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ದೇಯಭಣಿ ಪೂಜಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5971
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ದೇಯಭಣಿ ಪೂಜಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5972
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5973
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಬಿಕಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5974
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ  ಮಾಲ್ಲ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5975
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5976
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಾನ ರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5977
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5978
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5979
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5980
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಬಿ ಕಾಬಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



5981
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5982
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಾಲ್ ಬಿೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5983
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಾಲ್ ಬಿೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5984
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋ ಮಂತರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5985
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5986
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5987
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಶೋಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5988
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಡ್ಡ.ಆರ್. ಪಾಟಿೋಲ್ 

ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5989
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಡ್ಡ.ಆರ್. ಪಾಟಿೋಲ್ 

ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5990
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5991
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5992
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಾನಾಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5993
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಫರಾಮ ನೆಲೆರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5994
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಮಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5995
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಮಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5996
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5997
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

5998
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಉಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

5999
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಮಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6000
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜೈ ಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6001
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಲೆಾಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6002
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲ್ಲತಾ ಎಸ್ ಹಾಗಯಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6003
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಬದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6004
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6005
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6006
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6007
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಶ್ೋಲಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6008
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ MALNGSAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6009
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6010
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6011
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಕುಮಾಯ ಸಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6012
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಬಿಫ ೋರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6013
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6014
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಖಾದಿರ್ ಪಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6015
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಂರ್ಜಳಾ 

ಸುರೇವಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6016
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಷೆಗಿೋರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6017
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಷೆಗಿೋರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6018
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಭನ್ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6019
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ IMAM ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6020
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6021
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚನನ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6022
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷವಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6023
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6024
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6025
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6026
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6027
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತುಕಾರಾಂ ಕಥರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6028
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6029
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುಗಳ ಕಾಂಫಳೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6030
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜೈಶ್ರ ೋ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6031
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕಯ ಟಿ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6032
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6033
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಕುಲಕಣಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6034
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6035
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿ 

ಪಲ್ಲೋಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6036
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6037
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6038
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಲೆಾಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6039
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6040
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಲ್ಲತಾ ಎಸ್ ಹಾಗಯಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6041
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋದಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6042
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಲಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6043
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6044
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಎಸ್ 

ಬೆನಕನಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6045
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6046
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6047
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6048
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6049
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6050
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6051
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೈಮದ ಜಬಿೋನ್ 

ಸುಲೆಾನ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6052
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜೆ ಭಸೊ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6053
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಎಂಎಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6054
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜ್ಾ ೋತಿಬಾ ಆರ್ ಭಸೊ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6055
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣೋಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6056
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6057
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6058
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6059
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6060
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6061
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗೋಯಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6062
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಯಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6063
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6064
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6065
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6066
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂಗಭಮ  ಸ್ಟದಾರ ಭ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6067
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂಟಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6068
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6069
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಆಕಾಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6070
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6071
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6072
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6073
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6074
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಂದು ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6075
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನಿಲಕುಮಾಯ 

ಹಷಭನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6076
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6077
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗ  

ಹಷಭನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6078
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6079
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಶ್ೋಲ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6080
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6081
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರುದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6082
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಭು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6083
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಭಾವಚ ಂದರ  

ಮಂಟಗೋಳ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6084
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿೋಂದರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6085
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6086
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6087
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6088
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6089
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6090
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6091
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6092
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6093
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾಯ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6094
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6095
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6096
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6097
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6098
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಇ 

ಬಲೆ್ಲಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6099
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6100
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6101
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6102
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ GERJA BAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6103
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖೇಮೆಿಂರ್ಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6104
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಶ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6105
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6106
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ MD ಯೂನಸ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6107
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಎಂಡ್ಡ ಆಸ್ಟಫ್ ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6108
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾಂತೇವವ ಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6109
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6110
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6111
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ 

ಮಾಲ್ಲಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6112
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಶೋಧಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6113
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾ ದುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6114
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6115
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್ 

ಸಕೋಗಡ್

ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6116
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಎಯಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6117
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6118
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6119
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಬಾರ ಹಿಂ ಸಾಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6120
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಾವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6121
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧೂಳಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6122
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಭಮ  ಎಂ ಜಂಫಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6123
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದಭಮ  ಕೆಯಭಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6124
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6125
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6126
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6127
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6128
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6129
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡ  ತಳವಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6130
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಮದಬಿ ಇಬಾರ ಹಿಂ 

ಶೇಖ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6131
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಂಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6132
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ರೆಡ್ಡು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6133
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಿತೇಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6134
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇತಿ ಯವಿೋಂದರ  

ಕುಲಕಣಿಗ ಕಲ್ಲಫ ೋನ್ಸರು

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6135
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6136
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6137
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6138
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ವಿೋಣಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6139
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇನು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6140
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗೋಬೂರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6141
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6142
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6143
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6144
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6145
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾಾ ಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6146
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅರುಣಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6147
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6148
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6149
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನುಮಂತರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6150
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಠಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6151
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಲಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6152
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6153
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6154
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6155
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಭಮ  ಎನ್ 

ಬೆಳಗಂಪ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6156
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6157
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಾನಭಮ  ಸೇಡಭಕ ರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6158
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ನಗೌಡ 

ಮಾಲ್ಲಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6159
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯವಿೋಂದರ  ರೋಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6160
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಮೃತ  ಎಸ್ 

ಚೌಡಶೆಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6161
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಇಯಣಣ  ಗೌಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6162
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6163
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6164
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6165
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6166
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6167
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6168
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಜಿೋಜ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6169
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6170
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6171
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6172
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6173
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೈಡ್ಡಂಗ್ ರೆಡ್ಡು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6174
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6175
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹೇಂದರ  ಎಸ್ 

ಕುಲಕಣಿಗ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6176
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಜಾಭಖಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6177
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6178
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6179
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6180
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6181
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದಯಾನಂದ್ ಎನ್ 

ಬೆಳಗುಂಪ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6182
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6183
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6184
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜೈಶ್ರ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6185
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶೈಜಾದ್ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6186
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಎಸ್ 

ನಾಗನಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6187
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6188
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಮಾ  ಭಠಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6189
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಮೇೋದ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6190
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಈಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6191
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ 

ಬಿರಾಳ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6192
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6193
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾರಾಮಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6194
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಂದರ್ ಕಯಲ್ಲಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6195
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6196
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇವ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6197
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6198
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6199
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ದೇವಿಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6200
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲೋಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6201
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6202
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6203
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6204
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖದರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6205
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6206
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6207
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6208
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6209
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಿರೇಸ್ಟಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6210
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6211
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6212
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣುಮ ಖ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6213
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6214
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6215
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6216
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6217
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಬಟ್ ಕನಕಗಿರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6218
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6219
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6220
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಲೋಚನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6221
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6222
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ BSAVARAJ 

ನಿಂಗಶೆಟಿ   ಭಭಮ ನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6223
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6224
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಂಬುಜಾ ಎ ತಳವಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6225
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ನಾಸ್ಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6226
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6227
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಣುಣ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6228
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6229
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ ವಿೋಯ  ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6230
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6231
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6232
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನೋಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6233
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6234
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದಾರ ಭ  

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6235
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾವೂರು ನಿಜಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6236
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6237
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6238
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಂತೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6239
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6240
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6241
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಲ್ಲಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6242
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6243
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮವವಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6244
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6245
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6246
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6247
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6248
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಕಭಲಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6249
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6250
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ ವಿೋಯ  

ಸನಮಂತ್ ಹಿರಾನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6251
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6252
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6253
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಣವಂತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6254
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಾನುಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6255
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜಗನಾನ ಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6256
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6257
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ವಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6258
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಭಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6259
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6260
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಭೂ ನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6261
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6262
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ ಣಣ  ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6263
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6264
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಶಂತ  

ಚೆನನ ಭಲೆ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6265
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲೋಹಿತ್ ಬಾಬು 

ಷಯಡಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6266
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6267
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6268
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ  ಶ್ಣಣ  

ಸ್ಟತನ್ಸರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6269
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6270
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ  

ಪಾದಶೆಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6271
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6272
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6273
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಂಡೆ್ಡಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6274
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6275
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6276
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಾಹೇರಾ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6277
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6278
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಂಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6279
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6280
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6281
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಧು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6282
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಂತೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6283
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಂಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6284
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನ್ಸಜಾಗ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6285
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೈಮದ್ ವಾಕಾಾ ರ್ 

ಅಸಭಮ ದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6286
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6287
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6288
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಿರೇಸ್ಟಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6289
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಜಾಾ ನಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6290
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6291
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಲ್ಲಂಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6292
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಷ್ಕ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6293
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೌಲಾ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6294
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೋಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6295
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6296
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6297
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಕಾಂತಭಮ  

ಹುಣಚ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6298
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6299
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6300
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6301
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6302
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6303
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ  ಮಾಲ್ಲ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6304
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6305
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಹಷಭನಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6306
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6307
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಖಾಜಾ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6308
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6309
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6310
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಜಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6311
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಾಜಿೋದಾ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6312
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6313
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ 

ಭೋಭರಾಮ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6314
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6315
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಿಗಂಫಯರಾವ್ 

ತಿರ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6316
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6317
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಭಗಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6318
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಿಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6319
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6320
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಧಭಗರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6321
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನುಭವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6322
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಅಬುದ ಲ್ ಸಕ್ಷ್ೋಂ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6323
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6324
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6325
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6326
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6327
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6328
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6329
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6330
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತುಕಕ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6331
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಧಾರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6332
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6333
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6334
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಜ್ 

ಭಷಯಗಂಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6335
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಕಾಶ್ ಜಿ ಕೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6336
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6337
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6338
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾದ ರೂ .  ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6339
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6340
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅವಿನಾಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6341
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6342
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾರುತಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6343
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕೋಟಲಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6344
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6345
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6346
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಧನವಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6347
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ INDU BAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6348
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6349
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6350
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6351
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6352
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6353
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6354
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6355
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6356
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಲ್ಲಂಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6357
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯಮವವ ರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6358
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ NASAR SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6359
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6360
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಂತು ಎಸ್ 

ರಾಥೋಡ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6361
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಿೋಲಕಂಠ ಶಂಕಯ 

ರಾಠೋಡ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6362
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡ  ಮಾಲ್ಲ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6363
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಎಸ್ 

ದಾಮ ಜಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6364
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ತಿ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6365
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ  ನಂದಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6366
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಡಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6367
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6368
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6369
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕಕ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6370
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭಲಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6371
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6372
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6373
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಶ್ಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6374
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಶ್ಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6375
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6376
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6377
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಭದೇವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6378
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಧಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6379
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಿ ಕಲಬುಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6380
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೂಮಗಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6381
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6382
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದತೆ  ಖಾನಾಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6383
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ದಿೋಪ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6384
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಯದಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6385
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6386
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹೆಬೂಬ್ ಬಿಐ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6387
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6388
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಘರಾಜ್ ಜನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



6389
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6390
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಬಾದಾಸ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6391
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6392
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತಿಭಮ ವ  ಸೇಡ್ಡಭನಿ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6393
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟೋತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6394
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಬಾದಾಸ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6395
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೈದ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6396
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6397
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6398
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜೈನಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6399
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷಕುಕಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6400
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾಾ ಣಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6401
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6402
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6403
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗನಾನ ಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6404
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಫಗಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6405
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6406
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6407
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಜಾ ಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6408
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲನ್ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6409
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6410
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6411
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6412
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಇಂದುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6413
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂಗಮಶ್ ಸ್ಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6414
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದಾದ ರೂOD  ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6415
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6416
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುನನ ಚಚ   ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6417
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಉತೆಂಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6418
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6419
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6420
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತಿ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6421
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತುಳಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6422
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಭಚಂದರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6423
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6424
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಭಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6425
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6426
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6427
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿರ್ಜಬಾಯಿ ಗೌಳಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6428
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6429
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ TUKKUBAI ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6430
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ TUKKUBAI ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6431
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6432
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6433
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಾವಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6434
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಹುಚಚ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6435
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದಷೆಗಿೋರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6436
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6437
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಮಿೋರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6438
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಾಗಿೋಯತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6439
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6440
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಿೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6441
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾದೇವಿ ಕಾಡಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6442
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸನಮಂತರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6443
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದಿೋಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6444
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಶಂಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6445
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6446
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6447
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6448
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6449
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಕೌಲಗಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6450
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿೋಲಕುಮಾಯ 

ಕೋನಿನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6451
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6452
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6453
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷ ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6454
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6455
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಂಡುರಾಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6456
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕವಿತಾ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6457
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6458
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6459
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6460
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6461
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಪಾ  ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6462
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾಂತ  

ಮಾಲ್ಲಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6463
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6464
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6465
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6466
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6467
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6468
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ APPASAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6469
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ  ಭಯಟೂರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6470
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನಮ ಂತ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6471
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6472
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತುಳಸಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6473
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಾಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6474
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ್ಗಮತಿರ  ದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6475
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6476
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಾಾ ನಿೂ ಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6477
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಭಕಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6478
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಭಮ ಸಾಬ್ 

ಗುರುಮಿತಕಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6479
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷವಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6480
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6481
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೇವ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6482
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಗಫೂರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6483
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಕ್ಷ್ ಕುಂಬಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6484
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿೋಫನ್ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6485
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೌಲಾ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6486
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಎಸ್ 

ಹಿರೇಭಠ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6487
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6488
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6489
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6490
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಲ್ಲಂಗ  ಎಫ್ 

ತಯನಳಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6491
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6492
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6493
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಹೆಚ್ 

ಕಡಚ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6494
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಾಮಕ್ ಅಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6495
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಖಾಜಾ 

ಮೇಯಿನುದಿದ ೋನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6496
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷಯಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6497
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಣಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6498
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6499
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6500
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6501
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6502
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಣಿಕಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6503
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ  ಧನೋಜಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6504
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿಣಿಯೇವವ ಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6505
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿೋಯಬದರ   ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6506
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6507
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರೂಪಾಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6508
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6509
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6510
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6511
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6512
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6513
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6514
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಣಣ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6515
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮುನಾಬಾಯಿ 

ಪಾಂಡು ಚವಾಾ ಣ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6516
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ 

ಅಬುದ ಲ್ ರೌಫ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6517
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಆನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6518
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂಗಮವವ ಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6519
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6520
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಿೋತಾ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6521
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತಿ ಣಣ  ಸ್ಟಸ್ಟಗ ಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6522
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೇವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6523
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6524
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6525
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6526
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6527
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6528
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6529
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕೇವ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6530
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6531
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪೋಯ  ತೆಂಗಳಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6532
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಲ್ಲಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6533
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6534
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6535
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6536
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಯಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6537
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಶೋದಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6538
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದವಯಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6539
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6540
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6541
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಶ್ ಎನ್ 

ಮಾಭನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6542
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6543
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ ಗೌಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6544
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6545
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6546
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6547
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲಕಾಂತರಾಮ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6548
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲಸ್ಟದದ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6549
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೆಟಿ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6550
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6551
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6552
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಣಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6553
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಫಫ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6554
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಸಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6555
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಡೆಂಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6556
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫದರನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6557
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವುಕುಮಾಯ 

ಶ್ವಯಣ  

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6558
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು ಗುದ ಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6559
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಸ್ಟಂಪ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6560
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6561
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿತಾ ಎಸ್ಎಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6562
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6563
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತರಾಮ 

ಭೋಮಾಶ ಕೆಎಬಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6564
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ  ಡ್ಡಎಸ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6565
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೋಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6566
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6567
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6568
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6569
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಣಣ  ಷಜಜ ನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6570
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಮಲಸಂಗಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6571
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6572
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಯಫಸಾಯಿ 

ಮೂಡಕೋಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6573
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6574
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಗವಂತರಾಮ 

ಷಜಜ ನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6575
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗ  ಎಂ 

ಹುನಗುಂಟಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6576
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ  ಕಾಬಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6577
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6578
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾಯ ಜಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6579
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆಣಣ  ಬಂಡ್ಡಹೋಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6580
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮಾ   ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6581
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6582
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6583
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6584
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6585
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಕಾವ ಟಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6586
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಣಣ  ಅಂಫಣಣ  

ಹೂರ್ಗಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6587
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಸೊರಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6588
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6589
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂತ  ಜೆ ಹಿಯಣಿಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6590
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6591
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂತಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6592
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6593
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ನಿಂಗ  

ಹಿರೇಕುರುಫರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6594
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6595
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6596
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6597
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುನಾನ  ಲಕಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6598
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6599
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6600
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6601
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6602
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6603
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6604
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6605
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6606
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6607
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6608
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾತಿ ಎಸ್ 

ಸಯಳಮಾ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6609
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಪುತರ  ಎಂ 

ಸಯಳಾಮ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6610
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿರಜಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6611
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6612
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಶ್ರರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6613
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6614
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6615
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್ 

ಸಯಳಮಾ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6616
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಯಾನಂದ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6617
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಚಚ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6618
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಪುತರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6619
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಖ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6620
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕಯ 

ಸಯಳಮಾ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6621
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಂತ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6622
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6623
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6624
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೆಟಿ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6625
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6626
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6627
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದುದ  ಪ ದುಡ್ಡಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6628
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6629
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6630
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6631
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6632
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷತಾ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6633
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6634
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯಮವವ ಯ 

ಸಳಿಿಜ್ೋಳ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6635
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಧಭಗಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6636
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕಕ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6637
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6638
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6639
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6640
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6641
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿ ಣಣ  ರೆಡ್ಡು ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6642
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೈತುನಾಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6643
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಲೆಾ  ಟೇಲ್ ಎಂ 

ಸದದ ಯಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6644
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಖ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6645
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6646
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6647
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6648
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6649
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾಾ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6650
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕುಟ್ರಬದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6651
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6652
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6653
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6654
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಲ್ಲೋಲ್ ಮಿಯಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6655
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಯೋಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6656
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಬವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6657
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6658
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6659
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6660
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6661
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6662
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸ್ಟದದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6663
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6664
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6665
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6666
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6667
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6668
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6669
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6670
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6671
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6672
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿೋಲಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6673
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6674
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೆಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6675
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6676
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6677
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6678
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6679
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6680
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6681
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾಮಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6682
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ FASI ಅಥವಾ 

ಯಸಮಾನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6683
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಗವಂತರಾಮ 

ಅಯಲಗುಂಡಗಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6684
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಬವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6685
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6686
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6687
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6688
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ MD ದಷೆಗಿೋರ್ 

ಮಿಯಾನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6689
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6690
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಕಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6691
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪುರುಷಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6692
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಲ್ಲಬೈ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6693
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6694
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾನಾಟ್ಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6695
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6696
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕವಿತಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6697
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾವಿತಿರ  

ವಿಜಮಕುಮಾಯ 

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6698
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6699
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಹಷಭನಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6700
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಂದಾರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6701
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದೇವಿೋಂದರ   ಮೇಲ್ಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6702
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6703
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6704
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6705
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೈಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6706
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6707
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6708
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6709
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6710
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6711
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6712
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟೋತಾರಾಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6713
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಣಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6714
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಮ  ಅಕ್ಷ್ಕ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6715
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6716
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6717
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6718
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಜಾಕ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6719
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6720
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೆಸಮಾನ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6721
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹನನ   ಅಕ್ಷ್ಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6722
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಸೇನ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6723
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಶೈಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6724
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6725
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6726
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6727
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6728
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಶ್ರರಾಭ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6729
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6730
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6731
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮ್ ಕ್ಷ್ಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6732
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷವಾ ರಾಜ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6733
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6734
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6735
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6736
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಗಧರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6737
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಮೂತಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6738
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಜಾದರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6739
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6740
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಬುಸಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6741
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಾಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6742
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6743
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇೋನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6744
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ  ಸಾಹೇಫಗೌಡ 

ಮುಯಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6745
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6746
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6747
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ  ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6748
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚೆನನ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6749
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಭನಾಥ ಸ್ಟ 

ಕರಶೆಟಿಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6750
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6751
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6752
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6753
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಸೊರಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6754
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕಯ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6755
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6756
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6757
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6758
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6759
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6760
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೄಸಬೂಬ್ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6761
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6762
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6763
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6764
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೋಬಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6765
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಠೀ ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6766
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಳಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6767
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಶಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6768
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6769
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಡಗೌಡ ವಿಠೀ ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6770
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಜಣಣ  ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6771
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶಾ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6772
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುಟೆ್ಟಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6773
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌರೇಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6774
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6775
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕೆರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6776
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇೋಡ್ಡನ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6777
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮಲ್ಲಂಗಮಾ  ಬಿ 

ಡೆಂಗಿಭಠ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6778
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6779
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6780
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ರ್ಜಲಪ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6781
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಭಮ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6782
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಂದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6783
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಬದರ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6784
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6785
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6786
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಡೋಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6787
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6788
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಡ್ಡಆರ್ ಕೇವರಾಮ 

ಎಸ್ ಕಾಬಾ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6789
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6790
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಖಂಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6791
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾರ ಭರಾಂಬಿಕಾ 

ಕೋನಿನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6792
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ADDEPPA ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6793
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6794
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6795
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಂರ್ಗರೇವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6796
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೂತಲ್ಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6797
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟಕಂದಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6798
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6799
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮಿೋಸಾಗಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6800
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6801
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6802
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6803
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6804
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭಾಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6805
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6806
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6807
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6808
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6809
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಉಮಶ್ ಎಸ್ 

ಮಾಭನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6810
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6811
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6812
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6813
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6814
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6815
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6816
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6817
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುನಿೋಲಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6818
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಖಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6819
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಂತಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6820
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇವವ ರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6821
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಬವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6822
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯನಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6823
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6824
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6825
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮಾ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6826
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6827
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6828
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6829
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6830
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6831
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6832
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6833
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6834
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ ಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6835
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6836
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ   ಶ್  

ಕಳಶೆಟಿಿ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6837
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6838
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6839
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6840
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈವವ ಯಜಾ ಭಸಶೆಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6841
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6842
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6843
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಲ್ಲೋಲ್ ಮಿಯಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6844
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6845
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6846
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6847
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6848
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6849
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6850
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ವನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6851
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6852
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಗಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6853
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6854
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6855
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುಂಡೆ ರೇ ಬಿರಾದಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6856
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಂಗನಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6857
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6858
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಭಡ್ಡವಾಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6859
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಲೆಾನ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6860
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸರೋಶ್ ಸಂಕೆಾಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6861
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋರಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6862
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಭಮ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6863
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾರ್ಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6864
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



6865
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6866
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಂತೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6867
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6868
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಭದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6869
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ  ಶೇಖರ್ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6870
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6871
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6872
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಬೆನಕನಳಿಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6873
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಾಂದ್ ಖಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6874
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6875
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6876
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6877
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಬು ಉಬೈದ್ ಅಬು 

ಉಭರ್ ಸ್ಟದಿದ ಕ್ಷ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6878
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6879
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6880
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಕ್ಷ್ೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6881
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6882
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6883
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಕಾಂತ್ 

ಭನೋಕರ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6884
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6885
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6886
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6887
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6888
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾರಾಸ್ಟಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6889
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6890
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಣಣ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6891
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6892
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6893
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6894
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6895
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6896
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6897
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತವಿೋಯ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6898
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೆಬೂಬ್ ಮುಲೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6899
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6900
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಲಾಾ ಣರಾವ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6901
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕಮ ದಿದ ೋನ್ ಎಫ್ 

ಚೌದಿರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6902
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6903
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಿ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6904
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6905
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಣೋಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6906
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6907
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಬಾಜಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6908
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6909
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6910
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷವಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6911
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6912
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6913
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6914
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6915
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6916
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ರು 

ಜಗಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6917
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6918
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಶ್ಕಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6919
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಹುರ್ಗಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6920
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6921
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6922
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6923
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6924
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6925
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6926
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಸೊರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6927
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಸಮಾ ಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6928
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6929
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಾಲಾಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6930
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6931
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6932
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಮಾಮ್ ಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



6933
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6934
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ 

ಹುಗರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6935
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6936
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6937
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಎಸ್ 

ಸಗರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6938
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6939
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಂದರ  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6940
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6941
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6942
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6943
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6944
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಯತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6945
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6946
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6947
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೋಯಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6948
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಲಾ ದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6949
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ASHOK ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6950
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6951
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ  ಚಂದರ ಭ  

ಮಾಯಟೂರು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6952
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6953
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಉಮಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6954
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6955
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6956
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣಮಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6957
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹಾಜಿರಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6958
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6959
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಕುಮಾಯ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6960
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6961
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6962
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6963
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಷನು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6964
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6965
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6966
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಖುಷ್ಠಗದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6967
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6968
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ಪ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6969
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ANASUBAI ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6970
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6971
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುದೇ  ಹೂರ್ಗಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6972
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ROPASING SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6973
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6974
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6975
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತುಕಾರಾಂ ಭಭಮ ನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6976
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6977
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6978
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6979
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6980
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6981
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಗೌಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6982
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6983
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿರಂಜನ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6984
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಫಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6985
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6986
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6987
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಬೂಬ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6988
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರಾಂ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6989
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾತಿ 

ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಕಾಬಾ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6990
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6991
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ GAMMIBAI SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6992
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6993
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಬಾಯಿ 

ಕಡಗೋಳ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6994
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

6995
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6996
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6997
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6998
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಿ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

6999
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಾಂದಾೂ ಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7000
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



7001
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7002
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಮಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7003
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7004
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುನಾಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7005
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7006
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7007
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7008
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಹುಸೇನ್ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7009
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7010
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7011
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮುಲೆಸಂಗ  ಎಸ್ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7012
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7013
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಭಮ  ನಿಂಗ  

ಪೂಜಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7014
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ GOPU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7015
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇ  

ಕರಸ್ಟದ  ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7016
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7017
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ 

ಕಡಲಹಂರ್ಗರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7018
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7019
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕೆರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7020
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯತನ ಭಮ  ಕ್ತಡಲಂರ್ಗರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7021
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಹೈರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7022
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7023
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತವಿೋರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7024
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜ್ಾ ೋತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7025
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ  

ಹಷಭನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7026
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7027
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7028
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7029
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7030
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಶಕ್ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7031
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7032
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಲೆಾವುದಿದ ೋನ್ ಎಂ 

ಚತಾಪುಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7033
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7034
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7035
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾವುಟ  ಬೆಣ್ಣಣ ರು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7036
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7037
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ  ಭಭಮ ನಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7038
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7039
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7040
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7041
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಎಂಡ್ಡ ಜಹಿೋರುದಿದ ೋನ್ 

ಸಸೂಗರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7042
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7043
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7044
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7045
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಶ್ೋಲ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7046
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7047
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7048
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7049
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7050
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇೋಟಿರಾಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7051
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7052
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುಚತರ  ಸ್ಟ ದುಗಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7053
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕಯಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7054
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಪಾದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7055
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7056
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7057
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಡು   ಸ್ಟಟೂನ ರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7058
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7059
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7060
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಾಂದ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7061
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಂಡು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7062
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7063
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7064
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7065
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7066
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮಾ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7067
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಸೂಲ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7068
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



7069
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ RAMABAI ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7070
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7071
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟಎಂ ಸ್ಟಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7072
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7073
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7074
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7075
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7076
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7077
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿ ಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7078
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಬೆರ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7079
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7080
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7081
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆಕಾಶ್ ನಿಂಫಯಗಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7082
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕೇವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7083
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಯತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7084
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7085
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7086
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7087
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7088
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7089
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7090
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7091
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7092
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಸೊಬಾಗಯ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7093
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲ್ಲಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7094
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7095
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7096
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7097
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7098
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7099
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7100
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7101
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7102
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಭನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7103
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7104
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7105
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಣುಮ ಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7106
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮರ ಕಾಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7107
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7108
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7109
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7110
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7111
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7112
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7113
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7114
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7115
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7116
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7117
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹನನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7118
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7119
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7120
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7121
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬುಡು  SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7122
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7123
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ   ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7124
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7125
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7126
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಬದರ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7127
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7128
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7129
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7130
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮಾ ಣಣ  ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7131
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7132
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7133
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7134
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ  ಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7135
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ  ಸ್ಟದಫ ೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7136
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7137
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7138
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7139
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7140
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಏಜಾಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7141
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುಕಮ ದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7142
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7143
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7144
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7145
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೇವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7146
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7147
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7148
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7149
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಾ ರೋ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7150
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಷೆಗಿರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7151
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಲ್ಲತಾ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7152
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಾಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7153
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಬು ಉಬೈದ್ ಅಬು 

ಉಭರ್ ಸ್ಟದಿದ ಕ್ಷ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7154
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆಶೆಟಿಿ  ಬಿೋಯ  

ಚನನ ಭಲೆ್ಲ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7155
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮಲೆಾಲ್ಲಂಗಮಾ  

ಭಲೆಶೆಟಿಿ  ಚಕಕ ಭಲೆ್ಲ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7156
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಂಬೈ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7157
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಸದೇವ್ ಆರ್ 

ಕಯಳಿಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7158
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7159
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7160
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7161
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7162
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಹಿಮ ೋದಿ ಬೇಗಂ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7163
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುರುನಾಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7164
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕಾಭಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7165
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7166
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಿಸ್ಟಮ ಲೆಾ  ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7167
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7168
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7169
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7170
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7171
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7172
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಯಣ  

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7173
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7174
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7175
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನುಸೂಯಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7176
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7177
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7178
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7179
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7180
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿೋಯಕ್ಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7181
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7182
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7183
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿ 

ದಡು ಭನಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7184
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೇತನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7185
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಪಾಗತಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7186
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7187
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರುಕಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7188
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ದಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7189
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಭಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7190
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಮುಲೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7191
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಚೆನನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7192
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಭಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7193
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರ ಭು ಪಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7194
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರುಶಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7195
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7196
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿಶಲ್ ಎಂ ಹುಗಿಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7197
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಹಿರೇಗೌಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7198
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದೌಲತರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7199
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7200
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7201
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಡ್ಡಗನ ಬಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7202
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7203
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7204
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅನಿೋಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7205
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7206
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7207
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನುಮಂತ್ ರೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7208
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಷಯಷವ ತಿ ಮಾಶೆಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7209
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಲರಾಮ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7210
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಜಾತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7211
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಜಶೇಖರ್ 

ಶ್ವಾಚಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7212
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಿಲ್ಲಂದ್ ಮೄಹೆಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7213
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಫಷರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7214
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7215
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7216
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7217
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಲಾಾ ಣ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7218
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪುನಿೋತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7219
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7220
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7221
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7222
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೈದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7223
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7224
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7225
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7226
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7227
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಾಂದ್ ಪಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7228
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂಡಪಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7229
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7230
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಿಲಾಸ್ ಗುತೆೆೋದಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7231
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7232
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7233
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7234
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ  ಸ್ಟ 

ತಾರಾಪುಯ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7235
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7236
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7237
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಿನಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7238
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7239
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷವಂತಾರ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7240
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಸದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7241
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮಾಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7242
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೋಭಶೇಖರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7243
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಖಯಾದುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7244
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7245
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಮಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7246
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7247
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಕಾಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7248
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಕಾಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7249
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7250
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೋಪಾಲಕೃಶಣ  ಎಲ್ 

ಜ್ೋಶ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7251
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾಂತಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7252
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7253
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7254
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7255
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಎಸ್ 

ನಿಲ ಗೋಳ್

ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7256
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ NAMU SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7257
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7258
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7259
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ೋರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7260
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7261
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ANASUBAI ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7262
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7263
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7264
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7265
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7266
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7267
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7268
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಯೋಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7269
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7270
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿೋಲಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7271
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7272
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ



7273
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7274
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7275
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಣತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7276
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7277
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷವಾಲ್ಲಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7278
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾದೇವಿ ಡಂಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7279
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಠಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7280
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಮಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7281
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಭುಲ್ಲಂಗ್ ದೇಂಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7282
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7283
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7284
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಖ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7285
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7286
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಫರೋಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7287
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7288
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7289
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಳಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7290
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7291
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯಷವ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7292
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7293
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7294
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶ್ವ ನ್ ಎಸ್ ಕನಿನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7295
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಾಾ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7296
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7297
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಬಜಂತಿರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7298
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋವ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7299
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7300
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವು ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7301
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಕಾಂತ್ ಫಡ್ಡು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7302
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನುಮಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7303
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7304
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7305
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕೆಲವು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7306
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಯಿೋಮುನಿಸಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7307
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7308
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7309
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾಂತೇವ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7310
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಜಾತ ಅಮೄರ ಶ್ 

ಷಜಜ ನ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7311
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಫಿೋಜ್ ಅಥವಾ 

ಯಸಮಾನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7312
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಖಲ್ಲೋಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7313
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶ್ೋದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7314
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷರೋಜನಿ ವಿವವ ನಾಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7315
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7316
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರುದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7317
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7318
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋಲಕಂಠ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7319
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7320
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7321
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಹೆಚ್ ಕಟಿಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7322
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವೈಜಯಂತಿ 

ಹಿೋರೋರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7323
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7324
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7325
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7326
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7327
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7328
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7329
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಲಾಸ್ ಫಸೆಾಲಕ ರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7330
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹಾನಂದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7331
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7332
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಣಣ  ಸಾಮಫಣಣ  

ಗುಡುಫ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7333
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಒಂ ಕುಮಾರ್ ಬಿ 

ಹಿರೇಭಠ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7334
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುನಿಕುಮಾರ್ ಬಿ 

ಹಿರೇಭಠ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7335
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲಕ ಣಣ  ಗೌಡ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7336
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇವಿೋಂದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7337
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲಾಬಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7338
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7339
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7340
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತರಾಮ ಎಸ್ 

ಮಂಡೇವಾಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7341
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಭಮ  ಬಿ ಸಳಿಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7342
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7343
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಲ್ಲತಾ ಬಿ ಹುಲೆ್ಲರು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7344
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7345
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿೋಲಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7346
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7347
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7348
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7349
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7350
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7351
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮವವಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7352
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ 

ಇನಾಮಾದ ರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7353
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7354
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿೋಲಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7355
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾಾ ಣಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7356
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಕ್ ಮೄಸಮೂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7357
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7358
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಲಾತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7359
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೈಮದ್ ಮುನಾರ್ 

ಟೇಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7360
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಹಾಜಿಮಿಯಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7361
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7362
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚನನ ಭಲೆಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7363
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂಕಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7364
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7365
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಭಕ್ಷ್ವನ್ ಡ್ಡ 

ಟೇಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7366
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಶ್ೋರ್ ಅಸಭದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7367
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೈಮದ್ ಯೂಸುಫ್ 

ಹುಸೇನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7368
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7369
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7370
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಕುಮಾಯ ಶಂತ  

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7371
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7372
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ರ ೋಶೈಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7373
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚನನ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7374
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7375
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7376
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7377
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7378
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7379
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7380
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7381
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7382
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪೋಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7383
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುತೆಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7384
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭನೋಸರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7385
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7386
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7387
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಮೃತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7388
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ USMAN SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7389
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7390
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7391
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7392
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಘಾಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7393
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7394
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪೂಣಗರ ಜ್ಞ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7395
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅವರ ಫ್ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7396
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7397
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7398
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7399
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೌರ ತಿ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7400
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೈ ಭೋಮ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7401
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಭರಾಯ್ 

ಸೇರಕಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7402
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸೆಾನ್ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7403
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಾಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7404
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7405
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುಷ್ಪ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7406
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿದಾಾ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7407
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7408
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ MD ಖಾದಿೋರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7409
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7410
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಕಾಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7411
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7412
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭನಾನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7413
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇವು ಚವಾಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7414
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7415
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ SMT ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7416
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7417
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7418
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಏಕಫಲ್ಲಫ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7419
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭನೋಸಯ ಾ ತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7420
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಹಿೋಮುದಿದ ೋನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7421
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಅಕ್ಷ್ಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7422
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನವ ರ್ ಪಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7423
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುದೇವ್ ಹುರ್ಗಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7424
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂರ್ಜಳಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7425
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಹ್ದದ  ಅಕ್ಷ್ೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7426
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಸಮಿೋದ್ 

ಟಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7427
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7428
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಯಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7429
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೈಸ್ಟಂಗ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7430
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆವಪಾಕ್ ಶೈಖ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7431
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7432
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟಂಗೋಡ್ಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7433
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7434
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೇಸಭಮ ದ್ ವಫಿ 

ರ್ಗಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7435
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7436
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7437
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7438
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಮೇೋದ್ ಕುಲಕಣಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7439
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7440
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೄಸಬೂಬಿಫ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7441
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇದಾ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7442
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿನೋಡ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7443
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7444
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಾಲ್ ಬಿೋ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7445
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿಮಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7446
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7447
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7448
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7449
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7450
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋದಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7451
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7452
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿ 

ಕನಿನ

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7453
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಪುತರ ಪ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7454
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7455
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಸ್ಟಂ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7456
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಸುಮಿಯಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7457
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7458
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಸೇನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7459
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7460
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7461
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7462
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೆಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7463
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7464
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗವಣಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7465
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7466
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7467
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಾ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7468
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಂಡೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7469
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7470
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7471
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲ್ಲಫ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7472
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದತೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7473
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7474
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7475
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7476
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7477
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7478
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7479
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7480
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7481
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7482
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7483
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋನಾ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7484
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಧಾಭಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7485
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಶ್ರರಾಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7486
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7487
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮ್ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7488
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಮು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7489
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7490
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7491
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ನಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7492
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7493
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7494
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7495
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಶೈಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7496
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ 

ಬಿರಾದಾರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7497
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7498
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೋಭಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7499
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7500
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7501
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾವಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7502
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಮಾಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7503
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7504
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಡಕ್ಷ್ರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7505
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7506
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7507
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7508
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7509
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7510
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7511
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಿಂದರ  ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7512
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಷ್ ವಕೆ್ಷ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7513
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7514
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕೆರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7515
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7516
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ವಿೋಮಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7517
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದಿೋಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7518
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿೋಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7519
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಶ್ೋಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7520
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಖರೇವವ ಯ sk ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7521
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಾಗತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7522
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್. 

NASI

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7523
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7524
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7525
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ RAMABAI SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7526
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತಾರ ಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7527
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7528
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆನೆಭಮ  ಹಿರೇಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7529
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7530
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7531
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7532
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7533
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7534
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾಾ ಣಿ ರಾಚ  

ಮತಿರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7535
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7536
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ DEVANDRAPP ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7537
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7538
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7539
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನನ ರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7540
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ANASUBAI ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7541
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7542
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುರೇಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7543
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7544
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7545
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7546
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕೆರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7547
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7548
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7549
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7550
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7551
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7552
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರುದರ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7553
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ನಾಥ ರಾಜಪುಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7554
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಂದರ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7555
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಮ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7556
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7557
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಕರ್ ಬಿ ಉಮಾ 

ಶೆಟಿಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7558
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7559
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷತೆಾ ೋಂದರ ನಾಥ್ ವೈ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7560
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಸದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7561
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7562
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7563
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಂದಾರ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7564
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7565
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭರೆ  ಸ್ಟತನ್ಸರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7566
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7567
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಗವಂತರಾಮ 

ಸನುಮಂತರಾಮ 

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7568
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7569
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7570
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7571
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7572
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾರೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7573
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರು ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7574
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ERAPPA ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7575
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7576
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಿೋಯಚಂದರ  ಜೈನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7577
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7578
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7579
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಲ್ಲಂಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7580
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7581
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7582
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಂದುಭತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7583
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಫದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7584
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7585
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದೇಕ್ಷ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7586
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7587
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಡೆಮಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7588
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7589
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7590
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7591
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಬಿೋಬ್ ಅಥವಾ 

ಯಸಮಾನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7592
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7593
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಕೇಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7594
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಣಮಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7595
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7596
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7597
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7598
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಣಣ  ಹಿಯಣಿಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7599
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಧನರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7600
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7601
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7602
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7603
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7604
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಲ್ಲಂಗ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7605
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಘವಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7606
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7607
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7608
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ಸಾದ್ ಷಜಜ ನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7609
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಂಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7610
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7611
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7612
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಣಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7613
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೆಬುಬಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7614
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಗನಾಥ ಬಿಡ್ನನ ಕಗರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7615
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7616
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7617
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದೇ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7618
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಕಾಂತಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7619
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಯದಾ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7620
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಸಾಮ ಯಿಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7621
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7622
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7623
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಇಲ್ಲಯಾಸ್ ಅಸಮ ದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7624
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7625
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7626
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7627
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಾಸ್ಟಮಾೂ ಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7628
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಫವಚ ಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7629
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನಿೋಫ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7630
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾನಿಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7631
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7632
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಎಯಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7633
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7634
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7635
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಷತಿೋಶ್ರಕಮಾಯ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7636
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಿೋಲಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7637
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲೋವ  ಬಿೋಯ  

ರಾರ್ಜಲ್ಲ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7638
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಪುತರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7639
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರೇಣಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7640
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7641
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7642
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ತೋಲಾ ಬಾಷ್ಪ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7643
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7644
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7645
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7646
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7647
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣಫಷ  ಸಗರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7648
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಯಿ ಸಗರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7649
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದಾದ ರೂ n ಎನ್ 

ಮಂಥಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7650
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಂಚ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7651
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಸದೇ  ಮಂಟಳ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7652
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾಂತೇಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7653
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7654
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7655
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7656
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7657
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಕಂಠ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7658
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಕಂಠ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7659
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಂದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7660
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬದ್ದರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7661
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿದಾಾ ಸಾಗರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7662
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7663
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7664
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಯಾನಂದ್ ಎಸ್ 

ಪಾಂಚಾಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7665
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7666
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲ  ಅಡ್ಡಮ  

ಪೂಜಾರ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7667
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7668
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7669
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಕ್ಷ್ೋಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7670
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7671
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ನಯಸ್ಟಂಗ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7672
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸೈಮದ್ ಅಬುದ ಲ್ 

ಸಾಬೂರ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7673
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಗುರು  ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7674
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7675
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7676
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬು ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7677
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದರ ಕಲಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7678
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದಿಲ್ಲೋಪ್ ಕುಮಾರ್ 

ಕುಲಕಣಿಗ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7679
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7680
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಾತಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7681
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಭಣಣ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7682
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7683
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7684
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7685
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಶಂಕರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7686
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲೋಲಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7687
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುಂಡಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7688
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸುಬದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7689
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಾಗಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7690
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7691
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7692
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಯದಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7693
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಖ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7694
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7695
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮಶ್ರ ೋ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7696
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7697
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪುರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7698
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7699
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸುನಿೋಲಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7700
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕಾಟಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7701
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ರಾಭಚಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7702
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7703
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯಾಲಾಲ್ಲಂಗ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7704
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಾಗಾ ತಿ ಎಸ್ 

ಕಾಭನ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7705
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7706
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಯಣ್ ಗೌಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7707
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಇಂದು ನಾಗಂದರ   

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7708
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಬಿನಾವ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7709
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಕುಮಾಯ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7710
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚೇತನ್ ಎಸ್ 

ಹಂದಿಕೇರ

ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7711
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7712
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7713
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಆನಂದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7714
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಭಷೇಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7715
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7716
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7717
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುನಿಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7718
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7719
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7720
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7721
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇೋಸನ್ ದಾಸ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7722
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತವಿೋಯಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7723
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೋಕ್ 

ಅಸಭದ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7724
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ MAQBOOL ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7725
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ USMANASAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7726
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಯವಿೋಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7727
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಕು ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7728
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7729
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಹಾಷನ ಷಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7730
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7731
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪೋರ್ ಷಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7732
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ರಾಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7733
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಸೇನಿ SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7734
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ಕಾಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7735
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂಬೈ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7736
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂಡ್ಡಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7737
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ೋಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7738
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿೋಲಗಂಗಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7739
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7740
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಲೆಾ  ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7741
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಪೋರ್ ಷಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7742
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಜರೋನಾ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7743
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7744
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7745
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7746
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸಾಯಿಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7747
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಭಹಾರುದರ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7748
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭದದ ಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7749
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮೌನೇಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7750
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ  ರುದರ   

ಗುಡು

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7751
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7752
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7753
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಕಭಲಾಕರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7754
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಚನನ ಭಮ  ಕೋಟಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7755
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮವವಂತರೆ ಬಂಡ  

ಮಾದಬುಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7756
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಂಕಟೇವ ಪುಕಾಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7757
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿೋಲಭಮ  ಬಜಗರ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7758
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಿಭಗಲಾ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7759
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಾತಿಮಾಬಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7760
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7761
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ರ ೋಮಂತರಾವ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7762
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಳ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7763
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಧುರ ಚಂಚೋಳಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7764
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಮದಬಿ ಇಬಾರ ಹಿಂ 

ಶೇಖ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7765
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸುಧಾಕಯ ಪೋತದಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7766
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಪೋತಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7767
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರ ಭು ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7768
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೂಮಗಕಾಂತ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7769
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಷದಾಶ್ ಬಿ ಉಪ ನ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7770
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೈಡ್ ಅಸಮ ದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7771
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶೇಖ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7772
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7773
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದನುಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7774
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುಂಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7775
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಬದರ ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7776
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಶಂತಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7777
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಅಬುದ ಲ್ ಲತಿೋಫ್ 

ಖಾಸಾಬ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7778
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ವಯಣಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7779
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಗುಲಫರ್ಗಗ ಸನುಮಂತರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7780
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೋಪಾಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7781
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಫಷಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7782
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7783
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮುನಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7784
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಕಭಲಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7785
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನಬಿ ಷಬ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7786
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7787
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7788
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಾಗಿೋಯಥಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7789
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ NABI ಟಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7790
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭೋಭಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7791
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಶ್ಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7792
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲಸರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7793
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸ್ಟದದ ಮಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7794
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭವಕ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7795
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸೈಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7796
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಂಫರಾಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7797
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗುರುಶಂತ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7798
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರಾಜಂದರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7799
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಯಫತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7800
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗೋವಿಂದ ಗುಂಡದ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7801
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಜಗದಿೋಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7802
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಅಜಿೋಮ್ ಟಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7803
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣಫಷ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7804
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಲಕ ಣಣ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7805
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7806
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ರ ಭುಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7807
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಪ್ರ ೋಮ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7808
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಬಾಬು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7809
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದಾರ ಭ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7810
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲೋಶ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7811
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7812
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7813
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಕುಲಕಣಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7814
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7815
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಗಲಾದೇವಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7816
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರ ೋಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7817
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಾನಂದ್ 

ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7818
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ  ಷನಭಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7819
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾಾ ಣಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7820
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಣತಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7821
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7822
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7823
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಟಿ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7824
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಮು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7825
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7826
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾಾ ಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7827
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲಾಾ ಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7828
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಮೆಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7829
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7830
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಈಯಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7831
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಠಲ್ ಗವಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7832
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಬಾಲಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7833
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7834
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೂತಲ್ಲ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7835
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7836
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿ 

ದಡು ಭನಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7837
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅನುಸೂಯಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7838
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತಾಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7839
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಗುಂಡ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7840
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7841
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸನಮಂತ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7842
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7843
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7844
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋರ್ಜ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7845
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7846
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭುಕಾಂತ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7847
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾಯ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7848
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫನನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7849
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7850
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತುಳಜಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7851
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅನಿತಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7852
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಮಫಣಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7853
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7854
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7855
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಂರ್ಗಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7856
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7857
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸನಮಂತರಾವ್ 

ಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7858
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಬುರಾವ್ 

ಮಾಲ್ಲಪಾಟಿೋಲ್

ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7859
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ದರ ತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7860
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಗಿರಧರ್ ಎಂ 

ಮೄಮೇಯ್

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7861
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ವಯಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7862
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಂಗ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7863
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಮೆನಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7864
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಸಾವಿತಿರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7865
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7866
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7867
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಲ್ಲಂಗ  

ದಡಭನಿ

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7868
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ NABI SAB ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7869
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಐವವ ಮಗ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7870
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲಾರಾ SAB ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7871
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿ ಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7872
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಕಫ ರ್ ಮಿಯಾನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7873
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಲ್ಲಂಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7874
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅರುಣಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7875
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರ ಭು ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7876
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬಾಪು ರಾವ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7877
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಶ್ರರಾಭ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7878
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಣಣ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7879
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೋಭಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7880
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7881
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಟಿ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7882
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷಫಭಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7883
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಾಯಲ್ಲಂಗ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7884
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಂದಪಾಶ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7885
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಬಿಸಾಬ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7886
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7887
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ತುಳಜ  ಜ್ಾ ೋತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7888
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ತುಲಜರಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7889
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸೋಮುಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7890
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಯವಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7891
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7892
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7893
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 

ಗೋಡ್ಡ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7894
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಪುತರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7895
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಮಾಲಭಮ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ 

ದಡನ್ಸರು

SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7896
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಭೋಮಾಶ ಭಲಾಕರ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7897
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಸೇನ್ ಬಿಐ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7898
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಫನಾನ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7899
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ರಾಮ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7900
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗಿರೆ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7901
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸಾಾ ಚನ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7902
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಜಗನಾನ ಥ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7903
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶಂತ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7904
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7905
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗಣಣ  ಬೆಲೆದ್ ಎಸಿ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7906
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ರಬಾ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7907
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶೋಭಾತಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7908
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7909
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ನಾಗಭಮ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7910
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ವಾಜಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7911
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ AMBAVVA ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7912
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ವಾಕ್ಷ್ಲ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7913
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಶ್ಯೋಗಿ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7914
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಅಂಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7915
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಷತಿೋಶ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7916
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7917
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಿತಾರ  ಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7918
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲ್ಲ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7919
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಶ್ ಬಾಯಿ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7920
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶಂತ್ ಬಾಯಿ ಎಸ್ 

ಮಾಲ್ಲಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7921
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7922
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲನಾಥ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7923
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬುರಾನ್ ಬಿೋ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7924
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7925
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೇಬಿ ಕುಲಕಣಿಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7926
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7927
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುನಿಮ  ದುಳುಬಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7928
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಿಭಗಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7929
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚನನ ಭಲೆ  

ರೇಣಸ್ಟದ್ದ  ಪಾಟಿೋಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7930
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಶ್ಕುಮಾಯ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7931
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7932
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮಂಟಗೌಡ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7933
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7934
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯಮಶ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7935
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುಪಾದ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7936
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ದುಂಡ ಗೌಡ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7937
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾರ್ಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7938
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಒಂ ರ ಕಾಶ್ 

ಮಾಮಾನಿ

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7939
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ್ಲಕಾರ್ಜಗನ 

ನಂದಾಾ ಲ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7940
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗೌಯಭಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7941
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿವವ ರಾಜ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7942
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹುಲಕ ಂಟ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7943
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜಿೋರ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7944
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಣಗ  ಪೂಜಾರ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7945
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಗುರುನಾಥ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7946
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರೇಖಾ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7947
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಭಲ್ಲಂಗ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7948
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭೋಭಶ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7949
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7950
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7951
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷರಾಜ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7952
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ



7953
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸ್ಟದದ ಬಿೋಯ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7954
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಾಗು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7955
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಯವಿಚಂದರ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7956
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಚಾಂದ್ ಟೇಲ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7957
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಮಂಗಲ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7958
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7959
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಲೆ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7960
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸುಭಾಷ್ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7961
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಾಯಿಫಣಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7962
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ರಾಣ SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7963
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ವಯಣಫಷ  

ಕೋಟ ಗೋಳ್

ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7964
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮುಮೆಾಜ್ ಬೇಗಂ ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7965
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ತೆಳಿೂರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7966
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಟಿ ಣ ಭಹಾದೇವಿ ತೆಳಿೂರು SC ©Ãd «vÀgÀuÉ

7967
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಫಷರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿಸ್ಟ ©Ãd «vÀgÀuÉ

7968
ಕಲಬುಯಗಿ ಗುಲಫ ಗಗ ಅರಾದ ಬಿ ಸ್ಟದದ  ಜಿಎಂ ©Ãd «vÀgÀuÉ

PÀæ.¸ÀA  ಶಷ ರೈತ್ಯ ಹೆಷರು ಜಲ್ಲೂ ಮ ಹೆಷರು ತಾಲ್ಲಕಾ ಹೆಷರು ಹೀಫಳ್ಳ ಹೆಷರು UÁæªÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¸Ë®§å
1 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2 2020-21 ಸುಮ್ಸತಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಮುಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4 2020-21 ರಾಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

6 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

7 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

8 2020-21 ಯತ್ನ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

9 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

10 2020-21 ಗಂಡರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

11 2020-21 ಧನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

12 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

13 2020-21 ರಾಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

14 2020-21 ಶಿಕಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

15 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

16 2020-21 ಅನನ ಪೂಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

17 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

18 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

19 2020-21 ಮ್ಸತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

20 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

21 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

22 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

23 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

24 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

25 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

26 2020-21 ಅನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

27 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

28 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

29 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

30 2020-21 ನಜಮ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

31 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

32 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

33 2020-21 ಪಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

34 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

35 2020-21 ಪಪ್ಪಯಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

36 2020-21 ಹೇಮು ಚವಾಹ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

37 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

38 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

39 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

40 2020-21 ನಭಷಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

41 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

42 2020-21 ಚನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

43 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

44 2020-21 ನಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

45 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

46 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

47 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

48 2020-21 ಭೀಮ್ ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

49 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

50 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

51 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

52 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

53 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

54 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

55 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

56 2020-21 ಮ್ಸೀನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

57 2020-21 ಅಭರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

58 2020-21 ತುಳಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

59 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

60 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

61 2020-21 ಫನಸಿಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

62 2020-21 ಶಿವಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

63 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

64 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

65 2020-21 ವಸಜದ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

66 2020-21 ಬಾಲಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

67 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

68 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

69 2020-21 ಜಮ್ಸೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

70 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಹೀದ್ ಖಾನ್ಸಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2020-21 £ÉÃ ¸Á°£À°è  PÀ®§ÄgÀV vÁ®ÄQ£À ««zsÀ  AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À «vÀj¹zÀ ¥sÀ®£ÀÄ s̈À«UÀ¼À «ªÀgÀ.



71 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂನಸ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

72 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

73 2020-21 ರುದರ ಭಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

74 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

75 2020-21 ಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

76 2020-21 ಶಿವಾವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

77 2020-21 SHOBA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

78 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

79 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

80 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

81 2020-21 ವಿನೀದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

82 2020-21 ರಾಗವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

83 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

84 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

85 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

86 2020-21 ಮುನಮ  ದುಳುಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

87 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

88 2020-21 ಬಾಲಾರ ಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

89 2020-21 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

90 2020-21 HAMU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

91 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

92 2020-21 ಗುಜ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

93 2020-21 ವಯಣ  ಮ್ಮಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

94 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

95 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

96 2020-21 ಅನನ ವಿೀಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

97 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

98 2020-21 ಫಷರಾಜ ಆರ್ ಹಾಲ ಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

99 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

100 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

101 2020-21 ಸಂಖಶೄತೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

102 2020-21 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

103 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

104 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಔಲ್ಲೂ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

105 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

106 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

107 2020-21 ಆನಂದ ರೇ  ಹಾಖಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

108 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

109 2020-21 ಮೇೀತಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

110 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಯಾದವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

111 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ  ಬುಔಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

112 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

113 2020-21 ಅಶೇೀಔಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

114 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

115 2020-21 ಅಜನೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

116 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

117 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

118 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

119 2020-21 ಅಪಿ ರಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

120 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

121 2020-21 ನಜಾಭಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

122 2020-21 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

123 2020-21 ರಾಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

124 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

125 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

126 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

127 2020-21 ಚನನ ಫಷ  ಜೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

128 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

129 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

130 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

131 2020-21 ಫಷಯಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

132 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

133 2020-21 ರಾಣೀಜ ಜಂಫಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

134 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

135 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

136 2020-21 ಬಖವಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

137 2020-21 ಶಾಂತ್ವಿೀಯ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

138 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

139 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

140 2020-21 ದೌಲತ್ರ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

141 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

142 2020-21 ನಭಷಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

143 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಖಫಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

144 2020-21 ಪ್ಪಶಮಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

145 2020-21 MD ಖಾದೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

146 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

147 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

148 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

149 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

150 2020-21 ರಾಜಶಕಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

151 2020-21 ಜಮ್ಮಲದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

152 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

153 2020-21 ನಮೄಮ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

154 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

155 2020-21 ವಯಣ  ಬೄಂಖಳೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

156 2020-21 ವಿದಾಯ ತಿ ಎನ್ಸ ಭರಾಠೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

157 2020-21 ನಖ  ದುಕ್ಷ್ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

158 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

159 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

160 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

161 2020-21 ವಿೀಣಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

162 2020-21 ಬಿೀಲ್ಲಷಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

163 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

164 2020-21 AMBAVVA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

165 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

166 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

167 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

168 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



169 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

170 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

171 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ದೇವಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

172 2020-21 ವಯಣ  ಭಭಮ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

173 2020-21 ಜಖದೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

174 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

175 2020-21 ಗುರುಪ್ಪದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

176 2020-21 ಬಬಿ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

177 2020-21 ಶಿರ ೀನಾಥರಾವ್ ಉಭಜಷಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

178 2020-21 ಔಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

179 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

180 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

181 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

182 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

183 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

184 2020-21 ರಾಜೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

185 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

186 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

187 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

188 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

189 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

190 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

191 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

192 2020-21 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

193 2020-21 ಸುದವಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

194 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

195 2020-21 ಸಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

196 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

197 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

198 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

199 2020-21 ರಾಣ  ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

200 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

201 2020-21 ಶಾಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

202 2020-21 ಫಸದ್ದದ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

203 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

204 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

205 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

206 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

207 2020-21 ಭಣಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

208 2020-21 ಭಹಾಂತೇವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

209 2020-21 ಸುಹಾಸಿನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

210 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ವಂತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

211 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

212 2020-21 ವಿಜಮಕಾಂತ್ ನಲಾವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

213 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

214 2020-21 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

215 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

216 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

217 2020-21 ಚನನ ಭಲೂ   ರೇಣಸಿದ್ದ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

218 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

219 2020-21 ರ ದೀಪ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

220 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

221 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

222 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

223 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

224 2020-21 ಗೌರಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

225 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

226 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

227 2020-21 ಮಂಟಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

228 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

229 2020-21 ಫಷರಾಜ ಭಷಯಗಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

230 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

231 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

232 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

233 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

234 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

235 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

236 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

237 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

238 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

239 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

240 2020-21 ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

241 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

242 2020-21 ಅಲಾೂ ವುದದ ೀನ್ಸ ಎಂ ಚಿತಾಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

243 2020-21 TARABEGUM ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

244 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

245 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

246 2020-21 ಈವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

247 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

248 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

249 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

250 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

251 2020-21 ಜಖದೇ  ಹುಗಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

252 2020-21 ದಡಡ   ಸಿಟ್ನನ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

253 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

254 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

255 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

256 2020-21 ಶಿವು ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

257 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

258 2020-21 ರ ಭು ಗುದ ಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

259 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

260 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

261 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

262 2020-21 ಕ್ಷ್ಸಾನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

263 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

264 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

265 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

266 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



267 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

268 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

269 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

270 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

271 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

272 2020-21 ಮ್ಮವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

273 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

274 2020-21 ಮೇನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

275 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

276 2020-21 ಚಂದರ ಸಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

277 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜ ಬೇಭಮ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

278 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

279 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

280 2020-21 ಸೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

281 2020-21 ಯವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

282 2020-21 ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

283 2020-21 ಸುನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

284 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

285 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

286 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

287 2020-21 ದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

288 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

289 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

290 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

291 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

292 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

293 2020-21 ಮುತ್ಾ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

294 2020-21 ಫಷರಾಜ ಮಡ್ರರ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

295 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

296 2020-21 ಗೌಯ  ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

297 2020-21 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

298 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

299 2020-21 ಔವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

300 2020-21 ಶಂಔರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

301 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

302 2020-21 ಇಮ್ಮಮ್ಮ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

303 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

304 2020-21 ಭಲನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

305 2020-21 ಕಾಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

306 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

307 2020-21 ಸನಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

308 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

309 2020-21 ಚನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

310 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

311 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

312 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

313 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

314 2020-21 ಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

315 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

316 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

317 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ನಜಾಮುದದ ೀನ್ಸ ಫಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

318 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಭನುಗುಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

319 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

320 2020-21 ಸನಮ ಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

321 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

322 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

323 2020-21 ಗೀವಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

324 2020-21 ಅನನ ರಾವ್ ವಯಣ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

325 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

326 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

327 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

328 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

329 2020-21 ರುಕಮ ದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

330 2020-21 ಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

331 2020-21 ಅಮೇಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

332 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

333 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

334 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

335 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

336 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಡಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

337 2020-21 ಹುಲ್ಲ  ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

338 2020-21 ದುಂಡ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

339 2020-21 ಸೈದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

340 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

341 2020-21 ಸನುಮಂತ್ರಾವ್ ಸಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

342 2020-21 ಗಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

343 2020-21 ಭಸಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

344 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

345 2020-21 ಚನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

346 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

347 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

348 2020-21 ಸಫಿೀಜ್ ಅಥವಾ ಯಸಮ್ಮನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

349 2020-21 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

350 2020-21 ಮವವಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

351 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

352 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

353 2020-21 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

354 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

355 2020-21 ತ್ಭಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

356 2020-21 ಜಔಣಾಚಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

357 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

358 2020-21 ರ ಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

359 2020-21 ಅನಾನ ರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

360 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

361 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

362 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

363 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

364 2020-21 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



365 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

366 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

367 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

368 2020-21 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

369 2020-21 ಹರಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

370 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

371 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ರೀನ್ಸ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

372 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

373 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

374 2020-21 ಶಿ  ನಟಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

375 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

376 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

377 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

378 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

379 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

380 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಬಜಂತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

381 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

382 2020-21 ಶಿರಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

383 2020-21 ವಯಣ ಗೌಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

384 2020-21 SADU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

385 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

386 2020-21 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

387 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

388 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

389 2020-21 ಭನಕಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

390 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

391 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

392 2020-21 ದತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

393 2020-21 ನಾಗಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

394 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

395 2020-21 ಭೀಭವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

396 2020-21 ದುಲ  ದೇಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

397 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

398 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

399 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

400 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

401 2020-21 ಷಯದಾರ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

402 2020-21 ಸಂತ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

403 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

404 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

405 2020-21 ಚನನ ಭಮ  ಕೀಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

406 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

407 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

408 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

409 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

410 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

411 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

412 2020-21 ಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

413 2020-21 ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

414 2020-21 ಭಕಾಡುಮ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

415 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

416 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

417 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

418 2020-21 ಯಾಸಿನಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

419 2020-21 ಚಾಣ  ಗುಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

420 2020-21 ಸನಮಂತಾರ ಮ ರೇಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

421 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

422 2020-21 ನಾಗಿಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

423 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

424 2020-21 ಆಡಮ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

425 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

426 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

427 2020-21 ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

428 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

429 2020-21 ಉಲಾೂ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

430 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

431 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

432 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

433 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

434 2020-21 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

435 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

436 2020-21 ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

437 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

438 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

439 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

440 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

441 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

442 2020-21 ಅಂಬೆ ಸಡದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

443 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

444 2020-21 ಖಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

445 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

446 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

447 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

448 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

449 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

450 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

451 2020-21 ಶಾಯಿಕ್ ಅಸಮ ದ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

452 2020-21 ಚಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

453 2020-21 ಯಶುರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

454 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

455 2020-21 ವೆಂಔಟರೆಡಿಡ  ರಾಭದೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

456 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

457 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

458 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

459 2020-21 ವಿದಾಯ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

460 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

461 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

462 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



463 2020-21 ಭೀಭಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

464 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

465 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

466 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

467 2020-21 ಸುಭಾಷಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

468 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

469 2020-21 ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ಚಿಚೊಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

470 2020-21 ಪ್ರ ೀಭನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

471 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

472 2020-21 ವಯಣು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

473 2020-21 ಬೄಂಖಳೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

474 2020-21 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

475 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

476 2020-21 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

477 2020-21 ಪತಾಂಫರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

478 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

479 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

480 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

481 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

482 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

483 2020-21 ವಯಣ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

484 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

485 2020-21 ದೇವಾನಂದ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

486 2020-21 ಔಲಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

487 2020-21 ಮಂಜುಳಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

488 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

489 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

490 2020-21 ಮವವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

491 2020-21 ಪ್ಪರ ಣೇಶ್ ಆಚಾಮಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

492 2020-21 ಧಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

493 2020-21 ಥಾರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

494 2020-21 ಹುಷನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

495 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

496 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

497 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

498 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

499 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

500 2020-21 ಮ್ಸೀರಂ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

501 2020-21 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

502 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

503 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

504 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

505 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

506 2020-21 ಉಸುಫಾಾ ನ್ಸ ಮಂಔರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

507 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

508 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

509 2020-21 ಭಹಾಂತ್  ನದಾಂಚಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

510 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

511 2020-21 ಪುತ್ರ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

512 2020-21 ಜಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

513 2020-21 ಭೀಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

514 2020-21 ಈಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

515 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

516 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

517 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

518 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

519 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

520 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

521 2020-21 ಭಲಕ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

522 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

523 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

524 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

525 2020-21 ನಾಗಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

526 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

527 2020-21 ಅಮೃತ್ ನಟಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

528 2020-21 ಫಷ  ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

529 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

530 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

531 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

532 2020-21 ಉಮ್ಮದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

533 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

534 2020-21 ವಿೀಯಭೂಶಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

535 2020-21 ಒಂಕಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

536 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

537 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

538 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

539 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

540 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

541 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

542 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

543 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

544 2020-21 ಷವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

545 2020-21 ಆಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

546 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

547 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

548 2020-21 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

549 2020-21 ನಾರಾಮಣರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

550 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

551 2020-21 ಗುಂಡ್ರ ರೆಡಿಡ  ಭಔಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

552 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

553 2020-21 ಔಭಲ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

554 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

555 2020-21 ಛಾಯಾ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

556 2020-21 ಬಾಬು ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

557 2020-21 ಔಭಲಾ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

558 2020-21 ತುಳಸಾ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

559 2020-21 ಪುತ್ಥ ಳ್ಳ ದವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

560 2020-21 ನಾಗ್ರರ ಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



561 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

562 2020-21 ಬಂಗ್ರರೆಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

563 2020-21 ಮುಸಾಕನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

564 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

565 2020-21 ಗುಂಡಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

566 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

567 2020-21 ಮಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

568 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

569 2020-21 ಬಾಪುಗೌಡ ಎನ್ಸ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

570 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

571 2020-21 ದೀಪುಲ್ಬ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

572 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

573 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

574 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

575 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

576 2020-21 ಚಿದಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

577 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

578 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

579 2020-21 ಭೀಖಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

580 2020-21 ಗಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

581 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

582 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

583 2020-21 ಇಂದರ  ಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

584 2020-21 ಶಂಔರ್ ಆರ್ ಔಟ್ಟ ೀಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

585 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

586 2020-21 ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

587 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಭಠಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

588 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

589 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

590 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಮಂಥಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

591 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

592 2020-21 ಗುಂಡ  ಅಯದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

593 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕ್ದದಮ್ ಷಾ ದವಷಶ್ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

594 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

595 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

596 2020-21 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ನದಾಂಚಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

597 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

598 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

599 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

600 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

601 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

602 2020-21 RAMSING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

603 2020-21 ರ ದೀಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

604 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

605 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

606 2020-21 ಶಾಂತಿ ಚವಾಹ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

607 2020-21 ಸಂಜಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

608 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

609 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

610 2020-21 ಗಂಗ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

611 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

612 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

613 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

614 2020-21 ಸೀಭಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

615 2020-21 ಕಸುಮ್ಮತಿ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

616 2020-21 ಷಯಳಾ ಬಿರಾದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

617 2020-21 ಗೀಡುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

618 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

619 2020-21 ದೇಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

620 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

621 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

622 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

623 2020-21 ಜನಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

624 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

625 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಫಫಲಾದ ಯಾಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

626 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

627 2020-21 ಮಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕಲ್ಲೂ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

628 2020-21 ಚಾಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕಲ್ಲೂ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

629 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

630 2020-21 ಮ್ಮಶಾಕಿಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

631 2020-21 ಕ್ಷ್ವನಾರ ವ್ ಸಿೀತಾಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

632 2020-21 ಭಾಖಣಣ  ಬಿ ಷಯಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

633 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

634 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

635 2020-21 ಆನಂದರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

636 2020-21 ಜೈಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

637 2020-21 ನರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

638 2020-21 ರಾಗವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

639 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

640 2020-21 ಶಾಂತ್ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

641 2020-21 ಭುಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

642 2020-21 ಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

643 2020-21 ನಂಖ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

644 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

645 2020-21 ಉಮ್ಮ ಸಿ ಗೀಲೇಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

646 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

647 2020-21 ಶಿಯೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

648 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

649 2020-21 ಅನೀಲಕಮ್ಮಯ ಕೀನನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

650 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

651 2020-21 ಪುಷಾ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

652 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

653 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

654 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

655 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಎ.ಡಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

656 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

657 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

658 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



659 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

660 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

661 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

662 2020-21 ಗುಜಜ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

663 2020-21 ವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

664 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

665 2020-21 ಗೀಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

666 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

667 2020-21 ಭರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

668 2020-21 ಮ್ಮಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

669 2020-21 ತಿೀಥಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

670 2020-21 ಪೀರ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

671 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಶಾಭರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

672 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

673 2020-21 ನಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

674 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

675 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

676 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

677 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

678 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

679 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

680 2020-21 ಖಾಸಿಮ್ಮಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

681 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

682 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

683 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

684 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

685 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಬಿ. ಡಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

686 2020-21 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

687 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

688 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

689 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

690 2020-21 ಶಿರ ೀಮ್ಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

691 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

692 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

693 2020-21 ವಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

694 2020-21 ಶಂಔಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

695 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

696 2020-21 ವಿಭಾಷದರ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

697 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

698 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

699 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

700 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

701 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

702 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

703 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಗೌನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

704 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

705 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

706 2020-21 ಅಲಾೂ  ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

707 2020-21 ಸಿದದ ರುಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

708 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

709 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

710 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಫಫಲಾದ ಯಾಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

711 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

712 2020-21 ತಾಮಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

713 2020-21 ಮ್ಮರುತಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

714 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

715 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

716 2020-21 ಯಸಿೀದಮ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

717 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

718 2020-21 ಭಲಕ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

719 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

720 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

721 2020-21 ಸೈದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

722 2020-21 ನಾಗಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

723 2020-21 ಶಿರ ೀಭನಾ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

724 2020-21 ಕಸುಮ್ಮತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

725 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

726 2020-21 ಶಿರುದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

727 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

728 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

729 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

730 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

731 2020-21 ಖೀರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

732 2020-21 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

733 2020-21 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

734 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

735 2020-21 ಕಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

736 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

737 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

738 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

739 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

740 2020-21 ನವಿೀನಕಮ್ಮರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

741 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

742 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

743 2020-21 ಶಿರ ೀಭನಾ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

744 2020-21 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಖಾನಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

745 2020-21 ಮ್ಮಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

746 2020-21 ರಾಭಣಣ  ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಂಜಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

747 2020-21 ನಾಖಣಣ  ಮೇೀನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

748 2020-21 ಅನನ ಪೂಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

749 2020-21 ವಿೀರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

750 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

751 2020-21 ಬಾಬುರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

752 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

753 2020-21 ಭೀಭರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

754 2020-21 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

755 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

756 2020-21 ಸಂತೀಷಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



757 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

758 2020-21 ಷಹೇರಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

759 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

760 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

761 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

762 2020-21 ವಿನಾಮಕ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

763 2020-21 ಚಬುಬಾಯಿ ವಿ ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

764 2020-21 ವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

765 2020-21 ನೇತಾಜ ಬಿ ಫಗುದ ರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

766 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

767 2020-21 ಶೇೀಭಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

768 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ  ಆರ್ ಗುತ್ಾ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

769 2020-21 ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

770 2020-21 AMBAVVA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

771 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

772 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

773 2020-21 ಆಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

774 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

775 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

776 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

777 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

778 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

779 2020-21 LATA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

780 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

781 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

782 2020-21 ರಾಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

783 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

784 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

785 2020-21 ವಯಣ  ಸಿ ಸಖರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

786 2020-21 ಭಧುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

787 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಫಷಣಣ   ಡ್ಟಗಿಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

788 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

789 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

790 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

791 2020-21 ಇದದ  ಹಾಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

792 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

793 2020-21 ಫಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

794 2020-21 ಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

795 2020-21 ನಭಷಲಾ ಜೆ ಕೀಳೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

796 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

797 2020-21 ಸನಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

798 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

799 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

800 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

801 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

802 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

803 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಬೇೀಲ್್ಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

804 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

805 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

806 2020-21 ಅನನ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

807 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀಶ್ ಆರ್ ಷನಗುಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

808 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

809 2020-21 ಭಹಾಂತ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

810 2020-21 ಸಾತ್ಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

811 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

812 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

813 2020-21 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

814 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

815 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

816 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

817 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

818 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

819 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿ ಗೀಲೇಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

820 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಸಿ ಗೀಲ್ಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

821 2020-21 ಮೆಲಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

822 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

823 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

824 2020-21 ಚನನ ಫಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

825 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

826 2020-21 ಗುಜಜ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

827 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

828 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

829 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

830 2020-21 ಫಷವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

831 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

832 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

833 2020-21 ಆಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

834 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

835 2020-21 ವಯಣು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

836 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

837 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಎಸ್ ಔಡಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

838 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

839 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

840 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

841 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

842 2020-21 ಫಷವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

843 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

844 2020-21 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

845 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

846 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

847 2020-21 ಶೇೀಭಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

848 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

849 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

850 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

851 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

852 2020-21 ಆಸಿಫ್ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

853 2020-21 ಮಗರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

854 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



855 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

856 2020-21 ವಿೀಯಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

857 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

858 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

859 2020-21 ಚಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

860 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಮುಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

861 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

862 2020-21 ದರ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

863 2020-21 ದತುಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

864 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

865 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

866 2020-21 ವಯಣು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

867 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

868 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

869 2020-21 ಯುರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

870 2020-21 ಫನುನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

871 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

872 2020-21 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

873 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

874 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

875 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

876 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

877 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

878 2020-21 ವಿಠ್ಲರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

879 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

880 2020-21 ಜಯ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

881 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

882 2020-21 ಗಿರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

883 2020-21 ಸಂಜೀಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

884 2020-21 ಶಹೇಜದ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

885 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

886 2020-21 ಜೈನಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

887 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

888 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

889 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

890 2020-21 ಔಯಫಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

891 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಎಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

892 2020-21 ಅಭರೇಶ್ ಎಸ್ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

893 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

894 2020-21 ಉತ್ಾ ಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

895 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

896 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

897 2020-21 ಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

898 2020-21 ಶಿರ ೀನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

899 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

900 2020-21 ಸುಂದರ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

901 2020-21 ಸಂಜು ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

902 2020-21 ಚಿತಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

903 2020-21 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

904 2020-21 SATABAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

905 2020-21 ಅ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

906 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

907 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

908 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಚಂದರ ೀವ ಟಟ ಣಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

909 2020-21 ಭನಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

910 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

911 2020-21 ಶಿರ ೀನಾಥ್ ಡ್ರಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

912 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

913 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

914 2020-21 ಕಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

915 2020-21 ಸೀಭಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

916 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

917 2020-21 ಇಣುಕ್ಷ್ ನೀಡುವುದು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

918 2020-21 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

919 2020-21 ನಾನ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

920 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

921 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

922 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

923 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

924 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

925 2020-21 ಪುಂಡಲ್ಲೀಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

926 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

927 2020-21 ಸುಗುರಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

928 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

929 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

930 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

931 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

932 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಎಸ್ ಸುಭೇದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

933 2020-21 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

934 2020-21 ವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

935 2020-21 ಚಂಡಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

936 2020-21 ಆರಿಫ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

937 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

938 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

939 2020-21 ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

940 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

941 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

942 2020-21 ದೇಸಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

943 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

944 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

945 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

946 2020-21 ಚೇತ್ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

947 2020-21 ಕಯಾದುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

948 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

949 2020-21 ಲಔಕ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

950 2020-21 ಲಚ್ಚಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

951 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

952 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



953 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

954 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

955 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀಶಿ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

956 2020-21 ವಿಷ್ಣಣ ಧಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

957 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

958 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

959 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

960 2020-21 ರಾಭಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

961 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

962 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

963 2020-21 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

964 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

965 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

966 2020-21 ಷಫಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

967 2020-21 ಭಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

968 2020-21 ರಾಧಿಕಾ. ಅಲೈಸ್ ಅಪಕಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

969 2020-21 ITABAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

970 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

971 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

972 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

973 2020-21 ಶಿರ ೀರಾಭಕೃಶಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

974 2020-21 ತೇಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

975 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

976 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

977 2020-21 ಭಹಾದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

978 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಬಿ ನಾಯಕ ೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

979 2020-21 ಭೀಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

980 2020-21 ಸುಮ್ಸತಾರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

981 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

982 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

983 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

984 2020-21 ಭಹಾನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

985 2020-21 ಜಭಕಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

986 2020-21 ನಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

987 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

988 2020-21 ದತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

989 2020-21 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

990 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

991 2020-21 SHOBA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

992 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

993 2020-21 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

994 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

995 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

996 2020-21 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

997 2020-21 ಗುಣವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

998 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

999 2020-21 ಸಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1000 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1001 2020-21 ವೆಂಔಟೇವ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1002 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1003 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1004 2020-21 ಸನಮ ಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1005 2020-21 ಅಂಫಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1006 2020-21 ಮ್ಮಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1007 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1008 2020-21 ಬಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1009 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1010 2020-21 ಧೂಳಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1011 2020-21 ಲಔಕ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1012 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಇ ಬೇಲೆ್ಲಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1013 2020-21 ಶಾಂತ್ವಿೀರ್ ಕೆಜೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1014 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1015 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1016 2020-21 ಷರೀಜನ ಜೇಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1017 2020-21 ಸೀಭನಾಥ ಔಲಾಯ ಣ  ಜೇಗ್ಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1018 2020-21 ಈವವ ಯ ಶಂಔಯ  ಜೇಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1019 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1020 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1021 2020-21 ಸುಮ್ಸತಾರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1022 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1023 2020-21 ವಿೀಣಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1024 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1025 2020-21 ಭೀಮವ ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1026 2020-21 ರಾಭಚಂದರ   ದಂಡಿನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1027 2020-21 ಕೌವಲಾಯ  ವಿಭೂತೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1028 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1029 2020-21 ಜಾಾ ನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1030 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಾಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1031 2020-21 ಕೈಷರ್ ಜಹಾನ್ಸ ಶಿರಿೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1032 2020-21 ಸಿೀತಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1033 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಎನ್ಸ ಬೄಳಗುಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1034 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1035 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1036 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1037 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1038 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1039 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1040 2020-21 ದಲ್ಲೀಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1041 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1042 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1043 2020-21 ಅನವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1044 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1045 2020-21 ಎಲ್ ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1046 2020-21 ಷಕ್ಷ್ರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1047 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1048 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1049 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ನೆಲೂ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1050 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



1051 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1052 2020-21 ಚಿಔಕ ವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1053 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1054 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1055 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಮೇೀಸನ್ಸ ಚವಾಹ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1056 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1057 2020-21 ಔಭಲಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1058 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1059 2020-21 ಗುರುಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1060 2020-21 ಗುಂಡ್ಟ ರೇ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1061 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಗಿರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1062 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1063 2020-21 ತಿ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1064 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1065 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1066 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1067 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1068 2020-21 ಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1069 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1070 2020-21 ಗುತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1071 2020-21 ರಾಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1072 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1073 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1074 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1075 2020-21 ಕಾಂಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1076 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1077 2020-21 ಅಯವಿಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1078 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1079 2020-21 ವಯಣಫಷ  ನಮ್ಮದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1080 2020-21 NNGASHETTEPPA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1081 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1082 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1083 2020-21 ಅಶಿವ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1084 2020-21 ಹೇಮು ಚವಾಹ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1085 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1086 2020-21 ಖೀರು ವಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1087 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1088 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1089 2020-21 ವಯಣ  ಹುಗ್ರಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1090 2020-21 ದೇವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1091 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1092 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಸೂದ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1093 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1094 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಹ ಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1095 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1096 2020-21 ಜಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1097 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1098 2020-21 ಶಂಔರ್ ಜ ನಂದ್ದಯಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1099 2020-21 ಡ್ರ ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1100 2020-21 ಭಹಾಂತೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1101 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1102 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1103 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1104 2020-21 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1105 2020-21 ಶಿವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1106 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1107 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1108 2020-21 ಪೀರ್ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1109 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1110 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1111 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1112 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1113 2020-21 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1114 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1115 2020-21 ಎಂಡಿ ಸಿರಾಜುದದ ೀನ್ಸ ಜುನೈದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1116 2020-21 ರ ಮೇೀದ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1117 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1118 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ತೆಂಖಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1119 2020-21 ಪೀಯ  ತೆಂಖಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1120 2020-21 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1121 2020-21 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1122 2020-21 ಕೈರುನಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1123 2020-21 ಶಾಯದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1124 2020-21 ಟೇಲ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1125 2020-21 ಜಬಾಫ ರ್ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1126 2020-21 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1127 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1128 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1129 2020-21 GERJA BAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1130 2020-21 ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1131 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಧಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1132 2020-21 ಶುಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1133 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1134 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1135 2020-21 ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1136 2020-21 ಜಮರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1137 2020-21 ವಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1138 2020-21 ಸುಭಾಷಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1139 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1140 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1141 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1142 2020-21 ಟ್ಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1143 2020-21 ರೀಶನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1144 2020-21 ಭಹಾಂತ್  ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1145 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1146 2020-21 ಶಿಯೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1147 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1148 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



1149 2020-21 ದತ್ಾ ತ್ರ ಮ ಎನ್ಸ ವಿಭೂತೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1150 2020-21 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1151 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1152 2020-21 ಸುನಲ್ ಔದಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1153 2020-21 ಸಂದೀಪ್ ಔದಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1154 2020-21 ಜಪರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1155 2020-21 ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1156 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1157 2020-21 ಅಣಾಣ  ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1158 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1159 2020-21 ಅಯವಿಂದ ಮೇೀರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1160 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1161 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1162 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1163 2020-21 ವಯಣಫಷಿ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1164 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1165 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1166 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1167 2020-21 ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1168 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1169 2020-21 ರಾಜಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1170 2020-21 ಖಾಜಾ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1171 2020-21 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1172 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ರ್ೀಲ್ಲಸಾ ಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1173 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1174 2020-21 ದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1175 2020-21 ತುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1176 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1177 2020-21 ಶಿರುದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1178 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1179 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1180 2020-21 ಬೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1181 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1182 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1183 2020-21 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1184 2020-21 ಶಿ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1185 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1186 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1187 2020-21 AMBAVVA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1188 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1189 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1190 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1191 2020-21 ಭಲನ್ಸ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1192 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1193 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1194 2020-21 ಸುಮಂಖಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1195 2020-21 ಶಿಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1196 2020-21 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1197 2020-21 ರಾಜುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1198 2020-21 ಪೀಯ  ಷಯಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1199 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1200 2020-21 ಚಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1201 2020-21 ಪ್ಪಷತಿೀಬಾಯಿ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1202 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1203 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1204 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1205 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1206 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1207 2020-21 ಔಲೂ   ಎಸ್ ಮ್ಮದರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1208 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಡಗೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1209 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1210 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1211 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1212 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1213 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1214 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಡಗೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1215 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1216 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1217 2020-21 ರ ಶಾಂತ್ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1218 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1219 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1220 2020-21 ಯತಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1221 2020-21 ಆನವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1222 2020-21 ಸುಬದರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1223 2020-21 ಬಾಷಾಪ್ಪಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1224 2020-21 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1225 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಧಣ್ಣಣ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1226 2020-21 ಶಾಂತ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1227 2020-21 ನಾಗೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1228 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1229 2020-21 ಸುನಂದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1230 2020-21 ಧಭಷರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1231 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಬಿ ಧೀತ್ಯ ಗ್ರಂವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1232 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1233 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1234 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1235 2020-21 ಬೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1236 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1237 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1238 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1239 2020-21 ಅನನ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1240 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1241 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1242 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1243 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1244 2020-21 ಮವವಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1245 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1246 2020-21 ಧೌಲತ್ರಾವ್ ಸಂಗೀಲಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



1247 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1248 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಜಳಖ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1249 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1250 2020-21 ಪೀಯಮಯ  ಗುತೆಾ ೀದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1251 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗುತೆಾ ೀದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1252 2020-21 ರಾಚಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1253 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1254 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಭಕಾಸಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1255 2020-21 ವಬಿಫ ೀರ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1256 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1257 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1258 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಕೆಮ್್ಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1259 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1260 2020-21 ಗುಡದ  ಕೆಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1261 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1262 2020-21 ನಯಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1263 2020-21 ಸುಫದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1264 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1265 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1266 2020-21 ಬಂದಪ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1267 2020-21 ಸೀಭನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1268 2020-21 ನಯಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1269 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1270 2020-21 ಭಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1271 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1272 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1273 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1274 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1275 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಭಾಗೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1276 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1277 2020-21 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1278 2020-21 ಸಿದಾದ ರೀದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1279 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1280 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1281 2020-21 ಅಜೀಜ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1282 2020-21 ಸೂಫಿಯಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1283 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1284 2020-21 ದತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1285 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1286 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಎನ್ಸ ಮೇೀದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1287 2020-21 ಭಕ್ದಫ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಷಮಯ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1288 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1289 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1290 2020-21 ಸಾವಿತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1291 2020-21 ಚನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1292 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1293 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1294 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1295 2020-21 ಅಸಭದ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1296 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1297 2020-21 ಇರಾಫಾನ್ಸ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1298 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1299 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1300 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1301 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1302 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1303 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1304 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1305 2020-21 ಔಫಷಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1306 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1307 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1308 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1309 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1310 2020-21 ಗುಂಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1311 2020-21 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1312 2020-21 ಈವವ ಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1313 2020-21 ಅಔಕ ಭಹಾದೇವಿ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1314 2020-21 ಷಜಜ ನ್ಸ ಅರುಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1315 2020-21 ರಾಜೇವವ ರಿ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1316 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1317 2020-21 ಸಾಯ ಚಿನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1318 2020-21 ಶಿರ ಸಾದ್ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1319 2020-21 ಸುನಂದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1320 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1321 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1322 2020-21 ಖಜಾನಂದ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1323 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1324 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1325 2020-21 ಶೇೀಭಾ ವಾಯದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1326 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1327 2020-21 MD ವಕ್ಷ್ೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1328 2020-21 ಎಂಡಿ ಜಲ್ಲೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1329 2020-21 ಲಕ ಗ್ರಮು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1330 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1331 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1332 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1333 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1334 2020-21 ಶಾಯ ಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1335 2020-21 ವಿವವ ನಾಥರಾವ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1336 2020-21 ಮೇೀನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1337 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1338 2020-21 ಯಹೀಮ್ಮ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1339 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1340 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1341 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1342 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1343 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1344 2020-21 ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



1345 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ನಟಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1346 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ನಟಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1347 2020-21 ಬಾಬು ವಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1348 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1349 2020-21 ಚಂದರ ಶಕಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1350 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1351 2020-21 ಔವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1352 2020-21 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1353 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1354 2020-21 ಮ್ಮಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1355 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1356 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1357 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1358 2020-21 ಜಖದೇ  ಚಿನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1359 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1360 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಭನೀಸರ್ ಜಾಧವ್ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1361 2020-21 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1362 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1363 2020-21 ಶಾಭರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1364 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1365 2020-21 ಸಾಯಿಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1366 2020-21 ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1367 2020-21 ಅಮೃತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1368 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1369 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1370 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1371 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1372 2020-21 ಔಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1373 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1374 2020-21 ದಾಯ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1375 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1376 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1377 2020-21 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1378 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1379 2020-21 ಹೇಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1380 2020-21 ಸುಬದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1381 2020-21 ಮೌಲಾ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1382 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1383 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1384 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1385 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1386 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1387 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1388 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1389 2020-21 ರಾಣೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1390 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1391 2020-21 ಸುನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1392 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1393 2020-21 ನಯಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1394 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1395 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1396 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1397 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1398 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1399 2020-21 ಭಸದೇ  ಫಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1400 2020-21 ರಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1401 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1402 2020-21 ದತ್ಾ ತ್ರ ಮ ವಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1403 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1404 2020-21 ಭಹಾರುನನ ೀಸಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1405 2020-21 ಕ್ಷ್ವನರಾವ್ ಭನೇಔರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1406 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1407 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1408 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1409 2020-21 ರೇಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1410 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1411 2020-21 ಇರಾಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1412 2020-21 ಗುರುಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1413 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1414 2020-21 ತುಕಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1415 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1416 2020-21 ಚಂದಭಮ  ವಿೀಯಣಣ  ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1417 2020-21 ದೇವಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1418 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1419 2020-21 ದೇವಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1420 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1421 2020-21 ಧನಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1422 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1423 2020-21 ಫಲಭೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1424 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1425 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1426 2020-21 ಷಯನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1427 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1428 2020-21 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1429 2020-21 ಸಿದಾದ ರೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1430 2020-21 ಶಂಔಯರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1431 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1432 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1433 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1434 2020-21 ಲ್ಲಂಬಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1435 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1436 2020-21 ಫಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1437 2020-21 ಭಹಂಧಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1438 2020-21 ತುಳಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1439 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1440 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1441 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1442 2020-21 ಭಹಮೂದ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



1443 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1444 2020-21 ಶಿವಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1445 2020-21 ಸಿಕಂದರ್ ಷಬ್ ಸುಂಔನ್ನರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1446 2020-21 ಮುನೀರ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1447 2020-21 ಜಾಪಸಾಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1448 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕಲ್ಲೂ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1449 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1450 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1451 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1452 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1453 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1454 2020-21 ಎಲೂ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1455 2020-21 ಜಖದೀಶ್ ಅಲಾೂ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1456 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1457 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1458 2020-21 ಮುನಾ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1459 2020-21 ಷರೀಜಾ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1460 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1461 2020-21 ನೀಲಭಮ  ಷನಗುಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1462 2020-21 ಡಿಖನ ಬಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1463 2020-21 ಗೌಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1464 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1465 2020-21 ಭೀಭಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1466 2020-21 ಔವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1467 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1468 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1469 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1470 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1471 2020-21 NABI SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1472 2020-21 ಚಂದರ ಗುಂಡ ಶಿಚಾಮಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1473 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1474 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1475 2020-21 ದವಯಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1476 2020-21 ಅಲಾಾ ಫ್ ಮುಲಾೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1477 2020-21 ಆಶಾಷದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1478 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1479 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1480 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1481 2020-21 ಶಾಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1482 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1483 2020-21 ಅಫಸಾಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1484 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1485 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1486 2020-21 ವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1487 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1488 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಎಸ್ ಮ್ಸನಜಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1489 2020-21 ಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1490 2020-21 ರೇಷಾಮ  ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1491 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1492 2020-21 ಹುಂಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1493 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1494 2020-21 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1495 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1496 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1497 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1498 2020-21 ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1499 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1500 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1501 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1502 2020-21 ಭಲಕ ನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1503 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1504 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1505 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1506 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1507 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಜೀವಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1508 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1509 2020-21 ಉಮ್ಮಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1510 2020-21 ಜೈರಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1511 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1512 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1513 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1514 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1515 2020-21 ಚಿನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1516 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1517 2020-21 ಫಯಗ್ರಲಸಿದದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1518 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1519 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1520 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1521 2020-21 ಸಾಖರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1522 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1523 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1524 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1525 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1526 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1527 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1528 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1529 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1530 2020-21 ದೇವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1531 2020-21 ದಡಡ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1532 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1533 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1534 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1535 2020-21 ಮಂಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1536 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1537 2020-21 ಸನೀಫ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1538 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1539 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1540 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



1541 2020-21 ಮ್ಮಲ್ಲಂಖರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1542 2020-21 ರಾಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1543 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1544 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1545 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1546 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1547 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1548 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1549 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1550 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1551 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1552 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1553 2020-21 ಚಂದರ ವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1554 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1555 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1556 2020-21 ಔಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1557 2020-21 ಶಿಫಷ  ಇಟಗುಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1558 2020-21 ಹಾಜಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1559 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1560 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1561 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1562 2020-21 ವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1563 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1564 2020-21 ಔಳಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1565 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1566 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1567 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1568 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1569 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1570 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1571 2020-21 ಸಿದಾದ ಥ್ಷ ಎ ಲಖೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1572 2020-21 ರೇಖು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1573 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1574 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1575 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1576 2020-21 ವಿದಾಯ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1577 2020-21 ಜಾನಮ್ಸಯಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1578 2020-21 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1579 2020-21 ಸುನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1580 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1581 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1582 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1583 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1584 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1585 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1586 2020-21 ರೇಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1587 2020-21 ಖಾಸಿಂ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1588 2020-21 ಕಾಸಿಮ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1589 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1590 2020-21 ಭಹಾಂತೇವವ ರಿ ನಡಔಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1591 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1592 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1593 2020-21 ಅಂಬಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1594 2020-21 ಮೇಹಿನುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1595 2020-21 ರೇ  ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1596 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1597 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1598 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1599 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1600 2020-21 ಅಯವಿಂದಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1601 2020-21 ಸುಭಾವಚ ಂದರ  ನಾಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1602 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಎಸ್ ನಾಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1603 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1604 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1605 2020-21 ಚಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1606 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1607 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ವಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1608 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1609 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1610 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1611 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1612 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1613 2020-21 ಸಿದದ ಮಯ  ಮ್ಮಯ ಟ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1614 2020-21 ಚಂದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1615 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1616 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1617 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1618 2020-21 ಮದುಲಾೂ  ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1619 2020-21 ಪ್ಪರಿಬೄಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1620 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1621 2020-21 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1622 2020-21 ಷಲೂ ೀಧಿನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1623 2020-21 ಪಂಚಪುಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1624 2020-21 ಜಖನವಾಸ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1625 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1626 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಷರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1627 2020-21 ಭಧುಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1628 2020-21 ದೇವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1629 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1630 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1631 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1632 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1633 2020-21 ಭಲಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1634 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಷನಗುಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1635 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1636 2020-21 ಸನಮ ಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1637 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1638 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



1639 2020-21 AMBAVVA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1640 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1641 2020-21 ಭೀಜರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1642 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1643 2020-21 ಕಾಶಿಮ್ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1644 2020-21 ಸೈದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1645 2020-21 ಸುಂದರ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1646 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1647 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಚೌಡಗುಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1648 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1649 2020-21 ಕಾಶಿತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1650 2020-21 ಖಡಡ ಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1651 2020-21 ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1652 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1653 2020-21 ಪೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1654 2020-21 ಶಿಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1655 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1656 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1657 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1658 2020-21 ದತ್ಾ ತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1659 2020-21 ಎನ್ಸ ಕಮ್ಮಯಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1660 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1661 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1662 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1663 2020-21 ಕೇವ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1664 2020-21 ವಯದ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜಂಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1665 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1666 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1667 2020-21 ಗುಂಡರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1668 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1669 2020-21 ಭೀಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1670 2020-21 ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1671 2020-21 ಭಹಬೂಬ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1672 2020-21 ಆನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1673 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1674 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1675 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಇಟ್ಟಗುಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1676 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1677 2020-21 ತೀಲಾ ಬಾಷಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1678 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1679 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1680 2020-21 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1681 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1682 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1683 2020-21 APPASAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1684 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1685 2020-21 ಸೀಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1686 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1687 2020-21 ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1688 2020-21 ಸಷನ್ಸ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1689 2020-21 ಡ್ರ ವಶಿಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1690 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1691 2020-21 ಭಾಖಯ ವಂತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1692 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1693 2020-21 ಶಂಔರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1694 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1695 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1696 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1697 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1698 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1699 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1700 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1701 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1702 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1703 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1704 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1705 2020-21 ಸುಲೀಚನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1706 2020-21 ಭಾಯತಾಫ ಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1707 2020-21 ಯವಿ ಸಖರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1708 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1709 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1710 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1711 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1712 2020-21 ಧಭಷರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1713 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1714 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ದಾನ ಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1715 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1716 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1717 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1718 2020-21 ಸೇಡ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1719 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1720 2020-21 ಶೇೀಭಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1721 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1722 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1723 2020-21 ಸಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1724 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1725 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1726 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1727 2020-21 ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1728 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1729 2020-21 ಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1730 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1731 2020-21 ಅಂಬಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1732 2020-21 ರ ಕಾವ ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1733 2020-21 ಡಿವಿಂಡರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1734 2020-21 ಅಂಬಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1735 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1736 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



1737 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1738 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1739 2020-21 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1740 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1741 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1742 2020-21 ಸುಬದರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1743 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1744 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1745 2020-21 ಮರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1746 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1747 2020-21 ಟಾಪ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1748 2020-21 ಷಕಕ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1749 2020-21 ಭಧುಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1750 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1751 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1752 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಖಾಯ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1753 2020-21 ಸೀಭಶಕಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1754 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1755 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಖಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1756 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1757 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭನಿ್ನರ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1758 2020-21 ಗುಲಾಬ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1759 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಷ ಸಂಔಲಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1760 2020-21 ಶಿರುದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1761 2020-21 ಭಣಿಔಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1762 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1763 2020-21 ಶಾಹೇದಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1764 2020-21 ನಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1765 2020-21 ಯಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1766 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1767 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1768 2020-21 ಪುಟಟ ರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1769 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1770 2020-21 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1771 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1772 2020-21 MAQBOOL ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1773 2020-21 ಖಾಸಿಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1774 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಫಯಖಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1775 2020-21 ಬಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1776 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1777 2020-21 ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1778 2020-21 ಭಹೇವಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1779 2020-21 ಕೃಶಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1780 2020-21 ಬಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1781 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ  ತಿ ಣಣ  ತ್ಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1782 2020-21 ಸುಜತ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1783 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1784 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1785 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1786 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1787 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1788 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1789 2020-21 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜೇಗಿಷಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1790 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1791 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1792 2020-21 ಅಂಬುಬಾಯಿ ತೆಂಖಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1793 2020-21 ಅಜೀಮುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1794 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1795 2020-21 ನಾರಾಮಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1796 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1797 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1798 2020-21 AMBAVVA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1799 2020-21 ಮವವಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1800 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1801 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1802 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1803 2020-21 ಚಾಂದಿಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1804 2020-21 ಯಸುಲಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1805 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1806 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1807 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1808 2020-21 ಪುಂಡಲ್ಲೀಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1809 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1810 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1811 2020-21 ಸಾವಿತಿರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1812 2020-21 ಶಾಭರಾಮ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1813 2020-21 ಯವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1814 2020-21 ಭಣುಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1815 2020-21 ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1816 2020-21 ವಯಣ  ಚೆನನ  ಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1817 2020-21 ಹುಸೇನ್ಸ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1818 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1819 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1820 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1821 2020-21 ಅನನ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹೀರಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1822 2020-21 ದೇವಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1823 2020-21 ಉಮ್ಮದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1824 2020-21 ದಾಮ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1825 2020-21 ಅಂಬಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1826 2020-21 ಫದುದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1827 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1828 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1829 2020-21 ಅನೀಲಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1830 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1831 2020-21 ಗುರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1832 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತ್ಡಲ್ಲೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹೀರಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1833 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1834 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



1835 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1836 2020-21 ಉಜಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1837 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1838 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1839 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1840 2020-21 ಶಿಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1841 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1842 2020-21 ರೇಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1843 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1844 2020-21 ಧಭಷಪ್ಪಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1845 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1846 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1847 2020-21 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1848 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1849 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಡ್ಟಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1850 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಹಾಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1851 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1852 2020-21 ಸಂತ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1853 2020-21 ನರಂಜನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1854 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1855 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1856 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1857 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1858 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1859 2020-21 ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1860 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1861 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1862 2020-21 ಮೌಲಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1863 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1864 2020-21 ಜಮ್ಮೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1865 2020-21 ಶಿರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1866 2020-21 ಚಂಡಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1867 2020-21 ಚಾಂದ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1868 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1869 2020-21 ಸಂಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1870 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1871 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1872 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1873 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1874 2020-21 ಯಾಲಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1875 2020-21 ಲಲ್ಲಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1876 2020-21 ಗೀಧೂಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1877 2020-21 ಮುಂಟಾಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1878 2020-21 ಶಾಂತ್ವಿೀಯ ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1879 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1880 2020-21 ಶಾಂತ್ವಿೀಯ ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1881 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1882 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1883 2020-21 ಭಳಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1884 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1885 2020-21 ಅಂಬಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1886 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1887 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1888 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1889 2020-21 ರಾಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1890 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1891 2020-21 ಅನಲಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1892 2020-21 ಔರಿಗೀಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1893 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1894 2020-21 ಬಖವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1895 2020-21 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1896 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1897 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1898 2020-21 ಡಿಎಚ್ಆರ್್ಎಂಯು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1899 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1900 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1901 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1902 2020-21 ಜನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1903 2020-21 ನವಿೀನಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1904 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1905 2020-21 ರ ಬಮಯ  ಯಂಕಂಚಿ ಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1906 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1907 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1908 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1909 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1910 2020-21 ಅರುಣ ಖಜಾರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1911 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1912 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1913 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1914 2020-21 ಮೆಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1915 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1916 2020-21 ತುಕಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1917 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1918 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1919 2020-21 ಯಮವಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1920 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1921 2020-21 ಆನಂದ ಹಳಕಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1922 2020-21 ಭೀಭಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1923 2020-21 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1924 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1925 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1926 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1927 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಎಂ ಸಯಳಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1928 2020-21 ಔಲಾತಿ ಎಸ್ ಸಯಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1929 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1930 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1931 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1932 2020-21 ಎನ್ಸ ಗೀಪ್ಪಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



1933 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1934 2020-21 ಕಾಭಣಣ  ಭಲೂ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1935 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1936 2020-21 ಮವವಂತ್ ಕೆಷಯತಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1937 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1938 2020-21 ಶಿಯೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1939 2020-21 ಮುಔರ ಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1940 2020-21 ಅಮ್ಸೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1941 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1942 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಫಫಲಾದ ಯಾಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1943 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1944 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1945 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1946 2020-21 ವಿಲಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಫಫಲಾದ ಯಾಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1947 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1948 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1949 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1950 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1951 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1952 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಡಿ ಕಾಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಫಫಲಾದ ಯಾಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1953 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಫಫಲಾದ ಯಾಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1954 2020-21 ಭಹೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1955 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1956 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1957 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1958 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1959 2020-21 ಅಮಯ   ಬಲ್ಲರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1960 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1961 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1962 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1963 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1964 2020-21 ಅನವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1965 2020-21 ಷವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1966 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1967 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1968 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1969 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1970 2020-21 ಅನನ ಸುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1971 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಬಿೀಯ  ರಾಜುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1972 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1973 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1974 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1975 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1976 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1977 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1978 2020-21 ದೌರ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1979 2020-21 ಶಿರ ೀಭನಾ ಯವಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1980 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1981 2020-21 ಭಸದೇ  ಎ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1982 2020-21 ರೇಭಮ  ಗುರುಲ್ಲಂಖ  ಷನಗುಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1983 2020-21 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1984 2020-21 ಫಷರಾಜ ನಾಗ್ನರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1985 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1986 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1987 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1988 2020-21 ಯಸೂಲ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1989 2020-21 ಮ್ಮಲ್ಲಕಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಶೆಕರ ೀಜಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1990 2020-21 ರಾಗವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1991 2020-21 ರಾಜೇಂದರ  ಮಲಮ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1992 2020-21 ವಿನಯ್ ಆರ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1993 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1994 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1995 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1996 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1997 2020-21 ಸಿೀತಾ ಎನ್ಸ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1998 2020-21 ಔರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

1999 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ರ್ೀತ್ದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2000 2020-21 ಸನುಮಂತ್ಮಯ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2001 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2002 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಭಸಲಾದ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2003 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಶಾಸಿಾ ಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2004 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ನಾಖ  ಬಿೀದಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2005 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2006 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2007 2020-21 ಗುರುರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2008 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2009 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2010 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2011 2020-21 ಔಭಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2012 2020-21 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2013 2020-21 ಪುರುಷೀತ್ಾ ಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2014 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2015 2020-21 ಕಲ್ಲೀಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2016 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಅಲ್ಲೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2017 2020-21 ಗುಂಡರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2018 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2019 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2020 2020-21 ರುಕಾಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2021 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2022 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2023 2020-21 ಅವಿನಾಶ್ ಹಬಾರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2024 2020-21 ಅರುಂಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2025 2020-21 ತಾಹೇರಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2026 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2027 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2028 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2029 2020-21 ವಣಷಮಯ  ಭಲಕ ಮಯ  ಗುತೆಾ ೀದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2030 2020-21 ಅಂಬುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



2031 2020-21 ಔಲನರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2032 2020-21 ಗಿರಿಜಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2033 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2034 2020-21 ಅಲಾೂ  ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2035 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತ್ಲಾವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2036 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಭಡಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2037 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2038 2020-21 ಸುಫಫ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2039 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಹೆಖನಾಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2040 2020-21 ಖುಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2041 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2042 2020-21 ಹಾಸಿನ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2043 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2044 2020-21 ಷಭಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2045 2020-21 ಭಾಷ್ಣಮ್ಸಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2046 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2047 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2048 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2049 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2050 2020-21 ಫಾತಿಮ್ಮಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2051 2020-21 ಫಷರಾಜ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2052 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2053 2020-21 ಅಂಬೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2054 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2055 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಹಷಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2056 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2057 2020-21 ರುಕಮ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2058 2020-21 ಅಭಯನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2059 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2060 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2061 2020-21 ಶಿರುದರ ಮಯ  ಭಠ್ಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2062 2020-21 ಖಣತ್ ವಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2063 2020-21 ಶಂಭುಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2064 2020-21 ಜಯ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2065 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2066 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2067 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2068 2020-21 ಗುಜಜ ಬಾಯಿ ದಣ್ಣಣ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2069 2020-21 ರೂಪ್ಪಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2070 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2071 2020-21 ಸಿದದ   ಳದಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2072 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2073 2020-21 ಫಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2074 2020-21 ಳದಡಿಡ  ರೇ  ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2075 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2076 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2077 2020-21 ಭಸದೇ  ಎ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2078 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2079 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2080 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2081 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2082 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2083 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2084 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2085 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂ. ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2086 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2087 2020-21 ಧಾರು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2088 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2089 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2090 2020-21 ಸೈಮದ್್ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2091 2020-21 ಸಿೀತಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2092 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ನದಾಂಚಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2093 2020-21 ಅಂಬಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2094 2020-21 ಪೀಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2095 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2096 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2097 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಭಹೂಔಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2098 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2099 2020-21 HABIB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2100 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2101 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2102 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2103 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2104 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಕತ್ಾ ಸಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2105 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2106 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2107 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2108 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2109 2020-21 ಜಟೆಟ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2110 2020-21 ಅರುಣಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2111 2020-21 ದೇವಂದರ   ಗಂಗ್ರಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2112 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2113 2020-21 ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2114 2020-21 ಶಾಂತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2115 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2116 2020-21 ದತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2117 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2118 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2119 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2120 2020-21 ತ್ಭಮ ನಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2121 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2122 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2123 2020-21 ಸಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2124 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2125 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2126 2020-21 ರ ಭುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2127 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2128 2020-21 ಭಲಕ ಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



2129 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2130 2020-21 ನಭಷಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2131 2020-21 ಪುಷಾ ತಿ ಕೆ ಮೇೀಟಔಲ್ಲೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2132 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2133 2020-21 ಉಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2134 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2135 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2136 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2137 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2138 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2139 2020-21 ಭಷಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2140 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2141 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2142 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2143 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2144 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2145 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2146 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2147 2020-21 ಪೀತಾಂಫಯರಾವ್ ಎಂ ಭಡಿವಾಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2148 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2149 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2150 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2151 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2152 2020-21 ಮೌಲನಿಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2153 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2154 2020-21 REVU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2155 2020-21 ಮೇನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2156 2020-21 ಸಂಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2157 2020-21 ಬಾಬು ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2158 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2159 2020-21 ಮೂತಿಷ ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2160 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2161 2020-21 ವಿೀಯಭೂಶಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2162 2020-21 ವಿನೀದ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2163 2020-21 ವಣಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2164 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2165 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2166 2020-21 ಸನನ ಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2167 2020-21 ತುಕಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2168 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಗ್ರಮಔವಾಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2169 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2170 2020-21 ಷರೀಜಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2171 2020-21 ಕತೇಜ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2172 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2173 2020-21 ದೇರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2174 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2175 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2176 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2177 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2178 2020-21 ಅನನ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2179 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2180 2020-21 ಸಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2181 2020-21 REVU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2182 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2183 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2184 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2185 2020-21 ಯಸೂಲ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2186 2020-21 ಯಸೂಲ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2187 2020-21 ಹರೇಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2188 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2189 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಸಿ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2190 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2191 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2192 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2193 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2194 2020-21 ಗ್ರಮತಿರ  ದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2195 2020-21 ಜೈತುನಾ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2196 2020-21 USMAN SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2197 2020-21 ರಾಜಣಣ  ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2198 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2199 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2200 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2201 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2202 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2203 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2204 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2205 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2206 2020-21 ಚನಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2207 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2208 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2209 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2210 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2211 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2212 2020-21 ತುಳಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2213 2020-21 ಸುದಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2214 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಕ್ಷ್ವ ಜರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2215 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಲಾಯ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2216 2020-21 ದಷಾ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2217 2020-21 ಷಭವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2218 2020-21 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2219 2020-21 ಶಿಯೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2220 2020-21 ಹೀರಾ ಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2221 2020-21 ಪೀರ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2222 2020-21 ವಕ್ಷ್ೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2223 2020-21 ಲಾಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2224 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2225 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಡಿ ಹಬಾರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2226 2020-21 ಚಾಂದಾಾ ನ್ಸ ಪಟಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



2227 2020-21 ನಾಭದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2228 2020-21 ಗುಡು ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2229 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2230 2020-21 ಅಣಣ  ರಾವ್ ಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2231 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2232 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2233 2020-21 ಗುಂಡ  ಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2234 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ಭಾಯಮ್ಮಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಶೆಕರ ೀಜಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2235 2020-21 ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2236 2020-21 ಗುಲಾಂ ಮೇಹಯುದದ ೀನ್ಸ ಜುನೈದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2237 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ರಾಭನಾರ ವ್ ತಾಂಡಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2238 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಎಂ ಔನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2239 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ   ಡಿ ರಾಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2240 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2241 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2242 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2243 2020-21 ಮೇೀತಿರಾಮ್ ನಮು ವಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2244 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2245 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2246 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2247 2020-21 ಭೀಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2248 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2249 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2250 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2251 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2252 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2253 2020-21 ಈವವ ಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2254 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2255 2020-21 ಸಂತೀಶ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2256 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2257 2020-21 ಭಲಕ ಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2258 2020-21 ಷಯದಾಯ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2259 2020-21 ನಸಿೀರದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2260 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2261 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2262 2020-21 ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2263 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2264 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2265 2020-21 ಶಖೈ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2266 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2267 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2268 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಎಸ್ ಫದಾೂ ಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2269 2020-21 ಶಿ ಕಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2270 2020-21 ರ ಮೇೀದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2271 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2272 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೀದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2273 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2274 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2275 2020-21 ಔಲಾಯ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2276 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2277 2020-21 ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2278 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2279 2020-21 ದೈಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2280 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2281 2020-21 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2282 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2283 2020-21 ಅನನ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2284 2020-21 ಗೌಸರ್ ಸುಲಾಾ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2285 2020-21 ಸೈಮದಾ ಅಭತುಲ್ ಮುಬಿೀನ್ಸ ಮೆಮೂನಾಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2286 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2287 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2288 2020-21 ನ್ನಜಷಹಾನ್ಸ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2289 2020-21 ಈವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2290 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2291 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2292 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2293 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2294 2020-21 ಅಂಫರಿೀಶ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2295 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2296 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ನಂದಾಯ ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2297 2020-21 ಕೇದಾಯನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2298 2020-21 ಬಂಡ  ಕೆಸೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2299 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2300 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2301 2020-21 ಚಿತ್ರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2302 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2303 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2304 2020-21 ಅನುಸೂಯಾ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2305 2020-21 ಖೇಮ್ಸೂ ಂಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2306 2020-21 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2307 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2308 2020-21 ದತಾಾ ರಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2309 2020-21 ಅಜೀಮೇಡಿನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2310 2020-21 ಸಿದದ ಮಯ  ಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2311 2020-21 ಸುಭಾವಚ ಂದರ  ಮಂಟಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2312 2020-21 ಕೈಲಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2313 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2314 2020-21 ಶಿರ ೀಪ್ಪಲ್ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಟಂಫಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2315 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಶೆಕರ ೀಜಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2316 2020-21 ಅಣಣ ರಾಮ ಎಸ್ ಮ್ಮಚಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2317 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2318 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2319 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇದರ ೀಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2320 2020-21 ಭಲಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2321 2020-21 ಶಿರ ಕಾಶ್ ಸಿಎಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2322 2020-21 ಭಹೇಂದರ ಲಾಲ್ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2323 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2324 2020-21 ಭಧುಸೂಧನ್ಸ ಶಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



2325 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2326 2020-21 ಧನಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2327 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2328 2020-21 ಡ್ರ ಗಿರಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2329 2020-21 ಶಂಶಾದ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2330 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2331 2020-21 ತಿೀಥಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2332 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ನಂದ್ದರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2333 2020-21 ದೌಲತ್ರ ಮ ತ್ಡಲ್ಲೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಭದಯಷನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2334 2020-21 ವಯಣಮಯ  ಎಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2335 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2336 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2337 2020-21 ಸುರೇವ ಬಯಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2338 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಭದಯಷನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2339 2020-21 ಸಂತೀಶಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಭದಯಷನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2340 2020-21 ಭಸದೇವ್ ಆರ್ ಕಯಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2341 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2342 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2343 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2344 2020-21 ನಾಭದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2345 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2346 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2347 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಗಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2348 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2349 2020-21 ಮೇೀತಿ ರಾಮ್ ವಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2350 2020-21 ರಾಮು ವಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2351 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2352 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2353 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2354 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2355 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2356 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2357 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2358 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2359 2020-21 ಗುಜಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2360 2020-21 ಔಲೂ ವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2361 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2362 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2363 2020-21 ಸಯಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2364 2020-21 ಶಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2365 2020-21 ಅಂಬಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2366 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2367 2020-21 ಅಭನಮ ಎ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2368 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2369 2020-21 ಭಣುಣ  ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2370 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2371 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2372 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2373 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2374 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2375 2020-21 ಔರುಣಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2376 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2377 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2378 2020-21 ದತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2379 2020-21 ರಾಕೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2380 2020-21 ಯವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2381 2020-21 ಮಂಔಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2382 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2383 2020-21 ಮುಕಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2384 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಖನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2385 2020-21 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2386 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2387 2020-21 ಸಂಖನಫಷ  ಸಂಖನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2388 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2389 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2390 2020-21 ಪಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2391 2020-21 ಕಾಟೆಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2392 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2393 2020-21 ನತಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2394 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2395 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2396 2020-21 ಸುರೇಖಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2397 2020-21 ಅವಿನಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2398 2020-21 ಮೄಸತಾಬ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಡಕಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2399 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಎಸ್ ಸಸೂಷಔಷರ್ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2400 2020-21 ಧೇನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2401 2020-21 ವಯಣ  ಪೂಜರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2402 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2403 2020-21 ಬೇೀಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2404 2020-21 ಆಕಾಶ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2405 2020-21 ಸಂಖಭಮ  ಸಿದಾರ ಭ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2406 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2407 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2408 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2409 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2410 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2411 2020-21 ಶಿರ ೀ ಗುರು ಚಯಣಯತ್ನ  ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ವಯಣರುಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2412 2020-21 ಭಣಿಔಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2413 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2414 2020-21 ಸುದಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2415 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2416 2020-21 ಫಷವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2417 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2418 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2419 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2420 2020-21 ಚೆನನ ಫಷವಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2421 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2422 2020-21 ಚಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



2423 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2424 2020-21 ಖಾಜಾ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2425 2020-21 ಯವಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2426 2020-21 ಜೈತುನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2427 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2428 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2429 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2430 2020-21 ಔಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2431 2020-21 ಸಂಖಮವವ ಯ ಸಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2432 2020-21 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2433 2020-21 ಫಾಮ್ಸಡ್ರ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2434 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2435 2020-21 ಶಂಔಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2436 2020-21 ಮ್ಮಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2437 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2438 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2439 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2440 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2441 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2442 2020-21 ರಂಜತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2443 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2444 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2445 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2446 2020-21 ಭಸಬೂಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2447 2020-21 ಮುಔಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2448 2020-21 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2449 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2450 2020-21 ಗುಣವಂತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2451 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2452 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2453 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2454 2020-21 ಶೆಕ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2455 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2456 2020-21 ಸನೀಫ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2457 2020-21 ಭಹಾದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2458 2020-21 ದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2459 2020-21 ಅಂಜಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2460 2020-21 ನಯಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2461 2020-21 ಶಂಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2462 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2463 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2464 2020-21 ಬಾಬು ಎಚ ಸಮಯ ಲ್ಲೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2465 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2466 2020-21 ಚಂದರ ಭಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2467 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2468 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2469 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2470 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2471 2020-21 ದೇವಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2472 2020-21 ಷಯನಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2473 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2474 2020-21 ಭೂತ್ಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2475 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2476 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2477 2020-21 ಈವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2478 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2479 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2480 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2481 2020-21 ಅನಲ್್ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2482 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2483 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2484 2020-21 ಭೂತ್ಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2485 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2486 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2487 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2488 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2489 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2490 2020-21 ವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2491 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2492 2020-21 ಶಿವಯಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2493 2020-21 ರ ಯಾಖಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2494 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2495 2020-21 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2496 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2497 2020-21 ಫಷಮಯ  ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2498 2020-21 ಫಷವಂತ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2499 2020-21 ವಿಷ್ಣಣ  ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2500 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2501 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2502 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2503 2020-21 ಮುಯಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2504 2020-21 ಚಂದಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2505 2020-21 ಬದರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2506 2020-21 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2507 2020-21 ಸಯೇದಾರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2508 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2509 2020-21 ನಂದನ ನಷ್ಠಠ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2510 2020-21 ಬಾಹುಫಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2511 2020-21 ಬಾಬು ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2512 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2513 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2514 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2515 2020-21 ಭೀಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2516 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2517 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2518 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಸಿೀತಾಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2519 2020-21 ವೈಜನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2520 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



2521 2020-21 ಸುನೀಲಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2522 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2523 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2524 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2525 2020-21 MD ಯೂನಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2526 2020-21 ಶಕ್ ಫಾಕ್ ವರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2527 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2528 2020-21 ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ ಎನ್ಸ ಮುಚಚ ಖೇದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2529 2020-21 ಭಹಾಂತೇವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2530 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2531 2020-21 ರುದರ ಮಯ  ಭಠ್ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2532 2020-21 ಮಂಖಳೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2533 2020-21 ಶಿವಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2534 2020-21 ಇಂದುಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2535 2020-21 ಪಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2536 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2537 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2538 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2539 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2540 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2541 2020-21 ವಶಿಔಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2542 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2543 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2544 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2545 2020-21 ಹುಸೇನಿಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2546 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2547 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2548 2020-21 ಫಷಭಮ  ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2549 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2550 2020-21 ಶಿರ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2551 2020-21 ಪೀರ್ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2552 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2553 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2554 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2555 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2556 2020-21 ರ ಭಾಔಯ ರ್ೀತ್ದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2557 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2558 2020-21 ಶಾಂತಿವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2559 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2560 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2561 2020-21 ವಿೀಯ ಭೂಶಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2562 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಜಯ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2563 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಜಯ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2564 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2565 2020-21 ಯಶುರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2566 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2567 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2568 2020-21 ಪಹಾಷನಾ ನಸಿರ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2569 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2570 2020-21 ನಾಭದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2571 2020-21 ಬಖವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2572 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2573 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2574 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2575 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2576 2020-21 ಜಮನಂದ್ ಔಣ್ಣಣ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2577 2020-21 ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಭಡಿಖಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2578 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2579 2020-21 ಶುರ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2580 2020-21 ಸಂಜಯ್ ಆರ್ ಔಲ್ಲೂ ಔಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2581 2020-21 ಬಾಬುಮ್ಸಮನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2582 2020-21 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2583 2020-21 ಕಶಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2584 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2585 2020-21 ಲಔಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2586 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಮ್ಸೀರುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2587 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2588 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2589 2020-21 ಶಂಔಯನಾಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2590 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2591 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2592 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2593 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2594 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2595 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2596 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಲಖೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2597 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ದೇಯಭಣಿ ಪೂಜಾರಿಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2598 2020-21 ವಯಣ  ನಾಯಕ ೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2599 2020-21 ಅನನ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2600 2020-21 MD ಕದೀರುದದ ೀನ್ಸ ಬಾಯ ಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಲಾೂ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2601 2020-21 ಎಂಡಿ ಉಭರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2602 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2603 2020-21 ಜೈದರ ತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2604 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2605 2020-21 ಶೆಲೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2606 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2607 2020-21 ಯವಿೀಂದರ  ಎ ಡಿಗ್ರನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2608 2020-21 ಧನೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2609 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2610 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2611 2020-21 ಚನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2612 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2613 2020-21 ರಾಜಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2614 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2615 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2616 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2617 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2618 2020-21 ಲಾಲ್ಬ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



2619 2020-21 ಭಲನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2620 2020-21 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2621 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2622 2020-21 ಅಂಫರಿೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2623 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2624 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2625 2020-21 ಮಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2626 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2627 2020-21 APPASAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2628 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2629 2020-21 ಅನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2630 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2631 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2632 2020-21 ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2633 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2634 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2635 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2636 2020-21 ವಯಣ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2637 2020-21 ಬವಾನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2638 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2639 2020-21 ಭಹೇವಕಮ್ಮಯ ಷನಬೇೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2640 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2641 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2642 2020-21 ಭಧರ್ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2643 2020-21 ವಣಷಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2644 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2645 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2646 2020-21 ನಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2647 2020-21 ಶಿಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2648 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2649 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2650 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2651 2020-21 ವಿೀಯಣಣ  ಷಫಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2652 2020-21 ಭಣಿಔಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2653 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2654 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2655 2020-21 ಭಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2656 2020-21 ನಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2657 2020-21 ಭಾಗಿೀಯತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2658 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2659 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2660 2020-21 ALI SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2661 2020-21 ಪತಿೀಮ್ಮ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2662 2020-21 ಖಾಲ್ಲಕ್ ಉಲಾೂ  ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2663 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2664 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2665 2020-21 ಬುರಾನ್ಸ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2666 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಸುತಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2667 2020-21 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2668 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2669 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2670 2020-21 ಔನೀಜ್ ಫಾತಿಮ್ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2671 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2672 2020-21 ಮಂಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2673 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2674 2020-21 ಶಿಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2675 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2676 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2677 2020-21 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2678 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2679 2020-21 ಶಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2680 2020-21 ಭಹಾಂತೇವ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2681 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2682 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2683 2020-21 IRAPPA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2684 2020-21 ಫಷರಾಜ I ಇಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2685 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2686 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2687 2020-21 ಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2688 2020-21 ಹೀರಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2689 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2690 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2691 2020-21 ಗಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2692 2020-21 ಚಿತ್ರ  ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2693 2020-21 ಶಿಶಂಔಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2694 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2695 2020-21 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಉಭನಾನ  ನೆಲ್ಲರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2696 2020-21 ಜಮಶಿರ ೀ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2697 2020-21 ದವಯಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2698 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2699 2020-21 ಗಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2700 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2701 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2702 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2703 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2704 2020-21 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2705 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2706 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2707 2020-21 ಲೀಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2708 2020-21 ಧನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2709 2020-21 ಪುರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2710 2020-21 ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2711 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2712 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2713 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2714 2020-21 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2715 2020-21 ರಾಜಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2716 2020-21 ಶಿಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



2717 2020-21 ಭಸಾಾ ನ್ಸ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2718 2020-21 ರಾಜರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2719 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2720 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2721 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2722 2020-21 ಶಂಔಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2723 2020-21 ರಾಭನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2724 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2725 2020-21 TOPU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2726 2020-21 ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2727 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2728 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2729 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2730 2020-21 ಚಕಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2731 2020-21 ಖಾಸಿಂ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2732 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2733 2020-21 ಥಾರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2734 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2735 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2736 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2737 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2738 2020-21 ಔಯಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2739 2020-21 ಧಭಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2740 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ನಟಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2741 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2742 2020-21 ರಾಜಂದರ  ಬಾಬುರಾವ್ ವಾಕೀಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2743 2020-21 ಜಖದೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2744 2020-21 ಕಶಾಲ್ ಚಂದರ ಶಕಯ ಯತ್ಕ ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2745 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2746 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2747 2020-21 ರಾಜೇವವ ರಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2748 2020-21 ಸುಜಾತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2749 2020-21 ಚಡಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2750 2020-21 ಸುಜಾತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2751 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2752 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2753 2020-21 ಸಿದದ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2754 2020-21 MATIVANT ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2755 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2756 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2757 2020-21 ವರಿೀಫಾ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2758 2020-21 GEMU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2759 2020-21 ಅಮ್ಸೀರ್ ಸಮ್ಮಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2760 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2761 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಶೆಕರ ೀಜಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2762 2020-21 ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ ಭಹಾಂತ್ಗೀಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2763 2020-21 ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಅಬುದ ಲ್ ಖನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2764 2020-21 ಷಪ್ಪನ  ರೆಡಿಡ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2765 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2766 2020-21 DEVLA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2767 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2768 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2769 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2770 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2771 2020-21 ಧಯಭರಾಜ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2772 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2773 2020-21 ಭದಯಸಾಫ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2774 2020-21 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2775 2020-21 ಕಾಫಷವಯ  ಸಾವಿವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2776 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2777 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2778 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2779 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2780 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2781 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2782 2020-21 ಸುಶಿೀಲ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2783 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2784 2020-21 ಸಾಫಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2785 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಹೂಷಮ ನೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2786 2020-21 ಚನನ ವಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2787 2020-21 ನರಂಜಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2788 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2789 2020-21 ಧೀಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2790 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2791 2020-21 ಷತಿೀವಚ ಂದರ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2792 2020-21 GEMU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2793 2020-21 ಧನಿ ಂಗ್ ಜಾಡವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2794 2020-21 ತುಕಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2795 2020-21 ತಾರಾನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2796 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2797 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2798 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2799 2020-21 ವಿೀಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2800 2020-21 ಸೀಭನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2801 2020-21 ಆನಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2802 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ವಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2803 2020-21 ಚಂದರ ಶಕಯ ಎ ಮಂಖನೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2804 2020-21 ವಿೀಯಬದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2805 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಶೆಕರ ೀಜಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2806 2020-21 ಡ್ರ ವಿನಮಸಾಖಯ ವಭಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2807 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2808 2020-21 ಅಡ್ಟಪ್ಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2809 2020-21 ಎಂಕೆಆರ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2810 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2811 2020-21 ಭಹತಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2812 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2813 2020-21 ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2814 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಸಡದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



2815 2020-21 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2816 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2817 2020-21 ಧನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2818 2020-21 ರೇ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2819 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2820 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2821 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2822 2020-21 ಗುರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2823 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2824 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2825 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2826 2020-21 ಪುಟಲವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2827 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2828 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2829 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2830 2020-21 ಮ್ಮಶಾಕ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2831 2020-21 ಸಂಗಿೀತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2832 2020-21 ಭಲನ್ಸ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಬಿಡ್ರಡ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2833 2020-21 ನಯಸರಿ ಡಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2834 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2835 2020-21 ಲಾಲ್ ಅಸಭದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2836 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2837 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2838 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಮೇಳಕೇಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2839 2020-21 ಶಂಶೇೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2840 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಎಸ್ ಬಿರಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2841 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2842 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2843 2020-21 ಹೈದರ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2844 2020-21 ರಾಜೇವವ ರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2845 2020-21 ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2846 2020-21 ಸುದಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2847 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2848 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2849 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2850 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2851 2020-21 ನಯಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2852 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2853 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2854 2020-21 ಸಂತ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2855 2020-21 ವಿಜಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2856 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2857 2020-21 ರ ವಿೀಣ್ ಎಂ ಔಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2858 2020-21 ಜಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2859 2020-21 ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2860 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2861 2020-21 ಅಂಫವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2862 2020-21 ಹುಂಚಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2863 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2864 2020-21 ಹನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2865 2020-21 ಹುಣಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2866 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2867 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2868 2020-21 ಬಖವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2869 2020-21 ಗುರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2870 2020-21 ಗೌರಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2871 2020-21 ಹುಂಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2872 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2873 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2874 2020-21 ಅನುಸೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2875 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2876 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2877 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2878 2020-21 ರುಕಮೇಟ ೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2879 2020-21 ಜುಲೇಖಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2880 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2881 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2882 2020-21 ಭಹಾಂತೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2883 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2884 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2885 2020-21 ಅವ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2886 2020-21 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2887 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2888 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2889 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2890 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2891 2020-21 ಲೀಕಾನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2892 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2893 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2894 2020-21 ಮುದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2895 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2896 2020-21 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2897 2020-21 ಷವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2898 2020-21 ಸಿೀತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2899 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2900 2020-21 ಭೀಭಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2901 2020-21 ಖೀರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2902 2020-21 ತೇಜ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2903 2020-21 ಬಿಸಿಮ ಲಾೂ  ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2904 2020-21 ಇಕಾಫ ಲ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2905 2020-21 ದನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2906 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಸಿಂ ಔನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2907 2020-21 ಗಿಯಗೀಳ್ ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2908 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2909 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2910 2020-21 ಶಿಯೀಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2911 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2912 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



2913 2020-21 ಸಿದಾರ ಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2914 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2915 2020-21 ಸಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2916 2020-21 ವಿದಾಯ ಸಾಖರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2917 2020-21 ಶಂಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2918 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2919 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2920 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2921 2020-21 ಜಾಪರ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2922 2020-21 ಫಷಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2923 2020-21 .ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2924 2020-21 ಕಶಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2925 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2926 2020-21 ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2927 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2928 2020-21 ಜಖದೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2929 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2930 2020-21 ಬೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2931 2020-21 ಬೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2932 2020-21 ಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2933 2020-21 ಫಷರಾಜ ಎನ್ಸ ಯ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2934 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2935 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಎಚ ಬಿರೇದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2936 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2937 2020-21 ಇಕಾಫ ಲ್ ವಾಹ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2938 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2939 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2940 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2941 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2942 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2943 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2944 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2945 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2946 2020-21 ಚಿದಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2947 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2948 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2949 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2950 2020-21 ತೇಜೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2951 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2952 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2953 2020-21 ನಬಿ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2954 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2955 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2956 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2957 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2958 2020-21 ದೇವಿಂದರ   ಜಂಫಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2959 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2960 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2961 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2962 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2963 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2964 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2965 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2966 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2967 2020-21 ಸಿದದ ಮಯ  ಸಾವ ಮ್ಸ ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2968 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2969 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2970 2020-21 ಆನೆಮ್ಮಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2971 2020-21 ಸುದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2972 2020-21 ಭಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2973 2020-21 ಬೇೀಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2974 2020-21 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2975 2020-21 ಅಶಿವ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2976 2020-21 ಖುಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2977 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2978 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2979 2020-21 ಭಸದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2980 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2981 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2982 2020-21 ಸೇವಂತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2983 2020-21 ಸುಭಾಸ್ ಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2984 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2985 2020-21 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2986 2020-21 ಹುಸೇನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2987 2020-21 ಈವಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2988 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2989 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2990 2020-21 ಯಾಂಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2991 2020-21 ದೇವಿಡ್ರಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2992 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2993 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2994 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2995 2020-21 ಇರಾಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2996 2020-21 ದಗಂಫರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2997 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2998 2020-21 ದಾಮ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

2999 2020-21 ರ ವಿೀಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3000 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3001 2020-21 ರಂಗಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3002 2020-21 ಸುಜಾತಾ ಜಂಖಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3003 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3004 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3005 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3006 2020-21 ಖಣೇಶ್ ನಂದ್ದರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3007 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3008 2020-21 ಮ್ಸೀನಾಕ್ಷ್ಮ  ದುಮ ರಾಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3009 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3010 2020-21 ಫಷರಾಜ ಹಂಡೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3011 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3012 2020-21 ವಿರಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3013 2020-21 ಶಿದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3014 2020-21 ಜವರಿಯಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3015 2020-21 ಶಿೀಮ್ಮ ಷಮ್ಸರ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3016 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜೈದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3017 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3018 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3019 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3020 2020-21 ಗುರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3021 2020-21 ಡೌಲಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3022 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3023 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3024 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3025 2020-21 ರೇಣ ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3026 2020-21 ಚಂದರ  ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3027 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3028 2020-21 ವಿರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3029 2020-21 ಮೌನೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3030 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3031 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3032 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3033 2020-21 ಔಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3034 2020-21 ಶಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3035 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3036 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3037 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3038 2020-21 ಶಿಕರೇವವ ಯ sk ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3039 2020-21 NABI SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3040 2020-21 ಅನುಷ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3041 2020-21 ಚಿತ್ರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3042 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3043 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3044 2020-21 ವಿೀಯಣಣ  ಎಂ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3045 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3046 2020-21 ಭಣಿಔರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3047 2020-21 ರೇಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3048 2020-21 ಅಂಬಾರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3049 2020-21 ಉಮ್ಮಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3050 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3051 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3052 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ  ಎಸ್ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3053 2020-21 DATTU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3054 2020-21 ರ ವಿೀಣ್ ಕೀರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3055 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3056 2020-21 ನತಾ ಕೀರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3057 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3058 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3059 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3060 2020-21 ನಾಭದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3061 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3062 2020-21 ಭಹೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3063 2020-21 ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3064 2020-21 ರಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3065 2020-21 ರ ಮೇೀದಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3066 2020-21 ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3067 2020-21 ಷಮ್ಸೀರ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3068 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3069 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3070 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3071 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3072 2020-21 ಔಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3073 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3074 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3075 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3076 2020-21 ವಯಣ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3077 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3078 2020-21 ಭಸಬೂಬ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3079 2020-21 ಔಭಲ  ರಿಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3080 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3081 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3082 2020-21 ಜಯ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3083 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3084 2020-21 ಶಿವುಕಮ್ಮರ್ ಎಂ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3085 2020-21 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3086 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3087 2020-21 ಚನಶೄಟಟ  ಕೀರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3088 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3089 2020-21 ಶಾಭಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3090 2020-21 ಬಾಬು ರಾವ್ ರಾಂಪುರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3091 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3092 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3093 2020-21 ಅನುಷಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3094 2020-21 ಖುಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3095 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3096 2020-21 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3097 2020-21 ಭನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3098 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3099 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3100 2020-21 ಭನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3101 2020-21 ಅನನ ರಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3102 2020-21 ಅನುಷಯಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3103 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3104 2020-21 ಧುಲಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3105 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3106 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3107 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಳ್ಳಕೀಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3108 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3109 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3110 2020-21 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3111 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3112 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3113 2020-21 ಶಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3114 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3115 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3116 2020-21 ಷಯನಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3117 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3118 2020-21 ಸಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3119 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3120 2020-21 ಬೇೀಜರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3121 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3122 2020-21 ಖೈರಾಖಾ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3123 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3124 2020-21 ಭಹಾದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3125 2020-21 ತುಕಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3126 2020-21 KANU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3127 2020-21 ಗುರುಮಯ  ಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3128 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3129 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3130 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3131 2020-21 ತುಳಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3132 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3133 2020-21 ಜಲನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3134 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3135 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3136 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3137 2020-21 ಶೇೀಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3138 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3139 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3140 2020-21 ರುದರ  ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3141 2020-21 ಸೈಜಾಡಿಫ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3142 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3143 2020-21 ಗುರುಪ್ಪದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3144 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3145 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3146 2020-21 ಸನುಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3147 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3148 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3149 2020-21 ವಯಣಭಮ  ನಾಭಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3150 2020-21 ಯವಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3151 2020-21 ಅಲಾೂ  ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3152 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3153 2020-21 ಅಭಯನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3154 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3155 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3156 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3157 2020-21 ಚಿಔಕ ವಿರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3158 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3159 2020-21 ಜೈ ಭೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3160 2020-21 ಈವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3161 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3162 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3163 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3164 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3165 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3166 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3167 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಬಿಡ್ರಡ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3168 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3169 2020-21 ದಲೆಾದ್ ರಿಜಾವ ನ್ಸ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3170 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3171 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3172 2020-21 ಯಮಶ್ ದೇವಮುಖ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಬಿಡ್ರಡ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3173 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3174 2020-21 ಭಹಾವಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3175 2020-21 ಫನಾವ ರಿಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3176 2020-21 ನಬಿಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3177 2020-21 ಚಂದರ ಭಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3178 2020-21 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3179 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಮುತಿೀಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3180 2020-21 ಶಿರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3181 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3182 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3183 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3184 2020-21 ಶಿವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3185 2020-21 ಪ್ರ ೀಭಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3186 2020-21 ಮೇನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3187 2020-21 ನಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3188 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಶೆಕರ ೀಜಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3189 2020-21 ಸಾವಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಶೆಕರ ೀಜಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3190 2020-21 KANU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3191 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3192 2020-21 ಫಷಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3193 2020-21 ಭಲಕ   ಬಂಡ  ಮ್ಮಳಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3194 2020-21 ಖಣತಿ ರ ಷನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3195 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3196 2020-21 ಗುಂಡರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3197 2020-21 ಸಂಜೀಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3198 2020-21 ಮ್ಮಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3199 2020-21 ಏಔನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3200 2020-21 ಗ್ರನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3201 2020-21 ಕೀಟಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3202 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಾಸಿೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3203 2020-21 ಪಜುೂ ನಸಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3204 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3205 2020-21 ಇರಾಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3206 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3207 2020-21 ತಾನಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3208 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3209 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3210 2020-21 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3211 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3212 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3213 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3214 2020-21 ಔಫಷಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3215 2020-21 ಕಮ್ಮರ್ ದಡಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3216 2020-21 ಮೌಲಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3217 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3218 2020-21 ವಿೀಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3219 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3220 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3221 2020-21 ಚನನ ವಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3222 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3223 2020-21 ಶಷಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3224 2020-21 ಹೀಳಕ ರ್ ತುಕಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3225 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3226 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3227 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3228 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3229 2020-21 ರೇಖು ನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3230 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3231 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3232 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3233 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3234 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3235 2020-21 ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3236 2020-21 ಅನುಸೂಯಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3237 2020-21 ಶಾಭರಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3238 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3239 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3240 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3241 2020-21 ಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3242 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3243 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3244 2020-21 ಸಾಯಿಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3245 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3246 2020-21 ಶಾಬೂಡಿನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3247 2020-21 ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3248 2020-21 ವಯಣಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3249 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3250 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3251 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3252 2020-21 ಮಶೇೀದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3253 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3254 2020-21 ಮೄಸಬೂಬ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3255 2020-21 ಭಲೂ ಮಯ  ಎಂ ಚಿಔಕ ಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3256 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3257 2020-21 SHNKREPPA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3258 2020-21 ವರ ಣಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3259 2020-21 ಪುಟಾಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3260 2020-21 ನಾಸಿೀರ್ ಎಸ್್ಎಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3261 2020-21 ವಿೀರೇಂದರ  ಮ್ಸಶಾರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3262 2020-21 ಗಿರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3263 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3264 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3265 2020-21 ರ ಭಾಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3266 2020-21 ಯಶುರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3267 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3268 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3269 2020-21 ಸಂಖನಗೌಡ ಎಸ್ ಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3270 2020-21 ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3271 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3272 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3273 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3274 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3275 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3276 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3277 2020-21 ಖಜರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3278 2020-21 ಗುಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3279 2020-21 ಚಿದಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3280 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3281 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3282 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3283 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3284 2020-21 ಷಫನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3285 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3286 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3287 2020-21 ದೌರ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3288 2020-21 ತೇಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3289 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3290 2020-21 ಹಾಸಿನಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3291 2020-21 ಜೀರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3292 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3293 2020-21 ರ ಭು ಎಂ ಹುಗ್ರಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3294 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3295 2020-21 ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3296 2020-21 ಸನೀಫಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3297 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3298 2020-21 MD. ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3299 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3300 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3301 2020-21 ಷಮಯ ದ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3302 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3303 2020-21 ಬಾಬು ಜಾದವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3304 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3305 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3306 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3307 2020-21 ಡ್ರಟ್ನ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3308 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3309 2020-21 AMBU BAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3310 2020-21 ಭಹಾಂತ್  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಶೆಕರ ೀಜಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3311 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಖಣಾಚಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಬಿಡ್ರಡ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3312 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಶುಕ್ದರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಬಿಡ್ರಡ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3313 2020-21 ಖಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3314 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3315 2020-21 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3316 2020-21 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3317 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3318 2020-21 ಬಾಬು ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3319 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3320 2020-21 ಕಪಂದರ  ಜಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3321 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3322 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3323 2020-21 ಭಹಬೂಬಾ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3324 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3325 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3326 2020-21 ವಯಣಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3327 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3328 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3329 2020-21 ಸುಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3330 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3331 2020-21 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3332 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಜ ನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3333 2020-21 ರುದರ ಗೌಡ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3334 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3335 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3336 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3337 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3338 2020-21 ಕಾಟೆಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3339 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3340 2020-21 ಶಿರ ೀಪ್ಪಲ್ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಟಂಫಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3341 2020-21 ನಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3342 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3343 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3344 2020-21 ಸಂದೀಪ್ ಔದಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3345 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3346 2020-21 ವಶಿಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3347 2020-21 ಶಿರ ೀ ಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3348 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3349 2020-21 ಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3350 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3351 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಬಿಡ್ರಡ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3352 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಮ್ಮಳ  ಮೇಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3353 2020-21 ಣಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3354 2020-21 ಜೈರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3355 2020-21 FATABAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3356 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3357 2020-21 ದೇವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3358 2020-21 KANU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3359 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3360 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3361 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿ ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3362 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3363 2020-21 ಮೇಸಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3364 2020-21 ಗುಂಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3365 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3366 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3367 2020-21 ರ ದೀಪ್ ಆರ್ ಜಡ್ಟಜ ಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3368 2020-21 ಜಖನಾನ ಧ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3369 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3370 2020-21 ಷಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3371 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3372 2020-21 ಯವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3373 2020-21 ದೇವ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3374 2020-21 ಜಾಯ ಂಡೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3375 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3376 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3377 2020-21 ಫಷವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3378 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3379 2020-21 ಶೇೀಭಾ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3380 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3381 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3382 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಕಾಸಿಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3383 2020-21 ಭಲೂ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3384 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3385 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ರಾಜಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3386 2020-21 ಶಿ ಷಯನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3387 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3388 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3389 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3390 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3391 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3392 2020-21 INDU BAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3393 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3394 2020-21 ಟಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3395 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3396 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3397 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3398 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3399 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3400 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3401 2020-21 ತಿೀಥಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3402 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3403 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3404 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3405 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3406 2020-21 ತಿ ಣಣ  ಓರಾದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3407 2020-21 ಸುಮ್ಸತಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3408 2020-21 ರಾಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3409 2020-21 ಅನನ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3410 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3411 2020-21 ಸುಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3412 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3413 2020-21 ಚೊೀಔಲಾ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3414 2020-21 ರಾಡ್ರಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3415 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಎಂ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3416 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3417 2020-21 ಧನಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3418 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3419 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3420 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3421 2020-21 ಕ್ಷ್ವನಾಫ ಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3422 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3423 2020-21 ಷತಾರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3424 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3425 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3426 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3427 2020-21 ವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3428 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3429 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3430 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಶಿವಿಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3431 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3432 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3433 2020-21 ಗುರುಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3434 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3435 2020-21 ನಭಷಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3436 2020-21 ಮ್ಮಯ ನಿ ಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3437 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3438 2020-21 ಭಡಿವಾಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3439 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3440 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3441 2020-21 ಪುಂಡಲ್ಲೀಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3442 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3443 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3444 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3445 2020-21 ಟಔಕ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3446 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3447 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3448 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3449 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3450 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3451 2020-21 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3452 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3453 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3454 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3455 2020-21 ರಾಹುಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3456 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3457 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3458 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3459 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3460 2020-21 ಉಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3461 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3462 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3463 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3464 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3465 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3466 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3467 2020-21 ಭಲೂ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3468 2020-21 ಮ್ಮಧರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3469 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ  ಸಿೀತಾಳಗೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3470 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3471 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3472 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3473 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3474 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3475 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3476 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3477 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3478 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3479 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3480 2020-21 ಸುಫಫ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3481 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3482 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3483 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3484 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3485 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3486 2020-21 ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3487 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3488 2020-21 ದೇವಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3489 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಹರಾಪುಸಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3490 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3491 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3492 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3493 2020-21 ಭಹಾದೇ ಮಂಥಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3494 2020-21 ರಾಣೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3495 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3496 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3497 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3498 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3499 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3500 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಪುರೀಹತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3501 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3502 2020-21 ಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3503 2020-21 ಚಂದರ ಶಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3504 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3505 2020-21 ಅಭರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3506 2020-21 UDUPI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3507 2020-21 ಸನಮ ಂತ್  ಮಲಗುಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3508 2020-21 ಮವವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3509 2020-21 ಸುಜಾತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3510 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3511 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3512 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3513 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3514 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3515 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3516 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3517 2020-21 ಕಾನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3518 2020-21 ಭಹಾಂತೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3519 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3520 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3521 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3522 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3523 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3524 2020-21 ಭಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಾೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3525 2020-21 ಹಯಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3526 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3527 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3528 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3529 2020-21 ಷವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3530 2020-21 ಗೀವಿಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3531 2020-21 ಅನುವಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3532 2020-21 ಪ್ರ ೀಮ್ಸಂಗ್ ದೇರ ಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3533 2020-21 ಫಷರಾಜ ಯಾಯಬಾಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3534 2020-21 ಜಭಕಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3535 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3536 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಕಾಶಿರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3537 2020-21 ಜೆಮು ಡ್ರಯ ನಿ ಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3538 2020-21 ನಯಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3539 2020-21 ಷತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3540 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3541 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3542 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3543 2020-21 ಜೆಮ್ಮಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3544 2020-21 ಸೇವಂತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3545 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3546 2020-21 ರ್ಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3547 2020-21 ಮ್ಮಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3548 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3549 2020-21 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3550 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3551 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3552 2020-21 ಮ್ಮಧರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3553 2020-21 ಶಾಂತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3554 2020-21 ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಶಿತ್ಲಗಿರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3555 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3556 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3557 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3558 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3559 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ  ಮುಚೆಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3560 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3561 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3562 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3563 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3564 2020-21 ಫಷವಂತ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3565 2020-21 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3566 2020-21 ಸಂಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3567 2020-21 ಮರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3568 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3569 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3570 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3571 2020-21 ಮೇೀಟರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3572 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3573 2020-21 ಗಂಗು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3574 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3575 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3576 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3577 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3578 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3579 2020-21 ಔಲೂ   ಧಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3580 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3581 2020-21 ಸುಫಫ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3582 2020-21 ಭೀಮ್ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3583 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3584 2020-21 ತೀಪು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3585 2020-21 ಭೀಮಿ್ಸ ಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3586 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3587 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3588 2020-21 ಸಿದಾರ ಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3589 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3590 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3591 2020-21 ರಾಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3592 2020-21 ಭೀಭಶೄಟಟ  ಚವಾಹ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3593 2020-21 ಮೇೀನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3594 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3595 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3596 2020-21 ಭಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3597 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3598 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಭೀಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3599 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3600 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3601 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3602 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3603 2020-21 ಅನವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3604 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3605 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3606 2020-21 ಅಮಯ ಣಣ  ಅತಿತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3607 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3608 2020-21 ಶಾಫವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3609 2020-21 ಭೀಭಶಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3610 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3611 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ತಂಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3612 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3613 2020-21 ಸಂಖಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3614 2020-21 ರೆಸನಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3615 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3616 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3617 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3618 2020-21 ಭೀಭಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3619 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3620 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3621 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3622 2020-21 ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3623 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3624 2020-21 ಔಲಾಯ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3625 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3626 2020-21 ರುಔಮ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3627 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3628 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3629 2020-21 ದರ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3630 2020-21 ಧನುಯಮ್ ಚನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3631 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3632 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3633 2020-21 ಪುತ್ರ ಣಣ  ಅಲ್ಲಯಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3634 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3635 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3636 2020-21 ಪಂಚಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3637 2020-21 ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಖಾವಾಜ  ಶಾಯಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3638 2020-21 ಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3639 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3640 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3641 2020-21 ರಾಣೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3642 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3643 2020-21 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3644 2020-21 ಫಷವಾಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3645 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3646 2020-21 ಉಮ್ಮದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3647 2020-21 ಶಿರ ೀನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3648 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3649 2020-21 ವರ ಣಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3650 2020-21 ಅನಲಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3651 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3652 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3653 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3654 2020-21 ಹೇಮ್ಮತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3655 2020-21 ರಾಣೀಜ ಎಸ್್ಎಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3656 2020-21 ರ ಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3657 2020-21 ನೆಹೆರು ಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3658 2020-21 ಶಿವಾನಂದಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3659 2020-21 ಹೀರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3660 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3661 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3662 2020-21 ವಿದಾಯ ಸಾಖರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3663 2020-21 ಯವಿಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3664 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3665 2020-21 ರುಔಕಮುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3666 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3667 2020-21 ನಾಖಣಣ  ನಲ್ಲರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3668 2020-21 ಮ್ಮಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3669 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3670 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3671 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3672 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3673 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3674 2020-21 ಬಾಸೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3675 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3676 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3677 2020-21 ಅಲ್ಲಮುನಸಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3678 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3679 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3680 2020-21 ಈಯಮಯ  ಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3681 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3682 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3683 2020-21 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3684 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3685 2020-21 ರಾಜಮ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3686 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3687 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3688 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3689 2020-21 ETHABAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3690 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3691 2020-21 ಹೀರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3692 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3693 2020-21 ಹುಸೇನ್ಸ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3694 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3695 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3696 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3697 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3698 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3699 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3700 2020-21 ಭಹಾದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3701 2020-21 ಸನಮ ಂತ್ರ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3702 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3703 2020-21 ಪಕ್ಷ್ೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3704 2020-21 ಜಮರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3705 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3706 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3707 2020-21 ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3708 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3709 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಆಸಿಫ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3710 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3711 2020-21 ರುದರ ಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3712 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಭನೀಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3713 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3714 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3715 2020-21 ಮುಕಾಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3716 2020-21 ಮೌಲಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3717 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3718 2020-21 ಫಾರೂಕ್ ಶಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3719 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3720 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3721 2020-21 ಜೀರ್ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3722 2020-21 ದತುಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3723 2020-21 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3724 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3725 2020-21 ಧಭಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3726 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3727 2020-21 ಸಿದಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3728 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3729 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3730 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3731 2020-21 ಶಾಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3732 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3733 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3734 2020-21 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3735 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3736 2020-21 ದಷಾ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3737 2020-21 ಅಂಬಾವಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3738 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3739 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3740 2020-21 ವಬಿಫ ೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3741 2020-21 ವಫಯಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3742 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3743 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3744 2020-21 ವಿೀಯಬದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3745 2020-21 ಭಹಾಲ್ಲಂಖ  ಕಯಫ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3746 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3747 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3748 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3749 2020-21 ವಿೀಯಣಣ  ಹರೇ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3750 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3751 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3752 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3753 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3754 2020-21 ಫಷವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3755 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3756 2020-21 ವಣಷಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3757 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3758 2020-21 ಭದರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3759 2020-21 ರ ಭಾತಿ ವಿ ಗುತೆಾ ೀದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3760 2020-21 ಬಬಿಟಾ ಕೆ ಗುತೆಾ ೀದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3761 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3762 2020-21 ಶಿಯೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3763 2020-21 ಪಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3764 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3765 2020-21 ಸಂಭಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3766 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3767 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3768 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3769 2020-21 ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಪುಂಡಲ್ಲೀಔ ಖಜಾರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3770 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3771 2020-21 ಶಂಔಯಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3772 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3773 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3774 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3775 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3776 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3777 2020-21 ಶಿಕಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3778 2020-21 ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3779 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3780 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3781 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3782 2020-21 ಶಿಲ್ಲಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3783 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3784 2020-21 ಸಂಖ  ಚೊೀಯಖಸಿಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3785 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3786 2020-21 ಮುಷಾ ಫಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3787 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3788 2020-21 ಇಸಾಮಯಿಲ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3789 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3790 2020-21 ಮಂಖಳೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3791 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3792 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಮ್ಮದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3793 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3794 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3795 2020-21 ಶಿರ ೀಪ್ಪಲ್ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಟಂಫಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3796 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3797 2020-21 ತುಳಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3798 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3799 2020-21 ಬಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3800 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3801 2020-21 ನಾಖಭಮ  ಚೆನನ  ಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3802 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3803 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3804 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3805 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3806 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3807 2020-21 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3808 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3809 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3810 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3811 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3812 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3813 2020-21 ಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3814 2020-21 ಮವವಂತ್ ಕಕಭಕ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3815 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3816 2020-21 ರಾಧಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3817 2020-21 ಷತಿೀವಕಮ್ಮಯ ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3818 2020-21 ಸನಮ್ಮತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3819 2020-21 ಕೇದಾಯನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3820 2020-21 ಸೀಭನಾಥ ಎಸ್ ತ್ಡಔಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3821 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3822 2020-21 ಔಣ್ಣಣ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3823 2020-21 ಮೇೀನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3824 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3825 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3826 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಷತಾಾ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3827 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3828 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3829 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3830 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3831 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3832 2020-21 ಹೈರಾಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3833 2020-21 ಬೄಮಿ್ಸ ಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3834 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3835 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3836 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3837 2020-21 ಬವಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3838 2020-21 ರುಕಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3839 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3840 2020-21 ಅನಾನ  ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3841 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3842 2020-21 ಗಿೀತಾ ಬಿ ಚಿಗೀಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3843 2020-21 ಅಔರ ಂ ಪ್ಪವ ಎಂ ನಾಗ್ನರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3844 2020-21 ನಯಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3845 2020-21 ಮುಗ್ರಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3846 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3847 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3848 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3849 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3850 2020-21 ಪ್ರ ೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3851 2020-21 ಫಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3852 2020-21 ಖಾಸಿಂ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3853 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3854 2020-21 ಯಶಿೀದ್ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3855 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3856 2020-21 ಭಣಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3857 2020-21 ಹೀರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3858 2020-21 ಹೂಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3859 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3860 2020-21 ವಿೀರಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3861 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3862 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3863 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3864 2020-21 ಅಂಬಾರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3865 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3866 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3867 2020-21 DEVLA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3868 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂ. ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3869 2020-21 ದೇವಿಂದರ   ಕಾಭಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3870 2020-21 ವಿೀಯಬದರ   ಯಾಯಬಾಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3871 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3872 2020-21 ನಾಭದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3873 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3874 2020-21 ಸುಲೀಚಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3875 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3876 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3877 2020-21 ಹರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3878 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3879 2020-21 ಹೇಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3880 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3881 2020-21 ರಾಭಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3882 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3883 2020-21 ಬಾಸಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3884 2020-21 ಶಿರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3885 2020-21 ದಾಮೇೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3886 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3887 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3888 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3889 2020-21 ಶಿಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3890 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3891 2020-21 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3892 2020-21 ಸಿೀತಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3893 2020-21 ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಖಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3894 2020-21 ಚಂಡಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3895 2020-21 SURTHIBAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3896 2020-21 ಪ್ರ ೀಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3897 2020-21 ಭನೀಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3898 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3899 2020-21 ಜೈರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3900 2020-21 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3901 2020-21 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3902 2020-21 ಮುನುನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3903 2020-21 ಬಖವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3904 2020-21 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3905 2020-21 ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3906 2020-21 ಆನಡು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3907 2020-21 ನಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3908 2020-21 ಗೀಪುನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3909 2020-21 ನಾರಾಮಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3910 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಂಡ ಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3911 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3912 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3913 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3914 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3915 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3916 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3917 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3918 2020-21 ಶಿಕಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3919 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3920 2020-21 ನ್ಸ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3921 2020-21 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3922 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3923 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3924 2020-21 ತಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3925 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3926 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3927 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3928 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3929 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3930 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3931 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3932 2020-21 ಕೈಲಾಶ್ ರಾಮಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3933 2020-21 ಶೆನಾಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3934 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3935 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3936 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3937 2020-21 ಖಣೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3938 2020-21 ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3939 2020-21 ನಾಖಮೂತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3940 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಫ್ತಾ ಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3941 2020-21 ಶಂಔರ್ ಲೀಕ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3942 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3943 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3944 2020-21 ಆಮ್ಸೀನ್ಸ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3945 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3946 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3947 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3948 2020-21 ಚಿತ್ರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3949 2020-21 ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3950 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3951 2020-21 ಜೆಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3952 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3953 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3954 2020-21 ರ ಲಾಹ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3955 2020-21 ವಿದಾಯ ಧಯ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3956 2020-21 ಜಾಪರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3957 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3958 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3959 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3960 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3961 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3962 2020-21 ಕಾಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3963 2020-21 ಫಷವ ರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3964 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3965 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3966 2020-21 ಭಲಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3967 2020-21 ಭಧುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3968 2020-21 ವಾಭದೇಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3969 2020-21 ಭಧುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3970 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3971 2020-21 ಸನಫಾ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3972 2020-21 ದಯಾನಂದ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3973 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಗೀನಾಯ್ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3974 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3975 2020-21 ನಭಷಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3976 2020-21 ವೈಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3977 2020-21 ಚೆನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3978 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3979 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3980 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3981 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3982 2020-21 ಮೇಹ್ದ  ಷಮ್ಸಯುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3983 2020-21 MD ಷಲಾಹುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3984 2020-21 ತ್ನುಜಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3985 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3986 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3987 2020-21 ಸುಫವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3988 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3989 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3990 2020-21 ಸಾಹೇ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



3991 2020-21 ಜಲಂಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3992 2020-21 ಭಹತಾರ ದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3993 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3994 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3995 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3996 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3997 2020-21 ಕಟ್ಟಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3998 2020-21 ಮ್ಮಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3999 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4000 2020-21 ಹಯಾಯ ಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4001 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಡಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4002 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4003 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4004 2020-21 ಷಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4005 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4006 2020-21 ಅನಪೂಣಷದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4007 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4008 2020-21 ಕಟೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4009 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4010 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4011 2020-21 ಘಾಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4012 2020-21 ದಾಮ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4013 2020-21 ಭಧುಸೂಧನ್ಸ ಶಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4014 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4015 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4016 2020-21 ಫಸಿೂ ಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4017 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4018 2020-21 ಔಯಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4019 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4020 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4021 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4022 2020-21 ಸುಭಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4023 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4024 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4025 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4026 2020-21 ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4027 2020-21 ಜೈರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4028 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4029 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4030 2020-21 ಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4031 2020-21 ಶಿಯೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4032 2020-21 ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4033 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4034 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4035 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4036 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4037 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4038 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4039 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಹನನ ಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4040 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಹನನ ಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4041 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಹನನ ಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4042 2020-21 ನಾಖಶೄಟೆಟ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4043 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4044 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4045 2020-21 ಭಲಾೂ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4046 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಆರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4047 2020-21 ಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4048 2020-21 ಅಮೃತ್ .ಮುಗುಳ್ಳ ವಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4049 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4050 2020-21 ಚಂದ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4051 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4052 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4053 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4054 2020-21 ರಾಜಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4055 2020-21 ಉಮ್ಮಮ ರಾವ್ ಮುಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4056 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4057 2020-21 ಔಲ ನಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4058 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4059 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4060 2020-21 ಜಾಾ ನದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4061 2020-21 ಭಹಾಲ್ಲಂಖಮಯ  ಚಿಔಕ ಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4062 2020-21 ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4063 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4064 2020-21 ಚಂದರ ಶಕಯ ಸಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4065 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಮುಖಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4066 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4067 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4068 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4069 2020-21 ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4070 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4071 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4072 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4073 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಭಷುಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4074 2020-21 ಅವಿನಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4075 2020-21 ಈವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4076 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4077 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4078 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4079 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4080 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4081 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4082 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಜೀದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4083 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4084 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4085 2020-21 ಔವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4086 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4087 2020-21 ಮುಕಾಾ ರ್ ಅಸಭಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4088 2020-21 ಭೀಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



4089 2020-21 ಇಸಾಮಯಿಲ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4090 2020-21 ಭಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4091 2020-21 ಮ್ಸಜಾಷ ಫಾರೂಕ್ ಬೆಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4092 2020-21 ವೆಂಔಟೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4093 2020-21 ಅಫ್ರ ೀಜ್ ಪರ್Zಾ ನಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4094 2020-21 ರಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4095 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4096 2020-21 ಗುಲಶೄನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4097 2020-21 ಭಹಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4098 2020-21 ತ್ಸರಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4099 2020-21 ಆನಂದ್ ಗುಂಡಗುತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4100 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4101 2020-21 ನಾಗೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4102 2020-21 ಭಸಾಾ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4103 2020-21 ಅಡ್ಟಪ್ಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4104 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ರಾಭಚಂದರ  ಪ್ಪರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4105 2020-21 ಔಲಾತಿ ಕೆ ಬಾಡಿಖರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4106 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4107 2020-21 ಚಂದರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4108 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4109 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4110 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಎಸ್ ಹಾಲ್ಲಕ ೀರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4111 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4112 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4113 2020-21 ವಯಣ್ ಬಿಎಷಿ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4114 2020-21 ಭೀಭಸೇನರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4115 2020-21 ಫಬುರ ವಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4116 2020-21 ಫಷಜ್ಷ ಕ್ಷ್ನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4117 2020-21 ಭಹಾದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4118 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4119 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4120 2020-21 ಜರಿೀನಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4121 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವೊ ರಾಂಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4122 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವೊ ರಾಂಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4123 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4124 2020-21 ಜಮವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4125 2020-21 ಕೃಶಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4126 2020-21 ವಿೀಯಶೄಟಟ   ಮುಲಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4127 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4128 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4129 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4130 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4131 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4132 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4133 2020-21 ಸಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4134 2020-21 ಭಚೇಂದರ ನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4135 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4136 2020-21 ಭಸಾಾ ನ  ಹಾಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4137 2020-21 ಸಂತೀಶಕಮ್ಮಯ ಎಂಸಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4138 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4139 2020-21 ಜಂಔರ್ ಶಿಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4140 2020-21 ಅರುಣಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4141 2020-21 ಚಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4142 2020-21 ನಭಷಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4143 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4144 2020-21 ವಿೀಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4145 2020-21 ಭಣುಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4146 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4147 2020-21 ಷಕಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4148 2020-21 ಔಭಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4149 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4150 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4151 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4152 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4153 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4154 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4155 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4156 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4157 2020-21 ರ ಲಾಹ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4158 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4159 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4160 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಎಸ್.ಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4161 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ನಾಗ್ನರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4162 2020-21 ಇಫಾಷನಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4163 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4164 2020-21 ಭಹಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4165 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4166 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4167 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4168 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4169 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4170 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4171 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಲ್ಲೀಂ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4172 2020-21 ಚಾಂದಿಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4173 2020-21 ಪ್ಪಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4174 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4175 2020-21 ಚೊಟ್ಟಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4176 2020-21 ಆಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4177 2020-21 ವಿವವ ರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4178 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4179 2020-21 ಪ್ರ ೀಮ್ಸಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4180 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4181 2020-21 ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4182 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಶಿ  ಜಜೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4183 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4184 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4185 2020-21 ಗರಿಬೄ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4186 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



4187 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ  ಎಸ್ ಭದದ ಯಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4188 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4189 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4190 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4191 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ್ಲೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4192 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4193 2020-21 ಷಲ್ಲೀಮ್ಮ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4194 2020-21 ಕೌಷರ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4195 2020-21 ಭಸಮೂದ್ ಮ್ಸಯಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4196 2020-21 ಪರ ೀಮ್ಸಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4197 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4198 2020-21 ಎಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಬುಹಾಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4199 2020-21 ಷವಾಷರ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4200 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಕಲ್ಲೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4201 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೀದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4202 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4203 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4204 2020-21 ಸನಮಂತ್ ರಾಮ ಫಭಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4205 2020-21 ವಸನಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4206 2020-21 ಕಲ್ಲೀಲ್ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4207 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4208 2020-21 ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4209 2020-21 ಭಲಕ ಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4210 2020-21 ಭಕಫ ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4211 2020-21 ಇರಾಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4212 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4213 2020-21 ಗುರುರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4214 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4215 2020-21 ಭಲೂ   ಮವವಂತ್ ಯಾದಗಿರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4216 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4217 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4218 2020-21 ಭಧುಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4219 2020-21 ಔಲಾಯ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4220 2020-21 ಗುಂಡುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4221 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4222 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಮಡಗುಡಿೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4223 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4224 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4225 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಆರ್ ಯಾದವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4226 2020-21 ಧನರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4227 2020-21 ಜೈಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4228 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4229 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4230 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಶೄರಿಕಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4231 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಸಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4232 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4233 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4234 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4235 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಮೄತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4236 2020-21 ನ್ನರ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4237 2020-21 ಅಲಾಾ ಫ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4238 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4239 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4240 2020-21 ಶೄಂಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4241 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4242 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4243 2020-21 ರೇ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4244 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4245 2020-21 ಭಹಮುಡ್ರ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4246 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4247 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4248 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4249 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4250 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4251 2020-21 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4252 2020-21 ತುಕಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4253 2020-21 ವಿೀಯಬದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4254 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4255 2020-21 ಶಿಮಯ  ಭಠ್ಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4256 2020-21 ಪೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4257 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4258 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4259 2020-21 ನಾಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4260 2020-21 ಅನತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4261 2020-21 ಬಾಲಾಜ ಲಕ್ಷಂ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4262 2020-21 RAMSING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4263 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4264 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಜಾದವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4265 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ   ವಾಲ್ಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4266 2020-21 ಚಿನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4267 2020-21 ಫಷರಾಜ ಭಡಿವಾಳ  ಕಾಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4268 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4269 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4270 2020-21 ಸೀಭಲಾ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4271 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4272 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4273 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4274 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4275 2020-21 ಅಭಯನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4276 2020-21 ಭಲಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4277 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4278 2020-21 ದೇಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4279 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4280 2020-21 ಭಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4281 2020-21 ತಿ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4282 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4283 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4284 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



4285 2020-21 ಶಿಯಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4286 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4287 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4288 2020-21 ಭಲಶೄಟೆಟ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4289 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4290 2020-21 ಫಷರಾಜ ನಗ್ನಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4291 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4292 2020-21 ನಯಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4293 2020-21 ಲಾಲ್ಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4294 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4295 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4296 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4297 2020-21 ಸಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4298 2020-21 ತಾಯಚಂದ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4299 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4300 2020-21 ಅನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4301 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4302 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4303 2020-21 ಬಾಬುಮ್ಸಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4304 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4305 2020-21 ಶಾಲ್ಬ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4306 2020-21 ಮೇೀಸನರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4307 2020-21 ದಾಮ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4308 2020-21 ಹಾಷ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4309 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4310 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4311 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4312 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4313 2020-21 ದವಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4314 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4315 2020-21 ಭಣಿಔರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4316 2020-21 ಹೀರಾಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4317 2020-21 ಭಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4318 2020-21 ಈವವ ರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4319 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4320 2020-21 MEGU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4321 2020-21 ಪುತ್ಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4322 2020-21 ಧನುನ  ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4323 2020-21 ನ್ನರು ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4324 2020-21 ರಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4325 2020-21 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4326 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4327 2020-21 ರೇಖು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4328 2020-21 ದಷಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4329 2020-21 ಹುಸೆನ್ಸ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4330 2020-21 ಶಿಲಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4331 2020-21 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4332 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4333 2020-21 ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4334 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4335 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4336 2020-21 ಶರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4337 2020-21 ದಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4338 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4339 2020-21 ದಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4340 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4341 2020-21 ಸಿದುದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4342 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4343 2020-21 ಶಿರ ೀಗೀಪ್ಪಲ್ ಮೇಸನಾೂ ಲ್ ವಾಯ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4344 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4345 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4346 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4347 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4348 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4349 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4350 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4351 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4352 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4353 2020-21 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4354 2020-21 ವಿಜು ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4355 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ತೀಂಡಕಾಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4356 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ತೀಂಡಕಾಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4357 2020-21 ಯವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ತೀಂಡಕಾಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4358 2020-21 ಶಂಭುಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ತೀಂಡಕಾಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4359 2020-21 ಸೀಭಶಕಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ತೀಂಡಕಾಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4360 2020-21 ಶಿರ ೀಭನಾ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ತೀಂಡಕಾಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4361 2020-21 ಷಫಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ಔಡಫ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4362 2020-21 ಭಸಾಾ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ಔಡಫ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4363 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ಔಡಫ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4364 2020-21 ಸಂಖಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ತೀಂಡಕಾಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4365 2020-21 ಮ್ಮರೆ  ಬಿ ಕೀಬಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4366 2020-21 ಶಿಕಾಂತ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಕೀಬಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4367 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4368 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4369 2020-21 ಈಯಣಣ  ವಯಣ  ದಂಡೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4370 2020-21 ಶಂಔರ್ ಬಾಪುಬತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4371 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ಔಡಫ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4372 2020-21 ಭಣಿಕ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4373 2020-21 ಭಹಾದೇಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ಔಡಫ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4374 2020-21 ಶಿಯೀಗಿ ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4375 2020-21 ಅನನ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4376 2020-21 ಸನಮ ಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4377 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4378 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4379 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ಔಡಫ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4380 2020-21 ಗುರುಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ಔಡಫ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4381 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4382 2020-21 ಚನನ  ಫಷ  ಮ್ಮಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



4383 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಮೆದಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4384 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4385 2020-21 ಭಾಖಯ ಯತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4386 2020-21 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ಎಂ ಸಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4387 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4388 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4389 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4390 2020-21 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4391 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4392 2020-21 ದುಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4393 2020-21 ದಡಡ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4394 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4395 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4396 2020-21 AKSAR SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4397 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4398 2020-21 ಜೀರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4399 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಎಚ ಬಿರಾದಾರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4400 2020-21 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4401 2020-21 ಪುಲ್ಲೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4402 2020-21 ಶಿಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4403 2020-21 ಲಾಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4404 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4405 2020-21 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4406 2020-21 ನಾಭದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4407 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4408 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4409 2020-21 ದೇಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4410 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4411 2020-21 ರಾಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4412 2020-21 ರಾಜಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4413 2020-21 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4414 2020-21 ಜರಿೀನಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4415 2020-21 ವಿವವ ರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4416 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4417 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4418 2020-21 ಭಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4419 2020-21 ಮೂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4420 2020-21 ಮಶೇೀದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4421 2020-21 ಹಾಷನ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4422 2020-21 ಹಾಷನ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4423 2020-21 ಸುಂದರ್ ಕಯಲ್ಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4424 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4425 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4426 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4427 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4428 2020-21 ಯಸೂಲ್ಲಫ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4429 2020-21 ಶಂಔಯಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4430 2020-21 ಉಮ್ಮತಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4431 2020-21 ತಾನಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4432 2020-21 ತಾನಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4433 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4434 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4435 2020-21 ಖಿಮ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4436 2020-21 ಶಿವಾಜ ಫಖದುರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4437 2020-21 ಭಧುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4438 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಕಾೂ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4439 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4440 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4441 2020-21 ಭಹಾಂತ್  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4442 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4443 2020-21 ಬಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4444 2020-21 ಗೌಡ  ಉಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4445 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂODಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4446 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4447 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4448 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4449 2020-21 ಉಮಶುಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4450 2020-21 ವಾಭದೇವ್ ಜಮ್ಮದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4451 2020-21 ಧನ ಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4452 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4453 2020-21 ಸಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4454 2020-21 ದೇವಂದರ  ಆರ್ ತಂಖಡಿಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4455 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಶಂಔಯ ರಾಠೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4456 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4457 2020-21 ಸರಿವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4458 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಚವಾಹ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4459 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಕೆ ದಡಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4460 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4461 2020-21 ಖಾಜಾ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4462 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4463 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4464 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4465 2020-21 ಸರು ನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4466 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4467 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4468 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿ ಭಡಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4469 2020-21 ಸನಫಾ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4470 2020-21 ಮುನಾ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4471 2020-21 ಸಂಖನಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4472 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4473 2020-21 ಶಿರ ೀಗೀಪ್ಪಲ್ ಮೇಸನಾೂ ಲ್ ವಾಯ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4474 2020-21 ಸಿದುದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4475 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4476 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4477 2020-21 ದಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4478 2020-21 ಉಮ್ಮತಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4479 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4480 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



4481 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4482 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4483 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4484 2020-21 ಫಷ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4485 2020-21 ಪೀಯ  ಸಡದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4486 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4487 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4488 2020-21 ಕೀಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4489 2020-21 ಸುಧಾ ಎ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4490 2020-21 ಗೌಸ್ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4491 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4492 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4493 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4494 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4495 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4496 2020-21 ಉಮ್ಮಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4497 2020-21 ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4498 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4499 2020-21 ಅಮ್ಸೀನಾ ಪಹೀಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4500 2020-21 ವಯಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4501 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4502 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4503 2020-21 ಯಹಮ್ಮನ್ಸ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4504 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4505 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4506 2020-21 ಶಂಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4507 2020-21 ಕಾಂಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4508 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4509 2020-21 ರ ಕಾವ ಗುಡಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4510 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ರೇಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4511 2020-21 ದಲ್ಲೀಪ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4512 2020-21 ಸಿೀಮ್ಮ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4513 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4514 2020-21 ರ ಬಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4515 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4516 2020-21 ಭಹಬುಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4517 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4518 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4519 2020-21 ರಾಜ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4520 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4521 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4522 2020-21 ಭೀಭಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4523 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4524 2020-21 ಸಂಖ  ಗೌಡ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4525 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4526 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4527 2020-21 ನಮ್ಮಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4528 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಎಂ ಕಾಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4529 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಎಂ ಕಾಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4530 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4531 2020-21 ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4532 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4533 2020-21 ಚಂದರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4534 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4535 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4536 2020-21 ಸನುಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4537 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4538 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4539 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4540 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4541 2020-21 ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4542 2020-21 ಔಯಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4543 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4544 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4545 2020-21 ಚಿನನ  ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4546 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4547 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಡ್ರಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4548 2020-21 ಮುತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4549 2020-21 ಜಖದೇ  ಕೆಲ್ಲೂ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4550 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4551 2020-21 ಶಂಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4552 2020-21 ಷಲ್ಲೀಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4553 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4554 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4555 2020-21 ದೇವಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4556 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4557 2020-21 ಸಾವಿತಿರ  ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಹಗ್ರಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4558 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4559 2020-21 ಗಿಯಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4560 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4561 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4562 2020-21 ಷಲ್ಲೀಂ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4563 2020-21 ನಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4564 2020-21 ಹೈಯಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4565 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4566 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4567 2020-21 ಸಂಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4568 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂODಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4569 2020-21 ಸೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4570 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4571 2020-21 ರಾಚಭಮ  ಸಳಿ್ಳಜೀಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4572 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಭಲಕ ನ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4573 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4574 2020-21 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4575 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4576 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4577 2020-21 ನಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4578 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



4579 2020-21 ನಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4580 2020-21 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4581 2020-21 ಸೌದಾಮ್ಸನ ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಸಳೆಮಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4582 2020-21 ವೈಜೀನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4583 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4584 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4585 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4586 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4587 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4588 2020-21 ಸಂಜುಕಮ್ಮಯ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4589 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ  ಜವಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4590 2020-21 ಶಂಔಯ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4591 2020-21 ಶಂಸುಂದರ್ ಎಂ ಫನಿ ೀಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4592 2020-21 ದತಾಾ ತೆರ ೀಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4593 2020-21 ಅಜೀಜ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4594 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4595 2020-21 ಬಾಲಕೃಶಣ  ಡಿ ಮ್ಮಲಾದ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4596 2020-21 ಯಾಕ್ದಬ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4597 2020-21 ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4598 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4599 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಶಂಕೆರ   ಪ್ಪಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4600 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4601 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4602 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4603 2020-21 ತಾರಾನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4604 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4605 2020-21 ರುಕಾಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4606 2020-21 ದೇವಿದಾಸ್ ಡ್ರಕ ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4607 2020-21 ರಾಜಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4608 2020-21 ಶಾಲ್ಬ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4609 2020-21 ಶಿಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4610 2020-21 ಬಂಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4611 2020-21 ಸುಭಾಷಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4612 2020-21 ಖುಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4613 2020-21 ಭನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4614 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4615 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4616 2020-21 ರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4617 2020-21 ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4618 2020-21 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4619 2020-21 ಕೇಸು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4620 2020-21 MD ಷಜೀದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4621 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4622 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4623 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4624 2020-21 ಚೆನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4625 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4626 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4627 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4628 2020-21 ಅರುಂಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4629 2020-21 ಅನವಿೀಯ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4630 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4631 2020-21 ಸಿೀತಾರಾಂ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4632 2020-21 ವಿದಾಯ ಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4633 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4634 2020-21 ಗುಂಡುಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4635 2020-21 ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4636 2020-21 ದಾನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4637 2020-21 ಆನಂದರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4638 2020-21 ಭಣಿಕ್ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4639 2020-21 GEMU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4640 2020-21 ಅಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4641 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4642 2020-21 ಭೀಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4643 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4644 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4645 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4646 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4647 2020-21 ತಿ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4648 2020-21 ತೇಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4649 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4650 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4651 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4652 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4653 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4654 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4655 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4656 2020-21 ಭಹಾದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4657 2020-21 ಧನಸಿಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4658 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಬಿೀಯನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4659 2020-21 ರೇಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4660 2020-21 ಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4661 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4662 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4663 2020-21 ವಯಣಫಷ  AKಖಾಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4664 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4665 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4666 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4667 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4668 2020-21 ಸುರೇವ ನಾಲವ ಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4669 2020-21 ಸುರೇಖಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4670 2020-21 ರುಕಿಾ ನ ಸುಲಾಾ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4671 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4672 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4673 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4674 2020-21 ಖೇಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4675 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4676 2020-21 ಹುಣಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



4677 2020-21 ಫಷಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4678 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4679 2020-21 ಸಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4680 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಮುಸಾಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4681 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4682 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4683 2020-21 ದತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4684 2020-21 ಚನ ದರ ಶಕಯ ವಯಣ  ಔಡ್ರಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4685 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ರೇಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4686 2020-21 ಜೈನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4687 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4688 2020-21 ತೀಟ  ತ್ಔಕ ಳ್ಳಕೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4689 2020-21 ಮುತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4690 2020-21 ತುಕಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4691 2020-21 ನಾಥು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4692 2020-21 ಗೀಯಔನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4693 2020-21 ಮೌಲಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4694 2020-21 ಲಾಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4695 2020-21 ಜಮ್ಮಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4696 2020-21 ಗುಜಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4697 2020-21 DESU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4698 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4699 2020-21 ಮ್ಮಲ್ಲಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4700 2020-21 ಶಖ್ ನಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4701 2020-21 ಯಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4702 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4703 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4704 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4705 2020-21 ಮಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4706 2020-21 ಮೇನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4707 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4708 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4709 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4710 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4711 2020-21 ಸುಮ್ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4712 2020-21 ದಾಮ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4713 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4714 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4715 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4716 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4717 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4718 2020-21 ರಾಭಕಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4719 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಶಂಔರ್ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4720 2020-21 ಜಂಗ್ರಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4721 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4722 2020-21 RAMABAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4723 2020-21 ರಾಭಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4724 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4725 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4726 2020-21 ಲಕಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4727 2020-21 ಪಂಟ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4728 2020-21 ಚೆನನ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4729 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಭತುಾ  ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4730 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಭತುಾ  ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4731 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4732 2020-21 ನಾನ್ನ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4733 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4734 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4735 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4736 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4737 2020-21 ವಿಶಾವ ರಾದಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4738 2020-21 ನಾಗೇಂದರ ರಾಮರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4739 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4740 2020-21 ರಾಜಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4741 2020-21 ನಾಗೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4742 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4743 2020-21 ಸಾಖರ್ ಸುಮಂತ್ರಾವ್ ಸಾತ್ಲಕ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4744 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4745 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4746 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4747 2020-21 ಔಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4748 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4749 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4750 2020-21 ಭುನೇವವ ರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4751 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4752 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4753 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಚಿನನ ಭಗೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4754 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4755 2020-21 ವಯಣ  ಅಂಫರಾಮ ಸಾಹು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4756 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4757 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4758 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4759 2020-21 ಯಹಮ್ಮನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4760 2020-21 ಭೀಮ್ಮ ಶಂಔರ್ ಹಂಖಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4761 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಕಂಬಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4762 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4763 2020-21 ಭಲಕ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4764 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4765 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4766 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4767 2020-21 VITHABAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4768 2020-21 ಜರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4769 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4770 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4771 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4772 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4773 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4774 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



4775 2020-21 ಹುಸೇನ್ಸ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4776 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4777 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4778 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4779 2020-21 ದತುಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4780 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4781 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4782 2020-21 ಆಯತಿ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4783 2020-21 ಆಯತಿ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4784 2020-21 ಭಸದೇಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4785 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4786 2020-21 ಮ್ಮಶಾಕ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4787 2020-21 ವಿಔರ ಮ್ ಬಾಬುರಾವ್ ದುವಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4788 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4789 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4790 2020-21 ರುಕಾಮ್ಸನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4791 2020-21 ರಾಭಚಂದರ  ರಾಠೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4792 2020-21 ಬಾಲ್ಲರ ಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4793 2020-21 ತೇಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4794 2020-21 ವಿಜಮರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4795 2020-21 ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4796 2020-21 ಶಂಔಯ  ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4797 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4798 2020-21 ತೀಪ್ಪ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4799 2020-21 ಹರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4800 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4801 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4802 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4803 2020-21 ಉಷಭನಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4804 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4805 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4806 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4807 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4808 2020-21 ರಾಚಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4809 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4810 2020-21 ನಯಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4811 2020-21 ಮಂಖಳೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4812 2020-21 ನಾರಾಮಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4813 2020-21 ರಾಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4814 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4815 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4816 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4817 2020-21 ಜಹೀರಾಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4818 2020-21 ಈಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4819 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4820 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4821 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4822 2020-21 ಶುಬ ಜಾಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4823 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4824 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4825 2020-21 ಅನನ   ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4826 2020-21 ಸೀನುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4827 2020-21 ಭಸದೇಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4828 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4829 2020-21 ಸುಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4830 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4831 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4832 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4833 2020-21 ಗೀವಿಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4834 2020-21 ಕ್ಷ್ವವ ರ್ ಜಹಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4835 2020-21 ಇಕಾಫ ಲ್ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4836 2020-21 APPASAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4837 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4838 2020-21 ಕಾಂಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4839 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4840 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4841 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಎನ್ಸ ನೀಲ್ಲರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4842 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4843 2020-21 ಕಾಳಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4844 2020-21 ಹೀರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4845 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4846 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಮವವಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4847 2020-21 ನಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4848 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4849 2020-21 ERAPPA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4850 2020-21 ಚಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4851 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4852 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4853 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4854 2020-21 ಮ್ಮಲ್ಲಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4855 2020-21 ಈವವ ಯರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4856 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4857 2020-21 ಜಖದೇ  ಚಂದರ ಶಕರ್ ತ್ಔಕ ಲ್ಲಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4858 2020-21 ನಂಬಾಂಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4859 2020-21 ಶಾಂತ್ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4860 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4861 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ರಿೀತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4862 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4863 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಾಂಡ್ರರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4864 2020-21 ದವಷನ್ಸ ಎಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4865 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4866 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4867 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4868 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4869 2020-21 ಮವತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4870 2020-21 ಹನನ   ಅಕ್ಷ್ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4871 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4872 2020-21 ಮ್ಮರೆಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



4873 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4874 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4875 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4876 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4877 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4878 2020-21 ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4879 2020-21 ರಾಫಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4880 2020-21 ಅರುಂಕಮ್ಮರ್ ಹೆಚ ಕೀನನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4881 2020-21 ಮಂಜುಳಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4882 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4883 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4884 2020-21 ಗಿರಿಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4885 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4886 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4887 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4888 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4889 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4890 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4891 2020-21 ಸಂಖಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4892 2020-21 ಸಂತ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4893 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4894 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4895 2020-21 ಭೀಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4896 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4897 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4898 2020-21 ಧಭಷ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4899 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4900 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4901 2020-21 ನಾಖ  ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4902 2020-21 ಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4903 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4904 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4905 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4906 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4907 2020-21 ರಾಹುಲ್ ಎಚ ಔಪೂನ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4908 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4909 2020-21 ಮೇನ  ಸುತಾಾ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4910 2020-21 ಫಸಿೂ ಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4911 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4912 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4913 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4914 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4915 2020-21 ಚನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4916 2020-21 ಮೄಸಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4917 2020-21 ದೇಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4918 2020-21 ನಭಷಲ ಸುತಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4919 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4920 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4921 2020-21 ಶಂಔಯ ದೇವಂದರ   ಜೀವಾಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4922 2020-21 ಉಭಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4923 2020-21 ಅಂಜನಾ ಸಿ ಮತ್ನ್ನರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4924 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4925 2020-21 ನಾಗೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4926 2020-21 ಇಂದರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4927 2020-21 ಆಯತಿ ವಮ್ಮಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4928 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಎಸ್ ವಮ್ಮಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4929 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಅವಟ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4930 2020-21 ರಾಜ್್ಕಮ್ಮರ್ ಖಾಯತಮ ೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4931 2020-21 ರಾಕೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಲಾೂ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4932 2020-21 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4933 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4934 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4935 2020-21 ಚೆನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4936 2020-21 ರಾಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4937 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4938 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4939 2020-21 ಫಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4940 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4941 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4942 2020-21 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4943 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4944 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4945 2020-21 ವಯಣಫಷ ಸಾವ ಮ್ಸಖಳು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4946 2020-21 ಯಫತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4947 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಲಾಲ  ಖಾನಾಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4948 2020-21 ಶಿಮೂತಿಷ ಧಕ್ಷ್ಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4949 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4950 2020-21 ಲಾಲ್ಲಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4951 2020-21 ರಾಹುಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4952 2020-21 ಇಕಾಫ ಲ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಭಜ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4953 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4954 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4955 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4956 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4957 2020-21 ಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4958 2020-21 ವಕಾಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4959 2020-21 ಬಾಬು ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4960 2020-21 ರಾಚ  ಗೀಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4961 2020-21 ಬಿಸಿಮ ಲಾೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4962 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4963 2020-21 ತುಕಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4964 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4965 2020-21 ಸುಔರ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4966 2020-21 ವಿೀರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4967 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4968 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4969 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4970 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



4971 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4972 2020-21 ನಾಖಣಣ  ಕೀಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4973 2020-21 ಶುಬಚಂದರ  ಜ ಖಾಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4974 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4975 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4976 2020-21 ವಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4977 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4978 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4979 2020-21 ಖಾಜಾಲಲ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ಸ ಶಾಯಿಕ್ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹೀರಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4980 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4981 2020-21 ಗೀಪಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4982 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4983 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಎಂ ಮ್ಸರಾಜಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4984 2020-21 ಚೊೀಕೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4985 2020-21 ಎಂಡಿ ಮುಔರಾಮುದದ ೀನ್ಸ ಕಾವ ಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4986 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4987 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4988 2020-21 ಸಮ್ಸೀದ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4989 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4990 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4991 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ದಷಾ ಗಿರ್ ಶಾಯಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4992 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4993 2020-21 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4994 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4995 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4996 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4997 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4998 2020-21 ಧೂಳಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

4999 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5000 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5001 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5002 2020-21 ಭಹಾಗ್ರಂಔರ್ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಎಂಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5003 2020-21 ಸುಫಫ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5004 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5005 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5006 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5007 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5008 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5009 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5010 2020-21 ಧನಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5011 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5012 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5013 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5014 2020-21 ಧಭಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5015 2020-21 ಸುಪರ ೀ ಹೆಚ ಮುಲ್ಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5016 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5017 2020-21 ಉತಾರ ದೇವಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5018 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5019 2020-21 ಹದಾಮತ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5020 2020-21 ಗ್ರಂಧಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5021 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5022 2020-21 ಸೈಮದ್ ಅಜಮ ತುಲಾೂ  ಹುಸೇನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5023 2020-21 ಫಷ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5024 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5025 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5026 2020-21 ಜೈಬುನ್ಸ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5027 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5028 2020-21 ಉಮ್ಮ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5029 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5030 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5031 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5032 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಹಂಚೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5033 2020-21 ಸುಶಿೀಲ್್ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5034 2020-21 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5035 2020-21 ಮೇತ್ಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5036 2020-21 ಸಿದಾರ ಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5037 2020-21 ಹೀರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5038 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5039 2020-21 ಭಲನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5040 2020-21 ನಾಖನ್ಸ ಸಿದಾಧ ರೂhಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5041 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5042 2020-21 ಪುಟಾಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5043 2020-21 ದಡಡ ಫಷ ಗುಂಡಗುತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5044 2020-21 ಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5045 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5046 2020-21 ದತುಾ  ಅಲ್ಲಯಾಸ್ ದತ್ಾ ತಾರ ಮ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5047 2020-21 ದತುಾ  ಅಲ್ಲಯಾಸ್ ದತ್ಾ ತಾರ ಮ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5048 2020-21 ಅವವ ತ್ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5049 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5050 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5051 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5052 2020-21 ವಫ್ಷದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5053 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಶಂಔರ್ ಶಿಂಧೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5054 2020-21 ಫಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5055 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5056 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5057 2020-21 ಭಸಾಾ ನ್ಸ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5058 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5059 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5060 2020-21 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5061 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5062 2020-21 ಶಾಂತ್  ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5063 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5064 2020-21 ಶಿರ ೀಭತಿ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5065 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5066 2020-21 ದವಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5067 2020-21 ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5068 2020-21 ಇಂದುಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



5069 2020-21 ಶೇೀಭಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5070 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5071 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5072 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5073 2020-21 ಗಂಗ್ರಧಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5074 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5075 2020-21 ಜನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5076 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ನಾಖ  ಔಳಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5077 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5078 2020-21 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5079 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5080 2020-21 ನಬಿಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5081 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5082 2020-21 ಚಂದಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5083 2020-21 ದಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5084 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5085 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5086 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5087 2020-21 ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5088 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5089 2020-21 ಈವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5090 2020-21 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ ರಿವೂರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5091 2020-21 ಅನುಸೂಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5092 2020-21 ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5093 2020-21 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5094 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5095 2020-21 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5096 2020-21 ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5097 2020-21 ಖಾಜಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5098 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5099 2020-21 ರಾಹುತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5100 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5101 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5102 2020-21 ಸುನೀತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5103 2020-21 ಯಮಶ್ ವೆಂಔಟರಾವ್ ಟಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5104 2020-21 ಔಲಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5105 2020-21 ಪುನು ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5106 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5107 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಪ್ಪಟಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5108 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5109 2020-21 ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5110 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5111 2020-21 ಬೆಲ  ದಡಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5112 2020-21 ಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5113 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5114 2020-21 SEVU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5115 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5116 2020-21 ಮೇೀನಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5117 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5118 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5119 2020-21 ಗ್ರಭನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5120 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5121 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ಭೀಜು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5122 2020-21 ವಿೀಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5123 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5124 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5125 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5126 2020-21 ಈವವ ಯಧಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5127 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5128 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5129 2020-21 ದತುಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5130 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5131 2020-21 ಔಭಲಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5132 2020-21 ಔಭಲ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5133 2020-21 ದುಲ  ಕಂಬಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5134 2020-21 ಧನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5135 2020-21 ಶೆಜಾಡ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5136 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5137 2020-21 ನಾಖ  ಕೀಟಖಷಸಿಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5138 2020-21 ಸಿೀತಾರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5139 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5140 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5141 2020-21 ನಾಖ  ಕೀಟಖಷಸಿಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5142 2020-21 ಸಂಜಮಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5143 2020-21 ಸಂಜಮಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5144 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5145 2020-21 ರಂಜನಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5146 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5147 2020-21 ವರ ಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5148 2020-21 ಗುರುಸಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5149 2020-21 ಮಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5150 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5151 2020-21 ಈಭಮ ಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5152 2020-21 ಫಷ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5153 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5154 2020-21 ರಾಭಕಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5155 2020-21 ಬಂಗ್ರರೆಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5156 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5157 2020-21 ಬಿಕಾಕ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5158 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5159 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5160 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5161 2020-21 ಅಮಯ   ಎಸ್.ಎಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5162 2020-21 ನತಾ ಎಸ್ಎಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5163 2020-21 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5164 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5165 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ  ಡಿಎಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5166 2020-21 ಪೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



5167 2020-21 ಮೇೀನಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5168 2020-21 ಶಿಚೇತ್ನ ಚಲವಾದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5169 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಕಂಬಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5170 2020-21 ಭಹಾದೇ  ಕರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5171 2020-21 ಶಂಔಯಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5172 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5173 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5174 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5175 2020-21 ಮಮುನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5176 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5177 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5178 2020-21 ವಿೀಯಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5179 2020-21 ಅನವ ೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5180 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5181 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5182 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5183 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಎನ್ಸ ಫಭಮ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5184 2020-21 ಯಘುನಾಥ ಘಾಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5185 2020-21 ರೂಪ್ಪಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5186 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5187 2020-21 ಹುಸೆನ್ಸ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5188 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5189 2020-21 ರೇಖು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5190 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5191 2020-21 REVU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5192 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5193 2020-21 ರ್ಮು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5194 2020-21 ಚಂದು ಚವಾಹ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5195 2020-21 ಜಟಟ ಂಖರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5196 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5197 2020-21 AMBRU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5198 2020-21 ಅಂಬೇೀಜೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5199 2020-21 ಅಮಯ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5200 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5201 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5202 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5203 2020-21 ಗಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5204 2020-21 ಗುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5205 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5206 2020-21 ಚಿಚಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5207 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5208 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5209 2020-21 ಅಖಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5210 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5211 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5212 2020-21 ಥಾರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5213 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5214 2020-21 ಭೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5215 2020-21 ಬಾಬು ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5216 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5217 2020-21 ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5218 2020-21 ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5219 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಕೆಕ ೀಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5220 2020-21 ಅಂಜನಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5221 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5222 2020-21 ಸುಜಾತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5223 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5224 2020-21 ವಾಚ್ಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5225 2020-21 ಪ್ರ ೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5226 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಕಂಡ್ಟಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5227 2020-21 ಫಷರಾಜ ಸಂಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5228 2020-21 ಸರಿೀವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5229 2020-21 ಭಲೂ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5230 2020-21 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5231 2020-21 ಯತ್ನ್ಸ ಗೀವಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5232 2020-21 ನಾರಾಮಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5233 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5234 2020-21 ಶಾಭರಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5235 2020-21 ಔಲಾಯ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5236 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5237 2020-21 ಹೈದರ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5238 2020-21 ರಾಭನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5239 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಚಂದರ  ಎಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5240 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5241 2020-21 ಧಭಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5242 2020-21 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5243 2020-21 ಕಾಂತ್ಣಣ  ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5244 2020-21 NABI SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5245 2020-21 ನಯಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5246 2020-21 ಜೈನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5247 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5248 2020-21 ಮೇನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5249 2020-21 ಔಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5250 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5251 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5252 2020-21 ಶಿರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5253 2020-21 ರಂಖಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5254 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5255 2020-21 USMAN SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5256 2020-21 ಗೀವಿಂದ ರಾಠೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5257 2020-21 ತಾಯ ಸಿಂಗ್ ಸಾಕ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5258 2020-21 ಈವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5259 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5260 2020-21 ಮ್ಮಯ ನಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5261 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5262 2020-21 ನಯಷಯಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5263 2020-21 ನಖಯಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5264 2020-21 ಅನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



5265 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5266 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5267 2020-21 ವಿೀಯಬದರ   ರುದರ ಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5268 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5269 2020-21 ಶಿರುದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5270 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5271 2020-21 ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5272 2020-21 ರಾಚ  ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5273 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5274 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5275 2020-21 ಅಂಕಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5276 2020-21 ಬಾಲವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5277 2020-21 ಔವಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5278 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5279 2020-21 ಬಗಂ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5280 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5281 2020-21 ಸಂಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5282 2020-21 ಯತ್ನ ಬೆ ಶಿಶೃಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5283 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಾಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5284 2020-21 ಚಂದರ ಭಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5285 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5286 2020-21 TUKKUBAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5287 2020-21 ಸೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5288 2020-21 ಸುಮ್ಸತಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5289 2020-21 ರೇಣಣ ಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ಔಡಫ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5290 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ತೀಂಡಕಾಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5291 2020-21 ಚಿದಂಫಯ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ತೀಂಡಕಾಲ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5292 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5293 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ಪ್ಪರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5294 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5295 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5296 2020-21 ಔರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5297 2020-21 ಅನವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5298 2020-21 ರ ಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5299 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5300 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5301 2020-21 ಉದಮ ಭಾವಿಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5302 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5303 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5304 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5305 2020-21 ಎಂಡಿ ರಾಸಿಡ್ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5306 2020-21 ರಾಜಯಾಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5307 2020-21 ಬಾಷ್ಣ ಮ್ಸಯಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5308 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಜಜುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5309 2020-21 ಮ್ಮಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5310 2020-21 ಫಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5311 2020-21 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಹಾಜ ಷಮಯ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5312 2020-21 ಸನಮ ಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5313 2020-21 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5314 2020-21 ಫಷಣಣ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5315 2020-21 ವಿದಾಯ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5316 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5317 2020-21 ತೇಜು ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5318 2020-21 ವಿೀರೇವ ಬಾಬು ಬಿಲ್ಬು ಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5319 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5320 2020-21 ಕಾವರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5321 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಬಿಲ್ಬು ಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5322 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5323 2020-21 ಸನುಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5324 2020-21 ಗಿೀತಾ ಎ ವೈದಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5325 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5326 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5327 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5328 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5329 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5330 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5331 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5332 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5333 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5334 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5335 2020-21 ನಾಖಭಮ  ಚೆನನ  ಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5336 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5337 2020-21 ಶೇೀಭಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5338 2020-21 ಅನನ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5339 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಗಿರೆರ್ು ೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5340 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5341 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಕಾವ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5342 2020-21 ಮ್ಸೀಯಮೇೀಸಭದ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5343 2020-21 ವಿೀಯಫದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5344 2020-21 ಮುಯಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5345 2020-21 ಭಶಾಕ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5346 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಕದರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5347 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5348 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5349 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5350 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5351 2020-21 ಭಹಾಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5352 2020-21 ಮಗನಾಥ ದಲ್ಲೀಪ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5353 2020-21 AMBAVVA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5354 2020-21 ಬಿೀಯಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5355 2020-21 KANU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5356 2020-21 ಶಾಂತ್ಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5357 2020-21 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಸೀಂಔವಾಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5358 2020-21 FATURUSAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5359 2020-21 ಭಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5360 2020-21 ವಿಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5361 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5362 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



5363 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5364 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5365 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5366 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಧೂಳ  ದಔಕ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5367 2020-21 ಚಂದಪ್ಪಶ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5368 2020-21 ತಿ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5369 2020-21 ಭಶಾಕ್ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5370 2020-21 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5371 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5372 2020-21 ಹಾಷನಸಾಹೇಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5373 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5374 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5375 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5376 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಜುಲಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5377 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಜುಲಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5378 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5379 2020-21 ಸಾಮದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5380 2020-21 ಫೈಯಾಜ್ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5381 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಾಫ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5382 2020-21 ಭಲೂ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5383 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5384 2020-21 ಅನನ ಪೂಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5385 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5386 2020-21 ಭೀಭರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5387 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5388 2020-21 ಶಿರ ೀಧಯ ಬಿಲ್ಬು ಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5389 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5390 2020-21 ಶಾಲ್ಲನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5391 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5392 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5393 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5394 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5395 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5396 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5397 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5398 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಹುನಾಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5399 2020-21 ಚಂದರ ಶಕಯ ಹುನನ ಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5400 2020-21 ಶಿನಗೌಡ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5401 2020-21 ಸಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5402 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಪ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5403 2020-21 NASAR SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5404 2020-21 ಧಾಭಲ್ಬ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5405 2020-21 ಸೈದಾ ಯಾಸಿಮ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5406 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5407 2020-21 ಸನುಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5408 2020-21 ಶೄಟೆಟ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5409 2020-21 ಭೀಭಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5410 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5411 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5412 2020-21 ಭಾಯತ್ ಎಂ. ಇನನ ಷ್ಣಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5413 2020-21 ಜುಬಡ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5414 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5415 2020-21 ರಾವೂರು ನಜಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5416 2020-21 ಬೄಳಿೆೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5417 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5418 2020-21 ದೇರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5419 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲಕೃಶಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5420 2020-21 ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5421 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5422 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5423 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5424 2020-21 ಬೆಗುಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5425 2020-21 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5426 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5427 2020-21 ನಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5428 2020-21 ಸಿದುದ  ಎಲ್ ಷಯಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5429 2020-21 ಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5430 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5431 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5432 2020-21 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5433 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಅಡ್ಟ  ಚಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5434 2020-21 ಲೂ ವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5435 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5436 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5437 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5438 2020-21 ವಹಾಬುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5439 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5440 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5441 2020-21 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5442 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5443 2020-21 ಲಔಕ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5444 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5445 2020-21 ಮುದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5446 2020-21 ದೇವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5447 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5448 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5449 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹೀರಾಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5450 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5451 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5452 2020-21 AKSAR SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5453 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5454 2020-21 ಜೀರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5455 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಎಚ ಬಿರಾದಾರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5456 2020-21 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5457 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5458 2020-21 ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5459 2020-21 ಸುರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5460 2020-21 ಸನಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



5461 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5462 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5463 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5464 2020-21 ಶರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5465 2020-21 ಜಮಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5466 2020-21 ಪೀಯ  ನಾಟೀಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5467 2020-21 ಗೌಡ  ಉಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5468 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ರಾಶಿಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5469 2020-21 ರುಕಂಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5470 2020-21 ರುಕಂಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5471 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5472 2020-21 ಅಸಮ ದ್ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5473 2020-21 ಗೀಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5474 2020-21 ಧಮುಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5475 2020-21 ಔನನ ರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5476 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5477 2020-21 ಗೀಪು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5478 2020-21 ತಾನಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5479 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5480 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5481 2020-21 ಹುಷನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5482 2020-21 ಸಂತೀಶ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5483 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭಚಾನ ಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5484 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕಲ್ಲೂ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5485 2020-21 ಭಹಾದೇವ್ ಕೃಷಾಣ ಜ ಕಾಂಬೄೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5486 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5487 2020-21 ಔಳಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5488 2020-21 ಮಗರಾಜ್ ಜೇನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5489 2020-21 ಲಂಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5490 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5491 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5492 2020-21 ಚಿದಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5493 2020-21 ಸಂಜುಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5494 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5495 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5496 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5497 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5498 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5499 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5500 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5501 2020-21 ಕಾಂಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5502 2020-21 ಜುಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5503 2020-21 ಚನಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5504 2020-21 ASOK ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5505 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5506 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5507 2020-21 ವಯಣ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5508 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5509 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5510 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5511 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5512 2020-21 ಯು ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5513 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5514 2020-21 ಪರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5515 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5516 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5517 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5518 2020-21 ಸೈಫಾನ್ಸ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5519 2020-21 ಜಮಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5520 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5521 2020-21 ಬಾಸಿರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5522 2020-21 ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5523 2020-21 ಚಾಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5524 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5525 2020-21 ದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5526 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5527 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5528 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5529 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5530 2020-21 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಖಮಯ  ಭಲೂ ಶೄಟಟ  ಚಿಔಕ ಭಲ್ಲೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5531 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5532 2020-21 ಭಾಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5533 2020-21 ಸುಂದುರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5534 2020-21 ಪೀರ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5535 2020-21 ಅಲಾೂ  ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5536 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5537 2020-21 ಶಿಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5538 2020-21 ರಾಜಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5539 2020-21 ಲಾಲ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5540 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5541 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5542 2020-21 ಭಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5543 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5544 2020-21 ಸರಿವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5545 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5546 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5547 2020-21 ಚಂದಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5548 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5549 2020-21 ವಿೀರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5550 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5551 2020-21 ಅಮ್ಸೀರ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5552 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5553 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5554 2020-21 ಫೈಜುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5555 2020-21 ಭಾಗಿೀಯತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5556 2020-21 ಔಲಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5557 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5558 2020-21 ಅಂಬುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 



5559 2020-21 ಜಹೀರಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5560 2020-21 ಮ್ಮಶಾಕ್ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5561 2020-21 ಮೌಲನಫ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5562 2020-21 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

5563 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಟಾಪ್ಪಷಲ್ಲನಿ್ಸ 

3784 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

3785 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

3786 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ಸ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

3787 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅವವ ತ್ಥ ತಾಡತಿರ

3788 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದತುಾ  ಅಲ್ಲಯಾಸ್ ದತ್ಾ ತಾರ ಮ ರಾವ್ತಾಡತಿರ

3789 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದತುಾ  ಅಲ್ಲಯಾಸ್ ದತ್ಾ ತಾರ ಮ ರಾವ್ತಾಡತಿರ

3790 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ತುಕಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

3791 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಸೀಂಔವಾಡ್ಟತಾಡತಿರ

3792 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

3793 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾನು ತಾಡತಿರ

3794 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮಗನಾಥ ದಲ್ಲೀಪ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

3795 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

3796 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

3797 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

3798 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮುಯಗ್ರ ತಾಡತಿರ

3799 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀಯಫದರ  ತಾಡತಿರ

3800 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

3801 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಕಂತ್ಲಾ ಗಿರೆರ್ು ೀಲ್ತಾಡತಿರ

3802 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

3803 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿದಾಯ ತಿ ತಾಡತಿರ

3804 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ ಮಯ ತಾಡತಿರ

3805 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

3806 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮ ಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

3807 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಹಾಜ ಷಮಯ ದ್ತಾಡತಿರ

3808 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

3809 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮ್ಮಣಣ ತಾಡತಿರ

3810 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಜಜುದದ ೀನ್ಸತಾಡತಿರ

3811 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಷ್ಣ ಮ್ಸಯಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

3812 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜಯಾಬಿೀ ತಾಡತಿರ

3813 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಎಂಡಿ ರಾಸಿಡ್ ಮ್ಸಯಾತಾಡತಿರ

3814 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

3815 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3816 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

3817 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಉದಮ ಭಾವಿಭನ ತಾಡತಿರ

3818 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3819 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

3820 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

3821 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನವಿೀಯ ತಾಡತಿರ

3822 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔರೆ ತಾಡತಿರ

3823 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

3824 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3825 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗೀಪ್ಪಲ್ ಪ್ಪರ್ ತಾಡತಿರ

3826 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಆರ್ ಯಾದವ್ತಾಡತಿರ

3827 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗರಿಬೄ ತಾಡತಿರ

3828 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

3829 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3830 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಶಿ  ಜಜೀತಾಡತಿರ

3831 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ತಾಡತಿರ

3832 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

3833 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

3834 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಂಔಯ ತಾಡತಿರ

3835 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದಡಡ ಫಷ ಗುಂಡಗುತಿಷತಾಡತಿರ

3836 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪುಟಾಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3837 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

3838 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲನಾನ ತಾಡತಿರ

3839 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3840 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹೀರು ತಾಡತಿರ

3841 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭಮಯ ತಾಡತಿರ

3842 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇತ್ಾ ತಾಡತಿರ

3843 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

3844 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲ್್ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

3845 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ಹಂಚೆ ತಾಡತಿರ

3846 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3847 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜೇಂದರ ತಾಡತಿರ

3848 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3849 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಉಮ್ಮ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

3850 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

3851 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಫವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

3852 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

3853 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

3854 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ತ್ನುಜಾ ತಾಡತಿರ

3855 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 MD ಷಲಾಹುದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

3856 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಹ್ದ  ಷಮ್ಸಯುದದ ೀನ್ಸತಾಡತಿರ

3857 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನತಾ ತಾಡತಿರ

3858 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತಾಡತಿರ

3859 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ತಾಡತಿರ

3860 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

3861 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

3862 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವೈಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

3863 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಭಷಲ ತಾಡತಿರ

3864 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಕಲಔಣಿಷ ತಾಡತಿರ

3865 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಗೀನಾಯ್ಕತಾಡತಿರ

3866 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದಯಾನಂದ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

3867 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಫಾ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

3868 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

3869 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಧುರಾಮ ತಾಡತಿರ

3870 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಾಭದೇಮಯ ತಾಡತಿರ



3871 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಧುರಾಮ ತಾಡತಿರ

3872 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲಣಣ ತಾಡತಿರ

3873 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

3874 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

3875 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷವ ರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

3876 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

3877 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

3878 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

3879 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

3880 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

3881 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

3882 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಾಪರ್ ತಾಡತಿರ

3883 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿದಾಯ ಧಯ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

3884 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಲಾಹ ದ್ ತಾಡತಿರ

3885 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3886 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಿೀಯ ತಾಡತಿರ

3887 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜೆಮು ತಾಡತಿರ

3888 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

3889 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

3890 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಿತ್ರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

3891 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

3892 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

3893 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

3894 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಆಮ್ಸೀನ್ಸ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

3895 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

3896 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3897 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಲೀಕ ಯಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

3898 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಫ್ತಾ ಕರ್ತಾಡತಿರ

3899 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಮೂತಿಷ ತಾಡತಿರ

3900 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ಸ ತಾಡತಿರ

3901 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಖಣೇಶ್ ತಾಡತಿರ

3902 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

3903 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

3904 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

3905 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶೆನಾಜ್ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

3906 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕೈಲಾಶ್ ರಾಮಕ ತಾಡತಿರ

3907 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

3908 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

3909 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

3910 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

3911 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

3912 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

3913 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

3914 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ತಾಮ ತಾಡತಿರ

3915 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

3916 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

3917 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ

3918 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜೀರ್ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

3919 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನತಾ ತಾಡತಿರ

3920 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

3921 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಾರೂಕ್ ಶಕ್ ತಾಡತಿರ

3922 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

3923 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೌಲಯ ತಾಡತಿರ

3924 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮುಕಾಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3925 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

3926 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

3927 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಭನೀಔರ್ತಾಡತಿರ

3928 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರುದರ ಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

3929 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

3930 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಆಸಿಫ್ ತಾಡತಿರ

3931 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

3932 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

3933 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

3934 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

3935 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಮರಾಭ ತಾಡತಿರ

3936 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪಕ್ಷ್ೀಯ ತಾಡತಿರ

3937 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

3938 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮ ಂತ್ರ ಮಯ ತಾಡತಿರ

3939 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇ ತಾಡತಿರ

3940 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೆಲ ತಾಡತಿರ

3941 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

3942 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

3943 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

3944 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

3945 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಂಖ ತಾಡತಿರ

3946 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ಸ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

3947 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

3948 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹೀರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3949 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

3950 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಇಟಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3951 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

3952 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

3953 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

3954 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜಮ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

3955 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

3956 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3957 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

3958 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

3959 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಈಯಮಯ  ಸಾವ ಮ್ಸ ತಾಡತಿರ

3960 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3961 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

3962 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಲ್ಲಮುನಸಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

3963 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ



3964 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

3965 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಸೀಜ ತಾಡತಿರ

3966 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

3967 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

3968 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾವ ತಾಡತಿರ

3969 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

3970 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನನ  ತಾಡತಿರ

3971 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮ್ಮಳ ತಾಡತಿರ

3972 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಣಣ  ನಲ್ಲರು ತಾಡತಿರ

3973 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

3974 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರುಔಕಮುದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

3975 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

3976 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯವಿಚಂದರ ತಾಡತಿರ

3977 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿದಾಯ ಸಾಖರ್ ತಾಡತಿರ

3978 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

3979 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

3980 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹೀರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

3981 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದಮಯ ತಾಡತಿರ

3982 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನೆಹೆರು ಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

3983 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಭಾತಿ ತಾಡತಿರ

3984 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಣೀಜ ಎಸ್ ಎಚ ತಾಡತಿರ

3985 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹೇಮ್ಮತಿ ತಾಡತಿರ

3986 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

3987 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

3988 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಾ ತಾಡತಿರ

3989 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನಲಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

3990 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಟ್ಟಬಿೀ ತಾಡತಿರ

3991 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

3992 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

3993 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

3994 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವರ ಣಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

3995 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

3996 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

3997 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಉಮ್ಮದೇವಿ ತಾಡತಿರ

3998 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

3999 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷವಾಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

4000 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4001 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4002 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಣೀಜ ತಾಡತಿರ

4003 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4004 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4005 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4006 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಖಾವಾಜ  ಶಾಯಿಕ್ತಾಡತಿರ

4007 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪಂಚಮಯ ತಾಡತಿರ

4008 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

4009 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4010 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪುತ್ರ ಣಣ  ಅಲ್ಲಯಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕಾಂತ್ತಾಡತಿರ

4011 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

4012 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

4013 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಧನುಯಮ್ ಚನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4014 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದರ ೀತಿ ತಾಡತಿರ

4015 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

4016 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4017 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರುಔಮ ಮಯ ತಾಡತಿರ

4018 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

4019 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣ ತಾಡತಿರ

4020 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ ತಾಡತಿರ

4021 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

4022 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

4023 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

4024 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

4025 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಾ ತಾಡತಿರ

4026 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

4027 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4028 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4029 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರೆಸನಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

4030 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂಖಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

4031 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4032 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸರಿೀಶ್ ತಂಗ್ರ ತಾಡತಿರ

4033 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತಾಡತಿರ

4034 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಾಯ ತಾಡತಿರ

4035 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಫವ ತಾಡತಿರ

4036 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4037 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣಣ  ಅತಿತಿ ತಾಡತಿರ

4038 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4039 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಂಡ್ಟ ತಾಡತಿರ

4040 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನವಿೀಯ ತಾಡತಿರ

4041 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4042 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

4043 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4044 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

4045 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಭೀಖಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

4046 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4047 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4048 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

4049 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

4050 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4051 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

4052 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹಯಖ ತಾಡತಿರ

4053 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಶಾಕ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಾೂ ತಾಡತಿರ

4054 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

4055 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4056 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ



4057 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4058 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

4059 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾಂತೇಶ್ ತಾಡತಿರ

4060 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾನು ತಾಡತಿರ

4061 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

4062 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4063 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4064 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4065 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಶಿಔಲಾ ತಾಡತಿರ

4066 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

4067 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

4068 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಜಾತ್ ತಾಡತಿರ

4069 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮವವಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

4070 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮ ಂತ್  ಮಲಗುಂಡಿತಾಡತಿರ

4072 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಭರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

4073 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಬಿರಾದಾಯತಾಡತಿರ

4074 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಾಯ ತಾಡತಿರ

4075 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ ತಾಡತಿರ

4076 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4077 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ಪುರೀಹತ್ ತಾಡತಿರ

4078 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4079 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

4080 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ತಾಡತಿರ

4081 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

4082 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

4083 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಣೀಜ ತಾಡತಿರ

4084 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇ ಮಂಥಲ್ ತಾಡತಿರ

4085 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

4086 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4087 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4088 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಹರಾಪುಸಿಷತಾಡತಿರ

4089 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇವಿಂದರ  ತಾಡತಿರ

4090 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4091 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

4092 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ  ತಾಡತಿರ

4093 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4094 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4095 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಮ್ಸತಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4096 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

4097 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4098 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4099 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಇಂದುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4100 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

4101 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಬು ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4102 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4103 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಡ್ರಟ್ನ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4104 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

4105 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

4106 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4107 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

4108 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4109 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನೀಫಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

4110 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4111 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4112 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

4113 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4114 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4115 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಿದಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4116 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುಯಮಯ ತಾಡತಿರ

4117 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಖಜರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4118 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4119 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

4120 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4121 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4122 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4123 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ತಾಡತಿರ

4124 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂಖನಗೌಡ ಎಸ್ ಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

4125 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4126 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

4127 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಭಾಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

4128 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4129 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

4130 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗಿರೆ ತಾಡತಿರ

4131 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪುಟಾಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4132 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವರ ಣಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

4133 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಮಯ  ಎಂ ಚಿಔಕ ಭಠ್ತಾಡತಿರ

4134 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೄಸಬೂಬ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

4135 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4136 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4137 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

4138 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

4139 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಬೂಡಿನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4140 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣಣ ತಾಡತಿರ

4141 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4142 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

4143 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಭರಾಯ್ ತಾಡತಿರ

4144 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4145 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫಣಣ ತಾಡತಿರ

4146 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

4147 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

4148 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚನನ ವಿೀರ್ ತಾಡತಿರ

4149 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಂಟೆ ತಾಡತಿರ

4150 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀಯಮಯ ತಾಡತಿರ



4151 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4152 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಮ್ಮರ್ ದಡಡ ಭನ ತಾಡತಿರ

4153 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವೈಜನಾಥ ತಾಡತಿರ

4154 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4155 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4156 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4157 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುರುಮಯ  ಭಠ್ ತಾಡತಿರ

4158 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

4159 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಳ್ಳಕೀಟತಾಡತಿರ

4160 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4161 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಧುಲಮಯ ತಾಡತಿರ

4162 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾ ತಾಡತಿರ

4163 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪೀಯಭಮ ತಾಡತಿರ

4164 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಬಾಯ್ ತಾಡತಿರ

4165 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ನದಾಂಚಿ ತಾಡತಿರ

4166 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿೀತಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

4167 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೈಮದ್್ಖಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4168 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶಾ ತಾಡತಿರ

4169 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

4170 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಧಾರು ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

4171 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4172 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದಾದ ರೂ. ತಾಡತಿರ

4173 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4174 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ತಾಡತಿರ

4175 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

4176 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

4177 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4178 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

4179 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4180 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಸದೇ  ಎ ತಾಡತಿರ

4181 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಯ ೀತಿ ತಾಡತಿರ

4182 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಭಯನಾಥ ತಾಡತಿರ

4183 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುರುರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4184 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4185 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4186 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ನಾಮಕ್ ತಾಡತಿರ

4187 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

4188 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

4189 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಣ ತಾಡತಿರ

4190 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4191 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

4192 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲತಾ ತಾಡತಿರ

4193 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜೇಂದರ ತಾಡತಿರ

4194 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4195 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನತಾ ತಾಡತಿರ

4196 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4197 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

4198 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಆಶಾ ತಾಡತಿರ

4199 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

4200 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4201 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫವ ತಾಡತಿರ

4202 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

4203 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4204 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀರೇಂದರ ತಾಡತಿರ

4205 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣಷ ತಾಡತಿರ

4206 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಣಣ  ಮೇೀನ ತಾಡತಿರ

4207 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ  ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ತಾಡತಿರ

4208 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮ್ಮಳ ತಾಡತಿರ

4209 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಖಾನಂ ತಾಡತಿರ

4210 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನವಿೀನಕಮ್ಮರ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

4211 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

4212 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಖೀರು ತಾಡತಿರ

4213 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4214 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

4215 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

4216 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೈದ ತಾಡತಿರ

4217 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಷಯಳಾ ಬಿರಾದಾ ತಾಡತಿರ

4218 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4219 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4220 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪಂಡಿತ್ ತಾಡತಿರ

4221 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂಜಯ್ ತಾಡತಿರ

4222 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಂತಿ ಚವಾಹ ಣ ತಾಡತಿರ

4223 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ದೀಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

4224 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಭಸಿಂಖ ತಾಡತಿರ

4225 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

4226 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4227 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

4228 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

4229 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ನದಾಂಚಿತಾಡತಿರ

4230 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

4231 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಂ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

4232 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕ್ದದಮ್ ಷಾ ದವಷಶ್ತಾಡತಿರ

4233 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುಂಡ  ಅಯದ್ ತಾಡತಿರ

4234 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ಸತಾಡತಿರ

4235 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಮಂಥಲ್ತಾಡತಿರ

4236 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

4237 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯತ್ನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4238 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಭಠಾನ್ಸತಾಡತಿರ

4239 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

4240 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

4241 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಆರ್ ಔಟ್ಟ ೀಳ್ಳತಾಡತಿರ

4242 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಇಂದರ  ಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

4243 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ



4244 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4245 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4246 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಖಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

4247 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನನ  ತಾಡತಿರ

4248 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರುಔಕ  ತಾಡತಿರ

4249 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಿದಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4250 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

4251 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

4252 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4253 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

4254 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೀಪುಲ್ಬ ತಾಡತಿರ

4255 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4256 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಪಂದರ ತಾಡತಿರ

4257 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4258 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

4259 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುಂಡಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4260 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4261 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮುಸಾಕನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4262 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

4263 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

4264 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗೀದಾರಿ ತಾಡತಿರ

4265 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4266 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4267 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

4268 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4269 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಧಭಷರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4270 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4271 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4272 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಭರೇಶ್ ಎಸ್ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

4273 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ   ಎಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

4274 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಯಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

4275 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

4276 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

4277 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4278 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜೈನಾಬಿ ತಾಡತಿರ

4279 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4280 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಹೇಜದ್ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

4281 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂಜೀಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

4282 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗಿರೆ ತಾಡತಿರ

4283 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4284 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಯ ೀತಿ ತಾಡತಿರ

4285 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

4286 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

4287 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

4288 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

4289 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4290 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4291 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತಾಡತಿರ

4292 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

4293 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4294 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣು ತಾಡತಿರ

4295 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

4296 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4297 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಮುಲ್ಲು ತಾಡತಿರ

4298 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4299 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4300 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀಯಕ್ಷ್ ತಾಡತಿರ

4301 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4302 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

4303 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮಗರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4304 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಆಸಿಫ್ ಮ್ಸಯಾ ತಾಡತಿರ

4305 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4306 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4307 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4308 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗೌರಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

4309 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4310 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ದೀಪ್ ತಾಡತಿರ

4311 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

4312 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

4313 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4314 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

4315 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರುಕಮ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

4316 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ಹಷಭನತಾಡತಿರ

4317 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ತಾಡತಿರ

4318 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

4319 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಾತಿಮ್ಮಬಿ ತಾಡತಿರ

4320 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

4321 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹಾಸಿನ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

4322 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಖುಬು ತಾಡತಿರ

4323 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4324 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಉಮ್ಮದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4325 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4326 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4327 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತಾಡತಿರ

4328 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷ  ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

4329 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ನಟಔರ್ ತಾಡತಿರ

4330 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

4331 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಗಿಂದರ  ತಾಡತಿರ

4332 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4333 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4334 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

4335 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲಕ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4336 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ



4337 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

4338 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತಾಡತಿರ

4339 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತಾಡತಿರ

4340 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4341 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಈಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4342 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4343 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4344 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪುತ್ರ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4345 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

4346 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್  ನದಾಂಚಿತಾಡತಿರ

4347 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4348 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4349 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಉಸುಫಾಾ ನ್ಸ ಮಂಔರಿ ತಾಡತಿರ

4350 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4351 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4352 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4353 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4354 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4355 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮ್ಸೀರಂ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

4356 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4357 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4358 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿ ತಾಡತಿರ

4359 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

4360 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿ ತಾಡತಿರ

4361 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹುಷನ  ತಾಡತಿರ

4362 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಥಾರು ತಾಡತಿರ

4363 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಧಜ ತಾಡತಿರ

4364 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪ್ಪರ ಣೇಶ್ ಆಚಾಮಷ ತಾಡತಿರ

4365 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮವವಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

4366 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4367 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4368 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮಂಜುಳಾ ತಾಡತಿರ

4369 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇವಾನಂದ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

4370 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

4371 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4372 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶ್ ತಾಡತಿರ

4373 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

4374 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

4375 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4376 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

4377 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪತಾಂಫರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4378 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4379 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ ತಾಡತಿರ

4380 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ ತಾಡತಿರ

4381 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬೄಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

4382 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣು ತಾಡತಿರ

4383 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

4384 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಭನಾಥ ತಾಡತಿರ

4385 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ಚಿಚೊಳಿ್ಳತಾಡತಿರ

4386 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4387 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷಾ ತಾಡತಿರ

4388 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

4389 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಧೂಳ ತಾಡತಿರ

4390 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4391 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಾ ತಾಡತಿರ

4392 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

4393 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

4394 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

4395 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4396 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4397 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4398 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಉಲಾೂ ಸ್ ತಾಡತಿರ

4399 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4400 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4401 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

4402 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4403 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಆಡಮ್ ಖಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4404 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4405 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಗಿಂದರ ತಾಡತಿರ

4406 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4407 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮಂತಾರ ಮ ರೇಣಿತಾಡತಿರ

4408 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಾಣ  ಗುಬಿ ತಾಡತಿರ

4409 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಾಸಿನಾಬಿ ತಾಡತಿರ

4410 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಂಡ್ಟ ತಾಡತಿರ

4411 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

4412 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

4413 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಕಾಡುಮ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

4414 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

4415 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

4416 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

4417 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4418 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4419 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4420 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

4421 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4422 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ  ಕೀಟ ತಾಡತಿರ

4423 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

4424 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

4425 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂತ್ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4426 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಷಯದಾರ್ ಖಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4427 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

4428 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4429 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ



4430 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ತಾಡತಿರ

4431 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದುಲ  ದೇಂಗಿ ತಾಡತಿರ

4432 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭವ ತಾಡತಿರ

4433 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ ತಾಡತಿರ

4434 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಗಿಂದರ  ತಾಡತಿರ

4435 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದತ್ಾ  ತಾಡತಿರ

4436 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4437 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4438 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭನಕಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4439 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4440 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4441 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4442 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

4443 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಾದು ತಾಡತಿರ

4444 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ಗೌಡ್ ತಾಡತಿರ

4445 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರಾಯ್ ತಾಡತಿರ

4446 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

4447 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಬಜಂತಿರ ತಾಡತಿರ

4448 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4449 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4450 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4451 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

4452 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

4453 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿ  ನಟಔರ್ ತಾಡತಿರ

4454 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

4455 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

4456 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ರೀನ್ಸ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆತಾಡತಿರ

4457 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

4458 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹರಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4459 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ ತಾಡತಿರ

4460 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ತಾಡತಿರ

4461 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

4462 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

4463 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4464 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

4465 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

4466 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನಾನ ರೆ ತಾಡತಿರ

4467 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

4468 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗೀವಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

4469 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾವ ತಾಡತಿರ

4470 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

4471 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮ ಂತ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4472 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

4473 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ಭನುಗುಂಡ್ಟ ತಾಡತಿರ

4474 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ನಜಾಮುದದ ೀನ್ಸ ಫಡಿತಾಡತಿರ

4475 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

4476 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4477 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಣ ತಾಡತಿರ

4478 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

4479 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

4480 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಆರ್ ಹಾಲ ಗೀಳ್ತಾಡತಿರ

4481 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4482 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನನ ವಿೀಯಮಯ ತಾಡತಿರ

4483 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುರುಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4484 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

4485 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ  ಮ್ಮಂಗ್ ತಾಡತಿರ

4486 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುಜ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4487 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4488 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹಾಮು ತಾಡತಿರ

4489 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4490 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಲಾರ ಮ್ ತಾಡತಿರ

4491 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

4492 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4493 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4494 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

4495 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಗವಂದರ ತಾಡತಿರ

4496 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿನೀದಾ ತಾಡತಿರ

4497 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

4498 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

4499 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4500 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶೇೀಭಾ ತಾಡತಿರ

4501 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಾವಯಣ ತಾಡತಿರ

4502 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಣ ತಾಡತಿರ

4503 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4504 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರುದರ ಭಣಿ ತಾಡತಿರ

4505 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

4506 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂನಸ್ ಖಾನ್ಸತಾಡತಿರ

4507 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಹೀದ್ ಖಾನ್ಸತಾಡತಿರ

4508 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಮ್ಸೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಖಾನ್ಸತಾಡತಿರ

4509 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುರುನಾನ ತಾಡತಿರ

4510 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲಾ ತಾಡತಿರ

4511 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಲಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

4512 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಸಜದ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

4513 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4514 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

4515 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ತಾಡತಿರ

4516 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫನಸಿಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

4517 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

4518 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

4519 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ತುಳಜ ತಾಡತಿರ

4520 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮ್ಸೀನ ತಾಡತಿರ

4521 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ತಾಡತಿರ

4522 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ತಾಡತಿರ



4523 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4524 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4525 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತಾಡತಿರ

4526 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

4527 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಮ್ ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

4528 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುರುಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4529 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4530 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

4531 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಾ ತಾಡತಿರ

4532 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

4533 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನತಾ ತಾಡತಿರ

4534 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

4535 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಖಜೇಂದರ ತಾಡತಿರ

4536 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

4537 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಬೆ ಸಡದ ತಾಡತಿರ

4538 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

4539 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

4540 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

4541 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4542 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4543 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

4544 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಧೂಳ ತಾಡತಿರ

4545 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚನನ  ತಾಡತಿರ

4546 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4547 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಭಮಯ ತಾಡತಿರ

4548 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

4549 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಡಮಯ ತಾಡತಿರ

4550 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲನ್ಸ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

4551 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಧೂಳ ತಾಡತಿರ

4552 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಇಮ್ಮಮ್ಮ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

4553 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4554 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಂಔರೆ ತಾಡತಿರ

4555 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔವಿತಾ ತಾಡತಿರ

4556 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

4557 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4558 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗೌಯ  ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

4559 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಂ ತಾಡತಿರ

4560 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಮಡ್ರರ ಮ್ಸ ತಾಡತಿರ

4561 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮುತ್ಾ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4562 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಣಣ  ತಾಡತಿರ

4563 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4564 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4565 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4566 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

4567 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇ ತಾಡತಿರ

4568 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

4569 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

4570 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

4571 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುನಲ್ ತಾಡತಿರ

4572 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4573 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

4574 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

4575 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4576 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಸಾ ತಾಡತಿರ

4577 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶುಬಚಂದರ ತಾಡತಿರ

4578 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4579 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ ತಾಡತಿರ

4580 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮ್ಮವ ತಾಡತಿರ

4581 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

4582 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

4583 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

4584 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

4585 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4586 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4587 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4588 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯತ್ನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4589 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

4590 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕ್ಷ್ಸಾನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4591 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4592 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

4593 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಂಡ ತಾಡತಿರ

4594 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷಯಕ್ ತಾಡತಿರ

4595 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪಂಡಿತ್ ತಾಡತಿರ

4596 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ತಾಡತಿರ

4597 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುನೀತಾ ತಾಡತಿರ

4598 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚನನ ಫಷ  ಜೀಖ ತಾಡತಿರ

4599 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

4600 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4601 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4602 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

4603 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4604 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಜಾಭಖಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4605 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4606 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಔಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

4607 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

4608 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ  ಬುಔಕ ತಾಡತಿರ

4609 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ಯಾದವ್ ತಾಡತಿರ

4610 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇೀತಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4611 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4612 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಆನಂದ ರೇ  ಹಾಖಯಗಿತಾಡತಿರ

4613 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

4614 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4615 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಔಲ್ಲೂ ರು ತಾಡತಿರ



4616 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

4617 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4618 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂಖಶೄತೆ ತಾಡತಿರ

4619 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4620 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4621 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4622 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

4623 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚನನ ಫಷ ತಾಡತಿರ

4624 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲಕ  ತಾಡತಿರ

4625 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

4626 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತಾಡತಿರ

4627 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4628 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಹೇಮು ಚವಾಹ ಣ್ ತಾಡತಿರ

4629 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪಪ್ಪಯಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4630 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

4631 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪಯ ತಾಡತಿರ

4632 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

4633 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4634 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಜಮ್ ಅಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

4635 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4636 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಚಭಮ ತಾಡತಿರ

4637 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4638 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನಲ್ ತಾಡತಿರ

4639 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

4640 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

4641 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಣಿಔ ತಾಡತಿರ

4642 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4643 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ ತಾಡತಿರ

4644 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4645 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಮ್ಸತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4646 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲಕ  ತಾಡತಿರ

4647 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

4648 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣಷ ತಾಡತಿರ

4649 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

4650 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿಕಾಂತ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

4651 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಣ ತಾಡತಿರ

4652 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ ತಾಡತಿರ

4653 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಧನಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4654 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಗಂಡರಾಮ ತಾಡತಿರ

4655 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4656 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಯತ್ನ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4657 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4658 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

4659 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರ ಭುಲ್ಲಂಗ್ ತಾಡತಿರ

4660 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜಭಮ ತಾಡತಿರ

4661 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಮುಲ್ಲುತಾಡತಿರ

4662 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಮ್ಸತಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4663 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4664 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ವಂತಿ ತಾಡತಿರ

4665 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುಹಾಸಿನ ತಾಡತಿರ

4666 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಹಾಂತೇವ ತಾಡತಿರ

4667 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ತಾಡತಿರ

4668 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

4669 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

4670 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

4671 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ್ ತಾಡತಿರ

4672 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಫಸದ್ದದ ರು ತಾಡತಿರ

4673 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

4674 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಂಖ ತಾಡತಿರ

4675 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಣ  ಔಟಟ ಭನ ತಾಡತಿರ

4676 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

4677 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

4678 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

4679 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4680 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4681 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸುದವಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4682 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4683 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

4684 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4685 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

4686 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4687 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಜೇಶ್ ತಾಡತಿರ

4688 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತಾಡತಿರ

4689 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4690 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4691 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4692 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

4693 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

4694 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4695 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಅಂಫವ ತಾಡತಿರ

4696 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿೀಣಾ ತಾಡತಿರ

4697 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4698 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ನಖ  ದುಕ್ಷ್ಕ ತಾಡತಿರ

4699 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಿದಾಯ ತಿ ಎನ್ಸ ಭರಾಠೆತಾಡತಿರ

4700 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4701 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಜಮ್ಮಲದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4702 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ವಕಂತ್ಲಾ ತಾಡತಿರ

4703 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಪ್ಪಶಮಮಯ ತಾಡತಿರ

4704 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ದೌಲತ್ರ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4705 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

4706 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

4707 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ವಿೀಯ  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

4708 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಬಖವಂತ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ



4709 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4710 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4711 ಔಲಬುಯಗಿ ಅರಾದ ಬಿ 2020-2021 ರಾಣೀಜ ಜಂಫಗಿ ತಾಡತಿರ

4712 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖನ್ಸ ಸಿದಾಧ ರೂhಾ ತಾಡತಿರ

4713 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭಮಯ ತಾಡತಿರ

4714 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4715 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದಡಡ  ತಾಡತಿರ

4716 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದುಡ ತಾಡತಿರ

4717 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

4718 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4719 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

4720 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4721 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4722 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ಎಂ ಸಟಟ ತಾಡತಿರ

4723 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಾಖಯ ಯತಿ ತಾಡತಿರ

4724 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4725 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಮೆದಯಗಿ ತಾಡತಿರ

4726 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚನನ  ಫಷ  ಮ್ಮಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

4727 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

4728 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಷಜಜ ನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4729 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಯೀಗಿ ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

4730 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4731 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಬಾಪುಬತ್ ತಾಡತಿರ

4732 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ  ವಯಣ  ದಂಡೀತಿತಾಡತಿರ

4733 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4734 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4735 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕಾಂತ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಕೀಬಾಲ್ತಾಡತಿರ

4736 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರೆ  ಬಿ ಕೀಬಾಲ್ತಾಡತಿರ

4737 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

4738 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4739 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

4740 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿ ತಾಡತಿರ

4741 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಮುಡ್ರ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

4742 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

4743 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರೇ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

4744 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

4745 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4746 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶೄಂಔ ತಾಡತಿರ

4747 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4748 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4749 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಲಾಾ ಫ್ ತಾಡತಿರ

4750 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನ್ನರ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶಾತಾಡತಿರ

4751 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಮೄತಿರ ತಾಡತಿರ

4752 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4753 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4754 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4755 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಸಟಟ ತಾಡತಿರ

4756 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಶೄರಿಕಾರ್ ತಾಡತಿರ

4757 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೆಲಾರಿ ತಾಡತಿರ

4758 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

4759 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜೈಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

4760 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಧನರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4761 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4762 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

4763 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಮಡಗುಡಿೂತಾಡತಿರ

4764 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

4765 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡುರಾಮ ತಾಡತಿರ

4766 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣ ತಾಡತಿರ

4767 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಧುಔರ್ ತಾಡತಿರ

4768 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4769 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4770 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ   ಮವವಂತ್ ಯಾದಗಿರಿತಾಡತಿರ

4771 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

4772 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4773 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4774 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಇರಾಭಮ ತಾಡತಿರ

4775 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಕಫ ಲ್ ತಾಡತಿರ

4776 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಕ ಜ ತಾಡತಿರ

4777 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಖಾಜಾಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

4778 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

4779 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಕಲ್ಲೀಲ್ ಮ್ಸಯಾ ತಾಡತಿರ

4780 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಸನಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

4781 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ರಾಮ ಫಭಷತಾಡತಿರ

4782 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

4783 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

4784 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೀದ್ ತಾಡತಿರ

4785 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಕಲ್ಲೀಕ್ ತಾಡತಿರ

4786 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷವಾಷರ್ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

4787 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಎಮ್ ಡಿ ಅಲ್ಲ ಬುಹಾಷನ್ಸತಾಡತಿರ

4788 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

4789 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಪರ ೀಮ್ಸಲಾ ತಾಡತಿರ

4790 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಸಮೂದ್ ಮ್ಸಯಾನ್ಸತಾಡತಿರ

4791 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಕೌಷರ್ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

4792 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಲ್ಲೀಮ್ಮ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

4793 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ ತಾಡತಿರ

4794 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ್ಲೀಮ್ತಾಡತಿರ

4795 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4796 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4797 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4798 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ  ಎಸ್ ಭದದ ಯಕ್ಷ್ತಾಡತಿರ

4799 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಂಖ ತಾಡತಿರ

4800 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

4801 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ



4802 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4803 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೆನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4804 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಹಾಬುದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4805 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

4806 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲೂ ವಿ ತಾಡತಿರ

4807 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಅಡ್ಟ  ಚಟಟತಾಡತಿರ

4808 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4809 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

4810 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4811 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

4812 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದುದ  ಎಲ್ ಷಯಡಗಿ ತಾಡತಿರ

4813 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4814 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

4815 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

4816 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬೆಗುಡಿ ತಾಡತಿರ

4817 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4818 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4819 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

4820 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4821 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗೀಪ್ಪಲಕೃಶಣ ತಾಡತಿರ

4822 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

4823 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಾ ತಾಡತಿರ

4824 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬೄಳಿೆೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

4825 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾವೂರು ನಜಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

4826 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4827 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣಷ ತಾಡತಿರ

4828 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

4829 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಮಯ ತಾಡತಿರ

4830 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಾಫ ರ್ ತಾಡತಿರ

4831 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫೈಯಾಜ್ ಶಾ ತಾಡತಿರ

4832 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಮದ ತಾಡತಿರ

4833 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

4834 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಜುಲಪ ತಾಡತಿರ

4835 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ಜುಲಪ ತಾಡತಿರ

4836 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4837 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

4838 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

4839 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹಾಷನಸಾಹೇಬ್ ತಾಡತಿರ

4840 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

4841 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4842 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಶಾಕ್ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

4843 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ತಿ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4844 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಪ್ಪಶ ತಾಡತಿರ

4845 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ಧೂಳ  ದಔಕ ಣಿತಾಡತಿರ

4846 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

4847 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4848 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

4849 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

4850 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4851 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

4852 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

4853 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

4854 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈವವ ಯ ತಾಡತಿರ

4855 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅವಿನಾಶ್ ತಾಡತಿರ

4856 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ಭಷುಲ್ ತಾಡತಿರ

4857 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4858 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶುಬಚಂದರ ತಾಡತಿರ

4859 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4860 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

4861 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4862 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಶಿಔಲಾ ಔಡಡಿ ತಾಡತಿರ

4863 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹಯಾಯ ಳ್ಳ ತಾಡತಿರ

4864 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4865 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮಯಭಮ ತಾಡತಿರ

4866 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

4867 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬೇೀಜರಾಜು ತಾಡತಿರ

4868 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4869 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

4870 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4871 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿ ಷಯನ ತಾಡತಿರ

4872 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ರಾಜಪುಯ ತಾಡತಿರ

4873 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4874 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಮಯ ತಾಡತಿರ

4875 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಕಾಸಿಮ್ ತಾಡತಿರ

4876 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

4877 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ  ತಾಡತಿರ

4878 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶೇೀಭಾ ತಿ ತಾಡತಿರ

4879 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4880 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ತಾಡತಿರ

4881 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

4882 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4883 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಾಯ ಂಡೇವ್ ತಾಡತಿರ

4884 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವ್ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4885 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

4886 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4887 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

4888 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

4889 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಧ ತಾಡತಿರ

4890 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ದೀಪ್ ಆರ್ ಜಡ್ಟಜ ಔರ್ತಾಡತಿರ

4891 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4892 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

4893 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡಮಯ ತಾಡತಿರ

4894 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ಸ ತಾಡತಿರ



4895 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಿೀಯ ತಾಡತಿರ

4896 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿ ಹರೇಭಠ್ತಾಡತಿರ

4897 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

4898 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

4899 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಂಫವ ತಾಡತಿರ

4900 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

4901 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4902 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4903 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಂಖ ತಾಡತಿರ

4904 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

4905 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದವಯಥ ತಾಡತಿರ

4906 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

4907 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣಣ  ಉಭನಾನ  ನೆಲ್ಲರುತಾಡತಿರ

4908 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4909 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಶಂಔಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

4910 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಿತ್ರ  ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

4911 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಿೀತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4912 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಾ ತಾಡತಿರ

4913 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಔಯ ತಾಡತಿರ

4914 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

4915 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

4916 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಇಯ ತಾಡತಿರ

4917 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಇಯಪ್ಪ ತಾಡತಿರ

4918 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

4919 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

4920 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾಂತೇವ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

4921 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಕ ತಾಡತಿರ

4922 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4923 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ ತಾಡತಿರ

4924 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಖಣತಿ ತಾಡತಿರ

4925 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

4926 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಣಣ ತಾಡತಿರ

4927 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4928 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮಂಟ ತಾಡತಿರ

4929 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

4930 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔನೀಜ್ ಫಾತಿಮ್ಮ ತಾಡತಿರ

4931 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

4932 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

4933 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4934 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ಸುತಾರ್ ತಾಡತಿರ

4935 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬುರಾನ್ಸ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

4936 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

4937 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

4938 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಖಾಲ್ಲಕ್ ಉಲಾೂ  ಖಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

4939 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಪತಿೀಮ್ಮ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

4940 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಲ್ಲ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

4941 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4942 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

4943 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಾಗಿೀಯತಿ ತಾಡತಿರ

4944 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4945 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4946 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

4947 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

4948 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ  ಷಫಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

4949 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾ ತಾಡತಿರ

4950 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಭಮ ತಾಡತಿರ

4951 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಾ ತಾಡತಿರ

4952 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಣಣ ತಾಡತಿರ

4953 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

4954 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

4955 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

4956 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಣಷಫಷ ತಾಡತಿರ

4957 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಧರ್ ಶಾ ತಾಡತಿರ

4958 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4959 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

4960 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇವಕಮ್ಮಯ ಷನಬೇೀತಾಡತಿರ

4961 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4962 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬವಾನಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4963 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

4964 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

4965 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೆಲ ತಾಡತಿರ

4966 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

4967 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ತಾಡತಿರ

4968 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

4969 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

4970 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನಾನ ತಾಡತಿರ

4971 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

4972 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಪ್ಪ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

4973 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

4974 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮಲೂ  ತಾಡತಿರ

4975 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮಹಾಂತ್ಪ್ಪ ತಾಡತಿರ

4976 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮಹಾಂತ್ಪ್ಪ ತಾಡತಿರ

4977 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಮಯ  ಹರೇಭಠ್ ತಾಡತಿರ

4978 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರೆ ತಾಡತಿರ

4979 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4980 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

4981 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಯಾಖಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4982 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ ತಾಡತಿರ

4983 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

4984 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಮಯ ತಾಡತಿರ

4985 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

4986 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

4987 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ



4988 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ತಾಡತಿರ

4989 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

4990 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೂತ್ಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

4991 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

4992 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನತಾ ತಾಡತಿರ

4993 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನಲ್್ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

4994 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

4995 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

4996 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

4997 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

4998 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

4999 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5000 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೂತ್ಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5001 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

5002 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಯನಫಷ ತಾಡತಿರ

5003 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಿಂದರ  ತಾಡತಿರ

5004 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

5005 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತಾಡತಿರ

5006 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

5007 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಯ ತಾಡತಿರ

5008 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

5009 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಖಂಡ್ಟ ತಾಡತಿರ

5010 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರೆ ತಾಡತಿರ

5011 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಿಚಲ ತಾಡತಿರ

5012 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಯ ತಾಡತಿರ

5013 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಂಖ ತಾಡತಿರ

5014 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಂಖ ತಾಡತಿರ

5015 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಮಯ  ತಾಡತಿರ

5016 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಟಟ ಂಖರಾಮ ತಾಡತಿರ

5017 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಖ ತಾಡತಿರ

5018 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5019 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಸೆನ್ಸ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

5020 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

5021 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯಘುನಾಥ ಘಾಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5022 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5023 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5024 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನವ ೀಯ ತಾಡತಿರ

5025 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

5026 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5027 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಔಯಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5028 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇ  ಕರಿ ತಾಡತಿರ

5029 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಚೇತ್ನ ಚಲವಾದ ತಾಡತಿರ

5030 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇೀನಭಮ ತಾಡತಿರ

5031 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ  ಡಿ ಎಸ್ ತಾಡತಿರ

5032 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನತಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ತಾಡತಿರ

5033 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಮಯ   ಎಸ್ ಎಸ್ ತಾಡತಿರ

5034 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ತಾಡತಿರ

5035 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5036 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಂಗ್ರರೆಭಮ ತಾಡತಿರ

5037 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

5038 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

5039 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮಭನ ತಾಡತಿರ

5040 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುಸಂತ್ ತಾಡತಿರ

5041 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಂಜನಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

5042 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಜಮಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5043 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಜಮಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5044 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖ  ಕೀಟಖಷಸಿಾ ತಾಡತಿರ

5045 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖ  ಕೀಟಖಷಸಿಾ ತಾಡತಿರ

5046 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

5047 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದುಲ  ಕಂಬಾಯ ತಾಡತಿರ

5048 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಭಲ್ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5049 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದತುಾ ತಾಡತಿರ

5050 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5051 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈವವ ಯಧಾಯ ತಾಡತಿರ

5052 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5053 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೀಯಮಯ ತಾಡತಿರ

5054 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತಾಡತಿರ

5055 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇೀನಭಮ ತಾಡತಿರ

5056 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

5057 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ ತಾಡತಿರ

5058 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬೆಲ  ದಡಡ ಭನ ತಾಡತಿರ

5059 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5060 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿ ತಾಡತಿರ

5061 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಪ್ಪಟಕ ತಾಡತಿರ

5062 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮಶ್ ವೆಂಔಟರಾವ್ ಟಕತಾಡತಿರ

5063 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5064 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಖಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

5065 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಕಂತ್ಲಾ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

5066 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

5067 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5068 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5069 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

5070 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5071 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಿರಿಜಭಮ ತಾಡತಿರ

5072 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

5073 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

5074 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮಂಜುಳಾ ತಾಡತಿರ

5075 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅರುಂಕಮ್ಮರ್ ಹೆಚ ಕೀನನ್ಸತಾಡತಿರ

5076 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಫಿಕ್ ತಾಡತಿರ

5077 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಮ ತಾಡತಿರ

5078 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

5079 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5080 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ



5081 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5082 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

5083 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರೆಭಮ ತಾಡತಿರ

5084 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

5085 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹನನ   ಅಕ್ಷ್ಕ ತಾಡತಿರ

5086 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮವತಿ ತಾಡತಿರ

5087 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

5088 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

5089 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5090 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

5091 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದವಷನ್ಸ ಎಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5092 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಾಂಡ್ರರ ತಾಡತಿರ

5093 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

5094 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ರಿೀತ್ ತಾಡತಿರ

5095 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5096 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5097 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಂಬಾಂಬಾ ತಾಡತಿರ

5098 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೇ  ಚಂದರ ಶಕರ್ ತ್ಔಕ ಲ್ಲಕತಾಡತಿರ

5099 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಭುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

5100 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈವವ ಯರಾಜ ತಾಡತಿರ

5101 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮಲ್ಲಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5102 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5103 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5104 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

5105 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ  ತಾಡತಿರ

5106 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯ ತಾಡತಿರ

5107 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

5108 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5109 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಮವವಂತ್ ರಾವ್ತಾಡತಿರ

5110 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5111 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹೀರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5112 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಕಾಳಭಮ ತಾಡತಿರ

5113 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5114 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ಎನ್ಸ ನೀಲ್ಲರುತಾಡತಿರ

5115 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

5116 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುನಾನ ತಾಡತಿರ

5117 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಕಾಂಟ ತಾಡತಿರ

5118 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

5119 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಪ್ಪ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

5120 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಸದೇಮಯ ತಾಡತಿರ

5121 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಆಯತಿ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

5122 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಆಯತಿ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

5123 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

5124 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದತುಾ ತಾಡತಿರ

5125 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ತಾಡತಿರ

5126 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5127 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

5128 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ಸ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

5129 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

5130 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5131 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತಾಡತಿರ

5132 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

5133 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ತಾಡತಿರ

5134 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

5135 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜರ  ತಾಡತಿರ

5136 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಠಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5137 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

5138 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

5139 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5140 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲಕ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5141 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5142 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ   ಕಂಬಾಯತಾಡತಿರ

5143 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮ ಶಂಔರ್ ಹಂಖಯಗಿತಾಡತಿರ

5144 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯಹಮ್ಮನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5145 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

5146 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

5147 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

5148 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ  ಅಂಫರಾಮ ಸಾಹುತಾಡತಿರ

5149 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತಾಡತಿರ

5150 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ಚಿನನ ಭಗೇರಿತಾಡತಿರ

5151 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

5152 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5153 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭುನೇವವ ರಿ ತಾಡತಿರ

5154 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

5155 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5156 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

5157 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5158 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5159 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5160 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಖರ್ ಸುಮಂತ್ರಾವ್ ಸಾತ್ಲಕ ರ್ತಾಡತಿರ

5161 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

5162 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ ತಾಡತಿರ

5163 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಣಣ ತಾಡತಿರ

5164 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5165 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ ರಾಮರು ತಾಡತಿರ

5166 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಶಾವ ರಾದಯ ತಾಡತಿರ

5167 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

5168 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

5169 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಮ್ಮ ತಾಡತಿರ

5170 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5171 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

5172 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5173 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮಲೂ  ತಾಡತಿರ



5174 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5175 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಖ್ ನಬಿ ತಾಡತಿರ

5176 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5177 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮುತ್ಾ  ತಾಡತಿರ

5178 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ತೀಟ  ತ್ಔಕ ಳ್ಳಕೆ ತಾಡತಿರ

5179 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5180 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜೈನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5181 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ರೇಣಣ ತಾಡತಿರ

5182 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚನ ದರ ಶಕಯ ವಯಣ  ಔಡ್ರಡಿತಾಡತಿರ

5183 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದತ್ಾ  ತಾಡತಿರ

5184 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

5185 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5186 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ಮುಸಾಲ್ಲು ತಾಡತಿರ

5187 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

5188 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

5189 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

5190 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಣಚ ತಾಡತಿರ

5191 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗೀಪ್ಪಲ್ ತಾಡತಿರ

5192 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

5193 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5194 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಿಯಔ ತಾಡತಿರ

5195 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

5196 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ  ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಹಗ್ರಯತಾಡತಿರ

5197 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

5198 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಿಂದರ  ತಾಡತಿರ

5199 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ತಾಡತಿರ

5200 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5201 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಲ್ಲೀಂ ತಾಡತಿರ

5202 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಬೆ ತಾಡತಿರ

5203 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

5204 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೇ  ಕೆಲ್ಲೂ ರು ತಾಡತಿರ

5205 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮುತ್ಾ  ತಾಡತಿರ

5206 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಔಡ್ರಡಿ ತಾಡತಿರ

5207 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5208 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಿನನ  ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

5209 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

5210 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

5211 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಯಫಷ ತಾಡತಿರ

5212 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

5213 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತಾಡತಿರ

5214 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

5215 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5216 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5217 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

5218 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5219 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5220 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಭ ತಾಡತಿರ

5221 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5222 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

5223 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

5224 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ಎಂ ಕಾಲ್ಲುತಾಡತಿರ

5225 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ಎಂ ಕಾಲ್ಲುತಾಡತಿರ

5226 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಮ್ಮಲ ತಾಡತಿರ

5227 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

5228 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5229 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಖ  ಗೌಡ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5230 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5231 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔಯ ತಾಡತಿರ

5232 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

5233 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಣುಮ ಕ ತಾಡತಿರ

5234 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5235 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ತಾಡತಿರ

5236 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5237 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಬುಬಿೀ ತಾಡತಿರ

5238 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

5239 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಬಮಯ ತಾಡತಿರ

5240 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ತಾಡತಿರ

5241 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿೀಮ್ಮ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

5242 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದಲ್ಲೀಪ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5243 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ರೇಣಣತಾಡತಿರ

5244 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಕಾವ ಗುಡಡ ತಾಡತಿರ

5245 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

5246 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಕಾಂಟ ತಾಡತಿರ

5247 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಬೆ ತಾಡತಿರ

5248 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5249 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

5250 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯಹಮ್ಮನ್ಸ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

5251 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರೆ ತಾಡತಿರ

5252 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

5253 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5254 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಮ್ಸೀನಾ ಪಹೀಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5255 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5256 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯ ತಾಡತಿರ

5257 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಉಮ್ಮಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5258 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

5259 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5260 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5261 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

5262 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ತಾಡತಿರ

5263 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗೌಸ್ ಪ್ಪಶಾ ತಾಡತಿರ

5264 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಧಾ ಎ ಷಜಜ ನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5265 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ  ಎಂ ಷಜಜ ನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5266 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ



5267 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5268 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಿತ್ರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5269 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನುಷ್ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5270 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಬಿ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

5271 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕರೇವವ ರ್ ಕೆ ತಾಡತಿರ

5272 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿ ತಾಡತಿರ

5273 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

5274 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5275 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಕ ತಾಡತಿರ

5276 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5277 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತಾಡತಿರ

5278 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

5279 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಂಖ ತಾಡತಿರ

5280 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೌನೇಶ್ ತಾಡತಿರ

5281 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

5282 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5283 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ  ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5284 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರೇಣ ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

5285 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷ ತಾಡತಿರ

5286 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

5287 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುನೀತಾ ತಾಡತಿರ

5288 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಡೌಲಾಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

5289 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರು ತಾಡತಿರ

5290 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5291 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

5292 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈವಭಮ ತಾಡತಿರ

5293 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5294 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಂಗ್ರಧರ್ ತಾಡತಿರ

5295 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5296 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಸ್ ಚಂದರ ತಾಡತಿರ

5297 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

5298 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬೇೀಯಭಮ ತಾಡತಿರ

5299 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5300 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುದೇವ್ ತಾಡತಿರ

5301 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5302 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

5303 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

5304 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

5305 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬೆಲ ತಾಡತಿರ

5306 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬೆಲ ತಾಡತಿರ

5307 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

5308 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

5309 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ ತಾಡತಿರ

5310 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

5311 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರೆ ತಾಡತಿರ

5312 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಸ್ ತಾಡತಿರ

5313 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಂಡ ತಾಡತಿರ

5314 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5315 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

5316 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಯಫಷ ತಾಡತಿರ

5317 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5318 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ ತಾಡತಿರ

5319 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

5320 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಭು ತಾಡತಿರ

5321 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭಮಯ ತಾಡತಿರ

5322 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5323 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ತಾಡತಿರ

5324 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ತಾಡತಿರ

5325 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5326 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ತೇಜ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

5327 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಖೀರು ತಾಡತಿರ

5328 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿೀತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5329 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷವಿತಾ ತಾಡತಿರ

5330 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮುದದ  ತಾಡತಿರ

5331 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

5332 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

5333 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5334 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅವ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5335 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

5336 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜು ತಾಡತಿರ

5337 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾಂತೇಶ್ ತಾಡತಿರ

5338 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

5339 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

5340 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜುಲೇಖಾ ತಾಡತಿರ

5341 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರುಕಮೇಟ ೀಲಾ ತಾಡತಿರ

5342 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

5343 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

5344 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5345 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನುಸೂ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5346 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

5347 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5348 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಂಚ ತಾಡತಿರ

5349 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗೌರಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

5350 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರು ತಾಡತಿರ

5351 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಖವಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

5352 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

5353 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5354 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಣಚ ತಾಡತಿರ

5355 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5356 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

5357 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಂಚಮಯ ತಾಡತಿರ

5358 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಲಾೂ  ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5359 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ



5360 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಮ್ಸೀರ್ ತಾಡತಿರ

5361 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮುಔರ ಮ್ ತಾಡತಿರ

5362 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಯೀಖ ತಾಡತಿರ

5363 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

5364 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮವವಂತ್ ಕೆಷಯತಿು ತಾಡತಿರ

5365 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5366 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಕಾಭಣಣ  ಭಲೂ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

5367 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5368 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಎನ್ಸ ಗೀಪ್ಪಲ್ ತಾಡತಿರ

5369 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5370 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

5371 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5372 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಲಾತಿ ಎಸ್ ಸಯಳಮಯತಾಡತಿರ

5373 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ  ಎಂ ಸಯಳಾಮತಾಡತಿರ

5374 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿ ತಾಡತಿರ

5375 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಚಭಮ ತಾಡತಿರ

5376 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭಶಾ ತಾಡತಿರ

5377 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

5378 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮವಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5379 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5380 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಷಜಜ ನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5381 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೆಲಾ ತಾಡತಿರ

5382 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

5383 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

5384 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

5385 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅರುಣ ಖಜಾರೆ ತಾಡತಿರ

5386 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

5387 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

5388 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಬಮಯ  ಯಂಕಂಚಿ ಭಠ್ತಾಡತಿರ

5389 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

5390 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜನಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5391 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

5392 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

5393 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಡಿಎಚ್ಆರ್್ಎಂಯು ತಾಡತಿರ

5394 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5395 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತಾಡತಿರ

5396 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔರಿಗೀಳ್ಳ ತಾಡತಿರ

5397 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನಲಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5398 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಣ ತಾಡತಿರ

5399 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

5400 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಭುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

5401 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಂಬಿಕಾ ತಾಡತಿರ

5402 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

5403 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

5404 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ವಿೀಯ ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

5405 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ವಿೀಯ ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

5406 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮುಂಟಾಜ್ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

5407 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಲ್ಲಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

5408 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯಾಲಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

5409 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

5410 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5411 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೆಲಂ ತಾಡತಿರ

5412 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

5413 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರೆ ತಾಡತಿರ

5414 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಾಂದ್ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

5415 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂಡಪ್ಪಶಾ ತಾಡತಿರ

5416 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರಾಂ ತಾಡತಿರ

5417 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಮ್ಮೂ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5418 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೌಲಯ ತಾಡತಿರ

5419 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5420 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

5421 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

5422 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5423 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರೆ ತಾಡತಿರ

5424 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5425 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5426 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ತಾಡತಿರ

5427 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂತ್ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5428 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5429 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಸಿಂಗ್ರ ತಾಡತಿರ

5430 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ಡ್ಟಂಗಿ ತಾಡತಿರ

5431 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

5432 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5433 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷತಾಡತಿರ

5434 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಧಭಷಪ್ಪಲ್ ತಾಡತಿರ

5435 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

5436 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತಾಡತಿರ

5437 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರೆ ತಾಡತಿರ

5438 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5439 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5440 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5441 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5442 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

5443 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5444 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

5445 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5446 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಂಚ ತಾಡತಿರ

5447 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5448 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರೇಷಾಮ  ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

5449 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಔಯ ತಾಡತಿರ

5450 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಎಸ್ ಮ್ಸನಜಗಿತಾಡತಿರ

5451 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

5452 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಮಯ ತಾಡತಿರ



5453 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

5454 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5455 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಫಸಾಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5456 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

5457 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಔ ತಾಡತಿರ

5458 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

5459 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

5460 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

5461 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಆಶಾಷದ್ ತಾಡತಿರ

5462 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಲಾಾ ಫ್ ಮುಲಾೂ ತಾಡತಿರ

5463 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದವಯಥ ತಾಡತಿರ

5464 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

5465 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5466 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಗುಂಡ ಶಿಚಾಮಷತಾಡತಿರ

5467 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಬಿ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

5468 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5469 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5470 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5471 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔವಿತಾ ತಾಡತಿರ

5472 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5473 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲಾ ತಾಡತಿರ

5474 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

5475 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5476 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ಎಚ ಸಮಯ ಲ್ಲೂ ತಾಡತಿರ

5477 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

5478 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

5479 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಬೆ ತಾಡತಿರ

5480 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಯಷ ತಾಡತಿರ

5481 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಂಜಮಯ ತಾಡತಿರ

5482 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇ ತಾಡತಿರ

5483 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಬಿೀಫ ತಾಡತಿರ

5484 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

5485 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಭಹೂಔಷರ್ತಾಡತಿರ

5486 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

5487 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಕಪಂದರ ತಾಡತಿರ

5488 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತ್ಲಾವ ರ್ ತಾಡತಿರ

5489 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಯನ ತಾಡತಿರ

5490 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ  ಹುಗ್ರಯ ತಾಡತಿರ

5491 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5492 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಯನಫಷ ತಾಡತಿರ

5493 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ ತಾಡತಿರ

5494 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

5495 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಕ ತಾಡತಿರ

5496 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5497 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

5498 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬೆಲ ತಾಡತಿರ

5499 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

5500 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಗೇಶ್ ತಾಡತಿರ

5501 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬೆಲ ತಾಡತಿರ

5502 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

5503 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5504 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರುದರ ತಾಡತಿರ

5505 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

5506 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ತುಔಕ  ತಾಡತಿರ

5507 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದೇ ತಾಡತಿರ

5508 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

5509 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮೇೀನ ತಾಡತಿರ

5510 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥರಾವ್ ಕಲಔಣಿಷತಾಡತಿರ

5511 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಯ ಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಔಣಿಷತಾಡತಿರ

5512 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5513 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಎಂಡಿ ಜಲ್ಲೀಲ್ ತಾಡತಿರ

5514 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 MD ವಕ್ಷ್ೀಲ್ ತಾಡತಿರ

5515 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5516 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5517 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಖಜಾನಂದ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

5518 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

5519 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಕಲಔಣಿಷತಾಡತಿರ

5520 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುನಂದಾ ತಾಡತಿರ

5521 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ಸಾದ್ ಷಜಜ ನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5522 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಯ ಚಿನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5523 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5524 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ಷಜಜ ನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5525 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷಜಜ ನ್ಸ ಅರುಣ ತಾಡತಿರ

5526 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಔಕ ಭಹಾದೇವಿ ಷಜಜ ನ್ಸತಾಡತಿರ

5527 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈವವ ಯಜ್ ತಾಡತಿರ

5528 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

5529 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡಮಯ ತಾಡತಿರ

5530 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5531 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಶಿಔಲಾ ಬೇೀಲ್್ಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

5532 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5533 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಔಣಾಚಾರಿ ತಾಡತಿರ

5534 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ತ್ಭಮ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5535 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಪುಗೌಡ ಎನ್ಸ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5536 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಂಗ್ರರೆಭಮ ತಾಡತಿರ

5537 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೀಣಾ ತಾಡತಿರ

5538 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

5539 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಮ್ಸತಾರ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5540 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

5541 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

5542 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈವವ ಯ ಶಂಔಯ  ಜೇಗಿಷತಾಡತಿರ

5543 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸೀಭನಾಥ ಔಲಾಯ ಣ  ಜೇಗ್ಷತಾಡತಿರ

5544 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷರೀಜನ ಜೇಗಿಷ ತಾಡತಿರ

5545 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ



5546 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5547 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ವಿೀರ್ ಕೆ ಜೆ ತಾಡತಿರ

5548 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ಇ ಬೇಲೆ್ಲಟಟ ತಾಡತಿರ

5549 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

5550 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

5551 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅನೀಲಕಮ್ಮಯ ಕೀನನ್ಸತಾಡತಿರ

5552 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಂಖ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

5553 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5554 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಾಖಣಣ  ಬಿ ಷಯಡಗಿ ತಾಡತಿರ

5555 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

5556 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

5557 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರೆ ತಾಡತಿರ

5558 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5559 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5560 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

5561 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮವವಂತ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

5562 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5563 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಫಿೀಜ್ ಅಥವಾ ಯಸಮ್ಮನ್ಸತಾಡತಿರ

5564 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5565 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

5566 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚನನ ಫಷ ತಾಡತಿರ

5567 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5568 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಸಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5569 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಂಖ ತಾಡತಿರ

5570 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ರಾವ್ ಸಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5571 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

5572 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸೈದಭಮ ತಾಡತಿರ

5573 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದುಂಡ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

5574 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಹುಲ್ಲ  ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

5575 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಡಡ ಭನತಾಡತಿರ

5576 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

5577 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5578 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5579 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5580 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಮೇಗಿ ತಾಡತಿರ

5581 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

5582 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರುಕಮ ದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5583 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

5584 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

5585 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

5586 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಭು ಗುದ ಗಿಷ ತಾಡತಿರ

5587 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

5588 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವು ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5589 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

5590 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

5591 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಂಕೆರ  ತಾಡತಿರ

5592 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ದಡಡ   ಸಿಟ್ನನ ರು ತಾಡತಿರ

5593 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೇ  ಹುಗಿು ತಾಡತಿರ

5594 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

5595 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5596 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

5597 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ತಾಡತಿರ

5598 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಈವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

5599 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಾ ತಾಡತಿರ

5600 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

5601 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ತಾರಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

5602 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಲಾೂ ವುದದ ೀನ್ಸ ಎಂ ಚಿತಾಪುಯತಾಡತಿರ

5603 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5604 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5605 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

5606 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5607 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ ತಾಡತಿರ

5608 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

5609 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

5610 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

5611 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5612 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5613 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ತಾಡತಿರ

5614 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಭಷಯಗಂಡತಾಡತಿರ

5615 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮಂಟಗೌಡ ತಾಡತಿರ

5616 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5617 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

5618 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

5619 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣಗೌಡ ತಾಡತಿರ

5620 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

5621 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚನನ ಭಲೂ   ರೇಣಸಿದ್ದ  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5622 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

5623 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಿಜಮಕಾಂತ್ ನಲಾವ ರ್ತಾಡತಿರ

5624 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

5625 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5626 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ತಾಡತಿರ

5627 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಿೀಲ್ಲಷಂಗ್ ತಾಡತಿರ

5628 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5629 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

5630 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ  ಬೄಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

5631 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಮೄಮ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5632 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5633 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರಾಜಶಕಯ ತಾಡತಿರ

5634 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

5635 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5636 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5637 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 MD ಖಾದೀರ್ ತಾಡತಿರ

5638 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಖಫಾರ್ ತಾಡತಿರ



5639 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಭಷಲ ತಾಡತಿರ

5640 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತಾಡತಿರ

5641 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5642 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಪಿ ರಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

5643 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ತಾಡತಿರ

5644 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5645 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ತಾಡತಿರ

5646 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಜನೇಶ್ ತಾಡತಿರ

5647 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

5648 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5649 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5650 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

5651 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5652 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿರ ೀನಾಥರಾವ್ ಉಭಜಷಔರ್ತಾಡತಿರ

5653 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಬಬಿ ಕಲಔಣಿಷ ತಾಡತಿರ

5654 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಗುರುಪ್ಪದ ತಾಡತಿರ

5655 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5656 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಜಖದೀಶ್ ತಾಡತಿರ

5657 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ವಯಣ  ಭಭಮ ನ ತಾಡತಿರ

5658 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ದೇವಾನ ತಾಡತಿರ

5659 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಸಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

5660 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಮುನಮ  ದುಳುಬಾ ತಾಡತಿರ

5661 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಅಭರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

5662 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

5663 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಾ ತಾಡತಿರ

5664 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಂ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5665 ಔಲಬುಯಗಿ ಪಯಸತಾಬಾದ 2020-2021 ನಭಷಲ್ ತಾಡತಿರ

5666 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

5667 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸರಿವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

5668 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

5669 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

5670 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5671 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ತಾಡತಿರ

5672 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಾಲ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5673 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕ್ ತಾಡತಿರ

5674 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಮಯ ತಾಡತಿರ

5675 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

5676 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಲಾೂ  ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5677 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪೀರ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

5678 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಂದುರ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5679 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಾಯತ್ ತಾಡತಿರ

5680 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5681 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಖಮಯ  ಭಲೂ ಶೄಟಟ  ಚಿಔಕ ಭಲ್ಲೂತಾಡತಿರ

5682 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

5683 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5684 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

5685 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

5686 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೇ ತಾಡತಿರ

5687 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

5688 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಾಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5689 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಂ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5690 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಸಿರ್ ತಾಡತಿರ

5691 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

5692 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಮಭಮ ತಾಡತಿರ

5693 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸೈಫಾನ್ಸ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

5694 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಸಮ ದ್ ಪ್ಪಶಾ ತಾಡತಿರ

5695 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

5696 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರುಕಂಬಿ ತಾಡತಿರ

5697 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರುಕಂಬಿ ತಾಡತಿರ

5698 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ರಾಶಿಡ್ ತಾಡತಿರ

5699 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗೌಡ  ಉಳಿ್ಳ ತಾಡತಿರ

5700 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪೀಯ  ನಾಟೀಔರ್ ತಾಡತಿರ

5701 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಮಭಮ ತಾಡತಿರ

5702 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶರ್ ಅಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5703 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಕೆರ  ತಾಡತಿರ

5704 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

5705 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

5706 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನಭಮಯ ತಾಡತಿರ

5707 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಂದರ ತಾಡತಿರ

5708 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5709 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5710 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ತಾಡತಿರ

5711 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಎಚ ಬಿರಾದಾರತಾಡತಿರ

5712 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜೀರ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5713 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಹುಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5714 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಔಿರ್್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

5715 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5716 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5717 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5718 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ ತಾಡತಿರ

5719 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5720 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ತಾಡತಿರ

5721 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯತ್ನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

5722 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರುಔಕ  ತಾಡತಿರ

5723 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5724 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5725 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ತಾಡತಿರ

5726 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಗೀಪ್ಪಲ್ ಮೇಸನಾೂ ಲ್ ವಾಯ ಸ್ತಾಡತಿರ

5727 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿತಾಡತಿರ

5728 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದುದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5729 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5730 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದಮ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5731 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ



5732 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದಮ ತಾಡತಿರ

5733 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶರ್ ಅಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5734 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

5735 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

5736 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5737 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5738 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ತಾಡತಿರ

5739 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5740 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ತಾಡತಿರ

5741 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪೀಯ  ಸಡದ ತಾಡತಿರ

5742 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

5743 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

5744 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5745 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

5746 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

5747 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

5748 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಉಮ್ಮತಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

5749 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದಮ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5750 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5751 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿತಾಡತಿರ

5752 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದುದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5753 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಗೀಪ್ಪಲ್ ಮೇಸನಾೂ ಲ್ ವಾಯ ಸ್ತಾಡತಿರ

5754 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ತಾಡತಿರ

5755 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂಖನಗೌಡ ತಾಡತಿರ

5756 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮುನಾ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

5757 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನಫಾ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

5758 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿ ಭಡಿು ತಾಡತಿರ

5759 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

5760 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5761 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸರು ನಾಮಕ್ ತಾಡತಿರ

5762 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5763 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

5764 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5765 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

5766 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5767 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಕೆ ದಡಡ ಭನತಾಡತಿರ

5768 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಚವಾಹ ಣ ತಾಡತಿರ

5769 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸರಿವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

5770 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

5771 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ ಶಂಔಯ ರಾಠೀಡ್ತಾಡತಿರ

5772 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೇವಂದರ  ಆರ್ ತಂಖಡಿಗಿತಾಡತಿರ

5773 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಾಭಣಣ ತಾಡತಿರ

5774 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

5775 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಧನ ಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

5776 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಾಭದೇವ್ ಜಮ್ಮದಾರ್ತಾಡತಿರ

5777 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಉಮಶುಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

5778 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

5779 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

5780 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಧಭಷರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

5781 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದಾದ ರೂOಡ ತಾಡತಿರ

5782 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗೌಡ  ಉಳಿ್ಳ ತಾಡತಿರ

5783 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

5784 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5785 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

5786 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಕಾೂ ಪುಯ ತಾಡತಿರ

5787 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಧುರಾಮ ತಾಡತಿರ

5788 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ಫಖದುರೆ ತಾಡತಿರ

5789 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖಿಮ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5790 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವೆಂಔಟ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

5791 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5792 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ತಾನಾಜ ತಾಡತಿರ

5793 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ತಾನಾಜ ತಾಡತಿರ

5794 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಉಮ್ಮತಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

5795 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಔಯಗೌಡ ತಾಡತಿರ

5796 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ಲಫ ತಾಡತಿರ

5797 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

5798 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

5799 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

5800 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

5801 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಂದರ್ ಕಯಲ್ಲಔರ್ ತಾಡತಿರ

5802 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಹಾಷನ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

5803 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಹಾಷನ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

5804 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮಶೇೀದ್ ತಾಡತಿರ

5805 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೂತ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

5806 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

5807 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

5808 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5809 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

5810 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜರಿೀನಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

5811 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

5812 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕ್ ತಾಡತಿರ

5813 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಣ ತಾಡತಿರ

5814 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

5815 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೇಭಮ ತಾಡತಿರ

5816 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5817 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5818 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತಾಡತಿರ

5819 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

5820 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫಣಣ ತಾಡತಿರ

5821 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಾಲ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5822 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಮಯ ತಾಡತಿರ

5823 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪುಲ್ಲೂ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5824 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ತಾಡತಿರ



5825 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಎಚ ಬಿರಾದಾರತಾಡತಿರ

5826 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜೀರ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5827 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಹುಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

5828 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಔಿ ಯ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

5829 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

5830 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಪಂದರ ತಾಡತಿರ

5831 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5832 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ ತಾಡತಿರ

5833 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಂಡ ಗೀಳ್ತಾಡತಿರ

5834 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ತಾಡತಿರ

5835 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಣ್ಣಣ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5836 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮವವಂತ್ ಕಕಭಕ ರ್ ತಾಡತಿರ

5837 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

5838 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

5839 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

5840 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

5841 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

5842 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

5843 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5844 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

5845 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5846 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತಾಡತಿರ

5847 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ  ಚೆನನ  ಗೀಳ್ತಾಡತಿರ

5848 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

5849 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

5850 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದೆರ ೀಶ್ ತಾಡತಿರ

5851 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಪ್ಪಲ್ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಟಂಫಳೆತಾಡತಿರ

5852 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜಮ್ಮದಾಯತಾಡತಿರ

5853 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುನಾನ ತಾಡತಿರ

5854 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

5855 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿತಾಡತಿರ

5856 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಎಂ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5857 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

5858 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ತಿೀಥಷಭಮ ತಾಡತಿರ

5859 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

5860 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

5861 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5862 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5863 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

5864 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಣ ತಾಡತಿರ

5865 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ ತಾಡತಿರ

5866 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀ ಮಂತ್ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

5867 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಶಿಧರ್ ತಾಡತಿರ

5868 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5869 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂದೀಪ್ ಔದಮ್ ತಾಡತಿರ

5870 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

5871 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5872 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

5873 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಪ್ಪಲ್ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಟಂಫಳೆತಾಡತಿರ

5874 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

5875 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಾಟೆಭಮ ತಾಡತಿರ

5876 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

5877 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

5878 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ತಾಡತಿರ

5879 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

5880 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5881 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ಜ ನನ ತಾಡತಿರ

5882 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5883 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5884 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

5885 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲಕ  ತಾಡತಿರ

5886 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

5887 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5888 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ತಾಡತಿರ

5889 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಬೂಬಾ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

5890 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5891 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಗೌಡ ತಾಡತಿರ

5892 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

5893 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ ತಾಡತಿರ

5894 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

5895 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

5896 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ್ ತಾಡತಿರ

5897 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಧುಸೂಧನ್ಸ ಶಾಖ ತಾಡತಿರ

5898 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5899 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಟೂ  ತಾಡತಿರ

5900 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಫಷಷ ತಾಡತಿರ

5901 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5902 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಶುಕ್ದರ್ ತಾಡತಿರ

5903 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಖಣಾಚಾರಿತಾಡತಿರ

5904 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5905 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರ ಭು ಎಂ ಹುಗ್ರಯ ತಾಡತಿರ

5906 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜೀರ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5907 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತಾಡತಿರ

5908 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ ತಾಡತಿರ

5909 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ತಾಡತಿರ

5910 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪಜುೂ ನಸಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

5911 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಾಸಿೀನ್ಸತಾಡತಿರ

5912 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕೀಟಲಾ ತಾಡತಿರ

5913 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗ್ರನು ತಾಡತಿರ

5914 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಏಔನಾಥ ತಾಡತಿರ

5915 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡರಾಮ ತಾಡತಿರ

5916 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಾವಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

5917 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ



5918 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

5919 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಭ ತಾಡತಿರ

5920 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಮುತಿೀಬ್ತಾಡತಿರ

5921 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

5922 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಾಖ ತಾಡತಿರ

5923 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಬಿಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

5924 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫನಾವ ರಿಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

5925 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾವಿೀರ್ ತಾಡತಿರ

5926 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

5927 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ದೇವಮುಖ್ ತಾಡತಿರ

5928 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುನೀತಾ ತಾಡತಿರ

5929 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5930 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದಲೆಾದ್ ರಿಜಾವ ನ್ಸ ಖಾನ್ಸತಾಡತಿರ

5931 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5932 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5933 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

5934 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

5935 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರ ವಿೀಣ್ ಎಂ ಔಟಟ ತಾಡತಿರ

5936 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ತಾಡತಿರ

5937 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

5938 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ತಾರಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5939 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ತಾಡತಿರ

5940 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಎಸ್ ಬಿರಾಳತಾಡತಿರ

5941 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಶೇೀದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5942 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ಮೇಳಕೇಯ ತಾಡತಿರ

5943 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5944 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5945 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಾಲ್ ಅಸಭದ್ ತಾಡತಿರ

5946 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

5947 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಯಸರಿ ಡಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

5948 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲನ್ಸ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

5949 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತ್ ತಾಡತಿರ

5950 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮ್ಮಶಾಕ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

5951 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

5952 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

5953 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

5954 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

5955 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಧೂಳ ತಾಡತಿರ

5956 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5957 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಧನಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5958 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡು ತಾಡತಿರ

5959 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಡ್ರ ವಿನಮಸಾಖಯ ವಭಷತಾಡತಿರ

5960 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಂಡ್ಟ ತಾಡತಿರ

5961 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ  ತಾಡತಿರ

5962 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷಪ್ಪನ  ರೆಡಿಡ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

5963 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಅಬುದ ಲ್ ಖನತಾಡತಿರ

5964 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ ಭಹಾಂತ್ಗೀಳತಾಡತಿರ

5965 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

5966 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

5967 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಮ್ಸೀರ್ ಸಮ್ಮಜ್ ತಾಡತಿರ

5968 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಜಾತ್ ತಾಡತಿರ

5969 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

5970 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5971 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂಜುಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

5972 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

5973 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶೄಟೆಟ  ತಾಡತಿರ

5974 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

5975 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ತಾಡತಿರ

5976 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸೈದಾ ಯಾಸಿಮ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5977 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಧಾಭಲ್ಬ ತಾಡತಿರ

5978 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಷಯ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

5979 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ಪ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5980 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂತ್ ತಾಡತಿರ

5981 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿನಗೌಡ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

5982 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕಯ ಹುನನ ಳಿ್ಳ ತಾಡತಿರ

5983 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಹುನಾಳ್ಳ ತಾಡತಿರ

5984 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5985 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5986 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

5987 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಣುಮ ಕ ತಾಡತಿರ

5988 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಯಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

5989 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

5990 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

5991 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

5992 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ  ಚೆನನ  ಗೀಳ್ತಾಡತಿರ

5993 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

5994 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

5995 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

5996 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

5997 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

5998 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

5999 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

6000 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6001 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6002 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6003 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗಿೀತಾ ಎ ವೈದಯ ತಾಡತಿರ

6004 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

6005 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

6006 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ಬಿಲ್ಬು ಂಡಿ ತಾಡತಿರ

6007 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಾವರಿ ತಾಡತಿರ

6008 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

6009 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿೀರೇವ ಬಾಬು ಬಿಲ್ಬು ಂಡಿತಾಡತಿರ

6010 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ತೇಜು ಚವಾಣ್ ತಾಡತಿರ



6011 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

6012 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔವಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

6013 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದವಯತ್ ತಾಡತಿರ

6014 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

6015 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಭತಿ ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6016 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

6017 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್  ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

6018 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜು ತಾಡತಿರ

6019 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷವಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

6020 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6021 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

6022 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಎಂಡಿ ಮುಔರಾಮುದದ ೀನ್ಸ ಕಾವ ಜತಾಡತಿರ

6023 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚೊೀಕೂ ತಾಡತಿರ

6024 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ಎಂ ಮ್ಸರಾಜಔರ್ತಾಡತಿರ

6025 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6026 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗೀಪಚಂದರ ತಾಡತಿರ

6027 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇಂದರ ತಾಡತಿರ

6028 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖಾಜಾಲಲ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ಸ ಶಾಯಿಕ್ತಾಡತಿರ

6029 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಶಿಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6030 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

6031 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

6032 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಕೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6033 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜ್್ಕಮ್ಮರ್ ಖಾಯತಮ ೀಲ್ತಾಡತಿರ

6034 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಅವಟ್ ತಾಡತಿರ

6035 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಎಸ್ ವಮ್ಮಷತಾಡತಿರ

6036 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಆಯತಿ ವಮ್ಮಷ ತಾಡತಿರ

6037 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಇಂದರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6038 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಗೇಶ್ ತಾಡತಿರ

6039 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಜನಾ ಸಿ ಮತ್ನ್ನರ್ತಾಡತಿರ

6040 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಭಷಲ ಸುತಾರ್ ತಾಡತಿರ

6041 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6042 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಸಿೂ ಂಖ ತಾಡತಿರ

6043 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇನ  ಸುತಾಾ ರ್ ತಾಡತಿರ

6044 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

6045 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಹುಲ್ ಎಚ ಔಪೂನ ರ್ತಾಡತಿರ

6046 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜು ತಾಡತಿರ

6047 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಧಭಷ ಯಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

6048 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

6049 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವವ ರ್ ಜಹಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6050 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗೀವಿಂದ ತಾಡತಿರ

6051 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇಮಯ ತಾಡತಿರ

6052 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

6053 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮ್ಮಶಾಕ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

6054 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6055 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

6056 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6057 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6058 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6059 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಲಾೂ  ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

6060 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6061 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಪ್ಪದ ತಾಡತಿರ

6062 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರುದರ  ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

6063 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶೇೀಭಾತಿ ತಾಡತಿರ

6064 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

6065 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

6066 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

6067 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6068 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವುಕಮ್ಮರ್ ಎಂ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6069 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

6070 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಭಲ  ರಿಮರ್ ತಾಡತಿರ

6071 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ ಅಸಮ ದ್ ತಾಡತಿರ

6072 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6073 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನತಾ ಕೀರೆ ತಾಡತಿರ

6074 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರ ವಿೀಣ್ ಕೀರೆ ತಾಡತಿರ

6075 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6076 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

6077 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜೈದ್ ತಾಡತಿರ

6078 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿೀಮ್ಮ ಷಮ್ಸರ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6079 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜವರಿಯಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

6080 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖಣೇಶ್ ನಂದ್ದರ್ ತಾಡತಿರ

6081 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ  ಸಾವ ಮ್ಸ ಹರೇಭಠ್ತಾಡತಿರ

6082 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6083 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕಯ ಎ ಮಂಖನೆತಾಡತಿರ

6084 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವೆಂಔಟ್ ವಾರ್ ತಾಡತಿರ

6085 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಧಯಭರಾಜ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

6086 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಾಲ್ಬ ತಾಡತಿರ

6087 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಣಾಣ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

6088 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

6089 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದತ್ಾ  ತಾಡತಿರ

6090 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

6091 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಣುಣ  ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

6092 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

6093 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಭನಮ ಎ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6094 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6095 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಹುಸೆನ್ಸ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

6096 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಮಯ  ಭಠ್ಟಟ ತಾಡತಿರ

6097 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ  ತಾಡತಿರ

6098 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೇವಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6099 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೀಖ ತಾಡತಿರ

6100 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಿೀಯ ತಾಡತಿರ

6101 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ನಟಔರ್ ತಾಡತಿರ

6102 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

6103 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಔಯ ತಾಡತಿರ



6104 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಶಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6105 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

6106 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುಮ್ಸಮನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6107 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂಜಯ್ ಆರ್ ಔಲ್ಲೂ ಔಷರ್ತಾಡತಿರ

6108 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶುರ ತಿ ತಾಡತಿರ

6109 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪಹಾಷನಾ ನಸಿರ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6110 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

6111 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ  ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

6112 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

6113 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

6114 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

6115 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6116 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾಜ ತಾಡತಿರ

6117 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

6118 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರುದರ ಮಯ  ಭಠ್ತಿ ತಾಡತಿರ

6119 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಂತೇವವ ಯ ತಾಡತಿರ

6120 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ ಎನ್ಸ ಮುಚಚ ಖೇದ್ತಾಡತಿರ

6121 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

6122 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಕ್ ಫಾಕ್ ವರೇ ತಾಡತಿರ

6123 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 MD ಯೂನಸ್ ತಾಡತಿರ

6124 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೀಖ ತಾಡತಿರ

6125 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೆನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6126 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷಭವ ತಾಡತಿರ

6127 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದಷಾ ಮಯ ತಾಡತಿರ

6128 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಲಾಯ ಸ್ ತಾಡತಿರ

6129 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಕ್ಷ್ವ ಜರ್ ತಾಡತಿರ

6130 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗ್ರಮತಿರ  ದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6131 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6132 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6133 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಸಿ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6134 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6135 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಹರೇಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

6136 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

6137 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6138 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇವು ತಾಡತಿರ

6139 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6140 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ಸ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಗ್ರಮಔವಾಡ್ತಾಡತಿರ

6141 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ತುಕಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

6142 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನನ ಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

6143 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಣಷಭಮ ತಾಡತಿರ

6144 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿನೀದ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6145 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ಚವಾಣ್ ತಾಡತಿರ

6146 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೌಲನಿಾಬ್ ತಾಡತಿರ

6147 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6148 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

6149 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6150 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

6151 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನೀಲಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6152 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

6153 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6154 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫದುದ ತಾಡತಿರ

6155 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಬಾಯ್ ತಾಡತಿರ

6156 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ತಾಡತಿರ

6157 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಉಮ್ಮದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6158 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೇವಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6159 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

6160 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

6161 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

6162 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

6163 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ಸ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

6164 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ  ಚೆನನ  ಗೀಳ್ತಾಡತಿರ

6165 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

6166 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಣುಣ ತಾಡತಿರ

6167 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

6168 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಭರಾಮ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

6169 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6170 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

6171 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜೈದರ ತ್ ತಾಡತಿರ

6172 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6173 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಎಂಡಿ ಉಭರ್ ತಾಡತಿರ

6174 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 MD ಕದೀರುದದ ೀನ್ಸ ಬಾಯ ಗ್ತಾಡತಿರ

6175 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6176 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ  ನಾಯಕ ೀಡಿ ತಾಡತಿರ

6177 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ದೇಯಭಣಿ ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

6178 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಲಖೆ ತಾಡತಿರ

6179 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

6180 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

6181 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

6182 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ತಾಡತಿರ

6183 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6184 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6185 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

6186 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಣವಂತಿ ತಾಡತಿರ

6187 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

6188 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

6189 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮುಔಾ  ತಾಡತಿರ

6190 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸಬೂಬಿ ತಾಡತಿರ

6191 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

6192 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6193 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

6194 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಂಜತಾ ತಾಡತಿರ

6195 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

6196 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ



6197 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

6198 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6199 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

6200 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮ್ಮಳ ತಾಡತಿರ

6201 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಔಯಭಮ ತಾಡತಿರ

6202 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

6203 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಾಮ್ಸಡ್ರ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

6204 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

6205 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6206 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಣಿಔಭಮ ತಾಡತಿರ

6207 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀ ಗುರು ಚಯಣಯತ್ನ  ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ವಯಣರುತಾಡತಿರ

6208 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಂಖ ತಾಡತಿರ

6209 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶುಬಚಂದರ ತಾಡತಿರ

6210 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6211 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6212 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6213 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ  ಸಿದಾರ ಭ  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6214 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಆಕಾಶ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

6215 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬೇೀಜು ತಾಡತಿರ

6216 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6217 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ  ಪೂಜರ ತಾಡತಿರ

6218 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಧೇನು ತಾಡತಿರ

6219 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಎಸ್ ಸಸೂಷಔಷರ್ತಾಡತಿರ

6220 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೄಸತಾಬ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಡಕಲ್ಲುತಾಡತಿರ

6221 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅವಿನಾಶ್ ತಾಡತಿರ

6222 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಖಾ ತಾಡತಿರ

6223 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6224 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇಂದರ ತಾಡತಿರ

6225 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನತಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6226 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುನೀತಾ ತಾಡತಿರ

6227 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಾಟೆಭಮ ತಾಡತಿರ

6228 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6229 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖೇಮ್ಸೂ ಂಗ್ರ ತಾಡತಿರ

6230 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನುಸೂಯಾ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

6231 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

6232 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ತಾಡತಿರ

6233 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಿತ್ರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6234 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ್ ತಾಡತಿರ

6235 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6236 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಂಡ  ಕೆಸೂರು ತಾಡತಿರ

6237 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕೇದಾಯನಾಥ ತಾಡತಿರ

6238 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ನಂದಾಯ ಲ್ ತಾಡತಿರ

6239 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

6240 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫರಿೀಶ ತಾಡತಿರ

6241 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂಖ ತಾಡತಿರ

6242 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

6243 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

6244 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಣಿಔ ತಾಡತಿರ

6245 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಈವವ ಯ ತಾಡತಿರ

6246 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನ್ನಜಷಹಾನ್ಸ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

6247 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

6248 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

6249 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸೈಮದಾ ಅಭತುಲ್ ಮುಬಿೀನ್ಸ ಮೆಮೂನಾತಾಡತಿರ

6250 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗೌಸರ್ ಸುಲಾಾ ನ ತಾಡತಿರ

6251 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತಾಡತಿರ

6252 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಶ ತಾಡತಿರ

6253 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6254 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

6255 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೈಭಮ ತಾಡತಿರ

6256 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

6257 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

6258 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಈವವ ಯಜ್ ತಾಡತಿರ

6259 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6260 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6261 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6262 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಧೂಳ ತಾಡತಿರ

6263 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗೀದಾರಿ ತಾಡತಿರ

6264 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭೀಜು ತಾಡತಿರ

6265 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

6266 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

6267 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6268 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇೀತಿರಾಮ್ ನಮು ವಾರ್ತಾಡತಿರ

6269 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

6270 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ತಿ ತಾಡತಿರ

6271 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

6272 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6273 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಉಣಣ ತಾಡತಿರ

6274 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6275 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪುಷಾ ತಿ ಕೆ ಮೇೀಟಔಲ್ಲೂತಾಡತಿರ

6276 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಭಷಲಾ ತಾಡತಿರ

6277 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ತಾಡತಿರ

6278 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲಕ ಜ ತಾಡತಿರ

6279 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ ತಾಡತಿರ

6280 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರ ಭುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6281 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

6282 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6283 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6284 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಉದಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6285 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

6286 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ತ್ಭಮ ನಗೌಡ ತಾಡತಿರ

6287 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6288 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಣಿಔ ತಾಡತಿರ

6289 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ



6290 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದತ್ಾ  ತಾಡತಿರ

6291 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6292 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತಾ ತಾಡತಿರ

6293 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

6294 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6295 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೇವಂದರ   ಗಂಗ್ರಣಿ ತಾಡತಿರ

6296 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅರುಣಾ ತಾಡತಿರ

6297 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಟೆಟ  ತಾಡತಿರ

6298 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

6299 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6300 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

6301 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

6302 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ಕತ್ಾ ಸಳಿ್ಳತಾಡತಿರ

6303 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6304 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

6305 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಜಜ ಬಾಯಿ ದಣ್ಣಣ ರುತಾಡತಿರ

6306 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

6307 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6308 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

6309 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಭುಲ್ಲಂಗ್ ತಾಡತಿರ

6310 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖಣತ್ ವಾರ್ ತಾಡತಿರ

6311 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರುದರ ಮಯ  ಭಠ್ಟಟ ತಾಡತಿರ

6312 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

6313 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

6314 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6315 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಬೃತ್ ತಾಡತಿರ

6316 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

6317 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಣಣ  ತಾಡತಿರ

6318 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

6319 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6320 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷಭಮ ಣಣ ತಾಡತಿರ

6321 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಹೆಖನಾಳ್ ತಾಡತಿರ

6322 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಫಫ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6323 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6324 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ಭಡಿು ತಾಡತಿರ

6325 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6326 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ಮಯ  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6327 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔರೆ ತಾಡತಿರ

6328 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿೀತಾ ಎನ್ಸ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

6329 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6330 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6331 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

6332 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತಾಡತಿರ

6333 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿನಯ್ ಆರ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳತಾಡತಿರ

6334 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

6335 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6336 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

6337 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇ  ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ತಾಡತಿರ

6338 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಹಿನುದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6339 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಬಾಜ ತಾಡತಿರ

6340 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

6341 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6342 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಂತೇವವ ರಿ ನಡಔಟಟತಾಡತಿರ

6343 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6344 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಜಾತ್ ತಾಡತಿರ

6345 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

6346 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಸಿೀತಾಲ್ಲತಾಡತಿರ

6347 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6348 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6349 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭೀಭಮಯ ತಾಡತಿರ

6350 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6351 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಹುಫಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

6352 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಂದನ ನಷ್ಠಠ ತಾಡತಿರ

6353 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

6354 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಯೇದಾರ್ ಅಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

6355 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ ತಾಡತಿರ

6356 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬದರು ತಾಡತಿರ

6357 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಬುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6358 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಣಷಮಯ  ಭಲಕ ಮಯ  ಗುತೆಾ ೀದಾಯತಾಡತಿರ

6359 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

6360 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ತಾಹೇರಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

6361 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅರುಂಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6362 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅವಿನಾಶ್ ಹಬಾರೆ ತಾಡತಿರ

6363 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಅಲ್ಲೀಮ್ತಾಡತಿರ

6364 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಲ್ಲೀಲ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

6365 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6366 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪುರುಷೀತ್ಾ ಮ್ ತಾಡತಿರ

6367 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

6368 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತ್ಡಲ್ಲೂ ತಾಡತಿರ

6369 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಖದೀಶ್ ಅಲಾೂ ದ್ ತಾಡತಿರ

6370 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಎಲೂ ಮಯ ತಾಡತಿರ

6371 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

6372 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ನಟಔರ್ ತಾಡತಿರ

6373 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ನಟಔರ್ ತಾಡತಿರ

6374 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

6375 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6376 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

6377 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಬಿಕಾ ತಾಡತಿರ

6378 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಮು ತಾಡತಿರ

6379 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಯಳ ತಾಡತಿರ

6380 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತಾಡತಿರ

6381 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

6382 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಲೂ ವ ತಾಡತಿರ



6383 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಜಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6384 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

6385 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6386 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ

6387 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜು ತಾಡತಿರ

6388 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

6389 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

6390 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

6391 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

6392 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಮು ವಾರ್ ತಾಡತಿರ

6393 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇೀತಿ ರಾಮ್ ವಾರ್ತಾಡತಿರ

6394 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6395 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಗಿನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

6396 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡು ತಾಡತಿರ

6397 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6398 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತಾಡತಿರ

6399 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6400 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6401 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

6402 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇವ್ ಆರ್ ಕಯಳಿ್ಳತಾಡತಿರ

6403 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂತೀಶಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6404 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

6405 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುರೇವ ಬಯಣಿ ತಾಡತಿರ

6406 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6407 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6408 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಮಯ  ಎಸ್ ತಾಡತಿರ

6409 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೌಲತ್ರ ಮ ತ್ಡಲ್ಲೂ ತಾಡತಿರ

6410 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ನಂದ್ದರ್ತಾಡತಿರ

6411 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ತಿೀಥಷಭಮ ತಾಡತಿರ

6412 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಕಂತ್ಲಾ ತಾಡತಿರ

6413 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಶಾದ್ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

6414 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಡ್ರ ಗಿರಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ

6415 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

6416 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಧನಭಮ ತಾಡತಿರ

6417 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6418 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಧುಸೂಧನ್ಸ ಶಾಖ ತಾಡತಿರ

6419 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6420 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹೇಂದರ ಲಾಲ್ ಜಾಧವ್ತಾಡತಿರ

6421 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ಕಾಶ್ ಸಿ ಎಂ ತಾಡತಿರ

6422 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲಯ ತಾಡತಿರ

6423 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇದರ ೀಸ್ ತಾಡತಿರ

6424 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ತಾಡತಿರ

6425 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6426 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಣಣ ರಾಮ ಎಸ್ ಮ್ಮಚಟಟತಾಡತಿರ

6427 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6428 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಪ್ಪಲ್ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಟಂಫಳೆತಾಡತಿರ

6429 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

6430 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕೈಲಾಸ್ ತಾಡತಿರ

6431 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಂದರ  ಮಂಟಗೀಳ್ತಾಡತಿರ

6432 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ  ಸಾವ ಮ್ಸ ತಾಡತಿರ

6433 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ   ಡಿ ರಾಭಶೄಟಟತಾಡತಿರ

6434 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಎಂ ಔನನ ತಾಡತಿರ

6435 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ರಾಭನಾರ ವ್ ತಾಂಡಲ್ತಾಡತಿರ

6436 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಲಾಂ ಮೇಹಯುದದ ೀನ್ಸ ಜುನೈದತಾಡತಿರ

6437 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

6438 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಭಾಯಮ್ಮಡಿ ತಾಡತಿರ

6439 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡ  ಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

6440 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

6441 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

6442 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಣಣ  ರಾವ್ ಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6443 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

6444 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಡು ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

6445 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತಾಡತಿರ

6446 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಾಂದಾಾ ನ್ಸ ಪಟಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6447 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಡಿ ಹಬಾರೆತಾಡತಿರ

6448 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

6449 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಾಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

6450 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಕ್ಷ್ೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ತಾಡತಿರ

6451 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪೀರ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

6452 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಹೀರಾ ಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

6453 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

6454 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮ್ಮಲ್ಲಕಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

6455 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

6456 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

6457 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಕಂತ್ಲಾ ತಾಡತಿರ

6458 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಾಸಿಮ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

6459 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಂ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

6460 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇಣಣ ತಾಡತಿರ

6461 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದಾದ ಥ್ಷ ಎ ಲಖೆ ತಾಡತಿರ

6462 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6463 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮುನಾ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

6464 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಲಭೀಮ್ ತಾಡತಿರ

6465 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

6466 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೇವಿಂದರ  ತಾಡತಿರ

6467 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೇವಿಂದರ  ತಾಡತಿರ

6468 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದಭಮ  ವಿೀಯಣಣ  ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

6469 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇಭಮ ತಾಡತಿರ

6470 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6471 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

6472 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

6473 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನರಾವ್ ಭನೇಔರಿ ತಾಡತಿರ

6474 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾರುನನ ೀಸಾ ತಾಡತಿರ

6475 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ



6476 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದತ್ಾ ತ್ರ ಮ ವಾಯ ತಾಡತಿರ

6477 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

6478 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6479 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೌಲಾ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

6480 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಬದರ ತಾಡತಿರ

6481 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ತಾಡತಿರ

6482 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

6483 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದಾಯ  ತಾಡತಿರ

6484 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6485 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜು ತಾಡತಿರ

6486 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕಪಂದರ ತಾಡತಿರ

6487 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಮು ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

6488 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮ್ಮಣಿಔ ತಾಡತಿರ

6489 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

6490 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6491 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔವಿತಾ ತಾಡತಿರ

6492 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6493 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6494 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6495 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ವಾರ್ ತಾಡತಿರ

6496 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖೀರು ವಾರ್ ತಾಡತಿರ

6497 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6498 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಯವಿಂದ್ ತಾಡತಿರ

6499 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6500 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6501 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಣ ತಾಡತಿರ

6502 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

6503 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕ ಣಣ ತಾಡತಿರ

6504 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಶಿಔಲಾ ಗಿರಿ ತಾಡತಿರ

6505 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡ್ಟ ರೇ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

6506 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

6507 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6508 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಿಔಕ ವಿೀಯ ತಾಡತಿರ

6509 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6510 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6511 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ನೆಲೂ ರ್ ತಾಡತಿರ

6512 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6513 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

6514 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷಕ್ಷ್ರ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6515 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಎಲ್ ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6516 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

6517 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನವಿೀಯ ತಾಡತಿರ

6518 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

6519 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ಎನ್ಸ ಬೄಳಗುಂಪತಾಡತಿರ

6520 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕೈಷರ್ ಜಹಾನ್ಸ ಶಿರಿೀನ್ಸತಾಡತಿರ

6521 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6522 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕೌವಲಾಯ  ವಿಭೂತೆ ತಾಡತಿರ

6523 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮರು ತಾಡತಿರ

6524 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

6525 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6526 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರ ಭಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

6527 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ್ ತಾಡತಿರ

6528 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

6529 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಜೀಮುದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6530 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಬುಬಾಯಿ ತೆಂಖಳ್ಳ ತಾಡತಿರ

6531 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜೇಗಿಷಔರ್ತಾಡತಿರ

6532 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

6533 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6534 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

6535 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಫಯಖಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

6536 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಂ ತಾಡತಿರ

6537 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಕಬೂಲ ತಾಡತಿರ

6538 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ರ್ೀಲ್ಲಸಾ ಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6539 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

6540 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

6541 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬೄಳಭಗಿತಾಡತಿರ

6542 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಯವಿಂದಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

6543 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನೇತಾಜ ಬಿ ಫಗುದ ರೆ ತಾಡತಿರ

6544 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಮಯ ತಾಡತಿರ

6545 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಬುಬಾಯಿ ವಿ ಚವಾಣ್ತಾಡತಿರ

6546 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿನಾಮಕ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6547 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6548 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

6549 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

6550 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ವಯಣ  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6551 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

6552 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

6553 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6554 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಹೇದಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

6555 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6556 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಣಿಔಭಮ ತಾಡತಿರ

6557 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರುದರ  ತಾಡತಿರ

6558 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀನವಾಷ ಸಂಔಲಪುಯ ತಾಡತಿರ

6559 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಲಾಬ್ ಖಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6560 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭನಿ್ನರ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾತಾಡತಿರ

6561 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6562 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಖಂಡು ತಾಡತಿರ

6563 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

6564 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸೀಭಶಕಯಮಯ ತಾಡತಿರ

6565 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ  ಖಾಯ ಭ ತಾಡತಿರ

6566 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಣಾಣ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

6567 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿಸಾವ ಮ್ಸ ತಾಡತಿರ

6568 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಪರ್ ತಾಡತಿರ



6569 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂದೀಪ್ ಔದಮ್ ತಾಡತಿರ

6570 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುನಲ್ ಔದಮ್ ತಾಡತಿರ

6571 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

6572 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6573 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದತ್ಾ ತ್ರ ಮ ಎನ್ಸ ವಿಭೂತೇತಾಡತಿರ

6574 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

6575 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

6576 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೀಖ ತಾಡತಿರ

6577 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

6578 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್  ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

6579 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರೀಶನ್ಸ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

6580 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಟ್ಟಟ ತಾಡತಿರ

6581 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

6582 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

6583 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

6584 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷಾ ತಾಡತಿರ

6585 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಣಷ ತಾಡತಿರ

6586 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಮರಾಭ ತಾಡತಿರ

6587 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದಷಾ ಗಿೀರ್ ತಾಡತಿರ

6588 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಭಲ ತಾಡತಿರ

6589 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6590 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶುಮ್ಸಯಾ ತಾಡತಿರ

6591 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಧಗಿಷತಾಡತಿರ

6592 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6593 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗೇಜಾರ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6594 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತಾಡತಿರ

6595 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6596 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

6597 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಬಾಫ ರ್ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

6598 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಟೇಲ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

6599 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಾಯದಾ ತಾಡತಿರ

6600 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಕೈರುನಾಬಿ ತಾಡತಿರ

6601 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

6602 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

6603 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪೀಯ  ತೆಂಖಳ್ಳ ತಾಡತಿರ

6604 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ ತೆಂಖಳ್ಳ ತಾಡತಿರ

6605 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ SAB ತಾಡತಿರ

6606 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ರ ಮೇೀದ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

6607 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಎಂ ಡಿ ಸಿರಾಜುದದ ೀನ್ಸ ಜುನೈದತಾಡತಿರ

6608 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6609 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸತಾಡತಿರ

6610 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

6611 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

6612 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6613 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

6614 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಪೀರ್ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

6615 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

6616 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6617 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣಮಯ ತಾಡತಿರ

6618 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶಿಲ್ ತಾಡತಿರ

6619 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6620 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6621 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6622 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹಾಂತೇಶ್ ತಾಡತಿರ

6623 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಡ್ರ ಗುರುಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6624 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ಜ ನಂದ್ದಯಔರ್ತಾಡತಿರ

6625 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಂಫಣಣ ತಾಡತಿರ

6626 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಜಟೆ ತಾಡತಿರ

6627 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

6628 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಹ ಯಗಿತಾಡತಿರ

6629 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

6630 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಸೂದ್ ಅಲ್ಲತಾಡತಿರ

6631 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

6632 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ದೇವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

6633 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

6634 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಲಬುಯಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

6635 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

6636 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಿಸಿಮ ಲಾೂ ತಾಡತಿರ

6637 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಚ  ಗೀಗಿ ತಾಡತಿರ

6638 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6639 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಕಾಯಮಯ ತಾಡತಿರ

6640 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ತಾಡತಿರ

6641 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

6642 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6643 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಗೌಡ ತಾಡತಿರ

6644 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6645 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಇಕಾಫ ಲ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಭಜ ದ್ತಾಡತಿರ

6646 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಹುಲ್ ತಾಡತಿರ

6647 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಾಲ್ಲಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

6648 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

6649 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಮೂತಿಷ ಧಕ್ಷ್ಷ ತಾಡತಿರ

6650 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ   ಲಾಲ  ಖಾನಾಪುಯತಾಡತಿರ

6651 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಫತಿ ತಾಡತಿರ

6652 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ಸಾವ ಮ್ಸಖಳುತಾಡತಿರ

6653 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ ತಾಡತಿರ

6654 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

6655 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6656 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6657 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯತ್ನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6658 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷನ ತಾಡತಿರ

6659 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6660 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

6661 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಚ ತಾಡತಿರ



6662 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತಾಡತಿರ

6663 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6664 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6665 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜೈಬುನ್ಸ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

6666 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6667 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6668 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

6669 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಅಜಮ ತುಲಾೂ  ಹುಸೇನತಾಡತಿರ

6670 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6671 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗ್ರಂಧಿ ತಾಡತಿರ

6672 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹದಾಮತ್ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

6673 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀದಾರಿ ತಾಡತಿರ

6674 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಉತಾರ ದೇವಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

6675 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮ್ಸಲಾ ತಾಡತಿರ

6676 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಆಕಾವ ತಾಡತಿರ

6677 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚೊಟ್ಟಮ್ಸಯಾ ತಾಡತಿರ

6678 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

6679 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಮಯ ತಾಡತಿರ

6680 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಾಂದಿಾಬ್ ತಾಡತಿರ

6681 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಲ್ಲೀಂ ಟೇಲ್ತಾಡತಿರ

6682 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

6683 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

6684 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

6685 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

6686 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6687 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

6688 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

6689 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

6690 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಇಫಾಷನಾ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

6691 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ನಾಗ್ನರ್ತಾಡತಿರ

6692 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ   ಎಸ್.ಶೄಟಟತಾಡತಿರ

6693 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರ ಲಾಹ ದ್ ತಾಡತಿರ

6694 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6695 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

6696 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6697 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶ್ ತಾಡತಿರ

6698 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6699 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6700 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಣಣ  ತಾಡತಿರ

6701 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

6702 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಭಮ ತಾಡತಿರ

6703 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಕಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6704 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

6705 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಭಷಲ್ ತಾಡತಿರ

6706 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ  ತಾಡತಿರ

6707 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅರುಣಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6708 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಂಔರ್ ಶಿಜ ತಾಡತಿರ

6709 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ತಾಡತಿರ

6710 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಶಕಮ್ಮಯ ಎಂ ಸಿತಾಡತಿರ

6711 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಸಾಾ ನ  ಹಾಡು ತಾಡತಿರ

6712 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

6713 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಚೇಂದರ ನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

6714 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

6715 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

6716 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6717 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

6718 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6719 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

6720 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

6721 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿೀಯಶೄಟಟ   ಮುಲಗ್ರ ತಾಡತಿರ

6722 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತಾಡತಿರ

6723 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಮವಂತ್ ತಾಡತಿರ

6724 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಾಡತಿರ

6725 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಪ್ಪ ರಾವೊ ರಾಂಪುಯ ತಾಡತಿರ

6726 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಪ್ಪ ರಾವೊ ರಾಂಪುಯ ತಾಡತಿರ

6727 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜರಿೀನಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

6728 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾವ ತಾಡತಿರ

6729 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

6730 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವ್ ತಾಡತಿರ

6731 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಜ್ಷ ಕ್ಷ್ನನ ತಾಡತಿರ

6732 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಬುರ ವಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6733 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಸೇನರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6734 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ್ ಬಿಎಷಿ  ತಾಡತಿರ

6735 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

6736 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6737 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಎಸ್ ಹಾಲ್ಲಕ ೀರಿತಾಡತಿರ

6738 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

6739 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

6740 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6741 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

6742 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾತಿ ಕೆ ಬಾಡಿಖರ್ ತಾಡತಿರ

6743 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ರಾಭಚಂದರ  ಪ್ಪರ್ತಾಡತಿರ

6744 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಡ್ಟಪ್ಪ ತಾಡತಿರ

6745 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಸಾಾ ನ ತಾಡತಿರ

6746 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ ತಾಡತಿರ

6747 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

6748 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ಗುಂಡಗುತಿರ ತಾಡತಿರ

6749 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತ್ಸರಾಬಿ ತಾಡತಿರ

6750 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

6751 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಲಶೄನ್ಸ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

6752 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ತಾಡತಿರ

6753 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6754 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಫ್ರ ೀಜ್ ಪರ್Zಾ ನಾ ತಾಡತಿರ



6755 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವೆಂಔಟೇಶ್ ತಾಡತಿರ

6756 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಸಜಾಷ ಫಾರೂಕ್ ಬೆಗ್ತಾಡತಿರ

6757 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

6758 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

6759 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6760 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಜೀದ್ ತಾಡತಿರ

6761 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

6762 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

6763 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಮುಖಳ್ಳ ತಾಡತಿರ

6764 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕಯ ಸಟಟ ತಾಡತಿರ

6765 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

6766 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6767 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಲ್ಲಂಖಮಯ  ಚಿಔಕ ಭಠ್ತಾಡತಿರ

6768 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಾಾ ನದೇ ತಾಡತಿರ

6769 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6770 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

6771 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲ ನಾ ತಾಡತಿರ

6772 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ್ ತಾಡತಿರ

6773 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಉಮ್ಮಮ ರಾವ್ ಮುಲ್ಲು ತಾಡತಿರ

6774 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

6775 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6776 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6777 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6778 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

6779 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖ ತಾಡತಿರ

6780 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಮೃತ್ .ಮುಗುಳ್ಳ ವಾಡಿತಾಡತಿರ

6781 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಭಮ ತಾಡತಿರ

6782 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಆರ್ ತಾಡತಿರ

6783 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಾೂ ನ ತಾಡತಿರ

6784 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ತಾಡತಿರ

6785 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

6786 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಶೄಟೆಟ  ತಾಡತಿರ

6787 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

6788 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6789 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6790 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯತ್ನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6791 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6792 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ತಾಡತಿರ

6793 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6794 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀವಿಂದ ತಾಡತಿರ

6795 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಫಫ ಣಣ ತಾಡತಿರ

6796 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀಪ್ಪಲ್ ತಾಡತಿರ

6797 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಾ ತಾಡತಿರ

6798 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚೊೀಔಲಾ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

6799 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

6800 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಣಷ ತಾಡತಿರ

6801 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

6802 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತಾಡತಿರ

6803 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಚ ತಾಡತಿರ

6804 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತಿ ಣಣ  ಓರಾದ್ ತಾಡತಿರ

6805 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ತಾಡತಿರ

6806 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಂಟೆ ತಾಡತಿರ

6807 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಟಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6808 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನತಾ ತಾಡತಿರ

6809 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6810 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾನು ತಾಡತಿರ

6811 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಂದರ ತಾಡತಿರ

6812 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

6813 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತಾ ಬಿ ತಾಡತಿರ

6814 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜೈರಾಮ್ ತಾಡತಿರ

6815 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಣಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6816 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ಮ್ಮಳ  ಮೇಖತಾಡತಿರ

6817 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6818 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ಜಾದವ್ ತಾಡತಿರ

6819 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

6820 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಮಯ ದ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

6821 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 MD. ಅಸಮ ದ್ ತಾಡತಿರ

6822 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತಾಡತಿರ

6823 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿೀರೇಂದರ  ಮ್ಸಶಾರ ತಾಡತಿರ

6824 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಸಿೀರ್ ಎಸ್್ಎಬಿ ತಾಡತಿರ

6825 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಕೆರ  ತಾಡತಿರ

6826 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

6827 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮಶೇೀದಾ ತಾಡತಿರ

6828 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

6829 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇ ತಾಡತಿರ

6830 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

6831 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

6832 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕ ಣಣ ತಾಡತಿರ

6833 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6834 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

6835 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನುಸೂಯಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6836 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6837 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

6838 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

6839 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6840 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಖು ನಾಮಕ್ ತಾಡತಿರ

6841 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಣಿಔ ತಾಡತಿರ

6842 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಫಣಣ ತಾಡತಿರ

6843 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹೀಳಕ ರ್ ತುಕಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

6844 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಷಿಔಲಾ ತಾಡತಿರ

6845 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

6846 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

6847 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೌಲಯ ತಾಡತಿರ



6848 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾನು ತಾಡತಿರ

6849 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾನು ತಾಡತಿರ

6850 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತುಕಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

6851 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

6852 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

6853 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಧೂಳ ತಾಡತಿರ

6854 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6855 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನುಷಯಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6856 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭನು ತಾಡತಿರ

6857 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭನು ತಾಡತಿರ

6858 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6859 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ  ತಾಡತಿರ

6860 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಖುಬಾ ತಾಡತಿರ

6861 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನುಷಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6862 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಖಣತಿ ತಾಡತಿರ

6863 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

6864 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ರಾವ್ ರಾಂಪುರ್ತಾಡತಿರ

6865 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಭಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6866 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

6867 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚನಶೄಟಟ  ಕೀರಿ ತಾಡತಿರ

6868 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

6869 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಯ ೀತಿ ತಾಡತಿರ

6870 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6871 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಶಾ ತಾಡತಿರ

6872 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

6873 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರ ಮೇೀದಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

6874 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

6875 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತಾಡತಿರ

6876 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದತುಾ ತಾಡತಿರ

6877 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಂದರ  ಎಸ್ ಜಾಧವ್ತಾಡತಿರ

6878 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಉಮ್ಮಳ ತಾಡತಿರ

6879 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಬಾರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6880 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣಭಮ ತಾಡತಿರ

6881 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಣಿಔರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6882 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6883 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

6884 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

6885 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6886 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿದೇವಿ ತಾಡತಿರ

6887 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿರಂತ್ ತಾಡತಿರ

6888 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6889 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಹಂಡೀಡಿತಾಡತಿರ

6890 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ ತಾಡತಿರ

6891 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಸೀನಾಕ್ಷ್ಮ  ದುಮ ರಾಗಿ ತಾಡತಿರ

6892 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

6893 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

6894 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

6895 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6896 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಂಗಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6897 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತಾಡತಿರ

6898 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರ ವಿೀಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6899 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ತಾಡತಿರ

6900 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

6901 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದಗಂಫರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6902 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಇರಾಭಮ ತಾಡತಿರ

6903 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಂಟೆ ತಾಡತಿರ

6904 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6905 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6906 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಡ್ರಸ್ ತಾಡತಿರ

6907 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಾಂಕ ತಾಡತಿರ

6908 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೇವಂತಿ ತಾಡತಿರ

6909 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6910 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6911 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದ ತಾಡತಿರ

6912 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6913 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

6914 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಖುಫಣಣ ತಾಡತಿರ

6915 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಶಿವ ನ ತಾಡತಿರ

6916 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜೇಂದರ ತಾಡತಿರ

6917 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

6918 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಆನಡು ತಾಡತಿರ

6919 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

6920 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

6921 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾ ತಾಡತಿರ

6922 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತಾರಾನಾಮಕ್ ತಾಡತಿರ

6923 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತುಕಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

6924 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಧನಿ ಂಗ್ ಜಾಡವ್ ತಾಡತಿರ

6925 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೇಮು ತಾಡತಿರ

6926 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷತಿೀವಚ ಂದರ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

6927 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲ್ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6928 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

6929 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6930 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡು ತಾಡತಿರ

6931 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

6932 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

6933 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

6934 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಫಷವಯ  ಸಾವಿವ ತಾಡತಿರ

6935 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6936 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭದಯಸಾಫ ತಾಡತಿರ

6937 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

6938 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀವಿಂದ ತಾಡತಿರ

6939 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

6940 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ



6941 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇಲ್ಬ ತಾಡತಿರ

6942 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೇಮು ತಾಡತಿರ

6943 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಧಭಷಣಣ ತಾಡತಿರ

6944 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಯಫಷ ತಾಡತಿರ

6945 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

6946 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6947 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

6948 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

6949 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಥಾರು ತಾಡತಿರ

6950 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿ ತಾಡತಿರ

6951 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಂ ಶಾ ತಾಡತಿರ

6952 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಕಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6953 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜೀಜಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6954 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಟ್ೀಪು ತಾಡತಿರ

6955 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6956 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭನಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6957 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔಯಮಯ ತಾಡತಿರ

6958 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಂಡ್ಟ ತಾಡತಿರ

6959 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ

6960 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6961 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

6962 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಸಾಾ ನ್ಸ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

6963 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಾಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

6964 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಪ್ಪಶಾ ತಾಡತಿರ

6965 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಖಣತಿ ತಾಡತಿರ

6966 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6967 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ತಾಡತಿರ

6968 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6969 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪುರು ತಾಡತಿರ

6970 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಧನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6971 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲೀಕ ತಾಡತಿರ

6972 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

6973 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6974 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ತಾಡತಿರ

6975 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹೀರಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6976 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಣಿಔಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6977 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಫರಿೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6978 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

6979 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6980 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಗಂ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

6981 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತಾಡತಿರ

6982 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನಲ್ ತಾಡತಿರ

6983 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಖಯಡಿಡ ತಾಡತಿರ

6984 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷಯಡಿಡ ತಾಡತಿರ

6985 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಶಿನಾಥ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

6986 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮಯ ನಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

6987 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

6988 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಈವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

6989 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತಾಯ ಸಿಂಗ್ ಸಾಕ ಯಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

6990 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀವಿಂದ ರಾಠೀಡ್ ತಾಡತಿರ

6991 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

6992 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

6993 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಂಖಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6994 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಂ ತಾಡತಿರ

6995 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

6996 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

6997 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

6998 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇನ ತಾಡತಿರ

6999 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

7000 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜೈನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7001 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷ ತಾಡತಿರ

7002 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಬಿ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

7003 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಂತ್ಣಣ  ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

7004 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7005 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಧಭಷಣಣ ತಾಡತಿರ

7006 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7007 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ಚಂದರ  ಎಚ ತಾಡತಿರ

7008 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

7009 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹೈದರ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

7010 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

7011 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ನ ತಾಡತಿರ

7012 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಭರಾಯ್ ತಾಡತಿರ

7013 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7014 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ್ ತಾಡತಿರ

7015 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯತ್ನ್ಸ ಗೀವಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7016 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7017 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೂ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7018 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸರಿೀವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

7019 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಸಂಳಿ್ಳ ತಾಡತಿರ

7020 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ಕಂಡ್ಟಡ್ ತಾಡತಿರ

7021 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7022 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಾಚ್ಚ ತಾಡತಿರ

7023 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7024 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಜಾತ್ ತಾಡತಿರ

7025 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7026 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಜನಾ ತಾಡತಿರ

7027 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಕೆಕ ೀಗೌಡತಾಡತಿರ

7028 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7029 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತಾರಾಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7030 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ತಾಡತಿರ

7031 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7032 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಥಾರು ತಾಡತಿರ

7033 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ



7034 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7035 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

7036 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7037 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

7038 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

7039 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಬೇೀಜೀ ತಾಡತಿರ

7040 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಬುರ ತಾಡತಿರ

7041 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

7042 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದು ಚವಾಹ ಣ ತಾಡತಿರ

7043 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರ್ಮು ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

7044 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇವು ತಾಡತಿರ

7045 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಖು ತಾಡತಿರ

7046 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

7047 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೂಪ್ಪಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7048 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಎನ್ಸ ಫಭಮ ನ್ಸತಾಡತಿರ

7049 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿ ತಾಡತಿರ

7050 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿೀಯಕ್ಷ್ ತಾಡತಿರ

7051 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7052 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮಮುನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7053 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡು ತಾಡತಿರ

7054 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7055 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಕಂಬಾರ್ ತಾಡತಿರ

7056 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪೂರು ತಾಡತಿರ

7057 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

7058 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೆನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7059 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶುಬಚಂದರ ತಾಡತಿರ

7060 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾವ ತಾಡತಿರ

7061 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಿಕಾಕ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7062 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಕಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7063 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಈಭಮ ಷ ತಾಡತಿರ

7064 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7065 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವರ ಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7066 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನನ  ತಾಡತಿರ

7067 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

7068 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

7069 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7070 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿೀತಾರಾಮ್ ತಾಡತಿರ

7071 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶೆಜಾಡ್ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

7072 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಧನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7073 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

7074 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ತಾಡತಿರ

7075 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

7076 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7077 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವೈಜನಾಥ ತಾಡತಿರ

7078 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ಸ ಭೀಜು ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7079 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

7080 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗ್ರಭನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7081 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7082 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೇವು ತಾಡತಿರ

7083 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

7084 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7085 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಫಣಣ ತಾಡತಿರ

7086 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪುನು ಚವಾಣ್ ತಾಡತಿರ

7087 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾತಿ ತಾಡತಿರ

7088 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನನ   ಬೄಳಭಗಿ ತಾಡತಿರ

7089 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

7090 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7091 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶುಬ ಜಾಡ ತಾಡತಿರ

7092 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7093 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7094 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

7095 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಮಯ ತಾಡತಿರ

7096 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಹೀರಾಬಗಂ ತಾಡತಿರ

7097 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

7098 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ತಾಡತಿರ

7099 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತಾಡತಿರ

7100 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7101 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ತಾಡತಿರ

7102 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

7103 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಯಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7104 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಣಣ  ತಾಡತಿರ

7105 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಚಣಣ ತಾಡತಿರ

7106 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮರೆ ತಾಡತಿರ

7107 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7108 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾವ ತಾಡತಿರ

7109 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

7110 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಉಷಭನಾಬಿ ತಾಡತಿರ

7111 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

7112 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡು ನಾಮಕ್ ತಾಡತಿರ

7113 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7114 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹರು ತಾಡತಿರ

7115 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತೀಪ್ಪ ಜಾಧವ್ ತಾಡತಿರ

7116 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

7117 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔಯ  ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

7118 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7119 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7120 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತೇಜಭಮ ತಾಡತಿರ

7121 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಲ್ಲರ ಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7122 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ  ರಾಠೀಡ್ತಾಡತಿರ

7123 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರುಕಾಮ್ಸನ ತಾಡತಿರ

7124 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾ ತಾಡತಿರ

7125 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

7126 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಣಣ  ತಾಡತಿರ



7127 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ ತಾಡತಿರ

7128 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

7129 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾನ್ನ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

7130 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

7131 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ ಭತುಾ  ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7132 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ ಭತುಾ  ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7133 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚೆನನ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7134 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪಂಟ್ಟ ತಾಡತಿರ

7135 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕಾಭ ತಾಡತಿರ

7136 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

7137 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7138 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7139 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7140 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7141 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಂಗ್ರಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7142 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಶಂಔರ್ ಜಾಧವ್ತಾಡತಿರ

7143 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಕಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7144 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

7145 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7146 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7147 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಣುಮ ಕ ತಾಡತಿರ

7148 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ತಾಡತಿರ

7149 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯತ್ನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7150 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇನು ತಾಡತಿರ

7151 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

7152 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

7153 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7154 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮಲ್ಲಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7155 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇಸು ತಾಡತಿರ

7156 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಜಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7157 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಮ್ಮಲಾ ತಾಡತಿರ

7158 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಾಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7159 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೌಲಯ ತಾಡತಿರ

7160 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀಯಔನಾಥ ತಾಡತಿರ

7161 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಥು ತಾಡತಿರ

7162 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತುಕಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

7163 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

7164 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ತಾಡತಿರ

7165 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7166 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

7167 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡು ತಾಡತಿರ

7168 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

7169 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಧಭಷರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

7170 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತೇಜು ತಾಡತಿರ

7171 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತಿ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7172 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

7173 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

7174 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

7175 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

7176 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮು ತಾಡತಿರ

7177 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ತಾಡತಿರ

7178 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಲೂ  ತಾಡತಿರ

7179 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೇಮು ತಾಡತಿರ

7180 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ಜಾಧವ್ ತಾಡತಿರ

7181 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಆನಂದರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7182 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದಾನಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7183 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

7184 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡುಬೆ ತಾಡತಿರ

7185 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

7186 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿದಾಯ ಧರ್ ತಾಡತಿರ

7187 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿೀತಾರಾಂ ಯಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

7188 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7189 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನವಿೀಯ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

7190 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅರುಂಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7191 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

7192 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತಾಡತಿರ

7193 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7194 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತಾಡತಿರ

7195 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7196 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

7197 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಣಣ  ತಾಡತಿರ

7198 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಎಮ್ ಡಿ ಷಜೀದ್ ತಾಡತಿರ

7199 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕೇಸು ತಾಡತಿರ

7200 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

7201 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ತಾಡತಿರ

7202 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜ ತಾಡತಿರ

7203 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ ತಾಡತಿರ

7204 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

7205 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭನು ತಾಡತಿರ

7206 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಖುಬಾ ತಾಡತಿರ

7207 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷಾ ತಾಡತಿರ

7208 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಂಡಮಯ ತಾಡತಿರ

7209 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಣಣ ತಾಡತಿರ

7210 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಲ್ಬ ತಾಡತಿರ

7211 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಣಣ ತಾಡತಿರ

7212 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿದಾಸ್ ಡ್ರಕ ಚವಾಣ್ತಾಡತಿರ

7213 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರುಕಾಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7214 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜು ತಾಡತಿರ

7215 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತಾರಾನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

7216 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7217 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

7218 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

7219 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಶಂಕೆರ   ಪ್ಪಷರ್ತಾಡತಿರ



7220 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

7221 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾರಾಮಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7222 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಾಕ್ದಬ್ ಅಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

7223 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಲಕೃಶಣ  ಡಿ ಮ್ಮಲಾದ ಯತಾಡತಿರ

7224 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7225 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಜೀಜ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

7226 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದತಾಾ ತೆರ ೀಮ ತಾಡತಿರ

7227 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಸುಂದರ್ ಎಂ ಫನಿ ೀಡ್ಟತಾಡತಿರ

7228 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔಯ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7229 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ  ಜವಾಜ ತಾಡತಿರ

7230 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಜುಕಮ್ಮಯ ಜಾಧವ್ತಾಡತಿರ

7231 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7232 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7233 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

7234 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7235 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜು ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7236 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಖು ತಾಡತಿರ

7237 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7238 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7239 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7240 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನ್ನರು ಚವಾಣ್ ತಾಡತಿರ

7241 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಧನುನ  ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

7242 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪುತ್ಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7243 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮಗು ತಾಡತಿರ

7244 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7245 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಈವವ ರಿ ತಾಡತಿರ

7246 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7247 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹೀರಾಲಾಲ್ ತಾಡತಿರ

7248 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಣಿಔರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7249 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

7250 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದವಯತ್ ತಾಡತಿರ

7251 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡು ತಾಡತಿರ

7252 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7253 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

7254 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

7255 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹಾಷ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7256 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ತಾಡತಿರ

7257 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೀಸನರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7258 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಲ್ಬ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7259 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

7260 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುಮ್ಸಯಾ ತಾಡತಿರ

7261 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7262 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತಾಡತಿರ

7263 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನಲ್ ತಾಡತಿರ

7264 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7265 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತಾಯಚಂದ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7266 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂತ್ ತಾಡತಿರ

7267 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀವಿಂದ ತಾಡತಿರ

7268 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ತಾಡತಿರ

7269 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

7270 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಾಲ್ಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7271 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತಾಡತಿರ

7272 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7273 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ನಗ್ನಡಗಿ ತಾಡತಿರ

7274 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಂಡ್ಟ ತಾಡತಿರ

7275 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಶೄಟೆಟ  ತಾಡತಿರ

7276 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವೆಂಔಟ್ ತಾಡತಿರ

7277 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ತಾಡತಿರ

7278 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಯಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7279 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

7280 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7281 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7282 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತಿ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7283 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7284 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7285 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇಲ ತಾಡತಿರ

7286 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀವಿಂದ ತಾಡತಿರ

7287 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲಬಿೀ ತಾಡತಿರ

7288 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಭಯನಾಥ ತಾಡತಿರ

7289 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7290 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7291 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

7292 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7293 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೀಭಲಾ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7294 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

7295 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀವಿಂದ ತಾಡತಿರ

7296 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಭಡಿವಾಳ  ಕಾಭಶೄಟಟತಾಡತಿರ

7297 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಿನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7298 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ   ವಾಲ್ಲಔರ್ತಾಡತಿರ

7299 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ಜಾದವ್ತಾಡತಿರ

7300 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7301 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7302 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಲಾಜ ಲಕ್ಷಂ ಯಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7303 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7304 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

7305 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

7306 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7307 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪೂರು ತಾಡತಿರ

7308 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀಪುನಾಮಕ್ ತಾಡತಿರ

7309 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7310 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಆನಡು ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

7311 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7312 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ



7313 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಖವಂತ್ ತಾಡತಿರ

7314 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮುನುನ ತಾಡತಿರ

7315 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ತಾಡತಿರ

7316 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

7317 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜೈರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

7318 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

7319 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭನೀಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7320 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮು ತಾಡತಿರ

7321 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಯತಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7322 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂಡಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7323 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಖಾಜತಾಡತಿರ

7324 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿೀತಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

7325 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7326 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7327 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7328 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7329 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7330 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7331 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದಾಮೇೀಜ ತಾಡತಿರ

7332 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಭ ತಾಡತಿರ

7333 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಸಿೀರ್ ತಾಡತಿರ

7334 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7335 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಜ ತಾಡತಿರ

7336 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7337 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹೇಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

7338 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

7339 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7340 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

7341 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

7342 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಲೀಚಣಣ ತಾಡತಿರ

7343 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

7344 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತಾಡತಿರ

7345 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7346 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ   ಯಾಯಬಾಗಿತಾಡತಿರ

7347 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇವಿಂದರ   ಕಾಭಜ ತಾಡತಿರ

7348 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದಾದ ರೂ. ತಾಡತಿರ

7349 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದೇಲ್ಬ ತಾಡತಿರ

7350 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

7351 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

7352 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಬಾರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7353 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡು ತಾಡತಿರ

7354 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

7355 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

7356 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿೀರಂತ್ ತಾಡತಿರ

7357 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಉದಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7358 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹೂಭಮ ತಾಡತಿರ

7359 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹೀರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7360 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಣಿಕ್ ತಾಡತಿರ

7361 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7362 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಶಿೀದ್ ಪ್ಪಶಾ ತಾಡತಿರ

7363 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

7364 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಖಾಸಿಂ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

7365 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

7366 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7367 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಧೂಳ ತಾಡತಿರ

7368 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7369 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

7370 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7371 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮುಗ್ರಷ ತಾಡತಿರ

7372 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತಾಡತಿರ

7373 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಔರ ಂ ಪ್ಪವ ಎಂ ನಾಗ್ನರ್ತಾಡತಿರ

7374 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗಿೀತಾ ಬಿ ಚಿಗೀಣಿ ತಾಡತಿರ

7375 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

7376 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನಾನ  ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7377 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7378 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರುಕಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7379 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬವಾನ ತಾಡತಿರ

7380 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

7381 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

7382 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

7383 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬೄಮಿ್ಸ ಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7384 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಹೈರಾಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7385 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

7386 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೀನು ತಾಡತಿರ

7387 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭಶೄಟಟ  ಚವಾಹ ಣ ತಾಡತಿರ

7388 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

7389 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7390 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡೇರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7391 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭಮಯ ತಾಡತಿರ

7392 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7393 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

7394 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮಿ್ಸ ಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7395 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತೀಪು ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

7396 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7397 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮ್ ಶಾ ತಾಡತಿರ

7398 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಫಫ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7399 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

7400 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲೂ   ಧಾಬಿ ತಾಡತಿರ

7401 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

7402 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

7403 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7404 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7405 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ತಾಡತಿರ



7406 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಗು ತಾಡತಿರ

7407 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7408 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೀಟರಾಮ್ ತಾಡತಿರ

7409 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಕಂತ್ಲಾ ತಾಡತಿರ

7410 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವೈಜನಾಥ ತಾಡತಿರ

7411 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7412 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮರು ತಾಡತಿರ

7413 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಜು ತಾಡತಿರ

7414 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7415 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7416 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7417 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7418 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7419 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

7420 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಂದರ  ಮುಚೆಟಟ ತಾಡತಿರ

7421 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

7422 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಶಿಔಲಾ ತಾಡತಿರ

7423 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡು ತಾಡತಿರ

7424 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7425 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಶಿತ್ಲಗಿರಿ ತಾಡತಿರ

7426 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾ ತಾಡತಿರ

7427 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮಧರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7428 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

7429 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7430 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

7431 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7432 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮಣಿಔ ತಾಡತಿರ

7433 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರ್ಮು ತಾಡತಿರ

7434 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನತಾ ತಾಡತಿರ

7435 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೇವಂತ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7436 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜೆಮ್ಮಲಾ ತಾಡತಿರ

7437 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

7438 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

7439 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7440 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7441 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಯಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7442 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜೆಮು ಡ್ರಯ ನಿ ಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7443 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಕಾಶಿರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7444 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7445 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಭಕಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7446 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಯಾಯಬಾಗಿತಾಡತಿರ

7447 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಮ್ಸಂಗ್ ದೇರ ಮ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7448 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅನುವಭಮ ತಾಡತಿರ

7449 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀವಿಂದ ತಾಡತಿರ

7450 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷವಿತಾ ತಾಡತಿರ

7451 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

7452 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7453 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

7454 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7455 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

7456 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ತಾಡತಿರ

7457 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7458 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ  ಸಿೀತಾಳಗೇರಿ ತಾಡತಿರ

7459 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮಧರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7460 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೂ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7461 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುನೀತಾ ತಾಡತಿರ

7462 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7463 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

7464 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮೇೀಸನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7465 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಂ ತಾಡತಿರ

7466 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7467 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಉಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7468 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

7469 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7470 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ತಾಡತಿರ

7471 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7472 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಹುಲ್ ತಾಡತಿರ

7473 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

7474 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

7475 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಣಣ  ತಾಡತಿರ

7476 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಔಕ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7477 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7478 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

7479 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7480 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

7481 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7482 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಟಔಕ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7483 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಣಣ  ತಾಡತಿರ

7484 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

7485 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7486 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪುಂಡಲ್ಲೀಔ ತಾಡತಿರ

7487 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7488 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

7489 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಮಯ ತಾಡತಿರ

7490 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

7491 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮಯ ನಿ ಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7492 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಭಷಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ತಾಡತಿರ

7493 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

7494 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಫಷ ತಾಡತಿರ

7495 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

7496 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7497 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ಶಿವಿಡಿ ತಾಡತಿರ

7498 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ



7499 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7500 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಮಯ ತಾಡತಿರ

7501 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

7502 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7503 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತಾಡತಿರ

7504 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷತಾರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತಾಡತಿರ

7505 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ತಾಡತಿರ

7506 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

7507 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7508 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಷ್ಣಣ  ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7509 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7510 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುದಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7511 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7512 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

7513 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರುಕಾಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7514 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7515 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

7516 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7517 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

7518 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜೈರಾಮ್ ತಾಡತಿರ

7519 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

7520 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಕಂತ್ಲಾ ತಾಡತಿರ

7521 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವೈಜನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

7522 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

7523 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಹೀಮ್ಮ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

7524 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7525 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಔರ್ ತಾಡತಿರ

7526 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7527 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7528 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

7529 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಾ ನಾಖ  ಬಿೀದಯತಾಡತಿರ

7530 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

7531 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

7532 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

7533 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ ಗ್ರಮು ರಾಥೀಡ್ತಾಡತಿರ

7534 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

7535 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶೇೀಭಾ ವಾಯದ್ ತಾಡತಿರ

7536 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಣಿಔ ತಾಡತಿರ

7537 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

7538 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7539 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಫಷಷ ತಾಡತಿರ

7540 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭೀಭರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7541 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7542 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬುರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7543 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7544 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾಗ್ರರ ಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7545 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಪುತ್ಥ ಳ್ಳ ದವ ತಾಡತಿರ

7546 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ತುಳಸಾ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7547 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲಾ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7548 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಬಾಬು ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7549 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಛಾಯಾ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7550 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ SAB ತಾಡತಿರ

7551 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಭಲ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7552 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವೆಂಔಟ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7553 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡ್ರ ರೆಡಿಡ  ಭಔಲ್ ತಾಡತಿರ

7554 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7555 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ನಾರಾಮಣರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7556 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7557 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7558 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7559 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಆಶಾ ತಾಡತಿರ

7560 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಷವಿತಾ ತಾಡತಿರ

7561 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7562 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

7563 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕಪಂದರ ತಾಡತಿರ

7564 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಒಂಕಾರ್ ತಾಡತಿರ

7565 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿೀಯಭೂಶಣ ತಾಡತಿರ

7566 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

7567 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ತಾಡತಿರ

7568 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿದಾಯ ತಿ ತಾಡತಿರ

7569 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

7570 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7571 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

7572 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವೆಂಔಟರೆಡಿಡ  ರಾಭದೆ ತಾಡತಿರ

7573 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

7574 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತಾಡತಿರ

7575 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಚಂದರ  ತಾಡತಿರ

7576 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಯಿಕ್ ಅಸಮ ದ್ SAB ತಾಡತಿರ

7577 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಶಾಸಿಾ ಿ ತಾಡತಿರ

7578 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಭಸಲಾದ ಯತಾಡತಿರ

7579 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಆನಂದ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7580 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಿ ತಾಡತಿರ

7581 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗೀಪ್ಪಲರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7582 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಗುಂಡೇರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7583 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ವಿಠ್ಲರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7584 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಔಲಾತಿ ತಾಡತಿರ

7585 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

7586 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

7587 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ರ ಭಾತಿ ತಾಡತಿರ

7588 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7589 ಔಲಬುಯಗಿ ಔಭಲಾಪೂಯ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜ ಬೇಭಮ ನ್ಸತಾಡತಿರ

7590 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಿದಂಫಯ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7591 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ



7592 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಣ ಸಿದದ ಮಯ ತಾಡತಿರ

7593 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

7594 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7595 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇಮಯ ತಾಡತಿರ

7596 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7597 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂಖಮಶ್ ತಾಡತಿರ

7598 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

7599 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಸಾಾ ನ ತಾಡತಿರ

7600 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷಫಭಮ ತಾಡತಿರ

7601 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರ ೀಭನಾ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

7602 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೀಭಶಕಯಮಯ ತಾಡತಿರ

7603 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಂಭುಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

7604 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯವಂದರ ತಾಡತಿರ

7605 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ್ ತಾಡತಿರ

7606 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

7607 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

7608 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರ ೀಧಯ ಬಿಲ್ಬು ಂಡಿ ತಾಡತಿರ

7609 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

7610 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಭರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7611 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

7612 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7613 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

7614 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಚ  ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7615 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7616 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

7617 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರುದರ  ತಾಡತಿರ

7618 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗೀಪ್ಪಲ್ ತಾಡತಿರ

7619 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ   ರುದರ ಔರ್ತಾಡತಿರ

7620 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

7621 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುನೀತ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7622 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷನ ತಾಡತಿರ

7623 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧಭಷರಾಜ್ ಶಂಔರ್ ಶಿಂಧೆತಾಡತಿರ

7624 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಫ್ಷದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7625 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7626 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

7627 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

7628 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

7629 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

7630 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

7631 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

7632 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿೀರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ತಾಡತಿರ

7633 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಔರ ಪ್ಪಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

7634 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

7635 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದೇಕ್ಷ್ ತಾಡತಿರ

7636 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೄಸಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

7637 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚನನ  ತಾಡತಿರ

7638 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

7639 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7640 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲೂ  ತಾಡತಿರ

7641 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ತಾಡತಿರ

7642 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7643 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7644 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

7645 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂತ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7646 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7647 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅನನ  ತಾಡತಿರ

7648 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಾ ತಾಡತಿರ

7649 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪರಾಜ ತಾಡತಿರ

7650 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7651 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯು ಅಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

7652 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖಣತಿ ತಾಡತಿರ

7653 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7654 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

7655 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

7656 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜುಬಡ್ರ ತಾಡತಿರ

7657 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಾಯತ್ ಎಂ. ಇನನ ಷ್ಣಟ ತಾಡತಿರ

7658 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7659 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7660 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

7661 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಸಾಾ ನ್ಸ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

7662 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7663 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

7664 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

7665 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪಂಡಿತ್ ತಾಡತಿರ

7666 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

7667 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧನಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

7668 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಕಂತ್ಲಾ ತಾಡತಿರ

7669 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

7670 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

7671 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

7672 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖಣತಿ ತಾಡತಿರ

7673 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7674 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಫಫ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7675 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾಗ್ರಂಔರ್ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಎಂತಾಡತಿರ

7676 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7677 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7678 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7679 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧೂಳಭಮ ತಾಡತಿರ

7680 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖೇಮು ತಾಡತಿರ

7681 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7682 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

7683 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

7684 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರುಕಿಾ ನ ಸುಲಾಾ ನ ತಾಡತಿರ



7685 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುರೇಖಾ ತಾಡತಿರ

7686 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುರೇವ ನಾಲವ ಡಿ ತಾಡತಿರ

7687 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7688 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೌದಾಮ್ಸನ ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಸಳೆಮಡಿಡತಾಡತಿರ

7689 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೆನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7690 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7691 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7692 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7693 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

7694 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶುಬಚಂದರ ತಾಡತಿರ

7695 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7696 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

7697 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಭಲಕ ನ ರ್ತಾಡತಿರ

7698 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7699 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

7700 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೌಲನಫ ೀ ತಾಡತಿರ

7701 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮ್ಮಶಾಕ್ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

7702 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಹೀರಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

7703 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಬುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7704 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅನನ  ತಾಡತಿರ

7705 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲಾತಿ ತಾಡತಿರ

7706 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಾಗಿೀಯತಿ ತಾಡತಿರ

7707 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫೈಜುದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7708 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7709 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

7710 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಮ್ಸೀರ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

7711 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7712 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿೀರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

7713 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7714 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

7715 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲಕ  ತಾಡತಿರ

7716 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕೀಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7717 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

7718 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7719 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7720 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7721 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

7722 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಧಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

7723 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವೈಜನಾಥ ತಾಡತಿರ

7724 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

7725 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ತಾಡತಿರ

7726 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹತಾರ ದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7727 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಲಂಧರ್ ತಾಡತಿರ

7728 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಾಹೇ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

7729 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

7730 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

7731 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನ್ಸ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7732 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7733 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿಕಾಂತ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

7734 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

7735 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

7736 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7737 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7738 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೀಭನಾಥ ಎಸ್ ತ್ಡಔಲ್ತಾಡತಿರ

7739 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕೇದಾಯನಾಥ ತಾಡತಿರ

7740 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸನಮ್ಮತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

7741 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷತಿೀವಕಮ್ಮಯ ಚವಾಣ್ತಾಡತಿರ

7742 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಧಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7743 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7744 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7745 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7746 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತುಳಜಭಮ ತಾಡತಿರ

7747 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

7748 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7749 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7750 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನಾಫ ಯಿ ತಾಡತಿರ

7751 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ್ ತಾಡತಿರ

7752 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಾಬು ತಾಡತಿರ

7753 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧನಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

7754 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಡ್ರಬೆ ತಾಡತಿರ

7755 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

7756 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖನಾಥ ತಾಡತಿರ

7757 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಣಷ ತಾಡತಿರ

7758 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7759 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕಪಂದರ  ಜಾಜ ತಾಡತಿರ

7760 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಧಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

7761 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಧಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

7762 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

7763 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖಜೇಂದರ ತಾಡತಿರ

7764 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮುಕಾಾ ರ್ ಅಸಭಮ ದ್ ತಾಡತಿರ

7765 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

7766 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔವಿತಾ ತಾಡತಿರ

7767 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

7768 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

7769 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

7770 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7771 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7772 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಸಿೂ ಂಖ ತಾಡತಿರ

7773 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

7774 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7775 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದಾಮ ತಿ ತಾಡತಿರ

7776 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಘಾಲ ತಾಡತಿರ

7777 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ



7778 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

7779 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅನಪೂಣಷದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7780 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

7781 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

7782 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7783 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

7784 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

7785 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತಾನಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7786 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7787 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಇರಾಭಮ ತಾಡತಿರ

7788 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರ ಭು ತಾಡತಿರ

7789 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

7790 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಹಾಸಿನಬಿ ತಾಡತಿರ

7791 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7792 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತೇಜ ತಾಡತಿರ

7793 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದೌರ ತಿ ತಾಡತಿರ

7794 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

7795 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7796 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮ್ಮಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7797 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂಜೀಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

7798 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7799 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖಣತಿ ರ ಷನನ ತಾಡತಿರ

7800 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲಕ   ಬಂಡ  ಮ್ಮಳಗಿತಾಡತಿರ

7801 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷಣಣ  ತಾಡತಿರ

7802 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

7803 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಮು ತಾಡತಿರ

7804 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೇನು ತಾಡತಿರ

7805 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪ್ರ ೀಭಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7806 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಯಣಮಯ ತಾಡತಿರ

7807 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

7808 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

7809 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೆಲಾರಿ ತಾಡತಿರ

7810 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

7811 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

7812 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7813 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7814 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಈವವ ಯ ತಾಡತಿರ

7815 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜೈ ಭೀಮ್ ತಾಡತಿರ

7816 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಿಔಕ ವಿರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

7817 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖಮಯ ತಾಡತಿರ

7818 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

7819 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂತ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7820 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7821 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7822 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಯಷಮಯ ತಾಡತಿರ

7823 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

7824 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7825 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7826 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುದಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7827 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಹೈದರ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

7828 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗೀಪ್ಪಲ್ ತಾಡತಿರ

7829 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

7830 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

7831 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪುಟಲವ ತಾಡತಿರ

7832 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

7833 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

7834 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರು ತಾಡತಿರ

7835 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

7836 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತುಳಸಿರಾಮ್ ತಾಡತಿರ

7837 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವೈಜನಾಥ ಸಡದ ತಾಡತಿರ

7838 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7839 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7840 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹತಾಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

7841 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7842 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಎಂಕೆಆರ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7843 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಡ್ಟಪ್ಪ ತಾಡತಿರ

7844 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

7845 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವರಿೀಫಾ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

7846 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7847 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7848 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭತಿವಂತ್ ತಾಡತಿರ

7849 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ನ ತಾಡತಿರ

7850 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

7851 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

7852 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಡಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7853 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣ ಫಷ ತಾಡತಿರ

7854 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7855 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚನಭಮ ತಾಡತಿರ

7856 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜುಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7857 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕಾಂಟ ತಾಡತಿರ

7858 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7859 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ತಾಡತಿರ

7860 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

7861 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

7862 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

7863 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

7864 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ

7865 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತಾನಾಜ ತಾಡತಿರ

7866 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗೀಪು ತಾಡತಿರ

7867 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

7868 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔನನ ರಾಮ್ ತಾಡತಿರ

7869 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧಮುಷ ತಾಡತಿರ

7870 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗೀಮು ತಾಡತಿರ



7871 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7872 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7873 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಭಸಿಂಗ್ ತಾಡತಿರ

7874 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶೇೀಭಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7875 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

7876 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಾಲವಂತ್ ತಾಡತಿರ

7877 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಕಶ್ ತಾಡತಿರ

7878 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧಭಷಣಣ ತಾಡತಿರ

7879 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7880 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ದಷಾ ಗಿರ್ ಶಾಯಿಕ್ತಾಡತಿರ

7881 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7882 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧೂಳ ತಾಡತಿರ

7883 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಮ್ಸೀದ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

7884 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7885 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7886 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

7887 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶುಬಚಂದರ  ಜ ಖಾಟೆ ತಾಡತಿರ

7888 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಣಣ  ಕೀಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

7889 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

7890 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂಖ ತಾಡತಿರ

7891 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

7892 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

7893 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

7894 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ತಾಡತಿರ

7895 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7896 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಉಭಲಾ ತಾಡತಿರ

7897 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಂಔಯ ದೇವಂದರ   ಜೀವಾಂಗಿತಾಡತಿರ

7898 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7899 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

7900 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7901 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7902 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7903 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಂಔಯ ತಾಡತಿರ

7904 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖ  ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

7905 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಇಕಾಫ ಲ್ ಮ್ಸಯಾ ತಾಡತಿರ

7906 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡೇರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7907 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

7908 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

7909 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಣಷ ತಾಡತಿರ

7910 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

7911 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೀನುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7912 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಔರ ಮ್ ಬಾಬುರಾವ್ ದುವಷತಾಡತಿರ

7913 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ದಖಾಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

7914 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7915 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ ತಾಡತಿರ

7916 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಮಯ ತಾಡತಿರ

7917 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಬಿೀಯನಳಿ್ಳ ತಾಡತಿರ

7918 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧನಸಿಂಖ ತಾಡತಿರ

7919 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವ್ ತಾಡತಿರ

7920 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

7921 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವೈಜೀನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

7922 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

7923 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

7924 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7925 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಣುಣ ತಾಡತಿರ

7926 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿೀಯಭಮ ತಾಡತಿರ

7927 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7928 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

7929 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7930 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲಾ ತಾಡತಿರ

7931 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

7932 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

7933 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

7934 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7935 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಷತಾಾ ರ್ ತಾಡತಿರ

7936 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

7937 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

7938 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೇೀನು ತಾಡತಿರ

7939 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7940 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಭಯನಾಥ ತಾಡತಿರ

7941 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯವಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

7942 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ  ನಾಭಡಿ ತಾಡತಿರ

7943 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

7944 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

7945 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

7946 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

7947 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7948 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೈಜಾಡಿಫ ತಾಡತಿರ

7949 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7950 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7951 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7952 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

7953 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಲನ ತಾಡತಿರ

7954 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತಾಡತಿರ

7955 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತುಳಜ ತಾಡತಿರ

7956 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

7957 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

7958 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವ್ ತಾಡತಿರ

7959 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

7960 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖೈರಾಖಾ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

7961 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

7962 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಣಣ ತಾಡತಿರ

7963 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ



7964 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚನನ  ತಾಡತಿರ

7965 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

7966 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

7967 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧನೇಶ್ ತಾಡತಿರ

7968 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ  ಎ ಡಿಗ್ರನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7969 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

7970 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶೆಲೇಂದರ ತಾಡತಿರ

7971 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

7972 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

7973 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣ ಫಷ ತಾಡತಿರ

7974 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

7975 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7976 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

7977 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7978 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

7979 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷಮ್ಸೀರ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

7980 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

7981 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

7982 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

7983 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹೇಂದರ ತಾಡತಿರ

7984 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

7985 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7986 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

7987 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

7988 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಜಾತಾ ಜಂಖಭಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

7989 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಆನೆಮ್ಮಮ ತಾಡತಿರ

7990 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7991 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

7992 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಭಮ ತಾಡತಿರ

7993 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

7994 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

7995 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೀಭನಾಥ ತಾಡತಿರ

7996 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿೀಯಭಮ ತಾಡತಿರ

7997 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

7998 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧೀಲ ತಾಡತಿರ

7999 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

8000 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನರಂಜಮಯ ತಾಡತಿರ

8001 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚನನ ವಿೀರ್ ತಾಡತಿರ

8002 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ಹೂಷಮ ನೆ ತಾಡತಿರ

8003 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಾಫಮಯ ತಾಡತಿರ

8004 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8005 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅನನ  ತಾಡತಿರ

8006 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಾ ತಾಡತಿರ

8007 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯತ್ನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8008 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

8009 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

8010 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮಂಔಭಮ ತಾಡತಿರ

8011 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯವಿ ತಾಡತಿರ

8012 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಕೇಶ್ ತಾಡತಿರ

8013 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

8014 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔರುಣಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8015 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿ ತಾಡತಿರ

8016 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8017 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8018 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ತಾಡತಿರ

8019 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8020 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದಷಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8021 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

8022 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತುಕಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

8023 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ ತಾಡತಿರ

8024 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

8025 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೀಶ್ ತಾಡತಿರ

8026 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಂದರ  ಬಾಬುರಾವ್ ವಾಕೀಡ್ಟತಾಡತಿರ

8027 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತಾಡತಿರ

8028 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8029 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8030 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

8031 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲನ್ಸ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

8032 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8033 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಎಸ್ ಭಡಿಖಾಲ್ತಾಡತಿರ

8034 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಮನಂದ್ ಔಣ್ಣಣ ರು ತಾಡತಿರ

8035 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

8036 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ಯ ತಾಡತಿರ

8037 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8038 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8039 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಖವಂತ್ ತಾಡತಿರ

8040 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತಾಡತಿರ

8041 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

8042 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8043 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8044 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತಾಡತಿರ

8045 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8046 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ಜಯ ೀತಿ ತಾಡತಿರ

8047 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಭರಾಮ ಜಯ ೀತಿ ತಾಡತಿರ

8048 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿೀಯ ಭೂಶಣ ತಾಡತಿರ

8049 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8050 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8051 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಂತಿವಿೀಯ ತಾಡತಿರ

8052 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

8053 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರ ಭಾಔಯ ರ್ೀತ್ದಾಯ ತಾಡತಿರ

8054 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8055 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8056 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ



8057 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ತಾಡತಿರ

8058 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪೀರ್ ಪ್ಪಶಾ ತಾಡತಿರ

8059 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರ ೀತಿ ತಾಡತಿರ

8060 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಹುಸೇನಿಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8061 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8062 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8063 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಶಿಔಲ್ ತಾಡತಿರ

8064 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8065 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8066 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8067 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

8068 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕಪಂದರ ತಾಡತಿರ

8069 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಇಂದುಭತಿ ತಾಡತಿರ

8070 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

8071 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

8072 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುದಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

8073 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತುಳಜ ತಾಡತಿರ

8074 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8075 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8076 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

8077 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತಾಡತಿರ

8078 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

8079 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚನಭಮ ತಾಡತಿರ

8080 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

8081 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

8082 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

8083 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8084 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀಶ್ ತಾಡತಿರ

8085 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

8086 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಂಕೆರ  ತಾಡತಿರ

8087 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

8088 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಣಣ  ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

8089 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

8090 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜೈತುನಾ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

8091 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅನನ  ತಾಡತಿರ

8092 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

8093 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

8094 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8095 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂಫಣಣ ತಾಡತಿರ

8096 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

8097 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತಾಡತಿರ

8098 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8099 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತಾಡತಿರ

8100 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

8101 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8102 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದೇರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

8103 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

8104 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕತೇಜ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

8105 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷರೀಜಾ ತಾಡತಿರ

8106 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

8107 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ಬಿರಾದಾರ್ ತಾಡತಿರ

8108 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿೀಯಭೂಶಣ ತಾಡತಿರ

8109 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

8110 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೂತಿಷ ವಯಣ ತಾಡತಿರ

8111 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

8112 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂಖಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

8113 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೇನ ತಾಡತಿರ

8114 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇವು ತಾಡತಿರ

8115 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗೀದಾರಿ ತಾಡತಿರ

8116 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8117 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪೀತಾಂಫಯರಾವ್ ಎಂ ಭಡಿವಾಳ್ತಾಡತಿರ

8118 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

8119 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಷಣ ತಾಡತಿರ

8120 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

8121 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

8122 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪುಂಡಲ್ಲೀಔ ತಾಡತಿರ

8123 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತಾಡತಿರ

8124 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

8125 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8126 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯಸುಲಾಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8127 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಾಂದಿಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8128 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖಣತಿ ತಾಡತಿರ

8129 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಾ ತಾಡತಿರ

8130 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

8131 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

8132 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಂಔಯನಾಗ್ ತಾಡತಿರ

8133 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

8134 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

8135 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಮ್ಸೀರುದದ ೀನ್ಸತಾಡತಿರ

8136 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಔಕ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8137 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

8138 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವ್ ತಾಡತಿರ

8139 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸನೀಫ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

8140 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8141 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶೆಕ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ತಾಡತಿರ

8142 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂಖಮವವ ಯ ಸಟಟ ತಾಡತಿರ

8143 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8144 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ ತಾಡತಿರ

8145 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8146 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

8147 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜೈತುನ್ಸ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

8148 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯವಿ ಶಿರ ೀಮಂತ್ ರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

8149 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖಾಜಾ SAB ತಾಡತಿರ



8150 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

8151 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದ ತಾಡತಿರ

8152 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

8153 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷವಶ್ ತಾಡತಿರ

8154 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8155 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8156 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲಾ ತಾಡತಿರ

8157 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ತಾಡತಿರ

8158 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8159 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪಯ ತಾಡತಿರ

8160 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8161 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

8162 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂಖನಫಷ  ಸಂಖನ ತಾಡತಿರ

8163 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8164 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8165 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಖನ ತಾಡತಿರ

8166 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮುಕಯ ತಾಡತಿರ

8167 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಜೀಮೇಡಿನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8168 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದತಾಾ ರಂ ತಾಡತಿರ

8169 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8170 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದಷಾ ಗಿೀರ್ ತಾಡತಿರ

8171 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8172 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣ ತಾಡತಿರ

8173 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

8174 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8175 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೀದ್ ತಾಡತಿರ

8176 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8177 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರ ಮೇೀದ್ ತಾಡತಿರ

8178 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿ ಕಾಂತ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

8179 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ ಎಸ್ ಫದಾೂ ಡ್ತಾಡತಿರ

8180 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8181 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8182 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಖೈ ತಾಡತಿರ

8183 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

8184 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

8185 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖಾಜಾಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8186 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

8187 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

8188 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಸಿೀರದದ ೀನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8189 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷಯದಾಯ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

8190 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲಕ ಜ ತಾಡತಿರ

8191 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

8192 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂತೀಶ ತಾಡತಿರ

8193 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

8194 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ತಾಡತಿರ

8195 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯತ್ನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8196 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8197 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಳದಡಿಡ  ರೇ  ಫಷರಾಜತಾಡತಿರ

8198 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷನ ತಾಡತಿರ

8199 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8200 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ   ಳದಡಿಡ ತಾಡತಿರ

8201 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8202 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೂಪ್ಪಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8203 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ತಾಡತಿರ

8204 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಾಷ್ಣಮ್ಸಮ ತಾಡತಿರ

8205 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

8206 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖನಾನ ಥ ರ್ೀತ್ದಾಯ ತಾಡತಿರ

8207 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜೇಂದರ  ಮಲಮ ನ ತಾಡತಿರ

8208 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಗವಂದರ ತಾಡತಿರ

8209 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ

8210 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

8211 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕಶಾಲ್ ಚಂದರ ಶಕಯ ಯತ್ಕ ಲ್ತಾಡತಿರ

8212 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

8213 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುನೀಲಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

8214 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8215 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

8216 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8217 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗಿರಿಜಾ ತಾಡತಿರ

8218 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಲನರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ತಾಡತಿರ

8219 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8220 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

8221 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲಾ ತಾಡತಿರ

8222 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

8223 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8224 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8225 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8226 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

8227 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8228 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುನಲ್ ತಾಡತಿರ

8229 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಧಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

8230 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಾನಮ್ಸಯಾಯ ತಾಡತಿರ

8231 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿದಾಯ ತಿ ತಾಡತಿರ

8232 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತಾಡತಿರ

8233 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ ತಾಡತಿರ

8234 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

8235 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಖು ತಾಡತಿರ

8236 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8237 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂಖ ತಾಡತಿರ

8238 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8239 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8240 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

8241 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಳಿ ತಾಡತಿರ

8242 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ



8243 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷರೀಜಾ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

8244 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8245 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ ತಾಡತಿರ

8246 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8247 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಧನಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

8248 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ

8249 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ ತಾಡತಿರ

8250 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತುಕಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

8251 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತಾರಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8252 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

8253 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಇರಾಭಮ ತಾಡತಿರ

8254 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

8255 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8256 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಸದೇ  ಫಷನ್ಸತಾಡತಿರ

8257 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8258 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

8259 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8260 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8261 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8262 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಯಷ ತಾಡತಿರ

8263 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ

8264 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುನಲ್ ತಾಡತಿರ

8265 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8266 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಣೀಜ ತಾಡತಿರ

8267 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

8268 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8269 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

8270 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8271 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವೆಂಔಟ್ ತಾಡತಿರ

8272 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

8273 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಹೇಮಂತ್ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8274 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

8275 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತಾಡತಿರ

8276 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮೆಲಾರಿ ತಾಡತಿರ

8277 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಣುಮ ಕ ತಾಡತಿರ

8278 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲೂ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8279 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಮೃತ್ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8280 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣಣ ತಾಡತಿರ

8281 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8282 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಭರೆಡಿಡ ತಾಡತಿರ

8283 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8284 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8285 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಭನೀಸರ್ ಜಾಧವ್ತಾಡತಿರ

8286 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ ತಾಡತಿರ

8287 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇ  ಚಿನನ ತಾಡತಿರ

8288 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

8289 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8290 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8291 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8292 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಹೇಮು ಚವಾಹ ಣ ತಾಡತಿರ

8293 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಶಿವ ನ ತಾಡತಿರ

8294 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

8295 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

8296 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಶಟೆಟ  ತಾಡತಿರ

8297 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ನಮ್ಮದ ತಾಡತಿರ

8298 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯತ್ನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8299 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕಾಂಟ ತಾಡತಿರ

8300 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಾ ತಾಡತಿರ

8301 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುತ್ಾ  ತಾಡತಿರ

8302 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

8303 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

8304 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

8305 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8306 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ತಿ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8307 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

8308 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಫಷ ತಾಡತಿರ

8309 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8310 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಭಲಾಔರ್ ತಾಡತಿರ

8311 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಮೇೀಸನ್ಸ ಚವಾಹ ಣ್ತಾಡತಿರ

8312 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8313 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ತಾಡತಿರ

8314 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದಲ್ಲೀಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

8315 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8316 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕಾಂಟೆ ತಾಡತಿರ

8317 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8318 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮವವಂತ್ ತಾಡತಿರ

8319 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8320 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭನೀಸರ್ ತಾಡತಿರ

8321 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿೀತಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

8322 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡುರಾಂಗ್ ತಾಡತಿರ

8323 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಾಾ ನಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8324 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ   ದಂಡಿನ್ಸತಾಡತಿರ

8325 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭೀಮವ ಔಟಟ ಭನ ತಾಡತಿರ

8326 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇ ತಾಡತಿರ

8327 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುಲ್ಲಂಖ  ಆರ್ ಗುತ್ಾ ನತಾಡತಿರ

8328 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶೇೀಭಾ ತಾಡತಿರ

8329 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8330 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8331 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಧುಭತಿ ತಾಡತಿರ

8332 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷಕಕ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8333 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಟಾಪ್ ತಾಡತಿರ

8334 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8335 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ



8336 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಬದರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8337 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಗಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

8338 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತಾಡತಿರ

8339 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8340 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುರುನಾನ ತಾಡತಿರ

8341 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8342 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಬಾಯ್ ತಾಡತಿರ

8343 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಡಿವಿಂಡರ್ ತಾಡತಿರ

8344 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರ ಕಾವ ಔಟಟ ಭನ ತಾಡತಿರ

8345 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಬಾಯ್ ತಾಡತಿರ

8346 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ಜಾಧವ್ ತಾಡತಿರ

8347 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಂಔಯ ತಾಡತಿರ

8348 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ

8349 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8350 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರುಔಕ  ತಾಡತಿರ

8351 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಂದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

8352 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ  ಮ್ಮಯ ಟ್ ತಾಡತಿರ

8353 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

8354 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮವವಂತ್ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8355 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಫವ ತಾಡತಿರ

8356 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8357 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

8358 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8359 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಭರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8360 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ತಾಡತಿರ

8361 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

8362 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ ತಾಡತಿರ

8363 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷ ತಾಡತಿರ

8364 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8365 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಜತ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

8366 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಯತ್ನ ಭಮ  ತಿ ಣಣ  ತ್ಗ್ರ ತಾಡತಿರ

8367 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಬಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

8368 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಕೃಶಣ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8369 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹೇವಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

8370 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ತಾಡತಿರ

8371 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

8372 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8373 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8374 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪುಟಟ ರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

8375 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8376 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

8377 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರಾಜಣಣ ತಾಡತಿರ

8378 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8379 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8380 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8381 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷಿ  ತಾಡತಿರ

8382 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

8383 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8384 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

8385 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಯವಿಂದ ಮೇೀರೆ ತಾಡತಿರ

8386 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

8387 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಅಣಾಣ  ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8388 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

8389 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

8390 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8391 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8392 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8393 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ವಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

8394 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

8395 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಚಾನ ತಾಡತಿರ

8396 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8397 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖ ತಾಡತಿರ

8398 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ಎಸ್ ನಾಡಗಿತಾಡತಿರ

8399 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಂದರ  ನಾಡಗಿತಾಡತಿರ

8400 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8401 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

8402 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಷಹೇರಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

8403 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಎಯಭಮ ತಾಡತಿರ

8404 ಔಲಬುಯಗಿ ಭಹಾಗ್ರಂ 2020-2021 ಸಂತೀಷಿ ತಾಡತಿರ

8412 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಮ್ಸತಾರ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8413 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

8414 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ತುಕಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8415 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

8416 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಾಖ ತಾಡತಿರ

8417 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಾಳೆ ತಾಡತಿರ

8418 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬೆ ಶಿಶೃಣ ತಾಡತಿರ

8419 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

8420 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8421 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಚಭಮ ತಾಡತಿರ

8422 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಪರ ೀ ಹೆಚ ಮುಲ್ಜ ತಾಡತಿರ

8423 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಚಭಮ  ಸಳಿ್ಳಜೀಳ ತಾಡತಿರ

8424 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುರುನಾನ ತಾಡತಿರ

8425 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

8426 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದಾದ ರೂODಾ ತಾಡತಿರ

8427 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂಗಿೀತಾ ತಾಡತಿರ

8428 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8429 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಧೂಳ ತಾಡತಿರ

8430 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಹೈಯಾಲ್ ತಾಡತಿರ

8431 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

8432 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷಲ್ಲೀಂ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

8433 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಿದಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8434 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8435 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಾಡತಿರ



8436 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಂಬು ತಾಡತಿರ

8437 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮಗರಾಜ್ ಜೇನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8438 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಳಷಭಮ ತಾಡತಿರ

8439 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

8440 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವ್ ಕೃಷಾಣ ಜ ಕಾಂಬೄೂತಾಡತಿರ

8441 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

8442 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8443 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂತೀಶ ತಾಡತಿರ

8444 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಹುಷನ  ತಾಡತಿರ

8445 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

8446 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮುದದ  ತಾಡತಿರ

8447 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿ ತಾಡತಿರ

8448 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಔಕ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8449 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

8450 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

8451 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಮು ತಾಡತಿರ

8452 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8453 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

8454 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8455 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಾಂಟೆ ತಾಡತಿರ

8456 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಭಲ ತಾಡತಿರ

8457 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೀಕ್ ತಾಡತಿರ

8458 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪತುರ ಸಾಬ ತಾಡತಿರ

8459 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಿೀಯಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ತಾಡತಿರ

8460 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫವ ತಾಡತಿರ

8461 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

8462 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

8463 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

8464 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ಕದರಿ ತಾಡತಿರ

8465 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮ್ಸೀಯಮೇೀಸಭದ್ ಅಲ್ಲತಾಡತಿರ

8466 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ಕಾವ  ಪೂಜಾರಿತಾಡತಿರ

8467 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಹುತ್ ತಾಡತಿರ

8468 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ತಾಡತಿರ

8469 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

8470 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

8471 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

8472 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8473 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8474 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8475 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅನುಸೂಮ ತಾಡತಿರ

8476 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ್ ಎಸ್ ರಿವೂರ್ತಾಡತಿರ

8477 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಈವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

8478 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

8479 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇ ತಾಡತಿರ

8480 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8481 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8482 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲಕ  ತಾಡತಿರ

8483 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದಂಡ ತಾಡತಿರ

8484 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8485 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

8486 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಬಿಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8487 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8488 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

8489 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8490 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ನಾಖ  ಔಳಶೄಟಟತಾಡತಿರ

8491 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜನಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8492 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

8493 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗಂಗ್ರಧಯ ತಾಡತಿರ

8494 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8495 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷ ತಾಡತಿರ

8496 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲಾ ತಾಡತಿರ

8497 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶೇೀಭಾ ತಾಡತಿರ

8498 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಇಂದುಭತಿ ತಾಡತಿರ

8499 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇ ತಾಡತಿರ

8500 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8501 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮ ಂತ್ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8502 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8503 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8504 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮಂಖಳೂರು ತಾಡತಿರ

8505 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8506 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

8507 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8508 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮುಷಾ ಫಾ ತಾಡತಿರ

8509 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

8510 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂಖ  ಚೊೀಯಖಸಿಾ ತಾಡತಿರ

8511 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

8512 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಖ ತಾಡತಿರ

8513 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8514 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರ ಭುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

8515 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರ ಭುಲ್ಲಂಗ್ ತಾಡತಿರ

8516 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8517 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಕಾಂತ್ಭಮ ತಾಡತಿರ

8518 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

8519 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8520 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತಾಡತಿರ

8521 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

8522 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8523 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಂಔಯಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8524 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8525 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಪುಂಡಲ್ಲೀಔ ಖಜಾರೆತಾಡತಿರ

8526 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8527 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಾ ತಾಡತಿರ

8528 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ



8529 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂಭಾಜ ತಾಡತಿರ

8530 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

8531 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪಯ ತಾಡತಿರ

8532 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಯೀಖ ತಾಡತಿರ

8533 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8534 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಬಿಟಾ ಕೆ ಗುತೆಾ ೀದಾಯ ತಾಡತಿರ

8535 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರ ಭಾತಿ ವಿ ಗುತೆಾ ೀದಾಯತಾಡತಿರ

8536 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭದರ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

8537 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ತಾಡತಿರ

8538 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಣಷಫಷ ತಾಡತಿರ

8539 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

8540 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

8541 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

8542 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

8543 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8544 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8545 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ  ಹರೇ ಗೌಡ ತಾಡತಿರ

8546 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8547 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8548 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

8549 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾಲ್ಲಂಖ  ಕಯಫತಾಡತಿರ

8550 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿೀಯಬದರ  ತಾಡತಿರ

8551 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8552 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

8553 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಫಯಬಿ ತಾಡತಿರ

8554 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಬಿಫ ೀಯ ತಾಡತಿರ

8555 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8556 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8557 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಬಾವಾ ತಾಡತಿರ

8558 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದಷಾ ಮಯ ತಾಡತಿರ

8559 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

8560 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

8561 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

8562 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ತಾಡತಿರ

8563 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಲಾ ತಾಡತಿರ

8564 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ ತಾಡತಿರ

8565 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8566 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8567 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದಣಣ ತಾಡತಿರ

8568 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8569 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಧಭಷಣಣ ತಾಡತಿರ

8570 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

8571 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

8572 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದತುಾ ತಾಡತಿರ

8573 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಧೂಳ ತಾಡತಿರ

8574 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

8575 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8576 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8577 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇವಿಂದರ   ಜಂಫಗಿ ತಾಡತಿರ

8578 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8579 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8580 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8581 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

8582 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಬಿ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8583 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಗಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

8584 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಾಶಿೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

8585 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ತೇಜೀರಾಮ ತಾಡತಿರ

8586 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ತಾಡತಿರ

8587 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

8588 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8589 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಿದಾನಂದ ತಾಡತಿರ

8590 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

8591 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8592 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8593 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

8594 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

8595 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಇಕಾಫ ಲ್ ವಾಹ್ ಖಾನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8596 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

8597 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಎಚ ಬಿರೇದಾಯತಾಡತಿರ

8598 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8599 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಎನ್ಸ ಯ ತಿ ತಾಡತಿರ

8600 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8601 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಖದೀಶ್ ತಾಡತಿರ

8602 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8603 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8604 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

8605 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಶಾಲ್ ತಾಡತಿರ

8606 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 .ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

8607 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷಮ ಮ ತಾಡತಿರ

8608 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಾಪರ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8609 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

8610 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿದಾಯ ಸಾಖರ್ ತಾಡತಿರ

8611 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಾಭಣಣ ತಾಡತಿರ

8612 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

8613 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

8614 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಯೀಗಿ ತಾಡತಿರ

8615 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗಿಯಗೀಳ್ ರಾಜಶಕರ್ತಾಡತಿರ

8616 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಸಿಂ ಔನನತಾಡತಿರ

8617 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಇಕಾಫ ಲ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

8618 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಿಸಿಮ ಲಾೂ  ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

8619 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔಯ ತಾಡತಿರ

8620 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8621 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ



8622 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

8623 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8624 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲೀಕಾನಾನ ತಾಡತಿರ

8625 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

8626 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

8627 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

8628 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜೇಂದರ ತಾಡತಿರ

8629 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8630 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ನಾಗ್ನರು ತಾಡತಿರ

8631 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8632 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇಭಮ  ಗುರುಲ್ಲಂಖ  ಷನಗುಂಡಿತಾಡತಿರ

8633 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಸದೇ  ಎ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

8634 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

8635 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀಭನಾ ಯವಾ ತಾಡತಿರ

8636 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೌರ ತಿ ತಾಡತಿರ

8637 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8638 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಎಯಭಮ ತಾಡತಿರ

8639 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8640 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

8641 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

8642 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

8643 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಬಿೀಯ  ರಾಜುಲ್ಲತಾಡತಿರ

8644 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅನನ ಸುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8645 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8646 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

8647 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8648 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8649 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷವಿತಾ ತಾಡತಿರ

8650 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅನವಿೀಯ ತಾಡತಿರ

8651 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8652 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

8653 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

8654 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಂಖ ತಾಡತಿರ

8655 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಮಯ   ಬಲ್ಲರು ತಾಡತಿರ

8656 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8657 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

8658 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

8659 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8660 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹೇಂದರ ತಾಡತಿರ

8661 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

8662 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಶೇೀಕ್ ಡಿ ಕಾಳೆ ತಾಡತಿರ

8663 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

8664 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತಾಡತಿರ

8665 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

8666 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8667 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8668 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಲಾಸ್ ತಾಡತಿರ

8669 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8670 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8671 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

8672 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

8673 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8674 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

8675 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಆನಂದ ಹಳಕಂದ ತಾಡತಿರ

8676 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

8677 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ತುಕಾರಾಂ ತಾಡತಿರ

8678 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

8679 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಣುಮ ಕ ತಾಡತಿರ

8680 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನವಿೀನಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

8681 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8682 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗಂಗ್ರಧರ್ ತಾಡತಿರ

8683 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಖವಂತ್ ತಾಡತಿರ

8684 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

8685 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

8686 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶುಬಚಂದರ ತಾಡತಿರ

8687 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

8688 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಳಭಮ ತಾಡತಿರ

8689 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

8690 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗೀಧೂಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8691 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8692 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8693 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನರಂಜನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8694 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8695 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇಭಮ ತಾಡತಿರ

8696 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8697 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ

8698 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8699 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಉಜಲಾ ತಾಡತಿರ

8700 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8701 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಂಕೆರ  ತಾಡತಿರ

8702 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8703 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

8704 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಮಯ ತಾಡತಿರ

8705 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

8706 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

8707 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8708 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಹಾಜಮ್ಸಯಾ ತಾಡತಿರ

8709 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಫಷ  ಇಟಗುಂಡಿ ತಾಡತಿರ

8710 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಸೂಾ ಯಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8711 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8712 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8713 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ವ ತಾಡತಿರ

8714 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ



8715 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8716 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8717 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8718 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8719 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ ತಾಡತಿರ

8720 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8721 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

8722 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

8723 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

8724 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

8725 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮ್ಮಲ್ಲಂಖರಾಮ ತಾಡತಿರ

8726 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8727 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8728 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮವವಂತ್ ತಾಡತಿರ

8729 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನೀಫ್ ತಾಡತಿರ

8730 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

8731 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮಂಟ ತಾಡತಿರ

8732 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

8733 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

8734 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುರುಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8735 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದಡಡ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8736 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8737 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

8738 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8739 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ  ತಾಡತಿರ

8740 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8741 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

8742 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

8743 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

8744 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

8745 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಾಖರ್ ತಾಡತಿರ

8746 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

8747 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8748 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಾ ತಾಡತಿರ

8749 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಯಗ್ರಲಸಿದದ ತಾಡತಿರ

8750 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8751 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಿನನ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8752 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜೇಂದರ ತಾಡತಿರ

8753 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8754 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8755 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

8756 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜೈರಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

8757 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಉಮ್ಮಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8758 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತಾಡತಿರ

8759 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಜೀವಂಗಿತಾಡತಿರ

8760 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

8761 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8762 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

8763 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಾಡತಿರ

8764 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲಕ ನಾನ ತಾಡತಿರ

8765 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8766 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

8767 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8768 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗೌಯ ತಾಡತಿರ

8769 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಡಿಖನ ಬಾರ್ ತಾಡತಿರ

8770 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನೀಲಭಮ  ಷನಗುಂಡಿ ತಾಡತಿರ

8771 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

8772 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

8773 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8774 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8775 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

8776 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8777 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

8778 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

8779 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜು ತಾಡತಿರ

8780 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಗುರಾಬಿ ತಾಡತಿರ

8781 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹಂ SAB ತಾಡತಿರ

8782 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪುಂಡಲ್ಲೀಔ ತಾಡತಿರ

8783 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುರುನಾನ ತಾಡತಿರ

8784 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8785 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮುಯಗ್ರ ತಾಡತಿರ

8786 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

8787 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

8788 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8789 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8790 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸುದದ ೀನ್ಸತಾಡತಿರ

8791 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಾಪಸಾಷಬ್ ತಾಡತಿರ

8792 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮುನೀರ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8793 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿಕಂದರ್ ಷಬ್ ಸುಂಔನ್ನರ್ತಾಡತಿರ

8794 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8795 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

8796 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಮೂದ್ ಅಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

8797 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8798 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

8799 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

8800 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ತುಳಜಭಮ ತಾಡತಿರ

8801 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಂಧಾ ತಾಡತಿರ

8802 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

8803 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8804 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲ್ಲಂಬಾಜ ತಾಡತಿರ

8805 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

8806 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8807 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂಖ ತಾಡತಿರ



8808 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಂಔಯರಾಮ ತಾಡತಿರ

8809 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದಾದ ರೀಡ್ ತಾಡತಿರ

8810 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8811 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

8812 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

8813 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನೀಲಭಮ ತಾಡತಿರ

8814 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8815 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶೇೀಭಾ ತಾಡತಿರ

8816 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

8817 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಯೀಖ ತಾಡತಿರ

8818 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8819 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಉಮ್ಮ ಸಿ ಗೀಲೇಔರ್ ತಾಡತಿರ

8820 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಔಲಾ ತಾಡತಿರ

8821 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಮಯ ತಾಡತಿರ

8822 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭುಜ ತಾಡತಿರ

8823 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ ತಾಡತಿರ

8824 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಗವಂದರ ತಾಡತಿರ

8825 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನರೇಶ್ ತಾಡತಿರ

8826 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜೈಶಿರ ೀ ತಾಡತಿರ

8827 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಆನಂದರಾಮ ತಾಡತಿರ

8828 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತಾಡತಿರ

8829 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

8830 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕ್ಷ್ವನಾರ ವ್ ಸಿೀತಾಲ್ಲ ತಾಡತಿರ

8831 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮ್ಮಶಾಕಿಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8832 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

8833 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಾಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

8834 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮಲೂ  ತಾಡತಿರ

8835 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

8836 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8837 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8838 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜನಬಿೀ ತಾಡತಿರ

8839 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8840 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಾವ ತಾಡತಿರ

8841 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8842 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇಭಮ ತಾಡತಿರ

8843 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8844 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗೀಡುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8845 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಸುಮ್ಮತಿ ಕಲಔಣಿಷತಾಡತಿರ

8846 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀಭಲ್ಲಂಗ್ ತಾಡತಿರ

8847 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

8848 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8849 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗಂಗ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8850 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

8851 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8852 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ತಾಡತಿರ

8853 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

8854 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

8855 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

8856 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8857 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂತ್ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8858 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8859 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಂಖ ತಾಡತಿರ

8860 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶೇೀಭಾ ತಾಡತಿರ

8861 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

8862 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೇಡ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

8863 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

8864 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8865 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8866 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ದಾನ ಗೀಳ್ತಾಡತಿರ

8867 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಂಖ ತಾಡತಿರ

8868 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಧಭಷರಾಮ ತಾಡತಿರ

8869 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8870 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

8871 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

8872 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಲಭಮ ತಾಡತಿರ

8873 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯವಿ ಸಖರಿ ತಾಡತಿರ

8874 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಾಯತಾಫ ಯಿ ತಾಡತಿರ

8875 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಲೀಚನ ತಾಡತಿರ

8876 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತಾಡತಿರ

8877 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

8878 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಕಂತ್ಲಾ ತಾಡತಿರ

8879 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

8880 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

8881 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

8882 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8883 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8884 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

8885 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8886 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

8887 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಂಔರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8888 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ತಾಡತಿರ

8889 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಾಖಯ ವಂತಿ ತಾಡತಿರ

8890 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಶೇೀಔ ತಾಡತಿರ

8891 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಡ್ರ ವಶಿಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

8892 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಷನ್ಸ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

8893 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇ ತಾಡತಿರ

8894 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜೇಂದರ ತಾಡತಿರ

8895 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8896 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8897 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8898 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8899 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನೀಲಕಂಠ್ ತಾಡತಿರ

8900 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ



8901 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

8902 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತಾಡತಿರ

8903 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ತೀಲಾ ಬಾಷಾ ತಾಡತಿರ

8904 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತಾಡತಿರ

8905 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ  ಇಟ್ಟಗುಂಡಿ ತಾಡತಿರ

8906 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

8907 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8908 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಆನಂದ ತಾಡತಿರ

8909 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಬಗಂ ತಾಡತಿರ

8910 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

8911 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಭಮಯ ತಾಡತಿರ

8912 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8913 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುಂಡರಾಮ ತಾಡತಿರ

8914 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

8915 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8916 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯದ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜಂಗ್ರ ತಾಡತಿರ

8917 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕೇವ ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8918 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

8919 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

8920 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8921 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಎನ್ಸ ಕಮ್ಮಯಸಾವ ಮ್ಸ ತಾಡತಿರ

8922 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದತ್ಾ ತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

8923 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

8924 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತಾಡತಿರ

8925 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8926 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಫಷ ತಾಡತಿರ

8927 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

8928 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

8929 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದಷಾ ಗಿೀರ್ ತಾಡತಿರ

8930 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಖಡಡ ಖಮಯ ತಾಡತಿರ

8931 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಾಶಿತಿ ತಾಡತಿರ

8932 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8933 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಚೌಡಗುಂದತಾಡತಿರ

8934 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

8935 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಂದರ್ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8936 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೈದ ತಾಡತಿರ

8937 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಾಶಿಮ್ ಷಬ್ ತಾಡತಿರ

8938 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತಾಡತಿರ

8939 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಜರಾಮ ತಾಡತಿರ

8940 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ ತಾಡತಿರ

8941 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫವ ತಾಡತಿರ

8942 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತಾಡತಿರ

8943 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇವಿೀಂದರ  ತಾಡತಿರ

8944 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮ ಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

8945 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8946 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಷನಗುಂಡಿತಾಡತಿರ

8947 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲಕ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8948 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8949 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

8950 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8951 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯಮವವ ರ್ ತಾಡತಿರ

8952 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8953 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪರಿಬೄಗಂ ತಾಡತಿರ

8954 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮದುಲಾೂ  ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

8955 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರ ಭುಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

8956 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

8957 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8958 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8959 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8960 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಇರಾಫಾನ್ಸ SAB ತಾಡತಿರ

8961 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖರಾಜ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ತಾಡತಿರ

8962 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಸಭದ್ ಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

8963 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರ ಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ

8964 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

8965 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

8966 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚನನ  ತಾಡತಿರ

8967 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತಾಡತಿರ

8968 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ ತಾಡತಿರ

8969 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8970 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಕ್ದಫ ಲ್ ಅಸಮ ದ್ ತಾಡತಿರ

8971 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ  ಎನ್ಸ ಮೇೀದತಾಡತಿರ

8972 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

8973 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದತ್ಾ  ತಾಡತಿರ

8974 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಠ್ಲ್ ತಾಡತಿರ

8975 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೂಫಿಯಾ ಬಿೀ ತಾಡತಿರ

8976 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಜೀಜ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

8977 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

8978 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

8979 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದಾದ ರೀದ ತಾಡತಿರ

8980 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗಂಗ್ರಧರ್ ತಾಡತಿರ

8981 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

8982 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗೀದಾರಿ ಭಾಗೀಡಿತಾಡತಿರ

8983 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

8984 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

8985 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8986 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

8987 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

8988 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

8989 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಯಷ ತಾಡತಿರ

8990 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀಭನಾಥ ತಾಡತಿರ

8991 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಂದಪ್ ತಾಡತಿರ

8992 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

8993 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ



8994 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಫದರ ತಾಡತಿರ

8995 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತಾಡತಿರ

8996 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

8997 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

8998 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

8999 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9000 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತಾಡತಿರ

9001 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

9002 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

9003 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

9004 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂಖ ತಾಡತಿರ

9005 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

9006 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

9007 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ಬಿ ಧೀತ್ಯ ಗ್ರಂವ್ತಾಡತಿರ

9008 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಧಭಷರಾಮ ತಾಡತಿರ

9009 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುನಂದಾ ತಾಡತಿರ

9010 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

9011 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

9012 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಾಷಾಪ್ಪಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

9013 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

9014 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

9015 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಡಗೇರಿ ತಾಡತಿರ

9016 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

9017 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9018 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9019 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

9020 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9021 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ಡಗೇರಿ ತಾಡತಿರ

9022 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಲೂ   ಎಸ್ ಮ್ಮದರಿ ತಾಡತಿರ

9023 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತಾಡತಿರ

9024 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

9025 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

9026 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9027 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

9028 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿೀಬಾಯಿ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

9029 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದ ತಾಡತಿರ

9030 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9031 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪೀಯ  ಷಯಡಗಿ ತಾಡತಿರ

9032 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9033 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9034 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲಾ ತಾಡತಿರ

9035 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಮಂಖಲಾ ತಾಡತಿರ

9036 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷತಿೀಶ್ ತಾಡತಿರ

9037 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

9038 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲನ್ಸ ಬಿಐ ತಾಡತಿರ

9039 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಲ್ಲತಾ ತಾಡತಿರ

9040 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲೂ  ತಾಡತಿರ

9041 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಭಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

9042 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫವ ತಾಡತಿರ

9043 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

9044 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

9045 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿ ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

9046 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9047 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

9048 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

9049 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಔಕ ಭಮ ತಾಡತಿರ

9050 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಧೂಳಭಮ ತಾಡತಿರ

9051 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

9052 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಿೀಯಣಣ ತಾಡತಿರ

9053 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

9054 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮ್ಮಳ ತಾಡತಿರ

9055 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫಮಯ ತಾಡತಿರ

9056 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮ ಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9057 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9058 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳ ತಾಡತಿರ

9059 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವೆಂಔಟೇವ ಕಲಔಣಿಷ ತಾಡತಿರ

9060 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂತ್ ತಾಡತಿರ

9061 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

9062 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುಣವಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9063 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗಂಗ್ರಧರ್ ತಾಡತಿರ

9064 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ತಾಡತಿರ

9065 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

9066 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

9067 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

9068 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶೇೀಭಾ ತಾಡತಿರ

9069 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9070 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷವಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

9071 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದತ್ಾ  ತಾಡತಿರ

9072 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

9073 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಕಮ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

9074 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಭಕಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9075 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾನಂಖ ತಾಡತಿರ

9076 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜು ತಾಡತಿರ

9077 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀನಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9078 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತಾಡತಿರ

9079 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಮ್ಸತಾರ ತಾಡತಿರ

9080 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಜು ತಾಡತಿರ

9081 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಗೇಂದರ  ಬಿ ನಾಯಕ ೀಡಿತಾಡತಿರ

9082 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇ ತಾಡತಿರ

9083 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

9084 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9085 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ತೇಜಭಮ ತಾಡತಿರ

9086 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀರಾಭಕೃಶಣ ತಾಡತಿರ



9087 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ  ತಾಡತಿರ

9088 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲಕ  ತಾಡತಿರ

9089 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

9090 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಇಟಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9091 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಧಿಕಾ. ಅಲೈಸ್ ಅಪಕಾಮತಾಡತಿರ

9092 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಾಖ ತಾಡತಿರ

9093 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷಫಭಮ ತಾಡತಿರ

9094 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

9095 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

9096 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತಾಡತಿರ

9097 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತಾಡತಿರ

9098 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

9099 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಭಜ ತಾಡತಿರ

9100 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ ತಾಡತಿರ

9101 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

9102 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂಖಭಮ ತಾಡತಿರ

9103 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಷ್ಣಣ ಧಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

9104 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀಶಿ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

9105 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ತಾಡತಿರ

9106 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಾ ತಾಡತಿರ

9107 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9108 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತಾಡತಿರ

9109 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಚ್ಚಚ ತಾಡತಿರ

9110 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಔಕ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9111 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಲಾಯ ಣಿ ತಾಡತಿರ

9112 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಯಾದುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9113 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚೇತ್ನ್ಸ ತಾಡತಿರ

9114 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

9115 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

9116 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

9117 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದೇಸಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9118 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9119 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಡತಿರ

9120 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ತಾಡತಿರ

9121 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಿೀಯ ತಾಡತಿರ

9122 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

9123 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಆರಿಫ್ ಅಸಮ ದ್ ತಾಡತಿರ

9124 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂಡಪ್ಪಶಾ ತಾಡತಿರ

9125 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಮಯ ತಾಡತಿರ

9126 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ತಾಡತಿರ

9127 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ   ಎಸ್ ಸುಭೇದಾರ್ತಾಡತಿರ

9128 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

9129 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9130 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

9131 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9132 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿ ತಾಡತಿರ

9133 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾನ  ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9134 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ತಾಡತಿರ

9135 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಇಣುಕ್ಷ್ ನೀಡುವುದು ತಾಡತಿರ

9136 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

9137 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀಭಲ್ಲಂಗ್ ತಾಡತಿರ

9138 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಶಾ ತಾಡತಿರ

9139 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

9140 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತಾಡತಿರ

9141 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀನಾಥ್ ಡ್ರಂಗ್ ತಾಡತಿರ

9142 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣ ತಾಡತಿರ

9143 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭನಕಾ ತಾಡತಿರ

9144 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಚಂದರ ೀವ ಟಟ ಣಔರ್ತಾಡತಿರ

9145 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅನನ  ತಾಡತಿರ

9146 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9147 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9148 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಾತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9149 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9150 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಿತಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

9151 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂಜು ಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

9152 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಂದರ ಭಮ ತಾಡತಿರ

9153 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಪುತ್ರ  ತಾಡತಿರ

9154 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

9155 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷತಿ ತಾಡತಿರ

9156 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

9157 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲೂ ಭಮ ತಾಡತಿರ

9158 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಉತ್ಾ ಮ್ ತಾಡತಿರ

9159 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗೀವಿಂದ ತಾಡತಿರ

9160 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫನುನ ತಾಡತಿರ

9161 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯುರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

9162 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9163 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದತುಾ ತಾಡತಿರ

9164 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ದರ ತಿ ತಾಡತಿರ

9165 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9166 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

9167 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಾ ತಾಡತಿರ

9168 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9169 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತಾಡತಿರ

9170 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9171 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

9172 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜು ತಾಡತಿರ

9173 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

9174 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9175 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಎಸ್ ಔಡಲಾತಾಡತಿರ

9176 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

9177 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣು ತಾಡತಿರ

9178 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

9179 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಆಕಾಶ್ ತಾಡತಿರ



9180 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9181 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀದೇವಿ ತಾಡತಿರ

9182 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9183 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಜಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

9184 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

9185 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

9186 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುಜಜ ಭಮ ತಾಡತಿರ

9187 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9188 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚನನ ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

9189 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಬಂಡ್ಟ ತಾಡತಿರ

9190 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ತಾಡತಿರ

9191 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮೆಲಾಯ ತಾಡತಿರ

9192 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಸಿ ಗೀಲ್ಲಔರ್ತಾಡತಿರ

9193 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿ ಗೀಲೇಔರ್ತಾಡತಿರ

9194 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

9195 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9196 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

9197 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9198 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

9199 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ತಾಡತಿರ

9200 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ರಾಚಭಮ ತಾಡತಿರ

9201 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

9202 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಾತ್ಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

9203 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ಮಯ ತಾಡತಿರ

9204 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9205 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀಶ್ ಆರ್ ಷನಗುಂಡಿತಾಡತಿರ

9206 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತಾಡತಿರ

9207 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಭಣಣ ತಾಡತಿರ

9208 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

9209 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9210 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಾ ತಾಡತಿರ

9211 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9212 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ತಾಡತಿರ

9213 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

9214 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮಂತಾರ ಮ ತಾಡತಿರ

9215 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

9216 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಭಷಲಾ ಜೆ ಕೀಳೂರುತಾಡತಿರ

9217 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

9218 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತಾಡತಿರ

9219 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ತಾಡತಿರ

9220 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಇದದ  ಹಾಗ್ರ ತಾಡತಿರ

9221 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

9222 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

9223 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಂತೀಷ್ ತಾಡತಿರ

9224 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಫಷಣಣ   ಡ್ಟಗಿಲ್ತಾಡತಿರ

9225 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಧುರಾಮ ತಾಡತಿರ

9226 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣ  ಸಿ ಸಖರಿ ತಾಡತಿರ

9227 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ತಾಡತಿರ

9228 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9229 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀಭನಾ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9230 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9231 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

9232 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿವಯಣ ತಾಡತಿರ

9233 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತಾಡತಿರ

9234 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತಾಡತಿರ

9235 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಾಳ ತಾಡತಿರ

9236 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9237 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9238 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ೀಶಿ ತಾಡತಿರ

9239 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರುದರ  ತಾಡತಿರ

9240 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9241 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಕಸುಮ್ಮತಿ ತಾಡತಿರ

9242 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀಭನಾ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9243 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಗಿಂದರ  ತಾಡತಿರ

9244 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತಾಡತಿರ

9245 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

9246 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲಕ ಭಮ ತಾಡತಿರ

9247 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

9248 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯಸಿೀದಮ ಮಯ ತಾಡತಿರ

9249 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುನೀತಾ ತಾಡತಿರ

9250 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9251 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮ್ಮರುತಿರಾಮ ತಾಡತಿರ

9252 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ತಾಮಭಮ ತಾಡತಿರ

9253 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9254 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುರುಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9255 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

9256 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತಾಡತಿರ

9257 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದದ ರುಡ್ ತಾಡತಿರ

9258 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಲಾೂ  ಟೆಲ್ ತಾಡತಿರ

9259 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತಾಡತಿರ

9260 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

9261 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಗೌನಳಿ್ಳ ತಾಡತಿರ

9262 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

9263 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

9264 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಸದೇ ತಾಡತಿರ

9265 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9266 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9267 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತಾಡತಿರ

9268 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಿಭಾಷದರ ಯ ತಾಡತಿರ

9269 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯಮವವ ಯ ತಾಡತಿರ

9270 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಂಔಣಣ ತಾಡತಿರ

9271 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ತಾಡತಿರ

9272 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತಾಡತಿರ



9273 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

9274 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿರ ೀಮ್ಮಂತ್ರಾವ್ ತಾಡತಿರ

9275 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಣಾಣ ರಾಮ ತಾಡತಿರ

9276 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಿಲ್ಲಂಖ ತಾಡತಿರ

9277 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9278 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ತಾಡತಿರ

9279 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ಬಿ. ಡಶೄಟಟತಾಡತಿರ

9280 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತಾಡತಿರ

9281 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9282 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪ್ಪಷತಿ ತಾಡತಿರ

9283 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತಾಡತಿರ

9284 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ಮಸಾಬ್ ತಾಡತಿರ

9285 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

9286 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ತಾಡತಿರ

9287 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತಾಡತಿರ

9288 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9289 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

9290 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಂಖಣಣ ತಾಡತಿರ

9291 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಅಂಫರಾಮ ತಾಡತಿರ

9292 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಶಾಭರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ತಾಡತಿರ

9293 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪೀರ್ ಸಾಫ ತಾಡತಿರ

9294 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ತಿೀಥಷ ತಾಡತಿರ

9295 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಮ್ಮಮ ತಾಡತಿರ

9296 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭರೆ ತಾಡತಿರ

9297 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಣಣ ತಾಡತಿರ

9298 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗೀಣ ತಾಡತಿರ

9299 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಶಾಂತ್ ತಾಡತಿರ

9300 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ವಯಣಮಯ ತಾಡತಿರ

9301 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುಜಜ ಭಮ ತಾಡತಿರ

9302 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸೀಭಶಕರ್ ತಾಡತಿರ

9303 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತಾಡತಿರ

9304 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪೀಯ ತಾಡತಿರ

9305 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಖದೇ ತಾಡತಿರ

9306 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ನಾಖಭಮ ತಾಡತಿರ

9307 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಗುಂಡ ತಾಡತಿರ

9308 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಜಖದೇವಿ ಎ.ಡಶೄಟಟ ತಾಡತಿರ

9309 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಸಿದಾರ ಭ ತಾಡತಿರ

9310 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತಾಡತಿರ

9311 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ತಾಡತಿರ

9312 ಔಲಬುಯಗಿ ಟಟ ಣ 2020-2021 ಪುಷಾ ತಿ ತಾಡತಿರ

PÀæ.¸ÀA  ಶಷ ರೈತ್ಯ ಹೆಷರು ಜಲ್ಲೂ ಮ ಹೆಷರು ತಾಲ್ಲಕಾ ಹೆಷರು ಹೀಫಳ್ಳ ಹೆಷರು UÁæªÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¸Ë®§å
1 2020-21 ಸಂತೀಷಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

2 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

3 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

4 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಷನೆಹ ಂಪ್

5 2020-21 ಶಿಯೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

6 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

7 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

8 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

9 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

10 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ  ಶಿಣಣ  ಸಿತ್ನ್ನರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

11 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣ ಷನೆಹ ಂಪ್

12 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷನೆಹ ಂಪ್

13 2020-21 ಚಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಷನೆಹ ಂಪ್

14 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

15 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

16 2020-21 ಸಿದುದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

17 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಜಿಮ್

18 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

19 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಜಿಮ್

20 2020-21 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಜಿಮ್

21 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಜಿಮ್

22 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಜಿಮ್

23 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಜಿಮ್

24 2020-21 ಶಿಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಜಿಮ್

25 2020-21 ನಂಖ  ದಡಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಜಿಮ್

26 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಜಿಮ್

27 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

28 2020-21 AKSAR SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

29 2020-21 ಸನಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

30 2020-21 ಮ್ಮಯ ಕ್್ಬುಲ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

31 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಖಾಯ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

32 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

33 2020-21 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

34 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

35 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

36 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

37 2020-21 ಆನಂದ್ ಎನ್ಸ ಬೄಲ್ಬು ಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

38 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಡಿ ಹಬಾರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

39 2020-21 ಗುಣವಂತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

40 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

41 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೄಹಾಾ ಬ್ ಅಲ್ಲ ಫಗ್ರಫ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

42 2020-21 ನಾಖಭಮ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

43 2020-21 ಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

44 2020-21 ಆಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

45 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

46 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

47 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

48 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಭಲಾಕ ನ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

49 2020-21 ಸಂಖನಫಷ  ಸಂಖನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

50 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

51 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಖನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

52 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

53 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್



54 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಷನೆಹ ಂಪ್

55 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

56 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

57 2020-21 ರ ಭು ಗುದ ಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

58 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

59 2020-21 ಅಪಿ ರಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

60 2020-21 ನಂಫವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಷನೆಹ ಂಪ್

61 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

62 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

63 2020-21 ನಭಷಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಷನೆಹ ಂಪ್

64 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಖಫಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

65 2020-21 MD ಖಾದೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

66 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

67 2020-21 ಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

68 2020-21 ಅಮೇಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

69 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

70 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

71 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

72 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಡಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

73 2020-21 ಹುಲ್ಲ  ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

74 2020-21 ದುಂಡ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

75 2020-21 ಗುರುಪ್ಪದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಷನೆಹ ಂಪ್

76 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

77 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಷನೆಹ ಂಪ್

78 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

79 2020-21 ಮಂಟಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಷನೆಹ ಂಪ್

80 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

81 2020-21 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

82 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

83 2020-21 ಅಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

84 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

85 2020-21 ಮ್ಮವಕ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

86 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

87 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

88 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

89 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

90 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖ  ಪ್ಪದಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

91 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

92 2020-21 ರುಕಮ ದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

93 2020-21 ಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

94 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಷನೆಹ ಂಪ್

95 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಷನೆಹ ಂಪ್

96 2020-21 ಟ್ಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಷನೆಹ ಂಪ್

97 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

98 2020-21 ಅಂಬಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಷನೆಹ ಂಪ್

99 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಷನೆಹ ಂಪ್

100 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

101 2020-21 ಶಿಕಾಂತ್ಭಮ  ಹುಣಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

102 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

103 2020-21 ಅಮೇಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

104 2020-21 ತ್ಭಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಷನೆಹ ಂಪ್

105 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ) ಷನೆಹ ಂಪ್

106 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

107 2020-21 ಕಶಾಲ್ ಚಂದರ ಶಕಯ ಯತ್ಕ ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

108 2020-21 ಅಬು ಉಬೆದ್ ಅಬು ಉಭರ್ ಸಿದದ ಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

109 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಷನೆಹ ಂಪ್

110 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಷನೆಹ ಂಪ್

111 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಷನೆಹ ಂಪ್

112 2020-21 ವಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

113 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

114 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಷನೆಹ ಂಪ್

115 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

116 2020-21 ಗುಂಡುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಷನೆಹ ಂಪ್

117 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಷನೆಹ ಂಪ್

118 2020-21 ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಷನೆಹ ಂಪ್

119 2020-21 ಚಂದಯಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಷನೆಹ ಂಪ್

120 2020-21 ರ ಭುಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಷನೆಹ ಂಪ್

121 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ದರಿಯಾಪುಯ ಷನೆಹ ಂಪ್

122 2020-21 ರಾಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಷನೆಹ ಂಪ್

123 2020-21 ಅಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

124 2020-21 ಮ್ಮವಕ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

125 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

126 2020-21 ಹೇಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

127 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

128 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

129 2020-21 ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

130 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಭಲಾಕ ನ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

131 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

132 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

133 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

134 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

135 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

136 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

137 2020-21 ಸುನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

138 2020-21 ರಾಚೆಟಟ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

139 2020-21 ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

140 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

141 2020-21 ಮೆನುಡಿನ್ಸ ಪ್ಪಚೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

142 2020-21 ಬಂಡ  ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

143 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

144 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

145 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

146 2020-21 ವಿಟಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

147 2020-21 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

148 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಷತಾಾ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

149 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

150 2020-21 ಗುಂಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

151 2020-21 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್



152 2020-21 ಗುಲಮ್ಮಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

153 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

154 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

155 2020-21 ರ ಭು ದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

156 2020-21 ಶಿಯಚಚ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

157 2020-21 ಬಾಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

158 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

159 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

160 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

161 2020-21 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

162 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

163 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

164 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

165 2020-21 ಅಂಬಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

166 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಷನೆಹ ಂಪ್

167 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ರೇಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷನೆಹ ಂಪ್

168 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಷನೆಹ ಂಪ್

169 2020-21 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಷನೆಹ ಂಪ್

170 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

171 2020-21 ಭಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

172 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

173 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ರೇಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

174 2020-21 ಅಬುಫ ಲ್ ಜಫಫ ರ್ ಗಿರಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

175 2020-21 ಶಣುಮ ಕಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

176 2020-21 ಅನಸೂಯಾ ಎಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

177 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

178 2020-21 ನಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

179 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

180 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

181 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

182 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

183 2020-21 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

184 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

185 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

186 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

187 2020-21 ಶಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

188 2020-21 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

189 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

190 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

191 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

192 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

193 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

194 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

195 2020-21 ಜಯ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

196 2020-21 ರಾಜಶಿರ ೀ ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

197 2020-21 ಭಲಔಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

198 2020-21 ಎಂಡಿ ಭಸಿಯುದದ ೀನ್ಸ ಜಸಗಿೀಯದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

199 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

200 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

201 2020-21 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಜಿಮ್

202 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಜಿಮ್

203 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

204 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಮ್ಮಲ್ಲತಿಯಾಲ್ಲತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಜಿಮ್

205 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಜಿಮ್

206 2020-21 ಶಾಮ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

207 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

208 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಜಿಮ್

209 2020-21 ಕೇವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಜಿಮ್

210 2020-21 ಉಮಶುಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

211 2020-21 ಜಖದೇ  ಧಭಷಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಜಿಮ್

212 2020-21 ಲ್ಲಂಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

213 2020-21 ಗಂಗ್ರ ರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

214 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಜಿಮ್

215 2020-21 ನಾಗೇಂದರ   ರ್ೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಜಿಮ್

216 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಎಸ್ ತ್ಳವಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಕ ಲಗೇರಾ ಜಿಮ್

217 2020-21 ಶಾಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಜಿಮ್

218 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಜಿಮ್

219 2020-21 ಕಾಟೆಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಜಿಮ್

220 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಜಿಮ್

221 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

222 2020-21 VITHABAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

223 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

224 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

225 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

226 2020-21 ಪಂಡಿತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

227 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

228 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

229 2020-21 ಭಹಾಂತೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

230 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

231 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

232 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

233 2020-21 ಅನನ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

234 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ನಲ್ಲರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

235 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

236 2020-21 ವೈಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

237 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

238 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

239 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

240 2020-21 ಔಶಣ ನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

241 2020-21 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

242 2020-21 ಎಂಡಿ ಭಸಿಯುದದ ೀನ್ಸ ಜಸಗಿೀಯದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

243 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

244 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

245 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

246 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

247 2020-21 ಭಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

248 2020-21 ಹಯಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

249 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್



250 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

251 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

252 2020-21 ಸುಂದುರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಜಿಮ್

253 2020-21 ಗೌಡ  ಉಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಜಿಮ್

254 2020-21 ಹೇಮ್ಮತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

255 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

256 2020-21 ನಾಖಣಣ  ನಲ್ಲರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

257 2020-21 ಯವಿಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

258 2020-21 ಮ್ಮಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

259 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

260 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

261 2020-21 ಹೀರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

262 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

263 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

264 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

265 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಭಠಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

266 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

267 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

268 2020-21 ದಡಡ ಫಷ ಗುಂಡಗುತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

269 2020-21 ಸುನಲ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

270 2020-21 ವಿದಾಯ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

271 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

272 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

273 2020-21 ಭಹಬೂಬ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

274 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

275 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

276 2020-21 ಘಾಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

277 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಭಾವಿದಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

278 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಎನ್ಸ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

279 2020-21 ವಿೀರೇಂದರ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

280 2020-21 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

281 2020-21 ಶಿಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

282 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅ ಚಚ ಂಡ ಜಿಮ್

283 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಜಿಮ್

284 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಜಿಮ್

285 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಜಿಮ್

286 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾ ಜಿಮ್

287 2020-21 ಸೈಮದ್ ಸಾಮ ನ್ಸ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಬೇರಾಕಿ್

288 2020-21 ಮಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

289 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

290 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ರ್ೀದಾದ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಬೇರಾಕಿ್

291 2020-21 ಷಕ್ಷ್ನಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಬೇರಾಕಿ್

292 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

293 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

294 2020-21 ಶಿಮಯ  ಆರ್ ಖಣಾಚಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

295 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

296 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

297 2020-21 ಅಪ್ಪ ರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

298 2020-21 ಸುಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಬೇರಾಕಿ್

299 2020-21 ಶಿಭಮ  ಭಠ್ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

300 2020-21 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

301 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

302 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಬೇರಾಕಿ್

303 2020-21 ಭೀಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಬೇರಾಕಿ್

304 2020-21 ತ್ಭಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಬೇರಾಕಿ್

305 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಬೇರಾಕಿ್

306 2020-21 ಅಲಾೂ  ಉದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಬೇರಾಕಿ್

307 2020-21 ಗೀರಿ ಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಬೇರಾಕಿ್

308 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಔರ ಜುನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

309 2020-21 ಶಕ್ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮ್ಮನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಬೇರಾಕಿ್

310 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

311 2020-21 ಮೇಸಮ ದ್ ನವಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಬೇರಾಕಿ್

312 2020-21 ಆಲ್ಲಯಾ ತ್ಸಿನ ೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಬೇರಾಕಿ್

313 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಬೇರಾಕಿ್

314 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

315 2020-21 ಪೀಯ  ಷಯಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

316 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಶಾಭರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

317 2020-21 ಗೌರಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಬೇರಾಕಿ್

318 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

319 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಮ್ಮಲ್ಲತಿಯಾಲ್ಲತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಬೇರಾಕಿ್

320 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

321 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

322 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಬೇರಾಕಿ್

323 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಡಿ ಹಬಾರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

324 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

325 2020-21 ಸೈಮದ ಜಬಿೀನ್ಸ ಸುಲಾಾ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

326 2020-21 ಆಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

327 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಬೇರಾಕಿ್

328 2020-21 ವಯಣಮಯ  ಎಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಬೇರಾಕಿ್

329 2020-21 ಜನಔರ್ ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

330 2020-21 ವಿೀಯಶೄಟಟ   ಮುಲಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

331 2020-21 ಭಸಾಾ ನ್ಸ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

332 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

333 2020-21 ಆನಂದ್ ಜಖತಾಪ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

334 2020-21 ಜೀನರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

335 2020-21 ಯಹೀಂ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

336 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

337 2020-21 ಭಾಯತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

338 2020-21 ಸಿದದ   ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

339 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

340 2020-21 ಮ್ಮಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

341 2020-21 ಅ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

342 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

343 2020-21 ಭಚೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

344 2020-21 ಸುಫಫ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಬೇರಾಕಿ್

345 2020-21 ಭಧುಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಜಿಮ್

346 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅ ಚಚ ಂಡ ಜಿಮ್

347 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಜಿಮ್



348 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಜಿಮ್

349 2020-21 ಮವವಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಜಿಮ್

350 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಜಿಮ್

351 2020-21 ಗುಡದ  ಕೆಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಜಿಮ್

352 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಜಿಮ್

353 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಕೆಮ್್ಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾ ಜಿಮ್

354 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳ ಜಿಮ್

355 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳ ಜಿಮ್

356 2020-21 ವಬಿಫ ೀರ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಜಿಮ್

357 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಭಕಾಸಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳ ಜಿಮ್

358 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಜಿಮ್

359 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಜಳಖ ಬಿ ಜಿಮ್

360 2020-21 ಮ್ಮಣಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾ ಜಿಮ್

361 2020-21 ಪೀಯಮಯ  ಗುತೆಾ ೀದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಜಿಮ್

362 2020-21 ಧೌಲತ್ರಾವ್ ಸಂಗೀಲಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಜಿಮ್

363 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಜಿಮ್

364 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಜಿಮ್

365 2020-21 ರಾಚಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಜಿಮ್

366 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗುತೆಾ ೀದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಜಿಮ್

367 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಜಿಮ್

368 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಜಿಮ್

369 2020-21 ಹಾಷ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಜಿಮ್

370 2020-21 ದಾಮ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಜಿಮ್

371 2020-21 ಮೇೀಸನರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಜಿಮ್

372 2020-21 ಶಾಲ್ಬ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

373 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಜಿಮ್

374 2020-21 ಬಾಬುಮ್ಸಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಜಿಮ್

375 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಜಿಮ್

376 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಜಿಮ್

377 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

378 2020-21 ಲಾಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಜಿಮ್

379 2020-21 ಮೌಲಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

380 2020-21 ಜಮ್ಮಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಜಿಮ್

381 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

382 2020-21 ತೇಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

383 2020-21 ತಿ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಜಿಮ್

384 2020-21 ಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಜಿಮ್

385 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಜಿಮ್

386 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

387 2020-21 ಸುಭಾಷಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಜಿಮ್

388 2020-21 ಬಂಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

389 2020-21 ಶಿಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

390 2020-21 ಶಾಲ್ಬ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಜಿಮ್

391 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಜಿಮ್

392 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಜಿಮ್

393 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಶಂಕೆರ   ಪ್ಪಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಜಿಮ್

394 2020-21 ದವಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಜಿಮ್

395 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಜಿಮ್

396 2020-21 ಭಣಿಔರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಜಿಮ್

397 2020-21 ಹೀರಾಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

398 2020-21 ಹೀರಾಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

399 2020-21 ಭಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಜಿಮ್

400 2020-21 ಈವವ ರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಜಿಮ್

401 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಜಿಮ್

402 2020-21 ನ್ನರು ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

403 2020-21 ರಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಜಿಮ್

404 2020-21 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

405 2020-21 ವಿಜು ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಜಿಮ್

406 2020-21 ಭಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

407 2020-21 ಖಣತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಜಿಮ್

408 2020-21 ದೀಲ್ಲಪುಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಜಿಮ್

409 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಜಿಮ್

410 2020-21 ಕಾಂತ್ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಜಿಮ್

411 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಜಿಮ್

412 2020-21 ಷಲೂ ೀಧಿನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಜಿಮ್

413 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳ ಜಿಮ್

414 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಜಿಮ್

415 2020-21 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಜಿಮ್

416 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಜಿಮ್

417 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಜಿಮ್

418 2020-21 ಬಾಸಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಜಿಮ್

419 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಜಿಮ್

420 2020-21 ರಾಹುಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಜಿಮ್

421 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಜಿಮ್

422 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಜಿಮ್

423 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

424 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

425 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

426 2020-21 ವಿಜು ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಜಿಮ್

427 2020-21 ರೇಖು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

428 2020-21 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

429 2020-21 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

430 2020-21 ರಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಜಿಮ್

431 2020-21 ನ್ನರು ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

432 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಜಿಮ್

433 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಜಿಮ್

434 2020-21 ಹೀರಾಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

435 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಜಿಮ್

436 2020-21 ದವಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಜಿಮ್

437 2020-21 ದವಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಜಿಮ್

438 2020-21 ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಖಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಜಿಮ್

439 2020-21 ಚಂಡಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಜಿಮ್

440 2020-21 SURTHIBAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಜಿಮ್

441 2020-21 ಪ್ರ ೀಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

442 2020-21 ಭನೀಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಜಿಮ್

443 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಜಿಮ್

444 2020-21 ಜೈರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಜಿಮ್

445 2020-21 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್



446 2020-21 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಜಿಮ್

447 2020-21 ಬಖವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಜಿಮ್

448 2020-21 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಜಿಮ್

449 2020-21 ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

450 2020-21 ನಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

451 2020-21 ಗೀಪುನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

452 2020-21 ಪೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಜಿಮ್

453 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಜಿಮ್

454 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಜಿಮ್

455 2020-21 ನಾಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಜಿಮ್

456 2020-21 ಅನತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಜಿಮ್

457 2020-21 ಬಾಲಾಜ ಲಕ್ಷಂ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಜಿಮ್

458 2020-21 RAMSING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಜಿಮ್

459 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಜಿಮ್

460 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಜಾದವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಜಿಮ್

461 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ   ವಾಲ್ಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಜಿಮ್

462 2020-21 ಚಿನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಜಿಮ್

463 2020-21 ಫಷರಾಜ ಭಡಿವಾಳ  ಕಾಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಜಿಮ್

464 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಜಿಮ್

465 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಜಿಮ್

466 2020-21 ಸೀಭಲಾ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಜಿಮ್

467 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಜಿಮ್

468 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಜಿಮ್

469 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಜಿಮ್

470 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಜಿಮ್

471 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

472 2020-21 ಗುರುಪ್ಪದ  ಶಿಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಜಿಮ್

473 2020-21 ಶೇೀಬಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಜಿಮ್

474 2020-21 ತುಲಜರಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಜಿಮ್

475 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

476 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

477 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಡಿ ಹಬಾರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

478 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

479 2020-21 ಮ್ಮಯ ಕ್್ಬುಲ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

480 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೄಹಾಾ ಬ್ ಅಲ್ಲ ಫಗ್ರಫ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

481 2020-21 ದತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

482 2020-21 ನಾಖಭಮ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

483 2020-21 ಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

484 2020-21 ಆಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

485 2020-21 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

486 2020-21 ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

487 2020-21 ಅನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

488 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

489 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

490 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

491 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

492 2020-21 ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

493 2020-21 ಗುಂಡ  ಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

494 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

495 2020-21 ಶಂಔಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

496 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

497 2020-21 ಅಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

498 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

499 2020-21 ಮ್ಮವಕ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

500 2020-21 ಹೇಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

501 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

502 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

503 2020-21 ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

504 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಭಲಾಕ ನ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

505 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

506 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

507 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

508 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

509 2020-21 ಸುನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

510 2020-21 ರಾಚೆಟಟ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

511 2020-21 ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

512 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

513 2020-21 ಮೆನುಡಿನ್ಸ ಪ್ಪಚೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

514 2020-21 ಬಂಡ  ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

515 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

516 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

517 2020-21 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

518 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

519 2020-21 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

520 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಶೄರಿಕಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

521 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

522 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಂ ಕಂಬರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

523 2020-21 ಬೆಲ  ಷನಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

524 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

525 2020-21 ಜೈಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

526 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

527 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

528 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

529 2020-21 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

530 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

531 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

532 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

533 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

534 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

535 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

536 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

537 2020-21 ಮವವಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

538 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

539 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

540 2020-21 ಶಕ್ ಭಕಿ್ದದ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

541 2020-21 ಶೆಕ್ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಾಮ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

542 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮಯ ಸಿ ಬೄನಔನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

543 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್



544 2020-21 ಷರೀಜನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

545 2020-21 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

546 2020-21 ರ ವಿೀಣಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

547 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

548 2020-21 ಸುಶಿೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

549 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

550 2020-21 ವಿದಾಯ ಧಯ ಹಯಪೂಯಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

551 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

552 2020-21 ಸಾರು ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

553 2020-21 ಗುರುಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

554 2020-21 ಅನವಿೀಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

555 2020-21 ರೇ  ಜೀನಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

556 2020-21 ಷತೆಯ ೀಂದರ ನಾಥ್ ವೈ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

557 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

558 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

559 2020-21 ನಂಖ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

560 2020-21 ಭಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

561 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

562 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

563 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

564 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

565 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

566 2020-21 ಸಾಮಬಾಗೌಡ ಚಂದರ ಶಕಯ ಮ್ಮಯಷಯಗಂಡಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

567 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

568 2020-21 ಶಿವು ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

569 2020-21 ಚಂದರ  ಶಕರ್ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

570 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

571 2020-21 ಗುಡುಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

572 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

573 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

574 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

575 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

576 2020-21 ನಾಖಣಣ  ನಲ್ಲರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

577 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

578 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

579 2020-21 ಹೇಮ್ಮತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

580 2020-21 ಯವಿಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

581 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಜಳಖ ಬಿ ಬೇರಾಕಿ್

582 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗುತೆಾ ೀದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಬೇರಾಕಿ್

583 2020-21 ರಾಚಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಬೇರಾಕಿ್

584 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಬೇರಾಕಿ್

585 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಬೇರಾಕಿ್

586 2020-21 ಧೌಲತ್ರಾವ್ ಸಂಗೀಲಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಬೇರಾಕಿ್

587 2020-21 ದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

588 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

589 2020-21 ಔಶೄ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

590 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

591 2020-21 ಶಿರುದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

592 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

593 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

594 2020-21 ಸುಶಿೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

595 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

596 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

597 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

598 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

599 2020-21 ಮವವಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

600 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಜೆ ಗೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

601 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

602 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

603 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

604 2020-21 ದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

605 2020-21 ರಾಧಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

606 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

607 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

608 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

609 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

610 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

611 2020-21 ಶಕ್ ಭಕಿ್ದದ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

612 2020-21 ಶೆಕ್ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಾಮ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

613 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

614 2020-21 ಗಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

615 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮಯ ಸಿ ಬೄನಔನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

616 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಖಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

617 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಖಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

618 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

619 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

620 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

621 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

622 2020-21 ಷರೀಜನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

623 2020-21 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

624 2020-21 ರ ವಿೀಣಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

625 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

626 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

627 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

628 2020-21 ವಿದಾಯ ಧಯ ಹಯಪೂಯಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

629 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

630 2020-21 ಸಾರು ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

631 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

632 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

633 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ತೆಂಖಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

634 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

635 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

636 2020-21 ಪಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

637 2020-21 ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

638 2020-21 ಸಾವಿತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

639 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

640 2020-21 ವಯಣಮಯ  ಎಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

641 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಸಿ ಸಿದೆದ ೀವವ ಯಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್



642 2020-21 ಅಯವಿಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

643 2020-21 ಆಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

644 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

645 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

646 2020-21 ಚಾಣ  ಗುಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

647 2020-21 ನಾಗಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

648 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

649 2020-21 ಶಂಔರ್ ಆರ್ ಔಟ್ಟ ೀಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

650 2020-21 ಇಂದುಭತಿ ಎಸ್ ಔಟ್ಟ ೀಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

651 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

652 2020-21 ಭಲಔಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

653 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

654 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

655 2020-21 ಶಿವಾವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

656 2020-21 ಆನೆಮ್ಮಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

657 2020-21 ಬಿಸಿಮ ಲಾೂ  ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

658 2020-21 ಸಸಿೀನಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

659 2020-21 ಸುಧಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

660 2020-21 ಮಗನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

661 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

662 2020-21 ಫಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

663 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

664 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

665 2020-21 ಅಮೃತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

666 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

667 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

668 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಡಿ ಹಬಾರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

669 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

670 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

671 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

672 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

673 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಹ ಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

674 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

675 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ತೆಂಖಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

676 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

677 2020-21 ಆಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

678 2020-21 ಅಯವಿಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

679 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಸಿ ಸಿದೆದ ೀವವ ಯಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

680 2020-21 ವಯಣಮಯ  ಎಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

681 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

682 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

683 2020-21 ಹುಸೇನ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

684 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

685 2020-21 ಗುರುಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

686 2020-21 ಅನವಿೀಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

687 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

688 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

689 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

690 2020-21 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ನದಾಂಚಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

691 2020-21 ಅಂಬಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

692 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

693 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

694 2020-21 ವಿೀಣಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

695 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

696 2020-21 ಜಔಣಾಚಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

697 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

698 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

699 2020-21 ಶಂಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

700 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಬೇರಾಕಿ್

701 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯ ಬೇರಾಕಿ್

702 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಬೇರಾಕಿ್

703 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾ ಬೇರಾಕಿ್

704 2020-21 ಚೂಟ್ಟ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

705 2020-21 ಭಧುಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

706 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅ ಚಚ ಂಡ ಬೇರಾಕಿ್

707 2020-21 ರಾಭಯತ್ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

708 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

709 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

710 2020-21 ಖಣೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

711 2020-21 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

712 2020-21 ಶಿಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

713 2020-21 ಘಾಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

714 2020-21 ಅಶೇೀಔಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

715 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಎನ್ಸ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

716 2020-21 ವಿೀರೇಂದರ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

717 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

718 2020-21 ವೆಂಔಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

719 2020-21 ರಾಣ  ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

720 2020-21 ಚನನ ವಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

721 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

722 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

723 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

724 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

725 2020-21 ಶಾಂತಿವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

726 2020-21 ದೇವಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

727 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

728 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

729 2020-21 ಅಭನಮ ಎ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

730 2020-21 ಡ್ರ ಗಿರಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

731 2020-21 ಡಿ.ಆರ್. ಪ್ಪಟೀಲ್ ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

732 2020-21 ನಾಗೇಂದರ   ರ್ೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

733 2020-21 ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

734 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

735 2020-21 ಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

736 2020-21 ವಯಣಮಯ  ಎಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

737 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

738 2020-21 ನಯಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

739 2020-21 ಹೇಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್



740 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

741 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

742 2020-21 ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

743 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಭಲಾಕ ನ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

744 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

745 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

746 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

747 2020-21 ಸುನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

748 2020-21 ರಾಚೆಟಟ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

749 2020-21 ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

750 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

751 2020-21 ಮೆನುಡಿನ್ಸ ಪ್ಪಚೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

752 2020-21 ಬಂಡ  ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

753 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

754 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

755 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

756 2020-21 ವಿಟಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

757 2020-21 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

758 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಷತಾಾ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

759 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

760 2020-21 ಗುಂಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

761 2020-21 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

762 2020-21 ಗುಲಮ್ಮಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

763 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

764 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

765 2020-21 ರ ಭು ದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

766 2020-21 ಶಿಯಚಚ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

767 2020-21 ಬಾಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

768 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

769 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

770 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

771 2020-21 ಸುಂದರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

772 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

773 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

774 2020-21 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

775 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

776 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

777 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

778 2020-21 ನಾಗೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

779 2020-21 ವಿೀಯಬದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

780 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

781 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

782 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

783 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ನಾಥ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

784 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಎಸ್ .ಪ. ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

785 2020-21 ಸಂಜುಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

786 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮಯ ಸಿ ಬೄನಔನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

787 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

788 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

789 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

790 2020-21 ಹಯಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

791 2020-21 ಖಣೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

792 2020-21 ನಾಖಣಣ  ನಲ್ಲರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

793 2020-21 ಹೇಮ್ಮತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

794 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

795 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

796 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

797 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

798 2020-21 ಹೀರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಫ್ತಯಸ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

799 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

800 2020-21 ಅಔಫ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

801 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

802 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

803 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

804 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

805 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

806 2020-21 ಅಮೃತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

807 2020-21 ಅಣಾಣ  ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

808 2020-21 ANSARSAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

809 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

810 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

811 2020-21 ಬಜರಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

812 2020-21 ಫಕಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

813 2020-21 ಬಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

814 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

815 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

816 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

817 2020-21 ಔಶೄ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

818 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

819 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

820 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ನಾಖ  ಬಿೀದಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

821 2020-21 ಜಮ್ಸೀಲಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

822 2020-21 ಶಿವಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

823 2020-21 ವಿೀಯಣಣ  ಬಾಪುರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

824 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

825 2020-21 ಫಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

826 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

827 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

828 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

829 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

830 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

831 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

832 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

833 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

834 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

835 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

836 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

837 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)



838 2020-21 ಅವ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

839 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

840 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

841 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

842 2020-21 ಚಿತಂಬಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

843 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

844 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

845 2020-21 GEMU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

846 2020-21 ಶಿವಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

847 2020-21 ವಿೀಯಣಣ  ಬಾಪುರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

848 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

849 2020-21 ಸಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

850 2020-21 ದಾಮ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

851 2020-21 ಭಸಾಾ ನ್ಸ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

852 2020-21 ಭಭತಾಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

853 2020-21 ವಬೇದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

854 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

855 2020-21 ರ ಮುಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

856 2020-21 ತೇಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

857 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

858 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

859 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

860 2020-21 GEMU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

861 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

862 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

863 2020-21 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

864 2020-21 ಶಿಣಷಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

865 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

866 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

867 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

868 2020-21 ದಮ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

869 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

870 2020-21 ಬಾಬು ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

871 2020-21 ಭಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

872 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

873 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

874 2020-21 ಭಭತಾಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

875 2020-21 ಶಿಣಷಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

876 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

877 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

878 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

879 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

880 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

881 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

882 2020-21 ನಭಷಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

883 2020-21 ಮ್ಮಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

884 2020-21 ಅ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

885 2020-21 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

886 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

887 2020-21 ಜಲಂಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

888 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

889 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

890 2020-21 ಇಮ್ಮಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

891 2020-21 ಧನಿ ಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

892 2020-21 ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

893 2020-21 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

894 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

895 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

896 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

897 2020-21 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

898 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಜಾದವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

899 2020-21 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

900 2020-21 ಬಖವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

901 2020-21 RAMSING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

902 2020-21 ಬಾಲಾಜ ಲಕ್ಷಂ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

903 2020-21 ಅನತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

904 2020-21 ನಾಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

905 2020-21 ಆನಡು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

906 2020-21 ನಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

907 2020-21 ಗೀಪುನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

908 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

909 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

910 2020-21 ಪೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

911 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜ ಬೇಭಮ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

912 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

913 2020-21 ರ ಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

914 2020-21 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

915 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

916 2020-21 ಔಲಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

917 2020-21 ವಿಠ್ಲರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

918 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

919 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

920 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

921 2020-21 ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

922 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಭಸಲಾದ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

923 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಶಾಸಿಾ ಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

924 2020-21 ಶಾಯಿಕ್ ಅಸಮ ದ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

925 2020-21 ಮ್ಮಲಔರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

926 2020-21 ಚಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

927 2020-21 ಯಶುರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

928 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

929 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

930 2020-21 ವೆಂಔಟರೆಡಿಡ  ರಾಭದೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

931 2020-21 ಷತೆಯ ೀಂದರ ನಾಥ್ ವೈ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ) ಬೇರಾಕಿ್

932 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಬೇರಾಕಿ್

933 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಬೇರಾಕಿ್

934 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಬೇರಾಕಿ್

935 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಬೇರಾಕಿ್



936 2020-21 KANU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

937 2020-21 ಣಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

938 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

939 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಬೇರಾಕಿ್

940 2020-21 ಬಾಬು ಜಾದವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

941 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಬೇರಾಕಿ್

942 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಬೇರಾಕಿ್

943 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಬೇರಾಕಿ್

944 2020-21 ಈವವ ಯ ಶಂಔಯ  ಜೇಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

945 2020-21 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

946 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

947 2020-21 ಚಂದರ  ಶಕರ್ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

948 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

949 2020-21 ಭಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

950 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

951 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

952 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

953 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಕಂಬಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

954 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

955 2020-21 ಸಾಮಬಾಗೌಡ ಚಂದರ ಶಕಯ ಮ್ಮಯಷಯಗಂಡಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

956 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

957 2020-21 ಬೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

958 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

959 2020-21 ಶಿರುದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

960 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

961 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಬೇರಾಕಿ್

962 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಬೇರಾಕಿ್

963 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

964 2020-21 ವಯಣ  ನಾಯಕ ೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಬೇರಾಕಿ್

965 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

966 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಕಾೂ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

967 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಬೇರಾಕಿ್

968 2020-21 ವಾಭನ್ಸ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

969 2020-21 ನಾಗೇಂದರ   ರ್ೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

970 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

971 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಬೇರಾಕಿ್

972 2020-21 ಗೌಡ  ಉಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಬೇರಾಕಿ್

973 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಬೇರಾಕಿ್

974 2020-21 ಪೀಯ  ಸಡದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಬೇರಾಕಿ್

975 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಬೇರಾಕಿ್

976 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಬೇರಾಕಿ್

977 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

978 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

979 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

980 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಬೇರಾಕಿ್

981 2020-21 ಔಲಾಯ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಬೇರಾಕಿ್

982 2020-21 ದಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

983 2020-21 ಅಶೇೀಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಬೇರಾಕಿ್

984 2020-21 ಅರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಬೇರಾಕಿ್

985 2020-21 ಶಿರ ೀಗೀಪ್ಪಲ್ ಮೇಸನಾೂ ಲ್ ವಾಯ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಬೇರಾಕಿ್

986 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಬೇರಾಕಿ್

987 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಬೇರಾಕಿ್

988 2020-21 ರಾಜೇಂದರ  ಕಲ್ಲೂ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಬೇರಾಕಿ್

989 2020-21 ಸೈಮದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬೂರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಬೇರಾಕಿ್

990 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

991 2020-21 ಮವವಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಬೇರಾಕಿ್

992 2020-21 ನಾಗೇಂದರ   ರ್ೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

993 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಜೆ ಗೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಬೇರಾಕಿ್

994 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಬೇರಾಕಿ್

995 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

996 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಬೇರಾಕಿ್

997 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮಯ ಸಿ ಬೄನಔನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಬೇರಾಕಿ್

998 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಖಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

999 2020-21 ಗಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1000 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಬೇರಾಕಿ್

1001 2020-21 ಷರೀಜನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1002 2020-21 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1003 2020-21 ರ ವಿೀಣಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1004 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1005 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಬೇರಾಕಿ್

1006 2020-21 ವಿದಾಯ ಧಯ ಹಯಪೂಯಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಬೇರಾಕಿ್

1007 2020-21 ಸಾರು ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಬೇರಾಕಿ್

1008 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

1009 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1010 2020-21 ಮ್ಸಥುನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1011 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1012 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಬೇರಾಕಿ್

1013 2020-21 ರುದರ ಭಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಬೇರಾಕಿ್

1014 2020-21 ಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1015 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಬೇರಾಕಿ್

1016 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ  ಸಿೀತಾಳಗೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1017 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1018 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1019 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1020 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

1021 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1022 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಬೇರಾಕಿ್

1023 2020-21 ವಿೀರಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1024 2020-21 ಸುದೇಶ್ ಮ್ಮಂಡ್ಟರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1025 2020-21 ಶಾಜಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

1026 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1027 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1028 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1029 2020-21 ಅಂಬಾರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1030 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1031 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1032 2020-21 DEVLA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1033 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂ. ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್



1034 2020-21 ದೇವಿಂದರ   ಕಾಭಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1035 2020-21 ವಿೀಯಬದರ   ಯಾಯಬಾಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1036 2020-21 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1037 2020-21 ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1038 2020-21 ಆನಡು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1039 2020-21 ನಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1040 2020-21 ಗೀಪುನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1041 2020-21 ಪೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1042 2020-21 ಗೀಪುನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1043 2020-21 ಪೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1044 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1045 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1046 2020-21 ನಾಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1047 2020-21 ಅನತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1048 2020-21 ಬಾಲಾಜ ಲಕ್ಷಂ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1049 2020-21 RAMSING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1050 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1051 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಜಾದವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1052 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ   ವಾಲ್ಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1053 2020-21 ಚಿನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಬೇರಾಕಿ್

1054 2020-21 ಫಷರಾಜ ಭಡಿವಾಳ  ಕಾಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಬೇರಾಕಿ್

1055 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1056 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1057 2020-21 ಸೀಭಲಾ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1058 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1059 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1060 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1061 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಬೇರಾಕಿ್

1062 2020-21 ಅಭಯನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1063 2020-21 ಭಲಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಬೇರಾಕಿ್

1064 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1065 2020-21 ದೇಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1066 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1067 2020-21 ಭಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1068 2020-21 ತಿ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1069 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1070 2020-21 ತಿ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1071 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1072 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1073 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1074 2020-21 ಶಿಯಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1075 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1076 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1077 2020-21 ಭಲಶೄಟೆಟ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1078 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1079 2020-21 ಫಷರಾಜ ನಗ್ನಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1080 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1081 2020-21 ನಯಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1082 2020-21 ಲಾಲ್ಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1083 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1084 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1085 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1086 2020-21 ಸಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1087 2020-21 ತಾಯಚಂದ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1088 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1089 2020-21 ಅನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1090 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1091 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1092 2020-21 ಬಾಬುಮ್ಸಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1093 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1094 2020-21 ಶಾಲ್ಬ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1095 2020-21 ಮೇೀಸನರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1096 2020-21 ದಾಮ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1097 2020-21 ಹಾಷ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1098 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1099 2020-21 ಬವಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1100 2020-21 ರುಕಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1101 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1102 2020-21 ಅನಾನ  ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1103 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1104 2020-21 ಗಿೀತಾ ಬಿ ಚಿಗೀಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1105 2020-21 ಅಔರ ಂ ಪ್ಪವ ಎಂ ನಾಗ್ನರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1106 2020-21 ನಯಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1107 2020-21 ಮುಗ್ರಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1108 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1109 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1110 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1111 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1112 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1113 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1114 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1115 2020-21 ವಿದಾಯ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1116 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1117 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಬೇರಾಕಿ್

1118 2020-21 ವಿೀಯಭೂಶಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1119 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1120 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1121 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1122 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1123 2020-21 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1124 2020-21 ಷವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1125 2020-21 ಆಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1126 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1127 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1128 2020-21 ಭಾಯತಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1129 2020-21 ನಾರಾಮಣರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1130 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1131 2020-21 ಗುಂಡ್ರ ರೆಡಿಡ  ಭಔಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್



1132 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1133 2020-21 ಔಭಲ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1134 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1135 2020-21 ಛಾಯಾ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1136 2020-21 ಬಾಬು ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1137 2020-21 ಔಭಲಾ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1138 2020-21 ತುಳಸಾ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1139 2020-21 ಪುತ್ಥ ಳ್ಳ ದವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1140 2020-21 ನಾಗ್ರರ ಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1141 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1142 2020-21 ಬಾಬುರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1143 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1144 2020-21 ಭೀಭರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1145 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1146 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1147 2020-21 ಲಕ ಗ್ರಮು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1148 2020-21 ಔಫಷಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1149 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1150 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1151 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1152 2020-21 ಶೇೀಭಾ ವಾಯದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1153 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1154 2020-21 ಲಕ ಗ್ರಮು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1155 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1156 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1157 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ನಾಖ  ಬಿೀದಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1158 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1159 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1160 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1161 2020-21 ಔಭಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1162 2020-21 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1163 2020-21 ಯಹೀಮ್ಮ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1164 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1165 2020-21 ವೈಜನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1166 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1167 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1168 2020-21 ಜೈರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1169 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1170 2020-21 ಗುಂಡರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1171 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1172 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1173 2020-21 ರುಕಾಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1174 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1175 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1176 2020-21 ಸುದಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1177 2020-21 ಫಷವಂತ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1178 2020-21 ವಿಷ್ಣಣ  ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1179 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1180 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1181 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1182 2020-21 ಷತಾರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1183 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1184 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1185 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1186 2020-21 ವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1187 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1188 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1189 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಶಿವಿಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1190 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1191 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1192 2020-21 ಗುರುಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1193 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1194 2020-21 ನಭಷಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1195 2020-21 ಮ್ಮಯ ನಿ ಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1196 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1197 2020-21 ಭಡಿವಾಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1198 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1199 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1200 2020-21 ಪುಂಡಲ್ಲೀಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1201 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1202 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1203 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1204 2020-21 ಟಔಕ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1205 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1206 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1207 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1208 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1209 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1210 2020-21 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1211 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1212 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1213 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1214 2020-21 ರಾಹುಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1215 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1216 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1217 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1218 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1219 2020-21 ಉಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1220 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1221 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1222 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1223 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1224 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1225 2020-21 ರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಹನನ ಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1226 2020-21 ಭಲೂ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1227 2020-21 ಮ್ಮಧರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಬೇರಾಕಿ್

1228 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ  ಸಿೀತಾಳಗೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1229 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್



1230 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಬೇರಾಕಿ್

1231 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1232 2020-21 ಷವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1233 2020-21 ಗೀವಿಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1234 2020-21 ಅನುವಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1235 2020-21 ಪ್ರ ೀಮ್ಸಂಗ್ ದೇರ ಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1236 2020-21 ಫಷರಾಜ ಯಾಯಬಾಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1237 2020-21 ಜಭಕಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1238 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಬೇರಾಕಿ್

1239 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಕಾಶಿರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1240 2020-21 ಜೆಮು ಡ್ರಯ ನಿ ಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1241 2020-21 ನಯಸಿಂಗ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿ ಬೇರಾಕಿ್

1242 2020-21 ಷತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1243 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1244 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1245 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1246 2020-21 ಜೆಮ್ಮಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1247 2020-21 ಸೇವಂತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1248 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1249 2020-21 ರ್ಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1250 2020-21 ಮ್ಮಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1251 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1252 2020-21 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1253 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1254 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1255 2020-21 ಮ್ಮಧರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1256 2020-21 ಶಾಂತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1257 2020-21 ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಶಿತ್ಲಗಿರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1258 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1259 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1260 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1261 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1262 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ  ಮುಚೆಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1263 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1264 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1265 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1266 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1267 2020-21 ಫಷವಂತ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1268 2020-21 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1269 2020-21 ಸಂಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1270 2020-21 ಮರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1271 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1272 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1273 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1274 2020-21 ಮೇೀಟರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1275 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1276 2020-21 ಮೇೀಟರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1277 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1278 2020-21 ಗಂಗು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1279 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1280 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1281 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1282 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1283 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1284 2020-21 ಔಲೂ   ಧಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1285 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1286 2020-21 ಸುಫಫ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1287 2020-21 ಭೀಮ್ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1288 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1289 2020-21 ತೀಪು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1290 2020-21 ಭೀಮಿ್ಸ ಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1291 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1292 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1293 2020-21 ಸಿದಾರ ಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಬೇರಾಕಿ್

1294 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1295 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1296 2020-21 ರಾಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1297 2020-21 ಭೀಭಶೄಟಟ  ಚವಾಹ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1298 2020-21 ತ್ಭಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1299 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ) ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1300 2020-21 ಶಾಂತ್ವಿೀರ್ ಕೆಜೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1301 2020-21 ಷರೀಜನ ಜೇಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1302 2020-21 ಸೀಭನಾಥ ಔಲಾಯ ಣ  ಜೇಗ್ಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮೄಗಿನ ೀಸಿಮಮ್ ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1303 2020-21 ಮೇೀನು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1304 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1305 2020-21 ಹೈರಾಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1306 2020-21 ಬೄಮಿ್ಸ ಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1307 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1308 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1309 2020-21 ನಾಗೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1310 2020-21 ಟಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1311 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1312 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಶೄರಿಕಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1313 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಂ ಕಂಬರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

1314 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1315 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1316 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1317 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1318 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1319 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣ ಬೇರಾಕಿ್

1320 2020-21 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣ ಬೇರಾಕಿ್

1321 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಬೇರಾಕಿ್

1322 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

1323 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

1324 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1325 2020-21 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1326 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಶೄರಿಕಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1327 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ) ಬೇರಾಕಿ್



1328 2020-21 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1329 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1330 2020-21 ಫಷರಾಜ ಜಳಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1331 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1332 2020-21 ಚಂದರ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1333 2020-21 ಔಲಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1334 2020-21 ಜಮ್ಸೀಲಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1335 2020-21 ನಯಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಬೇರಾಕಿ್

1336 2020-21 ಆಯುಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1337 2020-21 ಸಿದದ ಮಯ  ಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1338 2020-21 ಜುಬಡ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1339 2020-21 ಒಂಕಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1340 2020-21 ಕಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1341 2020-21 ಔಭಲಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1342 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1343 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1344 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂ. ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1345 2020-21 ರುದರ ಮುನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1346 2020-21 ಚಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1347 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

1348 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1349 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1350 2020-21 ರಂಗುಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1351 2020-21 ನಾರಾಮಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

1352 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1353 2020-21 ನಾಖಶೄಟಟ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1354 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1355 2020-21 ಶಿವಾಜ ಮಮ್ಮಜ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1356 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1357 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1358 2020-21 ಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1359 2020-21 ಭಹಾನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1360 2020-21 ಭಲಾೂ  ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1361 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1362 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1363 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1364 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1365 2020-21 ದವಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1366 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1367 2020-21 ಭಣಿಔರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1368 2020-21 ಹೀರಾಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1369 2020-21 ಭಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1370 2020-21 ಈವವ ರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1371 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1372 2020-21 MEGU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1373 2020-21 ಪುತ್ಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1374 2020-21 ಧನುನ  ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1375 2020-21 ನ್ನರು ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1376 2020-21 ರಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1377 2020-21 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1378 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1379 2020-21 ರೇಖು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1380 2020-21 ವಿಜು ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1381 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1382 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1383 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1384 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಬೇರಾಕಿ್

1385 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1386 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1387 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1388 2020-21 ಸೀಭಲಾ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1389 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1390 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1391 2020-21 ಫಷರಾಜ ಭಡಿವಾಳ  ಕಾಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಬೇರಾಕಿ್

1392 2020-21 ಚಿನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಬೇರಾಕಿ್

1393 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ   ವಾಲ್ಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1394 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಜಾದವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1395 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1396 2020-21 RAMSING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1397 2020-21 ಬಾಲಾಜ ಲಕ್ಷಂ ಯಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1398 2020-21 ಅನತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1399 2020-21 ನಾಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1400 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1401 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1402 2020-21 ಪೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1403 2020-21 ಗೀಪುನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1404 2020-21 ನಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1405 2020-21 ಆನಡು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1406 2020-21 ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1407 2020-21 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1408 2020-21 ಬಖವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1409 2020-21 ಮುನುನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1410 2020-21 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1411 2020-21 ಫಲ್ಲರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1412 2020-21 ಜೈರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1413 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1414 2020-21 ಭನೀಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1415 2020-21 ಪ್ರ ೀಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1416 2020-21 SURTHIBAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1417 2020-21 ಚಂಡಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1418 2020-21 ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಖಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಬೇರಾಕಿ್

1419 2020-21 ಸಿೀತಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1420 2020-21 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1421 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1422 2020-21 ಶಿಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1423 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1424 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1425 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್



1426 2020-21 ದಾಮೇೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1427 2020-21 ಶಿರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1428 2020-21 ಬಾಸಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1429 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1430 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1431 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1432 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1433 2020-21 ರಾಹುಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1434 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1435 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1436 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1437 2020-21 ಫಔಕ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1438 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1439 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1440 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1441 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1442 2020-21 ಗುರುಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1443 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1444 2020-21 ಪುಂಡಲ್ಲೀಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1445 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1446 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1447 2020-21 ಭಡಿವಾಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1448 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1449 2020-21 ಮ್ಮಯ ನಿ ಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1450 2020-21 ಗುರುಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಬೇರಾಕಿ್

1451 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1452 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1453 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಶಿವಿಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1454 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1455 2020-21 ವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1456 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1457 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1458 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1459 2020-21 ಸುದಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1460 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1461 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1462 2020-21 ಗುಂಡರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1463 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1464 2020-21 ರುಕಾಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1465 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1466 2020-21 ಫಷವಂತ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1467 2020-21 ವಿಷ್ಣಣ  ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1468 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1469 2020-21 ಷತಾರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1470 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1471 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1472 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1473 2020-21 ನಭಷಲಾಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1474 2020-21 ಟಔಕ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1475 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1476 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1477 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1478 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1479 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1480 2020-21 ಉಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1481 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1482 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜ ಬೇಭಮ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1483 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1484 2020-21 ರ ಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1485 2020-21 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1486 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1487 2020-21 ಔಲಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1488 2020-21 ವಿಠ್ಲರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1489 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1490 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಬೇರಾಕಿ್

1491 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1492 2020-21 ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1493 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಭಸಲಾದ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1494 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಬೇರಾಕಿ್

1495 2020-21 ಭಣಿಔರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1496 2020-21 ಹೀರಾಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1497 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ  ಜವಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1498 2020-21 ಶಂಔಯ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1499 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1500 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1501 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಶಂಕೆರ   ಪ್ಪಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1502 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1503 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ಬೇರಾಕಿ್

1504 2020-21 ಶಾಲ್ಬ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1505 2020-21 ಶಿಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1506 2020-21 ಬಂಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1507 2020-21 ಸುಭಾಷಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಬೇರಾಕಿ್

1508 2020-21 ಖುಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1509 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1510 2020-21 ಭೀಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1511 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1512 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಬೇರಾಕಿ್

1513 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1514 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1515 2020-21 ತಿ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1516 2020-21 ತೇಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1517 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1518 2020-21 ಮೌಲಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1519 2020-21 ಜಮ್ಮಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1520 2020-21 ಲಾಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1521 2020-21 ರಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

1522 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1523 2020-21 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್



1524 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1525 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1526 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1527 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1528 2020-21 ತಿಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1529 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಭಠಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1530 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಷತು ಷಲ್ಲಪ ೀಟ್

1531 2020-21 ಶಣುಮ ಕಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1532 2020-21 ಅಬುಫ ಲ್ ಜಫಫ ರ್ ಗಿರಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಬೇರಾಕಿ್

1533 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ರೇಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1534 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1535 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಂ ಕಂಬರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

1536 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1537 2020-21 ಜೈಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1538 2020-21 ಧನರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಬೇರಾಕಿ್

1539 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1540 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಬೇರಾಕಿ್

1541 2020-21 ವಿೀಣಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಬೇರಾಕಿ್

1542 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಜೇಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಬೇರಾಕಿ್

1543 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಇ ಬೇಲೆ್ಲಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಬೇರಾಕಿ್

1544 2020-21 ಗುರುಪ್ಪದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಬೇರಾಕಿ್

1545 2020-21 ರ ಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಬೇರಾಕಿ್

1546 2020-21 ಸೈದಾ ಯಾಸಿಮ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಬೇರಾಕಿ್

1547 2020-21 ಡ್ರ ಗಿರಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1548 2020-21 ವಯಣಮಯ  ಎಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಬೇರಾಕಿ್

1549 2020-21 ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1550 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಡಿ ಹಬಾರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1551 2020-21 ಸೈಮದ ಜಬಿೀನ್ಸ ಸುಲಾಾ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1552 2020-21 ವಯಣಮಯ  ಎಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಬೇರಾಕಿ್

1553 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಬೇರಾಕಿ್

1554 2020-21 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಬೇರಾಕಿ್

1555 2020-21 ಪುಲ್ಲೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1556 2020-21 ಉಮಶುಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಬೇರಾಕಿ್

1557 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಬೇರಾಕಿ್

1558 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಬೇರಾಕಿ್

1559 2020-21 ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕಲ್ಲೂ ರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1560 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1561 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿ ಗೀಲೇಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1562 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1563 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1564 2020-21 ಶಾಂತ್ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1565 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1566 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1567 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1568 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1569 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಬಿೀಯ  ರಾಜುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1570 2020-21 ಜಲೇಖಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1571 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1572 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಬೇರಾಕಿ್

1573 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಬೇರಾಕಿ್

1574 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಬೇರಾಕಿ್

1575 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಬೇರಾಕಿ್

1576 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಎಚ ಬಿರಾದಾರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಬೇರಾಕಿ್

1577 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಬೇರಾಕಿ್

1578 2020-21 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1579 2020-21 ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1580 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1581 2020-21 GOVIND ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಬೇರಾಕಿ್

1582 2020-21 ಸುಫಫ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1583 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1584 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1585 2020-21 ಚೊೀಔಲಾ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಬೇರಾಕಿ್

1586 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1587 2020-21 ಸುಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1588 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1589 2020-21 ಪುರುಷೀಾ ಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1590 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1591 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1592 2020-21 ಶಿವಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1593 2020-21 ಶಿರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1594 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1595 2020-21 ಶಿಮೂತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1596 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1597 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1598 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1599 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1600 2020-21 ಆಬಡ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1601 2020-21 ಆಬಡ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1602 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1603 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1604 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1605 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1606 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1607 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1608 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1609 2020-21 ದೇಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1610 2020-21 ಸಂಜು ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1611 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1612 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1613 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1614 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1615 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1616 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1617 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1618 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1619 2020-21 ಚಂದರ ಶಾಯ  ಭಲಖಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1620 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1621 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)



1622 2020-21 ಅಸಮ ದ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1623 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಡಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1624 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1625 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1626 2020-21 ಕಪಂದರ  ನಾಡಖಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1627 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1628 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1629 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1630 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1631 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1632 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1633 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1634 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1635 2020-21 ಆಬಡ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1636 2020-21 ಅನವಿೀಯ  ಚೌಡಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1637 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1638 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1639 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1640 2020-21 ಫಷವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1641 2020-21 ದೇರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1642 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1643 2020-21 ಗುಂಡೇ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1644 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1645 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ   ಮೇಲ್ಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1646 2020-21 ಫಷರಾಜ ಮಡ್ರರ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1647 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1648 2020-21 ಗುಂಡೇ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1649 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1650 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1651 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1652 2020-21 ಜೈರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1653 2020-21 ರಾಚಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1654 2020-21 ಗ್ರಮತಿರ  ಹಡಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1655 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1656 2020-21 ಗ್ರಮತಿರ  ಹಡಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1657 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1658 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1659 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1660 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1661 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1662 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1663 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1664 2020-21 ಚಾಪು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1665 2020-21 ರಾಗವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1666 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1667 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1668 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1669 2020-21 ಚನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1670 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1671 2020-21 ನಾರಾಮಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1672 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1673 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1674 2020-21 ಜಖದೇ  ಧಭಷಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1675 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1676 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ದೇಯಭಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1677 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1678 2020-21 ಪೀಯ  ತೆಂಖಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1679 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1680 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1681 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1682 2020-21 ನಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1683 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1684 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಚಿಔಕ ಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1685 2020-21 ತಾನಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1686 2020-21 ಗೌಡ  ಉಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1687 2020-21 ಇಂದರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1688 2020-21 ಸನಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1689 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1690 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1691 2020-21 ಕಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1692 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1693 2020-21 ಭೀಭಶಂಔಯ ತೆಗಿು ನಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1694 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಯಖಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1695 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1696 2020-21 ರಾಭಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1697 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಬಿ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1698 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1699 2020-21 ನಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ರೈಜೀಬಿಮಮ್ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1700 2020-21 ಬೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1701 2020-21 ಶಿರುದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1702 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1703 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1704 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1705 2020-21 ಅನನ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ಬೇರಾಕಿ್

1706 2020-21 ರಾಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಬೇರಾಕಿ್

1707 2020-21 ತಿ ಣಣ  ಓರಾದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1708 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1709 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಬೇರಾಕಿ್

1710 2020-21 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಬೇರಾಕಿ್

1711 2020-21 ವಾಭದೇವ್ ಜಮ್ಮದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಬೇರಾಕಿ್

1712 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1713 2020-21 ಚಿತಾಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1714 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಸಿ ನಾಗ್ನರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1715 2020-21 ದತ್ಾ ತಾರ ಮ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1716 2020-21 ದೇದಾಸ್ ಚೆಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1717 2020-21 ಡಿಆರ್ ಸಂಜೀವ್ ಚೆಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1718 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1719 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)



1720 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1721 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1722 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1723 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ  ಭಡಿಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1724 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1725 2020-21 ಭಹತಾರ ದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1726 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1727 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1728 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1729 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1730 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1731 2020-21 ಲಾಲಾ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1732 2020-21 ಖಾಜಾಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1733 2020-21 ಖಾಜಾ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1734 2020-21 ಖಾಜಾ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1735 2020-21 ಖೈರಾಖಾ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1736 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1737 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1738 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1739 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1740 2020-21 ಕಾಂಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1741 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1742 2020-21 ಔಲ ನಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1743 2020-21 ಕೈಲಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1744 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1745 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1746 2020-21 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1747 2020-21 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1748 2020-21 ಭಾಖಯ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1749 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1750 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1751 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1752 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1753 2020-21 ಗೀವಿಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1754 2020-21 ಗೀಪು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1755 2020-21 ದೌರ ತಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1756 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1757 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1758 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1759 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1760 2020-21 ಲಾಲ್ಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1761 2020-21 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1762 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1763 2020-21 ತುಳಜಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1764 2020-21 ಶಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1765 2020-21 ಷಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1766 2020-21 ರಾಗವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1767 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಡ್ಟಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1768 2020-21 ಕೇವವ್ ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1769 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1770 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1771 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1772 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1773 2020-21 ಶಿರಾಮ ನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1774 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1775 2020-21 DILIP ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

1776 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1777 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1778 2020-21 ಜಖದೀಶ್ ವಿ ಗೀಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1779 2020-21 ರಾಭಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1780 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1781 2020-21 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1782 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1783 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1784 2020-21 ಭಹಾನಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1785 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1786 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1787 2020-21 ಷಫನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1788 2020-21 ಕಟೆಟ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1789 2020-21 ಅಡಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1790 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1791 2020-21 ಶಿದಾರ ಭ  ಕಾಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1792 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1793 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಂಜಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1794 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1795 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1796 2020-21 ಮುತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1797 2020-21 ಈವವ ಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1798 2020-21 ಅಸಮ ದ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1799 2020-21 ಹುಂಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1800 2020-21 ಶಿಯೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1801 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1802 2020-21 ಪಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1803 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1804 2020-21 ಸುದೀಪ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1805 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1806 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1807 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1808 2020-21 ಬೄಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1809 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1810 2020-21 GEMU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1811 2020-21 ಅನಾನ ರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1812 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1813 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1814 2020-21 ಹರಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1815 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1816 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ರೀನ್ಸ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1817 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



1818 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1819 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1820 2020-21 ಶಿ  ನಟಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1821 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1822 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1823 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1824 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1825 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1826 2020-21 ವಯಣ ಗೌಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1827 2020-21 ತಾನಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1828 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಕಾೂ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1829 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1830 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1831 2020-21 ಚಾಂದಾಾ ನ್ಸ ಪಟಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1832 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1833 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1834 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1835 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1836 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1837 2020-21 ನಾಗೇಂದರ   ರ್ೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1838 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1839 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1840 2020-21 ವಾಭನ್ಸ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1841 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜೆ ಭಸಿೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1842 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1843 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1844 2020-21 ನಾಗೇಂದರ   ರ್ೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1845 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1846 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಕಾೂ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1847 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1848 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1849 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಕೆ ಮೄಳ್ಳನಮ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಭದಯಷನಸಳಿ್ಳ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1850 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1851 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1852 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1853 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1854 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1855 2020-21 ಭನಕಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1856 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1857 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1858 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1859 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕ್ದದಮ್ ಷಾ ದವಷಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1860 2020-21 ದುಲ  ದೇಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1861 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1862 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1863 2020-21 ಷಯದಾರ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1864 2020-21 ಸಂತ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1865 2020-21 ಚನನ ಭಮ  ಕೀಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1866 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1867 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1868 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1869 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1870 2020-21 ಗುಂಡ  ಅಯದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1871 2020-21 ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1872 2020-21 ಭಕಾಡುಮ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1873 2020-21 ಚಾಣ  ಗುಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1874 2020-21 ಯಾಸಿನಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1875 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1876 2020-21 ಸನಮಂತಾರ ಮ ರೇಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1877 2020-21 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಖಾನಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1878 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1879 2020-21 ಆಡಮ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1880 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1881 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1882 2020-21 ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1883 2020-21 ಉಲಾೂ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1884 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1885 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1886 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1887 2020-21 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1888 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1889 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಮಂಥಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1890 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1891 2020-21 ಭೀಭಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1892 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1893 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1894 2020-21 ಸುಭಾಷಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1895 2020-21 ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ಚಿಚೊಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1896 2020-21 ಪೀಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1897 2020-21 LABLE SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1898 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1899 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1900 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1901 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1902 2020-21 ರೇ  ಜೀನಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1903 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1904 2020-21 ದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1905 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1906 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1907 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1908 2020-21 ಶಾಯ ಂಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1909 2020-21 ಹನನ   ಅಕ್ಷ್ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1910 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1911 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1912 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಮ್ಸಷಕಾಂರ್ೀಸ್ಟ

1913 2020-21 ಪ್ರ ೀಭನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1914 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1915 2020-21 ವಯಣು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



1916 2020-21 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1917 2020-21 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1918 2020-21 ಪತಾಂಫರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1919 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1920 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1921 2020-21 ಅಜನೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1922 2020-21 ಬುರಾನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1923 2020-21 ಶಿವು ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1924 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1925 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1926 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1927 2020-21 ಹುಲ್ಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1928 2020-21 ರಾಜಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1929 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1930 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1931 2020-21 ಭಧುಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1932 2020-21 ಮ್ಮಲ್ಲಷಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1933 2020-21 ನಯಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1934 2020-21 ರಾವೂರು ನಜಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1935 2020-21 ಔಲಾಯ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1936 2020-21 ಗುಂಡುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1937 2020-21 ಭಲೂ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1938 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1939 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1940 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1941 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಮಡಗುಡಿೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1942 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1943 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1944 2020-21 ಸನಮಂತಾರ ಮ ಫಷಯಜ್ ಕಾಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1945 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1946 2020-21 ಕಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1947 2020-21 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1948 2020-21 ಮ್ಮಯಭಮ  ನಂಖ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1949 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1950 2020-21 ವಯಣ  ಗಟ್ನರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1951 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1952 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1953 2020-21 ವಿಜಮಕಾಂತ್ ನಲಾವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1954 2020-21 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1955 2020-21 ಚನನ ಭಲೂ   ರೇಣಸಿದ್ದ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1956 2020-21 ಚನನ ಭಲೂ   ರೇಣಸಿದ್ದ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1957 2020-21 ಮುನಮ  ದುಳುಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1958 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1959 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ದೇವಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1960 2020-21 ವಯಣ  ಭಭಮ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1961 2020-21 ಜಖದೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1962 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1963 2020-21 ಶಿರ ೀನಾಥರಾವ್ ಉಭಜಷಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1964 2020-21 ಬಬಿ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1965 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1966 2020-21 ಅಂಬುಜಾ ಎ ತ್ಳವಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1967 2020-21 ಕಾವಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1968 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1969 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1970 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1971 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1972 2020-21 ವಯಣ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1973 2020-21 ದೇವಾನಂದ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1974 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1975 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1976 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1977 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1978 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1979 2020-21 ಮ್ಸೀರಂ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1980 2020-21 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1981 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1982 2020-21 ಸೈಮದ್್ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1983 2020-21 ಉಸುಫಾಾ ನ್ಸ ಮಂಔರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1984 2020-21 ಭಹಾಂತ್  ನದಾಂಚಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1985 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1986 2020-21 ಪುತ್ರ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1987 2020-21 ಭೀಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1988 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1989 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1990 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1991 2020-21 ಭಲಕ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1992 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1993 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1994 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1995 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1996 2020-21 ನಾಗಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1997 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1998 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

1999 2020-21 ಅಮೃತ್ ನಟಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2000 2020-21 ಫಷ  ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2001 2020-21 ಉಮ್ಮದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2002 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2003 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2004 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2005 2020-21 ಷಯಳಾ ಬಿರಾದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2006 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2007 2020-21 ಹಾಸಿನ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2008 2020-21 ಫಾತಿಮ್ಮಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2009 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಹಷಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2010 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2011 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2012 2020-21 ರುಕಮ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2013 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



2014 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಎಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2015 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2016 2020-21 ಅಭರೇಶ್ ಎಸ್ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2017 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2018 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2019 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2020 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2021 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2022 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2023 2020-21 ರ ದೀಪ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2024 2020-21 ಗೌರಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2025 2020-21 ಆಸಿಫ್ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2026 2020-21 ಮಗರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2027 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2028 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2029 2020-21 ವಿೀಯಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2030 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2031 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಮುಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2032 2020-21 ತುಳಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2033 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2034 2020-21 ಭೀಖಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2035 2020-21 ಶಕ್ ಭಕಿ್ದದ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2036 2020-21 ಶೆಕ್ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಾಮ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2037 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2038 2020-21 ವಯಣು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2039 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2040 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2041 2020-21 ಗಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2042 2020-21 ಸಿೀತಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2043 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2044 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2045 2020-21 ಬಾಲಾರ ಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2046 2020-21 ರಾಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2047 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಇ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2048 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2049 2020-21 ಚಾಂದಾಾ ನ್ಸ ಪಟಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2050 2020-21 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2051 2020-21 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2052 2020-21 ರೀಶನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2053 2020-21 ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2054 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2055 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2056 2020-21 ವಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2057 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2058 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2059 2020-21 ಫಷರಾಜ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2060 2020-21 ಭಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2061 2020-21 ವಯಣ  ಪೂಜರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2062 2020-21 ಫಲಭೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2063 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2064 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2065 2020-21 ಶಿಮಯ  ಭಠ್ಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2066 2020-21 ಭಣಿಔರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2067 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2068 2020-21 ನೀಲಖಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2069 2020-21 ಗುಂಡು ಬಿ ಔಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2070 2020-21 ಲ್ಲಂಖನ್ಸ ಗೌಡ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2071 2020-21 ಅಲಾೂ  ಉದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2072 2020-21 ಸುಫವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2073 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಔರ ಜುನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2074 2020-21 ಶಕ್ ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮ್ಮನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2075 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2076 2020-21 ಮೇಸಮ ದ್ ನವಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2077 2020-21 ಆಲ್ಲಯಾ ತ್ಸಿನ ೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2078 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2079 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2080 2020-21 ಪೀಯ  ಷಯಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2081 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2082 2020-21 ಚಂದು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭಚಾನ ಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2083 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2084 2020-21 ಭರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2085 2020-21 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2086 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2087 2020-21 ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2088 2020-21 ಅನನ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2089 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಎಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2090 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2091 2020-21 ಉಮ್ಮತಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2092 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2093 2020-21 ಚಂದರ ಶಾಯ  ಭಲಖಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2094 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2095 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2096 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2097 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2098 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಜೀನಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2099 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2100 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2101 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2102 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2103 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2104 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2105 2020-21 ಸಂಜು ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2106 2020-21 ದೇಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2107 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2108 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಡಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2109 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2110 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2111 2020-21 ಕಪಂದರ  ನಾಡಖಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)



2112 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2113 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2114 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2115 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2116 2020-21 ರಾಗವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2117 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಬಾಬುರಾವ್ ವಾಕೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2118 2020-21 ಶಕಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2119 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2120 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2121 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2122 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2123 2020-21 ವಮ್ಮಶೇೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2124 2020-21 ಗುಂಡೂರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2125 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2126 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2127 2020-21 ಅಶಿವ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2128 2020-21 ಶಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2129 2020-21 ಮೇೀನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2130 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2131 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2132 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2133 2020-21 ಚನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2134 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2135 2020-21 ಗಂಗ್ರಧಯ ಬಾಬುರಾವ್ ವಾಕೀಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2136 2020-21 ಫಷವಂತ್ ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2137 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2138 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2139 2020-21 ದಾಮ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2140 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2141 2020-21 ಅಔಫ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2142 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2143 2020-21 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2144 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2145 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2146 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2147 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2148 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2149 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2150 2020-21 ಅನುರಾಧ ಜ ಲಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2151 2020-21 ಸಾಜದಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2152 2020-21 ಜಯ ೀತಿಭಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2153 2020-21 ಅಕ್ಷ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2154 2020-21 ಅಭಷೇಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2155 2020-21 ಅಮೃತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2156 2020-21 ಅಣಾಣ  ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2157 2020-21 ANSARSAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2158 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2159 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2160 2020-21 ಬಜರಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2161 2020-21 ಫಕಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2162 2020-21 ಫಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2163 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2164 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2165 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2166 2020-21 ಅಂಫರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2167 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2168 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2169 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2170 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2171 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2172 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2173 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2174 2020-21 ಅಔಫ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2175 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2176 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2177 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2178 2020-21 ಭಾಗಿೀಯಥಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2179 2020-21 ಅಭಕಾಷಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2180 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2181 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2182 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2183 2020-21 ಉಮಶುಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2184 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಮ್ಮಳವಾಡ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2185 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2186 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2187 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2188 2020-21 ಸುರೇವ ಬಯಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2189 2020-21 ಈಯಭಮ  ಎನ್ಸ ಬೄಳಗಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2190 2020-21 ಶಿರಾಮ ನಂದ್ದಯಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2191 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2192 2020-21 ಗುರುದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2193 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2194 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2195 2020-21 ಫಷ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  * ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2196 2020-21 ಜಮಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2197 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಾಫ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2198 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2199 2020-21 ಡ್ರ ಸಿೀಮ್ಮ ಪ್ಪಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2200 2020-21 ಹುಸೇನ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2201 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2202 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2203 2020-21 ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2204 2020-21 ಸುಫಫ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2205 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2206 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2207 2020-21 ವಿೀಯಬದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2208 2020-21 ಅಂಬೄರ ೈಶ್ ಕೆ ಫಖಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2209 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)



2210 2020-21 ವಿೀಯಬದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2211 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ದಂಡಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2212 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2213 2020-21 ಕೇಶೂರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2214 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2215 2020-21 ಭಾಖಯ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2216 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2217 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2218 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2219 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2220 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2221 2020-21 ಫಲಭೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2222 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2223 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2224 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2225 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2226 2020-21 ಫಷಲ್ಲಂಖ  ವಿೀಯಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2227 2020-21 ಫಷಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2228 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2229 2020-21 ಫಷವಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2230 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2231 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2232 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2233 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2234 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2235 2020-21 ಸಾಫಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2236 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಸಿ ನಾಗ್ನರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2237 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2238 2020-21 ಚಿತಾಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2239 2020-21 ದತ್ಾ ತಾರ ಮ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2240 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2241 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2242 2020-21 ಅಮ್ಸೀರ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2243 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2244 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2245 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2246 2020-21 ಆನಂದಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2247 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2248 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2249 2020-21 ಅನವ ರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2250 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2251 2020-21 ಅರುಂಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2252 2020-21 ಅಯವಿಂದ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2253 2020-21 ಅಮಯ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2254 2020-21 ಫದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2255 2020-21 ಬಾಳವ ಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2256 2020-21 ಬಾಳವ ಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2257 2020-21 ದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2258 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2259 2020-21 ಭಹಾದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2260 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2261 2020-21 ಅಭರೇವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2262 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2263 2020-21 ಧನರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2264 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2265 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2266 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2267 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಲ್ಲೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2268 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2269 2020-21 ಫಾಟ್ಟರ  ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2270 2020-21 ಷಲ್ಲೀಮ್ಮ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2271 2020-21 ಕೌಷರ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2272 2020-21 ಭಸಮೂದ್ ಮ್ಸಯಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2273 2020-21 ವಿದಾಯ ಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2274 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2275 2020-21 ಷವಾಷರ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2276 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಕಲ್ಲೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2277 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಯಶಿೀದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2278 2020-21 ಯಯಿಸಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2279 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2280 2020-21 ಶಾಯ ಂಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2281 2020-21 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2282 2020-21 ವಿಕಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2283 2020-21 ಅವಿನಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2284 2020-21 ಮಲೂ   ಫಭಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2285 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2286 2020-21 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2287 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2288 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಬಿಡ್ರಡ ಪುಯ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2289 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಶೄರಿಕಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2290 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2291 2020-21 ಆನಂದ್ ಎನ್ಸ ಬೄಲ್ಬು ಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2292 2020-21 ಪುಷಾ ತಿ ಕೆ ಮೇೀಟಔಲ್ಲೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2293 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2294 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2295 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2296 2020-21 ನೇತಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2297 2020-21 ರಾಭಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ಪಎಸ್್ಬಿ (ದರ  ಆಧಾರಿತ್)

2298 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2299 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2300 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2301 2020-21 ಔಲಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2302 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2303 2020-21 ಕೆಮ ೀಭಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2304 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2305 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2306 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2307 2020-21 ಚಂದರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ



2308 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2309 2020-21 ಷನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2310 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2311 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಸಿ ಬಡ್ರಜ ಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2312 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2313 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2314 2020-21 ಭಲ  ನಾಯಿಕೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2315 2020-21 ಅಮಯ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾುಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2316 2020-21 ಕಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2317 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2318 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2319 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2320 2020-21 ದಷಾ ಮಯ  ಆರ್ ಗುತೆಾ ೀದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2321 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಎಸ್ ಭಟಗ್ರಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2322 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2323 2020-21 ಭಸದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2324 2020-21 ದೇವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2325 2020-21 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2326 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2327 2020-21 ಗುರುರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2328 2020-21 ಬುದಧ ವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2329 2020-21 ಬುದಧ ವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2330 2020-21 ಸುನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2331 2020-21 ಅಮೃತ್ .ಮುಗುಳ್ಳ ವಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2332 2020-21 ವಯಣ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2333 2020-21 ಸಂಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2334 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2335 2020-21 ಮೇೀತಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2336 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2337 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2338 2020-21 ನಾಭದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2339 2020-21 ಭನು ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2340 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2341 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2342 2020-21 ಧನಿ ಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2343 2020-21 RAMABAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2344 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2345 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2346 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2347 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2348 2020-21 ಭಣಿಔರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2349 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2350 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಫಾಸೆಪ ೀಟ್ ಷಮೃದಧ  ಆಗಷನಕ್ ಗಫಫ ಯ

2351 2020-21 ಚಂದರ  ಶಕರ್ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2352 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2353 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2354 2020-21 ಷಮಯ ದ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2355 2020-21 ವಿೀರೇಂದರ  ಮ್ಸಶಾರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2356 2020-21 ನಾಸಿೀರ್ ಎಸ್್ಎಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2357 2020-21 SHNKREPPA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2358 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2359 2020-21 ಮಶೇೀದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2360 2020-21 ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2361 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2362 2020-21 ಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2363 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2364 2020-21 ಅನುಸೂಯಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2365 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2366 2020-21 ರೇಖು ನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2367 2020-21 ಶಷಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2368 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2369 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2370 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2371 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2372 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2373 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2374 2020-21 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2375 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2376 2020-21 ಅನುಷಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2377 2020-21 ಬಾಬು ರಾವ್ ರಾಂಪುರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2378 2020-21 ಶಾಭಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2379 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2380 2020-21 ಚನಶೄಟಟ  ಕೀರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2381 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2382 2020-21 ಜಯ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2383 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2384 2020-21 ಔಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2385 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2386 2020-21 ಶಿದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2387 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2388 2020-21 ಬಖವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2389 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2390 2020-21 ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2391 2020-21 ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2392 2020-21 ಭನೀಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2393 2020-21 ಜೈರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2394 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2395 2020-21 ನಾಖಶೄಟಟ  ಭೀಭನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2396 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2397 2020-21 ಫಷರಾಜ ಭಡಿವಾಳ  ಕಾಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2398 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2399 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2400 2020-21 ಅಭಯನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2401 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2402 2020-21 ಸುಫಫ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2403 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2404 2020-21 ಸುಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2405 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



2406 2020-21 ಅನನ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2407 2020-21 ತಿ ಣಣ  ಓರಾದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2408 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2409 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2410 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2411 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2412 2020-21 ದೇವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2413 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2414 2020-21 FATABAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2415 2020-21 ಣಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2416 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2417 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2418 2020-21 ಚಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2419 2020-21 ಸಂಖ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2420 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2421 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2422 2020-21 ಜುಬಡಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2423 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2424 2020-21 ಫಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2425 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2426 2020-21 ಸುನಂದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2427 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2428 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2429 2020-21 ಖಜಾನಂದ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2430 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2431 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2432 2020-21 MD ವಕ್ಷ್ೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2433 2020-21 ಎಂಡಿ ಜಲ್ಲೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2434 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2435 2020-21 ಶಾಯ ಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2436 2020-21 ವಿವವ ನಾಥರಾವ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2437 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2438 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2439 2020-21 ಭೀಭಣಣ  ದಡಿಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2440 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2441 2020-21 ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2442 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಷಫಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2443 2020-21 ತ್ಭಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2444 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2445 2020-21 ಗುರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2446 2020-21 ಭರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2447 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2448 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2449 2020-21 ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2450 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2451 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2452 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2453 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2454 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2455 2020-21 ಅಸಮ ದ್ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2456 2020-21 ಮುಕ್ಷ್ಮ್ ಬಾಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2457 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2458 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2459 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2460 2020-21 ರ ವಿೀಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2461 2020-21 ಗಂಖಭಮ  ಪುರಾಣಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2462 2020-21 ಸಿದಾರ ಭಮಯ  ಪುರಾಣಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2463 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2464 2020-21 ಈವವ ಯಜಾ ಭಸಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2465 2020-21 ದಾಯ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2466 2020-21 ಭಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2467 2020-21 ಎಂಡಿ ಆರಿಫ್ ಮ್ಸಯಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2468 2020-21 ರ ಕಾವಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2469 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2470 2020-21 ಯವಿ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2471 2020-21 ಅಡ್ಟಪ್ಪ  ಭದರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2472 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2473 2020-21 ಹುಸೇನ್ಸ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2474 2020-21 ಚೆನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2475 2020-21 ರಾಮಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2476 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2477 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2478 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2479 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2480 2020-21 ವಿನೀದಕಮ್ಮಯ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2481 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2482 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2483 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2484 2020-21 ದಷಾ ಗಿರ್ ನಬಿೀಸಾಹಾಬ್ ಮುಜಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಔಲಕಟಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2485 2020-21 ರಾಭಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2486 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2487 2020-21 ನಾನ್ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2488 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2489 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2490 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2491 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2492 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2493 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2494 2020-21 ರ ದೀಪ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2495 2020-21 ಖಜಾನಂದ್ ರಾಭಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2496 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2497 2020-21 ಖಣತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2498 2020-21 ದೀಲ್ಲಪುಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2499 2020-21 ಕಾಂತ್ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2500 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2501 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2502 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2503 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



2504 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2505 2020-21 ಫಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2506 2020-21 ತುಳಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಶಿರ ೀ ಚಂದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2507 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2508 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2509 2020-21 ಭಹಾಂತೇವ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2510 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2511 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2512 2020-21 ಗುರುರಾಜ ಯಮವವ ಯ ತೆಂಖಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2513 2020-21 ಶಂಭುಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2514 2020-21 ಜುಫರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2515 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2516 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಜಳಖ ಬಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2517 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2518 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2519 2020-21 ರಾಣಜ ವಾಜಾಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2520 2020-21 ಸಂಜುಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2521 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2522 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2523 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2524 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2525 2020-21 ಫಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2526 2020-21 ವಿದಾಯ ಸಾಖರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2527 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2528 2020-21 ಸಿದೆದ ೀವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2529 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2530 2020-21 ಸಂಖ ಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2531 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2532 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2533 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2534 2020-21 ಸಿದದ   ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2535 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2536 2020-21 ಜಾನಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2537 2020-21 ಫಷಣಣ  ಚಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2538 2020-21 ರ ಕಾವ ವಿಠ್ಲರಾವ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2539 2020-21 ಸಿದೆದ ೀವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2540 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2541 2020-21 ಎಯ  ನೆರುಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2542 2020-21 ಎಯ  ನೆರುಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2543 2020-21 ರೇಖು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2544 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2545 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2546 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2547 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2548 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2549 2020-21 ವೈಜಂತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2550 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2551 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2552 2020-21 ಅಭಷೇಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2553 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2554 2020-21 ಉತ್ಾ ಮ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2555 2020-21 ಸಂಜೀರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2556 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2557 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2558 2020-21 ಅನುರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2559 2020-21 ಪ್ರ ೀಭಸಾಖಯ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಖಾನಾಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2560 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಚಿಗೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2561 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2562 2020-21 ಅಂಬಾರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2563 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2564 2020-21 ವಿೀರಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2565 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2566 2020-21 ಸಂತೀಶಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2567 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2568 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2569 2020-21 ಯವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2570 2020-21 ಭಸರುದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2571 2020-21 ಜಹೇದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2572 2020-21 ಭಚೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2573 2020-21 ಭಚೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2574 2020-21 ಅಣಣ   ಷತ್ಾ ಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2575 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2576 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2577 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2578 2020-21 ವಿದಾಯ ತಿ ಎನ್ಸ ಭರಾಠೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2579 2020-21 ಪ್ಪಶಮಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2580 2020-21 ಫಷ  ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2581 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2582 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2583 2020-21 ಜಮ್ಮಲದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2584 2020-21 ವಿೀಣಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2585 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2586 2020-21 ನಖ  ದುಕ್ಷ್ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2587 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2588 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2589 2020-21 ರಾಜೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2590 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2591 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2592 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2593 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2594 2020-21 ಔಲಾಯ ಣ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2595 2020-21 ಸಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2596 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2597 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2598 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2599 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2600 2020-21 ಸುದಔಯರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2601 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



2602 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ನಾಥ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2603 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2604 2020-21 ರ ವಿೀಣಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2605 2020-21 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2606 2020-21 ಘಾಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2607 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2608 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2609 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2610 2020-21 ಯತಾನ ಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2611 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2612 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2613 2020-21 ಭೀಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2614 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2615 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2616 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಚವಾಹ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2617 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2618 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2619 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಂಜಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2620 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2621 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2622 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2623 2020-21 ಸುಜಾತಾ ಮ್ಮತುಷಔಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2624 2020-21 ರಾಗವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2625 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಔಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2626 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2627 2020-21 ಜತೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2628 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2629 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2630 2020-21 ಸಮ್ಸೀದಾ ದವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2631 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ  ಗ್ರಮಔವಾಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2632 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ  ಗ್ರಮಔವಾಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2633 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2634 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2635 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2636 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2637 2020-21 ರೇಣ ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2638 2020-21 ಎಂ ಭಣಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2639 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2640 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2641 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2642 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2643 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2644 2020-21 ಮೇೀಸನರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2645 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2646 2020-21 ಶಕಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2647 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಹನನ ಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2648 2020-21 ರಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2649 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2650 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2651 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಬಜಂತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2652 2020-21 SADU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2653 2020-21 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2654 2020-21 ಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2655 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2656 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2657 2020-21 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2658 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2659 2020-21 ಶಿಮಯ  ಭಠ್ಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2660 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2661 2020-21 ಚನಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2662 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2663 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2664 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2665 2020-21 ಪೀರ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2666 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2667 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2668 2020-21 ದತ್ಾ ತ್ರ ಮ ಎನ್ಸ ವಿಭೂತೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2669 2020-21 ಕಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2670 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2671 2020-21 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2672 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಜಂಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2673 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2674 2020-21 ಫಲಭೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2675 2020-21 ಯವಿೀನ್ಸ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2676 2020-21 ಪುಟಲ್ಲ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2677 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2678 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2679 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2680 2020-21 ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2681 2020-21 ಸುರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2682 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಾಫ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2683 2020-21 ಭಲನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2684 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಷಲಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2685 2020-21 ಮೄಸಬೂಬ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2686 2020-21 ಅಲ್ಲ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2687 2020-21 ಅಮ್ಸೀರ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2688 2020-21 ಭೀಭಶಂಔಯ ತೆಗಿು ನಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2689 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಸಂಗ್ರನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2690 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಚಿಔಕ ಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2691 2020-21 ಚೆನನ ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2692 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2693 2020-21 ಸಂಖಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2694 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2695 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಕಾೂ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2696 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2697 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2698 2020-21 ಭಾಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2699 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



2700 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2701 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2702 2020-21 ಈಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2703 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2704 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2705 2020-21 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2706 2020-21 ಹಾಸಿನ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2707 2020-21 ಬಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2708 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2709 2020-21 ಗೀವಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2710 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2711 2020-21 ಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2712 2020-21 ವಯಣ  ಮ್ಮಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2713 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2714 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2715 2020-21 SHOBA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2716 2020-21 ಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2717 2020-21 ರುದರ ಭಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2718 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2719 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2720 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2721 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2722 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2723 2020-21 ಧಾರು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2724 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2725 2020-21 ಪ್ಪರ ಣೇಶ್ ಆಚಾಮಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2726 2020-21 ಥಾರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2727 2020-21 ಜಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2728 2020-21 ಖುಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2729 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2730 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2731 2020-21 SIDDALING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2732 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ   ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2733 2020-21 ಧನವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2734 2020-21 ಬಾಬುಜಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2735 2020-21 ಧುಲಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2736 2020-21 ದಡಡ ಫಷ ಗುಂಡಗುತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2737 2020-21 ಸಾರು ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2738 2020-21 ಅನುಸೂಯಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2739 2020-21 ನಾಖಮೂತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2740 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2741 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2742 2020-21 ನಔಲ್ಲ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2743 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2744 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2745 2020-21 ಶಾಂತ್  ಚಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2746 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2747 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2748 2020-21 ಭೀಭಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2749 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2750 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2751 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2752 2020-21 ಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2753 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಾಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2754 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2755 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2756 2020-21 ಹೇಮು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2757 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2758 2020-21 ಸಂಜು ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2759 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2760 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2761 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2762 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2763 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2764 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2765 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2766 2020-21 ಸನಭತಾರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2767 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2768 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2769 2020-21 ವಯಣ  ನ್ನರಂದ  ಗೌಡಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2770 2020-21 ಫಷಜ್ಷ ಕ್ಷ್ನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2771 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2772 2020-21 ಭಸರುದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2773 2020-21 ಜಹೇದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2774 2020-21 ಭಚೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2775 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಚಿಗೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2776 2020-21 ಪ್ರ ೀಭಸಾಖಯ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಖಾನಾಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2777 2020-21 ಅನುರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2778 2020-21 ಸಂಜೀರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2779 2020-21 ಉತ್ಾ ಮ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2780 2020-21 ಪ್ಪಷತಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2781 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2782 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2783 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2784 2020-21 ವೈಜನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2785 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2786 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2787 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2788 2020-21 ಅಣಣ   ಷತ್ಾ ಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2789 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2790 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2791 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ದೀಷ್ಠಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2792 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಕಂಬಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2793 2020-21 ದಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2794 2020-21 ದವಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2795 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2796 2020-21 ಚೆನನ   ಸಂಸೆಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2797 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



2798 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2799 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2800 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2801 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2802 2020-21 ಪ್ಪಷತಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2803 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2804 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2805 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2806 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2807 2020-21 ತಂಗ್ರಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2808 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2809 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2810 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2811 2020-21 ಪುಣೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2812 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2813 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2814 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2815 2020-21 ಅಂಬಾರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2816 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2817 2020-21 ಭಸಾಾ ನ್ಸ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2818 2020-21 ಮೇನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2819 2020-21 ಭಹಾಂತ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2820 2020-21 ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಔಲಕಟಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2821 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2822 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅ ಚಚ ಂಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2823 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2824 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2825 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2826 2020-21 ಖಣತ್ ಶಂಔರ್ ಇಂಖಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2827 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2828 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2829 2020-21 ಅಂಫರೈ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2830 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2831 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2832 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಸಿದದ   ಡಂಖಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2833 2020-21 ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಔಲಕಟಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2834 2020-21 ಭಹಾಂತ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2835 2020-21 ನಮ್ಮಲ ಔಠಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2836 2020-21 ರಾಹುಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2837 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2838 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2839 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2840 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಫಡದಾಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2841 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2842 2020-21 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2843 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2844 2020-21 ಷಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2845 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2846 2020-21 ಜಖದೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2847 2020-21 ಚಿತಾಂಫ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2848 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2849 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2850 2020-21 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2851 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2852 2020-21 ಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2853 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2854 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2855 2020-21 ಮಂಜುಳಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2856 2020-21 ಮವವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2857 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2858 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2859 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2860 2020-21 ಧನವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2861 2020-21 ಥಾರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2862 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2863 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2864 2020-21 ಔಭಲಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2865 2020-21 ಔಭಲಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2866 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2867 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2868 2020-21 ಚಂದರ  ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2869 2020-21 ಸುಜಾತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2870 2020-21 ಸನಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2871 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2872 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2873 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2874 2020-21 SIDDALING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2875 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2876 2020-21 ಫಷರಾಜ ಮಡ್ರರ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2877 2020-21 ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2878 2020-21 ಆನಂದ ರೇ  ಹಾಖಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2879 2020-21 ಔಣುಣ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2880 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಸಟಗುಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2881 2020-21 ಚಂದರ ಔಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2882 2020-21 ಬಾಬುರಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2883 2020-21 VITHL ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2884 2020-21 ಅವಿನಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2885 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2886 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ  ಹಷಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2887 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2888 2020-21 ವಶಿಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2889 2020-21 ವಿದಾಯ ಧಯ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2890 2020-21 ಶಿಮೂತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2891 2020-21 ಜಮ್ಮಲದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2892 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2893 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2894 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಬೄನಔನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2895 2020-21 ನೀಲಭಮ  ಬೄನಔನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



2896 2020-21 ಪಕ್ಷ್ೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2897 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2898 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2899 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2900 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2901 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2902 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2903 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2904 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2905 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2906 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2907 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2908 2020-21 ಶಾಂತ್ವಿೀಯ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2909 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2910 2020-21 ಭೀಭಶಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2911 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2912 2020-21 ರಾಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2913 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2914 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2915 2020-21 ವಶಿಧರ್ ಎಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2916 2020-21 ಲೀಹತ್ ಎಸ್ ಕರಾತ್ಮ ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2917 2020-21 ಅವಿನಾಶ್ ಅಷಾ ಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2918 2020-21 ಯಕಾಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2919 2020-21 ಗೀವಿಂದ್ ರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2920 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2921 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಎಸ್ ಹಾಖಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2922 2020-21 ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2923 2020-21 ಶಿರ ೀ ಶಾರ  ಬಾರ  ಸಿದೆಧ ೀವವ ಯ ಶಿಚಾಮಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2924 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2925 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2926 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2927 2020-21 ದತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2928 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2929 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2930 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2931 2020-21 ಸೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2932 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2933 2020-21 ವೈಜನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2934 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2935 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2936 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2937 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2938 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2939 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2940 2020-21 ಚೆನನ   ಸಂಸೆಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2941 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2942 2020-21 ದವಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2943 2020-21 ದಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2944 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಕಂಬಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2945 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಬಜಂತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2946 2020-21 ಗೀವಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2947 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2948 2020-21 ಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2949 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2950 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2951 2020-21 ಖುಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2952 2020-21 ಜಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2953 2020-21 ಥಾರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2954 2020-21 ಪ್ಪರ ಣೇಶ್ ಆಚಾಮಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2955 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2956 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2957 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2958 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2959 2020-21 ವಿೀರಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2960 2020-21 ನಾಖ  ಚಿಔಕ  ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2961 2020-21 ಸಂತೀಶಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2962 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2963 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2964 2020-21 ಯವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2965 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕಲ್ಲೂ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2966 2020-21 ಫಷವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2967 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2968 2020-21 ಸೈಮದ ಜಬಿೀನ್ಸ ಸುಲಾಾ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2969 2020-21 ಜಯ ೀತಿಬಾ ಆರ್ ಭಸಿೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2970 2020-21 ಆಕಾಶ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  *ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2971 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  *ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2972 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2973 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2974 2020-21 ಫಸದ್ದದ ರ್ ಪ್ಪರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2975 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2976 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2977 2020-21 ಗಂಗ್ರ ರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2978 2020-21 ಬಾಬು ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2979 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2980 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2981 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2982 2020-21 ವಕ್ಷ್ೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2983 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2984 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2985 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2986 2020-21 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2987 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2988 2020-21 ಭದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2989 2020-21 ಖಾಜಾ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2990 2020-21 ಶಿರಾಮ ಬಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2991 2020-21 ಶಂಔಯಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2992 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2993 2020-21 ದೇವಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



2994 2020-21 ಶಿಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2995 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂH ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2996 2020-21 ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2997 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2998 2020-21 ಗಂಗ್ರಧಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

2999 2020-21 ಸೈದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3000 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3001 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3002 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3003 2020-21 ಭಹಾಂತೇವ ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3004 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3005 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3006 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3007 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3008 2020-21 ಅಂಬಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3009 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3010 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3011 2020-21 ವಿೀಟಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3012 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3013 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3014 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3015 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3016 2020-21 ಭಹಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3017 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3018 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3019 2020-21 ಭಲೂ   ಬಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3020 2020-21 ಸಂಖಭನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3021 2020-21 ವಶಿಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3022 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3023 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಹಂಖಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3024 2020-21 ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3025 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3026 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಚೌಡಗುಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3027 2020-21 ಸುಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3028 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3029 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3030 2020-21 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3031 2020-21 ನಾಸಿೀರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3032 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3033 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3034 2020-21 ಶಿರುದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3035 2020-21 ಶಂಔಯಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3036 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3037 2020-21 ಫಷವ ಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3038 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3039 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3040 2020-21 ಬಿ ಫಷಯಜ್ ಎಸ್ ರೆವೂರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3041 2020-21 ಸುರೇಂದರ ನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3042 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3043 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3044 2020-21 ಔಭಲಿಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3045 2020-21 ನಯಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3046 2020-21 ವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3047 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3048 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3049 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3050 2020-21 ಸಿದಾರ ಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3051 2020-21 ಬಾಬುಮ್ಸಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3052 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3053 2020-21 ಖೇಭಲ್ಲಂಗ್ ಸಾಲಗ್ರಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3054 2020-21 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3055 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3056 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3057 2020-21 ಯಸಿೀದಮ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3058 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3059 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3060 2020-21 ಫಸುಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಫಫಲಾದ ಯಾಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3061 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ   ಬೄಡಜ ಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3062 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3063 2020-21 ಉಭರ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3064 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3065 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3066 2020-21 ಗೀರಿಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3067 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3068 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3069 2020-21 ಸನುಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3070 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3071 2020-21 ಈಯಣಣ  ದಫರಾಬಾದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3072 2020-21 ರಾಚಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3073 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3074 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3075 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂU ಹುಲಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3076 2020-21 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕಲ್ಲೂ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3077 2020-21 ಮುಯಳ್ಳೀಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3078 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3079 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಫಫಲಾದ ಯಾಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3080 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3081 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3082 2020-21 ಖಾಸಿಮ್ಮಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3083 2020-21 ಜಖದೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3084 2020-21 ಸುಫವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3085 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಆಬಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3086 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕಲ್ಲೂ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3087 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (1) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3088 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3089 2020-21 ರ ಮೇೀದಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3090 2020-21 DATTU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3091 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ  ಎಸ್ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ



3092 2020-21 ಅಂಬಾರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3093 2020-21 ರೇಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3094 2020-21 ಭಣಿಔರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3095 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3096 2020-21 ನಾನಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3097 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3098 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಕೆ ಮೄಳ್ಳನಮ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಭದಯಷನಸಳಿ್ಳ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3099 2020-21 ಶಾಯದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3100 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3101 2020-21 ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3102 2020-21 ದಷಾ ಗಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3103 2020-21 ಸಂದೀಪ್ ಔದಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3104 2020-21 ಷಭಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3105 2020-21 ಶಾಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3106 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3107 2020-21 ಅಯವಿಂದಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3108 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3109 2020-21 ಚೇತ್ನ್ಸ ಎಸ್ ಹಂದಕೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3110 2020-21 ಭಡಿವಾಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3111 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3112 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3113 2020-21 ಬಯತ್ ಕಮ್ಮರ್ ವಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3114 2020-21 ಭೂತ್ಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3115 2020-21 ಭೂತ್ಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3116 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3117 2020-21 ಶಿಯೀಗಿ ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3118 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3119 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3120 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3121 2020-21 ಶಂಭುಲ್ಲಂಗ್ ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಕ್ದಡಲಂಖಯಖಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3122 2020-21 ಕಸುಮ್ಮತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3123 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3124 2020-21 ಅಂಫರೈ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3125 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3126 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಕೀಲಿ್ಲರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3127 2020-21 ಭಹೀಬಾಬ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3128 2020-21 ಮ್ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3129 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3130 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3131 2020-21 ಷಯನಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3132 2020-21 ಧಭಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3133 2020-21 ಸಂಔರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3134 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3135 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3136 2020-21 ಶಾಯ ಂಬುಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3137 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3138 2020-21 ಲಚಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3139 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3140 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3141 2020-21 ಭಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3142 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3143 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3144 2020-21 ಟಪು  ಸುಲಾಾ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3145 2020-21 ಲೀಹತ್ ಬಾಬು ಷಯಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3146 2020-21 ಸೈದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3147 2020-21 ಸಿದುದ  ಎಲ್ ಷಯಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3148 2020-21 ಜೈಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3149 2020-21 ಜಖದೀವ ಬಿಳ್ಳಜಾದರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3150 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3151 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3152 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3153 2020-21 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3154 2020-21 ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3155 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3156 2020-21 ಡೌಲಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3157 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3158 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3159 2020-21 ಭಲಕ ಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3160 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3161 2020-21 ವಹಾಬುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3162 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3163 2020-21 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3164 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3165 2020-21 ಭಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3166 2020-21 ಭಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3167 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3168 2020-21 ಪರ ೀಮ್ಸಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3169 2020-21 ಭಕಫ ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3170 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3171 2020-21 ಹಯಾಯ ಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3172 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3173 2020-21 ವಿಕಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3174 2020-21 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3175 2020-21 ಶಾಯ ಂಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3176 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3177 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3178 2020-21 ಬೆಲ  ಷನಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3179 2020-21 ರಾವೂರು ನಜಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3180 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3181 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3182 2020-21 ಈವವ ಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3183 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3184 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3185 2020-21 ವಣಷಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3186 2020-21 ಸನುಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3187 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3188 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3189 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



3190 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3191 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3192 2020-21 ಗುರುರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3193 2020-21 ಅಂಫರಿೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3194 2020-21 ಪಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3195 2020-21 ಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3196 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3197 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3198 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3199 2020-21 ಅನವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3200 2020-21 ಗಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3201 2020-21 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3202 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3203 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3204 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3205 2020-21 ಶಂಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3206 2020-21 ಫಷವವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3207 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3208 2020-21 ಭಣಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3209 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3210 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3211 2020-21 ವಯಣ  ಗಟ್ನರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3212 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3213 2020-21 ಮ್ಮಯಭಮ  ನಂಖ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3214 2020-21 ರ ದೀಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3215 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3216 2020-21 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3217 2020-21 ಕಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3218 2020-21 ಗುಜ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3219 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3220 2020-21 ಸುಮ್ಸತಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3221 2020-21 RAMSING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3222 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3223 2020-21 ಸುಮ್ಸತಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3224 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3225 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3226 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3227 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಮುಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3228 2020-21 ರಾಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3229 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3230 2020-21 ಶಂಭುಲ್ಲಂಗ್ ದೇಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3231 2020-21 ಅಂಬಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3232 2020-21 ಸುಖಲಾಬಾಯಿ ನದಾಂಚಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3233 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3234 2020-21 ಅನನ ವಿೀಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3235 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3236 2020-21 ವಿಜಮ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3237 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3238 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3239 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3240 2020-21 ಯತ್ನ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3241 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3242 2020-21 ಗಂಡರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3243 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3244 2020-21 ಧನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3245 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ನಜಾಮುದದ ೀನ್ಸ ಫಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3246 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3247 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3248 2020-21 ರಾಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3249 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3250 2020-21 ಶಿಕಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3251 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3252 2020-21 ಅನನ ಪೂಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3253 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3254 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3255 2020-21 ಅಭಯನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3256 2020-21 ಅಭಯನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3257 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3258 2020-21 ಅಭಯನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3259 2020-21 ಅಂಬೆ ಸಡದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3260 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3261 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಭನುಗುಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3262 2020-21 ಚನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3263 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3264 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3265 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3266 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3267 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3268 2020-21 ಮ್ಸತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3269 2020-21 ಮ್ಸತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3270 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3271 2020-21 ರಾಭಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3272 2020-21 ಅನನ ವಿೀಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3273 2020-21 ಅನಾನ ರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3274 2020-21 ನಾಗೇಂದರ   ರ್ೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3275 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3276 2020-21 ಅಭನ ಶಣುಮ ಕ ಶಿಯೀಗಿ ಭಹಾಸಾವ ಮ್ಸೀಜಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3277 2020-21 ಖಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3278 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3279 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3280 2020-21 ಅಭನ ಶಣುಮ ಕ ಶಿಯೀಗಿ ಭಹಾಸಾವ ಮ್ಸೀಜಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3281 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3282 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3283 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3284 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3285 2020-21 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಪಂಚಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3286 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3287 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



3288 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3289 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3290 2020-21 ಅಂಬಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3291 2020-21 ನಾಗೇಂದರ   ರ್ೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3292 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3293 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3294 2020-21 ಭೀಮ್ ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3295 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3296 2020-21 ಭೀಮ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3297 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3298 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3299 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3300 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3301 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3302 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3303 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3304 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3305 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3306 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3307 2020-21 ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3308 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3309 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3310 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3311 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3312 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3313 2020-21 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3314 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3315 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3316 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3317 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3318 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3319 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3320 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂ. ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3321 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3322 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3323 2020-21 ನ್ನರಂದಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3324 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಜಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3325 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3326 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3327 2020-21 ವಸಜದ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3328 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3329 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3330 2020-21 ರ ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3331 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3332 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3333 2020-21 ಶಾಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3334 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3335 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3336 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3337 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3338 2020-21 ಕಾಟೆಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3339 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3340 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3341 2020-21 ಸುರೇವ ಸಾಫಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3342 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3343 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3344 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3345 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3346 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3347 2020-21 ಮಲೂ   ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3348 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ  ರೇಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3349 2020-21 ಶರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3350 2020-21 ಡೇನಮಲ್ ಪ್ರ ೀಮ್ಮನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3351 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3352 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3353 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3354 2020-21 ಬಾಲಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3355 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3356 2020-21 ಭಧುಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3357 2020-21 ಜಾಾ ನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3358 2020-21 ರಾಭಚಂದರ   ದಂಡಿನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3359 2020-21 ಭೀಮವ ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3360 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3361 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3362 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3363 2020-21 ತಿ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3364 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಮೇೀಸನ್ಸ ಚವಾಹ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3365 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3366 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3367 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3368 2020-21 ಹೇಮು ಚವಾಹ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3369 2020-21 ಷಭಯವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3370 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3371 2020-21 ಜಖದೇ  ಚಿನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3372 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3373 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3374 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3375 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3376 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3377 2020-21 ದಲ್ಲೀಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3378 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3379 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3380 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3381 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3382 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಭಡಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3383 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಮ್ಮಳವಾಡಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3384 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3385 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



3386 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3387 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3388 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3389 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3390 2020-21 ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3391 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3392 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3393 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3394 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಹೀದ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3395 2020-21 ದೇವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3396 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3397 2020-21 ಶಿಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3398 2020-21 ಶಿಕಾಂತ್ಭಮ  ಹುಣಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3399 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3400 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3401 2020-21 ಗಂಡರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3402 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಮುಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3403 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3404 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3405 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3406 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3407 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3408 2020-21 ಉಲಾೂ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3409 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3410 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3411 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3412 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3413 2020-21 ಮ್ಸೀನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3414 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3415 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3416 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಔಲ್ಲೂ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3417 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3418 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3419 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಮುಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3420 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3421 2020-21 ಗಂಡರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3422 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3423 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3424 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3425 2020-21 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3426 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3427 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3428 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3429 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3430 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3431 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3432 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3433 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3434 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3435 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಭಠಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3436 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3437 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3438 2020-21 ಸೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3439 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3440 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3441 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3442 2020-21 ರ ಕಾವ ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3443 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3444 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3445 2020-21 ದೇವಿಂದರ   ಚಿನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3446 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ  ತಿ ಣಣ  ತ್ಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3447 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3448 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3449 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3450 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3451 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3452 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3453 2020-21 ಅಯವಿಂದಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3454 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3455 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಲಾಯ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ದರ  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ದಕ ಟ

3456 2020-21 ಯಮಶ್ ಮ್ಮಮ್ಮನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3457 2020-21 ಜಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3458 2020-21 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3459 2020-21 ಅನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3460 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3461 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3462 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3463 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3464 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3465 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಬಿ ತಾಾ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3466 2020-21 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3467 2020-21 ತ್ಭಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3468 2020-21 ಮಂಜುಳಾ ಗೀಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3469 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3470 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3471 2020-21 ಜಮ್ಸೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3472 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3473 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂನಸ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3474 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3475 2020-21 ಶಿವಾವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3476 2020-21 ವಿನೀದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3477 2020-21 ರಾಗವಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3478 2020-21 ಭಹಾಂತೇವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3479 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3480 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3481 2020-21 ರಾಣ  ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3482 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3483 2020-21 ಔಲಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



3484 2020-21 ರಾಣ  ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3485 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3486 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3487 2020-21 ಫಸದ್ದದ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3488 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3489 2020-21 ವಯಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3490 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3491 2020-21 ವಿನೀದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3492 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3493 2020-21 ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ವಂತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3494 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಶಂಔಯ  ಕಂಭಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3495 2020-21 ತೀಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3496 2020-21 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3497 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3498 2020-21 ಅಯವಿಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3499 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3500 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3501 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3502 2020-21 ಚನನ ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3503 2020-21 ಮುಯಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3504 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3505 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3506 2020-21 ಫಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3507 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂ. ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3508 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3509 2020-21 ರಾಭ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3510 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3511 2020-21 ಚಿಔಕ ವಿರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3512 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3513 2020-21 ಅಭಷೇಕ್ ಶೄಟಗ್ರರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3514 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3515 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3516 2020-21 ಮುಯಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3517 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3518 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3519 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3520 2020-21 ಜೈಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3521 2020-21 ಅನುಷಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3522 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3523 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3524 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3525 2020-21 ಬಾಬು ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3526 2020-21 ಶಂಔಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3527 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3528 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3529 2020-21 ರಾಹುಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3530 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3531 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3532 2020-21 ಸಂಜೀರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3533 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3534 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3535 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಅಲಾೂ ಫಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3536 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3537 2020-21 ಫಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3538 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂ. ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3539 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3540 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3541 2020-21 ಪ್ರ ೀಭಸಾಖಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3542 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3543 2020-21 ಅನವ ರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3544 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3545 2020-21 ಮ್ಸಯಾನ್ಸ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3546 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3547 2020-21 ಅಲೂ ಮ್ಮಬಿ ಮೄಸತಾಬ್ ಶಾಯಿಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3548 2020-21 ಉದಮ ಕಮ್ಮರ್ ಸೀನಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3549 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3550 2020-21 ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3551 2020-21 ಲಕ ಗ್ರಮು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3552 2020-21 ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3553 2020-21 ಅನನ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3554 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3555 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3556 2020-21 ಯಭಣಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3557 2020-21 ಸುಫದರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3558 2020-21 ಶಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3559 2020-21 ಡೇನಮಲ್ ಪ್ರ ೀಮ್ಮನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3560 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3561 2020-21 ಶರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3562 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3563 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3564 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3565 2020-21 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3566 2020-21 ಭಹಾಂತ್  ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3567 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3568 2020-21 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3569 2020-21 ಸೂಫಿಯಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3570 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3571 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3572 2020-21 ಗಂಗ್ರ ರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3573 2020-21 ಶಂಔರೆ  ದೇಸಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ) ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3574 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3575 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3576 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3577 2020-21 ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3578 2020-21 ಶಿವಾಜ ಫಖದುರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3579 2020-21 ನೇತಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3580 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3581 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ



3582 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3583 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3584 2020-21 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3585 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3586 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG) ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3587 2020-21 ಆನಂದ್ ಎನ್ಸ ಬೄಲ್ಬು ಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3588 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3589 2020-21 ಲ್ಲಂಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3590 2020-21 ಉಮಶುಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3591 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3592 2020-21 ಉಮ್ಮಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3593 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3594 2020-21 ಚಕಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3595 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3596 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3597 2020-21 ಬಂಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3598 2020-21 ವಿಠ್ಠ ಲ್ ನಯಸ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3599 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3600 2020-21 ಬಾಬು ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3601 2020-21 ಭಲಾೂ  ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3602 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3603 2020-21 ಭನೆನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3604 2020-21 ಯಘುವಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3605 2020-21 ರಾಹುಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3606 2020-21 ಗಂಗ್ರ ರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3607 2020-21 ನಯಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3608 2020-21 ಶಂಔಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3609 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3610 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3611 2020-21 ಸಂಜೀರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3612 2020-21 ಶಂಔಯರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3613 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3614 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3615 2020-21 ನಾಭದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಸಾಮ ಗಫಫ ಯ

3616 2020-21 ನಜಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3617 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಆರ್ ಔಲಾಯ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3618 2020-21 ಶೇೀಭಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3619 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3620 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3621 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಆರ್ ಔಲಾಯ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3622 2020-21 ಶೇೀಭಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3623 2020-21 ನಜಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3624 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3625 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಭಲಾಕ ನ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3626 2020-21 ಸಂತೀಶಕಮ್ಮಯ ಹುಡಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3627 2020-21 ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3628 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3629 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3630 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3631 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3632 2020-21 ಅಜೀಜ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3633 2020-21 ಹಾಷನ್ಸ ಮ್ಸಯಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3634 2020-21 ಬಂಡ  ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3635 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3636 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3637 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3638 2020-21 ನಾಗೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3639 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3640 2020-21 ಸಂಖಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3641 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3642 2020-21 ಭಧುಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3643 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ಬವಿನ ಕೇಕ್ ಗಫಫ ಯಖಳು

3644 2020-21 ರೇಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3645 2020-21 ರ ಮೇೀದಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3646 2020-21 ಜಯ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3647 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3648 2020-21 ಚನಶೄಟಟ  ಕೀರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3649 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3650 2020-21 ಶಾಭಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3651 2020-21 ಅನುಷಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3652 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3653 2020-21 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3654 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3655 2020-21 ತುಕಾರಾಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3656 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3657 2020-21 ನಾಸಿೀರ್ ಎಸ್್ಎಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3658 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3659 2020-21 ರೇಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3660 2020-21 ಣಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3661 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3662 2020-21 ರಾಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3663 2020-21 ತಿ ಣಣ  ಓರಾದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3664 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3665 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3666 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3667 2020-21 ರಾಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3668 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3669 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3670 2020-21 ಹೂಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3671 2020-21 ಅಮೃತ್ .ಮುಗುಳ್ಳ ವಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3672 2020-21 ರೇಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3673 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3674 2020-21 ಅನನ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3675 2020-21 ಧಭಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3676 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3677 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3678 2020-21 ರಾಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3679 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



3680 2020-21 ದತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3681 2020-21 ನಾಗಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3682 2020-21 ಭೀಭವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3683 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3684 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3685 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3686 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3687 2020-21 ನಾಗಿಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3688 2020-21 ಹುಷನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3689 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3690 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3691 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3692 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3693 2020-21 ಈಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3694 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3695 2020-21 ಹರಿಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3696 2020-21 ಭಡಿವಾಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3697 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3698 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3699 2020-21 ಹೈದರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3700 2020-21 ಮೇೀಸನಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3701 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3702 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3703 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3704 2020-21 ANASUBAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3705 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3706 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3707 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ  ಬುಔಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3708 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3709 2020-21 ನಜಾಭಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3710 2020-21 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3711 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3712 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3713 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3714 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3715 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3716 2020-21 ಚನನ ಫಷ  ಜೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3717 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3718 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3719 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3720 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3721 2020-21 ಫಷಯಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3722 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3723 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3724 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3725 2020-21 ಕ್ಷ್ಸಾನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3726 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3727 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3728 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3729 2020-21 ಅಔಕ  ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3730 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3731 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3732 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3733 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3734 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3735 2020-21 ಮ್ಮವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3736 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3737 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3738 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3739 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3740 2020-21 LATA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3741 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3742 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3743 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3744 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3745 2020-21 ಸೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3746 2020-21 ಆಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3747 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3748 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3749 2020-21 ಸೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3750 2020-21 ಯವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3751 2020-21 ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3752 2020-21 ಸುನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3753 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3754 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3755 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3756 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3757 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3758 2020-21 ಔವಿತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3759 2020-21 ಶಂಔರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3760 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3761 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3762 2020-21 ಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3763 2020-21 SHOBA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3764 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3765 2020-21 ಬಾಲಾರ ಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3766 2020-21 HAMU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3767 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3768 2020-21 ವಯಣ  ಮ್ಮಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3769 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3770 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3771 2020-21 ಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3772 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3773 2020-21 ಗೀವಿಂಡ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3774 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3775 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3776 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3777 2020-21 ಮ್ಸೀನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



3778 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3779 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3780 2020-21 ಮೇೀತಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3781 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಯಾದವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3782 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3783 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3784 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3785 2020-21 ನಜಮ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3786 2020-21 ಫನಸಿಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3787 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಷತಾಾ ರ್ ಫುಲಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3788 2020-21 ರುದರ ಭಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3789 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3790 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3791 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3792 2020-21 ಪಪ್ಪಯಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3793 2020-21 ಹೇಮು ಚವಾಹ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3794 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3795 2020-21 ಚನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3796 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3797 2020-21 ದವಯಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3798 2020-21 ನಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3799 2020-21 ಅನೀಲಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3800 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3801 2020-21 ಸಂಖಶೄತೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3802 2020-21 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3803 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಔಲ್ಲೂ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3804 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3805 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3806 2020-21 ಆನಂದ ರೇ  ಹಾಖಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3807 2020-21 ಆನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3808 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3809 2020-21 ಗೀನಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3810 2020-21 ಮುಸಾಕನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3811 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3812 2020-21 ಸನಮ ಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3813 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3814 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3815 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3816 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3817 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನನಹಾಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3818 2020-21 ತುಳಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3819 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3820 2020-21 ಫನಸಿಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3821 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3822 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3823 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಮ್ಮಲ್ಲತಿಯಾಲ್ಲತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3824 2020-21 ಶಕ್ ಫಾಕ್ ವರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  *ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3825 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಲಾಯ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3826 2020-21 ಎಂಡಿ ಆಸಿಫ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3827 2020-21 ಭೀಭಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3828 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3829 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಮ್ಮಲ್ಲತಿಯಾಲ್ಲತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3830 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3831 2020-21 ಚಂದರ ಶಕಯ ಹುನನ ಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3832 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3833 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಎಚ ಬಿರಾದಾರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3834 2020-21 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3835 2020-21 ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3836 2020-21 ಆಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3837 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3838 2020-21 ರಾಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3839 2020-21 ಚಂಗುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3840 2020-21 ಹುನುನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3841 2020-21 ಸಿೀತಾರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3842 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3843 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3844 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3845 2020-21 ರಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3846 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3847 2020-21 ಚೇತ್ನ್ಸ ಎಸ್ ಹಂದಕೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3848 2020-21 ನರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3849 2020-21 ಅಂಬೆ ಸಡದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3850 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3851 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮಯ ಸಿ ಬೄನಔನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3852 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3853 2020-21 ಯಾಸಿನಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3854 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3855 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಮಂಥಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3856 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3857 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3858 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3859 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3860 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3861 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3862 2020-21 ಶಿ  ನಟಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3863 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3864 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3865 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ರೀನ್ಸ ಮ್ಮಡಲಾಗಿದೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3866 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕ್ದದಮ್ ಷಾ ದವಷಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3867 2020-21 ಭಕಾಡುಮ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3868 2020-21 ಚಾಣ  ಗುಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3869 2020-21 ಸನಮಂತಾರ ಮ ರೇಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3870 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3871 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3872 2020-21 ದುಲ  ದೇಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3873 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3874 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3875 2020-21 ಷಯದಾರ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್



3876 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3877 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3878 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGIಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3879 2020-21 ಗುಂಡ  ಅಯದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3880 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3881 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3882 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3883 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3884 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3885 2020-21 ಬೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3886 2020-21 ಬೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3887 2020-21 ಶಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3888 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

3889 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಮೆಕರ ೀನ್ನಯ ಟರ ಯಂಟಿ್  ಮ್ಸಔಿ ಟ ಸ್ಷ-ಫ್ೀಲ್ಲಮರ್ ಸೆ ಿೀ ಗ್ರರ ೀಡ್ I (2) ಲ್ಲಕ್ಷ್ವ ಡ್

PÀæ.¸ÀA  ಶಷ ರೈತ್ಯ ಹೆಷರು ಜಲ್ಲೂ ಮ ಹೆಷರು ತಾಲ್ಲಕಾ ಹೆಷರು ಹೀಫಳ್ಳ ಹೆಷರು UÁæªÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¸Ë®§å
1 2020-21 ಶಂಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

2 2020-21 ಗುಂಡ್ಟ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

3 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

4 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

5 2020-21 ಬಿಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

6 2020-21 ಖಜರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

7 2020-21 ನಾಖರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

8 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

9 2020-21 ಭಣಿಔರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

10 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

11 2020-21 ನಾಖಣಣ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

12 2020-21 ಸೀಮ್ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

13 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

14 2020-21 ಚನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

15 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

16 2020-21 ಉತ್ಾ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

17 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

18 2020-21 ಮೆನಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

19 2020-21 ಬಖವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

20 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

21 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

22 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

23 2020-21 ಸಾಯಿಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

24 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

25 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

26 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

27 2020-21 ಭಲಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

28 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

29 2020-21 ರಾಜಶಕಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

30 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

31 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

32 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

33 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

34 2020-21 ಶಿರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

35 2020-21 SHNKAREPPA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

36 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

37 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

38 2020-21 ಚನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

39 2020-21 ಲ್ಲಂಖನಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

40 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

41 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

42 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

43 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

44 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

45 2020-21 ನಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

46 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

47 2020-21 ಉಮಶ್ ಎನ್ಸ ಮ್ಮಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

48 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

49 2020-21 ಖಾಜಾಹುಸೆನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

50 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

51 2020-21 ಇರಾಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

52 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

53 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

54 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

55 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

56 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

57 2020-21 ಆನಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

58 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

59 2020-21 ಹುನನ ಚಚ   ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

60 2020-21 ಶಶಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

61 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

62 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

63 2020-21 ಸಾಮಬಾಗೌಡ ಚಂದರ ಶಕಯ ಮ್ಮಯಷಯಗಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

64 2020-21 ಶೇೀಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

65 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

66 2020-21 ಬಾಬಾಸಾಬ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

67 2020-21 ಶಕ  ಮೇೀಟಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

68 2020-21 ವಿಜಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

69 2020-21 ಮೇಹ್ದ  ಅಕ್ಷ್ೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

70 2020-21 ಭಾಯತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

71 2020-21 ಬೆಲ  ಷನಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

72 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಸಿಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

73 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

74 2020-21 ಚಿತಂಫಯರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

75 2020-21 SHNKAREPPA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

76 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

77 2020-21 ಭೂತ್ಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

78 2020-21 ವಯಣ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

79 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

80 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

81 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



82 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

83 2020-21 PRVATI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

84 2020-21 PRVATI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

85 2020-21 ರಾಜಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

86 2020-21 ರಾಜಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

87 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

88 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

89 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

90 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

91 2020-21 ಸಾಯಿಬನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

92 2020-21 ಸಾಯಿಬನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

93 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

94 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

95 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

96 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

97 2020-21 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

98 2020-21 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

99 2020-21 ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

100 2020-21 ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

101 2020-21 ಶಿವಾನಂದಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

102 2020-21 ಶಿವಾನಂದಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

103 2020-21 AMBUSING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

104 2020-21 AMBUSING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

105 2020-21 ಎಂಡಿ ಜಹೀರುದದ ೀನ್ಸ ಸಸೂಷರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

106 2020-21 ಎಂಡಿ ಜಹೀರುದದ ೀನ್ಸ ಸಸೂಷರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

107 2020-21 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

108 2020-21 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

109 2020-21 ಮ್ಮವಕ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

110 2020-21 ಮ್ಮವಕ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

111 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

112 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

113 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

114 2020-21 ಶೇೀಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

115 2020-21 ಶೇೀಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

116 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

117 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

118 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

119 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

120 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

121 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

122 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

123 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

124 2020-21 ಫಷರಾಜ ಮುಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

125 2020-21 ಫಷರಾಜ ಮುಲ್ಲು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

126 2020-21 ಶೇೀಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

127 2020-21 ಶೇೀಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

128 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

129 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

130 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

131 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

132 2020-21 ದಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

133 2020-21 ದಾಮು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

134 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

135 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

136 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

137 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

138 2020-21 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

139 2020-21 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

140 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

141 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

142 2020-21 ಭೀಭಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

143 2020-21 ಭೀಭಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

144 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

145 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

146 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

147 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

148 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

149 2020-21 ಅಮೃತ್ವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

150 2020-21 ಅಮೃತ್ವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

151 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

152 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

153 2020-21 ರೇಖಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

154 2020-21 ರೇಖಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

155 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

156 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

157 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

158 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

159 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

160 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

161 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

162 2020-21 ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

163 2020-21 ಗ್ರಮತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

164 2020-21 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

165 2020-21 ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

166 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

167 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

168 2020-21 ಉಷಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

169 2020-21 ಉಷಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

170 2020-21 ಸಷನ್ಸ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

171 2020-21 ಭಭತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

172 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಸಕ್ಷ್ೀಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

173 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

174 2020-21 ತೇಜು ಚವಾಹ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

175 2020-21 ಇಂದರ  ಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

176 2020-21 ಸಾವಿತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

177 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

178 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ   ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

179 2020-21 ಭಧುಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



180 2020-21 ಶಿರ ೀ ಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

181 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

182 2020-21 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

183 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

184 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

185 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಮ್ಮಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

186 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

187 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

188 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

189 2020-21 ಅನವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

190 2020-21 ಅಮೃತ್ ಆರ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

191 2020-21 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

192 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

193 2020-21 ಅನವ ರ್ ಹುಸೇನ್ಸ ಅಬಾಫ ಸ್ ಶಖ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

194 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

195 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

196 2020-21 ಜಾಕ್ಷ್ರ್ ಹುಸೇನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

197 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

198 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

199 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

200 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

201 2020-21 ಚನನ ಫಷಿ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

202 2020-21 ಜಮಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಡ್ಟಂಗಿಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

203 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

204 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

205 2020-21 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

206 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

207 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

208 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

209 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

210 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

211 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

212 2020-21 ಸನುಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

213 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

214 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

215 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

216 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

217 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

218 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

219 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

220 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

221 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

222 2020-21 ಗುರುದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

223 2020-21 ಗುಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

224 2020-21 ಷಫನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

225 2020-21 ಗಿರಿೀಶ್ ಔಲಾಯ ನರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

226 2020-21 ಆನಂದಾಮಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

227 2020-21 ಅಮೃತ್  ಎಸ್ ಚೌಡಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

228 2020-21 ಅನನ ಪೂಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

229 2020-21 ಸೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

230 2020-21 ಫಷರಾಜ ಆರ್ ಹಾಲ ಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

231 2020-21 ಫಷರಾಜ ಆರ್ ಹಾಲ ಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

232 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

233 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

234 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

235 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

236 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

237 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

238 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

239 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

240 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

241 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಜನಔಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

242 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

243 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

244 2020-21 ಆನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

245 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

246 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

247 2020-21 ಔಭಲಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

248 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

249 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

250 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಡಡ ನಕೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

251 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

252 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

253 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

254 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ಚಲ್ಲು ೀರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

255 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

256 2020-21 ಭಚೇಂದರ ನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

257 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

258 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

259 2020-21 ಅನುಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

260 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

261 2020-21 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲದ ಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

262 2020-21 ಭಹಾದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

263 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

264 2020-21 ಬಂಡ್ಟ  ಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

265 2020-21 ಭಹಾನಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

266 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

267 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

268 2020-21 ಶಾಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

269 2020-21 ಅನುಷಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

270 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

271 2020-21 ಜಾನಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

272 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

273 2020-21 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲದ ಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

274 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

275 2020-21 ಔಭಲಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

276 2020-21 ನಭಷಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

277 2020-21 ಭಲಔಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



278 2020-21 ಉಭಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

279 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

280 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

281 2020-21 ಎಂಡಿ ರಾಸಿಡ್ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

282 2020-21 ಫಷವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

283 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

284 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

285 2020-21 ವಾಹ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

286 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

287 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

288 2020-21 ಕಾಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

289 2020-21 ಕಾಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

290 2020-21 ರಾಭಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

291 2020-21 ತುಳಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

292 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

293 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

294 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

295 2020-21 ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

296 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

297 2020-21 ಅನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

298 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

299 2020-21 ಕ್ಷ್ವನರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

300 2020-21 ಮ್ಮದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

301 2020-21 ಭಹಾದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

302 2020-21 ಫಜರಂಖಲಾಲ್ ಜಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

303 2020-21 ನಂಖಭಮ  ಕೆಯಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

304 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

305 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

306 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

307 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

308 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

309 2020-21 ಆಬಡ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

310 2020-21 ಆಬಡ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

311 2020-21 ರಾಜಶಕಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

312 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

313 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

314 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

315 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

316 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

317 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

318 2020-21 ಅನುಸೂಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

319 2020-21 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

320 2020-21 ಖಾಜಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

321 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

322 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

323 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

324 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

325 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

326 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

327 2020-21 ಭಾಯತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

328 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

329 2020-21 ರಾಣೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

330 2020-21 ಪಂಡಿತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

331 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

332 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

333 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

334 2020-21 ಅಮ್ಸತ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

335 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

336 2020-21 ಅಮ್ಸತ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

337 2020-21 ದೇವಮುಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

338 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

339 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

340 2020-21 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

341 2020-21 ರಾಣೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

342 2020-21 ಅನುಸೂಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

343 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

344 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

345 2020-21 ಆನಂದರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

346 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

347 2020-21 ಸಂತೀಷಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

348 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

349 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

350 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

351 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ದಂಡಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

352 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

353 2020-21 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

354 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

355 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

356 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

357 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

358 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

359 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

360 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ನಂದ್ದರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

361 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

362 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

363 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

364 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

365 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

366 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

367 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

368 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

369 2020-21 ಕಾವಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

370 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

371 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

372 2020-21 ಉಮ್ಮಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

373 2020-21 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

374 2020-21 ಜೈದರ ತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

375 2020-21 ಪ್ಪಂಡು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



376 2020-21 ಭಹಾಂತ್  ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

377 2020-21 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

378 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

379 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

380 2020-21 ವಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

381 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

382 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

383 2020-21 ಈಯಭಮ  ಎನ್ಸ ಬೄಳಗಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

384 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

385 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಭಡಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

386 2020-21 ಗುರುದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

387 2020-21 ಪೀಯ  ತೆಂಖಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

388 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

389 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಮ್ಮಳವಾಡಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

390 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

391 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

392 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

393 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

394 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

395 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

396 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

397 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

398 2020-21 ರಾಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

399 2020-21 ಹುಲ್ಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

400 2020-21 ಸನುಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

401 2020-21 ಬಖವಂತ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

402 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

403 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

404 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

405 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

406 2020-21 ಜಖದೇ  ಸಿ ಕಂಬಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

407 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

408 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

409 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

410 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

411 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

412 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

413 2020-21 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

414 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಎಸ್ ತ್ಳವಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಕ ಲಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

415 2020-21 ಗುಜಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

416 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

417 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

418 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂ Kap ಔನ್ನರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

419 2020-21 ವಯಣ  ನಾಯಕ ೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

420 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

421 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

422 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

423 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

424 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

425 2020-21 ಭಸದೇವ್ ಆರ್ ಕಯಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

426 2020-21 ಶಂಔಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

427 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

428 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

429 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

430 2020-21 ಭದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

431 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

432 2020-21 ತುಳಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

433 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

434 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

435 2020-21 ವರ ಣಕಮ್ಮಯ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

436 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

437 2020-21 ಅಂಬಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

438 2020-21 ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

439 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

440 2020-21 ನಾನಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

441 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಮುಲಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

442 2020-21 ಹನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

443 2020-21 ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

444 2020-21 ವಿಜಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

445 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

446 2020-21 ಭಾಯತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

447 2020-21 ಶಂಔರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

448 2020-21 ಹರೇಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

449 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

450 2020-21 ಮ್ಮಯ ಕ್್ಬುಲ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

451 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

452 2020-21 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

453 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

454 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

455 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

456 2020-21 AKSAR SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

457 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

458 2020-21 ಜೀರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

459 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಎಚ ಬಿರಾದಾರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

460 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

461 2020-21 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

462 2020-21 ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

463 2020-21 ಸುರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

464 2020-21 ಕೇವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

465 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

466 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

467 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

468 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

469 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

470 2020-21 ಸನಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

471 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

472 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

473 2020-21 ಶರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



474 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

475 2020-21 ದಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

476 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

477 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

478 2020-21 ದಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

479 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

480 2020-21 ಸಿದುದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

481 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

482 2020-21 ಶಿರ ೀಗೀಪ್ಪಲ್ ಮೇಸನಾೂ ಲ್ ವಾಯ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

483 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

484 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

485 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

486 2020-21 ಅಯವಿಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

487 2020-21 ಸುರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

488 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

489 2020-21 ಭಜ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

490 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

491 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

492 2020-21 ಹೆಮ್ಸ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

493 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

494 2020-21 ಅಔಫ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

495 2020-21 ಅಭಕಾಷಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

496 2020-21 ಅಂಫರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

497 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

498 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

499 2020-21 ಕೇವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

500 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

501 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

502 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

503 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

504 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

505 2020-21 ಫನುನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

506 2020-21 ಫಷಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

507 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

508 2020-21 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

509 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

510 2020-21 ಮೇಸಮ ದ್ ನವಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

511 2020-21 ಸಂಖ  ಚೊೀಯಖಸಿಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

512 2020-21 ನಾಖಣಣ  ಚೌಡ್ರಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

513 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

514 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

515 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

516 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

517 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

518 2020-21 ರಾಭಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

519 2020-21 ದಷಾ ಗಿರ್ ನಬಿೀಸಾಹಾಬ್ ಮುಜಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಔಲಕಟಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

520 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

521 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

522 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

523 2020-21 ವಿನೀದಕಮ್ಮಯ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

524 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

525 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

526 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

527 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

528 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

529 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

530 2020-21 ಖಜಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

531 2020-21 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

532 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

533 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

534 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

535 2020-21 ಸಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

536 2020-21 ಸಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

537 2020-21 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

538 2020-21 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

539 2020-21 ಜಾಪರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

540 2020-21 ಜಾಪರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

541 2020-21 ರ ಲಾಹ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

542 2020-21 ರ ಲಾಹ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

543 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

544 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

545 2020-21 ಬಾಲಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

546 2020-21 ಭಲೂ   ಮವವಂತ್ ಯಾದಗಿರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

547 2020-21 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

548 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

549 2020-21 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

550 2020-21 ಸೀಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

551 2020-21 ರಾಜಯ  ಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

552 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

553 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

554 2020-21 ಗುರುರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

555 2020-21 ಭಶಾಕ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

556 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

557 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಮಡಗುಡಿೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

558 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

559 2020-21 ನಭಮ  ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

560 2020-21 ಸುನಂದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

561 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

562 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

563 2020-21 ಖಜಾನಂದ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

564 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

565 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

566 2020-21 MD ವಕ್ಷ್ೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

567 2020-21 ಎಂಡಿ ಜಲ್ಲೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

568 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

569 2020-21 ಚನನ ವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

570 2020-21 ಶಾಯ ಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

571 2020-21 ವಿವವ ನಾಥರಾವ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



572 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

573 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

574 2020-21 ಭೀಭಣಣ  ದಡಿಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

575 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

576 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಷಫಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

577 2020-21 ತ್ಭಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

578 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

579 2020-21 ಗುರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

580 2020-21 ಭರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

581 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

582 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

583 2020-21 ಶಿಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

584 2020-21 ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

585 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

586 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

587 2020-21 ಬಖವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

588 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

589 2020-21 ಚಿನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

590 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

591 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

592 2020-21 ಭಹಾಂತೇವ ಔಯಮುಚಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

593 2020-21 ಚೆನನ ವಿೀಯ  ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

594 2020-21 ಜೆಟೆಟ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

595 2020-21 ಯವಿ ಕಮ್ಮರ್ ಹ ಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

596 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

597 2020-21 ಕ್ಷ್ವನರಾವ್ ಎಸ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

598 2020-21 ಜೈತುನಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

599 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

600 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

601 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

602 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

603 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

604 2020-21 ಸುಬದರ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

605 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

606 2020-21 ಜಟೆಟ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

607 2020-21 ಭೀಜರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

608 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

609 2020-21 ಯವಿೀಂದರ  ಮೇೀಟಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

610 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

611 2020-21 ವೆಂಔಟೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

612 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಕೀಬಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

613 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನೀಫ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

614 2020-21 ಸಂತೀಶ ಆಂದನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

615 2020-21 ಅನವ ರ್ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

616 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

617 2020-21 ರುದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

618 2020-21 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

619 2020-21 ಇಂದಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

620 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

621 2020-21 ಅಶೇೀಕಮ್ಮಯ ಎಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

622 2020-21 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

623 2020-21 ಫಷಭಮ  ಅಡಿಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

624 2020-21 ಅನಾನ ರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

625 2020-21 ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

626 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

627 2020-21 ರುಕಮ ದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

628 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

629 2020-21 ಶಿಯೀಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

630 2020-21 ಮ್ಮರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

631 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಭಷಯಬೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

632 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

633 2020-21 ಈಯಣಣ  ಎಸ್ ಸಿನ್ನನ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

634 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

635 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಎಂ ಸಯಳಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

636 2020-21 ನಸಿೀರುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

637 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

638 2020-21 ಗುರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

639 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

640 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

641 2020-21 ಸಾವಿತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

642 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಎಂ ವಾಖದ ಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

643 2020-21 ಜಖನಾಥ ಬಿಡೂನ ಔಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

644 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

645 2020-21 ಔಸೂಾ ಬಾಷಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

646 2020-21 ಭಡಿವಾಳಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

647 2020-21 SIDAPPA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

648 2020-21 ನಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

649 2020-21 ಈಯಣಣ  ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

650 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ರೇ  ಚಿನಮ ಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

651 2020-21 ನಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

652 2020-21 ದಯಾನಂದ ಚಿನಭಗೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

653 2020-21 ಅಣಣ  ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

654 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಮಲಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

655 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

656 2020-21 ಧೂಳ  ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

657 2020-21 ಪಂಚಕ್ಷ್ರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

658 2020-21 ಮಭನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

659 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

660 2020-21 ಧೂಳ  ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

661 2020-21 ಪಂಚಕ್ಷ್ರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

662 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

663 2020-21 ತಾಯಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

664 2020-21 ಭಲಕ ಣಣ  ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

665 2020-21 ಚನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

666 2020-21 ಫಷರಾಜ ಗುರು  ನಂದಾಯ ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

667 2020-21 ನಾಖಮಯ  ಎಸ್ ಹೀಯಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

668 2020-21 ವಿವವ ರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

669 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಎಸ್ ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



670 2020-21 ನಾಖಮೂತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

671 2020-21 ಫನಶಂಔಯ  ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

672 2020-21 ERAPPA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

673 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

674 2020-21 ಶಾಂತ್ಮಯ  ಸಾವ ಮ್ಸ ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

675 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

676 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ   ರೆಭಮ ಣಿಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

677 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

678 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

679 2020-21 ರಾಧಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

680 2020-21 ರಾಧಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

681 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

682 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

683 2020-21 ವಿೀಯಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

684 2020-21 ವಿೀಯಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

685 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

686 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

687 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

688 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

689 2020-21 ಮೇೀಡಿನ್ಸ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

690 2020-21 ಮೇೀಡಿನ್ಸ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

691 2020-21 ಮೇೀಡಿನ್ಸ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

692 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

693 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

694 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

695 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

696 2020-21 ಅಜೀಜ್ ಮ್ಸಯಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

697 2020-21 ಅಜೀಜ್ ಮ್ಸಯಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

698 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

699 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

700 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

701 2020-21 ಕಾಂಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

702 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

703 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

704 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

705 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

706 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

707 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

708 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

709 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

710 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

711 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

712 2020-21 ಸುಶಿೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

713 2020-21 ಸುಶಿೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

714 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

715 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

716 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

717 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

718 2020-21 ಸರಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

719 2020-21 ಸರಿರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

720 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

721 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

722 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

723 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

724 2020-21 ಬಾಬುಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

725 2020-21 ಬಾಬುಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

726 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

727 2020-21 ಶಿ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

728 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

729 2020-21 ಗುಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

730 2020-21 ಗಿಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

731 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

732 2020-21 ಅಂಜಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

733 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

734 2020-21 ಮುನುನ  ಪ್ಪಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

735 2020-21 ಮುನುನ  ಪ್ಪಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

736 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

737 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

738 2020-21 ವಿೀಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

739 2020-21 ಗಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

740 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

741 2020-21 ವಿೀರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

742 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

743 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

744 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

745 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

746 2020-21 ಚಾಂದ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

747 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

748 2020-21 ಗೀಯಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

749 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

750 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

751 2020-21 ಉಲಾೂ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

752 2020-21 ಖಾಜಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

753 2020-21 ರಾಣೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

754 2020-21 ರಾಣೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

755 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

756 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

757 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

758 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

759 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

760 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಗಂಜಲಂಖೇಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

761 2020-21 ಬಾಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

762 2020-21 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

763 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

764 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

765 2020-21 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

766 2020-21 ಸಿದಾಧ ರೂhಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

767 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂ n ಎನ್ಸ ಮಂಥಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



768 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

769 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

770 2020-21 ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

771 2020-21 ಅಔಫ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

772 2020-21 ಯಮಶ್ ಹಡಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

773 2020-21 ವಿೀಯಕ್ಷ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

774 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

775 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

776 2020-21 ಯದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

777 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

778 2020-21 ನಬಿ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

779 2020-21 ನಬಿ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

780 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

781 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

782 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

783 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

784 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

785 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

786 2020-21 ಸುಫವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

787 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

788 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

789 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

790 2020-21 ರಾಚಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

791 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಸಮ್ಸೀದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

792 2020-21 ಷವಾಷನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

793 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

794 2020-21 ಯಶುರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

795 2020-21 ಚಂದರ ಶಕಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

796 2020-21 ಫಷಯಜ್ ಪತಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

797 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

798 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

799 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

800 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

801 2020-21 ಶಿರಾಜ ಜಮ್ಸದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

802 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

803 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

804 2020-21 ಮಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

805 2020-21 ಕಾವಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕಲ್ಲೂ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

806 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

807 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

808 2020-21 ವಿಲಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಫಫಲಾದ ಯಾಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

809 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ನಾಖ  ಶಿರೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

810 2020-21 ಹುಸೇನ್ಸ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡ್ರನ ಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

811 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

812 2020-21 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

813 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

814 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

815 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

816 2020-21 ಚಂದ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

817 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

818 2020-21 ಖಾಜಾಹುಸೆನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

819 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

820 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

821 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

822 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

823 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಮ್ಮಔಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

824 2020-21 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

825 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

826 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

827 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

828 2020-21 ರಾಚಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

829 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

830 2020-21 ಪಂಡಿೂ ಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

831 2020-21 ಬಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

832 2020-21 ಶಿಮೂತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

833 2020-21 ಸಿಯಷಗಿ ಧಭಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

834 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

835 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

836 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

837 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

838 2020-21 ಜಮರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

839 2020-21 ಗುಂಡೂರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

840 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

841 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

842 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

843 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

844 2020-21 ಚಾಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

845 2020-21 ಶಿರಾಮ ಧರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

846 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

847 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

848 2020-21 ನಖಲ್ ಸಖಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

849 2020-21 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

850 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

851 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

852 2020-21 ವಾಚಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

853 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

854 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

855 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

856 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

857 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

858 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

859 2020-21 ಧಭಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

860 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

861 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

862 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

863 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ದಂಡಗೀಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

864 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

865 2020-21 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



866 2020-21 ಜನಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

867 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

868 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

869 2020-21 ಯವಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

870 2020-21 ಶಿಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

871 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

872 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

873 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

874 2020-21 ರುಔಕ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

875 2020-21 ಶಿಕಂದರ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ಭಡಿವಾಳ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

876 2020-21 ವಬಿಫ ೀರ್ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

877 2020-21 ಶಶಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

878 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

879 2020-21 ಲಾಲಾಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

880 2020-21 ಸುರೇಖಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

881 2020-21 ಕೈಲಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

882 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

883 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

884 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

885 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಸಿ ನಾಗ್ನರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

886 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

887 2020-21 ಗುಲಮ್ಮಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

888 2020-21 ಇಕಾಫ ಲ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

889 2020-21 ಫಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

890 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

891 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

892 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

893 2020-21 ಸುಲೀಚನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

894 2020-21 ಸುರೇಖಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

895 2020-21 ಸೈಮದ್ ಸಿರಾಜುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

896 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

897 2020-21 ಸಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

898 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

899 2020-21 ವಿಔರ ಮ್ ಬಾಬುರಾವ್ ದುವಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

900 2020-21 ವಿೀಯಬದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

901 2020-21 ವಿೀಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

902 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

903 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

904 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

905 2020-21 ರೀಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

906 2020-21 ಷಲೇಹಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

907 2020-21 ಸಾಯ ಂಡಿೀಪ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

908 2020-21 ಷರೀಜಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

909 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

910 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

911 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

912 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

913 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಭಹಾಖನವ ತೀಂಡಕಾಲಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

914 2020-21 ಮ್ಮಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

915 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

916 2020-21 ಸಂಖಮಶ್ ತೆಂಗಿೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

917 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

918 2020-21 ಭಲಕ ಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

919 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

920 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ವಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

921 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

922 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

923 2020-21 ಎಂಕೆಆರ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

924 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

925 2020-21 ನಾಗಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

926 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಸಮ್ಸೀದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

927 2020-21 ದತೆಾ ೀಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

928 2020-21 ಫದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

929 2020-21 ಯಘುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

930 2020-21 ಕವ  ಎಂ ಜಮ್ಮದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

931 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

932 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

933 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

934 2020-21 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

935 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಜೀಣಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಬಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

936 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

937 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

938 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

939 2020-21 ಜಯ ೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

940 2020-21 ಅಲ್ಲಸಾಬ್ ಇಸಾಮಯಿಲಿಾಬ್ ಶಖ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

941 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

942 2020-21 ಬಾಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

943 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

944 2020-21 ರ ಭು ದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

945 2020-21 ವಿೀಯಬದರ   ರುದರ ಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

946 2020-21 ಶಿಯಚಚ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

947 2020-21 ಫಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

948 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

949 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಎಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

950 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

951 2020-21 ಜಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

952 2020-21 ಗುರುಫಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

953 2020-21 ಹೇಮಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

954 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

955 2020-21 ರ ಭು ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

956 2020-21 ವಯಣಫಷ  ವಿಕೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

957 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

958 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

959 2020-21 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

960 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

961 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

962 2020-21 ಔಲಾಯ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

963 2020-21 ಶಿರ ಸಾದ್ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



964 2020-21 ತುಕಾರಾಂ ಯಥೀಡ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

965 2020-21 ಮುಮ್ಮತಾಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

966 2020-21 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

967 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

968 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

969 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಚಿಗೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

970 2020-21 ತ್ನವ ರ್ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹೀಂ ಶೆಖ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

971 2020-21 ಸೈಡ್ ಲ್ಲಯುಲಾೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

972 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

973 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

974 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

975 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

976 2020-21 ಇಮ್ಮಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

977 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

978 2020-21 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

979 2020-21 ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

980 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

981 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

982 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

983 2020-21 ಭಧುಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

984 2020-21 ಭಧುಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

985 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

986 2020-21 ಭಲೂ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

987 2020-21 ಫಷನಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

988 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

989 2020-21 ಜಖದೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

990 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

991 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

992 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

993 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

994 2020-21 ಶಾಯ್ಕ  ಚಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

995 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

996 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

997 2020-21 ಗುಂಡರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

998 2020-21 ಭಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

999 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1000 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1001 2020-21 ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1002 2020-21 ಜಾಂಟ ಎಸ್ ಬಯಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1003 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲಾಯ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1004 2020-21 ಅನೀಲಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1005 2020-21 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1006 2020-21 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1007 2020-21 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1008 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1009 2020-21 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1010 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1011 2020-21 ದಂಡುಗಿರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1012 2020-21 ಕಾವರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1013 2020-21 ದಂಡುಗಿರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1014 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1015 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1016 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1017 2020-21 ಚಿತ್ಾ ರಂಜನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1018 2020-21 ಚಿತ್ಾ ರಂಜನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1019 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1020 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1021 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1022 2020-21 ಛಾಯಾ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1023 2020-21 ಎಂ ಸನೀಫ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1024 2020-21 ಬಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1025 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1026 2020-21 ಚನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1027 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1028 2020-21 ಸೂಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1029 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1030 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಮುಖಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1031 2020-21 ತಿ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1032 2020-21 ಸುನಂದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1033 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1034 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1035 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1036 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1037 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1038 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1039 2020-21 ದತಾಾ ತೆರ ೀಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕಾನಸಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1040 2020-21 ಅನೀಲಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1041 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1042 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1043 2020-21 ರಾಚಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1044 2020-21 ರಾಚಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1045 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1046 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1047 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1048 2020-21 ರಾಭಕಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1049 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1050 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1051 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1052 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1053 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1054 2020-21 ಆಬಡ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1055 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1056 2020-21 ಅನಂತ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1057 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1058 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1059 2020-21 NIGAPPA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1060 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಹಂಗೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1061 2020-21 ಮ್ಸೀನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



1062 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1063 2020-21 ಶಿವಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1064 2020-21 ವಿೀಯಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1065 2020-21 ಶಿರುದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1066 2020-21 ಅಲ್ಲಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1067 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1068 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1069 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1070 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1071 2020-21 ಸಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1072 2020-21 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1073 2020-21 ಜಾಪರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1074 2020-21 ರ ಲಾಹ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1075 2020-21 ಹರಿಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1076 2020-21 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1077 2020-21 ರ ಮ್ಸೀಳಾ ರ ಕಾವ ದಾಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1078 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1079 2020-21 ಕ್ಷ್ಸಾನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1080 2020-21 ಸಿೀತಾರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1081 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜಾಪರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1082 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1083 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1084 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1085 2020-21 ಶಿರ ೀಧಯರಾವ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1086 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1087 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1088 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1089 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1090 2020-21 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1091 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1092 2020-21 ರುದರ ಭಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1093 2020-21 ಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1094 2020-21 SHOBA ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1095 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1096 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1097 2020-21 ವಯಣ  ಮ್ಮಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1098 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1099 2020-21 ತುಳಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1100 2020-21 ಸಜಾಯತ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1101 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಔನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1102 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1103 2020-21 ಗುರುಮೂತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1104 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1105 2020-21 ಸುಲ್ಲಭನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1106 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1107 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1108 2020-21 ಮೇಸಭದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1109 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1110 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1111 2020-21 ವಿಲಸುಕಮ್ಮಯ ಮ್ಮಯ ಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1112 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1113 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1114 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1115 2020-21 ಚನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1116 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1117 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1118 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1119 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1120 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1121 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1122 2020-21 ಚನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1123 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1124 2020-21 ಪುತ್ಲ್ಲ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1125 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1126 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1127 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1128 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1129 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1130 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1131 2020-21 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1132 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1133 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1134 2020-21 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1135 2020-21 ಹೂಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1136 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಎಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1137 2020-21 ಸುರೇಖಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1138 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1139 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1140 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1141 2020-21 ಯಶುರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1142 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1143 2020-21 ರಾಧಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1144 2020-21 ಶೄವ ೀತಾ ಆರ್ ಭೀಭಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1145 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1146 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1147 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1148 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1149 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1150 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಮುಔರ ಂಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1151 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1152 2020-21 ಷಮಯ ದ್ ಜಾವಿದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1153 2020-21 ಬಾಬುಗೌಡ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1154 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಸಿೀರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1155 2020-21 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1156 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1157 2020-21 ಭಾಯತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1158 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1159 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂH ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



1160 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1161 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1162 2020-21 ಅಮೃತ್  ಎಸ್ ಚೌಡಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1163 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಆರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1164 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1165 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1166 2020-21 ದೌಲತ್ರ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1167 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1168 2020-21 ಔರಿೀಂ ಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1169 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1170 2020-21 ಮ್ಮಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1171 2020-21 ಸಂಖಮಶ್ ತೆಂಗಿೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1172 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1173 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1174 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1175 2020-21 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1176 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1177 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1178 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1179 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1180 2020-21 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1181 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1182 2020-21 ಘಾಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1183 2020-21 ಸೈಜಾಡಿಫ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1184 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1185 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1186 2020-21 ಇರಾಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1187 2020-21 ವಿೀಯಬದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1188 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಖಂಡ್ಟರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1189 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1190 2020-21 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1191 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1192 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1193 2020-21 ಅಂಫರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1194 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1195 2020-21 ಶೇೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1196 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1197 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1198 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1199 2020-21 ಸುನೀಲಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1200 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1201 2020-21 ದೇವಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1202 2020-21 ಶೇೀಭಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1203 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1204 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1205 2020-21 ಹರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1206 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1207 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1208 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1209 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1210 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1211 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1212 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1213 2020-21 ರಾಜೀಮ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1214 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1215 2020-21 ಅಂಬಾಜ ಕೃಷಾಣ ಜ ಖಜಾರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1216 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ಕೃಷಾಣ ಜ ಖಜೆರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1217 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1218 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ  ತಿ ಣಣ  ತ್ಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1219 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ  ತಿ ಣಣ  ತ್ಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1220 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1221 2020-21 ಜೈನೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1222 2020-21 SIDDALING ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1223 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1224 2020-21 ಸಾಹೇಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1225 2020-21 ವಿಟಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1226 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1227 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1228 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1229 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1230 2020-21 ಯಶುರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1231 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1232 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1233 2020-21 ಕಾಸಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1234 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1235 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1236 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಗ್ನಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1237 2020-21 ಧನಿ ಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1238 2020-21 ಹುಸೇನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1239 2020-21 ವಯಣ  ಮೂಔಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1240 2020-21 ಭಾಯತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1241 2020-21 ಭಹಾದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1242 2020-21 ರಾಭಯತ್ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1243 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1244 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1245 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1246 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1247 2020-21 ಪೀಯಮಯ  ಗುತೆಾ ೀದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1248 2020-21 ಚೂಟ್ಟ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1249 2020-21 ಭಧುಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1250 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅ ಚಚ ಂಡಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1251 2020-21 ಭಹಾದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1252 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1253 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1254 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1255 2020-21 ಕನುನ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1256 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1257 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



1258 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1259 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1260 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1261 2020-21 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1262 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1263 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1264 2020-21 ಮಂಟಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1265 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1266 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1267 2020-21 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ Hapಾ ಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1268 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1269 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1270 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1271 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1272 2020-21 ಅಂಫರಿೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1273 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂH ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1274 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1275 2020-21 ವಿಟಟ ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1276 2020-21 ದಷಾ ಗಿೀರ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1277 2020-21 ಭಧುರಾಮ ಸಖಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1278 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಷಣ್ಣಣ ರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1279 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1280 2020-21 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1281 2020-21 ಶಿಮೂತಿಷ ಅಶಟ ಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1282 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1283 2020-21 ಪೀಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕೆರೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1284 2020-21 ಸನಮ ಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1285 2020-21 ಶೇೀಭಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1286 2020-21 ಅಂಬಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1287 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1288 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಬಿ ಬಿಜಾಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1289 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ  ಎಸ್ ಭಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1290 2020-21 ಮೇಸನರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1291 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1292 2020-21 ಭಡಿವಾಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1293 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1294 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1295 2020-21 ಕಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1296 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1297 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಲಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1298 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1299 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1300 2020-21 ಯಘುವಿೀರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1301 2020-21 ಪ್ರ ೀಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1302 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1303 2020-21 ಗುರಿಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1304 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1305 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1306 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ನಲಕ ೀಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1307 2020-21 ವಿಠ್ಠ ಲ್ ನಯಸ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1308 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1309 2020-21 ಬಾಬು ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1310 2020-21 MD ಯಫಿೀಕ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1311 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1312 2020-21 ಸಂಜೀರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1313 2020-21 ಭನೆನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1314 2020-21 ಶಂಔಯರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1315 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1316 2020-21 ನಾಭದೇವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1317 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1318 2020-21 ಶಾಬೇದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1319 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1320 2020-21 ಅಂಬಾ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1321 2020-21 ಅನುಷಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1322 2020-21 ಬಿಸಿಮ ಲಾೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1323 2020-21 ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1324 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1325 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1326 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1327 2020-21 ಭಸದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1328 2020-21 ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1329 2020-21 ಸೀನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1330 2020-21 ಭೀಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1331 2020-21 ಶಂಔರ್ ಜಾಧವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1332 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1333 2020-21 ದೇಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1334 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1335 2020-21 ಶಿಡಡ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1336 2020-21 ಲಲಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1337 2020-21 ಪೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1338 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1339 2020-21 ಸೀನುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1340 2020-21 ಸುಣಷ ಗೀಲ್ಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1341 2020-21 ಶಂಔಯ  ಎಸ್ ಔರುಮ್ಸು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1342 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1343 2020-21 ಸಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1344 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1345 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1346 2020-21 ಗುರುಬೆ ಎಸ್ ಔಯಮುಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1347 2020-21 ಶಿವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1348 2020-21 ಜೈನಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1349 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1350 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1351 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ದೀಷ್ಠಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1352 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1353 2020-21 ಹುಚಚ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1354 2020-21 ವಯಣ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1355 2020-21 ಶಿವುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



1356 2020-21 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1357 2020-21 ಶಿಣಷಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1358 2020-21 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1359 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1360 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1361 2020-21 ಷಮಯ ದ್ ಫಾಸಿಯುಲಾೂ  ಹುಸೇನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1362 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಜನಔಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1363 2020-21 ಚನನ ಫಷಮಯ  ಎಸ್ ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1364 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ರಾಂಪುರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1365 2020-21 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಲಾಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1366 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1367 2020-21 ಭಡಿವಾಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1368 2020-21 ಚಂದರ ಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1369 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಸಾಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1370 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1371 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1372 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1373 2020-21 ಫಷಜ್ಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1374 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1375 2020-21 ಭಸರುದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1376 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1377 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1378 2020-21 ಸಂಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1379 2020-21 ಮ್ಮಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1380 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1381 2020-21 ಸಿದದ   ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1382 2020-21 ಭಚೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1383 2020-21 ಫಔಯಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1384 2020-21 ಯಹೀಂ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1385 2020-21 ಜೀನರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1386 2020-21 ಭಸಾಾ ನ್ಸ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1387 2020-21 ನಾರಾಮಣ ರಾಭ ಜಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1388 2020-21 ಜನಔರ್ ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1389 2020-21 ಅ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1390 2020-21 ಅ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1391 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1392 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1393 2020-21 ತಿ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1394 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1395 2020-21 ವಿದಾಯ ಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಬಮ ಡ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1396 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1397 2020-21 ಪಂಡರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1398 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1399 2020-21 ತೇಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1400 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1401 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1402 2020-21 ಯಶಿೀದ್ ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1403 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1404 2020-21 ತಾನಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1405 2020-21 ನಾನ್ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1406 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1407 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1408 2020-21 ಸನಮಂತಾರ ಮ ನೆರುನಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ವಾನಷಹಾಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1409 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1410 2020-21 ಜಖದೀವ ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1411 2020-21 ಶಿವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1412 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1413 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1414 2020-21 ಸೀನುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1415 2020-21 ಸುಣಷ ಗೀಲ್ಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1416 2020-21 ಸುಣಷ ಗೀಲ್ಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1417 2020-21 ಶಂಔಯ  ಎಸ್ ಔರುಮ್ಸು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1418 2020-21 ಗುರುಬೆ ಎಸ್ ಔಯಮುಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1419 2020-21 ಶಿವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1420 2020-21 ಕಮ್ಮಯಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1421 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1422 2020-21 ಕಮ್ಮಯಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1423 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1424 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1425 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಡಡ ನಕೇರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1426 2020-21 ಷಚಿನ್ಸ ಗೀಲ್ಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1427 2020-21 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1428 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1429 2020-21 ಶಿರಾಮ ನಾಮಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1430 2020-21 ಹುಲ್ಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1431 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1432 2020-21 ನಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1433 2020-21 ಕಲ್ಲೀಲ್ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1434 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1435 2020-21 ಇರಾಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1436 2020-21 ಬೆಲ  ಷನಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1437 2020-21 ಸುಲಾಾ ನ್ಸ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1438 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1439 2020-21 ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1440 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1441 2020-21 ಹುಚಚ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1442 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1443 2020-21 ಇಸುಫ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1444 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1445 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಜೀಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1446 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಮುಲಾಜೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1447 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1448 2020-21 Aಪರ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುಯಡಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1449 2020-21 ಸಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1450 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅ ಚಚ ಂಡಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1451 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1452 2020-21 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1453 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG



1454 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1455 2020-21 ಸರಿವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1456 2020-21 ಅನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1457 2020-21 ಖಣತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1458 2020-21 ದೀಲ್ಲಪುಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1459 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1460 2020-21 ಕಾಂತ್ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1461 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1462 2020-21 ಷಲೂ ೀಧಿನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1463 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1464 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1465 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1466 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1467 2020-21 ಫಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1468 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1469 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1470 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1471 2020-21 ಭಹಾಂತೇವ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1472 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1473 2020-21 ಗುರುರಾಜ ಯಮವವ ಯ ತೆಂಖಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1474 2020-21 ಶಂಭುಲ್ಲಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1475 2020-21 ಜುಫರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1476 2020-21 ವಶಿಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1477 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಜಳಖ ಬಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1478 2020-21 ಅಣಣ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1479 2020-21 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1480 2020-21 ಭಸಾಾ ನ್ಸ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1481 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲ್ಲಂಖಟ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1482 2020-21 ಇಂದುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1483 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1484 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1485 2020-21 ಷರೀಜಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಜಳಖ ಬಿ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1486 2020-21 ಖಜಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1487 2020-21 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1488 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1489 2020-21 ಸುನೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1490 2020-21 ಭಸಾಾ ನ್ಸ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1491 2020-21 ಮ್ಸೀನಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1492 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1493 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1494 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಕೀಲಿ್ಲರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1495 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1496 2020-21 ಕೇವರ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1497 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1498 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1499 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1500 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 5% SG

1501 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1502 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1503 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1504 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1505 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1506 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1507 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1508 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1509 2020-21 ಮ್ಸನಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1510 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ನಂಫಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1511 2020-21 ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1512 2020-21 ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1513 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1514 2020-21 ಶಿನಗೌಡ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1515 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ದೇಯಭಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1516 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1517 2020-21 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1518 2020-21 ಚಾಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1519 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1520 2020-21 ಗ್ರಮತಿರ  ದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1521 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1522 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1523 2020-21 ಅಶೇೀಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1524 2020-21 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜೇಗಿಷಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1525 2020-21 ಶಂಶಾದ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1526 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1527 2020-21 ವಯಣ  ನಾಯಕ ೀಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1528 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಇ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1529 2020-21 ಶಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1530 2020-21 ನಜೀರ್ ಅಸಭದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1531 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1532 2020-21 ಎಲ್ ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1533 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1534 2020-21 ಉಮ್ಮಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1535 2020-21 ಗೀಧಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1536 2020-21 ಫಷಣಣ   ವಹಾಪೂಯಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1537 2020-21 ಅಂಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1538 2020-21 ರ ಭುಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1539 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1540 2020-21 ಶಿರಾಮ ನಂದ್ದಯಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  *ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1541 2020-21 ಗುರುದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1542 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಭಡಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1543 2020-21 ಪಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1544 2020-21 ವೆಂಔಟ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1545 2020-21 ಭೀಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1546 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1547 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ನಂದ್ದರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1548 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1549 2020-21 ಚಂದರ ಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1550 2020-21 ಶಾಂತ್ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1551 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್



1552 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1553 2020-21 ಭಾಖ  ಔಷಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1554 2020-21 ಶೇೀಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1555 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1556 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1557 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1558 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಕೆ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1559 2020-21 ರ ಫಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1560 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1561 2020-21 ನಂಖ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1562 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1563 2020-21 ಭಾಖಣಣ  ಬಿ ಷಯಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1564 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1565 2020-21 ಮೇೀನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1566 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1567 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1568 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1569 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಾ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1570 2020-21 ಮ್ಮಯಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1571 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1572 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1573 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1574 2020-21 ಚಂದರ ಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1575 2020-21 ದೇ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1576 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1577 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1578 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಜೇಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1579 2020-21 ರಾಮಗಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1580 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1581 2020-21 ಯವಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1582 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1583 2020-21 ಅಪಿ ರಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1584 2020-21 ನಂಫವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1585 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1586 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1587 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1588 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1589 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1590 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1591 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1592 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1593 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1594 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1595 2020-21 ಬೆಲ  ಷನಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1596 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1597 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1598 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1599 2020-21 ಬೄಳಿೆೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1600 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1601 2020-21 ಜಖನಾಥ ಬಿಡೂನ ಔಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1602 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1603 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1604 2020-21 ಹಯಾಯ ಳ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1605 2020-21 ರೇಣುಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1606 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1607 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1608 2020-21 ಮುತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1609 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1610 2020-21 ಶಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1611 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1612 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1613 2020-21 ಸಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1614 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1615 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1616 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಡಡ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1617 2020-21 ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1618 2020-21 ಮೆಲಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1619 2020-21 ಷಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1620 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಂ ಕಂಬರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1621 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಂ ಕಂಬರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1622 2020-21 ರುತಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1623 2020-21 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1624 2020-21 ಶಾಯ ಂಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1625 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1626 2020-21 ವಿಕಾಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1627 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1628 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1629 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1630 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ದುಲಾಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1631 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1632 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1633 2020-21 ಮಲೂ   ಫಭಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1634 2020-21 ಸನಮಂತ್ ರಾಮ ಫಭಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1635 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1636 2020-21 ಅವಿನಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1637 2020-21 ಹುಲ್ಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1638 2020-21 ಮಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1639 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1640 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1641 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1642 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1643 2020-21 ಶಂಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1644 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1645 2020-21 ನಾಗಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಔಲಕಟಖ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1646 2020-21 ನಂಖಶೄಟಟ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಔಲಕಟಖ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1647 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1648 2020-21 ಇಸುಫ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಲಾಡ್ರ ಮುಖಳ್ಳಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1649 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಹದಲ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್



1650 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಜೀಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1651 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಮುಲಾಜೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1652 2020-21 ರಾಭಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1653 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1654 2020-21 ಇರಾಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1655 2020-21 ಭಕಫ ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1656 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1657 2020-21 ಶಿಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1658 2020-21 ಶಿಯೀಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1659 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1660 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1661 2020-21 ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1662 2020-21 ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1663 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1664 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1665 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1666 2020-21 ಹುಲ್ಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1667 2020-21 ರೇಷಾಮ  ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1668 2020-21 ರುಕಮೇಟ ೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1669 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1670 2020-21 ದತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1671 2020-21 ಜಲಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1672 2020-21 ಶಂಔರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1673 2020-21 ಬಖವಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1674 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1675 2020-21 ಫಷರಾಜ ನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1676 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1677 2020-21 ದಾಷರಾಧ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1678 2020-21 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1679 2020-21 ರಾಭಚಂದರ  ಫಳ್ಳಚಔರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1680 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಫಳ್ಳಚಔರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1681 2020-21 ರಾಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1682 2020-21 ಭಹಾದೇಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1683 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1684 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1685 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1686 2020-21 ರೇಣ ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1687 2020-21 ಮಂಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1688 2020-21 ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1689 2020-21 ರಾಭಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1690 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1691 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1692 2020-21 ಷಯನಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1693 2020-21 ಧಭಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1694 2020-21 ತೇಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1695 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1696 2020-21 ಶಾಯ ಂಬುಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1697 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1698 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1699 2020-21 ಸಂಔರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1700 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1701 2020-21 ಲಚಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1702 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1703 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1704 2020-21 ಮಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1705 2020-21 ಭಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1706 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1707 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1708 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1709 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1710 2020-21 ಮುತ್ಾ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1711 2020-21 ಹಮಂ ಭಾಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1712 2020-21 ಟಪು  ಸುಲಾಾ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1713 2020-21 ಲೀಹತ್ ಬಾಬು ಷಯಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1714 2020-21 ಸೈದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1715 2020-21 ಸಿದುದ  ಎಲ್ ಷಯಡಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1716 2020-21 ನಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1717 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1718 2020-21 ಕಲ್ಲೀಲ್ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1719 2020-21 ಜೈಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1720 2020-21 ಜಖದೀವ ಬಿಳ್ಳಜಾದರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1721 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1722 2020-21 ಶಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1723 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1724 2020-21 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1725 2020-21 ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1726 2020-21 ಮೌಲಾ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1727 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1728 2020-21 ಯಹಮ್ಮನ್ಸ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1729 2020-21 ಡೌಲಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1730 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1731 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1732 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1733 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1734 2020-21 ಭಲಕ ಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1735 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ) ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1736 2020-21 ವಹಾಬುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1737 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1738 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1739 2020-21 ಮುನಮ  ದುಳುಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1740 2020-21 ವಹಾಬುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1741 2020-21 ಔಭಲ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1742 2020-21 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1743 2020-21 ತುಕಾರಾಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1744 2020-21 ಖಜಾನಂದ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1745 2020-21 ಯಮವಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1746 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1747 2020-21 ಶಾಯ ಂಬುಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್



1748 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1749 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1750 2020-21 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1751 2020-21 ಭಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ಇಮ್ಸಡ್ರಕೂ ೀಪರ ಡ್ 17.8% ಎಸ್ಎಲ್

1752 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

1753 2020-21 ಯವಿ ಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

1754 2020-21 ಶಿರ ೀಭನಾ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

1755 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

1756 2020-21 ರ ಚಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

1757 2020-21 ಭರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1758 2020-21 ಬಾಬಾಸಾಬ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1759 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1760 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1761 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1762 2020-21 ಕೌಷರ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1763 2020-21 ಹೇಭಲತಾ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1764 2020-21 ಹೇಭಲತಾ ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1765 2020-21 ಶಿಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1766 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1767 2020-21 ಧನರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1768 2020-21 ರುದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1769 2020-21 ವಿೀರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1770 2020-21 ರಿಭಳಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1771 2020-21 ವಿೀರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1772 2020-21 ವಿೀಯಕ್ಷ್ ನಂಬಾಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1773 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಬಿ ಸಿೀತ್ನ್ನರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1774 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1775 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1776 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಜೀನಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1777 2020-21 ಚನನ  ಫಷಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1778 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1779 2020-21 ರಿಯಾನ ಬಗಂ ಫಚನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1780 2020-21 ಚೆನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1781 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1782 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1783 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1784 2020-21 ಅಯವಿಂದ್ ಎಸ್ ಪ್ಪಯ ಟಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1785 2020-21 ಚಿಂತಾಭಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1786 2020-21 ಚಿಂತಾಭಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1787 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1788 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ  ಹಯಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1789 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1790 2020-21 ಸುರೇವ ಸಾಫಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1791 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1792 2020-21 ಜಖದೇ  ತಿಬೆೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1793 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1794 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1795 2020-21 ವಯಣ  ಗಟ್ನರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1796 2020-21 ಗಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1797 2020-21 ಸುಧಾ ಎ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1798 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1799 2020-21 ತುರ  ಟೇಲ್ ಫಚಚ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1800 2020-21 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1801 2020-21 ಹನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1802 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1803 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನೀಫ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1804 2020-21 ಅನನ ರಾವ್ ಗ್ರನಮುಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1805 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1806 2020-21 ಬಾಲಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1807 2020-21 ಗಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1808 2020-21 ನಂಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1809 2020-21 ಅಯವಿಂದ್ ಹೀರೀಔಷರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1810 2020-21 ಸಾಯಿಫನನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1811 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ದೇಸಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1812 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1813 2020-21 ವಿೀಯಕ್ಷ್ ನಂಬಾಗಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1814 2020-21 ಷಚಿಂಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1815 2020-21 ಸಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1816 2020-21 ಸಾಖರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1817 2020-21 ಫಾಟ್ಟರ  ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1818 2020-21 ಲಔಕ   ಹುಡೇದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1819 2020-21 ಗಂಗ್ರಧಯ ವಿವವ ಔಭಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1820 2020-21 ನಾಗಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1821 2020-21 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1822 2020-21 ಸುಂದರ್ ಕಯಲ್ಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1823 2020-21 ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಾೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1824 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ರಾಭಚಂದರ  ಎನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1825 2020-21 ಶಿಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1826 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1827 2020-21 ಖೇಯಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1828 2020-21 ಫಷವಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1829 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1830 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1831 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1832 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1833 2020-21 ಸಂಖಭಮ  ಎ ಪಂಖಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1834 2020-21 ಲ್ಲಂಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1835 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1836 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1837 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1838 2020-21 ಅಬು ಉಬೆದ್ ಅಬು ಉಭರ್ ಸಿದದ ಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1839 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1840 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1841 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1842 2020-21 ರಾಜೇಂದರ  ಕಲ್ಲೂ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1843 2020-21 ಗಂಗ್ರ ರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1844 2020-21 ಜಯ ೀತಿಬಾ ಆರ್ ಭಸಿೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1845 2020-21 ಸೈಮದ ಜಬಿೀನ್ಸ ಸುಲಾಾ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ



1846 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1847 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1848 2020-21 ಗಂಗ್ರ ರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1849 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1850 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಬಿಡ್ರಡ ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1851 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1852 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1853 2020-21 ಜೈಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1854 2020-21 ಹಾಸಿನ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1855 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1856 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1857 2020-21 ಯವಿೀನ್ಸ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1858 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1859 2020-21 ಪುಟಲ್ಲ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1860 2020-21 ಭೀಭಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1861 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1862 2020-21 ಖೀಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1863 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1864 2020-21 ಚಿಔಕ ವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1865 2020-21 ಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1866 2020-21 ಮೆಬುಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1867 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಎಸ್ ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1868 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1869 2020-21 ಚನನ ಮಯ  ಎ ತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹೀರಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1870 2020-21 ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಮುಲಾೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1871 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1872 2020-21 GERJA BAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1873 2020-21 ಶಿಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1874 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1875 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1876 2020-21 ಗಂಗ್ರ ರಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1877 2020-21 ಸುಂದರ್ ಕಯಲ್ಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1878 2020-21 ಹುಲ್ಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1879 2020-21 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1880 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1881 2020-21 ರಾಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1882 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1883 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1884 2020-21 ಅಬು ಉಬೆದ್ ಅಬು ಉಭರ್ ಸಿದದ ಕ್ಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1885 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1886 2020-21 ಶಾಂತ್ಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1887 2020-21 ಸಯಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1888 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1889 2020-21 ಗೀಪಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1890 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1891 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1892 2020-21 ಹಯಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1893 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1894 2020-21 ಶಿವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1895 2020-21 ಭಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1896 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1897 2020-21 ಸೈಮದ್ ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬೂರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1898 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1899 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1900 2020-21 ಡೇನಮಲ್ ಪ್ರ ೀಮ್ಮನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1901 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1902 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1903 2020-21 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1904 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1905 2020-21 ಅರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1906 2020-21 LAL SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1907 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1908 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1909 2020-21 ಪಂಡಿತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1910 2020-21 ಜಖದೇ  ಧಭಷಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1911 2020-21 ಫಲಭೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1912 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1913 2020-21 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1914 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತ್ರ  ಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1915 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1916 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1917 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1918 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1919 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1920 2020-21 ಗ್ರಮತಿರ  ದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1921 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ದರಿಯಾಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1922 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1923 2020-21 ಭಾನೀಔಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1924 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1925 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1926 2020-21 ಸುಭಾವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1927 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1928 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1929 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1930 2020-21 ಸೈಮದ ಜಬಿೀನ್ಸ ಸುಲಾಾ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1931 2020-21 ಬಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1932 2020-21 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1933 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1934 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1935 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1936 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  *ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1937 2020-21 ಭೀಭಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1938 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1939 2020-21 LAL SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1940 2020-21 ಸಂಖಭಮ  ಸಿದಾರ ಭ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  *ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1941 2020-21 ಆಕಾಶ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  *ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1942 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಜೆ ಭಸಿೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1943 2020-21 ತಾನಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ



1944 2020-21 ಜಯ ೀತಿಬಾ ಆರ್ ಭಸಿೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1945 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1946 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1947 2020-21 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1948 2020-21 ಅಂಬಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1949 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1950 2020-21 ಚನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1951 2020-21 ಔವಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1952 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1953 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1954 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1955 2020-21 ಭಲಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1956 2020-21 ಸುಫಫ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1957 2020-21 ವಾಭನ್ಸ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1958 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ರಾವ್ ಮ್ಮನೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1959 2020-21 ಭೀಭಶಂಔಯ ತೆಗಿು ನಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1960 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಸಂಗ್ರನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1961 2020-21 ಶಿಕಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1962 2020-21 ಶಿನಗೌಡ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1963 2020-21 ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1964 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1965 2020-21 ಜಮಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1966 2020-21 TARABEGUM ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1967 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1968 2020-21 ಶಿೀಲಾಬಾಯಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1969 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1970 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1971 2020-21 ಭಸಭದ್ ಎಲ್ ವಹಾಬಾದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1972 2020-21 ಶಿ  ಮ್ಮಚೂಷರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1973 2020-21 ಸುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1974 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1975 2020-21 ಶರಿೀಫ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1976 2020-21 ದಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1977 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1978 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1979 2020-21 ಪ್ಪರ ಬಿೂ ಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1980 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1981 2020-21 ಭೀಭಶಂಔಯ ಸಯಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1982 2020-21 ಅಂಫರಿೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1983 2020-21 ರಾಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1984 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1985 2020-21 ಮ್ಮಯ ಕ್್ಬುಲ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1986 2020-21 ಶಂಔರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1987 2020-21 ಹರೇಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1988 2020-21 ಗೌಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1989 2020-21 ವಿಜಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1990 2020-21 ನಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1991 2020-21 ಭಾಯತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1992 2020-21 ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1993 2020-21 ಹನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1994 2020-21 ಸೈಡ್ ಲಾಯ ಡಲ್ ಹುಸೇನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1995 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1996 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1997 2020-21 ಕೇವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1998 2020-21 ನಾನಾಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

1999 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಮುಲಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2000 2020-21 ಹೆಮ್ಸ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2001 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2002 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2003 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2004 2020-21 ಭಜ ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2005 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2006 2020-21 ಅಯವಿಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2007 2020-21 ಸುರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2008 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2009 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2010 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2011 2020-21 ಶಾಂತ್  ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2012 2020-21 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2013 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2014 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2015 2020-21 ಬಾಸಿರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2016 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2017 2020-21 ಭಹಾದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2018 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಕಾೂ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2019 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2020 2020-21 ರೀಶನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2021 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಖಾಯ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2022 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2023 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2024 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2025 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2026 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2027 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2028 2020-21 ಅರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2029 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2030 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2031 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2032 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2033 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2034 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2035 2020-21 ಪುರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2036 2020-21 ವಕ್ಷ್ೀಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2037 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಕೆ ಮೄಳ್ಳನಮ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಭದಯಷನಸಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2038 2020-21 ಕಾಟೆಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2039 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2040 2020-21 ಭಸದೇವ್ ಆರ್ ಕಯಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2041 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ



2042 2020-21 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2043 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2044 2020-21 ಚಂದರ ಭಾಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2045 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2046 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2047 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  *ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2048 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2049 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2050 2020-21 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2051 2020-21 ವಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2052 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2053 2020-21 ಗುಣವಂತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2054 2020-21 ನಾಗೇಂದರ   ರ್ೀಲ್ಲಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2055 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2056 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2057 2020-21 ಸಣಮಂತಾರ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2058 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2059 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2060 2020-21 ಫಲಭೀಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2061 2020-21 ವಯಣಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2062 2020-21 ಲಲ್ಲತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2063 2020-21 ಪುರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2064 2020-21 ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2065 2020-21 ನಾಖ  ದುಲಫ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2066 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2067 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2068 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2069 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2070 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ದುಲಾಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2071 2020-21 ಇಂದರ ಜೀತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2072 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2073 2020-21 ನಭಮ  ಪ್ಪಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2074 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2075 2020-21 ಭೀಭಶಂಔಯ ಸಯಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2076 2020-21 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2077 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಂ ಕಂಬರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2078 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2079 2020-21 ಅಣಣ  ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2080 2020-21 ಶಾಯದಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2081 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2082 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2083 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2084 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2085 2020-21 ಷರೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2086 2020-21 ಯವಿಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2087 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ  ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2088 2020-21 ಭೀಜಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2089 2020-21 ಶಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2090 2020-21 ದುಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2091 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2092 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2093 2020-21 ಬೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2094 2020-21 ಚಂದರ ವ ಎಸ್ ಮುಡಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2095 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2096 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2097 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2098 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2099 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2100 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2101 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2102 2020-21 ಮೇಡಿನಿಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2103 2020-21 ಫಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2104 2020-21 ಶಿವು ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2105 2020-21 ಔಲಾಯ ನ ಗೌಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2106 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2107 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2108 2020-21 ಬುರಾನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2109 2020-21 ಮಂಟಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2110 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2111 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2112 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2113 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2114 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2115 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2116 2020-21 ಬಬಿ ಕಲಔಣಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2117 2020-21 ಅಭರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2118 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2119 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಷಟಟ ಣಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2120 2020-21 ಮುನಮ  ದುಳುಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2121 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ದೇವಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2122 2020-21 ಶಿರ ೀನಾಥರಾವ್ ಉಭಜಷಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2123 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2124 2020-21 ನಭಷಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2125 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2126 2020-21 ಅಭರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2127 2020-21 ಮಂಟಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2128 2020-21 ಖಾಜಾ ಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2129 2020-21 ಚನನ ಭಲೂ   ರೇಣಸಿದ್ದ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2130 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2131 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2132 2020-21 ವಾಹ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2133 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2134 2020-21 ವಾಹ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2135 2020-21 ಹುಲ್ಲ  ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2136 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಬೄಳಗಂ (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2137 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2138 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2139 2020-21 ಚನನ ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ



2140 2020-21 ಲ್ಲಂಖನಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2141 2020-21 ಗಿೀತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2142 2020-21 ಗಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2143 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2144 2020-21 ಭಸಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2145 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2146 2020-21 ಭಾಖಭಮ  ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2147 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2148 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2149 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2150 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2151 2020-21 ಜಖದೇ  ಹುಗಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2152 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2153 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿನ್ನಷರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2154 2020-21 ಈಯಣಣ  ಕಯಫ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2155 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2156 2020-21 ಈವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2157 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2158 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2159 2020-21 ನಭಷಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2160 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2161 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2162 2020-21 ಎಂಡಿ ಷಲಾವುದದ ೀನ್ಸ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2163 2020-21 ಅನತಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2164 2020-21 ಮ್ಮಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2165 2020-21 ಬಿೀಫನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2166 2020-21 ಯಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2167 2020-21 ಬೆಲ  ಷನಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2168 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2169 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2170 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2171 2020-21 ಭಲಔಣಣ ಗೌಡ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2172 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2173 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2174 2020-21 ಹುಂಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2175 2020-21 ಜಖದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2176 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2177 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2178 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2179 2020-21 ಬುರಾನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2180 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2181 2020-21 ನರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಲವಾಡಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2182 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಎಸ್ ದೇಗಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2183 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2184 2020-21 ವಶಾಂಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2185 2020-21 ಮ್ಮಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2186 2020-21 ನಭಷಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2187 2020-21 ಫಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2188 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2189 2020-21 ಸಾವಿತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2190 2020-21 ವಿೀಯಮಯ  ಕೆ ಗುತೆಾ ೀದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2191 2020-21 ಚೆನನ ಫಷ  ಎಲ್ ತಾರಾಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2192 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2193 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2194 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2195 2020-21 ಮ್ಮಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2196 2020-21 ಭುಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2197 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2198 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2199 2020-21 ಗಂಗ್ರದರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2200 2020-21 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ ಎಚ ಬಿರೇದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2201 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2202 2020-21 ಸೀಭಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2203 2020-21 ಫಷವಾನನ  ಚಡ್ರರ ಸೆನ್ಸ ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2204 2020-21 ಇಂದರ ಜೀತ್ ಶಿವಾಲ್ ಮೄಹಾಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2205 2020-21 ಶಿಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2206 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂH ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2207 2020-21 ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2208 2020-21 ಗಂಗ್ರಧಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2209 2020-21 ಸೈದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2210 2020-21 ಶಿವಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2211 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2212 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2213 2020-21 ಭಹಾಂತೇವ ಹರೇಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2214 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2215 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2216 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2217 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2218 2020-21 ಅಂಬಿಕಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2219 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2220 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2221 2020-21 ವಿೀಟಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2222 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2223 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2224 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2225 2020-21 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2226 2020-21 ಭಹಾಂತ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2227 2020-21 ಗುರುಶಾಂತ್ ಸಿ ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2228 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2229 2020-21 ಭಲೂ   ಬಂಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2230 2020-21 ಸಂಖಭನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2231 2020-21 ವಶಿಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2232 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2233 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಹಂಖಯಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2234 2020-21 ಅಪ್ಪ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2235 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2236 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಚೌಡಗುಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2237 2020-21 ಸುಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ



2238 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2239 2020-21 ಅನನ ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2240 2020-21 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2241 2020-21 ನಾಸಿೀರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2242 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮ್ಮಲ್ಲನಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2243 2020-21 ಭಲೂ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2244 2020-21 ಅಯವಿಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2245 2020-21 ವಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2246 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2247 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2248 2020-21 ಮುತ್ಾ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2249 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2250 2020-21 ಶಿಯೀಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2251 2020-21 ಶಂಔರ್ ಗೌಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2252 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2253 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2254 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2255 2020-21 ಬಿೀಲ್ಲಷಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2256 2020-21 ಬಿೀಲ್ಲಷಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2257 2020-21 ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2258 2020-21 ಮಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2259 2020-21 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2260 2020-21 ಚನನ ಫಷ  ಬಿ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2261 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ವಫಿ ಗ್ರಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2262 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2263 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2264 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2265 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2266 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಷಜಜ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2267 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2268 2020-21 ಅಮಯ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2269 2020-21 ಸೈಡ್ ಅಔಫ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2270 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2271 2020-21 ಈವರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2272 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2273 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2274 2020-21 ವಿೀಯಣಣ  ಔಡ್ರಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2275 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2276 2020-21 ಶಾಂತ್  ತ್ಯನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2277 2020-21 ಇಜಾಜ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2278 2020-21 LABLE SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2279 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2280 2020-21 ಕಾಶಿರಾಮ ಫಡಿಗೇರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2281 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2282 2020-21 ANASUBAI ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2283 2020-21 ಎಸ್್ಎಂಟ ಸಿದದ ಭಮ  ಎಂ ಬಾಡಿಖರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2284 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2285 2020-21 ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2286 2020-21 ಅನೀಲಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2287 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಖಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2288 2020-21 ವಿಶಾವ ರಾಧಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2289 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2290 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2291 2020-21 ಶುಬವಚ ಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2292 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಹಷಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಖಂಡಲ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2293 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2294 2020-21 ಚೆನನ ಫಷ  ಔಡ್ರಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2295 2020-21 ಸುಫಿಯಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2296 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2297 2020-21 ಈವವ ಯಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2298 2020-21 ಬಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2299 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2300 2020-21 ಪೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2301 2020-21 ಹುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2302 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2303 2020-21 ಭಹಾಂತೇವ ಔಯಮುಚಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರುಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2304 2020-21 ಹುಣಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2305 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹೇರೂರು (ಬಿ)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2306 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್)ಎಮ್ಮಮೄಕ್ಷ್ಟ ನ್ಸ ಬೄಂಜಯೇಟ್ 3% + ಥಿಯಾಮೄಥಔಿಮ್ 12% ಡಬೂೂ ಯ ಜ

2307 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2308 2020-21 ಭಧುಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2309 2020-21 ಮ್ಸೀನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2310 2020-21 ಬಾಬುರಾಮ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2311 2020-21 ವೈಜನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2312 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2313 2020-21 ಕಾಶಿೀರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2314 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಖಾಯ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2315 2020-21 ವಯಣ  ಸಡದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2316 2020-21 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2317 2020-21 ಶಣುಮ ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2318 2020-21 ಶಂಬೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2319 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಜೀಗ್ನರ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2320 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2321 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2322 2020-21 ವಯಣ  ಗಟ್ನರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2323 2020-21 ಕಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2324 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2325 2020-21 ಮ್ಮಯಭಮ  ನಂಖ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2326 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2327 2020-21 ಶಿಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2328 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಮಡಗುಡಿೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2329 2020-21 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನದವ ನಸಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2330 2020-21 ಸನಮಂತಾರ ಮ ಫಷಯಜ್ ಕಾಬಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2331 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2332 2020-21 ಅನವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2333 2020-21 ಗಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2334 2020-21 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2335 2020-21 ಶುಬಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ



2336 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2337 2020-21 ಫಷವವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2338 2020-21 ಔಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2339 2020-21 ಭಲೂ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2340 2020-21 ಗುಂಡುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2341 2020-21 ಔಲಾಯ ಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2342 2020-21 ಗುಂಡುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಓರಾದ್ (ಕೆ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2343 2020-21 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2344 2020-21 ರಾವೂರು ನಜಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2345 2020-21 ಮ್ಮಲ್ಲಷಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2346 2020-21 ನಯಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2347 2020-21 ನಯಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2348 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2349 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2350 2020-21 ಕಶಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2351 2020-21 ಗುರುಮಯ  ಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2352 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಖಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2353 2020-21 ರ ವಿೀಣಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2354 2020-21 ರ ಭುಲ್ಲಂಖಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2355 2020-21 ಗುರುಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2356 2020-21 ಪ್ರ ೀಭನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2357 2020-21 ಕಶಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2358 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2359 2020-21 ವಕಂತ್ಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2360 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2361 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2362 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2363 2020-21 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2364 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಇ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2365 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2366 2020-21 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2367 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2368 2020-21 ಗುಂಡ  ಮ್ಮಲ್ಲ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2369 2020-21 ಸಯಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2370 2020-21 ಪಜುೂ ನಸಾ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2371 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಾಸಿೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2372 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2373 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2374 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2375 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2376 2020-21 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2377 2020-21 ಷರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2378 2020-21 ದೇವಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2379 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2380 2020-21 ಸುಗ್ರೂ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2381 2020-21 ಶಿರ ೀಪ್ಪಲ್ ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಔಟಂಫಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2382 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2383 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2384 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2385 2020-21 ಅನವ ರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2386 2020-21 ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2387 2020-21 ನೇತಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2388 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2389 2020-21 ಸುರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2390 2020-21 ಶಾಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2391 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2392 2020-21 ಮವವಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2393 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2394 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2395 2020-21 ಅಮ್ಸೀರ್ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2396 2020-21 ರಾಭಣಣ  ವಿಯನನ  ದಂಡೀತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2397 2020-21 ಭೀಭರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2398 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2399 2020-21 ಷಹೇರಾ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2400 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2401 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2402 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2403 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2404 2020-21 ಭನೀಸರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2405 2020-21 ಔಲಾಯ ಣರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿಗ್ರಷಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2406 2020-21 ಜಯ ೀತಿಭಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಕೆ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2407 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2408 2020-21 ರ ಕಾಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2409 2020-21 ನಬಿಲಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2410 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2411 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2412 2020-21 ವಿಠ್ಲ್ ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2413 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2414 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2415 2020-21 ಸಯಟಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2416 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2417 2020-21 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2418 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2419 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2420 2020-21 ಗಿರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2421 2020-21 ಸುಣಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2422 2020-21 ಭಾಖ  ಭಯಗುಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಿರಾಡೀನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2423 2020-21 ರಾಚ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2424 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಹಲ್ಬಕ ಂದ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2425 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭೂಸಂಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2426 2020-21 ಭಕಬುಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ನಾಡಗಿ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2427 2020-21 ಜಖದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2428 2020-21 ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಣ್ಣಣ ಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2429 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಔಖು ನಭಯಡಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2430 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2431 2020-21 ಸಾಹೇ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2432 2020-21 ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಅಂಔಲಾು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2433 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಖನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ



2434 2020-21 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2435 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2436 2020-21 ಜಖನಾನ ಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2437 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ದಸಾಾ ಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2438 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2439 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಖಾಜಕೀಟ್ನನ ರ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2440 2020-21 ಪ್ರ ೀಭನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2441 2020-21 ಸಣಮಂತ್ ಮುಔರ ಂಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2442 2020-21 ವಿಠ್ಠ ಲರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2443 2020-21 ಮ್ಮಯ ಔಡ ಮ್ ಟೆಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2444 2020-21 ಕಶಾಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2445 2020-21 ಸುಮ್ಸತಾರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2446 2020-21 ರ ಸಾದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2447 2020-21 ಗುರುಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2448 2020-21 ಗುರುನಾಥ ರಾಠೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2449 2020-21 ಸುಶಿೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2450 2020-21 ಅನುಸೂಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2451 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2452 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2453 2020-21 ಗುರುದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2454 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2455 2020-21 ಅಶೇೀಔಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2456 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2457 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2458 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2459 2020-21 ಘುಡು ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಹನನ ಸಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2460 2020-21 ಘುಡು ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಹನನ ಸಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2461 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಹನನ ಸಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2462 2020-21 ಗುರುಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2463 2020-21 ಗುರುಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2464 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2465 2020-21 ಗೀಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2466 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2467 2020-21 ಉತ್ಾ ಮ್ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2468 2020-21 ಅನುರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷರ್ೀಷಷ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2469 2020-21 ರೇಣಸಿದದ   ಜನಔಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2470 2020-21 ಆನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2471 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2472 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2473 2020-21 ರಾಚಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2474 2020-21 ಸೈಡ್ ಲ್ಲಯುಲಾೂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2475 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2476 2020-21 ರಾಚ  ಗೀಲ್ಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2477 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಲಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2478 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2479 2020-21 ಗುರುಮಯ  ಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2480 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2481 2020-21 ಕನುನ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2482 2020-21 ರಾಭಲ್ಲಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2483 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2484 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಬಿ ಗೀಲೇಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2485 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2486 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2487 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2488 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2489 2020-21 ಅನನ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2490 2020-21 ಪುರುಷೀಾ ಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2491 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2492 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮಳವಂತ್ಗಿ ಕೆ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2493 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಬಿೀಯ  ರಾಜುಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2494 2020-21 ಶಿರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2495 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2496 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2497 2020-21 ಶಿಮೂತಿಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2498 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2499 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2500 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2501 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಟಗುಂದ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2502 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2503 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2504 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2505 2020-21 ಎಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2506 2020-21 ನೀಲಕಂಠ್ ಕಾಳೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸೈಮದ್ ಚಿಂಚೊೀಳ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2507 2020-21 ಬಾಬುಗೌಡ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಕೆ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2508 2020-21 ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕಲ್ಲೂ ರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2509 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಕೆರಿಭೀಸಾು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2510 2020-21 ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2511 2020-21 ಸಂಖಣಣ  ವೈ ಸುಣ್ಣಣ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಂದಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2512 2020-21 ಖೇಭಲ್ಲಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಔಡಿನ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2513 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ  ವಾಲ್ಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2514 2020-21 ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ ಅಕ್ಷ್ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2515 2020-21 ಭೀಭಶಂಔಯ ಅಕ್ಷ್ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2516 2020-21 ಯೇಸುಮ್ಸತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2517 2020-21 ಸುಮ್ಸತ್ರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2518 2020-21 ಔಬಿೀಯಸಾಬ್ ಸಿ ಇನಾಭದಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2519 2020-21 ಮ್ಮರೆಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2520 2020-21 ಸುಲೀಚನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2521 2020-21 ರಾಮ  ಅಕ್ಷ್ಕ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಫಿರೀಜಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2522 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2523 2020-21 ಸಾವಿಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2524 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2525 2020-21 ಭಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2526 2020-21 ರುಕಮೇಟ ೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2527 2020-21 ಬೆಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2528 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2529 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2530 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2531 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ



2532 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ನಡಿಡ ಸಿನ್ನರು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2533 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2534 2020-21 ಅಡ್ಟಪ್ಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2535 2020-21 ಜಖದೇ  ಕೆಲ್ಲೂ ರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸೀಭನಾಥಸಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2536 2020-21 ಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಕೆ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2537 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2538 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2539 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕ್ಷ್ಯಣಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2540 2020-21 ವಿವವ ರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಇಟಾು  ಖಂಡಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2541 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಮ್ಸನಜು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2542 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2543 2020-21 ರಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2544 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಟಾಡ್ಟಟ ಗನ ರ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2545 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಕಾಲಾು  (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2546 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಹಾಖಯಗುಂಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2547 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಭಣಿಮಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2548 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಸಿಯಡಗಿ (ಬಟದ್) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2549 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ತಿಲಗುಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2550 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2551 2020-21 ಮ್ಸನಜಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಪಯಸತಾಬಾದ ಪಸಷತಾಬಾದ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2552 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2553 2020-21 ಗ್ರಣಿ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2554 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2555 2020-21 ವಿಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭಚಾನ ಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2556 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2557 2020-21 ಸುಚಿತಾರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಭೀಭಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2558 2020-21 ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2559 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಟಟ ನ್ಸ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2560 2020-21 ನಾನ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಡಿು ಲಹ ರುತಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2561 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಾಳಗಿ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2562 2020-21 ದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಹುನಿಹಾದುಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2563 2020-21 ಶಿಮಯ  ಆರ್ ಖಣಾಚಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2564 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಮೄಲ್ಬಕ ಂದ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2565 2020-21 ಶಿಲಾಲ್ ಹಾಡಿದಾದ ರೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ತಾಜ್ ಸುಲಾಾ ನಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2566 2020-21 ಗ್ರಮತಿರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2567 2020-21 ಭಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಟಟ ಣ ಸಿಯಸಿು ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2568 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2569 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2570 2020-21 ಹದಾಮತ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2571 2020-21 ಪ್ರ ೀಮ್ಸಂಗ್ ಖುಬು ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2572 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಅಂತ್ಪ್ಪನ ಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2573 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಹನನ ಸಳಿ್ಳ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2574 2020-21 ಪುನರಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2575 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲ್ಲ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2576 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2577 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2578 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2579 2020-21 KASU ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಭಷಂಚಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2580 2020-21 ಗೀದಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2581 2020-21 ಶಂಔಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2582 2020-21 ಸಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2583 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2584 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2585 2020-21 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಫಚಾನ ಲ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2586 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಾಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಧೀಜಷಂಫಖ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2587 2020-21 ಸೀಭಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2588 2020-21 ಶಿವಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2589 2020-21 ಪ್ಪಂಡುರಾಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಕ್ಷ್ನನ ಷಡಕ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2590 2020-21 ದೇವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಗಬೂಫ ವಾಷಡಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2591 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2592 2020-21 ರುಕಾಮ್ಮಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2593 2020-21 ಉದಮರಾಜ್ ಯೀಗೇಂದರ  ಸಾವ ಮ್ಸೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2594 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಬಲ್ಲಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2595 2020-21 ಗುರುಮಯ  ಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2596 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2597 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2598 2020-21 ರಾಜು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2599 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2600 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 50 % ಇಸಿ

2601 2020-21 ಬಗಂ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಮ್ಮಖಷತಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2602 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ತೆಖನ್ನರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2603 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2604 2020-21 ಪ್ಪಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಲಮ ಂದಗಿಷರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2605 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2606 2020-21 ರ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2607 2020-21 ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2608 2020-21 ಸುಶಿೀಲ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2609 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಹನನ ಸಳಿ್ಳರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2610 2020-21 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲದ ಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2611 2020-21 ಶಾಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2612 2020-21 ಸಾಮಫಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2613 2020-21 ಕೃಷಾಣ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2614 2020-21 ಸುಬದರ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2615 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2616 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2617 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಸಂತ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2618 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2619 2020-21 ವಯಣಫಷ  ಲಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2620 2020-21 ಆನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2621 2020-21 ಶಿರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೂನುಯ ಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2622 2020-21 ಕಾಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2623 2020-21 ಪುತ್ಥ ಳಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2624 2020-21 ASHOK ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2625 2020-21 ನಾಖಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2626 2020-21 ರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2627 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2628 2020-21 ಶಾಭರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2629 2020-21 ಮಲೂ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ



2630 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2631 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2632 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2633 2020-21 ನಯಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2634 2020-21 ಶಂಔಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2635 2020-21 ನಾಗೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2636 2020-21 ರ ವಿೀಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2637 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2638 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2639 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಟಾವ ಡರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2640 2020-21 ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಡಂಗೇಯಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2641 2020-21 ರೇಣಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2642 2020-21 ಭಲಾೂ  ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2643 2020-21 ನೀಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2644 2020-21 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2645 2020-21 ಶೇೀಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ದನೆಕ್ದನ್ನಷರ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2646 2020-21 ಬಂಡಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಲಿಾಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2647 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ದೀಷ್ಠಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2648 2020-21 ಶಿವಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ರಾಜನಾಹ ಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2649 2020-21 ಅ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2650 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2651 2020-21 ಕಪಂದರ  ನಗುಡಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2652 2020-21 ಜಲಂಧರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2653 2020-21 ಇಂದರ ಶೄನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2654 2020-21 ಶಿರ ೀನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2655 2020-21 ಫಲವಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2656 2020-21 ಭಹಾನಂದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2657 2020-21 ಫಲವಂತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2658 2020-21 ಭೀಭಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2659 2020-21 ಭೀಭಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2660 2020-21 ಭನಿ್ನರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಔಭಲಾಪುಯ ಭೀಭನಾಲ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2661 2020-21 ದಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2662 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2663 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2664 2020-21 ದಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2665 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2666 2020-21 ಸಿದುದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2667 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2668 2020-21 ಶಿರ ೀಗೀಪ್ಪಲ್ ಮೇಸನಾೂ ಲ್ ವಾಯ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2669 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2670 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2671 2020-21 ಈಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2672 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2673 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2674 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2675 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2676 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಾಫ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2677 2020-21 ಭಲನ್ಸ ಬಿೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2678 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಷಲಾಮ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2679 2020-21 ಅಬುದ ಲ್ ಔರಿೀಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2680 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಟಟ ಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2681 2020-21 ಔಲಾಯ ನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2682 2020-21 ಪೀರ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2683 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಲಾೂ ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2684 2020-21 ವರ ಣಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಲಾೂ ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2685 2020-21 ರಾಜಶಕರ್ ಚಿಔಕ ಭಠ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2686 2020-21 ಚೆನನ ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2687 2020-21 ಚೆನನ ಫಷಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2688 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2689 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2690 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2691 2020-21 ಪೀಯ  ಸಡದ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2692 2020-21 ಖಾಜಾ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2693 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2694 2020-21 ಸಂಖಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2695 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2696 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2697 2020-21 ಭಹೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2698 2020-21 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2699 2020-21 ಫಷ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಾಖನಸಳಿ್ಳ  *ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2700 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫರ ಸಮ ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2701 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2702 2020-21 ಖಾಜಾ ಷಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2703 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2704 2020-21 ಔಲೂ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2705 2020-21 ವಯಣಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2706 2020-21 ಧಭಷರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2707 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂODಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2708 2020-21 ಗೌಡ  ಉಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2709 2020-21 ಬಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2710 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2711 2020-21 ಷಯಷವ ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2712 2020-21 ಸರಿೀಶ್ ಸಂಕಾೂ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2713 2020-21 ಆನಂದ್ ಎನ್ಸ ಬೄಲ್ಬು ಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2714 2020-21 ಈಯಭಮ  ಎನ್ಸ ಬೄಳಗಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2715 2020-21 ಬಾಬು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2716 2020-21 ಷಭಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2717 2020-21 ಶಾಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟುರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2718 2020-21 ಮೇೀಸನ್ಸ ರಾಥೀಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2719 2020-21 ಮ್ಮಣಿಔ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2720 2020-21 ರಾಭಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2721 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ರ್ರ ಫ್ತನೀಫಾಸ್ 40 % + ಸೈರ್್ಮೄಥಿರ ನ್ಸ 4 % ಇಸಿ

2722 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2723 2020-21 ಸುಲೀಚನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2724 2020-21 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2725 2020-21 ಯವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2726 2020-21 ವಯಣಫಷಿ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2727 2020-21 ಯಮವವ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್



2728 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2729 2020-21 ಸಿದದ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2730 2020-21 ಸಿದದ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2731 2020-21 ಜಖದೇಮಯ  ಮ್ಮಯ ಟ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2732 2020-21 ಚಂದಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2733 2020-21 ಯತ್ನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2734 2020-21 ಚಿನನ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಗೀಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2735 2020-21 ಶಿರ ೀದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2736 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2737 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2738 2020-21 ವಣಷ  ಹುಡಿು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2739 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2740 2020-21 ನಜಲ್ಲಂಖಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2741 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಜೀವಂಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2742 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2743 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2744 2020-21 ಷತಿೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಫಫಲಾದ ಐಕೆ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2745 2020-21 ಭಲೂ ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಸಔಷಂಚಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2746 2020-21 ಚಿತಾಫರೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2747 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2748 2020-21 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕರಿಕೀಟಾ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2749 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಭಲೂ ಗ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಕಾಯ ತ್ಳಿ್ಳ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2750 2020-21 ದೇವಿಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2751 2020-21 ಜಖದೀಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಯಂಕಂಚಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2752 2020-21 ಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಭಹಾಗ್ರಂವ್ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2753 2020-21 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ತ್ಡಔಲ್ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2754 2020-21 ಸುನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ಭಹಾಖನವ ಬೄಳ್ಕಕ ಟಟ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2755 2020-21 ದಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2756 2020-21 ಯಮವವ ಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2757 2020-21 ದಮ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2758 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2759 2020-21 ಶಿರ ೀಗೀಪ್ಪಲ್ ಮೇಸನಾೂ ಲ್ ವಾಯ ಸ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಜಾಪರಾಬಾದ್ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2760 2020-21 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2761 2020-21 ಸಿದುದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಧಭಷಪುಯ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2762 2020-21 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2763 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2764 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2765 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ರಾಜಾಪುಯ (ಜ)ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2766 2020-21 ಸುರೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2767 2020-21 ಶರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2768 2020-21 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2769 2020-21 ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2770 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2771 2020-21 ಶರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2772 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2773 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2774 2020-21 ಸಂಜು ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2775 2020-21 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2776 2020-21 ಸುಭಾಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2777 2020-21 ದಾಮು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಇಮ್ಮಜೆಥಾಪೈರ್ 10% ಎಸ್್ಎಲ್

2778 2020-21 ಧನಿ ಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯರಾಕಾವ ಟ್ ಡಿಕೂ ೀರೈಡ್ 24% ಎಸ್್ಎಲ್

2779 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ವಿ ಕೆ ಸಾಲಗ್ರಯರಾಕಾವ ಟ್ ಡಿಕೂ ೀರೈಡ್ 24% ಎಸ್್ಎಲ್

2780 2020-21 ಧೂಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಮುದದ ಡಖರಾಕಾವ ಟ್ ಡಿಕೂ ೀರೈಡ್ 24% ಎಸ್್ಎಲ್

2781 2020-21 ಸಿದದ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅಂಫಲಖರಾಕಾವ ಟ್ ಡಿಕೂ ೀರೈಡ್ 24% ಎಸ್್ಎಲ್

2782 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಕಡಮುದಾರಾಕಾವ ಟ್ ಡಿಕೂ ೀರೈಡ್ 24% ಎಸ್್ಎಲ್

2783 2020-21 ಚೂಟ್ಟ ಮ್ಸಯಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಭದಕ್ಷ್ ರಾಕಾವ ಟ್ ಡಿಕೂ ೀರೈಡ್ 24% ಎಸ್್ಎಲ್

2784 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಔಭಲಾಪುಯ ನರೀನಾ ಅ ಚಚ ಂಡರಾಕಾವ ಟ್ ಡಿಕೂ ೀರೈಡ್ 24% ಎಸ್್ಎಲ್

2785 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2786 2020-21 ಶಿಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2787 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2788 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2789 2020-21 ಇಂದರ  ಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2790 2020-21 ಜಖನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2791 2020-21 ಭಡಿವಾಳಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2792 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2793 2020-21 ಮ್ಸಥುನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2794 2020-21 ನಲಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2795 2020-21 ರಾಜೇಂದರ  ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2796 2020-21 ಹೈದರ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ತಾಯಗೇರಾ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2797 2020-21 ಮೇೀಸನಸಿಂಗ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2798 2020-21 ಈಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2799 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೄಹಾಾ ಬ್ ಅಲ್ಲ ಫಗ್ರಫ ನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2800 2020-21 ರ ಭುಸಾವ ಮ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2801 2020-21 ಚಂದಯಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಆಜಾದ್್ಪುಯ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2802 2020-21 ಡೇನಮಲ್ ಪ್ರ ೀಮ್ಮನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2803 2020-21 ಶಿವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2804 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಾಸಿೀನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2805 2020-21 ರಾಜಕಾಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2806 2020-21 ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬೄಳಭಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2807 2020-21 ತಿ ಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2808 2020-21 ಗುರುನಾಥ ಚವಾಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2809 2020-21 ಭೀಭಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2810 2020-21 ಆನಂದ್ ಎನ್ಸ ಬೄಲ್ಬು ಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2811 2020-21 ಗುಂಡುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2812 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕೆಷಯಟು ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2813 2020-21 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2814 2020-21 ನೇತಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2815 2020-21 ಹಾಸಿನ ಬಿಐ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2816 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2817 2020-21 ನಾಗೇಂದರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಬಿಡ್ರಡ ಪುಯ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2818 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2819 2020-21 ವಯಣಫಷ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉಪ್ಪಲನಾವ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2820 2020-21 ಜೈಶಿರ ೀ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2821 2020-21 ರ ಭಾಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2822 2020-21 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಸುನುಯ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2823 2020-21 ಜಟೆ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಕಟ್ನನ ರ್ ದವಷಶ್ (OG)ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2824 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದಕ್ದರು ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2825 2020-21 ಸಂಜೀವ್ ಕಮ್ಮರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ



2826 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2827 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2828 2020-21 ಕಪಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2829 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2830 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಪ್ಪಲಾ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2831 2020-21 ನಾಖಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಂಜಹಾಲ್ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2832 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2833 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2834 2020-21 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬಲ್ಲಯ (ಜೆ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2835 2020-21 ಜಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2836 2020-21 ಗುರುನಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2837 2020-21 ವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2838 2020-21 ರ ಭಾತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ವೆಂಔಟಬೄನ್ನನ ರು ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2839 2020-21 ದೇರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2840 2020-21 ಸುರೇಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2841 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2842 2020-21 ರಾಜಕಾಭಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2843 2020-21 ರಾಜೇಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಅಜದರಾಚಿಟನ್ಸ 0.15% ಇಸಿ

2844 2020-21 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಸಿಟ್ನನ ರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2845 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2846 2020-21 ಆನಂದ್ ಎನ್ಸ ಬೄಲ್ಬು ಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2847 2020-21 ನೇತಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2848 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2849 2020-21 ನಜಾಭಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2850 2020-21 ಖಾಜಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2851 2020-21 ಶಿಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2852 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2853 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2854 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2855 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2856 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2857 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2858 2020-21 ಜಮದಬಿ ಇಬಾರ ಹಂ ಶಖ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2859 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2860 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2861 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2862 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2863 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2864 2020-21 ಬಂಡ  ತ್ಳವಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2865 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2866 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2867 2020-21 ಅಮೃತ್  ಎಸ್ ಚೌಡಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2868 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2869 2020-21 ಭಧುಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2870 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2871 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2872 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2873 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಆರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2874 2020-21 ಮಂಟಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2875 2020-21 ದಯಾನಂದ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2876 2020-21 ಗೀಯಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2877 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2878 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2879 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2880 2020-21 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2881 2020-21 ಬಾಬುರಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2882 2020-21 ಆಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2883 2020-21 ಭೀಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2884 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಬೄನಔನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2885 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2886 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2887 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2888 2020-21 ರಾಣೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2889 2020-21 ರಾಚಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2890 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಎಂಎಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2891 2020-21 ವಿಜಮ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2892 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2893 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2894 2020-21 ಫಷರಾಜ ಸಿ ಖನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2895 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2896 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2897 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2898 2020-21 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2899 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ   ಬಾಫನ್ಸ ಗೌಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2900 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2901 2020-21 ಹೀರಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2902 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2903 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2904 2020-21 ಗುರುದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2905 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2906 2020-21 ಅನನ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2907 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2908 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ನಾಖಮೂತ್ಷ  ರ್ೀತಾಾ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2909 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2910 2020-21 ಜಖನಾನ ಧ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2911 2020-21 ದೇವಿಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2912 2020-21 ಶಿಯೀಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2913 2020-21 ಬೄಂಖಳೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2914 2020-21 ಖಣತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2915 2020-21 ಪಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2916 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2917 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2918 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2919 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2920 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2921 2020-21 ಶಿರುದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2922 2020-21 ಅನವಿೀಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2923 2020-21 ಭಹ ದುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP



2924 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2925 2020-21 ಶೆನಾಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2926 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2927 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2928 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2929 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ  ಹಷಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2930 2020-21 ಇಂದು ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2931 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2932 2020-21 ಸೀಭನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2933 2020-21 ಅಮೃತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2934 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2935 2020-21 ಬಾಲಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2936 2020-21 ಸುಬದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2937 2020-21 ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2938 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2939 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2940 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2941 2020-21 ಷಮ್ಮಧಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2942 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2943 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2944 2020-21 ಬಿೀಯಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2945 2020-21 ಸಂಜೀಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2946 2020-21 ಫಷರಾಜ ಸಿ ಖನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2947 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2948 2020-21 ಆಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2949 2020-21 ಬಾಬುರಾಯ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2950 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2951 2020-21 ಚಂದರ ಔಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2952 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2953 2020-21 ಗೀಯಕಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2954 2020-21 ಮಂಟಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಲಿ್ಬಲಾಾ ನಪುಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2955 2020-21 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಆರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2956 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2957 2020-21 ಭಹಾದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2958 2020-21 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2959 2020-21 ಉಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2960 2020-21 ಶಿರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2961 2020-21 ಅಮೃತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2962 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಎಂಎಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2963 2020-21 ರ ಭು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2964 2020-21 ಅಂಫರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2965 2020-21 ಯವಿೀಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2966 2020-21 ಶಿರುದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2967 2020-21 ಭಹ ದುರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2968 2020-21 ಶಿಯೀಗಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2969 2020-21 ಬೄಂಖಳೂರು ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2970 2020-21 ಪಯಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2971 2020-21 ಸೀಭನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2972 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2973 2020-21 ಇಂದು ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2974 2020-21 ಅಮೃತ್ರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2975 2020-21 ಗುರುಲ್ಲಂಖ  ಹಷಭನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2976 2020-21 ರುಔಕ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2977 2020-21 ಗುಂಡಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2978 2020-21 ಸಂತೀಷ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2979 2020-21 ಬಾಲಚಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2980 2020-21 ಸುಬದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2981 2020-21 ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2982 2020-21 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2983 2020-21 ಶಿವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2984 2020-21 ಸನಮಂತ್ರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2985 2020-21 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2986 2020-21 ಷಮ್ಮಧಾನ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2987 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2988 2020-21 ಸಂಜೀಕಮ್ಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2989 2020-21 ಫಷಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2990 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2991 2020-21 ನಾಗಿೀಂದರ   ಬಾಫನ್ಸ ಗೌಡ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2992 2020-21 ಗುರುದೇವಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2993 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2994 2020-21 ಹೀರಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2995 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2996 2020-21 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2997 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2998 2020-21 ಶಿವಯಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

2999 2020-21 ಲ್ಲಂಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3000 2020-21 ಜಖನಾನ ಧ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3001 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ನಾಖಮೂತ್ಷ  ರ್ೀತಾಾ ರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3002 2020-21 ಚಂದರ ಶಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3003 2020-21 ಅನನ ಪುಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3004 2020-21 ನಾಖರಾಜ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3005 2020-21 ದೇವಿಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3006 2020-21 ಅನವಿೀಯಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3007 2020-21 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3008 2020-21 ಶೆನಾಜ್ ಬಗಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3009 2020-21 ರಾಣೀಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3010 2020-21 ರಾಚಣಣ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3011 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಎಂಎಂ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3012 2020-21 ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3013 2020-21 ಅಮೃತ್  ಎಸ್ ಚೌಡಶೄಟಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3014 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3015 2020-21 ಭಧುಭತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3016 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3017 2020-21 ನಜಾಭಖಾನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3018 2020-21 ಖಾಜಾಬಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಫನ್ನನ ಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3019 2020-21 ಶಿಲಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3020 2020-21 ಪ್ಪಷತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3021 2020-21 ಕಾವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP



3022 2020-21 ಜಮದಬಿ ಇಬಾರ ಹಂ ಶಖ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3023 2020-21 ಬಂಡ್ಟ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಷಯಡಗಿಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3024 2020-21 ನಂಖ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅಲ್ಬುಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3025 2020-21 ಗುಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಾಗ್ನನ ರ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3026 2020-21 ಗುರುಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಬೇೀಲ್ಲವಾಡ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3027 2020-21 ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡಿಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲ್ಲಫ ೀನ್ನರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3028 2020-21 ಇಬಾರ ಹಂ ಸಾಬ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3029 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3030 2020-21 ಗಂಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3031 2020-21 ತಾರಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3032 2020-21 ಬಂಡ  ತ್ಳವಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಸಯಸೂರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3033 2020-21 ಫಷರಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3034 2020-21 ಭೀಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3035 2020-21 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಬೄನಔನಳಿ್ಳ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3036 2020-21 ಯಮಶ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3037 2020-21 ಬಂಡ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3038 2020-21 ಸಿದದ ಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3039 2020-21 ಭಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಔಲಹ ಂಗೇಖಷ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3040 2020-21 ಟೀಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3041 2020-21 ನಾಗಿಂದರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಕಮಿ್ಸ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3042 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3043 2020-21 ಭಸದೇ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3044 2020-21 ಬಾಬುರಾವ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3045 2020-21 ಅಂಜಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3046 2020-21 ರ ಶಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಮ್ಮಲಖತಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3047 2020-21 ಮ್ಮರುತಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3048 2020-21 ಭೀಭರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಇಟಾು  ಅಸಮ ದಾಬಾದ್ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3049 2020-21 ಔಲಾಯ ಣಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3050 2020-21 ಸಿದಾದ ರೂ .ಾ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3051 2020-21 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಪುತ್ರ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಜಂಫಖ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3052 2020-21 ಅಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ASHTAGI ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3053 2020-21 ಭಹಾಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3054 2020-21 ಸನುಭವ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಭೀಪ್ಪಲ್ ತೆಗ್ನನ ರ್ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3055 2020-21 ಸಿದಾರ ಭ  ಮ್ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3056 2020-21 ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಅರಾದ ಬಿ ಅರ ದ್ (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3057 2020-21 ಅರಾಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3058 2020-21 ಸುಂದರ್ ಕಯಲ್ಲಔರ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಉದ್ದನ ರು ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3059 2020-21 ಅನಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3060 2020-21 ಶಂಕೆರ  ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3061 2020-21 ಕಾಶಿನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3062 2020-21 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3063 2020-21 ನಾಖಭಮ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3064 2020-21 ಸನಮಂತ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3065 2020-21 ಚಿಔಕ ವಿೀಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಔಪೂನ ರ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3066 2020-21 ವಿವವ ನಾಥ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3067 2020-21 ಅಂಬುಜಾ ಎ ತ್ಳವಾಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3068 2020-21 ಅಶೇೀಕ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಫಡೇಪುಯ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3069 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಸೂದ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3070 2020-21 ಶಿವಯಣಮಯ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3071 2020-21 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಲ್ಲ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಬಿ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3072 2020-21 ನೇತಾಜ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಹಾಖಯಗಿ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3073 2020-21 ಆನಂದ್ ಎನ್ಸ ಬೄಲ್ಬು ಂಪ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ನಂದ್ದರು (ಕೆ) ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

3074 2020-21 ಮಂಜುನಾಥ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ ಗುಲಫ ಖಷ ಗುಲಫಗ್ರಷ ಪ್ಪಣೆಗ್ರಂವ್ ಟೆರ ೈಕೀಡಮ್ಮಷ ವೈರೈಡ್ 1%WP

20 ಶಂಬೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಂಡ್ಟ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ  ಶೄಟಟ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಿಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖಜರ  ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಲಾಯ ಣಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಣಿಔರ ಭು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಣಣ ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೀಮ್ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಉತ್ಾ ಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೆನಾಬಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಖವಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಯಿಫಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಔ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶಕಯಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 SHNKAREPPA Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ ಫಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲ್ಲಂಖನಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Minajgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಪುತ್ರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಂಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tadtegnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಉಮಶ್ ಎನ್ಸ ಮ್ಮಭನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲೂ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖಾಜಾಹುಸೆನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೀಭಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇರಾಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Basavapattana Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖನಾನ ಥ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Balwad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಾನಂದ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆನಂದಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹುನನ ಚಚ   ಪೂಜಾರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಶಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುರೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಮಬಾಗೌಡ ಚಂದರ ಶಕಯ ಮ್ಮಯಷಯಗಂಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶೇೀಭಾತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬಾಸಾಬ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಕ  ಮೇೀಟಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಹ್ದ  ಅಕ್ಷ್ೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಾಯತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬೆಲ  ಷನಭನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಸಿಂ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಿತಂಫಯರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tadtegnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 SHNKAREPPA Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೂತ್ಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ ಫಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tadtegnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಲಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಲಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 PRVATI Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 PRVATI Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶಿರ ೀ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶಿರ ೀ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಂಫರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಂಫರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾಯಿಬನಾನ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾಯಿಬನಾನ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಭುಲ್ಲಂಗ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಭುಲ್ಲಂಗ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಟಟ ಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಟಟ ಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಾನಂದಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಾನಂದಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 AMBUSING Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 AMBUSING Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಎಂಡಿ ಜಹೀರುದದ ೀನ್ಸ ಸಸೂಷರಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಎಂಡಿ ಜಹೀರುದದ ೀನ್ಸ ಸಸೂಷರಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮ್ಮವಕ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮ್ಮವಕ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೇೀಭಾತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೇೀಭಾತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಧೂಳ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಧೂಳ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ ಮುಲ್ಲು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ ಮುಲ್ಲು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೇೀಭಾತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೇೀಭಾತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದಾಮು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದಾಮು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪಂಡಿತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪಂಡಿತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಔಲಾಯ ಣಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಔಲಾಯ ಣಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2



20 ಭೀಭಶಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೀಭಶಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಲಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಲಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಮಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಮೃತ್ವ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮೃತ್ವ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಖಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಖಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುರುಲ್ಲಂಖಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣುಕಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೌಲಾಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗ್ರಮತಿರ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಉಷಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಉಷಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಷನ್ಸ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಭತಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಬುದ ಲ್ ಸಕ್ಷ್ೀಂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Malgathi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತೇಜು ಚವಾಹ ಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಇಂದರ  ಸಿಂಗ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾವಿತಿರ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಿೀಂದರ   ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಧುಭತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೀ ಮಂತ್ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Pala Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗೇಂದರ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ ಮ್ಮಭನ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನಮಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನವಿೀಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Khajikotnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮೃತ್ ಆರ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಶಿಔಲಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನವ ರ್ ಹುಸೇನ್ಸ ಅಬಾಫ ಸ್ ಶಖ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಿೀಂದರ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಾಕ್ಷ್ರ್ ಹುಸೇನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖದೇ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Pala Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚನನ ಫಷಿ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಮಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಡ್ಟಂಗಿಭಠ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷವಂತಾರ ಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸದೇ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Somnathahalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೀಭಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Somnathahalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸನುಮಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಠ್ಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಣಣ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಣಣ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಶೇೀಕ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುರುದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುಜಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಫನಾನ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಿರಿೀಶ್ ಔಲಾಯ ನರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಆನಂದಾಮಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮೃತ್  ಎಸ್ ಚೌಡಶೄಟಟ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನನ ಪೂಣಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ ಆರ್ ಹಾಲ ಗೀಳ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ ಆರ್ ಹಾಲ ಗೀಳ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂತೀಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Sannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಶಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಔಲೂ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಔಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Venkatbennur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಉಭಲಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಮೇೀಸನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Venkatbennur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಎಂಡಿ ರಾಸಿಡ್ ಮ್ಸಯಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷವಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಾಹ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Pala Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇವಿೀಂದರ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಶೇೀಕ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಾಡಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಾಡಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಭಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತುಳಜ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Pala Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷತಿೀಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Venkatbennur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕ್ಷ್ವನರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮ್ಮದೇವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Pala Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಜರಂಖಲಾಲ್ ಜಾಜು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಂಖಭಮ  ಕೆಯಭಗಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಆಬಡ ಬಿೀ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಆಬಡ ಬಿೀ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶಕಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಶೇೀಕ್ ಸಿಂಗ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಂಫರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಂಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನುಸೂಯಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖಾಜಾಬಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಯಷವ ತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಾಯತ್ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪಂಡಿತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಣೀಜ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪಂಡಿತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಯಷವ ತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮ್ಸತ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಮ್ಸತ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇವಮುಕ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಣೀಜ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನುಸೂಯಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Halsultanpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Halsultanpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಆನಂದರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುಂಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿವಾನಂದ್ ದಂಡಗೀಳ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kapnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರುಔಕ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Dharmapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Rajapur (OG) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ನಂದ್ದರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಖನಾಥ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಔಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣಮಂತಾರ ಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಂಜುನಾಥ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಉಮ್ಮಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜೈದರ ತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪ್ಪಂಡು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹಾಂತ್  ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದದ ೀನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5



20 ಭಸದೇ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Dharmapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಯಜ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Rajapur (OG) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಣಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಈಯಭಮ  ಎನ್ಸ ಬೄಳಗಂಪ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜಶಕರ್ ಭಡಿು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುರುದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪೀಯ  ತೆಂಖಳ್ಳ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Dharmapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಠ್ಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA MALAVADA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಔಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣಮಂತಾರ ಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವೆಂಔಟ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುರುಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BRAHMAPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಭಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹುಲ್ಲಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನುಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಖವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಇಬಾರ ಹಂ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಈಯಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಈಯಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭೀಮ್ಮಶಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಜಖದೇ  ಸಿ ಕಂಬಾಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅಶೇೀಕ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾಶಿನಾಥ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರುಔಕ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಎಸ್ ತ್ಳವಾಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA VAKKALAGERA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುಜಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದಾದ ರೂ Kap ಔನ್ನರು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kapnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ  ನಾಯಕ ೀಡಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸದೇವ್ ಆರ್ ಕಯಳಿ್ಳ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔಯಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುನಾಥ ಚವಾಣ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತುಳಜಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುರುಶಾಂತ್ಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಔಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವರ ಣಕಮ್ಮಯ ಜಾಧವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಂಬಿಕಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಭಚಂದರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Jaferabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾನಾಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Dharmapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಫಷ  ಮುಲಗ್ರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹನ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಾಯತಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔರ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹರೇಸಿಂಗ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮ್ಮಯ ಕ್್ಬುಲ್ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kapnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರುಔಕ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 AKSAR SAB Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹುಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜೀರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಎಚ ಬಿರಾದಾರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kotnoor Darwesh (OG) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುರೇಂದರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕೇವ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Rajapur (OG) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸನಭಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಕೆರ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶರ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಈಯಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BADEPURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಮವವ ಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಮ ಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kotnoor Darwesh (OG) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದುದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Dharmapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ  ಬಿ ಭಠ್ತಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಗೀಪ್ಪಲ್ ಮೇಸನಾೂ ಲ್ ವಾಯ ಸ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Jaferabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ಭಡಿವಾಳ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಯವಿಂದ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸುರೇಂದರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯವಿೀಂದರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಜ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಉಮಶ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹೆಮ್ಸ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಖದೇ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕೇವ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಗುರುಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಫನುನ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj Sultanpur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಫಷಣಣ  Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA HATAGUNDA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಲಲ್ಲತ್ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಣುಮ ಕ Kalburgi GULBARGA PATTANA HATAGUNDA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೇಸಮ ದ್ ನವಾಬ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸಂಖ  ಚೊೀಯಖಸಿಾ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಣಣ  ಚೌಡ್ರಪುಯ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj Sultanpur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಂಖಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂಖಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಾಪರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಾಪರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಲಾಹ ದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಲಾಹ ದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Minajgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಯಸಂಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಲಚಂದರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲೂ   ಮವವಂತ್ ಯಾದಗಿರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೀಭರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಯ  ಶಿರ ೀ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹುಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Basavapattana Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಶಾಕ್ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಾನಂದ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ  ಮಡಗುಡಿೂ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Nadvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Nadvinhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಭಮ  ಪ್ಪಶಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುನಂದಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖಜಾನಂದ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Minajgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 MD ವಕ್ಷ್ೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಎಂಡಿ ಜಲ್ಲೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ ವಿೀಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಯ ಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿವವ ನಾಥರಾವ್ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖರಾಜ್ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭಣಣ  ದಡಿಡ ಭನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸದೇ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಮಕಮ್ಮಯ ಷಫಶೄಟಟ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ತ್ಭಮ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭರೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tadtegnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಬಾಬು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಖವಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಕೆರ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಿನನ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ASHOK Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾಂತೇವ ಔಯಮುಚಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚೆನನ ವಿೀಯ  ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜೆಟೆಟ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯವಿ ಕಮ್ಮರ್ ಹ ಯಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕ್ಷ್ವನರಾವ್ ಎಸ್ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜೈತುನಾಬಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಶಂಕೆರ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Minajgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಬದರ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಟೆಟ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Minajgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಜರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯವಿೀಂದರ  ಮೇೀಟಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬುರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವೆಂಔಟೇಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪ್ಪಂಡುರಂಖ ಕೀಬಾಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನೀಫ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂತೀಶ ಆಂದನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನವ ರ್ ಪ್ಪಶಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರುದರ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇಂದಾರ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಣುಮ ಕ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಶೇೀಕಮ್ಮಯ ಎಚ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಾಲ್ ಬಿೀ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಭಮ  ಅಡಿಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನಾನ ರೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರುಕಮ ದದ ೀನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಯೀಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮ್ಮರೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಲ್ಲಂಖ  ಭಷಯಬೇ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಈಯಣಣ  ಎಸ್ ಸಿನ್ನನ ರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಪುತ್ರ  ಎಂ ಸಯಳಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಸಿೀರುದದ ೀನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tadtegnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಈಯಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾವಿತಿರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ ಎಂ ವಾಖದ ಗಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖನಾಥ ಬಿಡೂನ ಔಷರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಸೂಾ ಬಾಷಯ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಡಿವಾಳಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 SIDAPPA Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಂಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಈಯಣಣ  ಸಿದಾರ ಭ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೀಭಶಕರ್ ರೇ  ಚಿನಮ ಳಿ್ಳ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಯಾನಂದ ಚಿನಭಗೇರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಣಣ  ರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ೀವ  ಮಲಸಂಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಧೂಳ  ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಂಚಕ್ಷ್ರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಭನಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಧೂಳ  ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಂಚಕ್ಷ್ರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭರಾಮ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ತಾಯಚಂದರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಕ ಣಣ  ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ ಗುರು  ನಂದಾಯ ಳ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಮಯ  ಎಸ್ ಹೀಯಭಠ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿವವ ರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿವವ ನಾಥ ಎಸ್ ಹರೇಭಠ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಮೂತಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫನಶಂಔಯ  ಷಜಜ ನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ERAPPA Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಂತ್ಮಯ  ಸಾವ ಮ್ಸ ಹರೇಭಠ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇವಿೀಂದರ   ರೆಭಮ ಣಿಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಧಿಕಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ರಾಧಿಕಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ವಿೀಯಕ್ಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿೀಯಕ್ಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮೇೀಡಿನ್ಸ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇೀಡಿನ್ಸ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇೀಡಿನ್ಸ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಜೀಜ್ ಮ್ಸಯಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಅಜೀಜ್ ಮ್ಸಯಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಾಂಟೆ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಾಂಟೆ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗೇಂದರ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗೇಂದರ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಶಿೀಲಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಶಿೀಲಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸರಿರಾಮ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸರಿರಾಮ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಈಯಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಈಯಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೀದಾರಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೀದಾರಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಬುಮ್ಸಯಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಾಬುಮ್ಸಯಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Venkatbennur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖದೇ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುಜಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಿಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಂಜಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Malgathi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮುನುನ  ಪ್ಪಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Itga Ahmadabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮುನುನ  ಪ್ಪಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Itga Ahmadabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿೀಯಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಿೀತಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಧೂಳ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿೀರೇಂದರ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Pala Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರುಔಕ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಾಂದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Malgathi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Itga Ahmadabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೀಯಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಂಫಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Zhapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಉಲಾೂ ಸ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖಾಜಾಬಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಣೀಜ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಣೀಜ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷತಿೀಶ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Sannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷತಿೀಶ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Sannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಭಾಔರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Ganjalnkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಲಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಾಖಯ ಶಿರ ೀ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಫಷ  ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುಂಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಮ್ಸೀದಾ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದಾಧ ರೂhಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದಾದ ರೂ n ಎನ್ಸ ಮಂಥಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಔಫ ರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ್ ಹಡಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿೀಯಕ್ಷ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಲಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Venkatbennur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತಾರಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯದಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಬಿ ಖಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಬಿ ಖಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರುಔಕ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಸುಫವಚ ಂದರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುನಾನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಈಯಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಚಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಬುದ ಲ್ ಸಮ್ಸೀದ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷವಾಷನಂದ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುನಾನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಚಂದರ ಶಕಯ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಯಜ್ ಪತಾರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷತಿೀಶ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅಂಫರಾಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಿರಾಜ ಜಮ್ಸದ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಹಾನಂದ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj Sultanpur Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಲೂ  Kalburgi GULBARGA PATTANA YALAVANTAGI K Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kollur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA PATTANA Keribhosga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಔಲಾಯ ಣಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA YALAVANTAGI K Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿಲಾಸ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA BABALADA YASA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ನಾಖ  ಶಿರೂರು Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುಸೇನ್ಸ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadnal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಬಾಬು Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗಂಗ್ರಧರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಈಯಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Malni Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಭಲೂ ಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಯಣಗೌಡ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಚಂದ್ SAB Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಖಾಜಾಹುಸೆನ್ಸ Kalburgi GULBARGA PATTANA Keribhosga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಾಗೇಂದರ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಿಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA PATTANA HATAGUNDA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಲಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ ಮ್ಮಔಷರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಕಾಶಿೀರಾಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ರಾಚಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸಿದದ ರಾಭ  ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಪಂಡಿೂ ಕ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಬಂಡಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಿಮೂತಿಷ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸಿಯಷಗಿ ಧಭಷಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Syed Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಜಮರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗುಂಡೂರಾಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hunsihadgil Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನೀಲಕಂಠ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಂಖ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sindagi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಚಾಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಿರಾಮ ಧರಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Syed Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಚಂದರ ಔಲಾ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಖಲ್ ಸಖಗಿಷ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಜಮಶಿರ ೀ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಬಾಬು Kalburgi GULBARGA PATTANA Sindagi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Malni Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ವಾಚಿೀಲಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 1.4

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA HATAGUNDA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1.8

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1.2

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಧಭಷಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿವಾನಂದ್ ದಂಡಗೀಳ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kapnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi GULBARGA MAHAGANVA TONDAKALA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ಸಾದ್ ಷಜಜ ನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಭಕಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪೀಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Zhapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಆಬಡ ಬಿೀ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಂತ್ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 NIGAPPA Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಧಭಷರಾಜ್ ಹಂಗೇರಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮ್ಸೀನ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Itga Ahmadabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಾಜ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sindagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿೀಯಕ್ಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರುದರ Kalburgi GULBARGA PATTANA Malni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಲ್ಲಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಸದೇ Kalburgi GULBARGA PATTANA Syed Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂಖಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಮುಮ್ಮಾ ಜ್ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಾಪರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಲಾಹ ದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹರಿಗ್ರ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಮ್ಸೀಳಾ ರ ಕಾವ ದಾಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕ್ಷ್ಸಾನ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿೀತಾರಾಮ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜಾಪರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಧೂಳ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೀಧಯರಾವ್ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಂಡ್ಟ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಕ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತಾರಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪುಟಾೂ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಖದೇ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರುದರ ಭಣಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 SHOBA Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರ ಭು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗೇಂದರ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Venkatbennur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ  ಮ್ಮಂಗ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತುಳಜ Kalburgi GULBARGA PATTANA HATAGUNDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಜಾಯತ್ ಬಿೀ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಫಷ  ಔನನ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುಮೂತಿಷ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಲ್ಲಭನ್ಸ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಸಭದ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಂಖ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಲಸುಕಮ್ಮಯ ಮ್ಮಯ ಶೄಟಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hunsihadgil Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದಾರ ಭ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Malni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪುತ್ಲ್ಲ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA HATAGUNDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದಾರ ಭ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಮವವ ಯ Kalburgi GULBARGA PATTANA Malni Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Keribhosga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಂಫರಾಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Keribhosga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sindagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜು Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹೂಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಣಮಂತ್ ಎಂ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸದೇ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಧಿಕಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಶೄವ ೀತಾ ಆರ್ ಭೀಭಳಿ್ಳ Kalburgi GULBARGA PATTANA Syed Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Syed Chincholi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಶೇೀಕ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣಮಂತ್ ಮುಔರ ಂಬಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಮಯ ದ್ ಜಾವಿದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಬುಗೌಡ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ಸಿೀರಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಾಯತ್ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕೆರ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದಾದ ರೂH Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮೃತ್  ಎಸ್ ಚೌಡಶೄಟಟ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಆರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೌಲತ್ರ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಔರಿೀಂ ಖಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಕಾಶಿೀರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕನುನ  ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Halsultanpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಶಿಔಲಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹೇಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೂ ಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವೈಜನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಖಲಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಔಲಾಯ ಣಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿವಯಣ  ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಂಟಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Halsultanpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Zhapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Zhapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅರುಣಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Zhapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalagnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತಾರಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಂಫರಿೀಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದಾದ ರೂH Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಟಟ ಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದಷಾ ಗಿೀರ್ SAB Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಧುರಾಮ ಸಖಯಗಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Sannur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗೀಡಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಮೂತಿಷ ಅಶಟ ಗಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Itga Ahmadabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪೀಯಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Keroor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನಮ ಂತ್ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೇೀಭಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಂಬಾಯ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಭಾಷ್ ಬಿ ಬಿಜಾಪುಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದಾರ ಭ  ಎಸ್ ಭಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯವಿಕಮ್ಮರ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರಾಮ ನಾಮಕ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹುಲ್ಲೂ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಉಮಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಂಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಲ್ಲೀಲ್ ಮ್ಸಯಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇರಾಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬೆಲ  ಷನಭನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸುಲಾಾ ನ್ಸ SAB Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tadtegnoor Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ನಂಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಮ್ಸನಜಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ನಂಫಗಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿನಗೌಡ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ ದೇಯಭಣಿ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಲಾಲ್ ಬಿೀ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಚಾಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಮಂಜುನಾಥ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಗ್ರಮತಿರ  ದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVA Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಔಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಯವಿೀಂದರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಅಶೇೀಔ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Rajapur (OG) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜೇಗಿಷಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Dharmapur Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಂಶಾದ್ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kapnoor Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಯಣ  ನಾಯಕ ೀಡಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ ಇ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಾಮು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ನಜೀರ್ ಅಸಭದ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ತಿ ಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಎಲ್ ಕ್ಷ್ವನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಉಮ್ಮಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಗೀಧಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಫಷಣಣ   ವಹಾಪೂಯಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kotnoor Darwesh (OG) Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಅಂಫಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ರ ಭುಸಾವ ಮ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಧಭಷರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಶಿರಾಮ ನಂದ್ದಯಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Naganhalli * Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಗುರುದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ರಾಜಶಕರ್ ಭಡಿು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಪಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Jaferabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವೆಂಔಟ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಭೀಭಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಈಯಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ ನಂದ್ದರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಅಂಫರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Imidacloprid 17.8% SL 1.5

20 ಚಂದರ ಕಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಾಂತ್ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Imidacloprid 17.8% SL 1



20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಾಖ  ಔಷಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶೇೀಬಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಂತೀಷ್ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೀಕ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (K) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರ ಫಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Somnathahalli Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Somnathahalli Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ನಂಖ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಲ್ಲೂ ೀವ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಾಖಣಣ  ಬಿ ಷಯಡಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರಾಜು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಮೇೀನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಿೀಯಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Somnathahalli Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿವಾನಂದ್ ತಾಾ ರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಮ್ಮಯಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ತಿ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಚಂದರ ಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ದೇ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Aurad (K) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಹೇಶ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರ ಕಾಶ್ ಜೇಗಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರಾಮಗಂಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಯವಿರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Balwad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಅಪಿ ರಾ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ನಂಫವ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Balwad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರ ಭಾಔರ್ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Balwad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಬೆಲ  ಷನಭನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದಾರ ಭ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಬೄಳಿೆೀರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಚಂದರ ಶಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಜಖನಾಥ ಬಿಡೂನ ಔಷರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಹಯಾಯ ಳ್ಳ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರೇಣುಕಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮುತ್ಾ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಸದೇ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಕ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಂಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಂಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಂಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ದಡಡ ಭನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮೆಲಾರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಷಯದಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಂ ಕಂಬರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಎಂ ಕಂಬರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರುತಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಂಔರ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಾಯ ಂಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರಾಮು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಿಕಾಸ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ ದುಲಾಬಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮಲೂ   ಫಭಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸನಮಂತ್ ರಾಮ ಫಭಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಅವಿನಾಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಹುಲ್ಲೂ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಸದೇ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಂಬೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 11

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ರಾಭಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Somnathahalli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಇರಾಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭಕಫ ಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.6



20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿಯೀಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಯಣ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಹುಲ್ಲೂ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ರೇಷಾಮ  ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರುಕಮೇಟ ೀಲಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸೀಭನಾಥ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಸಿದಾರ ಭ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಷಯಷವ ತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿರ ೀಶಾಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿರ ೀಶಾಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿರ ೀಶಾಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿರ ೀಶಾಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿರ ೀಶಾಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Minajgi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Somnathahalli Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ವಿದಾಯ ಸಾಖರ್ ಫಷಯಜ್ ಜಡಿಡ ಭಠ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ವಿದಾಯ ಸಾಖರ್ ಫಷಯಜ್ ಜಡಿಡ ಭಠ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ರ ಕಾಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಬಿಫ ೀರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Nadvinhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಔಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಸಂಖನಫಷಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಲಾಡ್ಟೂ  ಷಬ್ ಗೀಲಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಆನಂದ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಉದಮಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಬುಡುಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರ ಭು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದದ   ಸಂಗೀಲಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ನಜಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಯಭಣಿ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಅಮೃತ್ ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮ್ಮಳಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಂಬೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಹಷಗೌಡರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಯವಿೀಂದರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಗುಂಡ್ಟ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿವಯಣ  ಶೄಟಟ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಚನನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಬಿಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಖಜರ  ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ನಾಖರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಔಲಾಯ ಣಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭಣಿಔರ ಭು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಲ್ಲಯಾಕತ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಜೇಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Aurad (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಸಂತೀಷ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಂಔಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಪೀಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Sirnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ರಾಜಭಹೇದ್ ಅವಂತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಅನನ ರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Minajgi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಚನನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ನಂಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ದಡಡ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ನಾಖಣಣ ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಸೀಮ್ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಿರ ೀ ಮಂತ್ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj Sultanpur Profenophos 50 % EC 3



20 ಅಣಾಣ ರಾಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA YALAVANTAGI K Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗೇಂದರ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Hunsihadgil Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲೂ  ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಮಲಔರಿ ಸಿದದ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗಲೂ ಲೂ   ಹುಡೇದ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಮೇಮ ೀಖಸಿದದ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ತಿೀಥಷಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅನನ ಪುಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಮನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಇಮ್ಮಮ್ ಟೇಲ್ ಔಲ್ಬಫ ಗಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖ  ತ್ಳವಾಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದಾಲ್ ಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದಸಾಬ್ ದಲಸಾಬ್ ಕರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಡ್ರವುಲಿಾಬ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಸಭಮ ದ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಈಯಣಣ ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇವಿೀಂದರ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸೀಭಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಚ್ಚಚ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಂತ್ಭಮ  ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹೇಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂತೀಶಕಮ್ಮಯ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷನಗೌಡ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಗುರುಫಷ  ಯಬಿನಾಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂಖನಗೌಡ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲಔ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಾಲ್ಬ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದಾಲ್ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹುಷನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷರಾಜ ಸಾಷನ್ನರು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಭನ  ಔಡಔಲಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದಡಭಮ  ಔಡಔಲ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಡಿವಾಳವ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA TadtegnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಭರೇಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುರುಮಯ  ನಾಖವಿಭಠ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA TadtegnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ತೀಟೆಂದರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚನನ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇವಂದರ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA DharmapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kotnoor Darwesh (OG)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA JaferabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಖವಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲೂ   ಪೂಜಾರಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಮಯ   ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂಖನಗೌಡ ರ್ಲ್ಲೀಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲೂ ಭಮ  ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಂತ್ಗೌಡ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಫಿೀಜಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಮನ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಈವಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KesratgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಂಖದ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಔಲಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಂಫಣಣ  ಸಿಂಗಿರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಂಜಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇವಿಂದರ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹುಸೇನ್ಸ SAB Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನೀಲಕಂಠ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಸಿ ಬಂಡ್ಟ ಗೀಳ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಆನಂದಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BIDDAPURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಭನಾ ಸಿಂಗಿರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3



20 ಭಲೂ ಣಣ  ಮುದಖಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಸದೇ  ಮ್ಮದಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಟೆಟ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಮೇಗ್ರ ಸಿಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KapnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಭರಾವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA JaferabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಖಾಜಾಬಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA JaferabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹುಣಚ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕಾಶಿೀಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೌಲತ್ರ ಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಖದೇವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KapnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲೂ ಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA AzadpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚನನ ಫಷಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HEERAPURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಂಬುಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA DharmapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಮೄರ ಶ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರೇಣಸಿದದ   ಜನಔಟಟ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಆನಂದ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಭಲಾಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೀಮ್ಮಶ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರ ಕಾಶ್ ಡಡ ನಕೇರಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪೀಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ಚಲ್ಲು ೀರಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಚೇಂದರ ನಾಥ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾನಂದ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಂಜುಳಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅನುಷಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KapnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಂಜುಳಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BADEPURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA DharmapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲದ ಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KesratgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಂಡ್ಟ  ಷಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾನಂಖಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi GULBARGA GULABARGA DharmapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅನುಷಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಾನಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲದ ಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ASHOK Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಭಲಾಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಭಷಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲಔಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಉಭಲಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮೇೀಸನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA DARIYAPURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಎಂಡಿ ರಾಸಿಡ್ ಮ್ಸಯಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷವಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA HagargundagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಾಹ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇವಿೀಂದರ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಶೇೀಕ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕಾಡಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕಾಡಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಭಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ತುಳಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Naganhalli *Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷತಿೀಶ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅನಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Naganhalli *Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕ್ಷ್ವನರಾವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Naganhalli *Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಮದೇವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಜರಂಖಲಾಲ್ ಜಾಜು Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಂಖಭಮ  ಕೆಯಭಗಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜ್ ಮೇಸಭಮ ದ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3



20 ರಾಜ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖಮಯ  ಭಠ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಆಬಡ ಬಿೀ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರ ಭು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA KapnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA AzadpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇವಿೀಂದರ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA AzadpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಲಾಲಾಬಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಾಷಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಂಔ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುಶಿೀಲಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದಮ ನಾಭಾಚಾಮಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಯಸಿಂಲ್ಬ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರ ಹಾೂ ದ ಅಗಿನ ಹೀತಿರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Belgumpa (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವೆಂಔಟ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಭಲಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA SomnathahalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮುಲ್ಲು  ಚಿತ್ರ  ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA SomnathahalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದುಖಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಬೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಬೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಾಫವ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA SirnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇವಿಂದರ   ದಂಡೀಬಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಯಾಯಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿೀರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಂಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಯೀಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ ವೈ.ಅಮೇಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಶಾವ ರಾಧಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ರ ಭು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುಶಿೀಲಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಯಸಿಂಲ್ಬ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುಜಾತ್ ಸುಗುರು Kalburgi GULBARGA GULABARGA AzadpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಿಜನ್ಸ ಬಿೀ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA AzadpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA AzadpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರ ಭಾತಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರ ದೀಪ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KesratgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹುಸೇನ್ಸ SAB Kalburgi GULBARGA GULABARGA DharmapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಭರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ASHOK Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದುಖಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುರೇವಬಾಬು Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಆಬಡ ಬಿೀ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷಫನಾನ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಪುತ್ರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲೂ ಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖ  ದಡಡ ಭನ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಮವಕ್ ಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವು ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷವಂತಾರ ಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದಾರ ಭ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷಫನಾನ Kalburgi GULBARGA GULABARGA AzadpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA AzadpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಾಫಣಣ  ಸಿದದ ನ್ನರು Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯವಿೀಂದರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BRAHMAPURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಆದಶ್ಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಆಶಿಶ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರುಕಾಮಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಲಾಯಿ ರ್ೀಭಲ್ ಜಾಧವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫದುದ  ನಾಭದೇವ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವು ಲಾಕ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಮಶ್ ಲಾಕ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಠಾಕ್ದರ್ ಹೀರು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.35

20 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮೇೀಸನ್ಸ ಬಾಬು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷತಿೀಶ್ ಬಾಬು ಯಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಧೂಳ  ಶಾಂತ್  ಬುಜಾರಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA MadarsanhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಬೂಬ್ ಭಶಾಖಾ ದದ ಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA NandikurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಖೇವಕಮ್ಮಯ ಶಿಯಶಾಯ ಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷಭಮ  ಶಿಯಶಾಯ ಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇ  ಗುಜಂತ್ಗಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮೇದನಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶೄಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರೇಣಸಿದದ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KesratgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ   ತುಳಜ  ಬಜಂತಿರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Naganhalli *Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3



20 ರಾಜಕಮ್ಮಯ ರಾಠೀಡ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಣಬಾಯಿ ನೀಲಕಂಠ್ ಜಾಧವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kotnoor Darwesh (OG)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುಮ್ಸತಾರ  ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಖಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಆಂಜನೇಮಕಮ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA DharmapurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಫಿೀಕ್ ಅಸಮ ದ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವಾನಂದ್ ದಂಡಗೀಳ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA HagargiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA SitnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರುಔಕ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA UdnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURAEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA PanegaonEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಣಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಧೂಳಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA SirnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಜ ರುಟೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಶಿಔಲಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA SirnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಶಂಔಯಮಯ  ಬೆಯಭಡಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಖನಾನ ಥ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಂಗ್ರರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಮ್ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಷನ್ಸ ಬಗಂ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಬಂಡ್ಟ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA MinajgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಶಿಔಲಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭದ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA ManiyalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುಂಡ  ಬಿ ತ್ಳವಾಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಉಮ್ಮದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA ManiyalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹಾಷನಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಪಯಾಜುದದ ೀನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಭರಾಯ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕೇದಾಯನಾಥ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA ManiyalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣಫಷ  ನಯಷಗಂಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣಫಷ  ನಯಷಗಂಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿದಾಯ ತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುನೀತಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಂಖಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಭರಾವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA MinajgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮೆನಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗೀಯಔನಾಥ್ ಡಿ ಶಾಖಾಪುಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NadvinhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಖದೇವಿ ವಾಗಿು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA MinajgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಲಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನೀಲ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುಡಭ ಬಿೀ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA HagargundagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಮ್ಸೀದ್ ಮ್ಸಯಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ ಸಿ ಭಠ್ತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Belgumpa (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ತಾಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷಸರಾ ಬಿೀ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA BasavapattanaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲಕ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇವಿಕಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಂಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA HagargundagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅನವಿೀಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೀಜು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುರುಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA MinajgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಭಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರ ಶಾಂತ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA MinajgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಬಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA MinajgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಬಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲೂ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Belgumpa (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA MinajgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಶಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗೀಯಔನಾಥ್ ಡಿ ಶಾಖಾಪುಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA MinajgiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3



20 ಭನಮ ಥ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಮಯ ಕಿ್ದಡ್ ಮ್ಸಯಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA SirnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಭಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರಾಜ್ ಆರ್ ಚಿದರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA SirnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹೇವವ ಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಖೈರುಬಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹಂಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA TadtegnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದವಯತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷಚಿನ್ಸ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇವಂದರ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದೇವಂದರ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲೂ ಭಮ  ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯವಿೀಂದರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷರಾಜ ಗುಂಡ  ಕಂಡುುಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಮಯ ಣಣ  ಸಿರಿಗಂಡ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಮರುತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA TadtegnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುಂಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸನುಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜೇವವ ರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷರಾಜ ಹುಡಿಗಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NadvinhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹೀರಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುಮ್ಸತಾರ ಬಾಯಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA BalwadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG1

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj SultanpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಸದೇವ್ ಆರ್ ಕಯಳಿ್ಳ Kalburgi GULBARGA PATTANA HunsihadgilEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔಯಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj SultanpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುರುನಾಥ ಚವಾಣ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj SultanpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ಮಂತ್ ಬಿ ಕಂಬಾಯ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಜಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಜಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕಾಳ  ಭಾಖಣಣ  ದಡಡ ಭನ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕಾಳ  ಭಾಖಣಣ  ದಡಡ ಭನ Kalburgi GULBARGA PATTANA SindagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA HunsihadgilEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ತುಳಜಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA HadgilharutiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುರುಶಾಂತ್ಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA HunsihadgilEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಲೂ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವರ ಣಕಮ್ಮಯ ಜಾಧವ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Malni Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಅಂಬಿಕಾ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪುಟಾೂ  ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLIEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಭಚಂದರ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾನಾಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣಫಷ  ಮುಲಗ್ರ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLIEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹನ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLIEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಾಯತ್ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLIEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಮಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLIEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಾಯತಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj SultanpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Syed ChincholiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹರೇಸಿಂಗ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮ್ಮಯ ಕ್್ಬುಲ್ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA PATTANA HadgilharutiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj SultanpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರುಔಕ  Kalburgi GULBARGA PATTANA HadgilharutiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj SultanpurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 AKSAR SAB Kalburgi GULBARGA PATTANA KeribhosgaEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹುಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA PATTANA HunsihadgilEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜೀರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಎಚ ಬಿರಾದಾರ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗುರುಭಭರಾವ್ ಎಂ ಸಸೂಷರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುಫದರ  ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುರೇಂದರ Kalburgi GULBARGA PATTANA HadgilharutiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಕೇವ Kalburgi GULBARGA PATTANA HadgilharutiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖರಾಜ್ ಹೆಂಬಾಡಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿಲ್ಲೀಲಾ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸನಭಮಯ Kalburgi GULBARGA PATTANA HadgilharutiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಂತ್ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLIEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಕೆರ  Kalburgi GULBARGA PATTANA HadgilharutiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶರ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಈಯಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Syed ChincholiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA PATTANA HadgilharutiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಮವವ ಯ Kalburgi GULBARGA PATTANA Malni Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ದಮ ಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA HadgilharutiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3



20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA PATTANA HadgilharutiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA TadtegnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA HagargundagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚನನ ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ತಿ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA TadtegnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭರೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA TadtegnoorEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಠಾಕ್ದರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಔಸೂಾ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹೀರು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 MOTIBAI Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಘಾನು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಮು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂತೀಷ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪುಣಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚೊೀಕಾೂ  ರೀವ ಜಾಧವ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಜಮ ಸಿಂಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಮು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸೀನ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಾಂತಿಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಹೀಬಾಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.2

20 ಚಂದರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಲೇಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA HagargundagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿನೀದ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಜಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಪ್ಪಯ ಟ್ಟಟ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭರೆ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವಿಷ್ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ನಾಖಣಣ  ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಈವವ ಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರೇಣುಕಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ತಿ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Aurad (K)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಷಫನಾನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಕಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KiranagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA SomnathahalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮಲೂ   ಬಿ ಎಸ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ರೇಖಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Garoor (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA KhandalEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ವೆಂಔಟೇಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭಸದೇ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ತ್ರು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FerozabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಗೀಪ್ಪಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA FarhatabadEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶುವಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸೀನು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NadvinhalliEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA HagargundagiEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಮೇೀನ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA NaddisinurEmamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಚಂದರ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Herur (B)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad)Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG0.3

20 ಸಂಖಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 1

20 ಖಜಾನಂದ್ ಬಿ ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Itga Ahmadabad Profenophos 50 % EC 1

20 ತ್ಭಮ ಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಗುರು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Profenophos 50 % EC 3

20 ಭರೆ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಕೆಲವು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 50 % EC 3

20 ದೇವಿಂದರ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂಜುನಾಥ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Jogur Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುರುಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಲೂ ಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಯ ೀತಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಂಚಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುರುಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Nadvinhalli Profenophos 50 % EC 13

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮ್ಮರುತಿ ಗ್ರಡೇಔರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Nadvinhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Nadvinhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷವಂತಾರ ಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರಾಜ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸೀಭಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Minajgi Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಮ್ಮಶಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ನಂಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ದತ್ಾ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ದತ್ಾ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Aurad (K) Profenophos 50 % EC 12

20 ಸಿದದ   ಮುಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 3



20 ಸಂಡುಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Aurad (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Profenophos 50 % EC 12

20 ಶಿಬಾಬು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಂಡುಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Profenophos 50 % EC 13

20 ಸಾವಿತಿರ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Profenophos 50 % EC 12

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Khajikotnur Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿೀಯಕ್ಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Profenophos 50 % EC 3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಣಮಂತ್ ದರೆ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Profenophos 50 % EC 2

20 ಔಣಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Profenophos 50 % EC 1

20 ಯಂಔಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Profenophos 50 % EC 1

20 ಯಮಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Profenophos 50 % EC 3

20 ಮುರುಗೇಂದರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 50 % EC 3

20 ಆವಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Dharmapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 50 % EC 3

20 ನಯಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಮ್ಸರಾಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಷಯಾಬು ನಾಟೇಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Jaferabad Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿೀಯಣಣ  ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kotnoor Darwesh (OG) Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೀಪ್ಪಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಗುಯಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BADEPURA Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲ್ಲೂ ೀಶ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾರಾಮಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ  ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Dharmapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೀಧಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಣಮಂತ್ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೌಲನ್ಸ ಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kapnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಂಭು ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇಖಳಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BADEPURA Profenophos 50 % EC 3

20 ನಯಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಅನಸೂಯಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಹಾಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVA Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೀಭ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Profenophos 50 % EC 2

20 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Khajikotnur Profenophos 50 % EC 2

20 ಪೂಜಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಬಾಫ ಸ್ ಅಲ್ಲ ಜಮ್ಮದಾರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಫಫ ಸಾಲ್ಲ ಕಟ್ಟಫಶಾ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಬುದ ಲ್ ಜಲ್ಲೀಲ್ ಸಿದದ ಕ್ಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೌಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Profenophos 50 % EC 2

20 ಗಿೀತಾಂಜಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Venkatbennur Profenophos 50 % EC 2

20 ಜೆಮು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Profenophos 50 % EC 2

20 ಗ್ರಮು ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಘಾಭ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Profenophos 50 % EC 2

20 ಗಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಗನತೆ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಗಿರಿೀಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೀಭಟೇವವ ಯ ಎ ಧಷಮ್ಮನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೀಪಚಂದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಮಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Profenophos 50 % EC 3

20 ರಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಧುಸೂಧನ್ಸ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Halsultanpur Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಾಶಿೀರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಾಭಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಧಾ ಕೃಶಣ  ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 USHAPPA Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Profenophos 50 % EC 3

20 ಷಣಣ  ಆವ  ಅಂತ್ರ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಾಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA YALAVANTAGI K Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಭ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಭಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sindagi Profenophos 50 % EC 3

20 ದಮ ಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Profenophos 50 % EC 1

20 ನಯಷ  ಕಣಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA YALAVANTAGI K Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ   ಗುಗಿ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ಪ್ದದ  ಬಂದೆಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಷಫಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಪ್ಪಷತ್ಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ವೆಂಔಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಭ  ಯಭ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಚಣಣ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ ರಾಭ  ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA HATAGUNDA Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Profenophos 50 % EC 3

20 ವೆಂಔಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj Sultanpur Profenophos 50 % EC 3

20 ವೆಂಔಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ವೆಂಔಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ವೆಂಔಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Syed Chincholi Profenophos 50 % EC 3



20 ವೆಂಔಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ವೆಂಔಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kollur Profenophos 50 % EC 3

20 ವೆಂಔಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Keribhosga Profenophos 50 % EC 3

20 ವೆಂಔಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ವೆಂಔಟ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sindagi Profenophos 50 % EC 3

20 ಪಂಡಿೂ ಕ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Kadni Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಂಡಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಮೂತಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿಯಷಗಿ ಧಭಷಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಮರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುಂಡೂರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Ferozabad Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ನೀಲಕಂಠ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ನಂಖ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಾಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರಾಮ ಧರಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ ಔಲಾ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ನಖಲ್ ಸಖಗಿಷ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಮಶಿರ ೀ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಬು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Naddisinur Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Profenophos 50 % EC 2

20 ವಾಚಿೀಲಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Somnathahalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Somnathahalli Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kiranagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Itga Khandal Profenophos 50 % EC 2

20 ಧಭಷಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Minajgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾಮಬು Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಆವ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tadtegnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾರಾಮಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Kawalga (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Hagargundagi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Maniyal Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೀಭವ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Siradgi (Bhatad) Profenophos 50 % EC 2

20 ಉದಮಕಮ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Tilgul Profenophos 50 % EC 2

20 ಅನಂತ್ಭಮ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಂಔಯಣಣ Kalburgi GULBARGA FARAHATABADA Farhatabad Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಾವ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Profenophos 50 % EC 3

20 ಇಮ್ಸಾ ಯಾಜ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ಖಾಸಿಮ್ಮಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA PATTANA Machnal Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಗಂತ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA PATTANA BHEEMALLI Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Pattan Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hadgilharuti Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಸದೇ Kalburgi GULBARGA PATTANA Savalgi (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ದೇಮ್ಮನ Kalburgi GULBARGA PATTANA Hunsihadgil Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ  Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj Sultanpur Profenophos 50 % EC 3

20 ಉಮಶ್ Kalburgi GULBARGA PATTANA Melkunda (B) Profenophos 50 % EC 3

20 AILREDDY Kalburgi GULBARGA PATTANA Taj Sultanpur Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಹೇಂದರ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA PATTANA Sirasgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾವಿತಾರ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Profenophos 50 % EC 1

20 ಯಸಭತ್ ಖಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Profenophos 50 % EC 1

20 ತುಔಕ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Profenophos 50 % EC 2

20 ಕತ್ಲಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Profenophos 50 % EC 3

20 ದೇವಿೀಂದರ   ದಫಫ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Pala Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಂಜೀಕಮ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BADEPURA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗುಂಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ರಾಚಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ರಾಚಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kotnoor Darwesh (OG)Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಕಂತ್ಲಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Dharmapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮೌಲಾ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Jaferabad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮ್ಮರುತಿ ಗ್ರಡೇಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮ್ಮರುತಿ ಗ್ರಡೇಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಚನನ ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಹಾಂತ್ಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸೀಭವಾಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನಜೀರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 SIDDALING Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 SIDDALING Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಬಿೀಯ  ಹನನ ಂಗಿ ಜೀಗ್ನರು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಂತೀಷ್ ಕಮ್ಮರ್ ಜ ಬಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನಯಸಿಂಖ  ಎರುಕಾಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ರಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Pallapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಚಂಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Pallapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಿಠ್ಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಿಠ್ಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಿಠ್ಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2



20 ಶಿರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭೀಭ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಂಔಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Naganhalli * Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BRAHMAPURA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸನಮಂತ್ ಸೀಭಮಯ  ಗುತೆಾ ೀದಾಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಿಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಲಔವ  ಭಮಗೇರಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಹುಲಖ  ದರಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಚಂದರ ಮ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಲ್ಲೂ  Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1.5

20 ಭಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1.5

20 ಭಹಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಿಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗುರುನಾನ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗುರುಪ್ಪದ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸವಾಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಚಿದಾನಂದ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸುಮ್ಸತಾರ  ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಔನಮುಟಟ   ಡ್ಟಮರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Jaferabad Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1.5

20 ಯವುತ್  ಗುಯ  ಬಂಟನ್ನರು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kotnoor Darwesh (OG)Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1.5

20 ಶಿಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಚೆನನ ಫಷ  ಮುಲಗ್ರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BADEPURA Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಚೆನನ ಫಷ  ಮುಲಗ್ರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಮೇಸನರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಅಬುದ ಲ್ SAB Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kotnoor Darwesh (OG) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಭಡಿವಾಳಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Jaferabad Imazethapyr 10% SL 1

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಾಭರಾವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Dharmapur Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಕಾಭಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ನಾಖರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಅಜಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ವಯಣಫಷ  ಲಖಶೄಟಟ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Rajapur (OG) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಅಜಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಸಾಖಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಸಿದದ ಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಶುಬವಚ ಂದರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಭಭತಾಜ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಸುಮಂಖಲಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಸುಮಂಖಲಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಅನವಿೀಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ರ ಭಾಔರ್ ತು ದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ನಾಖರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಶಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ರ ಭುಸಿಂಗ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಲ್ಲಂಖಫಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Malgathi Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Tawargera Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ವಯಣು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಸುಮ್ಸತಾರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಶಿರಾಜಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಶಿರಾಜಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Azadpur Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಉದಯ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಮ್ಮರುತಿ ಶಗ್ರಂಕ ರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ ರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVA Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಭಹಾಂತ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಬಿೀಯಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಪುಷಾ ತಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kesratgi Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ವಿೀಯಬದರ ಮಯ  ನಲ್ಲರು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಸುಶಿೀಲಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BIDDAPURA Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಖೈರುಬಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಭೀಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA UPALANVA Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ನಾಖರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಸಂತೀಷ್ ಚೆಂಖಟ Kalburgi GULBARGA GULABARGA KUSUNURA Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಶೄಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kotnoor Darwesh (OG) Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಭಕ್ದಫ ಲಿಾಬ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandikur Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಕಾಶಿೀರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಷಲ್ಲೀಂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Pala Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಮ್ಮಲ್ಲಖರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Malgathi Azadirachtin 0.15% EC 3



20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Pala Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ದಡಡ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Injihal Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ನಾಖಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಗುರುಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Belura (J) Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಚಂದಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Itga Ahmadabad Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಚಂದಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Azadirachtin 0.15% EC 6

20 ಮುಕಂದಯಡಿಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Venkatbennur Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಜಮಮ್ಮಲಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಶಾಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಜಾಪರ್ ಹುಸೇನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಬುದ ಲ್ ಖಣಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Sitnoor Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಹೇಭಲಾ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಫಲ್ಲರಾಭ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಸೀನಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಭಕಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಖರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶುಬ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಜು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalagnoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸರಿವಚ ಂದರ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರ್ನು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗೀಪು ಜಾಧವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶೇೀಭಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜಖನಾಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭನಬೆ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲೂ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಿಜಮ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜೆಮು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸುನೀಲ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಖನುನ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರ ಕಾಶ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಸಿಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Halsultanpur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅಂಬೇೀಜ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Halsultanpur Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಶಾಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಪುತ್ಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಬಂಡಿಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕತಾಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದೇವಂದರ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜಲಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗುಂಡ್ರ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜಮುನಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಮವವಂತ್ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ತುಕಾರಾಂ ಶಿವಾಜ ನಾಖಮೇೀಡ್ಟ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ತಿರುಖ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಂದಾ ವಣಷ  ಬೄಲ್ಲೂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ ಬಂಡ್ಟ  ಚಿಚಗೀಟೆ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಶಂ ಬಂದಖಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ ವಿಠ್ಠ ಲರಾವ್ ಚೌಗುಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಯುರಾಜ್ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಾಮಫಣಣ  ಅಧು ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಲ  ಭಲಕ   ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಖಂಡು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಇಸುಫ್ ಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಂತೀಷ್ ಜೀಗಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಮುಲಾಜೆ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 Aಪರ್ SAB Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಂಖಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ತಿ ಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸರಿವಚ ಂದರ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅನಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಖಣತ್ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದೀಲ್ಲಪುಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ದಯಾನಂದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಕಾಂತ್ಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 2

20 ರಾಜಕಮ್ಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಷಲೂ ೀಧಿನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಮೆಲಾರಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 2

20 ನೀಲಕಂಠ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 0.5

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಶಾಭರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಲಚಮ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1



20 ಬಾಸಾ ರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಯವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾರಾಮಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಭಹಾಂತೇವ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಚಂದರ ಔಲಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗುರುರಾಜ ಯಮವವ ಯ ತೆಂಖಳೆ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಶಂಭುಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಜುಫರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 0.5

20 ವಶಿಔಲಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಯಮವವ ರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಅಣಣ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಭಸಾಾ ನ್ಸ ಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಇಂದುಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಪುತ್ರ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಷರೀಜಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಖಜಾನಂದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸುನೀತಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸುನೀತಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಎಯಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Halsultanpur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕೆಮ ೀಭಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಮ್ಮಶಾಕ್ SAB Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸೀಮ್ ಶಕರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ SAB Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಪುತ್ರ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಉದಮಕಮ್ಮಯ ಹಾಸೂಷರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಉಮಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯದ್ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅಂಬಾ ರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಂತೀಷ್ಣಕಮ್ಮರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಿಠ್ಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಕ್ಷ್ಶೇೀರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸುಯತ್ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಲಲ್ಲತಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಶಿ  ಮ್ಮಳಗಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಮ್ಮರುತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಧನಾಸಿಂಗ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭನೀಸರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಉತ್ಾ ಮ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಭೀಮ್ಮಶಂಔರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಕತಾಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Trichoderma viride 1%WP 2

20 ರ ಕಾಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಮ್ಮವಕ್ ಟೇಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಮೆಬು ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಿದದ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನೀಲಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಮುಕ್ಷ್ಂದರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗುರುರಾಜ ಭಠ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಚಂದರ ಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಲ್ಲರಾಮ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಬಖವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಉಸಾಮ ನ್ಸ ಸಾಬ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರೇ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಯಶುರಾಮ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ABEDABE Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಅನನ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ವಿದಾಯ ತಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರುಕಮ ದದ ೀನ್ಸ ಶಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅನನ ರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಮಂಖಳೂರು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಜಖದೇವಿಮ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಅಣಣ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ದೇವಂದರ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸುಚಿತಾ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನರಂಜನ್ಸ ರೇಣಸಿದದ  ಭಡಿಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಶಿಲ್ಲಂಖ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ದಾವೂದ್ SAB Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸಿದಾರ ಭ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಯಮವವ ಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bannura Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಒಂರ ಕಾಶ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಗವಂದರ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 1

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Srinivas Saradgi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸೌಭಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Algud Trichoderma viride 1%WP 1



20 ವಯಣಮಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalagnoor Trichoderma viride 1%WP 2

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bolewad Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಮೇೀನಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalbenur Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಪ್ಪಷತ್ಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 2

20 ವಯಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಅಂಫಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಭೀಭವ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಭಲಕ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Harsoor Trichoderma viride 1%WP 2

20 ನುರಾಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ವಿಜಭಮ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಮೇೀಸನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಕಾವ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಕಾವ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ನಾಗೇಂದರ  Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kalhangerga Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಈಯಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಷತಿೀಶ್ ಫಷವಂತ್ರಾವ್ ವತ್ಗ್ರರ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Kumsi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಬಿರಾಜದಾಯ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಷರಾಜ ಗುಯಣ ದಲ್ಬೂ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಜೈನಾಬಿೀ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Malgathi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಫಾರೂಕ್ ಟೆಲ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Malgathi Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Itga Ahmadabad Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭೀಭಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Itga Ahmadabad Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಗೀವಿನ್ಸ Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಆನಂದ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B JAMBAGA (B) Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಯಮವವ ಯ ಶಿರಾಮ ನೆಲ್ಲೂ ರು Kalburgi GULBARGA AVARADA B ASHTAGI Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಸಂಖಣಣ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Trichoderma viride 1%WP 1

20 ಭೀಜು Kalburgi GULBARGA AVARADA B Bhopal Tegnur Trichoderma viride 1%WP 2

20 ಗುಂಡೇರಾವ್ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ರಾಭರೆಡಿಡ Kalburgi GULBARGA AVARADA B Awrad (B) Trichoderma viride 1%WP 1

20 ತಿ ಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Trichoderma viride 1%WP 10

20 ದಡ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Udnoor Trichoderma viride 1%WP 15

20 ರಾಜಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಇಕಾಫ ಲ್ ಖಾನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Trichoderma viride 1%WP 10

20 ನಾಖ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಶಿಯೀಗ್ರ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಶಣುಮ ಕ ಭೀಭರಾಮ ಷಜಜ ನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Trichoderma viride 1%WP 10

20 ರೇಣುಕಾ ಷಜಜ ನ್ಸ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಬಿೀಯ  ಕಸುನ್ನರು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Kapnoor Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಎ.ಯಶಿೀದ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಆರಿಫ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi GULBARGA GULABARGA BADEPURA Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಜಖನಾನ ಥ ಪ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಸುರೇವಬಾಬು Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (B) Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Hagargi Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Nandoor (K) Trichoderma viride 1%WP 10

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi GULBARGA GULABARGA Panegaon Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kawanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇಣಸಿದದ   ಜನಔಟಟ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆನಂದ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಭಲಾಔರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೀಮ್ಮಶ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರ ಕಾಶ್ ಡಡ ನಕೇರಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dhorjambga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪೀಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dhorjambga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಶೆಲ್ ಚಲ್ಲು ೀರಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dhorjambga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Gobburwadi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಚೇಂದರ ನಾಥ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Gobburwadi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾನಂದ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Marguthi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅನುಷಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲದ ಔರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾದೇ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಂಡ್ಟ  ಷಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾನಂಖಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಂಖ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಭರಾಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನುಷಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಾನಟೇಲ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲದ ಔರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ASHOK Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಭಲಾಔರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಭಷಲ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂತೀಷಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಔಫ ರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಭಕಾಷಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಂಫರೇ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಲ್ಲಂಖಮಯ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕ್ಷ್ವನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಕಂತ್ಲಾ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಭಜ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಷಾ ಗಿರ್ ನಬಿೀಸಾಹಾಬ್ ಮುಜಾರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA KALAKUTAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿನೀದಕಮ್ಮಯ ಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಮಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಪುತ್ರ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖಜಾನಂದ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜನಮಯ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಂಜುನಾಥ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Yankanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವಿರಾಜ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಖ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kathalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ರುಔಕ ಣಣ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kagganmardi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಕಂದರ ಬಾಯಿ ಎಸ್ ಭಡಿವಾಳ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಬಿಫ ೀರ್ ಮ್ಸಯಾ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಶಣಣ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಾಲಾಶಾ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕೈಲಾಶ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭನೀಸರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಎಯಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಉದಮಕಮ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ ಸಿ ನಾಗ್ನರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗುಲಮ್ಮಟೆಲ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Sirgapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಇಕಾಫ ಲ್ ಸಾಬ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಮಯ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಮಶ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಬವಚ ಂದರ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಲೀಚನ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೈಮದ್ ಸಿರಾಜುದದ ೀನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವೈಜನಾಥ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಔರ ಮ್ ಬಾಬುರಾವ್ ದುವಷ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಿೀಯಬದರ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿೀಯಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮವವಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಬವಚ ಂದರ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೀಮ್ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಷಲೇಹಾ ಬಿೀ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾಯ ಂಡಿೀಪ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷರೀಜಾ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಂಔರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Belkotta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಯದಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮ್ಮಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kathalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುಂಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂಖಮಶ್ ತೆಂಗಿೂ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಕ ಜ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಶಿಕಮ್ಮರ್ ವಿ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಧಭಷರಾಜ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Ankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಎಂಕೆಆರ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kathalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಿಂದರ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಬುದ ಲ್ ಸಮ್ಸೀದ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದತೆಾ ೀಶ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA BABALADA I K Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫದರ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA BABALADA I K Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಘುನಾಥ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA YALAVANTAGI B Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕವ  ಎಂ ಜಮ್ಮದಾಯ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Bhusangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುಂಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾನಂದ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೆನಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭನೀಸರ್ ಜೀಣಗಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA YALAVANTAGI B Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಖ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Holkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ನೀಲಕಂಠ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಯ ೀತಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಲ್ಲಸಾಬ್ ಇಸಾಮಯಿಲಿಾಬ್ ಶಖ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಲ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA BABALADA I K Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಭು ದೇವ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿೀಯಬದರ   ರುದರ ಔರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2



20 ಶಿಯಚಚ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷನ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣಗೌಡ ಎಸ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Bhusangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Bhusangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಮಕಮ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Bhusangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುರುಫಷಮಯ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Bhusangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹೇಮಂತ್ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಭು ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kathalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣಫಷ  ವಿ ಕೆ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಲಾಲ್ ಬಿೀ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕೆರ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಔಲಾಯ ನ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ತುಕಾರಾಂ ಯಥೀಡ್ರ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮುಮ್ಮತಾಜ್ ಬಗಂ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಮಶಿರ ೀ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದಾರ ಭ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಪ್ಪ ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಗೌಡ ಚಿಗೀಡಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ತ್ನವ ರ್ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹೀಂ ಶೆಖ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೈಡ್ ಲ್ಲಯುಲಾೂ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kinnisadak Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Warnihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇಮ್ಮಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dinshikurnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯತ್ನ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಧುಭತಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಧುಭತಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dinshikurnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲೂ ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷನಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖದೀಶ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇಬಾರ ಹಂ SAB Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಯ್ಕ  ಚಂದ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಂಡರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೀನಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಮಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾವಿತಾರ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಾಂಟ ಎಸ್ ಬಯಣಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔರ್ ಔಲಾಯ ಣ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನೀಲಕಮ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔಯ ಜಖದೆ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಂಡುಗಿರಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾವರಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಂಡುಗಿರಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿೀತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಿತ್ಾ ರಂಜನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಿತ್ಾ ರಂಜನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂತೀಷ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನನ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನನ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಛಾಯಾ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಎಂ ಸನೀಫ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಂಡಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂತೀಷ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ ಫಷ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೂಯಜ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನನ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖದೇವಿ ಮುಖಳ್ಳ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ತಿ ಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುನಂದಾ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನೀಲಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನೀಲಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಂಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶಕರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದತಾಾ ತೆರ ೀಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kawanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನೀಲಕಮ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಂಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಚಣಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಚಣಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಕಂತ್ಲಾ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮ್ಮಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kathalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂಖಮಶ್ ತೆಂಗಿೂ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Sirgapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಾಯದಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Sirgapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾಯಿಫನನ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA BABALADA I K Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣಮಂತ್ರಾಯ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೀದಾರಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Holkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೀಮ್ಮಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೂ ಣಣ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಘಾಲ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Navadgi (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೈಜಾಡಿಫ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Holkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಇರಾಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿೀಯಬದರ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರಾಜ್ ಖಂಡ್ಟರ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Siradhone Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಮೆನೀದದ ೀನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಖದೇ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಂಫರೇ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಕಂತ್ಲಾ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೇೀಭಶಕರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲ್ಲೂ ೀಶ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುನೀಲಕಮ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Bhusangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Bhusangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವಿಂದರ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೇೀಭಾದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA BABALADA I K Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಸೀಭಶಕರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನತಾ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Siradhone Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹರಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದಯಾನಂದ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Holkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kathalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kathalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Holkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜೀಮ ಬಿೀ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Yankanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಂಬಾಜ ಕೃಷಾಣ ಜ ಖಜಾರೆ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೀಪ್ಪಲ್ ಕೃಷಾಣ ಜ ಖಜೆರ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲ್ಲಂಖ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯತ್ನ ಭಮ  ತಿ ಣಣ  ತ್ಗ್ರ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯತ್ನ ಭಮ  ತಿ ಣಣ  ತ್ಗ್ರ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಎಯಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜೈನೀದದ ೀನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 SIDDALING Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪ್ಪಷತಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾಹೇಬಿೀ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಟಲ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Bhusangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜೇಂದರ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Belkotta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವೈಜನಾಥ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Ankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA BABALADA I K Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಾಸಿೀರಾಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kannura Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಂಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Nagoora Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಧನಿ ಂಗ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹುಸೇನ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MUDDADAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ  ಮೂಔಷರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಾಯತ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾದೇವ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಭಯತ್ನ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MADAKI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಧೂಳ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MUDDADAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA KUDAMUDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಪೀಯಮಯ  ಗುತೆಾ ೀದಾರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MUDDADAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಚೂಟ್ಟ ಮ್ಸಯಾ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MADAKI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಧುಔರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MADAKI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA APACHANDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಭಹಾದೇವ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LENGATI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರ ಕಾಶ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MADAKI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಮೇಸನರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಬುದ ಲ್ SAB Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಡಿವಾಳಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಭರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾಭಣಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಖರಾಜ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಫಷ  ಲಖಶೄಟಟ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಘುವಿೀರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪ್ರ ೀಭತಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರಿಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmandergi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುಲ್ಲಂಖ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Nilkod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇಬಾರ ಹಂ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Nilkod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಠ್ಠ ಲ್ ನಯಸ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dinshikurnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬು ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dinshikurnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 MD ಯಫಿೀಕ್ SAB Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂಜೀರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dinshikurnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭನೆನ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dinshikurnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔಯರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಉಮಶ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಭದೇವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Warnihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗೀದಾರಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Gobburwadi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಬೇದದ ೀನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kinnisarposh Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಂಬಾ ರಾಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bachnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನುಷಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಿಸಿಮ ಲಾೂ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂತೀಷ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗಂಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸದ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಮರಾಮ್ ರಾಥೀಡ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೀನಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೀಜು Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔರ್ ಜಾಧವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದೇಲ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯವಿೀಂದರ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಡಡ ನ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಲಸಿಂಗ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Malsapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪೂರು Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bachnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bachnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೀನುಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಣಷ ಗೀಲ್ಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಔಯ  ಎಸ್ ಔರುಮ್ಸು Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗಂಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುಬೆ ಎಸ್ ಔಯಮುಗಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜೈನಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bachnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ದೀಷ್ಠಟಟ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹುಚಚ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ ಫಷ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವುಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bachnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಣಷಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪುತಾಳ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಸದೇ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷಮಯ ದ್ ಫಾಸಿಯುಲಾೂ  ಹುಸೇನ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kinnisadak Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇಣಸಿದದ   ಜನಔಟಟ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚನನ ಫಷಮಯ  ಎಸ್ ಹರೇಭಠ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜಶಕರ್ ರಾಂಪುರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ ಲಾಖಶೄಟಟ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಬುದ ಲ್ SAB Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಡಿವಾಳಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಶೄಟಟ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದರ ಶಾ ಸಾಲ್ಲ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bachnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bachnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಂಫಣಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಜ್ಷ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bachnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಸರುದರ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂಖ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bachnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂಗಿೀತಾ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮ್ಮಣಿಔ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Warnihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ   ಬಿರಾದಾರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Warnihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಚೇಂದರ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Warnihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಔಯಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಹೀಂ ಪ್ಪಶಾ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜೀನರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಸಾಾ ನ್ಸ ಷಬ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾರಾಮಣ ರಾಭ ಜಂಔರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Warnihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜನಔರ್ ಸೂಮಷಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Warnihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅ ಣಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅ ಣಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಲಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಖದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತಿ ಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿದಾಯ ಧರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmud Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಔಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪಂಡರಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kinnisarposh Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖರಾಜ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತೇಜಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5



20 ಭಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಂಜುನಾಥ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಶಿೀದ್ ಪ್ಪಶಾ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Warnihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ತಾನಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾನ್ನ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Marmanchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಈಯಣಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುಂಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Warnihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸನಮಂತಾರ ಮ ನೆರುನಾ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Warnihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಯ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಖದೀವ ಹರೇಭಠ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿವಯಣಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗಂಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೀನುಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಣಷ ಗೀಲ್ಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಣಷ ಗೀಲ್ಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಔಯ  ಎಸ್ ಔರುಮ್ಸು Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುಬೆ ಎಸ್ ಔಯಮುಗಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿವಯಣಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಮ್ಮಯಸಾವ ಮ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಮ್ಮಯಸಾವ ಮ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಪುತ್ರ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರ ಕಾಶ್ ಡಡ ನಕೇರಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಷಚಿನ್ಸ ಗೀಲ್ಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಂಜನಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Gobburwadi Emamechtin Benzoate 5% SG 3

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹುಚಚ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಇಸುಫ್ ಸಾಬ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA NARONA HODALA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂತೀಷ್ ಜೀಗಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MUDDADAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಮುಲಾಜೆ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MUDDADAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಂಖ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MUDDADAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 Aಪರ್ SAB Kalburgi KAMALAPURA NARONA MURADI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂಖಮಯ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LENGATI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA NARONA APACHANDA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ತಿ ಣಣ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ವಿಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MADAKI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಸರಿವಚ ಂದರ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನಲ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MADAKI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಖಣತ್ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LENGATI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ದೀಲ್ಲಪುಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಯಾನಂದ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾಂತ್ಣಣ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ರಾಜಕಮ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷಲೂ ೀಧಿನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LENGATI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LENGATI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೆಲಾರಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನೀಲಕಂಠ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀಮಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA HODALA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾಂತೇವ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಚಂದರ ಔಲಾ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುರಾಜ ಯಮವವ ಯ ತೆಂಖಳೆ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಶಂಭುಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜುಫರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA HODALA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಶಿಔಲಾ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಮವವ ರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA JAVALAGA B Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಣಣ  Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA HODALA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಭಸಾಾ ನ್ಸ ಸಾಬ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LENGATI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಖ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LENGATI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇಂದುಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಪುತ್ರ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷರೀಜಾ Kalburgi KAMALAPURA NARONA JAVALAGA B Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖಜಾನಂದ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುನೀತಾ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುನೀತಾ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸಾಾ ನ್ಸ SAB Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಮ್ಸೀನಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಖಣತಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಭೀಭಶಂಔರ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MUDDADAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ ಕೀಲಿ್ಲರು Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಕೇವರ್ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಔಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಯತ್ನ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MADAKI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MADAKI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಪೀಯ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Belkotta Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಿಂದರ  Kalburgi KAMALAPURA NARONA KALAKUTAGA Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ನಂಖಶೄಟಟ  Kalburgi KAMALAPURA NARONA KALAKUTAGA Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ಇಸುಫ್ ಸಾಬ್ Kalburgi KAMALAPURA NARONA LADA MUGALI Imidacloprid 17.8% SL 1.8

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA NARONA HODALA Imidacloprid 17.8% SL 1.8

20 ಸಂತೀಷ್ ಜೀಗಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MUDDADAGA Imidacloprid 17.8% SL 1.8

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ ಮುಲಾಜೆ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MUDDADAGA Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಜಖನಾನ ಥ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Profenophos 50 % EC 1



20 ಭರೆ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Profenophos 50 % EC 1

20 ರೇಣಸಿದದ ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಂಖ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Profenophos 50 % EC 3

20 SYED MIR Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಮುಷಾ ಕ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Sirgapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಖಾಬುಲ್ ಭಮಯ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಜೈನೀದದ ೀನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Belkotta Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Belkotta Profenophos 50 % EC 2

20 ನಜೀರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Holkunda Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಸಭದ್ ಪರೂಕ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Sirgapur Profenophos 50 % EC 2

20 HABID ಹುಸೇನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Navadgi (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂಜೀವ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Bhusangi Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಾಂತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Navadgi (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಮ್ಮಣಿಕ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಔಕ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Siradhone Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಬುದ ಲ್ ಸಮ್ಸೀದ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Profenophos 50 % EC 1

20 ಯಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ ಶಕರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Holkunda Profenophos 50 % EC 3

20 ಔಭಲ್ಲ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಔಭಲ್ಲ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Yankanchi Profenophos 50 % EC 3

20 ಔಭಲ್ಲ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Ankalga Profenophos 50 % EC 3

20 ಜೆಮ್ಮೂ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Yankanchi Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರ ೀನವಾಸ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Belkotta Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಸಬೂಬ್ ಅಲ್ಲ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Siradhone Profenophos 50 % EC 3

20 ಉಮ್ಮಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಂಜು ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Holkunda Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಾಬು Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Bhusangi Profenophos 50 % EC 2

20 ಇದದ  ಹಾಗ್ರ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Navadgi (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಷತ್ಯ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Ankalga Profenophos 50 % EC 2

20 ದವಾಔರ್ ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kannura Profenophos 50 % EC 3

20 ನಂದ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kagganmardi Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಸನುಮಂತ್ ಎನ್ಸ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Ankalga Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೀಪ್ಪಲ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಶಕರ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಣಸಿದದ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Dastapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ ಕಾಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kinnisadak Profenophos 50 % EC 3

20 ಕೃಶಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kinnisadak Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲಾೂ ಲ್ಲಂಗ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kinnisadak Profenophos 50 % EC 3

20 ಗಂಗ್ರರಾಮ್ ಚೌಹಾಣ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿರ ೀಧರ್ ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Honnahalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಅನುಸೂಬಾಯಿ ಆರ್ ಕಂಠಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Honnahalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಾಲಾ ಟೇಲ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Honnahalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 50 % EC 3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಹೂಣಣ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಖಾಜಪ್ಪಷಾ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 50 % EC 3

20 ಎಯಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kinnisarposh Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಭಲ್ಲಂಖಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಮಯ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಪ್ಪಷತ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿವಯಣ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಮ್ಮಶಾಕ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kinnisadak Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೆಬೂಬ್ ಬಿೀ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೀಭರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಖಮಯ  ಗುತೆಾ ೀದಾಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಗುರುರಾಜ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಕಂಠ್ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dhorjambga Profenophos 50 % EC 5

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dhorjambga Profenophos 50 % EC 3

20 ಪುತ್ಥ ಲ್ಬ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Marmanchi Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಾಗಿೀಯಥಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Antapnhal Profenophos 50 % EC 2

20 ಕ್ಷ್ಶಾತ್ಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Honnahalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dhorjambga Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹೇವ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Okali Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Belura Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ ರೆಡಿಡ  ಪ್ಪಟೀಲ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 50 % EC 3

20 ತಿ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Gobburwadi Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Marmanchi Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Gobburwadi Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೇೀನ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಯ ೀತಿ.ಕಂಕತಿಷ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲ್ಲೂ ಕಾಜುಷನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಸಮ ದಾಸಜಯತಾಲ್ಲ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bachnal Profenophos 50 % EC 3

20 ಕತ್ಲಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dhorjambga Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಾಯಿಫನನ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dinshikurnur Profenophos 50 % EC 2

20 ಮ್ಮರುತಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kinnisadak Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Gobburwadi Profenophos 50 % EC 3

20 ಕತಾಲ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಷತ್ಯ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿವಾನಂದ್ ದಂಡಗೀಳ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Belura Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇಖಲ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Marguthi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮೇಖಲ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮೇಖಲ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kalmandergi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವೆಂಔಟೇಶ್ ನಾಮಕ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2



20 ಶಾಂತ್  ವೈ ಮಂಖ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಹುನಾಯ  ನಾಮಕ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಹುನಾಯ  ನಾಮಕ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Honnahalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಆಕಾವ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಆಕಾವ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಔಫ ಯಲ್ಲ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಕಾ ರ್ ಬಗಂ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಕಾ ರ್ ಬಗಂ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಲ್ಲಯಾ ಬಿೀ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಲಾೂ ವುದದ ೀನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಲಾೂ ವುದದ ೀನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Sonth Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಂಬಾ ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಂಫಭಮ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಂಬೄಕಾ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಮೃತ್ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA BHUNYURA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಆನಂದ್ ಜನಾದಷನ ರಾವ್ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನಂತ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನಲ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಂಜನಾದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಂಜನಾದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನಾನ  ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಣಣ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಣಣ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನನ ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dinshikurnur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನನ ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನನ ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನ್ನಪ್ ಕಮ್ಮರ್ ಕಲಔಣಿಷ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅನುಷಾ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಚಷನಾಬಾಯಿ ಘಾಟೆು Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Patwada Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅರುಣ್ ಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dongeragaon Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ASHOK Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Malsapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಶೇೀಕ್ ಚನನ  Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಶೇೀಕ್ ಪ್ಪಯ ಡೆ್ಟಟಟ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಶೇೀಔಕಮ್ಮರ್ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Kamalapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಇದದ  ಹಾಗ್ರ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Dinshikurnur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಸಾರ  ಸುಲಾಾ ನ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Malsapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Rajanhal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷಮಯ Kalburgi KAMALAPURA KAMALAPURA Bhimnal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಸದೇ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಲೂ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Imazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಧಿಕಾ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶೄವ ೀತಾ ಆರ್ ಭೀಭಳಿ್ಳ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸೀನಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಲೂ ಭಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Imazethapyr 10% SL 1

20 ದತಾಾ ತೆರ ೀಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭೀಭಣಣ  ಯಮವವ ಯ ನಾಡಗೇರಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಅಣಾಣ ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Gogi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಅಮೃತ್  ಎಸ್ ಚೌಡಶೄಟಟ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸೂಮಷಕಾಂತ್ ಆರ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Imazethapyr 10% SL 0

20 ಭಲ್ಲೂ ನಾಥ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೀಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Imazethapyr 10% SL 1

20 ದೌಲತ್ರ ರಾವ್ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Imazethapyr 10% SL 1

20 ನಂಖ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಚಂದ್ SAB Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Jeevangi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Belkotta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮೇದನ್ಸ SAB Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Yankanchi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಚಂದ್ SAB Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA BABALADA I K Imazethapyr 10% SL 1

20 ಔರಿೀಂ ಖಾನ್ಸ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Harkanchi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಿದದ  Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Belkotta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಬಾಷಾ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Belkotta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮುಂತ್ಜ್ ಬಿೀ ಓಂಟ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kurikota Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮೆಬುಬಾ SAB Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Kathalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿರ ೀದೇವಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Yankanchi Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮ್ಮಣಿಕ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Mahagaon Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಂಖಮಶ್ ತೆಂಗಿೂ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Tadkal Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA MAHAGANVA Belkotta Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಡಿವಾಳಮಯ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಚಂದರ ಶೄಟಟ Kalburgi KAMALAPURA NARONA VHI K SALAGARA Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಚಂದರ ಶಾ ಸಾಲ್ಲ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MUDDADAGA Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಶಿಕಮ್ಮಯ Kalburgi KAMALAPURA NARONA AMBALAGA Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi KAMALAPURA NARONA KUDAMUDA Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಅಂಫಣಣ Kalburgi KAMALAPURA NARONA MADAKI Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಫಷಜ್ಷ Kalburgi KAMALAPURA NARONA APACHANDA Paraquat Dichloride 24% SL 1



PÀÈ. ¸ÀA. ¥sÀ¯Á£ÀÄ s̈À«UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ UáæªÀÄ AiÉÆÃd£É 
1 ಅಶೋಕ್ ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
2 ಈಯಣ್ಣ  ಬಾಬು ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
3 ವಯಣ್ಪ  ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
4 ಭೋಭಬಾಯಿ ಭಲಕಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
5 ಹುಸೇನಬಿ ಅಬುು ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
6 ವಯಣ್ಭಮ  ಗುಂಡಪ ಗೌಡ ಸಾಥಾಕೄಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
7 ಷಯಷವ ತಿ ಶಿಪ ಮಲಗೊಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
8 ಯಮಾನಂದ ನಂದಪ ಮಲಗೊಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
9 ಯಫಿಕ ಟೇಲ್ ಉಸಾಮ ನ್ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
10 ನಾಗರಾಜ್ ಶಿರಾಮ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
11 ಶಿರ ೋದೇವಿ ಅಡಿಮಯ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
12 ಸಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಭಲ್ಲ ೋವಪ  ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
13 ಚಂದರ ಕಲಾ ಅಪ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
14 ಭಾಗವಂತರಾಮ ಫಷಲುಂಗಪ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
15 ಶುಂತಭಮ  ಶಿವಯಣ್ಪ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
16 ಭೋಭರಾಮಗೌಡ ಅಮಯ ಪ ಗೌಡ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
17 ಲಲತಬಾಯಿ ಸಿತು ರಾಠೋಡ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
18 ರಾಚಣ್ಣ  ಫಷಣ್ಣ ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
19 ಲಚ್ಚು  ಥಾರು ಗೂಗಿಹಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
20 ವಿವವ ನಾಥ ಗರುಲುಂಗಪ ಬಿಳವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
21 ಶಂಕಯಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
22 ಫಷಪ  ಸಿದ್ರರ ಭಪ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
23 ಕಭಲಬಾಯಿ ಫಷಪ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
24 ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಚುಂದ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
25 ಸಾಹೆಫ ಟೇಲ ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಮಲಗೊಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
26 ಭಸಮ ಭದ್ ಟೇಲ ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಕಾಚೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
27 ಗೊಲಾಲ ಳಪ  ಸಿದು ಪ ಕಯಕಿಸಳ್ಲಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
28 ಫಷಯಜ ಭೋಭರಾಮ ಕಯಕಿಸಳ್ಲಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
29 ನಾಗೇವ ದ್ರಯ ಪ ಹಂಗರಾಗ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
30 ಚಿದ್ರನಂದ ಫಷಪ ಹಂಗರಾಗ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
31 ದ್ರಲಸಾಫ ಯಸೂಲಾಾ ಫ ಕಾಚೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
32 ಫಷವಂತ್ರರ ಮಗೌಡ ರಾಮಪ ಗೌಡ ನಂದಿಸಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
33 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಚಂದ್ರರ ಭಪ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
34 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಫಷಪ ಆಲೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
35 ಶಣ್ಮಮ ಕಮಯ  ಫಷಮಯ ಮಲಗೊಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
36 ದೊಡಡ ಭಮ  ಭಡಿವಾಳಪ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
37 ರ ಮೇೋದರಾ ಬಿುಂದುರಾ ಹಂಗರಾಗ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
38 ಶಭರಾಮ ವಯಣ್ಪ ಯವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
39 ಸಣ್ಮಂತ್ರರ ಮ ಸಿದು ಣ್ನ ಅಣ್ಜಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
40 ಕರೆಪ  ಜೆಟೆ್ಟ ಪ  ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
41 ಬಂದೆನವಾಜ ಯಸೂಲಾಾ ಫ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
42 ಅಲಾಲ ಟೇಲ  ಿಮಾಭ ಟ್ಟಲ ಬಿಳವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
43 ಭಲಲ ನಾಥ ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
44 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಸಾವ ಮಿರಾ ಬಿಳವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
45 ಬಾಗಭಮ  ಯಭಣ್ಣ ಆಲೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
46 ಭಲಲ ಭಮ  ನುಂಗಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
47 ಸೈಮಯ ದ ಅಲಸಾಫ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
48 ಮರಾ ಟೇಲ ಸಾಹೇಫ ಟೇಲ ಶಿಪೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
49 ನೂರಂದಪ  ಭೋಭರಾಮ ಮಲಗೊಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
50 ಶುಂತಪ ಗೌಡ ಗಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಲಗೊಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
51 ಭಲಲ ನ ನ ಗೌಡ ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೇಣ್ಮಣ ರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
52 ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಈಯಫಷಪ ಗೌಡ ಯವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
53 ವಯಣ್ಕುಮಾಯ ಜಂಫಣ್ಣ ನಂದಿಸಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
54 ಈಯಪ  ಸಾಫಮಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
55 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಭಲ್ಲ ೋವಪ ಗೌಡ ಫಳಫಟೆ್ಟ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
56 ಸಿದ್ರರ ಭ ಅಭನ ಕಯಕಿಸಳ್ಲಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
57 ಅಮಯ ಭಮ  ಷಮಫಣ್ಣ ತಿಪ ನಾಳ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
58 ಸುಭಾಷ ತಿಪ ಣ್ ಮಲಗೊಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
59 ಶಿರ ೋಶೈಲ ಶಿವಯಣ್ಪ ಜಳಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
60 ಭಹಾದೆಯಡಿು  ಭಲಲ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಅುಂಫಯಖೇಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
61 ಭಲಲ ನಾಥ ಫಷವಂತರಾಮ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
62 ಪ್ರ ೋಭಣ್ಗೌಡ ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
63 ವಯಣ್ಪ  ಫಷಪ ಜಳಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
64 ವಿಕರ ಭ ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
65 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಾಯ ಣ್ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
66 ಭಹೆಬೂಫ ಸಾಫ ಸನಾ ರ್ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
67 ಯಮವ ವಿೋಯಬದರ ಪ ಫಳಫಟೆ್ಟ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
68 ಗಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಗೌಡಗ ಗೌಡ ಯವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
69 ರ ಕಾವ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಅುಂಫಯಖೇಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
70 ಭಕುಬ ಲ ಕಾಸಿುಂ ಅಲ ಬಿಳವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
71 ಶಿರಾಮ ಈಯಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
72 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಮಇ ಈಯಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
73 ನುಂಗಪ  ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ಭಲಲ ಬಾದ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
74 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ರೇಪ ಯವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
75 ವಯಣ್ಭಮ ಗುಂಡಣ್ನ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
76 ಗುಂಡಣ್ನ  ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
77 ಚೆನನ ಭಮ  ಫಷರಾಜ ನೆಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
78 ಮೌಲಾಲ ದ್ರಲಸಾಫ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
79 ಶಿರಾಮ ಅಮಯ ಪ ಆಲೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
80 ಅಫು ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಮುಕೇೂ ಮ್ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
81 ಬಾಪೂರಾಮ ಗೌಡಪ ಯವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
82 ಸೋಭರಾಮ ಫಷಣ್ಣ ಕಯಕಿಸಳ್ಲಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
83 ರಾಜೇುಂದರ  ಮಭನಾಮ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
84 ಬಾಪೂಗೌಡ ವಯಣ್ಗೌಡ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
85 ಭಹೆಬೂಫ ಟೇಲ ಉಸಾಮ ನ ಟೇಲ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
86 ದೇವಿುಂದರ ಪ  ರಾನೋಜಿ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
87 ಫಷಯಡಿಡ  ಅಮಯ ಣ್ನ ಸಾಥಖೇಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
88 ಜಗದೇವ್ ರೆಡಿಡ  ಫಷನಗೌಡ ಬಿಲವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
89 ಶಿಮಯ  ಭೋಭಯ್ಯಯ ಮಂಗಳೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
90 ಭಮಾಶಂಕರ್ ಭಹಾದೇಪ  ಮಂಗಳೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
91 ಯತನ ಬಾಯಿ ಭಸದೇಪ ಮಂಗಳೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
92 ದೊಡಡ ಪ  ಗಯಲುಂಗಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
93 ಅಮಯ ಪ  ವಯಣ್ಪ ಬಿೋಳವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
94 ಸನಮಂತರಾಯ್ಯ ವಯಣ್ಪ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
95 ಭಾಗವಂತರಾಮ ನಾಗಪ್ಪಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
96 ಮೆಲ ರೆಡಿಡ  ವತರೆಡಿಡ ಭಲಾಲ ಬಾದ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
97 ಸರಿಫಾ ಬೇಗಂ ಅಭದ ಟೇಲ್ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
98 ಚಂದ ಪ್ಪವ ಯಸುಲ ಷಫ ಫಳಫಟೆ್ಟ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
99 ಸಾಹೇಫರಾಜ ಕಾಸಿಭ ಅಲ ಬಿೋಳವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
100 ವಯಣ್ಫಷರೆಡಿಡ  ಅಮಯ ನನ ನಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
101 ವಯಫಣ್ಣ  ವಿೋಯಬದರ ಪ ಗೊಫಬ ಯವಾದಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
102 ಭೋಭರಾಮ ಭದರಾವ್ ಆಲೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
103 ವಯಣ್ಪ  ನಂದಪ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
104 ನಾಗಪ  ಸಿದು ಪ ನಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
105 ಭನೋಸರ್ ಭಮಾಶಂಕರ್ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
106 ಫಷರಾಜ ಕಾಷಪ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
107 ಭೋಭರಾಯ್ಯ ಜಟಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
108 ಫಷರಾಜ ಭಾಗಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
109 ಷಭಥವ ವಯಣ್ಮಯ ಕಾಷಯ ಬೋಷಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
110 ರಾಜೇುಂದರ  ಷಯಫಮಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
111 ಯಮಾನಂದ ರೇನಸಿದು ಪ ಮಲಗೊಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
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112 ಈಯಪ  ಅಮಯ ಪ ಮಾಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
113 ಸುಭಾಷ್ ಭರೆಪ ಹಂಗಾಯಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
114 ಭರೆವ  ಭರೆಪ ಹಂಗಾಯಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
115 ಸೈದಪ  ನಾಗಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
116 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಗಯನಾಥ ಶಿಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
117 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಯಶುರಾಭ ಕೇಣ್ಣಣ ಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
118 ರಾಮು ತ್ರನು ಕೇಣ್ಣಣ ಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
119 ಯಮಾನಂದ ಸನಮಂತ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
120 ಈಯಣ್ಣ  ಸನಮಂತ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
121 ತಿಪ ವ  ಬಾಬು ಫಳಫಟೆ್ಟ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
122 ಷವಿತ್ರ ಫಲರಾಮ್ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
123 ಚನನ ಫಷಪ  ಸಳಿ್ಳಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
124 ಸಂತೋಶ ಕಾಳಪ ನಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
125 ಶಿರ ದೇವಿ ಮಾಹಾದೇವಿ ಅುಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
126 ಗುಂಡಪ  ಖೇಮು ಶಿಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
127 ಬಂಗಾಯಭಮ  ಕಾಳಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
128 ಶಿರ ೋದೇವಿ ವಯಣ್ಪ  ಹಂಗಾಯಗಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
129 ನುಂಗಪ  ಜಾಟಪ ಭಲಲ ಬಾದ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
130 ಮಾನಪ  ಶಿಪ ಮಾಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
131 ನೋಲಭಮ  ವಯಣ್ಪ ಸಾಥಾಕೄಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
132 ಸಲ್ಲ ಭಮ  ಫಷಪ ನಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
133 ಮಾನಪ  ಭಭಪ ಖಾದಯ ಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
134 ಸುಗಾಲದೇವಿ ಸುಧಾಕರ್ ಮಂಗಳೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
135 ಚೆನನ ಪ  ಭೋಭಲು ಅುಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
136 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ದೇವಿುಂದರ ಪ ಮಾಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
137 ಸಂಗಪ  ಗುಂಡಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
138 ಸಿದು ಪ  ದೇವಿುಂದರ ಪ ಮಾಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
139 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭರೆಪ ಅುಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
140 ಸನಮಂತ ಭಲಲ ಪ ಬಿೋಳವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
141 ದೇವಿುಂದರ  ಸಾಮಫಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
142 ನಂದಪ  ಭಲಲ ಪ ಮಲಗೊಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
143 ದೇವಿುಂದರ ಪ  ಭರೆಪ ಅುಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
144 ಅಮಯ ಭಮ  ಫಷಪ ಷದನಾಪುಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
145 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಭಭಪ ಕಾಚೂರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
146 ಭಲಲ ಪ  ಭರೆಪ ಬಿೋಳವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
147 ಶಂಕಯ ಭೋಜ ಕೇೋಣ್ಣಣ ಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
148 ಭಲಲ ಪ  ವಯಣ್ಪ ಬಿಲವಾರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
149 ಫಷಲುಂಗಪ  ವಯಣ್ಪ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
150 ಗಂಗಾಧಯ ಫಷಲುಂಗಪ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
151 ಸಿೋತಭಮ  ಭಡಿವಾಳಪ ನಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
152 ಸಿದು ಪ  ಶಿಪ ಜಾಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
153 ಯವಿ ಸನಮಂತ ಮಾಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
154 ಸಿದು ಪ  ಈಯಪ ಮಾಯಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
155 ಗಯಪುತರ  ಫಷಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
156 ಶಿರಾುಂ ಸುರಾಜ್ ಕೇಣ್ಣಣ ರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
157 ಲಲತಮ್ಮ  ಮಾನಪ ಅುಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
158 ಶಂಕಯಲುಂಗ ವಯಣ್ಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
159 ಶಭ ವಯಣ್ಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
160 ಸಿದುು  ಯಮಾನಂದ ಮಲಗೊಡ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
161 ಜಟೆ ಪ  ಭಭಪ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
162 ದೇಕೆೄಭಮ  ನುಂಗಪ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
163 ಸನಮಂತ ರಾಮಪ ಕಕಂಡಕಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
164 ಭಹಾದೇವಿ ಸನಮಂತ ಕಕಂಡಕಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
165 ಭಲಕಪ  ಭರೆಪ ಕಕಂಡಕಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
166 ಸಾಫವ  ಅಮಯ ಪ ಅಣ್ಜಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
167 ಗಯನಾಥ ಮಾನಪ ಅುಂಬಾಯಕೄಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
168 ಶಂಕರೆಪ  ರಾಭಪ ಡಗದಸಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
169 ಜಯ ೋತಿ ಗುಂಡಪ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
170 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಧಭವಣ್ಣ ಮಂಗಳೂಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
171 ಭಲಲ ಪ  ನುಂಗಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
172 ಭೋಭರಾಮ ಅಭಲಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
173 ಸಳಿ್ಳಪ  ಗುಂಡಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
174 ಗುಂಡಪ  ಈಯಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
175 ದೇಕೆಿ  ಸಿತಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
176 ಫಷಭಮ  ತಿಪ ಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
177 ಗಂಗಭಮ  ಈಯಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
178 ಫಷರಾಜ ಭಡಿವಾಳಪ ಭಲಲ ಬಾದ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
179 ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಈಯಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
180 ಭೋಭರಾಮ ಈಯಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
181 ತಿಭಮ ವ  ನುಂಗಪ ಭಲಲ ಬಾದ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
182 ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಭೋಭವಯ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
183 ನಾಗಪ  ರಾಭಚಂದರ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
184 ದೇವಿುಂದರ ಪ  ಭೋಭರಾಮ ಭಲಾಲ ಫದ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
185 ಸನಮಂತರಾಯ್ಯ ಫಷಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
186 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಯುಂಕಪ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
187 ತಿರುತಿ ಚಂದಪ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
188 ಭೋಭಣ್ಣ  ಫಷಪ ಜಭಖಂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
189 ರೇಣ್ಮಕಾ ರಂಗಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
190 ಸನಮಂತ ಈಯಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
191 ಸನಮಂತ ನಾಗಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
192 ಯುಂಕಪ  ಭಲಲ ಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
193 ಕವಭಮ  ಮೌನೇವವ ರ್ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
194 ಭಲಲ ಪ  ಅಭಲಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
195 ನುಂಗಭಮ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಫಳಫಟೆ್ಟ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
196 ಅಭಲಪ  ನಾಗಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
197 ಫಷಭಮ  ಸೈದಪ ಇಜೇರಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
198 ¸ÀgÉÆÃeÁ UÀAqÀ «±ÀégÁzÁå ªÀÄzÀj JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
199 £ÁUÀ¥Àà ©gÁ¼À © JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
200 gÉÆ¥Á UÀAqÀ gÀÄzÀæ¥Àà CA§gÀSÉÃqÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ 6 JZï.¦
201 §¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
202 ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ Uàt¥Àw ©gÁ¼À © gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
203 ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀAzÉ »gÁ¹AUÀ ªÀÄAzÉªÁ® gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
204 gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ PÉÆÃ¼ÀPÀÆgÀ ©vÀÄÛªÀ PÉÆjUÉ 9 mÉÊ£Àì
205 ©üÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà PÉÆÃ¼ÀPÀÆgÀ gÁ² AiÀÄAvÀæ 10 JZï.¦
206 ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±Áå £ÉÃzÀ®V gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
207 ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á fÃªÀVð © JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
208 gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀÄ½î gÁ² AiÀÄAvÀæ 10 JZï.¦
209 ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÉæÃ¥Àà ºÀgÀ£ÀÆgÀ JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
210 §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖ̧ ÀAUÁ« JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
211 C±ÉÆÃPÀ ªÀÄAzÉªÁ® gÀÆlªÉlgï 42 ¨ÉèÃqÀì
212 gÁdPÀÄªÀiÁgÀ fÃªÀVð gÀÆlªÉlgï 42 ¨ÉèÃqÀì
213 ©üÃªÀÄtÚ vÀAzÉ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ºÀAUÀgÀUÁ PÉ gÁ² AiÀÄAvÀæ 10 JZï.¦
214 ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±Áå DAzÉÆÃ¯Á gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
215 gÁªÀÄÄ vÀAzÉ UÀAUÀÄ DAzÉÆÃ¯Á gÀÆlªÉlgï 42 ¨ÉèÃqÀì
216 ®ZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±Áå ºÁ®UÀqÁè ©vÀÄÛªÀ PÉÆjUÉ 9 mÉÊ£Àì
217 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
218 ©üÃªÀÄ®Ä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà CA§gÀSÉÃqÀ «Ä¤ mÁæPÀÖgÀ 24 JZï.¦
219 ¸ÀAVvÁ UÀAqÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ CªÀgÁzsÀ JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
220 gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä gÀAdtV gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
221 ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ zÀ£ÀÄß £É¯ÉÆÃV gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
222 ¹PÀAzÀgÀ vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ ªÀÄAzÉªÁ® gÁ² AiÀÄAvÀæ 10 JZï.¦
223 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
224 ¥ÉæÃªÀÄ¹AUÀ ªÀÄAzÉªÁ® gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì



225 s̈ÉÆÃdÄ ªÀÄAzÉªÁ® JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
226 ©üÃªÀÄ¥ÀÀà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà fÃªÀVð JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
227 ¸ÀÄ s̈ÁµÀ ¸ÀÄA§qÀ JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
228 zÉªÀQÌ UÀAqÀ zÀgÀªÀÄtÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï J£ï gÁ² AiÀÄAvÀæ 10 JZï.¦
229 ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀÄ±À¥Àà ªÀÄAzÉªÁ® gÁ² AiÀÄAvÀæ 10 JZï.¦
230 UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ElUÁ gÁ² AiÀÄAvÀæ 10 JZï.¦
231 ¤®èªÀÄä UÀAqÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £Àj¨ÉÆÃ¼À 9 lÈ£À ©vÀÄÛªÀ PÀÆjUÉ
232 ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝt ¥ÀqÀUÀzÀºÀ½î gÀÆlªÉlgï 42 ¨ÉèÃqÀì
233 ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ EeÉÃj JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
234 ªÉAPÀmÉÃ±À vÀAzÉ CªÀÄ®¥Àà ºÁ®UÀqÁè s̈ÀÆªÀiï ¸ÉàçÃAiÀÄgï
235 ¹zÀÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
236 £ÁUÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ fÃªÀVð gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
237 £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀgÀ£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
238 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀAzÀ£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
239 C£ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀtÚ ºÀgÀ£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
240 ±ÀAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÁAiÀÄ ©gÁ¼À gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
241 gÀ« vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀAzÀ£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
242 gÀªÉÄÃ±À vÀAzÉ ¸ÀafªÀ¥Àà ºÀgÀ£ÀÆgÀ gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
243 ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ªÀÄÄvÀÛPÉÆqÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
244 gÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÉÃ±À ªÀÄÄvÀÛPÉÆqÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
245 ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÉæÃ¥Àà ºÀgÀ£ÀÆgÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
246 §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ ±ÉÃAUÁ MPÀÌuÉ AiÀÄAvÀæ 10 JZï ¦
247 ©üÃªÀÄtÚ vÀAzÉ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ºÀAUÀgÀUÁ PÉ ±ÉÃAUÁ MPÀÌuÉ AiÀÄAvÀæ 10 JZï ¦
248 AiÀÄªÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ±ÉÃAUÁ MPÀÌuÉ AiÀÄAvÀæ 10 JZï ¦
249 w¥ÀàtÚ vÀAzÉ s̈ÀÆd¥Àà fÃªÀVð © gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
250 AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
251 ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
252 ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
253 AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
254 ªÉAPÀmÉÃ±À vÀAzÉ ©üÃªÀÄtÚ ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
255 ºÀ¼Éî¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
256 ±ÀÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
257 AiÀÄ±ÀªÀAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
258 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
259 zÀÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ºÁ®UÀqÁè gÀÆlªÉlgï 42 ¨ÉèÃqÀì
260 ªÀÄiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà DAzÉÆÃ¯Á gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
261 ±ÀAvÀªÀÄÄä UÀAqÀ ¸Á¬Ä§tÚ PÉ®ÆègÀ gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
262 UÀÆ¥ÀtÚ vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÀÄA§qÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 7 JZï ¦
263 ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀWÀAlÖ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÀªÀgï «qÀgï 7 JZï ¦
264 gÀªÉÄÃ±À vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀÄA§qÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 7 JZï ¦
265 ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀqÀUÀzÀºÀ½î gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
266 ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
267 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄªÀÄ£À¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
268 §¸À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸ÀÄA§qÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
269 UÀÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸ÀÄA§qÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
270 zÉÃ«AzÀæ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà EeÉÃj «Ä¤ mÁæPÀÖgÀ 
271 ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ±ÀªÀ¥ÀÆgÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
272 CA¨ÉæÃ±À vÀAzÉ ±ÀªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ®ÆègÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
273 ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀAzÉ ±ÀªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ®ÆègÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
274 ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ®ÆègÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
275 ªÀgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀÄA§qÀ gÀÆlªÉlgï 42 ¨ÉèÃqÀì
276 ±ÀªÀtÚ vÀAzÉ VgÉÃ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À gÀÆlªÉlgï 42 ¨ÉèÃqÀì
277 AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀÉÆ£Àß ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
278 £ÀÁUÀ¥Àà vÀAzÉ vÉÃd¥Àà ªÀÄ¯Áè̈ ÁzÀ JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
279 §¸À¥ÀÀà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ SÁzÁå¥ÀÆgÀ JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
280 AiÀÄAPÀ¥ÀÀà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ©gÁ¼À © JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
281 FgÀtÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà EeÉÃj JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
282 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ¯Áè PÉ JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
283 wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ C¥ÀàtÚ ºÀgÀ£ÀÆgÀ JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
284 UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÀÛPÀÆqÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
285 UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¤ÃgÀ®PÀÆqÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
286 ºÀ¼Éî¥ÀÀà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á ¤ÃgÀ®PÀÆqÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
287 ªÀÄºÁzÉÃ« UÀAqÀ ±ÀªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ®ÆègÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
288 ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄätÚ £Àj¨ÉÆÃ¼À JA.©. £ÉV®Ä 2 ¨ÁlA
289 ªÀÄºÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ UÉÆÃ«AzÀ EeÉÃj gÀÆlªÉlgï 42 ¨ÉèÃqÀì
290 UÉÆÃ¯Áè¼À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ §æµÀ PÀlÖgï 2.2 JZï ¦
291 DzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ §æµÀ PÀlÖgï 2.2 JZï ¦
292 PÀæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ©gÁ¼À PÉ gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
293 ©üÃªÀÄ±Á vÀAzÉ zÉÃ«AzÀæ¥Àà dªÀÄRAr §æµÀ PÀlÖgï 1.4 JZï ¦ 4 ¸ÀÆÖçPï
294 AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
295 ±ÀªÀÄPÀæªÀÄä UÀAqÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀÁZÁ¥ÀÄgÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
296 ªÀÄ®®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄªÀÄ£À¥Àà PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
297 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
298 ¸¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄ¥Àà ¸ÀÄA§qÀ ¥ÀªÀgï «qÀgï 9 JZï ¦
299 C£ÀÀß¥ÀÆtð UÀAqÀ ©üÃªÀÄtÚ PÀÄgÀ¼ÀUÉÃgÁ gÀÆlªÉlgï 42 ¨ÉèÃqÀì
300 ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
301 ¸¹zÀÀÝtÚ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ¸ÀÄA§qÀ gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
302 gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
303 w¥ÀÀàtÚ vÀAzÉ zÉÆqÀ¥Àà ºÀgÀ£ÀÁ¼À gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
304 ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà PÀqÀPÉÆÃ¼À gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
305 gÁd¥Àà vÀAzÉ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà PÀqÀPÉÆÃ¼À gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
306 ªÀÄºÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
307 zÉÃ«AzÀÀæ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛPÀÆqÀ gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
308 ¸ÀÁAiÀÄ§tÚ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄÄvÀÛPÀÆqÀ gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
309 UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ ªÀÄÄvÀÛPÀÆqÀ gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
310 ¥Àæ s̈ÀÄ vÀAzÉ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà PÀqÀPÉÆÃ¼À gÀÆlªÉlgï 36 ¨ÉèÃqÀì
311 ಭೋಭರಾಮ / ಶಿಪ ಕಡಕೇಳ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
312 ಶಿವಯಣ್ಪ  / ಶಿಪ  ಭಳಿ್ಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
313 ಶಿರ ೋಭತಿ ಭಹಾದೇವಿ / ಶಿಪ ಕುಕನೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
314 ಭೋಭಣ್ಣ  / ಚನನ ಫಷಪ ಹಂಗಯಗಾ (ಕೄ) PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
315 ಶಸಬುದಿು ನ್ / ಕಾಳೇಟೇಲ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಿಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
316 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ/ವಿೋಯಣ್ಣ ಮಡ್ರರ ಮಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
317 ಸಾಹೇಫಗೌಡ / ಫಲವಂತ್ರರ ಮ ನೆದಲಗಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
318 ಸೋಭಲುಂಗಾಪ  / ಸಣ್ಮಂತ್ರರ ಮ ಫದನ ಹಾಳ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
319 ಭೂತ್ರಳ್ಲ / ಭಲಲ ಣ್ಣ ಕಲೂಲ ಯ (ಬಿ) PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
320 ಸಿದು ಪ  / ಶಿರ ೋಮಂತ ಯತನೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
321 ಭಹಾುಂತೇಶ / ಪಿಯಪ ಯತನೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
322 ಜಡದ್ರರಿ / ಭಲಲ ಣ್ಣ ಕಲೂಲ ಯ (ಬಿ) PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
323 ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ / ಭಲಲ ಪಪ ದೇಷಣ್ಗಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
324 ಭಲಲ ಣ್ಣ  / ಜಡದ್ರರಿ ಕಲೂಲ ಯ (ಬಿ) PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
325 ಭೋಜಪ  / ಸಿದು ಪ ಅಲಾಲ ಪೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
326 ನಾಗೇುಂದರ  / ಶಿವಯಣ್ಪ ಮಂದೇವಾಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
327 ಬಾಸಾಫ / ಸೈಮದ ರಾಜ್ ಹುಸೇನ ವಾಯಚನಳಿ್ಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
328 ಸಿದು ಲುಂಗ / ಕೄುಂಚಪ ಮಂದೇವಾಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
329 ಚನಾನ ಫಷಪ  / ಕರೆಪ ಕುಯಳಗೇರಾ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
330 ಬಿೋಯಪ  / ಈಯಣ್ಣ ಆುಂದೊೋಲಾ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
331 ಸೋಭಶೇಖಯ / ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ಜೇಗಿವ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
332 ದಯಯ ನಂದ / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರಾ ಸಯವಾಳ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
333 ಬಿೋಮಾಶಂಕಯ / ಮಾನಪ ಸಯವಾಳ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
334 ಸಿದು ಪ  / ಸಣ್ಮಂತ್ರರ ಮ ಬಷಗ  (ಬಿ) PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
335 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  / ಹೋಯಗಾಪ  ಪೂಜಾರಿ ಸಯವಾಳ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
336 ಷರೋಜಾ / ವಿವವ ರಾದಯ ಭದರಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
337 ತಿಭಮಯಯ  / ಅಪ ಣ್ಣ ಸಯನೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt



338 ಶಿಣ್ / ಗಿರೆಪ ನರಿಬೋಳ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
339 ಫಷರಾಜ / ಸಿದು ಣ್ಣ  ಮಲಗೊೋಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
340 ವಿೋರುಪ್ಪಕ್ಷ್ / ನುಂಗಪ ಸುುಂಫಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
341 ದೊಡಡ ಪ  / ಚಂದರ ಭಪ ಅಯಳಗುಂಡಗಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
342 ಸಿದು ಪ  / ಅಭಯಪ ಯಳವಾಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
343 ಅಜಿೋಭ ಪ್ಪಶ / ಗಲಾಭ ಹುಸೇನ ದೇಷಣ್ಗಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
344 ರಾಜಶೇಖಯ / ನುಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಗಂಹ ಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
345 ಯದಭಮ  / ವಯಣ್ಪ  ಸುುಂಫಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
346 ಅುಂಫರಿೋವ ಶಿವಯಣ್ಪ ಹುಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
347 ಸಂತೋಶ / ಶಿವಯಣ್ಪ ಹುಲಾಲ ಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
348 ಶಿರಾಮ / ಶಿವಯಣ್ಪ ಹುಲಾಲ ಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
349 ಖಾಸಿುಂ ಸಾಫ / ದಲಸಾಫ ಭಳಿ್ಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
350 ಗರುಫಷಪ  / ಶಿರ ೋಮಂತ ಕಲೂಲ ಯ (ಕೄ) PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
351 ದೇವಿುಂದರ  ಗೌಡ / ಬಿೋಭನ ಗೌಡ ಅುಂಫಯ ಖೇಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
352 ನಾಗಣ್ಣ  / ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಯತನೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
353 ಅಪ ಣ್ ಗೌಡ / ಫಷವಂತರ ಮ ಗೌಡ ಭಳಿ್ಲ  PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
354 ಶಿವಾನಂದ / ಶಿವಯಣ್ಪ ಮಂದೇವಾಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
355 ಶಿಭಮ  / ಭಲಕಾಜಪ ಮಂದೇವಾಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
356 ಕರೆಪ  / ರಾಭಣ್ಣ ಯತನೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
357 ಪ್ರ ೋುಂಕುಮಾಯ / ಭಲಲ ನಾಥ ನೇಲೋಗಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
358 ಸಿದ್ರರ ಭಪ  / ಭಲೆಾಜಪ ಅಯಕಲಗಾ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
359 ದಮುವ / ತುಳಜಾರಾಭ ಹಪ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
360 ಧೇನು / ಭೋಮು ರಾಠೋಡ ಹಪ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
361 ಸಿದುು  / ಭನುನ ಹಪ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
362 ರಾರ್ಜ / ಯಭಣ್ಣ ಭಳಿ್ಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
363 ಸುಮಿತರ  / ಭಲಕಪ ಭಳಿ್ಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
364 ರಾಜಕುಮಾಯ / ಪ್ಪುಂಡು ಮಂದೇವಾಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
365 ಭಲಲ ಣ್ಣ  / ಸಂಗಪ ಕುರೆಳಗೇರಾ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
366 ಫಷಪ  / ವಯಣ್ಪ ಫಳಿುಂಡಗಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
367 ಗಂಗಾಬಾಯಿ / ದ್ರಯ ಭಗೂುಂಡ ಕಲೂಲ ಯ (ಕೄ) PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
368 ಫಷರಾಜ / ವಯಣ್ಪ  ಬಿರಾದಯ ಫಳಿುಂಡಗಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
369 ಅಶೋಕ / ಈವವ ಯ ಮಂದೇವಾಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
370 ವೄುಂಕಪ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಾವರಿ ಸೋನಾನ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
371 ಮೆನಾಬಾಯಿ / ಯವಿ ಚವಾಹ ನ ಮಂದೇವಾಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
372 ಅಣ್ಣ  / ಹುಲಕಂಠಪ ನಾರಾಮಣ್ಪೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
373 ಶುಂತಪ  / ಮುರ್ಗವಪ ಮಾಗಣ್ಗೇರಾ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
374 ಶಿಪುತರ ಪ  / ಈವವ ರಾಪ ಸುುಂಫಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
375 ಲಚಪ  / ಭೋಭಪ ಹಾಲಗಾಡ್ರಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
376 ಮಭನಪ  / ಯಂಕಾಪ ಸುುಂಫಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
377 ಇಮಾಭಸಾಫ / ಹುಸೇನಸಾಫ ತೇಲಗಬಾಳ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
378 ಬಂದೇನವಾಜ / ಭಹಬೂಫಸಾಫ ಸುುಂಫಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
379 ಗೊೋಪ ಣ್ಣ  / ಭೋಭರಾಮ ಸುುಂಫಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
380 ರುದರ ಗೌಡ / ಶಿವಯಣ್ಪ ಮಲಗೊೋಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
381 ಶಿಪ  / ಭೋಭಶಯ ಹಪ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
382 ರಾಭ / ಗಂಗ ಆಲೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
383 ನಾಗಪ  / ತೆಜಪ ಶಿಪೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
384 ಸಂಗಭಮ  / ಭತ್ರಳಪ ಆುಂದೊೋಲಾ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
385 ಫಷಭಮ  / ಭಲಾಲ ರೆಡಿಡ ಅುಂಫಯ ಖೇಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
386 ನುಂಗಣ್ಗೌಡ / ವಯಣ್ಪ ಗೌಡ ಭಲಾಲ ಬಾದ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
387 ಲಕೆವ  / ಪೂಜೇಪ ಸಯವಾಳ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
388 ತಿಪ ವ  / ಭಡಿವಾಳಪ ಕಡಕೇಳ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
389 ಯಂಕಪ  / ಫಷಪ ಸುುಂಫಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
390 ಶಂಕರ ಪ  / ಭೋಭರಾಮ ಕಾಚಪೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
391 ಅನಾನ ಪೂಣ್ವ / ಭೋಭಣ್ಣ ಕುರೆಳಗೇರಾ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
392 ಸಿದು ಪ  / ಭೋಭಪ ಸುುಂಫಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
393 ಭಡಿವಾಳಪ  / ತಿಪ ಣ್ಣ ಹಂಗಯಗಾ (ಕೄ) PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
394 ಭಲಲ ಭಮ  / ಮಭನಪ ಕುರೆಳಗೇರಾ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
395 ಕಲಯ ಣ್ಪ  / ಫಷಪ ಮಂದೇವಾಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
396 ಮುತೂ ಣ್ಣ  / ಶಿಲುಂಗಪ ಫಳಿುಂಡಗಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
397 ಭಾಗಭಮ  / ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಗೂಡೂಯ ಎಸ್. ಎನ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
398 ರಾಚಪ  / ತಿರುಕಪ  ಹಪ ಯಗಾ ಎಸ್ ಎನ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
399 ಯಮವ / ಭಯಲುಂಗಪ ಜೇಗಿವ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
400 ಭಹಾದೇವಿ / ಶಿವಯಣ್ಪ ಹುಲೂಲ ಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
401 ಸಳಿಪ  / ಚಂದರ ಶಯ ಮುತೂ ಕಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
402 ಗುಂಡಪ  / ಸಿದು ಪ ನೋಯಲಕೂಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
403 ಗುಂಡಪ  / ಶಿಣ್ಣ ಮುತೂ ಕಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
404 ಭಹಾನಂದ / ದೇವಿುಂದರ ಪ ಇಜೇರಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
405 ಫಷಪ  / ತಭಮ ಣ್ಣ ಖಾದ್ರಯ ಪೂಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
406 ಶಂಕಯ / ಗಣ್ತಿ ಬಿರಾಮಳ (ಬಿ) PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
407 ಭಲಲ ಭಮ  / ಮಭನಪ ಬಿರಾಮಳ (ಬಿ) PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
408 ಮಾಳಭಮ   ವಿೋಯಬದರ ಪ  ಆುಂದೊೋಲಾ 2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ

409 ಶಂಕೄರ ೋಪ   ಸಳಿಪ  ನಾಗಯಸಳಿ್ಲ  ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ ಟ್ರರ ಕೆ ಯ

410 ಭೋಭರಾಮ ಭಾಗಪ  ಭಳಿ್ಲ  ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ ಟ್ರರ ಕೆ ಯ

411 ಹೇಮು ರೇಖು ಕಾಖಂಡಕಿ ಬಿತುೂ  ಕುರಿರ್ಗ

412 ಸನಮಂತ ನಾಗಪ  ಆುಂದೊೋಲಾ ಟ್ರಲಾಯ ುಂಡ ಬಾರ ುಂಡ

413 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಗಯಲುಂಗಪ  ಯಚನಸಳ್ಲಲ ಬುಲಲ  ರೋಟೋವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ

414 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಸನಮಂತ ಹಂಚನಾಳ ಬುಲಲ  ರೋಟೋವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ

415 ದೇವಿುಂದರ  ನಾಗಪ  ಮಾಗಣ್ಗೇರಾ ಪ್ಪರ್್ ವಿಡಯ 9ಹೆಚ್ ಪಿ

416 ಶಂಕೄರ ೋಪ   ಹೋನನ ಪ ಜಭಖಂಡಿ ರೋಟವಟಯ 150 ಸಿ ಎಮ್

417 ದೇವಿುಂದರ  ಶಿಪ  ಭಳಿ್ಲ  ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಪಿ ಸ್ರ ೋಮರ್್

418 ಸನಮಂತ ಅಭಲಪ ಜಭಖಂಡಿ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಪಿ ಸ್ರ ೋಮರ್್

419 ಉಮವ ಗುಂಡು ನೇಲೋಗಿ ಪ್ಪರ್್ ವಿಡಯ 9ಹೆಚ್ ಪಿ

420 ಶಿಪುತರ ಪ  ಫಷಪ ಮಂದೇವಾಲ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಪಿ ಸ್ರ ೋಮರ್್

421 ಭಸಮ ದ ಸನಪ ಅಮಿನಸಾಫ ಸಯವಾಳ ಬಿತುೂ  ಕುರಿರ್ಗ

422 ಭಾಗಭಮ  ಫಷಣ್ಣ  ಮಡ್ರರ ಮಿ ರೋಟೋವಟಯ 

423 ರಾಮು ಶಂಕುರ ಸಯವಾಳ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ ಟ್ರರ ಕೆ ಯ

424 ನುಂಗಪ  ರಾಮಪ  ಚನೂನ ಯ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ ಟ್ರರ ಕೆ ಯ

425 ಭನುನ  ಧಯಮು ಗಂವಾಹ ಯ ಪ್ಪರ್್ ವಿಡಯ 9ಹೆಚ್ ಪಿ

426 ಭೋಭರಾಮ ಫಷಲುಂಗಪ ಡಗದಸಳಿ್ಲ ರೋಟಯ ಟ್ಟಲಲ ರ್್

427 ಗೌತಭಕುಮಾಯ ತಿಪ ಣ್ಣ  ಫಣ್ಮಿ ಬೂಭ ಸ್ರ ೋಮಯ 400-500ಲೋಟರ್್

428 ಫಷರಾಜ ಸಿದ್ರರ ಭಪ  ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ಪ್ಪರ್್ ವಿಡಯ 8.84ಹೆಚ್ ಪಿ

429 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ರಾಮು ಫಳಫಟೆ್ಟ ರೋಟಯ ಟ್ಟಲಲ ರ್್

430 ಸಿದು ಪ  ಅಮೇೋರ್ಗಪ ಹಪ ಯಗಾ ರೋಟೋವಟಯ 

431 ಪುಲಸಿುಂಗ ಮವವಂತ ಫದನಹಾಳ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ

432 ಶುಂತಭಮ  ಸಿದು ಪ ಯಚನಸಳ್ಲಲ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ

433 ಸುಭಾವ ಹರಾಸಿುಂಗ ಮಂದೇವಾಲ ರೋಟೋವಟಯ 

434 ರಾಜಶೇಖಯ ಭಲಲ ಪ ಆಲೂಯ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ

435 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ವಿಠಠ ಲ ಫದನಹಾಳ ರೋಟೋವಟಯ 

436 ದತೂ ಪ  ಬಿೋಭರಾಮ ನರಿಬೋಳ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ

437 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ಭಲೆಪ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ

438 ಫಸದ್ದು ಯ ಶಂಕಯ ಮಂದೇವಾಲ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ ಟ್ರರ ಕೆ ಯ

439 ಗೊೋಲಾಲ ಳಪ ಗೌಡ ವಯಣ್ಪ ಗೌಡ ಕೄಲೂಲ ಯ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ

440 ಭಹಾುಂತೇವ ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಬಿರಾಳ ಕೄ ಬೂಭ ಸ್ರ ೋಮಯ 250ಲೋಟರ್್

441 ದೇವಕೄುಂದರ  ರಾಭಚಂದರ ಪ ಶಖಾಪೂಯ ರೋಟೋವಟಯ 

442 ರೇವು ಸೇವು ಹಪ ಯಗಾ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ ಟ್ರರ ಕೆ ಯ

443 ಷಕೄರ ಪ  ರಾಮಪ ಹನಾನ ಳ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ



444 ಪ್ಪುಂಡು ಮಘು ನಾಮಕ ಗಂವಾಹ ಯ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ ಟ್ರರ ಕೆ ಯ

445 ನಜಭಮ  ಸಣ್ಮಂತ ಆುಂದೊೋಲಾ ರೋಟಯ ಟ್ಟಲಲ ರ್್

446 ಸಿದ್ರು ರೂಡ ಚಂದಪ ನೇಲೋಗಿ ರೋಟಯ ಟ್ಟಲಲ ರ್್

447 ಫಷರಾಜ ಭಹಾದೇಪ ನೇಲೋಗಿ ಒಕೆಣಿ ಯಂತರ  35 ಹೆಚ್ ಪಿ

448 ವಿಠಠ ಲ ಭರೆಪ ಬೋಸಾಗ  ಬಿ ಪ್ಪರ್್ ವಿಡಯ 9ಹೆಚ್ ಪಿ

449 ಭೋಭಣ್ಣ ಗೌಡ ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ ಡಗದಸಳಿ್ಲ ರೋಟೋವಟಯ 

450 ಸರಿಮಪ  ರಡುಲ ಫಳಫಟೆ್ಟ ರೋಟಯ ಟ್ಟಲಲ ರ್್

451 ಭೋಮು ಶಿವು ಮಂದೇವಾಲ ರೋಟೋವಟಯ 

452 ಕಸು ಶಂಕರು ಮಂದೇವಾಲ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ

453 ಕಭಲಾಕಯ ರಾಭಚಂದರ ಮಂದೇವಾಲ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

454 ಪ್ರ ೋಭಸಿುಂಗ ಧನರ್ಜ ಹಪ ಯಗಾ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

455 ಷದ್ರನಂದ ಸರಿವು ುಂದರ ಮಂದೇವಾಲ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

456 ತಿಪ ಭಮ  ಭೋಭರಾಮ ಕೇಡಚಿ ಬೂಭ  ಸ್ರ ೋಮಯ

457 ದಲಪ  ಶಿಲುಂಗಪ  ಸಯವಾಳ 2 ಎಷಪಿರೆಟಯ ಬೋಯ

458 ಸೋಭಣ್ಣ  ತ್ರಮಪ ರೇನೂಯ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ ಟ್ರರ ಕೆ ಯ

459 ಕುವಪ  ಲಾಲು ಮಂದೇವಾಲ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ

460 ಮುಕುುಂದ ಕುವಪ ಮಂದೇವಾಲ ರೋಟೋವಟಯ 

461 ಫಷರಾಜ ಗೌಡಪ ಗೌಡ ಯಚನಸಳ್ಲಲ ಬೂಲಲ  ಅಗೊರ ೋ ರೋಟೋವಟಯ

462 ವಯಣ್ಪ  ಸಣ್ಮಂತ ಅರಾದ ಪ್ಪರ್್ ವಿಡಯ 9ಹೆಚ್ ಪಿ

463 ಸಂತೋಶ ರಾಭಜಿ ಮಂದೇವಾಲ ರೋಟೋವಟಯ 

464 ಸುನೋಲ ತೇರ್ಜ ಮಂದೇವಾಲ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

465 ವಿನೋದ ಪ್ರ ೋಭಸಿುಂಗ್ ಮಂದೇವಾಲ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

466 ಶಿರಾಜ ಸೋಭಲು ಮಂದೇವಾಲ ರೋಟೋವಟಯ 

467 ನೆಸರು ಈವವ ಯ ಮಂದೇವಾಲ ರೋಟೋವಟಯ 

468 ಶಿರ ೋಶೈಲ ಅಮಯ ಪ ಗೌಡ ಚನೂನ ಯ ಡಿಸೈಲ್್ ಇುಂಜಿನ್್ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ

469 ವಯಣ್ಭಮ  ದರೆಪ ಕಲೂಲ ಯ ಕೄ ಡಿಸೈಲ್್ ಇುಂಜಿನ್್ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ

470 ಬಾಗಣ್ಣ  ವಯಣ್ಪ ನರಿಬೋಳ ಡಿಸೈಲ್್ ಇುಂಜಿನ್್ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ

471 ಭಹಾದೇಪ  ನಾಗಣ್ಣ ನೋಯಲಕೂಡ ಟ್ಟರ ೋವಯ 6ಹೆಚ್ ಪಿ 

472 ತಿಪ ಣ್ಣ  ನುಂಗಪ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

473 ಫಷರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ಕೇೋಳಕುಯ ಡಿಸೈಲ್್ ಇುಂಜಿನ್್ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ

474 ಭೋಭಪ  ಭರೆಪ  ಕೇೋಳಕುಯ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

475 ಯಂಕಭಮ  ಭಲೆಪ ಬಿರಾಳ ಬಿ ಪ್ಪರ್್ ವಿಡಯ 9ಹೆಚ್ ಪಿ

476 ಭಲೆಣ್ಣ  ಶಂಕೄರ ಪ ಮಂದೇವಾಲ ರೋಟೋವಟಯ 36 ಬ್ಲಲ ಡಸ್

477 ತ್ರಮಭಮ  ಮವವಂತರಾಮ ನೇಲೋಗಿ ರೋಟೋವಟಯ 36 ಬ್ಲಲ ಡಸ್

478 ಶಿಕಾುಂತಭಮ  ಭರೆಪ ರಾಜವಾಳ ಪ್ಪರ್್ ವಿಡಯ 9ಹೆಚ್ ಪಿ

479 ಭಲಲ ಕಾಯರ್ಜನ ಫಷರಾಜ ನೇಲೋಗಿ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

480 ಶಿರ ೋಶೈಲ ನಾನಾಗೌಡ ಮಡ್ರರ ಮಿ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

481 ಕಲಾಯ ಣಿ ಸಣ್ಮಂತ ಸಾೂ ರಿ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

482 ಫಷಪ  ರಾಚಪ ಮಡ್ರರ ಮಿ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

483 ಅಬುಬ ಲ್್ ಖಾದಯ ಗಲಾಮುದಿು ನ ಯತನೂಯ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

484 ಭಲಲ ಪ  ನಾಗಪ ಬಿಳವಾಯ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

485 ಸೈಮದಟೇಲ ಚುಂದಟೇಲ ಬಿಳವಾಯ ರೋಟವಟಯ 45ಹೆಚ್ ಪಿ 

486 ಅಶೋಕ ಫಷಮಯ ನಂದಿಸಳಿ್ಲ ಮಿನ ಟ್ರರ ಕೆ ಯ 

487 ನಬಿಸಾಫ ವಹಾಬುದಿು ನಸಾಫ ಸಯನೂಯ ಮೇೋಬೈಲ್್ ಶೆಡಡ ರ್್

488 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಶಂಕರ ಪ ರಂಜಣ್ಗಿ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

489 ದತೂ ಪ  ಜಂಗಪ ಮೂಲಸಳಿ್ಲ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

490 ಶಿಕಾುಂತಭಮ  ದತೂ ಪ ಮೂಲಸಳಿ್ಲ ಪ್ಪರ್್ ವಿಡಯ 7ಹೆಚ್ ಪಿ

491 ರಾಜಶೇಖಯ ಫಷಪ ಕೇೋಳಕುಯ ಬಿತುೂ  ಕುರಿರ್ಗ

492 ತಿಪ ಣ್ಣ  ಬೋಜಪ ಸೋನನ ರೋಟೋವಟಯ 

493 ಸಂಗಪ  ನಾಗಣ್ಣ ಸಯನೂಯ ಫಹು ಒಕೆಣಿ ಯಂತರ

494 ಷಕೄರ ಪ  ಭೋಭರಾಮ ಕಟೆ್ಟ ಸಂಗಾವಿ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

495 ಶಿಶಂಕಯ ಕಲಲ ಪ ಗೌಡ ಜೇಯಗಿ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

496 ಷಸದೇಪ  ನುಂಗಪ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ಡಿಸೈಲ್್ ಇುಂಜಿನ್್ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ

497 ಭೋಭರಾಮ ಅಮೇೋರ್ಗಪ ಮಲಗೊೋಡ ರೋಟೋವಟಯ 

498 ಗುಂಡಪ  ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಬೋಸಾಗ  ಬಿ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

499 ಶಿಮಯ  ಕಲಲ ಮಯ  ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

500 ಫಷರಾಜ ಭಲೆಣ್ಣ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ಡಿಸೈಲ್್ ಇುಂಜಿನ್್ 10 ಹೆಚ್ ಪಿ

501 ಭಲಲ ಣ್ಣಣ  ಅಮಯ ಪ ಸಯವಾಳ ಫರ ಶ್ ಕಟೆ ರ್್ 4 ಸೆ ೋಕ್್

502 ವಯಣ್ಪ  ಅಡಿವೄಪ ಹಾಲಗಡ್ರಲ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

503 ಸಳಿ್ಳಪ  ಅಡಿವೄಪ ಹಾಲಗಡ್ರಲ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

504 ಮವವಂತ ಗುಂಡಪ ಹಾಲಗಡ್ರಲ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

505 ಶುಂತಪ  ಭೋಭರಾಮ ಹಾಲಗಡ್ರಲ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

506 ಹುಷನಪ  ಶಿಪ ಆುಂದೊೋಲಾ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

507 ಫಷರಾಜ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಬಿಳವಾಯ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

508 ರಾಜಕುಮಾಯ ರಾಮಗೊುಂಡಪ ನೇಲೋಗಿ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

509 ಚನನ ಫಷಪ  ಕಯಣ್ಪ ಆುಂದೊೋಲಾ ಮೇೋಬೈಲ್್ ಶೆಡಡ ರ್್

510 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಹುಲ್ಪ ಶಖಾಪೂಯ ಮೇೋಬೈಲ್್ ಶೆಡಡ ರ್್

511 ಬಂದಗಿಸಾ ಭಕೂೂ ುಂಸಾಫ ಹಂಗಯಗಾ ಕೄ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

512 ನಬಿಸಾಫ ಖಾಜಾಸಾಫ ಅಖಂಡಸಳಿ್ಲ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

513 ನಾಗಣ್ಣ  ವಯಣ್ಪ  ಮಲಗೊೋಡ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

514 ಭರೆಪ  ಶಂಕೄರ ಪ ಮಲಗೊೋಡ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

515 ಶಿಪ  ಶಿರಾಮ ಕುಕನೂಯ ರೋಟೋವಟಯ 

516 ದೇಪ  ಸಾಮಫಣ್ಣ  ಹಂದನೂಯ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

517 ತ್ರಮಭಮ ಭಹಾದೇಪ ನೋಯಲಕೂಡ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

518 ಸಾಮಫಣ್ಣ  ತಿಭಮ ಮಯ ಸಯನೂಯ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

519 ಭಯಲುಂಗಪ  ಬಾಲಪ  ಮಲಗೊೋಡ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

520 ಸಿದ್ರರ ಭಪ  ನುಂಗಪ ಮಲಗೊೋಡ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

521 ಭಲಲ ಪ  ಬಿೋಭರಾಮ ಮಲಗೊೋಡ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

522 ಶುಂತಭಮ  ದ್ರಯ ಪ ಹಾಲಗಡ್ರಲ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

523 ಸಣ್ಮಂತ್ರರ ಮ ಭೋಭರಾಮ ಆುಂದೊೋಲಾ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

524 ಲಕಿಷ ೋ ಸಾಫಮಯ ಇಜೇರಿ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

525 ಸೈದಪ  ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಇಜೇರಿ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

526 ದೇನಂದ ಅಭಲಮಯ ಯಳವಾಯ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

527 ಯಂಕಪ  ರಂಗಪ ಬಿರಾಳ.ಬಿ 2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

528 ಸಂತೋಶ ಹರಾಸಿುಂಗ್ ಮಂದೇವಾಲ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

529 ವಯಣ್ಪ  ಭಲಕಪ ನೇಲೋಗಿ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

530 ದೊೋಡಡ ಪ  ಅಮಯ ಪ ಹಾಲಗಡ್ರಲ ರೋಟೋವಟಯ 

531 ಭಕುೂ ುಂಟೇಲ ಬಾವಾಟೇಲ ಸಯವಾಳ ಡಿಸೈಲ್್ ಇುಂಜಿನ್್ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ

532 ನುಂಗಪ  ನುಂಬ್ಲಣ್ಣ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗಾ ಡಿಸೈಲ್್ ಇುಂಜಿನ್್ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ

533 ಭಸಮ ದಸಾಫ ಖಾದಯಸಾಫ  ಕೇೋಟನೂಯ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

534 ಸಿದು ಪ  ನಯಷಪ ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

535 ಭಾಗಪ  ಯಂಕಪ  ಲಖಣ್ಣಪೂಯ
2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ

536 ವೄುಂಕಟೇವ ಅಭಲಪ ಆುಂದೊೋಲಾ ಮಿನ ಟ್ರರ ಕೆ ಯ 

537 ವಯಣ್ಪ ಗೌಡ ಶುಂತಗೌಡ ಹಪ ಯಗಾ ಪ್ಪಯ ವಿಡರ್್

538 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸಣ್ಮಂತ್ರರ ಮ ಹಪ ಯಗಾ ಪ್ಪಯ ವಿಡರ್್



539 ನುಂಗಣ್ಣ  ಸಿದು ಪ ಗನಸಳಿ್ಲ ಡಿಸೈಲ್್ ಇುಂಜಿನ್್ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ

540 ಶುಂತಭಮ  ಯಮವವ ರಾಮ ಬಿರಾಳ ಬಿ ರೋಟವಟಯ 36ಬ್ಲಲ ಡಷ 

541 ನಂದಪ  ಸಣ್ಮಂತ್ರರ ಮ ಸಯನೂಯ ಪ್ಪಯ ವಿಡರ್್

542 ಅನಂತಭಮ  ನಾಗಣ್ಣ ಸಯನೂಯ ಪ್ಪಯ ವಿಡರ್್

543 ಭಲಲ ಕಾಯರ್ಜನ ಸಣ್ಮಂತ ಹಂದನೂಯ ಪ್ಪಯ ವಿಡರ್್

544 ಯವಿ ಸಣ್ಮಂತ ಹಂದನೂಯ ಪ್ಪರ್್ ವಿಡಯ 9ಹೆಚ್ ಪಿ
545 ದುುಂಡಪ  ಸಳಿ್ಳಪ ಮಲಗೊೋಡ ಬಿತುೂ  ಕುರಿರ್ಗ

546 ಭೋಭರಾಮ ಅಭಮ ಣ್ಣ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ಮೇೋಬೈಲ್್ ಶೆಡಡ ರ್್

547 ದೇವಿುಂದರ  ಚಂದಣ್ಣ  ಮತ್ರನ ಳ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ
548 ದಷೂ ಗಿಯಸಾಫ ಲಾಳ್ಳಸಾಫ ಡಗೇರಾ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ
549 ವಯಣ್ಗೌಡ ಷಕೄರ ಪ ಗೌಡ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ
550 ದಲಸಾಫ ಮೇೋದಿನಸಾಫ ಮಾಗಣ್ಗೇರಾ ರೋಟೋವಟಯ 

551 ಗಯಣ್ಣ  ಸಾಮಫಣ್ಣ ಮಾಗಣ್ಗೇರಾ 2 ಬೋಟೋಭ ರಿಯಸಿಫಲ ಎಮ್್ ಬಿ 

ಪ್ಲ ೋ 35ಹೆಚ್ ಪಿ
552 ದೇವಿುಂದರ  ಜಗಲಪ ನೇಲೋಗಿ ಡಿಸೈಲ್್ ಇುಂಜಿನ್್ 5 ಹೆಚ್ ಪಿ

553 ಶಿಯೋರ್ಗಪ  ದತೂ ಪ ರಂಜಣ್ಗಿ ಗೌರ ುಂಡ ನಟ ಟ್ಟರ ವರ್್ 10ಹೆಚ್ ಪಿ

554 ªÀÄ®è¥Àà C°AiÀiÁ¸À ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà vÀ¼ÀUÉÃj ¸Á: ©¼ÀªÁgÀ 
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

555 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄ§ÄâgÁAiÀÄUËqÀ SÁ£ÁUËqÀgÀ ¸Á: ©¼ÀªÁgÀ 
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

556 ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄgÀr    ¸Á: PÀÄªÀÄä£À¹gÀ¸ÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

557 ±ÀgÀt§¸À¥Àà C°AiÀiÁ¸À §¸ÀªÀgÁd vÉAzÉ zsÀgÉ¥Àà 
ªÀÄgÀr 

¸Á: ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ 
gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

558 §AzÉÃ£ÀªÁd vÀAzÉ £À©¸Á§ ¸ÀUÀªÀÄUÉÆÃ¼À ¸Á: §¼ÀÄîAqÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
559 PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀA¨ÁgÀ           ¸Á: ªÀÄ¯Áè̈ ÁzÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
560 ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà £É¯ÉÆÃV              ¸Á: §¼ÀÆîAqÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
561 ¸ÀÄgÉÃ±À vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÁæAiÀÄ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV ¸Á: ªÀÄAzÉªÁ® gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
562 ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ZÀ£ÀÆßgÀ           ¸Á: ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ J¸ï J gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
563 ±ÀAPÀgÀ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ PÁ¸ÀAiÀÄå »gÉÃªÀÄoÀ  ¸Á: ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
564 ¸ÀÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà     ¸Á:  PÀ®èºÀAUÀgÀUÁ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
565 gÁdÄ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ eÁzsÀªÀ     ªÀÄÄvÀÛPÀÆqÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
566 PÀqÉè¥Àà zsÉÆ¼À¥Àà PÀqÀ½            gÉÃªÀ£ÉÆgÀ gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
567 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀÄ¥ÀàzÀ PÀÄgÀ£À½î gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
568 ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©¯ÁèqÀ ¸Á: §¼ÀÆîAqÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
569 ºÀtªÀÄAvÀ vÀA gÉÊªÀ¥Àà §zÀj ¸Á.§¼ÀÆîAqÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
570 UÉÆÃ«AzÀ vÀAzÉ s̈ÉÆÃdÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ºÀgÀªÁ¼À gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
571 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Àà           ¸Á: §¼ÀÆîAqÀV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå
572 ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆ¢£À¸Á§  eÉÃgÀlV gÉÊvÀgÀ DvÀä ºÀvÀå

573 ²æÃªÀÄw ¹zÀÝªÀé UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ®UÀwÛ C¯Áè¥ÀÆgÀ ºÁªÀÅ PÀrvÀ
574 ²æÃ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: 

DAzÉÆÃ¯Á
DAzÉÆÃ¯Á ºÁªÀÅ PÀrvÀ

575 ²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ±ÀªÀiÁð d¤ªÁgÀ ºÁªÀÅ PÀrvÀ
576 ²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀªÀÄ¤ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ºÁªÀÅ PÀrvÀ
577 ²æÃ ¨ÁªÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ¸ÁPÀ¸Á§ D¼ÀAzÀ ºÀgÀªÁ¼À ºÁªÀÅ PÀrvÀ
578 ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀÄ°ªÀÄ¤ dªÀ¼ÀUÁ ºÁªÀÅ PÀrvÀ
579 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¨ÉÆÃ¸ÁÎ © ºÁªÀÅ PÀrvÀ
580 ZÀ£ÀßªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄºÁAvÀÛ¥Àà AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ºÁªÀÅ PÀrvÀ
581 ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÉæÃ¥Àà PÉÆ¼ÀPÀÄgÀ PÉÆ¼ÀPÀÄgÀ ºÁªÀÅ PÀrvÀ
582 ಹುಲ್ಪ  ಮವವಂತರಾಮ ºÀgÀªÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
583 ಬಗಣ್ಣ  ರೇಪ ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
584 ಅಮೇರ್ಗಪ  ಮಲಲ ಪ ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
585 ಶಿರಾಜ್ ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ಕೇೋಲೊರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
586 ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ನುಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಯಷಣ್ಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
587 ಗರುಬಾಯಿ ಶುಂತಮಯ ಮುಟೆೋಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
588 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಚಂದರ ಭಪ ಜೇಗಿವ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
589 ವಿವವ ನಾಥ ಅಖಂಡಪ ಜೇಗಿವ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
590 ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ಅಖಂಡಪ ಜೇಗಿವ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
591 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಫಷರಾಜ ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
592 ಶಿಣ್ಣ  ಭಲಲ ಣ್ಣ ಗಡೂರು ಎಸ್್ಎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
593 ಭಲಲ ನಾಥ ಫಷರಾಜ ಹಂದನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
594 ಗಿರಿಮಪ  ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ಹಂದನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
595 ನಾಮಯಸಾಬ್ ಖಾಜಸಾಬ್ ಯಡ್ಡಡ ವಾಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
596 ಸಷನಪ ಟೇಲ್ ಖಾಜಾಟ್ಟಲ್ ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
597 ಕಾುಂತಪ  ಫಷರಾಜ ನೋಯಲಕೇೋಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
598 ರಾಮಬೇಗಂ ಬಾಕಾ ಸಾವಬ್ ನೋಯಲಕೇೋಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
599 ಷಸದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
600 ಶಿಶಂಕರ್ ಕಲಲ ಪ ಗೌಡ ಜೇಗಿವ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
601 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಜಟೆ್ಟ ಪ ಜನವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
602 ಮಾಲಗ ುಂಡಪ  ಫಷವಂತರಾಮ ಜನವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
603 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಬಿೋಯಣ್ಣ ಗೌನಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
604 ನನನ  ಸಿದು ಪ ಗಡೂರು ಎಸ್್ಎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
605 ಸಿದು ಪ  ದುುಂಡಪ ಗೌನಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
606 ಯವಿಕುಮಾರ್ ನುಂಗಪ ಜೇಗಿವ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
607 ಲೇಬ್ ಹುಸೇನಾಾ ಬ್ ಕಟೆ್ಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
608 ಅರ್ಜವನ್ ಹುಣ್ಚಪ ಜನವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
609 ರಾಜಟ್ಟಲ್ ದ್ರಲಾಾ ಬ್ ಮುಟೆೋಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
610 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
611 ನಜಲುಂಗಪ  ಶುಂತಪ ಜೇಗಿವ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
612 ಗುಂಡಭಮ  ಫಷಣ್ಣ ಕೇೋಲೊರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
613 ಸಂಜಿೋಕುಮಾಯ ಭೋಭರಾಮ ºÀgÀªÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
614 ಭಹಾಲಕಿಷ ಮ  ಶಿಭಲಲ ಪ ºÀgÀªÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
615 ನಾಗಭಮ  ಶಿಪ ರೇಣ್ಣರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
616 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಭಲೆಣ್ಣ ನೋಯಲಕೇೋಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
617 ತಿಪ ಣ್ಣ  ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ಸವಾವಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
618 ತಿಪ ಭಮ  ಯೆಲಲ ಪ್ ನೋಯಲಕೇೋಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
619 ಮಲಲ ಪ  ಸಾಮಫಣ್ಣ ನೋಯಲಕೇೋಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
620 ಅುಂಫಣ್ಣ  ಸಿದ್ರರ ಭಪ ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
621 ಶಂಕರ್ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಜೇಗಿವ ಬಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
622 ಕಲಲ ಪ  ನಾಗಪ ಸವಾವಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
623 ರುದರ ಪ  ಚಂದರ ಭಪ ಗಡೂರು ಎಸ್್ಎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
624 ಗರುಫಷಪ  ಸಿದು ಣ್ಣ ಜನವಾಯ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
625 ಶೇಖಭಮ  ಷಕೄರ ೋನಗೌಡ ಸಯನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
626 ಭಲಲ ಭಮ  ನಾಗಪ ರೇಣ್ಣರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
627 ಷಕೄರ ಪ  ಸಾಹೇಬೌಡ ಸಯನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
628 ಫಷನಗೌಡ ಸಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಫಟ್ರನ ಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
629 ರಾಜಸಾಬ್ ಇಸಾಮಯಿಲಾಾ ಬ್ ºÀgÀªÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
630 ಭಲಲ ಭಮ  ವಯಣ್ಪ ಸಯನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
631 ಜಗನಾನ ಥ ಶಯ ಭರಾಮ ಕೇೋಲೊರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
632 ಜಟೆ್ಟ ಪ  ಸಿದು ಪ ಗಡೂರು ಎಸ್್ಎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
633 ಸುಗಣ್ಣ  ಭೋಭರಾಮ ಸಯನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
634 ಷರುಬಾಯಿ ಸ್ುಂಕೄರ ಪ ಕಟೆ್ಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
635 ವಿವವ ನಾಥ ಆನೆಪ ಕಟೆ್ಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
636 ಶಿವಾನಂದ್ ಶಂಕೄರ ಪ ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
637 ಆನಂದಪ  ಚಂದರ ಶ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
638 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಫಷರಾಜ ಮುಟೆೋಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
639 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ದೊಡಡ ಪ ºÀgÀªÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
640 ಶೇಕಪ  ಸಿದು ಪ ºÀgÀªÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
641 ಶಿರ ೋಧರ್ ಭೋಭಣ್ಣ ಹಂಚಿನಾಲ್ ಸಾ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
642 ಈಯವ  ಈಯಪ ಗಡೂರು ಎಸ್್ಎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
643 ಶಿಲುಂಗಪ  ಧಭವಣ್ಣ ಕಟೆ್ಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
644 ಸಿದು ಪ  ಲಕೆಪ ಕಟೆ್ಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
645 ನುಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ವಯಣ್ಗೌಡ ಚನೂನ ರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
646 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ದೊಡಡ ಪ ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï



647 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ದೊಡಡ ಪ ಮಾನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
648 ಷತಿೋಶ ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ºÀgÀªÁ¼À ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
649 ಶಿಪುತರ  ದೊಡ್ಡಡ ಲ್ಲ ಪ ಸಯನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
650 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಶಿಣ್ಣ ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
651 ದ್ರನಭಮ  ಶಿರ ೋಮಂತ್ ರೇಣ್ಣರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
652 ಮಾಳಪ  ಭರೆಪ ಗೌನಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
653 ಸೋಭಶೇಖರ್ ಫಷಣ್ಣ ಪ ಜೆವಾರಿ ಕೄ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
654 ಭಹಾುಂತಗೌಡ ನುಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ನೋಯಲಕೇೋಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
655 ನಾಗೇುಂದರ  ಉುಂಡಪ ನೋಯಲಕೇೋಡ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
656 ಭಹಾುಂತೇವ ಸಿದು ನಗೌಡ ಕೇೋಲೊರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
657 ಭಲಲ ಭಮ  ಶಿಯೋಗಿ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
658 ಫಷಮಯ  ಚನನ ಫಷಮಯ ಕೇೋಲೊರ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
659 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಫಷಣ್ಣ ಗೌನಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
660 ಫಷರಾಜ ಭಲಲ ನಾಥ ಕೂಡಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
661 ದೇಭಮ  ಭೋಭಯ ಕಲಲ ಹಂಗಯಗ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
662 ಅಮಿೋನಸಾಬ್ ಹುಸೇನಬಾಷ ಕಟೆ್ಟ ಸಂಗವಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
663 ಭಡಿವಾಳಪ  ಚಂದರ ಭಪ ಗಡೂರು ಎಸ್್ಎ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
664 ಗಣ್ಭಮ  ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ಸವಾವಲ್ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
665 ಭಲಲ ಪ  ಸೋಭರಾಮ ಸಯನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
666 ಫಷರಾಜ ಷಣ್ಣ ಯೆಲಲ ಪ ಸಯನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
667 ನನನ ಭಮ  ವಯಣ್ಪ ಸಯನೂರು ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
668 ವಯಣ್ಭಮ  ರುದರ ಭಮ ಗೌನಳಿ್ಲ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
669 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಫಷವಂತರಾಮ ಯಡ್ಡಡ ವಾಡಗಿ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
670 ವಯಣ್ಪ  ಭೋಭರಾಮ ಸನನ ¸ÉæöàÃAiÀÄgï
671 ªÀÄrªÁ¼À¥Àà AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
672 ¸ÀÄgÉÃ±À ²æÃªÀÄAvÀ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
673 ªÀÄºÁAvÀ¥ÀÀà ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
674 ªÀiÁ¼À¥Àà ²zÁæªÀÄ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
675 ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ¹zÀÝtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
676 vÁAiÀÄªÀÄä AiÀÄ±ÀªÀAvÁæAiÀÄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
677 ©ügÀ¥Àà ±ÉÃPÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
678 ¹zÀÝtÚ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
679 ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ ©üÃgÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
680 ¸ÀÄzsÁ zÉÃªÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
681 ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀgÀªÀÄtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
682 CuÁÚgÁªÀ CªÀÄgÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
683 gÁdeÉÃAzÀæ ¨Á¯Á¸ÁºÉÃ§ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
684 ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ UÉÆ¯Áè¼À¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
685 ¨sÀÁUÀ¥Àà ©üÃgÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
686 ªÀÄ°èPÁdÄ£Àð ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
687 zÀÄAqÀ¥ÀÀà UÀÄgÀtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
688 ¹zÀÝtÚ PÀ®è¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
689 ªÀÄºÀªÀÄzÀSÁ£À SÁ¹ASÁ£À ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
690 UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå CAiÀÄå¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
691 UÀÄgÀtÚ ¸¹zÀÝ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
692 VjªÀÄ®èAiÀÄå ±ÁAvÀAiÀÄå ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
693 gÀgÀhiÁPÀ¸Á§ ¯Á¼É¸Á§ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
694 ¸ÀÄgÉÃ±À ±ÀgÀt¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
695 ¤AUÀªÀÄä ²ªÀtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
696 ¥ÀgÀÄvÀAiÀÄå UÀAUÀAiÀÄå ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
697 £ÁUÀAiÀÄå CAiÀÄå¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
698 FgÀtÚ UÀÄgÀtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
699 ®PQëöäPÁAvÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÁæAiÀÄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
700 gÀªÉÄÃ±À FgÀtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
701 ¹zÀÝªÀÄä PÀ¯ÁåtÂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
702 ±ÉÆÃ¨sÁ ±À¹PÁAvÀ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
703 ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ¸ÀÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
704 ªÀÄº»§Æ§¸Á§ ºÀZÀÑtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
705 ¨ÉÆÃgÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
706 ¨ÉÆÃgÀªÀÄÄä ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
707 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
708 zÉÃªÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
709 ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå gÁZÀAiÀÄå ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
710 UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄÄå gÁZÀAiÀÄå ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
711 ªÀÄºÀªÀÄzÀ E¸ÀªÀiÁ¬Ä® C°¸Á§ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
712 ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
713 ²ªÀªÀÄä ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
714 ªÀÄPÀ§Ä®¸Á§ UÀÄ¯ÁªÀÄ¸Á§ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
715 ¥ÀÉæÃªÀÄ£ÀUËqÀ §¸ÀªÀgÁd ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
716 ZÀÉÃvÀ£ÀPÀÄªÀiÁgÀ ©üÃªÀÄ¸ÉÃ£À ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
717 ©üÃªÀÄ¸ÉÃ£ÀgÁªÀ ²æÃ¥ÀwgÁªÀ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
718 ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÀAUÀtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
719 ±²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀgÁAiÀÄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
720 ®Qëöä¨Á¬Ä ¹zÀÝtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
721 UÀÄqÀÄ¸Á§ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
722 ªÉÄÊ§Æ§¸Á§ CfÃd¸Á§ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
723 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
724 ªÀÄ°èPÁdÄ£Àð UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
725 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è¥ïà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
726 PÀÁ¼ÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
727 ¥ÀæPÁ±À ±ÀgÀt¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
728 £À©¸Á§ ºÁfªÀÄ®AUÀ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
729 §£Àß¥Àà ®UàªÀÄtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
730 zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ gÁAiÀÄ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
731 ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄUËqÀ PÉÃ¸ÀÄgÁAiÀÄUËqÀ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
732 UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ZÀ£ÀßªÀÄgÀAiÀÄå ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
733 ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà zÀvÀÛ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
734 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
735 UÉÆ¯Áè¼À¥ÀÀà ¹zÀÝ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
736 «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
737 ºÀ¸À£À¥ÀmÉÃ® C¯Áè¥ÀmÉ® ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
738 ²ªÀPÁAvÀªÀÄÄä zÀvÀÛ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
739 ¸ÀÄ£ÀAzÀ ªÀÄ®è¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
740 ZÀAzÀæ¨sÁUÀªÀÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
741 ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå §¸ÀAiÀÄå ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
742 §¸À¥ÀÀà PÀ®è¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
743 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
744 ZÀAzÁæªÀÄ gÉÃªÀt¹zÀÝ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
745 ¹zÀÝtÚ ªÀÄqÀØ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
746 ±ÀgÀt¥Àà CdÄð£À¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
747 §¸À°AUÀªÀÄÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
748 £ÀÁUÀ¥ÀÀà w¥ÀàtÚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
749 ¤AUÀªÀÄÄä ±ÁAvÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
750 ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
751 ¸ÀAvÉÆÃ±À ¸ÀAUÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
752 ©ÃgÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
753 FgÀttÚ ªÀÄ®PÁd¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
754 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
755 ²ªÁ£ÀAzÀ ZÀ£Àß¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



756 ¸ÀAPÀtÚUËqÀ gÀÄzÀæUËqÀ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
757 £ÀgÀ¸ÀÄ gÁªÀÄÄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
758 ²æÃªÀÄAvÀ gÁAiÀÄ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
759 ©üÃªÀiÁ¨Á¬Ä ªÀÄ®è¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
760 PÁ²¨Á¬Ä ²ªÀgÁAiÀÄ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
761 ¹zÁæªÀÄ¥ïà §¸ÀªÀgÁd ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
762 AiÀÄ±ÀéAvÁæAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
763 UÀÄgÀÄ§¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
764 azÁ£ÀAzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
765 zÉÃ«AzÀæ CªÀÄ®¥Àà ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
766 ಫಷಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
767 ಭಹೆಬೂಬ್ ಷಬ್ ಇನಾಭದ್ರರ್ ಚನೂರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
768 ಸಣ್ಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
769 ಚಿದ್ರನಂದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
770 ಶುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
771 ವಯಣ್ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
772 ವಯಣ್ಫಷಪ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
773 ಜಗದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
774 ಅಮೃತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
775 ಮಾರೆಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
776 ಸನೋಫಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
777 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
778 ಸೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
779 ಸೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
780 ಮಂಟೇಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
781 ಸಂಗನಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
782 ಭಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
783 ಭಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
784 ಕಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
785 ವಿೋಯಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
786 ಸಣ್ಮಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
787 ಜಮಶಿರ ೋ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
788 ಶಿಶಂಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
789 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
790 ರಾಮಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
791 ಫಷಲುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
792 ಫಷರಾಜಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
793 ರೂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
794 ಯಕಫಲ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
795 ಫಷಲುಂಗಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
796 ಭರೆಪ  ಬೋಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
797 ಅಮೃತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
798 ಅಲಭೆಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
799 ವಯಣ್ಮ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
800 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
801 ಮೌಲನ್ ಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
802 ಭಹಾುಂತಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
803 ನಾಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
804 ಶಭರಾವ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
805 ಶಭರಾವ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
806 ಮಾಫಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
807 ಸೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
808 ಶಿಸಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
809 ವಯಣ್ಫಷಪ  ನಂದ್ದರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
810 ಈವಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
811 ನಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
812 ನಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
813 ಸನಮ ುಂತ್ ರೇ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
814 ತಿಪ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
815 ಡೌಲಪ  ಪಿೋಯಪ ಗೊೋಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
816 ಶಿಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
817 ಶಿಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
818 ಗಿರಿಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
819 ನುಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
820 ಪಿೋಯಭಮ  ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
821 ಈಯಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
822 ನುಂಬ್ಲನಾನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
823 ಸಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
824 ಅಭಷೇಕ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
825 ಅಬುು ಲ್ ಹಾಬ್ ಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
826 ರೇಣ್ಮಕಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
827 ಈಯಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
828 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
829 ಭಲ್ಲ ೋವಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
830 ಭಲ್ಲ ೋವಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
831 ಅಫಿೋಜಾ ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
832 ವಯಣ್ಪ  ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
833 ಉತೂ ಭಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
834 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
835 ಫಷರಾಜ ಕುಸುನೂರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
836 ಗರುರಾಜ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
837 ನಾಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
838 ಗಫೂರ್ ಖಾನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
839 ನಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
840 ಮುನೆಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
841 ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
842 ದೇವಿೋುಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
843 ಸೈಮದ್ ಮುಸಾೂ ಕ್ ಹುಸೇನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
844 ಮಂರ್ಜಳಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
845 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
846 ಗಲಾುಂ ಹುಸೇನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
847 ಯಂಕಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
848 ಖುರಾಸಿದ್ ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
849 ಪಸಮಿೋದ್ರ ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
850 ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
851 ಸಿರಾರ್ಜದಿು ೋನ್ ಜಮಾದ್ರರ್ ತಿರಂದಜ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
852 ಭರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
853 ಅಮೃತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
854 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
855 ವಯಣ್ವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
856 ವಯಣ್ವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
857 ಶಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
858 ಅಭಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
859 ದೇರಾಜ್ ಜಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
860 ದೇರಾಜ್ ಜಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
861 ಭಸದೇಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
862 ಭಸದೇಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
863 ಅಬುು ಲ್ ಸಮಿೋದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
864 ಯಶುರಾಮ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
865 ರಾಜೇಗೌಡ ಎಸ್ ಹೆಗಗ ನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
866 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
867 ಸೋಭಶೇಖರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



868 ಗಯಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
869 ಗಯಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
870 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
871 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
872 ನಾಗರಾಜಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
873 ಸುರೇಕಾುಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
874 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
875 ಭಹಾನಂದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
876 ಸಾಮಫಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
877 ಷರುಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
878 ಕಾಲು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
879 ಶೇಖಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
880 ತಿಪ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
881 ಭಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
882 ಶಂಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
883 ಭಸದೇಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
884 ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
885 ಕಾವಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
886 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
887 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
888 ತಿರುತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
889 ಲಲತ್ರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
890 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
891 ರಾಭಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
892 ವೄುಂಕಟೇಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
893 ಶಿಕಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
894 ನಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
895 ದುಗವಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
896 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
897 ಜಮರಾಭ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
898 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
899 ಶಿರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
900 ಪ್ಪವತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
901 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
902 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
903 ಲಲತ್ರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
904 ದೇಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
905 ಭನಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
906 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
907 ಕಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
908 ಕಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
909 ಸಿದ್ರು ಭ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
910 ಶಿಕಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
911 ಈವಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
912 ಯಂಕಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
913 ಯಂಕಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
914 ರ ಕಾಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
915 ರ ಕಾಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
916 ಫಷರಾರ್ಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
917 ಫಷರಾರ್ಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
918 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
919 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
920 ಜಮಶಿರ ೋ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
921 ಮುದುಕಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
922 ಮುದುಕಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
923 ದೇಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
924 ದೇಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
925 ಅುಂಬೋಜಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
926 ಅುಂಬೋಜಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
927 ರೋವನ್ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
928 ಷಕೄರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
929 ಷಕೄರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
930 ಶಿಕುಮಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
931 ಶಿಕುಮಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
932 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
933 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
934 ಹುಲಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
935 ಹುಲಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
936 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
937 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
938 ದ್ರಯ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
939 ದ್ರಯ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
940 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
941 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
942 ಸುಲೋಚನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
943 ಸುಲೋಚನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
944 ವಯಣ್ಕುಮಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
945 ವಯಣ್ಕುಮಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
946 ಸನುಮಂತರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
947 ಸನುಮಂತರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
948 ಭನು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
949 ಭನು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
950 ಭೋುಂಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
951 ಭೋುಂಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
952 ಸಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
953 ಸಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
954 ದೇಕೆಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
955 ದೇಕೆಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
956 ಶಂಕಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
957 ಶಂಕಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
958 ಶಿಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
959 ಶಿಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
960 ಸೈದಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
961 ಸೈದಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
962 ಸನಭವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
963 ಸನಭವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
964 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
965 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
966 ಸಣ್ಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
967 ಸಣ್ಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
968 ಶುಂತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
969 ಶುಂತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
970 ನಭವಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
971 ನಭವಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
972 ಶಿಮಾರೆಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
973 ಶಿಮಾರೆಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
974 ನೋಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
975 ನೋಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
976 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
977 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
978 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
979 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
980 ಇುಂದರ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



981 ಇುಂದರ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
982 ಭೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
983 ಭೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
984 ಚಂದಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
985 ಚಂದಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
986 ಫಷಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
987 ಫಷಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
988 ಗಿರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
989 ಗಿರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
990 ನಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
991 ನಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
992 ಯಂಕಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
993 ಯಂಕಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
994 ಮಾನಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
995 ಮಾನಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
996 ಧಭವಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
997 ಧಭವಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
998 ಮಲಲ ವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
999 ಮಲಲ ವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1000 ಸಿದು ಪ ಗೊೋಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1001 ಭಸದೇಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1002 ಗೌಡಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1003 ಮಮುನಾ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1004 ಶಿಯೋಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1005 ಮಾಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1006 ಮಾಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1007 ಭನಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1008 ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1009 ಚಂದಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1010 ಚಂದಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1011 ರಾಜಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1012 ರಾಜಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1013 ಯಶುರಾಭ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1014 ರ ಕಾವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1015 ಭಣ್ಮಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1016  ಕುಂಮು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1017 ತ್ರರಾಸಿುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1018 ಸಳಕಟೆ್ಟ ಪ  ದೊಡಡ ಭನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1019 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1020 ಯಮಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1021 ರ್ಜನುನಾಮಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1022 ತಿಪ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1023 ತಿಪ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1024 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1025 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1026 ಫಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1027 ಮಾನಪ  ಕಟೆ್ಟ ಭನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1028 ಚಂದಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1029 ಸಾಫಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1030 ಲಕೆಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1031 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1032 ಶುಂತಪ  ಕಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1033 ಬಾಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1034 ಮಿಥು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1035 ರಾಘವುಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1036 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1037 ಅುಂಫಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1038 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1039 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1040 ಶಂಕಯಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1041 ಸಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1042 ಕೃಶಣ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1043 ಭೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1044 ಸಾಮಫಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1045 ವಿಶವ ರಾಧಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1046 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1047 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1048 ಮಾರುತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1049 ಮಾರುತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1050 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1051 ಮಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1052 ಸಿದು ಲುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1053 ಯತನ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1054 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1055 ದೇಕಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1056 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1057 ದೇಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1058 ಶಿರ ೋದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1059 ಮಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1060 ಮಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1061 ರಾಜಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1062 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1063 ರಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1064 ಯಂಕಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1065 ಮಾರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1066 ಷಫಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1067 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1068 ಕಣ್ವಕಿಷ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1069 ಗೌಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1070 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1071 ಭರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1072 ಷಫವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1073 ಷಫವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1074 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1075 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1076 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1077 ಅಶೋಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1078 ಅಶೋಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1079 ಷಫನಾನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1080 ಭಲಲ ಖರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1081 ಶುಂತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1082 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1083 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1084 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1085 ಶಿಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1086 ಶಂಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1087 ಭೋಭವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1088 ಭೋಭವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1089 ಲಕಿಷ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1090 ಲಕಿಷ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1091 ಹುುಂಚವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1092 ಮಾಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1093 ಸನಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1094 ಭೋಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1095 ಷಣ್ಣ  ತಿಪ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1096 ಸಿದು ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1097 ಗುಂಡಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1098 ಫಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1099 ಫಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1100 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1101 ಸಿದರ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1102 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1103 ದೇಸಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1104 ಚಿದ್ರನಂದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1105 ಅುಂಬಾಲವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1106 ಸಿದು ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1107 ಸಾಮಫಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1108 ಭಾಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1109 ಬಾಲವಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1110 ಭೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1111 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1112 ಫಷರಾಜ ತನಕದ್ರಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1113 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1114 ಚಂದಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1115 ನಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1116 ಭಹಾದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1117 ಈಯಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1118 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1119 ರಾಮಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1120 ಫಷಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1121 ಭಹಾದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1122 ಭರಿಮಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1123 ಭಹಾುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1124 ಮಾನಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1125 ಈಯಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1126 ಲಕಿಷ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1127 ಗೊೋವಿುಂದರಾಜ್ ಎ ದೇಸಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1128 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1129 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1130 ಗಂಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1131 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1132 ಶೇಖಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1133 ನೋಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1134 ಸಿದು ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1135 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1136 ಭಲಲ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1137 ಶಿರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1138 ಷವಿತ್ರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1139 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1140 ಭಹಾದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1141 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1142 ರಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1143 ರಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1144 ಕಲಾಯ ಣ್ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1145 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1146 ಫಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1147 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1148 ರ ಭಾಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1149 ನುಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1150 ಫಸದ್ದು ರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1151 ಯಶುರಾಮ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1152 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1153 ಸೋನಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1154 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1155 ದುಗವಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1156 ಭಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1157 ಭಲ್ಲ ೋವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1158 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1159 ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1160 ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1161 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1162 ದೇಕೆಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1163 ಅಮಯ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1164 ಬಾಬು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1165 ಮಾರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1166 ಭೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1167 ವಾಲ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1168 ಚಂದರ ಮ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1169 ಮಲಲ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1170 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1171 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1172 ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1173 ಶಿಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1174 ದೇವಿೋುಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1175 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1176 ಈಯಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1177 ಭೋಭರೇ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1178 ಭರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1179 ಭೋಭಶಂಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1180 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1181 ಮಾದೇವಿ ಕಟೆ್ಟ ಭನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1182 ತಿಪ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1183 ರಾಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1184 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1185 ತುಕಾರಾುಂ ಗಂಗ ಪ್ಪರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1186 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1187 ಸನುಭವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1188 ಲಕೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1189 ಶಿಲುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1190 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1191 ಭೋಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1192 ಶಿರ ೋದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1193 ಶಿರ ೋದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1194 ಮಭನವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1195 ಮಾಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1196 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1197 ದೇವಿೋುಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1198 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1199 ನಜಿೋರ್ ಪ್ಪಷಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1200 ದೊಡಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1201 ದ್ರಯ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1202 ಭಲೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1203 ನಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1204 ರಾಚಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1205 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1206 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



1207 ರಾಮಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1208 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1209 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1210 ಶಿಪುತರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1211 ಪತುರ ಬಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1212 ಭಷಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1213 ಮಾವಕ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1214 ಮಭನಪ  ದೊರೆ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1215 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1216 ಪುತಲ ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1217 ಷಫವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1218 ಮಾಸಾ ಬಿೋ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1219 ಷಜಜ ದ್ ಅಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1220 ಚಂದ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1221 ಶಿಕುಮಾರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1222 ರಾಚಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1223 ಅಮೃತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1224 ವಕುುಂತಲಾ ಡೆ್ಡಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1225 ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1226 ಶಿವಯಣ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1227 ವಿಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1228 ವಕಿಲ್ ಪ್ಪಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1229 ಪ್ಪವತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1230 ಅಮಿೋನಾ ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1231 ಅಶಿಫಾ ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1232 ವಮಿಯಡಿಡ ನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1233 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1234 ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1235 ಯಸಮಾನ್ ಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1236 ರುಕುಮುದಿು ೋನ್ ಷಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1237 ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1238 ಷದ್ರಶಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1239 ಗೌಸಿಮ ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1240 ಬಿೋಫನ್ ಬಿೋ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1241 ಯಸಿೋನ್ ಪ್ಪಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1242 ಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1243 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1244 ಹುಸಿನ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1245 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1246 ಶುಭಾಷ್ ಚಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1247 ಅಶೋಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1248 ವಿೋರೇಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
1249 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1250 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1251 ವಿವವ ನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1252 ರಾಜಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1253 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1254 ಸುಲೋಚನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1255 ಯವಿಚಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1256 ಅಣ್ಣಣ ರಾಯ್ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1257 ರಾಘವುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1258 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1259 ವಿವವ ನಾಥ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1260 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1261 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1262 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1263 ರೇಣ್ ಸಿದು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1264 ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1265 ಶುಂತ ರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1266 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1267 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1268 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1269 ಸಿದು ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1270 ಫಷರಾಜ ಷದ್ರನ ಪು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1271 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1272 ಭೋಭನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1273 ಬೋಯಭಮ  ಪ್ೋಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1274 ಗಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1275 ಬಾಪುಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1276 ಉಮಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1277 ಸಿದ್ರರ ಭ ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1278 ಸನಮಂತರಾಮಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1279 ರಾಜೇವವ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1280 ಶಿರಾಮ ಗೌಡರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1281 ಸೈದಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1282 ಭಹಾದೇ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1283 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1284 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1285 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1286 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಮಲಗಿರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1287 ಶಿವಾನಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1288 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1289 OSMANSAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1290 ಚನನ ಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1291 ದೊಡಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1292 ಶಿಪ್ಪದಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1293 ರಾಭನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1294 ಶುಂತ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1295 ಸುಮಂಗಲಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1296 ಭಲಲ ನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1297 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1298 ಯವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1299 ರಾಜೇುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1300 ಲಲತ್ರಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1301 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1302 ಅನನ ಪುಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1303 ಭೂದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1304 ಅಬುು ಲ್ ಗಣಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1305 ಮೆಬೂಬಾಷಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1306 ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1307 ಉಸಾಮ ನ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1308 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1309 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1310 ಗೌಸ್ ಪ್ಪಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1311 ರಾಭಜನ್ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1312 ಫಷಭಮ  ದೇಸಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1313 ವಕುುಂತಲಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1314 ಸಾಮಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1315 ಯಫಿೋಕ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1316 ತೇರ್ಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



1317 ಕಾಸು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1318 ಸಂತೋಷ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1319 ಯಂಕಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1320 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1321 ಅಮಿಡ್್ಪ್ಪಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1322 ಫನನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1323 ದೊಡಡ ಪ  ಮಟ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1324 ಮಭನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1325 ಫಷಯಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1326 ನುಂಗಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1327 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1328 ಪಂಡಿತ್ರರ ಮಗೌಡ ಖಾನಗೌಡರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1329 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1330 ಬಂಡಗಿ ಎಸ್್ಎಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1331 ಭಸಭಮ ದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1332 ಅಮಿೋರ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1333 ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1334 ಭಡಿವಾಳಭಮ  ಅತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1335 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಅವಂಟ್ಟಗರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1336 ಭಸಾೂ ನ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1337 ಸೋಭಶೇಖಯಗೌಡ ಬಿೋರೇದ್ರಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1338 ಫಷರಾಜ ಭೋಭರಾಮ ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1339 ಬಾಪು ಗೌಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1340 ಗರುನಾಥರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1341 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಫಷರಾಜ ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1342 ಸಂರ್ಜಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1343 SHAMTHAMMA ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1344 ಸಿದು ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1345 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1346 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1347 ದಷೂ ಗಿರಿಸಾಬ್ ಹಪ ರಿಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1348 ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1349 ಸಾಹೇಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1350 ನಬಿಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1351 ಮೆಹೆಬೂಬ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1352 ವಿಲಾಮತ್ ಅಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1353 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1354 ಸುಬದರ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1355 ಫಲವಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1356 ನಾಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1357 ಮಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1358 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1359 ಯವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1360 ರುದರ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1361 ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ಯದೆು ೋವಾಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1362 ಚುಂದಶಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1363 ಹಾಲ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1364 ಇಕೄಫಲ್ ಎಸ್ಎಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1365 ಭಲೆಭಮ  ಸಳಿ್ಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1366 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1367 OSMANSAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1368 ಭಭತ್ರಜ್ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1369 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ಕನಾವಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1370 ನುಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1371 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1372 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1373 ಶಿವುಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1374 ಮಂಜೂಯ ಇಲಾಹ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1375 ಅಜರುದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1376 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1377 ದೊಡಡ ಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1378 ಸಂತೋಷ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1379 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1380 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1381 ಬಾಪುಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1382 ಸಣ್ಮಂತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1383 ಸೂಮವಕಾುಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1384 ತಭಮ ನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1385 ಗಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1386 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1387 ರೇಣ್ಸಿದು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1388 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1389 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1390 ಬಿುಂದುರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1391 ಶಿಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1392 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1393 ಹಾಜಿಮಾಲಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1394 ಬಗವಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1395 ಗಲಾವನ್ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1396 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1397 ಖಾಜಾ ಮೆನೋದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1398 ಬಿೋಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1399 ಶುಂತ ಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1400 ವಿಷ್ಣಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1401 ಕವ ರ ಸಾದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1402 ಪುತಳ್ಲ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1403 ವಯಣ್ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1404 ಭಲಲ ನಾಥಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1405 ಕಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1406 ಕಲಾಯ ಣ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1407 ಸುಮಿತ್ರರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1408 ಶಿವಾನಂದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1409 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1410 ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1411 ಗುಂಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1412 ರಾಜೇವವ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1413 ಸಿದು ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1414 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1415 ಜಗದೇರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1416 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1417 ಫಷನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1418 ಧಾರೇಶ ಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1419 ಸನಮಂತರಾಮಗೌಡ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1420 ಗರುಕುಮಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1421 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1422 ಸುಮಂಗಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1423 ನುಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1424 ಚಂದರ ಭಾಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1425 ಗಡಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



1426 ಮಂಟಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1427 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1428 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1429 ವೆದಯ  ಭಹಾುಂತಪ  ಸಿದು ಪ  ಭವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1430 ಹುಸೇನಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1431 ರ ಭು ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1432 ರಾವುತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1433 ಕಭಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1434 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1435 ಗಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1436 ಸಾಯಧಾ ಬಾಯಿ ಷತಿಹಾಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1437 ನಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1438 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1439 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1440 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1441 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1442 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1443 ಚನನ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1444 ರುದರ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1445 ಚಂದರ ಕಲಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1446 ಗಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1447 ಬಾಲು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1448 PUNIBAI ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1449 ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1450 ಮೌಲಾಲ ಷಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1451 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1452 ಜಮರಾಮ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1453 ಶಿಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1454 ಯಂಕಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1455 ಶಬುದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1456 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1457 ಅನತ್ರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1458 ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1459 ಭಖಾಬುಲ್ ಭಹೇಬೂಬ್ ಶೈಖ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1460 ಲಲತ್ರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1461 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1462 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1463 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1464 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1465 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1466 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1467 ಗರುಶುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1468 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1469 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1470 ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1471 ಗನೋಬಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1472 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1473 ಭೋಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1474 ಭೋಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1475 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1476 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1477 ಭಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1478 ಗರುಪ್ಪದಮಯ  ಹರೇಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1479 ವಯಣ್ಭಮ  ಹೆಯಭತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1480 ಚನನ ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1481 ರೇಣ್ಮಕಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1482 ಭಸಭದ್ ಸನೋಫ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1483 ಲಾಲ್ ಬಿಐ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1484 ಸುರೇಶ ಆುಂಗಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1485 ಭಸದೇಪ  ಬಿ ಅುಂಗಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1486 ಭಲಕಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1487 ಷಮಯ ದ್ರಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1488 ಷರಿೋಫಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1489 ದಲಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1490 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1491 ಭಲಲ ಮಯ  ಈಡಿಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1492 ಖಾದರ್ ಬಿಐ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1493 ಬಂಡಗಿೋಷ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1494 ಅುಂಬಾದ್ರಸ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1495 ಸಿುಂಧೂಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1496 ಸಂಗನ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1497 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1498 ಫಷನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1499 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1500 ಚನಫಷಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1501 ಸಾವಿತಿರ  ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1502 ಸಾವಿತಿರ  ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1503 ಗೊಲಲ ಪ  ಚಹ ನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1504 ಅಕಬ ರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1505 ಸೇಡಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1506 ಮೆನಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1507 ಶುರ ತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1508 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1509 ಭೋಭಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1510 ಷಲೋುಂಸಾಬ್ ಹಪ ಯಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1511 ದಷೂ ಗಿರಿಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1512 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1513 ಸಿದು ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1514 ಅನೋಲಕುಮಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1515 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1516 ರಾಭಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1517 ಕರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1518 ರೇಣ್ಸಿದು ಮಯ  ಹರೇಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1519 ನಾಗಮೂತವಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1520 ಅಬುು ಲ್ ಸಾಬ್ ತೆಲಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1521 ದ್ರಲಸಾಬ್ ತೇಲಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1522 ಸಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1523 ಫಡೇಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1524 ಭಲನ್ ಬಿಐ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1525 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1526 ಸುರೇಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1527 ಯಮಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1528 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1529 ನಾಗಭಮ  ಸಿದು ಣ್ಣ  ಕಟೆ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1530 ಸಜಾಯತ್ರಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1531 ಭಸದೇಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1532 ಗೌಡಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1533 ಬಂದಗಿೋಷ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1534 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಯಳಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



1535 ರಾಜಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1536 ಬಾಷಾ ಖಾನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1537 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1538 ತಿಭಮ ವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1539 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1540 ಭಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1541 ಫಷಯಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1542 ಷರೋಜಿನ ದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1543 ಜಮಶಂಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1544 ರೇಣ್ಮಕಾ ಟೆ್ಟ ಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1545 ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಮಾಡೆಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1546 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1547 ಅಮಯ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1548 ನೂಜಾವಸ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1549 ವಹಲಪ ಟೇಲ್ ಷ ಮೇಕಾಸಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1550 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1551 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1552 ಜನತ್ರ ಬಿಐ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1553 USMANSAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1554 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1555 ಅನನ ಪುಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1556 ಗುಂಡುರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1557 ರಾಭಚಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1558 ಕಲಾತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1559 ಮಾರೆಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1560 ಮಾರೆಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1561 ಭೂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1562 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1563 ನುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1564 ಶಂಕಯಲುಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1565 ಫಷನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1566 ಆಮಿೋನ್ ಬಾಷಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1567 ಪ್ಪವತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1568 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1569 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1570 ಶಂಕರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1571 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1572 ಸರಿವು ುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1573 ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1574 ದಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1575 ಶಿಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1576 ನುಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1577 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1578 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1579 ವಯಣ್ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1580 ಭಲಕಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1581 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1582 ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಮಾಡೆಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1583 ಭೋಭರಾಮ ಮಾದರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1584 ಬೇಗಂ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1585 ಜೆಟೆ್ಟ ಭಮ  ಮಾದರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1586 ಚನನ ಭಲಲ ಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1587 ಬುಜಿುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1588 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1589 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1590 ಸಂಗನಗೌಡ ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1591 ಭಲಕಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1592 ರಾಭಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1593 ಗರುಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1594 ವಿೋಯಪ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1595 ಆಮಿೋನ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1596 ಮಲಗಯಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1597 ದೇಕಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1598 ರಾಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1599 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1600 ಶಿವು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1601 ಅಕೆಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1602 ನಾಗರಾಜ್ ಲಲಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1603 ದೇಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1604 ಭಧುಭತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1605 ಗಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1606 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1607 ಗೌಯವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1608 ಕೄುಂಚಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1609 ಶಿಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1610 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1611 ಗೌಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1612 ಅಮಯ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1613 ಚಿದ್ರನಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1614 ರಾಮಪ  ಪೂಜಾರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1615 ತಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1616 ನೋಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1617 ದುಡಡ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1618 ಸೋಭಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1619 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ  ಸೋಭಶೇಖರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1620 ರಾಜಶೇಖರ್ ವಯಣ್ಪ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1621 ಸೋಭಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1622 ವಿದ್ರಯ ನಂದ್ ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1623 ಅಡಿವೄಪ  ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1624 ಮಂಗಳ ಮೄಟ್ಟರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1625 ಫಷಪ  ಗರುಪುತರ ಪ  ಷಜಜ ನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1626 ದೇವುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1627 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1628 ಚೆನನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1629 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಸಂಗಪ  ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1630 ಭನಪ  ಸಂಗಪ  ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1631 ಶಂಬು ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1632 ಯಶುರಾಭ ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1633 ಸನಮಂತ್ ರಾಮ ತಳವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1634 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1635 ದೇವುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1636 ಭಲಲ ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1637 ಮುತುವಜಾ ಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1638 ದೇಕಭಮ  ತಳವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1639 ಶಿರುದರ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1640 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1641 ಶಿಲೋಲಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1642 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1643 ನುಂಗಪ  ಕರೆಪ  ದೊಡಭನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



1644 ಭಹಾುಂತ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1645 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1646 ಬೈಯದೆಪ  ಸದ್ದನ ರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1647 ಗರುಲುಂಗಭಮ  ಭೋಭರಾಮ ಸಚು ಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1648 ಶುಂತಬಾಯಿ ನುಂಗಪ  ಸಡೂನ ರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1649 ತಿಪ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1650 ನಂದಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1651 ನಂದಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1652 ಕರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1653 ನಬುಮಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1654 ಮುನೋರ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1655 ನಬಿಪ್ಪಟೇಲ ತಿಲಗಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1656 ಅುಂಬೋಜಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1657 ಅಬುು ಲಗ ಣಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1658 ವಶಿಕಾುಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1659 ಅರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1660 ಆಮಿೋನ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1661 ಭಕಾಬುಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1662 ನಾಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1663 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1664 ಭಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1665 ಅಶೋಕ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1666 ಶಿಪ  ಭಡಿವಾಳಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1667 ಭಡಿವಾಳಪ  ಭಡಿವಾಳಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1668 ಕಲಟೆ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1669 ದೇವುಂದರ  ಹಳಕನರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1670 ಭಾಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1671 ರುಕಾಭಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1672 ಸವಾಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1673 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1674 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1675 ಭಲಕಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1676 ಅಫಬ ಸಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1677 ಕಾಶಿಮ್ ಬಿಐ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1678 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1679 ಷಯಷವ ತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1680 ಹಾಲ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1681 ಶಭಲಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1682 ಭಸಭಮ ದ್ ಅಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1683 ಶುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1684 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1685 ದೇವುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1686 ತಿಪ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1687 ರುತಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1688 ಸಂಗನ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1689 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1690 ಅಮಯ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1691 ವಯಣ್ಫಷಪ  ರುದರ ಪ ಗೊೋಳ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1692 ಅಶೋಕ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1693 ಶುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1694 ಭಥುರಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1695 ವಿಠಠ ಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1696 ಯಮಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1697 ನಾಗಣ್ಣ  ಸೂಮವವಾನ್ಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1698 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1699 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1700 ಮಾದೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1701 ರಾಭಕೃಶಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1702 ಫಲವಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1703 ತಿಪ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1704 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1705 ದೌಲತರ ಮಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1706 ಫಲವಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1707 ಅಮೄರ ಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1708 ಭೋಭರಾಮ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1709 ಗೊಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1710 ಇಬಾರ ಹುಂ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1711 ಮಾರುತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1712 ಶಂಕಯಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1713 ಭನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1714 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1715 ಮಾರೆಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1716 ಜಕೆಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1717 ವಯಣ್ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1718 ಶಿಲುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1719 ಗರುನಾಥ ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1720 ಶಿಪುತರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1721 ಶಿಪುತರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1722 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1723 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1724 ನುಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1725 ಸೌಭಾಗಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1726 ದ್ರಯ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1727 ನಾಗೇುಂದರ  ಡಿ ಅಯದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1728 ಹಯಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1729 ನಜಲುಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1730 ಇುಂದ್ರರ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1731 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಗಗಗ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1732 ಅುಂಜನಾ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1733 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1734 ಬಾಬುರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1735 ರಾಜಶಿರ ೋ ಗಗಗ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1736 ಭೋಮಾಶಂಕಯ ಶಿವಯಣ್ಪ  ನಾಯೆೋಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1737 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1738 ಹೂಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1739 ಅಮಯ ಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1740 ಚಂದ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1741 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1742 ಫಷರಾಜ ಕಚಪೂರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1743 ನಂದಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1744 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1745 ಅನನ ರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1746 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1747 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1748 ಫಷಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1749 ಯಶುರಂ ಭಲಕಣ್ಣ  ನಾಮಕೇೋಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1750 ನಾಗಭಮ  ಬಾಬು ನಾಯೆೋಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1751 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1752 ಶೇಖಪ  ಕರಿಕಲಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



1753 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1754 ಶಿಭಮ  ತಟೆ್ಟ ಭನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1755 ಕರಿಕಲ್ ಬಾಲು ುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1756 ಸಿಟ್ನನ ರ್ ದ್ರಲ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1757 ಲಲತ್ರ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1758 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1759 ರಾಚೋಟಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1760 ಬಗವಂತರೇ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1761 ಸಿದು ರಾಭ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1762 ಚೆನನ ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1763 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1764 ಸಿದ್ರು ರೂOD  ಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1765 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಹಾವಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1766 ಭೋಭರಾಮ ಗೌಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1767 ಈಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1768 ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1769 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1770 ಸೋಪಿಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1771 ರಾಚಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1772 ಅಶಾ ಕ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1773 ಖಂಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1774 ಜೈನಾಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1775 ಬಾಯ ುಂಡಿಗ  SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1776 ಶಬುದಿು ೋನ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1777 ಮೆಬೂಬಾಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1778 ದೇಕೆಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1779 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1780 ಜೆಟೆ ಪ  ಕಾಡನಳಿ್ಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1781 ನಲಭಮ  ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1782 ನುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1783 ಸಣ್ಮಂತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1784 ಮಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1785 ವಯಣ್ಗೌಡ ವೇನಕಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1786 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1787 ಪ್ಪಯತಿ ರೆಡಿಡ  ಬಿೋರೇದ್ರಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1788 ಭಲಲ ನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1789 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1790 ವಕುುಂತಲಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1791 ಮುತುವ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1792 ಲೋಕು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1793 ಅಬುು ಲ್ ರಾಸಿಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1794 ಅಲಾಲ  ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1795 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1796 ಶಂಕಯಬಾಯಿ ಭಲಕಣ್ಣ  ನಾಯೆೋಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1797 ಭೋಭಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1798 ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1799 ಭಸಬೂಬ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1800 ದಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1801 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1802 ಸಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1803 ಮಾನವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1804 ಸುಭಾವು ುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1805 ಮಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1806 ಸಾಮಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1807 ಷಬ್್ಶಕಿಲ್ ಅಸಮ ದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1808 ಮಾರೇವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1809 ಒಫಬ  ಅಭಮಾನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1810 ಕಯಣ್ಣಕಿಷ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1811 ಯತನಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1812 ಶಿಲಪ ರಾಣಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1813 ಭಲೆಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1814 ಭಹೇಶ ಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1815 ಭರೆವಾವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1816 ಫಷರಾಜ ಎ ಇಳಕಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1817 ಶಿವಾಜಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1818 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1819 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1820 ವೄುಂಕಟೇಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1821 ಗಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1822 ಅಬುು ಲಾಘ ನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1823 ನಲಭಮ  ಭನಸುಣ್ಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1824 ನೋಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1825 ತ್ರರ್ಜದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1826 ಹುಸೇನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1827 ಮುಸಾೂ ಫ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1828 ಸುಮಂಗಲಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1829 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1830 ದೇನ ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1831 ಚನನ ಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1832 ಭೋಮು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1833 ಪ್ರ ೋಭ ಚವಾಹ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1834 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1835 ಅಬುು ಲ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1836 ಬಿಸಿಮ ಲಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1837 ದತ್ರೂ ತ್ರರ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1838 ಮಾಯ ಕ್್ಬುಲ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1839 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1840 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1841 ಅಲಾಲ ವುದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1842 ಶಿವಯಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1843 ರುಕುುಂಬಿ ಅಲಾಲ  ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1844 ಚಂದು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1845 ಮೆಬೂಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1846 ಗೊೋಪು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1847 ಸುಪ್ಪರ ಡಿನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1848 ಶೇಖರ್ ಕವಾಲಾು ರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1849 KASIM SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1850 ಗರುಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1851 ತಿಪ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1852 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1853 ಶಿಲುಂಗಪ  ಪೂಜಾರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1854 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1855 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1856 ಸಿದು ಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1857 ಕಾಶಿಮ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1858 ಶಭ ಹಷಭನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1859 ಭಸಭದ್ ಹುಸೇನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1860 ಶಿಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1861 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



1862 ಭಹಾುಂತೇಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1863 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1864 AMBAVVA ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1865 ಮೆಹೆಫಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1866 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1867 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1868 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1869 ಅಮೃತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1870 ಭಲಲ ಭಮ  ಅಲಲ ಳಿ್ಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1871 ಷದ್ರಶಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1872 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1873 ಫಷಣ್ಣ  ಕುಣ್ಣರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1874 ರಾಮಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1875 ಭಲ್ಲ ೋವಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1876 ದಷೂ ಗಿಸಾವಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1877 ಶಂಶೋದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1878 ಜಟೆ್ಟ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1879 ಕಾಸಿಮ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1880 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1881 ರ ಕಾಶ ಬೋರಿಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1882 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1883 ಭಸದೇಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1884 ನಾಗಪ  ಬೋರಿಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1885 ದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1886 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1887 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1888 ಶಿಣ್ಣ  ಹಷಭನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1889 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1890 ಭನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1891 ವಿವವ ನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1892 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1893 ಶುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1894 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1895 ಗುಂಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1896 ಶಿರ ೋಭನೂ ರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1897 ದೇವಗೌಡ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1898 ಕಭಲ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1899 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1900 ಶಿಲೋಲಾ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1901 ಸಾವಿತಿರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1902 ಸಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1903 ಶುಂತಗೌಡ ಕೄ ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1904 ಅರುುಂಧತಿ ಎಸ್ ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1905 ಕರೆನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1906 ಶಂಕಯಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1907 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1908 ಶಿಪುತರ ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1909 ಗುಂಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1910 ರೇಣ್ಮಕಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1911 ಶಿರ ೋತಿ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1912 ಭಹಾುಂತೇವ ಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1913 ಇಮಿೂ ಯಜ್ ಅಮಿನಾಾ ಬ್ ಭಣಿಯರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1914 ಬಂಡೇನವಾಜ್ ಎ ಭಣಿಯರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1915 ನಬಿಸಾಬ್ ಭಣಿಯರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1916 ಕಾುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1917 ಶುಂತ್ರರಾಮ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1918 ಶೇಕ್ ಇಬಾರ ಹುಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1919 ಶುಬಚಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1920 ಶಭಲ ದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1921 ನಾಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1922 ಗೌಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1923 ಯಶುರಾಮ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1924 ದುುಂಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1925 ಸಿದು ಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1926 ಷವಿತ್ರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1927 ಶೇಶಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1928 ದೇವುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1929 ಗೊಲಲ ಲಲ ಪ  ಹುಡೇದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1930 ಯತನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1931 ಶಿಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1932 ಗರುಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1933 ಶುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1934 ಪಂಡಿತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1935 ಅಮೃತ್ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1936 ಶುಂತಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1937 ಪುಟಲ  ಬಾಯಿ ಜೇಗಿವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1938 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1939 ಶಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1940 AMBA BAI ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1941 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1942 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1943 ರ ಕಾವ ಯಂಕಂಚಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1944 ಸೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1945 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1946 ಶಿರ ೋದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1947 ಅಶೋಕ್ ವಯಣ್ಪ  ಭಾವಿಕಟೆ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1948 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1949 ರೇಣ್ಮಕಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1950 ಭೋಭಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1951 ವಯಣ್ಪ  ಕರೆಪ  ಸಳಕನರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1952 ಚಂಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1953 ನಬಿಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1954 ಶಿರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1955 ಪಿೋರ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1956 ಅಬುು ಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1957 ಸಲ್ಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1958 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1959 ಸೋಭರಾಮ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1960 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1961 ದ್ರಯ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1962 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1963 ಖಾದರ್ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1964 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1965 ಸಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1966 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1967 ಮಿೋರಾ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1968 ಭೂತಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1969 ಬಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1970 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



1971 ಕಾಭಣ್ಣ  ಮಂಡೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1972 ಭೋಭಣ್ಣ  ಗೌಡ ಸಾದ್ರಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1973 ಗಿರಿಮಾಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1974 ಫಷಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1975 ರ ಕಾಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1976 ಮಾನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1977 ಗೊಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1978 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1979 ಭಹಾನುಂಗಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1980 ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1981 ಅುಂಬೋಜಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1982 ಸುಗಳಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1983 ಕುಸುಭಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1984 ಗೊಲಾಲ ಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1985 ಅಮಯ ಣ್ಣ  ಸತಿೂ ಕುಣಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1986 ಭಲಾಲ ರೆಡಿಡ  ಎಚ ಭಲಲ ಬಾಯ ಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1987 ಫಷನಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1988 ಶಿ ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1989 ಯಂಕಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1990 ರಾಜಾ ಭಸಭಮ ದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1991 ಯಸುಲಾಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1992 ಅಕಬ ರ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1993 ಭಲಲ ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1994 ಸಾಹೇಬ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1995 ಶೇಖಹುಷನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1996 ಚನನ ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1997 ಸಿದು ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1998 ಶಿರ ೋದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
1999 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2000 ಮುತೂ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2001 ಭಲಕಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2002 ಗೌಯಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2003 ಯವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2004 ಈಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2005 ನರಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2006 ಭಹೋಬೂಬ್ ಅಲಾಲ ಪುಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2007 ಸಾಹೇಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2008 ಪಂಡಿತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2009 ಸಂಗಭನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2010 ಗರುಪ್ಪದಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2011 ಕಾಸಿುಂಪ್ಪಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2012 ಸಿದ್ರಾ ಭ ಗರುಲುಂಗಮಯ  ಹರೇಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2013 ಮಿನಾಕಿಷ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2014 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2015 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2016 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2017 ಮಂಟಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2018 ಸಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2019 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2020 ಸನುಮಂತ ಕಟೆ್ಟ ಭನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2021 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2022 ಶುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2023 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2024 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2025 ದೇಕೆಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2026 ದೇವಿುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2027 ಸಾತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2028 ಗರುಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2029 ಮಾನಸಿುಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2030 ಫಷರಾಜ ಭಲ್ಲ ಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2031 ಸೈಫಾನ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2032 ಮೇೋತಿರಾಭ ಯಥೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2033 ಭಹಾುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2034 ಅಮೃತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2035 ಶಿಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2036 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2037 ವಶಿಕಲಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2038 ಕರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2039 ಭಹಾಲಕಿಷ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2040 ಶಿಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2041 ವಯಣ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2042 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2043 ಫಷರಾರ್ಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2044 ಮಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2045 ಚಂದಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2046 ಯಶುರಾಭ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2047 ಸಿದು ಪ  ಶಿಪ  ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2048 ಶುಂತಪ  ಈಯಪ  ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2049 ಭಹಾದೇವ್ ರೆಡಿಡ  ಚಿಕೆನಗೌಡರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2050 ರಾಭಣ್ಣ  ಹುಗಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2051 ಹುಸ್ನ್ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2052 ಸೋಫಿ ಷಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2053 ವಯಮುದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2054 ನೋಲಕಂಠಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2055 ಶುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2056 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2057 ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ಭೋಭಣ್ಣ  ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2058 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2059 ಕಿಯಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2060 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2061 ಮಿೋರಾ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2062 ಶಿರ ೋದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2063 ತಿಪ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2064 ಸೌಭಾಗಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2065 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2066 ದೌಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2067 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2068 ಶಿವಾನಂದ ಗೌಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2069 ಮಲಾಲ ಲುಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2070 ಜಲ್ಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2071 ನಾಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2072 ಭಣ್ಮಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2073 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2074 ನಾಗೊೋಜಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2075 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2076 ನಜಗಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2077 ಸಣ್ಮಂತರೇ ಡೋರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2078 ಸನಮಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2079 ದೇಶಿ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



2080 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2081 ಭಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2082 ಸೋಭಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2083 ಶಿರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2084 ಸುಲ್ಭನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2085 ಸಂಗನ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2086 ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2087 ಸಾಫಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2088 ನಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2089 ಇಯಮಯ  ಹರೇಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2090 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2091 ಪ್ಪವತಿ ಸಾಷಫಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2092 ಚನನ ಪ ಗೌಡ ಮಾಲ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2093 ನುಂಗಪ  ಭಯಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2094 ಡಿ ನೋಲಕಂಠ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2095 ದೇಕೆಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2096 ಅಭಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2097 ಅಲಾಲ  ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2098 ವಯಣ್ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2099 ಮಾದಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2100 ಚಂದರ ಶಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2101 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2102 ಖಾಸಿುಂಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2103 ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2104 ಭಹೆಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2105 ಸಂತೋಷ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2106 ಗುಂಡು ರಾಠೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2107 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2108 ಇಮಾಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2109 ಯಸೂಲ್ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2110 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2111 ಜೆಟೆ್ಟ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2112 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2113 ಗುಂಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2114 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2115 ಈಯಭಮ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2116 ಸೌಭಾಗಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2117 ಜಮರ ಕಾಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2118 ಅನನ ರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2119 ಗರುಪುತರ  ಫಷಪ  ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2120 ಭೋಭಶಂಕಯ ಭಲಲ ಪ  ದೊಡಭನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2121 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಭಲಲ ಪ  ದೊಡಭನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2122 ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2123 ಗಣಿಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2124 ಗರುಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2125 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2126 ಶುಂತ್ರ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2127 ಸರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2128 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2129 ಮಾಯಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2130 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2131 ಸೋಭರಾಮ ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2132 ತೋಟಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2133 ಭಹಾರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2134 ಸಿದ್ರರ ಭಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2135 ಭಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2136 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2137 ಗರುಲುಂಗಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2138 ರೂ ಆರ್ ಸಳಿ್ಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2139 ರಾಭಚಂದರ್ ಭಲಲ ಪ  ಸಳಿ್ಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2140 ಅನನ ಪುಯ ಆರ್ ಸಳಿ್ಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2141 ಕಾುಂಟ್ಟಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2142 ಫಷಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2143 ಕವರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2144 ಪೈಗಂಫರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2145 ಲಾಲ್ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2146 ಸೋಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2147 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2148 ಲಲತಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2149 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕಾವಪ  ಸರಿಜನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2150 ಅರ್ಜವನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2151 ಬಾಲು ುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2152 ಸನಮಂತ್ ವಯಣ್ಪ  ಮಾದರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2153 ಭೋಭಣ್ಣ  ವಯನಪ  ಭಾವಿಕಟೆ್ಟ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2154 ಯಘುನಾಥ ರಾಠೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2155 ಸುಭಾಷ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2156 ತಿಪ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2157 ಧನಸಿುಂಗ ರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2158 ಶಿರ ೋದೇವಿ ನಂದಿೋಶ ಕುಮಾರ್ ಮುಟೆ ುಂಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2159 ಭೋಭಸಿುಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2160 ಭಣ್ಮಣ  ರಾಥೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2161 ಭಹಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2162 ವಿಠಠ ಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2163 ಶಿರ ೋದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2164 ನೂರಂದಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2165 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2166 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2167 ಸುಬಾಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2168 ನಜಾಮುದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2169 ದಷೂ ಗಿರಾಸಾಬ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2170 ದಷೂ ಗಿರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2171 ಜಕೆಪ  ಚೌದರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2172 ಶಿಮೂತಿವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2173 ಜಿೋಯಪ್ಪಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2174 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2175 ವಾಕಿಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2176 ನಾನೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2177 ಲಲ್ಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2178 ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2179 ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2180 ನಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2181 ಮಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2182 ಭಾನು ಚವಾಹ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2183 ಭಧುಗೌಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2184 ಫಷಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2185 ಕಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2186 ಷಫವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2187 ಉಮಶ ಅಲಗೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2188 ದ್ರಯ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



2189 ಸಾವಿತಿರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2190 ಶಿಪುತರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2191 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2192 ಷರೋಜನ ಖಂಡೋಜಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2193 ಸನಮಂತ್ ಖಂಡೋಜಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2194 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2195 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2196 ಯಶುರಂ ಮಾಗಣ್ಗೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2197 ಶಂಕಯಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2198 ರಾಜೇಸಾಬ್ ಸಿತನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2199 ಉಲಾಲ ಸ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2200 ಸಳಕಟೆ್ಟ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2201 ಬಿಸಿಮ ಲಾಲ  ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2202 ಸನಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2203 ನೋಲಭಮ  ಅಪ್ಪಪ  ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಲ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2204 ಸಣ್ಣ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2205 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2206 ಚಂದರ ಶಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2207 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2208 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2209 ಚಂದರ  ಶೇಖಯ ಕಾಭತಿಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2210 ಭಾಯತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2211 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2212 ದುುಂಡಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2213 ನಾನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2214 ದಷೂ ಗಿರ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2215 ಭೋಭರಾಮಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2216 ಮಾದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2217 ಶಂಕರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2218 ಸಿದು ಪ  ನಾಮಕೇೋಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2219 ದಷೂ ಗಿರಿಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2220 ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2221 ಖಾದಿರ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2222 ಬಂಡೇನವಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2223 ನಜಿೋರ್ ಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2224 ಗೊಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2225 ನುಂಗಪ  ಚೌಡಕಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2226 ರುದರ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2227 ಶಂಕೄರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2228 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2229 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2230 ಫಷಲುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2231 ಫಷಲುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2232 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2233 ಭೋುಂಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2234 ಲುಂಗರಾಜ್ ಅನಾಸೂರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2235 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2236 ಡ್ರಯ ಮುಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2237 ಸಂಗಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2238 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2239 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2240 ಧಭವರೆ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2241 ಫಷರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2242 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2243 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2244 ಮಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2245 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2246 ಸಂಗಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2247 ಭಲೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2248 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2249 ವಿವವ ನಾಥ ರುದರ ಪ ಗೊೋಳ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2250 ಷಯದ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2251 ಬಾಷಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2252 ಭಸಭದ ಯಫಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2253 ಮಭನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2254 ಶಿರ ೋಧರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2255 ಉಸಾಮ ನಪ್ಪಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2256 ಶಿವಯಣ್ ಭೋಭರಾಮ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2257 ಭಹಬೂಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2258 ಭಹಬೂಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2259 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2260 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2261 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2262 ಭನುನ  SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2263 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2264 ರೇಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2265 ಶೇಕಪ  ನಾಯೆೋಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2266 ಮಭನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2267 ನನನ  ಎಸ್್ಎ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2268 ಗಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2269 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2270 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2271 ಶೈಲಾಷರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2272 ನೋಲಕಂಠಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2273 ಭಹಾುಂತಭಮ  ರಾಮಪ  ಕಡಕೇೋಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2274 ಶಂಕಯ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2275 ತೋಟಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2276 ನೋಲವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2277 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2278 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2279 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2280 ಶಿಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2281 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2282 ರಾಮು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2283 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2284 ಸಾತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2285 ಚಂದರ ಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2286 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2287 ಜಹಾುಂಗಿೋಯಸಾಬ್ ನಡ್ರಫ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2288 ಭಸಭದ್ರಾ ಬ್ ನದ್ರಫ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2289 ಅಮೃತ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2290 ಗಜಿಬ್ಲರುಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2291 ಭಹಾುಂತೇಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2292 ಧಮುವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2293 ಯವಿ ಫಷಣ್ಣ  ನಾಲಗುಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2294 ವಯಣ್ಪ  ಚನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2295 ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2296 ಗಂಗಣ್ಣ  ಫಷಣ್ಣ  ನಲಗುಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2297 ತಿರುತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



2298 ಫಷಣ್ಣ  ನಲಗುಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2299 ಶುಂತಬಾಯಿ ಕೆಚೇರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2300 ಲಲಾಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2301 ಭಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2302 ವಹಾಬುದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2303 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2304 NABI ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2305 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ಹುಗಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2306 ಜಗನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2307 ಮವವಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2308 ನಭಮ ನಾನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2309 ರುದರ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2310 ಭಸದೇಪ  ಜಮಾದ್ರಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2311 ಮಂಟಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2312 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2313 ಕವಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2314 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2315 ಚನನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2316 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2317 ಪುುಂಡಲೋಕ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2318 ಡೌಲಾಾ ಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2319 ರ ಭು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2320 ದಲಾಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2321 ಪ್ಪಟ್ಟಮಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2322 ಆನಂದಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2323 ಚುಂದ್ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2324 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2325 ರಾಜಶೇಖರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2326 ಭಹಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2327 ವಯಣ್ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2328 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2329 ಸುುಂದರ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2330 ಫಷವಂತಪ  ಖಂಡೋಜಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2331 ರಾಜೇುಂದರ  ಮಭನಜಿ ಗಜಕೇೋವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2332 ಫಷರಾಜ ಕಟೆ್ಟ ಭನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2333 ಸಿದು ಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2334 ಸಾವಿತರ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2335 ಕೃಶಣ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2336 ಸಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2337 ಗರುಪ್ಪದಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2338 ಕಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2339 ಸಂತೋಷಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2340 ಶಂಕಯಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2341 ಷದ್ರಶಿ ಕದಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2342 ಶೇಖಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2343 ನುಂಗನಗೌಡ ಅಪ ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2344 ರುದರ ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2345 ಪಿೋಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2346 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2347 ರುಕುಮ್ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2348 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2349 ಅಮಯ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2350 ವಯಣ್ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2351 ಸಿೋತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2352 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ಅಗಷರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2353 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2354 ಅುಂಜನಾ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2355 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2356 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2357 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2358 ವಯಣ್ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2359 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2360 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2361 ಚೆನನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2362 ನಾಗರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2363 ಅಲಾಲ ವುದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2364 ವಬಿಬ ೋರ್ ಅಸಭದ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2365 ರಾಭಶಿುಂಗ ಚವಾವ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2366 ಶಿಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2367 ಮೌನೇಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2368 ವಿವವ ನಾಥ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2369 ಭಲ್ಲ ೋವಪ  ಭಡಿವಾಳಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2370 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2371 ಮಾತ್ರವುಂಡಪ  ನಟೇಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2372 ಲಲತ್ರ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2373 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2374 ರ ಕಾಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2375 ವಯಣ್ಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2376 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2377 ಕಾಳಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2378 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2379 ಮಾಹಬುಬ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2380 ಸಲ್ಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2381 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2382 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2383 ದೇಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2384 ಚನನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2385 ಮಭನಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2386 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2387 ದೇಕೆಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2388 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2389 ಮೆಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2390 ಫಷರಾಜ ಸಂಗಣ್ಣ  ರಾಭನಗೌಡಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2391 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2392 ಸೈಮದ್ ಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2393 ರಾಭಚಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2394 ಗರುಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2395 ಕುಬೇಯಪ  ಡಡ ಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2396 ಶಿಪ  ಭಲ್ಲ ೋವಪ  ಗೂಡೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2397 ಭಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2398 ಗಿರಿಜಾಶಂಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2399 ನಾನಾ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2400 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2401 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2402 ಅನತ್ರ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2403 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2404 ವಯಣ್ಪ  ಚನಫಷಪ  ಮಾದಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2405 ಸಿದು ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2406 ಭಹಾದೇ ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



2407 ಮುಡ್ಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2408 ವಯಣ್ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2409 ಭಲಕ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2410 ಪತರುಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2411 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2412 ಹುಲಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2413 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2414 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2415 ಕೃಶಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2416 ಚನನ ಪ  ಯಂಟಭನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2417 ನೋಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2418 ಚೆನನ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2419 ಚಂದು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2420 ರೇಣ್ಸಿದು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2421 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2422 ಭರೆಪ  ಸರಿಜನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2423 ಗಿೋತ್ರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2424 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2425 ಸರಿವು ುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2426 ಗರುಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2427 ರ ಕಾಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2428 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2429 ಭಹಾುಂತೇಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2430 ನಬಿ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2431 ನಬಿ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2432 ಭೋಭರಾಮಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2433 ಮಭನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2434 ಗೊಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2435 ಶಿಫಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2436 ಮಾರೇವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2437 ಮಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2438 ಸಾಹೇಬ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2439 ಮಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2440 ಶಿರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2441 ಕೌಶಿಕ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2442 ಸನಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2443 ರ ಕಾಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2444 ವಯಣ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2445 ನಾನಾ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2446 ಫಷಯಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2447 ರ ಕಾವಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2448 ವಯಣ್ಫಷಪ ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2449 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2450 ರೇಣ್ಸಿದು  ಭಂಟನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2451 ನಂದನಗೌಡ ಬಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2452 ನುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2453 ಶಭಲಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2454 ಫನನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2455 ಶಿಕಂಠಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2456 ರಾಜಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2457 ಭೋಭರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2458 ನುಂಗಾರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2459 ಅಮೃತರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2460 ಸರಿಣಿೋತ್ರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2461 ವಿಜಮರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2462 ಭಲ್ಲ ೋವಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2463 ಸಾಮಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2464 ಇುಂದುಭತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2465 ನುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2466 ಸೋಭನ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2467 ಮೇೋಸನರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2468 ಸಿದು ಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2469 ಜಮಶಿರ ೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2470 ಅಬೇಡ್ರ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2471 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2472 ವಿವವ ನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2473 ಮಾರುತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2474 ರಾಜೇುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2475 ಷದ್ರಶಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2476 ಶುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2477 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2478 ತ್ರಮಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2479 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2480 ಬ್ಲಳಿ್ಳ ಸಯಯ ಳಪ  ಪೂಜಾರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2481 ಭಲಲ ನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2482 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2483 ಭಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2484 ಸಿದು ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2485 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2486 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2487 ದ್ರಲತರ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2488 ಭಹಬೂಬಾಾ ಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2489 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2490 ಭಲಕಪ  ಗೊಲಲ ಪ  ಭಯಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2491 ಶಿವಯಣ್ ಭರಾಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2492 ಯಮಾನಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2493 ಸುನಲ್ ಸುಭಾಷ್ ಹೋಲೆಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2494 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2495 ಲಲತ್ರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2496 ಖಾದಿರ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2497 ದೇವಿುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2498 ರೇಣ್ಣ ಸಿದು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2499 ಶಿರ ೋಶೈಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2500 ತಿಪ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2501 ಸುಧಾಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2502 ಗರುನಾನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2503 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2504 ಧೋಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2505 ಭೋಭಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2506 ಡೌಲಾಟ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2507 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2508 ಅಲಾಲ  ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2509 ಭಹೇಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2510 ನೋಲಕಂಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2511 ಅಮಯ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2512 ಚನನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2513 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2514 ದವಯಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2515 ಸನಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



2516 ಹುಸೇನಾ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2517 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2518 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2519 ಸೈಮಯ ದಪ್ಪಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2520 ಶಿುಂಗದಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2521 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2522 ಚಂದರ ಶಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2523 ಚನನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2524 ದೇಕಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2525 ಶುಂತವ  ಮತ್ರನ ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2526 ದುುಂಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2527 ದೇವಿೋುಂದರ  ಮತ್ರನ ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2528 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2529 ಮಾಲವುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2530 ಗುಂಡಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2531 ಷಫವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2532 ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2533 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2534 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2535 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2536 ಕೄುಂಚಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2537 ಫಲವಂತರಾಮ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2538 ಶಿರ ೋ ಮಂಟಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2539 ಅಮೇಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2540 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2541 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2542 ಭೋಭಶಂಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2543 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2544 ಡ್ರಕು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2545 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2546 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2547 ವಿರುಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2548 ಯುಎಸ್ಎಎನ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2549 ನಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2550 ದೊಡಡ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2551 ರಾಭಚಂದರ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2552 ಅಮಯ ಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2553 ಹುಲಗಪ  ದೊರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2554 ರಾಚಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2555 ಭಹಾನಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2556 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2557 ತ್ರಮಭಮ  ತಿಪ ಣ್ಣ  ಮೇಯಟಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2558 ಭೋಭನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2559 ಕರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2560 ಶುಂತಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2561 ಫಷಲುಂಗಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2562 ಸನುಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2563 ಚನನ ಭಮ  ಹರೇಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2564 ಶಿರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2565 ಅನನ ರಾಮ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2566 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2567 ದೇವಿೋುಂದರ ಮಯ  ಹರೇಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2568 ಭಸದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2569 ಭಲಲ ಮಯ  ಹರೇಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2570 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತಿಪ ಣ್ಣ  ಮೇಯಟಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2571 ಫಷವಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2572 ಭಸದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2573 ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2574 ದೇವಿ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2575 ಧನ್ ಸಿುಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2576 ಶಂಕಯಲುಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2577 ಜಗನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2578 ಚಂದರ ಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2579 ವಿಠಲ ಕಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2580 ಶಿರಾಮಗೌಡ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ನುಂಗೊೋದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2581 ಶಂಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2582 ಶುಂತಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2583 ಫಷಭಮ  ಭಡಿವಾಳಪ  ಸರಿಜನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2584 ವಯಣ್ಫಷಪ  ರಾಮಪ  ಸರಿಜನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2585 ನಜಲುಂಗಪ  ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2586 ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2587 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2588 ಫಷಲುಂಗಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2589 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2590 ವಯಣ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2591 ಸಾಹೇಫಗೌಡ್ ಭಕಡಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2592 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2593 ಕೇುಂಡಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2594 ಪ್ಪವತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2595 ಮಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2596 ವಯಣ್ಪ  ನಟ್ಟಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2597 ಭನೋಸಯ ವಯಣ್ಪ  ನಟ್ಟಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2598 ಆಶಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2599 ಪಿೋರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2600 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2601 ಹೇಮಾತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2602 ದೇಕೆಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2603 ಸುಮಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2604 ಅಲಾಲ  ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2605 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2606 ಲಾಲ್ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2607 ದ್ರಲ್ ಷಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2608 ಮಂರ್ಜಳಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2609 ನುಂಗನ್ ಗೌಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2610 ಶುಂತಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2611 ನಗಯಡಿಡ  ಬಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2612 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2613 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2614 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2615 ಫನೆನ ೋಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2616 ಭೋಮು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2617 ಸರಿವು ುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2618 ಸಮುಮ  ಆನಂದರಾ ಯಥೋಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2619 ನಯಸಿುಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2620 ಫಷಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2621 ಲಲತಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2622 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2623 ಭನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2624 ಸಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



2625 ಶಿಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2626 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2627 ಶಂಕರ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2628 ಭಡಿವಾಳಪ  ಫಸಂತರಾಯ್ಯ ತಭದೊೋಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2629 ರ್ಜಭಮ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2630 ಶಿರ ಮಂತ್ ತಭದಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2631 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2632 ಸುಯಭಮ ದೇವಿ ದೊಡಡ ಪ  ಚಪ ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2633 ಸನಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2634 ಫಷಪ  ಸಾದ್ರಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2635 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2636 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2637 ಲಗಭನಾನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2638 ಭಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2639 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2640 ನಾಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2641 ಅಮಯ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2642 ನಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2643 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2644 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2645 ಸಾಮಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2646 ಗುಂಡಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2647 ಭಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2648 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2649 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2650 ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2651 ಖಾದರ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2652 ಶಂಕಯಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2653 ಸಿದು ಲುಂಗಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2654 ಯಹೋಭತ್ ಬಿಐ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2655 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2656 ಕೆದ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2657 ಜಗದಿೋಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2658 ಶಿಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2659 ದೇಕೆಿ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2660 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2661 ಅಲಲ ಪ್ಪಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2662 ಅಮಿನ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2663 ಅಪ  ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2664 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2665 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2666 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2667 ದೊಡಡ ಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2668 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2669 ಮಾರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2670 ರ ಕಾಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2671 ವಯಣ್ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2672 ಸುನಂದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2673 ದೇವಿುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2674 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2675 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2676 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಕುುಂಬಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2677 ಯಂಕಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2678 ದಷೂ ಗಿೋರ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2679 ದಷೂ ಗಿೋರ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2680 ಶಿವಯಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2681 ಗರುಪ್ಪದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2682 ಸುಭಾಷ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2683 ಅಮಯ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2684 ಅಮೃತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2685 ಚನನ ಭಮ  ವಾಣಿಕಾಯ ಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2686 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2687 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2688 ಶಿವಾನಂದಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2689 ನಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2690 ರೇಣ್ಮಕಾ ಸಿದು ಪ  ಸುಣ್ಗಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2691 ಸಿದು ಪ  ಶಣ್ಮಮ ಖಪ  ಸುನಗಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2692 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2693 ಸುಭಾಷ್ ಗೌಡ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2694 ಶಂಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2695 ದ್ರಯ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2696 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2697 ರಾಜಶೇಖಯಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2698 ಗರುಲುಂಗಮಯ  ಹರೇಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2699 ಜಗದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2700 ನೋಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2701 ಬಿೋಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2702 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2703 ಮಾರೇವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2704 ಹುಚು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2705 ಕಲಲ ಪ  ನಾಟ್ಟಕಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2706 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2707 ವಾಲಬಾದಶ ಎಸ್ ಸಿತನೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2708 ಬಂದೇನವಾಜ್ ವಿ ಸಿತನೂರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2709 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2710 ಕೃಶಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2711 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2712 ಕೃಶಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2713 ಭೋಭರಾಮ ಷಜಜ ನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2714 ಗೊಲಲ ಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2715 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2716 ದೊಡಡ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2717 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2718 ಗಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2719 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2720 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಸನನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2721 ಅುಂಫರ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2722 ಚನನ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2723 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2724 ರಾಚಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2725 ನಯಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2726 ಅಮಿೋನಾಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2727 ನಾಸಿಮಾ ಬಾನು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2728 ರಾಭಚಂದರ  ಭಹಾುಂತಪ  ಸಿುಂರ್ಗರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2729 ಸುಫಬ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2730 ಭಸಭಮ ದ್ ಖಾಸಿುಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2731 ಯಭಣ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2732 ಸಿದು ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2733 ಬಾಪು ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



2734 ಫಷನಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2735 ಸನುಮಂತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2736 ಸೈದಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2737 ಹೆಭರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2738 ಶಿಪುತರ ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2739 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2740 ಅಬುು ಲ್ ರೂಫ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2741 ನುಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2742 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2743 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2744 ಸಮಾಜ  ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2745 ಭಹೋಫಬ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2746 ಗೊೋಡಪ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2747 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ  ಕಾಲಾು ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2748 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2749 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2750 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2751 ವಿೋರೇುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2752 ಸಿದು ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2753 ಸುಭಾಷ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2754 ಥಾರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2755 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2756 ನೂರಾ ಅಸಭದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2757 ರಾಟ್ರ ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2758 ನುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2759 ವಿರೇಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2760 ಫಷಯಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2761 ಭರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2762 ಚಂಡಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2763 ನಭವಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2764 ದಭಲು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2765 ಮಾಯ ನಾ ುಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2766 ನಾಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2767 ಕಾುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2768 ದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2769 ಖಾಭರ್ ಅಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2770 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2771 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2772 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
2773 ಭಲೆಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2774 ಚಲಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2775 ಭಸಭಮ ದ್ ಸನೋಫ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2776 ಗೊಲಲ ಲಪ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2777 ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2778 ದೇಶಿಕಿುಂದರ  ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2779 ರಾಮು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2780 ಸೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2781 ಶನಾವಪ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2782 ತಿಪ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2783 ಯಂಕಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2784 ಬಿೋಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2785 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2786 ದಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2787 ಸಂಗಿೋತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2788 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2789 ವಿಶವ ರಾಧಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2790 ನಬಿಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2791 ಶಿವಾನಂದ ಸಾವ ಮಿಗಳು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2792 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಆಮಪ  ಭೋಷಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2793 ವಿವವ ನಾಥ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2794 ಶಿಶಂಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2795 ರಾಜಶೇಖರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2796 ಭಕೂ ಮ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2797 ನುಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2798 ಭಸಭದ್ SAB ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2799 ಹಯಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2800 ತ್ರಮಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2801 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2802 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2803 ಯವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2804 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2805 ಮಂರ್ಜನಾಥ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2806 ದಮ ಜಾ ಎುಂ ಕಿೋಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2807 ಸಿದು ರಾಭ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2808 ರ ಭುಿ ನಂದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2809 ಸೋಭಶೇಖರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2810 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2811 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2812 ಲಕೆವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2813 ದಯನಂದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2814 ಯಮಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2815 ಭಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2816 ಸಿದು ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2817 ಶುಂತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2818 ಮಾಳಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2819 ಫಷರಾರ್ಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2820 ಶಿವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2821 ಹುಷನಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2822 ಪ್ಪುಂಡು ನಾಮಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2823 ನಜಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2824 ಶುಂತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2825 ದತೂ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2826 ಭಣ್ಮಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2827 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2828 ತ್ರಮಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2829 ಶಿಶುಂತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2830 ಷಕರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2831 ಫಷರಾಜ ಜಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2832 ಭಾಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2833 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2834 ಶಿಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2835 ವಿೋರೇಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2836 ಬಿೋಯಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2837 ಚನನ ಫಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2838 ದೇವಾನಂದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2839 ಫಷವಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2840 ಶಿವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2841 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2842 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೋಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2843 ದೌಲತರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2844 ಶಿರ ೋಕಾುಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2845 ನಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2846 ಬಾಬಾಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2847 ಶಂಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2848 ರಾಜಶೇಖರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2849 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2850 ಷರೋಜಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2851 ವಿೋಯಬದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2852 ಸಂಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2853 ಬಾಬು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2854 ಲಚು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2855 ಶುಂತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2856 ಶಿಶಂಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2857 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2858 ಕಿಸಾನರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2859 ಯತನ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2860 ಶಂಕೄರ ಪ  ನೆಡಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2861 ಲಡಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2862 ಕಿಸಾನರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2863 ಭಹಾದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2864 ಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2865 ದೇನು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2866 ಶಿವಾನಂದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2867 ಸಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2868 ಸುಭಾಷ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2869 ಸುಭಾಷ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2870 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2871 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2872 ಪುಲಾ ಸಿುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2873 ಜಿೋಷತವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2874 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2875 ಫಸದ್ದು ರ್ ರಾಥೋಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2876 ಕುಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2877 ಮುಕುುಂದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2878 ಪಿರ ೋಮಾಸಿುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2879 ಕಭಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2880 ನೆಸರು ರಾಥೋಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2881 ತೇರ್ಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2882 ಕಶು ರಾಥೋಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2883 ಗಣ್ತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2884 ಶಿವಾನಂದ ದ್ರಯ ಭಗೊುಂಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2885 ಜಡದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2886 ಸಂಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2887 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2888 ಫಷಪ  ಚಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2889 ಶಿಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2890 ಭೋಮಾಶಿುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2891 ಷದ್ರನಂದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2892 ಲಲತಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2893 ಸುನಲ್ ರಾಥೋಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2894 ವಿನೋದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2895 ಕಾಯಣ್ಪ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2896 ಸಿದು ರಾಭ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2897 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ರಾಟೋಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2898 ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2899 ಸಂತೋಷ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2900 ಶಿರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2901 ರೇವು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2902 ಸಂತೋಷ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2903 ಅಬುು ಲ್ ಖದರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2904 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2905 ರಾಜಕುಮಾರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2906 ತ್ರಮಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2907 ಭಲೆಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2908 ಅಶೋಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2909 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2910 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2911 ಗರುಫಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2912 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2913 ಗುಂಡಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2914 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2915 ದತೂ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2916 ಭಲಲ ಪ  ಮಾಲ ಬಿರಾದ್ರರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2917 ಶಿಯೋಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2918 ಶಿಕಾುಂತವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2919 ಸಣ್ಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2920 ಬೈಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2921 ಭೋಯಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2922 ಸೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2923 ಚುಂದಿಬ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2924 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2925 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2926 ಉಮಾಶಿರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2927 ಕರೆಪ  ರಾಭಣ್ಣ  ಸಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2928 ಶಿಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2929 ಭಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2930 ರ ಕಾಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2931 ಶಿರ ೋ ಧಮುವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2932 ರ ದಿೋಪ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2933 ನಾಗೇುಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2934 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2935 ಫಷಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2936 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಸಚು ಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2937 ಸಿದು ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2938 ಅವ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2939 ಭಹಾುಂತೇವ ನಡುವಿನಭನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2940 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2941 ಭಲಲ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2942 ಭೂತಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2943 ಈಯಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2944 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2945 ಭಲಲ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2946 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2947 ಅಜಿೋಮ್ ಪ್ಪಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2948 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2949 ರಾಜಶೇಖರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2950 ಅಬುು ಲ್ ಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2951 ಭೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



2952 ಸಿದು ಲುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2953 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2954 ಕಲಾಯ ಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2955 ರಾಚಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2956 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2957 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2958 ಷದ್ರನಂದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2959 ರೇಣ್ಸಿದು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2960 ಇಷಮ ಹಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2961 ಭಕುಬ ಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2962 ಭಕುಬ ಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2963 ವಯಣ್ಮ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2964 ಈಯಪ  ಎಸ್ ನಾಯೆೋಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2965 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2966 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2967 ಚಂದಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2968 ತಿಪ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2969 ಸುರೇಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2970 ಶುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2971 ಯಮಶ ನಾಗಾವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2972 ಶಿವಾನಂದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2973 ಕಲಲ ಪ  ನಾಟ್ಟಕಾರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2974 ಕಾುಂಟ್ಟಪ  ಸುುಂಗತನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2975 ಮಾಗುಂಡಪ  ಕೄಲೋಜಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2976 ಭಲಲ ಮಯ  ಹರೇಭಠ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2977 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2978 ಶಿಪುತರ ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2979 ಶಂಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2980 ಶಿವಾನಂದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2981 ಅುಂಫಣ್ಣ  ಜೈನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2982 ಯಜಾಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2983 ವಯಣ್ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2984 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2985 ಸರಿಣಿೋತ್ರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2986 ಡಿ ನೋಲಕಂಠ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2987 ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಮಾಡೆಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2988 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ಷಳಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2989 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2990 ಚಂದರ ವಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2991 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2992 ಬಗವಂತರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2993 ಭಹಾುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2994 ನಯಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2995 ಈಯಪ ಗೌಡ ಪ್ಲೋಸಾಪ ಟ್ಟೋಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2996 ನುಂಗನಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2997 ಬಾಪುಗೌಡ ನುಂಗನಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2998 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
2999 ಮಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3000 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3001 ಭಹಾುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3002 ಶಿರ ೋಮಂತರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3003 ಸಂತೋಷ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3004 ಇುಂದರ  ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3005 ರ ವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಟೆ್ಟ ಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3006 ತಿಪ ಣ್ಣ  ಸುುಂಗತನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3007 ಶಿಲುಂಗಮಯ  ಹರೇಭಠ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3008 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಕಡಕಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3009 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3010 ಅಶೋಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3011 ಅನುಸೂಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3012 ದ್ರಯ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3013 ಪ್ಪತಲವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3014 ಶಿವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3015 ಭಲೆಭಮ  ಹೆಭವತೂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3016 ಜಕೆಭಮ  ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಸಚು ಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3017 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3018 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3019 ನಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3020 ಭಲೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3021 ದೊಡಡ ತರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3022 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3023 ಸಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3024 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3025 ಫಷಲುಂಗಪ  ಮಾದರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3026 ಸೋಫಿ ಲಾಲ್ ಜಾಗಿೋಯದ್ರರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3027 ನಭವಲಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3028 ಫಷಲುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3029 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3030 ರ ಭು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3031 ಯಮಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3032 ಶಂಕಯಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3033 ಚಲ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3034 ಶುಂತಿಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3035 ಭೋಭವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3036 ಅುಂಫಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3037 ವಲಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3038 ಭಡಿವಾಳಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3039 ಗೊಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3040 ಕಲಾಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3041 ವಯಣ್ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3042 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3043 ಸೂಮವಕಾುಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3044 ಭಲಕಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3045 ಷಫವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3046 ಶುಂತವ  ಮತ್ರನ ಳ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3047 ಆಮವಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3048 ರಾಭಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3049 ಧಮುವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3050 ಕಭಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3051 ಭಲ್ಲ ೋಶಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3052 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3053 ರಾಮಾಜಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3054 ಚನನ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3055 ತರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3056 ಗಂಗಭಲವ  ಮಂಡೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3057 ರಾಭಕೇೋಟ್ ರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3058 ಶುಂತು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3059 ಗರುನಾಥ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3060 ಭೋಭಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3061 ದೇವಿೋುಂದರ  ದುಮಾಮ ದಿರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3062 ಇಮಾಮಾ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3063 ಹುಸ್ನ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3064 ದಷೂ ಗಿರಿ ಷಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3065 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3066 ಭಡಿಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3067 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3068 ಶಿಲುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3069 ಬಿೋಯಲುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3070 ಗೊಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3071 ಹುಲಕಂಠರಾಮ ಹರೇಗೌಡಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3072 ರ ಭಾಕರ್ ಎಚ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3073 ರಾಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3074 ಯತನ ಬಾಯಿ ಕಿಯಣ್ಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3075 ಕರೆಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3076 ದ್ರವಾಲ ಮ ಲಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3077 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3078 ರಾಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3079 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3080 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3081 ಶಿಲುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3082 ಗರುನಾಥ ಷಜಜ ನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3083 ಫಲವಂತರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3084 ಬಾಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3085 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3086 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3087 ಅಭಷೇಕ್ ಫಲವಂತರಾಮ ಹರೇಗೌಡರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3088 ಗೊಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3089 ಭಹಾುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3090 ದಯನಂದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3091 ದೇವಿೋುಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3092 ವೄುಂಕಟೇಶ ಬಟೆ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3093 ಭಲಕ್ ಎಸ್್ಎಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3094 ಚನನ ಪ  ಚನೂನ ರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3095 ಮಂಟಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3096 ಈಯರ್ಗುಂಟ್ಟಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3097 ಸಿದು ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3098 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3099 ಪರಿೋದ್ ಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3100 ಫಷಲುಂಗಮಯ  ಸಂಗಮಯ  ಭಠ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3101 ಮೇೋತಿಲಾಲ್ ರಾಥೋಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3102 ಭಲಕ್ ಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3103 ಸಾಮಫಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3104 ಶಿರ ೋಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3105 ಅಡಿಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3106 ಜಗದೇಪ  ಹೇರೂರು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3107 ಸಣ್ಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3108 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3109 ರಾಭಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3110 ರೇಣ್ಸಿದು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3111 ರಾಮಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3112 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3113 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3114 ಭಹಾುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3115 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3116 ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3117 ತಿರುತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3118 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ನಾಯೆೋಡಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3119 ಶಿಪುತರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3120 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3121 ಫಷಭಮ  ಭಡಿವಾಳಪ  ಸರಿಜನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3122 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3123 ಭಲಲ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3124 ಕೃಶಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3125 ಸಿೋತ್ರರಾಭ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3126 ದೇರ್ಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3127 ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3128 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3129 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3130 ಸಿೋತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3131 ಭಲಲ ನಾಥ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3132 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3133 ಅಮಯ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3134 ಅಮಯ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3135 ನುಂಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3136 ರ ಕಾಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3137 ಭೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3138 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3139 ಶುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3140 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3141 ಶುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3142 ಲಾಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3143 ಶಂಕಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3144 ಮಾನಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3145 ಮಲಲ  ಲುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3146 ಗಯಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3147 ಭಲಲ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3148 ದೇಕಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3149 ಶಂಕಯಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3150 ಮೇೋತಿರಾಭ ಯಥೋಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3151 ಮಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3152 ಭಲಕಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3153 ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3154 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3155 ನಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3156 ಅಮೄರ ಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3157 ಗೊಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3158 ಮಾರೇವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3159 ಸಣ್ಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3160 ಮಾಯಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3161 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3162 ವೄುಂಕಟೇಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3163 ಎಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3164 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಬಜಂತಿರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3165 ಹನನ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3166 ಭೋಮು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3167 ಶಿಭಮ  ರಾಮಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3168 ಭಡಿಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3169 ವಯಣ್ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3170 ಭರೆಪ  ಸರಿಜನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3171 ಮಾರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3172 ಸನಮಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3173 ಭಲಕಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3174 ಚಂದರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3175 ದೊಡಡ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3176 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3177 ದೇವುಂದರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3178 ಶಭಲ ದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3179 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3180 ಗರುನಾಥ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3181 ಧಮುವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3182 ನಂದಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3183 ನುಂಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3184 ಭಸದೇಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3185 ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3186 ಶಿವಾನಂದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3187 ಈಯಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3188 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3189 ದೇಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3190 ಸಂತೋಷ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3191 ಕೃಶಣ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3192 ರಾರ್ಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3193 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3194 ಕಾುಂತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3195 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3196 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3197 ದೊಡಡ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3198 ಷಕೄರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3199 ಶಂಕಯಲುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3200 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3201 ಭೋಭಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3202 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3203 ಶಿಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3204 ಗೊೋಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3205 ಮಲಲ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3206 ಸಡಗಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3207 ಅಭಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3208 ನಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3209 ಭೋಭಶಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3210 ತಿಪ ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3211 ಭಹಾುಂತಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3212 ಜೆಟೆ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3213 ಫಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3214 ವಿಠಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3215 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3216 ಲಾಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3217 ಶಂಕಯಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3218 ಮಾನವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3219 ಲಕ್ಷ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3220 ಶಿರ ೋದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3221 ಮಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3222 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3223 ಷಯನಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3224 ಶುಂತ್ರ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3225 ಮಲಲ ಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3226 ಭನಸ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3227 ಶಯದ್ರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3228 ಭರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3229 ಹಾಷನ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3230 ವಯಣ್ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3231 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3232 ಶಿಲುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3233 ಅಮಯ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3234 ಕೇಲಲ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3235 ಸೈದ್ರ ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3236 ಗೌಡಪ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3237 ನಾಗಯತನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3238 ಸನುಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3239 ಬಿಸಿಮ ಲಾಲ  ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3240 ಬಂದಗಿ ಸಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3241 ಫಷರಾಜ ದೊಡಡ ಭನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3242 ಷಯದ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3243 ನುಂಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3244 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3245 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3246 ಖಾಸಿುಂ ಅಲ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3247 ಶಿರ ೋ ಮಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3248 ಸೋುಂಡು ಸಾಫ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3249 ಸೈಮದ ಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3250 ಮಲಾಲ ಲುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3251 ಸಸಿೋನಾ ಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3252 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3253 ತ್ರಮಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3254 ಸನಭವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3255 ದೇಕಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3256 ಗರುಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3257 ಗೊೋಪು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3258 ಈಯಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3259 ರಾಜಶೇಖರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3260 ಸಣ್ಭವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3261 ಯಮಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3262 ಅಮೇಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3263 ಭಹಾುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3264 ರುದರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3265 ಭಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3266 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3267 ಭಲಲ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3268 ದಿೋಪ್ಪಲು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3269 ಚಂದರ ಭಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3270 ರೇಣ್ಮಕಾ ಸಳಿದಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3271 ನಾಗಯತನ  ಸಳಿದಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3272 ನಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3273 ದಳಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3274 ಭೋಭರಾಮ ಲುಂಗಾಸುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3275 ಶಿವು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3276 ನುಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3277 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3278 ಶಂಶಿೋರ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3279 ಚುಂದ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3280 ಆಡಮ್ ಮಾಡೆಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3281 ನಬಿಲಾಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3282 ತಸಿಲ ೋಮ್ ಬೇಗಂ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3283 ಯಮಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3284 ಚಂದಪ  ನಾಡಿಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3285 ಶಿರ ೋ ದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3286 ಭಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3287 ಸನಮಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3288 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3289 ತಿಭಮ ವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3290 ಚನನ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3291 ಧನಾ ುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3292 ಸಣ್ಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3293 ಶಿವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3294 ಚೆನನ ಫಷಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3295 ಮಭನಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3296 ಶಂಕೄರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3297 ಸಿದು ಪ  ಹಷಭನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3298 ಶಂಕೄರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3299 ಭರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3300 ರ್ಗಡ್ಡಡ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3301 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3302 ಭರೆಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3303 ಜಾನು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3304 ಖದರ್ ಬಾಷಾ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3305 ಸಲ್ಲ ವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3306 ಗೌಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3307 ನಜಲುಂಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3308 ಕಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3309 ಲಕಿಷ ಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3310 ಭಲಕಪ  ಕಲಬುಯಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3311 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3312 ಗಯಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3313 ಮಾನಪ  ಫಡಿಗೇರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3314 ಭರೆಪ್ಪಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3315 ಕಾುಂತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3316 ಸಾಫವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3317 ಈಯಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3318 ನಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3319 ದಮ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3320 ಸಣ್ಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3321 ಕೃಶಣ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3322 ಸಣ್ಮಂತ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3323 ಫಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3324 ಬಾಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3325 ಅಭಲಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3326 ಗರುಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3327 ಸಣ್ಭವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3328 ನಜಗವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3329 ದೇಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3330 ಅಪ್ಪಪ ಸಾಬ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3331 ಲೋಕು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3332 ಮಭನಪ  ಚಕರ ವೃತಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3333 ಯವಿೋುಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3334 ರಾಜೇುಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3335 ಕೃಶಣ ಪ  ಚವಾಹ ಣ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3336 ದೇವಿೋುಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3337 ಸಾಮಫಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3338 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3339 ನಲಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3340 ಈಯಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3341 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3342 ಷದ್ರಶಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3343 ನಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3344 ಸಿದು ಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3345 ಫಷಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3346 ಸಾಮಫವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3347 ಫಷಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3348 ಗರುನಾಥ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3349 ನುಂಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3350 ರಾಭಚಂದರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3351 ಮಾರೆಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3352 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3353 ಬಿಜನಾಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3354 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3355 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3356 ಮುಕೂ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3357 ಭೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3358 ಚಂದವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3359 ಶುಂತಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3360 ಭಡಿವಾಳಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3361 ಸಿದು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3362 ಭಲಕಪ  ಸುುಂಬುಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3363 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3364 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಟೆ್ಟ ಭನ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3365 ಚಂಡಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3366 ಗಂಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3367 ಫಷನ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3368 ಚಂದರ ಶೇಖಯಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3369 ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3370 ಗಂಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3371 ಅಮಯ ಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3372 ಜಗದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3373 ಕೇುಂಡಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3374 ಅಸಭದ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3375 ಶಿಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3376 ಹುಲಗಪ  ದೊರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3377 ಮಂಟ ಡೋರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3378 ಶುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3379 ಶಿಶಂಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3380 ಬಾಫನಾಬಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3381 ಫಷ ರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3382 ಅನನ ಪುಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3383 ಭಲೆಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3384 ಅಶಾ ಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3385 ಸಮಾಜಾ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3386 ಭಾಗಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3387 ಮಭನಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj



3388 ಇಭಮಮ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3389 ಆಮಿೋನ್ ಟ್ಟಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3390 ಅಮಿೋರ್ ಟ್ಟಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3391 ವಿರೂಪ್ಪಕಿಷ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3392 ಚಂದರ ಭಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3393 ಭೋಭರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3394 ಭಾಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3395 ದೊಡಡ ಪ  ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3396 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3397 ಮೌನೇಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3398 ನಾನಾ ಗೌಡ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3399 ಸುಲಾೂ ನ್ ಟೇಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3400 ಸಂಗಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3401 ಸಾವಿತಿರ  ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3402 ಕಭಲ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3403 ಶಿರಾಮ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3404 ಶಿವಾನಂದ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3405 ನೋಲಾ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3406 ಜಗದೇವಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3407 ಸುರೇಶ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3408 ಶುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3409 ಫಷರಾಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3410 ಯಶುರಾಭ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3411 ಅಶೋಕ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3412 ಭಡಿವಾಳಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3413 ಭಸಭಮ ದ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3414 ಭನಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3415 ವನಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3416 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3417 ಶಂಕರ್ ಚವಾಹ ಣ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3418 ಶಿರ ೋಮಂತ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3419 ರೂಸಿುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3420 ಬೋರ್ಜ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3421 ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ಚವಾಹ ಣ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3422 ಚಂದವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3423 ಸನಮಂತರಾಮ ಫಡಿಗೇರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3424 ಷವಿತ್ರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3425 ಭಕಾನ ಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3426 ಚಂದರ ಮ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3427 ರ ಭು ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3428 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3429 ಶಿಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3430 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3431 ಶಂಕರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3432 ದಿಪ  ಪೂಜಾರಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3433 ಗಯವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3434 ಯೋಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3435 ಭಹಾುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3436 ತ್ರರಾಸಿುಂಗ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3437 ವಯಣ್ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3438 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3439 ಭೋಭವ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3440 ನಾಗಭಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3441 ಗರುಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3442 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3443 ಯವಿಕುಮಾರ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3444 ರಾಭಚಂದರ  ರಾಥೋಡ್ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3445 ಭಹಾುಂತಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3446 ಭಯಗಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3447 ಹುಚು ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3448 ಬಾಬು ರಾಮ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3449 ಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3450 ದೇವಿೋುಂದರ  ಹಪ ಯಗಿ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3451 ಭೋಭಣ್ಣ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3452 ಶಯದ್ರ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3453 ನುಂಗಮಯ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3454 ಭಲಲ ಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj
3455 ಭಸದೇಪ ®WÀÄ ¤ÃgÁªÀj

3456 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ  § À̧ªÀgÀd CªÀgÁzÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3457 ZÀ£ÀßªÀÄä FgÀ¥Àà AiÀÄ¼ÀªÁgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3458 FgÀªÀÄä À̧ÆUÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3459 ¹zÀÝªÀÄä ±ÀgÀtªÀÄä ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3460 § À̧ªÀgÁd dUÀ±ÉnÖ PÉ®ÆègÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3461 § À̧ªÀgÁd AiÀÄ®è¥Àà PÉ®ÆègÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3462 ¹zÀÀÝ°AUÀAiÀÄå PÀtÀðAiÀÄå DAzÉÆÃ¯Á ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3463 ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä  ¤AUÀtÚ ªÀiÁzÀj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3464 § À̧£ÀgÁd ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ªÀÄ¯Áè © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3465 ªÀ À̧AvÀ UÉÆÃ«AzÀ ©gÁ¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3466 «±ÀéQgÀt À̧ÄgÉÃ±À UÀAªÁígÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3467 ¨Á¥ÀÄUËqÀ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ UÀAªÁígÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3468 ªÀÉÄºÀ§Æ§¥ÀmÉÃ® ZÁAzÉ¥ÀmÉÃ® ªÀÄÄqÀ¨Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3469 «ÃgÉÃ±À ²ªÀ°AUÀ¥Àà £Àj¨ÉÆÃ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3470 zÉÃªÀªÀÄä UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3471 ¥ÀªÀÀðvÀgÉrØ  UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3472 ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ¤Ã®PÀAoÀAiÀÄå ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3473 ±ÁAvÀUËqÀ Ȩ́ÆÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3474 ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ £Àj¨ÉÆÃ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3475 ªÀÄ®ètÚ À̧AUÀtÚ £Àj¨ÉÆÃ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3476 Ȩ́ÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ªÀÄ¯ÉèÃ² Ȩ́ÆÃªÀÄ£ÁxÀºÀ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3477 £ÁUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3478 ªÉÄºÀ§Æ§¸Á§ ºÀf¸Á§ aUÀgÀ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3479 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3480 ±ÁAvÀUËqÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3481 ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3482 ±ÀgÀt¥Àà § À̧ªÀAvÁæAiÀÄ £Àj¨ÉÆÃ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3483 ¹zÀÝ¥Àà CªÉÆÃWÀ¥Àà PÉÆqÀa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3484 ªÀÄ®èªÀÄä ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3485 ±À©Ãgï SÁeÁ¸Á§ PÉÆqÀa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3486 ®PÀët ¸ÁAiÀÄ§tÚ AiÀÄ¼ÀªÁgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3487 ZÁAzÀ¸Á§ SÁeÁ¸Á§ PÉÆqÀa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



3488 gÀÄPÀÄA¥ÀmÉÃ® ªÀÄºÀäªÀÄzÀ¥ÀmÉÃ® AiÀÄ¼ÀªÁgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3489 ¹zÀÝ¥ÀÀà zÁåªÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3490 ¤Ã®PÀAoÁæAiÀÄUËqÀ ©gÁ¼À PÉ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3491 § À̧¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3492 § À̧ªÀgÁd ¤AUÀtÚ DAzÉÆÃ¯Á ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3493 ¤AUÀ¥Àà ¤A¨ÉtÚ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3494 £ÁUÀªÀÄä Ȩ́åzÀ¥Àà AiÀÄ¼ÀªÁgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3495 vÁºÉÃgÀ¨ÉÃUÀªÀÄä ¸ÁAiÉÆ¢ÝÃ£ï UÀAªÁígÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3496 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÉÆqÀa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3497 ±ÀgÀt¥Àà ©ÃgÀ¥Àà aUÀgÀ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3498 PÀgÀtªÀÄä ¤AUÀtß DAzÉÆÃ¯Á ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3499 ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀÄ¯ÉèÃ±ÀUËqÀ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3500 zÁåªÀ¥Àà PÁªÀÄtÚ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3501 UËgÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3502 ¹zÀÝtÚ vÀªÀÄätã ±ÁSÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3503 AiÀÄ®èªÀÄä ±ÉÃR¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3504 ±ÁAvÀ¥Áà  £ÁUÀ¥Áà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3505 Ȩ́åAiÀÄzï Cj¥sÀÄ Ȩ́Ã£ï DAzÉÆÃ¯Á ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3506 § À̧°AUÀAiÀÄå  ZÀAzÀæªÀÄäAiÀÄå DAzÉÆÃ¯Á ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3507 ªÀiÁ£ÀªÀÄä ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3508 ªÀÄªÀÄvÁfÃ ¨ÉÃUÀªÀÄä ¥ÀjÃzÁì§ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3509 ±ÀgÀtªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀ PÉ®ÆègÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3510 CAiÀÄåtÚUËqÀ UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ CªÀgÁzÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3511 À̧AUÀtÚUËqÀ CªÀgÁzÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3512 ªÉÄºÀ§Æ§¸Á§ ªÀÄ¸ÁÛ£Áì§ CªÀgÁzÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3513 ²ªÀ±ÀgÀtÚ¥Àà CªÀgÁzÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3514 ¤Ã®ªÀÄä ¨Á¥ÀÄUËqÀ CªÀgÁzÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3515 ©ÃgÀ¥Àà eÉlÖ¥Àà CªÀgÁzÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3516 «±ÀÀé£ÁxÀ ¸ÁAiÀÄ§tÚ CªÀgÁzÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3517 § À̧¥ÀÀàUËqÀ UÀAªÁígÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3518 «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ § À̧ªÀgÁd AiÀÄ¼ÀªÁgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3519 «ÃgÀtÚ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀAªÁígÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3520 ªÉÄå£ÉÆÃ¢ÝÃ£ï C«ÄÃ£Áì¨ï DAzÉÆÃ¯Á ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3521 äCA§tÚ ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆÃwÛÃ£ÀªÀÄä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3522 ºÀtªÀÄAgvÀ CAiÀÄå¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3523 ªÀÄgÉªÀÄä ²ªÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3524 ©üÃªÀÄªÀé ©üÃªÀÄ¥Àà ªÀZÀðºÀ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3525 ªÀÄiË£ÉÃ±À F±ÀégÀ¥Àà OgÁzÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3526 ±ÀAPÀgÀ Uàt¥Àw ©gÁ¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3527 ªÀÄgÉ¥Àà ©üÃªÀÄ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3528 ¹zÀÝ¥Àà ¦ÃgÀ¥Àà PÉÆqÀa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3529 ±ÀgÀtªÀÄä ®ZÀÑ¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3530 PÀ¯ÁåtªÀÄä  ±ÀgÀt¥Àà DAzÉÆÃ¯Á ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3531 § À̧¥Àà UÀÄgÀ¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3532 À̧gÀ À̧éw ±ÀgÀt¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3533 ZÀ£Àß¥Àà  gÀvÀß¥Àà AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3534 UÁ¬Äwæ UÉÆÃ¥ÀtÚ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3535 ®PÀët ¨ÁªÀÄªÀAvÁæAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3536 ªÀiÁ£À±À¥Áà zÉÃ«AzÀæ¥Àà £ÀjÃ¨ÉÆÃ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3537 ¸ÀÄ§âtÚ §¸ÀtÚ PÉÆqÀa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3538 ZÀAzÀ¥Àà zÉÆqÀØªÀÄgÉ¥Àà gÁdªÁ® ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3539 ¹zÁæªÀÄ w¥ÀàtÚ PÉÆqÀa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3540 ®QëÃ¨Á¬Ä ªÀÄ¢æÃQ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3541 ¤AUÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄÄqÀ§Ä¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3542 CA©PÁ UÀÄAqÀ¥Áà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3543 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÉAPÀ¥Àà ©gÁ¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3544 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå DAzÉÆÃ¯Á ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3545 ±ÀgÀtªÀÄä ¸ÀAfÃªÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3546 ¤AUÀ¥Àà £ÁUÀ¥Áà PÉÆqÀa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3547 FgÀ¥Àà  ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3548 ±ÀgÀt¥ Àà©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3549 ²ÃªÀ¨Á¬Ä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3550 £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁ£À¥Àà PÉÆqÀa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3551 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ©üÃ£ªÀÄgÁAiÀÄ PÉÆqÀa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3552 ±ÀgÀtªÀÄä ä ±ÁAvÀ¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3553 ±ÁAvÀ¥Áà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3554 ¸ÀÄ§âªÀé ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®UÀqÁè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3555 zÀvÀÛtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ UÀAªÁígÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3556 ಅಪ್ಪಪ  ಸಾಫ. ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3557 ಇಮಾಭ ಟೇಲ. ಭಹೇಬೂಫ ಟೇಲ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3558 ಶಿಪುತರ ಯಯ .ರಾಚಮಯ ಶಿೋಪೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3559 ಸನುಮಂತರ ಯ. ಮುರುರ್ಗುಂದರ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3560 ಫಷನಗೌಡ. ಸಭರಾಮ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3561 ಮಭನಮಯ . ವಯಣ್ಮಯ ಕಕಂಡಕಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3562 ನಲಕಂಠ. ಶುಂತಗೌಡ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3563 ಭೋಭರಾಮ. ಸಿದ್ರರ ಭಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3564 ಶಿಲುಂಗಪ್ಪಪ . ಫಷಾ ಪ್ಪಪ ತಿಪ ಣ್ಣ ಳ ಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3565 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ. ಗರುಲುಂಗಪ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3566 ವಿವವ ರಾಧಯ . ಈಯಣ್ಣ ಹಂಜಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3567 ಶಿಫಷಭಮ . ವಯಣ್ಪ ಭದವಪಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



3568 ಸಿದು ಭಮ . ಗಯಪ್ಪಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3569 ಶಿವುಬಾಯಿ. ಶಂಕಯಗೌಡ ಅುಂಫಯಕೄಹೆಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3570 ಶೇಕಭಮ .  ಐಮಣ್ಣ ಭಯಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3571 ಯಮಾನಂದ. ನಂದಪ ಮಲಗೊಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3572 ಭೋಭಶೇಖಯ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3573 ಫಷರಾಜ ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3574 ಫಷಪ  ಭಡಿವಾಳಪ ಭಯಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3575 ಲಾಣ್ಯ  ಗೌಡಪ ಗೌಡ ರಾವಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3576 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಫಷರಾಜ್ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3577 ಶಂಕರ ಪ  ಸಾಮಫಣ್ಣ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3578 ಮೂತಿವ ಅರ್ಜವನ ಸಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3579 ಸಿದರ ಭವ . ಫಷರಾಜ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3580 ಕಾಶಿನಾಥ.  ಈಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3581 ವಯಣ್ಫಷಾ ಪ .  ದೇವಿುಂದರ ಪ್ಪಪ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3582 ಮಾನಪ . ಈಯಪ ಬಿಲವಾಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3583 ಕಾಶಿಭ ಬಿ.  ಅಮಿೋನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3584 ಸನದು ಸಾಫ.  ಮೇದಿನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3585 ದೊಡಡ ಪ  ಗೌಡ. ಭಲಲ ನಾಥ ಗೌಡ ಮಲಗೊಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3586 ದೊಡಡ ಪ  ಗೌಡ.  ಫಷಣ್ಣ  ಗೌಡ ಮಲಗೊಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3587 ವಯಣ್ಪ . ಜಟೆ್ಟ ೋಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3588 ಮಮುನಪ . ಈಯಪ ಯವಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3589 ಶಿಪ . ಹನನ ಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3590 ಗೊಲಾಲ ಲಪ . ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3591 ದೇವಿುಂದರ  . ಮಾಹಾದೇ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3592 ಭಹಾದೇವಿ. ಭೋಭರಾಮ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3593 ಶಂಕರ ಪ . ಸಂಗಪ ಗೊಫಬ ಯವಾಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3594 ಭೋಭರಾಮ.  ಅುಂಫಣ್ಣ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3595 ಭಡಿವಾಳಪ . ಭಹಾಲುಂಗಪ ಭಲಲ ಬಾದ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3596 ಈಯಪ . ಭಲಲ ಪ ಷತಖೇಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3597 ಶಿಪ . ದೊಡಡ ಪ ಷತಖೇಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3598 ಶಿರಾಮ. ಗರುಶುಂತಯಯ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3599 ವಯಣ್ಪ . ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ನಂದಿಹಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3600 ಲಲೋತಭಮ . ವಯಣ್ ಗೌಡ ಅುಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3601 ಭಸಮ ದ ಟೇಲ . ಅಸಮ ದ ಟೇಲ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3602 ನಾಗಪ . ಸೈದಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3603 ರಾಜಶೇಖಯ. ಫಷನಪ್ಪಪ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3604 ಭರೇಪ . ಆನಂದಪ ಸಿದನಾಪೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3605 ಗೌಯಭಮ . ಸೈದಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3606 ನಾಗಭಮ . ಬಾಬು ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3607 ಯಸುರಾಭ. ಭರೇಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3608 ಭೋಭರಾಮ. ಈಯಪ ಫಲಫಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3609 ಸೋಭಶೇಖಯ. ವಯಣ್ಪ ಫಲಫಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3610 ವಯಣ್ಪ . ಐಮಪ ಫಲಫಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3611 ಧಭವರಾಜ.  ಫಷಣ್ಣ  ಗೌಡ ಫಲಫಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3612 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ. ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಫಲಫಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3613 ಆನಂದಪ . ಭಯಲುಂಗಪ ಫಲಫಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3614 ರ್ಜಬೇದ್ರ ಬೇಗಂ.  ಖಾಜಾ ಟೇಲ ಕಚ್ಚಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3615 ನಾವಾಫ ಸಾಫ. ಹುಸೇನ ಸಾಫ ಕಚ್ಚಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3616 ಸೈಮದ ನಝಮಾ ಖಧೋರಿ.  ಮೆಬೂಫ ಟೇಲ ಕಚ್ಚಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3617 ಮೆಬೂಫ ಟೇಲ.  ಫಡ್ಡಟೇಲ ಕಚ್ಚಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3618 ಉಜಿಜ ಯ ಟೇಲ. ಇಸ್ಮ ೈಲ ಟೇಲ ಕಚ್ಚಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3619 ಬಾಬು ಟೇಲ . ದೌಲತ ಟೇಲ ಕಚ್ಚಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3620 ಮಮುನವ . ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3621 ಮಾುಂತಭಮ . ನುಂಗಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3622 ಸಿದು ಭಮ . ಭಲಲ ಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3623 ಜಮಶಿರ ೋ. ಗೊಲಾಲ ಲಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3624 ವಯಣ್ಲುಂಗ . ಭಲಕಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3625 ಭಲಲ ಪ . ರಾಜಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3626 ಸಸಿನಾ ಬಿೋ. ಕಾಸಿುಂ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3627 ಕಾಸಿುಂ ಬಿೋ. ಮೆದ್ರನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3628 ಕಾಸಿುಂ ಸಾಫ . ಸೈಮದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3629 ಗರುಪ್ಪದಪ . ನಾಗಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3630 ಅಲಭ ಬಿೋ.  ಅಸಮ ದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3631 ಅಭಲಪ . ಭೋಭಣ್ಣ ಬಿಲವಾಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3632 ಭಲಲ ಪ . ದಂಡಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3633 ಸಾಫಮಯ . ಅಭಲಮಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3634 ಶಂಕರ ಪ . ಶಿೋಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3635 ಮಾಹಾದೇವಿ. ಅಭಲಯಯ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3636 ಹನನ ಪ . ಮೆಲಾಯಯಯ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3637 ಫಷರಾಜ ಗೌಡ ಅನಜಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3638 ಸಿದ್ರರ ಭ. ಅಭಮ ಣ್ಣ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3639 ಸಿದು ಲುಂಗ. ಸಿದ್ರರ ಭಪ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3640 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಗೌಡ. ದ್ರಯ ಪ  ಗೌಡ ಅನಜಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3641 ಮಾಹಾದೇವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3642 ಗೊೋದ್ರಬಾಯಿ. ಹೈಯಳಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3643 ಫಷಾ ಮಯ . ತಿಪ ಯಯ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3644 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ. ಫಷರಾಜ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3645 ಮಾಹಾದೇಪ . ಗೊೋಳಿಲಪ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3646 ಅಜಮ . ಜಗನಾನ ಥ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3647 ಹುಡಚಪ್ಪಪ . ಷಕರ ಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3648 ಶಂಕೄರ ಭಮ . ಫಷರಾಜ ಗೌಡ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3649 ಸಣ್ಮಂತರ ಮ. ಭಡಿವಾಳಪ ಅನಜಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3650 ಸಿದು ಭಮ . ಶಿೋವಯಣ್ಪ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3651 ಹೈಮಳಪ . ದೆಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3652 ಗಯಣ್ಣ . ಸಿದು ಣ್ಣ ಅನಜಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3653 ಫಷರಾಜ. ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಯವಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3654 ಗೌಯಭಮ . ಶಿಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3655 ವಯಣ್ಪ . ದೇಪ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3656 ಬಂದೆಪ . ರಾಚಪ ಯವಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3657 ಅನೋತ್ರ. ಸನುಮಂತ್ರರ ಮ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3658 ಫಷಾ ಪ . ಕಾುಂತಪ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3659 ಶಿಣ್ಣ . ಭಲಲ ನಾಥ ಜಳಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3660 ಭಲಲ ಪ . ಜಟೆ್ಟ ಪ ಬಿಲವಾಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3661 ಸೈಮಯ ದ ಸಾಫ. ಅಮಿೋಯ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3662 ಸಫಿೋ ಸಾಫ. ಅಮಿೋಯ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3663 ಗೌಡಪ್ಪಪ  ಗೌಡ. ನುಂಗಪ  ಗೌಡ. ಯವಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3664 ಸನುಮಂತ್ರರ ಮ. ಶಿರಾಮ ಗೌಡ ಯವಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3665 ಗೊಲಾಲ ಲಪ . ಷಕರ ಪ  ಗೌಡ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3666 ಶಿಲುಂಗಪ . ಗರುಲುಂಗಪ ಅಲೂಲ ಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3667 ಸನಮಂತ. ಸೈದಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3668 ಅಸಮ ದ ಸಾಫ. ಸೈಮದ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3669 ಮೆನುದಿು ನ. ಷಬಿಯಲ ಭಲಲ ಬಾದ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3670 ಖಾಜಾ ಸಾಫ. ಹುಸೇನ ಸಾಫ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3671 ದೆವಿೋುಂದರ  ಗೌಡ. ಭಲಲ ರೆಡ್ಡಡ ಪ  ಗೌಡ ಭಲಲ ಬಾದ
®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3672 ದೌಲ ಸಾಫ ರುಕುಮ ದಿು ನ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3673 ನಾಗರೆದೆು ಪ  ಗೌಡ. ಭಹಾದೇಪ  

ಗೌಡ
ಭಲಲ ಬಾದ

®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3674 ಗಯಪ  ಗೌಡ. ಭಲ್ಲ ೋವಪ  ಗೌಡ ಫಲಫಟೆ್ಟ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



3675 ಚಂದರ ಶೇಖಯ. ಭೋಭಪ ಶಿವೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3676 ಭನಪ . ಶಿಪ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3677 ನಗಪ . ಶಿಪ ಸಿದನಾಪೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3678 ಪಿೋಯಪ . ಭರೆಪ ಮಲಗೊಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3679 ಸಿದು ಪ . ಶಿಪ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3680 ಶಿವಾನಂದ. ಸರಿವು ುಂದರ ಕಯಕಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3681 ಸಿದು ಣ್ಣ . ಶಂಕೄರ ೋಪ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3682 ಫಷವ . ಕಲಲ ಪ ಸಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3683 ದನಸಿುಂಗ. ಬರ್ಜ ಅುಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3684 ಭಲಲ ಪ .ಫಷಾ ಪ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3685 ಶಿೋರಾಭ. ಸುಯಜ ಕೇನೂನ ಯ ಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3686 ಸಿೋತ್ರ ದೇವಿ. ನಾನು ಕೇನೂನ ಯ ಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3687 ಕಿರ ೋಶಣ  . ಕಾಸು ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3688 ವಾಲು. ರಾಮು ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3689 ಜಮಿಲ ಬಾಯಿ. ಪಿೋಟು ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3690 ಸೈದಪ . ಅರ್ಜವನ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3691 ಚಂದರ ಪ . ಷಕೄರ ಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3692 ಅಮೇಗಿ. ಫಷಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3693 ಸುಬದರ ಭಮ . ಶುಂತಪ ನಂದಿಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3694 ಸೋಭಲುಂಗಪ . ಭರೇಪ ಮಲಗೊಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3695 ಶುಂತಭಮ . ಭಲಲ ಪ ನಗಯಸಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3696 ಸಭಲಬಾಯಿ. ಗನುನ ಕೇನೂನ ಯ ಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3697 ಪಿೋಯಪ . ಫಷಪ ಫಲಫಟ್ಟ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3698 ಭಹಾದೇಪ . ಭರೇಪ ಯವಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3699 ಭಾಗಭಮ . ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಸಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3700 ಸಿದು ಪ . ಈಯಪ ಭಯಡಗಿ ಸೈನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3701 ವಯಣ್ಪ  . ಭಲಲ ಪ ಅುಂಫಯಖೇಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3702 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ . ಫಷಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3703 ಸಿದ್ರರ ಭ. ರಾಜೇುಂದರ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3704 ಸೈದಪ . ಈಯಪ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3705 ಸಾಫವ . ವಯಣ್ಪ ಸಲಗಡಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3706 ಉದು. ಷಕುರ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3707 ಭಾಗಭಮ . ಭೋಭರಾಮ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3708 ದ್ರಯ ಭಮ . ಭೋಭರಾಮ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3709 ಗೊಳಿಲಪ  . ಭೋಮು ಯವಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3710 ಭರೆಪ . ಭಲಲ ಪ ಯವಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3711 ಶಿಪುತರ . ನುಂಗಪ ಗೊಫಬ ಯವಾಡ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3712 ದಂರ್ಜ.  ಸರುನಾಮಕ ಆಲೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3713 ದುುಂಡಪ . ಭಲಲ ಪ ಯವಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3714 ಸಿದು ಪ . ಶಿಪ ಭಯಡಗಿ ಸೈನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3715 ಚಂದರ ಕಾುಂತ. ಶಿಪ ಭಯಡಗಿ ಸೈನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3716 ವಯಣ್ಪ . ಅಮಯ ಪ ಕೇನೂನ ಯ ಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3717 ಸೈದು ಪ . ವಯಣ್ಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3718 ತ್ರಮಭಮ . ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ಶಿಪೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3719 ಫಷಭಮ . ತಿಪ ಣ್ಣ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3720 ಫಷರಾಜ. ಚಂದಪ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3721 ವಯಣ್ಪ . ಅಡಿವೄಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3722 ನೋಲಭಮ . ಸನುಮಂತ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3723 ಸಿದ್ರರ ಭಪ . ಅಮಣ್ಣ ಕಡ್ರಯ ಪೂಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3724 ಭೋಭಬಾಯಿ. ತಿರುತಿ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3725 ಈಯಣ್ಣ . ಸೈದು ಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3726 ಫಷರಾಜ. ಫಗಪ ಹಂಗಯಗಾ ಬಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3727 ಸುರೇವ. ಸಿದು ಣ್ಣ ಜಭಖಂಡಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3728 ಫಲವಂತ. ಮೄಲಪ ಇಜೇರಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3729 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ದೇರಾಮ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3730 ಅನೆರ  ಬ್ಲಮೆಾ ಜೆಗಿವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3731 ಗರುಬಾಯಿ ಶುಂತಮಯ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3732 ಸುಬಾಶ ಭಲಲ ಣ್ಣ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3733 ತಿರುತಿ ಭನಪ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3734 ನೋಲಮ್ಮ  ಭಲಲ ಪ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3735 ಉಸಾಮ ನ್ ಫಷವಂತರಾಮ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3736 ಭೋಭರಾಮ ಅಪ್ಪ ೋಜಿ ರೆನೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3737 ಹನನ ಪ  ಸಿದು ಪ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3738 ಶಭಬಾಯಿ ವಿಯಬದರ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3739 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಶುಂತಪ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3740 ಭಹಂತೇಶ ವಯಣ್ಪ ರ್ಜಗಿವ ಜ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3741 ಶಿರ ೋದೇವಿ ಕಲಲ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3742 ವಯಣ್ಪ  ಶಭರಾಮ ಕೇೋಲಕೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3743 ರ ದಿೋ ಕುಮಾರ್ ರ ಹಾಲ ದ್ ರ್ಜಗಿವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3744 ನುಂಗಪ  ಜೆಟೆ್ಟ ಪ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3745 ಪಿಯಪ  ರಾಮಪ ರೆನೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3746 ಸನಮಂತರ  ಸಿದು ಣ್ಣ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3747 ಭಲಲ ನಗೌಡ ವಯಣ್ಣಗೌಡ ಚನೂನ ರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3748 ನುಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ವಯಣ್ಣಗೌಡ ಚನೂನ ರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3749 ಭಸಭಮ ದ್ ದ್ರಲಸಾಬ್ ಫಟನಲ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3750 ಕಾುಂತಪ  ವಯಣ್ಪ ಜೆಗಿವ ಬೌ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3751 ಫಷಭಮ  ನಾಗಪ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3752 ಸುಭಾವು ುಂದರ್ ಶಿವನವಪ ಸಯವಾಲ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3753 ದಯನಂದ ಶಿವನವಪ ಸಯವಾಲ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3754 ವಯಣ್ಪ  ನುಂಗಪ ಗನಾಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3755 ಫಶಿಮಯ ದ್ರವಾಲ ಾ ಬ್ ಚನೂನ ರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3756 ಗಂಗಭಮ  ಸಿದು ಪ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3757 ನುಂಗಾ  ಸಮಲಪ ಹಾಯ ುಂಡನುರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3758 ಬಾಷರಾಜ್ ಶುಂತನ್ ಗನನ ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3759 ಭಲ್ಲ ೋವಪ್ ಸಿದ್ರು ಣ್ಣ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3760 ಸುಬಾಶಚಂದರ  ಫಷಣ್ಣ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3761 ಶಿವಯಣ್ಪ  ರ ದ್ರನ್ ಯಷನಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3762 ಫಷರಾಜ್ ಸಿದರ ಭಪ ಚನೂನ ರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3763 ಜೆಟೆ್ಟ ಪ  ಮಲ್್ರಾಪ್ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3764 ಗುಂಡಭಮ  ಚನನ ಪ ಸನೂವರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3765 ವಯಣ್ಭಮ  ವಯಣ್ಪ ಚನೂನ ರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3766 ಸುರೇಶ ಭಹಾದೇಪ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3767 ಶಿಲುಂಗಪ  ರ ಭಾಕರ್ ಸರಾವಾಲ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3768 ಭೋಭರಾಮ ಸಿದು ಪ ಸರಾವಾಲ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3769 ಶಿರ ೋಮಂತೆರ ೋ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3770 ಕಭಲಬಾಯಿ ರ ಭಾಕರ್ ಸರಾವಾಲ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3771 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಆುಂಫರ ಟ್ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3772 ರೆಸಮಾನಸಾಬ್ ಲಾಲಾಭದ್ ರಾಡ್ಡದೇವಾಡಿಗ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3773 ದೇಕಿ ಸನಮಂತರಾಮ ಕಾಷಯಬೋಸಾಗ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3774 ಹುಸ್ನ ಬಿ ಖಜಾಸಾಬ್ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3775 ಮಾರೆಪ  ನುಂಗಪ ಕೇೋಲಕೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3776 ರೇಣ್ಸಿದು  ನಾಗಪ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3777 ಭೋಭರಾಮ ನಾಗಪ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3778 ಸಫಿೋಜಾ ಹುಸೇನ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3779 ಸರಿವು ುಂದರ  ತುಳುರ್ಜ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3780 ಕಭಲಬಾಯಿ ದಿೋಲು ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3781 ದ್ರದರಾಮ್ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3782 ನಲಭಮ  ಗುಂಡೇರಾವ್ ಕೇೋಲಕೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3783 ಇುಂದಿರಾಬಾಯಿ ಬಿಭರಾಯ್ಯ ಸರಾವಾಲ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3784 ಗೌಯಭಮ  ಸಿದು ಣ್ಣ ಜೇಗಿವ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3785 ಖಜಾಸಾಬ್ ವಬೋದಿು ೋನ್ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3786 ಖಾಸಿಭಸಾಬ್ ದ್ರಲಸಾಬ್ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



3787 ಲಾಲಸಾಬ್ ಸಷನಸಾಬ್ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3788 ಪ್ಪವತಿ ಸಿದು ಪ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3789 ನಾಭದೇ ಬೋಪು ರೇನೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3790 ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ದೇರಾಮ ಸಯವಾಳ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3791 ತುಕಾರಂ ಸೇವು ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3792 ವಿವವ ನಾಥ ದಿೋಲು ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3793 ಉಮಶ ದಮಾಲು ಗಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3794 ದ್ರಲಾತರಾಮ ತುಲರ್ಜ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3795 ಸೋಮು ರಾಮು ಗಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3796 ಡ್ರಕು ದಿೋಲು ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3797 ಕೃಶಣ  ಸಿದು ಪ ಗಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3798 ಸಾಫಭಮ  ಗಯಪ ಹಂಚನಲ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3799 ಗರುಲುಂಗ ಶಿಪ ಗಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3800 ಭಾಗಭಮ  ಯಭಣ್ಣ ಗಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3801 ದಯ ಭಮ  ಭಯಲಪ ಗಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3802 ರೇವು ಚಂದುರ ಗಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3803 ನಾಗಭಮ  ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3804 ಈಯಭಮ  ಭೋಭಮಯ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3805 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಬಾಲವಂಟಪ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3806 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ವಯಣ್ಪ ಫಟ್ರನ ಲ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3807 ಯಂಕಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3808 ಭಲಲ ಪ  ಇಯಪ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3809 ಭೋಭಯಯ್ಯ ಸನಮಂತ್ ಕಲಾಲ  ಹಂಗಯಗಾ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3810 ಸುಕುಮಾರ್ ಸುಧೋರ್ ಮಾನೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3811 ಚೌಲಬಾಯಿ ಧಂರ್ಜ ಗಡೂರ್ ಎಸ್.ಎ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3812 ಭೂತ್ರಲ ಬಾಲವಂತಪ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3813 ಶಿಭ ಭೋಭರಾಮ ಸಯನೂರು ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3814 ನುಂಗಪ  ಜೆಟೆ್ಟ ಪ ಸನಾನ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3815 ಈವವ ರ್ ಸಿತು ರೇನೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3816 ಗೇನು ಸಿತು ರೇನೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3817 ಜೈರಾಮ್ ಷಕು ರೇನೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3818 ಜಮಾಲಾಬಾಯಿ ಹೈಬು ರೇನೂರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3819 ಶಣ್ಮಮ ಕಪ  ಅುಂಫಣ್ಣ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3820 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸೋಭಸಿುಂಗ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3821 ದ್ರದರಾಮ್ ಸೋಭಸಿುಂಗ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3822 ನಾಗಪ  ವಯಣ್ಪ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3823 ಬಿೋಭರಾಮ ಮಲಲ ಪ್ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3824 ಸಂಜಿೋಪ  ಭಲಲ ಪ ಸನೂವರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3825 ಗುಂಡಪ ಶಿಪ ಮುತೂ ಕೇೋಡ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3826 ದೇಕಿ ಭಭರಾಮ ಜನವಾರ್ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3827 ಸಲಲ ಪ  ದೇಪ ಸಯನೂರು ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3828 ಯಮಶ ಸಂಜಿೋಪ ಸಯನೂರು ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3829 ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3830 ¥ÉæÃªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3831 ¤AUÀAiÀÄå gÀÄzÀæAiÀÄå »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3832 ¸ÀÄªÀtð PÀgÀ§¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3833 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ ²æÃªÀÄAvÀ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3834 C¤Ã¯ï s̈ÁUÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3835 ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄªÀÄä£À¹gÀ¸ÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3836 UÉÆÃ®AiÀÄå ZÀ£ÀßªÀÄ®èAiÀÄå £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3837 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ²ªÀgÁAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3838 UÀÄgÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄAvÁæAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3839 ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£ï ºÀÄ¸ÉÃ£À¥ÁmÉÃ¯ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3840 ¦ÃgÀ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3841 d£ÀßvÀ©Ã EªÀiÁªÀÄ¸Á¨ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3842 £À©¸Á¨ï gÁeÉÃ¸Á¨ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3843 ¸Á§Ä¢ÝÃ£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ¥ÀmÉÃ¯ï »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3844 UÀÉÆ¯Áè®¥Àà ¥ÁAiÀÄtÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3845 PÀgÉ¥Àà ¸Á¬Ä§uÁÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3846 ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀªÀgÁd £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3847 UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ©üÃªÀÄ±Á ElUÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3848 zÁåªÀ¥Àà §¸À¥Àà ElUÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3849 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀÄl£ÀÆgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3850 zË®vÁæAiÀÄ s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ É̈ÆÃ¸ÁÎ © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3851 AiÀÄ®è¥Àà ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà É̈ÆÃ¸ÁÎ © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3852 CªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §®ÄAzÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3853 ±ÀgÀt¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà §®ÄAzÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3854 ±ÀgÀt§¸À¥Àà ©ÃgÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3855 ¥Àæ s̈ÀÆ ¸ÉÆÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3856 gÁd±ÉÃRgï ±ÀgÀt¥Àà £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3857 «oÀ¯ï dAiÀÄ¥Àà ElUÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3858 ¤AUÀ¥Àà ¤A É̈tÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3859 ²ªÀtÚ ¥ÁAiÀÄtÚ »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3860 ¤AUÀªÀÄä ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3861 s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ UÉÆ®è®¥Àà £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3862 ¸Á«wæ s̈ÁUÀªÀAvÁæAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3863 CªÀÄÈvÀ zÀÄAqÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3864 CtÚgÁAiÀÄ ªÀÄ®ètÚ £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3865 ªÀÄ®Ì¥Àà ªÀÄÄvÀÛ¥Àà £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3866 £ÀÁUÀªÀÄä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3867 ¤AUÀtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3868 ªÀiÁtÂPÀªÀÄä ±ÀgÀt§¸À¥Àà £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3869 CªÀéªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà £ÉAzÀ®V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3870 ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3871 zÀvÀÛ¥Àà ²ªÀ¥Àà ElUÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3872 UÉÆ®è®¥Àà §¸ÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3873 £ÀgÀ¸À¥Àà §¸ÀtÚ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3874 UÀÄgÀ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3875 ªÀÄ»§Æ§¸Á¨ï zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á¨ï dgÀlV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3876 ¹zÀÀÝtÚ ±ÀAPÀægÀ¥Àà dgÀlV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3877 ºÀ£ÀAvÁæAiÀÄ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3878 §¸ÀªÀgÁd ¸ÁºÉÃ§UËqÀ PÀÄl£ÀÆgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3879 ºÀÁfªÀÄ®AUÀ £À©¸Á§ zÉÃ¸À£ÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3880 §¸À¥Àà PÀ®è¥Àà §®ÄèAqÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3881 ¥ÀÉæÃªÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀgÀ£Á¼À PÉ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3882 ªÀÄ°è£ÁxÀ É̈Ê®¥Àà ºÀgÀ£Á¼À PÉ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3883 ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀÄ®Ìd¥Àà CAPÀ®UÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3884 £ÁUÀ¥Àà CªÀétÚ CAPÀ®UÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3885 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ²ªÀAiÉÆÃUÉ¥Àà CAPÀ®UÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3886 ²æÃ±ÉÊ® ±ÀgÀt¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3887 UÀÄgÀÄ£ÁxÀ §¸ÀtÚ §®ÄèAqÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3888 ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §®ÄèAqÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3889 UÀÄgÀÄUÀÄqÀ ¹zÀÝtÚUËqÀ PÀ®ÆègÀ PÉ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3890 gÉÃªÀªÀÄä ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3891 ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÉÆ®è®¥Àà ªÀÄÄ®ºÀ½î r ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3892 PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä zÁåªÀ¥Àà £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3893 ¸ÀÄ¢ÃAzÀæ s̈ÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3894 ¥ÀæPÁ±À UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà ªÀÄAzÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3895 ±ÀAPÀÀæ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3896 §¸Àì¥Àà ¤AUÀ¥ï £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3897 gÁªÀÄtÚUËqÀ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3898 ªÀÄ®ètÚUËqÀ ¤AUÀtÚUËqÀ AiÀÄAPÀAa ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3899 ±ÁAiÀÄgÀ ªÀÄ»Ã§Æ§ ¥ÀmÉÃ¯ï gÀAd£ÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



3900 §¸À¥ÀÀà ¹zÁæªÀÄ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3901 ¸ÁºÉÃ§ SÁ¹ÃªÀiï ¥ÀmÉÃ¯ï »¥ÀàgÀV.J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3902 ²ªÀgÁAiÀÄ ®PÀÌ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3903 AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄAiÀiÁgï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3904 ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁUÀ¥Àà »¥ÀàgÀV.J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3905 ²æÃªÀÄAvÀ §¸ÀtÚ §¯ÉÆèArÎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3906 C§ÄÝ¯ï¸Á¨ï ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£ï ªÀÄ®ºÀ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3907 ¸Á¬Ä§tÚ ²ªÀ¥Àà ªÀÄAiÀiÁgï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3908 zÀ¸ÀÛVgÀ ¥ÀmÉÃ¯ï gÁ»ÃªÀÄ¥ÀmÉÃ¯ï gÀAd£ÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3909 ¸ÉÆªÀÄ°AUÀUËqÀ UÀÄgÀÄ°AUÀUËqÀ §A¢£Á¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3910 ºÀ£ÀAvÁæAiÀÄ ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄiÁvÀÄ£ÀÆgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3911 zÀvÀÀÛ¥Àà dAUÀ¥Àà gÀAd£ÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3912 ±ÀAPÀgÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ £É¯ÉÆÃV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3913 s̈gÀvï zsÀªÀÄÄð ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3914 ¨Á§Ä ¦ÃPÀÄ §rßºÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3915 ªÉÄÊ£Á¨Á¬Ä ¨Á§Ä »¥ÀàgÀUÁ.J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3916 ªÀiÁgÉªÀé ±ÀgÀt¥Àà gÀAd£ÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3917 ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ zÉÃªÀ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ.J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3918 ±ÀgÀt¥Àà ®PÀÌ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3919 gÁªÀÄ¸Áé«Ä ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄAiÀÄÆgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3920 ±ÀgÀt¥ÀÀà ¸Á¬Ä§uÁÚ PÀÄl£ÀÆgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3921 ¹zÀÝ¥Àà ¤AUÀ¥Àà zÉÃ¸À£ÀVÎ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3922 gÁªÀÄÄ SÁ§Ä ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3923 ZÀ£Àß¥Àà ªÀÄgÉ¥Àà »¥ÀàgÀUÁ.J¸ï.J£ï. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3924 ¥ÀgÀªÉÄÃ² ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3925 ¸ÀÄgÉÃ±À »gÁ¹AUï ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3926 UÀAUÁgÁªÀiï gÁªÀÄfÃ PÀÄgÀ£À½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3927 ªÀÄ£ÀÄ QgÀÄ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3928 ¥ÀÆ®¹AUï AiÀÄ±ÀªÀAvÀ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3929 ¸ÀAvÉÆÃµÀ »ÃgÀ¹AUï ªÀÄAqÉÃªÁ¯ï ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3930 ªÀÄºÁzÉÃ« ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3931 ¸ÀÄ s̈Á±À gÁªÀÄÄ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3932 ªÀÄºÁAvÀ¨Á¬Ä dA s̈ÀÄ ¨ÁqÀ¤ºÁ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3933 ZÀÁAzÀ©Ã ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄqÉªÁ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3934 dA s̈ÀÆ gÉÆÃªÀÄPÉÆqÀ gÀAd£ÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
3935 ¸ÀgÀzsÁgÀ ©üÃªÀÄ¹AUï gÀAd£ÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3936 ಗೌಯಭಮ  ಭೋಭರೆ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3937 ಸಂಕತ ಸುರೇವ ಭಳಿ್ಲ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3938 ಭಡಿವಾಳಪ  ಸಣ್ಮಂತ್ರರ ಮ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3939 ಧಭವರಾಮ ಭೋಭರಾಮ ಕಾಚಪುಯ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3940 ಸಿದಾ ಪ  ಭೋಭವಯ ಮಡ್ರರ ಮಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3941 ಸಂಗಣ್ಣ  ಫಷಣ್ಣ ಅಯಳಗುಂಡಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3942 ಅಮೇೋಗಪ  ಮುತೂ ಪ ಮಾನಸಿಹುಣ್ಗಿ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3943 ±ÀgÀt¥Àà «ÃgÀ s̈ÀzÀæ¥Àà ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3944 UÀAUÀªÀÄä ²ªÀAiÀÄå ±ÁR¥ÀÄgÀ J¸ï.ªÉÊ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3945 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄAvÁæAiÀÄ PÀqÀUÉÆÃ®Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3946 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ § À̧¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3947 ZÀ£Àß§ À̧¥Àà ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3948 ¥ÁªÀðw ²æÃ±ÉÊ® ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3949 ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3950 ªÀÄ®è¥Àà § À̧°AUÀ¥Àà PÀÉÆAqÀUÀÄ½ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3951 C§ÄÝ¯ï £À© fvÁ£ï ©Ã ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3952 ±ÀAPÉæ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3953 ªÀÄ®ètÚ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà PÁZÀ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3954 § À̧tÚ ªÀÄ®è¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3955 eÉÊ§Ä£Á© ªÀÄÌ§Ä® À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3956 § À̧ªÀgÁeï ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÀAUÀgÁUÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3957 ªÀÄ®èªÀÄä gÁdÄUËqÀ À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3958 s̈ÁUÀªÀÄä § À̧ªÀgÁdUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3959 ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ § À̧ªÀgÁdUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3960 ±ÀgÀtUËqÀ ¤AUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3961 ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀ®è¥Àà AiÀÄvÀ£Á¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3962 ¥ÉæÃªÀÄUËqÀ ¸ÁºÀ É̈UËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3963 ¤A É̈tÚ CªÉÆÃUÀ¥Àà ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3964 ªÀÄ®è¥ÀÀà ¤A É̈tÚ ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3965 ±ÁAvÀªÀÄä ±ÀgÀtUËqÀ ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3966 ¸ÁAiÀÄ§tÚ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3967 ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà gÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3968 zÀÆ®¥ÀàUËqÀsÀ § À̧ªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3969 PÀ À̧ÆÛj¨Á¬Ä § À̧¥Àà ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3970 À̧AvÉÆÃµÀ ªÀÄ®ètÚ ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3971 gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀÄAqÀÄgÁªï ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3972 UÀÉÆÃ®¥ÀàUËqÀ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3973 ªÀÄ¯ÁAUÀ¸ï ºÀÄ£ï¸Á¸ï ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3974 ±ÀgÀt¥ÀÀà zÀÄAqÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3975 À̧ÁºÉÃ§UËqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3976 ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3977 PÀÉÃ±À¥ÀàUËqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3978 FgÀAiÀÄå PÀ®èAiÀÄå PÉÆAqÀUÀÄ½ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3979 ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3980 ªÀÄºÁzÉÃ« ±ÁAvÀUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3981 Ȩ́ÆÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀ®è¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3982 ¥ÉæÃªÀÄUËqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3983 ªÀiÁ®¥Àà § À̧¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3984 ¤AUÀ¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3985 ºÉÆ£Àß¥Àà £ÀrUÉÃgÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3986 ªÀiÁ®¥Àà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3987 gÁªÀÅvÀ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3988 ªÀÄ®è¥Àà £ÀrUÉÃgÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3989 § À̧£ÀUËqÀ FgÀ¥ÀàUËqÀ C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3990 ¤AUÀ¥Àà ¹zÀÞ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3991 zÉÊªÀ¥Àà vÉÆÃl¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3992 ©üÃªÀÄtÚ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3993 ªÉÄÊ¯ÁgÀ°AUÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3994 ¹zÀÞ£ÀUËqÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3995 ZÀAzÀæªÀÄä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ©¯Áð »¸Áì ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3996 UÀÄgÀtÚ § À̧tÚ PÀZÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3997 £ÁUÀ£ÀUËqÀ gÉÃªÀtÚ¹zÀÞ¥ÀàUËqÀ PÀZÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3998 À̧ÆAiÀÄðPÁAvÀ FgÀUÀAmÉ¥Àà ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

3999 ªÀÄÄgÉUÀªÀÄä Ȩ́ÆÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀZÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



4000 ±ÀAPÀgÀUËqÀ ZÀ£Àß§ À̧¥ÀàUËqÀ CRAqÀºÀ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4001 zÁ£ÀªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4002 PÉAZÀ¥Àà ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4003 ²ªÀ¥ÀÀà ¹zÀÞ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4004 gÉÃªÀt¹zÀÞ¥Àà ²ªÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4005 § À̧ªÀgÁeï £Á£ÁUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4006 ²æÃ±ÉÊ® £Á£ÁUËqÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4007 CªÉÆÃV ©üÃªÀÄ±Àå AiÀÄvÀ£Á¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4008 ¹zÀÀÞªÀÄä UÀÄgÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4009 §¸ªÀÄä UÉÆÃ®¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4010 w¥ÀàtÚUËqÀ ¹zÀÞ¥ÀàUËqÀ PÀqÀUÉÆÃ®Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4011 gÁZÀAiÀÄå ±ÀgÀ§AiÀÄå ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4012 ªÀÄ®èªÀÄä ±ÀgÀ§tÚ ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4013 § À̧ªÀgÁeï gÁªÀÄ£ÀUËqÀ À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4014 ¹zÀÞ¥Àà ©ÃgÀ¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4015 CA©PÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4016 ¹zÀÞgÁªÀÄ ªÀÄÆvÀð¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4017 ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà UÉÆÃ®¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4018 «gÀÆ¥ÁQë ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð»¸Áì ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4019 ªÀÄrªÁ¼À¥ÀàUËqÀ zÉÆqÀØ¥ÀàUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4020 ªÀiÁ£ÀAvÀUËqÀ ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð»¸Áì ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4021 PÀªÀÄ®¨Á¬Ä £ÀgÀ¹AUÀgÁªï PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4022 ²ªÀ±ÀgÀt¥ÀÀà ¤AUÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4023 ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ PÀqÀPÉÆ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4024 UÀÉÆÃ®¥ÀÀà ZÀ£Àß§ À̧¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4025 ZÀAzÀÀæPÁAvÀ ºÀ¼Éî¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4026 ZÀ£ÀÀß§ À̧¥ÀàUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4027 ¥Àæ s̈ÀÄUËqÀ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4028 § À̧ªÀgÁeï ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà PÀtªÉÄÃ±ÀégÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4029 PÀÁªÀÄtÚ ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4030 ¹zÀÞ¥ÀÀà ±ÀgÀt¥Àà ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4031 UÉÆÃ®¥Àà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4032 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ²æÃ±ÉÊ®UËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4033 À̧ÁºÉÃ§UËqÀ zÉÊªÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4034 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ zÉÊªÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4035 UÉÆÃ®¥Àà gÀÄzÀæUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4036 ¹zÀÞªÀÄä UÉÆÃ®¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4037 F±ÀégÀ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4038 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ zÉÆAr§ À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4039 ªÀÄ»§Ä§° ªÀÄºÀäzï ¸Á¨ï À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4040 ±ÁA s̈À²ªÀAiÀÄå ªÀÄ®èAiÀÄå C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4041 ¹zÀÞgÁªÀÄ ¹zÀÞ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4042 zsÁåªÀÄªÀé À̧AUÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4043 ªÀÄrªÁ¼À¥ÀÀà ªÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4044 À̧AUÀtÚUËqÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4045 gÁAiÀÄ¥Àà ²ªÀ§ À̧¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4046 À̧AvÉÆÃµÀ gÁªÀÄgÁªï PÀZÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4047 ZÀAzÀæPÁAvï ¸ÁºÉÃ¨ï Uëqï AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4048 UÉÆÃ®¥Àà ¸ÁºÉÃ§UËqÀ AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4049 UÀÄgÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4050 zÉÆqÀØ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀgÀ£Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4051 ªÀÄ®èªÀÄä ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4052 § À̧ªÀÄä PÀ¯ÁåtgÁªï ºÀgÀ£Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4053 ZÀ£ÀÀßªÀÄ®è¥Àà ¤AUÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4054 ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¤AUÀ¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4055 ±ÀgÀt¥Àà CqÀ¥Àà PÀ À̧gÀ É̈ÆÃ À̧Ì ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4056 w¥ÀÀàtÚ CªÉÆÃUÀå¥Àà ºÀgÀ£Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4057 ¯ÁqÉè¥ÀmÉÃ¯ï ªÀÄ»§Æ§¥ÀmÉÃ¯ï À̧ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4058 § À̧°AUÀAiÀÄå § À̧AiÀÄå PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4059 «gÀÆ¥ÁPÀëAiÀÄå § À̧AiÀÄå PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4060 gÀvÀß£À¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4061 J®è¥Àà ¹zÀÞ¥Àà ±ÁR¥ÀÄgÀ J¸ï.ªÉÊ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4062 gÀÁAiÀÄªÀÄä zÀÄAqÀ¥Àà ºÀgÀ£Á¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4063 gÀÄzÀæUËqÀ zÀªÀ®AvÀgÁAiÀÄ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4064 É̈ÆÃgÀªÀÄä ªÀÄºÁAvÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4065 ±ÀgÀt¥Àà ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4066 ªÀiÁAvÀ¥Àà § À̧ªÀªÀAvÀgÁAiÀÄ PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4067 C±ÉÆÃPÀ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4068 PÁªÀÄtÚ AiÀÄªÀÄÄ£À¥Àà É̈tÆÚgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4069 UÀÄgÀÄ§ À̧¥Àà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ É̈tÆÚgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4070 ²ªÀ°Ã¯Á £ÁUÀtÚ É̈tÆÚgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4071 § À̧ªÀgÁd UËqÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4072 vÁgÁ¨Á¬Ä ¨Á¥ÀÄUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4073 À̧Ä§âgÁªï PÀÈµÀÚgÁªï PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4074 ¤AUtÚUËqÀ UÉÆÃ®¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4075 ¥ÀArvï § À̧tÚ ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4076 ±ÀAPÀÀæ¥Àà CAiÀÄå¥Àà ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4077 C¤vÁ § À̧ªÀgÁeï ºÀgÀ£Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4078 À̧ÄgÉÃ±ï ¸ÁºÉÃ§UËqÀ ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4079 § À̧ªÀgÁeï UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4080 PÀ¯Áåt¥Àà UÉÆÃ®¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4081 ªÀÄ®è¥Àà gÉÃªÀt¥Àà CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4082 CªÀÄ®¥Àà J®è¥Àà ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4083 AiÀÄ±ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ UÉÆÃ®¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4084 ¸ÁºÉÃ¨ï¯Á¯ï £À©Ã¸Á¨ï ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4085 zËªÀ®¸Á¨ï £À©Ã¸Á¨ï ªÀiÁ£À¹ºÀÄtV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4086 zÉÆqÀÀØ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4087 ²ªÀ¥Àà ¹zÀÞ¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4088 ±ÁAvÀ¨ÁV § À̧¥Àà ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4089 ªÀÄ®è¥Àà À̧AUÀtÚ ºÀAUÀgÁUÀ PÉ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4090 eÉÊvÀÄ© £À©Ã¸Á¨ï À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4091 PÀÄvÀÄâ¢ÝÃ£ï ºÀÄ Ȩ́Ã£ï¸Á§ À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4092 ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄ®Ì¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



4093 EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï ªÀÄ®Ì¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4094 £ÁUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4095 ªÀÄ®ètÚUËqÀ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4096 ¯Á É̄Ã¥ÀmÉÃ¯ï SÁ¢Ãgï¥ÀmÉÃ¯ï PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4097 £ÀrUÉÃgÁ¥Àà ±ÀgÀt¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4098 ªÀÄ®è¥Àà PÀ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4099 ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4100 À̧AUÀ£ÀUËqÀ ±ÁAvÀUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4101 ©AzÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4102 ²ªÀ°AUÀ¥ÀÀà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4103 zÉÃ«AzÀæAiÀÄå CAiÀÄå¥ÀAiÀÄå C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4104 ¤AUÀtÚ ¥ÀgÀÄvÀ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4105 gÁeÉÃAzÀæ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀqÀUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4106 ¹zÀÞªÀÄä ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ºÀAUÀgÁUÀ PÉ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4107 ªÀÄ®èAiÀÄå § À̧¥ÀàAiÀÄå C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4108 ¹zÀÞtÚ gÉÃªÀ¥Àà ©¯Áð ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4109 ¤AUÀ¥Àà PÀ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4110 CtÚAiÀÄå £ÁUÀ¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4111 FgÀAiÄå ¹zÀÞgÁªÀÄAiÀÄå ªÀqÀUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4112 À̧Ä s̈Áµï ¦qÀØ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4113 À̧AUÀtÚUËqÀ ªÀÄ É̄èÃ¥ÀàUËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4114 ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉÃªÀt¹zÀÞ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4115 ¹zÀÞªÀÄä ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ ©¯Áð »¸Áì ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4116 ªÀiÁ£À¥Àà ±ÀgÀt¥Àà £ÁUÀgÀºÀ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4117 ¥ÀªÀqÉ¥Àà gÉÃªÀ¥Àà ©¯Áð »¸Áì ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4118 PÀ®è¥Àà ZÀ£Àß§ À̧¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4119 ¤Ã®ªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4120 ¹zÀÞgÁªÀÄ¥ÀÀà ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4121 ±ÀgÀtUËqÀ PÀ¯ÁåtgÁAiÀÄ ºÀgÀ£Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4122 s̈ÀUÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¹zÀÞ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4123 w¥ÀàtÚ ¤AUÀtÚ AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4124 ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä ¤AUÀtÚ AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4125 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ CªÉÆÃUÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4126 zÉÆqÀØ¥ÀÀà ²ªÀ¥ÀàUËqÀ L£À¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4127 ±ÁgÀzÀ¨Á¬Ä °AUÀ£ÀUËqÀ AiÀÄvÀ£Á¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4128 ¹zÀÞ£ÀUËqÀ zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4129 PÉAZÀgÁAiÀÄ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4130 §®ªÀAvÀ¥Àà ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4131 ±ÉÃRgÀ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà PÉÆÃt¹gÀ À̧V ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4132 FgÀtÚ UÀqÀUÉ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4133 °AUÀ£ÀUËqÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4134 PÀ®è¥Àà ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà AiÀÄvÀ£Á¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4135 C£Àß¥ÀÆtð ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4136 ±ÁAvÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4137 ¸Á§ªÀé zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4138 ¹zÀÞ¥Àà ZÀ£Àß§ À̧¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4139 À̧Ä¤ÃvÁ ®Pàëöäuï AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4140 ±À²PÀ¯Á zÀAqÀ¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4141 ºÀÁ É̄¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4142 ±ÀgÀt¥Àà ¸ÁºÉÃ§UËqÀ PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4143 ¥ÀæPÁ±ï UÉÆÃ®¥Àà PÀÄgÀ®UÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4144 ±ÁAvÀ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ PÀqÀPÉÆÃ¼À ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4145 zÉÃ£ÀÄ xÁªÀÅgÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4146 UËgÀªÀé ©üÃªÀÄ¥Àà ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4147 AiÀÄAPÀªÀé gÁªÀÄAiÀÄå CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4148 £ÁUÀ°AUÀ ±ÀgÀt§ À̧¥Àà ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4149 À̧vÀåªÀÄä ªÀÄ®Ì¥Àà PÉÆAqÀUÀÄ½ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4150 ®Pàëöäuï TÃgÀÄ C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4151 PÀÈµÀÚ¥Àà s̈ÉÆÃdÄ C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4152 ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4153 zsÀ£À¹AUï zÉÃªÀÅ C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4154 FgÀ¥Àà ¸Á§tÚ À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4155 UÀÄgÀtÚ UÉÆÃ®¥Àà PÀZÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4156 ªÀÄgÉUÉ¥Àà ±ÁAvÀ¥Àà C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4157 ±ÀgÀtªÀÄä ¨Á§Ä PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4158 ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¹zÀÞ¥Àà ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4159 w¥ÀàtÚ ±ÀgÀt¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4160 £ÁUÀªÀÄä ZÀ£Àß§ À̧¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4161 zÉÃªÀQ ZÀ£Àß¥Àà ªÀÄ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4162 ®QëöäÃ¨Á¬Ä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4163 «oÀ® gÁªÀÄZÀAzÀæ AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4164 gÀÆ¥À¹AUï «oÀ® AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4165 ±ÀAPÀgÀ ®ÄA§Ä AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4166 ªÀÄgÉªÀÄä ¸ÁAiÀÄ§tÚ À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4167 ±ÀAPÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4168 zÉÆqÀØ¥Àà ºÁ®¥Àà CRAqÀºÀ½î ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4169 eÉÊgÁªÀiï  UÀÄAqÀÄ AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4170 À̧ÉÆÃªÀÄ¨Á¬Ä É̄ÆÃPÀ¥Àà ªÀ¸ÁÛj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4171 «£ÉÆÃzï «oÀ® AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4172 gÀÁªÀÄZÀAzÀæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ AiÀÄqÁæ«Ä ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4173 PÀÉAZÀ¥Àà ²ªªÀÄä ªÀÄÁUÀtUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4174 ©üÃªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4175 § À̧ªÀgÁeï ®Pàëöäuï À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4176 PÀªÀÄ®¨Á¬Ä UÀÄgÀÄ£Áxï ©¯Áð»¸Áì ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4177 ¸Á§ªÀé ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà PÀ®ªÀÄgÀV ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4178 s̈ÉÆÃdÄ PÀÈµÀÚ C¯Áè¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4179 ªÀÄgÉªÀÄä ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4180 §®ªÀÄä PÀÈµÀÚ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4181 § À̧ªÀÄä w¥ÀàtÚ ºÀgÀ£Á¼À © ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4182 UÀAUÀªÀÄä ªÀÄrªÁ¼À¥Àà PÉÆqÀPÀ¯ïè ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4183 ªÀÄgÉUÀªÀÄä ¹zÀÞ¥Àà PÀZÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4184 £ÀAzÀ£ïUËqÀ ¹zÁæªÀÄ¥ÀàUËqÀ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4185 ¤AUÀtÚ £ÁUÀ¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ



4186 UÀÉÆÃ¥ÀtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4187 FgÀUÀAmÉ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÀqÀUÉÃgÁ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4188 zÉÆqÀØ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀZÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4189 ¹zÀÞ¥Àà ©üÃªÀÄ±À¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4190 ¹zÀÁæªÀÄ¥Àà ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ PÀZÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4191 AiÀÄAPÀ¥Àà § À̧¥Àà À̧Ä§AqÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4192 ¹zÁæªÀÄ¥Àà § À̧ªÀAvÀgÁAiÀÄUËqÀ ºÀAUÀgÀUÁ PÉ. ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4193 §®ªÀAvÀ ªÉÄ®¥Àà EeÉÃj ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ

4194 zÉÆqÀÀØªÀÄä ªÀÄºÁAvÀ¥Àà PÀZÁ¥ÀÄgÀ ®WÀÄ ¥ÀÆµÀPÁAµÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ
4195 ಭಲೆಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4196 ಚಲಬಾಯಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4197 ಭಸಭಮ ದ್ ಸನೋಫ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4198 ಗೊಲಲ ಲಪ ಗೌಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4199 ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4200 ದೇಶಿಕಿುಂದರ  ಗೌಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4201 ರಾಮು PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4202 ಸೋಭಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4203 ಶನಾವಪ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4204 ತಿಪ ಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4205 ಯಂಕಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4206 ಬಿೋಭಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4207 ನುಂಗಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4208 ದಲಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4209 ಸಂಗಿೋತ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4210 ಫಷರಾಜ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4211 ವಿಶವ ರಾಧಯ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4212 ನಬಿಸಾಬ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4213 ಶಿವಾನಂದ ಸಾವ ಮಿಗಳು PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4214 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಆಮಪ  ಭೋಷಗಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4215 ವಿವವ ನಾಥ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4216 ಶಿಶಂಕರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4217 ರಾಜಶೇಖರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4218 ಭಕೂ ಮ್ ಟೇಲ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4219 ನುಂಗಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4220 ಭಸಭದ್ SAB PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4221 ಹಯಗಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4222 ತ್ರಮಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4223 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4224 ನುಂಗಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4225 ಯವಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4226 ಸಿದು ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4227 ಮಂರ್ಜನಾಥ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4228 ದಮ ಜಾ ಎುಂ ಕಿೋಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4229 ಸಿದು ರಾಭ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4230 ರ ಭುಿ ನಂದ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4231 ಸೋಭಶೇಖರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4232 ನುಂಗಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4233 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4234 ಲಕೆವ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4235 ದಯನಂದ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4236 ಯಮಶ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4237 ಭಲಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4238 ಸಿದು ಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4239 ಶುಂತಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4240 ಮಾಳಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4241 ಫಷರಾರ್ಜ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4242 ಶಿವಯಣ್ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4243 ಹುಷನಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4244 ಪ್ಪುಂಡು ನಾಮಕ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4245 ನಜಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4246 ಶುಂತಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4247 ದತೂ ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4248 ಭಣ್ಮಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4249 ನುಂಗಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4250 ತ್ರಮಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4251 ಶಿಶುಂತಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4252 ಷಕರ ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4253 ಫಷರಾಜ ಜಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4254 ಭಾಗಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4255 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4256 ಶಿಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4257 ವಿೋರೇಶ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4258 ಬಿೋಯಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4259 ಚನನ ಫಷಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4260 ದೇವಾನಂದ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4261 ಫಷವಂತಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4262 ಶಿವಯಣ್ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4263 ಫಷರಾಜ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4264 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿೋಕ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4265 ದೌಲತರಾಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4266 ಶಿರ ೋಕಾುಂತ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4267 ನಾಗಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4268 ಬಾಬಾಸಾಬ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4269 ಶಂಕರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4270 ರಾಜಶೇಖರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4271 ಸಿದು ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4272 ಷರೋಜಾ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4273 ವಿೋಯಬದರ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4274 ಸಂಗಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4275 ಬಾಬು PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4276 ಲಚು ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4277 ಶುಂತಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4278 ಶಿಶಂಕರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4279 ವಯಣ್ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4280 ಕಿಸಾನರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4281 ಯತನ ಬಾಯಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4282 ಶಂಕೄರ ಪ  ನೆಡಗಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4283 ಲಡಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4284 ಕಿಸಾನರಾವ್ ರಾಥೋಡ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4285 ಭಹಾದೇವಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4286 ಯಣ್ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4287 ದೇನು PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4288 ಶಿವಾನಂದ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4289 ಸಂಗಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4290 ಸುಭಾಷ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4291 ಸುಭಾಷ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4292 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt



4293 ಸಿದು ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4294 ಪುಲಾ ಸಿುಂಗ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4295 ಜಿೋಷತವ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4296 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4297 ಫಸದ್ದು ರ್ ರಾಥೋಡ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4298 ಕುಶ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4299 ಮುಕುುಂದ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4300 ಪಿರ ೋಮಾಸಿುಂಗ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4301 ಕಭಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4302 ನೆಸರು ರಾಥೋಡ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4303 ತೇರ್ಜ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4304 ಕಶು ರಾಥೋಡ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4305 ಗಣ್ತಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4306 ಶಿವಾನಂದ ದ್ರಯ ಭಗೊುಂಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4307 ಜಡದರಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4308 ಸಂಗಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4309 ಗಂಗಾಬಾಯಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4310 ಫಷಪ  ಚಟೆ್ಟ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4311 ಶಿಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4312 ಭೋಮಾಶಿುಂಗ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4313 ಷದ್ರನಂದ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4314 ಲಲತಬಾಯಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4315 ಸುನಲ್ ರಾಥೋಡ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4316 ವಿನೋದ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4317 ಕಾಯಣ್ಪ ಗೌಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4318 ಸಿದು ರಾಭ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4319 ಚಂಡಿಬಾಯಿ ರಾಟೋಡ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4320 ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4321 ಸಂತೋಷ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4322 ಶಿರಾಜ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4323 ರೇವು PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4324 ಸಂತೋಷ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4325 ಅಬುು ಲ್ ಖದರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4326 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4327 ರಾಜಕುಮಾರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4328 ತ್ರಮಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4329 ಭಲೆಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4330 ಅಶೋಕ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4331 ಸಾಹೇಫಗೌಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4332 ಭಲಲ ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4333 ಗರುಫಷಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4334 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4335 ಗುಂಡಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4336 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4337 ದತೂ ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4338 ಭಲಲ ಪ  ಮಾಲ ಬಿರಾದ್ರರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4339 ಶಿಯೋಗಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4340 ಶಿಕಾುಂತವ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4341 ಸಣ್ಮಂತ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4342 ಬೈಲಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4343 ಭೋಯಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4344 ಸೋಭರಾಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4345 ಚುಂದಿಬ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4346 ಸಾಹೇಫಗೌಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4347 ವಯಣ್ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4348 ಉಮಾಶಿರ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4349 ಕರೆಪ  ರಾಭಣ್ಣ  ಸಟೆ್ಟ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4350 ಶಿಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4351 ಭಾಗಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4352 ರ ಕಾಶ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4353 ಶಿರ ೋ ಧಮುವ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4354 ರ ದಿೋಪ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4355 ನಾಗೇುಂದರ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4356 ವಯಣ್ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4357 ಫಷಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4358 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಸಚು ಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4359 ಸಿದು ಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4360 ಅವ ಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4361 ಭಹಾುಂತೇವ ನಡುವಿನಭನ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4362 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4363 ಭಲಲ ಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4364 ಭೂತಲ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4365 ಈಯಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4366 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4367 ಭಲಲ ಭಮ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4368 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4369 ಅಜಿೋಮ್ ಪ್ಪಶ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4370 ಸಿದು ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4371 ರಾಜಶೇಖರ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4372 ಅಬುು ಲ್ ಸಾಬ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4373 ಭೋಭಣ್ಣ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4374 ಸಿದು ಲುಂಗ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4375 ಫಷರಾಜ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4376 ಕಲಾಯ ಣ್ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4377 ರಾಚಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4378 ಭಲಲ ಪ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4379 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4380 ಷದ್ರನಂದ್ PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4381 ರೇಣ್ಸಿದು PÀÈ¶ AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
4382 ಫಸದ್ದು ರ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4383 ಭಹಬೂಬ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4384 ಇಮಾಮಾ ಶ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4385 ಬಾನುಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4386 ಕಾಶಿಮ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4387 ಹುಸ್ನ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4388 ದಷೂ ಗಿೋರ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4389 ಇಬಾರ ಹುಂ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4390 ನವಾಬ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4391 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4392 ಭಹೇಬೂಬ್ ಪ್ಪಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4393 ಸುನೋತ್ರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4394 ಶಿರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4395 ಭಲಲ ನಗೌಡ ಎಸ್ ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4396 ಶುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4397 ನಾಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4398 ಹೆಮೄರ ಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4399 ಅಭಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4400 ಹುಲ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4401 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4402 ಗೌಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4403 ವಿಲಾಸ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4404 ವಿಶವ ರಾಧಯ  ಅುಂಗಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4405 ಗಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4406 ಮುನಾನ  ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4407 ರಾಜಿಮ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4408 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4409 ಉಮಾಮ ರ್ ಫಾಯಕ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4410 ಭಸಮ ದ್ ಅಸಿೋಫ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4411 ಬೇಗಂ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4412 ಹಂಭಮ  ಗೌಡತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4413 ಭಹಾುಂತೇಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4414 ಚನನ ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4415 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4416 ಬಾ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4417 ಜೈನ ದಿವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4418 ವಿೋಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4419 ಮಾಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4420 ನಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4421 ಡಿಆರ್ ನರಂಜನಕುಮಾರ್ ನಸಿೂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4422 ವಿಭು ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ನಾಕೄವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4423 ವಯಣ್ಭಮ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4424 ಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಕಟೆ್ಟ ಭನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4425 ಬಾಪು ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4426 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4427 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4428 ಯಸುಲಾಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4429 ಶಿವುಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4430 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4431 ಶಂಕಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4432 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ನಂದ್ದರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4433 ವಯಣ್ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4434 ಮೆಫಬ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4435 ಭಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4436 ಷರೋಜಿನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4437 ಭಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4438 ದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4439 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4440 ಭಹಬೂಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4441 ಬಿೋಯಪ  ಬಿರಾದಗೊೋಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4442 ಸಬಿೋಬ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4443 ಬಂಡೇನವಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4444 ಡೌಲತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4445 ತ್ರಮಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4446 ಸುನಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4447 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4448 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4449 ಗರುನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4450 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4451 ಉಮಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4452 ಫಷಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4453 ವಿಶವ ರಾಧಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4454 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4455 ದುಗವಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4456 ಕಾಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4457 ಶಿರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4458 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4459 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4460 ಮಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4461 ಹುಸೇನಪ್ಪಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4462 ಫಷಾ ಣ್ಣ  ವಿ ದಂಡಗುಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4463 ಬಾಬೌರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4464 ಭಾಗಯ ವಂತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4465 ಶಿಕಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4466 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4467 ಮಂರ್ಜಳಾ ಎಸ್ ದಂಡುಗ ುಂಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4468 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4469 ಷಯಷವ ತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4470 ನಾಗರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4471 ನಾಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4472 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4473 ಭರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4474 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4475 ತಿಪ ಣ್ಣ  ರಾಜಣ್ಣ  ನಾಲೇಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4476 ಗಂಗಾಭ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4477 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4478 ನುಂಗಣ್ಣ  ಸುುಂಗಾೂ ನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4479 ಅಲಾಲ  ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4480 ಬಾಬುರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4481 ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4482 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4483 ಸಿದ್ರರ ಭ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4484 ಯಮಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4485 ಭಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4486 ನೌಷಾದ್ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4487 ಸಿದು ವಿೋಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4488 ಗಫೂರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4489 ಮಾರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4490 ಅಮಿೋನಾ ಬಿಐ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4491 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4492 ಕಾುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4493 ದಂತಪ  ಹೋರೋರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4494 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4495 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4496 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4497 ವಿಶವ ರಾಧಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4498 ರ್ಜಭಮ ಣ್ಣ  ಜಂಗಿಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4499 ರಾಭಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4500 ದೇವುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4501 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4502 ಕಾಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4503 ಸಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4504 ಮೆದುನ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4505 ಭಹಬೂಬ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4506 ಬಿೋಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4507 ಗರುಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4508 ಭಸಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4509 ಕಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4510 ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4511 ಸಾಲಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4512 ಚನನ ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4513 ಹುಣ್ಚಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4514 ಮಂರ್ಜಳಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4515 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4516 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4517 ಗಿರಿಜಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4518 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4519 ಬ್ಲಬಿಟ್ರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4520 ನಾಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4521 ಭನಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4522 ಹುಸೇನ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4523 ಅುಂಬಿಕಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4524 ಭೋಭಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4525 ಗಫೂರ್ ಷಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4526 ದ್ರಯ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4527 ಶಂಭುಲುಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4528 ರಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4529 ಸಣ್ಮಂತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4530 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4531 ವಿೋಯಕ್ಷ್ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4532 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4533 ಮಭನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4534 ನಾಗ ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4535 ರಾಮು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4536 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4537 ಕರುಣ್ಣಕಿಷ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4538 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4539 ಮಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4540 ಭಸಮ ದ್ ಅಬುು ಲ್ ರೈಭನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4541 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4542 ಜಾನ ಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4543 ಶಿಲುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4544 ಫಶಿರ್ ಭಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4545 ಗೊೋಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4546 ವಿೋಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4547 ತಿಪ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4548 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4549 ಭಲನ್ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4550 ದಯನಂದ್ ಸಾವ ಮಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4551 ಭಲಾಲ  ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4552 ಷದ್ರಶಿ ರೆಡಿಡ  ಅಕಾಯಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4553 ಷಯಷವ ತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4554 ಮೆನುದಿು ನಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4555 ಹುಸೇನ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4556 ಅಮಯ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4557 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4558 ಭೋಭಶಂಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4559 ಸನಮಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4560 ಜಗದಿೋಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4561 ಗೌಡಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4562 ಶಿಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4563 ಶಂಕಯ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4564 ಕಯಣ್ಮಯ  ಸಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4565 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4566 ಫಷಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4567 ಅಷಲ ುಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4568 ಶಿಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4569 ಇಮಾುಂಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4570 ಭಹೇಬು ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4571 ಲಾಲಹ ಭಮ ದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4572 ಸುಮಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4573 ಸಿದ್ರರ ಭಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4574 ದ್ರಲಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4575 ಭರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4576 ಭೋಮಾ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4577 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಷನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4578 ಚನನ ಭಲಲ ಮಯ  ಜಿ ಹರೇಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4579 ಕುಟ್ಟಜ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4580 ಭಹಾದೇವಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4581 ನಾಗಪ  ಪೂಜಾರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4582 ಹುಸೇನ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4583 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4584 ಸಿದು ಲುಂಗಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4585 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4586 ಯಮಶ ಎಸ್ ಬ್ಲುಂಗಳೂರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4587 ವಿಶವ ರಾಧಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4588 ಭಲಕಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4589 ಗಣ್ಸಾಗಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4590 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4591 ಶಿಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4592 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4593 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4594 ರಾರ್ಜ ಗರುಪ  ಹಂಗಯಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4595 ಅುಂಜಂದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4596 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4597 ಶಿಕಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4598 ಹುಸ್ನ್ ಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4599 ಗಯಲುಂಗಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4600 ಸನಮ ುಂತ್ ರೇ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4601 ಸುಫವು ುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4602 ಬಾಪು ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4603 ಅಶೋಕ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4604 ಕಾಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4605 ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4606 ಪ್ಪವತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4607 ದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4608 ವಿವವ ನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4609 ವಬಾನಾ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4610 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4611 ವರಿೋ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4612 ನಾಗೇಶ ಸುಡಪ  ಪೂಜಾರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4613 ಮಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4614 ಸಣ್ಮಂತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4615 ಶಿವಾನಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4616 ಕಾಶಿತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4617 ಶಿವಾನಂದ ಸಾವ ಮಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4618 ಭಲೆಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4619 ದ್ರಲಾಾ ಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4620 ಭಾಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4621 ಭಲ್ಲ ೋವ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4622 ಕಯಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4623 ಭಲಲ ನಾಥ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4624 ರ ಧಾನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4625 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4626 ಅಬುು ಲ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4627 ಆಮಿೋನ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4628 ಸಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4629 ಶಿವಾನಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4630 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4631 ಷಯಷವ ತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4632 ಗಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4633 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ರಾವ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4634 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4635 ರ ತ್ರಪ್ ಸಿುಂಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4636 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4637 ಶುಂತಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4638 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4639 ಶಂಕೄರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4640 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4641 ಭಹೋಫಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4642 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4643 ಜಟಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4644 ಮಾಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4645 ವಿವವ ನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4646 ರಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4647 ಶಂಕಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4648 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4649 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4650 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4651 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4652 ಚುಂದ್ ಬಿೋ ಅರ್ಜವಣ್ಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4653 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4654 ಸೇಹೆದ್ ಯಹಮಾನ್ ಪ್ಪಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4655 ವಯಣ್ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4656 ಭಲ್ಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4657 ಮಾಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4658 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4659 ಷಮಯ ದ್ ಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4660 ಯವಿಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4661 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4662 ಎಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4663 ವಯಣಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4664 ಫಷಯಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4665 ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4666 ಸನಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4667 ಶಿರ ೋದೇವಿಗೌಡತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4668 ಕಿರು ನಾಮಕ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4669 ಭೋಭಶಂಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4670 ಜಗದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4671 ಕಾಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4672 ಮಲಲ ಭಮ  ನಾಯೆೋಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4673 ರಾಚಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4674 ಲಕಿಷ ಮ  ಅಶೋಕ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4675 ಶುಬಗೌಡ ಕೄ ಇಮಾಮ ನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4676 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4677 ಭಹಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4678 ಭರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4679 ಎಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4680 ಮಭನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4681 ನುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4682 ಈಯಣ್ಣ  ಹುಗಿಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4683 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4684 ನುಂಗಭಮ  ಕಡಕಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4685 ಶಿೋಲರೋದಿು ೋನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4686 ಯಫಿಕ್ ಬಾಬಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4687 ಶುಂತಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4688 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4689 ಸಾಮಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4690 ಅನನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4691 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4692 ಬಾನು ದಿವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4693 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4694 ಮಾರೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4695 ಸನಮಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4696 ಸಣ್ಮಂತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4697 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4698 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4699 ಶೇಖಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4700 ಈಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4701 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4702 ಸಾಮಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4703 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4704 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4705 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4706 ಶಿರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4707 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4708 ಭಹೇಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4709 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4710 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4711 ದೇರಾಜ್ ಜಡಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4712 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4713 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4714 ರಾಜಿಮ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4715 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4716 ಚಂದ ಪ್ಪಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4717 ಲಾಲಾ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4718 ಯಭಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4719 ವಿಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4720 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4721 ಅಮಯ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4722 ದೇಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4723 ದ್ರಲ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4724 ದೇಕೆಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4725 ಗರುಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4726 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4727 ಸಿದು ಲುಂಗಪ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4728 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4729 ಬಂಡಗಿ ಎಸ್್ಎಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4730 ಶಿಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4731 ತಿೋಥವಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4732 ಭಲಲ ನಾಥ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4733 ಜಲಾಲಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4734 ಶಕಿಲ್ ಅಸಮ ದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4735 ದೌಲತ್ರರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4736 ಭಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4737 ನುಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4738 ಶಿಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4739 ರಾರ್ಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4740 ಶಿಕುಮಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4741 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4742 ಅನನ ರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4743 ನಾಗರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4744 ನಾಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4745 ಗೊಫರು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4746 ಸುಮಿತ್ರರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4747 ಶಿ ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4748 ಅಮಯ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4749 ಭಹಾದೇ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4750 ಪುತ್ರಳ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4751 ಭಸದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4752 ನಾಗರಾಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4753 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4754 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4755 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4756 ಫಡಿಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4757 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4758 ಇರಾಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4759 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4760 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಗೌಡ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4761 ಜಗದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4762 ದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4763 ಖಾಸಿುಂ ಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4764 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಶಿಲುಂಗಪ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4765 ನಭವಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4766 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4767 ಚಂದರ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4768 ಸಾಮಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4769 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4770 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4771 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4772 ಕಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4773 ಮುದುಕಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4774 ವಹೋದ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4775 ಹುಸೇನ್ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4776 ಭಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4777 ಭಹಬೂಬ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4778 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4779 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4780 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4781 ಫಷಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಸಾಾ ಯಭಠ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4782 ಎಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4783 ಚಿದ್ರನಂದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4784 ಸಂಗಣ್ಣ  ಸಯಯ ಳ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4785 ಅಬಿಬ್ ಸಾಬ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4786 ಸಂಗಿೋತ್ರ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4787 ಫಷರಾಜೇವವ ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4788 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4789 ಚಂದರ ಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4790 ರ ಕಾವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4791 ಸಾಮಬಾ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4792 ದೇವುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4793 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4794 ಸನಮಂತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4795 ಭಹಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4796 ಶಿವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4797 ಅಮಿೋನ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4798 ಸಬಿೋಬ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4799 ಅಮಿೋನಾ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4800 ಶುಂತಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4801 ಫನನ ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4802 ನೋಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4803 ತೋಟಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4804 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4805 ಅಮಿನಾಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4806 ಸಾಮಫಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4807 ಚಂದ್ರರ ತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4808 ವಿಠಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4809 ನಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4810 ಮಾಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4811 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4812 ಸಳೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4813 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಚೌದರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4814 ಅಮೃತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4815 ನುಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4816 ರ ವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4817 ಭಹಾುಂತಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4818 ಸಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4819 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4820 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4821 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4822 ಶಂಕಯಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4823 ನುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4824 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4825 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4826 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4827 ವಿಠಲ ಕುಲಕಣಿವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4828 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4829 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4830 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4831 ಷಮಯ ದ್ ಜಾನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4832 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4833 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4834 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4835 ಶಂಕಯಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4836 ಭಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4837 ಭೋಯಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4838 ಸಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4839 ಫನನ ಪ  ಕೄ ಸಿಗವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4840 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸನೋಫ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4841 ಇಲಮಜಟ್ಟಲ್ ಖಾದಿಯಪ್ಪಟೇಲ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4842 ಶಿವಾನಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4843 ಶಿಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4844 ಯಕಫಲ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4845 ಭಸಮ ದ್ ಹುಸ್ನ್ ಬಾಷಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4846 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4847 ಅಲಭೆಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4848 ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4849 ಷಯಷವ ತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4850 ಭರೆಪ  ಬೋಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4851 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4852 ಅಮೃತ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4853 ಜಿಲಾನ ಪ್ಪಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4854 ಭಲಂಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4855 ರುದರ ಮುನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4856 ಭಲಲ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4857 ಅರುುಂದತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4858 ವಯಣ್ ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4859 ನುಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4860 ದೇವಿೋುಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4861 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4862 ಪ್ಪಯ ಯಟರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4863 ನುಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4864 ಅಬುು ಲ್ ಸೇಲಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4865 ಬಾಬು ಮಿಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4866 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4867 ಜನಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4868 ನಾಗಯತನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4869 ಮಂಗಳಬಾಯಿ ಕುಲಕಣಿವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4870 ಇಬಾರ ಹುಂ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4871 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4872 ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4873 ವಯಣ್ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4874 ಭಹೇವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4875 ಭಲೆಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4876 ಕಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4877 ಗರುಸಿದು ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4878 ಶಿಕುಮಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4879 ಷಕೆುಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4880 ಅನನ ರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4881 ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4882 ಸಿದ್ರರ ಭಪ  ರುಕೆಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4883 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4884 ಷಫವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4885 ಭಲಲ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4886 ಶಿಗಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4887 ದಷೂ ಮಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4888 ಜಾವೄಡ್ ಪ್ಪಯ ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4889 ಶಿರೆಡಿಡ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4890 ವಯಣ್ ಫಷ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4891 ಮಾದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4892 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4893 ಭೋಭಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4894 ದೌಲತರ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4895 ಚಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4896 ವೄುಂಕೇೋಬಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4897 ಜಿಲಾನ ಗೊೋಡೇಕರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4898 ಭಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4899 ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4900 ಮಂರ್ಜಳಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4901 ಗುಂಡೇರಾವ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4902 ವಶಿಕಾುಂತ್ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4903 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4904 ಮಾಶ ಬಿೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4905 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4906 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4907 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4908 ಶೋಭಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4909 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4910 ಬಿಸಿಮ ಲಾಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4911 ಫಷಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4912 ಭಡಿವಾಳಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4913 ಚೆನಾನ  ರೆಡಿಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4914 ನುಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4915 ವಿಜಮ ಲಕಿಷ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4916 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4917 ಚಂದರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4918 ಸುಜಾತ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4919 ಜಾಪರ್ ಹುಸೇನ್ ಹುಯಷಗುಂಡಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4920 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೇಯಿನುದಿು ೋನ್ ಟೇಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4921 ಶಿಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4922 ಫಷಾ ಭಮ  ತಳವಾಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4923 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಕೄ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4924 ಕರುಣ್ಣಸಾಗರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4925 ಲಾಲಬ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4926 ವಯಣ್ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4927 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4928 ನೋಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4929 ಶುಂತಭಮ ಗೌಡತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4930 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4931 ಷಫಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4932 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4933 ಫಶುಮಿಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4934 ಸುಯನಾದೇವಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4935 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4936 ಭೋಮು ನಾಮಕ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4937 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4938 ವಯಣ್ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4939 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಓಸಾಮ ನ್ ಪ್ಪಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4940 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4941 ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4942 ಶೈಲಶಿರ ೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4943 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕಣಿವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4944 ಫಷರಾಜ ಇನಾಭದ್ರಯ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4945 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4946 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ



4947 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4948 ಗಂಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4949 ಭಸಮೂದ್ ಟ್ಟಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4950 ವಯಣ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4951 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4952 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4953 ನುಂಗಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4954 ಖಾಜಾ ಹುಷೆನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4955 ವೄುಂಕಣ್ಬಟ್ ಗಡಡ ದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4956 ಶಡಕ್ಷ್ರಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4957 ಗಡಭ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4958 ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4959 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4960 ನಬಿ ಪ್ಪಟೇಲ್ ರಂಜನಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4961 ದೇಕೆಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4962 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4963 ದೇವಿೋುಂದರ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4964 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4965 ಸಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4966 ರೆವು ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4967 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4968 ಭೋಭರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4969 ಶಿಣ್ಣ  ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4970 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4971 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4972 ಇಮಾಬ್ಲಗ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4973 ಕಾುಂಟಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4974 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4975 ಸಿದು ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4976 ಹನನ ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4977 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4978 ಜೈಶಿರ ೋ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4979 ಯಫಿಕ್ ಅಸಮ ದ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4980 ನುಂಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4981 ರಾಮಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4982 ಜಯ ೋತಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4983 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4984 ಅುಂಫರಾಮ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4985 ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4986 ಫಷಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4987 ಜಲಲ್ SAB ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4988 ಶುಂತಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4989 ಬಿಪ್ಪಶ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4990 ಸಿದು ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4991 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4992 ಗರುನಾನ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4993 ರೋಮಶ ಚಮಾವ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4994 ಅಮಯ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4995 ಪ್ಪವತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4996 ಈಯಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4997 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4998 ದಲಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
4999 ಸಾವಿತಿರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5000 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5001 ಗೌಯಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5002 ಬಾಬು ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5003 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5004 ಈವವ ಯಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5005 ಭಹಾನಂದ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5006 ಮುಮಾೂ ಜ್ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5007 ವಯಣ್ ಗೌಡ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5008 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5009 ಭಲಲ ಣ್ಣ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5010 ದ್ರಮ ತಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5011 ಬಾಷಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5012 ಸಂರ್ಜ ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5013 ರಾಜಶೇಖರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5014 ಭಹಬೂಬ್ ಷಬ್ ಅಜಿನ ವಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5015 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5016 ಅಭಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5017 ಅಬೇಡ್ರ ಬೇಗಂ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5018 ಫಿರೋಜ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5019 ಚನನ ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5020 ವಯಣ್ಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5021 ವಯಣ್ಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5022 ನಾಗಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5023 ಕಭಯಲ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5024 ನಜಾಮ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5025 ದೇಕಭಮ  ವಯದಿಗಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5026 ಸೈಮದ್ ಅಮಿೋರ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5027 ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5028 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5029 ಫಷರಾಜ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5030 ಅಬುು ಲ್ ಬಾಷಾ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5031 ನಾಗಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5032 ಕಾಳಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5033 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5034 ಲಲತ್ರ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5035 ದೇಪ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5036 ಇರಾಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5037 ಗೌಡಪ  ಗೌಡ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
5038 ಕಭಲಭಮ ©ÃdUÀ¼À ¥ÀÆgÉÊPÉ
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1

PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀA¨ÁgÀ           
UÁæªÀÄ: ªÀÄ¯Áè̈ ÁzÀ

eÉÃªÀVð
ಆತಮ ಸತಯ

2

¸ÀÄgÉÃ±À vÀAzÉ PÀÄ¥ÉÃAzÁæAiÀÄ UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV         
     UÁæªÀÄ: ªÀÄAzÉªÁ®

eÉÃªÀVð
ಆತಮ ಸತಯ

3

±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ZÀ£ÀÆßgÀ           
UÁæªÀÄ: ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ J¸ï J

eÉÃªÀVð
ಆತಮ ಸತಯ

4 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Àà        ¸Á: §¼ÀÆîAqÀV eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

5
ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆ¢£À¸Á§    ¸Á: 
eÉÃgÀlV

eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

6 ºÀÀÆªÀuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀÆeÁj eÉÃªÀgÀV ಆತಮ ಸತಯ

7
¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ   ¸Á: 
PÀÄªÀÄä£À¹gÀ¸ÀV

eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

8
AiÀÄªÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£Àß¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: 
L£Á¥ÀÆgÀ

eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ



9
FgÀtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ       ¸Á: 
ªÉÆUÀ£À ElUÁ 

eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

10
²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÁºÉÃ§UËqÀ       ¸Á: 
PÀÄPÀ£ÀÆgÀ

eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

11 ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà     ¸Á: PÀgÀ£À½î eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

12
§¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ     ¸Á: 
ºÀAZÀ£Á¼À J¸ï.J£ï

eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

13
ªÀÄrªÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ £ÁUÀ§wÛ 
¸Á: ªÀ¸ÁÛj

eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

14 ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀÄ¥ÀàzÀ ¸Á: PÀÄgÀ£À½î eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

15 ±ÀgÀt¥Àà G¥Á¸É ¸Á: ªÀÄ¯Áè © eÉÃªÀgÀV ಆತಮ ಸತಯ

16
²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ©¯ÁèqÀ      ¸Á: 
£É¯ÉÆÃV

eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

17
¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á: 
AiÀÄ®UÉÆÃqÀ

eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

18 ªÀÄºÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¤eÁ°AUÀ¥Àà   ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ eÉÃªÀgÀV

ಆತಮ ಸತಯ

5 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ
6 ZÀ£ÀßªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄºÁAvÀÛ¥Àà AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ
7 ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÉæÃ¥Àà PÉÆ¼ÀPÀÄgÀ eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ

20
²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà £ÀqÀÄ«£ÀªÀÄ¤ ¸Á: 

AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ 

eÉÃªÀgÀV

ಹಾವು ಕಡಿತ
21 ¹zÀÝ¥À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: §¼À§nÖ eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ

22
CA§âtÚ vÀAzÉ ©üÃªÀÄtÚ ltPÉzÁgÀ ¸Á: 

ªÀÄ¯Áè¨ÁzÀ

eÉÃªÀgÀV

ಹಾವು ಕಡಿತ
23 ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÀ±ÀgÀxÀ ¸Á: ¨ÉÆ¸ÁÎ © eÉÃªÀgÀV ಹಾವು ಕಡಿತ

24
ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¤dUÀÄtAiÀÄå     ¸Á: 
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ಹಾವು ಕಡಿತ

14481 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೋಶಿ ತ್ರಡತಿರ

14482 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14483 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಿನಾಕಿಷ ತ್ರಡತಿರ

14484 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

14485 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದುಗವಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14486 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ತಿಭಮ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

14487 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

14488 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14489 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14490 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14491 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14492 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

14493 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14494 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14495 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

14496 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

14497 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14498 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

14499 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

14500 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕವಿತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

14501 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ವಾಲೋಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

14502 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಾ ತ್ರಡತಿರ

14503 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14504 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿರ ೋದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

14505 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶುಂತವ ತ್ರಡತಿರ

14506 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಯೋಗಿ ತ್ರಡತಿರ

14507 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

14508 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14509 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತ್ರಡತಿರ

14510 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಿಜಮ ತ್ರಡತಿರ

14511 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

14512 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

14513 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರೇಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14514 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

14515 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14516 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

14517 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14518 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14519 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಲಚಮು ತ್ರಡತಿರ

14520 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

14521 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ರಡತಿರ

14522 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

14523 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅುಂಬಾಲಪ ತ್ರಡತಿರ

14524 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14525 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಹುಷನಪ ತ್ರಡತಿರ

14526 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಣ್ಮಣ ತ್ರಡತಿರ

14527 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14528 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14529 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14530 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14531 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14532 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಮುನಾ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14533 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

14534 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಾಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14535 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತ್ರಡತಿರ

14536 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗಿರಿಮಪ ತ್ರಡತಿರ

14537 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14538 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾನಪ ತ್ರಡತಿರ

14539 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

14540 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

14541 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14542 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಾಳು ತ್ರಡತಿರ

14543 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಣ್ಣವಕಿಷ ತ್ರಡತಿರ

14544 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14545 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14546 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

14547 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14548 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14549 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

14550 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14551 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14552 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14553 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14554 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದತೂ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14555 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಖರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

14556 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸನಭವ ತ್ರಡತಿರ

14557 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕುಸುಮಾತಿ ತ್ರಡತಿರ

14558 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14559 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

14560 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದುಗವಪ ತ್ರಡತಿರ

14561 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

14562 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

14563 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14564 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾರೆಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14565 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಧಭವಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14566 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

14567 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅುಂಧಯಪ ತ್ರಡತಿರ

14568 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಸು ತ್ರಡತಿರ

14569 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

14570 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14571 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲೆಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14572 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

14573 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರಾಜೇಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

14574 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮೌಲನ್ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

14575 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ



14576 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಸಮದ್ ಭಶಕ್ ಸಾಬ್ ರಾವೂಕವರ್ತ್ರಡತಿರ

14577 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14578 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಮೇಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14579 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

14580 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

14581 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

14582 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಂರ್ಜಳಾ ತ್ರಡತಿರ

14583 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14584 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಸಿನೂನ ಯ ತ್ರಡತಿರ

14585 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಲಲತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

14586 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇಕಭಮ  ಸಿನೂರು ತ್ರಡತಿರ

14587 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೊಡಡ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14588 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಪ್ಪವತಿ ತ್ರಡತಿರ

14589 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಪ್ಪವತಿ ತ್ರಡತಿರ

14590 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

14591 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14592 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14593 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಖೌಷರ್ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

14594 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

14595 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಖದರ್ ಷಬ್ ತ್ರಡತಿರ

14596 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮೆಮುಡ್ರ ತ್ರಡತಿರ

14597 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದ ಪ್ಪಶ ತ್ರಡತಿರ

14598 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಲಾಬಿ ತ್ರಡತಿರ

14599 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಬಿೋ ತ್ರಡತಿರ

14600 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕರಿೋುಂ ಪ್ಪಶ ಕಟೆ್ಟ ಗಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

14601 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14602 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮುದಕಪ ತ್ರಡತಿರ

14603 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14604 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

14605 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರಾಚಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14606 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇವುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

14607 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

14608 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಡೌಲಪ  ಪಿೋಯಪ ಗೊೋಳ ತ್ರಡತಿರ

14609 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅುಂಬಿಕಾ ಗೌಡಿೂ ತ್ರಡತಿರ

14610 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದಂಡಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14611 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14612 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರ ಭು ತ್ರಡತಿರ

14613 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನೋಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14614 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

14615 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಆಶ ಬಿೋ ತ್ರಡತಿರ

14616 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ತ್ರಡತಿರ

14617 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14618 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರೇಣ್ಮಕಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14619 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ  ಮುಡುಲ್ ತ್ರಡತಿರ

14620 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ  ಮುಡುಲ್ ತ್ರಡತಿರ

14621 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಾಳಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14622 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಾರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

14623 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

14624 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮುುಂಗಡಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14625 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ತಿರುತಿಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14626 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸೌಜನಯ  ಸುಣ್ಣಣ ರು ತ್ರಡತಿರ

14627 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14628 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

14629 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಕಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14630 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

14631 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

14632 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಎಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14633 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14634 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14635 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಜಿೋದ್ರಬ ಬಾ ತ್ರಡತಿರ

14636 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಕಿೋಲಾಬ ಬು ತ್ರಡತಿರ

14637 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫದಿಮಾ ತ್ರಡತಿರ

14638 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾಲುಂಗರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14639 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14640 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

14641 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

14642 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚನನ ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

14643 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ತ್ರಡತಿರ

14644 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕರುಣೇಶ ತ್ರಡತಿರ

14645 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14646 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

14647 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇಕಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14648 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14649 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಂಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

14650 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

14651 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14652 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14653 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14654 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಲಾಲಾಬಿೋ ತ್ರಡತಿರ

14655 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14656 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದ್ರಲ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

14657 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

14658 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇಕಿ ತ್ರಡತಿರ

14659 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

14660 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂಡಮಯ ತ್ರಡತಿರ

14661 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಮಾಶಕ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

14662 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

14663 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

14664 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸುಗಂಧ ತ್ರಡತಿರ

14665 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14666 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14667 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14668 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14669 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

14670 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14671 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14672 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14673 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ತ್ರಹೇರಾ ಹುಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

14674 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜಲೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

14675 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಈಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14676 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14677 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಜಿೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

14678 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಿನೂನ  ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

14679 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14680 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14681 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಹುಣ್ಚಪ ತ್ರಡತಿರ

14682 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

14683 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14684 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸುಮಿತ್ರರ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14685 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ತಸಿಲ ಮಾ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

14686 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಬಾಷಾ ತ್ರಡತಿರ

14687 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಬಾ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

14688 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14689 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಇರಾಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14690 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14691 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಜನಕಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14692 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಜನಾಧವನ್ ತ್ರಡತಿರ

14693 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿೋಲರೋದಿು ೋನ್ ತ್ರಡತಿರ

14694 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ SAB ತ್ರಡತಿರ

14695 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಬಾಷ್ಣ SAB ತ್ರಡತಿರ

14696 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14697 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಬ್ಲಬಿಟ್ರ ತ್ರಡತಿರ

14698 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14699 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವೄುಂಕೇೋಫ ತ್ರಡತಿರ

14700 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14701 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14702 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಾಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14703 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರಾಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14704 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇಕಿ ತ್ರಡತಿರ



14705 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

14706 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಲಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

14707 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14708 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

14709 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮೇನಪ ತ್ರಡತಿರ

14710 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

14711 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಲಲಸಭಮ ದ್ ತ್ರಡತಿರ

14712 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಲಲತಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14713 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಾಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14714 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಶಿಫಾ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

14715 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14716 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಂಗಿೋತ್ ತ್ರಡತಿರ

14717 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14718 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

14719 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ತಿರುತಿ ತ್ರಡತಿರ

14720 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

14721 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದರ  ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

14722 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

14723 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14724 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14725 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಹುಣ್ಚಪ ತ್ರಡತಿರ

14726 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

14727 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14728 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14729 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14730 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಯಂಕಪ ತ್ರಡತಿರ

14731 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನೋಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14732 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14733 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14734 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14735 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಮಿೋದ ತ್ರಡತಿರ

14736 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ  ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

14737 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14738 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14739 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

14740 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಗಯಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

14741 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14742 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ತಭಮ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14743 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14744 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14745 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14746 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭರೆಪ  ನಾಯೆೋಡಿ ತ್ರಡತಿರ

14747 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಜಮಾಲ್ SAB ತ್ರಡತಿರ

14748 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14749 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಕಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14750 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14751 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಂಕಯಮಯ ತ್ರಡತಿರ

14752 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗಲಮುಹ ಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

14753 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

14754 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14755 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14756 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14757 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

14758 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

14759 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಕಟೆ್ಟ ಭನತ್ರಡತಿರ

14760 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14761 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

14762 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲ್ಯ ತ್ರಡತಿರ

14763 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

14764 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14765 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೌಲತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14766 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14767 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

14768 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಯಣ್ಮಯ ಸಾವ ಮಿ ತ್ರಡತಿರ

14769 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಷವಮಂಗಳ ತ್ರಡತಿರ

14770 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರಾಜೇುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

14771 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

14772 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಾಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14773 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಮೂತಿವ ತ್ರಡತಿರ

14774 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಬಂಡಗಿ ಎಸ್್ಎಬಿ ತ್ರಡತಿರ

14775 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸುಜಾತ ತ್ರಡತಿರ

14776 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14777 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14778 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14779 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

14780 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶುಂತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14781 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14782 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

14783 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

14784 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾನಷಪ ತ್ರಡತಿರ

14785 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಾಕಿಲ್ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

14786 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14787 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಿಶವ ರಾಧಯ  ತಳವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

14788 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14789 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರಾಜಪ ತ್ರಡತಿರ

14790 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14791 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಲಭಮ ಗೌಡಟ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

14792 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಂಕಯಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14793 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ  ಗೌಡತಿ ತ್ರಡತಿರ

14794 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14795 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14796 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

14797 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14798 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರ ಕಾಶ ತ್ರಡತಿರ

14799 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

14800 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸೋಭವ ತ್ರಡತಿರ

14801 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶುಂತಮುನ ತ್ರಡತಿರ

14802 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಪ್ಪವತಿ ತ್ರಡತಿರ

14803 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14804 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14805 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

14806 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮೇದಿನ್ SAB ತ್ರಡತಿರ

14807 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14808 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫನಪ ತ್ರಡತಿರ

14809 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

14810 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಯಮಶ ತ್ರಡತಿರ

14811 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಹನನ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14812 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14813 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಯಷಪ ತ್ರಡತಿರ

14814 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14815 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14816 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಜಗದೇ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14817 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14818 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಬಾನುಬಿ ತ್ರಡತಿರ

14819 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14820 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಯನುದಿು ೋನ್ ತ್ರಡತಿರ

14821 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

14822 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರಾಭರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

14823 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14824 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14825 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

14826 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಂಕೄರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14827 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14828 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೂತಲ ತ್ರಡತಿರ

14829 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಬಿೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

14830 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14831 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14832 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14833 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ



14834 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಐಯನಯಡಿಡ  ಅಕಾಯಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

14835 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇಕೆಿ ತ್ರಡತಿರ

14836 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

14837 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಮಾ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

14838 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಮಿೋನರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

14839 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಂಕಯಪ ತ್ರಡತಿರ

14840 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭಪ ತ್ರಡತಿರ

14841 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮೇೋಲಾನ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

14842 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14843 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14844 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14845 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದ್ರಯ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14846 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಳೇಪ ತ್ರಡತಿರ

14847 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಅಬುು ಲ್ ಖಾದರ್ ತ್ರಡತಿರ

14848 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14849 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14850 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶೇಖಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14851 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14852 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14853 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಜಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14854 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14855 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶುಂತ್ರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14856 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14857 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

14858 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

14859 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14860 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಯಣ್ ಫಷ ತ್ರಡತಿರ

14861 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

14862 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ  ಟ್ನಯ ಲರ್ ತ್ರಡತಿರ

14863 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

14864 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

14865 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಬಾನಾ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

14866 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಬಾಬುಮಿಯ ತ್ರಡತಿರ

14867 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14868 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14869 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

14870 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಾಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14871 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

14872 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕರುಣ್ಣಕಿಷ ತ್ರಡತಿರ

14873 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದೇವುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

14874 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಲಾತಿ ತ್ರಡತಿರ

14875 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚನನ ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

14876 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಕಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14877 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14878 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಕಾಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14879 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾಯ ಲುಂಗಪ  ಸನಬಿ ತ್ರಡತಿರ

14880 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತ್ರಡತಿರ

14881 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಹುಸೇನಪ್ಪಶ ತ್ರಡತಿರ

14882 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಮುವತೂ ಕ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

14883 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14884 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

14885 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

14886 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಇನಾಮತ್ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

14887 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಸಮ ದ್ ಹುಸ್ನ್ ಬಾಷಾ ತ್ರಡತಿರ

14888 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

14889 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

14890 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

14891 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಷಕರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14892 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

14893 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

14894 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಿಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14895 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

14896 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

14897 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಜಾಕಿೋರ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

14898 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ದ್ರಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14899 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಚಂದರ  ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

14900 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

14901 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

14902 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಭಸದೇಪ  ಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

14903 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

14904 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಷಲಾಮ ನ್ ಜಾಗಿೋಯದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

14905 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಬಾಪು ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14906 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸಂಗಿೋತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

14907 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

14908 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ನಜಿೋರ್ ಪ್ಪಷಾ ತ್ರಡತಿರ

14909 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ವಾಸದ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

14910 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ರಾಜಕಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

14911 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಷಲೋುಂ ಪ್ಪಶ ತ್ರಡತಿರ

14912 ಜೇಗಿವ ಆುಂದೊೋಲಾ 2020-2021 ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತ್ರಡತಿರ

14913 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14914 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬ್ಲಲ್ಲ ಮಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14915 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

14916 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹೆಬೂಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

14917 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

14918 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಾನಬಿ ತ್ರಡತಿರ

14919 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೌಲತ್ರರೇ ತ್ರಡತಿರ

14920 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

14921 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

14922 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

14923 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಖಂಡ್ಡಪ ತ್ರಡತಿರ

14924 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

14925 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

14926 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

14927 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14928 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಿೋತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

14929 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಧನಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

14930 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನುಸೂಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14931 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14932 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಂಟಪ ತ್ರಡತಿರ

14933 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಬವು ುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

14934 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

14935 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕೄರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14936 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಂಕಯಪ ತ್ರಡತಿರ

14937 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರ ೋದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

14938 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14939 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಮಯ ತ್ರಡತಿರ

14940 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹನನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14941 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

14942 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14943 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅುಂಫರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14944 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14945 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಎ ಡಶೆಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

14946 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

14947 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ತ್ರಡತಿರ

14948 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14949 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14950 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಡದಪ ತ್ರಡತಿರ

14951 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕರ ಭಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14952 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14953 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

14954 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

14955 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಇಷನನ ತ್ರಡತಿರ

14956 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14957 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಮಯ ತ್ರಡತಿರ

14958 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14959 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲೆಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ರಡತಿರ

14960 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14961 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮೌಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

14962 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ



14963 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತ್ರಡತಿರ

14964 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದ್ರಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14965 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಧಭವಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14966 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

14967 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗೌಡಪ ತ್ರಡತಿರ

14968 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನುಭ ತ್ರಡತಿರ

14969 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಬುು ಲ್ ರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

14970 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 MD ಭನೂಾ ರ್ ಅಲ ತ್ರಡತಿರ

14971 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಘವುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

14972 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

14973 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

14974 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

14975 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕೄರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14976 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕರ ಭಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14977 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14978 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

14979 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

14980 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

14981 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

14982 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಲತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14983 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14984 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗೌಡಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

14985 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಪ್ಪನ ತ್ರಡತಿರ

14986 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

14987 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದ್ರನಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14988 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14989 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರ ೋದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

14990 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14991 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

14992 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

14993 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

14994 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಗವಂತರಾಮ ಕೇೋಲೊರ್ ತ್ರಡತಿರ

14995 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

14996 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಾಶಿೋರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

14997 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಂಗಾಾ ಬ್ ತ್ರಡತಿರ

14998 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಶೋಕ್ ಅವಂತಿ ತ್ರಡತಿರ

14999 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರುಶುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15000 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15001 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹರಾ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15002 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15003 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ರಡತಿರ

15004 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

15005 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೌಲತ್ರರೇ ತ್ರಡತಿರ

15006 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15007 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15008 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಕಂಠಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15009 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾವಿೋಯ ತ್ರಡತಿರ

15010 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15011 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15012 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15013 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15014 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹೇಶ ತ್ರಡತಿರ

15015 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

15016 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15017 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮೇನಪ ತ್ರಡತಿರ

15018 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

15019 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿರುತಿ ತ್ರಡತಿರ

15020 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15021 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸೋಭಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15022 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15023 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15024 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15025 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕರ ಭಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15026 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ  ಕುುಂಬಾಯ ತ್ರಡತಿರ

15027 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15028 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15029 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಾುಂಟ್ಟಪ ತ್ರಡತಿರ

15030 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಮಾ ತ್ರಡತಿರ

15031 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15032 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗೌಡಪ  ಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

15033 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15034 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮೆನೋದಿು ೋನ್ ತ್ರಡತಿರ

15035 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15036 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15037 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರ ಭು ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15038 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15039 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15040 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಯ್ಯ ಸಲೆ್ ೈ ತ್ರಡತಿರ

15041 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುನೋತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

15042 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷವಷವ ತಿ ತ್ರಡತಿರ

15043 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15044 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15045 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸನಮ ುಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15046 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಾಪ ತ್ರಡತಿರ

15047 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

15048 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15049 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಲನ ತ್ರಡತಿರ

15050 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15051 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಾಗಿೋಯಥಿ ತ್ರಡತಿರ

15052 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಜಯ ೋತಿ ತ್ರಡತಿರ

15053 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

15054 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಲಪ ತ್ರಡತಿರ

15055 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

15056 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿೋರೇುಂದರ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15057 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15058 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15059 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತ್ರಡತಿರ

15060 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಮಾಶ ತ್ರಡತಿರ

15061 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

15062 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15063 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15064 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ಮಾಲ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15065 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15066 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15067 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ ತ್ರಡತಿರ

15068 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

15069 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15070 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಕೄಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15071 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಷಪ ತ್ರಡತಿರ

15072 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15073 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗವ ತ್ರಡತಿರ

15074 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಂಕಯಪ  ಆಮಪ  ದೇಸಾಯಿತ್ರಡತಿರ

15075 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15076 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗೊೋವಿುಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

15077 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15078 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇವುನಾಮಕ್ ತ್ರಡತಿರ

15079 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

15080 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

15081 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮೇೋದಿನ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

15082 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

15083 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಶೋಕಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15084 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15085 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15086 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15087 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15088 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಭಾಸ್ ತ್ರಡತಿರ

15089 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15090 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15091 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೋವಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ



15092 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15093 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

15094 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗದೆು ಣ್ಣ  ಅಭಲಪ  ದೇಸಾಯಿತ್ರಡತಿರ

15095 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15096 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಫದರ ಭಮ  ಸಲೆಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15097 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15098 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

15099 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15100 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಚವನಾ ತ್ರಡತಿರ

15101 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15102 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

15103 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15104 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ಮಕಾ ತ್ರಡತಿರ

15105 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15106 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15107 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15108 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15109 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

15110 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15111 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲೆಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15112 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15113 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15114 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದ್ರಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15115 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15116 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15117 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷತಯ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15118 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15119 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈವವ ರ್ ತ್ರಡತಿರ

15120 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನಸುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15121 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾವಾಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15122 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15123 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15124 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮೇೋಟ್ಟರಾಮ್ ತ್ರಡತಿರ

15125 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಧಭನ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15126 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭವ ಜಂಫಗಿಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

15127 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೋಶಿ ತ್ರಡತಿರ

15128 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಆಕಾಶ ರಾಥೋಡ್ ತ್ರಡತಿರ

15129 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭರೆವ ತ್ರಡತಿರ

15130 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಇಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15131 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

15132 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

15133 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸೋಭಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15134 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸನುಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15135 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಮ ಗುಂಡಪ  ಗೌಡ ಪಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

15136 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಿರಿೋಶ ತ್ರಡತಿರ

15137 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಮಂಗಲ ತ್ರಡತಿರ

15138 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15139 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15140 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಂಕರ ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15141 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚನನ ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15142 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15143 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಭಹಾದ್ ತ್ರಡತಿರ

15144 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15145 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಷಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15146 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

15147 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15148 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾಫಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15149 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಪ  ಹಷಭನೆ ತ್ರಡತಿರ

15150 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತ್ರಮಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15151 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಂಗಳೂರು ತ್ರಡತಿರ

15152 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶನಾವಪ್ ತ್ರಡತಿರ

15153 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15154 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15155 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅುಂಫಲವ ತ್ರಡತಿರ

15156 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15157 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಬುರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

15158 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

15159 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕರ ಭಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15160 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15161 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮೃತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15162 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ್ ಸಿುಂಗ ರಾಜಪುಟ್ತ್ರಡತಿರ

15163 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15164 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹನನ ಗಡಪ ತ್ರಡತಿರ

15165 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾರೇವಾ ತ್ರಡತಿರ

15166 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ತ್ರಡತಿರ

15167 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವನುವ ತ್ರಡತಿರ

15168 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕೄರ ನಾನ ತ್ರಡತಿರ

15169 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15170 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಧಭವಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15171 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

15172 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸನಮಂತರ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15173 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸನಮಂತರ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15174 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15175 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ರಡತಿರ

15176 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸರಿಚಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15177 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮೆನಾಬಾಯಿ ಗೌಟೆ್ಟ  ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

15178 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15179 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15180 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭ ತ್ರಡತಿರ

15181 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದಮ ಜಾ ಎುಂ ಕಿೋಲ ತ್ರಡತಿರ

15182 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವೆಶಣ ವಿ ತ್ರಡತಿರ

15183 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಪಂಕಜ ತ್ರಡತಿರ

15184 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶರಿೋಫ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15185 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸೋಮುರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15186 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15187 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಂಬೈ ತ್ರಡತಿರ

15188 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಲ್ಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15189 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲುಂಗನಗೌಡ ಎಸ್ ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

15190 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಂಕಪ ತ್ರಡತಿರ

15191 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರುನಾನ ತ್ರಡತಿರ

15192 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15193 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15194 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಸವಾವಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15195 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷತಿೋಶ ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

15196 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15197 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15198 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದಯನಂದ ಮಲಲ ಪ  ಮೂಡಬುಲತ್ರಡತಿರ

15199 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15200 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

15201 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಪ್ಪವತಿ ತ್ರಡತಿರ

15202 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15203 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15204 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15205 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

15206 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15207 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15208 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಡಪ ತ್ರಡತಿರ

15209 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಂಕಯಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15210 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿಶವ ರಾಧಯ ತ್ರಡತಿರ

15211 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15212 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹೂಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15213 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹೂಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15214 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಯೋಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15215 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಣ್ವ ತ್ರಡತಿರ

15216 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಪ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15217 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15218 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಆನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15219 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹೂಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15220 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂರ್ಜ ತ್ರಡತಿರ



15221 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇವ ಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15222 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15223 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಶಯ ತ್ರಡತಿರ

15224 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದುಲಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15225 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರ ಭು ತ್ರಡತಿರ

15226 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15227 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹರಾಬಿ ತ್ರಡತಿರ

15228 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15229 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಜಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15230 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15231 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15232 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

15233 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15234 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದಯನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

15235 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಫಬ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15236 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15237 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

15238 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಧಭವರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15239 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮಾ ತ್ರಡತಿರ

15240 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಪೂರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15241 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಿೋಭಪ ತ್ರಡತಿರ

15242 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15243 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15244 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ಮಕಾ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15245 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15246 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

15247 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

15248 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15249 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂತ್ರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15250 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಡ್ಡಪ್ಪಪ ತ್ರಡತಿರ

15251 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಂಕಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15252 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಡಿವೄಪ ತ್ರಡತಿರ

15253 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

15254 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭದರಾ ಅಲ ತ್ರಡತಿರ

15255 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

15256 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

15257 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15258 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15259 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಧಭವಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15260 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕರ್  ಿೋಪ ತ್ರಡತಿರ

15261 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಮೂತಿವಪ ತ್ರಡತಿರ

15262 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15263 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15264 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15265 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಬಿ ತೆುಂಗಳ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

15266 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15267 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15268 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15269 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15270 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನಾಸು ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15271 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15272 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

15273 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

15274 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15275 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸನಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

15276 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಜ್ವ ತ್ರಡತಿರ

15277 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15278 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15279 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15280 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

15281 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಘವುಂದರ ರಾವ್ ಅಲಬ ಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15282 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಳೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15283 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಶೋಕ ತ್ರಡತಿರ

15284 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15285 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15286 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15287 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15288 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಳಪ ತ್ರಡತಿರ

15289 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಂಗನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

15290 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದಳವಾಯಿಮನುನ  ನವಹಸುವುದುತ್ರಡತಿರ

15291 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

15292 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15293 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15294 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15295 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬೈಯಪ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15296 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಪ್ಪವತಿ ತ್ರಡತಿರ

15297 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15298 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹುಲ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15299 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

15300 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಜಭತ್ರಬಿ ತ್ರಡತಿರ

15301 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಮಪ ತ್ರಡತಿರ

15302 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15303 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮಿೋರ್ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15304 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಣ್ವಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15305 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15306 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15307 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15308 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ್ ತ್ರಡತಿರ

15309 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹಾಜಿ ಭಲಂಗ ತ್ರಡತಿರ

15310 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

15311 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15312 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15313 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಯ ಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15314 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹುಲಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15315 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಪ  ಷವಲ ತ್ರಡತಿರ

15316 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಪ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15317 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15318 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ SAB ತ್ರಡತಿರ

15319 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೂತಳಿ್ಲಸಿದ ತ್ರಡತಿರ

15320 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15321 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15322 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15323 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

15324 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15325 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15326 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹೇಳಪ ತ್ರಡತಿರ

15327 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15328 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15329 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬ್ಲುಂಗಳೂರು ತ್ರಡತಿರ

15330 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15331 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15332 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಣ್ವ ತ್ರಡತಿರ

15333 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15334 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15335 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಲಾಲ ಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

15336 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಜಗಶಿೋಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

15337 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15338 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಆರ್ ಷಜಜ ನ್ ತ್ರಡತಿರ

15339 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮುದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15340 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15341 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15342 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15343 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಂಡ್ಡಪ ತ್ರಡತಿರ

15344 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ನಯಷನಾಮಕ್ ತ್ರಡತಿರ

15345 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15346 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15347 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15348 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹೂಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15349 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಎನ್ ತ್ರಡತಿರ



15350 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇವುಂದರ  ಶಿಯವಾಳ ತ್ರಡತಿರ

15351 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ಕುುಂಬಾಯ ತ್ರಡತಿರ

15352 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

15353 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15354 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕೄರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15355 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಕೄಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15356 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15357 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15358 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15359 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15360 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗೇುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15361 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15362 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15363 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣ್ರಾ ತ್ರಡತಿರ

15364 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15365 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಲೋಮ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತ್ರಡತಿರ

15366 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

15367 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಕೆಿ ತ್ರಡತಿರ

15368 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಿಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15369 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15370 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಣ್ಮಣ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15371 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15372 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಪ್ಪವತಿ ತ್ರಡತಿರ

15373 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

15374 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15375 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಯಯ ಳ ತ್ರಡತಿರ

15376 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲುಂಗಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15377 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

15378 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಪಿತ್ರುಂಬ್ ರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

15379 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15380 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಂಕಯಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

15381 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಂದಿನ ತ್ರಡತಿರ

15382 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

15383 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಮ್ ಶ ತ್ರಡತಿರ

15384 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭವ ತ್ರಡತಿರ

15385 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15386 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15387 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಾುಂಟಪ ತ್ರಡತಿರ

15388 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15389 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15390 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15391 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15392 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15393 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15394 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15395 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15396 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೂತಲಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

15397 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಣ್ಮಮ ಕಪ ತ್ರಡತಿರ

15398 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಧಭವಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15399 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15400 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮುತೂ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15401 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15402 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15403 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಿಮ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

15404 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮೆಲಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

15405 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15406 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗೊಲಾಲ ಲಪ ತ್ರಡತಿರ

15407 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15408 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15409 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15410 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15411 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ವ ತ್ರಡತಿರ

15412 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

15413 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಧಭವಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15414 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15415 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15416 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶೈನಜಾ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

15417 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಇಸಾಲ ುಂ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15418 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕೆಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15419 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ರಡತಿರ

15420 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15421 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15422 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮುತೂ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15423 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15424 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಪ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15425 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15426 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿೋರೇಶ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15427 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15428 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15429 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

15430 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15431 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಕೄರ ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15432 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸೌಭಾಗಯ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15433 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15434 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15435 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ತ್ರಡತಿರ

15436 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15437 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15438 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15439 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

15440 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂತರಾಮ್ ತ್ರಡತಿರ

15441 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಸೂಲ್ SAB ತ್ರಡತಿರ

15442 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಕಾುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15443 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಕೆಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15444 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ SAB ತ್ರಡತಿರ

15445 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹುಲ್ಪ  ತಳವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

15446 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15447 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15448 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಯಿಕ್ ಭಹಮೂದ್ ತ್ರಡತಿರ

15449 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15450 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15451 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15452 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದಿೋಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15453 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೋಶಿ ತ್ರಡತಿರ

15454 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರು ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15455 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15456 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15457 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15458 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15459 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15460 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15461 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15462 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಕೆಿ ತ್ರಡತಿರ

15463 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಸುಾ ತ್ರಡತಿರ

15464 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕಯ ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

15465 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15466 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15467 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15468 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15469 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15470 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15471 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15472 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15473 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಸಿೋಮ್ ಬಾನು ತ್ರಡತಿರ

15474 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹಾಷನ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15475 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15476 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15477 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15478 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ



15479 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15480 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಪುಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

15481 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15482 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15483 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಕಬ ರ್ ತ್ರಡತಿರ

15484 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ ತ್ರಡತಿರ

15485 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15486 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15487 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15488 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಮಶ ಸಿದು ಣ್ಣ  ಕುುಂಬರ್ ತ್ರಡತಿರ

15489 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15490 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

15491 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15492 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15493 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

15494 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15495 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15496 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15497 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15498 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ತ್ರಡತಿರ

15499 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

15500 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಬಿಐ ತ್ರಡತಿರ

15501 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15502 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15503 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15504 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಣ್ವಪ ತ್ರಡತಿರ

15505 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಜಯ ೋತಿ ತ್ರಡತಿರ

15506 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15507 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15508 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನೋಲಕಂಠ ತ್ರಡತಿರ

15509 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15510 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15511 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15512 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15513 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15514 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಪುತರ ತ್ರಡತಿರ

15515 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಧಭವಣ್ಣ  ಜೋಗೂರ್ ತ್ರಡತಿರ

15516 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15517 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಭರೇಶ ತ್ರಡತಿರ

15518 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15519 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15520 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಕೆಿ ತ್ರಡತಿರ

15521 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಬಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15522 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15523 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ SAB ತ್ರಡತಿರ

15524 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

15525 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣ್ವ ತ್ರಡತಿರ

15526 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಭಶೆಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15527 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮೃತ ತ್ರಡತಿರ

15528 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15529 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15530 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15531 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಡಿಮಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15532 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

15533 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

15534 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಘುನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

15535 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15536 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಭಶೆಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15537 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮುತೂ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15538 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಭಮ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15539 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

15540 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಶಂಕಯಪ ತ್ರಡತಿರ

15541 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರ ಸಾದ್ ತ್ರಡತಿರ

15542 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಪ್ಪವತಿ ತ್ರಡತಿರ

15543 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಪುಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15544 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಬಿಬ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15545 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15546 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದತೂ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15547 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಲಾತಿ ತ್ರಡತಿರ

15548 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಷಸೂನೂರ್ ತ್ರಡತಿರ

15549 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15550 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15551 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶೈಲಜಾ ತ್ರಡತಿರ

15552 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಷಯದ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15553 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15554 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15555 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15556 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15557 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15558 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15559 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಜಾನಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15560 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

15561 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15562 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಮಶ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15563 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದುುಂಡಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15564 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15565 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15566 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15567 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

15568 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15569 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಡಫಲ್ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15570 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15571 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15572 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಿರಿೋವಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15573 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಕಲಲ ಣ್ಣ ರ್ ತ್ರಡತಿರ

15574 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಖಾಜಾ SAB ತ್ರಡತಿರ

15575 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15576 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತ್ರಮಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15577 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15578 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಪಿಜಾ ತ್ರಡತಿರ

15579 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಪ್ಪವತಿ ಶಿಕೆ ಯಗೊೋಳ ತ್ರಡತಿರ

15580 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂತಿವಿೋರ್ ತ್ರಡತಿರ

15581 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15582 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಮಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15583 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15584 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

15585 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮೌಲನ್ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15586 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಪ್ಪಪ  ಸಾಹೇಬ್ ಸೋಭ ತ್ರಡತಿರ

15587 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15588 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15589 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಡೋಲಪ ತ್ರಡತಿರ

15590 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15591 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15592 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15593 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15594 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾವಕ್ ಷಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15595 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಬವು ುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15596 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15597 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಿರಿಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15598 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15599 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಆನಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

15600 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಇಷಪ  ತೆಲೂರು ತ್ರಡತಿರ

15601 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15602 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಿೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

15603 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

15604 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ತ್ರಡತಿರ

15605 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಜಾಪರ್ ಅಲ ತ್ರಡತಿರ

15606 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15607 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ



15608 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

15609 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15610 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15611 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಭಮ ನನ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

15612 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂಗನಫಷ ತ್ರಡತಿರ

15613 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಎುಂಡಿ ಮುಷೂ ಫಾ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15614 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮಿೋನಾ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

15615 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15616 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15617 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15618 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಣ್ವಪ ತ್ರಡತಿರ

15619 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಯಲಪ ತ್ರಡತಿರ

15620 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಮಶ ತ್ರಡತಿರ

15621 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಸಭದ್ ಷಮಯ ದ್ ತ್ರಳ್ಲಕೇೋಟ್ತ್ರಡತಿರ

15622 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಬುಮಾ ತ್ರಡತಿರ

15623 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ  ಚಿುಂಚೋಳ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

15624 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15625 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15626 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಬ್ಲನಾನ ತ್ರಡತಿರ

15627 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15628 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಷಯಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

15629 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಲುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15630 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಂಕಯಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15631 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

15632 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

15633 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರೇಣ್ ಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

15634 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

15635 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಬ್ಲನಾನ ತ್ರಡತಿರ

15636 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15637 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15638 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15639 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಆನಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

15640 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲೆಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15641 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

15642 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15643 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತ್ರಡತಿರ

15644 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15645 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

15646 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಹನನ ಪ  ತಳವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

15647 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದತ್ರೂ ತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

15648 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15649 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಧೂಳಪ ತ್ರಡತಿರ

15650 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15651 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15652 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15653 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

15654 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಕೂ ಮ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15655 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಉಗರ ಮೂತಿವ ತ್ರಡತಿರ

15656 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15657 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15658 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರುನಾನ ತ್ರಡತಿರ

15659 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15660 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಾಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15661 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15662 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15663 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಯ ುಂಬೋಜಿರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

15664 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬೋಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15665 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶೇಖಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15666 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15667 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15668 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಮ ತ್ರಡತಿರ

15669 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15670 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15671 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15672 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಮಂಗಲ ತ್ರಡತಿರ

15673 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15674 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ೋಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15675 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ತ್ರಡತಿರ

15676 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಮೇದಿನ್ ತ್ರಡತಿರ

15677 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

15678 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15679 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

15680 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15681 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

15682 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮೌಲಾಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15683 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಬಿ ಷಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15684 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಎಯಯಯ ತ್ರಡತಿರ

15685 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

15686 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಘುನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

15687 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15688 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15689 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15690 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ  ಗೌಡಿೂ ತ್ರಡತಿರ

15691 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶೈಖ್ ನಯಜ್ ತ್ರಡತಿರ

15692 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಡಿರ್ಗಪ  ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15693 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲುಂಗಮಯ  ಕಲಾಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15694 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಖೋರು ತ್ರಡತಿರ

15695 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15696 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15697 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15698 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಉಮಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

15699 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ತ್ರಡತಿರ

15700 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಕಿ ತ್ರಡತಿರ

15701 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

15702 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15703 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15704 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂಗನ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15705 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15706 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸರುನ್ ಪ್ಪಶ ತ್ರಡತಿರ

15707 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವೄುಂಕಟೇಶ ತ್ರಡತಿರ

15708 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಬಾನಾ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

15709 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೌಲತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

15710 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15711 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15712 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಾಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15713 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15714 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15715 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15716 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15717 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15718 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

15719 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15720 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15721 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಲತಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15722 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಾಗಯ ಜಯ ೋತಿ ತ್ರಡತಿರ

15723 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15724 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15725 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15726 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಈಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15727 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಪಿೋಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15728 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಯಂಕಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15729 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15730 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ನಯಬೋಳ್ ತ್ರಡತಿರ

15731 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15732 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

15733 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಮವಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15734 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15735 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15736 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂತಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ



15737 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ತ್ರಡತಿರ

15738 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಪ್ಪಯ ರಾಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

15739 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15740 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15741 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

15742 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುರ್ಗುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15743 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

15744 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15745 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಭಯಪ ತ್ರಡತಿರ

15746 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

15747 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15748 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15749 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

15750 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮೇಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15751 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ತ್ರಡತಿರ

15752 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15753 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೇಕೆಿ ತ್ರಡತಿರ

15754 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15755 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

15756 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15757 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15758 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15759 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರುಶುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15760 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15761 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಂಗಮಶ ತ್ರಡತಿರ

15762 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15763 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದೊಡಡ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15764 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15765 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15766 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15767 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

15768 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಾದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15769 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಬು ಮಿಯ ತ್ರಡತಿರ

15770 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15771 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15772 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಬು ರೇ ತ್ರಡತಿರ

15773 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಮ ತ್ರಡತಿರ

15774 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15775 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15776 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಶಿೋಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15777 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15778 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗಾರ ಮಿೋಣ್ಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15779 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15780 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ SAB ತ್ರಡತಿರ

15781 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮಿನಾ ಬಿೋ ತ್ರಡತಿರ

15782 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮೃತ ತ್ರಡತಿರ

15783 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15784 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

15785 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15786 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15787 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

15788 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶೋಭಾ ತ್ರಡತಿರ

15789 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

15790 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15791 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15792 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಾತಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15793 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15794 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15795 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15796 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ SAB ತ್ರಡತಿರ

15797 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15798 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

15799 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶುಂಕರ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15800 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಗರುಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

15801 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸುಜಾತ ತ್ರಡತಿರ

15802 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಾಳಗಿ ತ್ರಡತಿರ

15803 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

15804 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚುಂದ್ ಬಿೋ ತ್ರಡತಿರ

15805 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾವಾ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15806 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15807 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣ್ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15808 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಮೂತಿವ ತ್ರಡತಿರ

15809 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

15810 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15811 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15812 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15813 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಾಲಾ ಬಾಷಾ ತ್ರಡತಿರ

15814 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15815 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15816 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

15817 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15818 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15819 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15820 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

15821 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15822 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15823 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರುಕುಮ್ ಬಿೋ ತ್ರಡತಿರ

15824 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಜಿದ್ರಾ ಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15825 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15826 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15827 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

15828 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ದತೂ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15829 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15830 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15831 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15832 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15833 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಮುತೂ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15834 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಯಲಪ ತ್ರಡತಿರ

15835 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಲವಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

15836 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಅನಾಾ ರಿ ತ್ರಡತಿರ

15837 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15838 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15839 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15840 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15841 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಫಷವಾುಂತರೇ ತ್ರಡತಿರ

15842 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15843 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15844 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15845 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲೆ ನಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15846 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಹಾಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

15847 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಲಕೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15848 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15849 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15850 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15851 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ರ ಕಾಶ ತ್ರಡತಿರ

15852 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಬೈಯಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

15853 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15854 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15855 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

15856 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ನುಂಗನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15857 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

15858 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15859 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15860 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15861 ಜೇಗಿವ ಜೇಗಿವ 2020-2021 ಭಷಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15862 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15863 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಧಾಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

15864 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

15865 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿ ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ



15866 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ SAB ತ್ರಡತಿರ

15867 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಆಮಿೋನ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15868 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದಷೂ ಗಿೋರ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15869 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಭಲವ ತ್ರಡತಿರ

15870 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15871 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15872 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15873 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15874 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆವ ತ್ರಡತಿರ

15875 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಹೋಭನ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15876 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

15877 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

15878 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಣಿಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15879 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೆಯನ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

15880 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15881 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಸಿೋಮ್ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

15882 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮಿೋರ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15883 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದತುೂ ತ್ರಡತಿರ

15884 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

15885 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಿಫನ್ ಬಿಐ ತ್ರಡತಿರ

15886 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಭನಾಥ ವಾಘಭಡ್ಡ ತ್ರಡತಿರ

15887 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15888 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

15889 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15890 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15891 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ ತ್ರಡತಿರ

15892 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

15893 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

15894 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇುಂದು ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15895 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೋನಾ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15896 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

15897 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೋಭಮಯ ತ್ರಡತಿರ

15898 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15899 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭಲಕಪ  ಸಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

15900 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದಷೂ ಗಿರ್ ಖಾಜಸಾಬ್ ಠಾಣ್ತ್ರಡತಿರ

15901 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15902 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15903 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15904 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನವಿೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

15905 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದ್ರನಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15906 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15907 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಗರುನ ಮತಿರ ತ್ರಡತಿರ

15908 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15909 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಜಿೋಷತವ ತ್ರಡತಿರ

15910 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15911 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15912 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗೇುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15913 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತ್ರಡತಿರ

15914 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

15915 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

15916 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15917 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

15918 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15919 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15920 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15921 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

15922 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇುಂದರ  ಶಿಪ  ತಳವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

15923 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15924 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

15925 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15926 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

15927 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕವ ತ್ರಡತಿರ

15928 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಭಲ ತ್ರಡತಿರ

15929 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15930 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ರಡತಿರ

15931 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ ತ್ರಡತಿರ

15932 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15933 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15934 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶೈಲೇಶ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

15935 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ಕಾವ ಗಡಿ ತ್ರಡತಿರ

15936 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ ತ್ರಡತಿರ

15937 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಫತ್ರಡತಿರ

15938 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

15939 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನಸುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15940 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

15941 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

15942 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15943 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

15944 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮೇಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15945 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15946 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚ್ಚಚು ಲಪ ತ್ರಡತಿರ

15947 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ  ದೇಪ  ನಾಯಿಕುಡ್ಡತ್ರಡತಿರ

15948 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

15949 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪ್ಪುಂಡುರಾುಂಗ ಕಾಳ್ಳ ತ್ರಡತಿರ

15950 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗೇುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15951 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇಮಾಲ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15952 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15953 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಲ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

15954 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

15955 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೂಮವಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15956 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ಗರುನಾಥ ಗಾಯ ನರ್ತ್ರಡತಿರ

15957 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15958 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕುಸುಭಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15959 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಹುಪುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

15960 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುದೇ ತ್ರಡತಿರ

15961 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೌತಮ್ ಗಡಿ ತ್ರಡತಿರ

15962 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15963 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

15964 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

15965 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15966 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15967 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15968 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

15969 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15970 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15971 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೈಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

15972 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

15973 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

15974 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ಭಾಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

15975 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15976 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಪ್ ತ್ರಡತಿರ

15977 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷತವ ತ್ರಡತಿರ

15978 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

15979 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

15980 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಪ ತ್ರಡತಿರ

15981 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

15982 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದಭಮ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

15983 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಗಲಾಬ ಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15984 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

15985 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಜಗದಿೋಶ ತ್ರಡತಿರ

15986 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15987 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಜೆಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15988 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲೋಹತ್ ತ್ರಡತಿರ

15989 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷಸಿ ಕಲಾ ತ್ರಡತಿರ

15990 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

15991 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15992 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗೇುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

15993 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮೇೋಘಿ ತ್ರಡತಿರ

15994 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ



15995 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15996 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

15997 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದ ತ್ರಡತಿರ

15998 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದತುೂ ತ್ರಡತಿರ

15999 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16000 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

16001 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅುಂಫಣ್ಣ  ಸಣ್ಮಂತಗೊೋಳ್ ತ್ರಡತಿರ

16002 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾಜಿ ತ್ರಡತಿರ

16003 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೋವಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16004 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16005 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ವಾಲ ತ್ರಡತಿರ

16006 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಘುಡಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16007 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16008 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಲಾಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

16009 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಸ್ ಘಂಟ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

16010 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದತೂ ಣ್ಣ  ಫಳಗುಂಪಿ ತ್ರಡತಿರ

16011 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16012 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16013 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ  ವಾಲ ತ್ರಡತಿರ

16014 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16015 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ  ಎಸ್ ಪ್ಪದಶೆಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

16016 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16017 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16018 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾವುಟಪ ತ್ರಡತಿರ

16019 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಆಡಮ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತ್ರಡತಿರ

16020 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ಖೋಲಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16021 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕೄುಂಚವ ತ್ರಡತಿರ

16022 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಪ  ಸಡದ ತ್ರಡತಿರ

16023 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತಮಯ  ಎನ್ ಗಡಿಡ ಭಠ ತ್ರಡತಿರ

16024 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಸಮ ದ್ ತ್ರಡತಿರ

16025 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16026 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮಿನಾ ಫಳೂಯಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16027 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ಬಮಯ  ಚನನ ಮಯ  ರಾಭಗಿಯಭಠತ್ರಡತಿರ

16028 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತರಾಮಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16029 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ಯವುತಪ  ಪೂಜಾರಿತ್ರಡತಿರ

16030 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹುಂ ತ್ರಡತಿರ

16031 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮುದಕಪ  ಲಾಲಪ  ಮುಳಿ್ಳಳಿ್ಲತ್ರಡತಿರ

16032 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿನಯ್ಯ ಗಂಗಾಧಯ ಚಿುಂತಿ ತ್ರಡತಿರ

16033 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಬುು ಲಾಜಿಜ್ ಎಲ್ ಮುಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

16034 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುನೋಲಕುಮಾಯ ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ವಿಜಾಪುಯತ್ರಡತಿರ

16035 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

16036 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16037 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕೄರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16038 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

16039 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೂತಲ ತ್ರಡತಿರ

16040 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಧರೆಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16041 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯತನ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16042 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

16043 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16044 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16045 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

16046 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ  ಶಿಣ್ಣ  ಕುುಂಬಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16047 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16048 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16049 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುನಾನ ತ್ರಡತಿರ

16050 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16051 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸರಿಲಾಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16052 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

16053 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16054 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಲಭೋಮ್ ತ್ರಡತಿರ

16055 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡಪ  ಭರಾಠೆ ತ್ರಡತಿರ

16056 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16057 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ  ನೋಲಕಂಠಮಯ  ಹರೇಭಠತ್ರಡತಿರ

16058 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೌತಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

16059 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಉದಯ್ಯ ಕುಲಕಣಿವ ತ್ರಡತಿರ

16060 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನಂತ ರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

16061 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16062 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16063 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗ ಸಿದು ಣ್ಣ  ಪ್ಲೋಸಾಪ ಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

16064 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೋಶಿ ತ್ರಡತಿರ

16065 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ  ಭಲ್ಲ ೋವಪ  ಅಲಲ ಗಿತ್ರಡತಿರ

16066 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

16067 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದತೂ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16068 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಾತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16069 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ ತ್ರಡತಿರ

16070 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚನನ ಪ  ಪಿ ಚನನ ವಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

16071 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16072 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16073 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16074 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಿನನ ಪ  ಎಸ್ ಪ್ೋಲಸ್್ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

16075 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ ತ್ರಡತಿರ

16076 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16077 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16078 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ  ಕಾುಂಫಳ್ಳ ತ್ರಡತಿರ

16079 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

16080 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16081 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16082 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16083 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂಟಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16084 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಜಗಲಪ ತ್ರಡತಿರ

16085 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16086 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16087 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16088 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16089 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

16090 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16091 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16092 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಕಪ ತ್ರಡತಿರ

16093 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆಪ ತ್ರಡತಿರ

16094 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16095 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16096 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16097 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16098 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇಪ  ದುಡಡ ುಂಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16099 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ  ಪಿ ವಾಲಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16100 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16101 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಯ್ಯ ತ್ರಡತಿರ

16102 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಕಪ ತ್ರಡತಿರ

16103 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

16104 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16105 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16106 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16107 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ  ಕೄರುಟಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16108 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16109 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಾಶಕಾಾ ಬ್ ಬಾಗವಾನ್ ತ್ರಡತಿರ

16110 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದುುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

16111 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಿಯಭ ಬಾಗವಾನ್ ತ್ರಡತಿರ

16112 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16113 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪಿೋಯಪ  ಜಮಾದ್ರಯ ತ್ರಡತಿರ

16114 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16115 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16116 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಅುಂಬಿಗಯ ತ್ರಡತಿರ

16117 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

16118 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16119 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16120 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಾುಂತಪ  ಎನ್ ಬಿೋರೇದ್ರಯ ತ್ರಡತಿರ

16121 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕೆಪ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

16122 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ಹಾಲಭನ ತ್ರಡತಿರ

16123 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ



16124 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

16125 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಠಠ ಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16126 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16127 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

16128 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತ್ರಡತಿರ

16129 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16130 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16131 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16132 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು  ಫದರಿ ತ್ರಡತಿರ

16133 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16134 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಕಪ ತ್ರಡತಿರ

16135 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಪು ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16136 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16137 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

16138 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬೂದಿಹಾಳ್ತ್ರಡತಿರ

16139 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

16140 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16141 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16142 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ  ಕೇಳಿ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

16143 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಜಿೋವ್ ಕೇಳಿ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

16144 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅವ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16145 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16146 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯತನ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16147 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ  ಸಳ್ಲಭನ ತ್ರಡತಿರ

16148 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16149 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16150 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಮುನವ  ತಳವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16151 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಬಿಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16152 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಗಾಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16153 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಬಕೂೂ ರು ಜಡಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16154 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿತ್ರರ ತ್ರಡತಿರ

16155 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಮ್ ತ್ರಡತಿರ

16156 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಜೆಟ್ಟಪ ತ್ರಡತಿರ

16157 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ  ಯಲಬಾ ತ್ರಡತಿರ

16158 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

16159 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16160 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16161 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16162 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16163 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16164 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16165 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16166 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಹೇಫಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16167 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

16168 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮುತೂ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16169 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16170 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16171 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ  ಕಯಗಯ ತ್ರಡತಿರ

16172 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

16173 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ರಡತಿರ

16174 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

16175 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಜಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16176 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16177 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ಮಂಟಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ತ್ರಡತಿರ

16178 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

16179 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ  ಎಚ ಡಡ ಳಿ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

16180 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

16181 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ಭಯಗೊೋುಂಡ್ ತ್ರಡತಿರ

16182 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮೆಬೂಬಾಾ ಬ್ ಮುಲಲ ೋಲ ತ್ರಡತಿರ

16183 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16184 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಪ  ಲಕೆಪ  ಕಾಯಗಯ ತ್ರಡತಿರ

16185 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತೇಶ ತ್ರಡತಿರ

16186 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

16187 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗಮಯ  ಹರೇಭಠ ತ್ರಡತಿರ

16188 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16189 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16190 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಕಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16191 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16192 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

16193 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ  ಬೂದಿಹಾಳ ತ್ರಡತಿರ

16194 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾನನಾಡು ತ್ರಡತಿರ

16195 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಂತ್ ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

16196 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16197 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16198 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

16199 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ಭುಗೌಡ ವಯಣ್ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ತ್ರಡತಿರ

16200 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16201 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16202 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16203 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16204 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚನನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16205 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16206 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ನಾಟ್ಟಕಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16207 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಡಕ್ಷ್ರಿ ತ್ರಡತಿರ

16208 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16209 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16210 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16211 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16212 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪಂಡಿತ್ ತ್ರಡತಿರ

16213 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕೆಪ ತ್ರಡತಿರ

16214 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ  ಸಾಮಫನನ  ಡಡ ರ್ ತ್ರಡತಿರ

16215 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ವ ತ್ರಡತಿರ

16216 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಿೋಯಪ್ಪಪ ತ್ರಡತಿರ

16217 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಹುಸೇನಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16218 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಗೊುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

16219 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16220 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇಪ  ಸಿದು ಪ  ನಾಡಗಿರಿ ತ್ರಡತಿರ

16221 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಾತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16222 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಿಯಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16223 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚನನ ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16224 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16225 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕೄರ ಪ  ಫಷಪ  ಸನಭಗೊುಂಡತ್ರಡತಿರ

16226 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16227 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಮಗುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

16228 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16229 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16230 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪಿಯಸಾಫ ದಷೂ ಗಿಯಸಾಬ್ ಸುಯಪುಯತ್ರಡತಿರ

16231 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16232 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಶ ತ್ರಡತಿರ

16233 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16234 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

16235 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತೇಶ ತ್ರಡತಿರ

16236 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

16237 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

16238 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ  ಯಲಬಾ ತ್ರಡತಿರ

16239 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುರೇವ ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ಕಳಶೆಟೆ್ಟತ್ರಡತಿರ

16240 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16241 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚನನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16242 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಕಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16243 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16244 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16245 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶೇಖಪ ತ್ರಡತಿರ

16246 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16247 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16248 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಾದೇಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16249 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

16250 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪ್ಪವತಿ ತ್ರಡತಿರ

16251 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16252 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ



16253 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಪೂರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16254 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16255 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16256 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಜಾಯತ್ ತ್ರಡತಿರ

16257 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

16258 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಸರಾಜ ಗರುಪ  ಯುಪ್ಪಸಿತ್ರಡತಿರ

16259 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16260 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16261 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16262 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶೇಖಪ ತ್ರಡತಿರ

16263 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16264 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂಟಪ  ಟೋಟಡ್ ತ್ರಡತಿರ

16265 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16266 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗೇವ ತೋಟದ ತ್ರಡತಿರ

16267 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16268 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಶೂರಾಮ ಅಗಷರ್ ತ್ರಡತಿರ

16269 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇಯಣ್ಣ  ಗಾಡಿಗ ತ್ರಡತಿರ

16270 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ಭಾತಿ ತ್ರಡತಿರ

16271 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಲುಂಗಮಯ  ಹರೇಭಠ ತ್ರಡತಿರ

16272 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚನನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16273 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16274 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

16275 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16276 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16277 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೋತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

16278 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16279 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16280 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತೋಟದ್ ತ್ರಡತಿರ

16281 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ ತ್ರಡತಿರ

16282 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

16283 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

16284 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದಿವಾಯ ಪ್ ತ್ರಡತಿರ

16285 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

16286 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

16287 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16288 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

16289 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16290 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದತೂ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16291 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16292 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗವಂತರಾಮ ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

16293 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತೆಲಗಬಾಳ ತ್ರಡತಿರ

16294 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16295 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16296 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುನಾನ ತ್ರಡತಿರ

16297 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣ್ರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

16298 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಡೌಲಟ್ಟರ ೋ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16299 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಡಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16300 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮೌನೇಶ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16301 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16302 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತ್ರಡತಿರ

16303 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

16304 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16305 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16306 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಿೋತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

16307 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಯಲುಂಗಪ  ಕುಯಫಟಳಿ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

16308 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

16309 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಯಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16310 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಡಿಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16311 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ್ಜಲೇಖಾಬಿ ಮುಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

16312 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಲಾಲ  ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16313 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಗಾಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16314 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16315 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದಳಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

16316 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ವಪ ತ್ರಡತಿರ

16317 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16318 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಹೂಗಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16319 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16320 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16321 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16322 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16323 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16324 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16325 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16326 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮೆಬಿಬೂಫ ತ್ರಡತಿರ

16327 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16328 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

16329 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16330 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16331 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ವಿೋಣ್ಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16332 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16333 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

16334 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16335 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16336 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

16337 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ ತ್ರಡತಿರ

16338 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16339 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16340 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16341 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮೇೋಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16342 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16343 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದುು ತ್ರಡತಿರ

16344 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ ತ್ರಡತಿರ

16345 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16346 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೋವಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16347 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭನೋಸರ್ ತ್ರಡತಿರ

16348 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16349 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16350 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ತಿಭಮ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16351 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಸಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16352 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಮಿತ್ರರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16353 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಿರಿಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16354 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

16355 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಸಳ್ಲಭನ ತ್ರಡತಿರ

16356 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಿರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

16357 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16358 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಭನೂರು ತ್ರಡತಿರ

16359 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16360 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

16361 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾನಾ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16362 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

16363 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16364 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಜಿ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

16365 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇಮಾಮಾಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

16366 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದಷೂ ಗಿಯಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16367 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಣ್ಣ ರಾ ದೇಣ್ವಡಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16368 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಣ್ಣ ರಾ ದೇಣ್ವಡಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16369 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಎ ದೇಯನಾಗಿತ್ರಡತಿರ

16370 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16371 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಪ  ಭೋಭರಾಮ ಮುಖಯ ತ್ರಡತಿರ

16372 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ  ಶಿರ ೋಮಂತ ಭಾವಿಕಟೆ್ಟತ್ರಡತಿರ

16373 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

16374 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16375 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಪ  ಬೈಲಪ  ಕುಭಷಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16376 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16377 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೌತಪ ತ್ರಡತಿರ

16378 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16379 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪುುಂಡಲೋಕ್ ತ್ರಡತಿರ

16380 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ  ಪ್ಲೋಸ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16381 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ



16382 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆಪ ತ್ರಡತಿರ

16383 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೂತಲ ತ್ರಡತಿರ

16384 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

16385 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16386 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ  ಹಷಭನ ತ್ರಡತಿರ

16387 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತ್ರಡತಿರ

16388 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

16389 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಬೈಲಲ ಪ  ಮೆನಾಳ್ತ್ರಡತಿರ

16390 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ್ ಬೈಲಪ  ಮೆನಾಲ್ತ್ರಡತಿರ

16391 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16392 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿೋಯಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16393 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಲಪ ಗೌಡ ಗರುಲುಂಗಪ ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

16394 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

16395 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಸಿದು ಪ  ಕಳಶೆಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

16396 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

16397 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಸು ತ್ರಡತಿರ

16398 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16399 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹುಂ ತ್ರಡತಿರ

16400 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16401 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16402 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

16403 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅುಂಫವ ತ್ರಡತಿರ

16404 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆಪ ತ್ರಡತಿರ

16405 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16406 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷಫವ ತ್ರಡತಿರ

16407 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಯ ಶಿರ ೋ ತ್ರಡತಿರ

16408 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೋಭಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16409 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

16410 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಸಂದೇವ ತ್ರಡತಿರ

16411 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಯವ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

16412 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೌರ ತಿ ತ್ರಡತಿರ

16413 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

16414 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶೇಖಪ ತ್ರಡತಿರ

16415 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುನಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16416 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬೈಲಪ ತ್ರಡತಿರ

16417 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

16418 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16419 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16420 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಯತಿ ತ್ರಡತಿರ

16421 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಆನವಿೋಯಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16422 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂಟವ ತ್ರಡತಿರ

16423 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಲು ತ್ರಡತಿರ

16424 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿೋತ್ರರಾುಂ ತ್ರಡತಿರ

16425 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

16426 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕರೆಪ  ಬಾಗಲೂರು ತ್ರಡತಿರ

16427 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಬದರ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16428 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿಯಣ್ಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16429 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16430 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದತುೂ ತ್ರಡತಿರ

16431 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಣ್ತಿ ತ್ರಡತಿರ

16432 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತವ ತ್ರಡತಿರ

16433 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

16434 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ತ್ರಮಭಮ  ವಯಣ್ಪ  ಬಜಂತಿರ ತ್ರಡತಿರ

16435 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ನಾಡಗಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

16436 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ತ್ರಡತಿರ

16437 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16438 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16439 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

16440 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16441 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೋಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16442 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾಜಿ ತ್ರಡತಿರ

16443 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಪ ತ್ರಡತಿರ

16444 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16445 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16446 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನನು ವಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16447 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

16448 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭನು ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16449 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೂಮವಕಾುಂತ ತ್ರಡತಿರ

16450 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇವಿುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16451 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಖು ತ್ರಡತಿರ

16452 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚನನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16453 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16454 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16455 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16456 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಬದಮೇೋವಜಿ ತ್ರಡತಿರ

16457 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಮು ವಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16458 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16459 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬೈಲಪ ತ್ರಡತಿರ

16460 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ರಡತಿರ

16461 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕೄರ ಪ  ದೊಡಭನ ತ್ರಡತಿರ

16462 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನೋಲಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16463 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಾಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16464 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16465 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಜೇುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

16466 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16467 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಂಕಪ ತ್ರಡತಿರ

16468 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪಿಯಪ ತ್ರಡತಿರ

16469 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅವ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16470 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಮುನಪ ತ್ರಡತಿರ

16471 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

16472 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ತ್ರಡತಿರ

16473 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಹೋಬುನಾಮಕ್ ತ್ರಡತಿರ

16474 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿೋತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16475 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಪ  ಡಡ ರ್ ತ್ರಡತಿರ

16476 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16477 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ  ರೇಪ  ಭಾವಿಭನತ್ರಡತಿರ

16478 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷದ್ರಶಿ ಚಂದಪ  ಭಾವಿಕಟೆ್ಟತ್ರಡತಿರ

16479 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ಮಾದಯ ತ್ರಡತಿರ

16480 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಲವಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

16481 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಾಗಯ ತ್ರಡತಿರ

16482 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿನೋದ್ ತ್ರಡತಿರ

16483 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16484 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಆಶ ತ್ರಡತಿರ

16485 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಲಲ ೋಳಪ ತ್ರಡತಿರ

16486 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯವಿ ವಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16487 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತ್ರಡತಿರ

16488 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16489 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16490 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುನೋತ್ರ ವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16491 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಿರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

16492 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ತಿಪ ವ ತ್ರಡತಿರ

16493 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನಂವ ತ್ರಡತಿರ

16494 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬೋಜಪ ತ್ರಡತಿರ

16495 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂಥಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16496 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16497 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16498 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16499 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೊೋವಿುಂದ ನಾಮಕ್ ತ್ರಡತಿರ

16500 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

16501 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬೈಲಪ ತ್ರಡತಿರ

16502 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷದ್ರನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

16503 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16504 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

16505 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಧರ್ ತ್ರಡತಿರ

16506 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16507 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷಯನಪ ತ್ರಡತಿರ

16508 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಜೆಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16509 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಹುಲ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16510 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಖಪ ತ್ರಡತಿರ



16511 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಖುಬು ತ್ರಡತಿರ

16512 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತ್ರಡತಿರ

16513 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

16514 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ ತ್ರಡತಿರ

16515 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಮುಕಿರ ತ್ರಡತಿರ

16516 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮೇೋಸನ್ ತ್ರಡತಿರ

16517 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16518 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮುಕುುಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

16519 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿೋತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16520 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಹಯಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16521 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಬದರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16522 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಭನಪ  ಬಜಂತಿರ ತ್ರಡತಿರ

16523 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16524 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16525 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಕಾಭಣ್ಣ  ಕಾುಂಫಳ್ಳತ್ರಡತಿರ

16526 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16527 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪಿರ ೋಮಾಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16528 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೋಭಲು ತ್ರಡತಿರ

16529 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಯಸಿುಂಸ ಪಿೋಕು ವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16530 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದವಯಥ ಪ್ಪರ್ ತ್ರಡತಿರ

16531 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16532 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

16533 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16534 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಕಾಸ್ ತ್ರಡತಿರ

16535 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಭಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16536 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ತ್ರಡತಿರ

16537 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16538 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಲಾಸ್ ತ್ರಡತಿರ

16539 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸರಿವು ುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

16540 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16541 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

16542 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕುಶ ತ್ರಡತಿರ

16543 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಜಾತ ತ್ರಡತಿರ

16544 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ ತ್ರಡತಿರ

16545 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16546 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

16547 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

16548 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16549 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16550 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16551 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

16552 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16553 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16554 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16555 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಮಾಗವನೂರ್ ತ್ರಡತಿರ

16556 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಲಾಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16557 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದಷೂ ಗಿೋರ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

16558 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಲವಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

16559 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ವಾವ ತ್ರಡತಿರ

16560 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದತೂ ಪ  ಹಪ ಯಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16561 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

16562 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಾುಂತೆಪ ತ್ರಡತಿರ

16563 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16564 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ ತ್ರಡತಿರ

16565 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16566 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಧರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

16567 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನೋಲಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16568 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮೌನೇಶ ತ್ರಡತಿರ

16569 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನಾನ ರೆ ತ್ರಡತಿರ

16570 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16571 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16572 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ಭಾತಿ ತ್ರಡತಿರ

16573 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮೌನೇಶ ತ್ರಡತಿರ

16574 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ತ್ರರಾಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16575 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾನಾ ಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16576 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ ತ್ರಡತಿರ

16577 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೊಡಡ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16578 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

16579 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ರಡತಿರ

16580 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16581 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ನುಂಗಪ  ಮತ್ನನ ಯ ತ್ರಡತಿರ

16582 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಕಣ್ಣ  ಜೋಗೂರ್ ತ್ರಡತಿರ

16583 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16584 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ವಿಠಠ ಲ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ತ್ರಡತಿರ

16585 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16586 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16587 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಬು ತ್ರಡತಿರ

16588 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಡತಿರ

16589 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16590 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16591 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಹಷಭನ ತ್ರಡತಿರ

16592 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೂತಲ ತ್ರಡತಿರ

16593 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

16594 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16595 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16596 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16597 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16598 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

16599 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

16600 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಮಯ  ದುಮಾಮ ದಿರ ತ್ರಡತಿರ

16601 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ  ನಟ್ಟಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16602 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

16603 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರುದರ ಪ  ಕೄ ಗೊೋಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16604 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಿಯಪ  ನಟ್ಟಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16605 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಜಿೋಮ್ ಪ್ಪಶ ತ್ರಡತಿರ

16606 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷದಿಪ್ಪಶ ತ್ರಡತಿರ

16607 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16608 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

16609 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಷೆರ್ ಚಂದು ನಾಮಕ್ ತ್ರಡತಿರ

16610 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ನಾಮಕ್ ತ್ರಡತಿರ

16611 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ರಡತಿರ

16612 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪುಲಾ ಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16613 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಸ್ ಹಷಭನ ತ್ರಡತಿರ

16614 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

16615 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಕಜಪ  ಮವವಂತರಾಮ ಅಲಗಿತ್ರಡತಿರ

16616 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ತ್ರಡತಿರ

16617 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

16618 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16619 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

16620 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದುುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

16621 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16622 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ಕಲಾಯ ಣಿ ತ್ರಡತಿರ

16623 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16624 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

16625 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದವಯಥ ತ್ರಡತಿರ

16626 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೊಲಾಲಪ ತ್ರಡತಿರ

16627 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16628 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16629 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16630 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

16631 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16632 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16633 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯವಿ ತ್ರಡತಿರ

16634 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಲಾಲ್ ನಾಮಕ್ ತ್ರಡತಿರ

16635 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬೇಬಿಬಾಯ್ಯ ನಾಮಕ್ ತ್ರಡತಿರ

16636 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16637 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅುಂಫಣ್ಣ  ಜಾಧವ್ ತ್ರಡತಿರ

16638 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

16639 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ತ್ರಡತಿರ



16640 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16641 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16642 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16643 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16644 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16645 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ ತ್ರಡತಿರ

16646 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ಭು ತ್ರಡತಿರ

16647 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

16648 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಭಮ ನಾನ ತ್ರಡತಿರ

16649 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16650 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇಮಾಮಾಾ ಬ್ ಪಿ ಮುಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

16651 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದ ತ್ರಡತಿರ

16652 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂಜನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

16653 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಲಾಷ ಣ್ಗಾುಂ ತ್ರಡತಿರ

16654 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

16655 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16656 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಲುಂಗಪ  ಹಷಭನ ತ್ರಡತಿರ

16657 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ತಭನನ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16658 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬೋಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16659 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16660 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16661 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16662 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

16663 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಧಭವಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16664 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16665 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇುಂದ್ರರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16666 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರುದರ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16667 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಶಿರ ೋಮಂತರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

16668 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿವವ ರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

16669 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

16670 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಜೆಟೆ್ಟ  ಅನಲಕುಮಾಯ ವಿ ತ್ರಡತಿರ

16671 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಾದಪ ತ್ರಡತಿರ

16672 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ ತ್ರಡತಿರ

16673 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16674 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ  ಬಿ ತ್ರಡತಿರ

16675 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ  ದ್ರಯ ಭಗೊುಂಡ ತ್ರಡತಿರ

16676 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16677 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮವವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16678 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವೄುಂಕಟಸುಫಬ ರಾವ್ ಉಪುಪ ರಿ ತ್ರಡತಿರ

16679 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16680 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16681 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16682 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಭಮ  ಚಿಟಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16683 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16684 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನೋಲಕಂಠರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

16685 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ್ ಚಿಟಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16686 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

16687 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

16688 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯವಿೋುಂದರ  ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16689 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16690 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16691 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋರಾಮ್ ತ್ರಡತಿರ

16692 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

16693 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇುಂದುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16694 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚನನ ಫಷಪ ಗೌಡ ವಯಣ್ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

16695 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

16696 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ವಿೋಣ್ಕುಮಾಯ ಭಲಲ ನಾಥ ಬೂದಿಹಾಳ್ತ್ರಡತಿರ

16697 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೋಭಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16698 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸಿಲಲ ತ್ರಡತಿರ

16699 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

16700 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16701 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಲಪ  ಕಳಶೆಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

16702 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಾದೇವಿ ಕಿಯಣ್ಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16703 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಕಪ ತ್ರಡತಿರ

16704 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

16705 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನೋಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16706 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಪ ತ್ರಡತಿರ

16707 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16708 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಿಯಣ್ಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16709 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಯ ಶಿರ ೋ ತ್ರಡತಿರ

16710 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16711 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಪ  ಶಿವಯಣ್ಪ  ಕಲಾಯ ಣಿತ್ರಡತಿರ

16712 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

16713 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

16714 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಖಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

16715 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಮಾ ತ್ರಡತಿರ

16716 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16717 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೋಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16718 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

16719 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಪ  ಸಾತಣ್ಣ  ಸಿಲಲ ತ್ರಡತಿರ

16720 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷಾ ತ್ರಡತಿರ

16721 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದ್ರಲಾಬಿ ತ್ರಡತಿರ

16722 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16723 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ  ಹಷಭನ ತ್ರಡತಿರ

16724 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ ತ್ರಡತಿರ

16725 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೋಗಿ ಸಡದ ತ್ರಡತಿರ

16726 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16727 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಧರ್ ತ್ರಡತಿರ

16728 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಮೃತ ದೊೋತ್ರಪುಯ ತ್ರಡತಿರ

16729 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆಪ ತ್ರಡತಿರ

16730 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೌತಪ  ಸಳಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16731 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16732 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16733 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತ್ರಡತಿರ

16734 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬೋಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16735 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16736 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

16737 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿೋತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16738 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16739 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16740 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶೇಖರ್ ಕಾಭಣ್ಣ  ಬೇಲೂರು ತ್ರಡತಿರ

16741 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

16742 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

16743 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16744 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಕಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16745 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ರಡತಿರ

16746 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವುಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16747 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕೇಪ ಳ ತ್ರಡತಿರ

16748 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಮಿತರ  ಅರಾದಿ ತ್ರಡತಿರ

16749 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ  ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16750 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16751 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಾದಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16752 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

16753 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16754 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದಾ ಲುಂಗ ಎಸ್ ಭದರಿ ತ್ರಡತಿರ

16755 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಫಿಕ್ ಜೆ ಮುಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

16756 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಪೂಣಿವಭಠ ತ್ರಡತಿರ

16757 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ಸಗರ್ ತ್ರಡತಿರ

16758 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ರಡತಿರ

16759 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16760 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16761 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16762 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಚಿಟಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16763 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಪ  ನಾಗಪ  ಗಜಗೊುಂಡ ತ್ರಡತಿರ

16764 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಲಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16765 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯವಿೋನ್ ಬಾನು ತ್ರಡತಿರ

16766 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

16767 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ ಎನ್ ನಾರಾಮಣ್ಕರ್ತ್ರಡತಿರ

16768 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ



16769 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16770 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಪ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

16771 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16772 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16773 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚನನ ಫಷಪ  ತ್ರೂ ಯ ತ್ರಡತಿರ

16774 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿನೋದ ತ್ರಡತಿರ

16775 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಪ  ಆರ್ ಮತನೂರುತ್ರಡತಿರ

16776 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲಗೌಡರು ತ್ರಡತಿರ

16777 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಣ್ಮಮ ಕಪ ತ್ರಡತಿರ

16778 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

16779 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

16780 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂಟಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16781 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷದ್ರನಂದ ತ್ರಡತಿರ

16782 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16783 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಬೂಬಾಾ ಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16784 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16785 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

16786 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇುಂದ್ರರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16787 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪಿೋಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16788 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಮಯ  ನಾನು ಪುರಾಣಿಕಭಠತ್ರಡತಿರ

16789 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16790 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಬಿಬ ೋಯ ತ್ರಡತಿರ

16791 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16792 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16793 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16794 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ಆರ್ ನಡವಿನಭನತ್ರಡತಿರ

16795 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

16796 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರ ಭು ತ್ರಡತಿರ

16797 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16798 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ  ಕೇಳಿ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

16799 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16800 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16801 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಪ  ಆರ್ ನಡವಿನಭನ ತ್ರಡತಿರ

16802 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇುಂದ್ರರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16803 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

16804 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ  ಕೇೋಣ್ಸಿೋಯಷಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16805 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತೇಶ ತ್ರಡತಿರ

16806 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16807 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16808 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

16809 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16810 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16811 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

16812 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16813 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

16814 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದಯಕಟ್ ಸಗರ್ ತ್ರಡತಿರ

16815 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ  ಸುಭಾಷ್ ತ್ರಡತಿರ

16816 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16817 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16818 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ತ್ರಡತಿರ

16819 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆಪ  ಅರಾದಿ ತ್ರಡತಿರ

16820 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಪ್ಪದಪ ತ್ರಡತಿರ

16821 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16822 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಉಮವ ಸಂಗಣ್ಣ  ಕುುಂಬಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16823 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಬಿಬ ೋರ್ ದೇಸುಣ್ಗಿ ತ್ರಡತಿರ

16824 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

16825 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಖಯ ತಪ ತ್ರಡತಿರ

16826 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16827 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16828 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16829 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ನಾಗಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16830 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16831 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಳಶೆಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

16832 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16833 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16834 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣಿ ತ್ರಡತಿರ

16835 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಣಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16836 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಪ ತ್ರಡತಿರ

16837 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16838 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗವಂತಮವ ತ್ರಡತಿರ

16839 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮುತೂ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16840 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16841 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16842 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಮ ತ್ರಡತಿರ

16843 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16844 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16845 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16846 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16847 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16848 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಯಪ  ಕಯಗೊುಂಡ್ ತ್ರಡತಿರ

16849 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

16850 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16851 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16852 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಯವಿುಂದ ತ್ರಡತಿರ

16853 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ಕುುಂಬಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16854 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ  ಕುುಂಬಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16855 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16856 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ ತ್ರಡತಿರ

16857 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶೇಖಯಪ ತ್ರಡತಿರ

16858 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗರುಪ ತ್ರಡತಿರ

16859 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

16860 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

16861 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16862 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಬುಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16863 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16864 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗೇುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16865 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16866 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಯೋಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16867 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ ತ್ರಡತಿರ

16868 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದ್ರಲಾಭಲಕ್ ತ್ರಡತಿರ

16869 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16870 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16871 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಕರ ಭಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16872 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಹುಸೇನಬಾಷಾ ತ್ರಡತಿರ

16873 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16874 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

16875 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಸಂಗಣ್ಣ  ಕುುಂಬಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16876 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

16877 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16878 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಶೂರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16879 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

16880 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ ಚಿುಂತಿ ತ್ರಡತಿರ

16881 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16882 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಬುು ಲಾಾ ಬ್ ಬಗವಾನ್ ತ್ರಡತಿರ

16883 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

16884 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶೇಖಪ ತ್ರಡತಿರ

16885 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕುಪುಂದ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

16886 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

16887 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16888 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16889 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

16890 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಲಭಮ  ಸಚದ್ ತ್ರಡತಿರ

16891 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಪಿಯಪ ತ್ರಡತಿರ

16892 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16893 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷಮಿವುಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

16894 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16895 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

16896 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದ್ರಯ ಭಣ್ಣ  ಫಗಲ ತ್ರಡತಿರ

16897 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ



16898 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16899 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯವಿ ತಂಫದ ತ್ರಡತಿರ

16900 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16901 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೋತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

16902 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ  ಇಯಪ  ಚಿಗರಿ ತ್ರಡತಿರ

16903 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16904 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16905 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16906 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನಲ್ ದಯಗೊುಂಡ ತ್ರಡತಿರ

16907 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16908 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16909 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16910 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16911 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16912 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಲಾಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

16913 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಭ ಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

16914 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

16915 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಧಭವರಾಮ ಎಸ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ತ್ರಡತಿರ

16916 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

16917 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷಯಧರ್ ತ್ರಡತಿರ

16918 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16919 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16920 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಮೂತಿವ ತ್ರಡತಿರ

16921 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಉಮಶ ತ್ರಡತಿರ

16922 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮವವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16923 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಫದರಿ ತ್ರಡತಿರ

16924 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16925 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾನತಮಯ  ಭಠ ತ್ರಡತಿರ

16926 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16927 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅನನ  ಕಣ್ಫಲ್ ತ್ರಡತಿರ

16928 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16929 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ ತ್ರಡತಿರ

16930 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16931 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

16932 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವುಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16933 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

16934 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಮಯ  ಹರೇಭಠ ತ್ರಡತಿರ

16935 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16936 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಹನಳಿ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

16937 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

16938 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16939 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಪುಗೌಡ ಚಿಕೆಗೌಡರ್ ತ್ರಡತಿರ

16940 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲೆಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16941 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

16942 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16943 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16944 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16945 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

16946 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿಲೋಲಾ ತ್ರಡತಿರ

16947 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

16948 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇಯಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16949 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಆನಂದಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16950 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ  ಬೂದಿಹಾಳ್ ತ್ರಡತಿರ

16951 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಪ  ಬೂದಿಹಾಳ ತ್ರಡತಿರ

16952 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತೇವ ನಾಗವಿ ತ್ರಡತಿರ

16953 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

16954 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಿಶವ ರಾಧಯ ತ್ರಡತಿರ

16955 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16956 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಮಶ ತ್ರಡತಿರ

16957 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣಿ ಭಲಲ ಪ  ಕುುಂಬಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16958 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದತೂ ಣ್ಣ  ಚೆನನ ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

16959 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

16960 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ರಡತಿರ

16961 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾನಾ SAB ತ್ರಡತಿರ

16962 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

16963 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಾಗಣ್ಣ  ನಡಿವ ಮಾನ ತ್ರಡತಿರ

16964 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

16965 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನಾಗಪ  ಯವುತಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ತ್ರಡತಿರ

16966 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

16967 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16968 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

16969 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸುಫವು ುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

16970 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದೌಲತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16971 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16972 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16973 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16974 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಮಪ ತ್ರಡತಿರ

16975 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

16976 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದವಯತ್ ತ್ರಡತಿರ

16977 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

16978 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

16979 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

16980 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

16981 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16982 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

16983 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಾಗವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16984 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ಪ ತ್ರಡತಿರ

16985 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು  ಎುಂ ಸೋಭಜಾಲ್ತ್ರಡತಿರ

16986 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗವ ತ್ರಡತಿರ

16987 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಮಯ ತ್ರಡತಿರ

16988 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16989 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕಯ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

16990 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

16991 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತ್ರಡತಿರ

16992 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಂಗಮಯ  ತಕೆಳಕಿ ತ್ರಡತಿರ

16993 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ದಿಗಂಬಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

16994 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

16995 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ  ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

16996 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ  ಚಿಗರಿ ತ್ರಡತಿರ

16997 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೋವ ಸುಭಾಷ್ ಕುುಂಬಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16998 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

16999 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸೋಭಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17000 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಅಭಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

17001 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17002 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಬಗವಂತರೇ ತ್ರಡತಿರ

17003 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

17004 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಎಸ್ ಕುುಂಬಾರ್ತ್ರಡತಿರ

17005 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಗೊಲಾಲಪ  ಕೇೋಲಾಯ ತ್ರಡತಿರ

17006 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

17007 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಧೂಳಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17008 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ವೆ ಸಿದಗೊುಂಡ ತ್ರಡತಿರ

17009 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17010 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

17011 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಇುಂದ್ರರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17012 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಫಲುುಂದಗಿ ತ್ರಡತಿರ

17013 ಜೇಗಿವ ನೆಲೋಗಿ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

17014 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17015 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17016 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17017 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17018 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17019 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಪುಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17020 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತ್ರಡತಿರ

17021 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಎಸ್ಮ ೋಲ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17022 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹೆಭರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17023 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17024 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17025 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅರುುಂಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

17026 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಮಯ  ಹರೇಭಠ ತ್ರಡತಿರ



17027 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ತ್ರಡತಿರ

17028 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17029 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೋಭನಾಥಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17030 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17031 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಭಕೇೋಟ್ ರ್ ತ್ರಡತಿರ

17032 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಹರೇಭಠ ತ್ರಡತಿರ

17033 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

17034 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ  ಹರೇಭಠ ತ್ರಡತಿರ

17035 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17036 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಆಮಪ ತ್ರಡತಿರ

17037 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17038 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

17039 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಭರೇವ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17040 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17041 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17042 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಭು ತ್ರಡತಿರ

17043 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17044 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಿೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17045 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

17046 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

17047 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17048 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17049 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಇಮಾಮ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17050 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಶುಂತಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17051 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

17052 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಲಾೂ ನ ತ್ರಡತಿರ

17053 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಶುದಿು ೋನ್ ತ್ರಡತಿರ

17054 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17055 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17056 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಿರಿಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17057 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ  ರಾಥೋಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17058 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17059 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17060 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17061 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಇಬಾರ ಹುಂ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17062 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17063 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17064 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17065 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿೋಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17066 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನೂರಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

17067 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17068 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜೆಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17069 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17070 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಣ್ಭವ ತ್ರಡತಿರ

17071 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದರ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17072 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

17073 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಧನ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17074 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದ ತ್ರಡತಿರ

17075 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17076 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

17077 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಕುಲಕಣಿವ ತ್ರಡತಿರ

17078 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕೄರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17079 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಬಿ ಕೇಡಭನಳಿ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

17080 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಂಕಮಯ  ಗತೊ ೋದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

17081 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17082 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17083 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17084 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17085 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17086 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17087 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17088 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

17089 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

17090 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17091 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17092 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಪಯಜ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17093 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17094 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17095 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17096 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

17097 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಚೋಟಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17098 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೆಬೂಬಾಾ ತ್ರಡತಿರ

17099 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜೆಟೆ ಪ  ಕಾಡನಳಿ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

17100 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17101 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುನಾನ ತ್ರಡತಿರ

17102 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17103 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17104 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇನ ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17105 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17106 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17107 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17108 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17109 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ  ಹಷಭನ ತ್ರಡತಿರ

17110 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

17111 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17112 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ ಬೋರಿಗಿ ತ್ರಡತಿರ

17113 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೆಹೆಫಬ್ ತ್ರಡತಿರ

17114 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಯ ುಂಡಿಗ  ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17115 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ನಂದ್ದಯಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

17116 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17117 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಪ್ಪಯತಿ ರೆಡಿಡ  ಬಿೋರೇದ್ರಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

17118 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಮಶ ತ್ರಡತಿರ

17119 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಾನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

17120 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಹಾವಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17121 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಗಗಗ ರಿ ತ್ರಡತಿರ

17122 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಖಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

17123 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17124 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರುತಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17125 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಲವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17126 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಭ ಹಷಭನ ತ್ರಡತಿರ

17127 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ  ರುದರ ಪ ಗೊೋಳ್ತ್ರಡತಿರ

17128 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

17129 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17130 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17131 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಲಗಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17132 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

17133 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಆಫಿಜಾ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

17134 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ಲಲಗಿ ತ್ರಡತಿರ

17135 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕೄುಂಚಪ ತ್ರಡತಿರ

17136 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17137 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗನಗೌಡ ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17138 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಭಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17139 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಭು ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17140 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಷಯಷವ ತಿ ತ್ರಡತಿರ

17141 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17142 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17143 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಕಭಮ  ತಳವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

17144 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

17145 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17146 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಮಾಡೆಿ ತ್ರಡತಿರ

17147 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17148 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17149 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಕಪ ತ್ರಡತಿರ

17150 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಪ್ಪವತಿ ತ್ರಡತಿರ

17151 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಭಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17152 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

17153 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಡಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17154 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇ ತ್ರಡತಿರ

17155 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ



17156 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17157 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17158 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಬಿ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17159 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17160 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಖಾಬುಲ್ ಭಹೇಬೂಬ್ ಶೈಖ್ತ್ರಡತಿರ

17161 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

17162 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

17163 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17164 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ  ಈಡಿಗ ತ್ರಡತಿರ

17165 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕವ ರ ಸಾದ್ ತ್ರಡತಿರ

17166 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17167 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17168 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಷ್ಣಣ ತ್ರಡತಿರ

17169 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

17170 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17171 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಪು ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17172 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಿೋಬಿ ತ್ರಡತಿರ

17173 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೆಹೆಬೂಬ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17174 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17175 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕೄುಂಚಫಷಪ  ಮಾಲ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

17176 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17177 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಉಮಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17178 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17179 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17180 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17181 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17182 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17183 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಇಕೄಫಲ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತ್ರಡತಿರ

17184 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ ತ್ರಡತಿರ

17185 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

17186 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17187 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೋಭಶೇಖಯಗೌಡ ಬಿೋರೇದ್ರಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

17188 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಮೆನೋದಿು ೋನ್ ತ್ರಡತಿರ

17189 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17190 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

17191 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17192 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17193 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17194 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

17195 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17196 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17197 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಷದ್ರನ ಪು ತ್ರಡತಿರ

17198 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಭನವ ತ್ರಡತಿರ

17199 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17200 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಶಿರ ೋ ಗಗಗ ರಿ ತ್ರಡತಿರ

17201 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17202 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17203 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

17204 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17205 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17206 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17207 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಎಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17208 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17209 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17210 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುನಾನ ತ್ರಡತಿರ

17211 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ತ್ರಡತಿರ

17212 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17213 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಯಿಫಣ್ಣ  ಮಲಗಿರಿ ತ್ರಡತಿರ

17214 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ಗೌಡರು ತ್ರಡತಿರ

17215 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖಯ ತ್ರಡತಿರ

17216 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

17217 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮುಯಗೇುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17218 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹಂಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17219 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಭಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17220 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಲಾೂ ನ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17221 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17222 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17223 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

17224 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಯಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17225 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದಂಡಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17226 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫನೆನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17227 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17228 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗನ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17229 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17230 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಹಷಭನ ತ್ರಡತಿರ

17231 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿೋರೇದ್ರಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

17232 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಪ್ಪದಮಯ  ಗತೂ ಯಗಿ ತ್ರಡತಿರ

17233 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತ್ರರಾನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

17234 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

17235 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ತ್ರಡತಿರ

17236 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

17237 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಯ್ಯ ತ್ರಡತಿರ

17238 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಪ್ಪಪ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17239 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

17240 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೊಲವ ತ್ರಡತಿರ

17241 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17242 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17243 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

17244 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17245 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17246 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಮಕಾ ತ್ರಡತಿರ

17247 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17248 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17249 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17250 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17251 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17252 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಮಕಾ ತ್ರಡತಿರ

17253 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಉಮಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17254 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17255 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17256 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಲವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17257 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

17258 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

17259 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಆಮಿೋನ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17260 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17261 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಡೌಲೆ್ ರೋ ತ್ರಡತಿರ

17262 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

17263 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೌಡಪ ತ್ರಡತಿರ

17264 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಮಕಾ ತ್ರಡತಿರ

17265 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17266 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17267 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುನಂದ್ರ ಫಜನನ ರ್ ತ್ರಡತಿರ

17268 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತ್ರಡತಿರ

17269 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17270 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಎಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17271 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಮಂತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17272 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

17273 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಚನೂನ ರು ತ್ರಡತಿರ

17274 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಜಿೋವ್ ರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

17275 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಂಟೇವ ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

17276 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚೇತನ್ ತ್ರಡತಿರ

17277 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17278 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೈಫಾನ್ ಸಾಬ್ ಸೌದ್ರಗರ್ ತ್ರಡತಿರ

17279 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17280 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಪ್ಪಪ  ಸಾಹೇಬ್ ತ್ರಡತಿರ

17281 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಪುಠಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17282 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17283 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಪುಟ್ರಲಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17284 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮೇೋಘಸಿದು ತ್ರಡತಿರ



17285 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹೂಬೂಸಾಬ್ ಬಾಗವಾನ್ತ್ರಡತಿರ

17286 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇಪ್ ತ್ರಡತಿರ

17287 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲೆಪ ತ್ರಡತಿರ

17288 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17289 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಶಿೋಲ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17290 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17291 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17292 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17293 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಸು ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17294 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಜವ ಲ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17295 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17296 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೋಪಿ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17297 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17298 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮ ುಂತ್ರರ ಯ್ಯ ತ್ರಡತಿರ

17299 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17300 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

17301 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17302 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಲವುಂಗಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17303 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ ತ್ರಡತಿರ

17304 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17305 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಾಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17306 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17307 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17308 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಮಿತ್ರರ ತ್ರಡತಿರ

17309 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

17310 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

17311 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಭಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17312 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

17313 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಮಾನಪ ತ್ರಡತಿರ

17314 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಂಡೇನವಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

17315 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಸಂಗನ ಗೌಡ ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

17316 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17317 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ತ್ರಡತಿರ

17318 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17319 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17320 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಕಯಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17321 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬೋಯಭಮ  ಗೌಡತಿ ತ್ರಡತಿರ

17322 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚನನ ಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17323 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17324 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17325 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಿನಾಕಿಷ ತ್ರಡತಿರ

17326 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

17327 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಕಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17328 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17329 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17330 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಪ ತ್ರಡತಿರ

17331 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

17332 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಣ್ಭವ ತ್ರಡತಿರ

17333 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ ತ್ರಡತಿರ

17334 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17335 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದ್ರಲ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17336 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಇಭಮಮ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17337 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17338 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಲಾಬಾ ತ್ರಡತಿರ

17339 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಾಯ ಲ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17340 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17341 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17342 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17343 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17344 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದುುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

17345 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17346 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಭಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17347 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶೇಖಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17348 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

17349 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯತನ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17350 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17351 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಹಾಬುದಿು ೋನ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17352 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17353 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17354 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

17355 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

17356 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17357 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

17358 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17359 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17360 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17361 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17362 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17363 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಾಲ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17364 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17365 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಭಮ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17366 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತ್ರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17367 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17368 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17369 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಪ್ರ ೋಭನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17370 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜೈತ್ರುಂಬಿ ತ್ರಡತಿರ

17371 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17372 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಸುುಂಬುಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17373 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಭರೇಶ ತ್ರಡತಿರ

17374 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17375 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17376 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17377 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಬಿ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17378 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೌುಂಡ್ಡ ಪ್ಪಯ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17379 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೋವಪ ತ್ರಡತಿರ

17380 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶೇಶ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17381 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫನೆನ ಟೆ್ಟ  ಮೇಸನರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17382 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಇಯಗಂಟ್ಟಪ ತ್ರಡತಿರ

17383 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17384 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಪ  ಶಂಕಯಗೌಡ ಮಲಗೊೋಡುತ್ರಡತಿರ

17385 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಾತ್ರವುಂಡಪ  ಅುಂಗಯಗಿ ತ್ರಡತಿರ

17386 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17387 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17388 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17389 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17390 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶೇಕುುಂಟಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

17391 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17392 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

17393 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

17394 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲನಾಥ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17395 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿುಂದರ ಪ  ಬುಷಾ ತ್ರಡತಿರ

17396 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17397 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಗರುಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ರಡತಿರ

17398 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

17399 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17400 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶ ತ್ರಡತಿರ

17401 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಿೋರಾ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17402 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ  ನಟ್ಟಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

17403 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಮ್ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17404 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17405 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಮಿೋಜಾಬೇಗುಂ ತ್ರಡತಿರ

17406 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17407 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಆಮಿೋನ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17408 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17409 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಮವ ತ್ರಡತಿರ

17410 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17411 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17412 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದಷೂ ಗಿರ್ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

17413 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವರಿೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ



17414 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

17415 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೋ ತ್ರಡತಿರ

17416 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಬುು ಲ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17417 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಬುು ಲ್ ಗಣಿ ತ್ರಡತಿರ

17418 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17419 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17420 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಬಿಬ ೋರ್ ಅಸಭದ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17421 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಆಶಬಿ ತ್ರಡತಿರ

17422 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೆಬೂಬಾಷಾ ತ್ರಡತಿರ

17423 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17424 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

17425 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17426 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

17427 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಥಪಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17428 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17429 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17430 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

17431 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಿರ ತ್ರಡತಿರ

17432 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೇನು ತ್ರಡತಿರ

17433 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

17434 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17435 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಡಡ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17436 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಾುಂಟ್ಟಪ ತ್ರಡತಿರ

17437 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಭು ತ್ರಡತಿರ

17438 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17439 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17440 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17441 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಕಬ ರ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17442 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವ್ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17443 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17444 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17445 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹಾಷನ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17446 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17447 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ  ತಳವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

17448 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

17449 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

17450 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

17451 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೋಫಿ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17452 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

17453 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಿಲಾಲ್ ಬಿೋ ತ್ರಡತಿರ

17454 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಖುಬ ಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17455 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕರಿೋುಂ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17456 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17457 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೌಡಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17458 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17459 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

17460 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17461 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭನೋಸರ್ ತ್ರಡತಿರ

17462 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

17463 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕುಬೇಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17464 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17465 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17466 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾುಂಫ ತ್ರಡತಿರ

17467 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17468 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ್ಜಬೇಡ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

17469 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17470 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17471 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17472 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

17473 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಾುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17474 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17475 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಭುಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17476 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಪುಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17477 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

17478 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17479 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯತನ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17480 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾರ್ಜ ತ್ರಡತಿರ

17481 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17482 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ  ಭಲಗಿ ತ್ರಡತಿರ

17483 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಸದೇಪ  ಸಡದ ತ್ರಡತಿರ

17484 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಟೇಲ್ತ್ರಡತಿರ

17485 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತು ತ್ರಡತಿರ

17486 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

17487 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17488 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಟೆ ಲ್ ಧಾಮುಲು ರಾಥೋಡ್ತ್ರಡತಿರ

17489 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17490 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

17491 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17492 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17493 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಪು ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17494 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17495 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೋಭಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17496 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17497 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17498 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17499 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17500 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗುಂಡಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17501 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

17502 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಲುಂಗಮಯ  ಹರೇಭಟ್ ತ್ರಡತಿರ

17503 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17504 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17505 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕುಬೇಯಪ  ಡಡ ಗಿ ತ್ರಡತಿರ

17506 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17507 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

17508 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17509 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17510 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಫ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17511 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17512 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17513 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17514 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ ತ್ರಡತಿರ

17515 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

17516 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17517 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17518 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಪ  ಬೋರಿಗಿ ತ್ರಡತಿರ

17519 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಂಥಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17520 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ರಾಥೋಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17521 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ್ ತ್ರಡತಿರ

17522 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭಪ ತ್ರಡತಿರ

17523 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17524 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17525 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರಾಥೋಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17526 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಂಠುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17527 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

17528 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿವು ತ್ರಡತಿರ

17529 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಸು ತ್ರಡತಿರ

17530 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಣೇಶ ತ್ರಡತಿರ

17531 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

17532 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

17533 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೇನು ತ್ರಡತಿರ

17534 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17535 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17536 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

17537 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

17538 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನೋಲಕಂಠ ತ್ರಡತಿರ

17539 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರುದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17540 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

17541 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

17542 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ



17543 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

17544 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17545 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ಮುಡಬುಲೆರ್ ತ್ರಡತಿರ

17546 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೇೋತಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17547 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17548 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17549 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿರುತಿ ತ್ರಡತಿರ

17550 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17551 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿರುತಿ ತ್ರಡತಿರ

17552 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬ್ಲುಂಗಳೂರು ತ್ರಡತಿರ

17553 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹುಳ್ಲಮಪ ತ್ರಡತಿರ

17554 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17555 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17556 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17557 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17558 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕುಪುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17559 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

17560 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17561 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

17562 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17563 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

17564 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತೇರ್ಜ ತ್ರಡತಿರ

17565 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17566 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17567 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತ್ರಡತಿರ

17568 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಪುಟ್ರಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17569 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಾಸು ತ್ರಡತಿರ

17570 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ತ್ರಡತಿರ

17571 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17572 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17573 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17574 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

17575 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗತೂ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17576 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

17577 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17578 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಪ  ಭಮಗೇರಿ ತ್ರಡತಿರ

17579 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ  ತಳಗೇರಿ ತ್ರಡತಿರ

17580 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17581 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಸರಿಮಪ  ರಾಠೋಡ್ತ್ರಡತಿರ

17582 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

17583 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17584 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹೈಯಲಪ ತ್ರಡತಿರ

17585 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

17586 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17587 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17588 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

17589 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17590 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17591 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17592 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17593 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

17594 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಧಾಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

17595 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17596 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

17597 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಫವ ತ್ರಡತಿರ

17598 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಪ  ಕೄರೂರು ತ್ರಡತಿರ

17599 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17600 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ  ಸಳಿ್ಲಗಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17601 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

17602 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಷಯನಪ ತ್ರಡತಿರ

17603 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

17604 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಿೋಗಂಡಿ ಕಟೆ್ಟ ಭನ ತ್ರಡತಿರ

17605 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17606 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17607 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17608 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17609 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತ್ರಡತಿರ

17610 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

17611 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17612 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17613 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

17614 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಾಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17615 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಮಕಾ ತ್ರಡತಿರ

17616 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

17617 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

17618 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜೇವವ ರಿ ತ್ರಡತಿರ

17619 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17620 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17621 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17622 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

17623 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹಾಲ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17624 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17625 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಫವ ತ್ರಡತಿರ

17626 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17627 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17628 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಭಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17629 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಿನಾಕಿಾ ತ್ರಡತಿರ

17630 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17631 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17632 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಕುುಂತಲಾ ತ್ರಡತಿರ

17633 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17634 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

17635 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

17636 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

17637 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17638 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅುಂಫರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17639 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17640 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17641 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಕೆನಾಗಭಮ  ಬಿೋರೇದ್ರಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

17642 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಚೆನೂನ ರು ತ್ರಡತಿರ

17643 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಬು ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17644 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿುಂದರ  ಈಡಿಗ ತ್ರಡತಿರ

17645 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತ್ರಡತಿರ

17646 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17647 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17648 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗುಂಡನ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17649 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಿೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17650 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17651 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17652 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಂಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17653 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17654 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17655 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17656 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ವೇನಕಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17657 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17658 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17659 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದ್ರ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17660 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17661 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17662 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತೇಶ ತ್ರಡತಿರ

17663 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17664 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತ್ರಡತಿರ

17665 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17666 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17667 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಿೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17668 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ಗಳು ತ್ರಡತಿರ

17669 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಜಮರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17670 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17671 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೇಸನಯಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ



17672 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17673 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಮಯ  ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

17674 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

17675 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದು ಚವಾಣ್ ತ್ರಡತಿರ

17676 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17677 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

17678 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಸದೇಪ  ಕಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

17679 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೋಭನ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17680 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಕೂಬ ಲ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17681 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

17682 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17683 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17684 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

17685 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗೇುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17686 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17687 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

17688 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಕಾವಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17689 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಟ್ರ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17690 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17691 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಂದನಗೌಡ ಬಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17692 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17693 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

17694 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17695 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

17696 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17697 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17698 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17699 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17700 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ತ್ರಡತಿರ

17701 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಟೆ ಲ್ ಕುಲಕರಾಣಿ ತ್ರಡತಿರ

17702 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೆನೋದಿು ೋನ್ ತ್ರಡತಿರ

17703 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ  ಅರಾಳ ತ್ರಡತಿರ

17704 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅನವ ರ್ ಬೇಗಂ ಚುಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ತ್ರಡತಿರ

17705 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜಮರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

17706 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಕಾವ ಬಾಬು ಕುಲಕಣಿ ತ್ರಡತಿರ

17707 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಯ ಚಿನ್ ತ್ರಡತಿರ

17708 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಕಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17709 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17710 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಂದೇನವಾಜ್ ಎಲ್ ಸಚಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17711 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೌನೇಶ ತ್ರಡತಿರ

17712 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಫಮಯ  ಮಾಲ ಬಿೋರೆದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

17713 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗೇಶ ವಿವವ ಕಭವ ತ್ರಡತಿರ

17714 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಧರ್ ತ್ರಡತಿರ

17715 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನಪ್ಪಶ ತ್ರಡತಿರ

17716 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17717 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷನ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17718 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಸು ತ್ರಡತಿರ

17719 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುನಾಥ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17720 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17721 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಕೆಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17722 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17723 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜಮಸಿುಂಗ ರಾಥೋಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17724 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದ್ ಸಷನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17725 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೇೋಟ್ಟರಾಮ್ ತ್ರಡತಿರ

17726 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17727 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ ತ್ರಡತಿರ

17728 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕರಿೋಮ್ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

17729 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17730 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

17731 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17732 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17733 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17734 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17735 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17736 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಬವು ುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17737 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17738 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕುುಂತಲಾ ತ್ರಡತಿರ

17739 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17740 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾರಾಭರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17741 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17742 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17743 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17744 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕುಮಾಯಸಾವ ಮಿ ತ್ರಡತಿರ

17745 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಖಾಸಿುಂ ಷಬ್ ತ್ರಡತಿರ

17746 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಕಾಶ ತ್ರಡತಿರ

17747 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17748 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17749 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೊಲಾಲಪ ತ್ರಡತಿರ

17750 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ದಿೋಪ್ ತ್ರಡತಿರ

17751 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17752 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17753 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜ ಅಸಮ ದ್ ಭಡಕಿ ತ್ರಡತಿರ

17754 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಯಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

17755 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17756 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

17757 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಲಾಲ  ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17758 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17759 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17760 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಪಾ ರ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17761 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ್ ತ್ರಡತಿರ

17762 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17763 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಲಾಪ ತ್ರಡತಿರ

17764 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17765 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ದಂಡ ತ್ರಡತಿರ

17766 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17767 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದಯಶೇಖರ್ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17768 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17769 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17770 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೈಮದ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17771 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚನನ ಭಲಲ ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17772 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17773 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಗಲಾ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17774 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೊೋದ್ರರಿ ತ್ರಡತಿರ

17775 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17776 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17777 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಕಾವರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17778 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಪು ಗೌಡ್ರ ತ್ರಡತಿರ

17779 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17780 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17781 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಫಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17782 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17783 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17784 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜೆಟೆ ಪ  ದೊಡಡ ಭನ ತ್ರಡತಿರ

17785 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17786 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ್ ತ್ರಡತಿರ

17787 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

17788 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ನಗನೂರು ತ್ರಡತಿರ

17789 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

17790 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17791 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕರುಣ್ಣಕಿಷ ತ್ರಡತಿರ

17792 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17793 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17794 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17795 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮೃತ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17796 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17797 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭಪ ತ್ರಡತಿರ

17798 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಿಜಾವ ನ್ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

17799 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

17800 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಲಾಯ ಣ್ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ



17801 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೌಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

17802 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಸಬೂಬಿ ತ್ರಡತಿರ

17803 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

17804 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಕುುಂತಲಾ ಬಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17805 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜೆಟೆ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17806 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17807 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಶೋಕ್ ತ್ರಡತಿರ

17808 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಲುಂಗಪ  ಡೋರಿ ತ್ರಡತಿರ

17809 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17810 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17811 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17812 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರುಕೇಮ ದಿು ೋನ್ ತ್ರಡತಿರ

17813 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮುತೂ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಎುಂಕಂಚಿ ತ್ರಡತಿರ

17814 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜಟೆ್ಟ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17815 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17816 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17817 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17818 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17819 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17820 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನೋಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17821 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನ ಗೌಡ ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

17822 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

17823 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹುಲಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17824 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17825 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಯಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

17826 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17827 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17828 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

17829 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ  ಗಾನಳಿ್ಲ ತ್ರಡತಿರ

17830 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ತ್ರಡತಿರ

17831 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17832 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17833 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17834 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುನಗೌಡ ಭಲಬಿರೇದ್ರಯ ತ್ರಡತಿರ

17835 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿವವ ರಾಧಯ ತ್ರಡತಿರ

17836 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ತ್ರಡತಿರ

17837 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ತ್ರಡತಿರ

17838 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾನುಂಗಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17839 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17840 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17841 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಭನವ ತ್ರಡತಿರ

17842 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17843 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಾುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17844 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17845 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17846 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಂಟಪ ತ್ರಡತಿರ

17847 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17848 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17849 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17850 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17851 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವುಂದರ  ಬಿ ಷಜಜ ನ್ ತ್ರಡತಿರ

17852 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಶಿಕಲಾ ತ್ರಡತಿರ

17853 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚುಂಡ್ ಬಿ ತ್ರಡತಿರ

17854 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

17855 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17856 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17857 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಪು ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17858 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಭನಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17859 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17860 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿರ ವಣಿ ತ್ರಡತಿರ

17861 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಾುಂತೆಪ ತ್ರಡತಿರ

17862 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17863 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕುಪುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17864 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಶಿಕಲಾ ತ್ರಡತಿರ

17865 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಪ್ಪದಪ ತ್ರಡತಿರ

17866 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಾಳಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17867 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಣ್ಮಮ ಖಮಯ  ಹರೇಭಠ ತ್ರಡತಿರ

17868 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17869 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17870 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂಡ್ರಬಿ ತ್ರಡತಿರ

17871 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17872 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜೇುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17873 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

17874 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೌನೇಶ ತ್ರಡತಿರ

17875 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

17876 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

17877 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭವ ತ್ರಡತಿರ

17878 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17879 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಬಿಲಾಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17880 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತೇಶ ತ್ರಡತಿರ

17881 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಭಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17882 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

17883 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

17884 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಗುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

17885 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಹಾಜಾಬಿ ತ್ರಡತಿರ

17886 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17887 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17888 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಲಾಲ  ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17889 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಲಾೂ ನ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17890 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17891 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17892 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಬಿಲಾಲ್ ಸೌದ್ರಗರ್ ತ್ರಡತಿರ

17893 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17894 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

17895 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಲತ್ರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17896 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

17897 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

17898 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಭಾವು ುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17899 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

17900 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17901 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17902 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17903 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17904 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17905 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17906 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17907 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

17908 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17909 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುನಾ ಮುಕೆಣಿಣ ತ್ರಡತಿರ

17910 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಡಪ ತ್ರಡತಿರ

17911 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17912 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೋಭಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

17913 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಖಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

17914 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17915 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17916 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17917 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗತೂ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17918 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17919 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

17920 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17921 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17922 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17923 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17924 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಮಶ ತ್ರಡತಿರ

17925 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17926 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

17927 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17928 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17929 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರಿ ತ್ರಡತಿರ



17930 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17931 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17932 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17933 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17934 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಚಪ ತ್ರಡತಿರ

17935 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹನನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17936 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹೆಫಬ್ ತ್ರಡತಿರ

17937 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಾಗಯ ವಂತ ಹಾಲಶೆಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

17938 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಇುಂದರ  ಬಾಯಿ ಹಾಲೆ್ಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

17939 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಮೄಮ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17940 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಮಯ  ಭಠ ತ್ರಡತಿರ

17941 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

17942 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17943 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದ್ರಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17944 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

17945 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

17946 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಿೋತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

17947 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

17948 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಿೋಭಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17949 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

17950 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17951 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17952 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

17953 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ ತ್ರಡತಿರ

17954 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

17955 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17956 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

17957 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17958 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17959 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

17960 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17961 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಮ  ನಾಯೆೋಡಿ ತ್ರಡತಿರ

17962 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜಗಳಪ ತ್ರಡತಿರ

17963 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಿೋರ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

17964 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17965 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಭನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17966 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಲಾಲ ವುದಿು ೋನ್ ತ್ರಡತಿರ

17967 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅುಂಬಿಕಾ ತ್ರಡತಿರ

17968 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಾಕುರ ದಿು ೋನ್ ತ್ರಡತಿರ

17969 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಮಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

17970 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

17971 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂರ್ಗನಾನ ತ್ರಡತಿರ

17972 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೊಡುು ಭಲಲ ಪ  ಪುಜೇರಿ ತ್ರಡತಿರ

17973 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17974 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭಪ ತ್ರಡತಿರ

17975 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17976 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17977 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದ ತ್ರಡತಿರ

17978 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ವ ತ್ರಡತಿರ

17979 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಭದೇವ್ ತ್ರಡತಿರ

17980 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17981 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

17982 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

17983 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೋಭನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17984 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭವ ತ್ರಡತಿರ

17985 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17986 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17987 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

17988 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17989 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

17990 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17991 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

17992 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಣ್ವಪ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

17993 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

17994 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬೋಯಭಮ  ಪ್ೋಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

17995 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17996 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

17997 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಣ್ವಪ  ಈಯಪ  ಕಾುಂಫಳ್ಳ ತ್ರಡತಿರ

17998 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಅಸೆಿ ತ್ರಡತಿರ

17999 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭರೆಪ  ಕೄುಂಬಾವಿ ತ್ರಡತಿರ

18000 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18001 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18002 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ರಾಠೋಡ ತ್ರಡತಿರ

18003 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಗತೊ ೋದ್ರಯ ತ್ರಡತಿರ

18004 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚೆುಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

18005 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18006 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಿರಿಜಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18007 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18008 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಮುಕೆಣಿಣ ತ್ರಡತಿರ

18009 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಷಾ ಖಾನ್ ತ್ರಡತಿರ

18010 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18011 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ಗಂಹ ರ್ ತ್ರಡತಿರ

18012 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮುಕೆಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18013 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18014 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18015 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗೊಲಾಲ ಲಪ ತ್ರಡತಿರ

18016 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತ್ರಡತಿರ

18017 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18018 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ರಡತಿರ

18019 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫನನ ಪ  ಕಾಳ್ಲಕರಿ ತ್ರಡತಿರ

18020 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

18021 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18022 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

18023 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18024 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18025 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

18026 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18027 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಭಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18028 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಡುುಂಗಾರು ತ್ರಡತಿರ

18029 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

18030 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಫಿೋಕ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18031 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಬುು ಲ್ ಕರಿೋುಂ ತ್ರಡತಿರ

18032 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ  ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

18033 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿೋಯಬದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18034 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ರಾಮ ತಳವಾಯ ತ್ರಡತಿರ

18035 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಪ್ಪಲ್ರ ಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

18036 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಷರೋಜಾ ತ್ರಡತಿರ

18037 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ರಡತಿರ

18038 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18039 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18040 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

18041 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18042 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಷಮಯ ದ್ ಎಸ್್ಎ ತ್ರಡತಿರ

18043 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ್ಜಭಮ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18044 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

18045 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾದಿಕ್ ಮಿಯ ತ್ರಡತಿರ

18046 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಿಸಿಮ ಲಾಲ  ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

18047 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18048 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಭು ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

18049 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

18050 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಾಸಿಮಾಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

18051 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18052 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಕೆಿ ತ್ರಡತಿರ

18053 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18054 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

18055 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

18056 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಾಣಿಕಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18057 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭುಜನ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18058 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಪ ತ್ರಡತಿರ



18059 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದುುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

18060 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18061 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಾದಯಲ ತ್ರಡತಿರ

18062 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜೈನಾಬಿ ತ್ರಡತಿರ

18063 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

18064 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹನನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18065 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

18066 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

18067 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

18068 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

18069 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18070 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18071 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸೂಮವಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

18072 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18073 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ  ಕೇಟ್ನನ ರು ತ್ರಡತಿರ

18074 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18075 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಮವ ತ್ರಡತಿರ

18076 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಸಾನು ತ್ರಡತಿರ

18077 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಬುು ಲ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18078 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18079 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಭನಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18080 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಲಾಪ ತ್ರಡತಿರ

18081 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ಮಾದಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18082 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18083 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷವಾಪ ತ್ರಡತಿರ

18084 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18085 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18086 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತ ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

18087 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

18088 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18089 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿರುಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

18090 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18091 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18092 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅನನ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18093 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18094 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18095 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರ ಧಾನಪ ತ್ರಡತಿರ

18096 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

18097 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18098 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18099 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇಕೆಿ ತ್ರಡತಿರ

18100 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿೋಯಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18101 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ತಭಮ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18102 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18103 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಭಡಿವಾಳ್ ತ್ರಡತಿರ

18104 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

18105 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18106 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ ತ್ರಡತಿರ

18107 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18108 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

18109 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18110 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18111 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18112 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವಾರೇಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

18113 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾವಾ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18114 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶರಿೋಫ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18115 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಮಯ ಣ್ಣ  ಫಡಿಗೇಯ ತ್ರಡತಿರ

18116 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತ ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

18117 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18118 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದುುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

18119 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

18120 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18121 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಬಾ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18122 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಷಲೋುಂ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18123 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗಂಗಾಧರ್ ತ್ರಡತಿರ

18124 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಗರುಸಂಗಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18125 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗನಫಷಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18126 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮಿೋರಾ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18127 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ರೆಡಿಡ ತ್ರಡತಿರ

18128 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಪ ಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18129 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಶಿಕಲಾ ತ್ರಡತಿರ

18130 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಜಮಶಿರ ೋ ತ್ರಡತಿರ

18131 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತ ರಾಮ್ ರಾಥೋಡ್ ತ್ರಡತಿರ

18132 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ದೇವುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

18133 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18134 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18135 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18136 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

18137 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18138 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

18139 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಬಿೋ ತ್ರಡತಿರ

18140 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18141 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಲಚಭಮಯ  ಮಾಲ ಬಿೋರೆದ್ರರ್ತ್ರಡತಿರ

18142 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18143 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18144 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಭಜನ್ ಬಿೋ ತ್ರಡತಿರ

18145 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಿಯಣ್ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

18146 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

18147 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಆಮಿೋನ್ ಬಾಷಾ ತ್ರಡತಿರ

18148 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18149 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಂಕಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18150 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18151 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಲಾಲ  ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18152 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನ ತ್ರಡತಿರ

18153 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

18154 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

18155 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18156 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18157 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಬಾಪೂರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18158 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷಲುಂಗಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18159 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರುದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18160 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಯಶುರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

18161 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಬ್ಲನಾನ ತ್ರಡತಿರ

18162 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18163 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18164 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿೋಯಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18165 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಬುು ಲ್ ಗಫೂರ್ ತ್ರಡತಿರ

18166 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರಾಭಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18167 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಮೆಬೂಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18168 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅುಂಫರೇಶ ತ್ರಡತಿರ

18169 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18170 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಿವವ ನಾಥ ಹಷಭನ ತ್ರಡತಿರ

18171 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

18172 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನುಂಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18173 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ ಸುಲೇಭನ್ ತ್ರಡತಿರ

18174 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

18175 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರುದರ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18176 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷನ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18177 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ತ್ರಡತಿರ

18178 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಈಯಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18179 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ನಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18180 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಕಭಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18181 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶುಂತಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

18182 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18183 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18184 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ರೇಣ್ ಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

18185 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18186 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18187 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಲುಂಗಪ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ



18188 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಮಾಜ  ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18189 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಅಲಾಲ  ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18190 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18191 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಸಂಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

18192 ಜೇಗಿವ ಇಜೇರಿ 2020-2021 ಶಿಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18193 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18194 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18195 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರ ಭುಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

18196 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸರಿವು ುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

18197 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18198 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18199 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಈವವ ಯಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18200 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದ್ ಚಂಡಪ್ಪಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18201 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ವಯಣ್ಪ  ಮಾದರ್ತ್ರಡತಿರ

18202 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18203 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಾರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

18204 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

18205 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊಲಾಲ ಲಪ  ಮಾದಯ ತ್ರಡತಿರ

18206 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದೇಕಿ ತ್ರಡತಿರ

18206 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

18207 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗಿರಿಪ ತ್ರಡತಿರ

18207 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದೇಕಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18208 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18208 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಯಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18209 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಜಮರ ಕಾಶ ತ್ರಡತಿರ

18209 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದಲತ್ ತ್ರಡತಿರ

18210 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಕೄರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18210 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸೌಭಾಗಯ ತ್ರಡತಿರ

18211 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18211 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18212 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊಲಾಲ ಲಪ ತ್ರಡತಿರ

18212 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18213 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣ್ವ ತ್ರಡತಿರ

18213 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದುುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

18214 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ  ಫಷಲುಂಗಪ  ದ್ರನಶೆಟೆ್ಟತ್ರಡತಿರ

18214 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಮ್ ತ್ರಡತಿರ

18215 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18215 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಹನನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18216 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

18216 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

18217 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18217 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

18218 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖಯ ಕಾವಪ  ಸರಿಜನತ್ರಡತಿರ

18218 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ ತ್ರಡತಿರ

18219 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಾನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18219 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18220 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭವ ತ್ರಡತಿರ

18220 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18221 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮೇೋಟು ತ್ರಡತಿರ

18221 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಿಧಾಯ  ಶಿರ ೋ ತ್ರಡತಿರ

18222 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18222 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18223 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

18223 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18224 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಿದ್ರನಂದ ತ್ರಡತಿರ

18224 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಾರೆಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18225 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಯಂಕಭಮ  ಗತೊ ೋದ್ರಯ ತ್ರಡತಿರ

18225 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18226 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18226 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮವವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18227 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತೇಶ ತ್ರಡತಿರ

18227 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18228 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18228 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

18229 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಂಟಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18229 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಕಾಬುಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18230 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಕಾಬುಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18230 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸವಾಲಪ ತ್ರಡತಿರ

18231 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅನತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

18231 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಷಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಡತಿರ

18232 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಮಾಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

18232 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

18233 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18233 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಷಮಯ ದ್ರಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18234 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ತ್ರಡತಿರ

18234 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬಂದಗಿೋಷ ತ್ರಡತಿರ

18235 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಲತಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18235 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಹೇಮಾಲಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18236 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18236 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18237 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18237 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18238 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಖಾಯ ತಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18238 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಷತಯ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18239 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗರುಪ್ಪದಪ ತ್ರಡತಿರ

18239 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಮ ತ್ರಡತಿರ

18240 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಾಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18240 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮವವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18241 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18241 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬಿಮಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18242 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮುತುವ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18242 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18243 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಲಾಲ ವುದಿು ೋನ್ ತ್ರಡತಿರ

18243 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಲವಂತರಾಮ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18244 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಬುದಿು ೋನ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18244 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

18245 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಆನಂದಪ ತ್ರಡತಿರ

18245 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ತ್ರಡತಿರ

18246 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ  ಬಿ ಕೇುಂಕಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18246 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

18247 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಲಭಮ  ಅಯಲಗುಂಡಿಗಿ ತ್ರಡತಿರ

18247 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭನುನ  ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18248 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಎಯಯಯ ತ್ರಡತಿರ

18248 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಬಿಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18249 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಾಗುಂಡಪ  ಕೄಲೋಜಿ ತ್ರಡತಿರ

18249 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

18250 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18250 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವತಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18251 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

18251 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ತ್ರಡತಿರ

18252 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಜೈನಬಿ ತ್ರಡತಿರ

18252 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಸದೇಪ ತ್ರಡತಿರ

18253 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

18253 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

18254 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18254 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದರ ತ್ರಡತಿರ

18255 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ಜಳಗಿ ತ್ರಡತಿರ

18255 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷವಾುಂತರೇ ತ್ರಡತಿರ

18256 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಂಕಯ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18256 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭಪ ತ್ರಡತಿರ

18257 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಭಯಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18257 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗರುಪ ತ್ರಡತಿರ

18258 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗುಂಡಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18258 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರಾಮಪ ತ್ರಡತಿರ

18259 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದಷೂ ಗಿಸಾವಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18259 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮುತೂ ಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18260 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

18260 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18261 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಲಾಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ



18261 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಹನನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18262 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

18262 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದತೂ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18263 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಯಳಪ ತ್ರಡತಿರ

18263 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಧನಶೆಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

18264 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊಲಾಲ ಲಪ ತ್ರಡತಿರ

18264 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

18265 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದೇವುಂದರ ಪ  ಮತ್ರನ ಳ ತ್ರಡತಿರ

18265 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮುನೋರ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18266 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18266 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ನಾಯೆೋಡಿ ತ್ರಡತಿರ

18267 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಾಶಿಮ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18267 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ  ನಾಯೆೋಡಿ ತ್ರಡತಿರ

18268 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಾಶಿಮ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18268 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

18269 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18269 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

18270 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ  ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

18270 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಸಭದ್ ಬೈರಿ ತ್ರಡತಿರ

18271 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಾರೇಪ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ರಡತಿರ

18271 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲೇಲ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18272 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18272 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಎುಂ ನಲೂರ್ ತ್ರಡತಿರ

18273 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಮೃತ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18273 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18274 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬಿೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

18274 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮುನೋರ್ ಪ್ಪಶ ತ್ರಡತಿರ

18275 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಸಮ ದ್ ಬಾಯ ರಿ ತ್ರಡತಿರ

18275 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

18276 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದ್ರಲ್ ಬಿಐ ತ್ರಡತಿರ

18276 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭನೋಜ್ ತ್ರಡತಿರ

18277 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರಾಜ್ ಎಸ್ಎಬಿ ತ್ರಡತಿರ

18277 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಹಯಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18278 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸೈದುಸಾಬ್ ಚೌದಿರ ತ್ರಡತಿರ

18278 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18279 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ತ್ರಡತಿರ

18279 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18280 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18280 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮವವಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18281 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗಂಗನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18281 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ರಡತಿರ

18282 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

18282 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

18283 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಿರೋಜ್ ತ್ರಡತಿರ

18283 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಮಾಶಂಕಯ ನಾಯೆೋಡಿ ತ್ರಡತಿರ

18284 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

18284 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18285 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನೋಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18285 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬಂಡಗಿ ಎಸ್್ಎಬಿ ತ್ರಡತಿರ

18286 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಪ  ಸಾಲೋಟಗಿ ತ್ರಡತಿರ

18286 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18287 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

18287 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಂಕಯ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18288 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಬುಮಾ ತ್ರಡತಿರ

18288 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18289 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಯಜಾಬಿೋ ಮೇಕಾಶಿ ತ್ರಡತಿರ

18289 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ತ್ರಡತಿರ

18290 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ೋಕಾುಂತ ತ್ರಡತಿರ

18290 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

18291 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18291 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ

18292 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18292 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ರಾಭ ತ್ರಡತಿರ

18293 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18293 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಯವಿಕಾುಂತ ತ್ರಡತಿರ

18294 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18294 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18295 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18295 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಮ ತ್ರಡತಿರ

18296 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಾಗಣ್ಣ  ಸೂಮವವಾನ್ಾ ತ್ರಡತಿರ

18296 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಲತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

18297 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18297 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗುಂಡುರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18298 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18298 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

18299 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

18299 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18300 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಲಾತಿ ತ್ರಡತಿರ

18300 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ತ್ರಡತಿರ

18301 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಯಮಶ ತ್ರಡತಿರ

18301 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರಾಭಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

18302 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನೋಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18302 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

18303 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅುಂಬಾದ್ರಸ್ ತ್ರಡತಿರ

18303 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಜಿೋರ್ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18304 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಉಸಾಮ ನಾಾ ಬ್ ಹಪ ಯಗಿ ತ್ರಡತಿರ

18304 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮುಯರ್ಗವ ತ್ರಡತಿರ

18305 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

18305 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಗಭವ ತ್ರಡತಿರ

18306 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತ್ರಡತಿರ

18306 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಹುಷನಪ  ಭಣಿಗೇರಿತ್ರಡತಿರ

18307 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ತ್ರಡತಿರ

18307 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18308 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18308 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18309 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಸಮ ದ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18309 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬಾಪುಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18310 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭವ ಸಡದ್ ತ್ರಡತಿರ

18310 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18311 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬಾಬಾ ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18311 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ನಾಥ ತ್ರಡತಿರ

18312 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷಲುಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18312 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದರ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18313 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18313 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದಷೂ ಗಿರ್ ತ್ರಡತಿರ

18314 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಾಲ್ಸಾಬ್ ಮುಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

18314 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18315 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18315 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

18316 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕುಸುಭಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18316 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಲತಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18317 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

18317 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದ್ರಲ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18318 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಪ ತ್ರಡತಿರ

18318 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಬಾನಾ ತ್ರಡತಿರ

18319 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18319 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸುಭನಾನ ತ್ರಡತಿರ

18320 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18320 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18321 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದೊುಂಡಪ ತ್ರಡತಿರ

18321 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18322 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನೋಲಕಂಠರಾವ್ ತ್ರಡತಿರ

18322 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18323 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಂಕರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

18323 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸುಬನ್ ಅಲ ತ್ರಡತಿರ

18324 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಮಿನೇಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18324 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18325 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗತೂ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18325 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬಿೋಯಪ ತ್ರಡತಿರ



18326 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

18326 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18327 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ಮತ್ರನ ಳ್ ತ್ರಡತಿರ

18327 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮೆಬೂಬ್್ಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18328 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

18328 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಾಳಪ  ಚೌದರಿ ತ್ರಡತಿರ

18329 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18329 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಕೂ ಮ್ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18330 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಸಾಫ ತ್ರಡತಿರ

18330 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗಂಗಾದಯಮಯ  ಹರೇಭಠ ತ್ರಡತಿರ

18331 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

18331 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

18332 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18332 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18333 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಆಮಿೋನ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18333 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಗಭಪ ತ್ರಡತಿರ

18334 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ತೆಲಗಾಫಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18334 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸುಫಬ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18335 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

18335 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಂಕಯ ಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

18336 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಭನಪ ತ್ರಡತಿರ

18336 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18337 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18337 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಡಪ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18338 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಯಮಶ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18338 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

18339 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18339 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬಿೋಯಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

18340 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಜಮಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

18340 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18341 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಮಕಾ ಟೆ್ಟ ಡ್ ತ್ರಡತಿರ

18341 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18342 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಡಿವಾಳಪ ತ್ರಡತಿರ

18342 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ ತ್ರಡತಿರ

18343 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

18343 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಾಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18344 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಾನಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18344 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18345 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನುಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18345 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ತ್ರಡತಿರ

18346 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದಲಾಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18346 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಷಲೋುಂಸಾಬ್ ಹಪ ಯಗಿ ತ್ರಡತಿರ

18347 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಭನೂಯಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18347 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರೇಪ  ದೊಡಡ ಭನ ತ್ರಡತಿರ

18348 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ತ್ರಡತಿರ

18348 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರೇಪ  ಸಾಲಕೆಿ ತ್ರಡತಿರ

18349 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ತ್ರಡತಿರ

18349 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಷಯದ್ ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18350 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ತಿಪ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18350 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನೂಜಾವಸ ಬೇಗಂ ತ್ರಡತಿರ

18351 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿವಾಜಿ ತ್ರಡತಿರ

18351 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18352 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಡರಾಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18352 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಷರುಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18353 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯಣ್ಣ  ಮುದು ತ್ರಡತಿರ

18353 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18354 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಮೇಗಿ ತ್ರಡತಿರ

18354 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶುಬವು ುಂದರ ತ್ರಡತಿರ

18355 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚನಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

18355 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

18356 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18356 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18357 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

18357 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಲಮಾಬಿ ತ್ರಡತಿರ

18358 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದ ತ್ರಡತಿರ

18358 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ ತ್ರಡತಿರ

18359 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನೋಲಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18359 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಾಹಬೂಬ್ ಅಲ ತ್ರಡತಿರ

18360 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಎುಂಎುಂಎ ತ್ರಡತಿರ

18360 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18361 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಜಲಾಲ್ ಎಸ್ಎ ತ್ರಡತಿರ

18361 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭಪ ತ್ರಡತಿರ

18362 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರ ೋಶೈಲ ತ್ರಡತಿರ

18362 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಂತೋಷ್ ತ್ರಡತಿರ

18363 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

18363 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಭವಲ ತ್ರಡತಿರ

18364 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕರೆಪ  ದಂಫಳ ತ್ರಡತಿರ

18364 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18365 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18365 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸುರೇವ ಕುಡಿ ತ್ರಡತಿರ

18366 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಂರ್ಜನಾಥ ಚಂಕೇೋಟ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

18366 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರುದರ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18367 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷಲುಂಗಪ  ಡಂಫಳ ತ್ರಡತಿರ

18367 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18368 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬಾಳಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18368 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18369 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಮೇೋಗೇಪ ತ್ರಡತಿರ

18369 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18370 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18370 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶೇಖ್ ಅಲ ಮುಲಾಲ ತ್ರಡತಿರ

18371 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅುಂಬೋಜಿ ತ್ರಡತಿರ

18371 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಮೃತರ ಯ ತ್ರಡತಿರ

18372 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18372 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದಗೊುಂಡಪ  ಕೂಡಲಗಿ ತ್ರಡತಿರ

18373 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭಶಂಕರ್ ತ್ರಡತಿರ

18373 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಪ ತ್ರಡತಿರ

18374 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಾಗಮೂತವಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18374 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

18375 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18375 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಸಿದು ಮಯ  ಹರೇಭಠ ತ್ರಡತಿರ

18376 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18376 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಹಾಪ ತ್ರಡತಿರ

18377 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಲವಂತಪ  ಶಿಪ  ಹಾಲನರ್ತ್ರಡತಿರ

18377 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಂಗಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18378 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18378 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18379 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18379 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18380 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಪ  ಟೇಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18380 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18381 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಲಲ ಪ್ಪಟ್ಟಲ್ ತ್ರಡತಿರ

18381 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ  ಕರೆಪ  ಸಳಕನರ್ತ್ರಡತಿರ

18382 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊಲಾಲ ಲಪ ತ್ರಡತಿರ

18382 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಳಿ್ಳಪ  ಗೌಡ್ ತ್ರಡತಿರ

18383 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ  ದ್ರಯ ಪ  ಚಿತ್ರಪುಯತ್ರಡತಿರ

18383 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶುಂತ್ರ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18384 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಮೇಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18384 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ರಡತಿರ

18385 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅಮೇೋಗೇಪ ತ್ರಡತಿರ

18385 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಮಯ  ಹರೇಭಠ ತ್ರಡತಿರ

18386 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಕವ  ಭಮಗೇರಿ ತ್ರಡತಿರ

18386 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಶಿಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

18387 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18387 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರಾಚಪ ತ್ರಡತಿರ

18388 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸೂಮವಕಾುಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

18388 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18389 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18389 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18390 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ



18390 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಾನಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

18391 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಪ ತ್ರಡತಿರ

18391 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18392 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಲಾಪ ತ್ರಡತಿರ

18392 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೌಡಪ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18393 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕರೆಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18393 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರೇಣ್ಮಕಾ ತ್ರಡತಿರ

18394 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಕಪ ತ್ರಡತಿರ

18394 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಸದೇಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18395 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಾುಂತಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18395 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲ್ಲ ೋವಪ ತ್ರಡತಿರ

18396 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸೋಭಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18396 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಜಾಯತ್ರಬಿ ತ್ರಡತಿರ

18397 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರೂಸಿುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

18397 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಂತಪ ತ್ರಡತಿರ

18398 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18398 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ತ್ರಡತಿರ

18399 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18399 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶುಂತವ  ಮತ್ರನ ಳ ತ್ರಡತಿರ

18400 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18400 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಮಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18401 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗೊಲಲ ಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18401 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ  ಸಿದು ಣ್ಣ  ಕಟೆ್ಟ ತ್ರಡತಿರ

18402 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18402 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿವಾನಂದಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18403 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಹಾುಂತೇಶ ತ್ರಡತಿರ

18403 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮಮುನಾ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18404 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಷಫವ ತ್ರಡತಿರ

18404 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಲುಂಗ ತ್ರಡತಿರ

18405 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭೋಭರಾಮ ಬಾಬು ಕನಮವವ ಯತ್ರಡತಿರ

18405 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿಪ ತ್ರಡತಿರ

18406 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18406 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಹುಲಗಪ  ದೊರಿ ತ್ರಡತಿರ

18407 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಈಯಪ ತ್ರಡತಿರ

18407 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18408 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಾಳಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18408 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18409 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಜಟೆ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18409 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದಳತರ ಮಗೌಡ ಖಂಡಪ್ಪಗೊಲಲತ್ರಡತಿರ

18410 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬ್ಲನನ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18410 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಿೋಯಫದರ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18411 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದೌಲತರ ಮ ಶಿವಯಣ್ಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ತ್ರಡತಿರ

18411 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

18412 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಮ್ ತ್ರಡತಿರ

18412 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಿೋರೇವ ತ್ರಡತಿರ

18413 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18413 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಬಗವಂತರಾಮ ಸಿದು ಣ್ಣ  ಕುಡಯಗೊುಂಡತ್ರಡತಿರ

18414 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18414 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18415 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಅರುಣ್ ತ್ರಡತಿರ

18415 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ವಯಣ್ಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18416 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕರೆಪ ತ್ರಡತಿರ

18416 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷಪ ತ್ರಡತಿರ

18417 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲೆಪ ತ್ರಡತಿರ

18417 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18418 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದ್ರಸಿ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18418 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18419 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದನು ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18419 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ರಾತಪ  ಕೇಕಟನೂರುತ್ರಡತಿರ

18420 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಗರುಲುಂಗಪ ತ್ರಡತಿರ

18420 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸುರೇಶ ತ್ರಡತಿರ

18421 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ರಾಭನಗೌಡ ಖಂಡಪ ಗೊೋಳತ್ರಡತಿರ

18421 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸನಮಂತರಾಮ ಫಡಿಗೇರ್ ತ್ರಡತಿರ

18422 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತ್ರಡತಿರ

18422 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲೆಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18423 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂಡಪ  ಗೌಡ ತ್ರಡತಿರ

18423 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿರಾಮ ತ್ರಡತಿರ

18424 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚನನ ಮಯ ತ್ರಡತಿರ

18424 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಮವವಂತ್ ತ್ರಡತಿರ

18425 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಯತನ ಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18425 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ತ್ರಡತಿರ

18426 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18426 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಿದು ಪ ತ್ರಡತಿರ

18427 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ರಡತಿರ

18427 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸುನೋತ್ರ ತ್ರಡತಿರ

18428 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ತ್ರಡತಿರ

18428 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ತ್ರಡತಿರ

18429 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಕಲಲ ಪ ತ್ರಡತಿರ

18429 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಾಮಫಣ್ಣ ತ್ರಡತಿರ

18430 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ದಷೂ ಗಿರಿಸಾಬ್ ತ್ರಡತಿರ

18430 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಲೆಪ ತ್ರಡತಿರ

18431 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಶಿಪುತರ ತ್ರಡತಿರ

18431 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಸಣ್ಮಂತ ತ್ರಡತಿರ

18432 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ರಡತಿರ

18432 ಜೇಗಿವ ಮಡ್ರರ ಮಿ 2020-2021 ಭಹೆಫಬ್ ತ್ರಡತಿರ

20 ನಾಗಯತನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Sunhemp 45

20 ಭಸದೇಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Sunhemp 10

20 ದೌಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Sunhemp 10

20 ರಾಭಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Jainapur Sunhemp 20

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Sunhemp 1

20 ಶಂಕೄರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Zinc Sulphate 30

20 ಸಿದು ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Channur Zinc Sulphate 40

20 ಖಾಜಾಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Zinc Sulphate 30

20 ಚಂದರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Zinc Sulphate 30

20 ರಾಜಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Malla (K) Zinc Sulphate 30

20 ಭಲಲ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Zinc Sulphate 30

20 ನಾಸಿರುದಿು ೋನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Hotinmadu Zinc Sulphate 30

20 ರಾಭರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Zinc Sulphate 40

20 ಇರಾಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Zinc Sulphate 40

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Zinc Sulphate 35

20 ಮುಕಬ ಲಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Zinc Sulphate 30

20 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Zinc Sulphate 30

20 ಸೂಮವಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Magnesium Sulphate 30

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Magnesium Sulphate 100

20 ಫಷರಾಜ ನುಂಗಪ  ಗೇಡಿದರು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Magnesium Sulphate 16

20 ಸಂತೋಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Magnesium Sulphate 50

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Magnesium Sulphate 16

20 ಒರ್ಗಪ್ಪಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Magnesium Sulphate 16

20 ಭಲಕಜಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Magnesium Sulphate 30

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Magnesium Sulphate 16

20 ಷಯನಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Magnesium Sulphate 100

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Sunhemp 30

20 ಯಹೋುಂ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Sunhemp 30

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Jainapur Sunhemp 30

20 ಬಾನುಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Yalwar Sunhemp 30

20 ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Sunhemp 30

20 ಶುಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Sunhemp 30

20 ಭಾಗಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Sunhemp 30

20 ಮಾರೆನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Sunhemp 40

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Madri Sunhemp 50

20 ಚುಂದಿಬ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Sunhemp 20

20 ಮಾರೆಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Sunhemp 50

20 ಸಂಗಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Gypsum 200

20 ಪಿೋಮಾವ ಗಾಲಫಸಾಬ್ ಲಾಠಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Jalihal Sunhemp 9

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Sunhemp 9

20 ಗರು ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Zinc Sulphate 50

20 ಗರು ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Zinc Sulphate 50

20 ವಿಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Zinc Sulphate 40

20 ವಿಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Zinc Sulphate 40

20 ದಂಡಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Zinc Sulphate 40



20 ಪ್ಪವತಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Zinc Sulphate 50

20 ಫಷಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Zinc Sulphate 80

20 ಗರುಶುಂತಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Zinc Sulphate 50

20 ಚನನ ಫಷಮಯ  ಬಿ ಗದು ಗಿಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Zinc Sulphate 50

20 ಭಸದೇಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Zinc Sulphate 50

20 ದ್ರನಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Zinc Sulphate 60

20 ಭೋಭರಾಮ ಕುುಂಬಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Zinc Sulphate 40

20 ಅನಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Zinc Sulphate 60

20 ಅುಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Zinc Sulphate 60

20 ನಾಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Zinc Sulphate 60

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Zinc Sulphate 60

20 ಅಮೃತ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Zinc Sulphate 60

20 ಅುಂರ್ಜಮ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Gypsum 350

20 ಶಿಗುಂಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Gypsum 200

20 ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Gypsum 100

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Gypsum 7535

20 ಫಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Gypsum 150

20 ಭೋಭಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod Gypsum 200

20 ಪಿೋಯಶೆಟೆ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Gypsum 200

20 ಹಯಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Gypsum 200

20 ಭಲೆಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Gypsum 215

20 ರುದರ  ಗೌಡ ಪ್ೋಲಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Gypsum 150

20 ಸಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Gypsum 100

20 ಪಿೋಮಾವ ಗಾಲಫಸಾಬ್ ಲಾಠಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Jalihal Gypsum 9

20 ಪಿೋಮಾವ ಗಾಲಫಸಾಬ್ ಲಾಠಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Jalihal Gypsum 9

20 ಪಿೋಮಾವ ಗಾಲಫಸಾಬ್ ಲಾಠಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Jalihal Gypsum 9

20 ಪಿೋಮಾವ ಗಾಲಫಸಾಬ್ ಲಾಠಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Jalihal Gypsum 9

20 ಭೋಭರಾಮ ಭಲಲ ಪ  ಸಯಳ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Gypsum 9

20 ಭೋಭರಾಮ ಭಲಲ ಪ  ಸಯಳ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Gypsum 9

20 ಭೋಭರಾಮ ಭಲಲ ಪ  ಸಯಳ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Gypsum 9

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಭೋಭರಾಮ ಸಯಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ವಿದ್ರಯ ಧಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ವಿದ್ರಯ ಧಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ರಾಭಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Gypsum 250

20 ಮೇಸಮ ದ್ ಅಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Zinc Sulphate 40

20 ಭಹಾುಂತಪ  ಕುುಂಬಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Zinc Sulphate 30

20 ಆನಂದಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Zinc Sulphate 20

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಅಲ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Zinc Sulphate 40

20 ನಜಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Zinc Sulphate 40

20 ಅನನ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Zinc Sulphate 40

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Zinc Sulphate 40

20 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Zinc Sulphate 40

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Zinc Sulphate 40

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Gypsum 300

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Gypsum 2

20 ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 25

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಭಭತ್ರಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಸೇವು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಚವಾಲ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಕಲಲ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Gypsum 9

20 ಬಮಾವನಂದ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Gypsum 9

20 ಬಮಾವನಂದ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಮೌಲಾುಂಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಶಿಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Jalihal Gypsum 9

20 ಶಿಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Jalihal Gypsum 9

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Gypsum 9

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Gypsum 9

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Gypsum 9

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Billad Gypsum 9

20 ನಭವಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Billad Gypsum 9

20 ನಭವಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Billad Gypsum 9

20 ರೋವನ್್ಬಿೋ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಶಹೋನ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಪುುಂಡಲೋಕ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಮಂರ್ಜ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Gypsum 9

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Jalihal Gypsum 9

20 ಅಬುು ಲ್ ಯಸಮಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Gypsum 9

20 ನುಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Jalihal Gypsum 9

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Gypsum 2

20 ಭಲಲ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Ferrous Sulphate 16

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Ferrous Sulphate 50

20 ಗರುಲುಂಗಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Ferrous Sulphate 16

20 ಗರುಲುಂಗಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Ferrous Sulphate 16

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Ferrous Sulphate 30

20 ಮಲಾಲ ಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Ferrous Sulphate 16

20 ವಿಶವ ರಾಧಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Ferrous Sulphate 100

20 ವಯಣ್ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Ferrous Sulphate 30

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Zinc Sulphate 20

20 ಸುಂಡುಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Ferrous Sulphate 40

20 ಆಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Ferrous Sulphate 35

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Ferrous Sulphate 10

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Zinc Sulphate 100

20 ವಯಣ್ಮಯ  ಹರೇಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Zinc Sulphate 25

20 ಬಗವಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Zinc Sulphate 60

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Ankalga Zinc Sulphate 60

20 ಜಟೆ್ಟ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Zinc Sulphate 25

20 ಶಿಫಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Badnihal Zinc Sulphate 100

20 ಸೋಭವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Ankalga Zinc Sulphate 50

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Zinc Sulphate 30

20 ಅಮೃತಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Zinc Sulphate 30

20 ದೇವಿುಂದರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Zinc Sulphate 60

20 AVVAPPA ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Zinc Sulphate 30

20 ಮಂಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Zinc Sulphate 100

20 ವಿಶಲಕಿಷ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mahur Zinc Sulphate 50

20 ಚನನ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Zinc Sulphate 50

20 ಮಾಮವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kudalgi Zinc Sulphate 50

20 ಫಷಭಮ ತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Zinc Sulphate 50

20 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Zinc Sulphate 100

20 ರಾಚಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Zinc Sulphate 30

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Magnesium Sulphate 30

20 ಚುಂದ್ ಪ್ಪಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Rhizobium (Liquid Based) 40

20 ಲುಂಬು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Borax 100

20 ಗಂಗಾ ರಾಮ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Borax 56

20 ನಾಗೇುಂದರ ಪ  ಪ್ೋಲಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Borax 100

20 ವಿೋಯಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Borax 16

20 ಭಹೇಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Borax 50



20 ರಾಮು ಚವ್ನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Borax 16

20 ನಾಗೇುಂದರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Borax 16

20 ಮಲಲ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Borax 30

20 ಭೋಭಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Borax 16

20 ಭೋಭಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Borax 100

20 ಹಾನನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Channur Rhizobium (Liquid Based) 13

20 ಶಿರ ೋನವಾಷರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Rhizobium (Liquid Based) 25

20 ಬಾಬು ಕುಡಂಫಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Rhizobium (Liquid Based) 7

20 ಸನಭವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kudi Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ಶಂಬುಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ವತಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ನಾಗಣ್ಣ  ಕಡಡ ಯಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ಅಮಯ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ರಾಘವುಂದರ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ವಿೋಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ನೋಲಕಂಠ ಸಫಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರಾಘವುಂದರ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Heggnal Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ಲಕಿಷ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಅತಿಯ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kudi Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಶಂಕಯಪ  ನಾರಾಮಣ್ ಪ್ಟೆ ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಗೊೋಪ್ಪಲಕೃಶಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Heggnal Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಷವರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Heggnal Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ಭಾಗಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಸಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಶಿಮೂತವಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ASHOK ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Rhizobium (Liquid Based) 3

20 ದೇರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಗೊೋಪಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಭಸಬೂಬ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರಾಭರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅಕಬ ರ್ ಅಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Heggnal Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅಪ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಕಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಶಿಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅಬುು ಲ್ ಯಹೋಮ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಮೇೋನಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Rasangi Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಲಕಿಷ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅಶೋಕಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಬುಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ಅಶೋಕಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ಸುಮಿತರ  ಅಲೂಲ ಕವರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ಕಷಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Rhizobium (Liquid Based) 1

20 ಫಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅನವ ೋಯಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ರಾಭಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಭೋಭಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಅಬುು ಲ್ ವಸ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ನಯಸಿುಂಲು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಸಿದ್ರರ ಭ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ಸಜಾಯಥ ಬಿೋ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ದೊಡಡ  ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ಖಾಷಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (B) Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Rhizobium (Liquid Based) 20

20 ಭೋಭಯಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Rhizobium (Liquid Based) 5

20 ಅಶೋಕ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Needalgi Rhizobium (Liquid Based) 27

20 ಅಶೋಕ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Rhizobium (Liquid Based) 10

20 ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Rhizobium (Liquid Based) 2

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Vermicompost 150

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Vermicompost 1000

20 ಹಾಜಿ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Vermicompost 1000

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Vermicompost 1500

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Vermicompost 1500

20 ನೋಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yenkanchi Vermicompost 2000

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Vermicompost 1500

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Vermicompost 1500

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Vermicompost 200

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Vermicompost 200

20 ಭಲ್ಲ ೋವಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Vermicompost 200

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Vermicompost 200

20 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Vermicompost 200

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Vermicompost 100

20 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mahur Vermicompost 200

20 ಅುಂಜಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Vermicompost 200

20 ಷರುಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Vermicompost 200

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಬುರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದ್ರು ಥ್ವ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಪ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸೌಭಾಗಯ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅನನ ಪೂಣ್ವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Rasangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಒುಂದು ಇರುವೄ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೊೋಲಭಮ  ಗೌಡತಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮೌನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೋಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಯವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವರಿೋಪ ಬಿೋ ಮುಲಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kudi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿವಾನಂದ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಾರೆಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಲಕೆಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕುಲಕಣಿವ ಕಾತಿವಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ್ಫಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನುಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗೇುಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರುಕೆುಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಹಾರೂನರ ಶಿೋದ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿರ ೋಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸೂಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Manderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಇರಾಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷಯಿೋದ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬೇಗಂ ಬಿಇ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kudi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕರಿಮಾ ಬಿಐ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Rasangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಮಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅುಂಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kudi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದೇಕಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Rasangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಲೋಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಶಿಣ್ಣ  ಮಯಗಲಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಹುಲ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಲನನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4



20 ಕಾುಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿರುದರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರುದರ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಾಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೋಭಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಣ್ಣ  ಎಸ್ ಜಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷನಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಹೂಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಾಯಣ್ಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಣ್ಣ ಪ  ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಣ್ಣ ಪ  ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಲಲ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Manderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿರ ೋಭನೂ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ದುುಂಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷಕೄರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಜನವಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೋಯಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾುಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯಂಕರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Malla (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ್ಮ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನೋಲಕಂಠಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಿೋತ್ರ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಾಗಭೂಶಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಗಂಗಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 17

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Madri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಹಾುಂತಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರ ಭಾಕಯ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಹಾುಂತ ಗೌಡ ಜಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಚನೂನ ರು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಾನಾ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶೇಖಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Jainapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಂರ್ಜಳಾ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಹಬೂಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಾತಿಮಾ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ತಿಪ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶುಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕಂದಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಬಿಸಾಬ್ ಹಾವಾಲ ು ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Madri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಾಬುಮಿಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Channur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಸಿುಂಗ ಜೆಟೆ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಂಕಯಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಖಾಸಿುಂ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 21

20 ಸಿದು ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Yalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಾಸಿರುದಿು ೋನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Hotinmadu Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರಾಭರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಇರಾಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಯಂಕರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Malla (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರುಕೆುಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಹಾರೂನರ ಶಿೋದ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 17

20 ಶಿರ ೋಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಹುಲ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಲನನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Billad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕಾುಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭೋಭಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಿಣ್ಣ  ಎಸ್ ಜಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷನಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಹೂಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕಾಯಣ್ಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Sidnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷಣ್ಣ ಪ  ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷಣ್ಣ ಪ  ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಲಲ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಿರ ೋಭನೂ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ದುುಂಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಷಕೄರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Ranjangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಜನವಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Itga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭೋಯಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Bhosga (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಹಾುಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಶೇಖಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yenkanchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಷಯದ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರಾಘವುಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಣ್ಮಂತ ಡ್ಡುಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 11

20 ಕವವ್ ಚವಾಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಂತೋಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಪಿೋಯಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Belur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನೋಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಗೊೋಪ್ಪಲಸಿುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Harnal (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಾತಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕಲಲ ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಭಭತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಫಷಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಾಗಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಆಶಿಫ್ ಮುಲಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಸುರೇಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಅನೋಲಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಬಿಸಿಮ ಲಾಲ ಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷತಿೋಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ್ಫಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kuranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kuranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಮೌಲಾ ಷಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kuranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಕಾುಂಟ್ಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಮೇೋತಿರಾಮ್ ವಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸಂತೋಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಕಸೂೂ ರಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 27

20 ಅಮೃತ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yenkanchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25



20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಯಜಕ್ ಅಸಭದ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kudalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ರಾಮಪ  ಕೇನನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Itga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮುನೆನ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Itga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ತುಕೆಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Itga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಂಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕವಿತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಘಾನು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಘಾನು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರ ಷನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶೇಖಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಶೇಖಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಶಿಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mahur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಭಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Rasangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಭಚಂದರ  ಮಾರುತಿ ಗಾಡೇಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ವಿೋರೇಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Needalgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಸಣ್ಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ನಯಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಯಸೂಲಾ ಬಿೋ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಜಮಶಿರ ೋ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 AMOGI ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kuranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಜೆಟೆ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜೆಟೆ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Manderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖಾದಿರ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hanchinal S.Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Rasangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮೇಗಿ ಸಿ ಕಲೂಲ ರು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Harnal (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಮಲಲ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಕಾುಂಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕುಲಸುಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯಸೂಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗರುಶುಂತಪ  ಶಿಪ  ಜಿಡಿಡ ಭನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal PSB(Liquid Based) 1

20 ಜಮಶಿರ ೋ ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga PSB(Liquid Based) 2

20 ಶುಂತಪ  ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga PSB(Liquid Based) 1

20 ವತಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga PSB(Liquid Based) 2

20 ಯೂನಸ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal PSB(Liquid Based) 2

20 ಭೋಭಬಾಯಿ ಹೆಚ ಯ ತಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಗೊಲಾಲ ಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur PSB(Liquid Based) 2

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur PSB(Liquid Based) 1

20 ಗೂಡು ಷಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal PSB(Liquid Based) 1

20 ಸುಲೋಚನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur PSB(Liquid Based) 2

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಡಿವಾಳ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) PSB(Liquid Based) 1

20 ಬಾಬು SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod PSB(Liquid Based) 2

20 ಗರುನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Heggnal PSB(Liquid Based) 2

20 ಅುಂಫವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal PSB(Liquid Based) 2

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor PSB(Liquid Based) 2

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur PSB(Liquid Based) 2

20 ವಯಣ್ಫಷಪ  ನಲೂರು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) PSB(Liquid Based) 2

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad PSB(Liquid Based) 2

20 ಗೊಲಾಲ ಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Heggnal PSB(Liquid Based) 2

20 ಇಮಾಮ್ ಪ್ಪಮಿಯ ಮುಲಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan PSB(Liquid Based) 2

20 ಆಶ ಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur PSB(Liquid Based) 2

20 ಆಶ ಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal PSB(Liquid Based) 2

20 ಯತನ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಾಯತ್ರಬ ಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಘನೂರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Itga PSB(Liquid Based) 20

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಹೋುಂ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮೇಹ್ದು  ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಚೌದರಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Manderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಎಮಿಡ  ಆಷಗ ರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷದ್ರಶಿ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನುಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಾವಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಂಕಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭನೆಮಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಹೇಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗೊೋಧವನ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸುಗಂದಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕವಿತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಯಸ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾಜಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಿೋಲಾನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Yalwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸುಜಾಾ ನಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಭರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಎಮ್್ಡಿ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಎಮ್್ಡಿ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಎಮ್್ಡಿ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಎಮ್್ಡಿ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಂಕಯಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) PSB(Liquid Based) 1

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal PSB(Liquid Based) 2

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga PSB(Liquid Based) 2

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ದೊಡಡ ಭನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur PSB(Liquid Based) 2

20 ಹುಲ್ಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor PSB(Liquid Based) 2

20 ದುುಂಡಪ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur PSB(Liquid Based) 2

20 ಗರುಪ್ಪದಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal PSB(Liquid Based) 2

20 ರಾಭಚಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga PSB(Liquid Based) 2

20 ಯಮಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) PSB(Liquid Based) 2

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) PSB(Liquid Based) 2

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) PSB(Liquid Based) 1

20 ಭಲ್ಲ ೋವಪ  ಯಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur PSB(Liquid Based) 1

20 ಲುಂಗರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar PSB(Liquid Based) 2

20 ಬಾಬುರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor PSB(Liquid Based) 2

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal PSB(Liquid Based) 2

20 ಸಿದು ಲುಂಗಪ  ಪ್ಪದಶೆಟೆ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar PSB(Liquid Based) 1

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan PSB(Liquid Based) 2

20 ನಯಷಯಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor PSB(Liquid Based) 2

20 ರುಕೇಮ ದಿು ೋನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Manderwad PSB(Liquid Based) 2

20 ಗಿೋತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur PSB(Liquid Based) 2

20 ಚುಂದಿಬ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur PSB(Liquid Based) 2

20 ವಕುುಂತಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Manderwad PSB(Liquid Based) 2

20 ನಲಲ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal PSB(Liquid Based) 2

20 ಅಜಮ ತ್ ಪ್ಪಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor PSB(Liquid Based) 2

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ರೂಪ್ಪದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಚಂದರ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan PSB(Liquid Based) 1

20 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal PSB(Liquid Based) 20

20 ಕಾುಂತು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal PSB(Liquid Based) 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal PSB(Liquid Based) 20



20 SIDDU ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal PSB(Liquid Based) 20

20 ಭೋಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal PSB(Liquid Based) 20

20 ಯವಿ ಚವಾಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yenkanchi PSB(Liquid Based) 20

20 ಸುನೋತ್ರ ಕುಲಕಣಿವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi PSB(Liquid Based) 20

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi PSB(Liquid Based) 15

20 ಮಾಲ್ರ ಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಬುಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Badnihal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Bhosga (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭೋರ್ಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗಜಾನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mayoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಯತಂಚಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಉಜವಾಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಅನನ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಖಾಯ ಭಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ASHOK ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Belur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಜಗನ್ ಮೇೋಸನ್ ಗೌಡ್ಾ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Ankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ನಯಸಿುಂಸ ರೆಡಿಡ  ಎನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Ankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಮೇಗಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಿದು ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುಶಿೋಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಮಾದೇ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Yalwar Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಟ್ಟ ಭೂಷನೂರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Rampur Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ತ್ರರಾಬಾಯಿ ಬಿ ಹನಾನ ಳ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Ganwar Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ಅರಾದಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Yalwar Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಸಿದು ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಲಕಿಷ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ನಾಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಸಿದ್ರು ರೂ .  ಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಆನಂದಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 47

20 ವಯಣ್ಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Malla (K) Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (B) Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಶಂಭುಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಭಣ್ಮಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಛಾಯ ಬಾಯಿ ದೇವಪ್ಪುಂಡ್ಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 25

20 ಗಜೇುಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಫಷರಾಜ ಮಾಳ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಪುತುಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಸಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ಬಗವಂತಿ ನವಿೋನಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 20

20 ರಾಭಚಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Potassium Mobilizing Biofertilizer(KMB) (Liquid Based) 22

20 ಅುಂಫರಿೋಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅನುಷಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಶೋಕ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಶೋಕ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಶೋಕ್ ಪ್ಪಯ ಡೆ್ಡಟೆ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಬು ಮಿಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಬಾಬು ಭಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬು ರಾಥೋಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಫಕೆಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಫಕೆಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kudi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಫಕೆಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 ಫಕೆಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಕೆಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಕುಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಾಲ್ ಷಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಲಕಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಂಡ್ಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಬಂಡ್ಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅುಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷವಂತರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಆನಂದ್ ಜನಾದವನ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅನುಷಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾಭಪ  ಯಭ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗುಂಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಾಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾಭರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗೇುಂದರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವೄುಂಕಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸನುಭಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Manderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಆವಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿೋಯಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಯಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬುಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಾಳಪ  ಸಣ್ಮಂತ ನಾಡಗೇರಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಾಳಪ  ದೊಡಭನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 40

20 ಇಬಾರ ಹುಂ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Malla (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಅಮೃತ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Madri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಂರ್ಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA SIGARATAHALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Naribole Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಯವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Viratnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಗುಂಡಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ್ಪ  ಡಿ ಫಗಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Rampur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸುಯಭಮ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Biryal (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನುಂಗಣ್ಣ  ಜಗದಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Malla (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕಲಲ ಪ  ನುಂಬಾಗಿವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭೂತಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕಿಷ ಮ ಪುತರ  ಮಾಲಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿವಾನಂದ ಅಡಕಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಕುುಂತಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಪಾ ರಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನುಂಫವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದುುಂಡಪ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗರುಪ್ಪದಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಭಚಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನೋಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಯಮಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿೋಯಣ್ಣ  ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರ ಲಾಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಸಭದಿಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚುಂದಿಬ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರೂಪ್ಪದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದರ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೋಭವಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಕೆಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3



20 ನ್ ಚೌಡ್ರಪುಯಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರುಕಮ ಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಖೇಭಸಿುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಾರೆಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದೇಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಬದರ ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ನಯಸಿುಂಲು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಸಬೂಬ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದು ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mahur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಭಣಿಕಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Ankalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ನಾರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mahur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವೆಜಿನಾಥ ಸೂಮವವಂಶಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mahur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಬಯತ್ ರ ಕಾಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mahur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಫಷಣ್ಣ  ಕಳಶೆಟೆ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Liquid based Consortia 3

20 ಸಣ್ಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Yalwar Liquid based Consortia 5

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Liquid based Consortia 10

20 ನಯಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Liquid based Consortia 20

20 ಜಮಶಿರ ೋ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Liquid based Consortia 10

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Liquid based Consortia 10

20 AMOGI ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Malla (B) Liquid based Consortia 10

20 ಜೆಟೆ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Liquid based Consortia 10

20 ಜೆಟೆ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kodchi Liquid based Consortia 10

20 ಖಾದಿರ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Andola Liquid based Consortia 10

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಡಿವಾಳ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗರುನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅುಂಫವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗೊಲಾಲ ಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಇಮಾಮ್ ಪ್ಪಮಿಯ ಮುಲಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಆಶ ಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಆಶ ಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Rasangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಾಯತ್ರಬ ಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Manderwad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಘನೂರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದುಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದುಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಲ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಿವವ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Heggnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಾಬುರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಭರಾವ್ ಆರ್ ಜಿರೋಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಭರಾವ್ ಆರ್ ಜಿರೋಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫದುು  ನಾಭದೇವ್ ರಾಥೋಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನೋಲಕಂಠ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗಯತನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kudi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚುಂದ್ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿೋಯಸಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿವಾಜಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಲುಂಗಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಾಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಸದೇಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ದೌಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಂಜಿೋರಾವ್ ಕುಲಕಣಿವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ನಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷಣ್ಣ  ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷದ್ರವರ್ ಷಯೆಯ ದ್ ಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚುಂದ್ ಪ್ಪಶ ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶೇರು ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಲಚು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Handnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರ ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹೇಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಾಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ್ಪ  ಎಸ್ ಕುುಂಬಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಬುು ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ASHOK ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಲನಾಬಿ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ್ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಡೇವಿಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಡೇವಿಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 MD ಖಾಸಿುಂ ಅಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯಮಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Rasangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶುಂತಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗಣ್ತಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅುಂಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಡ  ಶೇರಿಕಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚನನ ಫಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಂಜಿೋವ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಂಗಭನಾಥರೆಡಿಡ  ಶೇರಿಕಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸನುಮಂತರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದರ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸನುಮಂತರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದರ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕವಿತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷಕೆುಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಣ್ವಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಓಭನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Heggnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಧಭವಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kutnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಮೃತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮೇಸಭದ್ ಮುಷೂ ಫಾ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 SOMIBAI ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾಜೇಶ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕವಿರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Ravnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಘಾಟ್ಟಗ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರೂಪ್ಪಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kudi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kudi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಭತ್ರಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kellur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸೇವು ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚವಾಲ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4



20 ಕಲಲ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಬಮಾವನಂದ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಮಾವನಂದ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Neeralkod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮೌಲಾುಂಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಭವಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಭವಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರೋವನ್್ಬಿೋ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಹೋನ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಪುುಂಡಲೋಕ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮಂರ್ಜ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಬುು ಲ್ ಯಸಮಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನುಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಿೋರೇಶ ಬಂಡಳಿ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Soan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಹೋುಂ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮೇಹ್ದು  ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಚೌದರಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Mavnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಎಮಿಡ  ಆಷಗ ರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷದ್ರಶಿ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನುಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Banmi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಾವಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಂಕಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭನೆಮಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹೇಶ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೊೋಧವನ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸುಗಂದಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕವಿತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kobal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಯಸ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾಜಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Rasangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ್ಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Janiwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸುಭಾನ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಯಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Harwal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನಯಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅುಂಜಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Aurad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಲಲ ಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 0.6

20 ಕಲಲ ಪ  ನುಂಬಾಗಿವ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI JEVARGI Kolkur Liquid based Consortia 3

20 ಭೋಭಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Organic Manure 100

20 ಶಿರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Organic Manure 100

20 ಶುಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Organic Manure 100

20 ಶುಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yenkanchi Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yenkanchi Organic Manure 100

20 ಶುಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Organic Manure 100

20 ಶುಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yenkanchi Organic Manure 100

20 ಆರ್ ಯವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Organic Manure 100

20 ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yenkanchi Organic Manure 100

20 ಶುಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Organic Manure 100

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Organic Manure 100

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Organic Manure 100

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Organic Manure 100

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Itga Organic Manure 100

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Organic Manure 100

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Kallur (B) Organic Manure 100

20 ವಣ್ವಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Yatnoor Organic Manure 100

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Organic Manure 100

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Itga Organic Manure 100

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Organic Manure 100

20 ವಿರುಪ್ಪಕ್ಷ್ಪ  ಕುುಂಬಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Sidnal Organic Manure 100

20 ಭಲಲ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Jeratgi Organic Manure 100

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Organic Manure 100

20 ತುಕೆಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Mandewal Neem Cake Ferilizers 200

20 ಬಂಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Ankalga Neem Cake Ferilizers 200

20 ಕವಿತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Ankalga Neem Cake Ferilizers 200

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Neem Cake Ferilizers 100

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Nelogi Neem Cake Ferilizers 200

20 ಚಂದರ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Ankalga Neem Cake Ferilizers 200

20 ಶಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ JEVARGI NELOGI Ranjangi Neem Cake Ferilizers 50

20 ಚಂಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Zinc Sulphate 100

20 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 0.5

20 ಜಟೆ್ಟ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ಮಾದೇಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ಕಲಲ ಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದು ಭಮ  ಗೌಡತಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ರಾಜಶೇಖಯಮಯ  ಮಲನಭತ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Zinc Sulphate 40

20 ಶುಂತಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Zinc Sulphate 40

20 ಶಿಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Zinc Sulphate 40

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 39.5

20 ವಯಣ್ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 200

20 ಸಿದು ಪ  ಸನನ ದ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 200

20 ಶಿಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Gypsum 100

20 ನಾಡಿಗೇಯಪ  ಕುಳಗೇರಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Gypsum 150

20 ಶಿಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Gypsum 50

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 100

20 ಅಮಿನಾಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Gypsum 200

20 ಖಾಯ ತಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 200

20 ಚಂದಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 200

20 ವಯಣ್ಮಯ  ಹರೇಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Gypsum 200

20 ಶಂಕಯಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Gypsum 50

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Gypsum 50

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Gypsum 200

20 ವಯಣ್ಮಯ  ಹರೇಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Gypsum 93

20 ಶಿವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Gypsum 150

20 ಬಗವಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Gypsum 100

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 100

20 ಜಟೆ್ಟ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Gypsum 100

20 ಶಿಫಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Gypsum 100

20 ಸೋಭವ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Gypsum 100

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ಅಮೃತಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ದೇವಿುಂದರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 AVVAPPA ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ಮಂಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ವಿಶಲಕಿಷ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Gypsum 200

20 ಚನನ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Gypsum 200

20 ಮಾಮವ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Gypsum 200

20 ಫಷಭಮ ತ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Gypsum 200

20 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Gypsum 200

20 ರಾಚಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Gypsum 200

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Gypsum 200



20 ವಯಣ್ಭಮ  ಅರೆಪ  ಮುಲಮಾನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Gypsum 200

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Gypsum 150

20 ವಯಣ್ಪ  ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ಗುಂಡಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ರೇಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ಭಹಾುಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Gypsum 200

20 ಶಿದ್ರರ ಭಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ಬಾಪು ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Gypsum 200

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Gypsum 200

20 ಭಲಲ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Gypsum 200

20 ಪ್ಪವತಿ ಭೋಭಯ ಭಾವಿಕಟೆ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 10

20 ಭೋಭರಾಮ ಫಷಪ  ಭಾವಿಕಟೆ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 40

20 ಭೋಭರಾಮ ಫಷಪ  ಭಾವಿಕಟೆ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 10

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 10

20 ಶಿಪುತರ ಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Zinc Sulphate 40

20 ಶಿಪುತರ ಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Zinc Sulphate 10

20 ದೇವಿೋುಂದರ  ಕಲಾು ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Magnesium Sulphate 100

20 ವಿಟೆ ಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Magnesium Sulphate 50

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Magnesium Sulphate 50

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Magnesium Sulphate 50

20 ಅನತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Magnesium Sulphate 50

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Magnesium Sulphate 50

20 ವಿಟೆ ಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Zinc Sulphate 20

20 ಪ್ಪವತಿ ಭೋಭಯ ಭಾವಿಕಟೆ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 40

20 ಅಶೋಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಅಶೋಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಕಾುಂಟ್ಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ಕಾುಂಟ್ಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಗದು ಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ದೇವಿದ್ರಸ್ ಗದು ಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Zinc Sulphate 30

20 ರೇಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 40

20 ರೇಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 40

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Zinc Sulphate 40

20 ಚನನ ಭಮ  ವಾಣಿಕಾಯ ಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ಚನನ ಭಮ  ವಾಣಿಕಾಯ ಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ಭಡಿವಾಳಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ಭಡಿವಾಳಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ನಜಿೋರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ನಜಿೋರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ಮುನೋರ್ ಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ಮುನೋರ್ ಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 18

20 ಗರುಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ಗರುಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ನಬಿಪ್ಪಟೇಲ ತಿಲಗಳ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ನಬಿಪ್ಪಟೇಲ ತಿಲಗಳ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ಶಿರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Zinc Sulphate 25

20 ದೊಡಡ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Zinc Sulphate 40

20 ದೊಡಡ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Zinc Sulphate 10

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಫಜಂತಿರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Zinc Sulphate 25

20 ಬಂದಗಿ ಸಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಬಂದಗಿ ಸಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಶಿಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Zinc Sulphate 40

20 ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Zinc Sulphate 10

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 40

20 ಗಂಗಾಧರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Zinc Sulphate 10

20 ವಿಟೆ ಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Zinc Sulphate 25

20 ವಿಟೆ ಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Zinc Sulphate 25

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 25

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 5

20 ಮುತುವ SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಮುತುವ SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಅಲೆಾಫ್ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 20

20 ಭಹಬೂಬ್ ಅಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಭಹಬೂಬ್ ಅಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಇದು  ಹಾರ್ಗ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಇದು  ಹಾರ್ಗ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಮಾರುತಿ ಚವಾಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Ferrous Sulphate 50

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Ferrous Sulphate 50

20 ಸಿದು ಬಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Ferrous Sulphate 50

20 ನೆಸರು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Ferrous Sulphate 50

20 ಅುಂಜಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 50

20 ಅನವಿೋಯಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 50

20 ಭನೂಾ ರ್ ಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Ferrous Sulphate 50

20 ಶಿರ ೋಧರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 50

20 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Ferrous Sulphate 50

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 10

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 50

20 ಸಿದು ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 50

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Zinc Sulphate 10

20 ಭೋಭಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Zinc Sulphate 10

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಶಿಭನೆಪ  ನಡುವಿನಭನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಶಿಭನೆಪ  ನಡುವಿನಭನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಪೂಜಾ ಶಿಕುಮಾರ್ ಜಳಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 10

20 ಗುಂಡಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 10

20 ರಾಜೇುಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 15

20 ರಾಜೇುಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 10

20 ಗುಂಡಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 10

20 ಶಂಕಯ ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Zinc Sulphate 10

20 ದೇವುಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Gogihal Zinc Sulphate 10

20 ಸೈಮದ್ ಬಾಬಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Zinc Sulphate 10

20 ಘಭಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Zinc Sulphate 10

20 ನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Zinc Sulphate 10

20 ಖಾಯ ತಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಖಾಯ ತಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಮೆಲಾಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಾವರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಾವರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ಸಣ್ಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 40

20 ಭೋಯಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 40

20 ಸಣ್ಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 10

20 ಅವಿನಾಶ ಗದು ಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ಅವಿನಾಶ ಗದು ಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 10

20 ಅಲಾಲ ವುದಿು ೋನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ಅಲಾಲ ವುದಿು ೋನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಭೋಯಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Zinc Sulphate 10

20 ವಯಣ್ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 40

20 ವಯಣ್ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 10

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಮೆಲಾಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Zinc Sulphate 40

20 ದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ಮೆನುದಿು ೋನ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 40

20 ಮೆನುದಿು ೋನ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Zinc Sulphate 10

20 ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 25

20 ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Zinc Sulphate 25

20 ರ ಲಾಹ ದ್ ಷಜಜ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Zinc Sulphate 25

20 ರ ಲಾಹ ದ್ ಷಜಜ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Zinc Sulphate 25

20 ಶಣ್ಮಮ ಖಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Zinc Sulphate 20

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Zinc Sulphate 25

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Zinc Sulphate 25

20 ತಳವಾಯ ರಾಭಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Zinc Sulphate 25



20 ತಳವಾಯ ರಾಭಲುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Zinc Sulphate 25

20 ಭೋಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Zinc Sulphate 25

20 ಭೋಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Zinc Sulphate 25

20 ಫಷಪ  ಮುದಗಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Zinc Sulphate 25

20 ಫಷಪ  ಮುದಗಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Zinc Sulphate 25

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Zinc Sulphate 20

20 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Ferrous Sulphate 50

20 ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಚಿನಭಲಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Ferrous Sulphate 50

20 ಷವಿತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Ferrous Sulphate 10

20 ಶಿಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Ferrous Sulphate 50

20 ಷರೂಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Ferrous Sulphate 50

20 ಕನಾಯ  ಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Ferrous Sulphate 50

20 ಸಂಜಿೋರಾವ್ ಕುಲಕಣಿವ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Magnesium Sulphate 50

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Magnesium Sulphate 16

20 ಸಿದು ನಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Magnesium Sulphate 50

20 ಷಣ್ಣ  ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Magnesium Sulphate 100

20 ಷದ್ರವರ್ ಷಯೆಯ ದ್ ಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Magnesium Sulphate 50

20 ಚುಂದ್ ಪ್ಪಶ ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Magnesium Sulphate 50

20 ಶೇರು ಷಯೆಯ ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Magnesium Sulphate 100

20 ಲಚು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Magnesium Sulphate 50

20 ಸಂಜಿೋವ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Magnesium Sulphate 6

20 ಶಹೋನ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Ferrous Sulphate 50

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Ferrous Sulphate 50

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Ferrous Sulphate 50

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Magnesium Sulphate 20

20 ರಾಭಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Magnesium Sulphate 50

20 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಅಲೂಲ ಕವರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Magnesium Sulphate 58

20 ನಯಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Magnesium Sulphate 50

20 ಶಿಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Borax 25

20 ಸುುಂದರ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Borax 25

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Borax 25

20 ಗೌಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Borax 25

20 ಗೌಷಪ್ಪಶ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Borax 25

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Borax 25

20 ಧರೆಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI ANAJAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿರ ೋಶಿಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 10

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 10

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 50

20 ಮಂಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 6

20 ವಿಶಲಕಿಷ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 26

20 ಚನನ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Borax 20

20 ಮಾಮವ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Borax 10

20 ಬಾಪು ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Borax 50

20 ವೆಕುುಂಠದ್ರಸ್ ನೋಲಕಂಠರಾವ್ ಚೌಡಪುಯಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Borax 16

20 ಭನೋಸರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಿೋಯಪ್ಪಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸೇಕಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸುನಂದ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನುಂಗಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಕುುಂತಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದಲತ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಗದೇಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಹುಲ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಇಯಗಂಟ್ಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೋಭಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಸಭಮ ದ್ ಸನೋಫ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Gobberwadgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ರ ಭು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sadnapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಾಳಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI NEERADAGI (S M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI NEERADAGI (S M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗುಂಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Jawalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Jawalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುನೋತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 IRAPPA ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೋಭಣ್ಣ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಮಾರೆಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನುಂಗಪ  ಚೌಡಕಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಹಾಲ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ್ಫಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭೋಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಶಂಕಯ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸಚು ಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಾುಂಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರೇಣ್ಮಕಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಪ ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಿಮಾನಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಫಷರಾಜ ಚೆನೂನ ರು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Mallbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Mallbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಅಭಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ನುಂಗಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಗತಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇವುಂದರ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI ANAJAGI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಮಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 6

20 USMAN ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶುಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಹಾುಂತೇಶ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಿಲುಂಗಪ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 NABI SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಪ್ಪಪ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗೊೋಜಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಮಯ ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅಲಾಲ ಬಕ್ಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭೋಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾುಂತೇಶ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Maradgi S.Madarki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶುಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಪುತರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kachur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿಪ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI NEERADAGI (S M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಲ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶುಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಪುತ್ರಳಬೇಗ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Gobberwadgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಥೋಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ತುಳಜಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅನತ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಾಗಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಿಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿರಾಮ ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಜೇವವ ರಿ ವಿೋಯಣ್ಣ  ಭಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಾಮಬ್ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶಿವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಾಗಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸಾಮಬು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶುಂತಮೂತಿವ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶುಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3



20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದರ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದರ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮೆನೋದಿು ೋನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅುಂಜನಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸನಮಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾರ್ಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣ್ಪ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮಿನಾಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಖಾಯ ತಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚಂದಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ್ಮಯ  ಹರೇಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 AVVAPPA ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮಂಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಿಶಲಕಿಷ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚನನ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಖಾಸಿಮ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಯಸಿುಂಲು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಮಯ ಕೇೋಟ್ಟ ವಿಜಮಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸೂಮವಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Dumadri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ನುಂಗಪ  ಗೇಡಿದರು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂತೋಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಲಾಲು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾರ್ಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಭಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಪ್ುಂಟಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಮೃತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಯಸಿುಂಲು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದು ಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Mallbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಹಾುಂತಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಹುಣ್ಚಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI NEERADAGI (S M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಹುಣ್ಚಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಮಯ  ಗತೊ ೋದ್ರಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಮಯ  ಗತೊ ೋದ್ರಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಮಯ  ಗತೊ ೋದ್ರಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Bilwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kachur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಜಗನಾನ ಥ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸೇಬು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದ್ರಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Jawalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಜಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಿಸಾೂ ರೆಡಿಡ  ಪ್ಪಷಲವಾಡಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರ್ಗಮು ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಹಬೂಬ್ ಅಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಹಬೂಬ್ ಅಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಅಕೆಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚನಭಲಲ ಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಬೌಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಾಗಣ್ಣ  ಕಾಭನಳಿ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜಯ ೋತಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಡೇವಿಡಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kachur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಲ್ಲ ೋವಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅುಂಜಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಾಭರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Yalgod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಾತಿಮಾ ಬಿೋ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Yalgod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಹುಸ್ನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Yalgod Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Karkihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಫಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Karkihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುಧಾ ಬುಯಣ್ಣಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sathkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Sadnapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಚಂದರ ಭಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರುಕ್ಷ್ನ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಬಾಷಾ SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಧಭವಣ್ಣ  ಶಿಶಿರ ೋನಪ  ವಾಡಿಯರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Balbatti Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಿೋಬಾನ ಬಿೋ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಿೋಲಾನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸುಜಾಾ ನಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಾಮಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Alur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶೇಖಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Jawalga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶೇಖಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅುಂಜಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅುಂಜಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರ ಕಾಶ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Shivapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಹಾುಂತೇಶ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಗಾಲಪ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kakhandki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ASHOK ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರ ಭುಲುಂಗ ರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಾದೆಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Ijeri Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಜಾಮೇದಿು ೋನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿನೋದ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫೈರ್ಜದಿು ೋನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Amberkhed Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಈಯಪ  ಕಟೆ ೋಳಿ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI IJERI Nandihalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿೋಯಬದರ ಪ  ಸೋಬಾನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಹನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಲಾಯ ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ್ ಫಷಪ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅಮೃತ ಗರುನಾಥ ಧೂಳಭನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಪ್ಪವತಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗರುನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಲಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಇುಂದುಭತಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ್ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶುಂತಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಹಬೂಬ್ ಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಾವಿತಿರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸುನಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂತೋಷಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4



20 ಗರುಶುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಗಣ್ಧಯ ಕೇೋಟ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರ ಭಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಚಂದರ ಮ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ನಾನಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಲಾಯ ಣಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಭಜನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಿದು ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Magengera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗರುಶುಂತಪ  ಶಿಪ  ಜಿಡಿಡ ಭನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಮಶಿರ ೋ ಎನ್ ಭಲಲ ಬಾದ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೋನಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೋನಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಬಗವಂತ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Saidapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಡ  ಕಸೂೂ ರಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿರ ೋನವಾಷರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಬಾಬು ಕುಡಂಫಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಭಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಜಿೋಲಾನ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸುಜಾಾ ನಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಭರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಎಮ್್ಡಿ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಎಮ್್ಡಿ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಎಮ್್ಡಿ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಎಮ್್ಡಿ ಜೂನೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರ ದಿೋಪ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರ ದಿೋಪ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರ ದಿೋಪ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷರೋಜನಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಷರೋಜನಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಷರೋಜನಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಾಮಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಸಾಮಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಾಮಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶೇಖಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶೇಖಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅುಂಜಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 DATTU ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಿಕಂಠಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಜಾಮೇದಿು ೋನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಿನೋದ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಭಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅಮಿರುದಿು ೋನ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಪುತರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೋಭರಾಮ ಹೂಗಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಶಂಕಯಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಧತುೂ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಚೆನನ ಭಲಲ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಗಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಅುಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಬುು ಲ್ ಸಫಿೋಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಿವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಾಶಿರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಲಕಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಭಲಕಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಜಟೆ್ಟ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮಾದೇಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಕಂದಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಬಿಸಾಬ್ ಹಾವಾಲ ು ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಾಬುಮಿಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿುಂಗ ಜೆಟೆ್ಟ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಂಕಯಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಖಾಸಿುಂ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದು ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ನಾಸಿರುದಿು ೋನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ರಾಭರೆಡಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಮಘರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ನೋಲಕಂಠ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಪ್ಪವತಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿರಾಜ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಾರೆಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಯವಿೋುಂದರ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಆಶಿಶ ಎಸ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬಿಲೆ ವ ಸ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 DILIP ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂಡಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wadgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನುಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wadgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸನಮ ುಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 LABLE SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wadgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಖಾಜಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಠಾಕೂರ್ ಸಿುಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮೇಗಳಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೌಸಾಭಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೌಸಾಭಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕೃಶಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kadkol Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಾಣಿಕಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಬುಂಬಾಲ್ಜ  ಅಮೄರ ಶ ಶಂಕಯಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದೇಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಮಪ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ತಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kachapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಾನ ತ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಚಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರಾಚಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸೋಭಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರಾವುತ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದ್ರವುಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕೇರಂ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರುದರ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೋಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಈಯಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೊಲಲ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದ್ರಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Malli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಂತೋಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಹಾದೇವಿ ತುಪ ದ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಪ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸಿದು ರೋಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ದಳಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಯಣ್ಫಷಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಂಕಯಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 AMOGEPPA ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3



20 ಷಫವ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅನನ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಚಂದರ ಭಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ನುಂಗಣ್ಣ  ಗೌಡ ಸಿದಗಿರಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಸವಾಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರುಕಾಭಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಆಮಿೋನ್ ಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಪ  ಷಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದು ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಶುಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ್ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಸುಯಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಭಹಾುಂತೇಶ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ್ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yatnal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಧೋಲಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Allapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಲಲ ಮಯ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷಲುಂಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಂಗಣ್ಣ  ಷಜಜ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kondguli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಜಗದೇಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶುಂತ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Ainapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಕಾಸಿೋರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೋಭಣ್ಣ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ವಕುುಂತಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗೌರುಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭಸದೇಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮೌಲಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Telegbal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಪ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಅಪ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಮಲಲ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Shakapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಇಮಾಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಇಮಾಟ್ಟಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಗರುನಾಥ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ASHOK ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Murganoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಷಫವ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಹೂಣ್ಣ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಾಗಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ಭೋಭಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 2

20 ಪುತಲಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 3

20 ರೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Wastari Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸುಮಂಗಲಾ ಶಿಶಂಕರ್ ಸಚು ಡ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Saidapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ದುಡಡ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Sumbad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಯಣ್ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಕಲಲ ಪ  ನಾಟ್ಟಕಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಜಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಮೃತ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ ಗೌಡ ಹಷಗೌಡರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಂಕಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಲುಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜಭಹೇದ್ ಅವಂತಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅನನ ರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಡುಲಾಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಗದೇಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕರೆಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮುತೂ ಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಮಯ  ಮಲನಭಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಪ  ತಳವಾಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಗೊುಂಡಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಂಕೄರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾನಾಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಟಪ  ಯಪ  ಷಜಜ ನ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ASHOK Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸನಮಂತರಾಮ ಫಡಿಗೇರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭರಾಮ ಬಾಬು ಕನಮವವ ಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸೋಭಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಾನಂದ ನಾಯೆೋಡಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಲಾಲ  ಟ್ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಕಿಲ್ ಪ್ಪಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA SIGARATAHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನೋಲಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಂಡಗಿ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿರ ೋದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದತುೂ  ಜಮಾದ್ರಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷನಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾಲಕಾಾ ಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಂಕಯಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾಯಲಪ  ಸಿದ್ರರ ಭಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾದೇವಿ ಪ್ಲೋಸ್್ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಣ್ಣ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನೋಲಕಂಠ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಲಲ ಪ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾಲಕರಿ ಸಿದು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೊಲಲ ಲಲ ಪ  ಹುಡೇದ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಮೇಮ ೋಗಸಿದು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ತಿೋಥವಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅನನ ಪುಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾನಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಇಮಾಮ್ ಟೇಲ್ ಕಲುಬ ಗಿವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಲಲ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಪ  ತಳವಾಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದ್ರಲ್ ಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದಸಾಬ್ ದಲಸಾಬ್ ಕುರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಡ್ರವುಲಾಾ ಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಸಭಮ ದ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಈಯಣ್ಣ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Saidapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಚ್ಚು Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಂತಭಮ  ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹೇಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಸಂತೋಶಕುಮಾಯ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷನಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಗರುಫಷಪ  ಯಬಿನಾಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಂಗನಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಕಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಾಲು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದ್ರಲ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Saidapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಹುಷನಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಎಸ್ ಬಿರಾದ್ರರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ ಸಾಷನೂರು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಷಯನಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇಪ  ಹಸಂಪುಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಾುಂಟ್ಟಪ  ಸುುಂಗತನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಲಾಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮುದಕಪ  ತೋಯವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಭನಪ  ಕಡಕಲಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೊಡಭಮ  ಕಡಕಲ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಡಿವಾಳವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಭರೇಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಮಯ  ನಾಗವಿಭಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನೋಲಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಪ್ಪವತಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಇಯಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ತೋಟ್ಟುಂದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚನನ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುನಂದ್ರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನೋಲಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಭಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಂಕಯಮ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಯಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದುುಂಡಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಯವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಯವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಹುಡ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಡರ್ಗಯಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಗಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನುಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಗವಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಪ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಮಯ ಪ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಂಗನಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಭಮ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶುಂತಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಫಿೋಜಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾನಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಈವಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿುಂಗದಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದರ ಕಲಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಫಷ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅುಂಫಣ್ಣ  ಸಿುಂಗಿರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಂಜಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವಿುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದ್ರಯ ಪ  ನಾಯೆೋಡಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಕಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಸುಲಾಬಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕದಬಾವಷ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಕೂ ಮ್ SAB Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಹುಸೇನ್ SAB Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನೋಲಕಂಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಸಿ ಬಂಡ್ಡಪ ಗೊೋಳ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಆನಂದಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಭನಾ ಸಿುಂಗಿರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಮುದಗಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಸದೇಪ  ಮಾದಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಟೆ್ಟ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಮೇಗಾ ಸಿಡಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚನನ ಭಮ  ಹರೇಭಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಂಕಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುರೇಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗರುಲುಂಗಪ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಡಿವಾಳಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನನ ಪುಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕರೆಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಿೋಯಪ್ಪಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಮಾಶಂಕಯ ನಾಯೆೋಡಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತಿಪ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಂದಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕೄರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಲಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಸದೇಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಹುಲ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮುರ್ಗವಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಧೋಲಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಭನಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಾಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಂಕಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣ್ಮಂತ ದೊರೆ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಕಣ್ವಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಈಯಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನೋಲಗಂಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಾಳಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಬಾಬ ಸ್ ಅಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇಸಾಮಯಿಲಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ESHAPPA Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪುಷಾಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷಮಯ ದ್ ಸಮಿೋದ್ ಅಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಭಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶೇಖಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗಿರೆಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾುಂತಮಯ  ಸಾವ ಮಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜೇವವ ರಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಚ್ಚು Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಷನ್ ಸಾಬ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಭರಾವ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಖಾಜಾಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹುಣ್ಚಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾಶಿೋಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದೌಲತರ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಗದೇವ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದು ರಾಭ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ ಫಷಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅುಂಬುಜಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಮೄರ ಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದು ರಾಭ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದು ರಾಭ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಂರ್ಜಳಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಂರ್ಜಳಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕಯಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದು ರಾಭ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಜಲಾಲಾಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಬಾಷಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಶಿಲುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಲಾಲ ಲುಂಗ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಾಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಭಮಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮೃತ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲೆಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಾುಂಟಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Neeralkod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಹುಲ್ಪ  ತಳವಾಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಇಷಪ  ತೆಲೂರು Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಾಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದುಲಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಯಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Neeralkod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ್ಪ  ರಾಭಲುಂಗಪ  ಹುಗಿಗ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಕಯಲುಂಗ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲೆ ನಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತಿರುತಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೋಮಾಶಂಕರ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹಬೂಬ್ SAB Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲುಂಫಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೋಯಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜಕುಮಾಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾದೇವಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಧಭವಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಡಡ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ್ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶುಂತಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಜ್ವ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೋಮಾಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದುುಂಡಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರ ದ್ರನ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದಮ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೋಯಲುಂಗ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೋಯಲುಂಗ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ್ಪ  ರಾಭಲುಂಗಪ  ಹುಗಿಗ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸುಭಾವು ುಂದರ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲ್ಲ ೋಶಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kellur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿವವ ನಾಥ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತಿಪ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗರುಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬೈಲಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಘವುಂದರ  ರಾಭಚಂದರ ರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kutnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗರುಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅನನ ರಾಮಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅನನ ರಾಮಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪಂಚಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಠತಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kutnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ASHOK Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ASHOK Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಮುತೂ ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಭಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನೋಲಕಂಟ್ ಗಣ್ತ್ ಯಥೋಡ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಸದೇಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿರಾಮ ಕುುಂಬಾಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರೇವುಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿಲೋಲಾ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ್ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂಡೇಸಾಬ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಮಾನಂದ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kellur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಮಾನಂದ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kellur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ್ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಪ್ಪಪ  ಸಾಹೇಬ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Manderwad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5



20 ಗುಂಡುರಾವ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುಂಡುರಾವ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ್ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kutnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನನ ರಾಮಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Aurad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದರ ಕಲಾ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kudi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Aurad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kutnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಾಲ್ ಭಸಭಮ ದ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kellur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನುಂಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವೆರ್ಜನಾಥ ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಡಿವಾಳಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾಜಸಾಬ್ ಶೈಖ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ANASUBAI Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗರುನಾನ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸುಮಿತ್ರರ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗರುಲುಂಗಪ  ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Manderwad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಾಲ್ ಬಿೋ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಪ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿವವ ರಾಜ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸುಮಂಗಲಾ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kobal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾರೇವ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾರೆಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ ನಾಥ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಂಗ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುಂಡಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಲುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Neeralkod Emamechtin Benzoate 5% SG 0

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತುಳಜಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಾಬುರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಾರೆಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ಪ  ಬಿ ತಳವಾಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾರೆಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ್ಗೊೋಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದುಲಪ ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇವಿೋುಂದರ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಭಮಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಕಯಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫನಸಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ವಯಣ್ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Kallur (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಸೋಭರಾಮ ಬಿರಾದ್ರರ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI Needalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಸೋಭರಾಯ್ಯ Kalburgi JEVARGI NELOGI Needalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಭಹಾುಂತೇಶ Kalburgi JEVARGI NELOGI Needalgi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಭೋಮಾಶಂಕರ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಭಹಾುಂತೇಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ನಾನಗೌಡ Kalburgi JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 10

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಬಂದಗಿ ಷಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಹಯಗಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Kuranhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಭನೋಸರ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI Mahur Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಯಂಕಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವಿೋುಂದರ Kalburgi JEVARGI NELOGI Mahur Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸನಮಂತ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 INDUBAI VASANT SOLANKAR Kalburgi JEVARGI NELOGI Bhosga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಅಲಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಾಷಾಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಆಮಿೋನ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಡಿವಾಳಪ  ಪ್ದು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಲಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಂತೋಷ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ತುಪ ದ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಮಪ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಂಕೄರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ತಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾುಂತಭಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಂಕಯಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ರೋಡ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ತಿಪ ಣ್ಣ  ಅಮೇರ್ಗಪ  ಮೇಯಟಗಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಕಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾವುತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೊಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಚಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸೋಭಶೇಖರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಾನ ತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭನಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನುಂಗಪ  ಭಯಗನೂರು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲೆಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದು ವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಮಿತ್ರರ  ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅನನ ರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಷಫವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಶೋಕ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಪ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚೆನನ ಫಷಪ  ಕುುಂಬಾಯ Kalburgi JEVARGI NELOGI Mayoor Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ನುಂಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಯೋಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಾನ ತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೊಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದ್ರವುಲಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದ್ರಲ್ SAB Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 15

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚೆನನ ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Mandewal Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Ankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಸುಧಾ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 IMAMBI Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಬಂಡಗಿಸಾಬ್ ಮುಜಾರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಫಿೋಜಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಂತಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI NELOGI Ankalga Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಫಲವಂತರಾಮ ಕರಿಸಿದು ಗೊೋಳ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI Mandewal Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಶೋಭಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಶೋಕ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಲಾಯ ಣ್ರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಖಾಯ ತಪ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವಿೋುಂದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದ್ರಯ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಪುತರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಪ  ದೊಡಡ ಭನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವು ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Emamechtin Benzoate 5% SG 3

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪ್ಪವತಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ತಿಪ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಹೇಶ ದ್ರಸೋಗ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭೋಯಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸಿದು ಲುಂಗ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾಹೇಫಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತಿಪ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೊಪ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗೊಪ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಕಾುಂಟ್ಟಪ  ಸುುಂಗತನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ  ನಟ್ಟಕರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣ್ಮಂತ ದೊರೆ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಣ್ವಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಾಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಂಕಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಮಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಭನಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನುಂಗಪ  ದಳವಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನುಮಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದು ಪ  ಕೇೋಟ್ರಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಮುನಾಬ ಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಾಪೂರಾಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಮಯ ಣ್ಣ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ೋಜಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಿಸಿಮ ಲಾಲ  ಬೇಗಂ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಆನಂದ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jamkhandi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಮಶ ವಿಠಠ ಲರಾವ್ ಕುಲಕಣಿವ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಲಾತಿ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಮಯ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಿೋಯಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jamkhandi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾುಂತೇಶ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jamkhandi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಂಕಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Karkihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Karkihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶುಂತಮಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗರುಫಷಮಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Amberkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಂಕಯಮಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಾಹೇಫಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Amberkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Amberkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಾಹೇಫಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಾಹೇಫಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಯಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಹುಸೇನ್ ಬಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನೂರ್ ಪ್ಪಶ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾುಂತೇಶ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಲಾಯ ನ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿವ Kalburgi YEDRAMI IJERI Halgadla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೌನೇವವ ಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನುಂಗವ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸೈಡ್ ಪ್ಪಯ ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೋಭಾ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kobal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾುಂತಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Neeralkod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಾಜಿರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇವಿೋುಂದರ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನೋಲಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಪ ರಾಮ ಕೇೋಬಾಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kudi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಾಜಿರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾರೆಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಿದ್ರನಂದ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ್ಜಬೇಡ ಬೇಗಂ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ್ಜಬೇಡ ಬೇಗಂ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಲವಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಘು Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಘು Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೈಡ್ ಪ್ಪಯ ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Neeralkod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತಿಪ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶುಂತಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಸದೇಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಬಿದಯಮಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಾಷಾ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಮು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗರುಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜೋಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಯಫಷಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2



20 ದುುಂಡಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಉಸಾಮ ನ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kachur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶುಂತಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Amberkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಷರೋಜಿನ ದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗುಂಡಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸರಿೋಶೆುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗುಂಡಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರೇಣ್ಮಕಾ ಟೆ್ಟ ಡ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಮಶಂಕರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭರಾಮ ಗತೊ ೋದ್ರಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಡಿವಾಳಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಾಬು ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kachur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಯಣ್ಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ತಿಪ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Karkihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದಯನಂದ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಲಂಪ್ಪಸ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಸೂಲ್ ಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾಲನಾಥ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾಲನಾಥ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸೋಭಸಿುಂಗ ವಾರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗೊೋಪು Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮುಕೂ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರ ಭು ಕೇೋಣ್ಸಿಗಿವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸನೋಫ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಹುಸೇನ್ ಬಿಐ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗರುನಾಥ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಮಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನೋಲಕಂಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಗವಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭಶಂಕರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೊಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶುಂತಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಲುಂಗಭಮ  ದೇಸಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮುಟೆ್ರಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಮಯ  ಹರೇಭಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಶಿಧರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಕುುಂಬಾಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭಶಂಕರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಂಟೇಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲೆಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಟೆ್ಟ ವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿರ ೋದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವಿೋುಂದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಿವವ ನಾಥ ಚನನ ಪ  ಮಿನಜಗಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ಮಂಡೇವಾಳ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫನನ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Konnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನುಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ನಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಮಯ  ಹರೇಭಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಂದಪ  ಕಡಕಲಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಮಶ ನಾಗಾವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಡ್ರವುಲಾಾ ಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಾಹೇಫಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಗವಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಾನು ಚವಾಹ ಣ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಇಮಾಟ್ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಸೂಲ್ ಬಿೋ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರ ಭುಗೌಡ ಎಚ ಚೌದಿರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಳಿ್ಳಪ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದ್ರರ ಭ ಕೇಲ್ಜಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಗೊಯಗುಂಡಗಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇವುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಲಲ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೇಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಮಯ  ಹರೇಭಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶೇಕಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬಾಪೂರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕರೆಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಹುಷನಪ  ಬುಡ್ರಯ ಳ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಪ್ಪವತಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಪ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲೆಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅನನ ರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರೋಶನ್ ಬಿೋ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಫಲಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಯಮಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಭನಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಮೄರ ಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಣ್ಮಂತ ದೊರೆ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಣ್ವಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಪುತರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿೋಲಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Saidapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುರೇಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೊಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕಯಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನಮಂತ್ ಸೋಭಮಯ  ಗತೊ ೋದ್ರಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶುಂತ್ರ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಕವ  ಭಮಗೇರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಮಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹುಲಗಪ  ದೊರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಮ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಲ್ಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2



20 ಭಲಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಬೂಬ್ ಅಲ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುನಾನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗರುಪ್ಪದಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸವಾಲಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಿದ್ರನಂದ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಮಿತ್ರರ  ಸಿದು ಪ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕನಮುಟೆ ಪ  ಒಡ್ಡಮರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವುತಪ  ಗಯಪ  ಬಂಟನೂರು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾನಪ  ನಾಯೆೋಡಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲೇವಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಪ  ಷಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಡಿವಾಳಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಂಡ್ಡನಾನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನನ ರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಡಿ ನೋಲಕಂಠ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೊಲಾಲ ಲಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಪ  ಸನನ ದ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಪ್ಪವತಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶೇಕಪ  ನಾಯೆೋಡಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹನನ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷನಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಿದ್ರನಂದ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಮಪ  ತನಕದ್ರಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿೋತವ  ದೇಪ  ಜಲವಾದಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಬ್ಲುಂಗಳೂರು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಾಲ್ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಖಾಯ ತಪ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲೇವಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೊಲಲ ಲಲ ಪ  ಹುಡೇದ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಮಾನಂದ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವೄಯಬದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ನಾಥ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಶಿಕಲಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ತೆಲಗಾಫಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಭಣ್ಣ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Ainapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದ್ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮೇದಿನ್ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದ್ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಾಷಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮುುಂತಜ್ ಬಿೋ ಔುಂಟ್ಟ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೆಬುಬಾ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿರ ೋದೇವಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಯಫಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rampur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ALI SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 4

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamechtin Benzoate 5% SG 4

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamechtin Benzoate 5% SG 4

20 ವಯಣ್ಪ  ಕುತವನಳಿ್ಲ Kalburgi YEDRAMI IJERI Somnathhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 4

20 ಮಭನಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 4

20 IRAPPA Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 4

20 ಶಿಡಡ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 4

20 ನುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 4

20 ಶಿಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಜಲಾಲಾಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಾಮಫನನ  ಮಾದಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನುಂಗಪ  ಚೌಡಕಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದಲತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಭಶಂಕರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಮಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿ ವಯಣ್ಪ  ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದರ ಮಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಿಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜೇುಂದರ್ ರಾವ್ ಪಿ ಕುಲಕಣಿವ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖೌಷರ್ ಬೇಗಂ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೋಭಶಂಕರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚೋಕಲು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ನಾಥ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದುುಂಡಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Warvi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಯಷವ ತಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Halgadla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಪುತರ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದು ಣ್ಣ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jamkhandi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇಣ್ ಸಿದು Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹಾಲ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Warvi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mutkod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಭಾಷಾ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರೇವುಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕೃಶಣ ಪ  ಚವಾಹ ಣ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗನುನ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶುಂತಕುಮಾಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶುಂತಕುಮಾಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಣ್ಮಂತ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾನಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಸಭಮ ದ್ ಸುಲೇಭನ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿವಾಬಾಯಿ ಅಯದ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸೈದಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಅಯದ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಫಬ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jamkhandi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಈಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರ ಕಾಶ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mallbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಣ್ಮಂತ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗುಂಡಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಈಯಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಉಮಶ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕಯಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jamkhandi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕಯಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jamkhandi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾರೇವ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2



20 ಭಹಾುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾನಾ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಪುತರ ಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಕಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭಣ್ಣ  ನಾಯೆೋಡಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದರ ಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಯಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿರ ೋಕಾುಂತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಸದೇಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷವಂತರಾಮಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಂತಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಪ ರಾಮ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸುಮಿತ್ರರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಭಣ್ ಗೌಡ ಹಷಭನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಯಭಣ್ ಗೌಡ ಹಷಭನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 MOTU Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿಯೋಗಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜಮರ ಕಾಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗಯಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Honnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.9

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನೋಲಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುದವವನ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಶೈಕ್ ಭಹೇಬೂಬ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಕುಮಾಯ ಎಸ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಿಯಪ್ಪಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಭಷೇಕ್ ಎುಂ ನಯಬೋಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಲಾಲ ವುದಿು ೋನ್ ಸಾಗರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yangunti Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಬಿಸಾಬ್ ಮುಕೂ ಮಾಾ ಬ್ ಮಂಡೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 KASIM SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖಾಸಿುಂ ಬಿೋ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gobberwadgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಲಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೌರುಬಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸಿದು ಭಮ  ಸಿದ್ರು ರೂ H ಸಚಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರ್ಜಬೇಡ್ರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಮಾನಪ  ನಾಯೆೋಡಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನೂಜಾವಸ ಬೇಗಂ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಹಲಪ ಟೇಲ್ ಷ ಮೇಕಾಸಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿರುದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷಪ  ಭನನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Halgattarga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸೋಭಲು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶುಂತಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಚಂದವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೌಲಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಯಮಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಾುಂತಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Tippnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದೇವುಂದರ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.25

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಭರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಡಿಪುಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಬಿ ತಳವಾಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Aurad Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಸಾಮಫನ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Aurad Emamechtin Benzoate 5% SG 9

20 ಸುಮಿತ್ರರ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 10

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Emamechtin Benzoate 5% SG 7

20 ಶಿರ ೋದೇವಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Emamechtin Benzoate 5% SG 6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಮಾರೆಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಸೈದಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ್ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mangaloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದ್ರಲ್ ಬಿಐ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದ್ರಲ್ ಬಿಐ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದ್ರಲ್ ಬಿಐ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಾನಂದ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಭರಾಮ ಗತೊ ೋದ್ರಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾರೆಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Karkihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಈಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ಮಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mangaloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mangaloor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಧಕಾ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ರಾಧಕಾ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷ ರೆಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಡಿವಾಳಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mallbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅಬಿಬ್ ಸಾಬ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ನಜಿೋರ್ ಪ್ಪಷಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಲಾಲ ಸಾಹೇಬ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಯದೆು ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mallbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಭಚಂದರ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾನಂದ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 USMAN Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಬಿ ಕೇಡಭನಳಿ್ಲ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 4

20 ರ ಭುಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಕುಲಕಣಿವ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಟೆ್ಟ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲನಾಥ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Tippnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿಪ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗಯಣ್ಣ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷವಂತಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷವಂತಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.02

20 ನುಂಗಪ  ಗಫಬ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಪ  ಗಫಬ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಪ  ಗಫಬ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ನುಂಗಪ  ಗಫಬ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಭರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ರಾಜಿಯ ಬೇಗಂ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.02

20 ರಾಜಿಯ ಬೇಗಂ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.02

20 ರಾಭರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2



20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಿರ ೋದೇವಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.02

20 ನುಂಗಪ  ಗಫಬ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೆಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಬಿಟ್ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೊಲಲ ಪ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೊಲಲ ಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚುಂದ್ ಬಿೋ ಅರ್ಜವಣ್ಗಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲ್ಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಾಯಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಯಜ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಮಯ ದ್ ಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಇಮಾಮಾ ಶ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಾಡಲ್ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿೋಯಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಾಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಮಯ ದ್ ಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಭವಲಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಇಮಾಮಾ ಶ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಿವಾನಂದ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಬೂಬ್ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಾಶಿಮ್ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಬಿಫನ್ ಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ದಷೂ ಗಿೋರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತ್ರಮಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕೄುಂಚಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಕಾಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಖಾದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ತಿರುತಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಂರ್ಜಳಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗುಂಡೇರಾವ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಶಿಕಾುಂತ್ ಎಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಾಶ ಬಿೋ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶೋಭಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶೋಭಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನುಂಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ್ಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಬಿಸಿಮ ಲಾಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾನಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಷಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Hanchinal Bhari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಡಿವಾಳಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚೆನಾನ  ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಡಿವಾಳಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಚೆನಾನ  ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನುಂಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಮ ಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶುಂತಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Hanchinal Bhari Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಅರ್ಜವನ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ದಿೋಪ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಸದೇಪ  ಮಾದಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದ್ರಲ್ SAB Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದ್ರವುಲಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷವಾ ರಾಜ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಂತಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 3

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೌಡಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಲಾಲ ಲುಂಗ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಿೋಯಪ್ಪಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಡಿವಾಳಪ  ಸಿುಂಗಿರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ  ಬ್ಲುಂಗಳೂರು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತಿಪ ಣ್ಣ  ಅಮೇರ್ಗಪ  ಮೇಯಟಗಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ತಿಪ ಣ್ಣ  ಮೇಯಟಗಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಭಚಂದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಟೆ ಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೂಪ್ ಸಿುಂಗ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿನೋದ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖೈರು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಲಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ನಾಥ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೋದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gobberwadgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Amberkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸುಶಿೋಲಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gobberwadgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದು ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Amberkhed Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೋ ಕೄುಂಚ ವುರ ಶ ಬೇುಂದ್ರರ  ಶಿ ಚೈಯರು Kalburgi YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 IRAPPA Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI NEERADAGI (S M) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಗಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚನನ ಪ  ಮಟ್ಟ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾದೇಪ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೊಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬುಡಡ ಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೊಲಲ ಪ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮೇರ್ಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಡಿವಾಳಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಬೂಬ್ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Saidapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕಯಲುಂಗ ಮಾ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಂತಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಣ್ಣ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Ainapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಮೃತಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Ainapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರ ಕಾಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಲಾಲ ಲುಂಗ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2



20 ದೇವಿೋುಂದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಡಿವಾಳಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೇಡಂ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇವಿೋುಂದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಕಬ ರ್ ಎಸ್ಎಬಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹಾುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕೃಶಣ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Jamberhal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕರೆಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕೆಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೋನವಾಸ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಭಚಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಕಂಠಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಬುದಿು ೋನ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಭಲಾಕಿಷ  ಭೋಭರಾಮ ಸಚು ದ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Saidapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಾಹೇಬ್ ಬಿಐ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಯಲಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಲವಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಡಿವಾಳಪ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶುಬವು ುಂದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಕಾುಂತ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ನಾಗೇುಂದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಂದಗಿಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಲುಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚನನ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಲ್ಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜಟೆ್ಟ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವಿೋುಂದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಇಯಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಇಯಮಯ  ಹರೇಭಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಂಗಪ  ಲಕೆುುಂಡಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಮಯ  ನಾಗವಿಭಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದುುಂಡಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಲ ೋವಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗತಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತಿಪ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದೊಡಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಣ್ಮಮ ಖ ಭೋಭರಾಮ ಷಜಜ ನ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರೇಣ್ಮಕಾ ಷಜಜ ನ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನುಂಗಪ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದರ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಸದೇಪ  ಸಚು ಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೊಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುನಾಥ ವಿವವ  ಕಭವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಲಲ ವ  ಮಲನಭನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಹಾುಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನನ ಪುಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಕುೂ ಮಾಟೇಲ್ ಸಚು ಡದ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಗೊಲಲ ಲಲ ಪ  ಹುಡೇದ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇೋತಿರಾಭ ಯಥೋಡ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನೋಲಕಂಠಮಯ  ಹರೇಭಠ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಗರುಲುಂಗಪ  ಮಟ್ಟ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಥಾ ಮಟ್ಟ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಂಕೄರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಗರುಲುಂಗಪ  ಮಟ್ಟ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಜಟಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಸಾಮಫನನ  ಮಾದಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಅಮಯ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Honnal Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ನುಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಎುಂ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚುಂದ್ ಬಿೋ ಅರ್ಜವಣ್ಗಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kadyapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kadyapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೈಡ್ ಚುಂಡ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 SIDDAPP Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಅುಂಜಂದೇವಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ತಿಭಮ ಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಜನಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ರಾಜಾ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹೂಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಪ  ಸಡದ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹುಷನಪ  ಬುಡ್ರಯ ಳ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಷಯೆಯ ದ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪುತ್ರಳ ಬೇಗಂ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಬಾಬೌರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ದಷೂ ಗಿೋರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಪುತರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುಶುಂತಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶಿಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಇಮಾಮಾಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಶೆಟೆ್ಟ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 5

20 ಬಾಪು ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ರಾಜಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗಡಿಭನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷಣ್ಣ  ಕುಣ್ಣರು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗರುನಾಥರೆಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಿದ್ರರ ಭರೆಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಕುುಂತಲಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಲವಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೋಭಶೇಖರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Shakapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3



20 ಫಷರಾಜ ರಾಮಗೊೋಳ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸೇಕಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬಿಳ್ಲಮನಸಿದು Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ  ಹನನ ಳಿ್ಲ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಖಾಸಿುಂ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಬೋಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅಣ್ಣಷಯ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಚುಂದ್ ಪ್ಪಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲೆಾಪ್ ತಳವಾಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಾಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ದಷೂ ಗಿೋರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಂಕಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಗೊಲಲ ಪ ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA IBYAHIMPURADI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಗೊಲಲ ಪ ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಬಾಬುಮಿಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ನವಾಬ್ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಸಾಮಫಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಅಮಯ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಜಿಲಾನ ಪ್ಪಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ ಕೄ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ನುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Imidacloprid 17.8% SL 0.4

20 ರಾಮಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಅುಂಫರಿೋಷ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ದೇಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rampur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ದೇಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Hotinmadu Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ವಿಶವ ರಾಧಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rampur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮಾಲನಾಥ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮಭನಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rampur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಕಯಫಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rampur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ದ್ರಯ ನಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಚಂದರ ಭಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಅಲಾಲ  ಟ್ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಕಾುಂತ್ರಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 5

20 ಸರಿಸಿುಂಗ Kalburgi JEVARGI NELOGI Hipperga S.Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 5

20 ನಾನಗೌಡ ಫಲುಲ ುಂಡಗಿ Kalburgi JEVARGI NELOGI Mandewal Imidacloprid 17.8% SL 5

20 ತ್ರಮಭಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 10

20 ಬಗವಂತರಾಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 8

20 ಶಿಲಲ ಸಿುಂಗ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 8

20 ಸಿದಾ ಲುಂಗ ಎಸ್ ಭದರಿ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 8

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 10

20 ವಶಿ ಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Imidacloprid 17.8% SL 10

20 ಭಲೆ ನಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಗರುಲುಂಗಭಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 5

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ಫಷವಂತ್ರರ ಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 4

20 ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ಸಂಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ವಿೋಯಫದರ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ದೇಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ದೇಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ಕಲಲ ಭಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ದೇವಿುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Imidacloprid 17.8% SL 2

20 ಫಷಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಮೇದಿನ್ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಬಾಷಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಶಿರ ೋದೇವಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮೆಬುಬಾ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮೆಬುಬಾ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಶಿರ ೋದೇವಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮುುಂತಜ್ ಬಿೋ ಔುಂಟ್ಟ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಬಾಷಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಗೊಲಲ ಪ ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA IBYAHIMPURADI Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಗೊಲಲ ಪ ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮಭನಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಮೇದಿನ್ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ALI SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಜಲಾಲಾಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಬಾಷಾ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Imidacloprid 17.8% SL 0.6

20 ಚಂಡಿ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಲೋಕು Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಈಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರ ಕಾಶ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mallbad Imidacloprid 17.8% SL 0.2

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ ಅಯದ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸೈದಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲಲ ಪ  ಕಿಲಾಯ ಡ್ ಭಣಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಈಯಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಗುಂಡಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಣ್ಮಂತ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.8

20 ಈಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮಾನಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಾಗಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭನಸ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bennur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಯಮಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಯಮಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ರಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮಭನಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಅಮೄರ ಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸನುಮಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Akhandhalli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ದೇಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (K) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಅಮಿನಾಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಧೋಲಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ದಳಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಹಾುಂತೇಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ನುಂಗಪ  ದಳವಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಯದ್ರ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸೋಪಿಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 USMAN SAB Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಗೊಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ವಯಣ್ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Ainapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಶುಂತಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸುಭಾಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಷಕರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Ainapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಿವಾನಂದ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಿಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5



20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದು ಪ  ಸಾದ್ರಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರಾವುತಪ  ಮಲನಭನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಿಶಂಕರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಕವಪ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರಾಜಿಮ ಬೇಗಂ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ರಾಜಿಮ ಬೇಗಂ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Murganoor Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ರೇಣ್ಮಕಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಸಾಮಫನನ  ಮಾದಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ರಾಮಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಭಡಿವಾಳಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಸುಮಿತ್ರರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ರುದರ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಭಯಡಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ರಾಭಜನ್ SAB Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಸುನಂದ್ರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಂಗನಗೌಡ ಸಿದು ನಗೌಡ ಬಿರಾದ್ರರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಗೊಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲಕಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಶಂಕಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಮಾಲವುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಅನನ ರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಅಲಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಫಷಲುಂಗಪ  ಡಂಫಳ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಕರೆಪ  ದಂಫಳ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಸಿದು ಭಮ  ಡಂಫಳ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಮಾನಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಕರೆಪ  ದಂಫಳ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Imidacloprid 17.8% SL 0.25

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಭಲಕಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಬಾಬಾ ಗೌಡ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಶಿಲುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Imidacloprid 17.8% SL 0.7

20 ಭಡಿವಾಳಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಸೋಭಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Imidacloprid 17.8% SL 0.5

20 ಪ್ಪವತಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Imidacloprid 17.8% SL 1

20 ಫಷನಗೌಡ ಪ್ಲೋಸ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.8

20 ಮಾಲಕಾಾ ಬ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Warvi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷಯನಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇಪ  ಹಸಂಪುಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಾುಂಟ್ಟಪ  ಸುುಂಗತನ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮುದಕಪ  ತೋಯವಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mutkod Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನೋಲಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಿರ ೋಶೈಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಇಯಮಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI ANAJAGI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುನಂದ್ರ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನೋಲಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಭಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಂಕಯಮ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಗಯಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದುುಂಡಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mutkod Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಗಯವ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mutkod Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಗಯವ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mutkod Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಕಭಲಾಬಾಯಿ ಹುಡ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ನಾಡರ್ಗಯಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶಿಗಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ನುಂಗಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ಭಣಿಕರಾವ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಮೃತರಾವ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ವಯಣ್ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಉಮಾಕಾುಂತ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಫಷರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಜೈದರ ತ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪ್ಪುಂಡು Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kudi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾುಂತಪ  ಮಾಲಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದಿು ೋನ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Karkihalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಭಸದೇಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಫಷಯಜ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಣ್ವಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mangaloor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಈಯಭಮ  ಎನ್ ಬ್ಲಳಗಂಪಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಭಡಿಗ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಗರುದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mangaloor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಪಿೋಯಪ  ತೆುಂಗಳ್ಲ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bennur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mangaloor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಸಣ್ಮಂತ್ರರ ಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bennur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ವೄುಂಕಟ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಕಿವನ್ ರಾಥೋಡ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಗರುಲುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ರಾಭಮಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಹುಲ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಸನುಮಂತ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಚಂದಪ್ಪಶ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಬಾಬು ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಅನವಿೋಯಪ  ಬಾಭನಳಿ್ಲ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಶಿಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಮವವಂತರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಪಂಡಿತರಾವ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲಲತ್ರಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಗರುನಾಥ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಷ್ಣಣ ಕಾುಂತ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಫಷಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಜೈಶಿರ ೋ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಷಯಷವ ತಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಅನುರಾಧಾ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಲಲತ್ರಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರೇಶೆಟೆ್ಟ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ನಾಯಣ್ರೆಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5



20 ನಯಸಿುಂಗ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಭೋಮಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಶಿರ ೋಮಂತ ರೆಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಭುಂಬೈ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ವಯಣ್ಮಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bennur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಯಮವವ ರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ನೋಲಕಂಠ ರಾವ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bennur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಈವವ ಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಪಿತ್ುಂಬಿರ  ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಖುಫಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಕಸೂೂ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bennur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kachur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಅರ್ಜವನ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kachur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kachur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಯವಿೋುಂದರ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ನಮೄಮ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ  ಷತೆಖ ೋಡ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶೋಭಾ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mangaloor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಚನನ ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mangaloor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶುಶಿಲಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Karkihalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mutkod Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಬಗವಂತ Kalburgi YEDRAMI IJERI Karkihalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಗರುಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಸೈದಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Karkihalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶಿಪುತರ Kalburgi YEDRAMI IJERI Karkihalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಈವಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Karkihalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಂಬೈ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Warvi Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇವಿುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದೇವಿುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Maradgi S.Madarki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅುಂತಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 5

20 ನಭವಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ರ ಭಾತಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.6

20 ಜಯ ೋತಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 5

20 ಕಾವಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 5

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ತಿಪ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರ ಭುಲುಂಗ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರ ಭುಲುಂಗ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 2

20 ಷಕಿೋನಾ ಬೇಗಂ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Profenophos 50 % EC 0.1

20 ಮಂಜೂರು ಮಿಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಬಿಬ ೋರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 RAJSAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶುಕುಮಿವಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಹಾಸಿನಬೇಗಂ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಯಣ್ಫಷಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಹುಸೇನಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರ್ಗಮು ನಾಮಕ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮೇಗಾಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ತಿಪ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಚಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಹುಸ್ುಂತಭಮ  ಮಲಲ ಪ  ಎದುು Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಚಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸನುಮಂತು Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Profenophos 50 % EC 0.4

20 ನಂದಕುಮಾಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಅನನ ಪುಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸನಮಂತ ಸಡದ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಾಭಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಕಾಶಿೋರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭಹಾುಂತಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನಯಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಲಕಿಷ ಮ  ದೇವಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮೇಗಳಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಕವಿತ್ರಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭಹೇಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ತೇಜಯ  ನಾಮಕ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನುಂಗಪ  ಗೊಲಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಂಜಿೋಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸನಮಂತ್ ಗೊಲಲ  ಗಾಯ ುಂಡರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಪ್ಪವತ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಗೊೋಪ್ಪಲರೆಡಿಡ  ಶೇರಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಷತಯ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವೄುಂಕಟ್ಟ ರಾಠೋಡ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಯುಂಕಮಯ  ನಾಮಕ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶಿರ ೋನವಾಸ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಜಮಶಿರ ೋ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭಲಲ ಖರ್ಜವನ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನಯಷಯಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶಿರ ೋಮಂತ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಷಣ್ಣ  ಉಶಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷರಾಜ ಪುಮಾವ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭೋಭಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮಾರುತಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಷಫನಾನ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸುದವವನ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಜಮಶಿರ ೋ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮರಿಮಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶುಂತಿ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.5

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಯುಂಕಮಯ  ನಾಮಕ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಉದಮಕುಮಾಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಪ್ರ ೋಮಾತಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶಿಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಹೈದರ್ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA SIGARATAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಾಮುಲು Kalburgi JEVARGI ANDOLA SIGARATAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA SIGARATAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದುಗವಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರ ಕಾಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಾಭಲುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA SIGARATAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಾಭಕೃಶಣ ಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA SIGARATAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಅಮೃತಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮೇಗಲನ್ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಗೊೋವಿುಂದಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಷಫವ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6



20 ಮಮುನಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಜಾಲಾಳುದಿು ೋನ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಬಗವಂತ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಿೋನಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಿದ್ರರ ಭರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನುಂಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಷರೋಜನ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಿಜಮಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (K) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಾಜಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭೋಭರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಾಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನಾಗೇಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದೇವುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಿಶಲಕ್ಷ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದ್ರಮಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಬುಗಗ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಷಫನಾನ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಕರೆಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಬಿೋಬ್ ಪ್ಪಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನಾಗೇಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ತಿಪ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವೄುಂಕಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಾಭಲುಂಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಬಗವಂತ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಕಿಶೆ  ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದೇವಿುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶಿರ ೋಕಾುಂತ್ ಕಡಫಗೊೋನ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮೇೋನಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಜಯ ೋತಿ.ಕಂಕುತಿವ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಆಮಿೋನ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭಲೆಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶೈನಾಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದೇಕಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವೄುಂಕಟರಾಮುಲು Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಷವಿತ್ರ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಾಭಲಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಪ್ಪುಂಡುರಂಗ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (K) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನಯಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.7

20 ಷಣ್ಣ  ಭೋಭಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Profenophos 50 % EC 0.7

20 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಚಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 BADE SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಯುಂಕಾಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಗರುನಾಥ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಲಕಿಷ ಮ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yangunti Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಾಫಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನಾಗಲುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮುನಾನ  ಚವಾಹ ಣ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶಂಕಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭಲಲ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.7

20 ಕಾವಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yangunti Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮೇೋಸನ್ ರಾಥೋಡ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Honnal Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದುಗವಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ ಭೋಭನನ ಳಿ್ಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಕಿವನ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಚಂದರ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಚಂದರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶುಂತಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ದೇವಿಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನೋಲ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಜಗಾಗ ಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಚಂಡಿಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭೋಭಲಾ ನಾಮಕ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮೇಗಲಯ  ನಾಮಕ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಿಜಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಷರೋಜಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಅಮೃತಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಚಂದರ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭೋಮ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಅುಂಜಲಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ನನೇಕರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಹುಸೇನಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ರಿಭಳ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಆವಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಪ್ಪವತಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಖಾಸಿಮ್ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಭೋಭವ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಫಕರ್ ಅಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಪ್ಪವತಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.5

20 ಭನಾನ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಖಾಸಿುಂಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Honnal Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಈಯಭಮ  ರಾಜೋಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಮೇಗಲಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಭಹೇಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಭೋಭವಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.8

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Profenophos 50 % EC 0.8

20 ವಿೋಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಲೋಕಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಜಮಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಅಮಯ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನತಯ  ಭತುೂ  ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ನುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಕಾವಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಮೌನಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಸುಮಿತರ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ರಾಭರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಮಮುನಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಅಶೋಕ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Profenophos 50 % EC 0.8

20 ದೇಕಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ವಿಭಲಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಷವಿತ್ರ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8



20 ಮಂರ್ಜನಾಥ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಸಿದು ಲುಂಗ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.8

20 ದೇದ್ರಸ್ ಪಿೋಟರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಕವಿಠ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.8

20 ನಾರಾಮಣ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಮೆಬೂಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.8

20 ವೄುಂಕಟೇಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಶುಂತಮೂತಿವ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.8

20 ದುಗವಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಚಂದರ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಹುಸೇನಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.5

20 ಷಣ್ಣ  ಮೇಗಲಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಸನುಭಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಚಂದರ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಭನೆಮಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.8

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಶಿರ ೋದೇವಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Hotinmadu Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಾಫರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಅನನ ಪೂಣ್ವಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಮೇಗಲನ್ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಾವಿತರ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Profenophos 50 % EC 0.8

20 ವಿಭಲಾ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Profenophos 50 % EC 0.8

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Profenophos 50 % EC 0.9

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಲಾಲೂ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Profenophos 50 % EC 0.9

20 ಡಿ.ಹಾಜಿ ಸಾಬ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Profenophos 50 % EC 0.8

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.9

20 ಫಷಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Profenophos 50 % EC 0.9

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Profenophos 50 % EC 0.6

20 ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Kallur (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಹನನ ಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Kallur (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ದೇರಾಜ್ ಷಜಜ ನ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಸಿೋರ್ ಖಾನ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI Ranjangi Profenophos 50 % EC 10

20 ಫಸಿೋರ್ ಖಾನ್ Kalburgi JEVARGI NELOGI Mahur Profenophos 50 % EC 5

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Mandewal Profenophos 50 % EC 12

20 ಸಾಫಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI NELOGI Mandewal Profenophos 50 % EC 10

20 ರೇಣ್ಮಕಾ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ್ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಭಲಭಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI BALUNDAGI Profenophos 50 % EC 3

20 ಯಂಕಪ Kalburgi JEVARGI NELOGI Ankalga Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಮಯ ಭಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Nelogi Profenophos 50 % EC 3

20 ಚುಂದ್ ಬಿೋ Kalburgi JEVARGI NELOGI Kallur (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಣ್ಣಣ ರಾಮ Kalburgi JEVARGI NELOGI Kallur (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದು ಮಯ Kalburgi JEVARGI NELOGI Ankalga Profenophos 50 % EC 15

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Profenophos 50 % EC 1

20 ಅನೋಲಕುಮಾಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Profenophos 50 % EC 1

20 ಬಂದಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Profenophos 50 % EC 1

20 ಸುಮಿತ್ರರ ಬಾಯಿ ಕಂಬಾಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Profenophos 50 % EC 1

20 ಉಭರ್ ಪ್ಪಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಗಟೆ ಮಯ  ಸಾವ ಮಿ ಭಡಟೆ್ಟ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಅುಂಫಲಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೊೋವಿುಂದ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Profenophos 50 % EC 1

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Profenophos 50 % EC 1

20 ತಿಪ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yatnal Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲ್ಲ ೋವಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಂಗಮಯ  ಸಾವ ಮಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Profenophos 50 % EC 1

20 ಅನೋಲಕುಮಾಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಸುನಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ದವಯಥ ವಾಗಿಗ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Profenophos 50 % EC 1

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲ್ಲ ೋಶಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Profenophos 50 % EC 1

20 ದುಗವಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಯ ೋತಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಅನೋಲಕುಮಾಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ದೊಡಡ  ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಾಟುರ  ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಭೋಭರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Profenophos 50 % EC 1

20 ಚಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಮಯ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Profenophos 50 % EC 1

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Profenophos 50 % EC 1

20 ಬಾಬು ರಾವ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಶುಂತಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಗಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಷಫನಾನ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Profenophos 50 % EC 1

20 ಯಮಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Profenophos 50 % EC 1

20 ಹರಿಮ ನಾಮೆ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಕಾವಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಂರ್ಜಕುಮಾಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಾಮಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಖಂಡಯ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾಗೇಶ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Profenophos 50 % EC 1

20 AILREDDY Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಹೇವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಯದ್ರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಾಹೇಬ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Profenophos 50 % EC 1

20 ವಿಭಲಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kummanasirasgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuknoor Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಂಗಮಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೋಭರಾಮ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರಾಮಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಪ ರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Profenophos 50 % EC 1

20 ಮುಮಾೂ ಜ್ ಬೇಗಂ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kellur Profenophos 50 % EC 1

20 ಮುಮಾೂ ಜ್ ಬೇಗಂ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 1

20 ಯಮಶ Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರ ೋಪ್ಪದ್ ಮುತೂ ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kellur Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾುಂಗ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 1

20 ಭೋಮಾಶ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 1

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 1

20 ಗರುಶುಂತ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 1

20 ಯಮವ ಜಮಾದ್ರಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಾಪರ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಾಪರ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಅುಂಫರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Profenophos 50 % EC 1

20 ಅುಂಫರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Profenophos 50 % EC 1

20 ರುದರ ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Profenophos 50 % EC 1



20 ASHOK Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 1

20 ಅನತ್ರ ಶುಂತಪ  ನಾವಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Profenophos 50 % EC 1

20 ರ ಲಾಹ ದ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿಲುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Profenophos 50 % EC 1

20 ರ ಲಾಹ ದ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಕೆಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೊಲಾಲ ಲಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಣ್ಸಿದು Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ಶುಂತ್ರ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಗದೇಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Profenophos 50 % EC 2

20 ಸುಯಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಂಕಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Profenophos 50 % EC 2

20 ಷವಿತ್ರ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಪುತರ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Profenophos 50 % EC 1

20 ಫುಲ್್ಚಂದ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ತೇಜಶಿರ ೋ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲ್ಲ ೋವಪ  ಯಸಂಗಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೂಳಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Profenophos 50 % EC 2

20 ಚೌಡಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಲಚಂದರ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಂಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಲ ಪ  ಮವವಂತ ಯದಗಿರಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 1

20 ಸುನೋತ್ರ ಭಡಿವಾಳ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ್ಪ  ಜಮಾದ್ರಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಅಲಾೂ ಫ್ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಷಮಯ ದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Shakapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲ್ಲ ೋವಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Shakapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಸೋಭರಾವ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Shakapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಣ್ಣ  ಸಡದ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Profenophos 50 % EC 2

20 ಗಯಣ್ಣ  ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಯ  ಶಿರ ೋ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಬಾಭನ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Profenophos 50 % EC 1

20 ಹುಲ್ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಲುಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಶಕ್ ಟ್ಟಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿವಾನಂದ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿವಯಣ್ಪ  ಮಡಗಡಿಲ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಶಂಕರ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ನಭಮ  ಪ್ಪಶ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Profenophos 50 % EC 1

20 ಸುನಂದ್ರ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಕಾುಂತ್ ಕುಲಕಣಿವ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 2

20 MD ವಕಿೋಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Profenophos 50 % EC 2

20 ಎುಂಡಿ ಜಲೋಲ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಚನನ ವಿೋಯಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Banmi Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಯ ಭಲಾಬಾಯಿ ಕುಲಕಣಿವ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವವ ನಾಥರಾವ್ ಕುಲಕಣಿವ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾಗರಾಜ್ ಕುಲಕಣಿವ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Profenophos 50 % EC 1

20 ದತುೂ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Profenophos 50 % EC 2

20 ನಬಿಲಾಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hanchinal S.Yedrami Profenophos 50 % EC 2

20 ನುಂಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Profenophos 50 % EC 1

20 ಮಾಳಪ  ಸಣ್ಮಂತ ನಾಡಗೇರಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 1

20 ರ ಭುಲುಂಗ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kobal Profenophos 50 % EC 1

20 ಭೋಮಾಶ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಂಗಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಚೆನನ ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಸುಯಭಮ  ಪೂಜಾರಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಂಕಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Shakapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಶೋಕ್ ಬಾಗಲ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Profenophos 50 % EC 1

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷಾ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷಾ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Mansivangi Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Telegbal Profenophos 50 % EC 1

20 ಬಗವಂತಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಸದೇಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಂಕೄರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಿನನ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ಮವವಂತ್ ಜಾಧವ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 2

20 ASHOK Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Profenophos 50 % EC 2

20 ದತೂ ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Profenophos 50 % EC 1

20 ನಯಷಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Handnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಸಭದ ಸಾಬ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI GAVANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ಪ್ಪಭಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Manderwad Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಂತೋಷ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Profenophos 50 % EC 12

20 ಷತಯ ನಾರಾಮಣ್ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Profenophos 50 % EC 12

20 ಭೋಭಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harwal Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಭಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಭಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Hangerga (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಗರುನಾಥ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ದೇವಿುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಮಭೋಮ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾಗಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಲ ಕಾರ್ಜವನ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದ್ರರ ಭಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಶುಂತಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಗರುಫಷಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Profenophos 50 % EC 1

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ ಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kanmeshwar Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಂಕಯಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ರುಕುಮ್ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಾಹೇಫಗೌಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಲಕಿಷ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ದೇವಿುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಚ ರೆಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wastari Profenophos 50 % EC 1

20 ನಯಷಯಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kondguli Profenophos 50 % EC 1

20 ಲಕಿಷ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಸೈಡ್ ಪ್ಪಯ ಟಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Malli Profenophos 50 % EC 1

20 ಶೋಭಾ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Profenophos 50 % EC 1

20 ಕಾಶಿನಾಥ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Nagarhalli S.Malli Profenophos 50 % EC 1

20 ಭೋಮಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಭೋಮಾಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಕಾುಂಟ್ಟಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಕಾುಂಟ್ಟಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ಚಂದರ ಕಾುಂತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kadkol Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Ainapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗೇುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 2



20 ನಾಗೇುಂದರ ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 1

20 ಸುಶಿೋಲಾ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 1

20 ಸುಶಿೋಲಾ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದು ಲುಂಗಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 1

20 ರುಕೆಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Ainapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಚುಂದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kachapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಗರುನಾಥ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಗೊೋಯಕಾುಂತ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಅುಂಫಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI ANAJAGI Profenophos 50 % EC 5

20 ಉಲಾಲ ಸ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Profenophos 50 % EC 3

20 ಖಾಜಾಬಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಣೋಜಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kasrbhosga Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಣೋಜಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿರಾಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Profenophos 50 % EC 2

20 ಷತಿೋಶ ಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಷತಿೋಶ ಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ್ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಾಯ ನಸಿುಂಗ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಸರಿಚಂದರ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೌಲನ್ SAB Kalburgi YEDRAMI IJERI Kachur Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಿನನ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kachur Profenophos 50 % EC 3

20 ದೇವಿಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kachur Profenophos 50 % EC 3

20 ಹೋರಾ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI NEERADAGI (S M) Profenophos 50 % EC 3

20 ಗಣ್ತಿ ನುಂಬಾಗಿವ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Profenophos 50 % EC 3

20 ದಮ ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Balbatti Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾರಾಮಣ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾರಾಮಣ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Profenophos 50 % EC 1

20 ಖಲೋಲ್ ಪ್ಪಶ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Profenophos 50 % EC 3

20 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದು ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI ANAJAGI Profenophos 50 % EC 3

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಸಭಮ ದ್ ಸನೋಫ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI ANAJAGI Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಸೂೂ ರಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI ANAJAGI Profenophos 50 % EC 3

20 ಮುನಮಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಶೆಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಲತ್ರಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Profenophos 50 % EC 3

20 ಖತ್ರಲಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದರ ಮ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದರ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Profenophos 50 % EC 3

20 ಗರುಪ್ಪದಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಮವವಂತರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Konsirasgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Profenophos 50 % EC 1

20 ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Aralgundgi Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದು ಲುಂಗಮಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Kuralgera Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ್ಮಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kachur Profenophos 50 % EC 3

20 ತುಳಜಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kachur Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೋಭರೆಡಿಡ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Profenophos 50 % EC 3

20 ಚನನ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Warvi Profenophos 50 % EC 3

20 ಯವಿೋುಂದರ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಲಾತಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇೋತಿರಾಮ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Shivapur Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಮು Kalburgi YEDRAMI IJERI Amberkhed Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Sathkhed Profenophos 50 % EC 3

20 ನಯಷಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Amberkhed Profenophos 50 % EC 3

20 ಲಲತ್ರ ಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Amberkhed Profenophos 50 % EC 3

20 ಕೃಶಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಣ್ಮಂತ್ರರ ಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಭರಾವ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Amberkhed Profenophos 50 % EC 3

20 ಸೈದಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mallbad Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Mallbad Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದರ ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Maradgi S.Madarki Profenophos 50 % EC 3

20 ಹುಷನಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Bilwar Profenophos 50 % EC 3

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Yalgod Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ವಿೋಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ಪ್ಪವತಿ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Wadgera Profenophos 50 % EC 1

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ಸೈಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Harnal (B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ಗುಂಡೇರಾಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Yedrami Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಜಕುಮಾಯ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಜೇುಂದರ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ಉದಮ ಕುಮಾರ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ಸುಣ್ವ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಸಿದು ಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ಕಾಳಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Sumbad Profenophos 50 % EC 1

20 ಕಾಳಪ  ಎಸ್ ಸುುಂಟನ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ವಯಣ್ಫಷಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI BIRYALA HISSA Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾಗಣ್ಣ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 4

20 ಜಗದಿೋಶ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಪ್ಪುಂಡುರಂಗ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದು ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ್ಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಶಿಲಾಪ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Allapur Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Profenophos 50 % EC 3

20 ಗರುರಾಜ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Kakhandki Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದುು Kalburgi YEDRAMI IJERI Alur Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi YEDRAMI YADRAMI Magengera Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಪುಟ್ರಲ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಜಗದೇಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ರುದರ ಭಣಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Imazethapyr 10% SL 0.6

20 SHOBA Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ರ ಭು Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ನಾಗೇುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ವಯಣ್ಪ  ಮಾುಂಗ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ತುಳಜಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಸಜಾಯತ್ ಬಿೋ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ವಯಣ್ಫಷಪ  ಕನನ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಗುಂಡೇರಾವ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಗರುಮೂತಿವ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಸುಲ್ಭನ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಮೇಸಭದ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Imazethapyr 10% SL 0.6

20 ಭಧುರಾಮ ಸಗಯಗಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gobberwadgi Imazethapyr 10% SL 3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Imazethapyr 10% SL 2

20 ಶಯದ್ರಬಾಯಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Imazethapyr 10% SL 2

20 ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗೊೋಡಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Gogihal Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಿಮೂತಿವ ಅಶೆ ಗಿ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Imazethapyr 10% SL 2

20 ಫಷಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Nandihalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಪಿೋಯಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸನಮ ುಂತರಾವ್ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imazethapyr 10% SL 2

20 ಶೋಭಾ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imazethapyr 10% SL 2

20 ಅುಂಬಾಯ್ಯ Kalburgi YEDRAMI IJERI Ijeri Imazethapyr 10% SL 2

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi YEDRAMI IJERI Jawalga Imazethapyr 10% SL 1

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.6

20 ರ ಭು Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.6

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Hotinmadu Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ರಾರ್ಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (K) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಚನನ ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Lakhanapur Azadirachtin 0.15% EC 0.6

20 ಶಿರಾಜ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Azadirachtin 0.15% EC 0.8



20 ಭಲಲ ಪ  ಹರೇಭನ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Azadirachtin 0.15% EC 0.9

20 ಫಕೆಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ರೇಣ್ಸಿದು ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಮಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಜೈಪ್ಪಲ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ವೆಜಂತ ಟೋಟಡ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kadyapur Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಮೇಸಭದ್ ಯಫಿಕ್ ಮಿಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜಾವಿೋದ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Butnal Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ವಿೋಯಯಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ವಿೋಯಯಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಅುಂಜಲ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಭೋಮು Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಫಷರಾಜ ಚಟನ ಳಿ್ಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನಭವದ್ರ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಡಿಆರ್ ಪಿ ಜನಾದವನ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಭೋಭಶೆಟೆ್ಟ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (K) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಪಿ ಜಗಜಿೋನ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಷತಯ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಅುಂಜಲ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಗುಂಡ್ಡ ನಾಮಕ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಪಿ ಚೆನನ  ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನಾರಾಮಣ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನಾಭದೇವ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಫಷವಂತರಾಮಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.7

20 ಶುಂತಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಶಿವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಅಪ ರಾಮ ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಶಿಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸುಮಿತ್ರರ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಲಕಿಷ ಮ ೋಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಯಭಣ್ ಗೌಡ ಹಷಭನ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಯಭಣ್ ಗೌಡ ಹಷಭನ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 MOTU Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಭಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಶಿಯೋಗಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಜಮರ ಕಾಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಯವಿಕುಮಾರ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಶಿರಾಮ ನಾಮಕ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಹುಲ್ಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಉಮಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನುಂಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಖಲೋಲ್ ಮಿಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನಾಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಇರಾಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಬೈಲಪ  ಷನಭನ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸುಲಾೂ ನ್ SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಗಯಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸಣ್ಮಂತರಾಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನೋಲಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸುದವವನ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Madri Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಶೈಕ್ ಭಹೇಬೂಬ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ರಾಜಕುಮಾಯ ಎಸ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಭಲಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಪಿಯಪ್ಪಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Varchanhalli Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಅಭಷೇಕ್ ಎುಂ ನಯಬೋಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಅಲಾಲ ವುದಿು ೋನ್ ಸಾಗರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ವಯಣ್ ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನಬಿಸಾಬ್ ಮುಕೂ ಮಾಾ ಬ್ ಮಂಡೇಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸಂಗಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 KASIM SAB Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ದೊಡಡ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಖಾಸಿುಂ ಬಿೋ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಅುಂಜನಾಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Hotinmadu Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಹುಚು ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rampur Azadirachtin 0.15% EC 0.6

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಅಲಸಾಬ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಗೌರುಬಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸಿದು ಭಮ  ಸಿದ್ರು ರೂ H ಸಚಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ರ್ಜಬೇಡ್ರ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (K) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಮಾನಪ  ನಾಯೆೋಡಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನೂಜಾವಸ ಬೇಗಂ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ವಹಲಪ ಟೇಲ್ ಷ ಮೇಕಾಸಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಶಿರುದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಫಷಪ  ಭನನ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸೋಭಲು Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಶುಂತಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಚಂದವ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Azadirachtin 0.15% EC 0.9

20 ನಾಗಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಶಂಕಯಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಬದರ ನಾಗ ಸಾವ ಮಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Biryal (B) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸಿದು ಲುಂಗಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸಿದು ಲುಂಗಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸಂಗಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸಂತೋಷ್ ಕೄ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.9

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.6

20 ಫಷಣ್ಣ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಸನೋಫ್ ಸಾಬ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಗರುಸಿದು ಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಮೃತುಯ ುಂಜಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Azadirachtin 0.15% EC 0.9

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Mudbal (B) Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಕಾುಂತಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.9

20 ನಾಗಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನಾಗಭೂಶಣ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಉಮಾದೇವಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ನಾಗೇುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Naribole Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಮುಮಾೂ ಜ್ ಬೇಗಂ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ತುಳಜಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Azadirachtin 0.15% EC 0.8

20 ಕಲಾತಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಪಂಚನಾನ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Azadirachtin 0.15% EC 2

20 FATRU SAB Kalburgi JEVARGI JEVARGI JEVARGI (K) Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಅುಂಫಮಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಕಲಾಯ ಣ್ರಾವ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಶಿಪುತರ ಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ರ ಭು Kalburgi JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Rasangi Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಸಿದು ವಿೋಯಮಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Jevargi (B) (Rural) Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ವೄುಂಕಟ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ವೄುಂಕಟ್ ರೆಡಿಡ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಸಣ್ಮಂತ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Soan Azadirachtin 0.15% EC 12

20 ಬಿೋಯಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Handnoor Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ನಮಭತ್ ಅಲ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಯವಿೋುಂದರ  ಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ವಿೋಯಶೆಟೆ್ಟ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಚನವ ೋಯಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ರ ಭುಲುಂಗ ಬ್ಲಡೂಾ ರು Kalburgi JEVARGI JEVARGI Raddewadgi Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಭಸಬೂಬ್ ಅಲ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Azadirachtin 0.15% EC 13

20 ಷಬಿಡ್ರ ಬಿೋ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Janiwar Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ನಾಗಭಮ  ದಂಡಿನ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hipperga-Kona Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅುಂಜನಾದೇವಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Azadirachtin 0.15% EC 3



20 ಸನಮಂತಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kellur Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಅಸಮಂತಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ನಯಷಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಚಂದರ  ರ ಕಾವ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kolkur Azadirachtin 0.15% EC 1

20 ಫಷಮಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kellur Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಕಂಠಮಯ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Harnur Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಶುಂತ್ರ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಚಂದರ ಶೇಖರ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಪ್ರ ೋಭಲಾ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ರಾಭವಟೆ್ಟ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Azadirachtin 0.15% EC 1

20 RAMABAI Kalburgi JEVARGI JEVARGI Ravnoor Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಶಂಕರ್ ಚವಾಣ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Kalhangerga Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಜಮಾತ್ ಅಲ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Hanchinal S.Sulekhan Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಸೂಮವಕಾುಂತ್ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Heggnal Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಬಂಡ್ಡಪ Kalburgi JEVARGI JEVARGI Mavnoor Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಸಾಯಿಫನನ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಗರುನಾಥ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Ganwar Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಈಯಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಶಿಶಂಕರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಶಿವಯಣ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಶುಂತ್ರ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಯವಿೋುಂದರ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Jainapur Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ಯತನ ಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅನನ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಭಧುಕರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA MURADAGIE (S A) Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಮಾರ ನ್ ಅನವ ರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Malla (B) Azadirachtin 0.15% EC 4

20 ಜೈರಾಮ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ರ ಕಾಶ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಭೋರ್ಜ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ರಾಮು ಜಾಧವ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA CHIGARAHALLI Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಷಯಷವ ತಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ವಯಣ್ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಬಂಡಿೋರ್ಗಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಉಮಶ ರಾಥೋಡ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಪ್ಪವತಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಮುನೆನ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Azadirachtin 0.15% EC 3.4

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Trichoderma viride 1%WP 15

20 ತಿಪ ಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Trichoderma viride 1%WP 15

20 ದೇವಿೋುಂದರ ಮಯ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಭಲಲ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Channur Trichoderma viride 1%WP 10

20 ಶುಂತ್ರಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಶಿಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಪುಟಲಾಬಾಯಿ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಸಿದು ಣ್ಣ  ಗೌಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಲಾಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಪ್ಪುಂಡ್ಡ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Trichoderma viride 1%WP 15

20 ವಿವವ ನಾಥ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಫಷರಾಜ ಎಸ್ ಬ್ಲನಕಿನಪ ಲಲ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Trichoderma viride 1%WP 15

20 ವಿಜಮಲಕಿಷ ಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Rajwal Trichoderma viride 1%WP 15

20 ದೇವಿುಂದರ ಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಕಲಲ ಣ್ಣ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kattisangavi Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಗುಂಡಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಭಜ ದ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Kodchi Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಗುಂಡಭಮ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Yalwar Trichoderma viride 1%WP 15

20 ಸಂತೋಷ್ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Andola Trichoderma viride 1%WP 15

20 ವಯಣ್ಫಷಪ Kalburgi JEVARGI ANDOLA Gudur S.Andola Trichoderma viride 1%WP 15



ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲೆ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಗ್ರರ ಮ ರೈತರ ಹೆಸರು ಡೆದುಕೊಂಡ ಸೌಲಭ್ಯ

1 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ವಯಣ  ನಿಂಗ ಕೂರಿಗೆ

2 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಆವ  ಡಡ ಯ ಲಷಮ   ಡ್ಡ್ಡ ಾ ಕೂರಿಗೆ

3 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ
ಟೇಕಾ ರಾಮ್ ಉಭಲ್ ನಾಮಕ್ 

ರಾಥೇಡ್
ರೇಟೊವಾಟರ್

4 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭಲಭಮ  ಮೇಗಳ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

5 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಮುನಾನ  ಚವಾೄ ಣ್ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ 25 PTO HP ರೆಗೆ

6 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ರಾಜ  ಸಾಫಣಣ ಕೂರಿಗೆ

7 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಲಕಿೂ ಮ  ವಿಂಕಟ ಕೂರಿಗೆ

8 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೇಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಜಗದೇ  ಸಣಮಂತರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ಕೂರಿಗೆ

9 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ESHAPPA ವಯಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

10 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ರಾಜು ಕಾಶೇರಾಮ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

11 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಸನಭ  ಚಂದಾ  ರೇಟೊವಾಟರ್

12 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಮೇೇತಿರ್ಲಲ್ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ರೇಟೊವಾಟರ್

13 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಕಾವ  ಯವ ಥ್ರಾ ವರ್

14 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ರಾಮುಲು ಸಾಮ ಕೂರಿಗೆ

15 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ದ್ನನ  ಸಾಮ ರೇಟೊವಾಟರ್

16 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ ರೇಟೊವಾಟರ್

17 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಮೇಗಲು  ನಾು ಕ್ ಕಶ್ಯು ನಾಮಕ್ ರೇಟೊವಾಟರ್

18 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಅಶೇಕ್ ಭೇಭರಾಮ ರೇಟೊವಾಟರ್

19 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಲಕ್ಷಮ ಣ 25 PTO HP ರೆಗೆ

20 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗಲಿಿಂಗ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

21 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ತಿ ಮು  ನಯಷ 25 PTO HP ರೆಗೆ

22 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜರ್ಲಾ ಲಿಾ ಕೃಶಣ   ಫಲ ರೇಟೊವಾಟರ್

23 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸುರೇವ ಸಾಮ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

24 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ನಯಷ  ಭಲಾ  ಥ್ರಾ ವರ್

25 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಷರೇಜಭಮ  ವಯಣ ಥ್ರಾ ವರ್

26 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)
ಶಯೇಗಿ ಸಾೀ ಮ ಶಂಭುಲಿಿಂಗಮು  

ಸಾೀ ಮ
ಕೂರಿಗೆ

27 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ವಯಣಫಷ  ಬಂಡ್ಕ ಅಶೇಕ್ ಬಂಡ್ಕ ಕೂರಿಗೆ

28 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಲಕ್ಷಮ  ರೆಡ್ಕಡ  ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

29 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ನಾಗಿಂದಾ   ಶವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

30 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ನಿಂಗಭಮ  ಭಲಿ ಕೂರಿಗೆ

31 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಲಲಿತಭಮ  ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

32 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಶಪುತಾ  ರಾಭರಾವ್ ಕೂರಿಗೆ

33 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ತಿ ಣಣ  ನಾಗ  ಕುಿಂಬಾಯ ಕೂರಿಗೆ

34 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

35 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ಚಂದ  ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕೂರಿಗೆ

36 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ವಿರೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಶ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

37 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಭಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

38 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಚಂಡಮು  ಕಾವ  ಕರ್ಲಲ್ ಕೂರಿಗೆ

39 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ನಂದಿೇವಯಡ್ಕಡ  ಫಷರಾಜ ಕೂರಿಗೆ

40 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಉದಿಾ ಸುದವಾನ್. ಎಿಂ ಸಿದದ ಣಣ  ಭಡಿಲ್ ಕೂರಿಗೆ

41 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ ದೇಣಣ ಕೂರಿಗೆ

42 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಚಂದ  ಸಿಕಿಿಿಂದರ್ ಕೂರಿಗೆ

43 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಣಣ  ಮೆರ್ಲರಿ ಕೂರಿಗೆ

44 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ನಾಗ  ದ್ಯಜಾಣಣ ಕೂರಿಗೆ

45 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಲಾ ಸಳಿ್ಳ ರಾಮ  ಸಿದದ ಣಣ ಕೂರಿಗೆ

46 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಮೇೇಸನರೆಡ್ಕಡ  ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಕೂರಿಗೆ

47 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಷದ್ನನಂದ ಜಗನಾಥ ಕೂರಿಗೆ

48 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ಫಷಭಮ  ಗೇವಿಿಂದರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

49 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ಸಿದದ ಭಮ  ಚಂದಾ ಶೆಟಟ ಕೂರಿಗೆ

50 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ವೈಜನಾಥ ಕಾಶರಾಮ ಕೂರಿಗೆ

51 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ದೇ  ಭಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

52 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ S.RAFIQ ಸೈಮದ್ ಯಾಕುಫಲಿ ಕೂರಿಗೆ

53 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಗ್ನನ ರು ಕಾಶನಾಥ್ ದೇವಿಿಂದಾ  ಕೂರಿಗೆ

54 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ)
ಅಭಷೇಕ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಮಾಯಭಕಲ್ 

ಶಕುಮಾಯ
ಕೂರಿಗೆ

55 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಶರಾಜ್ ಕುಪಿಂದಾ ಕೂರಿಗೆ

56 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಷತು ಮು ಕೂರಿಗೆ

57 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಭೇಭರಾವ್ ಭೇಭರಾವ್ ಕೂರಿಗೆ

58 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ
ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಪಾಟೇಲ್ ಗುರುಲಿಿಂಗ  

ಗೌಡ
ಕೂರಿಗೆ

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲೆಿ  ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರ ೋಕ್ರಣಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ  ಡೆದ ರೈತರ ವಿರ.



59 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ವಿವೀ ನಾಥರೆಡ್ಕಡ  ವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

60 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸುರೇಶ್ ಫಷರಾಜ್ ಕೂರಿಗೆ

61 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ವಿೇಯಬದಾ   ಸುಡಡ ಣಣ ರೇಟೊವಾಟರ್

62 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಸಾಬಾ ಡ್ಕ ಟ್ಯು ಲರ್ ಚಿನನ   ಟ್ಯು ಲರ್ ರೇಟೊವಾಟರ್

63 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಚಾಕಲಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಾಳ ಕೂರಿಗೆ

64 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಕಾಶರಾಮ್ ಹುಸೇನ ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

65 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಸೇಭ  ಯಾದವ್ ಕೂರಿಗೆ

66 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ರಾಭ  ಯಂಕ ಕೂರಿಗೆ

67 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ
ಗೇನಲಿಾ  

(ಕೄ)
ವಯಣ  ಶ್ಯಭ ಕೂರಿಗೆ

68 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಸಣಮಂತ ಸಾಫಣಣ ಕೂರಿಗೆ

69 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ಗೇಪೆ ಚಂದ ಕೂರಿಗೆ

70 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ASHOK ದಡಡಮಾವ ಕೂರಿಗೆ

71 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಣಣ  ಫಷಣಣ ಕೂರಿಗೆ

72 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ರಿಯಾಜುದಿದ ೇನ್ ಸಕಿೇಮ್ ಲಲುಾ  ಮಯಾ ಕೂರಿಗೆ

73 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಫಷ  ವಯಣಸಿದದ  ಕೂರಿಗೆ

74 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ  ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

75 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ವಿಂಕಟನಯಷಯಡ್ಕಡ  ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

76 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ನಾಗಿಂದಾ  ಕೂರಿಗೆ

77 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ
ಗೇನಲಿಾ  

(ಕೄ)
ಭಸದೇ  ಹೇಮಾ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

78 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ರಾಭಲಿಿಂಗ ಮಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

79 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಅರೆಬಭಮ ನ

ಸಳಿ್ಳ
ವಯಣ  ಸವ ಕೂರಿಗೆ

80 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ರ್ಲಲ್ ಸಾಬ್ ಕೂರಿಗೆ

81 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

82 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಅರೆಬಭಮ ನ

ಸಳಿ್ಳ
ಫಷನ  ಬಿರಾದ್ನರ್ ಚನಫಷ ಕೂರಿಗೆ

83 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ TARABAI ಶಂಕಯ ಕೂರಿಗೆ

84 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಭೇಭರಾವ್ ರೇಣ ಕೂರಿಗೆ

85 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರುದಾ ವಾರಂ ವಿೇಯಣಣ  ನಯಸಿಿಂಸಲು ಕೂರಿಗೆ

86 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭಸದೇ  ಕನಕ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

87 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಗುಿಂಡಭಮ  ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕೂರಿಗೆ

88 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಅರೆಬಭಮ ನ

ಸಳಿ್ಳ
ಮಾರುತಿ ವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

89 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭಸಮೂದ್ ಮಯಾ ಯಶೇದ್ ಮಯಾ ಕೂರಿಗೆ

90 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಸದೇ  ಭಯಗ ಕೂರಿಗೆ

91 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಲ್ ನರೇಶ್ ಅಸಿರೆಡ್ಕಡ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

92 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಸಾಮ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

93 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ
ಭೇಭವ  ಮುತ್ಯು ಲ ಭಲಾ   

ಮುತ್ಯು ಲ
ಕೂರಿಗೆ

94 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಭಮ ನಳಿ್ಳ ಬಾಬು ಮಯಾ ನಬಿ ಪಾಟೇಲ್ ಕೂರಿಗೆ

95 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ  ಫಷ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

96 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಭಲಾ   ದ್ನು ಣಣ ಕೂರಿಗೆ

97 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ   ಯಂಕ ಕೂರಿಗೆ

98 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಸುಗಂದಭಮ  ಅನಂತರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

99 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕರೆ  ಶ ಕೂರಿಗೆ

100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ವಯಣ  ಫಷಣಣ ಕೂರಿಗೆ

101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಸಣಮಾಯ್ ನಾಮಕ್ ವಾಚಾು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ರಾಭಲಿಿಂಗ  ಭೇಭಣಣ ಕೂರಿಗೆ

103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಗುರುನಾಥ ಭೇಭವ  ದಡಡ ಭನ ಕೂರಿಗೆ

104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ರುಕು ನಾಮಕ್ ಗೇಪಾು  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ದೇವಿಿಂದಾ   ಸಾಫಣಣ ಕೂರಿಗೆ

106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಜೈನ ಭೇ ಭೇಭಸಿಿಂಗ ಕೂರಿಗೆ

107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ  ಸಾಫಣಣ ಕೂರಿಗೆ

108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಸಂಜು ಎನ್ ಫಸುನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಮಾಣಿಕಾಾ ಯಿ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ನಾಗಿಂದಾ   ಪಂಡ್ಕತರಾಮ ಕೂರಿಗೆ

111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂಜೇಲಿಾ ಗುಿಂಡ  ತಿಭಮ ಮು ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ್ರವಿ (ಟ) ಗ್ರಲ್ನನ  ಸಂಗ ಕೂರಿಗೆ

113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಸೇಭನಾಥ ವನಾು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಸಿದ್ನಾ ಭ  ಶಲಿಿಂಗ ಕೂರಿಗೆ

115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಜಮಭೇಮ್ ವಯಣ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ದ್ಯಗಾಭಮ  ಮಲಾ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಭಹೇಶ್ ರಾಭಣಣ ಕೂರಿಗೆ

118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ವಿೇಯಬದಾ   ಸುಡಡ ಣಣ ಕೂರಿಗೆ

119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಸಾಬಾ ಡ್ಕ ಟ್ಯು ಲರ್ ಚಿನನ   ಟ್ಯು ಲರ್ ಕೂರಿಗೆ



120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ನಾಗ  ಮಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಮಾರೆ  ಸಣಮಂತ ಕೂರಿಗೆ

122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಗಯ ನಬಿ ರ್ಲಲ್ ಪಾಕಿೇರ್ ಸಾಬ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ನಿಂಗ  ಈಯಣಣ  ರಾಜಳಿ್ಳ ಕೂರಿಗೆ

124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ಶವಾರೆಡ್ಕಡ  ಸೇಭನಾಥರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಯಷ  ಭೇಭವ ಕೂರಿಗೆ

126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಫಷರಾಜ್ ಕೂರಿಗೆ

127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಗೌಯಭಮ  ಫಷ ಕೂರಿಗೆ

128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭಚಂದಾ  ಮೇೇತು  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ನಂದ್ನು  ನಾಮಕ್ ಷನಾು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಸಿದ್ನಾ ಭ  ನಯಷ ಕೂರಿಗೆ

133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಯೂಸುಫ್ ರ್ಲಲ್ ಸಾಬ್ ಕೂರಿಗೆ

134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಕಾಶೇರಾಮ ದೇವಿಿಂದಾ  ಕೂರಿಗೆ

135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)
ರೈಸ್ ಪಾಶ್ಯ ಪೇಜಾಾಡೆ ಜೇರ್ ಪಾಶ್ಯ 

ಪೇರಾಜಾಡೆ
ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಸಂಗಮವ ದ್ನು ಣಣ ರೇಟೊವಾಟರ್

137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ವಿೇಯಬದಾ ಮು  ಶಲಿಿಂಗಮು  ಸಾೀ ಮ ರೇಟೊವಾಟರ್

138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಎಲ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಟ ವಿಂಕಟ್ರಾ ಡ್ಕಡ  ಮಲಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ರಾಭಲು ಸಣಮಾನಾಮಕ್
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ನಾಗಭಮ  ಮಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿೇತಭಮ  ಸಿದ್ನಾ ಭ ಕೂರಿಗೆ

143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಲಾ ಸಳಿ್ಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ವಯಣ  ತಳವಾಯ ರೇಟೊವಾಟರ್

144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಶಭಮ  ಶ್ಯಿಂತ ಕೂರಿಗೆ

145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ನಾಗ  ಫಷಣಣ ಕೂರಿಗೆ

146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಚಂದಾ  ಶೇಖರ್ ಸಾಯಿರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಅಶೇಕ್ ಭರೆನನ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ವಯಣ  ಮಲಾ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಜಗದೇವಿ ಕಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಸಷನ  ದ್ನು  ಕೂರಿಗೆ

151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ದಡಡ   ಗಿರೆ  ರೆಮಗೌಡ ರೇಟೊವಾಟರ್

152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ವಿಂಕಟಭಮ  ಚಂದ ಕೂರಿಗೆ

153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಚಿನನ ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ರ್ಲಲ  ತಿ ಣಣ ಕೂರಿಗೆ

155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಶ್ಯಿಂತಣಣ  ಫಷ  ಸಲಕತಿಾ ರೇಟೊವಾಟರ್

156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇವಿ ಚಂದಾ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ನಯಷ  ನಾಗ ಕೂರಿಗೆ

158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ  ವಯಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ರಾಮು ಕಿವನ್ ಕೂರಿಗೆ

160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಗಂಗ್ರಧಯ ಲಕ್ಷಮ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಸನಭಮು ಕೂರಿಗೆ

162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ  ಕಾವ  ನೄತಿಾ ಕೂರಿಗೆ

163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಶ್ಯಭ ಕೂರಿಗೆ

164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಕಾವ  ನಯಷ ಕೂರಿಗೆ

165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಾಗಿಂದಾ   ರಾಭಶೆಟಟ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ  ನಾಗ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂಜೇಲಿಾ ಕಲಾ   ಕಾವ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ರುಕಿಿ  ಬಾಯಿ ನಲು  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಬೇಡ್ಡ್ು  ನಾಮಕ್ ದೇವಾಲು  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ರಾಜು ನಾಮಕ ಬಳು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ರೆಡ್ಕಡ  ಯತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಪಕಿೇಯ  ನಯಷ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)
ಯತನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಥೇಡ್ ಕಿವನ್ 

ಸಿಿಂಗ್ ರಾಥೇಡ್
ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ಶಾ ೇನವಾಸ್ ವಯಣ  ತೇಲಿ್ಕರ್ ಕೂರಿಗೆ

175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ರಾಭಣಣ  ಸಾಫಣಣ  ಸಂಗ್ರವಿ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಹಾಿಂತೇವ ಸುತರ್ ಸಾಫಣಣ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಶ  ಬಿಚಚ  ರೇಟೊವಾಟರ್

178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಗುರುಲಿಿಂಗ  ಭೇಭ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ ಭೇಭಲ ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ರ್ಲಲ  ಭೇಭಶೆ ಕೂರಿಗೆ



181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂಜೇಲಿಾ ಚಂದ  ಭೇಭಣಣ ಕೂರಿಗೆ

182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ವಯಣ  ಸಣಮಂತ ಕೂರಿಗೆ

183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಉದಿಾ ನಾರಾಮಣ ಕಾವ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ದೇಸು ಚಂದ್ಯಾ  ಚವಾಣ್ ಕೂರಿಗೆ

185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಯವಿರಾಜ್ ಸಾಫಣಣ ರೇಟೊವಾಟರ್

186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ವಯಣ  ಲಕ್ಷಮ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ನಯಷ ಕೂರಿಗೆ

189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ಶವುಕುಮಾಯ ವಿೇರೇಿಂದಾ  ಕೂರಿಗೆ

190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘಾಪುಯ ಭಸದೇ  ಸಾಮ ಕೂರಿಗೆ

191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಮಾಯಿತ್ಯಬ್ ಶ್ಯ ದವಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಶ್ಯ ಕೂರಿಗೆ

192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಸುಫಾ ಣಣ  ಬಾಲ್ು ಟಟ ಕೂರಿಗೆ

193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ವಿಂಕಟ  ಸಣಭ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಅಿಂಜಲ  ಭಣಿಕೄ ರೇಟೊವಾಟರ್

195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಶೇನು ಆವ  ಷತತ ಲಿಾ ಕೂರಿಗೆ

196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಜಮಭಮ  ಮೇಗಳ ಕೂರಿಗೆ

197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಬಾಬಾು  ನಾಮಕ್ ಗುಿಂಡು  ನಾಮಕ್
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ
ಗೇನಲಿಾ  

(ಕೄ)
ಸಾಮ  ಷಣಣ  ನಾಗ ಕೂರಿಗೆ

199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಅನಂತಭಮ  ಭೇಭರಾಮ ಥ್ರಾ ವರ್

200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಲಾ ಸಳಿ್ಳ ಗೌರಿಶಂಕಯ ಕೇಡಭಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ ರೇಟೊವಾಟರ್

201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಶ್ಯಭಭಮ  ಮಾವ  ಬಾಡೆಿಂಳಿ್ಳ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಕಾಶನಾಥ್ ಹೇಭಲ ಚೆನ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಮೇನಾು  ನಾಮಕ್ ಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಸನಮಂತ ತಿ ಣಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ನಯಷ  ಬಿಚಚ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ರಾಭದಶ್ ವಾರ್ ಪೇರು ವಾರ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಭದ್ನಸ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ಗೇಪೆ ಚಂದ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಿಂಕನಲಿಾ ಶಕುಮಾಯ ವಯಣಮು  ಹಿರೇಭಠ ಕೂರಿಗೆ

210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಸಣಮಂತ ಆವ ಕೂರಿಗೆ

211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಗೇವಿಿಂದ್ ನಾಮಕ್ ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ
ಸಣಮಂತು ಚವಾೄ ಣ್ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ 

ಚವಾೄ ಣ್
ಕೂರಿಗೆ

213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಪೇರು ನಾಮಕ್ ಮೇಗಲು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ
ಸಷನು  ನಾಮಕ್ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ 

ರಾಥೇಡ್
ಕೂರಿಗೆ

215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ದತ್ಯತ ತೆಾ ೇಮ ರಾಥೇಡ್ ದೇಲನಾಮಕ್ ಪಂಜಯದ ಚಕಾ

216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಾ ನಾಮಕ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಮುಯಗಿಂದಾ ಥ್ರಾ ವರ್

218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮವರೆಡ್ಕಡ  ವಿರುಪಾಕ್ಷರೆಡ್ಕಡ ರೇಟೊವಾಟರ್

219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಲ್ ಮಾವಭಮ  ಆವ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಮೇಗಳ  ಭೇಭ ಕೂರಿಗೆ

221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಲಾ ೇಲ್ ಅಮೃತ  ಭೇಭರಾಮ ಕೂರಿಗೆ

222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘಾಪುಯ ದಮ ರೇಖಾ ಚಂದ್ನಾ ರೆಡ್ಕಡ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ರಾಮ್ ಸಿಿಂಗ ಲಿಿಂಫು  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಸಾಮಫಣಣ  ರಾಿಂಪುಯ ವಯಣ  ರಾಿಂಪುಯ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಯಷ  ಮಾಣಿಕ  ಗೇವಿದೇಲ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ
ಶುಬವಚ ಿಂದಾ  ಕಡಫಗ್ರಿಂವ್ ಗುರುಪಾದ  

ಕಡಫಗ್ರಿಂವ್
ಥ್ರಾ ವರ್

227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಉದಿಾ ಚೆನನ ಫಷ  ಫಷಲಿಿಂಗ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ
ಹಾಲಸನಭನ

ಹಾ
ಶಲಿಿಂಗ  ನಾಗ ಕೂರಿಗೆ

229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಭೇಭರಾಮ ತಿಣಣ ಕೂರಿಗೆ

230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ನಯಷ  ಬಿಚಚ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಆಶರೆಡ್ಕಡ  ಗಿರೆ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ನಾರಾಮಣ ಖಾಷ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಪಾಕಿೇಯ  ಬುಗಾ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭವ  ರಾಭ ಕೂರಿಗೆ

235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಸಳಿ್ಳ
ಆನಂದ ಪಾಟೇಲ್ ಅಮೃತರಾವ್ 

ಪಾಟೇಲ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ಶಾ ೇದೇವಿ ಫಷರಾಜ ಡ್ಕೇಸೆಲ್/ಪೆಟೊಾ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪೆೃ ಟಾ ಳು

238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಗಂಗಭಮ  ಗುಿಂಡ
ಟಾಾ ಕಟ ರ್ ಚಾಲಿತ ಥ್ರಾ ಶ್ ಛೇದಕ 

ಭತುತ  ಭಲಚ ರ್

239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೌರ್ಲನ ಫಸದದ ೇರ್ 

ಅಲಿ
ಥ್ರಾ ವರ್

240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಕಿಸಿತ ಬಾಯಿ ಮಗನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಕಿವನ್ ತೆತ  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್



242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ರಾಭ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ವಯಣ  ವಯಣ ಡ್ಕೇಸೆಲ್/ಪೆಟೊಾ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪೆೃ ಟಾ ಳು

244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಪೇರು ನಾಮಕ್ ಮೇಗಲು  ನಾಮಕ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ
ಸಷನು  ನಾಮಕ್ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ 

ರಾಥೇಡ್
ಪಂಜಯದ ಚಕಾ

246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಸಣಮಂತ ಆವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಅಿಂಫಮು  ಸಾಮ ಕೂರಿಗೆ

248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಸಾಫಣಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ವಿಠಲ್ ಜಾದವ್ ಕಾವ ನಾಮಕ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಲಕಿೂ ಮ  ತುಳಜ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ASHOK ಹನನ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇ  ಸಣಮಂತ ರೇಟೊವಾಟರ್

253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ನಾರಾಮಣ ಚಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಥ್ರಾ ವರ್

254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಗ್ನನ ರು ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ದೇ ಥ್ರಾ ವರ್

255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ರಾಜೇನಗಯ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ಯವಿಕುಮಾರ್ ಸಂಗವಿ ಶಯಸ  ಸಂಗವಿ ಡ್ಕೇಸೆಲ್/ಪೆಟೊಾ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪೆೃ ಟಾ ಳು

257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ವಯಣ  ಶ್ಯಿಂತ ಥ್ರಾ ವರ್

258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ವಿಂಕಟಭಮ  ಭೇಭ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಫಸಿೇರೆಡ್ಕಡ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಚನನ  ರೆಡ್ಕಡ  ವಯಣ ರೇಟೊವಾಟರ್

261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಕವರೆಡ್ಕಡ  ಭೇಭ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಕಾವ  ಸಣಮಂತ ವಾಲಿಕರ್ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ  ಬಿೇಯ  ದಿಬಿಾ ಥ್ರಾ ವರ್

264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಮಾರುತಿ ಭಸದೇ ಕೂರಿಗೆ

265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಅರೆಬಭಮ ನ

ಸಳಿ್ಳ
ಸಾಫಣಣ  ಸುಭಾಶಚಂದಾ  ನಾಯಿಕೇೇಡ್ಕ ಕೂರಿಗೆ

266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಫಷಭಮ  ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಥ್ರಾ ವರ್

267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಲಕ್ಷಮ ರೆಡ್ಕಡ  ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಥ್ರಾ ವರ್

268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಯಮಾು ನಾಮಕ್ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಗುರ್ಲಿಂ ಯಸೂಲ್ ತ್ಯರ್ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಡ್ಕೇಸೆಲ್/ಪೆಟೊಾ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪೆೃ ಟಾ ಳು

270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಭೇಭಣಣ  ಕಾಶ್ಯ ರೇಟೊವಾಟರ್

271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಷಫಣಣ  ಭೇಭರಾಮ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ಕಾಶರಾವ್ ರಾಭಮು ಕೂರಿಗೆ

273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಇಿಂದಾ ಭಮ  ಭೇಭಣಣ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ರಾಮುಲು ಕಾವ  ಸೇಡಂ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ ಕಲಾ   ತಳವಾಯ ರಾಭಣಣ  ತಳವಾಯ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ವಯಣ  ಲೇಕ ಕೂರಿಗೆ

277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತಿ ಣಣ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರುದಾ ವಾರಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ರಾಭಣಣ ಕೂರಿಗೆ

279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಕಾಳ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ನಿಂಗಭಮ  ಭಲಿ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ಭಹಾದೇವಿ ಫಷಣಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ನೃತುಿಂಗ 

ನಗಯ
ಶಾ ೇಮಂತ್ ಶಲಿಿಂಗ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಯಮಶ್ ಶ್ಯನು ನಾಮಕ್ ಥ್ರಾ ವರ್

284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಗುರುಾ ಸಾದ್ ಶಂಕಯಮು ರೇಟೊವಾಟರ್

285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ನಯಷ  ಭಲಾ  ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಶೇರಾಮ ನಾಗ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕೇನರಿ ಭಲಾ ಣಣ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಶೇಖ  ವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಟಾು  ನಾಮಕ್ ಚಂದಾ  ನಾಮಕ್ ಥ್ರಾ ವರ್

290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ ಷಫಣಣ  ಭೇಭಮು  ಕಾರಾಬಾದ್ ಕೂರಿಗೆ

291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಅಮೃತ್ ಭೇಭಣಣ ಕೂರಿಗೆ

292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಕಾಶನಾಥ್ ಥ್ರಾ ವರ್

293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಅಮೃತಬಾಯಿ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಥ್ರಾ ವರ್

294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಫಷಭಮ  ಕಾವ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಧ್ವೀ ರ್ ಸನಮಂತು ಸಾಫಣಣ ಥ್ರಾ ವರ್

296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತಿ ಣಣ  ಅಳಗರಿ ಕೂರಿಗೆ

297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡ್ು  ನಾಮಕ ಥ್ರಾ ವರ್

298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಚಂದಾ  ನಾಮಕ್ ಸನಾಮ ು  ನಾಮಕ್ 25 PTO HP ರೆಗೆ

299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ ಚನನ ಫಷ  ಶಯಮು ಕೂರಿಗೆ

300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ
ಫಷರಾಜ ಸಳಯಕಟಟ  ಸಾಫಮು  

ಸಳಯಕಟಟ
ಕೂರಿಗೆ

301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಫಷರಾಜ ನಯಷ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ಶವಯಣ  ಮಳ ಥ್ರಾ ವರ್



303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ಭಹಾದೇಭಮ  ಸಣಮಂತ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ
ಕಾಶನಾಥ್ ಭೇಮೄೃ ನ್ ಟೊೇನೄಕರ್ 

ಭೇಭಸೇನ್ ಟೊೇನೄಕರ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ಸಣಮಂತ ಸಾಫಣಣ  ಬೇಡರು ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ
ದಡಡ  ಸುಫಾ ಣಣ  ವಿಕಾರಾಬಾದ್ 

ನಾಗಮು  ವಿಕಬಾಾದ್
ಕೂರಿಗೆ

307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಶಲಿಿಂಗ  ಮಗರಾಜ್ ಕೂರಿಗೆ

308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಸಿದದ   ನೇಲಂಗಿ ವಿೇಯಬದಾ   ನೇಲಂಗಿ ಕೂರಿಗೆ

309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭೇಭಭಮ  ಸಾಫಣಣ ಥ್ರಾ ವರ್

310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕರ್ಲಖ ಿಂಬ್ ಷಫಣಣ  ಭಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ಷಣಣ  ಫಷಣಣ  ಸಣಮಂತು ಕೂರಿಗೆ

312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಭಲಾ ಭಮ  ಆಮಣಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಶಂಕರ್ ಗುಿಂಡ ನಾಮಕ್ ಥ್ರಾ ವರ್

314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಭೇಭಣಣ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಶ್ಯಯದ ಭೇಭ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ವಿಂಕಟ  ಪಂಣಣ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಅನಂತ  ತಿಭಮ 
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ರಾಭಬಟ್ ಜೇಶ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಟ್ ಕೂರಿಗೆ

319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಸದೇ  ಭಯಗ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಕಿಶಟ   ಬುಗಾ   ಪೂಜಾರಿ ಕೂರಿಗೆ

321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಹುಸೇನ  ಬುಗ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಅರೆಬಭಮ ನ

ಸಳಿ್ಳ
ಶ್ಯಭರಾಮ ಸಣಮಂತ ಕೂರಿಗೆ

323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಕಾವಭಮ  ಸಾಮಲು ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಸಾಫಣಣ  ಚಂದಾ 
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭೇಭರಾಮ ವಿಂಕಟ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭಹಾಲಕಿೂ ಮ  ಫಷರಾಜ ಕೂರಿಗೆ

327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಲಕಿೂ ಮ  ವಿಂಕಟ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಗುಿಂಡ  ಕಾವ ಕೂರಿಗೆ

329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಫಷರಾಜ ಕೂರಿಗೆ

330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ರಾಭಲಿಿಂಗ  ಭೇಭಣಣ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ
ವಿರುಪಾಕ್ಷ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ ಷತು  ರೆಡ್ಕಡ  

ಪಾಟೇಲ್
ಕೂರಿಗೆ

332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಷಮ ರೆಡ್ಕಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಮೇೇತಿರ್ಲಲ್ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ  ವಿೇಯಣಣ ಕೂರಿಗೆ

335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಸಾಫರೆಡ್ಕಡ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಭೇಭಣಣ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಅಶೇಕ್ ಸಾಮ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಭೇಭಣಣ  ನಿಂಗ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ನಯಷಭಮ  ರಾಜ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಫಷರಾಜ ಈಯಣಣ ಕೂರಿಗೆ

341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ನಿಂಗ  ಭಹಾದೇ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ
ಕಾಶನಾಥ್ ಭೇಮೄೃ ನ್ ಟೊೇನೄಕರ್ 

ಭೇಭಸೇನ್ ಟೊೇನೄಕರ್
ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಅಿಂಜಲ  ರಾಭ ಕೂರಿಗೆ

344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಫಷರಾಜ್ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಅಲಿಾ ೇ ಸಾಬ್ ಕೂರಿಗೆ

346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಫಷಯಡ್ಕಡ  ಷಫಯಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಫಷಯಡ್ಕಡ  ಷಫಯಡ್ಕಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ಕಾವ  ವಯಣ  ಬೇಡರು ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಯಂಕ  ಯಾಲ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂಜೇಲಿಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಷದ್ನಶ ರೇಟೊವಾಟರ್

351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ವಿೇರೇಿಂದಾ  ಶೇಶನಾಮಕ್ ಥ್ರಾ ವರ್

352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಶೇಖ  ಕಾವ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಮೇಗಲ  ಚಂದಾ  ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ ಭೇಮಾಶಂಕಯ ಮಘರಾಜ್
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಫಷರಾಜ ಈಯಣಣ ರೇಟೊವಾಟರ್

356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ನಾಗರಾಜ್ ವಯಣ ಡ್ಕೇಸೆಲ್/ಪೆಟೊಾ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪೆೃ ಟಾ ಳು

357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ನಾಗಿಂದಾ   ಪಂಡ್ಕತರಾಮ ರೇಟೊವಾಟರ್

358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಲಾ ಸಳಿ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ  ಫಷ ರೇಟೊವಾಟರ್

359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಣಷನಸಳಿ್ಳ ದೇವಿಿಂದಾ   ಗೌಡ  ಮಾಲಿ ಪಾಟೇಲ್ ರೇಟೊವಾಟರ್

360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಆನಂದ  ವಿೇಯಫದಾ  ರೇಟೊವಾಟರ್

361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಕಡ  ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕೂರಿಗೆ

362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಭಸಬೂಬ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಾಬುಮಮನ್ ರೇಟೊವಾಟರ್

363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ರಾಮುಲು ಗಮಾು ಥ್ರಾ ವರ್



364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಗಂಗ್ರಧಯ ಕಾಶೇರಾಮ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ದೇ  ರಾಭಣಣ ಚಾಫ್ ಕಟಟ ರ್

366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ವಯಣ  ಯಂಕ ರೇಟೊವಾಟರ್

367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಮಲಾ  ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ಅಮೃತಭಮ  ನಯಷ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಗೇಪಾಲ್ ಆವ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ   ಭೇಭ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಶಂಕರ್ ಈಯಣಣ ಚಾಫ್ ಕಟಟ ರ್

372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಷಫಣಣ  ಭೇಭರಾಮ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ದೇ  ಥ್ರಾ ವರ್

ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲೆ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಗ್ರರ ಮ ರೈತರ ಹೆಸರು ಡೆದುಕೊಂಡ ಸೌಲಭ್ಯ

1 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಚಂದಾ ಭಮ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

2 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಾ ಕಾವ ಸಂಗವಿ ಶರಾಚ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

3 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

4 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಸುನೇತ್ಯ ಅನಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

5 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಅಶೇಕ್ ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

6 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಹುಸೇನ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

7 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ದೇಣಣ  ಮೆರ್ಲರಿ ತಳವಾಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

8 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ಾ ಶ್ಯಿಂತ ಶವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

9 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ವಿಂಕಟ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಗುರು ಭೇಮ್ ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

10 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ದ್ನು   ಕಳಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

11 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ನಾಗಿಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

12 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಶಂಭುಲಿಿಂಗ  ಶಯೇಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

13 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಫಷರಾಜ ಭಲಿ್ ೇಿಂದಾ  ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

14 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಗುಿಂಡಭಮ  ಮಾಲಿ್ೇಿಂದಾ  ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

15 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ನಾಗ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

16 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

17 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ನಾಗ ರೆಡ್ಕಡ  ವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

18 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ್ರವಿ (ಟ) ಸೈಮದ್ ರ್ಲಲು ಮೌಲನ್ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

19 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ದ್ನನಭಮ  ರೇಣಮು  ಸಾೀ ಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

20 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಜಗದಿೇಶ್ ಗೌಡ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

21 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಫಷ  ಭೇಭರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

22 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಗ್ನನ ರು ರಾಜಭಮ  ಚಂದಾ ಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

23 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಖೇಡ್ಡ್ (ಕೄ) ನಭಾರ್ಲ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

24 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ಸಿದದ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

25 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಕಭರ್ಲಕರ್ ದೇವಿದ್ನಷರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

26 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ್ರವಿ (ಟ) ಈಯ  ನಾಗಶೆಟಟ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

27 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

28 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

29 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಚವಾೄ ಣ ಶಂಕರ್ ಚವಾೄ ಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

30 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಗುರ್ಲಿಂ ಯಸೂಲ್ ತ್ಯರ್ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

31 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ಫಷರಾಜ ಈವೀ ಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

32 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ಚಂದಾ   ಚಂದಣಣ  ಕಲಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

33 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಲಾ ೇಲ್ ಸಾಫಣಣ  ಚಂದಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

34 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ದೇವಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಕಲ್ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಕಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

35 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಇಕಾಾ ಲ್ ಮಯಾನ್ ಖಾಸಿಿಂ ಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

36 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಆವ  ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

37 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಪೊಟ್ರಟ ತಿ ದಮ ಭಮ  ಬೇಜ ರೆಡ್ಕಡ  ಲೇಟ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

38 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಫಷ  ಎಿಂ ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

39 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಮಂದಿಗ ಶ್ಯಣ  ಎಿಂ ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

40 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಭೇಭಮು  ಷನಜಫ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

41 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ವಿೇಯಬದಾ   ನಾಗಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

42 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ನಾಗಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

43 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಗುನ ಬಾಯಿ ತೊೇು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

44 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಲೇಕಶ್ ತೊೇಪು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

45 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ್ರವಿ (ಟ) ವಿೇರೇಿಂದಾ  ಪಾಟೇಲ್ ಚಂದಾ ಶೆಟಟ  ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

46 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸೂಮಾಕಾಿಂತ ಕಯಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

47 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಗೆಮು ನಾಮಕ್ ತುಕಾರಾಿಂ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

48 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಸಾಮ  ಸಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

49 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ತುಳಜಾ ನಾಮಕ್ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

50 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ವಯಣಭಮ  ನಯಸಿಿಂಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

51 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಶ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

52 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ರುಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

53 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ರಿ ಚಂದ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

54 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ವಯಣ  ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

55 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಗೇವಿಿಂದ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

56 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಉವ  ದ್ನಯ ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

57 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರಾಜಪುಯ ಚನನ   ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

58 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಸಳಿ್ಳ ಭಲಾ   ಗುಿಂಡ  ಹಷಭನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

59 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಸಳಿ್ಳ ಗುಿಂಡ  ಫಷರಾಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

60 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಯತನ  ಬಾಯಿ ಬದ್ಯದ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

61 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಣಣ  ಅಮು ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

62 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಸಳಿ್ಳ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ವಯಣಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

63 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಸಳಿ್ಳ ಜಗದೇವಿ ವೈಜನಾಥ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

64 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಸನಮ  ರೆಡ್ಕಡ  ಭೇಭ  ನಾಯಿೇಟ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

65 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ  ಭಧುಸೂದನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

66 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ನಾಗಿಂದಾ  ಶವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

67 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ಸಣಮಂತರಾವ್ ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ ಫಷವಂತರಾವ್ ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

68 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ  ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ ಫಷವಂತರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

69 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ರಾಭ  ಸನಮಂತ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲೆಿ  ಸ್್ಪ ರ ೊಂಕೆ್ರ್ ಸೌಲಭ್ಯ  ಡೆದ ರೈತರ ವಿರ.



70 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಗ್ರಮಫಣಣ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

71 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಚೂರ್ ಸಿದದ   ಭಲಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

72 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಪುರುಷೇತಮ್ ರಿಕ್ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

73 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಖೇಡ್ಡ್ (ಕೄ) ಶವಾನಂದ್ ವಿೇಯಬದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

74 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ಅಿಂಫರಿೇಷ್ ಸಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

75 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ವೈಜನಾಥ ಕಾಶರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

76 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)ಮೇಸಭಮ ದ್ ಪಾಷಾ ಮಯಾ ಸಿಕಂದರ್ ಅಲಿ ಭಂಕಲಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

77 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗ  ಫಷಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

78 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಭಹೇಶ್ ಕು ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

79 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಪೆಾ ೇಮಾನಂದ್ ಪೆಾ ೇಮ್ ಚಂದ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

80 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಷತಿೇಶ್ ಸನಮ ಿಂತ ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

81 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಗುಿಂಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

82 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಗೇಪಾಲ್ ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

83 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ನಾಗಣಣ  ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

84 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಭಲಾ   ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

85 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ದಡಡ  ಅವ  ಸಾಯಿ ಫನಾನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

86 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಂಕಟಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

87 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ಅಿಂಬಿಕಾ ಬಾಯಿ ಗುರುನಾಥ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

88 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಚಂದಾ ಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

89 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ನಾಗರಾಜ್ ವಿೇಯಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

90 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಖೇಡ್ಡ್ (ಕೄ) ಜಗನಾನ ಥ ವಿೇಯಬದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

91 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಜಗದೇ  ನಾಗಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

92 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಸಳಿ್ಳ ಗುಿಂಡ  ಕಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

93 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ದೇ  ರಾಮುಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

94 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಸಳಿ್ಳ ಕಾಶ ನಾಥ ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

95 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಭಲಿಭಮ  ಶರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

96 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಸಳಿ್ಳ ನೇರ್ಲತಿ ಅಶೇಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

97 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಸಿದದ ಭಮ  ಶರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

98 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ಶಲಿೇರ್ಲ ಫಷರಾಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

99 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಖಾಜಾ ಮೆಬೂಬ್ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಅಿಂಫಣಣ  ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಇಮಾಮ್ ಬಿೇ ಕುಕಿಿಿಂದ ಕಾೀ ಸಿಮ್ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ವಿೇಯಣಣ  ರಾಚ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಫಷಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ದಯಾನಂದ್ ನಾರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲೇಸದ ದಮ ಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ನೇಲಭಮ  ಅಣಣ  ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತ ಟನಸಳಿ್ಳ ಚಾಕಲಿ ಭಹಾದೇಭಮ  ಚಾಕಲಿ ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ಸಾಯಷಭಮ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಫಷಯಜ  ರಾಜೇಿಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸುನೇತ್ಯ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಭಲಾ ಮು  ಎಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಮುತು   ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ಸಾಯಿಲು ಮುತೆತ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ನಯಸಿಿಂಗ ಸೂಮಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಬಾಳ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಆವ  ಗೇಗಿ ಸನಮ ಮು  ಗೇಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಶ್ಯಭಲಭಮ  ನಾರಾಮಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಸನಮಂತು ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಹಾಫಜಪುಯ ಶಾ ೇನವಾಷರೆಡ್ಕಡ  ಅನಂತರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ನೇಲಭಮ  ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಅಡ್ಕವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ  ಸನಮ ರೆಡ್ಕಡ  ನಾಿಂಚಾಲ್ಾ ಸನಾಮ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ಫಾ ಚಂದಾ   ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ನಯಷಭಮ  ನಾರಾಮಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಸಿಿಂಸಲು ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಆವ  ಸೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ  ಭಹಾದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ವಯಣ  ನಾಗಿಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಷಣಣ  ಮಾನಸಿಿಂಗ್ ಜೆಮಾಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ವಿಂಕಟ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ  ವಿೇರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ  ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ  ದೇಸಂಗರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಕಡ  ನಲಂ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ವಯಣ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಸಡದ್ ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಬಿಚಚ   ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಶಂಕಯ  ತಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸಣಮಂತು ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ಬಾಲು ಸುಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭನ ಬಾಯಿ ವೈಟಲ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಕೄ ರಾಮುಲಭಮ  ಎಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಶ್ಯಭ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಮಾವ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಮೇೇಸನ್ ಶೇನ್ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ವಿಟಲ್ ನಾಮಕ್ ತುರ್ಲಜ  ನಾಮಕ್ ಚವಾೄ ಣ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಮೇರಿ ಬಾಯಿ ಜಮಾಾ  ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಮಾರುತಿ ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಕಿವನ್ ಯತನ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ತುಳುಜು  ನಾಮಕ್ ಯತನ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಶಲಿಿಂಗ  ಭಹಾದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘಾಪುಯ ಮೇಗಲಭಮ  ಲಷಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಫಷಯಜ್ ಧೂಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಕಿಶಠ   ನಯಷ  ಮತಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಸಿದದ   ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಾಗ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಭೇಭ  ಚಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಶೇಭಾ ಾ ಬು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾಭಮತ್ಯರಿ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ  ವಿಂಕಟರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ರಾಮಾಜ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಸಾನು ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ರಾಮು ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಷಕಿುಬಾಯಿ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಧಭಾರಾಜ್ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ವಯಣ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಯಮಶ್ ಬಾಬು ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ತುಳಸಿರಂ ರಾಥೇಡ್ ಪೆಾ ೇಸಿಿಂಗ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಫಷ  ಇಿಂದೇಕಿ ಫಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭೇಭ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಬಂತು ಷಣಣ  ಚೆನನ   ಸಂಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಯೇಗ ನಾಮಕ್ ತೊೇಪಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೇಿಂಳಿ್ಳ ಗೇಬಾಾ ಮ ನಾಮಕ್ ಫದ್ನು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ಮಾಣಿಕ  ಮಲಾ   ಜೇಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ವಿಂಕಟ  ನಯಷ  ಹಷಳಿ್ಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ನಯಷಭಮ  ನಯಷಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ರ್ಲಲ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಕಾವ  ನಯಷಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ದವಯತ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ನಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಪ ಗೇಪಾಲ್ ನಾಯಿ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಬಾಲು  ನಾಮಕ್ ಮಘು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಭೇಭರಾವ್ ರಾಮಾಜ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಈಯಭಮ  ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ವಿಠಲ್ ಜಮಾಾ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ವಯಣ  ತಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ರಾಮು ರಾಠೇಡ್ ಚಿನಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಫಸು ರಾಠೇಡ ಭೇಭವಮನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) GOVIND ಷಕುಾ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ರಾಭಚಂದಾ  ಭೇಭಲಾ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಪಾಿಂಡು ನಾಮಕ್ ಗಂಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ರಾಮು ಕಿಸಾತ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಮಾಣಿಕು ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಪುಲಸಿಿಂಗ ರ್ಲರ್ಲಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಕಿವನ್ ಧನ್ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ನೇಲಿ ಬಾಯಿ ತುಲಿಜಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ವಯಣಭಮ  ಭಹಾದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ರಾಭಣಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಷಫಣಣ  ಚಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಷಕಿಾ ಬಾಯಿ ಫಸು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ನೇಲಕಂಠ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ದೇದ್ನಸ್ ಪಾಿಂಡು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಮಾಣಿಕು ನಕ್ ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಕಿಷಿಟ  ಬಾಯಿ ದೇವು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸುಿಂದಯಭಮ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ನಾಗಿಂದಾ   ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಚೇಟ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಚೇಟ ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ನಾಗ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ದಡಡ  ಕವ  ದಡಡ  ಚೆನನ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಶಾ ೇಶೈಲ ಧಭಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಕಿವನ ದ್ನಸು ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ಶ್ಯಿಂತ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ನಾಗ  ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ರಾಮುಲು ಸನಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಷಫಣಣ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಭೇಜ  ಕೃಶಣ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಆವಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಸಿದದ   ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಕಿವನ್ ರಾಭ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ಶಂಕರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಭಸದೇಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಶಲಿೇರ್ಲ ರಾಜು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ರಾಜು ಚುಕಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಫಷ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ತಿ ಣಣ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ವಿಂಕಟ  ಕಲ್ ದಡಡ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ದೇಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಬಗವಂತ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಚಂದಾ   ಫಗಲಿ ಆವ  ಫಗಲಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಕಾವ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಫಷೃ   ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ರಾಭಸಿಿಂಗ್ ಷತು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸಜನ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಬಾಬು ಸಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಪೂಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಗೇಮಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಾಗ  ಹುಷನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ರುಕಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಬುಗಾ   ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಸನುಮಂತು ಸನುಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಅಿಂಬಿ ಬಾಯಿ ರಾಮುನಾಯಿ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ದ್ನು ಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ತೇಜ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಅಿಂಜಲಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಭೇಜ  ದಷತ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಮೇಗಲ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಪಾಿಂಡು ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ   ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ವಿಂಕಟ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ಬೇನ  ಭಮತ್ಯರಿ ಮೇಗಲ  ಭಮತ್ಯರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭಕಿುನಾಮಕ್ ಗೇಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಭಸದೇಭಮ  ನಯಷ  ಸರಿಜನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಸುಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ರುಕಿಿಬಾಯಿ ಬುಗ್ರು ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಭನಕಭಮ  ಕನಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಸನಮಂತು ಷಣಣ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಕನಕ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಮಾಷ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಗೇಧಾನ್ ನಾಮಕ್ ಸಿತ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಕವ  ಪಾಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ನಯಷ  ಕಡಚರ್ಲಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಸನಮಂತು ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಭೇಭಣಣ  ನಯಷಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಶಂಕರ್ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಕಿಶಟ   ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಲ್ ಮಾವಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಭೇಭ  ಭೇಭ  ಬಿಿಂಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಸಿ ರಾಭ  ಸನಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಭೇಭ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ನಯಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಜಯಂದಯ ಉಮಾಕಾಿಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ ಅಿಂಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಮಾಣಿಕಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಮೇೇತಿ ಬಾಯಿ ಗಿರಿಯಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಮೇಗಳ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಮೇಗಲ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ವನಾು  ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಸೈಡಲ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ನಯಷ  ಪಾಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಕಾವ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ ಕನಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಆನಂದ ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಿಂಕನಲಿಾ ಸನಭ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಿಂಕನಲಿಾ ಕಾವ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಎರು ನಾಮಕ್ ಪಾಿಂಡು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಮೇೇನು  ನಾಮಕ್ ರಾಭಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಹೇಭಲ ನಾಮಕ್ ವಾಚು ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಕಾಶನಾಥ್ ಹೇಭಲ ಚೆನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ವಿಂಕಟೇಶ್ ಭೇಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗೇಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ವಿಂಕಟ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ವಿಂಕಟ  ಅನಂತಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಅಿಂತ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಯಮಶ್ ಷಕಿಾ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ಸಾಮ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ದಡಡ  ನಾಗ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ರ್ಲಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಜಮುಲುನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಪಯಭಮ  ಶವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಭೇಭವ  ಬುಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಚಂದರ್ ನಾಮಕ್ ಸನಾಮ ು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ವಯಣಭಮ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಸುರೇಶ್ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಹುಸೇನಭಮ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಷಣಣ  ನಾಗ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಅನಂತಭಮ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಅನಲ್ ಧರುನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ನಯಷ  ಮನಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಆವ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ನಯಷಭಮ  ಷಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಕಿಶಟ   ಚಾಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ಸೇವಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ನಯಸಿಿಂಲು ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ದಡಡ  ಭೇಭ  ಕವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ನಯಸಿಿಂಗಭಮ  ದೇ  ಕಸಾತ ರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಗಯ ಬಿಚಚ   ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಸನಾಮ ು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭೇಭವ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಕಶಣ  ರಾಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಚಂದರ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಸಿದದ   ಯೆಿಂಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಸುಲಿ ಬಾಯಿ ನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಶ್ಯಣಾು  ನಾಮಕ್ ತೊೇಪಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಲಕಿೂ ಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಮೇಗಲ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಯಮಶ್ ಫಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಶಂಕರ್ ಬಾಲು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೇಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಕಾವ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಕಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಯಶುರಾಮ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಮಾಣಿಕ  ನಯಷ  ಮತಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಹುಸೆೃ ೈನಭಮ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಾಲು ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಮೇಗಲ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಮುಯಗ  ಮಾಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಸನಮಂತ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಭೇಭವ  ಮೇಗುಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ರೂನಾಮಕ್ ಸನಮನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಸುಕಿ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಲ್ ಹುಸೇನ  ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಸಾಮ  ತಿಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಕಾವಭಮ  ಕಿಷತ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ನಯಷ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷಾಟ ಪುಯ ಭೇಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ನಯಷ  ಮೇಗಲ  ಜಭಲಾ ೇಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಕಟಲ  ಕನಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ನಯಸಿಿಂಸಲು ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಆವ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಕಾವ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷಾಟ ಪುಯ ರ್ಲಲಭಮ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಸೂಮಾ ನಾಮಕ್ ರಾಭಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಷಭ  ಸನುಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಭೇಭವ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ನಯಷ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಮೇಗಳ  ಸಾಮಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ತಭಮ   ಕೇಿಂಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ವಿಂಕಟೇವ ನಾಮಕ್ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷಾಟ ಪುಯ ಚಂದಾ   ಮುನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ವಿಂಕಟಭಮ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭಸದೇಭಮ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ನಯಷಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಬಾಳಭಮ  ಕನಗಡಡ  ಲಡ್ಡ್ಡ  ಆವ  ಕನಗಡಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಭೇಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ನಯಷ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಭೇಭ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಭೇಭ  ಯಾಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಸಾಮ  ಕೆಷತ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಪತತ ಕಲುಾ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ   ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಸಣಮಂತು ಭೇಭ  ಕೇೇರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ತಿ ಣಣ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಸಾಫಣಣ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಅಿಂಜಲಭಮ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ವಯಣ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಶುಬದಾ ಭಮ  ಷಣಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಾ  (ಕೄ) ಆವಭಮ  ದೇವಿಿಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸಾಮಭಮ  ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಬುಗಾ   ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸನಭಭಮ  ಸಿದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಮಲಾ ಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಯಭಮ  ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸಾಮ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಷಫೀ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಮಲಾ ಭಮ  ಬಿಚಚ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ರುಪಾಾ  ನಾಮಕ್ ತಿಮಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಕಿಶಟ   ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಸುಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ದಡಡ  ಸಣಮಂತು ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಸುಡ್ಡ್ು  ನಾಮಕ್ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಸಾವಿತಾ ಭಮ  ಅಿಂಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಸನುಭಮ ಭಮ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಸನಭ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಗೇವಿಿಂದ  ಭೇಭಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಲಚನ ರಾಭ ಸಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಕಿವನ್ ವಾಚಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಪಕಿೇಯ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಲ್ ದೇವಿಂದಾ ಭಮ  ದೇವಿಂದಾ ಭಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಜಮಾಲ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಗಣಿಬಾಯ್ ವಾಚಿ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಟದದ ಸಾಮ  ಭೇಭ  ಮೆಕಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ಸನಮಂತ್ ಸವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡೇಲಿಾ  (ಕೄ) ಚನನ ಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘಾಪುಯ ಮೇಗಾ   ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಕಿಶಟ   ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ಯಾಕಾಿಂಬಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಅಮೃತಭಮ  ಯೇವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಬಾಳ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಮಲಾ   ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಶಂಕಯ ನಾಮಕ್ ಬೂು ರ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಪಾಾತಭಮ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಮುನನ  ಬಾಯಿ ವಿಂಕಮು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ರಾಭಚಂದಾ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ತಿ ಣಣ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಶಾ ೇಶೈಲ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಗೇವಿಿಂದ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಪಾಾತಭಮ  ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಶ್ಯನು ನಾಮಕ್ ಧನ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಡ್ಕವಿಿಂಡರ್ ನಾಮಕ್ ಹೇಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಫಫಭಮ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ರಾಜೇಿಂದಾ  ಮೇೇಸನ್ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಸನಾಮ ು  ನಾಮಕ್ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ರುಪಾಾ  ನಾಮಕ್ ಲಿಿಂಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಆನಂದ ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ನಯಷ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ನಯಷ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಗುರುಪುತಾ  ಸಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಚಂದಾ   ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ಕಿಶಟ   ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

441 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸುನಂದ್ನ ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

442 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಕಿವನ್ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

443 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಚಂದಾ ಮು  ನಾಮಕ ಫದ್ನು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

444 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಷ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

445 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಷಕಿಾ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಫದಿಾ ಯಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

446 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಧನಸಿಿಂಗ ತುಳುಜಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

447 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಪೆಡ್ಕಡ  ಬಾಬು ದಡಡ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

448 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಮಲಾ ಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

449 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಅಿಂಜೇಲಭಮ  ಮೇಗಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

450 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಯಣ ಾ ಕಾವ ರೆಡ್ಕಡ  ಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

451 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಷ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

452 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಅನುಸೂಜಾ ಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

453 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಹಾಫಜಪುಯ ಭಸದೇಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

454 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಲಕಿೂ ಮ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

455 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಅನಂತ್ ಲಕಿೂ ಮ  ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

456 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಖಾಸಿಿಂ ಬಿೇ ಖಾಸಿಮ್ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

457 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಷಭಮ  ಸಾಯಿಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

458 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

459 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಭೇಭಭಮ  ಬಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

460 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ  ನಯಸಿರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

461 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಭಕಾು  ನಾಮಕ್ ಕರ್ಲು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

462 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

463 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ದೇಭಮ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

464 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಧ್ವೀ ರ್ ಸಾಫಣಣ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

465 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ತುರ್ಲಜಭಮ  ಚಂದಾ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

466 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಯಂಕಟಭಮ  ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

467 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ರಾಮುಲು ಗಮಾು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

468 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ವಯಣಫಷ  ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

469 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಜಗದಿೇಶ್ ವಯಣಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

470 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಫಷರಾಜ ದಡಡ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

471 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಸಿದ್ನಾ ಭ ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

472 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಭಣಿಕಭಮ  ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

473 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಶ್ಯಭ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

474 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭಶ್ಯು  ನಾಮಕ್ ತುಳಜಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

475 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಷಕಾಾ ಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

476 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಷಕಿಾ ೇಮ ನಾಮಕ್ ತ್ಯಮಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

477 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಫಷರೆಡ್ಕಡ  ಈಯಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

478 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ರಾಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

479 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ದಡಡ  ಮಾಣಿಕ  ರ್ಲಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

480 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಸದೇ  ಉಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

481 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ದವಯಥ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

482 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಗೇಮನ್ ನಾಮಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

483 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ದ್ನಷತ   ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

484 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗಿಂದಾ   ಪೂಜಾರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

485 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

486 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಶಾ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಭಧುಸೂದನರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

487 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭಲಭಮ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

488 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಫಲಭನ ಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

489 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ ವಿಂಕಟರಾಭಯಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

490 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ USHAPPA ವಪಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

491 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಯಾು ಲ್ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಸಣಮಂತ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

492 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ವಿೇರೇಿಂದಾ  ಶೇಶನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

493 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಸಷಿಾಚಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

494 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಭೇಭಭಮ  ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

495 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ  ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

496 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಷ್ಣಣ ಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ  ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

497 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ರಾಭ  ಷಲ ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

498 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಮಾಣಿಕ  ರ್ಲಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

499 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ಗುಿಂಡು  ನಾಮಕ್ ದೇರಾಜ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

500 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ವೈಟಲ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

501 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಬಾಳ  ವಿೇಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

502 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಕಾವು  ನಾಮಕ್ ರಾಮ್್ಜ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

503 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಚಕಾ ಪಾಣಿ ಸರಿಚಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

504 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ಭೇಭ  ಮಾಳ ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



505 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ಸಣಮಂತು ಮಾಳ ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

506 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಆನೄಭಮ  ರಾಭಚಂದ್ಯಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

507 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಚಿನನ  ಅನಂತ  ಸನುಮಂತ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

508 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಗುರುಪಾಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

509 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಯಾು ಲ್ ವಿವಕಾನಂದ ರೆಡ್ಕಡ  ಬಾಬು ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

510 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಬುಗಾ   ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

511 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ಬುಗಾ   ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

512 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಮೇಗ್ರಾ ು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

513 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಯಲಕಿೂ ಮ  ನಯಸಿಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

514 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಶವಾಜ ದೇಜ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

515 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ನಯಷಭಮ  ಬುಗಾ   ಮಾರ್ಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

516 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ವಯಣಭಮ  ಷಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

517 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

518 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಜಾಜಾು  ನಾಮಕ ನರ್ಲು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

519 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಫಷರಾಜ ಪೊೇಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

520 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಯಾು ಲ್ ಮೌಲನ್ ಬಿೇ ಮೄಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

521 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಹುಸೇನ್ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

522 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಯಂಕಭಮ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

523 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಇದಾ ಭಮ  ಮುನೂನ ರು ಶವಯಣ  ಮುನೂನ ರು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

524 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಅಬುದ ರ್ಲನ ಬಿ SAB ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

525 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ akeಾ ಕಿೇರ್ ಹುಸೇನ್ ಎಿಂ ಡ್ಕ ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

526 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಮಾತ್ಯಳ್ಳ ಖಾಜಾ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

527 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಭಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

528 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಅನಂತ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

529 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಬಿೇಭಷ  ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

530 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ಕಾವ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

531 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ನಯಷ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

532 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ದೇ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

533 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಶಕುಮಾರ್ ಚಂದರ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

534 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ನಯಷ  ಸಾಫಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

535 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಕನಾು  ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

536 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಕಾವ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

537 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಆವ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

538 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ರಾಭಲಭಮ  ಭಲ್ಾ ೇವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

539 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಭೇಭ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

540 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಶ್ಯಭ  ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

541 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ನಾಗ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

542 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ವಿಂಕಟ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

543 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

544 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಸಾಮಭಮ  ಕಿಶಟ   ಭಂಡ್ಡ್ರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

545 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಶ್ಯಭ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

546 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಚಿನನ ಮು  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

547 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಸಷನ  ಸಾಿಂಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

548 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) INDRA ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

549 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಅಶೇಕ್ ಸಯಳಮು  ಸಾಫಣಣ  ಸಯಳಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

550 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಯಮಶ್ ಯಂಕಟ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

551 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಬಿಚಚ   ಯಾಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

552 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಕಾವ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

553 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡೇಲಿಾ  (ಕೄ) ಕಾವ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

554 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

555 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭಹಾದೇಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

556 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಸುಬದಾ ಭಮ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

557 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸುರೇಶ್ ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

558 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭಸದೇ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

559 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಪಾಕಿೇಯ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

560 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

561 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸಾಮಭಮ  ಮಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

562 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ಆವ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

563 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಗುರುಲಿಿಂಗ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

564 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ತಿ ಣಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

565 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ವಯಣ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

566 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ರಾಭ  ಸನುಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

567 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ನಾಗ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

568 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಶಂಕಯಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

569 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ನಾಗಭಮ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

570 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಚಂದಾ   ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

571 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಅಬುದ ಲ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಖಾಸಿಿಂಸಾಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

572 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ತುಲಜಾ ನಾಮಕ್ ಲಕು ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

573 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಹುಸೆಿಂತಭಮ  ಮಲಾ   ಎದ್ಯದ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

574 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ಅಮೃತಭಮ  ಭೇಭಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

575 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಫಷರಾಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

576 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಮೇಗಲು  ಷಕಾ ು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

577 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ಚಂದಾ   ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

578 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ  ಚನನ ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

579 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ದೇ  ಷಣಣ  ಬುಗಾ   ಗುಿಂಡೇಲಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

580 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ದೇ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

581 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಶವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ  ನಯಸಿರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

582 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಮಗನಾಮಕ್ ಸೇಭರ್ಲನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

583 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ವಯಣ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

584 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಅಜುಾನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

585 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಶ್ಯಭಭಮ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

586 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಸುಬದಾ ಭಮ  ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

587 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ರಾಮು ನಾರಿ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

588 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಶಂಕರ್ ಗಿೇಕಾು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

589 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ   ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

590 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಬಾಲಭಮ  ಚನನ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

591 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಷನಲಿಾ ಭಸದೇ  ಬಿೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



592 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಫಲ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

593 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭೇಭಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

594 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಮಾಣಿಕು ಭಮ  ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

595 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಕಾವ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

596 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಕಾವಭಮ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

597 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಭಾಯತ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

598 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಗಯ ವಯಣ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

599 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಶ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

600 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಮಲಾ   ಯಂಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

601 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಶ್ಯಭಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

602 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಗಿರಿಸಾೀ ಮ ವಿಂಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

603 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ನಯಷಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

604 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಆವ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

605 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಕಿವನ ನಾಮಕ ಬುಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

606 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಭಲು  ನಾಮಕ್ ಲು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

607 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಜನಾದಾನರೆಡ್ಕಡ  ಸಣಂ ರೆಡ್ಕಡ  ಮನಗುಿಂಡ್ಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

608 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಚಂದಾ ಭಮ  ರೇಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

609 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಶ್ಯಭದ್ನಸ್ ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

610 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಾಲಸನಭನಹಾ ನಯಷ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

611 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ವಿಂಕಟಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

612 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಮಾವ  ಭಲಾ  ಭಲಾ   ಭಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

613 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭಸದೇ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

614 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ESHAPPA ಜಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

615 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಮಲಾ   ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

616 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಚಂದಾ   ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

617 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ರಾಭಲಿಿಂಗ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

618 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ವಿಠಲ ಭೇಭಶ್ಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

619 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಭೇಭ  ದೇಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

620 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

621 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ರಾಜೇಿಂದಾ  ಾ ಸಾದ್ ಖಾಜಾ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

622 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ತಿಭಮ ಣಣ  ಸನುಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

623 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ವಫಣಣ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

624 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ಫಷ  ತಿಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

625 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಸಾಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

626 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ರಾಭ  ಷು  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

627 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ದೇಭಮ  ಮುಯಳ್ಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

628 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭಸದೇ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

629 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಸನಭಮ  ನಾಗ  ದ್ನನಂ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

630 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ರಾಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

631 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ತುಳಜಭಮ  ಭಹಾದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

632 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ವಿಜಮಭಮ  ಕಿಶಟ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

633 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ನಯಷ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

634 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

635 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಶ್ಯಭ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

636 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಬಾಬುರಾವ್ ರಾಮಾಾ  ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

637 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಫಷರಾಜ ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

638 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಕಾವ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

639 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ಆನಂದ ಸಂಗ  ನಾಯಿೇಡ್ಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

640 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ರಾಮುಲು ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

641 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸನಮಂತು ಲಕ್ಷಮ   ಕೇೇಲಿುಿಂಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

642 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಫಸಿಾ ಿಂಗಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

643 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ಭಹಿಪಾಲ್ಾ ಡ್ಕಡ  ಕಿಸಾತ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

644 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಭಲಾ   ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

645 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಸನುಮಂತು ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

646 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಶ್ಯಭ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

647 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಕಿಷತ   ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

648 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಚಂದಾ   ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

649 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ನಯಷಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

650 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ಕಾವ  ಫಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

651 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಬಾಳ  ಕಿಷತ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

652 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಅಿಂಫಮು  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

653 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಷ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

654 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಷ  ಸಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

655 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಸಣಮಂತು ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

656 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಾರಾಮಣ ನಾರಾಮಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

657 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ  ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

658 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ರಂಗಣಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

659 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಮೇಗಲ  ನಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

660 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಭೇಭ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

661 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಂಕಟಾು  ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

662 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಭಸದೇಭಮ  ವಯಣ  ಕಂಬಾಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

663 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಬಾಲಭಮ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

664 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಸನುಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

665 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಆನಾು  ನಾಮಕ್ ಪೂಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

666 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಇಭಲಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

667 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ನಾಗ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

668 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಕಿಶಟ ಭಮ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

669 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ತಿ ಭಮ  ತಿಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

670 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ವಯಣಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

671 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಕಾವಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

672 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ನಾಗಭಮ  ವಯಣ  ಬಂದಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

673 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಕುಣಿ ಸಣಭ  ಕುನನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

674 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಭಲಾ   ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

675 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ನಯಷ  ತಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

676 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ವಿೇಯಬದಾ   ತಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

677 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಅನಂತಭಮ  ದಡಡ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

678 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಕೇೇನ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



679 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಕಡ  ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

680 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

681 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಗೌಸ್ ಅಸಮ ದ್ ಭಸೂದ್ ಅಲಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

682 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಭಹಾದೇಭ ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

683 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಸನುಮಂತು ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

684 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಅನಂತ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

685 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

686 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ನಂದಕುಮಾಯ ಚಂದಾ   ಫಜೆಪ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

687 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಅನನ ಪೂಣಾ ವಾ ಣ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

688 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಣಣ  ಮೆರ್ಲರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

689 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಹುಸೇನ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

690 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಸನಮಂತ ಸಡದ ರಾಭಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

691 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಇವ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

692 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

693 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ನಾಗ  ರಾಭಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

694 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಕಾವ  ಭೇಭ  ಬಿೇದಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

695 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಭಹೇಮುದಿಮ ಮ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

696 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಮೇಗುಲ  ಮೇಗುಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

697 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ ಭಮ  ಅಶೇಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

698 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಧನಮು  ಮೌನಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

699 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ರಾಭಣಣ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

700 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ತಕಿಾ  ಬಾಯಿ ಭಲಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

701 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಮಲಾ   ಗಲಾ ರ್ ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

702 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ದ್ನನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

703 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಶ್ಯಿಂತ ಕುಮಾರ್ ಶಪುತಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

704 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)ಮಂಜುಳಾ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ ಫಷರಾಜ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

705 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಬಾಳ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

706 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ)ಲಲಿತ್ಯ ಯಾಕಾಪುಯ ವಿಂಕಟೇವೀ ಯ ಯಾಕಾಪುಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

707 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಶೇರಾಮ ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

708 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಖೇಡ್ಡ್ (ಕೄ) ಫಷರಾಜ ಶವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

709 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ವಿಂಕಟೇವೀ ಯ ಮಾಣಿಕಾ ವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

710 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ಭಾಯತ ಫಷರಾಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

711 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಫಷರಾಜ ರಾಚೇಟಯಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

712 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ವಿಂಕಟ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

713 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಕಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಚಂದರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

714 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ವಿಂಕಟ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

715 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಕೄ ವಿಂಕಟರಾಮುಲು ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

716 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಸನುಮಂತು ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

717 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ವಿಂಕಟ  ಗೈಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

718 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ನಭಾಲ ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

719 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಮೇೇಸನ್ ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

720 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಮೇೇಸನ್ ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

721 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಮೇಗಳ  ಕನಗಡಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

722 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ತಿ ಣಣ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

723 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಶವಯಣ  ಚನನ ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

724 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಚನನ ಫಷ  ಷದ್ನಶರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

725 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಷದ್ನಶರಾವ್ ಕಾಶರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

726 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಶ್ಯಿಂತಣಣ  ಫಷ  ಸಲಕತಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

727 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಫಷರಾಜ ಶಂಕಾ   ಕೇೇಸಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

728 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ನಿಂಗ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

729 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ಗುಿಂಡ  ಭೇಭರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

730 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಶ್ಯಿಂತ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

731 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ವಯಣ  ಫಷವಂತರಾಮ ಸಂಗವಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

732 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಸನಮಂತರಾಮ ಫಷವಂತರಾಮ ಸಂಗವಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

733 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ಅನನ ಪೂಣಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಕೄಮ ೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

734 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ರಾಜಶೇಖರ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

735 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಜಗಭಮ  ನಯಸಿಮುಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

736 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಬಿಚಚ   ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

737 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಷಫಣಣ  ಬಿಚಚ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

738 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ರಾಧ್ವ ಬಾಯಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

739 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಾ ವಿೇಣ ಜಗದಿೇಶ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

740 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಅಶೇಕ್ ಸಾೀ ಮ ವಯಣಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

741 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಲಲಿತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿ ರೆಡ್ಕಡ  ಫಷರಾಜ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

742 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಭಧು ಿಂ ನಯಷ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

743 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಭಲಾ   ಸಿದದ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

744 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಗಂಗಭಮ  ವಿೇಯಬದಾ   ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

745 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟೇಲ್ ವಿೇಯಬದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

746 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ಮಾಣಿಕು ಭಮ  ನಂದಿಗಂ ದಡಡ  ಭೇಮ್ ವ  ನಂದಿಗಮ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

747 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳಫಷೀ ಿಂತರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ವಿೇಯಬದಾ   ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

748 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ರಾಮುಲು ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

749 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ASHOK ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

750 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ರಾಘವಿಂದಾ  ನಯಸಿಿಂಸ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

751 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭೇಭಭಮ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

752 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ನಾಗರಾಜ್ ಭಲಾ ಣಣ  ಸಂಗವಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

753 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಭಹಾಿಂತಮು  ವಿೇಯಫದ ಾಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

754 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ರಾಜಶೇಖರ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

755 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ರಾಭ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

756 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸಾವಿತಾ ಭಮ  ಸನಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

757 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ನನೄನ ೇಸಾಬ್ ಮೆಬು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

758 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಲಕಂಠರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

759 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಕಿಶಟ  ರೆಡ್ಕಡ  ಬಿಚಚ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

760 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಅಿಂಫಮು  ಹುಸೇನಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

761 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ವಯಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

762 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ನಯಷ  ತಿಭಮ   ಸಂಜಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

763 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ಶಾ ೇದಿೇಪ್ ಸವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

764 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ಾ ವಿೇಣಕುಮಾಯ ಹಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

765 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಯವಿ ಪಾಟೇಲ್ ಚಂದಾ ಶೆಟಟ  ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



766 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ನಯಷ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

767 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಜೈಪಾಲರೆಡ್ಕಡ  ಶಂಕಯಗೌಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

768 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ದ್ನು   ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

769 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಲಕಿೂ ಮ  ದೇವಿ ಫನಶಂಕಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

770 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಮಾಲಿ ಪಾಟೇಲ್ ವಯನರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

771 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ಭಲಾ ಭಮ  ಭಲಾ ಭಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

772 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಸುಭಾವಚ ಿಂದಾ  ಕೄಲಗಿನಭನ ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

773 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಭಸದೇಭಮ  ಭೇಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

774 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ರಾಮುಲಭಮ  ರಾಮುಲಭಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

775 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ವಿೇಯಭಮ  ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

776 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲೇಸದ ಕಾವ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

777 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ತೊೇು  ನಾಮಕ್ ಅಭಮಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

778 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಗೇಫಾ ು  ನಾಮಕ್ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

779 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಹೇಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

780 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಭಾಷಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

781 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಖುಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

782 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕಾಶನಾಥ್ ಭೇಭರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

783 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಜಗನಾಥ ಸಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

784 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಅನಥ್ರ ಶಕುಮಾರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

785 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಲಾ ೇಲ್ ಮಲಾ ಭಮ  ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

786 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಹನನ   ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

787 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಮೇಗಳ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

788 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಮೇಗಳ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

789 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಕವಿತ್ಯಬಾಯಿ ನಾಭದೇವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

790 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ಭಹೇಶ್ ಭೇಭಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

791 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ನಾಗಭಮ  ವಯಣ  ಮುಕುಡ್ಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

792 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂಜೇಲಿಾ ಕಾಶನಾಥ್ ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

793 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ತೇಜಾು  ನಾಮಕ್ ದೇವಾಾ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

794 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ವಯಣ  ರಾಭಮು  ಹುಲಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

795 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಯಮಶ್ ರಾವ್ ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

796 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಭೇಭ  ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

797 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ದ್ನಮ ತಿ ಈಯಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

798 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ವಿೇಯಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

799 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಭಸದೇ  ನನ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

800 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಮಾಣಿಕ  ಆವಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

801 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಷಫಣಣ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

802 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ BIBI ಭಹಿಬೂಬ್ ಜಮಾದ್ನರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

803 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

804 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಷಣಣ  ಭೇಭವ  ನಂದಿಗಂ ಲಕ್ಷಮ   ನಂದಿಗಂ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

805 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಅಬುದ ಲ್ ಷತ್ಯತ ರ್ ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

806 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ತಿ ಭಮ  ಷಣಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

807 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಷತು ಭಮ  ಫಷಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

808 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ವಿಜಮಭಮ  ರಾಮುಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

809 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ದಮ ಭಮ  ಫಷರಾಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

810 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಸಳಿ್ಳ ಷೀ ಪಾನ  ಕಾಶನಾಥ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

811 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭಣೆಭಮ  ಯತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

812 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖೇದ್ ಆನಂದ ನೂರಂಡ  ಧ್ವಯಕ್ ನೂರಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

813 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ದಷತ   ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

814 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಸಳಿ್ಳ ಶಾ ೇದೇವಿ ಗುಿಂಡ  ಸಾಹು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

815 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ನಿಂಗ  ಗಲಾ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

816 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೇಿಂಳಿ್ಳ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಗೇಫಾ ು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

817 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಸಂಜೇ  ಸಣಮಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

818 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಆವ  ಸಣಮಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

819 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭೇಮಶ್ ಗೇಫಾ ು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

820 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಸನಮಂತ ಗಲಾ  ಗ್ರು ಿಂಡರ್ ಸಂಜೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

821 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ  ಸಿದ್ನಾ ಭ  ಗಲಾ ರು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

822 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ಶರಾಜ್ ಚಂದಾ   ಅಡಕಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

823 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಪಾಾತ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

824 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಶಮು  ಅನಂತಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

825 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ  ಶೇರಿ ಗುಿಂಡ  ಶೇರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

826 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ಸುಭಲತ್ಯ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

827 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ಷತು ಭಮ  ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

828 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ದಮ ಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

829 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಜಗದೇವಿ ಯಮಶ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

830 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಮಂಡ್ಕಗ ಬಿಚಚ   ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

831 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ಜಗದಿೇಶ್ ವಿೇಯಫದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

832 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಷರೇಜನ ಯವಿರಾಜ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

833 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ದೇಕಿ ಶಂಕಯ ಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

834 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಶ್ಯಭ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

835 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಫಷಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

836 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ದಡಡ   ಅಮು ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

837 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಅನಂತರೆಡ್ಕಡ  ಅಮು ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

838 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ವಿಂಕಟ ಯಥೇಡ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

839 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಯಾು ಲ್ ಶ್ಯಿಂತ  ಲಕ್ಷಮ   ಪೂಜಾರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

840 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಯಾಿಂಕಮು  ನಾಮಕ್ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

841 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ರಾಚ  ನಾಗಿಿಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

842 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಮಾಣಿಕ  ಆವಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

843 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಮೌನಮು  ಗುತೆತ ೇದ್ನಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

844 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ರಾಧಭಮ  ಚಂದಾ   ಸಡದ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

845 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಸಾಯಿಲು ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

846 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಯಮಶ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

847 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ  ಸಾಯಿರೆಡ್ಕಡ  ಮುನೂನ ರು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

848 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಕೇೇಟಕೇಿಂಡ ಫಲರಾಭ ಸಿದದ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

849 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಯಮಾನಂದ ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

850 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಸಣಮಂತು ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

851 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಮೂತುಾಜಲಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

852 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ರಾಮುಲು ಭೇಜಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



853 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಶಲಿಿಂಗ ಸಿದದ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

854 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಶಶಂಕರ್ ಕರೆ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

855 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಸಿಮುಲು ಸಾಮಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

856 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಬಿಚಚ ಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

857 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಕಲಾ ಭಮ  ಬುಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

858 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭಲಾ ಭಮ  ಅನಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

859 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭೇಭ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

860 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಲಕಿೂ ಮ  ಅಡಕಿ ರಾಭಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

861 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಷನಲಿಾ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ  ಸೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

862 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡೇಲಿಾ  (ಕೄ) ಫಷವಂತ ರೆಡ್ಕಡ  ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

863 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸಣಮಂತು ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

864 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಗಯ ವಯಣ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

865 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೇಲ್ ಶಂಕಾ   ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

866 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ವಿವೀ ನಾಥ ಪಾಟೇಲ್ ಫಷಣಣ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

867 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಭಹೇಶ್ ಭೇಭರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

868 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ರಾಭಮು  ಚಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

869 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಪಾಟೇಲ್ ವಯಣ  ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

870 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಫಷಣಣ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

871 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಚಂದ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

872 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

873 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಸಣಮಂತು ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

874 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ದೇಭಮ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

875 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ಆವಭಮ  ಸಿದದ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

876 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ಸಣಮಂತ ಸಾಫಣಣ  ಬೇಡರು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

877 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

878 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ ಮು  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

879 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ಮುರುಗಮು  ಗುರು ಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

880 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಬಾಳ  ಮೇಗಳ  ಮಾಡು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

881 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಶೇತ  ಸಣಮಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

882 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ನಾಗ  ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಬೇಡರು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

883 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಭೇಭಣಣ  ಕಾಶ್ಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

884 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಚಂದಾ ಭಮ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

885 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಬಂಗ್ರಯ  ಲಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

886 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕಾವಭಮ  ಭೇಭವ ನಾಯಿೇಡ್ಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

887 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಈವೀ ಯಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

888 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ಅಜುಾನ್ ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

889 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ದೇಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

890 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭ ಚಂದಾ  ಕರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

891 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ರಾಭಧುತ್ ರಾಥೇಡ್ ರಂಗನಾಥ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

892 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಕಾಶನಾಥ್ ಲಿೃ ಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

893 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಲಲಿತ ಬಾಯಿ ಲಲಿತ್ಯ ಬಾಯಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

894 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಗುರುಪುತಾ   ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

895 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಗೇನು  ನಾಮಕ್ ಗೇನು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

896 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ರೇಣುಕಭಮ  ಉತತ ಮ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

897 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಶ್ಯಭ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

898 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಸನುಭಮ ಭಮ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

899 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾಘೇಮು ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಮಥು ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

900 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಸಿದ್ನಾ ಭ ರಾಭಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

901 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಫಸಂತ್ ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

902 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಶಭಮ  ಹುಷನ  ರ್ಲಿಂಗೇಟ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

903 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ  ಕಾವ  ನೄತಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

904 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಸಿರಾಮ ಕಾಸಿೇರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

905 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ನಯಷ  ಚೆನನ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

906 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಸಾಮಭಮ  ಅಡ್ಕವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

907 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಫಲರಾಮ್ ಶೆಸಷನನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

908 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

909 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಶಂಕರ್ ರಾಮುಾ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

910 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಧನುನಾಮಕ್ ವಿಠಲ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

911 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಹುಸೇನ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

912 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಷಫಣಣ  ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

913 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಮೆಕಲ್ ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

914 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಸಾಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

915 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಅಡ್ಕ  ಸಾಮಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

916 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ  ಮತಿಾ  ಭೇಭಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

917 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ  ಭರೆ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

918 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಯಂಕ  ಮಂತಿಾ  ಭರೆ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

919 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಗುಿಂಡಭಮ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

920 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ವಯಣ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

921 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಸಾಯಿಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

922 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭ  ದ್ನಯ ನೇಲಕಂಠ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

923 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ವಯಣ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

924 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಶಲಿಿಂಗ  ಸಾಯಿಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

925 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಗೇನಾು  ನಾಮಕ್ ರೇವಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

926 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ರಾಭನಾಮಕ್ ರಾಭನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

927 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ದೇವಿಬಾಯಿ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

928 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಸನಮಂತು ದಡಡ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

929 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಸುಮತ್ಯಾ  ಬಾಯಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

930 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಸಾಮಭಮ  ರ್ಲಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

931 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಸಾಮದ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

932 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಯಮಶ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

933 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಚಂದಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

934 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಚಂದಾ   ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

935 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ರ್ಲಲ್ಕ ರಾಥೇಡ್ ಸಿೇತ್ಯ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

936 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಪೊಮಾು  ಸನಮಂತ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

937 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಭೇಭವ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

938 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಭೇಭಶ್ಯ ಪಾಮು  ಬಾತಿಗರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

939 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ತಿ ಭಮ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



940 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭಲಾ ಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

941 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಆವ  ಮೆರ್ಲರಂ ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

942 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಕವು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

943 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಆವ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

944 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಮಾಣಿಕ  ಚಿನನ  ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

945 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ದೇ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

946 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಫಂಡ್ಡ್ರಿ ಎರಿಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

947 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ಗೇಪಾಲ ಗೇವಿಿಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

948 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸನಮಂತ್ ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

949 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಅಿಂಜಲ  ಈಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

950 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಬಾಫಭಮ  ಯಂಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

951 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಷಫಣಣ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

952 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭೇಭಣಣ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

953 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಹಾಿಂತೇವ ಸುತರ್ ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

954 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ನಿಂಗ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

955 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ನಯಷಭಮ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

956 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಿಂಕನಲಿಾ ಚಂದಾ   ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

957 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಚಂದಾ   ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

958 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಈವೀ ಯಭಮ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

959 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ನಯಷ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

960 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

961 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ರಾಭಭಮ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

962 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ  ಸನಮ ನುು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

963 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸನಭ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

964 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ದೇಭಮ  ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

965 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜರ್ಲಾ ಲಿಾ ದೇಭಮ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

966 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜರ್ಲಾ ಲಿಾ ಕಾವ  ದಡಡ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

967 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ವಯಣ  ಭಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

968 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಭಲ್ಾ ೇವ  ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

969 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಎಲ್ಾ ೇವ  ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

970 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ವಭಮ ಭಮ  ರ್ಲಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

971 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ನಿಂಗಭಮ  ಸನಮ ಿಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

972 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ಯಂಕಟ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

973 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ರಾಮುಲು ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

974 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಯಮವ ದಡಡ ಭನ ತಿ ಮು  ದಡಡ ಭನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

975 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಸಾಮ  ದಡಡ ಭನ ತಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

976 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಭೇಭರಾಮ ತಿಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

977 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಲಕಿೂ ಮ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

978 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ರಾಧ್ವ ಷದ್ನನಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

979 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಗೇಫಾ ು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಮಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

980 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ದಡಡ   ಭೇಭಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

981 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಮೇಗಲಿ ಬಾಯಿ ಭಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

982 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ಮಾಣಿಕಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

983 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ಮಲಾ   ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

984 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಧೂಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

985 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಲಗ  ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

986 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ನಾಗ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

987 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಸುಷಾಮ ರಾಣಿ ಸಿದದ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

988 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

989 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯತ್ಯನ ಕಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

990 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಅಮೃತ  ದ್ಯಗಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

991 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಸೇಭ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

992 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ನಯಸಿಿಂಸಲು ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

993 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಧಮಾಬಾಯಿ ಸಿೇಟ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

994 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಹಾಫಜಪುಯ ಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

995 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಚಂದಾ ಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

996 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

997 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಮಾನು  ನಾಮಕ ರಾಮು ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

998 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಶ್ಯಭಭಮ  ಶ್ಯಭಭಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

999 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಆವ  ಕಿಶಟ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1000 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1001 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಭೇಭವ  ಕಿಶಟ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1002 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಯಷ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1003 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಗಣೇಶ್ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1004 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಯಮವ ಶಂಕಯ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1005 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1006 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಸಾಫಣಣ  ಸನಮ ಿಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1007 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಚನನ ಫಷೃ   ಪ ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1008 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ತಿ ಮು  ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1009 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಯಮಶ್ ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1010 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕರ್ಲಖ ಿಂಬ್ ಭರೆ  ನಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1011 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಚಂದ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1012 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಘಮೃ  ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1013 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಹಾಫಜಪುಯ ಫಷಭಮ  ಬಿಚಚ   ಅಜಾನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1014 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಫಷ  ಕೃಶಣ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1015 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ರಾಭದ್ನಸ್ ಗೇವಿಿಂದ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1016 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಗೇಬಾಮಾ ನಾಮಕ್ ಭೇಭರ್ಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1017 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಸನಮ ಿಂತು ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1018 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಸಿದದ   ರೇಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1019 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಷಣಣ  ಬುಗಾ   ಮೇಗುಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1020 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ಯೆಷ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1021 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಬಾಲಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1022 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸಾಮಭಮ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1023 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ರುಖು ನಾಮಕ ಕಿರಿಮನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1024 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಜಮಭೇಮ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1025 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಕಶ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಭಕಾು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1026 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ರಾಭಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



1027 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ ಧನರಾಜ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1028 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ನಯಷ  ದೇ  ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1029 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಯೆಷ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1030 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಗುರುನಾಥ ರಾಮುಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1031 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಸದೇ  ಭಯಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1032 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಮೇಗಲ  ಭಲಾ   ಭಲಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1033 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಸಿದದ   ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1034 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಭಹಾದೇವಿ ನಯಸಿಿಂಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1035 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಚೂರ್ ಅನನ   ಶಂಕಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1036 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ವಿಂಕಟ  ಬುಡಡ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1037 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಾ ವಿೇಣ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1038 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಎಿಂ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಿಂ ಮುನಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1039 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಗೇಪಾಲ್ ತೇಜು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1040 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ಫಷರಾಜ ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1041 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತ ಟನಸಳಿ್ಳ ASHOK ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1042 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಚೂರ್ ಾ ಭುಕುಮಾರ್ ಶಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1043 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಆಶ್ಯ  ಭೇಭ  ಫಿರಂಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1044 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಬುಗಾ   ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1045 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಸಳಿ್ಳ ದೇ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1046 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತ ಟನಸಳಿ್ಳ ನಾಗಿಂದಾ   ತಿ ಣಣ  ಮತಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1047 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಭೇಭೀ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1048 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಬಾಬು ಭಸದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1049 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ತಿ ಣಣ  ಚಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1050 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ಶವಯಣ  ಮಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1051 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಷರೇಜಭಮ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1052 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯೇಸುದ್ನಸ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1053 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಭಹಾಿಂತ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1054 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಖಾದಿಯ  ಭಸದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1055 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ  ಮಾಣಿಕಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1056 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಕಾಿಂತಭಮ  ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1057 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಯಾತ ಬುಗಾ   ಯಾತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1058 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಅಿಂಜನಯುಲು ಮೇಗುಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1059 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಮಾಣಿಕ್ ಾ ಭು ಚಂದಾ ಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1060 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟಟ  ಭಲಾ ಮು  ಟಟ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1061 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಭೇಭರಾಮ ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1062 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಶಂಕರ್ ಯಥೇಡ್ ಗಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1063 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಚಂದಾ ಭಮ  ಸಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1064 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಮುಯಗಮು  ಭೇಭಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1065 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ದೇವಿಬಾಯಿ ಕಿವನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1066 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಚೇಕರ್ಲ ನಾಮಿ  ದೇಜ್ಞ ಎನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1067 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಅನಸೂಯಾ ರಾಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1068 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ವಯಣಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1069 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ರಾಭ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1070 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಷಫನಾನ  ತಭನಾನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1071 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಬಾಲು  ನಾಮಕ್ ಷಕಿಾ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1072 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಭೇಭ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1073 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1074 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ದೇ  ದ್ಯಗಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1075 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ವಿಂಕಟ  ಭಮಕಲ್ ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1076 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1077 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಷಣಣ  ಲಚಚ ಭ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1078 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಉದಿಾ ಬಾಿಂಸಿ ಘನುನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1079 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಚಂದಾ ಭಮ  ವನತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1080 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಹಿೇರಾ ರ್ಲಲ್ ನಾರಾಮಣ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1081 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಸಾಭು  ನಾಮಕ್ ನಾಮಕ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1082 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ವಯಣ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1083 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಅಿಂಜಲ  ವಯಣ  ಕಡ್ಕಚಾಲಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1084 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸಾಮಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1085 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ನಜಗುಣಭಮ  ಗುರುಪಾದಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1086 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ತಿಾ ಮೂತಿಾ ಸಾೀ ಮಜ ಗುರುಪಾದಮು  ಸಾೀ ಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1087 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ವಶಧರ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1088 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ)ಶಂಕಯ  ಕೇಡಭಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1089 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ತಿ ಣಣ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1090 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಸಂಗ  ಹಿಯಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1091 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಮಲಿವ  ಸನುಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1092 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಮಾಲಭಮ  ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1093 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ಅನತ್ಯ ಸಣಮಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1094 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಲಿಿಂಗು  ನಾಮಕ್ ಕಿಶಟ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1095 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಭೇಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1096 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಲಲಿತ್ಯಬಾಯಿ ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲೆ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ರೈತರ ಹೆಸರು ಡೆದುಕೊಂಡ ಸೌಲಭ್ಯ

1 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೆಿಂಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

9 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

10 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

11 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

12 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿವೀ ನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

13 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲೆಿ  ಬಿತತ ನೆ ಬಿೋಜ ಡೆದ ರೈತರ ವಿರ.



14 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

15 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

16 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

17 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕರ್ಲು ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

18 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಈವೀ ರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

19 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

20 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

21 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮವರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

22 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

23 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

24 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಯಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

25 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

26 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

27 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿರೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

28 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ರಾಜಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

29 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ೇ ಥೂಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

30 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

31 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

32 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

33 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

34 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಯಷೀ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

35 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

36 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅರುಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

37 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

38 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೆರ್ಲರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

39 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಧೇಲಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

40 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಧೇಲಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

41 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

42 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

43 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

44 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

45 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ MAMATA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

46 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

47 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

48 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೆಮುದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

49 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

50 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

51 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಬುರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

52 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

53 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಮ್ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

54 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

55 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

56 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

57 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

58 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಂದಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

59 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಂದಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

60 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲ್ಾ ೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

61 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

62 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

63 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

64 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

65 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

66 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

67 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

68 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪುಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

69 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮ ಿಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

70 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

71 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

72 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

73 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

74 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

75 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

76 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

77 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜ ವಿಠಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

78 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಶೇಧಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

79 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

80 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

81 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

82 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಾದಾನ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

83 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

84 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವೀ ನಾಥ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

85 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿರುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

86 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿಿಂಡ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

87 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

88 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

89 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

90 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಕರಿೇಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

91 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

92 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

93 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

94 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

95 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

96 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನುಸೂಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

97 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

98 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

99 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುನೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ  ಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಿಫನ್ ಬಿಐ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಸನರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿಿಂದರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಹಾಬದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆಮೇನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರೇಣಸಿದದ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೌಡ  ಗೌಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಜಾತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದಿೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶರಾಜ್ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ  ನರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿೇಯಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕರಿಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಶೇಖಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಟಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣಣ  ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಾರಾಭ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೌನಶ್ ಕೄ ಬಾಡ್ಕಗರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅರುಣಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಡ್ಡ್ು  ರಾಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಜುಾನ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಗು ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನೄನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಯದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುನೂನ ರು ಕೆಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುನೂನ ರು ಕೆಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿಿಂದ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮ ಿಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದ್ನು ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಯಮುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಧ್ವಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಘವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಮಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷವಂತರಾಮರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಗು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷದ್ನಶ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತ್ಯರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರೂಪ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ನು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಲಿಾಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಕುಕಿುಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭಭಮ  ಚಟಟ ಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶೇದ್ ಖತಿೇಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶೇದ್ ಖತಿೇಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಭಮ  ಶ್ಯಮು ತಳರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ USHAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಠಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತಮೂತಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಶೇಕ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಭಾಷಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಿನನ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಣಣ  ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇ  ಕುದರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಾವಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಳಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶೇಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಸನಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದ್ನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಎಯ ಫಷಣಣ  ವಿವೀ ಕಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೆಪಾಲ್ಾ ಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನೇಲಕಂಠ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರುಕಿಮ ಣಿದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಸೂಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾದೇ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಪುತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಾದ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಫನನ  ಯಾದವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಫನನ  ಯಾದವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಳಾು  ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷೃ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಸಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಸಾತ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾದೇ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ USHANTHREDDY ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆರ್ ಜನಾದಾನ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಡ್ಕ.ರಾಭಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿಪಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಭಮ  ಅಲಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷವಿತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಶೇಧಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಗಿೇಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪುಶ  ಲತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಿಂಜಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಚಚ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ  ಭೇಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮರಾಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಜನ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಬುದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಸಿಮ್ ಅಲಿ ಇಮಾಸಾಬ್ ಶೈಖ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಶಟ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಾಜ ಭಲಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಣಿಕಾಾ ಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

441 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

442 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

443 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

444 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

445 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

446 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

447 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ ಕಿಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

448 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಖಾಜಾ ಭಹಿನದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

449 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಚಚ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

450 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

451 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಆವ  ಅಿಂತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

452 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

453 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

454 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

455 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

456 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಶೇಕ ಅವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

457 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬೈಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

458 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

459 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

460 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

461 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉಮಾಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

462 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಜನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

463 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

464 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

465 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

466 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

467 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ಯ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

468 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ಯ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



469 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚುಕಿರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

470 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಯಾದವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

471 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ  ದಡಡ  ಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

472 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

473 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

474 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

475 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

476 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

477 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

478 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

479 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

480 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

481 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಯಿಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

482 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

483 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಕಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

484 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ IRAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

485 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

486 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

487 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

488 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

489 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಕುಿಂದ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

490 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಬಿೇರ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

491 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೌರ್ಲನಾಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

492 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

493 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಈಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

494 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

495 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

496 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

497 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

498 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಭಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

499 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

500 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೌರ್ಲನಾಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

501 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೌರ್ಲನಾಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

502 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

503 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಸೂಲ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

504 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

505 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಯಸಮಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

506 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಯಿನುದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

507 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

508 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

509 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

510 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಬಿಾ ೇರ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

511 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಯಸರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

512 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

513 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ m d ಇಕಾಾ ಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

514 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

515 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

516 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

517 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

518 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದ್ನಾ ಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

519 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಕು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

520 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಮುರ್ಲಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

521 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದ್ನಾ ಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

522 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೆಜಾೀ ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

523 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫದರಿಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

524 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

525 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

526 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

527 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದೇವಿ ವಿ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

528 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

529 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

530 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗ್ರಯಿಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

531 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

532 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

533 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

534 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ TIPPMMA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

535 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

536 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

537 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

538 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

539 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

540 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

541 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ  ಬೇಯಿನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

542 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಹ್ದದ  ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದಿದ ೇನ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

543 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

544 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬಿಮಾನ ಸಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

545 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಕಡ  ರೇಷಿಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

546 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

547 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

548 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

549 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

550 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

551 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

552 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

553 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

554 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

555 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ERAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

556 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

557 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

558 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

559 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಟ್ರಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



560 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

561 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿೇಯ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

562 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

563 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾವಿೇಯ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

564 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

565 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

566 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಯ್ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

567 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

568 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಬದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

569 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

570 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

571 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

572 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

573 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನುಸೂ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

574 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

575 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

576 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

577 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

578 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಪುತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

579 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

580 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

581 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಇಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

582 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

583 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

584 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭೂಶಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

585 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

586 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುರೇವರೆಡ್ಕಡ  ಭದಿನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

587 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

588 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

589 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

590 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಾ ಹಾಮ ನಂದ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

591 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

592 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

593 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

594 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

595 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

596 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತುಳುಸಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

597 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಾತರೆಡ್ಕಡ  ಚನಾನ ರೆಡ್ಕಡ  ಗತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

598 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

599 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

600 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

601 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೆಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

602 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭವಕ ಬಿಐ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

603 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

604 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

605 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭವಕ ಬಿಐ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

606 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

607 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

608 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

609 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಸರುನಾಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

610 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲರೆಡ್ಕಡ  ಗ್ರು ಟಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

611 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಬುದ ಲ್ ಗಫೂರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

612 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮೇನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

613 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

614 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

615 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

616 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

617 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

618 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

619 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಮಾಲಿ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

620 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

621 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

622 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ  ಸನಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

623 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಭತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

624 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

625 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

626 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಠಲರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

627 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೆಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

628 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

629 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

630 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

631 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

632 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

633 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಾಡ್ಕಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

634 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷರಿತ್ಯ ಜುಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

635 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಉಶ  ಜುಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

636 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶನು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

637 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲಭಮ  ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

638 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

639 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

640 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

641 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

642 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

643 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

644 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

645 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

646 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷರೇಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

647 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

648 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

649 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

650 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾದವ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಕೇೇಟಾಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



651 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾದವ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಕೇೇಟಾಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

652 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

653 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

654 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ K.M.Sungankar ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

655 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಮ ಣಣ  ನಾಯಿಿನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

656 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

657 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಿ  ಜುಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

658 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

659 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

660 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

661 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

662 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

663 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅವಭಮ  ನಾಯಿೇಚಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

664 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷರಾಜ ಕಂಬಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

665 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

666 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ GOVIND ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

667 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವವ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

668 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಿನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

669 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

670 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸರಿ ಫಮಲಂಪಟ್ರ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

671 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಿಂಹುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

672 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಶ್ಯ  ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

673 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

674 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ  ಇಿಂದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

675 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಶ್ಯ  ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

676 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾತಿಾಕ್ ಕರ್ಲಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

677 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂದೆಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

678 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಕುಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

679 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಕುಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

680 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಮು  ಕೇೇಭಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

681 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣಣ  ಇಿಂದನಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

682 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

683 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

684 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

685 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೆಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

686 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜನಾದಾನರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

687 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಬು ತಳವಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

688 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಬು ಅವ  ತಳವಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

689 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

690 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

691 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

692 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನುರಾಧ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

693 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

694 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುನಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

695 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

696 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

697 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಧೂಳಮು  ಸಾೀ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

698 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಭಾವಚ ಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

699 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

700 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

701 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

702 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

703 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಾಜಭರ್ಲಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

704 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯು ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

705 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಸಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

706 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

707 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

708 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

709 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಣಣ  ಭಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

710 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

711 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

712 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂಪಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

713 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

714 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

715 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

716 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೌಭಾಗು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

717 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ   ಉಪಾಲ್ ಬೇಯಿನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

718 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

719 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

720 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

721 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

722 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

723 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಿಬೂಫಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

724 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

725 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತ ಗಲಾ  ಗಂಡರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

726 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾರಾಮಣ್ ಗ್ರರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

727 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

728 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

729 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

730 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

731 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

732 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

733 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

734 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಚಚ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

735 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

736 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

737 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುದವಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

738 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುರೇಖಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

739 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

740 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

741 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



742 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂಗ್ರ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

743 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

744 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಲಿಿಂಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

745 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

746 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಾಯತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

747 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

748 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

749 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೆಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

750 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

751 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

752 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

753 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ MOJIS ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

754 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚನನ ಫಷೃ   ಪ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

755 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡ  ಬಿರಾದ್ನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

756 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

757 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುದವಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

758 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಶೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

759 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

760 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಶ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

761 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಣಿಕ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

762 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಶೇದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

763 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

764 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

765 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

766 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾ ಚಂದಾ ನನನ  ನೂಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

767 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಳಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

768 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

769 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

770 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

771 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

772 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

773 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

774 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

775 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

776 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

777 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಟಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

778 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇನಾಖಿದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

779 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

780 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

781 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

782 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

783 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

784 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

785 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

786 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

787 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

788 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

789 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

790 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

791 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಚಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

792 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

793 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

794 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

795 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

796 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫನನ ಮು  ಸಾೀ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

797 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಬು ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

798 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

799 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

800 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಿಚಚ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

801 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫನಮೇೇಸನ್ ಪಂಚಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

802 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯನ  ಕುಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

803 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

804 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

805 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಮುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

806 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮೇರ್ ಟ್ರಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

807 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಉಸಾಮ ನ್ ಟ್ರಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

808 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಕಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

809 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜೈತುನ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

810 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಾನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

811 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಯಾಖಾತ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

812 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

813 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

814 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

815 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಶೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

816 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತು ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

817 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ  ಕುಿಂಬಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

818 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ೇ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

819 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

820 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಂಡೆಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

821 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಚವಾೄ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

822 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಕೃಶಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

823 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

824 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನರೇಶ್ ಸಾಯುಾ  ಕೇೇಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

825 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

826 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

827 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

828 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

829 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

830 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ ರಾಮವೀ ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

831 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಕಿಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

832 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



833 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

834 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

835 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

836 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

837 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

838 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಷತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

839 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

840 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದಿರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

841 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

842 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶೇಭಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

843 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

844 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

845 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

846 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ ಮು  ಬಿಚಚ ಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

847 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

848 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

849 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ರಾವೂಫ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

850 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮುಲು ಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

851 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

852 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

853 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

854 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

855 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

856 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬುಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

857 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

858 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೈಮದ್ ರ್ಲಮಕ್ ಟ್ರಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

859 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

860 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂಗೆಾ ಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

861 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

862 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

863 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷತು ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

864 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

865 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚನನ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

866 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

867 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಿನಾಿಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

868 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

869 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮರ್ಲಾ ಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

870 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫನಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

871 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

872 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

873 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

874 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

875 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

876 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

877 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

878 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶವಾನಂದಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

879 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜೇಯಸಾಹೇಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

880 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

881 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

882 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

883 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

884 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

885 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

886 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿಂಡ್ಡ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

887 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

888 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮ್ ರಾವ್ ದೇವಪಾಿಂಡೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

889 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

890 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಗಪರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

891 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

892 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

893 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

894 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

895 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಬಿ ರ್ಲಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

896 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

897 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

898 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

899 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

900 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

901 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

902 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

903 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

904 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

905 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

906 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

907 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

908 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಾಾ ಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

909 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

910 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಲಕಿೂ ಮ  ದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

911 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

912 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

913 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೂಜಾರಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

914 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಹಾಬದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

915 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

916 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

917 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೆಿಂಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

918 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

919 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಚಚ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

920 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಈಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

921 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾು ಟ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

922 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

923 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತೆು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



924 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

925 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

926 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

927 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

928 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

929 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿರಿಮ ನಾಯಿೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

930 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

931 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

932 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

933 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

934 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಕಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

935 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

936 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

937 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲರ್ಲಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

938 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಕಿಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

939 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಜಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

940 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

941 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

942 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

943 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

944 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

945 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

946 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

947 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

948 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

949 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಭಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

950 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಕಿಫಳಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

951 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಯಷೀ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

952 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

953 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

954 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೆಫ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

955 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

956 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾವ  ಮಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

957 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

958 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

959 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಣಣ  ತೆಿಂಗ್ನರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

960 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷರೇಜನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

961 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

962 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೆಿಂಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

963 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

964 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

965 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಗವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

966 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

967 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

968 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ  ಯಾದವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

969 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

970 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

971 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಶೇದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

972 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

973 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

974 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

975 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

976 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

977 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗಿೇಯಥಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

978 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

979 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

980 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

981 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಭಮ .ಷಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

982 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

983 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

984 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೈಜನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

985 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

986 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

987 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

988 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

989 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

990 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

991 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಕಿಯಣಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

992 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಜು ತಳವಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

993 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವೀ ಯಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

994 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

995 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಣತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

996 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

997 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

998 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭಾರ್ಲಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

999 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1000 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1001 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1002 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1003 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1004 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1005 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1006 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1007 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಶೈಲಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1008 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಬಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1009 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1010 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1011 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1012 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1013 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1014 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1015 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1016 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1017 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1018 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1019 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1020 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1021 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1022 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1023 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಸಿಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1024 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1025 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1026 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1027 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1028 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1029 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1030 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ್ರರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1031 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಮತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1032 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1033 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಿಿಂತ್ಯಲಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1034 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತುರ್ಲಜು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1035 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1036 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1037 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ  ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1038 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1039 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1040 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಠಲನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1041 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1042 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ  ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1043 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1044 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವ  ಏಳೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1045 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಠಲನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1046 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1047 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1048 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1049 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1050 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1051 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1052 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1053 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1054 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹೇಮಾಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1055 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ IMAM SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1056 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆನಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1057 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶೇಖ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1058 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಶ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1059 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1060 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ IMAM SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1061 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1062 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1063 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1064 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಂಜತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1065 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1066 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣಣ  ಭಲಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1067 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1068 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1069 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಬಿಕಾ ವಿವೀ ನಾಥ ಜಮಾದ್ನರ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1070 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಭಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1071 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1072 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1073 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1074 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1075 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ  ಭಧುಗು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1076 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1077 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1078 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1079 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1080 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1081 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1082 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1083 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1084 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1085 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗನಾಡ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1086 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜು ೇತಿ ಎಸ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1087 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಕಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1088 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ SAYD SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1089 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1090 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1091 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1092 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1093 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಭಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1094 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1095 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1096 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1097 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನೄಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1098 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ಕಾಶ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1099 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫದ್ನಯ ಸುರ್ಲತ ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷರೇಜಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಶಟ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹೈದರ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಿಿಂಗ್ರರೆಡ್ಕಡ  ಬಿ ಶೇರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಹೇಫರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಂಡ್ಕಗಿ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ  ಇಮಾಮ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರುಪಾಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾನು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತುಳಜಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ AMBAVVA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಿರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮುಲು ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಜಜ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸರಿನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವೈ ಬಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಿಿಂಬಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಶಮಾಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗೆಾ ಡ್ಕಡ  ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿಭಮ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಖದೇರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಟ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಈಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಜಾತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆಿಂಟ್ರಾ ಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಚಾಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ USHAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಶ್ಯಲಕ್ಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂಡೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಫಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಉದಯ್ ಆಚಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುನೄನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಿಂಬಿಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜು ೇತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಯಗಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಯಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇೇನಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಬೌವಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರ್ಲಲಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂಜೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಿರಂಜೇವಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುನಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಭಲತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ  ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆಿಂಜನಮ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆಮೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಿಿಂಬಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಲು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜಶಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೈದ್ನಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷದ್ನನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಎಲ್ಾ ೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನಮ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರುದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಷತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇವೀ ರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಷತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಾಗು ಶಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಟಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಕೃಶಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಬೂಬ್ ಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ  ಜಮಾದ್ನಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜನಾದಾನ ದಡ್ಡ್ಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಗನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಕುಿಂಬಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭಶೇಖಯಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ   ಗೌಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕಲುಾ ಗಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಲಿಿಂಗ  ತಿ ಣಣ  ಜಕನ ಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕರ್ಲತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಎಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ  ತಳವಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇರಾಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಬಿ ರ್ಲಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಡಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ  ಶೇರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಯಳ್ಳ ಮೇೇಸನ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಜೇರ್ ಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷದ್ನನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಗಳೂರು ನಯಸಿಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಕಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸಮ ದ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎಿಂ ತಭಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ  ಜೇಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾತ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ  ತಲರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಚಚ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಚಚ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಮಂಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎಸ್ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎಸ್ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಣಣ  ಕೇಿಂಡೆಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಘಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನವಾಜರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲಸಾೀ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1441 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1442 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1443 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1444 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1445 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1446 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1447 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1448 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1449 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1450 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1451 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1452 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಾ ದಿೇಪ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1453 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1454 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1455 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1456 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1457 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1458 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಭತ್ಯಜೆಾ ೇಗಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1459 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1460 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1461 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1462 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಕುಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1463 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1464 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಕುಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1465 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1466 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1467 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಿಂದಾ ಸೇನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1468 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟರಾಭರೆಡ್ಕಡ  ಕೄ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1469 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನುಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1470 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗವಿನೇಳ ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1471 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1472 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷರೆಡ್ಕಡ  ನಾಿಂಚರ್ಲಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1473 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1474 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಭರ್ಲಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1475 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1476 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1477 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಭಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1478 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲನ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1479 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಿೇಯ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1480 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1481 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1482 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1483 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಶೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1484 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1485 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1486 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1487 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆಿಂಬಾಾ ಮ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1488 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1489 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1490 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇನಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1491 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1492 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇವ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1493 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1494 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗಜೇನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1495 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಭಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1496 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗಜೇನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1497 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮಾ ಚಾಮಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1498 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1499 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1500 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1501 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1502 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1503 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಳದಿಲಿಾ  ಅನುಸೂಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1504 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಪಜಲ್ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1505 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1506 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1507 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಹಾಡ್ಕದ್ನದ ರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1508 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಹಾಡ್ಕದ್ನದ ರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1509 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1510 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1511 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆಿಂಜಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1512 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನುಸೂಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1513 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಯೆು ೇದ ಮೌರ್ಲನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1514 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಡ್ಕ.ರಾಭಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1515 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1516 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1517 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1518 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1519 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಾ ಕಾವ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1520 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಡ್ಕಯುಕಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1521 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1522 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1523 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1524 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1525 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಷತ್ಯತ ರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1526 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1527 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಹಾಬುದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1528 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1529 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1530 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುರುಾ ಸಾದ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1531 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1532 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂಡೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1533 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಚರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1534 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1535 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೊೇವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1536 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1537 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1538 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1539 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತಿನ ೇ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1540 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1541 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1542 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1543 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1544 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1545 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1546 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1547 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1548 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1549 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1550 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಶಡ್ ಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1551 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1552 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1553 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1554 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದತ್ಯತ ತೆಾ ೇಮ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1555 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಲೇಚನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1556 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುದವಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1557 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ  ನೇಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1558 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಾದಾನರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1559 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಾದಾನರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1560 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1561 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1562 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1563 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1564 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1565 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1566 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1567 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1568 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯವಿೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1569 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಿ ರೆಡ್ಕಡ  ಮುನುರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1570 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1571 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1572 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಕಂಠಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1573 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1574 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1575 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1576 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1577 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1578 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1579 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1580 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆಮೇನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1581 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1582 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1583 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1584 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1585 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಎಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1586 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಯಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1587 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಗಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1588 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷದ್ನನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1589 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1590 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ  ಹುಲಿಗುಿಂಡಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1591 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ APPNNA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1592 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1593 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1594 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1595 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1596 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1597 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಶೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1598 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1599 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1600 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತಿೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1601 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1602 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1603 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1604 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಜೇರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1605 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಜೇರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1606 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇದಿರಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1607 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1608 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆನಂದ ಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1609 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1610 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತು  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1611 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1612 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1613 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1614 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1615 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1616 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1617 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಳಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1618 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1619 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1620 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1621 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದ್ನು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1622 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1623 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಡ್ಡ್ ಉಮಶ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1624 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿನನ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1625 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1626 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1627 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1628 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ   ಗುಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1629 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1630 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1631 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1632 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1633 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1634 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಾನಕಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1635 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೇಜಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1636 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1637 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಮಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1638 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1639 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1640 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಹಾಬದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1641 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1642 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1643 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1644 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುನೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1645 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1646 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1647 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1648 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1649 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1650 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1651 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ್ರಾ ಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1652 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶೇಭಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1653 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೇಲನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1654 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೇಲನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1655 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1656 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಬಿಾ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1657 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1658 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಹಿೇರುದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1659 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭಠ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1660 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1661 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1662 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1663 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1664 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1665 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1666 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1667 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1668 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1669 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1670 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಹಿೇರಾ ಬಿಐ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1671 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1672 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1673 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1674 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1675 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1676 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1677 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1678 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1679 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1680 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕು ಭಮ  ನಂದಿಗಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1681 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುನಂದ್ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1682 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1683 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1684 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಕಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1685 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1686 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1687 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1688 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1689 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1690 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಶೇಡ್ಕನ್ ಸೆಯಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1691 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂಡಪಾವ ಶೇರಿಲಿ ಶೈಖ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1692 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1693 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1694 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1695 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಾಷಿೇರ್ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1696 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1697 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಾು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1698 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಷ್ಣ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1699 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1700 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಚಚ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1701 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭದನಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1702 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1703 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈವೀ ಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1704 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1705 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1706 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1707 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲರ್ಲಪ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1708 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1709 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಷ್ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1710 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1711 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1712 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1713 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೆಿಂಟ  ಬಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1714 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೆಿಂಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1715 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೆಿಂಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1716 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷೀ ಿಂತೆಾ ಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1717 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಗೆಾ ಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1718 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಮೃತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1719 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1720 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1721 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1722 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಶಂಕಯಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1723 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1724 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1725 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೂರುಮೂತಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1726 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1727 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಡೆಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1728 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಣಣ  ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1729 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1730 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭಾಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1731 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಷಾ ಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1732 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1733 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1734 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಕೃತಭಮ  ಸಫಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1735 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1736 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1737 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1738 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೊಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1739 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1740 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1741 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1742 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1743 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಜನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1744 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1745 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1746 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1747 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1748 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1749 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1750 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1751 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1752 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷೀ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1753 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಜಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1754 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಮ್ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1755 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1756 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1757 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶೇಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1758 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1759 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1760 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1761 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1762 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1763 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಹಾಾ ದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1764 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1765 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಧಿಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1766 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1767 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1768 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖಯ ಭಠತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1769 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1770 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1771 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1772 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಜ್ ವಿ ಆನೄಪೊಾ ೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1773 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1774 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1775 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಭಮ ದ್ ಯಶೇದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1776 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1777 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1778 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿಿಂಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1779 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1780 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1781 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣುಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1782 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1783 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1784 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1785 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1786 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1787 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1788 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1789 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1790 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1791 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾವಚ ಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1792 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೇತನ್ ಪೊವಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1793 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1794 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1795 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಾಷೀ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1796 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಾನಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1797 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1798 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1799 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1800 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1801 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಶಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1802 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1803 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1804 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಠಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1805 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂಜೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1806 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಿಂಗ  ಗಲಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1807 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವ  ಗಲಾ ರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1808 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1809 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1810 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1811 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಣಣ  ಫಳಿ  ಗಲಾ ರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1812 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1813 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1814 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1815 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಚವಾೄ ಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1816 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿವನ್ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1817 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ನಂದೂರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1818 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ  ಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1819 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1820 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಂಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1821 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1822 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಗಭಮ  ಫಯಾದ ರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1823 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1824 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೂರಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1825 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತರಾಮ ಅಗಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1826 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಮವೀ ಯ ಇಿಂಜಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1827 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಭದಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1828 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಮ  ಬಿಡಪ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1829 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿಾ ಮೂತಿಾ ಸಾೀ ಮಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1830 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಜಗುಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1831 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1832 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಶೆಟಟ  ಚಂದಾ   ಅಭನಂದಿಸಿದರುಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1833 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MERAJ.P ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1834 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1835 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಹಿನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1836 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1837 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಯನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1838 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಪಾಷಾ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1839 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1840 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮವೀ ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1841 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1842 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1843 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗವಣಿ ಎಸ್ ಸಿಿಂಧೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1844 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1845 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1846 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1847 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1848 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ಯಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1849 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತು ನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1850 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1851 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1852 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1853 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇಿಂದಾ  ವಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1854 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1855 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೌಭಾಗು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1856 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ರಾ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1857 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1858 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1859 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1860 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಡ್ಕಆರ್ ಕಾವ  ಬುದಧ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1861 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1862 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1863 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಭಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1864 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1865 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1866 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ಉಮಾಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1867 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇಯಭಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1868 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುರುಳ್ಳ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1869 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇಶೈಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1870 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1871 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1872 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೌನಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1873 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1874 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1875 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1876 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಕ್ಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1877 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1878 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1879 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1880 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1881 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೆಸೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1882 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1883 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1884 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ  ಫಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1885 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಭನಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1886 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1887 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1888 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1889 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಾರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1890 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಲಿತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1891 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ RAM ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1892 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1893 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ತೆಲಕೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1894 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1895 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಾಗು ರೇಖಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1896 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1897 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1898 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1899 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1900 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1901 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1902 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1903 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮರ್ಲಾ ಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1904 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1905 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರೈ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1906 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1907 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣಣ  ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1908 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1909 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿಯಾಜ್ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1910 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1911 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹೆಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1912 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1913 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರ್ಲಾ ಫಕಸೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1914 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1915 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ  ಅಬೇಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1916 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1917 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಮ್ ಡ್ಕ ಅಬುದ ರ್ಲಾ  ಎಸ್ಎಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1918 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1919 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1920 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಲೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1921 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1922 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮಶಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1923 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಕಾಿಂತ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1924 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



1925 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1926 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1927 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1928 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1929 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1930 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1931 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1932 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1933 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಲಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1934 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1935 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1936 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1937 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1938 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1939 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1940 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1941 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಶೈಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1942 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1943 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಷತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1944 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಕಾರಾಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1945 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೈಜನಾಥ ವಂತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1946 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಲತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1947 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1948 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1949 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1950 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1951 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1952 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1953 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1954 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಾಪಾಲಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1955 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1956 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1957 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1958 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1959 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1960 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1961 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇವೀ ರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1962 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1963 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1964 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಈಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1965 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1966 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1967 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಲಿಾಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1968 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1969 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಿಂಜನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1970 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಸಳಯಕಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1971 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1972 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1973 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1974 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕವಿತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1975 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಡಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1976 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಣಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1977 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಶೇನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1978 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶೇಭಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1979 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೆಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1980 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1981 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1982 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1983 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕತರಾವ್ ಸಗಯಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1984 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುನಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1985 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1986 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಮ ಗೌಡರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1987 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1988 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1989 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1990 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುನಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1991 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಿೇರ್ಲತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1992 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಎಿಂ ಸಂಗವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1993 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1994 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಿಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1995 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಸಂಗ್ರವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1996 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠ ನಂದೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1997 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1998 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ತಡಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

1999 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2000 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2001 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2002 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2003 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷೀ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2004 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2005 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರ್ಲಲಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2006 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2007 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2008 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2009 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳಾರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2010 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2011 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2012 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮ ಿಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2013 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಚಚ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2014 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾತ್ಯಳ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2015 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2016 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2017 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಿಂಜಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2018 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2019 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಮಾಮ  ಬಾು ಗರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2020 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2021 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಿಾ ಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2022 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2023 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2024 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2025 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2026 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2027 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2028 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜೇಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2029 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2030 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2031 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2032 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2033 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇಯಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2034 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೌಲನ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2035 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2036 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮ್ ಹಾಡ್ಕದ್ನದ ರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2037 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2038 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2039 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಸಿರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2040 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2041 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2042 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2043 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಕಿಂದಾ  ರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2044 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2045 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸಭಮ ದ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2046 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2047 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2048 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2049 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನೄಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2050 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2051 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2052 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2053 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2054 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2055 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2056 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2057 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2058 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2059 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2060 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಗನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2061 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಭಮ  ಕಣ್ಣಣ ತಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2062 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುನಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2063 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜನಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2064 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ   ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2065 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2066 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2067 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2068 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಘವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2069 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಾ ಹಾಮ ನಂದ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2070 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2071 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2072 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕರ್ಲತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2073 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಮು  ಸಾೀ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2074 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ  ಚಾಮಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2075 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2076 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ  ಜೇಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2077 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆಿಂಜಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2078 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2079 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2080 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2081 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2082 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2083 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಶಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2084 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗ್ರಾ ು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2085 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷತು ಶರ್ಲ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2086 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2087 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2088 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2089 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಸೆಾ ಡ್ಕಡ  ಪಾಳು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2090 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಷು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2091 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಿಬೂಬ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2092 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2093 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2094 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2095 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2096 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2097 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2098 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2099 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕಣಿಾಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ  ಎಿಂ ಮುದ್ನನ ಳ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಕಾವ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾ ಣೇಶ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂಡ್ಡ್ಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಮುಗಳ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ನನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಪುತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಲಿೇರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಾವಿೇದ್ ಆಲಿ ಜಮಾದ್ನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿೇಹಾನ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶುಬವಚ ಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ  ಜಮಾದ್ನಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ್ಲಮಕ್ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಬಿಬದಿದ ೇನ್ ಡ್ಡ್ಕರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ರಿಯಾಜುದಿದ ೇನ್ ಡಕಾರೈಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾ ಮು  ಗುತೆತ ೇದ್ನಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುದದ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ   ಸೈದ್ನಕೇೇರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಣಣ  ಯಂಕಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ  ಭಟಟ ಮಾಡು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ  ಭಟಟ ಮಾಡು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬನ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಮ ಣರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಕಾಾ ಲ್ ಮಯಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮ ಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಯಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮರ್ಲಾ ಲಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಬಾಯಿ ಧ್ವಯಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ  ಷಜಜ ನಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶುಬವಚ ಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪ. ಬಿರಾದ್ನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಮೇದ್ನ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೌಲನ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಫಗವಂತನೂಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಫಗವಂತನೂಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಸಜಾದ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರಿಫುದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಸಿರೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಂಕಟ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಿತ್ಯಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಾಜಮಮ ಬಭಮ ನಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣಸಿದದ ಮು  ಭಠತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯಿರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MADEPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಸಂಗ್ರವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ನಾಥರೆಡ್ಕಡ  ಮಾಯಭಕಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಕಡ  ದೇವಮುಖ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷವಾರೆಡ್ಕಡ  ಎಿಂ ಮಾಯಭಕಲ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಸು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣಣ  ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಠಲರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಬ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಅಯಳ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಮ್ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಸಳಯಕಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬೈ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಿಂಜಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಯದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆನಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತು ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬೈಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೄ ವಣುಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೂಮಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಶಗಿರಿರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಾಷನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಇವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತು ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷತು ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಕಿೇರ್ ಪಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಯಾನಂದ್ ಸಾೀ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಶರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ಭಾಕಯ ರಾವ್ ಎಿಂ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಎಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಣಣ  ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿೇತ್ಯರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನೇಯಜಾಕಿೂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷಟ ಭಮ  ಕರ್ಲಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಕೄಾ ೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಮಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಯೇಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಬಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ನಂದೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಕಿಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶೇಲ ಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೆಲ  ಮಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಂದಾ   ಮಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ  ಬಿ ಹೆಳಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಕಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಭಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಎಎಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಮೆಕಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ  ಲಂಗೇಟಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೌರ್ಲಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪರ್ ಷಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಧಿಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹೇಮುದಿಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷರೇಜನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶಮ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶಮ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವೀ ರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾರ್ಲಭಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ  ಜಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಶೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೇಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಮ  ಮತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲಿಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಜಜ ರ್ ರಾಭದ್ನಸ್ ಚವಾೄ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ  ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ  ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ RAM ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇರೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಶ್ಯು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಿಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲರಾಮ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಬುದ್ನಸ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2441 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುರ್ಲಜು  ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2442 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2443 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2444 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2445 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2446 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಾಿಂಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2447 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2448 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2449 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2450 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಡ್ಡ್ು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2451 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2452 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2453 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೃಶಣ  ಚವಾೄ ಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2454 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊೇಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2455 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಿೇಕ್ ಗುಡುಸಾಲಿರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2456 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2457 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2458 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2459 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2460 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2461 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2462 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಗರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2463 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2464 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2465 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಪಾಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2466 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2467 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2468 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2469 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2470 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2471 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಫಷ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2472 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2473 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2474 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2475 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2476 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂದಿೇ ಸಂಗವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2477 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2478 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2479 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2480 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2481 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2482 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಿಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2483 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2484 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೈಫನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2485 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗದೇ  ಬೇಯಿನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2486 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2487 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಹೇಬ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2488 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುತತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2489 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ IRAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2490 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಧ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2491 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2492 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2493 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2494 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಾಮುಿಂಡೇವೀ ರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2495 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2496 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2497 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2498 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವವಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2499 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಿಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2500 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶೇಕ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2501 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2502 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಪ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2503 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2504 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2505 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇಶೈಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2506 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2507 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುರುಗಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2508 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗ್ರಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2509 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತು  ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2510 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2511 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2512 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2513 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಶಧರ್ ವೈದು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2514 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2515 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2516 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2517 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಭಮ  ಕು ಗಿರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2518 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2519 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2520 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2521 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2522 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2523 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2524 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2525 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಲಿಮಾ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2526 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2527 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಿಂಜನಮಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2528 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲ್ಾ ೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2529 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಪುತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2530 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಿವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2531 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2532 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2533 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುತತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2534 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2535 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಯಪೊದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2536 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಡ್ ಹುಸೇನ್ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2537 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚುನುನ  ಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2538 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೈಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2539 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2540 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಣತ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2541 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2542 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಶುರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2543 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2544 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಮೇದ್ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2545 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2546 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚೇಟುಮಮನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2547 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2548 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2549 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2550 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಗವಂತ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2551 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭನಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2552 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2553 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2554 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2555 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನವಿೇನಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2556 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2557 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರೇಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2558 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫದಾ  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2559 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2560 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2561 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2562 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ಭು ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2563 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2564 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಮಂಗರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2565 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷತು ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2566 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಭಮ ಡ್ಕ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2567 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2568 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ನಮೇೇದಯ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2569 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ತಿಮಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2570 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2571 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2572 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2573 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಶನಾಥ್ ಭೇಭಸೇನ್ ಟೊೇನೄಕರ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2574 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆನಂದರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2575 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2576 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2577 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2578 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2579 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮ ಿಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2580 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮ ಿಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2581 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಪೆಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2582 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2583 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2584 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜೇಲಿ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2585 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2586 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2587 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ಭಾಕಯ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2588 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಟಾ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2589 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2590 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2591 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2592 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2593 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷವಂತ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2594 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2595 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2596 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2597 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2598 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಚಚ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2599 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2600 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿವೀ ನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2601 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಅವಂತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2602 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಬಾಾ ಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2603 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2604 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2605 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2606 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2607 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2608 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಘವಿಂದಾ  ಸೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2609 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2610 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಜುಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2611 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ MD ಖಾಸಿಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2612 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2613 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2614 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ  ಭಮತ್ಯರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2615 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2616 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೂಭಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2617 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2618 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2619 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಹು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2620 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವ  ಚೆನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2621 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2622 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜಲಭಮ  ಫಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2623 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2624 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಿಂಗಭಮ  ಚೆನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2625 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಲಚನಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2626 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2627 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಘರಾಜ ರಾಟೊೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2628 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2629 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2630 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2631 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2632 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2633 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2634 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಿಂಜಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2635 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಸನಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2636 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಸಭದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2637 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ ೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2638 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ  ಡ್ಡ್ಡ ಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2639 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ  ಎಲ್್ ಹೆಳಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2640 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2641 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಸಯಳಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2642 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಕಿನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2643 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2644 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2645 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಲಿಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2646 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಕೃಶಣ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2647 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2648 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2649 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೂಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2650 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಟಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2651 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2652 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಳಜಾರಾಮ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2653 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2654 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2655 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2656 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2657 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲರ್ಲಖ ನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2658 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನುಷಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2659 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಭಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2660 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಲ ನಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2661 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2662 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2663 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಾಜಾಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2664 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2665 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಸಗರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2666 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಚಚ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2667 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2668 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2669 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2670 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಣೆಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2671 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ಕುಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2672 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2673 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2674 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2675 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2676 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2677 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2678 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2679 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2680 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2681 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2682 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2683 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಣಣ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2684 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2685 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2686 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2687 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಂಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2688 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2689 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2690 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2691 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2692 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2693 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಸಿಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2694 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗದಂಫ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2695 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2696 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2697 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2698 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ಮೇಳಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2699 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2700 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಸಿಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2701 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2702 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2703 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2704 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2705 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಮೄಾ ಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2706 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2707 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2708 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2709 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2710 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2711 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2712 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2713 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2714 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2715 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿಭಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2716 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2717 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2718 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿಭಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2719 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಭವನ ಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2720 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೄಗ್ರಲಿಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2721 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಮು ಶ್ಯಭ  ತಳರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2722 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2723 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವಕಾನಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2724 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಯಾನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2725 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2726 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2727 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾತಲ  ನಂದೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2728 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶೇಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2729 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2730 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2731 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2732 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2733 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2734 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮು ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2735 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2736 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2737 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2738 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2739 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2740 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2741 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2742 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2743 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲೇಕಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2744 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2745 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇತಿ ರ್ಲಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2746 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2747 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2748 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಶೇರ್ ಮಯಾು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2749 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಾ ಸಮ ರ್ಲಿಂಬಿಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2750 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2751 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2752 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2753 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲೇಕಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2754 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2755 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷತಿದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2756 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2757 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಖಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2758 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶೇಭಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2759 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2760 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2761 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2762 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2763 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2764 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2765 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2766 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2767 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2768 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ  ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2769 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2770 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭನಾಥರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2771 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪುಷಾ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2772 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಜಾಾ ನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2773 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2774 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2775 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2776 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಎಿಂ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2777 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2778 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2779 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2780 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ  ಲಡ್ಡ್ಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2781 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ರ್ಲಧ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2782 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಒಿಂಾ ಕಾಶ್ ಲಡಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2783 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ ಾ ಭು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2784 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2785 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2786 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2787 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾತಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2788 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2789 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತ್ಯರಾಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2790 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೂಣಿಾಮಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2791 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ   ನಾಯಿೇಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2792 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2793 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖೈರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2794 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಘವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2795 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2796 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2797 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಖ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2798 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಮಾತನಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2799 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2800 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2801 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2802 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನುಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2803 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2804 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ್ಯ ಪಿಂಜಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2805 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ NABI SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2806 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2807 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2808 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2809 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2810 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2811 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ RAM ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2812 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2813 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2814 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತು ು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2815 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2816 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2817 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2818 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಭಾಗಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2819 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರೆಪ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2820 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2821 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ ಸಡದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2822 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2823 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗಾಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2824 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2825 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2826 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದತ್ಯತ ತೆಾ ೇಮ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2827 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಗಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2828 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಭೂಶಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2829 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2830 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2831 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಬದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2832 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2833 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2834 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2835 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2836 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2837 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2838 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2839 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2840 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2841 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2842 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣುಕಾ ಸುಬಾನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2843 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶೇರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2844 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2845 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2846 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೆರ್ಲರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2847 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2848 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2849 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2850 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠ ಕಯಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2851 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2852 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2853 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2854 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣಣ  ಇತತ ಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2855 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2856 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2857 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣಣ  ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2858 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2859 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2860 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2861 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2862 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸಮೂದ್ ಮಯಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2863 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸಮೂದ್ ಮಯಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2864 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2865 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2866 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2867 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗುಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2868 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2869 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2870 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2871 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿೇತ್ಯರಾಭ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2872 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2873 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2874 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2875 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2876 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2877 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನೄ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2878 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2879 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಶೇಧಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2880 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2881 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2882 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2883 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2884 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2885 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2886 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ  ಸಯಳಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2887 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖತರ್ಲಪ್ ಲಂಗೇಟಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2888 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2889 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2890 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2891 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ನಾಯಿೇಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2892 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಷಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2893 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2894 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2895 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2896 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2897 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗು ಲಕಿೂ ಮ  ನಾಯಿೇಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2898 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾಕಿೂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2899 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2900 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2901 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಗೇವಿಿಂದನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2902 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2903 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ   ಷತು  ನೇರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2904 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2905 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2906 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2907 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮನಾ ಟ್ರಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2908 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮನರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2909 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2910 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2911 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಬು ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2912 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2913 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2914 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಚಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2915 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2916 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಧಭಾ ರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2917 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ  ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2918 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ  ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2919 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಎಡ್ಕಜ ಅನತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2920 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಕಲಿ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2921 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2922 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2923 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2924 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2925 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



2926 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2927 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2928 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಣಿಕಾಾ ವ್ ತೇಲಿ್ಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2929 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2930 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2931 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2932 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2933 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಕ್ಷ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2934 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2935 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತುಳಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2936 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2937 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಫಾ ಮು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2938 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2939 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2940 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2941 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2942 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2943 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2944 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2945 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2946 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2947 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2948 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಧಯಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2949 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಮೇೇದ್ ವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2950 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸತಿತ ಯದ ಜಹಾನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2951 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2952 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ ಪುಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2953 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2954 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಣಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2955 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2956 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2957 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವೀ ನಾಥ ESAP ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2958 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಕರ್ ಎಷಪಾನೇರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2959 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2960 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2961 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಭುಲಿಿಂಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2962 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2963 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2964 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2965 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಮುನಮುದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2966 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2967 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2968 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2969 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2970 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2971 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2972 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2973 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2974 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2975 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2976 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2977 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2978 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2979 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2980 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2981 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಭತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2982 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2983 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2984 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2985 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2986 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿಭಮ ೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2987 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಫೀ  ನಂದೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2988 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2989 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಮೂತಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2990 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಡಡ  ಸುಫಾ ಣಣ  ವಿಕಾರಾಬಾದ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2991 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದ್ನನಂದ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2992 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಿನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2993 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶೇರಾವ್ ಬಂಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2994 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಡಳಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2995 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2996 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಯೂಮ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2997 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇರ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2998 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2999 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3000 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3001 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3002 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3003 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಭಾಗೇಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3004 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3005 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3006 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮು ಭಮ  ಅಲಾ ಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3007 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3008 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3009 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3010 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3011 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3012 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3013 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3014 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3015 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3016 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜಯ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3017 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3018 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3019 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3020 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3021 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3022 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಪುತಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3023 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3024 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3025 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3026 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3027 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3028 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ BHDRANNA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3029 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೆನ ೇಹಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3030 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3031 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3032 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೂರಂದ  ಸಕುಾಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3033 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3034 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ಯಗಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3035 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3036 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3037 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಸ್ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3038 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3039 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗ್ರಯಿಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3040 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3041 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3042 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3043 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3044 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ  ಸಂಗವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3045 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3046 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಜಾತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3047 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ RAM RAO ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3048 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3049 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಖಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3050 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3051 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3052 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3053 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳುಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3054 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ  ಅಡೇಣಿಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3055 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3056 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠ ಬಾಡ್ಕಗರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3057 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3058 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3059 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಾನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3060 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3061 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3062 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೆಷರ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3063 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3064 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶೈಕ್ ದಷತ ಗಿರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3065 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3066 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳುಸಿರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3067 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯಯದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3068 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3069 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3070 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3071 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಿಂದಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3072 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3073 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3074 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಾ ಣ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3075 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3076 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3077 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3078 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3079 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3080 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3081 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3082 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿಂಡುಯಗ ಹಿತ್ಯಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3083 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭೃ ನ್ ರಾವ್ ಹಿತ್ಯಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3084 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಸಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3085 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲಲಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3086 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3087 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3088 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎಿಂ ಯವಿಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3089 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೌಸ್ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3090 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3091 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3092 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3093 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸಭದ್ ಮೇಬಿೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3094 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3095 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3096 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅರುಣಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3097 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3098 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3099 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಘವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಭರಾಮ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿ ವಿಂಕಟೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಿೇಯ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಷರೆಡ್ಕಡ  ಇನಾಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ  ಅನಸಾರಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶೈಲಜಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಲಿೇರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸಬೂಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ  ವಂಕನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೊೇದಗಂಡಾ  ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇಶೈಲ  ಇನಾಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಕೃಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇದಾ ಭಮ  ಪರಂಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಿೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾಿಂತೇವ ಸುತ್ಯರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ  ಅನನ ಸಾರಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿಂಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜನಾಧಾನ್ ಕರ್ಲಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಜಜ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ ಭಮ  ಷಜಜ ನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಾ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಕಿು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಂಪಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿಂಡು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇರಿ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಧೇ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಲಿತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ   ಗಲಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಸಂದ  ಗಲಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಕಡ  ಗ್ರವಿನಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿಿಂದಾ ಭಮ  ಗವಿನೇಳ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ  ಅಡವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಗಿರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಠ ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೂರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ರಾಮುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವಂತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೆಡ್ಡ್ು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಉಭರ್ ಅಕಿೀ ಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಧ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೌರ್ಲನಾಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಧುರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷವಿತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಜಮ ಮ ಇನಾಭದ್ನಯಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜಜಮ ಮ ಇನಾಭದ್ನಯಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಿಂಗೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಿಂಗೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಉತ್ಯಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಲಿತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಾಮದ  ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಭಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ ವಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ S.RAFIQ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಂಗ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗ್ರಾ ು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೇಯಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇರೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಭಮ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಭಮ   ಟ ಇಟಿಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಯಳ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಯಳ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಣಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಭಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕಯನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಘವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಭಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿೇಫಬ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುರೇಶ್.ಕೄ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷೃ ಪಾ  ಮೂು ಗಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಪೈತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೇಜ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷದ್ನಶ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಕಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶಮಾಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದತ್ಯತ ತೆಾ ೇಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೆಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಕಿೇಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಭಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇರಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶರಾಮ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಭಮ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವುನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳುಜು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ USHAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷವಂತ ಗುಲಾ ಗಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದತ್ಯತ ತೆಾ ೇಮ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಾಮ ತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಾಲಿಬಾಯಿ ಎನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಮಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಬೇಡಿರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ಬಿಚಚ ಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಜಟಟ ಪೊೇಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಭಮ ಲಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವೂಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಿಟ್ರಟ ಮ್ ಷಭತ್ಯ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಗತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮ ಿಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಧಯಡ್ಕಡ  ಗಟಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಭಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಧನ್ ಹಾಡ್ಕದ್ನದ ರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುರ್ಲಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿೇಮಾ ನಮನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಟಟ ಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉವ  ದ್ನಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನವೀ ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3441 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3442 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3443 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ  ಹಷಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3444 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3445 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾನಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3446 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3447 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ರಾಭ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3448 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3449 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲನ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3450 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3451 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುರೇಶ್ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3452 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3453 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3454 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶೈಕ್ ದ್ನವುದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3455 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿೇಯ  ಮುನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3456 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಶೇಕರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3457 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3458 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3459 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3460 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3461 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ  ನಾಯಿಿನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3462 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3463 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3464 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3465 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ  ಅಡವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3466 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3467 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ನಯಷ  ಆಭದ ಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3468 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಭೇಭಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3469 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ ಷಬ್ ಜಮಾದ್ನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3470 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3471 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3472 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3473 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3474 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3475 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3476 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3477 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3478 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3479 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3480 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನಮಾಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3481 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3482 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3483 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3484 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನಮಾಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3485 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3486 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3487 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೇಟ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3488 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3489 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3490 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೆಡ್ಕಡ  ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3491 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3492 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3493 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3494 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3495 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3496 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3497 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3498 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3499 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3500 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3501 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3502 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ RAMI BAI ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3503 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3504 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವೂಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3505 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಿತ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3506 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಿಂದರ್ ಸೈಭನ್ ಪಾು ಿಂಟುಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3507 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಎನ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3508 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3509 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3510 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3511 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3512 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3513 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3514 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ  ಸಾಮ  ಪೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3515 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3516 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೆನು ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3517 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3518 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3519 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೆನನ   ಭೇಭ  ಸರಿಜನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3520 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3521 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3522 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3523 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಾಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3524 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3525 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದವಯಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3526 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಧುತ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3527 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3528 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3529 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3530 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3531 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜೇಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3532 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂಡ್ಕ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3533 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3534 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3535 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3536 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3537 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3538 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3539 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಮಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3540 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಶ್ಯ  ಮೇನೄಪುಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3541 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3542 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3543 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3544 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3545 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3546 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3547 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3548 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3549 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3550 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾೀ ಮ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3551 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3552 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3553 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3554 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3555 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3556 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3557 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೆನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3558 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3559 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3560 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಕಾರಾಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3561 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ RAM ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3562 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ELAMMA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3563 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಅನಂತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3564 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ಸನಮ ಿಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3565 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3566 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3567 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3568 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3569 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಿೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3570 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3571 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3572 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3573 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3574 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3575 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಕಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3576 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಪ್ ಕಾಳೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3577 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3578 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3579 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3580 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3581 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ  ಮೆರ್ಲರಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3582 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಮೃ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3583 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3584 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಾಮ ು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3585 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3586 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3587 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3588 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ TIKIBAI ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3589 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಕಾು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3590 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಲಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3591 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3592 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3593 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೂಮಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3594 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3595 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3596 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3597 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಟೊೇಲಿಯಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3598 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3599 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ RAMI BAI ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3600 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3601 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3602 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿಿಂಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3603 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದವಯತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3604 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3605 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕರ್ಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3606 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಾಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3607 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3608 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3609 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3610 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿಿಂಗು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3611 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಯನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3612 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3613 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3614 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಲೇಚನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3615 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3616 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3617 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3618 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3619 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3620 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3621 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3622 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ SHABDUL ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3623 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಫದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3624 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3625 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3626 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇವಾನ  ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3627 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3628 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3629 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3630 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3631 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3632 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3633 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಯಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3634 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಜಾ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3635 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3636 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3637 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3638 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಿಂಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3639 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಫಿೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3640 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3641 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3642 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣುಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3643 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ  ಕೇಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3644 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ  ಟೊೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3645 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಭುಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3646 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3647 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3648 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭಾಲ್ ಭಯಗೇಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3649 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3650 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಬೂಬ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3651 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3652 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3653 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಣಣ  ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3654 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3655 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3656 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3657 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3658 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3659 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3660 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುಟಾಲಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3661 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3662 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶೇರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3663 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3664 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3665 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3666 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3667 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3668 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3669 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘೇಮು ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3670 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3671 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3672 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಶಮು  ಐನಾಪುಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3673 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3674 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿನಾನ  ಫಲರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3675 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3676 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3677 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3678 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3679 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ  ಸುತ್ಯನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3680 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3681 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೆಭನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3682 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3683 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3684 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3685 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3686 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3687 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3688 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖತ್ಯಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3689 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ  ಕೇಡಡ ೇರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3690 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3691 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಕೇಲ್ಕಾ ರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3692 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭಾರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3693 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಿೇರ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3694 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚವಾನ್ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3695 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3696 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3697 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3698 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮ್ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3699 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಗಲ  ಎಫ್ ಭಾಷಿರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3700 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3701 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3702 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದ್ನನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3703 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3704 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3705 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಚಿನ್ ಸಂಗವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3706 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಿರಿಸಾೀ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3707 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3708 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ನಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3709 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3710 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದೆದ ೇವೀ ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3711 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಣಣ  ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3712 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3713 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3714 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3715 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3716 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3717 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3718 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಣಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3719 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3720 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಧಿಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3721 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಫಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3722 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3723 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3724 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3725 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3726 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3727 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3728 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3729 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3730 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3731 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3732 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3733 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3734 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3735 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3736 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3737 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶನಾಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3738 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3739 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3740 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3741 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3742 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3743 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3744 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬುಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3745 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಧಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3746 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3747 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3748 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬೈ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3749 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಗಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3750 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಎಚ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3751 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3752 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ವಿೇಣ್ ಭಹಾದಿಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3753 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3754 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭದಶ್ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3755 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಕಿುಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3756 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭಾರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3757 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3758 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3759 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3760 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3761 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಿಂಡುರಂಗಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3762 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ  ಟುಲರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3763 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3764 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3765 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3766 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭಾರ್ಲ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3767 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶೇರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3768 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3769 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3770 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣಣ  ಎಚ್ ಸಫಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3771 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3772 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುದವಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3773 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3774 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3775 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶುಬವಚ ಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3776 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ೇದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3777 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3778 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮ್ ರೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3779 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3780 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ಯಾ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3781 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3782 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3783 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3784 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3785 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3786 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ   ಮುಚಖೇದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3787 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3788 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನೇತ್ಯ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3789 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಜೇಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3790 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3791 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3792 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೌಲನಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3793 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3794 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3795 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷನ  ಬಿರಾದ್ನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3796 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ತದ್ಯರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3797 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3798 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3799 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3800 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3801 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3802 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3803 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿದೆು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3804 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾು ದ್ ಇಜಾಜ್ ಜಾಪರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3805 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉಮಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3806 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3807 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3808 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3809 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3810 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಿೇಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3811 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣಣ  ಜಮಾದ್ನಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3812 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3813 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಭು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3814 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3815 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3816 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3817 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಿೇಶಿುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3818 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3819 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3820 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜು ೇತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3821 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3822 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗ್ರಧರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3823 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಿಂದಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3824 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3825 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3826 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3827 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3828 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3829 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಮೇೇದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3830 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3831 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3832 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನೄನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3833 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3834 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಾಷನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3835 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭವ  ರಂಗು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3836 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಣಥರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3837 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3838 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3839 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಮ್ ಕಿಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3840 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3841 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3842 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3843 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3844 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3845 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3846 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3847 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3848 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3849 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3850 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3851 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3852 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3853 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3854 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3855 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಚಿನಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3856 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3857 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಡಡ  ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3858 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇಿಂದಾ ನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3859 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3860 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3861 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3862 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3863 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3864 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3865 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಕುಮಾಯ ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3866 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3867 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3868 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷರೇಜಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3869 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3870 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವೀ ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3871 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3872 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3873 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3874 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3875 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3876 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3877 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3878 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3879 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3880 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3881 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3882 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3883 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿೇತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3884 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3885 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3886 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3887 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3888 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕೄಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3889 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3890 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3891 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3892 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಪಿಂದರ್ ಪಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3893 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3894 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಫಳಗ್ರಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3895 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3896 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3897 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗರಿಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3898 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3899 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3900 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3901 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3902 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3903 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3904 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3905 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3906 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಪುತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3907 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3908 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3909 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುರುಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3910 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3911 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಕಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3912 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಕಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3913 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3914 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3915 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3916 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಿಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3917 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂಡೆಪಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3918 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3919 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುರ್ಲಜು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3920 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3921 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ   ಫಗಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3922 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3923 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಷರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3924 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3925 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3926 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಮೇೇದಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



3927 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3928 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ್ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3929 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಶ್ಯಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3930 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3931 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿಿಂಬಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3932 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3933 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3934 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3935 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3936 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3937 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಕ  ಬೈಗ್ರಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3938 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಠ ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3939 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3940 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3941 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3942 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3943 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಭಣಿ ತಭಮ ನ್ ಬೇಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3944 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3945 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3946 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3947 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3948 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಬಾನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3949 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3950 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾನಾು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3951 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3952 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3953 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3954 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಫಯಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3955 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3956 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3957 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಲರಿ ದಡಡ  ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3958 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3959 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಘುನಾಥರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3960 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3961 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3962 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3963 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3964 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3965 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3966 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3967 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬೈಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3968 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ MASAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3969 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3970 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3971 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ   ಕಾಭಪೊೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3972 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3973 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3974 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3975 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಗದಿೇವೀ ರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3976 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಫಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3977 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3978 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲೈಹ್ದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3979 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3980 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸಮ ದ್ನಸಜಯತ್ಯಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3981 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೌರ್ಲನಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3982 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3983 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3984 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನೄಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3985 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಭಮು  ಕರ್ಲಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3986 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3987 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3988 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಕುಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3989 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3990 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾಭಮ  ದೇಯಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3991 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3992 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3993 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3994 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3995 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೇಣ ಸಿದದ   ಪಾಸಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3996 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3997 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3998 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಂದಿನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

3999 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಮು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4000 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ಸೇಲಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4001 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4002 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4003 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ನಾಟಕರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4004 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಸುದರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4005 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸಮೂದ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4006 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4007 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4008 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4009 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4010 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4011 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೆಿಂಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4012 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4013 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಂಡರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4014 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4015 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4016 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4017 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4018 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4019 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4020 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4021 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎಿಂ ತಭಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4022 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4023 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4024 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4025 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಸನಮರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4026 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೆಿಂಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4027 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4028 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4029 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4030 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4031 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ  ಶನಾಳ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4032 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4033 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ   ಪೆಪೊಾರ್ಲಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4034 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಶಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4035 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ೇನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4036 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4037 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4038 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮನ್ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4039 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4040 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4041 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4042 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4043 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4044 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4045 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ಯರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4046 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4047 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4048 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4049 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4050 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4051 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4052 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4053 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4054 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4055 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳ  ಬೇಗ್ರರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4056 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4057 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4058 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗ  ತಿ ಣಣ  ಪುಲಾ ಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4059 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4060 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಣಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4061 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4062 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4063 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4064 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತು ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4065 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ಅಯವಿಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4066 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ವಿಂಕಟಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4067 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4068 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4069 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷರೆಡ್ಕಡ  ಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4070 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿಿಂಧು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4071 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4072 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ವಯಣ  ಭಯಾು ಧರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4073 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಭೇಭವ  ನಂದಿಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4074 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಣುಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4075 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4076 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4077 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ಶ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4078 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಜಜ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4079 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4080 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4081 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4082 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4083 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4084 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4085 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4086 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಯಿೇಟ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4087 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನಾನ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4088 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4089 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಲ ಹುಗ್ರಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4090 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಮುಾ  ಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4091 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿಂಡು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4092 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಚಂದಾ   ಗುಡಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4093 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4094 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4095 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಾ ಭು ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4096 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಚೆನನ   ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4097 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸೂದ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4098 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4099 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುದವಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸಮ ದ್ ಮಯಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಡುಿಂಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷದ್ನನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ  ಗೇಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇರಾಜ್ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ  ಕಾಜಪೂರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಯಭಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನಮೇೇದಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಕಂ ನಯಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಧಮಾಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನಮ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಎಎಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖತಲ್ ಷಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೆನುದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ERAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಯವಿಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಪ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಬಿಾ ಯಾನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಡಡ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭದನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಿರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಶೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ KASIM SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ  ಬಂಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಟಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ RAM ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನುಸೂಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತು ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುರುಷಂ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟೇವ ಕಂಬಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಭಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಟಟ ಲ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಧು ಿಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ  ಮುನಕನಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎಪಾಾ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ERAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಷು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಚವಾೄ ಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷಿಟ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ವಪಾ  ಮಡಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ CHNDI ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭದ್ನಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿರಿಮನಾಮಕ ಅಭಯನಾಮಕ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇರೇಿಂದಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಪಯಾಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೇೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶೇಕ್ ಜೇರ್ಲನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಚಚ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇ  ಜಕಿನ್ ಬೇಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜೇನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಿನನ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಯಿಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಣಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶಮ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಿಂದರ್ ನಯಷ  ಮೇೇಟಕಲಿಾಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಮುದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಯತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಕವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿ ಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಕುರುಪೊೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೌರ್ಲಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಷಾಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜೇ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜರ್ಲನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಡ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೌರ್ಲನಾ ಷಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಸಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಬಾು ಗರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ  ಭಾಯತಿೇಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮ ಿಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಚಚ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಗವಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಿಂಗಭಮ  ಚೆನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂದೆಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ವಣಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಯಮಾಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ  ಕನಕ  ಕನಗಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೆನನ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಾ ಭಾಕಯ ಮುನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫನನ   ಷರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಗೌಸ್ ಸುಿಂಡಿ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬೇನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಮೃತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಶೇದ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಾಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನವಾಜ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೌರ್ಲನಾ ಷಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೇಮಾಾಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಮೃತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವ  ಸಿ ನಾಯಿಿನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ  ಸನಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವ  ತಿಭಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತು  ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶೇಖಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂಡಗಿಂಡ ಬಾಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಮಾಮ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಗದದ ಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಷಾ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಷಕುರು ಕಷತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಷ್ಣಣ  ಅಡ್ಕಗರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಬಾು ಮ್ ಗಟಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ   ಚೆನನ   ಅಗಷರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿರುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಭರೇವೀ ಯ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4441 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಪಾಟ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4442 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಖೇವಿಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4443 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4444 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4445 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4446 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಲ್ ಷಸಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4447 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4448 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4449 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4450 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಟೊೇಡೆನಾಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4451 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4452 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣಣ  ಎರೆಭಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4453 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4454 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4455 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4456 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4457 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4458 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4459 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4460 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಧಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4461 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4462 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿದ್ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4463 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಎಿಂ ಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4464 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4465 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4466 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ GOVIND ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4467 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4468 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ GOVIND ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4469 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4470 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಚವಾೄ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4471 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4472 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4473 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಾು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4474 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4475 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4476 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4477 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4478 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4479 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4480 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4481 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4482 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4483 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4484 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4485 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4486 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4487 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4488 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4489 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4490 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4491 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4492 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ  ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4493 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4494 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4495 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4496 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಗವಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4497 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಯತಿೇವ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4498 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಯತಿೇವ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4499 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4500 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4501 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಿಂಜಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4502 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4503 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4504 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ವಿೇಣಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4505 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರ್ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4506 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4507 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4508 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4509 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4510 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4511 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4512 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4513 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4514 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4515 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4516 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4517 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4518 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4519 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4520 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4521 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷದ್ನನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4522 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4523 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4524 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4525 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕೇನರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4526 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4527 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4528 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4529 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4530 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4531 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4532 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4533 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಪುತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4534 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4535 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಂಗಿ ಮಾಳಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4536 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4537 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4538 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4539 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4540 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4541 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4542 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4543 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4544 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4545 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4546 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4547 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4548 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4549 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4550 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4551 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4552 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4553 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ  ಮೄಟಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4554 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಡುಾ ನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4555 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಎಲ್ಾ ೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4556 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆಡಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4557 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4558 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷತು ಮತಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4559 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲ್ಾ ೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4560 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4561 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4562 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4563 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4564 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4565 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜೇವೀ ರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4566 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4567 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗುಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4568 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4569 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4570 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4571 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4572 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಳಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4573 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4574 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಉಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4575 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4576 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4577 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನೇಲಕಂಠ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4578 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4579 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಶೇರ್ ಅಸಮ ದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4580 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಾರೂಕ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4581 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4582 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4583 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4584 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4585 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4586 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮ ಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4587 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4588 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಬದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4589 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4590 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4591 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4592 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4593 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4594 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಣಿಕು ನಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4595 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಸಿಿಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4596 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4597 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4598 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4599 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4600 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4601 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4602 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4603 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4604 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಡುವಿನ್ ಸಾಯುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4605 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4606 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4607 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4608 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4609 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4610 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4611 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4612 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭಶೇಖರ್ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಭಾಿಂಜಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4613 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4614 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4615 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4616 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4617 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4618 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭನೇಸರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4619 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4620 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4621 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4622 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4623 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4624 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4625 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4626 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4627 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4628 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4629 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲ್ಾ ೇವಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4630 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4631 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4632 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4633 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4634 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4635 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4636 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4637 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4638 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4639 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4640 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4641 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4642 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4643 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4644 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4645 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4646 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಯಷೀ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4647 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4648 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಬಾ ಟ್ರಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4649 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4650 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೈಮದ್ ರ್ಲಮಕ್ ಟ್ರಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4651 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯೂನಸ್ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4652 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಷಾ ಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4653 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4654 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4655 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ತೆಲಕೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4656 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4657 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4658 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4659 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4660 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4661 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಕಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4662 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4663 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4664 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4665 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4666 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4667 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಜರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4668 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಫಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4669 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಮು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4670 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೆಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4671 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4672 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಬಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4673 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4674 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4675 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನಕಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4676 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4677 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4678 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಾಮ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4679 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4680 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4681 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4682 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ  ಮುತ್ಯು ಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4683 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳುಸಿರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4684 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುರ್ಲಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4685 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4686 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4687 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4688 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4689 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4690 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4691 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಜಟಟ ಪೊೇಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4692 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4693 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4694 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಾಜು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4695 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4696 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಟಟ ಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4697 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4698 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಭಮ  ಶ್ಯಮು ತಳರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4699 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಿಂಜಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4700 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4701 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4702 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4703 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4704 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಗು ಲತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4705 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4706 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4707 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜೆಮಾಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4708 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4709 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4710 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4711 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4712 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4713 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4714 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೇಗ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4715 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4716 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4717 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4718 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರುಪಾಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4719 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4720 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4721 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಚವಾೄ ಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4722 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹೇಮಾಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4723 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4724 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4725 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4726 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4727 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಕಿಾ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4728 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುರ್ಲಜು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4729 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4730 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4731 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4732 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಭಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4733 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಥ್ರಕಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4734 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನಮಾಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4735 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4736 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4737 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4738 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4739 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಿರಿಮ ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4740 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4741 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4742 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4743 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4744 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4745 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4746 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4747 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಘು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4748 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗರ್ಲು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4749 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4750 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಣಿಕ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4751 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ರಾಠೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4752 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4753 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4754 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4755 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4756 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4757 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಮರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4758 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4759 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಭಾಷಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4760 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4761 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ GOVIND ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4762 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4763 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಿಂಥ್ರಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4764 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4765 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4766 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4767 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4768 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4769 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷೃ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4770 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಷ್ಣ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4771 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4772 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4773 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4774 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4775 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4776 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4777 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4778 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4779 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4780 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4781 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4782 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮ  ಭದನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4783 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನವಾಷರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4784 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4785 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗದಂಫ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4786 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗದಂಫ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4787 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4788 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4789 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4790 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4791 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಖಯೂು ಮ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4792 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4793 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4794 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಾಗು ಶಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4795 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4796 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಬುದ ಲ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4797 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4798 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4799 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4800 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4801 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4802 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4803 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4804 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4805 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗಾಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4806 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4807 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಣಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4808 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4809 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4810 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ RAM ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4811 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಠಲರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4812 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಖಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4813 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಂಗ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4814 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶೇಖಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4815 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಧುರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4816 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4817 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4818 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಖಾಸಿಮ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4819 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭನೄಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4820 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4821 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4822 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4823 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4824 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಿಂಬುಜಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4825 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4826 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4827 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಬುದ ಲ್ ಕರಿೇಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4828 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4829 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4830 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರೇಖಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4831 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4832 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4833 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4834 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇೇನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4835 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಕುಿಂದಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4836 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4837 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4838 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4839 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಭು ಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4840 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4841 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಅಯಳ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4842 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4843 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಲಿಿಂಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4844 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಲಿಿಂಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4845 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4846 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4847 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಲಭನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4848 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4849 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೌನಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4850 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಜಾತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4851 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ  ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4852 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4853 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4854 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4855 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4856 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶುಬಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4857 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4858 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ  ಮೄಟಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4859 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4860 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4861 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4862 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4863 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4864 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4865 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಲಿಾಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4866 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಾಗು ಶಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4867 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4868 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಭಾರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4869 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಈವೀ ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4870 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲ್ಾ ೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4871 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗಣತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4872 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4873 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4874 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಲಿತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4875 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4876 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವದವಾು ಷರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4877 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4878 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4879 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4880 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4881 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4882 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4883 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4884 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿೇಶ್ ಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4885 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿೇರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4886 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4887 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4888 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4889 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4890 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ RAM ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4891 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4892 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4893 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4894 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4895 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿಂಡು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4896 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4897 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4898 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4899 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿದ್ನಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4900 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಂಪಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4901 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಾು  ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4902 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4903 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುರ್ಲಚಾು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4904 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4905 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4906 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4907 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4908 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4909 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ  ಮುಟಟ ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4910 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಶೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4911 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಳ್ಳ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4912 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭಭಮ  ಚಟಟ ಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4913 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ವಿಂಕಟರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4914 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4915 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4916 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4917 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4918 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4919 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ ಗೇಧಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4920 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4921 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4922 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂಡ್ಕ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4923 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೇಲನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4924 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4925 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4926 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಚಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4927 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಬಾಾ ಮ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



4928 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿೇತ್ಯರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4929 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ಚವಾೄ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4930 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4931 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಮು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4932 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನೇಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4933 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4934 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4935 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4936 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4937 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4938 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4939 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4940 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4941 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4942 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4943 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4944 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ  ಮತಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4945 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇ  ಕುದರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4946 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4947 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4948 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಚಭನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4949 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4950 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4951 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರೂಪಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4952 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4953 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4954 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಶಠ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4955 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4956 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4957 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4958 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4959 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಿನನ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4960 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ನಾಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4961 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಿಿಂಬಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4962 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4963 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4964 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದವಯಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4965 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ AMBI BAI ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4966 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4967 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4968 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಖಾದಿಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4969 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4970 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4971 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4972 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4973 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4974 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4975 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4976 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4977 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4978 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4979 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4980 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷರೇಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4981 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಪಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4982 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4983 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4984 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4985 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4986 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4987 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4988 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4989 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4990 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶನು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4991 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4992 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4993 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4994 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4995 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4996 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಶ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4997 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4998 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಿೇರಾರ್ಲಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

4999 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನುಮಾನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5000 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5001 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5002 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5003 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5004 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5005 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಾವಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5006 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5007 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5008 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರೂಪ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5009 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5010 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಎಸಾಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5011 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮುಲು ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5012 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5013 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾವ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5014 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5015 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತುಳುಸಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5016 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5017 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5018 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನವಿೇನಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5019 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸರಿನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5020 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5021 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5022 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5023 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5024 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5025 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5026 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5027 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5028 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5029 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5030 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5031 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5032 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5033 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿ ಜ ಅಭರ್ಲಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5034 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5035 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5036 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5037 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ   ಎಡಾ ಕಾಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5038 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭದನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5039 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5040 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5041 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5042 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5043 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5044 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5045 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5046 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5047 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5048 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5049 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5050 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5051 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5052 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5053 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಕಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5054 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5055 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5056 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5057 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5058 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5059 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5060 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5061 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5062 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಣೆಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5063 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5064 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಲೇಭನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5065 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5066 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5067 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5068 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5069 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5070 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪೆಿಂಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5071 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಫಾ ಹಾಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5072 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5073 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5074 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಳಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5075 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಳಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5076 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5077 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5078 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಭಾರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5079 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಣಣ  ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5080 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5081 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಿಂಗ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5082 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5083 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನಕಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5084 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5085 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5086 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5087 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5088 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5089 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5090 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5091 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5092 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5093 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5094 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5095 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5096 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5097 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5098 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5099 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಶೈಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಿಿ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಘರಾಜ ರಾಟೊೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಿೇಯ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಂದಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಜಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಂಡರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶವಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯತನ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷತಿೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ RAM ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ಯರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಲಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಬು ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಶ್ಯಲಕ್ಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಹೇಬ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಖಾಸಿಿಂ ಅಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶುಕಿಾ ಯಾಬೇಗುಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಬಾನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಹಿನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸಭದ್ ಅಲಿವರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಹಿದ್ನ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ BADE SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉಭಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಿಂಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಾ ೇತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಶ್ಯಪ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇರೇಿಂದಾ ಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಸಿೇಮಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣರೆಡ್ಕಡ  ಸೂಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯವಿೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಕ್ಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಕುಕಿುಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷೃ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಯಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅರುಣಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುನಾು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ್ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಭಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಕಿುನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಟಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗ್ರಾ ು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಭರಾಮ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುತತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಾಷೀ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುತತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾರೆಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಾನಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯೆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಭಮ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೈಮದ್ ಹಾಜ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುನೄನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಶ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ರಾಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ  ಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯವಿೇಿಂದಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡೂರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿರೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಬಿಾ ೇರ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಆಯುಬ್ ಶೈಖ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪರಿೇದ್ ಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಮು  ಸಾೀ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಳಿ್ಳ ಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನವಿೇತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಾರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಗಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆಿಂಜನಮ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಮ್ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷರೇಜನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುನನ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಶೇನ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕರ್ಲತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆನಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ನು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ  ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನನ ಪೂಣಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣು ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಶೇಧಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಂಕಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘವಿಂದಾ  ವಿ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆಶೇದಿಾ ಕಾಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಜಾಾ ನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭನಾಥರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಗಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿದ್ನು ಧರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಥ್ರ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಲಿಾಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರೇಣಸಿದದ   ಎಿಂಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅೀ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ  ದೇಸಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನರೆಡ್ಕಡ  ದೇಸಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚೆನನ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ  ರೇಭಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಪ. ಬಿರಾದ್ನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ನನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ  ದಂಡೇತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಳಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಭಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಶೈಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಾಿಂಕಾು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಮಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಷಾಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಂದ್ನು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚನನ ಫಷೃ   ಪ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರ್ಲಲಿಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ ಹಿರೇಭತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಫಷ ಲಿಿಂಗಮು  ಹಿರೇಭಠಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಶಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಣಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬದಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮಾಲರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದ್ನಾ ಭ  ತಲಕಿನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಶೆರಿಕಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಮವೀ ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಿೇಹಾನ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತವಿೇಯ  ಮಾಗ್ರಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಶ್ಯೀ ರಾಧು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯವಿೇಿಂದಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಯ್ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಜಮಾದ್ನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಭಮ  ನಾಗಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಕಂಠಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5441 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5442 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5443 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಭಮ ೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5444 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5445 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂಜುಳಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5446 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5447 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5448 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಿೇವಚ ಿಂದಾ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5449 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5450 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5451 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹೈದರ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5452 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5453 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಾನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5454 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಬಂಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5455 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5456 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5457 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಾು ದರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5458 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5459 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5460 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5461 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಂಕರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5462 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5463 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5464 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5465 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5466 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5467 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಲಿಿಂಗಮೂತಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5468 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನುಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5469 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5470 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5471 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುನಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5472 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ  ಭಟಟ ಮಾಡು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5473 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಮೇಧೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5474 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದ್ನಾರ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5475 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖುಷಿಾದ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5476 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಖಾದರ್ ಜೇರ್ಲನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5477 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಕಾಾ ಲ್ ಮಯಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5478 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಮೂದ್ ಮಯಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5479 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5480 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5481 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5482 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5483 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುರಾಜ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5484 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಯಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5485 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5486 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5487 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5488 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5489 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಣಣ  ಕೇಯಫ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5490 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾಮುಡ್ಡ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5491 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಹೇಬ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5492 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶೇರ್ ಅಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5493 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷರೇಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5494 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ SADIQ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5495 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5496 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5497 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷರೇಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5498 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5499 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5500 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5501 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾಲಿಿಂಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5502 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5503 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರ್ಲಾ ಫಕಸೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5504 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5505 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5506 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಿಂಜನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5507 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯಿಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5508 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5509 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5510 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5511 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5512 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5513 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5514 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5515 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5516 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನಾಮಕ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5517 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5518 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5519 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5520 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೂರ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5521 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಮ್ ಡ್ಕ ಅಬುದ ರ್ಲಾ  ಎಸ್ಎಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5522 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5523 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನವಿಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5524 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಯೇಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5525 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5526 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಶ್ಯಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5527 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5528 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5529 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯಷೀ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5530 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5531 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5532 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5533 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5534 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5535 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ   ಜುನಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5536 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5537 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5538 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಧೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5539 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5540 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5541 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಕಿಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5542 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಿಭಮ ನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5543 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬೈಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5544 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5545 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5546 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5547 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5548 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5549 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಶನಾಥ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5550 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5551 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5552 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇನಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5553 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5554 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ನಾಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5555 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5556 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5557 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5558 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿಿಂಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5559 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತುಳಸಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5560 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5561 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5562 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5563 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಿೇವಾಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5564 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5565 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಸರ್ಲು  ದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5566 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5567 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5568 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5569 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5570 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5571 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದೆಾ ೇವ ಡಳಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5572 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5573 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನವಿೇಯ  ಕೇೇಟಂಬಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5574 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5575 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5576 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿಿಂಗ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5577 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5578 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5579 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಣಣ   ಭಡ್ಕವಾಳ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5580 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5581 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5582 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಜಾತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5583 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5584 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5585 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5586 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5587 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣುಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5588 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5589 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5590 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5591 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5592 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5593 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5594 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5595 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಣಣ  ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5596 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5597 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಾನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5598 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಮಾಲಿ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5599 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಜಾ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5600 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭಾರ್ಲಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5601 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5602 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಸಲಿಜೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5603 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ  ಸಳ್ಳಜೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5604 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5605 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5606 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5607 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5608 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5609 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮತಾ   ಕಟಟ ಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5610 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಸಲಿಜೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5611 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮು ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5612 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5613 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5614 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತಿೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5615 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5616 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5617 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮತ್ಯಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5618 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5619 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5620 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5621 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5622 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5623 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5624 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕುಮಾಯ ಸಾಹು ಇಷಪ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5625 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತರಾವ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5626 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5627 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ  ಷಜಜ ನಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5628 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ  ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5629 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5630 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5631 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5632 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5633 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5634 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5635 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ತವಾಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5636 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5637 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5638 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5639 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತ್ಯ ನೂರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5640 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಡ್ಕಆರ್ ವಿೇರೇಿಂದಾ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5641 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5642 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5643 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5644 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಭತನ ಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5645 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5646 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5647 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5648 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5649 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5650 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಮು ದ್ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5651 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಡ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5652 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಮುಖರಂಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5653 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5654 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5655 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮೇರ್ ಅಸಭದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5656 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭದರ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5657 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನೄ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5658 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5659 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5660 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5661 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನುರಾಧ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5662 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಘುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5663 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5664 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5665 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5666 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5667 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5668 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಆನೄ  ಭಣಿಗಿರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5669 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠ ಕಯಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5670 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5671 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5672 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಾನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5673 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೈಜನಾಥ ವಂತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5674 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5675 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5676 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5677 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಣಣ  ಭಳಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5678 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿವನ್ ವಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5679 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಮೇದ್ನ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5680 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5681 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5682 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5683 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5684 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗಭಮ  ಮಾಲಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5685 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5686 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5687 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5688 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5689 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5690 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5691 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಾಷನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5692 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5693 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5694 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5695 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾನಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5696 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5697 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾನಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5698 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5699 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5700 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಯಳ್ಳೇಧರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5701 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿನಾನ  ಫಲರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5702 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5703 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5704 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5705 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾಕಿೂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5706 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿ.ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5707 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಿಿಂತಂ ಫಸಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5708 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿ ಸುಬನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5709 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5710 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5711 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮತ್ಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5712 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5713 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5714 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5715 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5716 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಯಾನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5717 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5718 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವಕಾನಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5719 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5720 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5721 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5722 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5723 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೆರ್ಲರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5724 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5725 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಾಳಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5726 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಮಾಯಸಾೀ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5727 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೄಗ್ರಲಿಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5728 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಾನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5729 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5730 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಡ್ ಅZಮ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5731 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5732 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜ ರಾಘವಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5733 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಗರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5734 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಂಕಟರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5735 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುಟಾಲಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5736 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5737 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕರ್ಲತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5738 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5739 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5740 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5741 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಸನಾಶ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5742 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಕಾಾ ಲ್ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5743 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇವಿಿಂದ ಚವಾೄ ಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5744 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5745 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5746 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಫದಾ ಮು  ಭಠತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5747 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಫಾಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5748 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣಣ  ಬಿರಾದ್ನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5749 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಾಷಮನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5750 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5751 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಭಾಕಯ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5752 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5753 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಕಿನ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5754 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಖಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5755 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5756 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾಜಾ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5757 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5758 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5759 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5760 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5761 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ನಂದೂರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5762 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5763 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5764 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5765 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖತರ್ಲಪ್ ಲಂಗೇಟಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5766 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಭಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5767 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5768 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5769 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5770 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುನಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5771 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5772 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಜ  ಭಟ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5773 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವುಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5774 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಲು ಜಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5775 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಾಧು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5776 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5777 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿಂಡು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5778 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5779 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5780 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5781 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5782 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5783 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಯತ್ ಮುಯಳ್ಳೇಧರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5784 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5785 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕರಾಟ್ರ ದತತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5786 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5787 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5788 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5789 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5790 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5791 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5792 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5793 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಧಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5794 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5795 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5796 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5797 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5798 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೆಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5799 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5800 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5801 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣುಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5802 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5803 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5804 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5805 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5806 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5807 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಮಶಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5808 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5809 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5810 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5811 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5812 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5813 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5814 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5815 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವೈಜನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5816 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5817 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5818 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5819 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5820 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5821 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5822 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಯೇರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5823 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ  ಜಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5824 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5825 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5826 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ NABI SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5827 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಯಿಫನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5828 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5829 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5830 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5831 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5832 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5833 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5834 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5835 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5836 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಶೇದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5837 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5838 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5839 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಗಲ  ಎಫ್ ಭಾಷಿರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5840 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5841 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5842 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5843 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5844 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5845 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5846 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಮ್ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5847 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5848 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5849 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5850 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಗಿೇಯಥಿ ಷಮಾಗರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5851 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5852 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5853 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5854 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5855 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ SIVSHRNAPP ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5856 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5857 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5858 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5859 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜುಾನ  ಮಂಗಳರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5860 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗನಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5861 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರುದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5862 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5863 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5864 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ AMSHETTY ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5865 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5866 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಯವಿಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5867 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5868 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5869 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಪುತಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5870 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5871 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5872 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5873 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಷಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5874 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶೇರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5875 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಚಚ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5876 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5877 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5878 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5879 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5880 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5881 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5882 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5883 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MILIND ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5884 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿವನ್ ಚಾೀ ನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5885 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5886 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕೄಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5887 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5888 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5889 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5890 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5891 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಂದಾ   ಫಭಾಕಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5892 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ  ಜಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5893 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5894 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಜಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5895 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5896 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5897 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫನನ   ಜೆರಿಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5898 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5899 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5900 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5901 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5902 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಕಾಶ್ ಸಂಗವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5903 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5904 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನುಮಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5905 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5906 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5907 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮತ್ಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5908 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5909 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5910 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5911 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ  ಹಕಿಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5912 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5913 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5914 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಯಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5915 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5916 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5917 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನೀ ೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5918 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವೀ ಯಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5919 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜಯ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5920 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಜು ತಳವಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5921 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5922 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5923 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣಸಿದದ   ಸಯಗಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5924 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5925 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇರಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5926 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5927 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5928 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



5929 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5930 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಚೆಿಂಗಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5931 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ AILABAI ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5932 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5933 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5934 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5935 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5936 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5937 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5938 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5939 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಮ ಮಾಡೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5940 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5941 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5942 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5943 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5944 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಗಲ ದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5945 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5946 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5947 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5948 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5949 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5950 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5951 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5952 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5953 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5954 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಲಾ ಭ ಾ ಭು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5955 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5956 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಂಜುಳಾ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5957 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5958 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5959 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಣ್ಣೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5960 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5961 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5962 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5963 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿೇತ್ಯರಾಭ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5964 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5965 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5966 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5967 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಶಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5968 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶೇಲ ಬಾಯಿ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5969 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ  ಟಾಲಿಿನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5970 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇವೀ ರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5971 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಮಕುಮಾಯ ಟಾಲಿಿನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5972 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5973 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ನಂದೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5974 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭನೇಸರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5975 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5976 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5977 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಡೆಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5978 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5979 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5980 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಡಡ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5981 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5982 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5983 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5984 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5985 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5986 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5987 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5988 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿರಿಮ ನಾಯಿೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5989 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5990 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5991 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5992 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5993 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5994 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5995 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವೀ ರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5996 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5997 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5998 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

5999 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲತಿೇಫ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6000 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಡಡ  ಸುಫಾ ಣಣ  ವಿಕಾರಾಬಾದ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6001 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುದೇವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6002 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6003 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6004 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6005 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6006 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಬಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6007 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಜಾತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6008 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6009 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6010 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6011 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6012 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೇಜಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6013 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6014 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6015 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಭೇಭಣಣ  ನಿಂಗ್ರಪುಯಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6016 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6017 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6018 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6019 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6020 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6021 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6022 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾತಲ  ನಂದೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6023 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6024 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ರಾಜಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6025 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6026 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6027 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6028 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6029 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6030 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6031 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗು  ಶಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6032 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೈನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6033 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6034 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರ್ಲಿಂ ಮಜಾದ ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6035 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6036 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಾಸಿೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6037 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರ್ಲಿಂ ಭಸಮೂದ್ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6038 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6039 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಯಶೇದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6040 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಬನ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6041 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ಖುದದ ಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6042 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6043 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6044 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಣೇಶ್ ಪಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6045 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬೇಬಿಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6046 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6047 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಸಂಗ್ರವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6048 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭಾಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6049 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧೂಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6050 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6051 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6052 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6053 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6054 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6055 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6056 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6057 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6058 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾ ಮು  ಗುತೆತ ೇದ್ನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6059 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6060 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6061 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6062 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6063 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6064 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6065 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6066 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6067 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6068 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6069 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6070 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದ್ನನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6071 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6072 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂಡ್ಡ್ಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6073 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6074 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6075 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಕಿಯಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6076 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6077 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6078 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6079 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6080 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣುಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6081 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6082 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಖಿಲ್ ಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6083 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಬೇಡ್ಕನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6084 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6085 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6086 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭರಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6087 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6088 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6089 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜುಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6090 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6091 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6092 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6093 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6094 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6095 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6096 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಿರಿಧರ್ ಉತತ ಕಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6097 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತು ನಾರಾಮಣ ಉತತ ರಾಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6098 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಕೃಶಣ  ಉತತ ಕಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6099 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭರ್ಲಕರ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಮು ದ್ ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುಿಂಡಲಿೇಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಜ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಿಂಡ್ಕ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಿನಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಖ ಆರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರುನಾಥ ಚಂದನಕರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೈಸ್ ಪಾಶ್ಯ ಪೇಜಾಾಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕು ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಪುತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮ ಿಂತ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಸಳಯಕಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬೇಗಂ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಚಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಜ್ ಯಾಳಗ್ರಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಗೇವಿಿಂದನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದ್ನಾ ಭಮು  ಸಾಥ ಯಭಠ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಶ್ಯಕ್ ಷಬ್ ಖಾನಂ ಕಾಬಾಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಧಭಾ ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದ್ನರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ  ಮಾಲ್ು ಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಸ್.ಅಿಂಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಬೇಜ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜುಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿಿಂಗ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುರು  ರಾಜಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಣೆಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿ ಜ ಅಭರ್ಲಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುತತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುರುಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಿಂಬಿಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫಾ ಣಣ  ದಡಡ ಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಭದೇವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ ನಾಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಕಂಠಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಲೇಚನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಯಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಸೂಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇೇನವೀ ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಮಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಧ್ವ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಜುಾನ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಟ್ರಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಫೀ  ನಂದೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜೈನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಎಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಯದ್ನಬೈ ಸನಮಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮಂಜನಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಷತ ಫಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಷತ ಫಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಂದೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಿಮುದ್ ಮಯಾು  ಕುರೇಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚೆನನ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಷನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಗನಾನ ಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಣಮಂತರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆನಂದರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕನಕಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶೇಖಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಪ ಸಗರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಕಿು  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಡ್ಕಆರ್ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ತಿಳಿರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾು ಿಂಡ್ಕೇಪ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MADEPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಮು  ಆರ್ ಸಾಥ ಯ ಭಠ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಖಾತಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ  ಸಂಗ್ರವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷದ್ನಶರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಭಯಗೇಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಯನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಭಾಲ್ ಭಯಗೇಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ನಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನೄನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಯಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇೇನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನುರಾಧ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ್ ಪಾಿಂಡು ಪಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿೇಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಪುತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇಲತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಡೌಲ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಕೃತಭಮ  ಸಫಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಕಿನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಬಾಬಾಯಿ ಸಿೇತ್ಯರಾಭ ಸಳೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭರಿಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ESHAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೈಫನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಗುಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಸಾತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಭನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾಮಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಣ  ಹಂಗನಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮ್ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನತ್ಯಬಾಯಿ ಹಷಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಮತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ AMBAVVA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾರು ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಜಾತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮವೀ ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜಶಾ ೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘಾನು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತು ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷರುಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಬದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಗುಡೂೃ ಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮು ಭಮ  ಅಲಾ ಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಯತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಜುಾನ್ ಗುಡುಸುಲಿರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇವಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ಡ್ಕ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇಖಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುದವಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ  ಸಯಳಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಡಡ  ಕಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಶೈಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಶೈಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹೇಶ್ ನೇಲಂಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಣಣ  ಮಾು ಡೆನಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಪೂರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಶಮು  ಐನಾಪುಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಾರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣಣ  ಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ್ಯಾ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಶ್ಯೀ ರಾಧು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜನಾಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಾ ೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜನಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಫಷ  ಬಂಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾಕಿೂ  ಬಂಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಬಂಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಭಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೊಟಟ ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ತ್ಯಪ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಿಂಫಣಣ  ಸಾಹು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದ್ನರ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕೂದಮ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮಾಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವೀ ಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಜ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತು  ನಾರಾಮಣ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದಷತ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6441 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6442 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಭಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6443 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಾನಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6444 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6445 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6446 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ   ಭಯಗೇಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6447 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6448 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವಕಾನಂದ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6449 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ರಾಜ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6450 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ನೂರಂದ  ಧಯಕ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6451 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೈಮದ್ ನಾಸಿರುದಿದ ೇನ್ ಜಾಪರ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6452 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6453 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಣತಿ ಮಾತನಾಡುತಿತ ದ್ನದ ರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6454 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪುಶ  ಸಾಹು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6455 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣುಕಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6456 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6457 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6458 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6459 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜು ೇತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6460 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6461 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6462 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6463 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಮಾತನಾಡುತಿತ ದ್ನದ ರೆಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6464 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಕುಮಾಯ ಎ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6465 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6466 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿವೀ ನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6467 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜು ೇತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6468 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೇಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6469 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6470 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6471 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6472 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6473 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಿಿಂಸ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6474 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಾ ೇವ  ತಳವಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6475 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಘೇಮು ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6476 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಪಾಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6477 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6478 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೆಭನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6479 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6480 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6481 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6482 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6483 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6484 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6485 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6486 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6487 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6488 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೆರ್ಲರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6489 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6490 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6491 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯವಿಕುಮಾರ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6492 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಬುಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6493 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6494 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ  ಹಷಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6495 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6496 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಸಯಳಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6497 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಸು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6498 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6499 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6500 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6501 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತ  ಸಂಗವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6502 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಚಿನ್ ಸಂಗವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6503 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6504 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6505 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6506 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6507 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6508 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6509 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6510 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗಿೇಯಥಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6511 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಭಡ್ಕವಾಳ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6512 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶೇಭಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6513 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಎಸ್ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6514 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ GOVIND ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6515 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6516 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6517 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6518 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6519 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6520 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6521 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಗಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6522 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6523 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6524 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6525 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇಕೄಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6526 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6527 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6528 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6529 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6530 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಮಾತನಳಿ್ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6531 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಯವಿಿಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6532 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗು ಲಕಿೂ ಮ  ನಾಯಿೇಡ್ಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6533 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6534 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6535 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6536 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6537 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6538 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6539 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6540 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6541 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6542 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6543 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಲನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6544 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಣಣ  ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6545 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6546 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6547 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರುಕಿಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6548 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಲ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6549 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6550 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6551 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6552 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6553 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಹಿೇಮ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6554 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಾಬುಲ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6555 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6556 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6557 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6558 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6559 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6560 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಹಿೇರಾ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6561 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣಣ  ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6562 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6563 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6564 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6565 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಘವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6566 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6567 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲರ್ಲಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6568 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6569 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6570 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೄಸಬೂಬ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6571 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುನೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6572 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾು ಟ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6573 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6574 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುನೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6575 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6576 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6577 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಶೇರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6578 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಬಿೇರ್ ಖಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6579 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ರಾಮುಾ  ಪಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6580 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6581 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6582 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6583 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಈವೀ ಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6584 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪುಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6585 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6586 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6587 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6588 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6589 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6590 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6591 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಬಾ ಡ್ಕಡ  ಸಾತನೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6592 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6593 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6594 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6595 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6596 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6597 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗನಾನ ಥ ಭಸೂಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6598 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇೇಟಕೇಿಂಡ ಫಲರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6599 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6600 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6601 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6602 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6603 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6604 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6605 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6606 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಾಹಿಿಂ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6607 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6608 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಫಯ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6609 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6610 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6611 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6612 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6613 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯು ಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6614 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6615 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6616 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿೇಯಬದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6617 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6618 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6619 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಕಿಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6620 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6621 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಫಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6622 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6623 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6624 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6625 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6626 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6627 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6628 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6629 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಿೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6630 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ ಅಮೃತ ಚವಾೄ ಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6631 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6632 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6633 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದ್ನಷು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6634 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6635 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6636 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6637 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6638 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6639 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಂಡ್ಡ್ರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6640 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6641 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣಣ  ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6642 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6643 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6644 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6645 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಗವಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6646 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6647 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6648 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಠಲನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6649 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6650 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6651 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6652 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6653 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6654 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6655 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6656 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6657 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6658 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿಭಮ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6659 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಿಚಚ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6660 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6661 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6662 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತುರ್ಲಜು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6663 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಗು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6664 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6665 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6666 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಲು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6667 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6668 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6669 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಭಾಷ್ ಸಿದ್ನಾ ಭ  ಕೄಿಂಭಾವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6670 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಶ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6671 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6672 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಳಾು  ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6673 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜೈತುನ್ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6674 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6675 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಲಿಮಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6676 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6677 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6678 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದಡಡ  ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6679 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಲಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6680 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6681 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6682 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ತಿ ಮು  ದಡಡ ಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6683 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6684 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾನಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6685 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಸೇಭಲ್ ರಾಥೇಡ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6686 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6687 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6688 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6689 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6690 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6691 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6692 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಾಯ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6693 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6694 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6695 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6696 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6697 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವನಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6698 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿವನ್ ಲಿಡೇರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6699 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಮ್ ಸಿಿಂಗ್ ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6700 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6701 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಠಾಕಾಮಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6702 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6703 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6704 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6705 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನುಭ ನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6706 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6707 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6708 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಸು ರಾಠೇಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6709 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿಪಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6710 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6711 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುನಾು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6712 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6713 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6714 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಮಲಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6715 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಿಬೂಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6716 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6717 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ  ಕೄ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6718 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿೇತ್ಯರಾಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6719 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಚಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6720 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6721 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಕಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6722 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6723 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇದ್ನಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6724 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕವಿತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6725 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6726 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6727 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6728 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6729 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಕಿೇಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6730 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6731 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6732 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6733 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕಯಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6734 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫೈಷಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6735 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6736 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6737 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6738 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಳಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6739 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಧಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6740 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6741 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6742 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6743 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6744 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜೇಲ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6745 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಭ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6746 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6747 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6748 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ MD ಖಾಸಿಿಂ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6749 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6750 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6751 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಿೇಮ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6752 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುರುಗಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6753 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕರಿಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6754 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸುಿಂದಂಕರ್ ಯಮವೀ ರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6755 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6756 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6757 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭೃ ನ್ ರಾವ್ ಹಿತ್ಯಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6758 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6759 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6760 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ GAMSI BAI ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6761 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತ್ಯಸರ್ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6762 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಾ ಣ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6763 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಾಕಿರ್ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6764 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಾಜ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6765 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಾಜ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6766 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತ್ಯಯಾಬ್ ಮಯಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6767 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಾಜಾಮೆನದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6768 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6769 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನೂಜಾಹಾನ್ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6770 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6771 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6772 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6773 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6774 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಭಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6775 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6776 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6777 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಮತ್ಯಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6778 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6779 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶೇಣಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6780 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6781 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳು ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6782 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇವಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6783 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6784 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6785 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6786 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6787 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ  ಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6788 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6789 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6790 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಕಿೇಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6791 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೇತ್ಯಿಂಫಯ ಹಾಡ್ಕದ್ನದ ರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6792 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6793 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6794 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6795 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6796 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6797 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6798 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಯನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6799 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಫಾ ಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6800 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6801 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6802 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6803 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಈಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6804 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6805 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6806 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6807 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6808 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6809 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಯಳ್ಳ ಮೇೇಸನ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6810 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6811 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಫಿೇಜಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6812 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6813 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6814 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6815 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6816 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6817 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6818 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6819 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6820 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6821 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6822 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6823 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6824 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಾು ಿಂಕಟೇವ ನಯಷ  ಕೇೇಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6825 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6826 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಿಂಜೇಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6827 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ್ರಾ ಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6828 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6829 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಿಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6830 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ IBRHIMSAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6831 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6832 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6833 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6834 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6835 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6836 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6837 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫಸೆಾ ಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6838 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಿಷತ ು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6839 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರುಜನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6840 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6841 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6842 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6843 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6844 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6845 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತುಳಸಿರಂ ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6846 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6847 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಶೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6848 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾದೇವಿ ಬಿ ಸಂಗವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6849 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6850 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6851 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದವಯಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6852 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6853 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೈಫನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6854 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6855 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪೊಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6856 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಿೇರ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6857 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6858 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6859 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6860 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6861 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರುಕಿಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6862 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6863 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6864 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6865 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6866 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6867 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫೀ  ಕಾಯಬಾದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6868 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಮ  ಜಮಾದ್ನಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6869 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6870 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6871 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುನಂದ್ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6872 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6873 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6874 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6875 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಾಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6876 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6877 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6878 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿೇತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6879 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6880 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಾಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6881 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6882 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸರಿಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6883 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನೇರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6884 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6885 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6886 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೆಾ ೇಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6887 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಷನು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6888 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮುನಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6889 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಚವಾೄ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6890 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6891 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6892 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುನಂದ್ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6893 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6894 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6895 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6896 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6897 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6898 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6899 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6900 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6901 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6902 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6903 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6904 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6905 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣಣ  ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6906 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6907 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6908 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6909 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6910 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6911 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇತಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6912 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆಮಾಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6913 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸರಿಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6914 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6915 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6916 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿಿಂದ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6917 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6918 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6919 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6920 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6921 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6922 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೂಜಾರಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6923 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6924 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6925 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6926 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಮಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6927 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6928 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಮಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6929 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



6930 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6931 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6932 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಮಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6933 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಭದ್ ಟ್ರಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6934 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6935 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6936 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಫಾ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6937 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6938 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6939 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಫದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6940 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6941 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6942 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6943 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಥಸರಾಟ್ರಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6944 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುರಾನ್ ಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6945 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6946 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6947 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6948 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6949 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಪ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6950 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6951 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6952 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6953 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6954 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6955 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6956 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ನಾಗ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6957 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ IRAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6958 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಕಾತ ಖಾಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6959 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆನಯಖನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6960 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಸಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6961 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6962 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6963 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6964 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6965 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭಭಮ  ದಡಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6966 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣಣ  ಶ್ಯಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6967 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6968 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6969 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6970 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6971 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗ್ರಯಿಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6972 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6973 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6974 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6975 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6976 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6977 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಿಚಚ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6978 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6979 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6980 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6981 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6982 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6983 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6984 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6985 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6986 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6987 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6988 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6989 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6990 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ  ಲಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6991 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6992 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6993 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6994 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6995 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6996 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6997 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಯಾಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6998 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಯಂದಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

6999 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7000 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7001 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7002 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7003 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7004 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7005 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7006 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜೈನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7007 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7008 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7009 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7010 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದ್ಯ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7011 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಮಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7012 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಲಿಿಂಬ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7013 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಿರೇ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7014 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7015 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಜಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7016 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಫದರಿಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7017 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಪಾಿಂಡು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7018 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಷಕಿಾ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7019 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7020 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನುಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7021 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7022 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7023 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7024 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7025 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7026 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಷದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7027 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಶೇಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7028 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7029 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7030 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7031 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಹೇಫರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7032 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7033 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಯಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7034 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಯಿಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7035 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7036 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7037 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7038 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೈಜಾದಿ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7039 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7040 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಮೇನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7041 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7042 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಕೃಶಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7043 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7044 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇರಾಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7045 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7046 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ  ಲಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7047 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7048 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕಾಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7049 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7050 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಲಿೇರ್ಲಖ ನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7051 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಮತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7052 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7053 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಕೃಶಣ   ಪಂಚಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7054 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7055 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತು ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7056 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಕಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7057 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7058 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಒಿಂಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7059 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಪುತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7060 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7061 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7062 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7063 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7064 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7065 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7066 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7067 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7068 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7069 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೌಲನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7070 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಸಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7071 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7072 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7073 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7074 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7075 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದ್ರರ್ಲೃ ಹೇಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7076 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಾದಾನರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7077 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7078 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7079 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7080 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7081 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ಅಜೇಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7082 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7083 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದತ್ಯತ ತೆಾ ೇಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7084 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7085 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7086 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7087 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7088 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7089 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ್ ಗೌಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7090 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಯ್ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7091 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಂಥಗೌಡ ಪ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7092 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಗಯಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7093 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಬುದ್ನಸ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7094 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಭರಾಮ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7095 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಕಿು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7096 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7097 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7098 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7099 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಯಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಜಜ ರ್ ರಾಭದ್ನಸ್ ಚವಾೄ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇದಾ ಭಮ  ಪರಂಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಾನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ರಾಮುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಶ್ಯು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವನಾಮಕ್ ಚವಾಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೃಶಣ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಥೇಡ್ ಫದಿಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಗನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಿಂಡು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾತ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಷಿಟ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುರುಪುತಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಕೃಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನ್ ಜಯ್ ರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಂಗ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಿಮ ಣಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಾು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಾು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೂರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೊೇಷ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿಭಮ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುರ್ಲಜು  ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇರೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಗಿರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿೇರೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಠ ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಾಿಂಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮ್ ಕೃಶಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿಿಂಗು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಿಂಡು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವು  ನಾಯಿ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉರ್ಲನಾಯಿ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ  ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ GOPI ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಟ್ರಟ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕಯನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುರ್ಲಜು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ RAMI BAI ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ RAM ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಸ್ಟ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುರುಶರಾಭ ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇವಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿಂಡ್ಡ್ರ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖಿಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿೇರಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೊಮಾು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಕಿಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯವ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರುಪಾಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇನಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಷಾು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ AMBAVVA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಭಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೊವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜನಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇತಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಮಶ್ ಚವಾೄ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತಿನ ೇ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಟ್ರಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಾನಕಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಕೃಶಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನನ ಪೂಣಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಮಾ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಜಂತಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದ್ನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಿಂಡುಯಗ ಹಿತ್ಯಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಉಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಗವಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನನ  ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆನಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚೆನನ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೃಶಣ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಪಾಲಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ IRAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಗವಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚನ್ ಗೆಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಿಚಚ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಾಾ ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದ್ನು ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮ ಿಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಧಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಈವೀ ಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲಲ  ಮಾವೂರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಕಾಫಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷದ್ನನಂದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಿಜನ್ ಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಕಿೇರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಾಕಲಿ ನಯಸಿಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7441 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮ ಿಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7442 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7443 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇವಿಿಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7444 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7445 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪರೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7446 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7447 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7448 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7449 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7450 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7451 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7452 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7453 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7454 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7455 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7456 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7457 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಶ್ಯೀ ರಾಧು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7458 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7459 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಏಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7460 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7461 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದ್ನು ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7462 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7463 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಳಜಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7464 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7465 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7466 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7467 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ GOVIND ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7468 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7469 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಕಾಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7470 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7471 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಜಮಕುಮಾಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7472 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7473 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7474 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7475 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7476 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7477 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7478 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7479 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಖೈರು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7480 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7481 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7482 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಕು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7483 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7484 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7485 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನವಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7486 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7487 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7488 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7489 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7490 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7491 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7492 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಾ ಕಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7493 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7494 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುರುಪುತಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7495 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7496 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7497 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7498 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7499 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಯಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7500 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7501 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಭಲಿಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7502 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7503 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹಾನಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7504 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆವಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7505 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7506 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಭನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7507 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7508 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7509 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7510 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಆಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7511 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7512 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7513 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಷರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7514 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನೇಲಕಂಠ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7515 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7516 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7517 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7518 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರೇಣಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7519 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಿರಿಮನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7520 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7521 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7522 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೆಯಭಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7523 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಂಕಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7524 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಯಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7525 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7526 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಿಚಚ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7527 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7528 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದೇವಿ ವಿ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7529 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7530 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7531 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೈನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7532 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7533 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7534 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7535 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲಲ್ಕ ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7536 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಧ್ವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7537 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7538 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7539 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7540 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7541 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾಣಿಕ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7542 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7543 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣಣ  ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7544 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7545 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7546 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7547 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7548 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ  ಕ ಕಾಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7549 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7550 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7551 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7552 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಣಣ  ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7553 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕುರುಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7554 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಕಾರಾಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7555 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಷಿ ರ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7556 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಿಂದಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7557 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡೆ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7558 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಕಿೇಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7559 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನೄನ ೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7560 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೆಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7561 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7562 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7563 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7564 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಜ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7565 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7566 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7567 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಭಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7568 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7569 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7570 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7571 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7572 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7573 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತುಲಜರಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7574 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇನು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7575 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7576 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7577 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7578 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7579 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಫಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7580 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷವಿತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7581 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7582 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾತಿೀ ಕೄಾ ಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7583 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7584 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7585 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7586 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7587 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಸಿಿಂ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7588 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮ ಿಂತ್ ರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7589 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7590 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಗನ ಮನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7591 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7592 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುರುಪಾದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7593 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುರುಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7594 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಹೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7595 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7596 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಲಿಿಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7597 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯು ಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7598 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7599 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ASHOK ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7600 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7601 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7602 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಕ್ ಇಮಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7603 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7604 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಘವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7605 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶ ವಿವೀ ನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7606 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7607 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7608 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7609 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಗಯಡ್ಕಡ  ಪೊೇಚಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7610 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭದ್ನಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7611 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7612 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಟೇಲ್ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7613 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7614 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7615 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7616 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7617 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7618 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜ ವಿಠಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7619 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮಶೇಧಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7620 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7621 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7622 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಡಡ  ಕಿಸಾತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7623 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7624 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7625 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7626 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7627 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7628 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7629 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7630 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಲ ನಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7631 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪರಿೇದ್ ಬಾಬಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7632 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7633 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಕ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7634 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಹಾಬದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7635 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜುಬೈದ್ನ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7636 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬುಗಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7637 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7638 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7639 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7640 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7641 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7642 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7643 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7644 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಕಿಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7645 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಕಿಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7646 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7647 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7648 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7649 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುಯಳ್ಳೇಧಯ ದೇವಪಾಿಂಡೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7650 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದ್ನಮೇೇಧರ್ ದೇವಪಾಿಂಡೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7651 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಸೇನ ಗೇವಿಿಂದರಾವ್ ದೇವಪಾಿಂಡೆಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7652 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಯದ್ನಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7653 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗಿರಿ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7654 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7655 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7656 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಾಯತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7657 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7658 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸಮೂದ್ ಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7659 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎಿಂಕಟಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7660 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7661 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7662 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7663 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7664 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7665 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಣೆಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7666 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಾದಾನ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7667 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದಿೇಶ್ ಗೌಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7668 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7669 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7670 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮೃತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7671 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7672 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7673 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೈ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7674 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7675 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7676 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7677 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7678 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪೆಾ ೇಮಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7679 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7680 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸುಣಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7681 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಲಿತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7682 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7683 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7684 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7685 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶೇಕ್ ಇಮಾಮಾಸ್ಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7686 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಗದೇವ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7687 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮರ್ಲಾ ಲಿಿಂಗಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7688 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7689 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡ ರೆಡ್ಕಡ  ಪ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7690 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಗೌಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7691 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7692 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7693 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕ್ಷಮ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7694 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7695 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7696 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7697 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಷರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7698 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಮು  ಸಾೀ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7699 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7700 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಿಿಂಧೂಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7701 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಂಕಟಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7702 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7703 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7704 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿಜಮಯತ್ಯನ ಕಯರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7705 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಾ ಣ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7706 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಫಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7707 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂಜೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7708 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7709 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಬಿ ರ್ಲಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7710 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವೀ ನಾಥ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7711 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸನಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7712 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿೇರೇಿಂದಾ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7713 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಗೌಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7714 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜನಾಧಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7715 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7716 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಕಡ  ದೇವಮುಖ ಭಡ್ಡ್ನಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7717 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕವಿತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7718 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7719 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7720 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7721 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7722 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿೇಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7723 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇಗಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7724 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಮೃತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7725 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7726 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಾಷೀ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7727 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಿಂಜರ್ಲ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7728 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7729 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಷಬಿಮ ಸುರ್ಲತ ನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7730 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಈಯಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7731 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಷರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7732 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7733 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯಘುವಿೇರ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7734 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7735 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನರೇಿಂದಾ  ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7736 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಯವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7737 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹುಸೇನ್ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7738 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7739 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7740 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7741 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7742 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಾ ೇಕೃಶಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7743 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7744 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7745 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಾ ಭಾಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7746 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭೇಭರಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7747 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಸಿಿಂಸರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7748 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7749 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಾಷನ SAB ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7750 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7751 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7752 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7753 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7754 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸನಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7755 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕರಿಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7756 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾಯಿತ್ಯಬ್ ಶ್ಯ ದವಾಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7757 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7758 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಇರಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7759 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7760 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಂಕಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7761 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7762 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7763 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾನು ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7764 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಸಾಥ ಯ ಭಠ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7765 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗುಿಂಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7766 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ  ಮುಕಾ ಿಂಬಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7767 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ  ಮುಕನಾ ಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7768 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಯಿಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7769 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅರುಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7770 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನುಸೂಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7771 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7772 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ವಿಠಲ್ ಜಾದವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7773 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೇಲನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7774 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7775 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7776 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಯಾಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7777 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ  ಜೇಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7778 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7779 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7780 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7781 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7782 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7783 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7784 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7785 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7786 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7787 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7788 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7789 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7790 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7791 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7792 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7793 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೊಮಾು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7794 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7795 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7796 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7797 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುತ್ಯು ಲ  ಮುಟಟ ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7798 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7799 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಮೇೇದಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7800 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶನು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7801 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಿಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7802 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7803 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಮ ನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7804 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೆದದ  ಕಿಷತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7805 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷಿಟ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7806 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದವಯತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7807 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7808 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7809 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಕಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7810 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ ನಾಮಕ್ ಯಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7811 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7812 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7813 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7814 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7815 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7816 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7817 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7818 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7819 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಷರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7820 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7821 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ  ಮೆರ್ಲರಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7822 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7823 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7824 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7825 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ   ಜಟಟ ಪೊೇಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7826 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7827 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿನೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7828 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಕಾು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7829 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಾಯತಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7830 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7831 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7832 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲ್ ರಾಜ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7833 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನೇರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7834 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7835 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಬಾ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7836 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7837 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7838 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7839 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷನಾು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7840 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7841 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7842 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೂಮಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7843 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಟೇಕಾ ರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7844 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7845 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7846 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7847 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಕಾಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7848 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಬಾು  ನಾಯಿ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7849 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಖು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7850 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಚವಾೄ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7851 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7852 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7853 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7854 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7855 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7856 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7857 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7858 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7859 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7860 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ  ತಂಗ  ಕೇೇಣಂಳಿ್ಳಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7861 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೆನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7862 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಟೊೇಲಿಯಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7863 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾು ನಕ್ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7864 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಧಮಾಾ  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7865 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7866 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಪ್ ಕಾಳೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7867 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7868 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಜ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7869 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7870 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7871 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೆಡ್ಕಡ  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7872 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಭಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7873 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಶೇಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7874 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ   ಕಾಳೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7875 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಾಜಾಮೆನದಿದ ೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7876 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಭಮಮಾ ಸಾಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7877 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7878 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7879 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7880 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7881 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಕುರುಫ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7882 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಧ್ವಮಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7883 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಣು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7884 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉಭಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7885 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ ು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7886 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7887 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶವಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7888 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇು  ನಾಮಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7889 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7890 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7891 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ಚಾವ್ನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7892 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಕಾ ಪಾಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7893 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7894 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7895 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಿತ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7896 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7897 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಶೇಕ್ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7898 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೊೇಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7899 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7900 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7901 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪ ಕರ್ಲತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7902 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷೃ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7903 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7904 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೆಡ್ಡ್ು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7905 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7906 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7907 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7908 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೆಿಂಟಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7909 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಆರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7910 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೆನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7911 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7912 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಈಶ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7913 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೇಗ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7914 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7915 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7916 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7917 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7918 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7919 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೂಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7920 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7921 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ AMBI BAI ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7922 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7923 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7924 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7925 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಚಚ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7926 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7927 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂಟು ಷಣಣ  ಚೆನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7928 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೇಟ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7929 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7930 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಕವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



7931 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7932 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಲಿೇರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7933 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7934 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7935 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7936 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7937 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7938 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕಿಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7939 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಧಾನ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7940 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7941 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7942 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7943 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇತಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7944 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7945 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7946 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7947 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7948 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಗವಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7949 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7950 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೈದ್ನಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7951 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7952 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7953 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಣಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7954 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7955 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7956 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಭಕಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7957 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇದೇವಿ ಗುಿಂಡ್ಕಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7958 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7959 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತ ಗುಿಂಡ್ಕಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7960 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಂಜನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7961 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತ ಗುಿಂಡ್ಕಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7962 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆಿಂಜನಮಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7963 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7964 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7965 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7966 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7967 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನಕಾ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7968 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಾಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7969 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7970 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7971 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7972 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಧಶಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7973 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7974 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7975 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7976 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7977 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7978 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಶೇಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7979 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7980 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7981 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮೃ ಿಂಗ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7982 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7983 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯವಿೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7984 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7985 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7986 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಬಿಾ ಯಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7987 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7988 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7989 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7990 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7991 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7992 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7993 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಭನ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7994 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಮತ್ಯರಿ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7995 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಶೇಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7996 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಟಟ ಲ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7997 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7998 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

7999 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8000 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಬಂಧ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8001 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳುಜು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8002 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8003 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8004 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8005 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಸಂದ  ಗಲಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8006 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8007 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8008 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8009 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಮಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8010 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8011 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜೈರಾಮ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8012 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8013 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಡ್ಡ್ು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8014 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಿಾಯಾನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8015 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8016 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದ್ನು  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8017 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಲೇಚನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8018 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಯಸಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8019 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾಥ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8020 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8021 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



8022 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8023 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8024 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8025 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8026 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8027 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಭೀ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8028 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8029 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8030 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಶೇಧಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8031 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8032 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8033 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8034 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8035 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾರುತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8036 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ದೇವಿಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8037 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ MAREMBEE ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8038 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8039 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8040 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುರುಾ ಸಾದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8041 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8042 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಿಂಸ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8043 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನೇಫಾ ಬಿೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8044 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಶುರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8045 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಿೇವಾಾನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8046 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜನಾದಾನರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8047 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8048 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8049 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8050 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ RAM ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8051 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಮಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8052 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಧಾರಾಜು ಗೌಡ್ ಕರ್ಲಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8053 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8054 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8055 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8056 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8057 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8058 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8059 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8060 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8061 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯತಿಡೆಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8062 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಲೇಕ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಎ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8063 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8064 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಂಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8065 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ವಿಂಕಟರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8066 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಜ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8067 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಭಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8068 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8069 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಷ್ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8070 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8071 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಲೇಮಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8072 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8073 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಸಾತ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8074 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಿನನ  ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8075 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8076 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8077 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8078 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8079 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8080 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಟೇಲ್ ವಶಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8081 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ  ನೇಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8082 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8083 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಯಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8084 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿರೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8085 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8086 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8087 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎಮ್ ಡ್ಕ ಷಲಿೇಿಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8088 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8089 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8090 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8091 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಶ್ಯ ಮಯಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8092 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಘವಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8093 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8094 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಘವಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8095 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8096 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಚ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8097 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8098 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಶ ಲತ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8099 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪೆಿಂಟೊೇಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ  ಕುರುಬ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಉವ  ದ್ನಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



8113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ  ಮುಟಟ ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಲ  ದ್ನಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಬಾಾ ಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಠಠ ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಿಿಂಬಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಷರ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಗನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಂಡೆಪಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ERAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮ ಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಟಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಹಾರು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ತಿ ಣಣ  ಸರಿಜನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹುಸೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಭಲಿಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗುಿಂಡಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ ಗ್ರಬಾಮಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಣಣ  ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಷ್ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರೇಖಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಳಷು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷೃ   ಶನಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗುಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೇೇಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಭಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೄ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೇಟ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಮಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಾಮ ು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಜೇ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಂಡರಿ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಿ  ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಾಲಿಬಾಯಿ ಎನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೆನನ   ಬುಗಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯತನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅನಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಗವಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



8204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಂಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಷಾ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜಲ  ಭೇಭ  ಪೆಿಂಟಭನಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಿಚಚ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಗಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಡಡ  ಚೆನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಮಂತು ಗಂಡೆ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚು ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತುಲಿಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಬೈಗ್ರಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಾಮಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುತು ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಬಾಾ ಮ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವನ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜೆನ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತಿ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮ್್ಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭಮು  ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವಭಮ  ಫಗಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಯಷೀ ತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ  ದ್ನಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕರ್ಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಕಿಾ  ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ   ಫಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಜೇಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸರಿಚಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ   ಭಾಯತಿೇಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಹೇಭನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಭರಿ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಮುದ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪಾಾತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಗವಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇವಿಿಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚನನ ಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಫನಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯಂಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಷಭದ್ನಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕ್ಷಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚೆನನ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದ್ನಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಫಷ  ಇಿಂದೇಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾಶನಾಥ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕವು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



8295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಆವಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ  ರಾಠೇಡ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಕಂಬಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದಾ ಭಮ  ಕುಣಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಲಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಕಿೂ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ USENAPPA ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿವನ್ ಚವಾೄ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುರುಗಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಮುತಿತ ಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ತಭಮ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಭ  ಅನನ ಸಾರಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ದೇವಿಂದಾ   ದಡಡಮೇೇನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಳ  ದಡಡ ಭನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಬಾನಾ ಬೇಗಂ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇಸಭಮ ದ್ ಕೆಫ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷತ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದಮ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ನಾಮಕ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷರೇಜನದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಿಶಟ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಂತೊೇವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದಿೇಶ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಸಮ ದ್ ಅಲಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಭಚಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚನನ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಒಿಂ ಾ ಕಾವ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಾಿಂದ್ ಶ್ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದ್ನಾ ಭ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಾಮಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷರಾಜ ಕನನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಾನಸಾದೇವಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ  ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇವೀ ರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೈಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಹಾನಂದ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಫಮಾಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತು ನಾರಾಮಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಾವಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಲಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಯವಿಿಂದ ಕುಲಕಣಿಾ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿಧ ರಾಜ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಭತಿ ವಿಂಕಟರಾವ್ ಭಹಿೇಿಂದಾ ಕರ್ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅಶೇಕ್ ಮುಸಾತ ಜರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಶೆಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ  ನಟಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಾಗಿೇಯತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಫಷಭಮ  ಸಟಟ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಾಬು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಲಿತ ಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಮಾನ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ



8386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಜಾಜು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಾಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ  ಪತತ ಕಾಳು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟೇಶ್ ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಾವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸುಕಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಣಿಕಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರುಕು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಪುಲು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭಸದೇಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸನುಭಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಸಿಮುಲು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮಾಚಾರಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಎಿಂ.ದೇವಿಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲಲಿತಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅನಂತರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಜಗನಾಥ ಹೆಬಾಾ ಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚೈತಾ  ಪಾಟೇಲ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುರೇವಕುಮಾರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈವೀ ಯ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಕಂಠರಾವ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಳತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಾಫಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಿದದ ಣಣ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಯಣಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ವಿೇಯಬದಾ   ನೇಲಂಗಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಗೌಯಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನಾಗಿಂದಾ  ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಪಾಾತಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಯಷ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಾಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಇವ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮೇಗಳ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ದೇ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಶಮು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರ್ಲಲ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬಗವಂತ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗೇಪಾಲ್ ಚವಾೄ ಣ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಯಷಭಮ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಸನ್ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಣಮಂತು ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

8440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಬಿತತ ನೄ ಬಿೇಜ

2020-21£ÉÃ ¸Á°£À°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀjºÁgÀ ¤ÃqÀ®Ä ¨ÁQ¬ÄgÀÄªÀ gÉÊvÀgÀ «ªÀgÀ, PÀ®§ÄgÀV f É̄è

1 Ȩ́ÆÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ¸ÉÃqÀA ಆತಮ ಸತು

2 s¸Á§tÚ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ Ȩ́ÃqÀA ಆತಮ ಸತು

3 £ÀÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®Ì¥Áà Ȩ́ÃqÀA ಆತಮ ಸತು

4
PÀ¯Áåt¥Àà/±ÁAvÀ¥Àà 

¹ÃzsÀ£ÀªÀÄqÀÄ

¸ÉÃqÀA ಆತಮ ಸತು

5
zÉªÀ¥Àà/ C£ÀªÀÄvÀAiÀÄå 

 DqÀQ

¸ÉÃqÀA ಆತಮ ಸತು

6
CA§gÁAiÀÄ?CtÚ¥Àà 

¸ÀAUÁ« JA.

¸ÉÃqÀA ಆತಮ ಸತು

7
§ À̧ªÀgÁd/PÁ±À¥Àà 

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î

¸ÉÃqÀA ಆತಮ ಸತು

8 ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÃqÀA ಹಾವು ಕಡ್ಕತ

9 £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä/£ÀgÀ¹ÃAºÀ®Ä ¸ÉÃqÀA ಹಾವು ಕಡ್ಕತ

10
PÁ±À¥Àà/¸ÀgÀ¸À¥Àà 

PÀqÀZÀ®ð

¸ÉÃqÀA ಹಾವು ಕಡ್ಕತ

11
UÉÆÃ¥Á®/gÁªÀÄf gÁoÉÆÃqÀ 

ªÉÃAPÀmÁ¥ÀÄgÀ

¸ÉÃqÀA ಫಣವ ನಶಟ

12
dUÀ£ÁßxÀgÉrØ/²ªÀ°AUÀgÉrØ 

ºÀAiÀiÁå¼À

¸ÉÃqÀA ಫಣವ ನಶಟ

1 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರ್ಲಲ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

2 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯೂಸುಫ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

3 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುತೆು ಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

4 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಭಲಾ ಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

5 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

6 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021
ಗೇಪಾಲ್ 

ರೆಡ್ಕಡ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್



7 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶರಾಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

8 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜು ರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

9 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಹಾಬದಿದ ೇನ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

10 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

11 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

12 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

13 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುಯಗ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

14 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬುಗಾಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

15 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

16 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021
ಅಬುದ ಲ್ 

ಯಸಮಾನ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

17 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

18 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

19 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

20 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

21 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಮಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

22 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶರಾಭ ರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

23 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021
ಚಂದಾ ಶೇಖಯ 

ರೆಡ್ಕಡ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

24 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಾಲರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

25 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

26 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

27 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

28 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೌಭು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

29 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

30 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪೆಿಂಟ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

31 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇಗುಲ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

32 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೌಭು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

33 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಾ ತ್ಯಪ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

34 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

35 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021
ಭಹಾಿಂತೇವ 

ಸುತ್ಯರ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

36 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭರಾಜ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

37 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

38 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಾಲ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

39 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗಲಕಿೂ ಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

40 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

41 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಶ್ಯಭ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

42 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

43 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

44 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಸೇಭಶೇಖರ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

45 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

46 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

47 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ರಾಭದೇವ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

48 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಶಾ ೇಕರ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

49 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಅರ್ಲಾ ಫಕ್ಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

50 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಗೌಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

51 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಸಾಮಬ್ ರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

52 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಶ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

53 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

54 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

55 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಭೇಭಯಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

56 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 GOVIND ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

57 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಶನು ನಾಮಕ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

58 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

59 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಬ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

60 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಕಾವ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

61 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಬಯತಕುಮಾರ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

62 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

63 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಭಹಾದೇ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

64 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

65 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021
ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ


ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

66 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಪೇಯ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

67 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಶೇಭಾತಿ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

68 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

69 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

70 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

71 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

72 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಬುಗಾ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

73 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಹೆಭರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

74 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಸವ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

75 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

76 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ನಿಂಗ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

77 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಕಿಶಠ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

78 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಪುಲಿೃ ಿಂಗ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

79 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

80 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಜರ್ಲಲ್ ಷಬ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

81 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

82 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ರಾಚ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

83 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಭೇಭವ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್



84 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

85 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ನಾಗ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

86 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ರಾಮು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

87 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ನಾಗ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

88 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಭಾನಕಿೇಬಾಯಿ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

89 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಕಮಲಿ ಬಾಯಿ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

90 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021
ಕಷಾಮ 

ನಾಮಕ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

91 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಯಾಿಂಕಾು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

92 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

93 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ನಾಗಶ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

94 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021
ಶಾ ೇನವಾಸ್ 

ರೆಡ್ಕಡ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

95 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

96 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021
ಸನುಭ ರ್ಲಲ್ 

ನಾಮಕ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

97 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಅನಸೂಯಾ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

98 ಸೇಡಂ ಕೇಡಾ 2020-2021 ಅಶೇಕ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

99 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಎಯಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

100 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

101 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

102 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಭೇಭವ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

103 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ನಯಷ  ಷಣಣ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

104 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಬಿೇಚ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

105 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಭಲಾ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

106 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಕಾವ  ವಂಕನ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

107 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಕಿಶಟ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

108 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ರಾಮುಲು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

109 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ವಯಣ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

110 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021
ನಾರಾಮಣ 

ರೆಡ್ಕಡ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

111 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಭೇಭ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

112 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಮೇಗುಲ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

113 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

114 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಪಾಾತಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

115 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಮೇಗಲ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

116 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಯತನ ಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

117 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಚನನ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

118 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಮೇಗಲ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

119 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಫಷಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

120 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಭೇಭಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

121 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021
ಅನಲ್ 

ಕುಮಾರ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

122 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021
ಚಿನನ  

ಮೇಗಲ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

123 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

124 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಷಣಣ  ವಣಾ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

125 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಚಂದಾ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

126 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಕಿಶಟ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

127 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ್ ಾ ಭು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

128 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಪುಲು  ನಾಮಕ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

129 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ರಾಮುಲು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

130 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಮಾವೂಯ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್



131 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

132 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಬುಗಾ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

133 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021
ಕವನಾಮಕ್ 

ಚವಾಣ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

134 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಉವ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

135 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

136 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

137 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಸಾವಿತಾ ಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

138 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021
ಸುಲೇಚಭಮ

ಭಮ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

139 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ರಾಜು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

140 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021
ಗಂಜ 

ವಿಂಕಟೇಶ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

141 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಮೇಗಲ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

142 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

143 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಫಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

144 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

145 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಮೇನ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

146 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಕಾವ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

147 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಚಂದಾ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

148 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021
ದಡಡ  

ಭೇಭವ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

149 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಅಮು  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

150 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಭೇಭ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

151 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಸಾಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

152 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ರ್ಲಲ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

153 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಭೇಭವ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

154 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

155 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಭರ್ಲಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

156 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಹುಸೆನ್ ಬಿೇ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

157 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ನಯಷ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

158 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಖಾಸಿಿಂ ಅಲಿ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

159 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ನಾಗ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

160 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಕಿಷತ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

161 ಸೇಡಂ ಮುಧೇಳ 2020-2021 ಬಾಲರಾಜು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

162 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021
ಸುಧ್ವಕರ್ 

ರಾವ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

163 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

164 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021
ಶಶಂಕಯ  

ಬಿಡ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

165 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021
ಚಂದಾ   

ವಿವೀ ಕಭಾ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

166 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

167 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಬುದದ ನ್ ಶ್ಯ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

168 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಧನಶೆಟಟ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

169 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021
ದಿೇಕ್ 

ಕುಮಾರ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

170 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021
ಗಣೇಶ್ 

ಕುಮಾರ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

171 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021

ಶ್ಯಿಂತ 

ಕುಮಾರ್ 

ಹಿರೇಭಠ

ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

172 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಾಯತ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

173 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದಾ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

174 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಘುನಾಥರಾವ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

175 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

176 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

177 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್



178 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

179 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021
ಸಂಗಿೇತ್ಯ 

ಬಾಯಿ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

180 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಣಿಕ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

181 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

182 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಹುಸೇನ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

183 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕವಿತ್ಯ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

184 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

185 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

186 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

187 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

188 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

189 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021
ಅಬುದ ಲ್ 

ಯಹಿೇಮ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

190 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶವಯಣ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

191 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾಲೇವ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

192 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ ಾ ಭು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

193 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುನಂದ್ನ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

194 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

195 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ಹಾಾ ದ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

196 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶುಕಾಾ ಬಿ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

197 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

198 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021
ಚಂದಾ ಶೇಕರ್ 

ಎಷಪಾನೇರ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

199 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

200 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

201 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

202 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021

ಭೇಭಶೆಟಟ  

ಚಂದಾ   

ಅಭನಂದಿಸಿದ

ರು

ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

203 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

204 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶೇಭಾ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

205 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ  ಶೇಖರ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

206 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ ಾ ಭು ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

207 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021
ಸಾಮಭಮ .ಷಫ

ೀ
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

208 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021
ದಿೇಕ್ 

ಗುಡುಸಾಲಿರ್
ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

209 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

210 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ  ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

211 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತುಳಜಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

212 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಿಂಬೇಡಿರ್ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

213 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚತಾ ಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

214 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

215 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾಿಂತಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

216 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂಡ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

217 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

218 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

219 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

220 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

221 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಫನಾನ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

222 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

223 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇ ಬಾು ಟರಿ ಸೆ ಾೇಮರ್

ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲೆ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಗ್ರರ ಮ ರೈತರ ಹೆಸರು ಡೆದುಕೊಂಡ ಸೌಲಭ್ಯ

1 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಚಂದಾ ಭಮ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

2 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಾ ಕಾವ ಸಂಗವಿ ಶರಾಚ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

3 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

4 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಸುನೇತ್ಯ ಅನಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

5 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಅಶೇಕ್ ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

6 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಹುಸೇನ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

7 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ದೇಣಣ  ಮೆರ್ಲರಿ ತಳವಾಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

8 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ಾ ಶ್ಯಿಂತ ಶವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

9 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ವಿಂಕಟ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಗುರು ಭೇಮ್ ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

10 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ದ್ನು   ಕಳಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

11 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ನಾಗಿಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

12 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಶಂಭುಲಿಿಂಗ  ಶಯೇಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

13 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಫಷರಾಜ ಭಲಿ್ ೇಿಂದಾ  ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

14 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಗುಿಂಡಭಮ  ಮಾಲಿ್ೇಿಂದಾ  ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

15 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ನಾಗ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

16 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

17 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ನಾಗ ರೆಡ್ಕಡ  ವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

18 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ್ರವಿ (ಟ) ಸೈಮದ್ ರ್ಲಲು ಮೌಲನ್ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

19 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ದ್ನನಭಮ  ರೇಣಮು  ಸಾೀ ಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

20 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಜಗದಿೇಶ್ ಗೌಡ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

21 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಫಷ  ಭೇಭರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

22 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಗ್ನನ ರು ರಾಜಭಮ  ಚಂದಾ ಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

23 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಖೇಡ್ಡ್ (ಕೄ) ನಭಾರ್ಲ ಸಣಮಂತರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

24 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ಸಿದದ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

25 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಕಭರ್ಲಕರ್ ದೇವಿದ್ನಷರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

26 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ್ರವಿ (ಟ) ಈಯ  ನಾಗಶೆಟಟ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

27 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲೆಿ  ಸ್್ಪ ರ ೊಂಕೆ್ರ್ ಸೌಲಭ್ಯ  ಡೆದ ರೈತರ ವಿರ.



28 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

29 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಚವಾೄ ಣ ಶಂಕರ್ ಚವಾೄ ಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

30 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಗುರ್ಲಿಂ ಯಸೂಲ್ ತ್ಯರ್ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

31 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ಫಷರಾಜ ಈವೀ ಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

32 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ಚಂದಾ   ಚಂದಣಣ  ಕಲಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

33 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಲಾ ೇಲ್ ಸಾಫಣಣ  ಚಂದಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

34 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ದೇವಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಕಲ್ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಕಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

35 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಇಕಾಾ ಲ್ ಮಯಾನ್ ಖಾಸಿಿಂ ಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

36 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಆವ  ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

37 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಪೊಟ್ರಟ ತಿ ದಮ ಭಮ  ಬೇಜ ರೆಡ್ಕಡ  ಲೇಟ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

38 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಫಷ  ಎಿಂ ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

39 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಮಂದಿಗ ಶ್ಯಣ  ಎಿಂ ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

40 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಭೇಭಮು  ಷನಜಫ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

41 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ವಿೇಯಬದಾ   ನಾಗಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

42 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ನಾಗಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

43 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಗುನ ಬಾಯಿ ತೊೇು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

44 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಲೇಕಶ್ ತೊೇಪು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

45 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ್ರವಿ (ಟ) ವಿೇರೇಿಂದಾ  ಪಾಟೇಲ್ ಚಂದಾ ಶೆಟಟ  ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

46 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸೂಮಾಕಾಿಂತ ಕಯಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

47 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಗೆಮು ನಾಮಕ್ ತುಕಾರಾಿಂ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

48 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಸಾಮ  ಸಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

49 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ತುಳಜಾ ನಾಮಕ್ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

50 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ವಯಣಭಮ  ನಯಸಿಿಂಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

51 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಶ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

52 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ರುಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

53 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ರಿ ಚಂದ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

54 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ವಯಣ  ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

55 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಗೇವಿಿಂದ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

56 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಉವ  ದ್ನಯ ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

57 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಶಂಕರಾಜಪುಯ ಚನನ   ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

58 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಸಳಿ್ಳ ಭಲಾ   ಗುಿಂಡ  ಹಷಭನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

59 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಸಳಿ್ಳ ಗುಿಂಡ  ಫಷರಾಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

60 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಯತನ  ಬಾಯಿ ಬದ್ಯದ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

61 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗಣಣ  ಅಮು ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

62 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಸಳಿ್ಳ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ವಯಣಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

63 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಸಳಿ್ಳ ಜಗದೇವಿ ವೈಜನಾಥ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

64 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಸನಮ  ರೆಡ್ಕಡ  ಭೇಭ  ನಾಯಿೇಟ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

65 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ  ಭಧುಸೂದನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

66 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ನಾಗಿಂದಾ  ಶವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

67 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ಸಣಮಂತರಾವ್ ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ ಫಷವಂತರಾವ್ ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

68 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ  ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ ಫಷವಂತರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

69 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ರಾಭ  ಸನಮಂತ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

70 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಗ್ರಮಫಣಣ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

71 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಚೂರ್ ಸಿದದ   ಭಲಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

72 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಪುರುಷೇತಮ್ ರಿಕ್ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

73 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಖೇಡ್ಡ್ (ಕೄ) ಶವಾನಂದ್ ವಿೇಯಬದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

74 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ಅಿಂಫರಿೇಷ್ ಸಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

75 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ವೈಜನಾಥ ಕಾಶರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

76 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)ಮೇಸಭಮ ದ್ ಪಾಷಾ ಮಯಾ ಸಿಕಂದರ್ ಅಲಿ ಭಂಕಲಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

77 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ಸಂಗ  ಫಷಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

78 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಭಹೇಶ್ ಕು ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

79 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಪೆಾ ೇಮಾನಂದ್ ಪೆಾ ೇಮ್ ಚಂದ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

80 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಷತಿೇಶ್ ಸನಮ ಿಂತ ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

81 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಗುಿಂಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

82 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಗೇಪಾಲ್ ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

83 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ನಾಗಣಣ  ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

84 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಭಲಾ   ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

85 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ದಡಡ  ಅವ  ಸಾಯಿ ಫನಾನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

86 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಂಕಟಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

87 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ಅಿಂಬಿಕಾ ಬಾಯಿ ಗುರುನಾಥ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

88 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಚಂದಾ ಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

89 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ನಾಗರಾಜ್ ವಿೇಯಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

90 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಖೇಡ್ಡ್ (ಕೄ) ಜಗನಾನ ಥ ವಿೇಯಬದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

91 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಜಗದೇ  ನಾಗಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

92 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಸಳಿ್ಳ ಗುಿಂಡ  ಕಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

93 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ದೇ  ರಾಮುಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

94 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಸಳಿ್ಳ ಕಾಶ ನಾಥ ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

95 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಭಲಿಭಮ  ಶರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

96 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಸಳಿ್ಳ ನೇರ್ಲತಿ ಅಶೇಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

97 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಸಿದದ ಭಮ  ಶರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

98 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ಶಲಿೇರ್ಲ ಫಷರಾಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

99 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಖಾಜಾ ಮೆಬೂಬ್ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಅಿಂಫಣಣ  ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಇಮಾಮ್ ಬಿೇ ಕುಕಿಿಿಂದ ಕಾೀ ಸಿಮ್ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ವಿೇಯಣಣ  ರಾಚ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಫಷಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ದಯಾನಂದ್ ನಾರಾಮಣ್ ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲೇಸದ ದಮ ಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ನೇಲಭಮ  ಅಣಣ  ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತ ಟನಸಳಿ್ಳ ಚಾಕಲಿ ಭಹಾದೇಭಮ  ಚಾಕಲಿ ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ಸಾಯಷಭಮ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಫಷಯಜ  ರಾಜೇಿಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸುನೇತ್ಯ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಭಲಾ ಮು  ಎಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಮುತು   ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ಸಾಯಿಲು ಮುತೆತ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ನಯಸಿಿಂಗ ಸೂಮಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಬಾಳ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಆವ  ಗೇಗಿ ಸನಮ ಮು  ಗೇಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಶ್ಯಭಲಭಮ  ನಾರಾಮಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಸನಮಂತು ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಹಾಫಜಪುಯ ಶಾ ೇನವಾಷರೆಡ್ಕಡ  ಅನಂತರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ನೇಲಭಮ  ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಅಡ್ಕವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ  ಸನಮ ರೆಡ್ಕಡ  ನಾಿಂಚಾಲ್ಾ ಸನಾಮ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ಫಾ ಚಂದಾ   ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ನಯಷಭಮ  ನಾರಾಮಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಸಿಿಂಸಲು ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಆವ  ಸೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ  ಭಹಾದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ವಯಣ  ನಾಗಿಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಷಣಣ  ಮಾನಸಿಿಂಗ್ ಜೆಮಾಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ವಿಂಕಟ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ  ವಿೇರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ  ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ  ದೇಸಂಗರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಕಡ  ನಲಂ ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ವಯಣ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಸಡದ್ ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಬಿಚಚ   ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಶಂಕಯ  ತಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸಣಮಂತು ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ಬಾಲು ಸುಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಶಾ ೇಶೈಲ್ ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭನ ಬಾಯಿ ವೈಟಲ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಕೄ ರಾಮುಲಭಮ  ಎಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಶ್ಯಭ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಮಾವ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಮೇೇಸನ್ ಶೇನ್ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ವಿಟಲ್ ನಾಮಕ್ ತುರ್ಲಜ  ನಾಮಕ್ ಚವಾೄ ಣ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಮೇರಿ ಬಾಯಿ ಜಮಾಾ  ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಮಾರುತಿ ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಕಿವನ್ ಯತನ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ತುಳುಜು  ನಾಮಕ್ ಯತನ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಶಲಿಿಂಗ  ಭಹಾದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘಾಪುಯ ಮೇಗಲಭಮ  ಲಷಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಫಷಯಜ್ ಧೂಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಕಿಶಠ   ನಯಷ  ಮತಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಸಿದದ   ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಾಗ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಭೇಭ  ಚಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಶೇಭಾ ಾ ಬು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾಭಮತ್ಯರಿ ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ  ವಿಂಕಟರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಗೇಪಾಲ್ ರಾಥೇಡ್ ರಾಮಾಜ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಸಾನು ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ರಾಮು ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಷಕಿುಬಾಯಿ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಧಭಾರಾಜ್ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ವಯಣ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಯಮಶ್ ಬಾಬು ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ತುಳಸಿರಂ ರಾಥೇಡ್ ಪೆಾ ೇಸಿಿಂಗ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಫಷ  ಇಿಂದೇಕಿ ಫಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭೇಭ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಬಂತು ಷಣಣ  ಚೆನನ   ಸಂಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಯೇಗ ನಾಮಕ್ ತೊೇಪಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೇಿಂಳಿ್ಳ ಗೇಬಾಾ ಮ ನಾಮಕ್ ಫದ್ನು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ಮಾಣಿಕ  ಮಲಾ   ಜೇಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ವಿಂಕಟ  ನಯಷ  ಹಷಳಿ್ಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ನಯಷಭಮ  ನಯಷಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ರ್ಲಲ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಕಾವ  ನಯಷಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ದವಯತ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ನಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಪ ಗೇಪಾಲ್ ನಾಯಿ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಬಾಲು  ನಾಮಕ್ ಮಘು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಭೇಭರಾವ್ ರಾಮಾಜ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಈಯಭಮ  ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ವಿಠಲ್ ಜಮಾಾ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ವಯಣ  ತಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ರಾಮು ರಾಠೇಡ್ ಚಿನಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಫಸು ರಾಠೇಡ ಭೇಭವಮನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) GOVIND ಷಕುಾ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ರಾಭಚಂದಾ  ಭೇಭಲಾ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಪಾಿಂಡು ನಾಮಕ್ ಗಂಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ರಾಮು ಕಿಸಾತ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಮಾಣಿಕು ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಪುಲಸಿಿಂಗ ರ್ಲರ್ಲಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಕಿವನ್ ಧನ್ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ನೇಲಿ ಬಾಯಿ ತುಲಿಜಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ವಯಣಭಮ  ಭಹಾದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ರಾಭಣಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಷಫಣಣ  ಚಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಷಕಿಾ ಬಾಯಿ ಫಸು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ನೇಲಕಂಠ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ದೇದ್ನಸ್ ಪಾಿಂಡು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಮಾಣಿಕು ನಕ್ ರಾಮುನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಕಿಷಿಟ  ಬಾಯಿ ದೇವು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸುಿಂದಯಭಮ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ನಾಗಿಂದಾ   ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಚೇಟ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಚೇಟ ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ನಾಗ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ದಡಡ  ಕವ  ದಡಡ  ಚೆನನ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಶಾ ೇಶೈಲ ಧಭಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಕಿವನ ದ್ನಸು ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ಶ್ಯಿಂತ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ನಾಗ  ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ರಾಮುಲು ಸನಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಷಫಣಣ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಭೇಜ  ಕೃಶಣ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಆವಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಾರಾಮಣ್ ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಸಿದದ   ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಕಿವನ್ ರಾಭ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ಶಂಕರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಭಸದೇಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಶಲಿೇರ್ಲ ರಾಜು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ರಾಜು ಚುಕಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಫಷ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ತಿ ಣಣ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ವಿಂಕಟ  ಕಲ್ ದಡಡ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ರಿ ಬಾಯಿ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ದೇಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಬಗವಂತ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಚಂದಾ   ಫಗಲಿ ಆವ  ಫಗಲಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಕಾವ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಫಷೃ   ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ರಾಭಸಿಿಂಗ್ ಷತು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸಜನ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಬಾಬು ಸಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಪೂಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಗೇಮಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಾಗ  ಹುಷನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ರುಕಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಬುಗಾ   ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಸನುಮಂತು ಸನುಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಅಿಂಬಿ ಬಾಯಿ ರಾಮುನಾಯಿ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ದ್ನು ಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ತೇಜ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಅಿಂಜಲಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಭೇಜ  ದಷತ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಮೇಗಲ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಪಾಿಂಡು ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ   ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ವಿಂಕಟ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ಬೇನ  ಭಮತ್ಯರಿ ಮೇಗಲ  ಭಮತ್ಯರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭಕಿುನಾಮಕ್ ಗೇಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಭಸದೇಭಮ  ನಯಷ  ಸರಿಜನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಸುಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ರುಕಿಿಬಾಯಿ ಬುಗ್ರು ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಭನಕಭಮ  ಕನಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಸನಮಂತು ಷಣಣ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಕನಕ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಮಾಷ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಗೇಧಾನ್ ನಾಮಕ್ ಸಿತ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಕವ  ಪಾಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ನಯಷ  ಕಡಚರ್ಲಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಸನಮಂತು ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಭೇಭಣಣ  ನಯಷಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಶಂಕರ್ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಕಿಶಟ   ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಲ್ ಮಾವಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಭೇಭ  ಭೇಭ  ಬಿಿಂಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಸಿ ರಾಭ  ಸನಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಭೇಭ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ನಯಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಜಯಂದಯ ಉಮಾಕಾಿಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ ಅಿಂಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಮಾಣಿಕಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಮೇೇತಿ ಬಾಯಿ ಗಿರಿಯಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಮೇಗಳ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಮೇಗಲ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ವನಾು  ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಸೈಡಲ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ನಯಷ  ಪಾಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಕಾವ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ ಕನಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಆನಂದ ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಿಂಕನಲಿಾ ಸನಭ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಿಂಕನಲಿಾ ಕಾವ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಎರು ನಾಮಕ್ ಪಾಿಂಡು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಮೇೇನು  ನಾಮಕ್ ರಾಭಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಹೇಭಲ ನಾಮಕ್ ವಾಚು ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಕಾಶನಾಥ್ ಹೇಭಲ ಚೆನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ವಿಂಕಟೇಶ್ ಭೇಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗೇಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ವಿಂಕಟ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ವಿಂಕಟ  ಅನಂತಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಅಿಂತ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಯಮಶ್ ಷಕಿಾ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ಸಾಮ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ದಡಡ  ನಾಗ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ರ್ಲಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಜಮುಲುನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಪಯಭಮ  ಶವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಭೇಭವ  ಬುಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಚಂದರ್ ನಾಮಕ್ ಸನಾಮ ು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ವಯಣಭಮ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಸುರೇಶ್ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಹುಸೇನಭಮ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಷಣಣ  ನಾಗ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಅನಂತಭಮ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಅನಲ್ ಧರುನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ನಯಷ  ಮನಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಆವ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ನಯಷಭಮ  ಷಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಕಿಶಟ   ಚಾಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ಸೇವಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ನಯಸಿಿಂಲು ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ದಡಡ  ಭೇಭ  ಕವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ನಯಸಿಿಂಗಭಮ  ದೇ  ಕಸಾತ ರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಗಯ ಬಿಚಚ   ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಸನಾಮ ು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭೇಭವ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಕಶಣ  ರಾಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಚಂದರ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಸಿದದ   ಯೆಿಂಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಸುಲಿ ಬಾಯಿ ನಾರಾಮಣ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಶ್ಯಣಾು  ನಾಮಕ್ ತೊೇಪಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಲಕಿೂ ಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಮೇಗಲ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಯಮಶ್ ಫಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಶಂಕರ್ ಬಾಲು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೇಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಕಾವ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಕಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಯಶುರಾಮ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಮಾಣಿಕ  ನಯಷ  ಮತಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಹುಸೆೃ ೈನಭಮ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಬಾಲು ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಮೇಗಲ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಮುಯಗ  ಮಾಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಶ್ಯಭರಾವ್ ಸನಮಂತ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಭೇಭವ  ಮೇಗುಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ರೂನಾಮಕ್ ಸನಮನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಸುಕಿ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಲ್ ಹುಸೇನ  ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಸಾಮ  ತಿಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಕಾವಭಮ  ಕಿಷತ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ನಯಷ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷಾಟ ಪುಯ ಭೇಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ನಯಷ  ಮೇಗಲ  ಜಭಲಾ ೇಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಕಟಲ  ಕನಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ನಯಸಿಿಂಸಲು ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಆವ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಕಾವ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷಾಟ ಪುಯ ರ್ಲಲಭಮ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಸೂಮಾ ನಾಮಕ್ ರಾಭಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಷಭ  ಸನುಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಭೇಭವ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ನಯಷ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಮೇಗಳ  ಸಾಮಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ತಭಮ   ಕೇಿಂಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ವಿಂಕಟೇವ ನಾಮಕ್ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಿಷಾಟ ಪುಯ ಚಂದಾ   ಮುನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ವಿಂಕಟಭಮ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭಸದೇಭಮ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ನಯಷಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಬಾಳಭಮ  ಕನಗಡಡ  ಲಡ್ಡ್ಡ  ಆವ  ಕನಗಡಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಭೇಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ನಯಷ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

374 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಭೇಭ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

375 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಭೇಭ  ಯಾಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



376 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಸಾಮ  ಕೆಷತ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

377 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಪತತ ಕಲುಾ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

378 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

379 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ   ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

380 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಸಣಮಂತು ಭೇಭ  ಕೇೇರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

381 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ತಿ ಣಣ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

382 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಸಾಫಣಣ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

383 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಅಿಂಜಲಭಮ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

384 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ವಯಣ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

385 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಶುಬದಾ ಭಮ  ಷಣಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

386 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗೇನಲಿಾ  (ಕೄ) ಆವಭಮ  ದೇವಿಿಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

387 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸಾಮಭಮ  ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

388 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಬುಗಾ   ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

389 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸನಭಭಮ  ಸಿದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

390 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಮಲಾ ಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

391 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಯಭಮ  ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

392 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸಾಮ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

393 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಷಫೀ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

394 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಮಲಾ ಭಮ  ಬಿಚಚ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

395 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ರುಪಾಾ  ನಾಮಕ್ ತಿಮಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

396 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಕಿಶಟ   ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

397 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಸುಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸನಭು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

398 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ದಡಡ  ಸಣಮಂತು ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

399 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಸುಡ್ಡ್ು  ನಾಮಕ್ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

400 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಸಾವಿತಾ ಭಮ  ಅಿಂಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

401 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಸನುಭಮ ಭಮ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

402 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಸನಭ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

403 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಗೇವಿಿಂದ  ಭೇಭಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

404 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಲಚನ ರಾಭ ಸಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

405 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಕಿವನ್ ವಾಚಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

406 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಪಕಿೇಯ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

407 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಲ್ ದೇವಿಂದಾ ಭಮ  ದೇವಿಂದಾ ಭಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

408 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಜಮಾಲ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

409 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

410 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಗಣಿಬಾಯ್ ವಾಚಿ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

411 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಟದದ ಸಾಮ  ಭೇಭ  ಮೆಕಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

412 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ಸನಮಂತ್ ಸವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

413 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡೇಲಿಾ  (ಕೄ) ಚನನ ಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

414 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘಾಪುಯ ಮೇಗಾ   ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

415 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಕಿಶಟ   ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

416 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

417 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ಯಾಕಾಿಂಬಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

418 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಅಮೃತಭಮ  ಯೇವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

419 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಬಾಳ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

420 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಮಲಾ   ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

421 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಶಂಕಯ ನಾಮಕ್ ಬೂು ರ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

422 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಪಾಾತಭಮ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

423 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಮುನನ  ಬಾಯಿ ವಿಂಕಮು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

424 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ರಾಭಚಂದಾ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

425 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ತಿ ಣಣ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

426 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಶಾ ೇಶೈಲ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

427 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಗೇವಿಿಂದ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

428 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಪಾಾತಭಮ  ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

429 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಶ್ಯನು ನಾಮಕ್ ಧನ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

430 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಡ್ಕವಿಿಂಡರ್ ನಾಮಕ್ ಹೇಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

431 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಫಫಭಮ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

432 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ರಾಜೇಿಂದಾ  ಮೇೇಸನ್ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

433 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಸನಾಮ ು  ನಾಮಕ್ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

434 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ರುಪಾಾ  ನಾಮಕ್ ಲಿಿಂಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

435 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಆನಂದ ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

436 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ನಯಷ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

437 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ನಯಷ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

438 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಗುರುಪುತಾ  ಸಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

439 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಚಂದಾ   ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

440 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ಕಿಶಟ   ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

441 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸುನಂದ್ನ ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

442 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಕಿವನ್ ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

443 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಚಂದಾ ಮು  ನಾಮಕ ಫದ್ನು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

444 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಷ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

445 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಷಕಿಾ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಫದಿಾ ಯಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

446 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಧನಸಿಿಂಗ ತುಳುಜಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

447 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಪೆಡ್ಕಡ  ಬಾಬು ದಡಡ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

448 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಮಲಾ ಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

449 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಅಿಂಜೇಲಭಮ  ಮೇಗಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

450 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಯಣ ಾ ಕಾವ ರೆಡ್ಕಡ  ಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

451 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಷ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

452 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಅನುಸೂಜಾ ಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

453 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಹಾಫಜಪುಯ ಭಸದೇಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

454 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಲಕಿೂ ಮ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

455 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಅನಂತ್ ಲಕಿೂ ಮ  ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

456 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಖಾಸಿಿಂ ಬಿೇ ಖಾಸಿಮ್ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

457 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಷಭಮ  ಸಾಯಿಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

458 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

459 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಭೇಭಭಮ  ಬಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

460 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ  ನಯಸಿರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

461 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಭಕಾು  ನಾಮಕ್ ಕರ್ಲು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

462 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



463 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ದೇಭಮ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

464 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಧ್ವೀ ರ್ ಸಾಫಣಣ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

465 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ತುರ್ಲಜಭಮ  ಚಂದಾ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

466 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಯಂಕಟಭಮ  ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

467 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ರಾಮುಲು ಗಮಾು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

468 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ವಯಣಫಷ  ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

469 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಜಗದಿೇಶ್ ವಯಣಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

470 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಫಷರಾಜ ದಡಡ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

471 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಸಿದ್ನಾ ಭ ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

472 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಭಣಿಕಭಮ  ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

473 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಶ್ಯಭ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

474 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭಶ್ಯು  ನಾಮಕ್ ತುಳಜಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

475 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಷಕಾಾ ಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

476 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಷಕಿಾ ೇಮ ನಾಮಕ್ ತ್ಯಮಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

477 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಫಷರೆಡ್ಕಡ  ಈಯಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

478 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ರಾಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

479 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ದಡಡ  ಮಾಣಿಕ  ರ್ಲಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

480 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಸದೇ  ಉಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

481 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ದವಯಥ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

482 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ರಾಮುಲು ನಾಮಕ್ ಗೇಮನ್ ನಾಮಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

483 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ದ್ನಷತ   ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

484 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗಿಂದಾ   ಪೂಜಾರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

485 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

486 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಶಾ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಭಧುಸೂದನರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

487 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭಲಭಮ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

488 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಫಲಭನ ಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

489 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ ವಿಂಕಟರಾಭಯಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

490 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ USHAPPA ವಪಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

491 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಯಾು ಲ್ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಸಣಮಂತ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

492 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ವಿೇರೇಿಂದಾ  ಶೇಶನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

493 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಸಷಿಾಚಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

494 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಭೇಭಭಮ  ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

495 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ  ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

496 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಷ್ಣಣ ಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ  ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

497 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ರಾಭ  ಷಲ ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

498 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಮಾಣಿಕ  ರ್ಲಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

499 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ಗುಿಂಡು  ನಾಮಕ್ ದೇರಾಜ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

500 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ವೈಟಲ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

501 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಬಾಳ  ವಿೇಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

502 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಕಾವು  ನಾಮಕ್ ರಾಮ್್ಜ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

503 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಚಕಾ ಪಾಣಿ ಸರಿಚಂದಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

504 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ಭೇಭ  ಮಾಳ ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

505 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ಸಣಮಂತು ಮಾಳ ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

506 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಆನೄಭಮ  ರಾಭಚಂದ್ಯಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

507 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಚಿನನ  ಅನಂತ  ಸನುಮಂತ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

508 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಗುರುಪಾಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

509 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಯಾು ಲ್ ವಿವಕಾನಂದ ರೆಡ್ಕಡ  ಬಾಬು ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

510 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅನಂತಪುಯ ಬುಗಾ   ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

511 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ಬುಗಾ   ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

512 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ ಮೇಗ್ರಾ ು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

513 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಯಲಕಿೂ ಮ  ನಯಸಿಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

514 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಶವಾಜ ದೇಜ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

515 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ನಯಷಭಮ  ಬುಗಾ   ಮಾರ್ಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

516 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ವಯಣಭಮ  ಷಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

517 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

518 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಜಾಜಾು  ನಾಮಕ ನರ್ಲು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

519 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಫಷರಾಜ ಪೊೇಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

520 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಯಾು ಲ್ ಮೌಲನ್ ಬಿೇ ಮೄಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

521 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಮೄಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಹುಸೇನ್ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

522 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಯಂಕಭಮ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

523 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಇದಾ ಭಮ  ಮುನೂನ ರು ಶವಯಣ  ಮುನೂನ ರು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

524 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಅಬುದ ರ್ಲನ ಬಿ SAB ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

525 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ akeಾ ಕಿೇರ್ ಹುಸೇನ್ ಎಿಂ ಡ್ಕ ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

526 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಮಾತ್ಯಳ್ಳ ಖಾಜಾ ಷಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

527 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಭಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

528 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಅನಂತ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

529 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಬಿೇಭಷ  ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

530 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ಕಾವ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

531 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ನಯಷ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

532 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ದೇ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

533 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಶಕುಮಾರ್ ಚಂದರ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

534 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ನಯಷ  ಸಾಫಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

535 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಕನಾು  ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

536 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಕಾವ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

537 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಆವ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

538 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ರಾಭಲಭಮ  ಭಲ್ಾ ೇವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

539 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಭೇಭ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

540 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಶ್ಯಭ  ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

541 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ನಾಗ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

542 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ವಿಂಕಟ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

543 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

544 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಸಾಮಭಮ  ಕಿಶಟ   ಭಂಡ್ಡ್ರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

545 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಶ್ಯಭ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

546 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಚಿನನ ಮು  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

547 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಸಷನ  ಸಾಿಂಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

548 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) INDRA ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

549 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಅಶೇಕ್ ಸಯಳಮು  ಸಾಫಣಣ  ಸಯಳಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



550 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಯಮಶ್ ಯಂಕಟ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

551 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಬಿಚಚ   ಯಾಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

552 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭರ್ಲಾ ಬಾದ್ ಕಾವ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

553 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡೇಲಿಾ  (ಕೄ) ಕಾವ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

554 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

555 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭಹಾದೇಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

556 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಸುಬದಾ ಭಮ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

557 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸುರೇಶ್ ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

558 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭಸದೇ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

559 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಪಾಕಿೇಯ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

560 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

561 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸಾಮಭಮ  ಮಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

562 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ಆವ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

563 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಗುರುಲಿಿಂಗ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

564 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ತಿ ಣಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

565 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ವಯಣ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

566 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ರಾಭ  ಸನುಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

567 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ನಾಗ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

568 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಶಂಕಯಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

569 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ನಾಗಭಮ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

570 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಚಂದಾ   ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

571 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಅಬುದ ಲ್ ಎಸ್ಎಬಿ ಖಾಸಿಿಂಸಾಬ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

572 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ತುಲಜಾ ನಾಮಕ್ ಲಕು ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

573 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಹುಸೆಿಂತಭಮ  ಮಲಾ   ಎದ್ಯದ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

574 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ಅಮೃತಭಮ  ಭೇಭಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

575 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಫಷರಾಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

576 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಮೇಗಲು  ಷಕಾ ು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

577 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ಚಂದಾ   ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

578 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ  ಚನನ ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

579 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ದೇ  ಷಣಣ  ಬುಗಾ   ಗುಿಂಡೇಲಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

580 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ದೇ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

581 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಶವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ  ನಯಸಿರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

582 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಮಗನಾಮಕ್ ಸೇಭರ್ಲನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

583 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ವಯಣ  ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

584 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಅಜುಾನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

585 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಶ್ಯಭಭಮ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

586 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಸುಬದಾ ಭಮ  ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

587 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ರಾಮು ನಾರಿ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

588 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಶಂಕರ್ ಗಿೇಕಾು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

589 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ   ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

590 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಬಾಲಭಮ  ಚನನ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

591 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಷನಲಿಾ ಭಸದೇ  ಬಿೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

592 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಫಲ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

593 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭೇಭಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

594 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಮಾಣಿಕು ಭಮ  ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

595 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಕಾವ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

596 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಕಾವಭಮ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

597 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಭಾಯತ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

598 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಗಯ ವಯಣ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

599 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಶ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

600 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಮಲಾ   ಯಂಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

601 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಶ್ಯಭಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

602 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಗಿರಿಸಾೀ ಮ ವಿಂಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

603 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ನಯಷಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

604 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಆವ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

605 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಕಿವನ ನಾಮಕ ಬುಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

606 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಭಲು  ನಾಮಕ್ ಲು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

607 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಜನಾದಾನರೆಡ್ಕಡ  ಸಣಂ ರೆಡ್ಕಡ  ಮನಗುಿಂಡ್ಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

608 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಚಂದಾ ಭಮ  ರೇಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

609 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಶ್ಯಭದ್ನಸ್ ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

610 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಹಾಲಸನಭನಹಾ ನಯಷ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

611 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ವಿಂಕಟಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

612 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಮಾವ  ಭಲಾ  ಭಲಾ   ಭಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

613 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭಸದೇ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

614 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ESHAPPA ಜಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

615 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಮಲಾ   ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

616 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಚಂದಾ   ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

617 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ರಾಭಲಿಿಂಗ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

618 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ವಿಠಲ ಭೇಭಶ್ಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

619 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಭೇಭ  ದೇಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

620 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

621 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ರಾಜೇಿಂದಾ  ಾ ಸಾದ್ ಖಾಜಾ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

622 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ತಿಭಮ ಣಣ  ಸನುಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

623 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ವಫಣಣ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

624 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ಫಷ  ತಿಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

625 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಸಾಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

626 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ರಾಭ  ಷು  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

627 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ದೇಭಮ  ಮುಯಳ್ಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

628 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭಸದೇ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

629 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಸನಭಮ  ನಾಗ  ದ್ನನಂ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

630 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ರಾಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

631 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ತುಳಜಭಮ  ಭಹಾದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

632 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ವಿಜಮಭಮ  ಕಿಶಟ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

633 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ನಯಷ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

634 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

635 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಶ್ಯಭ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

636 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಬಾಬುರಾವ್ ರಾಮಾಾ  ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



637 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಫಷರಾಜ ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

638 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಕಾವ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

639 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ಆನಂದ ಸಂಗ  ನಾಯಿೇಡ್ಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

640 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ರಾಮುಲು ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

641 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸನಮಂತು ಲಕ್ಷಮ   ಕೇೇಲಿುಿಂಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

642 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಫಸಿಾ ಿಂಗಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

643 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ರಿಫಾ ನಲಿಾ ಭಹಿಪಾಲ್ಾ ಡ್ಕಡ  ಕಿಸಾತ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

644 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಭಲಾ   ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

645 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಸನುಮಂತು ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

646 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಶ್ಯಭ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

647 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಕಿಷತ   ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

648 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಚಂದಾ   ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

649 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ನಯಷಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

650 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ಕಾವ  ಫಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

651 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಬಾಳ  ಕಿಷತ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

652 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಅಿಂಫಮು  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

653 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಷ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

654 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಷ  ಸಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

655 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಸಣಮಂತು ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

656 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಾರಾಮಣ ನಾರಾಮಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

657 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ  ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

658 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ರಂಗಣಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

659 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಮೇಗಲ  ನಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

660 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಭೇಭ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

661 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಂಕಟಾು  ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

662 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಭಸದೇಭಮ  ವಯಣ  ಕಂಬಾಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

663 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಬಾಲಭಮ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

664 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಸನುಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

665 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಆನಾು  ನಾಮಕ್ ಪೂಲ್ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

666 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಇಭಲಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

667 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ನಾಗ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

668 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಕಿಶಟ ಭಮ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

669 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ತಿ ಭಮ  ತಿಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

670 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ವಯಣಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

671 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಕಾವಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

672 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ನಾಗಭಮ  ವಯಣ  ಬಂದಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

673 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಕುಣಿ ಸಣಭ  ಕುನನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

674 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಭಲಾ   ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

675 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ನಯಷ  ತಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

676 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ವಿೇಯಬದಾ   ತಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

677 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಅನಂತಭಮ  ದಡಡ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

678 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಕೇೇನ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

679 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಕಡ  ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

680 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

681 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಗೌಸ್ ಅಸಮ ದ್ ಭಸೂದ್ ಅಲಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

682 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಭಹಾದೇಭ ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

683 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಸನುಮಂತು ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

684 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಅನಂತ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

685 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

686 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ನಂದಕುಮಾಯ ಚಂದಾ   ಫಜೆಪ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

687 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಅನನ ಪೂಣಾ ವಾ ಣ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

688 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಣಣ  ಮೆರ್ಲರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

689 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಹುಸೇನ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

690 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಸನಮಂತ ಸಡದ ರಾಭಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

691 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಇವ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

692 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

693 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ನಾಗ  ರಾಭಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

694 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಕಾವ  ಭೇಭ  ಬಿೇದಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

695 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಭಹೇಮುದಿಮ ಮ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

696 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಮೇಗುಲ  ಮೇಗುಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

697 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ದೇವಿೇಿಂದಾ ಭಮ  ಅಶೇಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

698 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಧನಮು  ಮೌನಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

699 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ರಾಭಣಣ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

700 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ತಕಿಾ  ಬಾಯಿ ಭಲಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

701 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಮಲಾ   ಗಲಾ ರ್ ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

702 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭರಾಮ ದ್ನನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

703 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಶ್ಯಿಂತ ಕುಮಾರ್ ಶಪುತಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

704 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)ಮಂಜುಳಾ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ ಫಷರಾಜ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

705 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಬಾಳ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

706 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ)ಲಲಿತ್ಯ ಯಾಕಾಪುಯ ವಿಂಕಟೇವೀ ಯ ಯಾಕಾಪುಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

707 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಶೇರಾಮ ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

708 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲಖೇಡ್ಡ್ (ಕೄ) ಫಷರಾಜ ಶವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

709 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ವಿಂಕಟೇವೀ ಯ ಮಾಣಿಕಾ ವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

710 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ಭಾಯತ ಫಷರಾಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

711 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಫಷರಾಜ ರಾಚೇಟಯಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

712 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ವಿಂಕಟ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

713 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಕಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ಚಂದರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

714 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ವಿಂಕಟ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

715 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಕೄ ವಿಂಕಟರಾಮುಲು ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

716 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಸನುಮಂತು ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

717 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ವಿಂಕಟ  ಗೈಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

718 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ನಭಾಲ ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

719 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಮೇೇಸನ್ ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

720 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಮೇೇಸನ್ ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

721 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಮೇಗಳ  ಕನಗಡಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

722 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ತಿ ಣಣ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

723 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಶವಯಣ  ಚನನ ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



724 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಚನನ ಫಷ  ಷದ್ನಶರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

725 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಷದ್ನಶರಾವ್ ಕಾಶರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

726 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಶ್ಯಿಂತಣಣ  ಫಷ  ಸಲಕತಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

727 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಫಷರಾಜ ಶಂಕಾ   ಕೇೇಸಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

728 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ನಿಂಗ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

729 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ಗುಿಂಡ  ಭೇಭರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

730 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಶ್ಯಿಂತ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

731 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ವಯಣ  ಫಷವಂತರಾಮ ಸಂಗವಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

732 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಸನಮಂತರಾಮ ಫಷವಂತರಾಮ ಸಂಗವಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

733 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ಅನನ ಪೂಣಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಕೄಮ ೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

734 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ರಾಜಶೇಖರ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

735 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಜಗಭಮ  ನಯಸಿಮುಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

736 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಬಿಚಚ   ರಾಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

737 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಷಫಣಣ  ಬಿಚಚ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

738 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ರಾಧ್ವ ಬಾಯಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

739 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಾ ವಿೇಣ ಜಗದಿೇಶ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

740 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಅಶೇಕ್ ಸಾೀ ಮ ವಯಣಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

741 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಲಲಿತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬಿ ರೆಡ್ಕಡ  ಫಷರಾಜ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

742 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಭಧು ಿಂ ನಯಷ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

743 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಭಲಾ   ಸಿದದ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

744 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಗಂಗಭಮ  ವಿೇಯಬದಾ   ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

745 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟೇಲ್ ವಿೇಯಬದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

746 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ಮಾಣಿಕು ಭಮ  ನಂದಿಗಂ ದಡಡ  ಭೇಮ್ ವ  ನಂದಿಗಮ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

747 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳಫಷೀ ಿಂತರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ವಿೇಯಬದಾ   ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

748 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ರಾಮುಲು ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

749 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ASHOK ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

750 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ರಾಘವಿಂದಾ  ನಯಸಿಿಂಸ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

751 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭೇಭಭಮ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

752 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ನಾಗರಾಜ್ ಭಲಾ ಣಣ  ಸಂಗವಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

753 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಭಹಾಿಂತಮು  ವಿೇಯಫದ ಾಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

754 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ರಾಜಶೇಖರ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

755 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ರಾಭ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

756 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸಾವಿತಾ ಭಮ  ಸನಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

757 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ನನೄನ ೇಸಾಬ್ ಮೆಬು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

758 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಲಕಂಠರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

759 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಕಿಶಟ  ರೆಡ್ಕಡ  ಬಿಚಚ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

760 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಅಿಂಫಮು  ಹುಸೇನಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

761 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ವಯಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

762 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ನಯಷ  ತಿಭಮ   ಸಂಜಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

763 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ಶಾ ೇದಿೇಪ್ ಸವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

764 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ಾ ವಿೇಣಕುಮಾಯ ಹಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

765 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಯವಿ ಪಾಟೇಲ್ ಚಂದಾ ಶೆಟಟ  ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

766 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ನಯಷ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

767 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಜೈಪಾಲರೆಡ್ಕಡ  ಶಂಕಯಗೌಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

768 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ದ್ನು   ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

769 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಲಕಿೂ ಮ  ದೇವಿ ಫನಶಂಕಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

770 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಮಾಲಿ ಪಾಟೇಲ್ ವಯನರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

771 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ಭಲಾ ಭಮ  ಭಲಾ ಭಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

772 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಸುಭಾವಚ ಿಂದಾ  ಕೄಲಗಿನಭನ ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

773 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಭಸದೇಭಮ  ಭೇಮುಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

774 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ರಾಮುಲಭಮ  ರಾಮುಲಭಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

775 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ವಿೇಯಭಮ  ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

776 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಲೇಸದ ಕಾವ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

777 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ತೊೇು  ನಾಮಕ್ ಅಭಮಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

778 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಗೇಫಾ ು  ನಾಮಕ್ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

779 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಹೇಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

780 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಭಾಷಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

781 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಖುಬಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

782 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕಾಶನಾಥ್ ಭೇಭರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

783 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಜಗನಾಥ ಸಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

784 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಅನಥ್ರ ಶಕುಮಾರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

785 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಲಾ ೇಲ್ ಮಲಾ ಭಮ  ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

786 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಹನನ   ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

787 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಮೇಗಳ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

788 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಮೇಗಳ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

789 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಕವಿತ್ಯಬಾಯಿ ನಾಭದೇವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

790 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ಭಹೇಶ್ ಭೇಭಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

791 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ನಾಗಭಮ  ವಯಣ  ಮುಕುಡ್ಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

792 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂಜೇಲಿಾ ಕಾಶನಾಥ್ ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

793 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ತೇಜಾು  ನಾಮಕ್ ದೇವಾಾ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

794 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ವಯಣ  ರಾಭಮು  ಹುಲಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

795 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಯಮಶ್ ರಾವ್ ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

796 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಭೇಭ  ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

797 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ದ್ನಮ ತಿ ಈಯಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

798 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ವಿೇಯಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

799 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಭಸದೇ  ನನ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

800 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಮಾಣಿಕ  ಆವಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

801 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಷಫಣಣ  ಬುಗಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

802 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ BIBI ಭಹಿಬೂಬ್ ಜಮಾದ್ನರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

803 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

804 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಷಣಣ  ಭೇಭವ  ನಂದಿಗಂ ಲಕ್ಷಮ   ನಂದಿಗಂ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

805 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಅಬುದ ಲ್ ಷತ್ಯತ ರ್ ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

806 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ತಿ ಭಮ  ಷಣಣ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

807 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಷತು ಭಮ  ಫಷಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

808 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ವಿಜಮಭಮ  ರಾಮುಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

809 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ದಮ ಭಮ  ಫಷರಾಜ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

810 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಸಳಿ್ಳ ಷೀ ಪಾನ  ಕಾಶನಾಥ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



811 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭಣೆಭಮ  ಯತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

812 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಖೇದ್ ಆನಂದ ನೂರಂಡ  ಧ್ವಯಕ್ ನೂರಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

813 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ದಷತ   ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

814 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ನೇಲಸಳಿ್ಳ ಶಾ ೇದೇವಿ ಗುಿಂಡ  ಸಾಹು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

815 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ನಿಂಗ  ಗಲಾ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

816 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕೇಿಂಳಿ್ಳ ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ ಗೇಫಾ ು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

817 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಸಂಜೇ  ಸಣಮಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

818 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಆವ  ಸಣಮಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

819 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭೇಮಶ್ ಗೇಫಾ ು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

820 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಸನಮಂತ ಗಲಾ  ಗ್ರು ಿಂಡರ್ ಸಂಜೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

821 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ  ಸಿದ್ನಾ ಭ  ಗಲಾ ರು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

822 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ಶರಾಜ್ ಚಂದಾ   ಅಡಕಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

823 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಪಾಾತ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

824 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಶಮು  ಅನಂತಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

825 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ  ಶೇರಿ ಗುಿಂಡ  ಶೇರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

826 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ಸುಭಲತ್ಯ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

827 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ಷತು ಭಮ  ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

828 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ದಮ ಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

829 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಜಗದೇವಿ ಯಮಶ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

830 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಮಂಡ್ಕಗ ಬಿಚಚ   ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

831 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಲಿಿಂಗಂಲಿಾ ಜಗದಿೇಶ್ ವಿೇಯಫದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

832 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಷರೇಜನ ಯವಿರಾಜ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

833 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ದೇಕಿ ಶಂಕಯ ಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

834 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಶ್ಯಭ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

835 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಫಷಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

836 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ದಡಡ   ಅಮು ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

837 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಅನಂತರೆಡ್ಕಡ  ಅಮು ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

838 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ವಿಂಕಟ ಯಥೇಡ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

839 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಯಾು ಲ್ ಶ್ಯಿಂತ  ಲಕ್ಷಮ   ಪೂಜಾರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

840 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಯಾಿಂಕಮು  ನಾಮಕ್ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

841 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ರಾಚ  ನಾಗಿಿಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

842 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಮಾಣಿಕ  ಆವಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

843 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಮೌನಮು  ಗುತೆತ ೇದ್ನಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

844 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ರಾಧಭಮ  ಚಂದಾ   ಸಡದ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

845 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಸಾಯಿಲು ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

846 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಯಮಶ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

847 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ  ಸಾಯಿರೆಡ್ಕಡ  ಮುನೂನ ರು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

848 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಕೇೇಟಕೇಿಂಡ ಫಲರಾಭ ಸಿದದ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

849 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಯಮಾನಂದ ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

850 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಸಣಮಂತು ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

851 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ಮೂತುಾಜಲಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

852 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ರಾಮುಲು ಭೇಜಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

853 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಶಲಿಿಂಗ ಸಿದದ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

854 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಶಶಂಕರ್ ಕರೆ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

855 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ನಯಸಿಮುಲು ಸಾಮಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

856 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಬಿಚಚ ಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

857 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಕಲಾ ಭಮ  ಬುಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

858 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭಲಾ ಭಮ  ಅನಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

859 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭೇಭ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

860 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಲಕಿೂ ಮ  ಅಡಕಿ ರಾಭಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

861 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ನಾಗಷನಲಿಾ ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ  ಸೇಮಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

862 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಗುಿಂಡೇಲಿಾ  (ಕೄ) ಫಷವಂತ ರೆಡ್ಕಡ  ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

863 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸಣಮಂತು ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

864 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಗಯ ವಯಣ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

865 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೇಲ್ ಶಂಕಾ   ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

866 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ವಿವೀ ನಾಥ ಪಾಟೇಲ್ ಫಷಣಣ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

867 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಭಹೇಶ್ ಭೇಭರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

868 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ರಾಭಮು  ಚಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

869 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಪಾಟೇಲ್ ವಯಣ  ಪಾಟೇಲ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

870 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಫಷಣಣ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

871 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಚಂದ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

872 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ  ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

873 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಸಣಮಂತು ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

874 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ದೇಭಮ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

875 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ಆವಭಮ  ಸಿದದ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

876 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ಸಣಮಂತ ಸಾಫಣಣ  ಬೇಡರು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

877 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

878 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ ಮು  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

879 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ಮುರುಗಮು  ಗುರು ಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

880 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಬಾಳ  ಮೇಗಳ  ಮಾಡು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

881 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಶೇತ  ಸಣಮಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

882 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ನಾಗ  ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಬೇಡರು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

883 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ಭೇಭಣಣ  ಕಾಶ್ಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

884 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಚಂದಾ ಭಮ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

885 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಬಂಗ್ರಯ  ಲಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

886 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಅರೆಬಭಮ ನಸಳಿ್ಳ ಕಾವಭಮ  ಭೇಭವ ನಾಯಿೇಡ್ಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

887 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಈವೀ ಯಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

888 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ಅಜುಾನ್ ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

889 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ದೇಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

890 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭ ಚಂದಾ  ಕರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

891 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ರಾಭಧುತ್ ರಾಥೇಡ್ ರಂಗನಾಥ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

892 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಕಾಶನಾಥ್ ಲಿೃ ಿಂಗ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

893 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಲಲಿತ ಬಾಯಿ ಲಲಿತ್ಯ ಬಾಯಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

894 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಗುರುಪುತಾ   ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

895 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಗೇನು  ನಾಮಕ್ ಗೇನು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

896 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ರೇಣುಕಭಮ  ಉತತ ಮ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

897 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಶ್ಯಭ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



898 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಸನುಭಮ ಭಮ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

899 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾಘೇಮು ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಮಥು ನಾಮಕ್ ರಾಥೇಡ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

900 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಸಿದ್ನಾ ಭ ರಾಭಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

901 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಫಸಂತ್ ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

902 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಶಭಮ  ಹುಷನ  ರ್ಲಿಂಗೇಟ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

903 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ  ಕಾವ  ನೄತಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

904 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಸಿರಾಮ ಕಾಸಿೇರಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

905 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ನಯಷ  ಚೆನನ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

906 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಸಾಮಭಮ  ಅಡ್ಕವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

907 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಫಲರಾಮ್ ಶೆಸಷನನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

908 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

909 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಶಂಕರ್ ರಾಮುಾ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

910 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಧನುನಾಮಕ್ ವಿಠಲ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

911 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಹುಸೇನ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

912 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಷಫಣಣ  ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

913 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಮೆಕಲ್ ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

914 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ಸಾಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

915 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಅಡ್ಕ  ಸಾಮಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

916 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ನಯಷ  ಮತಿಾ  ಭೇಭಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

917 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾವ  ಭರೆ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

918 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಯಂಕ  ಮಂತಿಾ  ಭರೆ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

919 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಗುಿಂಡಭಮ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

920 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ವಯಣ  ಲಚಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

921 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಸಾಯಿಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

922 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭ  ದ್ನಯ ನೇಲಕಂಠ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

923 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ವಯಣ  ತಿ ಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

924 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಶಲಿಿಂಗ  ಸಾಯಿಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

925 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಗೇನಾು  ನಾಮಕ್ ರೇವಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

926 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ರಾಭನಾಮಕ್ ರಾಭನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

927 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ದೇವಿಬಾಯಿ ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

928 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಸನಮಂತು ದಡಡ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

929 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಸುಮತ್ಯಾ  ಬಾಯಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

930 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಸಾಮಭಮ  ರ್ಲಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

931 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಸಾಮದ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

932 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಯಮಶ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

933 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಚಂದಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

934 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಂಡರಾಮನಪಾ ಚಂದಾ   ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

935 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ರ್ಲಲ್ಕ ರಾಥೇಡ್ ಸಿೇತ್ಯ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

936 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಪೊಮಾು  ಸನಮಂತ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

937 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಭೇಭವ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

938 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಭೇಭಶ್ಯ ಪಾಮು  ಬಾತಿಗರಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

939 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ತಿ ಭಮ  ಬಾಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

940 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭಲಾ ಭಮ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

941 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಆವ  ಮೆರ್ಲರಂ ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

942 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಕವು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

943 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಆವ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

944 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಮಾಣಿಕ  ಚಿನನ  ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

945 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ದೇ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

946 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಫಂಡ್ಡ್ರಿ ಎರಿಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

947 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ಗೇಪಾಲ ಗೇವಿಿಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

948 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸನಮಂತ್ ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

949 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಅಿಂಜಲ  ಈಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

950 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಬಾಫಭಮ  ಯಂಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

951 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಷಫಣಣ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

952 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭೇಭಣಣ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

953 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಹಾಿಂತೇವ ಸುತರ್ ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

954 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ನಿಂಗ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

955 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ನಯಷಭಮ  ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

956 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಿಂಕನಲಿಾ ಚಂದಾ   ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

957 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಚಂದಾ   ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

958 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಈವೀ ಯಭಮ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

959 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ನಯಷ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

960 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

961 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ರಾಭಭಮ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

962 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ  ಸನಮ ನುು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

963 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸನಭ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

964 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ದೇಭಮ  ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

965 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜರ್ಲಾ ಲಿಾ ದೇಭಮ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

966 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜರ್ಲಾ ಲಿಾ ಕಾವ  ದಡಡ  ಶ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

967 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ವಯಣ  ಭಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

968 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಭಲ್ಾ ೇವ  ಫಷಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

969 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಎಲ್ಾ ೇವ  ಫಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

970 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ವಭಮ ಭಮ  ರ್ಲಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

971 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ನಿಂಗಭಮ  ಸನಮ ಿಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

972 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ಯಂಕಟ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

973 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಎನಾಲಿಾ ರಾಮುಲು ಭಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

974 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಯಮವ ದಡಡ ಭನ ತಿ ಮು  ದಡಡ ಭನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

975 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಸಾಮ  ದಡಡ ಭನ ತಭಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

976 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಭೇಭರಾಮ ತಿಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

977 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಲಕಿೂ ಮ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

978 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ರಾಧ್ವ ಷದ್ನನಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

979 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಗೇಫಾ ು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಮಾ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

980 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ) ದಡಡ   ಭೇಭಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

981 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಮೇಗಲಿ ಬಾಯಿ ಭಕು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

982 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ಮಾಣಿಕಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

983 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ಮಲಾ   ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

984 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಧೂಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



985 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಲಗ  ಹುಸೇನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

986 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ನಾಗ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

987 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ) ಸುಷಾಮ ರಾಣಿ ಸಿದದ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

988 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಭೇಭವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

989 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಯತ್ಯನ ಕಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

990 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಅಮೃತ  ದ್ಯಗಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

991 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಸೇಭ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

992 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ನಯಸಿಿಂಸಲು ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

993 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಧಮಾಬಾಯಿ ಸಿೇಟ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

994 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಹಾಫಜಪುಯ ಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಸಣಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

995 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಚಂದಾ ಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

996 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

997 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಮಾನು  ನಾಮಕ ರಾಮು ನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

998 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಶ್ಯಭಭಮ  ಶ್ಯಭಭಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

999 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಆವ  ಕಿಶಟ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1000 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1001 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಭೇಭವ  ಕಿಶಟ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1002 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಯಷ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1003 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಗಣೇಶ್ ಶಂಕರ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1004 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಯಮವ ಶಂಕಯ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1005 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ  ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1006 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಸಾಫಣಣ  ಸನಮ ಿಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1007 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಚನನ ಫಷೃ   ಪ ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1008 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ತಿ ಮು  ಸನಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1009 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಯಮಶ್ ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1010 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕರ್ಲಖ ಿಂಬ್ ಭರೆ  ನಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1011 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಚಂದ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1012 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಘಮೃ  ಬಾಯಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1013 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಹಾಫಜಪುಯ ಫಷಭಮ  ಬಿಚಚ   ಅಜಾನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1014 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಫಷ  ಕೃಶಣ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1015 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ರಾಭದ್ನಸ್ ಗೇವಿಿಂದ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1016 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಗೇಬಾಮಾ ನಾಮಕ್ ಭೇಭರ್ಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1017 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಸನಮ ಿಂತು ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1018 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಸಿದದ   ರೇಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1019 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಷಣಣ  ಬುಗಾ   ಮೇಗುಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1020 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ಯೆಷ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1021 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಬಾಲಭಮ  ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1022 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಸಾಮಭಮ  ಶ್ಯಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1023 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ರುಖು ನಾಮಕ ಕಿರಿಮನಾಮಕ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1024 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಜಮಭೇಮ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1025 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಕಶ್ಯು  ನಾಮಕ್ ಭಕಾು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1026 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ರಾಭಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1027 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೄ ಧನರಾಜ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1028 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ನಯಷ  ದೇ  ದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1029 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಯೆಷ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1030 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಗುರುನಾಥ ರಾಮುಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1031 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಸದೇ  ಭಯಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1032 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಮೇಗಲ  ಭಲಾ   ಭಲಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1033 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫನೂನ ರು ಜ ಸಿದದ   ಆವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1034 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಭಹಾದೇವಿ ನಯಸಿಿಂಲು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1035 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಚೂರ್ ಅನನ   ಶಂಕಯ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1036 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ವಿಂಕಟ  ಬುಡಡ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1037 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಾ ವಿೇಣ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1038 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಎಿಂ ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಿಂ ಮುನಾು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1039 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಗೇಪಾಲ್ ತೇಜು  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1040 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ಫಷರಾಜ ಚಂದಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1041 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತ ಟನಸಳಿ್ಳ ASHOK ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1042 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕಚೂರ್ ಾ ಭುಕುಮಾರ್ ಶಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1043 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಆಶ್ಯ  ಭೇಭ  ಫಿರಂಗಿ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1044 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಬುಗಾ   ಲಕ್ಷಮ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1045 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಸಳಿ್ಳ ದೇ  ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1046 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಷತ ಟನಸಳಿ್ಳ ನಾಗಿಂದಾ   ತಿ ಣಣ  ಮತಿಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1047 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಭೇಭೀ  ಮಲಾ  ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1048 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಬಾಬು ಭಸದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1049 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ತಿ ಣಣ  ಚಂದ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1050 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ಶವಯಣ  ಮಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1051 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಷರೇಜಭಮ  ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1052 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯೇಸುದ್ನಸ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1053 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಭಹಾಿಂತ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1054 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಖಾದಿಯ  ಭಸದೇ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1055 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ  ಮಾಣಿಕಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1056 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಕಾಿಂತಭಮ  ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1057 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಸಾಯಿಫಣಣ  ಯಾತ ಬುಗಾ   ಯಾತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1058 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ ಅಿಂಜನಯುಲು ಮೇಗುಲ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1059 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಮಾಣಿಕ್ ಾ ಭು ಚಂದಾ ಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1060 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟಟ  ಭಲಾ ಮು  ಟಟ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1061 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ಭೇಭರಾಮ ಸಾಫಣಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1062 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಶಂಕರ್ ಯಥೇಡ್ ಗಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1063 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಚಂದಾ ಭಮ  ಸಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1064 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಕಲತಲಿಾ ಮುಯಗಮು  ಭೇಭಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1065 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ದೇವಿಬಾಯಿ ಕಿವನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1066 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಚೇಕರ್ಲ ನಾಮಿ  ದೇಜ್ಞ ಎನ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1067 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಅನಸೂಯಾ ರಾಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1068 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಚವಾರ್ ವಯಣಭಮ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1069 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ರಾಭ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1070 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಷಫನಾನ  ತಭನಾನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1071 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಬಾಲು  ನಾಮಕ್ ಷಕಿಾ ೇಮ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್



1072 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಭೇಭ  ನಾಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1073 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ನಯಷ  ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1074 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ದೇ  ದ್ಯಗಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1075 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ವಿಂಕಟ  ಭಮಕಲ್ ನಯಷ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1076 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1077 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಷಣಣ  ಲಚಚ ಭ  ಮೇಗಳ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1078 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಉದಿಾ ಬಾಿಂಸಿ ಘನುನ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1079 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಚಂದಾ ಭಮ  ವನತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1080 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಹಿೇರಾ ರ್ಲಲ್ ನಾರಾಮಣ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1081 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಸಾಭು  ನಾಮಕ್ ನಾಮಕ್ ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1082 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ವಯಣ  ಸಣಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1083 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಣಾಪುಯ ಅಿಂಜಲ  ವಯಣ  ಕಡ್ಕಚಾಲಾ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1084 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸಾಮಭಮ  ರಾಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1085 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ನಜಗುಣಭಮ  ಗುರುಪಾದಮು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1086 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ತಿಾ ಮೂತಿಾ ಸಾೀ ಮಜ ಗುರುಪಾದಮು  ಸಾೀ ಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1087 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ವಶಧರ್ ವಯಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1088 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ (ಗ್ರಾ ಮೇಣ)ಶಂಕಯ  ಕೇಡಭಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1089 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ತಿ ಣಣ  ಸಾಮ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1090 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಸಂಗ  ಹಿಯಗ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1091 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ಮಲಿವ  ಸನುಮಂತು ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1092 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಮಾಲಭಮ  ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1093 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ಅನತ್ಯ ಸಣಮಂತ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1094 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಲಿಿಂಗು  ನಾಮಕ್ ಕಿಶಟ  ನಾಮಕ್ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1095 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಂಗಯವಾಲ ಭೇಭ  ಭೇಭ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

1096 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಲಲಿತ್ಯಬಾಯಿ ಕಾವ ಸಿ ಾಿಂಕಾ ರ್

ಕ್ರ .ಸಂ. ಜಿಲೆ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಗ್ರರ ಮ ರೈತರ ಹೆಸರು ಡೆದುಕೊಂಡ ಸೌಲಭ್ಯ

1 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ವಯಣ  ನಿಂಗ ಕೂರಿಗೆ

2 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಆವ  ಡಡ ಯ ಲಷಮ   ಡ್ಡ್ಡ ಾ ಕೂರಿಗೆ

3 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ
ಟೇಕಾ ರಾಮ್ ಉಭಲ್ ನಾಮಕ್ 

ರಾಥೇಡ್
ರೇಟೊವಾಟರ್

4 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭಲಭಮ  ಮೇಗಳ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

5 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಮುನಾನ  ಚವಾೄ ಣ್ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ 25 PTO HP ರೆಗೆ

6 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ರಾಜ  ಸಾಫಣಣ ಕೂರಿಗೆ

7 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಲಕಿೂ ಮ  ವಿಂಕಟ ಕೂರಿಗೆ

8 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕೇಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಜಗದೇ  ಸಣಮಂತರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ಕೂರಿಗೆ

9 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ESHAPPA ವಯಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

10 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ರಾಜು ಕಾಶೇರಾಮ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

11 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಸನಭ  ಚಂದಾ  ರೇಟೊವಾಟರ್

12 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಮೇೇತಿರ್ಲಲ್ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ರೇಟೊವಾಟರ್

13 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಕಾವ  ಯವ ಥ್ರಾ ವರ್

14 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ರಾಮುಲು ಸಾಮ ಕೂರಿಗೆ

15 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ದ್ನನ  ಸಾಮ ರೇಟೊವಾಟರ್

16 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ ರೇಟೊವಾಟರ್

17 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಮೇಗಲು  ನಾು ಕ್ ಕಶ್ಯು ನಾಮಕ್ ರೇಟೊವಾಟರ್

18 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಅಶೇಕ್ ಭೇಭರಾಮ ರೇಟೊವಾಟರ್

19 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ಲಕ್ಷಮ ಣ 25 PTO HP ರೆಗೆ

20 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗಲಿಿಂಗ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

21 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ತಿ ಮು  ನಯಷ 25 PTO HP ರೆಗೆ

22 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜರ್ಲಾ ಲಿಾ ಕೃಶಣ   ಫಲ ರೇಟೊವಾಟರ್

23 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಸುರೇವ ಸಾಮ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

24 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಾಜೇರ್ಲ (ಕೄ) ನಯಷ  ಭಲಾ  ಥ್ರಾ ವರ್

25 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಷರೇಜಭಮ  ವಯಣ ಥ್ರಾ ವರ್

26 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)
ಶಯೇಗಿ ಸಾೀ ಮ ಶಂಭುಲಿಿಂಗಮು  

ಸಾೀ ಮ
ಕೂರಿಗೆ

27 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿಜಜ ನಸಳಿ್ಳ ವಯಣಫಷ  ಬಂಡ್ಕ ಅಶೇಕ್ ಬಂಡ್ಕ ಕೂರಿಗೆ

28 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಲಕ್ಷಮ  ರೆಡ್ಕಡ  ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

29 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ನಾಗಿಂದಾ   ಶವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

30 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ನಿಂಗಭಮ  ಭಲಿ ಕೂರಿಗೆ

31 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಲಲಿತಭಮ  ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

32 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಶಪುತಾ  ರಾಭರಾವ್ ಕೂರಿಗೆ

33 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮೇನಾೄ ಫಲ್ ತಿ ಣಣ  ನಾಗ  ಕುಿಂಬಾಯ ಕೂರಿಗೆ

34 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

35 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ಚಂದ  ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕೂರಿಗೆ

36 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ವಿರೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಶ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

37 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಭಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

38 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಚಂಡಮು  ಕಾವ  ಕರ್ಲಲ್ ಕೂರಿಗೆ

39 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ನಂದಿೇವಯಡ್ಕಡ  ಫಷರಾಜ ಕೂರಿಗೆ

40 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಉದಿಾ ಸುದವಾನ್. ಎಿಂ ಸಿದದ ಣಣ  ಭಡಿಲ್ ಕೂರಿಗೆ

41 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಮಂತ ದೇಣಣ ಕೂರಿಗೆ

42 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಚಂದ  ಸಿಕಿಿಿಂದರ್ ಕೂರಿಗೆ

43 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭೇಭಣಣ  ಮೆರ್ಲರಿ ಕೂರಿಗೆ

44 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ನಾಗ  ದ್ಯಜಾಣಣ ಕೂರಿಗೆ

45 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಲಾ ಸಳಿ್ಳ ರಾಮ  ಸಿದದ ಣಣ ಕೂರಿಗೆ

46 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಮೇೇಸನರೆಡ್ಕಡ  ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಕೂರಿಗೆ

47 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಷದ್ನನಂದ ಜಗನಾಥ ಕೂರಿಗೆ

48 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ಫಷಭಮ  ಗೇವಿಿಂದರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

49 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ಸಿದದ ಭಮ  ಚಂದಾ ಶೆಟಟ ಕೂರಿಗೆ

50 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ವೈಜನಾಥ ಕಾಶರಾಮ ಕೂರಿಗೆ

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದ ಸಹಾಯದನದಲೆಿ  ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರ ೋಕ್ರಣಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ  ಡೆದ ರೈತರ ವಿರ.



51 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ದೇ  ಭಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

52 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ S.RAFIQ ಸೈಮದ್ ಯಾಕುಫಲಿ ಕೂರಿಗೆ

53 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಗ್ನನ ರು ಕಾಶನಾಥ್ ದೇವಿಿಂದಾ  ಕೂರಿಗೆ

54 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಫಲ್ (ಟ)
ಅಭಷೇಕ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಮಾಯಭಕಲ್ 

ಶಕುಮಾಯ
ಕೂರಿಗೆ

55 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಶರಾಜ್ ಕುಪಿಂದಾ ಕೂರಿಗೆ

56 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಷತು ಮು ಕೂರಿಗೆ

57 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಭೇಭರಾವ್ ಭೇಭರಾವ್ ಕೂರಿಗೆ

58 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ
ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ಪಾಟೇಲ್ ಗುರುಲಿಿಂಗ  

ಗೌಡ
ಕೂರಿಗೆ

59 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ವಿವೀ ನಾಥರೆಡ್ಕಡ  ವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

60 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸುರೇಶ್ ಫಷರಾಜ್ ಕೂರಿಗೆ

61 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ವಿೇಯಬದಾ   ಸುಡಡ ಣಣ ರೇಟೊವಾಟರ್

62 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಸಾಬಾ ಡ್ಕ ಟ್ಯು ಲರ್ ಚಿನನ   ಟ್ಯು ಲರ್ ರೇಟೊವಾಟರ್

63 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಚಾಕಲಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಬಾಳ ಕೂರಿಗೆ

64 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಕಾಶರಾಮ್ ಹುಸೇನ ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

65 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಸೇಭ  ಯಾದವ್ ಕೂರಿಗೆ

66 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ರಾಭ  ಯಂಕ ಕೂರಿಗೆ

67 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ
ಗೇನಲಿಾ  

(ಕೄ)
ವಯಣ  ಶ್ಯಭ ಕೂರಿಗೆ

68 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಸಣಮಂತ ಸಾಫಣಣ ಕೂರಿಗೆ

69 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ಗೇಪೆ ಚಂದ ಕೂರಿಗೆ

70 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ASHOK ದಡಡಮಾವ ಕೂರಿಗೆ

71 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿದದ ಣಣ  ಫಷಣಣ ಕೂರಿಗೆ

72 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ರಿಯಾಜುದಿದ ೇನ್ ಸಕಿೇಮ್ ಲಲುಾ  ಮಯಾ ಕೂರಿಗೆ

73 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಫಷ  ವಯಣಸಿದದ  ಕೂರಿಗೆ

74 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ  ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

75 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ವಿಂಕಟನಯಷಯಡ್ಕಡ  ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

76 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ನಾಗಿಂದಾ  ಕೂರಿಗೆ

77 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ
ಗೇನಲಿಾ  

(ಕೄ)
ಭಸದೇ  ಹೇಮಾ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

78 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ರಾಭಲಿಿಂಗ ಮಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

79 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಅರೆಬಭಮ ನ

ಸಳಿ್ಳ
ವಯಣ  ಸವ ಕೂರಿಗೆ

80 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ರ್ಲಲ್ ಸಾಬ್ ಕೂರಿಗೆ

81 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

82 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಅರೆಬಭಮ ನ

ಸಳಿ್ಳ
ಫಷನ  ಬಿರಾದ್ನರ್ ಚನಫಷ ಕೂರಿಗೆ

83 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ TARABAI ಶಂಕಯ ಕೂರಿಗೆ

84 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಭೇಭರಾವ್ ರೇಣ ಕೂರಿಗೆ

85 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರುದಾ ವಾರಂ ವಿೇಯಣಣ  ನಯಸಿಿಂಸಲು ಕೂರಿಗೆ

86 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಭಸದೇ  ಕನಕ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

87 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಗುಿಂಡಭಮ  ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕೂರಿಗೆ

88 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಅರೆಬಭಮ ನ

ಸಳಿ್ಳ
ಮಾರುತಿ ವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

89 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಭಸಮೂದ್ ಮಯಾ ಯಶೇದ್ ಮಯಾ ಕೂರಿಗೆ

90 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಸದೇ  ಭಯಗ ಕೂರಿಗೆ

91 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಲ್ ನರೇಶ್ ಅಸಿರೆಡ್ಕಡ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

92 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಸಾಮ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

93 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ
ಭೇಭವ  ಮುತ್ಯು ಲ ಭಲಾ   

ಮುತ್ಯು ಲ
ಕೂರಿಗೆ

94 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಭಮ ನಳಿ್ಳ ಬಾಬು ಮಯಾ ನಬಿ ಪಾಟೇಲ್ ಕೂರಿಗೆ

95 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ  ಫಷ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

96 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಭಲಾ   ದ್ನು ಣಣ ಕೂರಿಗೆ

97 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಾ   ಯಂಕ ಕೂರಿಗೆ

98 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭೂತಪುಯ ಸುಗಂದಭಮ  ಅನಂತರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

99 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕರೆ  ಶ ಕೂರಿಗೆ

100 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ವಯಣ  ಫಷಣಣ ಕೂರಿಗೆ

101 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಸಣಮಾಯ್ ನಾಮಕ್ ವಾಚಾು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

102 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ರಾಭಲಿಿಂಗ  ಭೇಭಣಣ ಕೂರಿಗೆ

103 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಗುರುನಾಥ ಭೇಭವ  ದಡಡ ಭನ ಕೂರಿಗೆ

104 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ರುಕು ನಾಮಕ್ ಗೇಪಾು  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

105 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ದೇವಿಿಂದಾ   ಸಾಫಣಣ ಕೂರಿಗೆ

106 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಜೈನ ಭೇ ಭೇಭಸಿಿಂಗ ಕೂರಿಗೆ

107 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ವಯಣ  ಸಾಫಣಣ ಕೂರಿಗೆ

108 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಸಂಜು ಎನ್ ಫಸುನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

109 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ಮಾಣಿಕಾಾ ಯಿ ಎನ್ ಫಸು ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

110 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ನಾಗಿಂದಾ   ಪಂಡ್ಕತರಾಮ ಕೂರಿಗೆ

111 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂಜೇಲಿಾ ಗುಿಂಡ  ತಿಭಮ ಮು ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

112 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗ್ರವಿ (ಟ) ಗ್ರಲ್ನನ  ಸಂಗ ಕೂರಿಗೆ

113 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಸೇಭನಾಥ ವನಾು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

114 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ಸಿದ್ನಾ ಭ  ಶಲಿಿಂಗ ಕೂರಿಗೆ

115 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಜಮಭೇಮ್ ವಯಣ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

116 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ದ್ಯಗಾಭಮ  ಮಲಾ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

117 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಮಾದ ಪುಯ ಭಹೇಶ್ ರಾಭಣಣ ಕೂರಿಗೆ

118 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ವಿೇಯಬದಾ   ಸುಡಡ ಣಣ ಕೂರಿಗೆ

119 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಸಾಬಾ ಡ್ಕ ಟ್ಯು ಲರ್ ಚಿನನ   ಟ್ಯು ಲರ್ ಕೂರಿಗೆ

120 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ನಾಗ  ಮಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

121 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಮಾರೆ  ಸಣಮಂತ ಕೂರಿಗೆ



122 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಜವಾಸಯನಗಯ ನಬಿ ರ್ಲಲ್ ಪಾಕಿೇರ್ ಸಾಬ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

123 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ನಿಂಗ  ಈಯಣಣ  ರಾಜಳಿ್ಳ ಕೂರಿಗೆ

124 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ಶವಾರೆಡ್ಕಡ  ಸೇಭನಾಥರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

125 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಯಷ  ಭೇಭವ ಕೂರಿಗೆ

126 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಫಷರಾಜ್ ಕೂರಿಗೆ

127 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಗೌಯಭಮ  ಫಷ ಕೂರಿಗೆ

128 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ ದೇಜ್ಞ ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

129 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ರಾಭಚಂದಾ  ಮೇೇತು  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

130 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲಿಲಿಾ ನಂದ್ನು  ನಾಮಕ್ ಷನಾು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

131 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಷಸಳಿ್ಳ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

132 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಸಿದ್ನಾ ಭ  ನಯಷ ಕೂರಿಗೆ

133 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಯೂಸುಫ್ ರ್ಲಲ್ ಸಾಬ್ ಕೂರಿಗೆ

134 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಕಾಶೇರಾಮ ದೇವಿಿಂದಾ  ಕೂರಿಗೆ

135 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)
ರೈಸ್ ಪಾಶ್ಯ ಪೇಜಾಾಡೆ ಜೇರ್ ಪಾಶ್ಯ 

ಪೇರಾಜಾಡೆ
ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

136 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಸಂಗಮವ ದ್ನು ಣಣ ರೇಟೊವಾಟರ್

137 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ವಿೇಯಬದಾ ಮು  ಶಲಿಿಂಗಮು  ಸಾೀ ಮ ರೇಟೊವಾಟರ್

138 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಎಲ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

139 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಟ ವಿಂಕಟ್ರಾ ಡ್ಕಡ  ಮಲಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

140 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ರಾಭಲು ಸಣಮಾನಾಮಕ್
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

141 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ನಾಗಭಮ  ಮಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

142 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿೇತಭಮ  ಸಿದ್ನಾ ಭ ಕೂರಿಗೆ

143 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಲಾ ಸಳಿ್ಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ವಯಣ  ತಳವಾಯ ರೇಟೊವಾಟರ್

144 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಶಭಮ  ಶ್ಯಿಂತ ಕೂರಿಗೆ

145 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ನಾಗ  ಫಷಣಣ ಕೂರಿಗೆ

146 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಚಂದಾ  ಶೇಖರ್ ಸಾಯಿರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

147 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಅಶೇಕ್ ಭರೆನನ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

148 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ವಯಣ  ಮಲಾ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

149 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಜಗದೇವಿ ಕಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

150 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಸಷನ  ದ್ನು  ಕೂರಿಗೆ

151 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಕುಿಂದ ದಡಡ   ಗಿರೆ  ರೆಮಗೌಡ ರೇಟೊವಾಟರ್

152 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ವಿಂಕಟಭಮ  ಚಂದ ಕೂರಿಗೆ

153 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ಚಿನನ ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

154 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ರ್ಲಲ  ತಿ ಣಣ ಕೂರಿಗೆ

155 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಶ್ಯಿಂತಣಣ  ಫಷ  ಸಲಕತಿಾ ರೇಟೊವಾಟರ್

156 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇವಿ ಚಂದಾ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

157 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ನಯಷ  ನಾಗ ಕೂರಿಗೆ

158 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಸದೇಭಮ  ವಯಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

159 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ರಾಮು ಕಿವನ್ ಕೂರಿಗೆ

160 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕೇಿಂತನಲಿಾ ಗಂಗ್ರಧಯ ಲಕ್ಷಮ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

161 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಯವಿೇಿಂದಾ  ಸನಭಮು ಕೂರಿಗೆ

162 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ  ಕಾವ  ನೄತಿಾ ಕೂರಿಗೆ

163 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ಶ್ಯಭ ಕೂರಿಗೆ

164 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಕಾವ  ನಯಷ ಕೂರಿಗೆ

165 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಾಗಿಂದಾ   ರಾಭಶೆಟಟ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

166 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಸಾಫಣಣ  ನಾಗ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

167 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂಜೇಲಿಾ ಕಲಾ   ಕಾವ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

168 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ರುಕಿಿ  ಬಾಯಿ ನಲು  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

169 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಬೇಡ್ಡ್ು  ನಾಮಕ್ ದೇವಾಲು  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

170 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ರಾಜು ನಾಮಕ ಬಳು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

171 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಡಿಲ್ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ರೆಡ್ಕಡ  ಯತ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

172 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಪಕಿೇಯ  ನಯಷ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

173 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ)
ಯತನ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಥೇಡ್ ಕಿವನ್ 

ಸಿಿಂಗ್ ರಾಥೇಡ್
ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

174 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ಶಾ ೇನವಾಸ್ ವಯಣ  ತೇಲಿ್ಕರ್ ಕೂರಿಗೆ

175 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ರಾಭಣಣ  ಸಾಫಣಣ  ಸಂಗ್ರವಿ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

176 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಹಾಿಂತೇವ ಸುತರ್ ಸಾಫಣಣ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

177 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಶ  ಬಿಚಚ  ರೇಟೊವಾಟರ್

178 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಗುರುಲಿಿಂಗ  ಭೇಭ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

179 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ ಭೇಭಲ ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

180 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ರ್ಲಲ  ಭೇಭಶೆ ಕೂರಿಗೆ

181 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂಜೇಲಿಾ ಚಂದ  ಭೇಭಣಣ ಕೂರಿಗೆ

182 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ವಯಣ  ಸಣಮಂತ ಕೂರಿಗೆ

183 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಉದಿಾ ನಾರಾಮಣ ಕಾವ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

184 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ದೇಸು ಚಂದ್ಯಾ  ಚವಾಣ್ ಕೂರಿಗೆ

185 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಯವಿರಾಜ್ ಸಾಫಣಣ ರೇಟೊವಾಟರ್

186 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

187 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ವಯಣ  ಲಕ್ಷಮ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

188 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ನಯಷ ಕೂರಿಗೆ

189 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ಶವುಕುಮಾಯ ವಿೇರೇಿಂದಾ  ಕೂರಿಗೆ

190 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘಾಪುಯ ಭಸದೇ  ಸಾಮ ಕೂರಿಗೆ

191 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಮಾಯಿತ್ಯಬ್ ಶ್ಯ ದವಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಶ್ಯ ಕೂರಿಗೆ

192 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಕೄ) ಸುಫಾ ಣಣ  ಬಾಲ್ು ಟಟ ಕೂರಿಗೆ

193 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಸೇಿಂಳಿ್ಳ ವಿಂಕಟ  ಸಣಭ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

194 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡತ ಲ್ ಅಿಂಜಲ  ಭಣಿಕೄ ರೇಟೊವಾಟರ್



195 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಶೇನು ಆವ  ಷತತ ಲಿಾ ಕೂರಿಗೆ

196 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ಜಮಭಮ  ಮೇಗಳ ಕೂರಿಗೆ

197 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಬಾಬಾು  ನಾಮಕ್ ಗುಿಂಡು  ನಾಮಕ್
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

198 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ
ಗೇನಲಿಾ  

(ಕೄ)
ಸಾಮ  ಷಣಣ  ನಾಗ ಕೂರಿಗೆ

199 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ಅನಂತಭಮ  ಭೇಭರಾಮ ಥ್ರಾ ವರ್

200 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಲಾ ಸಳಿ್ಳ ಗೌರಿಶಂಕಯ ಕೇಡಭಪುಯ ಫಷಲಿಿಂಗ ರೇಟೊವಾಟರ್

201 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಶ್ಯಭಭಮ  ಮಾವ  ಬಾಡೆಿಂಳಿ್ಳ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

202 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಕಾಶನಾಥ್ ಹೇಭಲ ಚೆನ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

203 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬಮೄದ ೇಲಿಾ ಮೇನಾು  ನಾಮಕ್ ಬಾಬು ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

204 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಸನಮಂತ ತಿ ಣಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

205 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ನಯಷ  ಬಿಚಚ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

206 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ರಾಭದಶ್ ವಾರ್ ಪೇರು ವಾರ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

207 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಭದ್ನಸ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

208 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಗಂಗ್ನಬಾಯಿ ಗೇಪೆ ಚಂದ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

209 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಿಂಕನಲಿಾ ಶಕುಮಾಯ ವಯಣಮು  ಹಿರೇಭಠ ಕೂರಿಗೆ

210 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಸಣಮಂತ ಆವ ಕೂರಿಗೆ

211 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಗೇವಿಿಂದ್ ನಾಮಕ್ ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

212 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ವಿಂಕಟಾಪುಯ
ಸಣಮಂತು ಚವಾೄ ಣ್ ಉಮಾಕಾಿಂತ್ 

ಚವಾೄ ಣ್
ಕೂರಿಗೆ

213 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಪೇರು ನಾಮಕ್ ಮೇಗಲು  ನಾಮಕ್ ಕೂರಿಗೆ

214 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ
ಸಷನು  ನಾಮಕ್ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ 

ರಾಥೇಡ್
ಕೂರಿಗೆ

215 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ದತ್ಯತ ತೆಾ ೇಮ ರಾಥೇಡ್ ದೇಲನಾಮಕ್ ಪಂಜಯದ ಚಕಾ

216 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಾ ನಾಮಕ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

217 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಮುಯಗಿಂದಾ ಥ್ರಾ ವರ್

218 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಯಮವರೆಡ್ಕಡ  ವಿರುಪಾಕ್ಷರೆಡ್ಕಡ ರೇಟೊವಾಟರ್

219 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಖಲ್ ಮಾವಭಮ  ಆವ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

220 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಮೇಗಳ  ಭೇಭ ಕೂರಿಗೆ

221 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹುಲಾ ೇಲ್ ಅಮೃತ  ಭೇಭರಾಮ ಕೂರಿಗೆ

222 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರಾಘಾಪುಯ ದಮ ರೇಖಾ ಚಂದ್ನಾ ರೆಡ್ಕಡ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

223 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ರಾಮ್ ಸಿಿಂಗ ಲಿಿಂಫು  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

224 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಸಾಮಫಣಣ  ರಾಿಂಪುಯ ವಯಣ  ರಾಿಂಪುಯ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

225 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದ್ಯಗ್ನನ ರು ನಯಷ  ಮಾಣಿಕ  ಗೇವಿದೇಲ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

226 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ
ಶುಬವಚ ಿಂದಾ  ಕಡಫಗ್ರಿಂವ್ ಗುರುಪಾದ  

ಕಡಫಗ್ರಿಂವ್
ಥ್ರಾ ವರ್

227 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಉದಿಾ ಚೆನನ ಫಷ  ಫಷಲಿಿಂಗ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

228 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ
ಹಾಲಸನಭನ

ಹಾ
ಶಲಿಿಂಗ  ನಾಗ ಕೂರಿಗೆ

229 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಭೇಭರಾಮ ತಿಣಣ ಕೂರಿಗೆ

230 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಭದ್ನನ ನಯಷ  ಬಿಚಚ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

231 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಆಶರೆಡ್ಕಡ  ಗಿರೆ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

232 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ನಾರಾಮಣ ಖಾಷ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

233 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಪಾಕಿೇಯ  ಬುಗಾ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

234 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭವ  ರಾಭ ಕೂರಿಗೆ

235 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸನಭನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

236 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮಡಸಳಿ್ಳ
ಆನಂದ ಪಾಟೇಲ್ ಅಮೃತರಾವ್ 

ಪಾಟೇಲ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

237 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ಶಾ ೇದೇವಿ ಫಷರಾಜ ಡ್ಕೇಸೆಲ್/ಪೆಟೊಾ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪೆೃ ಟಾ ಳು

238 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ಗಂಗಭಮ  ಗುಿಂಡ
ಟಾಾ ಕಟ ರ್ ಚಾಲಿತ ಥ್ರಾ ಶ್ ಛೇದಕ 

ಭತುತ  ಭಲಚ ರ್

239 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಯೆನಗುಿಂಡ್ಕ
ಮೇಸಭಮ ದ್ ಮೌರ್ಲನ ಫಸದದ ೇರ್ 

ಅಲಿ
ಥ್ರಾ ವರ್

240 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಕಿಸಿತ ಬಾಯಿ ಮಗನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

241 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಕಿವನ್ ತೆತ  ನಾಮಕ್ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

242 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ  ರಾಭ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

243 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮದ್ನಾ ವಯಣ  ವಯಣ ಡ್ಕೇಸೆಲ್/ಪೆಟೊಾ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪೆೃ ಟಾ ಳು

244 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಪೇರು ನಾಮಕ್ ಮೇಗಲು  ನಾಮಕ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

245 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ
ಸಷನು  ನಾಮಕ್ ಲೇಕ ನಾಮಕ್ 

ರಾಥೇಡ್
ಪಂಜಯದ ಚಕಾ

246 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ತೊೇಳಭಡ್ಕ ಸಣಮಂತ ಆವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

247 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡ್ಡ್ಾ ಪುಯ ಅಿಂಫಮು  ಸಾಮ ಕೂರಿಗೆ

248 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಫಷರಾಜ ಸಾಫಣಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

249 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ವಿಠಲ್ ಜಾದವ್ ಕಾವ ನಾಮಕ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

250 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸುವಾಾರ್ ಲಕಿೂ ಮ  ತುಳಜ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

251 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ASHOK ಹನನ  ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

252 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಭಹಾದೇ  ಸಣಮಂತ ರೇಟೊವಾಟರ್

253 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಚಂದ್ನಪುಯ ನಾರಾಮಣ ಚಂದ್ಯ ನಾಮಕ್ ಥ್ರಾ ವರ್

254 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಮುಗ್ನನ ರು ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ದೇ ಥ್ರಾ ವರ್

255 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ರಾಜೇನಗಯ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

256 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ಯವಿಕುಮಾರ್ ಸಂಗವಿ ಶಯಸ  ಸಂಗವಿ ಡ್ಕೇಸೆಲ್/ಪೆಟೊಾ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪೆೃ ಟಾ ಳು

257 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಸಿಿಂಧನಾಮ ಡು ವಯಣ  ಶ್ಯಿಂತ ಥ್ರಾ ವರ್



258 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ವಿಂಕಟಭಮ  ಭೇಭ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

259 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಫಸಿೇರೆಡ್ಕಡ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

260 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಚನನ  ರೆಡ್ಕಡ  ವಯಣ ರೇಟೊವಾಟರ್

261 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಕವರೆಡ್ಕಡ  ಭೇಭ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

262 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಕಾವ  ಸಣಮಂತ ವಾಲಿಕರ್ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

263 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ನಾಗಣಣ  ಬಿೇಯ  ದಿಬಿಾ ಥ್ರಾ ವರ್

264 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಮಾರುತಿ ಭಸದೇ ಕೂರಿಗೆ

265 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಅರೆಬಭಮ ನ

ಸಳಿ್ಳ
ಸಾಫಣಣ  ಸುಭಾಶಚಂದಾ  ನಾಯಿಕೇೇಡ್ಕ ಕೂರಿಗೆ

266 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಫಷಭಮ  ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ಥ್ರಾ ವರ್

267 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಕಚಾೀ ರ್ ಲಕ್ಷಮ ರೆಡ್ಕಡ  ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಥ್ರಾ ವರ್

268 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ ಯಮಾು ನಾಮಕ್ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

269 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಬಿೇಯನಸಳಿ್ಳ ಗುರ್ಲಿಂ ಯಸೂಲ್ ತ್ಯರ್ ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಡ್ಕೇಸೆಲ್/ಪೆಟೊಾ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪೆೃ ಟಾ ಳು

270 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಭೇಭಣಣ  ಕಾಶ್ಯ ರೇಟೊವಾಟರ್

271 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಷಫಣಣ  ಭೇಭರಾಮ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

272 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ಕಾಶರಾವ್ ರಾಭಮು ಕೂರಿಗೆ

273 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಇಿಂದಾ ಭಮ  ಭೇಭಣಣ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

274 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ರಾಮುಲು ಕಾವ  ಸೇಡಂ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

275 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ ಕಲಾ   ತಳವಾಯ ರಾಭಣಣ  ತಳವಾಯ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

276 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ವಯಣ  ಲೇಕ ಕೂರಿಗೆ

277 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಿಂಡಸಳಿ್ಳ  (ಬಿ) ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತಿ ಣಣ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

278 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ರುದಾ ವಾರಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ ರಾಭಣಣ ಕೂರಿಗೆ

279 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಫಷರಾಜ ಕಾಳ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

280 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ನಿಂಗಭಮ  ಭಲಿ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

281 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ಭಹಾದೇವಿ ಫಷಣಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

282 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ನೃತುಿಂಗ 

ನಗಯ
ಶಾ ೇಮಂತ್ ಶಲಿಿಂಗ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

283 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಯಮಶ್ ಶ್ಯನು ನಾಮಕ್ ಥ್ರಾ ವರ್

284 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ನಾಡೆಲಿಾ ಗುರುಾ ಸಾದ್ ಶಂಕಯಮು ರೇಟೊವಾಟರ್

285 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಸಿರ್ಲಕೇೇಾಟ್ ನಯಷ  ಭಲಾ  ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

286 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಕಾಶೇರಾಮ ನಾಗ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

287 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕೇನರಿ ಭಲಾ ಣಣ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

288 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಶೇಖ  ವಯಣ ಕೂರಿಗೆ

289 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಟಾು  ನಾಮಕ್ ಚಂದಾ  ನಾಮಕ್ ಥ್ರಾ ವರ್

290 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ ಷಫಣಣ  ಭೇಭಮು  ಕಾರಾಬಾದ್ ಕೂರಿಗೆ

291 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಅಮೃತ್ ಭೇಭಣಣ ಕೂರಿಗೆ

292 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಭೇಮಾಬಾಯಿ ಕಾಶನಾಥ್ ಥ್ರಾ ವರ್

293 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಅಮೃತಬಾಯಿ ಶಾ ೇಮಂತ್ ಥ್ರಾ ವರ್

294 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಫಷಭಮ  ಕಾವ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

295 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಭಧ್ವೀ ರ್ ಸನಮಂತು ಸಾಫಣಣ ಥ್ರಾ ವರ್

296 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತಿ ಣಣ  ಅಳಗರಿ ಕೂರಿಗೆ

297 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಡ್ು  ನಾಮಕ ಥ್ರಾ ವರ್

298 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮೇೇಟಕಲಿಾ ಚಂದಾ  ನಾಮಕ್ ಸನಾಮ ು  ನಾಮಕ್ 25 PTO HP ರೆಗೆ

299 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ ಚನನ ಫಷ  ಶಯಮು ಕೂರಿಗೆ

300 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ
ಫಷರಾಜ ಸಳಯಕಟಟ  ಸಾಫಮು  

ಸಳಯಕಟಟ
ಕೂರಿಗೆ

301 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ಫಷರಾಜ ನಯಷ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

302 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ದೇನೂರು ಶವಯಣ  ಮಳ ಥ್ರಾ ವರ್

303 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ಭಹಾದೇಭಮ  ಸಣಮಂತ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

304 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ
ಕಾಶನಾಥ್ ಭೇಮೄೃ ನ್ ಟೊೇನೄಕರ್ 

ಭೇಭಸೇನ್ ಟೊೇನೄಕರ್

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

305 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ಸಣಮಂತ ಸಾಫಣಣ  ಬೇಡರು ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

306 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ
ದಡಡ  ಸುಫಾ ಣಣ  ವಿಕಾರಾಬಾದ್ 

ನಾಗಮು  ವಿಕಬಾಾದ್
ಕೂರಿಗೆ

307 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಶಲಿಿಂಗ  ಮಗರಾಜ್ ಕೂರಿಗೆ

308 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಸಿದದ   ನೇಲಂಗಿ ವಿೇಯಬದಾ   ನೇಲಂಗಿ ಕೂರಿಗೆ

309 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭೇಭಭಮ  ಸಾಫಣಣ ಥ್ರಾ ವರ್

310 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕರ್ಲಖ ಿಂಬ್ ಷಫಣಣ  ಭಲಾ  ಕೂರಿಗೆ

311 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ರಾಜೇನಗಯ ಷಣಣ  ಫಷಣಣ  ಸಣಮಂತು ಕೂರಿಗೆ

312 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಭಲಾ ಭಮ  ಆಮಣಣ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

313 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಶಂಕರ್ ಗುಿಂಡ ನಾಮಕ್ ಥ್ರಾ ವರ್

314 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಮುಶಠ ಳಿ್ಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಭೇಭಣಣ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

315 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಶ್ಯಯದ ಭೇಭ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

316 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ವಿಂಕಟ  ಪಂಣಣ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

317 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಅನಂತ  ತಿಭಮ 
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

318 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ರಾಭಬಟ್ ಜೇಶ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಬಟ್ ಕೂರಿಗೆ

319 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ ಭಸದೇ  ಭಯಗ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

320 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಚಿಟಕನಲಿಾ ಕಿಶಟ   ಬುಗಾ   ಪೂಜಾರಿ ಕೂರಿಗೆ

321 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮದಕ್ ಹುಸೇನ  ಬುಗ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

322 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಅರೆಬಭಮ ನ

ಸಳಿ್ಳ
ಶ್ಯಭರಾಮ ಸಣಮಂತ ಕೂರಿಗೆ

323 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕಡಚರ್ಲಾ ಕಾವಭಮ  ಸಾಮಲು ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

324 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಸಾಫಣಣ  ಚಂದಾ 
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು



325 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭೇಭರಾಮ ವಿಂಕಟ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

326 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಭಹಾಲಕಿೂ ಮ  ಫಷರಾಜ ಕೂರಿಗೆ

327 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಅಡಿ್ಕ ಲಕಿೂ ಮ  ವಿಂಕಟ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

328 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಗುಿಂಡ  ಕಾವ ಕೂರಿಗೆ

329 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ದೇವಿೇಿಂದಾ   ಫಷರಾಜ ಕೂರಿಗೆ

330 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ರಾಭಲಿಿಂಗ  ಭೇಭಣಣ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

331 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ರಂಜೇರ್ಲ
ವಿರುಪಾಕ್ಷ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ ಷತು  ರೆಡ್ಕಡ  

ಪಾಟೇಲ್
ಕೂರಿಗೆ

332 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಯವಿಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಷಮ ರೆಡ್ಕಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

333 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂದಿರಾನಗಯ ಮೇೇತಿರ್ಲಲ್ ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

334 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ ಶವಯಣ  ವಿೇಯಣಣ ಕೂರಿಗೆ

335 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಗುಡನಸಳಿ್ಳ ಭಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಸಾಫರೆಡ್ಕಡ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

336 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಭೇಭಣಣ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

337 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಅಶೇಕ್ ಸಾಮ ರೇಟರಿ ಟಲಾ ರ್

338 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹಂಗನಸಳಿ್ಳ ಭೇಭಣಣ  ನಿಂಗ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

339 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಬೈಡರ್್ಚೆಡ್ ನಯಷಭಮ  ರಾಜ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

340 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಫಷರಾಜ ಈಯಣಣ ಕೂರಿಗೆ

341 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ನಿಂಗ  ಭಹಾದೇ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

342 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ
ಕಾಶನಾಥ್ ಭೇಮೄೃ ನ್ ಟೊೇನೄಕರ್ 

ಭೇಭಸೇನ್ ಟೊೇನೄಕರ್
ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

343 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಅಿಂಜಲ  ರಾಭ ಕೂರಿಗೆ

344 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಕನಗಡಡ ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಫಷರಾಜ್ ಎಿಂ.ಬಿ. ನಗಿಲು

345 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಕುಯಕುಿಂಟಾ ಭಸಬೂಬ್ ಅಲಿ ಅಲಿಾ ೇ ಸಾಬ್ ಕೂರಿಗೆ

346 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಫಷಯಡ್ಕಡ  ಷಫಯಡ್ಕಡ ಕೂರಿಗೆ

347 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಫಷಯಡ್ಕಡ  ಷಫಯಡ್ಕಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

348 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ನಮಾೀ ರ್ ಕಾವ  ವಯಣ  ಬೇಡರು ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

349 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ಯಂಕ  ಯಾಲ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

350 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಇಿಂಜೇಲಿಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ಷದ್ನಶ ರೇಟೊವಾಟರ್

351 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಇಟಿಲ್ ವಿೇರೇಿಂದಾ  ಶೇಶನಾಮಕ್ ಥ್ರಾ ವರ್

352 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಹಂದಕಿಾ ಶೇಖ  ಕಾವ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

353 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ಮೇಗಲ  ಚಂದಾ  ಕೃಷಿ ಮಾಡುರು

354 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭೇಭನಗಯ ಭೇಮಾಶಂಕಯ ಮಘರಾಜ್
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

355 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಫಷರಾಜ ಈಯಣಣ ರೇಟೊವಾಟರ್

356 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೆಲಿ್ಕರು ನಾಗರಾಜ್ ವಯಣ ಡ್ಕೇಸೆಲ್/ಪೆಟೊಾ ೇಲ್ ಯನ್ ಪಂಪೆೃ ಟಾ ಳು

357 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಸಂಗವಿ (ಎಿಂ) ನಾಗಿಂದಾ   ಪಂಡ್ಕತರಾಮ ರೇಟೊವಾಟರ್

358 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಅಲಾ ಸಳಿ್ಳ ಸಿದದ ಣಣ  ಫಷ ರೇಟೊವಾಟರ್

359 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಹುಣಷನಸಳಿ್ಳ ದೇವಿಿಂದಾ   ಗೌಡ  ಮಾಲಿ ಪಾಟೇಲ್ ರೇಟೊವಾಟರ್

360 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತೊಟಟ ನಸಳಿ್ಳ ಆನಂದ  ವಿೇಯಫದಾ  ರೇಟೊವಾಟರ್

361 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಲಿಲ್ ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಕಡ  ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕೂರಿಗೆ

362 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ ಫಟಗರಾ (ಬಿ) ಭಸಬೂಬ್ ಪಾಶ್ಯ ಬಾಬುಮಮನ್ ರೇಟೊವಾಟರ್

363 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಕೇಲಿುಿಂಡ ರಾಮುಲು ಗಮಾು ಥ್ರಾ ವರ್

364 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಗಂಗ್ರಧಯ ಕಾಶೇರಾಮ

ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

365 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಯನಸಳಿ್ಳ ದೇ  ರಾಭಣಣ ಚಾಫ್ ಕಟಟ ರ್

366 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಬಿಂಕನಸಳಿ್ಳ ವಯಣ  ಯಂಕ ರೇಟೊವಾಟರ್

367 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಮುಧೇಳ ನಯಷ  ಮಲಾ  ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

368 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗಜರ್ಲಪುಯ ಅಮೃತಭಮ  ನಯಷ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

369 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಗದದ ಣಣ ಗೇಪಾಲ್ ಆವ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

370 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಮುಡೇಳ ಬುಯಗಲಿಾ ಲಕ್ಷಮ   ಭೇಭ
ವಿದ್ಯು ತ್ ಚಾಲಿತ ಷಷು  ಸಂಯಕ್ಷಣಾ 

ಉಕಯಣಗಳು

371 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ
ಸೇಡಂ 

(ಗ್ರಾ ಮೇಣ)
ಶಂಕರ್ ಈಯಣಣ ಚಾಫ್ ಕಟಟ ರ್

372 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಭಲ್ಖ ೇಡ್ (ಜೆ) ಷಫಣಣ  ಭೇಭರಾಮ ಕಳೆ ಸಾಾ ವರ್ ರ್ ವಿೇಡರ್

373 ಕಲಬುಯಗಿ ಸೇಡಂ ಕೇಡ್ಡ್ಾ ಜಾಕನಲಿಾ ಭೇಭ  ದೇ  ಥ್ರಾ ವರ್

18640 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹಿಮುದ್ನ ಬೇಗಂತ್ಯಡತಿಾ

18641 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18642 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18643 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟ್ರಾ ಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18644 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭನೄಮಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18645 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18646 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18647 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಡಡ  ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

18648 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

18649 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18650 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18651 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಿಶಟ  ತ್ಯಡತಿಾ

18652 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೇಭಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

18653 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18654 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪಾಿಂಡ  ಪ ತ್ಯಡತಿಾ

18655 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗೇಡಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18656 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷತು  ನಾರಾಮಣ್ ಸಿಿಂಗ್ತ್ಯಡತಿಾ

18657 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18658 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಕಂಠಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18659 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18660 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುನಂದ್ನ ತ್ಯಡತಿಾ

18661 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಫಿಜಾ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

18662 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ



18663 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18664 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18665 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

18666 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬುಗಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18667 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18668 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

18669 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಮಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18670 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18671 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶೇಕ್ ಪಾಶ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

18672 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18673 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಡ್ಕ.ರಾಭಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

18674 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18675 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಜ ತ್ಯಡತಿಾ

18676 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18677 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18678 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18679 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ತ್ಯಡತಿಾ

18680 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18681 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುಶೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18682 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18683 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

18684 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಖಾಯಿಮ್ತ್ಯಡತಿಾ

18685 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸಮೂಡ ಬೇಗಂತ್ಯಡತಿಾ

18686 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18687 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18688 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷತು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18689 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಇದಿರಾಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18690 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಎಿಂಕಟಮು ತ್ಯಡತಿಾ

18691 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಶಾಧಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18692 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18693 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯವಿೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18694 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಎಿಂ ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

18695 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನುಸೂಜಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18696 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18697 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುಬದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18698 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18699 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18700 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಮುಾ ತ್ಯಡತಿಾ

18701 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18702 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಿಶಟ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18703 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಆವ ತ್ಯಡತಿಾ

18704 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

18705 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18706 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಅಷಾ ರ್ ಅಲಿತ್ಯಡತಿಾ

18707 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಅಷಾ ರ್ ಅಲಿತ್ಯಡತಿಾ

18708 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18709 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುಧ್ವ ತ್ಯಡತಿಾ

18710 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುಧ್ವ ತ್ಯಡತಿಾ

18711 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭಮು ತ್ಯಡತಿಾ

18712 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18713 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18714 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

18715 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

18716 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಖಲಿೇಲುರ್ಲಾತ್ಯಡತಿಾ

18717 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಉಭರಾಣಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18718 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

18719 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18720 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18721 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18722 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

18723 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಭ ತ್ಯಡತಿಾ

18724 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಣಣ ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18725 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18726 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18727 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18728 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರ್ಲಲ ತ್ಯಡತಿಾ

18729 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18730 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಮದ್ ದ್ನಲ್ ಸಾಫತ್ಯಡತಿಾ

18731 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಘವಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

18732 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಘವಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

18733 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18734 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

18735 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18736 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಮಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18737 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಮಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18738 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಆವ ತ್ಯಡತಿಾ

18739 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಆವ ತ್ಯಡತಿಾ

18740 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ತಿ  ತ್ಯಡತಿಾ

18741 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18742 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

18743 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗುರುಪಾದ ತ್ಯಡತಿಾ

18744 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಬಿಾ ರಾಮಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18745 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

18746 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಾಷಾಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

18747 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಡ್ಡ್ಲ ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ತ್ಯಡತಿಾ

18748 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇಗ್ರಲಮು ತ್ಯಡತಿಾ

18749 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ



18750 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

18751 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

18752 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಭಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18753 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಧನ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18754 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗುಡುಸಾಬ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18755 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18756 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

18757 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುಭಾಷಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18758 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರ್ಲಲ್ ಅಸಮ ದ್ ಸಾಫತ್ಯಡತಿಾ

18759 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಪ ತ್ಯಡತಿಾ

18760 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪಾಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18761 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18762 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯಂಕ ತ್ಯಡತಿಾ

18763 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇಕೃಶಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18764 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18765 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

18766 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18767 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಣಿಕಿರಿ ಶ ರಾಭಕೃಶಣತ್ಯಡತಿಾ

18768 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯವಿೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18769 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18770 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಶಕಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18771 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18772 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗುರುಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18773 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುನು  ತ್ಯಡತಿಾ

18774 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18775 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

18776 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18777 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

18778 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಆನಂದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18779 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಆಿಂಜಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18780 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18781 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18782 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಷ್ಣಣ ಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

18783 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಷ್ಣಣ ಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

18784 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18785 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಶೀ ನ ತ್ಯಡತಿಾ

18786 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇಗಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18787 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗುಡ್ ಸಾಬ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18788 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

18789 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18790 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಭ ತ್ಯಡತಿಾ

18791 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18792 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

18793 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18794 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮಾಣಿಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18795 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರೇಖಾ ತ್ಯಡತಿಾ

18796 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

18797 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18798 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18799 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷತು  ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

18800 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಸಲು ತ್ಯಡತಿಾ

18801 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬುಗಾಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18802 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಾಪು ಗೌಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18803 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18804 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುತು  ತ್ಯಡತಿಾ

18805 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18806 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18807 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಶೇಕ ತ್ಯಡತಿಾ

18808 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18809 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಶೇಕ ತ್ಯಡತಿಾ

18810 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18811 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

18812 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಾಷಾು ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18813 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಿಂಜಲಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18814 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೇಭರ್ಲ ನಾಮಕತ್ಯಡತಿಾ

18815 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

18816 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಿವನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18817 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಿಸ್ಟ  ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18818 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಯಷೀ ತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18819 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

18820 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

18821 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಹುಸೇನಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18822 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18823 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾಶನಾಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18824 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಾ ೇತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18825 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18826 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18827 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಎಯಭನ ತ್ಯಡತಿಾ

18828 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಗರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18829 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18830 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18831 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18832 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18833 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚೆನನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18834 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಯದಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18835 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18836 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಣಣ  ಆವ ತ್ಯಡತಿಾ



18837 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18838 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18839 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18840 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಭಲು ತ್ಯಡತಿಾ

18841 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಸ ರೆಡ್ಕಡ  ಎನ್ತ್ಯಡತಿಾ

18842 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18843 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಸ ತ್ಯಡತಿಾ

18844 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

18845 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷತು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18846 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ  ತ್ಯಡತಿಾ

18847 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

18848 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಿೇಯಮು ತ್ಯಡತಿಾ

18849 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಿಂ ಬಿಐ ತ್ಯಡತಿಾ

18850 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಮು ತ್ಯಡತಿಾ

18851 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ SAB ತ್ಯಡತಿಾ

18852 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18853 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮಂಜುಳಾ ತ್ಯಡತಿಾ

18854 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18855 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18856 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18857 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಡಡ  ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18858 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಿೇಯಮು ತ್ಯಡತಿಾ

18859 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಾ ಸಮ ರ್ಲಿಂಬಿಕಾ ತ್ಯಡತಿಾ

18860 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18861 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಾ ಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18862 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18863 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುಕುಿಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

18864 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಿಶಟ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18865 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18866 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18867 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಿಯಾಖಾತ ಅಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18868 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18869 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷದ್ನಶರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18870 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷಮು ತ್ಯಡತಿಾ

18871 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹಾಮುದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18872 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಂಕಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18873 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಗಪರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18874 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18875 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

18876 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18877 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18878 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18879 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗುರುಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18880 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇವಿಿಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18881 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18882 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

18883 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಸ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18884 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

18885 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18886 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಮಶಾ ೇ ತ್ಯಡತಿಾ

18887 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫೃ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18888 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜು ತ್ಯಡತಿಾ

18889 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮಾಣಿಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18890 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18891 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

18892 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಕೂಾ ಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18893 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18894 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ ಸಾಫ ತ್ಯಡತಿಾ

18895 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18896 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಭ ತ್ಯಡತಿಾ

18897 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ  ಲಡ್ಡ್ಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18898 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜನಾಧಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18899 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18900 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18901 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18902 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

18903 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

18904 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೌಜನು ತ್ಯಡತಿಾ

18905 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುಜಾತ ತ್ಯಡತಿಾ

18906 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

18907 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18908 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18909 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ತಿರುಭಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18910 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಗವಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

18911 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಾಲಚಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

18912 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

18913 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18914 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇೇಸನ ತ್ಯಡತಿಾ

18915 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಗಜೇನ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18916 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಟಟ ತ್ಯಡತಿಾ

18917 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭಬಟ್ ಜೇಶತ್ಯಡತಿಾ

18918 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನುಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18919 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪಂಚಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18920 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗಮಾ  ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18921 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಾವಿೇದ್ ಮಯಾತ್ಯಡತಿಾ

18922 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

18923 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಣಣ ಭಲಾ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ



18924 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮರ್ಲಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18925 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18926 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟರಾಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

18927 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

18928 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಮಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18929 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗುಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18930 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಕಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18931 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

18932 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

18933 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಲಿೇರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

18934 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗುರುನಂಜೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18935 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಪಜಾಬಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18936 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18937 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನೇಲಕುಮಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

18938 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪಕಿರಿಮಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18939 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ   ಚಿಕಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18940 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18941 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18942 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18943 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ಗೌಡ್ತ್ಯಡತಿಾ

18944 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷೀ ಪಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

18945 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಣಿಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18946 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18947 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇಗಳ ತ್ಯಡತಿಾ

18948 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18949 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮಾಲಿಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18950 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಭಹಿೇಮುದ್ತ್ಯಡತಿಾ

18951 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ   ತಳವಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

18952 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುತುಾಜಲಿ ಬಾಳೆಗ್ರಯತ್ಯಡತಿಾ

18953 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಭೀ ತ್ಯಡತಿಾ

18954 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

18955 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18956 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18957 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯವಿೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

18958 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18959 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18960 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಶಂಕಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18961 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭರೇ ತ್ಯಡತಿಾ

18962 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಾಭದ್ ಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

18963 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18964 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

18965 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18966 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಧಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18967 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18968 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುತು ು  ತ್ಯಡತಿಾ

18969 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜಾರಾಭ ಸಿಿಂಗ್ತ್ಯಡತಿಾ

18970 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

18971 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18972 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಈವೀ ಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18973 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

18974 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೌರ್ಲಿಂಬಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18975 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಾಬುಮಯಾ ತ್ಯಡತಿಾ

18976 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಲಿತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

18977 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18978 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಎಚ್ ಭಹೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

18979 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18980 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

18981 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18982 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

18983 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18984 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18985 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18986 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18987 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುದವಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

18988 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಮುಾ ತ್ಯಡತಿಾ

18989 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷದ್ನನಂದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18990 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬಿ ತ್ಯಡತಿಾ

18991 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೌಲನ್ ಸಾಫ ತ್ಯಡತಿಾ

18992 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18993 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18994 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತ್ಯಡತಿಾ

18995 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18996 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

18997 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

18998 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣಮು ತ್ಯಡತಿಾ

18999 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19000 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಚಚ  ತ್ಯಡತಿಾ

19001 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶೇಭಾ ರಾಣಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19002 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19003 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗವಣಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19004 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಉಭರ್ ಖಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19005 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19006 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19007 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಐರಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19008 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19009 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಆವಾ ಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19010 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶೇಖ ತ್ಯಡತಿಾ



19011 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಂಜೇವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19012 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯವಿೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19013 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19014 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಣಣ  ನಯಸಿಿಂಸಲುತ್ಯಡತಿಾ

19015 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19016 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19017 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19018 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19019 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಸಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19020 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುಯಗಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19021 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19022 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19023 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19024 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19025 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಮಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19026 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

19027 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ  ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19028 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗೇವಿಿಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

19029 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19030 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಾಮಾ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19031 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19032 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸದೇ  ಕಲಾ ಶೆಟಟತ್ಯಡತಿಾ

19033 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19034 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುಮತ್ಯಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19035 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19036 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಿನನ  ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19037 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಜರಂಗ ಸಿಿಂಗ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19038 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19039 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭಸೇನ ಗೇವಿಿಂದರಾವ್ ದೇವಪಾಿಂಡೆತ್ಯಡತಿಾ

19040 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಹೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

19041 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜಮ ಸುರ್ಲತ ನ ತ್ಯಡತಿಾ

19042 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಿರಾನ್ ಬಿಇಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19043 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19044 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19045 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುನೇತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19046 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19047 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನಂತಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19048 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19049 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಯದ್ನ ತ್ಯಡತಿಾ

19050 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಯದ್ನಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19051 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನೂಜಾಹಾನ್ ಬೇಗಂತ್ಯಡತಿಾ

19052 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಾ ಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19053 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಗದಿೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19054 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19055 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಸಲು ತ್ಯಡತಿಾ

19056 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

19057 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19058 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19059 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭೃ ನ್ ರಾವ್ ಹಿತ್ಯಲಿತ್ಯಡತಿಾ

19060 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

19061 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19062 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಂಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19063 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ತಿ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19064 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಂದ್ಯಕುಮಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19065 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಸೆಾ ಡ್ಕಡ  ಪಾಳು ತ್ಯಡತಿಾ

19066 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಮೃತ ತ್ಯಡತಿಾ

19067 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಡಡ  ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19068 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಧಭಾಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19069 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19070 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪಾಾತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19071 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19072 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣಾಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19073 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19074 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19075 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19076 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

19077 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಾ ತ್ಯಪ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19078 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪೂಜಾರಿ ಶಾ ೇನವಾಸ್ತ್ಯಡತಿಾ

19079 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಆನಾು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19080 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗೇವಿಿಂಡ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19081 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19082 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19083 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19084 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19085 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜನಾಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19086 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಲಿತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19087 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19088 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲ್ಾ ೇವ ತ್ಯಡತಿಾ

19089 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗೌಸದಿದ ೇನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19090 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸಬೂಬ್ SAB ತ್ಯಡತಿಾ

19091 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ತಿರುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19092 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇವಿಿಂದರ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19093 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19094 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19095 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19096 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜಮ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

19097 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ



19098 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19099 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19100 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬುಗ್ರಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19101 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

19102 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19103 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19104 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19105 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ ಶ್ಯಫಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19106 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪಾಾತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19107 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19108 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19109 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾವಿತಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19110 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19111 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೌರ್ಲನಾ ೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19112 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ತ್ಯಸರ್ ಟೇಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19113 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19114 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19115 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19116 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19117 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19118 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19119 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19120 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

19121 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಿಷತ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19122 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುರುಗಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19123 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕವಿೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19124 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗುರುಾ ಸಾದ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19125 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬೈಚರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19126 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಣಣ  ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19127 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19128 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19129 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪಾಾತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19130 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಣಣ  ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19131 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19132 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ  ಅಡಕಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19133 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19134 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19135 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

19136 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಮೃ ಿಂಗ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19137 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭ ಸಿಿಂಗ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19138 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಉಮಾಕಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19139 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುಫಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19140 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷ  ಯಾದವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19141 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19142 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬುಗಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19143 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19144 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಲು ತ್ಯಡತಿಾ

19145 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19146 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದ್ನವೂದ್ ಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

19147 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುನೇರ್ ಅಸಭಮ ದ್ತ್ಯಡತಿಾ

19148 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19149 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19150 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷೃ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19151 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19152 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19153 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

19154 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪಯಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19155 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜೇಗಿ ಆಿಂಜನಯುಲುತ್ಯಡತಿಾ

19156 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19157 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19158 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶೇಖಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19159 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19160 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಎಿಂ ಯವಿಚಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19161 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19162 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಎಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19163 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19164 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19165 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಎಿಂಡ್ಕ ಅಪಜ ಲುದಿದ ೇನ್ತ್ಯಡತಿಾ

19166 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಷತ ಗಿೇರ್ ಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

19167 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಾಯತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19168 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19169 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19170 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಖಾಬುಲ್ ಖಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19171 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯಹಿೇಮ್ ಖಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19172 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗಫೂರ್ ಖಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19173 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಿತ್ಯಳ್ಳ ಖಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19174 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಹಿೇರಾ ಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19175 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19176 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19177 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜು ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19178 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19179 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19180 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

19181 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19182 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಫಾ ಸಾಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19183 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಾಳ ತ್ಯಡತಿಾ

19184 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ



19185 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19186 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19187 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19188 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19189 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪಕಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19190 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಣಣ  ಮಮುನ ತ್ಯಡತಿಾ

19191 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಭಾತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19192 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ಬಟಟ ತ್ಯಡತಿಾ

19193 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬುಗಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19194 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ತ್ಯಯಾಬ್ ಮಯಾನ್ತ್ಯಡತಿಾ

19195 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ತ್ಯಸರ್ ಮಯಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19196 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಿೇತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19197 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

19198 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಾಗು ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19199 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19200 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರ್ಲಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19201 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರ್ಲಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19202 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮುತು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19203 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19204 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

19205 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷದ್ನನಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

19206 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19207 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಚಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19208 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19209 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19210 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19211 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹಾದಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19212 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಡೌಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19213 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರ್ಲಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19214 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19215 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19216 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಭ  ಅನನ ಸಾರಂತ್ಯಡತಿಾ

19217 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜನಾಧಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19218 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19219 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19220 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೇಭವನ ಕರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19221 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19222 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಇಿಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19223 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19224 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19225 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19226 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19227 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19228 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

19229 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರುದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19230 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜನಾದಾನ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19231 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

19232 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19233 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯಾದವ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19234 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19235 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರ್ಲಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19236 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19237 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19238 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಡಡ  ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19239 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19240 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಬಾ ಡ್ಕಡ  ಸಾತನೂರುತ್ಯಡತಿಾ

19241 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19242 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಣಿಕಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19243 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಘವಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19244 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಶಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19245 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19246 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

19247 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19248 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಶೆ ತ್ಯಡತಿಾ

19249 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಾ ಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19250 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸವಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19251 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19252 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶೇಭಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19253 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19254 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19255 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

19256 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19257 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಜುಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19258 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19259 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುಬದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19260 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಿಸಾತ  ತ್ಯಡತಿಾ

19261 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಬಿಾ ೇರ್ ಪಾಶ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19262 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಾಿಂದ್ ಪಾಷಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19263 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಚೌಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19264 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಇಯ  ನಾಗ  ಧೇಬಿತ್ಯಡತಿಾ

19265 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19266 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಾ ಹಾಮ ನಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

19267 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಭೀ ತ್ಯಡತಿಾ

19268 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕರಿಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19269 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಳಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19270 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಾಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19271 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಎಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ



19272 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19273 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಯಷೀ ತಿ ಎನ್ ನಂದನಗಿರಿತ್ಯಡತಿಾ

19274 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19275 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಸಲು ಸಡದತ್ಯಡತಿಾ

19276 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19277 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19278 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಾಯತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19279 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19280 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸಭದ್ ಅನಫಾ ಸಾಬ್ತ್ಯಡತಿಾ

19281 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19282 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19283 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19284 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಣಣ  ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19285 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19286 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಭಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19287 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪಾಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19288 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19289 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶೇಕ್ ಇಮಾಮ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19290 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನಂತಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19291 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19292 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಪೇತ್ಯಿಂಫಯ ಹಾಡ್ಕದ್ನದ ರೆತ್ಯಡತಿಾ

19293 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಭಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19294 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನುಸೂಜಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19295 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾರಾಮಣಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19296 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19297 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19298 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19299 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19300 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಾ ಣ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19301 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19302 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19303 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸುಫಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19304 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19305 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಎಯಯಾು ತ್ಯಡತಿಾ

19306 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶೇಖಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19307 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19308 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19309 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷವಂತರಾಮರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

19310 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19311 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19312 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19313 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19314 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

19315 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19316 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19317 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19318 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷತು  ತ್ಯಡತಿಾ

19319 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19320 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಕಿಶಟ  ತ್ಯಡತಿಾ

19321 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19322 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19323 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದಡಡ  ದ್ನನ ತ್ಯಡತಿಾ

19324 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19325 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19326 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19327 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19328 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರ್ಲಲಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19329 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಯವಿೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19330 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19331 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸನಭಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19332 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19333 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19334 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜಾರಾಮ್ ಸಿಿಂಗ್ತ್ಯಡತಿಾ

19335 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

19336 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19337 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19338 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

19339 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಮೆಜರ್ ಟೇಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19340 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಲಿತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19341 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19342 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19343 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅನನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19344 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19345 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲರ್ಲಪ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19346 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಲಿಾ ನಾಥ ತ್ಯಡತಿಾ

19347 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಾಯಿಲು ತ್ಯಡತಿಾ

19348 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19349 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19350 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಾಕಿಯಾ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

19351 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19352 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19353 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಾ ಭಾತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19354 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸೇಮವೀ ರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19355 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಸಿೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

19356 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ಭಸೂಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

19357 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19358 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ



19359 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19360 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19361 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಅಶೇಕ ತ್ಯಡತಿಾ

19362 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19363 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಬಿಚಚ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19364 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇವಿಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19365 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19366 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19367 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19368 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರೇಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19369 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಿಭಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19370 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19371 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19372 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಶ್ಯಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19373 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19374 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19375 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಭಾಗು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19376 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19377 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಖಾಸಿಿಂ ಖಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19378 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಶೇರ್ ಅಸಮ ದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19379 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಾರೂಕ್ ಅಸಭದ್ತ್ಯಡತಿಾ

19380 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಜುಬೈದ್ನ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

19381 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಚಂದಾ  ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19382 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19383 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19384 ಸೇಡಂ ಅಡಕಿ 2020-2021 ದೇವಿಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19385 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುರುರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19386 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಪುತಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19387 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19388 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಾಧುರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19389 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

19390 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಿಷತ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19391 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19392 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಳ  ಜೇಗಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19393 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

19394 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬುಗಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19395 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರುದಾ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19396 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19397 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19398 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ  ತ್ಯಡತಿಾ

19399 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19400 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19401 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19402 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19403 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಜಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19404 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19405 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಗಳ ತ್ಯಡತಿಾ

19406 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗ್ರ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19407 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಯಿಬು ತ್ಯಡತಿಾ

19408 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19409 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದ್ನು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19410 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19411 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19412 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19413 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19414 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19415 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19416 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19417 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19418 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19419 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಬಿ ಸಾಫ ತ್ಯಡತಿಾ

19420 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19421 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಮೂತಿಾ ವಿವೀ ಕಮ್ಾತ್ಯಡತಿಾ

19422 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಇಮಾಭ ಸಾಫ ತ್ಯಡತಿಾ

19423 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19424 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕರೆ ತ್ಯಡತಿಾ

19425 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19426 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮುರುಗಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19427 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಶ ತ್ಯಡತಿಾ

19428 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19429 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ನಾಥ ತ್ಯಡತಿಾ

19430 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೌನಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19431 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19432 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19433 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನುಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19434 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಫಿಯಾ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

19435 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಿಿಂಗ್ರರೆಡ್ಕಡ  ಬಿ ಶೇರಿತ್ಯಡತಿಾ

19436 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19437 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುರ್ಲಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ತ್ಯಡತಿಾ

19438 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಲಶೆಯಲಿ ಖಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19439 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಬಾಬ್ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

19440 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆರಿಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ತ್ಯಡತಿಾ

19441 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

19442 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಶೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19443 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ಎಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19444 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19445 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ



19446 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಮಶ್ ಬಾಬು ತ್ಯಡತಿಾ

19447 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜು ತ್ಯಡತಿಾ

19448 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19449 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19450 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19451 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಪಾಲಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19452 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19453 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19454 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19455 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

19456 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19457 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯವಿೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19458 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19459 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19460 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19461 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಿಭಳ ತ್ಯಡತಿಾ

19462 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಾ ಭಾಕಯ ರಾವ್ ಎಿಂ ಕುಲಕಣಿಾತ್ಯಡತಿಾ

19463 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಭಮ ಲಿ ಸುಣಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19464 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19465 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುನಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19466 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂಗೆಾ ಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19467 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19468 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19469 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹೆಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19470 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇಶೈಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19471 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪೊಲಿೇಸ್ ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

19472 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

19473 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19474 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದ್ರಾ ತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19475 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಉದಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19476 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19477 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆನಂದರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19478 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾವಂದ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಕಾಟಾತ್ಯಡತಿಾ

19479 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಪ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19480 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19481 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19482 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19483 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19484 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19485 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19486 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದ್ನಮೇೇದಯ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19487 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19488 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಣಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19489 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19490 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಲಿತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19491 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19492 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗಂಗ್ರಧಯಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19493 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರುಕಿಮ ಣಿದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19494 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರ್ಲಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19495 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹಂಪವ ತ್ಯಡತಿಾ

19496 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ  ನಾಗ  ಹೂಗ್ರಯತ್ಯಡತಿಾ

19497 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19498 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19499 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19500 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19501 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19502 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19503 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19504 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಉಮಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19505 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19506 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಶೇನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19507 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಿಂದಾ  ಕೄಲಗಿನಭನತ್ಯಡತಿಾ

19508 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19509 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಫವಚ ಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19510 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಕರಿೇಿಂ ತ್ಯಡತಿಾ

19511 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19512 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19513 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19514 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19515 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19516 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕೄ ಶಂಕಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19517 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19518 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಿಂಜಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19519 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19520 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

19521 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಣಮಂತರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19522 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಣಮಂತರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19523 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19524 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಗಳ ತ್ಯಡತಿಾ

19525 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದ್ಯ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19526 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19527 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19528 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19529 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಾ ಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19530 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19531 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಣಣ ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19532 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇಯಫಸಂತ ತ್ಯಡತಿಾ



19533 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುಿಂಡ  ಬಿರಾದ್ನರ್ತ್ಯಡತಿಾ

19534 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಣಣ  ಬಾಲ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19535 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹುಸೇನಾಪ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19536 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಟಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19537 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19538 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19539 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇರಾರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19540 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ   ಬಾು ಡ್ಕಗರ್ತ್ಯಡತಿಾ

19541 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಕಂಠಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19542 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19543 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಾ ಭುಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19544 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನುಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

19545 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಮು  ತ್ಯಡತಿಾ

19546 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19547 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19548 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಎಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19549 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಮಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19550 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19551 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಮು  ತ್ಯಡತಿಾ

19552 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಠಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19553 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮಬು ತ್ಯಡತಿಾ

19554 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19555 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮಬು ತ್ಯಡತಿಾ

19556 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19557 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಉಮಾದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19558 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಬುಕಾಶಮ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19559 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19560 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19561 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19562 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19563 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19564 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19565 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19566 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆನೄಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19567 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಗುಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19568 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿಭಮ ೀ ತ್ಯಡತಿಾ

19569 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19570 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19571 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಮೃತ ತ್ಯಡತಿಾ

19572 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19573 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19574 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಾತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19575 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರ್ಲಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19576 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದಡಡ  ತ್ಯಡತಿಾ

19577 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಮ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19578 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19579 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19580 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19581 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಂಕಯ  ಸುತ್ಯತ ರ್ತ್ಯಡತಿಾ

19582 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19583 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮಬು ಅವ  ತಳವಾಯತ್ಯಡತಿಾ

19584 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19585 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸೇಬು ತ್ಯಡತಿಾ

19586 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆವ ತ್ಯಡತಿಾ

19587 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಣಣ ಗೌಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19588 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಂಬುರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19589 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹೆಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19590 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19591 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಕರ್ಲಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

19592 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19593 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19594 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಲಿತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19595 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19596 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19597 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಕುಕಿುಿಂದತ್ಯಡತಿಾ

19598 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19599 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19600 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19601 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

19602 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19603 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರೇಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19604 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19605 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾಶೇನಾಥ ಭೇಭಮು  ಸುಿಂಟಾಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

19606 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಾ ಣಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19607 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

19608 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

19609 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

19610 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಸೆಾ ಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19611 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19612 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19613 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19614 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹಾಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19615 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಭನಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19616 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

19617 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದ್ನಮ ತಿ ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

19618 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19619 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಸಿಭಲು ತ್ಯಡತಿಾ



19620 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ  ಕೇಿಂಡೆಡ್ತ್ಯಡತಿಾ

19621 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶೇಕ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19622 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜನಾದಾನರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19623 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19624 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಿಚಚ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19625 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19626 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19627 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇಯಭಮ  ಅಲಾ ಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19628 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19629 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19630 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಶೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19631 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19632 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

19633 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭವ  ಮುನೂನ ರುತ್ಯಡತಿಾ

19634 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19635 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕರ್ಲು ನ ತ್ಯಡತಿಾ

19636 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19637 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮುರುಗಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19638 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19639 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19640 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭೀ ತ್ಯಡತಿಾ

19641 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದಡಡ  ಬುಗಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19642 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಭಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19643 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19644 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಯಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19645 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹೇವ ತ್ಯಡತಿಾ

19646 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೌಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19647 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19648 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19649 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19650 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19651 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾಶಮ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19652 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19653 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಗದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19654 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19655 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮಬು ತ್ಯಡತಿಾ

19656 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇಯಕ್ಷ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19657 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಾತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19658 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19659 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಅಯಳ್ಳ ತ್ಯಡತಿಾ

19660 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19661 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19662 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಜಾಾ ನಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19663 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪುಷಾ ತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19664 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸೇಭನಾಥರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19665 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19666 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ  ನಾರಾಮಣತ್ಯಡತಿಾ

19667 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19668 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19669 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫೀ ತ್ಯಡತಿಾ

19670 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19671 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶೇಭಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19672 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19673 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷತಿದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19674 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19675 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲೇಕಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19676 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19677 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬ್ ಸಾಫತ್ಯಡತಿಾ

19678 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19679 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರ್ಲಲಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19680 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ಯಡತಿಾ

19681 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19682 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ  ಶೇರಿತ್ಯಡತಿಾ

19683 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19684 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19685 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಿಷತ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19686 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಾಯತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19687 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19688 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19689 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19690 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂಗ್ರ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19691 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19692 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭವಕ ಬಿಐ ತ್ಯಡತಿಾ

19693 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೆಮು ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19694 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19695 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುರು ತ್ಯಡತಿಾ

19696 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹಾಜ ಭಲಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19697 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಿಶಟ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19698 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19699 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ ತ್ಯಡತಿಾ

19700 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19701 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19702 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19703 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾಸಿಮ್ ಅಲಿ ಇಮಾಸಾಬ್ ಶೈಖ್ತ್ಯಡತಿಾ

19704 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಬುದಿದ ೇನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19705 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19706 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮರಾಸಾಬ್ ತ್ಯಡತಿಾ



19707 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19708 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19709 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19710 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತ್ಯರಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19711 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಗ ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19712 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಿಂತ್ಯಡತಿಾ

19713 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19714 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಮಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19715 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19716 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19717 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೌಡ  ಗೌಡ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19718 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19719 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19720 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19721 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19722 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19723 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19724 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19725 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19726 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19727 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19728 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನೄರೆತಿ ಚನ ದಾ ಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19729 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇೇನಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19730 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19731 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19732 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19733 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

19734 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19735 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನುಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

19736 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19737 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷತು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19738 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19739 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಿಸಾತ  ತ್ಯಡತಿಾ

19740 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

19741 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೌನಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19742 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19743 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಮತ್ಯಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19744 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

19745 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19746 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19747 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19748 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಲರಾಮ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19749 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಜೇಗಿತ್ಯಡತಿಾ

19750 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19751 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19752 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುನೇತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19753 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19754 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19755 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಿವನ ನಾಮಕ ತ್ಯಡತಿಾ

19756 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಲಾ   ಉಪಾಲ್ ಬೇಯಿನ್ತ್ಯಡತಿಾ

19757 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19758 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19759 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗಣೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19760 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19761 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19762 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19763 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19764 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19765 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19766 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19767 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶೇಖ ತ್ಯಡತಿಾ

19768 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19769 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನುಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

19770 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19771 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19772 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19773 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19774 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಗೌಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19775 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾಿಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19776 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಮ ಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19777 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19778 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19779 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19780 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19781 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19782 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19783 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗ್ರರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19784 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19785 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19786 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಪುತಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19787 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಳಾು  ನಾಮಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19788 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಇವ ತ್ಯಡತಿಾ

19789 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19790 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19791 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗಮೂತಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19792 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜೇವೀ ರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19793 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ



19794 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19795 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗಣತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19796 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ ತ್ಯಡತಿಾ

19797 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19798 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19799 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಗ್ರಲಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19800 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಣಿಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19801 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19802 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ  ಸಡದತ್ಯಡತಿಾ

19803 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19804 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂಡಮು  ನಾಯಿ್ತ್ಯಡತಿಾ

19805 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19806 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭದರಾಬಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19807 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19808 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19809 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19810 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19811 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

19812 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಬಿೇಬ್ ವಹಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19813 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19814 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19815 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19816 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಿಶಟ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19817 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19818 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19819 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19820 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19821 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19822 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19823 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹುಸೇನಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19824 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19825 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಜಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19826 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19827 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಇಮಾಮ್ ವಹಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19828 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

19829 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19830 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕೌಷಲು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19831 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬುಗಾಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19832 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂಜೇಕುಮಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19833 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕರಿಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19834 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19835 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಸಜಾನಂದ ಸಾೀ ಮ ಪಂಡ್ಕತ್ತ್ಯಡತಿಾ

19836 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19837 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19838 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ ಕಡಫಗೇನ್ತ್ಯಡತಿಾ

19839 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19840 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ ತ್ಯಡತಿಾ

19841 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

19842 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹಿೇಫಬ್ ಸಾಫ ತ್ಯಡತಿಾ

19843 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19844 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19845 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19846 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19847 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19848 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರ್ಲಲಸಾಬ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19849 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಣಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

19850 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19851 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19852 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19853 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಣಿಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19854 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19855 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ಯಡತಿಾ

19856 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಿಶಟ  ತ್ಯಡತಿಾ

19857 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಾ ಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19858 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19859 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಂಕಯಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19860 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19861 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19862 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

19863 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19864 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಶೇಕ ತ್ಯಡತಿಾ

19865 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರ್ಲಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19866 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19867 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಯಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19868 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19869 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19870 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ  ಬಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19871 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿಾ ವಣಿ ತ್ಯಡತಿಾ

19872 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19873 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ ಫಸೆೀ ಾಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19874 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

19875 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಬು ಮಯಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19876 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುರು ತ್ಯಡತಿಾ

19877 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

19878 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನುಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19879 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆವ ತ್ಯಡತಿಾ

19880 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ತ್ಯಡತಿಾ



19881 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರುಮಾು  ಚವಾಣ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19882 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

19883 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬದಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19884 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಂಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19885 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19886 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶವಾನಂದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19887 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19888 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

19889 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಸಿಭಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19890 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19891 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19892 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುರೇವರೆಡ್ಕಡ  ಭದಿನ ತ್ಯಡತಿಾ

19893 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19894 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19895 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಯಡ್ಕ ತ್ಯಡತಿಾ

19896 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19897 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

19898 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19899 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19900 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19901 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಭಾವಚ ಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19902 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬುಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19903 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಠಲರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19904 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19905 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19906 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19907 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭೀ ತ್ಯಡತಿಾ

19908 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19909 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

19910 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷತು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19911 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

19912 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19913 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂಜೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19914 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19915 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19916 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19917 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19918 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19919 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19920 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಎಯ ಫಷಣಣ  ವಿವೀ ಕಾಭತ್ಯಡತಿಾ

19921 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

19922 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಾಳ ತ್ಯಡತಿಾ

19923 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19924 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂತೊೇಷ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19925 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19926 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19927 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19928 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

19929 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19930 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19931 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

19932 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19933 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಗದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19934 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಿಂಬುಜಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19935 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19936 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19937 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19938 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕರಿಗೇಳ್ಳ ತ್ಯಡತಿಾ

19939 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಎಡ್ಕಜ ಅನತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

19940 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

19941 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19942 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19943 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19944 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

19945 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಾಮುದ್ ಪಾಶ್ಯತ್ಯಡತಿಾ

19946 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರ್ಲಲ ತ್ಯಡತಿಾ

19947 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19948 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುರುಮೂತಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19949 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19950 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆಿಂಟ್ರಾ ಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19951 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಕುಮಾಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19952 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19953 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭರೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19954 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19955 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19956 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19957 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19958 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19959 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19960 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಣಣ . ತ್ಯಡತಿಾ

19961 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19962 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

19963 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19964 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ಯಡತಿಾ

19965 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

19966 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮುರುಗಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19967 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ



19968 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19969 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಂಜುಳಾ ತ್ಯಡತಿಾ

19970 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದ್ನಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19971 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇೇಸನರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19972 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವನುಾ ಕರ್ಲಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19973 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭರಿಮಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19974 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾವಿತಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19975 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19976 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶೇಖಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19977 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತುಳಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19978 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19979 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

19980 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

19981 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

19982 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19983 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19984 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುದವಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19985 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19986 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19987 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಾಲ್ಾ ಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

19988 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯತನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19989 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19990 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19991 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿವೀ ನಾಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

19992 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷತು ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

19993 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭೀ ತ್ಯಡತಿಾ

19994 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಇಿಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19995 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಚಮ  ತ್ಯಡತಿಾ

19996 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

19997 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಗಳ ತ್ಯಡತಿಾ

19998 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

19999 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20000 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶೇಖಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20001 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20002 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20003 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುರುಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20004 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20005 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಈವೀ ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20006 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಈಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20007 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20008 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20009 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20010 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20011 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

20012 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20013 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇರಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20014 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20015 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20016 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20017 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20018 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇರೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20019 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20020 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಖಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20021 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20022 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20023 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಸೇನಾಚಾಮಾ ಪುರಾಣಿಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

20024 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20025 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20026 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಗೌಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20027 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20028 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಗೌಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20029 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20030 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20031 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20032 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20033 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20034 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫೀ ತ್ಯಡತಿಾ

20035 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20036 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20037 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಇಿಂಟಯಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20038 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20039 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ತ್ಯಡತಿಾ

20040 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜೈಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20041 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಾತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20042 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮುಕುಿಂದಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20043 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ಯಡತಿಾ

20044 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20045 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20046 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20047 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲ್ಾ ೇವಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20048 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

20049 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20050 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20051 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗರೆಡ್ಕಡ  ಶೇರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20052 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲೇಕ ತ್ಯಡತಿಾ

20053 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20054 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ



20055 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20056 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20057 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಾ ಕಾಶ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾತ್ಯಡತಿಾ

20058 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ಯಡತಿಾ

20059 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20060 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಎಸ್್ಎಬಿ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20061 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೆಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20062 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯವಿೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20063 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದತ್ಯತ ತೆಾ  ಮಾತು ತ್ಯಡತಿಾ

20064 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾ ೇಮರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20065 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭನೇಸರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20066 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20067 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಸಿಾ ಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20068 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

20069 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20070 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

20071 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20072 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20073 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶೇಭಾತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20074 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20075 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನುರಾಧ ತ್ಯಡತಿಾ

20076 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20077 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20078 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದನನ  ತೊಟನ ಳಿ್ಳತ್ಯಡತಿಾ

20079 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಥೇಡ್ ರಾಭಚಂದರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20080 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಾಯತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20081 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಲುದ್ನಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20082 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಕಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20083 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20084 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಚ ತ್ಯಡತಿಾ

20085 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಿಚಚ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20086 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ನಾಥ ತ್ಯಡತಿಾ

20087 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫೀ ತ್ಯಡತಿಾ

20088 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜೈರಾ ಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20089 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಎನ್ ಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

20090 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20091 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20092 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಸುಜಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20093 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹಿಬೂಬ್ ಅಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20094 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ರ್ಲಮಕ್ ಟ್ರಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20095 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20096 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭನಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

20097 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಂದಕುಮಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20098 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಂಚಕ್ಷರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20099 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಗ್ನಾ ಲ್ ಶರಿೇಫ್ತ್ಯಡತಿಾ

20100 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಿ ಆಕಾಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20101 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯವಿಿಂದರ್ ರೆಡ್ಕಡ . ಬಿತ್ಯಡತಿಾ

20102 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಶಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20103 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭೀ ತ್ಯಡತಿಾ

20104 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಫಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20105 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚೆಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20106 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20107 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಖಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20108 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20109 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20110 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20111 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಶಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20112 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20113 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಶೇನ್ ರಾವ್ತ್ಯಡತಿಾ

20114 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೇಪಾಲರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20115 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20116 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20117 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಮಾದ್ನರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20118 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಂತಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20119 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20120 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20121 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20122 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹಾಲಿಿಂಗಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20123 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20124 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20125 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20126 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

20127 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪರಿೇದ್ ಭಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20128 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20129 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20130 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20131 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಖಾದರ್ ಪಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20132 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇರೂಪಾಕ್ಷ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20133 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯವಿೇಿಂದಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20134 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷತು ಶರ್ಲ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20135 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20136 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20137 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಸನರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20138 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20139 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20140 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20141 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭನೄಮಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ



20142 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಾಗು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20143 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20144 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20145 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20146 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಿಂಬಾದ್ನಸ್ ರಾಭಲು ಗೌಡಂಳಿ್ಳತ್ಯಡತಿಾ

20147 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

20148 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20149 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಾತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20150 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20151 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

20152 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20153 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20154 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20155 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20156 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20157 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20158 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಕೃಶಣ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20159 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20160 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಕಾ ಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20161 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಷಾ ಿಂತ್ಯಡತಿಾ

20162 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20163 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

20164 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20165 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20166 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಮಂಜನಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20167 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20168 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20169 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆವ ತ್ಯಡತಿಾ

20170 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಾ ಭಾಕಯ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20171 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಾತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20172 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಷರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20173 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಿಮಕಟ ಅಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20174 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20175 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೇವಿಿಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

20176 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20177 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20178 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಾಷಿೇರ್ ಮಯಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20179 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟಾಾ ಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20180 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆಮೇನ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20181 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20182 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲ್ಾ ೇವ ತ್ಯಡತಿಾ

20183 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20184 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಮು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20185 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20186 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20187 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಮೇನರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20188 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20189 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20190 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯತನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20191 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20192 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಣಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

20193 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

20194 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20195 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20196 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20197 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ ರೆಡ್ಕಡ  ಎನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20198 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20199 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20200 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಗಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20201 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ   ನೇಲಕಂಠ ಸಡದ್ತ್ಯಡತಿಾ

20202 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜನಾದಾನರೆಡ್ಕಡ .ಕಂಕುತಿಾತ್ಯಡತಿಾ

20203 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20204 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

20205 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20206 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಿಿಂಗ್ರರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20207 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಈಯಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20208 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಾ ಭಾಕರ್ ಬಿ ಯಾದವ್ತ್ಯಡತಿಾ

20209 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದ್ನು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20210 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20211 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20212 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20213 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಬು ಮಯಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20214 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20215 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20216 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20217 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20218 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಶಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20219 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20220 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೆಮುದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20221 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಣಣ  ಯಾದವ್ತ್ಯಡತಿಾ

20222 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ಟಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20223 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಿಮಾಾ ಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20224 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20225 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

20226 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20227 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20228 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ



20229 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20230 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20231 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20232 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಕೂಡ ಮ್ ಸಾಫ ತ್ಯಡತಿಾ

20233 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಿಂಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20234 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20235 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ  ಶ್ಯಿಂತಿತ್ಯಡತಿಾ

20236 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20237 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಂಜುಳಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20238 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20239 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

20240 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂಜೇವ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20241 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20242 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20243 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20244 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಂತಕುಮಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20245 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಯಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20246 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20247 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20248 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20249 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20250 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಾಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20251 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20252 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಭಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20253 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20254 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20255 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20256 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20257 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20258 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಹೇಬ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20259 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20260 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನದ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20261 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20262 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20263 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20264 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಳಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20265 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲ್ಾ ೇವ ತ್ಯಡತಿಾ

20266 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20267 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20268 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶೇಖ ತ್ಯಡತಿಾ

20269 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20270 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20271 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಜುಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20272 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದಡಡ  ಮಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20273 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20274 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20275 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಈಯಣಣ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20276 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20277 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20278 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಕರ್ ಅಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20279 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20280 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಲರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20281 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಿಶಟ  ತ್ಯಡತಿಾ

20282 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20283 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫೀ ತ್ಯಡತಿಾ

20284 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20285 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20286 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20287 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20288 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದಡಡ  ನಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20289 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನೇಲಕಂಠ ತ್ಯಡತಿಾ

20290 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೌರ್ಲನಾ ಸಾಬ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20291 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇಗಳಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20292 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20293 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20294 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20295 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20296 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20297 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸೌಭಾಗು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20298 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20299 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20300 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಈಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20301 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20302 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾಿಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20303 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20304 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ಯಡತಿಾ

20305 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20306 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಾ ಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20307 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20308 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಭಮ ೀ ತ್ಯಡತಿಾ

20309 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20310 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20311 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಗದೇ  ಬೇಯಿನತ್ಯಡತಿಾ

20312 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಮು  ತ್ಯಡತಿಾ

20313 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

20314 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20315 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ



20316 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20317 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ  ತ್ಯಡತಿಾ

20318 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಮೃತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20319 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕ ತ್ಯಡತಿಾ

20320 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಣಣ  ಲಕ್ಷಮ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20321 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20322 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20323 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯು ಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20324 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20325 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20326 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20327 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20328 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20329 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷವಂತಯಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20330 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಮಶಾ ೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20331 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20332 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20333 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸವ ತ್ಯಡತಿಾ

20334 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20335 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಖಾಸಿನ್ ಸಾಫ ತ್ಯಡತಿಾ

20336 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹುಸೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

20337 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20338 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20339 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನದ ಥ್ಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20340 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20341 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20342 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20343 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20344 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದ್ಯಗಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20345 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷತು ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

20346 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟೇವೀ ಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20347 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಡಕ್ಷರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20348 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20349 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಖಾಜಾಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20350 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಮೇದ್ ಮಯಾತ್ಯಡತಿಾ

20351 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಾತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20352 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20353 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20354 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮಲು ತ್ಯಡತಿಾ

20355 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಜಮಾ ಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20356 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20357 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ನಾಥ ತ್ಯಡತಿಾ

20358 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕವಿತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20359 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20360 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20361 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20362 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20363 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20364 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮನಾಥ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20365 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನುಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

20366 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಶೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20367 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20368 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20369 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಈವೀ ರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20370 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20371 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಲಿತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20372 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆಿಂಥ್ರಾ ಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20373 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20374 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20375 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20376 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಚ ತ್ಯಡತಿಾ

20377 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಣಣ  ನಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20378 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬುಗಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20379 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20380 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸೇಬು ತ್ಯಡತಿಾ

20381 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20382 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶೇಖಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20383 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

20384 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮುಗೆಾಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20385 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20386 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20387 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20388 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20389 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹಿಪಾಲ್ ಗಲಾ ರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20390 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20391 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20392 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಹಾಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20393 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20394 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಶಂಕಾ ಣರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20395 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20396 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20397 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಚಾರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20398 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20399 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೆಬಾಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20400 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಸಜಾಡ್ಕ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

20401 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಡ್ಕವ ತ್ಯಡತಿಾ

20402 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ



20403 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಾಗು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20404 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20405 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಿಚಚ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20406 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20407 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆವಾ ಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20408 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆವ ತ್ಯಡತಿಾ

20409 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಕಂಠಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20410 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20411 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20412 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನವಿೇತ ತ್ಯಡತಿಾ

20413 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾಶಮ್ ಅಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20414 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20415 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20416 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಎಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20417 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹಿಪಾಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20418 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20419 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸರಿ ಚಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20420 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

20421 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20422 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20423 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20424 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಮು  ನಾಮಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

20425 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20426 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20427 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20428 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಶೇಕ ತ್ಯಡತಿಾ

20429 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20430 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20431 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20432 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಿಂಜಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20433 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಾ ೇಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20434 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20435 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20436 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20437 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ  ಬಿೇದಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20438 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20439 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20440 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20441 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗೇಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20442 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಗಂದಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20443 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20444 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20445 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿೇರಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20446 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20447 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20448 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುಮತಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20449 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕೃಶಣ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20450 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ಯಡತಿಾ

20451 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20452 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮೌನಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20453 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮ  ದಡಡ ಭನತ್ಯಡತಿಾ

20454 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಿಂಜಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20455 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಶೇಖ ತ್ಯಡತಿಾ

20456 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20457 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20458 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅಮೃತ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20459 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20460 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20461 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಷಣಣ  ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20462 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20463 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ   ಅವಂತಿತ್ಯಡತಿಾ

20464 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20465 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20466 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20467 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20468 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಶ್ಯಲಕ್ಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20469 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20470 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20471 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20472 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಧೂಳ ತ್ಯಡತಿಾ

20473 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20474 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20475 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮುರುಘೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20476 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗ್ರಮತಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20477 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಅನಂತಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20478 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಣಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

20479 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪುರುಶ ತ್ಯಡತಿಾ

20480 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20481 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಕಿೇಶಟ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20482 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20483 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20484 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20485 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬುಗಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20486 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಗಿಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20487 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20488 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20489 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ



20490 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20491 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20492 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20493 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20494 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಆವ ತ್ಯಡತಿಾ

20495 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಸನಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

20496 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20497 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ತಿ ಮು  ದಡಡ ಭನತ್ಯಡತಿಾ

20498 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20499 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ಯಡತಿಾ

20500 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20501 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

20502 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಬಾಲು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20503 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20504 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20505 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪಾಿಂಡು ನಾಮಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

20506 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಪೇಮಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20507 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಲು  ನಾಮಕ ತ್ಯಡತಿಾ

20508 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20509 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20510 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20511 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಕಿವನ್ ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20512 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ರಾಮು ರಾಥೇಡ್ತ್ಯಡತಿಾ

20513 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ನಂದ್ನು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20514 ಸೇಡಂ ಕೇೇಡ್ಡ್ಾ 2020-2021 ಫಸು ರಾಠೇಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20515 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಬುಗಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20516 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸರಿ ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20517 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರಾಮುಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20518 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರಾಮುಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20519 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಶ್ಯಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20520 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಗೇವಿಿಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

20521 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20522 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದೇವಿಡಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20523 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಆವ  ಭದೂದ ರುತ್ಯಡತಿಾ

20524 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಆನಂದಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20525 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20526 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಗುರುಾ ಸಾದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20527 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮೇೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

20528 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮೌಲನ್ ಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20529 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರಾಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

20530 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

20531 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಶೇಖಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20532 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭನೇಸಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20533 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

20534 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸೈಡಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

20535 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಬೈನಾ ಆನಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

20536 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಪಾಕಿರಾಪಾಪ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20537 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20538 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದಡಡ  ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20539 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಪಾಾತೆಾ ಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20540 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭಣಿಕಭಮ  ಮೂಲತ್ಯಡತಿಾ

20541 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಷ  ಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20542 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20543 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮಾಣಿಕು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20544 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಶರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20545 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ



20546 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಾವಿತಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20547 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20548 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ತಭಮ  ತ್ಯಡತಿಾ

20549 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20550 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಡ್ಕವಿಂಡರ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20551 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಾಮಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20552 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20553 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಅಮೃತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20554 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಗೇಧಾನರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20555 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟ್ರಾ ಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20556 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಬಾಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20557 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20558 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದೇವಿಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20559 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20560 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20561 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭಣಿಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20562 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20563 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಿದ್ನರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20564 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20565 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ಸಾೀ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20566 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

20567 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20568 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಪಾಾರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20569 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20570 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಪ ಕರ್ಲತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20571 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20572 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20573 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20574 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ತಲರಿ ದಡಡ  ಶತ್ಯಡತಿಾ

20575 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದ್ನು ಣಣ  ಅರೆರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20576 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20577 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಣಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

20578 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕನಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20579 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಷಕೄಾ ೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20580 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಷೀ ನ ಲತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20581 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಜಗದಿೇವೀ ಯ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20582 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಿಂಗ್ರ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20583 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20584 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಫಾಕುಾ ದಿದ ೇನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20585 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20586 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದೇವಿಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20587 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಷಣಣ  ಭಲಕ ತ್ಯಡತಿಾ

20588 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಕನಗಡಡತ್ಯಡತಿಾ



20589 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20590 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಷತು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20591 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದೇವಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20592 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20593 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20594 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಫಷಣಣ  ಬೇಯಿನ್ತ್ಯಡತಿಾ

20595 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20596 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಪಾಕಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20597 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ತಭಮ  ತ್ಯಡತಿಾ

20598 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಶಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20599 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20600 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದಡಡ  ಸಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20601 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20602 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಜನಾದಾನ ದಡ್ಡ್ಾತ್ಯಡತಿಾ

20603 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20604 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ  ಕರ್ಲಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20605 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಿಶಟ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20606 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20607 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20608 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮೆಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20609 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20610 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಪಾ ಮದಶಾನ ವಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20611 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಪುಶ ಲತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20612 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಸಿಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

20613 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮುನೂನ ರು ಸನುಮಂತುತ್ಯಡತಿಾ

20614 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟ್ರಾ ಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20615 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20616 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭದನಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

20617 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ಯಡತಿಾ

20618 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರಾಭಚಂದ್ಯಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20619 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20620 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಸಲು ತ್ಯಡತಿಾ

20621 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20622 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20623 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಷಣಣ  ಮೇಳಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20624 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20625 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20626 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಯಘುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20627 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20628 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20629 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20630 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಅಮು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20631 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ



20632 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20633 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಾಯಿಫನನ ತ್ಯಡತಿಾ

20634 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20635 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20636 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20637 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕ ತ್ಯಡತಿಾ

20638 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಿಷತ  ತ್ಯಡತಿಾ

20639 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ  ಹುಲಿಗುಿಂಡಂತ್ಯಡತಿಾ

20640 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20641 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮೇಗಳ ತ್ಯಡತಿಾ

20642 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಗಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20643 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20644 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಶಲಿೇರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20645 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20646 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20647 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20648 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ತಿರುತ ತ್ಯಡತಿಾ

20649 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20650 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20651 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಬಗವಂತ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20652 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20653 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20654 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸನಾಮ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20655 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಂಜೇ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20656 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20657 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭಣಿಕ ತ್ಯಡತಿಾ

20658 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭಣಿಕಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20659 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ತುಳಸಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20660 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಅಿಂಜಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20661 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಚಂದರ್ ನಾಮಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

20662 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಯಾಿಂಕು  ನಾಮಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

20663 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20664 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20665 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20666 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ತ್ಯಡತಿಾ

20667 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಾಸಿಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20668 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರಾಜು ತ್ಯಡತಿಾ

20669 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಾವಿತಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20670 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭಾಯತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20671 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಶಮುಲು ತ್ಯಡತಿಾ

20672 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಗುಿಂಡು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20673 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20674 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನೇಲನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ



20675 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಷ  ಪತತ ಕಾಳುತ್ಯಡತಿಾ

20676 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಿಸಿತ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20677 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಉವ ತ್ಯಡತಿಾ

20678 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನೇಲು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20679 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಷಣಣ  ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20680 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರಾಮು ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20681 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಾಮಲು ತ್ಯಡತಿಾ

20682 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಚಂದರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20683 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20684 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20685 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭವ ತ್ಯಡತಿಾ

20686 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

20687 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20688 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಾನಾು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20689 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸನಾಮ  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20690 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕಿವನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20691 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸರಿವಚ ಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20692 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ  ತ್ಯಡತಿಾ

20693 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರೂರ್ಲ ನಾಮಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

20694 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭೇಭ ವಪಾ  ಮಡಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20695 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಗ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20696 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಕೄ ರಾಮುಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20697 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ಯಡತಿಾ

20698 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಫಫಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20699 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಗೇವಿಿಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

20700 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20701 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಿೇತ್ಯಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20702 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಹೆಸಾು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20703 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಣಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

20704 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ತಿಭಮ  ತ್ಯಡತಿಾ

20705 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಸಂಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20706 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ತುಳುಸಿರಾಮ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20707 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಹಿರಿಮ ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20708 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮೇಗಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20709 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಬುಗಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20710 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20711 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಬಾಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20712 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಲಚು ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20713 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಅಭರಾಮ ನಾಮಕತ್ಯಡತಿಾ

20714 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20715 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಭಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20716 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಚೇಟ ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20717 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟಗಿರಿ ತ್ಯಡತಿಾ



20718 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ವಿಂಕಟಗಿರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20719 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಾಗ್ರು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20720 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರ್ಲಲೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20721 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20722 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ನಾರಾಮಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20723 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಭಲ್ಾ ೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20724 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಬಾಲು  ನಾಮಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20725 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20726 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಮಾಣಿಕು  ನಾಮಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

20727 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಆವಾ ಭ ಕೄ ತ್ಯಡತಿಾ

20728 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಷತು ತ್ಯಡತಿಾ

20729 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಫಲರಾಮ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20730 ಸೇಡಂ ಮುದೇಳ 2020-2021 ಶ್ಯಭಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20731 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20732 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾರೆ ತ್ಯಡತಿಾ

20733 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಆನಂದಕಿೇತಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20734 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾಧಕಿೇತಿಾ ಭಹಾಿಂತ  ಸಂಗವಿತ್ಯಡತಿಾ

20735 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20736 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಂಗ್ರಧಯ ಫಭಾಕಾಯತ್ಯಡತಿಾ

20737 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20738 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20739 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶೇಕ ತ್ಯಡತಿಾ

20740 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20741 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತುಳಸಿರಂ ಯಥೇಡ್ತ್ಯಡತಿಾ

20742 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20743 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20744 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಘಾಲ ತ್ಯಡತಿಾ

20745 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ಭಾಕಯ ಮಾಲಿ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20746 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ  ಕಾಿಂತ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾತ್ಯಡತಿಾ

20747 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜು ತ್ಯಡತಿಾ

20748 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಯ್ ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20749 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ಶ್ಯಿಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

20750 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20751 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾಥ ತ್ಯಡತಿಾ

20752 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20753 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20754 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20755 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಶೇಲಬಾಯಿ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20756 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿದ್ನಸ್ ಕುಲಕಣಿಾತ್ಯಡತಿಾ

20757 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಯೇರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20758 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಯೆರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20759 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭಶಂಕರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20760 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20761 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20762 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೂಮಾ ಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20763 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20764 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20765 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20766 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20767 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಥ್ ಜ ಷವಾತಿ ರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20768 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20769 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20770 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20771 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೈರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20772 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚನನ ವಿೇರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20773 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20774 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20775 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20776 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20777 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಆನಂದಕುಮಾಯ ತೆಗಲತಿಪತ್ಯಡತಿಾ

20778 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20779 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಶಂಕಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20780 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20781 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮುಕಾತ  ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20782 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20783 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರೇಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20784 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉದಮಕುಮಾಯ ಟಾಲಿಿನ್ತ್ಯಡತಿಾ

20785 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಯಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20786 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕೃಶಣ  ಕುಲಕಣಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20787 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಶ್ಯಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

20788 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20789 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಂಗ್ರಧರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20790 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಮೇಯಿಜುದಿದ ೇನ್ ಜಾಪರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20791 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೆಬುಬಿ ತ್ಯಡತಿಾ



20792 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20793 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20794 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20795 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜು ೇತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20796 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20797 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನೄನ  ತ್ಯಡತಿಾ

20798 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20799 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20800 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನುಸೂಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20801 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20802 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಯಷೀ ತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20803 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20804 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗಿೇತ ಹಾಲಿಭನತ್ಯಡತಿಾ

20805 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20806 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20807 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅರಾದಿತ್ಯಡತಿಾ

20808 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20809 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20810 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಿಂದರ್ ಕುಲಕಣಿಾತ್ಯಡತಿಾ

20811 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20812 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಧಿಕಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20813 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20814 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20815 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20816 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

20817 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

20818 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20819 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗೈಫನನ ತ್ಯಡತಿಾ

20820 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಸಲಿಜೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20821 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಸಲಿಜೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20822 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಿಂಡಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20823 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20824 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20825 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20826 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ ತ್ಯಡತಿಾ

20827 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20828 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗಮವೀ ಯ ಇಿಂಜಳಿ್ಳತ್ಯಡತಿಾ

20829 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಅವಂತಿತ್ಯಡತಿಾ

20830 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷವಿತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20831 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಶೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20832 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20833 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಚ ತ್ಯಡತಿಾ

20834 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಸಮ ದ್ತ್ಯಡತಿಾ

20835 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾಾತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20836 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಸಾೃ ರ್ ಮೇಯಿನುದಿದ ೇನ್ತ್ಯಡತಿಾ

20837 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಣಿಕಭಮ  ವಿ ಪೊೇರ್ಲತ್ಯಡತಿಾ

20838 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

20839 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20840 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಲಿತಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20841 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಶ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20842 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾಟೊಾ ಲಾ  ಜನಾದಾನ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

20843 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20844 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಈವೀ ಯಭಮ  ನಣಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20845 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ಭಾಕಯ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20846 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20847 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

20848 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20849 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20850 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

20851 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಪುತಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20852 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಣಣ  ಜಮಾದ್ನಯತ್ಯಡತಿಾ

20853 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20854 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20855 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರೇಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20856 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನನ ರಾವ್ ಎ ತ್ಯಡತಿಾ

20857 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20858 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20859 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಯದ್ನಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20860 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20861 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20862 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ   ವಿವೀ ಕಭಾತ್ಯಡತಿಾ

20863 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20864 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಶಂಕಯ  ಬಿಡತ್ಯಡತಿಾ

20865 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20866 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಷಕಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20867 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಬುದದ ನ್ ಶ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20868 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಧನಶೆಟಟ ತ್ಯಡತಿಾ

20869 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದಿೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20870 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20871 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ ಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಭಠತ್ಯಡತಿಾ

20872 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಾಯತ ತ್ಯಡತಿಾ

20873 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20874 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಘುನಾಥರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20875 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

20876 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತುಕಾರಾಿಂ ತ್ಯಡತಿಾ

20877 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಜುಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20878 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಮೃತ ತ್ಯಡತಿಾ



20879 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಕಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20880 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ಚಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20881 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

20882 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉಮಾ ಶಂಕರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20883 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20884 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾವರಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20885 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

20886 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಾಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20887 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಯಷಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20888 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20889 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಭಲಬಾಯಿ ತಲಕಿನ್ತ್ಯಡತಿಾ

20890 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20891 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೌರ್ಲನಾ ಸಾಫ ತ್ಯಡತಿಾ

20892 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಿತಾ ಶೇಖರ್ ಕೇಳಿ್ಳ ತ್ಯಡತಿಾ

20893 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೇಭಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20894 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶೇಭಾದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20895 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಪಜ ಲ್ ಟ್ರಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20896 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20897 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿವೀ ನಾಥ ತ್ಯಡತಿಾ

20898 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20899 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಟೊಾ ಲಾ  ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

20900 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20901 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20902 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20903 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಲು ತ್ಯಡತಿಾ

20904 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20905 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20906 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20907 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

20908 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಠಲ ಗುಿಂಡಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20909 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಯಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20910 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಚ ತ್ಯಡತಿಾ

20911 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಿವಿೇರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20912 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ತ್ಯಡತಿಾ

20913 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿನೇದ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

20914 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20915 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಸಭದ್ ಖಾಸಿಿಂತ್ಯಡತಿಾ

20916 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಅಷಾ ರ್ ಅಲಿತ್ಯಡತಿಾ

20917 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಅಷಾ ರ್ ಅಲಿತ್ಯಡತಿಾ

20918 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20919 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

20920 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾಬಾ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20921 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

20922 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20923 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಈವೀ ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20924 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಮತ್ಯಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20925 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೇಯಜ ಪ ತ್ಯಡತಿಾ

20926 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚೈತಾ  ಪಾಟೇಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20927 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಭಮ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20928 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20929 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಲಿತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20930 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

20931 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ಯಡತಿಾ

20932 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಎಿಂಡ್ಕ ಮೄಸಬೂಬ್ ಮಂಗಲಗಿತ್ಯಡತಿಾ

20933 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಚವಾಣ್ತ್ಯಡತಿಾ

20934 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವೈಜನಾಥ ತ್ಯಡತಿಾ

20935 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯವಿೇಿಂದಾ  ಹೂಗ್ರಯತ್ಯಡತಿಾ

20936 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾವಮ್ ವಿಂಕಟ್ ನಯಶಿಂಸ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

20937 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಷನಮ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20938 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಡೆ ತ್ಯಡತಿಾ

20939 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸನಭತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20940 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20941 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20942 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20943 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20944 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ಟೊೇನತ್ಯಡತಿಾ

20945 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾವಿತ್ಯಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20946 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20947 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20948 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮುನೄನ  ತ್ಯಡತಿಾ

20949 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾತ್ಯಾಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20950 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20951 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಿಂಗಳೂರು ತ್ಯಡತಿಾ

20952 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೂಮಾನೃ  ತುಕಾರಂತ್ಯಡತಿಾ

20953 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜೈ ಜಗದಿೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20954 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಕಿನಾಗಭಮ  ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20955 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20956 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ಯಡತಿಾ

20957 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಿಶಟ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20958 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

20959 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶವಾನಂದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20960 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪೆಾ ೇಮಾನಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

20961 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20962 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20963 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಿಂಫಾ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

20964 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ  ಬಿಡಪ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20965 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ



20966 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಲಿತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20967 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20968 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾಾತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20969 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಬುದ ರ್ಲಾ  ಸಾಬ್ ಖುರೇಶತ್ಯಡತಿಾ

20970 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20971 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕಯಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20972 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಾ ಣ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20973 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶುಬವಚ ಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

20974 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾಣಿಕ ಾ ಭು ತ್ಯಡತಿಾ

20975 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಲಟಟ ತ್ಯಡತಿಾ

20976 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿ ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20977 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

20978 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

20979 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ  ಸಯಗರಿತ್ಯಡತಿಾ

20980 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷದ್ನಾರ್ ಮಯಾತ್ಯಡತಿಾ

20981 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾಯ ತೆಗಿಾ ನಭನತ್ಯಡತಿಾ

20982 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷತು ನಾರಾಮಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20983 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಈಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20984 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಾಫಮಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20985 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷವಂತರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20986 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20987 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಹುಸೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

20988 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20989 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹಾನಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

20990 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗೈಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

20991 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜೇವೀ ರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20992 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20993 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

20994 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ  ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

20995 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾನಸಾದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20996 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂದಿೇ ಸಂಗವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

20997 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

20998 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಕನನ ತ್ಯಡತಿಾ

20999 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚನನ ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

21000 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21001 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಣಿಕ ತ್ಯಡತಿಾ

21002 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಂಕಟೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21003 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21004 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಮಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21005 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21006 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉದಮಕುಮಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21007 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭ ತ್ಯಡತಿಾ

21008 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21009 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭ ತ್ಯಡತಿಾ

21010 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಾಿಂದ್ ಶ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21011 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದಿೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21012 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇಕಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21013 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21014 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21015 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಸಮ ದ್ ಅಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21016 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ಯಡತಿಾ

21017 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21018 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾಾತಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21019 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಶಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

21020 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಣಣ  ಮಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21021 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

21022 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21023 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21024 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಬಿರಾದ್ನರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21025 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21026 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಭಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21027 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಒಿಂ ಾ ಕಾವ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21028 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21029 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21030 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21031 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21032 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಸರ್ಲು  ದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21033 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21034 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21035 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21036 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21037 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದೆದ ೇವೀ ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21038 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶವಾನಂದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21039 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21040 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21041 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಿಂಜನದೇವಿ ತೆಗ್ರಲಿತ ಪತ್ಯಡತಿಾ

21042 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭುನವೀ ರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21043 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21044 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21045 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಷ್ಣಣ ಧಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21046 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಭಮ  ಸುತ್ಯನ ತ್ಯಡತಿಾ

21047 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಜಾಥಾ ಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21048 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉಮಾದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21049 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21050 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾು ದ್ ಇಜಾಜ್ ಜಾಪರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21051 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿದೆು ತ್ಯಡತಿಾ

21052 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇದೇಪ್ ತ್ಯಡತಿಾ



21053 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರ್ಲಲ ತ್ಯಡತಿಾ

21054 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21055 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಬದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21056 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21057 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21058 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿವೀ ನಾಥರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21059 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕಲುಾ ಗಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21060 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21061 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21062 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಯೇಗಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21063 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21064 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21065 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ವಿೇಣ್ ಭಹಾದಿಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

21066 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಮಾ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21067 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ  ಎಚ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21068 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21069 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ತ್ಯಪಜ  ಹುಿಂಕರಿತ್ಯಡತಿಾ

21070 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21071 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21072 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿವೀ ನಾಥ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21073 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21074 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುನೇತ್ಯ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21075 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದ್ನಾ ಭ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21076 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತುಳಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21077 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೇಗಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21078 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಮಶಾ ೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21079 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಟಾಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21080 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಭಲಬಾಯಿ ಧ್ವಯಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

21081 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಬದಿದ ೇನ್ ಸಾಬ್ತ್ಯಡತಿಾ

21082 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21083 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಗರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21084 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮದ್ಯರ್ಲ ಭಸದೇತ್ಯಡತಿಾ

21085 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21086 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಶೆಟಟ ತ್ಯಡತಿಾ

21087 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

21088 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಾಬು ತ್ಯಡತಿಾ

21089 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದಿಗಂಫಯ ರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21090 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ   ಎಸ್. ಅಲ್ಕಾ ರುತ್ಯಡತಿಾ

21091 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21092 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾಲೇವ ತ್ಯಡತಿಾ

21093 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಯೆಮಮತ್ಯಡತಿಾ

21094 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದ್ನರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21095 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇಕಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21096 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

21097 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21098 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21099 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಲಾ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21100 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಕಾಿಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21101 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21102 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21103 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21104 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21105 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುದೇವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21106 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21107 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಟ ಸುಲೇಗ್ರನ್ತ್ಯಡತಿಾ

21108 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21109 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಆನೄ  ಭಣಿಗಿರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21110 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21111 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಂಜುಳಾ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21112 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21113 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುರುದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21114 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21115 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

21116 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಮಯುದಿದ ೇನ್ತ್ಯಡತಿಾ

21117 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರೇಣುಕಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21118 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಶೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21119 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿೇಯಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21120 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21121 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21122 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಟಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21123 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21124 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದಿನಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21125 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಭಮ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21126 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಮಾರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

21127 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಣಣ  ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21128 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಶೇಲ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21129 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21130 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಭಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21131 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21132 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21133 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದಮ ಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21134 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬುಟಟ ಪು ಫಷರಾಜಭಮತ್ಯಡತಿಾ

21135 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

21136 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21137 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21138 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21139 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಒಿಂ ಾ ಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ



21140 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21141 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲುಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21142 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21143 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಭಶೆಟಟ ತ್ಯಡತಿಾ

21144 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

21145 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21146 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

21147 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸನುಮಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

21148 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21149 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21150 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21151 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21152 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಮಾ ಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21153 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಮಶಾ ೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21154 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21155 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶವಯಣ  ಮುಕರಂಬಿತ್ಯಡತಿಾ

21156 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾಶನಾಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21157 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21158 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕೃಶಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21159 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21160 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶರಾಮ ಗೌಡರುತ್ಯಡತಿಾ

21161 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21162 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21163 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಮ್ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21164 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿ ಅನಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21165 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಿಚಚ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21166 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21167 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21168 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಇರಾಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21169 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21170 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಮು ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21171 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21172 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21173 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂತೊೇಷ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21174 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಧುಭತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21175 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದ್ನನ ತ್ಯಡತಿಾ

21176 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತುಳಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21177 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21178 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ಶ್ಯಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21179 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಸಭದ್ ಚುಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21180 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21181 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಯಷ  ಕೇೇಟಾಯಕಿತ್ಯಡತಿಾ

21182 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷವಿತ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21183 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21184 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ  ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21185 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಚಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

21186 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶವಾನಂದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21187 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜು ನಾಥ್ ರಾವ್ತ್ಯಡತಿಾ

21188 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21189 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21190 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ ಹಾಜತ್ಯಡತಿಾ

21191 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಿಂಬಿಕಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21192 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಚಂದನಕರಿತ್ಯಡತಿಾ

21193 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21194 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

21195 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21196 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶವಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21197 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21198 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ಟೊೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

21199 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21200 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21201 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತ  ಸಂಗ್ರವಿತ್ಯಡತಿಾ

21202 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಿಂಬಾಯ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21203 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಹಿಯಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21204 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಿಂಡಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21205 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21206 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಫಾ ನ ಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21207 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21208 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಶೈಕ್ ದಷತ ಗಿರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21209 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

21210 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುರೇವ ಭರ್ಲ ಣಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21211 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಜ್ ಬಿ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21212 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಆಿಂಥ್ರಾ ಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21213 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21214 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21215 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಭೇಸೆಾತ್ಯಡತಿಾ

21216 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚನನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21217 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

21218 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21219 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೇಭಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21220 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾಿಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21221 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಭಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21222 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21223 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21224 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಕಂಠಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21225 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21226 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ ತ್ಯಡತಿಾ



21227 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21228 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21229 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಂಕಟೇಶ್ ಭೇಷಲಿತ್ಯಡತಿಾ

21230 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾರುತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21231 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ಭಾಕರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21232 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21233 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21234 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಎಿಂ ಅಶೇಕ ತ್ಯಡತಿಾ

21235 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಹಾಷನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21236 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21237 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮುನಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21238 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಫಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21239 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತ್ಯರಾ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21240 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

21241 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21242 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21243 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21244 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನರೇಶ್ ರಂಗದ್ನಳ್ತ್ಯಡತಿಾ

21245 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಹನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

21246 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21247 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21248 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಭರಾಯ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21249 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶೇಭಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21250 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಭಮ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21251 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶೇಖ ತ್ಯಡತಿಾ

21252 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21253 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21254 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21255 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪುಟಾಲಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21256 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದಡಡ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21257 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21258 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21259 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ  ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21260 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21261 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂದಿೇಪ್ ಎಸ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21262 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21263 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಮಶಾ ೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21264 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುರುಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21265 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21266 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶರ್ಲದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21267 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಬನ್ ಪಾಟೇಲ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21268 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹೇಬೂಬ್ ಮಯಾತ್ಯಡತಿಾ

21269 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21270 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21271 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21272 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21273 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉಷಾದೇವಿ ಐನಾಪುಯತ್ಯಡತಿಾ

21274 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚೆನನ ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

21275 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮುರಿಗೆ ತ್ಯಡತಿಾ

21276 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21277 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21278 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21279 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21280 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21281 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21282 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶೇಭಾದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21283 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕು ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21284 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21285 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣಾ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21286 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21287 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21288 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21289 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21290 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರ್ಲು ಡಲ್ ಸಾಬ್ ಖುರೇಶತ್ಯಡತಿಾ

21291 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21292 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21293 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾಳ ತ್ಯಡತಿಾ

21294 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21295 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21296 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21297 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ  ಎಿಂ ಮುದ್ನನ ಳ್ತ್ಯಡತಿಾ

21298 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

21299 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಿಬಿ ಫಾತಿಮಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21300 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಶಂಕಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21301 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಸದೇ  ಮಾಲ್ು ಟಟತ್ಯಡತಿಾ

21302 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಲಿಿಂಗಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21303 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾಾತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21304 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21305 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತಮು ನಯ ಭಠತಿತ್ಯಡತಿಾ

21306 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21307 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇಕಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21308 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ  ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಟತ್ಯಡತಿಾ

21309 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21310 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21311 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21312 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ  ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21313 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಕಂಠ ಎಿಂ ಪುಜಾರಿತ್ಯಡತಿಾ



21314 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21315 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಶಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

21316 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ  ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21317 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಮ್ ರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21318 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21319 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21320 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅರ್ಲಾ ಫಕಸೆ ತ್ಯಡತಿಾ

21321 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜು ತ್ಯಡತಿಾ

21322 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಈವೀ ಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21323 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ದ್ಯಕಾಿಂದರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21324 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಾಗಿೇಯಥಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21325 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ  ಪೂಜಾರಿತ್ಯಡತಿಾ

21326 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಿರಿೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21327 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21328 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಣಿಕ ತ್ಯಡತಿಾ

21329 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21330 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21331 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಹುಸೇನ ತ್ಯಡತಿಾ

21332 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದವಯತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21333 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

21334 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21335 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಣಭೀ ತ್ಯಡತಿಾ

21336 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21337 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21338 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21339 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

21340 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21341 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಮೃತ ತ್ಯಡತಿಾ

21342 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನನ ಪುಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21343 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21344 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21345 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21346 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಣಮಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

21347 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನರಂಜನ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21348 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

21349 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

21350 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21351 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ಣಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21352 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಮುನಾ ಬಿ ದಂಡೇತಿತ್ಯಡತಿಾ

21353 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21354 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21355 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21356 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಕಡ  ದೇವಮುಖತ್ಯಡತಿಾ

21357 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಭಷೇಕ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಮಾಯಭಕಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21358 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೇಭಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21359 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೇಭಶೇಖಯಮು  ಎಸ್ತ್ಯಡತಿಾ

21360 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಮು  ಭಠ ತ್ಯಡತಿಾ

21361 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಕಾರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

21362 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21363 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

21364 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21365 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿೇಯಬದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21366 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅರ್ಲಾ ವುದಿದ ೇನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21367 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಗವಂತ ರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21368 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21369 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗೇದ್ನರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21370 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21371 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ಯಡತಿಾ

21372 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೈಮದ ಅಹೆಮಾಡ್ಕ ಬಾನುತ್ಯಡತಿಾ

21373 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪತತ ಲಿ ಮುನು ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21374 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಶ್ಯಪ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21375 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21376 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ಚಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21377 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21378 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮುನೃ ತ್ಯಡತಿಾ

21379 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಫಭಮ  ಸಿದದ ನೇರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21380 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭಶಂಕರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21381 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪೇರ್ ಪಾಶ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21382 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾವಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21383 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವತಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21384 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21385 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಮಾಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21386 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21387 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದ್ನಮ ತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21388 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನುರಾಧ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21389 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಭಾಷ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21390 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಾದಮು  ಕಟಟ ಭನತ್ಯಡತಿಾ

21391 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತ್ಯಮಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21392 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21393 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮುನಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21394 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷತು ನಾರಾಮಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21395 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21396 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21397 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21398 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21399 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21400 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಲು ತ್ಯಡತಿಾ



21401 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್.ಎಸ್. ಗುಡಡ ದ್ತ್ಯಡತಿಾ

21402 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಭಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21403 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷತಿೇಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21404 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜು ತ್ಯಡತಿಾ

21405 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21406 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21407 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಪುತಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21408 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉತಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21409 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಭಯಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21410 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತುಳಜಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21411 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗೇಧಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21412 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21413 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21414 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21415 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಸನಾಶ್ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

21416 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ಆರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21417 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21418 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21419 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21420 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಗುಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21421 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಮಶ್ ರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21422 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21423 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿೇಯಫದಾ   ಚನನ ೇರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21424 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

21425 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯವಿೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21426 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21427 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಂಕಟ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾತ್ಯಡತಿಾ

21428 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21429 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21430 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶರಾಮ ಮಾಡೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21431 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಂಜುನಾಥ ತ್ಯಡತಿಾ

21432 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21433 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚನನ  ತ್ಯಡತಿಾ

21434 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಫಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21435 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21436 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21437 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21438 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ಯಡತಿಾ

21439 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪುತರ್ಲಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21440 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

21441 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21442 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾಶನಾಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21443 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಟ್ರಿಂಗಿಾತ್ಯಡತಿಾ

21444 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21445 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾಿಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

21446 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21447 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ ರೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21448 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸನುಮಂತರಾಮ ಸಯಗಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21449 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21450 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21451 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ಭನನ ನ್ ಜಾಪರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21452 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21453 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾಾತ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21454 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21455 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21456 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲ ತ್ಯಡತಿಾ

21457 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21458 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21459 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21460 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಶೇದಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21461 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾವ ತ್ಯಡತಿಾ

21462 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21463 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚನಾ ಷವಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21464 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21465 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತರ್ಲ ರೆಡ್ಕಡ  ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21466 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21467 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಸಭಮ ದ್ ಯಶೇದ್ತ್ಯಡತಿಾ

21468 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಚಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21469 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21470 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21471 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗ್ರಲ ತ್ಯಡತಿಾ

21472 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದ್ರಾ ದಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21473 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರೇವಾನ  ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21474 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಷ ತ್ಯಡತಿಾ

21475 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಕುಮಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21476 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚೇತನ್ ದೇಸಾಯಿತ್ಯಡತಿಾ

21477 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21478 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21479 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21480 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21481 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21482 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಇಮಾಮಾ ಸಾಬ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21483 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಿಂಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21484 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಫ ತ್ಯಡತಿಾ

21485 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಕಂಠ ತ್ಯಡತಿಾ

21486 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21487 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ



21488 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೆರ್ಲರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21489 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21490 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಿಂಫಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21491 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಾಗ  ಪೂಜಾರಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21492 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷವಂತ ರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21493 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇಸು ತ್ಯಡತಿಾ

21494 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುರುನಾಥ ತ್ಯಡತಿಾ

21495 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಣಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21496 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾಶನಾಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21497 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾವಿತಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21498 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21499 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನಥ್ರ ತ್ಯಡತಿಾ

21500 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಆನಂದ ತ್ಯಡತಿಾ

21501 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಶೇಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21502 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಮಾಶ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21503 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಣಣ  ತ್ಯಡತಿಾ

21504 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಂಡೆ ತ್ಯಡತಿಾ

21505 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21506 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21507 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾಾತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21508 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21509 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುನಲ್ ಎನ್ ರಾಥೇಡ್ತ್ಯಡತಿಾ

21510 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21511 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21512 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21513 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21514 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಸದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21515 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

21516 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನನ ಪೂಣಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21517 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ಮುಖರಂಬಿತ್ಯಡತಿಾ

21518 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21519 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21520 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21521 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21522 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21523 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿತ್ಯಡತಿಾ

21524 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಪುತಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21525 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21526 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ  ಎ ಷಜಜ ನ್ ಶೆಟಟತ್ಯಡತಿಾ

21527 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21528 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಿರಿೇಶ್ ಷಜಜ ನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21529 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21530 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಯಸಿಿಂಗ್ ರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21531 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಭ ತ್ಯಡತಿಾ

21532 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21533 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21534 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಂಕಟರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21535 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21536 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮುನೄನ  ತ್ಯಡತಿಾ

21537 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21538 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಬುದ ಲ್ ಖುದದ ಸ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21539 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿಭಮ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21540 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಾಸುದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21541 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಂಕ ತ್ಯಡತಿಾ

21542 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾಾತಿ ಭಯಗೇಳತ್ಯಡತಿಾ

21543 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21544 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಕಂಠ ತ್ಯಡತಿಾ

21545 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಸೂತ ರಿ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21546 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಬೂಫಕರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21547 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21548 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯತನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21549 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21550 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21551 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21552 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21553 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21554 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ತಿ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21555 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21556 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಯಷ ತ್ಯಡತಿಾ

21557 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21558 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಕರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

21559 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯಾಸಿೇನ್ತ್ಯಡತಿಾ

21560 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುರ್ಲಿಂ ಮಜಾದ ನ ತ್ಯಡತಿಾ

21561 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21562 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21563 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21564 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಯನಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21565 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಲಿಿಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21566 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21567 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಬುಾ ಲ್ ಜಬಾಾ ರ್ ಶ್ಯ ದಶೇಾಶ್ತ್ಯಡತಿಾ

21568 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಿಂಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21569 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21570 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21571 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಮಾಶಂಕಯ ಬಾಮರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21572 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶೇಖಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21573 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬೇಗಂ ಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21574 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ



21575 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರೇಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21576 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ವಿೇಣ್ ಕುಮಾರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21577 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21578 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ  ಅಡೇಣಿಕರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21579 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುಣಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21580 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21581 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21582 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21583 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜು ೇತಿಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21584 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21585 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21586 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21587 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಿಶಟ  ತ್ಯಡತಿಾ

21588 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕರಿಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21589 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಭಾಗೇಡ್ಕತ್ಯಡತಿಾ

21590 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21591 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗಮವೀ ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21592 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾವಿತಿಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21593 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇಕಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21594 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21595 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಂಜುಳಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21596 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಿಂಗರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21597 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರೇಣಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21598 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇವಿ ಮಮಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21599 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೂತ್ಯಾಜಾಬಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21600 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸೈಮದ್ ರ್ಲಲು ತ್ಯಡತಿಾ

21601 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಫಿೇಕ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21602 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನವಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21603 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಿಂಫಮು  ಗೌಡ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21604 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಸದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21605 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಚ ತ್ಯಡತಿಾ

21606 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21607 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21608 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21609 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21610 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21611 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21612 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21613 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21614 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನವಿಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21615 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21616 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21617 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ   ಜಮಾದ್ನಯತ್ಯಡತಿಾ

21618 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಾಗು  ಶಾ ೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21619 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುನೇಲಕುಮಾಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21620 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಿಡೆಮಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21621 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21622 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉಮಾದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21623 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21624 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21625 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಡದ ತ್ಯಡತಿಾ

21626 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಲಕ್ಷಮ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21627 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಮು  ತ್ಯಡತಿಾ

21628 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21629 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21630 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖಯ ಭಠತಿತ್ಯಡತಿಾ

21631 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಿಂಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21632 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯತನ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21633 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21634 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

21635 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21636 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21637 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21638 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21639 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಟ ಶವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21640 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21641 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಭ ತ್ಯಡತಿಾ

21642 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಎಸ್.ಅಿಂಫಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21643 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21644 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾಿಂಟ್ರ ತ್ಯಡತಿಾ

21645 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನೇಲಕಂಠ ಬಾಡ್ಕಗರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21646 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21647 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21648 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21649 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗಮವೀ ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21650 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಫಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21651 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21652 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21653 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಭರ್ಲ ಬಾಯಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21654 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21655 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶೆಫರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21656 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿದ್ನು ಧಯರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21657 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾದಿಕ ತ್ಯಡತಿಾ

21658 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21659 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಉಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21660 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21661 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ



21662 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹಾನಂದಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21663 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21664 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಂಗಭಮ  ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21665 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಧಭಾರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21666 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21667 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21668 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಣುಮ ಖಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21669 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21670 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಮು ತ್ಯಡತಿಾ

21671 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶೇಖ ತ್ಯಡತಿಾ

21672 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21673 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಶಾಧಾನ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21674 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಧನಂಜಯ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21675 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21676 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ  ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21677 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಕಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21678 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಿರಿೇಶ್ ಸಂಗ್ರಾ ಭ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21679 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21680 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21681 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21682 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ  ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21683 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಮೃತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21684 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21685 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21686 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಆರಿಫ್ತ್ಯಡತಿಾ

21687 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21688 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಯಷೀ ತಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21689 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21690 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗೌಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21691 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21692 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚನನ  ಫಷ ತ್ಯಡತಿಾ

21693 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷವಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21694 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21695 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಕುಮಾರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21696 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸನಮಂತ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21697 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21698 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21699 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21700 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21701 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹಾಮುಡ್ಡ್ ಬೇಗಂತ್ಯಡತಿಾ

21702 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಹಿನ್ ಬೇಗಂ ತ್ಯಡತಿಾ

21703 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಿರಿೇವ ತ್ಯಡತಿಾ

21704 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21705 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21706 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗುಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21707 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಿರೆ ತ್ಯಡತಿಾ

21708 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಊಯಡ್ಕ ಗಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21709 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಆಕಾಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21710 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21711 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21712 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮಾಯಾದೇವಿ ಭಯಗೇಳತ್ಯಡತಿಾ

21713 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಂಭುಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21714 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದವಯಥ ತ್ಯಡತಿಾ

21715 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಕಡತ್ಯಡತಿಾ

21716 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಫಷರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21717 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21718 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ತ್ಯಡತಿಾ

21719 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಮುನೄ ತ್ಯಡತಿಾ

21720 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಪಾಿಂಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21721 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21722 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಕುಿಂತರ್ಲ ತ್ಯಡತಿಾ

21723 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದಯಾನಂದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21724 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21725 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ನಾಗರಾಜ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21726 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾಶನಾಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21727 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21728 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21729 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21730 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21731 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ್ಯಭರಾವ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21732 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ ಣಣ  ಬಿರಾದ್ನರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21733 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21734 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬೈಚರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21735 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಾ ತ್ಯಪ್ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21736 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21737 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ ಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21738 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗನಾನ ಥ ಪಾಟೇಲ್ತ್ಯಡತಿಾ

21739 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ಗೌಡ ನರ್ತ್ಯಡತಿಾ

21740 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಜಗದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21741 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21742 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21743 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21744 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಹಾದೇವಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21745 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅನವಿೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21746 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜಶೇಖರ್ ಧಯಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

21747 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯವಿಕುಮಾರ್ ನೂರಂದ  ಧಯಕ್ತ್ಯಡತಿಾ

21748 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಯಜ್ ನೂರ್ಲತ್ಯಡತಿಾ



21749 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21750 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾು ದ್ ಖಾಲಿದ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21751 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸನಮಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21752 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಸಂತು ತ್ಯಡತಿಾ

21753 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21754 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದೇಣಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21755 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ರಾಜೇಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21756 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶ ತ್ಯಡತಿಾ

21757 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷಲಿಿಂಗ ತ್ಯಡತಿಾ

21758 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಯಮಶ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21759 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಯೇಗಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21760 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ದ್ರಲತ್ ಬಿೇ ತ್ಯಡತಿಾ

21761 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಭರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21762 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21763 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಬಾಲಕೃಶಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21764 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭೇಮಾಶ್ಯ ತ್ಯಡತಿಾ

21765 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯವಚ ಿಂದಾ ತ್ಯಡತಿಾ

21766 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸನಮ ಿಂತ ತ್ಯಡತಿಾ

21767 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಷಫನಾನ ತ್ಯಡತಿಾ

21768 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಯಣ ತ್ಯಡತಿಾ

21769 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ತ್ಯಡತಿಾ

21770 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21771 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಚನಾನ  ರೆಡ್ಕಡ ತ್ಯಡತಿಾ

21772 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಸಮ ದ ಸಾದಿಕ ತ್ಯಡತಿಾ

21773 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಫಷರಾಜ ತ್ಯಡತಿಾ

21774 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಕಾಶೇರಾಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21775 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಿ ತ್ಯಡತಿಾ

21776 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭಲಾ  ತ್ಯಡತಿಾ

21777 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಸಿದದ  ತ್ಯಡತಿಾ

21778 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ವಿೇಯಣಣ  ಭಯಗೇಳತ್ಯಡತಿಾ

21779 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಗಂಗಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21780 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಈವೀ ಯಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

21781 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಭಯಗೇಳತ್ಯಡತಿಾ

21782 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಅಶೇಕ ತ್ಯಡತಿಾ

21783 ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 2020-2021 ಭರಿಮಭಮ ತ್ಯಡತಿಾ

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Sunhemp 50

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಶಂಕಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಭನೄಮಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಗೇಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಸುಗಂದಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಕವಿತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ನಯಸ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Turnur Magnesium Sulphate 10

20 ರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಲಕ್ಷಮ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ವಯಣ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Turnur Magnesium Sulphate 15

20 ಗುರುನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Magnesium Sulphate 15

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Magnesium Sulphate 10

20 ಸುಭಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Magnesium Sulphate 10

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 20

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 20

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 15

20 ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Gypsum 500

20 ಸಜಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 500

20 ಸುಶೇಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 15

20 ಷಫೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ರಾಭ  ಯಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 500

20 ಗುಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 500

20 ರ್ಲಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Tolmamadi Gypsum 500

20 ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kishtapur Gypsum 500

20 ನಾಗಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Gypsum 500

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Pakhal Gypsum 500

20 ಸನುಭಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Gypsum 380

20 ರಾಮು ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 1000

20 ಆವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 500

20 ವಿೇಯಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Gypsum 10

20 ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 10

20 ಬುಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Gypsum 500

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 500

20 ರಾಭಚಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Sunhemp 50

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Sunhemp 100

20 ಮಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಗುರುನಾಥರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ರಾಭನಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ನಂದಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ಶಪುತಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಸುಮತಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಷಸಜಾನಂದ ಸಾೀ ಮ ಪಂಡ್ಕತ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Zinc Sulphate 30

20 ಕಿಶಟ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Zinc Sulphate 30

20 ತಹಾಾ ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 40



20 ಸಿದದ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 30

20 ಕಿವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Zinc Sulphate 30

20 ಮಲಾ   ಉಪಾಲ್ ಬೇಯಿನ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Zinc Sulphate 40

20 ಬುಗಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Zinc Sulphate 30

20 ಜೆಟ್ರಟ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 30

20 ಇರಾಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Zinc Sulphate 30

20 ನಾಗೆಾ ಡ್ಕಡ  ಶಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Zinc Sulphate 30

20 ಸಿದದ ಣಣ  ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 30

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Rudrawaram Gypsum 500

20 ಸಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Turnur Gypsum 500

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Gypsum 500

20 ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Gypsum 500

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Gypsum 500

20 ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Gypsum 500

20 ಶರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Gypsum 500

20 ನಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Gypsum 500

20 ರಾಭಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Gypsum 500

20 ವಿಂಕಟಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Gypsum 500

20 ಮುಮಾತ ಜ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Gypsum 500

20 ಸುಜಾತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Gypsum 500

20 ಮಾಲ್ಾ ಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Gypsum 500

20 ಸಿೇತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ಆವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Gypsum 500

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 30

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 30

20 ಜಗನಾನ ಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 30

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 30

20 ಹೆಭರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Zinc Sulphate 30

20 ಅಿಂಬಿಕಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Rudrawaram Zinc Sulphate 30

20 ಗುರುಲಿಿಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Zinc Sulphate 30

20 ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Zinc Sulphate 30

20 ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Zinc Sulphate 30

20 ದಯಾನಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Zinc Sulphate 30

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Zinc Sulphate 25

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 25

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Zinc Sulphate 30

20 ರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 30

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 30

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Zinc Sulphate 10

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Zinc Sulphate 30

20 ನಾಗಿಂದಾ  ಾ ಸಾದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 30

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 30

20 ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Zinc Sulphate 30

20 ಬಿಚಚ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Zinc Sulphate 30

20 ರಾಭಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Zinc Sulphate 30

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Zinc Sulphate 30

20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Zinc Sulphate 30

20 ಶುಬವಚ ಿಂದಾ  ಕಡಫಗ್ರಿಂವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Zinc Sulphate 30

20 ದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Zinc Sulphate 30

20 ನಯಷ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Zinc Sulphate 30

20 ಎಿಂ ಸುಲೇಚನ ದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Zinc Sulphate 30

20 ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 40

20 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Sunhemp 50

20 ಮಾಣಿಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Sunhemp 100

20 ನರೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Sunhemp 50

20 ನಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Sunhemp 50

20 ನಾಗೆಾ ಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Sunhemp 50

20 ವಿಂಕಟಾಾ ಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Sunhemp 50

20 ಗೇಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Sunhemp 50

20 ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Gypsum 500

20 ಸನಮ ಿಂತು ಚವಾಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ಸಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Gypsum 500

20 ರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Gypsum 500

20 ಚನನ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Gypsum 500

20 ಪಾಿಂಡು  ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Gypsum 500

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Gypsum 500

20 ಎಸ್ ಕಿವಟ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Gypsum 500

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Gypsum 500

20 ಹುಸೇನ  ಆಲ್ಕರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ಸೌಕಾರಿ ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ನಾಗಭಣಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Gypsum 500

20 ಕೃಶಣ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Gypsum 500

20 ನಯಷ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Gypsum 500

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Gypsum 500

20 ಹುಸೇನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ದವಯಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Gypsum 500

20 ಬಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Gypsum 500

20 ಮೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ಕಶ್ಯಪ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Gypsum 500

20 ಸನುಮಂತು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Gypsum 500

20 ವಿರೂಪಾಕ್ಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ಲಚಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Gypsum 2000

20 ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Sunhemp 400

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Gypsum 1800

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 2000

20 ಬುಗಾಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 500

20 ಯೇಗ ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Gypsum 1000

20 ಪೆಿಂಟಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 2000



20 ವಿೇಯಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Gypsum 1500

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Gypsum 1500

20 ರಾಮು ಚಾವ್ನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Gypsum 1000

20 ನಾಗಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Gypsum 2000

20 ಮಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Gypsum 2000

20 ಭೇಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Gypsum 2000

20 ಭೇಭಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Motakpalli Gypsum 2000

20 ಗುಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 1800

20 ರಾಮುಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Gypsum 15

20 ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Gypsum 500

20 ತಿ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 25

20 ಕರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Zinc Sulphate 25

20 ಜಹಿೇರಾ ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Gypsum 200

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Gypsum 400

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 200

20 ಪಕಿೇಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 300

20 ನಯಸಿಿಂಸಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 300

20 ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Gypsum 250

20 ಅನಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Gypsum 150

20 ಪಾು ಟ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 400

20 ಶನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Gypsum 300

20 ಪಾಿಂಡುಯಗ ಹಿತ್ಯಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 450

20 ಷಯನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Gypsum 150

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Gypsum 250

20 ಶೇಷದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Gypsum 150

20 ಸುಭಾಷ್ ಸಡ್್ಪಾು ಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 150

20 ರ್ಲಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Gypsum 100

20 ಪಾಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 450

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Gypsum 300

20 ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Gypsum 400

20 ಸಮೇದ್ ಮಯಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Gypsum 200

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Gypsum 450

20 ಮಾಲಿಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Gypsum 200

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Gypsum 200

20 ತಿ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Gypsum 200

20 ಶಾ ೇನವಾಷರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Gypsum 300

20 ಷವಿತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Gypsum 200

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 50

20 ಪಾಾತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Gypsum 400

20 ಶೇಖರ್ ತಂಫನಾಯ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 250

20 ರಾಜು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Gypsum 150

20 ಸೇನಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Gypsum 100

20 ಭೇಭಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Gypsum 200

20 ಲಕ್ಷಮ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Gypsum 300

20 ಭೇಮಾ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Gypsum 400

20 ನರೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Gypsum 300

20 ಅಿಂಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Jilladpalli Gypsum 400

20 ರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Zinc Sulphate 25

20 ವಿಂಕಟೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Zinc Sulphate 25

20 ಕಾವಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 25

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 25

20 ಇವಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 25

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Zinc Sulphate 25

20 ದೇವಿಸಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Gypsum 200

20 ಆಿಂಬಾಾ ಮ ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Gypsum 200

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Gypsum 400

20 ರಾಮುಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Gypsum 200

20 ದೇವ ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad Gypsum 400

20 ರಾಜು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Gypsum 450

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 400

20 ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad Gypsum 400

20 ಶ್ಯಭಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Gypsum 500

20 ಪೆಿಂಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 500

20 ಅಮೃತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 450

20 ನಯಸಿಿಂಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Gypsum 1500

20 ರಾಮುಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Gypsum 1000

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 1000

20 ರ್ಲಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 600

20 ಷಣಣ  ಸನುಮಂತು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 785

20 ಭೇಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 1000

20 ಸಣಮಂತು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadcharla Gypsum 1000

20 ಸಣಮಂತು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadcharla Gypsum 1000

20 ಫಷಭಮ  ಅವ  ಎಿಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Ribbanpalli Gypsum 1000

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Ribbanpalli Gypsum 1000

20 ಕಿವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 1000

20 ಜೆನ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 1000

20 ಜಮಾನ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 1000

20 ಅಿಂಫಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 1000

20 ಶಂಕರ್ ಸಿಿಂಗ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Pakhal Gypsum 1000

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Gypsum 1000

20 ಅಮೃತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 1000

20 ಸೇಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Turnur Zinc Sulphate 25

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 25

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Zinc Sulphate 25

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Zinc Sulphate 25

20 ದ್ನಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Zinc Sulphate 25

20 ಮಾಲ್ಾ ಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Zinc Sulphate 25

20 ಬುಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Zinc Sulphate 25

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Zinc Sulphate 25

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Zinc Sulphate 25

20 ಕಾಶಭಲಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Zinc Sulphate 25



20 ಲಕಿೂ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Zinc Sulphate 25

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Zinc Sulphate 25

20 ಬಗವಂತು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Zinc Sulphate 25

20 ಗೇವಿಿಂದಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Zinc Sulphate 25

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Zinc Sulphate 25

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Zinc Sulphate 25

20 ಷತಿೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಿಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 25

20 ಜಗನ್ ಮೇೇಸನ್ ಗೌಡ್ೃ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Gypsum 300

20 ನಯಸಿಿಂಸ ರೆಡ್ಕಡ  ಎನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 500

20 ಮೇಗಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Gypsum 500

20 ಖಾಬುಲ್ ಖಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Gypsum 350

20 ಕಿಸಾತ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಷಲವಾಡ್ಕ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Borax 25

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Borax 25

20 ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Borax 25

20 ಗೆಮು ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Borax 25

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Borax 25

20 ಲಚಾು  ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Borax 25

20 ಅನಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Borax 25

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Borax 25

20 ದೇಕೄಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Borax 25

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Borax 25

20 ವಿಂಕಟಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Borax 25

20 ಕಾಶನಾಥ್ ಮುಸಿಟ ಗರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Borax 25

20 ತಿಭಮ ೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Borax 25

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Borax 25

20 ಅನಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Borax 25

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Borax 25

20 ಸಣಮಂತನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Borax 25

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Borax 25

20 ಶ್ಯಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Borax 25

20 ವಿಷ್ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Gypsum 500

20 ಭಹಾಿಂತ  ಎಯ  ಉಿಂಡ್ಕ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Gypsum 500

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Gypsum 500

20 ಖಾಜಾಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Gypsum 500

20 ಬಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Gypsum 500

20 ಬಗವಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Gypsum 500

20 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Gypsum 500

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Gypsum 500

20 ಭಹಾನಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Gypsum 500

20 ದಡಡ   ನಿಂಬಾಗಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Gypsum 500

20 ಗುರುದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Gypsum 500

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Gypsum 500

20 ಸುನಂದ್ನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Gypsum 500

20 ಅಿಂಬಾರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Gypsum 500

20 ಸಿದದ   ಗುರುಪಾದ  ಮೆಲೇಶಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Gypsum 500

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Gypsum 500

20 ಸಿದದ ಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Gypsum 500

20 ಚನನ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Gypsum 500

20 ಭಹಿಬೂಬಾೃ ಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Gypsum 500

20 ಅಬುದ ಲ್್ಸಮೇದ್ ಟ್ರಟ ೇಪುಯಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Gypsum 500

20 ಅಬುದ ಲ್್ಸಮೇದ್ ಟ್ರಟ ೇಪುಯಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Gypsum 500

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Gypsum 500

20 ಭರೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Gypsum 250

20 ಅನೀ ರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Gypsum 500

20 ಅನೀ ರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Gypsum 500

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Gypsum 500

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Gypsum 500

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Gypsum 500

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Gypsum 350

20 ವಯಣ  ದ್ಯಡಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Gypsum 350

20 ಕುಮಾಯಸಾೀ ಮ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಮು  ಹಿರೇಭಠಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 250

20 MALENDRA ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Gypsum 100

20 ತಿ ೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Gypsum 300

20 ಹಾನನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Gypsum 400

20 ಹಾನನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 400

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 500

20 ರಾಕಶ್ ಸಿಿಂಧೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BOMMANALLI Gypsum 300

20 ಅಬುಾ ದ್ಯಲ್ ಕರಿೇಿಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Gypsum 500

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ನರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 250

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 350

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 500

20 ಭಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 250

20 ಸುಗಳ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Gypsum 250

20 ಶೇಖಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 400

20 ಅಿಂಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 500

20 ಧತುತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Gypsum 500

20 ಚೆನನ ಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 400

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Motakpalli Gypsum 500

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 500

20 ಸುರೇಖಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 400

20 ಗಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 500

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 400

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Gypsum 500

20 ಅಬುದ ಲ್ ಸಫಿೇಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 500

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 400

20 ಗರ್ಲಾ ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 500

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Gypsum 400

20 ಸುಖದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Gypsum 500

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Gypsum 400

20 ಶಯೇಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Gypsum 400

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Motakpalli Gypsum 400



20 ಶಾ ೇಶೈಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Motakpalli Gypsum 500

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shaklatpalli Gypsum 300

20 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Tolmamadi Gypsum 350

20 ಭಲಾ ಭಮ  ಶಣಣ  ಸಿತನೂರುಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Gypsum 500

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Gypsum 500

20 ರೇಣಸಿದದ ಮು  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Motakpalli Gypsum 500

20 ಚಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Tolmamadi Gypsum 500

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Gypsum 1000

20 ಶಂಕೄಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Gypsum 500

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Gypsum 500

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Gypsum 1000

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Borax 25

20 ಅಬುದ ಲ್ ಷತ್ಯತ ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Borax 10

20 ಎಿಂಡ್ಕ ಸಷನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Borax 30

20 ಷಲೇಮ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Borax 20

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Borax 20

20 ಇವಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Borax 30

20 ತಿ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Borax 30

20 ಗುರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Borax 50

20 ರಾಜಶೇಖಯಯಡ್ಕಡ  ಜಕನಳಿ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Borax 50

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಮಲಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Namwar Gypsum 15

20 ಟುಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Zinc Sulphate 25

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Zinc Sulphate 30

20 ದೇಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Zinc Sulphate 30

20 ಬದಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Zinc Sulphate 30

20 ಸಾಹೇಬ್ ಗೌಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Zinc Sulphate 30

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Zinc Sulphate 30

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Zinc Sulphate 30

20 ಭಲ್ಾ ೇವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Zinc Sulphate 30

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 30

20 ಖಾಜಾ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 30

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Zinc Sulphate 30

20 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Zinc Sulphate 30

20 ಅಿಂಜಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Zinc Sulphate 30

20 ಷರುಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 25

20 ವಿೇಯಕ್ಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 25

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 30

20 ರಾಭರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Zinc Sulphate 30

20 ಫಾತಿಮಾ ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 30

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 30

20 ಯಶೇದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 40

20 ಹುಸೆನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 40

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Zinc Sulphate 30

20 ಜಗ್ರಾ ು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Zinc Sulphate 15

20 ವಿಂಕಟೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Zinc Sulphate 25

20 ರಾಜೇವೀ ರಿ ಕೇಡೃ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Zinc Sulphate 30

20 ವಯಣಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Zinc Sulphate 30

20 ಸಂಗಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Zinc Sulphate 65

20 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ  ದೇಸಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Zinc Sulphate 50

20 ವಸನಾಶ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Zinc Sulphate 50

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Zinc Sulphate 40

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Zinc Sulphate 30

20 ಸೈಮದ್ ಪಾತಾ  ಷಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Zinc Sulphate 30

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Zinc Sulphate 50

20 ದಿೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Zinc Sulphate 50

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Zinc Sulphate 50

20 ಸಿದದ   ಚಂದನಕರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Zinc Sulphate 100

20 ಫಷರಾಜ ಮುಗಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Zinc Sulphate 100

20 ಬಾಬುರಾವ್ ದ್ನಹಾಕ್ಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Zinc Sulphate 100

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಾಳಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Neelhalli Zinc Sulphate 100

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ನೂರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Zinc Sulphate 100

20 ನಾಗಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Zinc Sulphate 100

20 ಗಂಗಭಮ  ಅವಂತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Zinc Sulphate 100

20 ವಯಣಫಷ  ತೆಗ್ರಲಿತ ಪ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Zinc Sulphate 100

20 ರೇಣುಕಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Zinc Sulphate 100

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Zinc Sulphate 150

20 ದೇಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Zinc Sulphate 100

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Zinc Sulphate 7

20 ಾ ಕಾಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Zinc Sulphate 100

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Zinc Sulphate 39

20 ನಾಗರಾಜ್ ಟೊೇನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Zinc Sulphate 500

20 ನಾಗವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Ferrous Sulphate 20

20 ರೇಶನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Ferrous Sulphate 20

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Ferrous Sulphate 20

20 ಅಿಂಬಾರೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Ferrous Sulphate 20

20 ವಯಣಫಷ  ಫಷಣಣ  ಕಳಶೆಟಟಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Ferrous Sulphate 20

20 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕಾಳಶೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Ferrous Sulphate 20

20 ಅಶೀ ನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Ferrous Sulphate 20

20 ಶಾ ೇಶಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Ferrous Sulphate 20

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Ferrous Sulphate 20

20 ಭಾಗು ಶಾ ೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Ferrous Sulphate 20

20 ನಿಂಬೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ಯಮವೀ ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ಬಾಬು SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ಕಭಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ಸಂಜೇಕುಮಾಯ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ರಾಭಚಂದಾ  ಮಾರುತಿ ಗ್ರಡೇಕರ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10



20 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ವಿೇರೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ಸಣಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Turnur Magnesium Sulphate 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ಯಸೂರ್ಲ ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ಜಮಶಾ ೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Magnesium Sulphate 10

20 AMOGI ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಜೆಟಟ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ಜೆಟಟ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Magnesium Sulphate 10

20 ಖಾದಿರ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Magnesium Sulphate 10

20 ಅಮೇಗಿ ಸಿ ಕಲ್ಕಾ ರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Magnesium Sulphate 10

20 ಮಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ಕಾಿಂಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಕುಲಸುಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Magnesium Sulphate 10

20 ಯಸೂಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Borax 15

20 ವಿಷ್ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Borax 10

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Borax 15

20 ಪಯಾಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Borax 15

20 ಕರೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Borax 20

20 ಲಕಿೂ ಮ ಪುತಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Borax 10

20 ಭಲಾ ಭಮ  ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Borax 15

20 ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Borax 5

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Borax 15

20 ಸುಲೇಚನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Borax 20

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Borax 15

20 ಾ ಭಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Borax 15

20 ಅಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Borax 15

20 ಬಾಟ್ರಲ್ ಎಿಂ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Borax 20

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Borax 15

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Borax 10

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Borax 15

20 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Borax 15

20 ನಂದ್ನದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Borax 15

20 ಯವಿಚಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Borax 20

20 ಸಿದಧ ರಾಭ ಜೇಗಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Borax 5

20 ರಾಭಚಂದಾ  ಮಾಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Borax 10

20 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Borax 5

20 ಭಸಾತ ನ್ ಷಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Ferrous Sulphate 20

20 ಮೇರ್ ಸವಮ್ ಅಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Ferrous Sulphate 20

20 ದಿಿಂಗಂಫರ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Ferrous Sulphate 10

20 ಷಬೇರಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Ferrous Sulphate 20

20 ಕಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Ferrous Sulphate 20

20 ಚಂದಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Ferrous Sulphate 20

20 ರ್ಲಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Ferrous Sulphate 20

20 ಸಂಜೇಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Ferrous Sulphate 20

20 ತುಕಾರಾಿಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Ferrous Sulphate 20

20 ಜಗನಾನ ಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Ferrous Sulphate 20

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Ferrous Sulphate 20

20 ಅಪಾ ರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Ferrous Sulphate 20

20 ಭಹಾಿಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Ferrous Sulphate 20

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Ferrous Sulphate 20

20 ಗುರುನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Ferrous Sulphate 20

20 ಅಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Ferrous Sulphate 20

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Ferrous Sulphate 20

20 ವಿೇಯಬದಾ   ಸೇಬಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Ferrous Sulphate 20

20 ಚಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Ferrous Sulphate 20

20 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Ferrous Sulphate 20

20 ಹುಸೇನ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 10

20 ಸಂತೊೇಷ್ ಕವರಾವ್ ನಾಮಕ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಚಂದಾ ವ ಮಾತರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಮಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಹನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಕರ್ಲು ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ ಫಷ  ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಅಮೃತ ಗುರುನಾಥ ಧೂಳಭನಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಗುರುನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಕರ್ಲತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Turnur Magnesium Sulphate 10

20 ಇಿಂದ್ಯಭತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಅಿಂಫರಿೇಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Turnur Magnesium Sulphate 10

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಶ್ಯಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Magnesium Sulphate 10

20 ರಾಭಚಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Magnesium Sulphate 10

20 ಚೆನನ ಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಶವಾನಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Magnesium Sulphate 10

20 ರಾಭಜನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Ferrous Sulphate 20

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Ferrous Sulphate 20

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ  ಶ  ಜಡ್ಕಡ ಭನಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Ferrous Sulphate 20



20 ಜಮಶಾ ೇ ಎನ್ ಭಲಾ ಬಾದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Ferrous Sulphate 50

20 ಶ್ಯಿಂತ  ಎನ್ ಭಲಾ ಬಾದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Ferrous Sulphate 20

20 ಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Ferrous Sulphate 20

20 ಯೂನಸ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Ferrous Sulphate 20

20 ಭೇಭಬಾಯಿ ಹೆಚ್ ು ತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Ferrous Sulphate 20

20 ಗರ್ಲಾ ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Ferrous Sulphate 20

20 ಅಿಂಫೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Ferrous Sulphate 20

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Ferrous Sulphate 20

20 ಭಲಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Ferrous Sulphate 20

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Ferrous Sulphate 20

20 ವಯಣಫಷ  ನಲ್ಕರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Ferrous Sulphate 20

20 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Ferrous Sulphate 20

20 ಗರ್ಲಾ ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Ferrous Sulphate 20

20 ಇಮಾಮ್ ಪಾಮಯಾ ಮುರ್ಲಾಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Ferrous Sulphate 20

20 ಆಶ್ಯ ಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Ferrous Sulphate 20

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Magnesium Sulphate 10

20 ನಭಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Ferrous Sulphate 20

20 ರೇವನ್್ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Ferrous Sulphate 20

20 ಗರ್ಲಾ ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Magnesium Sulphate 20

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Magnesium Sulphate 10

20 ಸುಖದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Magnesium Sulphate 10

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಟ್ರಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Borax 15

20 ಮುಕಾ ರ್ಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Borax 20

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Borax 10

20 ಚಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Borax 20

20 ಮವವಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Borax 15

20 ಕಿವನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Borax 20

20 ಕಾಶರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Borax 20

20 ಭಲಕಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Borax 20

20 ಭಲಕಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA Borax 15

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Borax 10

20 ಜಟ್ರಟ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Borax 20

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Borax 40

20 ಮಾದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Borax 40

20 ಕಲಾ   ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Borax 40

20 ಸಿದದ ಭಮ  ಗೌಡತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Borax 40

20 ರಾಜಶೇಖಯಮು  ಮಲಿನಭತಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal Borax 40

20 ಶ್ಯಿಂತಗೌಡ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Borax 30

20 ಶಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Borax 30

20 ಬಾಬುಮಯಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಗುರುನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ವೈಜನಾಥ ಸೂಮಾವಂಶ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಬಯತ್ ಾ ಕಾಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ಡ್ಕ ಹಿಬಾರೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಗುಣವಂತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Magnesium Sulphate 10

20 ಗ್ರಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಕುಷಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸುನಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಭನೇಸರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಮೆನುಡ್ಕನ್ ಪಾಚೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಬಂಡ  ಚಿಿಂಚೇಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಶಾ ೇದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಅಬುದ ಲ್ ಷತ್ಯತ ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಮೆನಾ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Borax 25

20 ನಾಗಿಂದಾ  ಾ ಸಾದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಶುಬವಚ ಿಂದಾ  ಕಡಫಗ್ರಿಂವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ನಯಷ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಎಿಂ ಸುಲೇಚನ ದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ಅಿಂಬಿಕಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ವಶಕರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ಹೇಮೃ ಿಂಗ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ದೇವಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಯತನ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಸೈಮದ್ ಖುಷಿೇಾದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ಪೇಮಾಾ ಗ್ರಲಿಫಸಾಬ್ ರ್ಲಠಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Nagasanpalli Zinc Sulphate 5

20 ಮಾಣಿಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 5

20 ಭಲ್ಾ ೇವ  ಯಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Borax 25

20 ಭೌರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Borax 25

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Borax 25

20 ಸಂತೊೇಶಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Borax 25

20 ನಾಗಿಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Borax 25

20 ತಿ ಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Borax 25

20 ಇಕಾಾ ಲ್ ಅನಾೃ ರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Borax 25

20 ಒಮಾನ ತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Borax 25

20 ಧೂಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Borax 25

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Borax 25

20 ಶೇಖ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Borax 25

20 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Borax 25

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Borax 25

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Borax 25

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Borax 25



20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Borax 25

20 ಗುರು ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Borax 25

20 ಗುರು ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Borax 25

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Borax 25

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Borax 25

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Borax 25

20 ದಂಡ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Borax 25

20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Borax 25

20 ಫಷಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Borax 25

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Borax 25

20 ಚನನ ಫಷಮು  ಬಿ ಗದದ ಗಿಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Borax 25

20 ಭಸದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Rudrawaram Borax 25

20 ದ್ನನಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Borax 25

20 ಭೇಭರಾಮ ಕುಿಂಬಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Borax 25

20 ಅನಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Borax 25

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Borax 25

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Borax 25

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Borax 25

20 ಅಮೃತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Borax 25

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Borax 25

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Borax 25

20 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Borax 25

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Borax 25

20 ಸುರೇಶ್ ನಗಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಅಮನಾಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಜರ್ಲನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಲಕಿೂ ಮ ಪುತಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಯಘುತಿ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶಗುಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಅರ್ಲಾ ಬಕ್ಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಕರ್ಲು ಣರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Borax 25

20 ಬಾರ್ಲಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Borax 25

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Borax 25

20 ಪರಾಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ನಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ನಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ಶಲಿಿಂಗ ಫಡ್ಡ್ಡಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 10

20 ಶಲಿಿಂಗ ಫಡ್ಡ್ಡಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಅಪಾ ರಾವ್ ನಲ್ಕಾ ರುಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಚನನ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಚಿದ್ನನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಚಿದ್ನನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಜಹಿೇರಾ ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಪಕಿೇಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Zinc Sulphate 10

20 ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Zinc Sulphate 10

20 ಅನಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Zinc Sulphate 10

20 ಪಾು ಟ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Zinc Sulphate 10

20 ಶನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Zinc Sulphate 10

20 ಪಾಿಂಡುಯಗ ಹಿತ್ಯಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Zinc Sulphate 10

20 ಷಯನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Zinc Sulphate 10

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಶೇಷದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಸುಭಾಷ್ ಸಡ್್ಪಾು ಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ರ್ಲಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 10

20 ಪಾಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Zinc Sulphate 10

20 ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Zinc Sulphate 10

20 ಸಮೇದ್ ಮಯಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Zinc Sulphate 10

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Zinc Sulphate 10

20 ಮಾಲಿಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ತಿ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಶಾ ೇನವಾಷರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಷವಿತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಸೇನಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಭೇಭಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಲಕ್ಷಮ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 10

20 ಅಿಂಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Zinc Sulphate 5

20 ಬಂದಗಿ ಸಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 5

20 ಬಂದಗಿ ಸಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಉಸಾಮ ನ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಶಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಯಮವೀ ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಯಮವೀ ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಯಮವೀ ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ನಜಮೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ನಾಗರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ನಾಗರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಪಾು ರಾ ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10



20 ರಾಚಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ರಾಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಯತನ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಯತನ ಬೈ ದೇವಂತಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Zinc Sulphate 10

20 ಯವಿೇಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA Zinc Sulphate 10

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಷಮು ದ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಸಂಗಭನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ವಿಂಕಟೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಕಾವಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BOMMANALLI Zinc Sulphate 10

20 ಇವಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ದೇವಿಸಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಆಿಂಬಾಾ ಮ ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ರಾಮುಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ದೇವ ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Zinc Sulphate 40

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mailwar Zinc Sulphate 30

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Zinc Sulphate 30

20 ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 40

20 ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Zinc Sulphate 30

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Zinc Sulphate 30

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Zinc Sulphate 40

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಚಿದ್ನನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Zinc Sulphate 10

20 ಚಿದ್ನನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Zinc Sulphate 10

20 ಭಹಾಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Zinc Sulphate 10

20 ಭಹಾಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Zinc Sulphate 10

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Zinc Sulphate 10

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Zinc Sulphate 10

20 ಭಹಾಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಭಹಾಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Zinc Sulphate 10

20 ಸುಗರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Zinc Sulphate 10

20 ಸುಗರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಸುಗರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Zinc Sulphate 10

20 ಹುಣಚ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಹುಣಚ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಫಷಮು  ಗುತೆತ ೇದ್ನಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಫಷಮು  ಗುತೆತ ೇದ್ನಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಫಷಮು  ಗುತೆತ ೇದ್ನಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಜಗನಾನ ಥ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Zinc Sulphate 10

20 ಸೇಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA Zinc Sulphate 10

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 25

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 25

20 ದ್ನಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಮಾಲ್ಾ ಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಬುಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 25

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BOMMANALLI Zinc Sulphate 25

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 25

20 ಕಾಶಭಲಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 25

20 ಲಕಿೂ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 25

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 25

20 ಬಗವಂತು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 25

20 ಗೇವಿಿಂದಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 25

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಷತಿೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಿಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ರೇಣ ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಭಾಯತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Zinc Sulphate 10

20 ಸಣಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Zinc Sulphate 10

20 ಾ ಕಾಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Zinc Sulphate 10

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Zinc Sulphate 10

20 ನಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Zinc Sulphate 10

20 ಹುಸೇನಾು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Zinc Sulphate 10

20 ಶಂಕಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA Zinc Sulphate 10

20 ಧಭಾಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Amarwadi Zinc Sulphate 10

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Zinc Sulphate 10

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Amarwadi Zinc Sulphate 10

20 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Zinc Sulphate 10

20 ಗಂಗ್ರಧರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Zinc Sulphate 10

20 ಭೇಜು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಗಜಾನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Zinc Sulphate 10

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Namwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಉಜವಾರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ASHOK ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಜಗನ್ ಮೇೇಸನ್ ಗೌಡ್ೃ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮೇಗಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4



20 ವಣಾಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸುಶೇಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Turnur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ರಾಜೇಿಂದಾ . ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 DATTA ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Zinc Sulphate 10

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಭಹಾಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಫಷಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Zinc Sulphate 10

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಾಿಂಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕುಲಸುಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಯಸೂಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಶ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರೇಣಸಿದದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಷತಿೇಶ್ ಮಾಳಗೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bibhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶವಯಣ  ಶೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bibhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಾ ಶ್ಯಿಂತ್ ಶೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ದಯಾನಂದ ಸೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಮಜಾಾ ಷಯಿೇದ್ ಬೈಗ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ದ್ನನಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಷಲಿೇಿಂ ಬಂಡೇನಜ್ ಮಾತೊೇಲಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ವಿಷ್ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ವಿೇಯಬದಾ   ಸೇಬಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಚಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಹುಸೇನ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸಂತೊೇಷ್ ಕವರಾವ್ ನಾಮಕ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಚಂದಾ ವ ಮಾತರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಹನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಕರ್ಲು ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ ಫಷ  ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಜಾಮೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿನೇದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ರಾಭಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಅಮರುದಿದ ೇನ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶಪುತಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭೇಭರಾಮ ಹೂಗ್ರಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶಂಕಯಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಧತುತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಚೆನನ ಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸುರೇಖಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಗಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sangavi (M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Neelhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಬುದ ಲ್ ಸಫಿೇಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಇರಾಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಫಾರೂಕ್ ಟ್ರಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮುಕಾ ರ್ಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಮಾನುರ್ಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಭಲ್ಾ ೇವ  ಭರಿ್ಲನ ರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಂಗನಫಷ  ಸಂಗನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸರಿೇಶ್ ಸಂಗನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಅಬುದ ರಿ್ಲ ಡರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿದ್ನು ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಬುದ ರಿ್ಲ ಡರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಾಲಿಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Pakhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ  ಈಗ  ಸಲಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಭಹಾನಂದ ಮೄತಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ದವಯಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅನಾನ  ರೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಧನಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಮಾದೇವಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಮಾದ್ನಯಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಯಾಗ  ಸಲಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಸುಶೇಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಕಾಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಕಾಶನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಣಮಂತರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಸೈಮದ್ ತ್ಯಜ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli PSB(Liquid Based) 3



20 ಭನಿಂಗೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mailwar PSB(Liquid Based) 3

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Vermicompost 500

20 ಾ ವಿೇಣಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur PSB(Liquid Based) 2

20 ವೈಜನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) PSB(Liquid Based) 12

20 ಭೇಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) PSB(Liquid Based) 10

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda PSB(Liquid Based) 12

20 ಅವಿನಾಶ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ಅವಿನಾಶ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sangavi(T) PSB(Liquid Based) 6

20 ಅರ್ಲಾ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli PSB(Liquid Based) 7

20 ಅರ್ಲಾ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga PSB(Liquid Based) 8

20 ಭೇಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga PSB(Liquid Based) 8

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli PSB(Liquid Based) 7

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli PSB(Liquid Based) 6

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಮೆರ್ಲಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga PSB(Liquid Based) 6

20 ಗುರುಬಾಯಿ ತೆಿಂಗಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA PSB(Liquid Based) 4

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Samkhed PSB(Liquid Based) 8

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga PSB(Liquid Based) 6

20 ಭಸಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) PSB(Liquid Based) 6

20 ರಾಭಸೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kachur PSB(Liquid Based) 6

20 ಭಹಿಬೂಫಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA PSB(Liquid Based) 8

20 ದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal PSB(Liquid Based) 7

20 ಮೆನುದಿದ ೇನ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga PSB(Liquid Based) 8

20 ಮೆನುದಿದ ೇನ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Samkhed PSB(Liquid Based) 6

20 ಗೇಪಾಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli PSB(Liquid Based) 8

20 ಗೇಪಾಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) PSB(Liquid Based) 8

20 ಾ ರ್ಲೄ ದ್ ಷಜಜ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal PSB(Liquid Based) 6

20 ಾ ರ್ಲೄ ದ್ ಷಜಜ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli PSB(Liquid Based) 6

20 ಶಣುಮ ಖಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) PSB(Liquid Based) 6

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) PSB(Liquid Based) 5

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) PSB(Liquid Based) 6

20 ತಳವಾಯ ರಾಭಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli PSB(Liquid Based) 9

20 ತಳವಾಯ ರಾಭಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadhalli PSB(Liquid Based) 4

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) PSB(Liquid Based) 5

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) PSB(Liquid Based) 6

20 ಫಷ  ಮುದಗಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli PSB(Liquid Based) 6

20 ಫಷ  ಮುದಗಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli PSB(Liquid Based) 6

20 ಭಲಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) PSB(Liquid Based) 5

20 ಪಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Surwar PSB(Liquid Based) 2

20 ರೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar PSB(Liquid Based) 10

20 ಸಾವಿತಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bhimnagar PSB(Liquid Based) 6

20 ಅಶೇಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA PSB(Liquid Based) 12

20 ವಯಣಮು  ಎಸ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Surwar PSB(Liquid Based) 6

20 ರೇಣಸಿದದ ಮು  ಸಿ ಸಿದೆದ ೇವೀ ಯಭಠಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Surwar PSB(Liquid Based) 8

20 ಅಯವಿಿಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kachur PSB(Liquid Based) 12

20 ಆಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Taranhalli PSB(Liquid Based) 7

20 ಅಶೇಕ್ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hanganhalli PSB(Liquid Based) 10

20 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kachur PSB(Liquid Based) 12

20 ಚಾಣ  ಗುಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar PSB(Liquid Based) 10

20 ನಾಗಿಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) PSB(Liquid Based) 10

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bhimnagar PSB(Liquid Based) 6

20 ನಾಗರಾಜ್ ಟೊೇನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda PSB(Liquid Based) 6

20 ಭಲಕಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal PSB(Liquid Based) 10

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli PSB(Liquid Based) 10

20 ಶಾ ೇಶೈಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli PSB(Liquid Based) 12

20 ಶವಾವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) PSB(Liquid Based) 12

20 ಬಿಸಿಮ ರ್ಲಾ  ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal PSB(Liquid Based) 10

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ಡ್ಕ ಹಿಬಾರೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Pakhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಣಮಂತ್ಯಾ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Pakhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Pakhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಿವೀ ನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Pakhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಪಾಟೇಲ್ ವಶಕರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಪಾಟೇಲ್ ವಶಕರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಪ ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Pakhal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಉವ  ದ್ನಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಬುದ ಲ್ ಗಫೂರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ವಿಠಲರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar PSB(Liquid Based) 3

20 ಸೇಭನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಿದದ  ಯಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಶಪುತಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಂಜೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಂತೊೇಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ಷತು ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಾಮಬ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಾಮಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ಶ್ಯಿಂತಮೂತಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 2

20 ಫಷಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3



20 ಫಷಯಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಭೇಮ್ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಭೇಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ದೇಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಧೇಲಶೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಧೇಲಶೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ದ್ಯಿಂಡಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ದ್ಯಿಂಡಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಈವೀ ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki PSB(Liquid Based) 3

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu PSB(Liquid Based) 3

20 ಕರ್ಲು ನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu PSB(Liquid Based) 3

20 ಕಭಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಮೆರ್ಲರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಮೆಮುದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದಮ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸುದವಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಂಗಿೇತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗೌಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ತಿ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ತಿ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Konkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Neelhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಾ ಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sangavi(T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ನೇಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ತಿ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಶ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Neelhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ರಾಚ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಬೇಬಿಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಲಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bibhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗೌಡ  ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ದ್ನನಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸೈಮದ್ ರ್ಲಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sangavi(T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಜಗದಿೇಶ್ ಗೌಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಲಚಮ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Lohada Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಚನನ  ಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಾಷಿರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಲಾ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ರೇಣುಕಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಕಾಶನಾಥರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಯಾಷಮನ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ರಾಭರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Vermicompost 400

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Vermicompost 500

20 ಯತನ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Vermicompost 300

20 ಎಿಂ ಜೈಪಾಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Vermicompost 300

20 ಅಮೃತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Vermicompost 550

20 ಫಸು ರಾಠೇಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Vermicompost 500

20 ಖಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Vermicompost 100

20 ನಾಗರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Vermicompost 500

20 ವಿಠಲರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Vermicompost 500

20 ಮುಯಗಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Vermicompost 500

20 ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Vermicompost 500

20 ಷತು ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Vermicompost 500

20 ಗೇಪಾಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Vermicompost 500

20 ಭೇಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Vermicompost 500

20 ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Vermicompost 200

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ರಾಜಳಿ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 MAMATA ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ನಂದಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu PSB(Liquid Based) 3



20 ನಂದಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu PSB(Liquid Based) 3

20 ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar PSB(Liquid Based) 3

20 ನಿಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಯತನ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಶಂಬುರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu PSB(Liquid Based) 3

20 ಶ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb PSB(Liquid Based) 3

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ವಿರೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ ೇ ಥೂಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಮಶೇಧಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿಠಲರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿಂಕಟಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Namwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿಂಕಟ  ನಕಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿಂಕಟ  ನಕಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Tolmamadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮೇಗಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Tolmamadi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸೈದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಅನಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅನಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗೌಸಾಭಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗೌಸಾಭಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಭಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕೃಶಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಕೃಶಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಮಾಣಿಕಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಾಣಿಕಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಾಣಿಕಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿವೀ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ವಿವೀ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಮೇಗುಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಮೇಗುಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರ್ಲಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಾ ಭಾಕಯ ಮುನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಾ ಭಾಕಯ ಮುನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಷತು ಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Vermicompost 500

20 ರಾಜೇಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Vermicompost 500

20 ಭಸದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Vermicompost 500

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadcharla Vermicompost 600

20 ಬಾಬುರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Vermicompost 500

20 ಸಿದ್ನದ ಥ್ಾ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Vermicompost 600

20 ಭಲಾ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Vermicompost 500

20 ಸೌಭಾಗು ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Vermicompost 400

20 ಅನನ ಪೂಣಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Vermicompost 400

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Vermicompost 600

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Vermicompost 600

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Vermicompost 600

20 ಿಂದ್ಯ ಇರುವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Vermicompost 500

20 ಗೇಲಭಮ  ಗೌಡತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Motakpalli Vermicompost 600

20 ಮೌನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Vermicompost 500

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Vermicompost 500

20 ಯವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Tolmamadi Vermicompost 500

20 ವರಿೇಪ ಬಿೇ ಮುರ್ಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Vermicompost 400

20 ಶವಾನಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadlapur Vermicompost 400

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Vermicompost 400

20 ಮಾರೆಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Vermicompost 500

20 ಲಕಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Vermicompost 600

20 ಚುನುನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA PSB(Liquid Based) 2

20 ಪಾಿಂಡು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 2

20 ಾ ಭು ತಭಮ ಣಣ  ಬನಕನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 1

20 ಮುನುನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ಮಘು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Anantapur PSB(Liquid Based) 2

20 ಉತತ ಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 1

20 ರೇಖಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 1

20 ಫಷಣಣ   ತಭಮ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ಾ ಕಾಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 3

20 ಭೇಮಾಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ಭೇಮಾಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ಬಾಬು ಚವಾಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA PSB(Liquid Based) 3



20 ಭನೇಸರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) PSB(Liquid Based) 3

20 ಜೇಯಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ಸೇಕ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BOMMANALLI PSB(Liquid Based) 2

20 ಶರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 1

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಸುನಂದ್ನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) PSB(Liquid Based) 2

20 ನಿಂಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli PSB(Liquid Based) 3

20 ವಕುಿಂತರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli PSB(Liquid Based) 3

20 ದಲತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ಜಗದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಹುಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) PSB(Liquid Based) 2

20 ಇಯಗಂಟ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G PSB(Liquid Based) 3

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur PSB(Liquid Based) 3

20 ರ್ಲಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli PSB(Liquid Based) 2

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur PSB(Liquid Based) 3

20 ಮೆಮುದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಸೇಭಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಹೈದಯ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) PSB(Liquid Based) 3

20 ನಾಗುಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಅಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಸೇವು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ಪಾಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) PSB(Liquid Based) 2

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 1

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 1

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) PSB(Liquid Based) 1

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ದಮ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur PSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 2

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 1

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) PSB(Liquid Based) 2

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 2

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 2

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar PSB(Liquid Based) 1

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 2

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮೇೇನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಕಾಳಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಅಿಂಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಗುಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸುನೇತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 IRAPPA ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಶಕರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೇಭಣಣ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಡ್ಕ.ಹಾಜ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ದೇಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶಪುತಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದೇರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರಾಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಜಗದಿೇಶ್ ವಿ ಗೇಣಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA GANGARAVALAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಾಭಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶ್ಯಭರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಉಸಾಮ ನ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕೇಟ್ರಟ ೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ತಿ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸಣಮಂತರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar PSB(Liquid Based) 1

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಶಂಕಯ ಸಾಹೇಫಗೌಡ ಸಚಚ ಡಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar PSB(Liquid Based) 2

20 ಕಾಿಂಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 1

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಹಾಿಂತಗೌಡ ಬಿರಾದ್ನರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Nagasanpalli PSB(Liquid Based) 2

20 ಾ ಭಾಕಯ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 1



20 ಭಹಾಿಂತ ಗೌಡ ಜ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 2

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 2

20 ಫಷರಾಜ ಚನೂನ ರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ನಾನಾ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 3

20 ಶೇಖಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಚಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) PSB(Liquid Based) 3

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 1

20 ಮಂಜುಳಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಫಾತಿಮಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki PSB(Liquid Based) 3

20 ಇಮಾಮ್ ಷಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 2

20 ತಿ ಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar PSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda PSB(Liquid Based) 3

20 ಕಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ನಬಿಸಾಬ್ ಹಾವಾಾ ದ ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಿೇತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಯವಿಕಾಿಂತ್ ಸಿದಧ ರಾಭ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ರಾಭಚಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) PSB(Liquid Based) 3

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar PSB(Liquid Based) 3

20 ಅಮೃತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar PSB(Liquid Based) 3

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಕಾಿಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಿದದ ಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಅಭಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda PSB(Liquid Based) 3

20 ಶವಯಣ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki PSB(Liquid Based) 3

20 ಅಭರ್ಲಪ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಾಹೇಬ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla PSB(Liquid Based) 3

20 ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 1

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಿದಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಹಿಪಾಲರೆಡ್ಕಡ  ಎಸ್ ಕಯಣಿಗಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) PSB(Liquid Based) 3

20 ಕಾಶೇರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal PSB(Liquid Based) 3

20 ಶಪುತಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣ ಗೌಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Amarwadi PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ರಾಜಳಿ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) PSB(Liquid Based) 3

20 ಯತನ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 MAREMBI ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 2

20 ನಂದಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ನಿಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli PSB(Liquid Based) 2

20 ರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) PSB(Liquid Based) 1

20 ರಾಭರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) PSB(Liquid Based) 3

20 ಶಂಬುರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli PSB(Liquid Based) 3

20 ಸಾವಿತಾ  ಅಶೇಕ್ ಭಂಡ್ಡ್ರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar PSB(Liquid Based) 3

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 3

20 ನಾಗಿಂದಾ   ಪೊೇಲಿಸ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BOMMANALLI PSB(Liquid Based) 3

20 ಜಗದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli PSB(Liquid Based) 3

20 ವಿಂಕಟ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 3

20 ಶಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 3

20 ನಾಗಿಂದಾ   ಪೊೇಲಿಸ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) PSB(Liquid Based) 3

20 ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಕೄ ಮೄಳ್ಳನಮ ನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) PSB(Liquid Based) 3

20 ನಾಗಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BOMMANALLI PSB(Liquid Based) 3

20 ಬಾನು ಬಿಐ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli PSB(Liquid Based) 2

20 ಉಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA PSB(Liquid Based) 2

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA PSB(Liquid Based) 2

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 2

20 ಭನಕಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA PSB(Liquid Based) 2

20 ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಲಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 2

20 ಭಭತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಹೇಭಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸನಮಂತ್ಯಾ ಮ ರೇಣಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮುಮಾತ ಜ್ ಖಾನಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಆಡಮ್ ಖಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ASHOK ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಲ್ಾ ೇವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5



20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಿಂಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರೇ  ಜೇನಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಾಗನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗುರುನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಂದ್ನ ವಣಾ  ಬಲ್ಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA GANGARAVALAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಶಾ ೇಮಂತರಾವ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಾಧರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಖಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA GANGARAVALAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಾಭದೇವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಮಾಳಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಮೂತಿಾ ಸಳಕಟ್ರಟ   ಗಡ್ ಮಾಡ್ಕದ್ನದ ರೆಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಾಶನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) PSB(Liquid Based) 2

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 2

20 ಸುರೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 2

20 ಠಾಕೂರ್ ಸಿಿಂಗ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli PSB(Liquid Based) 1

20 ಜಗದಿೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 3

20 ವಿಂಕಟ  ನಕಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki PSB(Liquid Based) 3

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ನರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಷವಿತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಷವಿತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಗ್ರಮತಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadlapur PSB(Liquid Based) 6

20 ಾ ಭಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 5

20 ಅಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 5

20 ಬಾಟ್ರಲ್ ಎಿಂ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadlapur PSB(Liquid Based) 5

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 5

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 5

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 6

20 ಕರ್ಲು ನ್ ರಾವ್ ವಯಣ ಫಷ  ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) PSB(Liquid Based) 8

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) PSB(Liquid Based) 9

20 ಅಮೃತ ಗುರುನಾಥ ಧೂಳಭನಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) PSB(Liquid Based) 9

20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) PSB(Liquid Based) 8

20 ಗುರುನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur PSB(Liquid Based) 10

20 ಕರ್ಲತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) PSB(Liquid Based) 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) PSB(Liquid Based) 10

20 ಇಿಂದ್ಯಭತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bhimnagar PSB(Liquid Based) 10

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) PSB(Liquid Based) 10

20 ಅಿಂಫರಿೇಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) PSB(Liquid Based) 10

20 ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga PSB(Liquid Based) 9

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli PSB(Liquid Based) 5

20 ಶ್ಯಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bibhalli PSB(Liquid Based) 10

20 ಚಂದಾ ಮ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 3

20 ನಾನಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadlapur PSB(Liquid Based) 4

20 ಪುಜಾರಿ ಮೇೇನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched PSB(Liquid Based) 5

20 ಬಗವಂತ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad PSB(Liquid Based) 5

20 ಅಶೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G PSB(Liquid Based) 5

20 ಕವಿತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad PSB(Liquid Based) 5

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G PSB(Liquid Based) 5

20 ಷಕಿುಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad PSB(Liquid Based) 8

20 ವಣಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal PSB(Liquid Based) 10

20 ರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli PSB(Liquid Based) 10

20 ಒಭನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) PSB(Liquid Based) 10

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal PSB(Liquid Based) 10

20 ಧಭಾಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hanganhalli PSB(Liquid Based) 7

20 ಅಮೃತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga PSB(Liquid Based) 7

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಂಜೇರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗ್ರಲಿಪ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Silarkot Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ASHOK ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Silarkot Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಯವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸನಮಂತ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಿದದ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಇರಾಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಾ ಭುಲಿಿಂಗ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಬಿಜನ್ ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಸಬೂಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸುಬದಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಮಾದೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 DATTU ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಜಗದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಕಂಠಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ನಜಾಮೇದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಿನೇದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadlapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10



20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ರಾಭಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಮರುದಿದ ೇನ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಪುತಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭೇಭರಾಮ ಹೂಗ್ರಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಂಕಯಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಧತುತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಚೆನನ ಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadcharla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadcharla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸುರೇಖಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadtal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadtal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shankerajpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಬುದ ಲ್ ಸಫಿೇಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗರ್ಲಾ ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shaklatpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಫಷನ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shaklatpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸುಖದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಯೇಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಾ ೇಶೈಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Silarkot Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Silarkot Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭೇಮಾಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadtal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶದ್ನಾ ಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 4

20 ಬಾಪು ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadcharla PSB(Liquid Based) 4

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 3

20 ಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 5

20 ಕಿಸಾನ್ ಭೇಜು ರಾಥೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 4

20 ಬೇಜು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) PSB(Liquid Based) 10

20 ಮಾು ಕ್್ಬುಲ್ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಶವಯಣ  ಖಾು ಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 1

20 ಸಿದದ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಪೇಮಾಾ ಗ್ರಲಿಫಸಾಬ್ ರ್ಲಠಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 10

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 10

20 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 8

20 ಮಾಣಿಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 10

20 ಸಿದ್ನಧ ರೂIMಾ  ನಿಂಫಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda PSB(Liquid Based) 10

20 ಭಲ್ಾ ೇವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 8

20 ಾ ಭು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Motakpalli PSB(Liquid Based) 8

20 ತುಕಾರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 10

20 ಶವಾನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 8

20 ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ರೇಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 8

20 ಸುರೇಶ್ ವಾಡ್ಕಯಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 10

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 10

20 ಗೇದ್ನರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 8

20 ಫಲಿರಾಮ್ ರಾಥೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal PSB(Liquid Based) 10

20 ನರೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Motakpalli PSB(Liquid Based) 8

20 ನಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shaklatpalli PSB(Liquid Based) 8

20 ನಾಗೆಾ ಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda PSB(Liquid Based) 8

20 ವಿಂಕಟಾಾ ಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda PSB(Liquid Based) 8

20 ಗೇಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda PSB(Liquid Based) 10

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak PSB(Liquid Based) 8

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadlapur PSB(Liquid Based) 10

20 ಮೆರ್ಲರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 10

20 ಶವಾನಂದ್ ರೇಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda PSB(Liquid Based) 8

20 ಅಬುಾ ಲ್ ಜಫಾ ರ್ ಗಿರಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Nadepalli PSB(Liquid Based) 10

20 ಶಣುಮ ಖಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Motakpalli PSB(Liquid Based) 8

20 ಅನಸೂಯಾ ಎಸ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda PSB(Liquid Based) 8

20 ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 10

20 ನಿಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Tolmamadi PSB(Liquid Based) 8

20 ಶಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadtal PSB(Liquid Based) 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadtal PSB(Liquid Based) 8

20 ಉಮಶಿುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಜಗದೇ  ಧಭಾಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಲಿಿಂಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗಂಗ್ರ ರಾಮ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಜಗದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾಗಿಂದಾ   ಪೊೇಲಿಸ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಎಸ್ ತಳವಾಯಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶ್ಯಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಕಾಟ್ರಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಯೇಗ ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಪೆಿಂಟಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿೇಯಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಾಮು ಚಾವ್ನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಾಗಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೇಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭೇಭಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5



20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಜೇರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮುನೇರ್ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Konkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮುನೇರ್ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗುರುಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bhimnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗುರುಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಬಿಪಾಟೇಲ ತಿಲಗುಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bhimnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಬಿಪಾಟೇಲ ತಿಲಗುಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sangavi(T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದಡಡ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ದಡಡ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಫಜಂತಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bhimnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಬಾಹುಫಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಿಯಾಜಾಖ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ರಿಯಾಜಾಖ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Taranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಶ್ಯಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶ್ಯಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಮೌರ್ಲಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮೌರ್ಲಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಿಂಗಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal PSB(Liquid Based) 2

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kadtal PSB(Liquid Based) 10

20 ದತ್ಯತ ತೆಾ ೇಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak PSB(Liquid Based) 10

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna PSB(Liquid Based) 8

20 ಮುಕಿಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA PSB(Liquid Based) 4

20 ಚಂದಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಿಂಗ  ಕೇನರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭೇಮಾಶ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಧಭಾರೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Taranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಿಜಾಯ  ಸಿದದ ರಾಭ  ಸಡದಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಶೇಕ್ ಗೇಪನಾಥ್ ಪಾಿಂಚಾಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಎಯಸಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಮವವಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Taranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶವಾನಂದ್ ಪೊಲಿೇಸ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಗುರುನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Neelhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕರ್ಲು ಣಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 25

20 ಭೇಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ವಿಷ್ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಪಯಾಜ್ ಅಸಮ ದ್ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಕರೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gaddanna Phosphate Rich Orghanic Manure 600

20 ವಯಣೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Phosphate Rich Orghanic Manure 300

20 ಲಕಿೂ ಮ ಪುತಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಭಲಾ ಭಮ  ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Itkal Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಹಿಯಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Phosphate Rich Orghanic Manure 600

20 ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ ಸಿದ್ನಾ ಭ  ಇಟಗಲಿಾಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಫಾತಿಮಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Phosphate Rich Orghanic Manure 550

20 ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಸುಲೇಚನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಅಣಾಣ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Chandapur Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಾ ಭಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Buragpalli Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಅಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Venkatapur Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಬಾಟ್ರಲ್ ಎಿಂ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kanagadda Phosphate Rich Orghanic Manure 500

20 ಅಿಂಫೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಭಾಯತ್ಯಾ ಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶವಯಣ  ಘನೂರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚಂದ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚಂದ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿವೀ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶವಾನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಮುಲಿುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭೇಮಾಶಂಕಯ ಚಳಗರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಬಾಬುರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶ್ಯಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೇಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶ್ಯಭರಾವ್ ಆರ್ ಜರೇಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫದ್ಯದ  ನಾಭದೇವ್ ರಾಥೇಡ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನೇಲಕಂಠ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾಗಯತನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚಾಿಂದ್ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿೇಯಸಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶವಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2



20 ಶಲಿಿಂಗಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಾಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಸದೇಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ದ್ರಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಂಜೇರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಷಣಣ  ಈಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಷದ್ನಾರ್ ಷಯೆು ದ್ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚಾಿಂದ್ ಪಾಶ್ಯ ಷಯೆು ದ್ ಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶೇರು ಷಯೆು ದ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಲಚಚ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಾ ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಸದೇಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮಾಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ  ಎಸ್ ಕುಿಂಬಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಬುದ ಲ್ ಯಜಾಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ASHOK ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಲಿನಾಬಿ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಡೇವಿಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 MD ಖಾಸಿಿಂ ಅಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಗಣತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಅಿಂಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಗೇಪಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಶೇರಿಕಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚನನ ಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 SOMIBAI ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕವಿರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮಂಗಳಾ ಬಾಯಿ ಘಾಟ್ರಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರೂಪಾಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಭತ್ಯಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ದೇವಿದ್ನಸ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸೇವು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚವಾಲಿ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಬಮಾಾನಂದ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಬಮಾಾನಂದ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮೌರ್ಲಿಂಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಭಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಭಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರೇವನ್್ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶ್ಯಹಿೇನ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಪುಿಂಡಲಿೇಕ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅನನ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮಂಜು ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಬುದ ಲ್ ಯಸಮಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಿಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿೇರೇಶ್ ಬಂಡಳಿ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸುಭಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮೆರ್ಲರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5



20 ನಿಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಎನಾಾ ಶೆರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗುಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Rudrawaram Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಮುರ್ಲಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮು ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಘವಿಂದಾ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ವಿೇಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ತಭನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಕಿಯಣಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅತಿಯಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಶಂಕಯ  ನಾರಾಮಣ ಪೆಟಿ ರ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಖಾಷಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಉಭರ್ ಪಾಶ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಾಬುಮಯಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಸಭಮ ದ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 15

20 ಗುರುಲಿಿಂಗಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಗುರುಲಿಿಂಗಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮರ್ಲಾ ಲಿಿಂಗ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mailwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಿಶ್ಯೀ ರಾಧು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೇಮಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಿಂಜಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 26

20 ಅನವಿೇಯಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 36

20 ಭನೂೃ ರ್ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 24

20 ಶಾ ೇಧರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 35

20 ಕಾಶಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಎಿಂಡ್ಕ ಹಾಶಮ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 29

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ ಕಾಳ  ದಡಭನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 38

20 ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಅಮೃತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 39

20 ಸಂಜು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 35

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಯವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 48

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ವಯಣ  ಡ್ಕ ಫಗಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಸುಯಭಮ  ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ನಿಂಗಣಣ  ಜಗದಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಅಮೃತ ಮಾತರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 35

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮೆಬೂಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿವೀ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿರ್ಲಷಭತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ  ಸಿದ್ನಾ ಭ ಡಡ ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮಾಳ  ಸಣಮಂತ ನಾಡಗರಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಿಂಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರೇಣಸಿದದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭೇಮಾಶ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗರ್ಲಾ ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಮೃತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗುಯಣ ಅ ಯ ಗೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಧರೆ  ತೆಗನೂರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಪೇಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ತಭಮ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 AILABAI ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚೆನನ ಫಷ  ಎಿಂ ಜಾಿಂಡೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 AILABAI ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಾಗ್ರಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಾಗ್ರಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭೂತ್ಯಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಹನನ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಬಗವಂತ ದತುತ  ನಾಯಿೇಡ್ಕ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮಾಲಿಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಯಣ  ಈಗ  ಸಲಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಹಾನಂದ ಮೄತಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ದವಯಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅನಾನ  ರೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2



20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಧನಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮಾದೇವಿ ಸುಭಾಷ್ ಜಮಾದ್ನಯಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಯಾಗ  ಸಲಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸುಶೇಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಾ ಭಾಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಂತೊೇಷ್ ಕೇೇಟಾಕಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಾಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಾಶನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗಜಾನಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಹುಚಚ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಪಂಡ್ಕತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿವೀ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭೇಮಾಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಪಾರುಬಾಯಿ ನಯಸಿಿಂಗ್ ಜಾಧವ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 RAMABAI ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಯಸಿಿಂಗ್ ಭೂತಲ್ ಜಾಧವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Injepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರ್ಲಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಿಂಗ  ಗುರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 DESU ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿವೀ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಂಕರ್ ಸಿಂಡ  ಚಲವಾದಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಿಂಗ  ಮಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗುರುಫಷ  ಕುಿಂಭಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Jilladpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಲಕಿೂ ಮ ಪುತಾ  ಮಾಲಿಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶವಾನಂದ ಅಡಕಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಾಶನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಕುಿಂತರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾಗಮು  ಕೇಟಾಾ ಕಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಾ ೇದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗಣತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿವೀ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಾ ಭು ಗುದ ಗಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಪೃ ರಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ನಿಂಫೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಭಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಬುದ ಲ್ ಗಫಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 MD ಖಾದಿೇರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ತ್ಯರಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗಿೇತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಮೇಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ದಡಡ ಭನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಹುಲ್  ಬಿರಾದ್ನರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BOMMANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ದ್ಯಿಂಡ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಜಯಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲ್ಾ ೇವ  ಯಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಾಬುರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Namwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ  ಪಾದಶೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Namwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಯಷಯಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ರುಕೇಮ ದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ಚಾಿಂದಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ವಕುಿಂತರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ನಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 4

20 ರೂಪಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 8

20 ಚಂದಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Namwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಗುಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರಾಭಚಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಚಂದಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸಂತೊೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಕುಶ್ಯಲ್ ಚಂದಾ ಶೇಖಯ ಯತಿಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ವಶಕರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3



20 ಅಬು ಉಬೈದ್ ಅಬು ಉಭರ್ ಸಿದಿದ ಕಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಎಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gajalapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಕಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಣಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಸಣಮಂತ್ಯಾ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Medak Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಗುಿಂಡುರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shaklatpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Shaklatpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ವಿನಾಮಕ್ ಬಿ ಬಳಭಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Kompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಚಂದಯಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಾ ಭುಸಾೀ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gajalapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಅಪಾ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA Gajalapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ರಾಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಷಯಷೀ ತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ತ್ಯರಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಾಿಂತು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 SIDDU ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಯವಿ ಚವಾಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Sompalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸುನೇತ್ಯ ಕುಲಕಣಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 SIDDU ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜೇಶ ಸಂಜೇವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI RANJOLA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಾ ಭು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶೆವು ಚವಾಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಮಾವಕ್ ಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Rudrawaram Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 18

20 ಸಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸನಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಹೇಮಂತರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶವಾನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಬಳಭಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದದ   ಪೂಜಾರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲ್ಾ ೇವ  ಭರಿ್ಲನ ರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Namwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mailwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿಂಕಟಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ದೇವಿಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅತಿೇಶ್ ಪಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಟೊಾ ರ್ಲಾ  ನಭಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಕಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಮಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅಿಂಬಿಕಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hanmanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಶಕರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಹೇಮೃ ಿಂಗ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ದೇವಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಯತನ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಯಹಿೇಮ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ತುಕಿಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸೈಮದ್ ಖುಷಿೇಾದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ತಿ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಪೇಮಾಾ ಗ್ರಲಿಫಸಾಬ್ ರ್ಲಠಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Lohada Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮಾಣಿಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದ್ನಧ ರೂIMಾ  ನಿಂಫಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲ್ಾ ೇವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಾ ಭು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ತುಕಾರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶವಾನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ರೇಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸುರೇಶ್ ವಾಡ್ಕಯಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗೇದ್ನರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಲಿರಾಮ್ ರಾಥೇಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನರೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2



20 ನಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾಗೆಾ ಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿಂಕಟಾಾ ಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಗೇಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮೆರ್ಲರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶವಾನಂದ್ ರೇಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅಬುಾ ಲ್ ಜಫಾ ರ್ ಗಿರಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಣುಮ ಖಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅನಸೂಯಾ ಎಸ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಿಂಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hoshalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಾಯಿಫನನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಬಾಬುರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಲಿಿಂಗರಾಜ್ ಯಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲ್ಾ ೇವ  ಯಸಂಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭೌರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಂತೊೇಶಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾಗಿಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ತಿ ಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Neelhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಇಕಾಾ ಲ್ ಅನಾೃ ರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಒಮಾನ ತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಧೂಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶೇಖ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ತುಳಸಿರಾಮ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಯಮಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sangavi(T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗುರು ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗುರು ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅಿಂಫರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ದಂಡ  ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಎಸ್ ಕಿವಟ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಿಂಜುಮ್ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಗುಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅರ್ಲಾ ಬಕ್ಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Nagasanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಪೇಯಶೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಹಿಯಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಿಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಹುಸೇನ  ಆಲ್ಕರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸೌಕಾರಿ ನಯಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾಗಭಣಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕೃಶಣ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಯಷ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಷಫನಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಹುಸೇನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ದವಯಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಬಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮೆಬೂಬ್ ಅಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Bomdepalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಶ್ಯಪ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸನುಮಂತು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿರೂಪಾಕ್ಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಲಚಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಣಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜಮಶಾ ೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹೆ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮೇನಾಕಿೂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕರ್ಲು ಣರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಬಾರ್ಲಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಷಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಾನಾಾ ಯ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶೇಭಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಆದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಾ ಭು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನೇಲಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BOMMANALLI Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅರ್ಲಾ ವುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಾ ಭಾಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಪುಟರ್ಲಬಾಯಿ ನಾಗುರೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2



20 ಅಶೇಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅಶೇಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kachwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಾಿಂಟ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಾಿಂಟ್ರ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rangwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ದೇವಿದ್ನಸ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ದೇವಿದ್ನಸ್ ಗದದ ಳೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜು ೇತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರಾಜಶಾ ೇ ಅಣಣ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಕಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಎಿಂಡ್ಕ ಭಸಿಯುದಿದ ೇನ್ ಜಸಗಿೇಯದ್ನರ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಜಗನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಂಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಕಾಿಂಟ್ರ  ನಾಗ  ವಿಭೂತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರಾಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಭಶ್ಯಖಾ ದದ ಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವೈಶ್ಯಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಾಯತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 8

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಅಪಾ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ವಿವೀ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಫಕಿತ ರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಫಕಿತ ರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಹುಷನಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ದೇಸು ಖಿೇರು ಚವಾೄ ಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ದೇಸು ಖಿೇರು ಚವಾೄ ಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ದೇಸು ಖಿೇರು ಚವಾೄ ಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಬುದ ಲ್ ರೆಸಮಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಯಣಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ರುದಾ ಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಬಾಹುಫಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ನಾಗಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿಂಕಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಬುಗಾಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಖಾಜಾ ಮೇಯಿನುದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಂಕೄಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಮಾಲಿತಿಯಾಲಿತಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿವೀ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶ್ಯಮ್ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Kontanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 23

20 ಲಿಿಂಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಾಗಿಂದಾ   ಪೊೇಲಿಸ್ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಎಸ್ ತಳವಾಯಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 16

20 ಶ್ಯಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕಾಟ್ರಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಯೇಗ ನಾಮಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಪೆಿಂಟಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಾಗಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಮಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 VITHABAI ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಲಾ ಣಣ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಪಂಡ್ಕತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಗುರುಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಕಾಶೇರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಹಿಯಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗುಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಾಮುಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸುಿಂದ್ಯಾ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗೌಡ  ಉಳಿ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಪೇಮಾಾ ಗ್ರಲಿಫಸಾಬ್ ರ್ಲಠಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಪೇಮಾಾ ಗ್ರಲಿಫಸಾಬ್ ರ್ಲಠಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಪೇಮಾಾ ಗ್ರಲಿಫಸಾಬ್ ರ್ಲಠಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಪೇಮಾಾ ಗ್ರಲಿಫಸಾಬ್ ರ್ಲಠಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭೇಭರಾಮ ಭಲಾ   ಸಯಳಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಭೇಭರಾಮ ಭಲಾ   ಸಯಳಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭೇಭರಾಮ ಭಲಾ   ಸಯಳಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಭೇಭರಾಮ ಸಯಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20



20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಭೇಭರಾಮ ಸಯಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಭೇಭರಾಮ ಸಯಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಭೇಭರಾಮ ಸಯಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 12

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಭೇಭರಾಮ ಸಯಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಭೇಭರಾಮ ಸಯಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಭೇಭರಾಮ ಸಯಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಬಾಯಿ ಭೇಭರಾಮ ಸಯಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿದ್ನು ಧಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿದ್ನು ಧಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಯಸಿ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಾಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಹೇಮಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಾಗಣಣ  ನಲ್ಕರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಯವಿಚಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮಾಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಹಿೇರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅಣಾಣ ರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕಭಠಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮೇಸಮ ದ್ ಅಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಹಾಿಂತ  ಕುಿಂಬಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಆನಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಹೇಬೂಬ್ ಅಲಿ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Hulgoal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಜಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅನನ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗುಿಂಡೇರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ತಿ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅನತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ನಾಭದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಪಾಡೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಪಾಾತಿ ಚನವಿರಾಮ ಹಿರೇಭಠಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಯಮವೀ ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಫಷರಾಜ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ವಿೇಣಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಬಾಲಚಂದಾ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಆಕಾವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಯಜಕ್ ಅಸಭದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಚಂದಾ ಕರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚನನ ಭಮ  ವಾಣಿಕಾು ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಚನನ ಭಮ  ವಾಣಿಕಾು ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಡ್ಕವಾಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಭಡ್ಕವಾಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಜೇರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ನಜೇರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮುನೇರ್ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಮುನೇರ್ ಟ್ರಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಗುರುಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಗುರುಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ನಬಿಪಾಟೇಲ ತಿಲಗುಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ನಬಿಪಾಟೇಲ ತಿಲಗುಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಶರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ದಡಡ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ದಡಡ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ಫಜಂತಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಬಾಹುಫಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ರಿಯಾಜಾಖ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಿಯಾಜಾಖ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಶ್ಯಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಶ್ಯಿಂತಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಮೌರ್ಲಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಮೌರ್ಲಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಸುಧ್ವಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 45

20 ಸುಧ್ವಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಷವಿತ್ಯ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಪರಾಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sangavi (M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ನಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ನಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50



20 ಶಲಿಿಂಗ ಫಡ್ಡ್ಡಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಶಲಿಿಂಗ ಫಡ್ಡ್ಡಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಗುರುಶ್ಯಿಂತಭಮ  ಅಪಾ ರಾವ್ ನಲ್ಕಾ ರುಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಚನನ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಚನನ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಚನನ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಚಿದ್ನನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಚಿದ್ನನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 7

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಭಹಾದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಜಹಿೇರಾ ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಪಕಿೇಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ನಯಸಿಿಂಸಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಬಾಷಯಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಅನಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಪಾು ಟ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಶನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಪಾಿಂಡುಯಗ ಹಿತ್ಯಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಷಯನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಶೇಷದಿದ ೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಸುಭಾಷ್ ಸಡ್್ಪಾು ಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ರ್ಲಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ಪಾಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 6

20 ಸಮೇದ್ ಮಯಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 50

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sangavi (M) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಯವಿೇಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ವಣಾಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kalkhamb Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 35

20 ಸುಶೇಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Handerki Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 45

20 ಗುಿಂಡಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಸುಧ್ವ ಬುಯಣಾಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ ಬುರಾನಾಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 35

20 ರಾಜೇಿಂದಾ . ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶ್ಯಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 DATTA ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bhutpur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 16

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 23

20 ಭಹಾಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 23

20 ಫಷಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಪಾಾತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಆನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಸಾರು ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸುಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Jakanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಷರಿತ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 40

20 ತ್ಯರಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 35

20 ಅನಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 5

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಣಮಂತನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Mallabad Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI BANNURU G Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 4

20 ಮುತುಾ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅರ್ಲಟ ಫ್ ಹುಸೇನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಅಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಹಿಬೂಬ್ ಅಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸೇನುಬಾಯಿ ಭದನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Batgera(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ವೈಶ್ಯಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಚನನ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ ರಾಭಣಣ  ಬೈಯಭಡಗಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಪೇಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಶವಾನಂದ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ನಾಗಭಮ  ಬುಯಣಾಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಚಂದಾ ಶ್ಯ ಬುಯನಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಲಕಿೂ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗೇಪಾಲ ತಳವಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 30

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಪೊೇದ್ನದ ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Munkanpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ದತ್ಯತ ತೆಾ ೇಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಅನೀ ರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಅನೀ ರ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2



20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Rajola(K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ಸಂಜೇರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ವಯಣ  ದ್ಯಡಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Udgi Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಕುಮಾಯಸಾೀ ಮ ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಮು  ಹಿರೇಭಠಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 MALENDRA ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ತಿ ೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಹಾನನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಹಾನನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 2

20 ರಾಕಶ್ ಸಿಿಂಧೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಅಬುಾ ದ್ಯಲ್ ಕರಿೇಿಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 15

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ನರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Allhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಫಷಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 13

20 ಭಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Konapur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸುಗಳ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಸುಗಳ ಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗೇಕಣಾ ಭಕಾನೄ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ಗೇಕಣಾ ಭಕಾನೄ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Nachawar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 10

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sangavi(T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Satpatanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶೇಖ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶೇಖ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಯವಿೇಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಯವಿೇಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Mugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Neelhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 14

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hoshalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಹಾಿಂತೇವ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಪಾಟೇಲ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bibhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಭಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಭಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ನರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hunsanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷರಾಜ ಬಿರಾದ್ನರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 25

20 ಷವಿತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಷವಿತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗ್ರಮತಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kachur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭೇಭರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಚನನ ಭಮ  ವಯಣ  ವಾಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಹೇಶ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಹೇಬೂಬ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Surwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಜಗದಿೇಶ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಹಾಿಂತೀ  ವಿಠಠ ಲ್ ಉಜನಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಾ ೇಶಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭೌಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bhimnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಫಷವಂತ್ಯಾ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಚಿನಭಲಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಷವಿತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Konkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Taranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಷರೂಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Taranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಕನಾು  ಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Surwar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಮಂಜುನಾಥ ಜಮಾದ್ನಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸುಶೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸುಶೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Konkanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸಂತೊೇಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಡ್ಕವಾಳಮು  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಭಡ್ಕವಾಳಮು  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ವಿೇಯಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಶುಶರ್ಲಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಸುರೇವ ಜಮಾದ್ನಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರೇಣಸಿದದ  ಫಷ  ಕಳಶೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ನಾಗವ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರೇಶನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ರೇಣಸಿದದ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 20

20 ಅಿಂಬಾರೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bhimnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(1) Liquid 3

20 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕಾಳಶೆಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Liquid based Consortia 3

20 ಯಸೂರ್ಲ ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM MUDOLA MUDHOLA Liquid based Consortia 5

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Malkapalli Liquid based Consortia 3

20 ಾ ಷನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Liquid based Consortia 5

20 ಸಿದ್ಯದ  ಎಸ್ ಉಪ ನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಿಂಗ  ದಡಡ ಭನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Mugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಮನಾಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20



20 ಖಾು ತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hoshalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣಮು  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಂಕಯಲಿಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ವಯಣಮು  ಹಿರೇಭಠ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಬಗವಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಜಟ್ರಟ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸೇಭೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಮೃತಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ದೇವಿಿಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 AVVAPPA ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಂಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಿಶ್ಯಲಕಿೂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಷಯನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kolkunda Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 5

20 ಭೂತಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 5

20 ಅಮೃತ ಮಾತರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 6

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 6

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 4

20 AILABAI ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 6

20 ಭಾಗ್ರಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 5

20 ಭಾಗ್ರಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 5

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 6

20 ಭೇಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 4

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 6

20 ಸಣಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 4

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ಜಗನಾನ ಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ಭೂತ್ಯಳ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 4

20 ಸಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ರ್ಲಲು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Liquid based Consortia 3

20 ನಿಂಗ  ಗುರು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 DESU ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Madhwar Liquid based Consortia 3

20 ಉದಮಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Imdapur Liquid based Consortia 3

20 ಸುಿಂದಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Liquid based Consortia 3

20 ಭಲಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Nagasanpalli Liquid based Consortia 3

20 ನಿಂಗ  ಮಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ಗುರುಫಷ  ಕುಿಂಭಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ಲಕಿೂ ಮ ಪುತಾ  ಮಾಲಿಗಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ಕಾಶನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ವಕುಿಂತರ್ಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ನಾಗಮು  ಕೇಟಾಾ ಕಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಶಾ ೇದೇವಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಗಣತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಬಾಬು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Lingampalli Liquid based Consortia 3

20 ವಿವೀ ನಾಥ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಾ ಭು ಗುದ ಗಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಸುಭಾಷ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Liquid based Consortia 3

20 ಅಪೃ ರಾ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Liquid based Consortia 3

20 ನಿಂಫೀ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಸಾಮಫಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ನಭಾಲ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Liquid based Consortia 3

20 ಅಬುದ ಲ್ ಗಫಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Liquid based Consortia 3

20 MD ಖಾದಿೇರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ತ್ಯರಾಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Liquid based Consortia 3

20 ಗಿೇತ್ಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Liquid based Consortia 3

20 ದ್ಯಿಂಡ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ಗುರುಪಾದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Liquid based Consortia 3

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Benkanhalli Liquid based Consortia 10

20 ಫಕಿಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Mushthalli Liquid based Consortia 5

20 ನ್ ಚೌಡ್ಡ್ಪುಯಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Turnur Liquid based Consortia 5

20 ರುಕಮ ಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Liquid based Consortia 5

20 ಭೇಭರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಡ್ಡ್ಪುಯಕರ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Raghapur Liquid based Consortia 7

20 ವೈಕುಿಂಠದ್ನಸ್ ನೇಲಕಂಠರಾವ್ ಚೌಡಪುಯಕರ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Liquid based Consortia 5

20 ಭಹೇವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಚೌಡ್ಡ್ಪುಯಕರ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gudanhalli Liquid based Consortia 5

20 ವಿಠಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Dugnoor Liquid based Consortia 5

20 ಫಷಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Liquid based Consortia 5

20 ಖೇಭಸಿಿಂಗ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Bilkal Liquid based Consortia 10

20 ಚೌಡಪುಯಕರ್ ಶೇಶಗಿರಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Kodla Liquid based Consortia 10

20 ಭಸದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Liquid based Consortia 10

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Liquid based Consortia 10

20 ಟುಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Gundahalli(B) Liquid based Consortia 10

20 ಬಾಬುರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Sindhanmadu Liquid based Consortia 10

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Madna Liquid based Consortia 5

20 ದೇವಿಂದಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Chitkanpalli Liquid based Consortia 4

20 ನಿಂಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Liquid based Consortia 4

20 ಅಬಾಾ ಷ ಅಲಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Biderched Liquid based Consortia 3

20 ಲಲನಾಸಾಬ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3



20 ಬಾಬುರಾವ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಹಾಜ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 5

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Adki Liquid based Consortia 3

20 ಸಿದದ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Organic Manure 1000

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Organic Manure 1000

20 ಮಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bibhalli Organic Manure 1000

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bibhalli Organic Manure 1000

20 ಶಾ ೇಭನತ ರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Organic Manure 1000

20 ದ್ಯಿಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Organic Manure 1000

20 ಷಕೄಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Organic Manure 1000

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Organic Manure 500

20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Ernapalli Neem Cake Ferilizers 300

20 ಶಕಾಿಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Neem Cake Ferilizers 250

20 ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Neem Cake Ferilizers 300

20 ಶಾ ೇಮಂತ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Samkhed Neem Cake Ferilizers 300

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kukunda Neem Cake Ferilizers 300

20 ಗೌಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Neem Cake Ferilizers 250

20 ತಿ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Neem Cake Ferilizers 100

20 ಫಷರಾಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಶಪುತಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಶ ಗೌಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Lohada Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Mugnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಶ್ಯಿಂತಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Kachur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 40

20 GEMU ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಅನಾನ ರೆ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM NRUPATUNGA NAGARA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಸಣಮಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hanganhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 40

20 ಸನಮಂತರಾಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಶವಾನಂದ ರೇನ್ ಮಾಡರ್ಲಗಿದೆಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಶ  ನಟಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ವಿೇಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಶಪುತಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ವಯಣ ಗೌಡ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ರಾಜಳಿ್ಳ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಈಯಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bijjanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 MAMATA ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಯತನ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hunsanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 30

20 ಶಲಿಿಂಗಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM KODLA Devnoor Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid100

20 ಅಿಂಜ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM ADAKI Jilladpalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 1

20 ಎಿಂಡ್ಕ ಮೄಸಬೂಬ್ ಮಂಗಲಗಿಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bhimnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಂಕರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶಂಕಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಅನೄನ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶ್ಯಭಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಇಭಮಮ್ ಬಿೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಜು ೇತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ನಾಗಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM KURAKUNTA Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ರಾಚಮು ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Neelhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಮೆಬುಬಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Rajivnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸೈಮದ್ ಮೇಯಿಜುದಿದ ೇನ್ ಜಾಪರ್ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಅಬುಾ ಲ್ ಜಬಾಾ ರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಎಯಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚಂದಾ ಶೇಖಯ ಮಲಭನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಚಂದಾ ಶೇಖಯ ಮಲಭನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಸುರ್ಲತ ನ ಬೇಗಂ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಇಶ್ಯಕ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕೃಶಣ  ಕುಲಕಣಿಾ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಪಯಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Beeranhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಟಾಲಿಿನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 10

20 ಭಸದೇ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Meenhabal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಾ ಣಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hanganhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದಾ  ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bibhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶ್ಯಯದ್ನ ಬಾಯಿ ಚವಾನ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bhimnagar Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಬುದ ಲ್ ನಬಿ SAB ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಷಣಣ  ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಷತಿೇಶ್ ದಿಂಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅಜುಾನ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶರಾಜ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hanganhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಣಿಕಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ ಫಷ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Tottanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಾಗ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bibhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸನುಮಂತರಾಮ ಸಯಗಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಕಸೂತ ರಿಬಾಯಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Arebommanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಭಲಾ ಭಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Bibhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ದವಯಥ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸಂಗಮವೀ ಯ ಸಟಟ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಮಾರುತಿ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Telkur Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶಾ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಕಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hayyal Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಅನನ ಪುಯ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Habal (T) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ ಪಾಟೇಲ್ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಸನಮಂತ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Malkhed (J) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಚಂಡ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Hunsanhalli Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ಶವಯಣ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Yadga Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20



20 ಗೇವಿಿಂದ ಕಲಬುಯಗಿ SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Micronutrients mixturs-Foliar Spray Grade I(2) Liquid 20

20 ನಯಸಿಿಂಲು Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಸಿಿಂಲು Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಭಸದೇ Kalburgi SEDAM KODLA Turnur Emamechtin Benzoate 5% SG 3

20 ಭಸದೇ Kalburgi SEDAM KODLA Turnur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹಿೇರಾರ್ಲಲ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಮಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶ್ಯಭ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಚೇಟ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಕೂಾ ಲ್ ಭಮು Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದ್ನಮ ತಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿೇತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಕಯ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಂಕಟ್ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷಮ  ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೆಸೂರು Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೈಡ್ ಭಸೂದ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜೇವೀ ರಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಯಾ Kalburgi SEDAM KODLA Kalkhamb Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯವಿೇಿಂದಾ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಿನನ ಮು Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೌರ್ಲನಾ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷಫನಾನ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕರಿಮ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಗಯಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಘವಿಂದಾ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಷಾ ಿಂ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಖಾಜಾಮೆನದಿದ ೇನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಈಯಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದಾ ಮು Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆವಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂಡ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರೇಣಸಿದದ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗಗಾದ್ನರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನನ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲೇಕಣಣ  ಭಂಜ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸನಮಂತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಬಿಾ ರಾಭಮು Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಾಫಕ್ಷರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದ್ನನ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಿಿಂಗರಾಜ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆವಾ ಭ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಾಬು Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭವ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಷಣಣ  ಭೇಭ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷತಿೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಂಕಟೇಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಾಿಂಕಾು Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಚಿನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತಿ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹುಸೇನ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೆಮು ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇಗ್ರಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತಿ ಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಹುಸೆಿಂತಭಮ  ಮಲಾ   ಎದ್ಯದ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನುಮಂತು Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಂದಕುಮಾಯ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅನನ ಪುಯ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನಮಂತ ಸಡದ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5



20 ಕಾಶೇರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹಾಿಂತಮು Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕಿೂ ಮ  ದೇವಿ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇಗಳ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕವಿತ್ಯಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹೇಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತೇಜು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಿಂಗ  ಗಲಾ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಂಜೇ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನಮಂತ್ ಗಲಾ  ಗ್ರು ಿಂಡರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪಾಾತ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ  ಶೇರಿ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷತು ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದಡಡ  Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಂಕಟ ರಾಠೇಡ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಾಿಂಕಮು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಮಶಾ ೇ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಿಾ ಖಜುಾನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನಮಂತರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಷಯಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Turnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಣಣ  ಉಶ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ ಪುಮಾಾ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಾರುತಿ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಫನಾನ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸುದವಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಮಶಾ ೇ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮರಿಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶ್ಯಿಂತಿ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಾಿಂಕಮು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಉದಮಕುಮಾಯ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪೆಾ ೇಮಾತಿ Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದಡಡ  Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹೈದರ್ SAB Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಮುಲು Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದ್ಯಗಾ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಾ ಕಾಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಭಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಭಕೃಶಣ ಮು Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮೃತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇಗುಲನ್ SAB Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೇವಿಿಂದ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಫೀ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಮುನಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಾರ್ಲಳುದಿದ ೇನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಗವಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿೇನ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದ್ನಾ ಭರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಿಂಗಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷರೇಜನ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ ಕರ್ಲಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಶ್ಯಲಕ್ಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದ್ನಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬುಗಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಫನಾನ Kalburgi SEDAM KODLA Kalkhamb Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕರೆ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದದ  Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಬಿೇಬ್ ಪಾಶ್ಯ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತಿ ಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಂಕ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5



20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಗವಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಿಶಟ  ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿಿಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ ಕಡಫಗೇನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇೇನ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜು ೇತಿ.ಕಂಕುತಿಾ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಆಮೇನ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಿ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶೈನಾಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇಕಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಂಕಟರಾಮುಲು Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷವಿತ್ಯ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಭಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪಾಿಂಡುರಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Kalkhamb Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಣಣ  ಭೇಭ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 BADE SAB Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Kalkhamb Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಾಿಂಕಾು Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕಿೂ ಮ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Turnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮುನಾನ  ಚವಾೄ ಣ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಕಯ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇೇಸನ್ ರಾಥೇಡ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದ್ಯಗಾಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಭೇಭನನ ಳಿ್ಳ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಿವನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Turnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶ್ಯಿಂತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇವಿಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನೇಲಿ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಗ್ರಾ ು Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂಡ್ಕಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇಗಲು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷರೇಜಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮೃತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಿಂಜಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದದ ಣಣ  ನನಕರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹುಸೇನಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಿಭಳ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಆವ Kalburgi SEDAM KODLA Mailwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪಾಾತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಖಾಸಿಮ್ SAB Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭೀ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಕರ್ ಅಲಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಪಾಾತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭನಾನ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಖಾಸಿಿಂಬಿ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಈಯಭಮ  ರಾಜೇಲಿ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇಗಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹೇಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭವ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿೇಣಾ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲೇಕ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಮಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಮು  Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನತು  ಭತುತ  ಎಲ್ ಪೂಜಾರಿ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೌನಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5



20 ಸುಮತಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಭರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಮುನ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಶೇಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇಕಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಭಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Kalkhamb Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷವಿತ್ಯ Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಂಜುನಾಥ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದೇದ್ನಸ್ ಪೇಟರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದದ  Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕವಿಠ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾರಾಮಣ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೆಬೂಬಿ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಂಕಟೇಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶ್ಯಿಂತಮೂತಿಾ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ದ್ಯಗಾ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹುಸೇನ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಣಣ  ಮೇಗಲ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನುಭ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭನೄಮಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಾ ೇದೇವಿ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾಫರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅನನ ಪೂಣಾಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇಗುಲನ್ SAB Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾವಿತಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಭರ್ಲ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯಮಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹಿರಿಮ ನಾಮಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಂಜುಕುಮಾಯ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾರಾಮಣ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಖಂಡು  Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಾಗಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 AILREDDY Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಹೇವ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶ್ಯಯದ್ನ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾಹೇಬ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಭಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಾತಿಮಾ ಬಿೇ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಾ ಕಾಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷಣಣ  ಮೇಗಳ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶೆೀ ೇತ್ಯ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸಭದ ಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಾಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಂತೊೇಷ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷತು ನಾರಾಮಣರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಯಮಶ್ ಸಡದ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಾಷಾಮೇಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೇಭ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಂಕಟರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಾ ಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಬದಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಪುತಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮುರುಗಿಂದಾ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆವಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮರಾಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷಯಾಬು ನಾಟೇಕರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ವಿೇಯಣಣ  ಗೌಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಮೃತ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶೇಕ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಲಿಿಂಗಮು Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೌರ್ಲನಾ ಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಯಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಾ ೇಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಇಿಂದ್ಯಭತಿ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾರಾಮಣ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲೇಕಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ  ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗೇಧಾನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಣಮಂತರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ  Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೌಲನ್ ಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಭು ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಗಳಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನಸೂಯಾ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಹಾಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗಮು Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಈಯ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸುಭಲತ್ಯ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲಕ್ಷಮ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗೇಪಾಲರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಂಬುರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇೇಸನ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕರೆ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯನಜ್ ಬಿೇ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸನುಮಂತು Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಉಮಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಮು Kalburgi SEDAM KODLA Kalkhamb Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಶಾ ೇಧರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚನನ  Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಗನಾನ ಥ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಾ ಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಿಶಟ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದ್ನು ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕಣಿಾ Kalburgi SEDAM KODLA Rudrawaram Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಆನಂದ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಲ್ಾ ೇವ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಲೇಕ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮುನಾನ  ಚವಾೄ ಣ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಗಲು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸನಮಾಯ್ ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಭಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಭಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದೇವಿಿಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಮಭೇಮ್ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪೇರು ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸನಮಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾರಾಮಣ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲ್ಾ ೇಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಮು Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಂದ್ನು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭರ್ಲ ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಮಭೇಮ್ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದೇವಿಿಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸರಿನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೆಲ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಭಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಂಕಟಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ಸಣಮಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬಂಗ್ರಯ Kalburgi SEDAM KODLA Rudrawaram Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದೇ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅನಂತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಶೇಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದೇವಿಿಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಚ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಯಷಯಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿೇರೇಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಮ ರೇಖಾ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಮ ರೇಖಾ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಶಕರ್ಲ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 6

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಾಣಿಕೄಾ ಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಚಂದಾ ಕರ್ಲ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶಾ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುಡುಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಿಶಟ ಮು Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮಲಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭಷ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಗಳ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಠಲರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿೇಯಶೇಕರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಫಷಣಣ  Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇಗಳ Kalburgi SEDAM KODLA Turnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಡಡ  ಬುಗಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದೇಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಮಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Mailwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಫಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಬುದಿದ ೇನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಬದಾ ಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷರುಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭರಾವ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಬಿಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಹೆಭರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪಾಾತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅನಂತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನೇಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಷಕಾ ು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ಾ ಕಾಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನೇಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಧಮಾ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಷರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೇಬಾಾ ು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮೇಗಳ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಗೇಪಶೆಟಟ  ಅಣಾ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಆವ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದದ  ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭೇಭವ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಂಕಯಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಭಗುಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಂಗ್ರ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಚಂದ್ನಾ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಾಣಿಕಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ತಿಭಮ ೀ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಗದಂಫ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿೇಯಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿೇರಾರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಚಿನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಆವ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಬುದ ಲ್ SAB Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅನಂತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅನಂತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಆಿಂಟ್ರಾ ಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಿಂಜಲ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಆವ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ASHOK Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಬಾಸಾ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಜನಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Emamechtin Benzoate 5% SG 1



20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅಪಾ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಾ ೇಶೈಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಲಕಿೂ ಮ  ದೇಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅಶೇಕ್ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿೇರೇಶ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಆನಂದ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅಣಣ   ಭಡ್ಕವಾಳ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗುರ್ಲಿಂ ಮಜಾದ ನ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಭಕೂದಮ್ ಅಲಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿಂಕಟರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿಂಕಟರಾಮ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಕರ್ಲತಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಜ ರಾಘವಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಫಷಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಆನೄ  ಭಣಿಗಿರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Hunsanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಾಯಿತ್ಯಬ್ ಶ್ಯ ದವಾಶ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಂಜುಳಾ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ತವಾಬ್ ರಾಜ Kalburgi SEDAM SEDAM NRUPATUNGA NAGARA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗಿರಿೇಶ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿೇಯಬದಾ  Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗುರುದೇವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸಂಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗುರುದೇವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸಂಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಮಯುದಿದ ೇನ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರೇಣುಕಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ತ್ಯರಾಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 MADEPPA Kalburgi SEDAM SEDAM Mugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸಷನಮ ಮ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಪಾವಮ್ ವಿಂಕಟ್ ನಯಶಿಂಸ ರೆಡ್ಕಡKalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಯವಿೇಿಂದಾ  ಹೂಗ್ರಯ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವೈಜನಾಥ Kalburgi SEDAM SEDAM Bijjanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಚವಾಣ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Bhimnagar Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿದ್ನು ಧಯರಾವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗೈಫನನ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಾಭಲಿಿಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಪಂಥಿಕ ಮುನಾ ಕಾಶ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶೇಖಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಾಗನಾಥ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Lohada Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಜಹಿೇದ್ನ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ದವಯಥ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಕಾಶ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Kachur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಾಭಚಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅಮಾಶೆಟಟ Kalburgi SEDAM SEDAM Kachur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶರಾಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಜಗದೇ Kalburgi SEDAM SEDAM Bijjanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಶಕಂಠಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಸದೇ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಂಕಾ   ಪಾಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರೇಮು Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸುಿಂದಯಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗೌಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸವ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸಿದದ ರಾಭ Kalburgi SEDAM SEDAM Sangavi (M) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಾಗಿಂದಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಾಧಿಕಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಲಿಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸುಿಂದರ್ ಕುಲಕಣಿಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sangavi (M) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಾಭಚಂದಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Satpatanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ ಅರಾದಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Satpatanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಾ ೇನವಾಷರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಾ ೇನವಾಷರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ದಡಡ  ಶ್ಯಭ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ದಡಡ  ಶ್ಯಭ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುಸೇನ Kalburgi SEDAM MUDOLA Medak Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುಸೇನ Kalburgi SEDAM MUDOLA Medak Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಾಮುಲು Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಾಮುಲು Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1



20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುಸೇನ Kalburgi SEDAM MUDOLA Medak Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುಸೇನ Kalburgi SEDAM MUDOLA Medak Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಪಾಮು Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಪಾಮು Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಹೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಹೇಿಂದಾ  ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಪೆಿಂಟ  ಬಂತು Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಪೆಿಂಟ  ಬಂತು Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಜಮಪಾಲ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Kompalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ASHOK Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ASHOK Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಾವಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಾವಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಜಮಪಾಲ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Kompalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಜಮಪಾಲ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Kompalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಾವಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಾವಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುಸೇನ Kalburgi SEDAM MUDOLA Medak Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಹುಸೇನ Kalburgi SEDAM MUDOLA Medak Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಅಶೇಕ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅಶೇಕ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸನುಮಂತು ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸನುಮಂತು ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಾಣಿಕು ಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮಾಣಿಕು ಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಯಮಶ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಯಮಶ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭೇಮ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೇೇಸನ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೇೇಸನ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಶ್ಯಭಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಾಧ್ವ ಕೃಶಣ  ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 USHAPPA Kalburgi SEDAM MUDOLA Kadcharla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಷಣಣ  ಆವ  ಅಿಂತಾ  Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಸಾಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಾಭ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ರಾಭಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ದಮ ಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಯಷ  ಕುಣಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಲಕ್ಷಮ   ಗುಗಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಪೆದದ  ಬಂದೆಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA Kadlapur Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಷಫಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಪಾಾತಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿಂಕಟ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಾಭ  ಯಭ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿಂಕಟ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ವಿಂಕಟ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ವಿಂಕಟ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ವಿಂಕಟ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಂಕಟ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಂಕಟ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ವಿಂಕಟ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿಂಕಟ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿಂಕಟ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಸಾಮಬು Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಆವ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾರಾಮಣ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಸದೇಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಾ ೇನವಾಸ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭೇಭೀ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಉದಮಕುಮಾಯ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಅನಂತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಂಕಯಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಫಕರ್ ಅಲಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಪಾಾತಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುಫಾ ಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸಿದದ  Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಇಮತ ಯಾಜ್ ಅಲಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಖಾಸಿಮಾಲಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಜಗಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಸದೇ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4



20 ದೇಮಾನ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಲಕ್ಷಮ  Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಉಮಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 AILREDDY Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಹೇಿಂದಾ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ನಾಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಅಭರುತ್ ಭಂಡ್ಡ್ರಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಗುರುರಾಜ್ Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶಕಂಠಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಪುತಥ ಲು ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಾಗಿೇಯಥಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.2

20 ಕಿಶ್ಯತು Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಹೇವ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಪಾಟೇಲ್Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ತಿ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Turnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Turnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಮಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Turnur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇೇನ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಜು ೇತಿ.ಕಂಕುತಿಾ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಭಸಮ ದ್ನಸಜಯತ್ಯಲಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Kanagadda Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅಿಂತ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಅಿಂತ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೇಗಲ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೇಗಲ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೇಗಲ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಮೇಗಲ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿಂಕಟೇಶ್ ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಿಂಕಟೇಶ್ ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಾಗಿಂದಾ  ಾ ಸಾದ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM MUDOLA Medak Emamechtin Benzoate 5% SG 2.5

20 ಚಂದಿಾ ಮ ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Emamechtin Benzoate 5% SG 3

20 ಕವರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM MUDOLA Medak Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಕಿಶಟ  Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Emamechtin Benzoate 5% SG 1.5

20 ಚಿನನ  ಮೇಗಲ Kalburgi SEDAM MUDOLA Yenagundi Emamechtin Benzoate 5% SG 1.5

20 ರಾಘು Kalburgi SEDAM MUDOLA Medak Emamechtin Benzoate 5% SG 1.5

20 ಭಾಗು ಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA Buragpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ನಯಸಿಿಂಗ  ಎರುಕಾಲಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Emamechtin Benzoate 5% SG 1

20 ರಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Emamechtin Benzoate 5% SG 2

20 ಒಿಂಾ ಕಾಶ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Kachwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ರಾಘವಿಂದಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ನಯಷಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Madhwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸೌಭು Kalburgi SEDAM ADAKI Rangwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಯಣಮು Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.7

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.3

20 ಮೇೇನಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.8

20 ಪಾಾತಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Kachwar Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಅಿಂಫಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭೇಭವ Kalburgi SEDAM ADAKI BOMMANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಭಲಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನುರಾಟ್ರಲ್ Kalburgi SEDAM ADAKI BOMMANALLI Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi SEDAM ADAKI RANJOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ವಿಜಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಮೇೇಸನ್ Kalburgi SEDAM ADAKI RANJOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM ADAKI Jilladpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಾಗಿಂದಾ  Kalburgi SEDAM ADAKI RANJOLA Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.5

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಸಾವಿತಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಆವಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamechtin Benzoate 5% SG 0.1

20 ಅಮೃತಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪೆಿಂಟ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಮೇನ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗೇಪಾಲ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಸುರೇಶ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಪೈರಿ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಗಿೇಿಂದಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಶ್ಯಿಂತ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶರಿೇಫ್ ಖಾನ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ನಾಗಿಂದಾ  Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ವಿಶ್ಯೀ ರಾದು Kalburgi SEDAM ADAKI Imdapur Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಭಧುಸೂಧನ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(B) Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM ADAKI Sompalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6



20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Sompalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.4

20 ಶ್ಯಭ  ಗೌಡ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Sompalli Emamechtin Benzoate 5% SG 0.6

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 50 % EC 2

20 ನಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 50 % EC 2

20 ನಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 50 % EC 2

20 PRVATI Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಗ್ರಾ ಗಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Rajivnagar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ರಾಮಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Hunsanhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶ್ಯಭರಾಮ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭರೆ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಯವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಯೇಗಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Bibhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ತಿಭಮ ಮು Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ನೂಯಜಹಾ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Bibhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.25

20 ಶರಾಜ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಮಾಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜಶಾ ೇ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಯವಿಕಿಯಣ್ ಡ್ಕ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅರ್ಲಾ ವುದಿದ ೇನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ರಾಭಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿೇರೇಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಸುಮತ್ಯಾ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಂದಿೇಪ್ ಎಚ್ ಬಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 MAKTUMSAB Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷಮು ದ್ ಮೇಸಬೂಬ್ ಮಯಾKalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಶೈದ್ನ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಶೈದ್ನ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಮೇೇಸನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶೇಖ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭಸದೇ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ನೇಲಕಂಠ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಇರಾಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 USMAN SAB Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜೇಿಂದಾ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಕಾವಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪಂಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಂಜುನಾಥ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಷಜಜ ನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 BIBI Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಂಜುನಾಥ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಷಲಿೇಿಂ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಹಾಜಮಮನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಭಾಲ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಶಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ರಾಭಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 USMAN SAB Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜೇವೀ ರಿ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷದ್ನಶ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬೇಗ್ರಿಂಬಿ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಮೌಲನ್ SAB Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗುಡುಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬೇಗ್ರಿಂಬಿ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶವಾನಂದ್ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯಬಿಯಾ ಬಿೇ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಬುದ ಲ್ ಯಶೇದ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಸುಮಯಾ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಾಹೇಬಿ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2



20 ಪೇರ್ ಅಸಮ ದ್ SAB Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.5

20 ಕಾಶಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಸೈದ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗುರುನಾನ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷರಾಜ ಭೇಭಶಂಕಯ ಬಿಿಂಗೇಲಿKalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಹುಚಚ   ನಾಗ  ಕಣ್ಣೇಳಿ್ಳ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲಕಿೂ ಮ  ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಲ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ   ತುಕಿೇಿಂಡ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಬಾಬು ಭಲಿ  ಗುಜಜ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಐರಿಶ್ ರುದಾ   ಸರ್ಲಾ ಪುಯ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಕಾಯಜೇಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲಮ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಾ ಭುಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಾಶ ನಾಥ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯೇಗಿತ್ಯ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.2

20 ಭನಂದ್ ಭೇಭರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜು Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 IMAMBU Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮಂಗ್ರಾ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಜಮಕುಮಾಯ ಫಯಡೇಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬೌಯಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಾಷಾಬ್ ದಿಟಗಿ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.4

20 ಮೆಬೂಬ್ ಬೂದಿಹಾಳ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗುರುಸಿದದ   ಶವಯಣ ಡಳಿೆKalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಾ ಭಾಕಯ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶ್ಯಲ್ಬೈ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗ ಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭಸದೇ Kalburgi SEDAM SEDAM Mugnoor Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭಸದೇ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಗುರುಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಫನುನ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಫಷಣಣ  Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಅಪಾ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಲಲಿತಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಣುಮ ಖ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಮೇಸಮ ದ್ ನವಾಬ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಸಂಗ  ಚೇಯಗಸಿತ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ನಾಗಣಣ  ಚೌಡ್ಡ್ಪುಯ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಚಿದ್ನನಂದ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಲಕಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಉದಮಕುಮಾಯ ಹಾಸೂಾರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಉಮಶ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ವಯದ್ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sangavi(T) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಪುತಾ  Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Neelhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶರಾಜ್ ಭಹಾಗ್ರಿಂ Kalburgi SEDAM SEDAM Bhimnagar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭೇಮಾಶ್ಯ Kalburgi SEDAM SEDAM Sangavi (M) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಪಾಾತಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಯಭವಟಟ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಇಿಂದ್ಯಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಪುತಾ  Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ರಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಮು Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಸಾಮಫಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಸುಲೇಚನ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಪುಜಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಚೆನನ  Kalburgi SEDAM SEDAM Hanganhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಖಾು ಭಲಿಿಂಗ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ರಾಭನಿಂಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Konkanhalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶ್ಯಿಂತ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಫಷಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಅನಲಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ನಲಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಕಸೂತ ಯಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಅಶೇಕ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಸನುಮಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಜಮಶಾ ೇ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಗುರುಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಮಾಶ್ಯಕ್ ಸಾಬ್ ಬಿಲುಾ ಿಂಡ್ಕ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಯಹುಮ ಿಂಸಾ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಾ ವಿೇಣ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ಶಲಿಿಂಗಮು Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 1

20 ವಕುಿಂತರ್ಲ Kalburgi SEDAM ADAKI Rangwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಭಜ Kalburgi SEDAM ADAKI Rangwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದಷತ ಗಿರ್ ನಬಿೇಸಾಹಾಬ್ ಮುಜಾರ್Kalburgi SEDAM ADAKI Rangwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ ಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Rangwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿನೇದಕುಮಾಯ ಮಾಲಿಪಾಟೇಲ್Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಚಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3



20 ಶಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಜಮಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಶಪುತಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗಜಾನಂದ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಪುಟರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಾಿಂಟ್ರ  ಸುಿಂಗತನ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ  ನಟಕರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಜುಾನ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Madkal Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗುಿಂಡ Kalburgi SEDAM ADAKI RANJOLA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸುಧ್ವಕರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Sompalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Rajola(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗುಿಂಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅಿಂಬಾ ರಾಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಿಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಜಭಕಾಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Kachwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯಮವೀ ಯ Kalburgi SEDAM ADAKI Bomdepalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮೆಸೂರು Kalburgi SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸೈಡ್ ಭಸೂದ್ Kalburgi SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜೇವೀ ರಿ Kalburgi SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಯಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯವಿೇಿಂದಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Imdapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಿನನ ಮು Kalburgi SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮೌರ್ಲನಾ Kalburgi SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷಫನಾನ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Madhwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕರಿಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಗಯಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಘವಿಂದಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Madhwar Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗರಾಜ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Imdapur Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಅಷಾ ಿಂ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಖಾಜಾಮೆನದಿದ ೇನ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Nagasanpalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯಮಶ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಈಯಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ ಮು Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಆವಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರೇಣಸಿದದ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 3

20 ಆಯಿಲ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗಗಾದ್ನರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಅನನ ಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲೇಕಣಣ  ಭಂಜ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 3

20 ಸನಮಂತಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಜಮಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಬಿಾ ರಾಭಮು Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭಲಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಭಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗೌಯಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ರಾಜಾಫಕ್ಷರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಚಂದಾ  Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ದ್ನನ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಲಿಿಂಗರಾಜ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಆವಾ ಭ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಬಾಬು Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಭೇಭವ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷಣಣ  ಭೇಭ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷತಿೇಶ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಿಂಕಟೇಶ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಯಾಿಂಕಾು Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಷಚಿನ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗುರುನಾಥ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಗುರುಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಕಳಷ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.3

20 ಾ ವಿೇಣಕುಮಾಯ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Emamectin Benzoate 3% + Thiamethoxam 12%WG 0.1

20 ಸಾಹೇಫಗೌಡ Kalburgi SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾಹೇಫಗೌಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಯಫಷ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಹುಸೇನ್ ಬಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Profenophos 50 % EC 2

20 ನೂರ್ ಪಾಶ್ಯ Kalburgi SEDAM ADAKI BOMMANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ಶವಯಣ Kalburgi SEDAM ADAKI BOMMANALLI Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿೇರೇಶ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Bhimnagar Profenophos 50 % EC 3

20 ದಮ ರೇಖಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Profenophos 50 % EC 3

20 ದಮ ರೇಖಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi SEDAM SEDAM Bhimnagar Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೇಭ Kalburgi SEDAM SEDAM Surwar Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿಜಮ ಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Profenophos 50 % EC 3

20 ವಶಕರ್ಲ Kalburgi SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Profenophos 50 % EC 3



20 ಮಾಣಿಕೄಾ ಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Hoshalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಂದಾ ಕರ್ಲ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Profenophos 50 % EC 4

20 ಶಾ ೇಧರ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Sangavi (M) Profenophos 50 % EC 4

20 ಗುಡುಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Taranhalli Profenophos 50 % EC 4

20 ಕಿಶಟ ಮು Kalburgi SEDAM SEDAM Taranhalli Profenophos 50 % EC 4

20 ಫಷಲಿಿಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Taranhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಲಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೇಭಷ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇಗಳ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿಠಲರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿೇಯಶೇಕರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷಣಣ  Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಮೇಗಳ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 2

20 ದಡಡ  ಬುಗಾ  Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 2

20 ದೇಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾಮಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾಫಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶ್ಯಬುದಿದ ೇನ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಬದಾ ಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿಜಮ ಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 2

20 ಷರುಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಶರಾಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೇಭರಾವ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Bomdepalli Profenophos 50 % EC 3

20 ನಬಿಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Profenophos 50 % EC 3

20 ಹೆಭರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Madhwar Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi SEDAM ADAKI RANJOLA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಾಾತಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Rangwar Profenophos 50 % EC 2

20 ಕರ್ಲು ನ್ ರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Profenophos 50 % EC 2

20 ಅನಂತಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI INDIRANAGARA Profenophos 50 % EC 2

20 ಸುಭಾಷ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೌನವೀ ಯ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Profenophos 50 % EC 4

20 ನಿಂಗೀ Kalburgi SEDAM SEDAM NRUPATUNGA NAGARA Profenophos 50 % EC 4

20 ಕಾಿಂತಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಲಾ  Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Profenophos 50 % EC 3

20 ವಾಜರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Taranhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ನೇಲಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Profenophos 50 % EC 3

20 ಅ ರಾಮ ಕೇೇಬಾಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ವಾಜರ್ ಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಮಾರೆ Kalburgi SEDAM SEDAM MALAKHEDA (K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಚಿದ್ನನಂದ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Profenophos 50 % EC 3

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Profenophos 50 % EC 3

20 ಜುಬೇಡ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಜುಬೇಡ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಲವಂತರಾಮ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೇಭರಾಮ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಂಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Profenophos 50 % EC 4

20 ಯಘು Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Profenophos 50 % EC 3

20 ಯಘು Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಭಮ  ದೇಸಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Profenophos 50 % EC 3

20 ಮುಟಾಟ ಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Profenophos 50 % EC 3

20 ನಿಂಗಮು  ಹಿರೇಭಠ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Profenophos 50 % EC 3

20 ವಶಧರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Profenophos 50 % EC 4

20 ಶವಯಣ  ಕುಿಂಬಾಯ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Profenophos 50 % EC 3

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Profenophos 50 % EC 4

20 ಮಂಟೇಶ್ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲಿಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM SEDAM NRUPATUNGA NAGARA Profenophos 50 % EC 4

20 ಜಟ್ರಟ ೀ Kalburgi SEDAM SEDAM Bhimnagar Profenophos 50 % EC 3

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Bhimnagar Profenophos 50 % EC 3

20 ನಬಿ ಖಾನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಸೂತ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಜಗನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Profenophos 50 % EC 1

20 ಜಗನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Profenophos 50 % EC 2

20 ರುಕಿ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Profenophos 50 % EC 2

20 ನಿಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದದ ನಗೌಡ ಬಿರಾದ್ನರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷನ್ ಗೌಡ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಸೇಭರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಾ ಮು  ಹಿರೇಭಠ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ನಂದ  ಕಡಕರ್ಲ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಮಶ್ ನಾಗ್ರವಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಡ್ಡ್ವುರ್ಲೃ ಬ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಾಹೇಫಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಗವಂತರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Profenophos 50 % EC 2

20 ನಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ನಿಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Profenophos 50 % EC 2

20 ನಿಂಗಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಾನು ಚವಾೄ ಣ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಇಮಾಟ್ರಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಸೂಲ್ ಬಿೇ Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಾ ಭುಗೌಡ ಎಚ್ ಚೌದಿಾ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Profenophos 50 % EC 2



20 ಸಳಿೆ  ಗೌಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ ಕೇಲ್ಜ Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದದ ಣಣ  ಗಯಗುಿಂಡಗಿ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಹಾಿಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Profenophos 50 % EC 2

20 ದೇವಿಂದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Profenophos 50 % EC 2

20 ಮಲಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Profenophos 50 % EC 2

20 ದೇ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Profenophos 50 % EC 2

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ ಮು  ಹಿರೇಭಠ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಶೇಕ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Profenophos 50 % EC 2

20 ಬಾಪೂರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Profenophos 50 % EC 2

20 ಕರೆಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Profenophos 50 % EC 2

20 ಹುಷನ  ಬುಡ್ಡ್ು ಳ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಪಾಾತಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಶ ಗೌಡ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 50 % EC 2

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಗಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಿಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಅನನ ರಾಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Profenophos 50 % EC 2

20 ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಸುಫವಚ ಿಂದಾ Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ವಿವೀ ನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುರುನಾನ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಈಯಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Profenophos 50 % EC 1

20 ರಾಚಮು Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Profenophos 50 % EC 1

20 ಅಬುದ ಲ್ ಸಮೇದ್ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Profenophos 50 % EC 1

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಷವಾಾನಂದ್ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಗುರುನಾನ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಶುರಾಭ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Profenophos 50 % EC 2

20 ಚಂದಾ ಶೇಖಯ ಪಾಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷಯಜ್ ಪತ್ಯರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಶನ್ ಬಿೇ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಕುಮಾಯ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಯೇಗ Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Profenophos 50 % EC 1

20 ಶಫಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಾ ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Profenophos 50 % EC 2

20 ನೇಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Profenophos 50 % EC 2

20 ಷಕಾ ು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Profenophos 50 % EC 2

20 ಾ ಕಾಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Profenophos 50 % EC 2

20 ನೇಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 50 % EC 2

20 ಧಮಾ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Profenophos 50 % EC 2

20 ನಯಷರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೇಬಾಾ ು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Profenophos 50 % EC 2

20 ಮೇಗಳ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಗೇಪಶೆಟಟ  ಅಣಾ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 50 % EC 2

20 ಆವ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಾವ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Profenophos 50 % EC 2

20 ರೇಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Gundepalli(K) Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿೇಯಬದಾ ಮು  ನಲ್ಕರು Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಶ್ಯಭರಾವ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Profenophos 50 % EC 2

20 ತ್ಯರಾಸಿಿಂಗ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Profenophos 50 % EC 1

20 ನಾಗಶ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Mallabad Profenophos 50 % EC 3

20 ದೇ Kalburgi SEDAM ADAKI Bomdepalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದ್ನಾ ಮ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Rajola(K) Profenophos 50 % EC 3

20 ನೇಲಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Rajola(K) Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಕೆರ್ಲಷ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 2

20 ಯಂಕ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಸದೇ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಾಫಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 2

20 ಶಾ ೇಶೈಲ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಸೇಭರ್ಲ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಕೇೇನ  ಫಣಾರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೇಮ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೇಮ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಅಬುದ ಲ್ ಷಭದ್ ಸೇಫಿಸಾಬ್ ಅಲಟ್ರKalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 50 % EC 3

20 ಫಷಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಖಾಸಿಮ್ SAB Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(B) Profenophos 50 % EC 3

20 ಸಿದದ  Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(B) Profenophos 50 % EC 1

20 ಬಾಬು Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 3

20 ವಿಠಲ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಿದ್ನದ ಥ್ಾ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 3

20 ಈಯಣಣ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 3

20 ಬಿೇಯ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 4

20 ಮುಷತ ಫಾ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 2

20 ರಾಜಕ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 4

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 4

20 ಕರ್ಲತಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Profenophos 50 % EC 2



20 ಗುಡಡ  Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 3

20 ಭಾಗಣಣ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM MUDOLA Tolmamadi Profenophos 50 % EC 3

20 ಸುಗರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 2

20 ಕಲಿನಯವೊ ಚನಭಲಾ   ಪೊೇ ಪಾಟೇಲ್Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 3

20 ಯಮವೀ ಯ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 3

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 2

20 ಇಸಾಮಯಿಲ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 2

20 ಜೈನ ಬಿಐ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 2

20 ಸಸಿೇನಾ ಬಿೇ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 50 % EC 2

20 ಶವಯಣ Kalburgi SEDAM MUDOLA Shahabajpur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಪರಾ ಅಸಭದ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Pakhal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಾ ೇಶೈಲ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Venkatapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 USHA Kalburgi SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಶರಾಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಕಲಾ  Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಕಿಶೇರ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಲಕಿೂ ಮ ಬೈ ಹುಚಚ   ನಾರಾಲ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಚನನ  Kalburgi SEDAM MUDOLA Kanagadda Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಭಹಾದೇ ಬಿ ಸೇಲಕರ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Motakpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಅಿಂಬುರಾವ್ ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Ribbanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 VITHABAI Kalburgi SEDAM MUDOLA Motakpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಫಷರಾಜ ದೇಯ ವಾಗದ ಗಿಾ Kalburgi SEDAM MUDOLA Shaklatpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ವಯಣಬಾಯಿ ವಳ Kalburgi SEDAM MUDOLA Nadepalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಅರ್ಲಾ ಬಕ್ಷ ಅಬುದ ರ್ಲಸಾಬ್ ಕಸಾಯಿKalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಹಾಿಂತ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷವಾತಾ ಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಸುರೇಖಾ ಅನಲಕುಮಾಯ ಆಲ್ಕರುKalburgi SEDAM MUDOLA Kadcharla Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ದ್ನನ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Medak Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 5

20 ಡೌಲ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನಲಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಕಾಶಬಾಯಿ ಧಭಾರಾಮ ಗುಜಜKalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 MODIN SAB Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಕೌಷಯಬಾನು ಧ್ವಯವಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಆಮೇನ್ ಟ್ರಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ದತತ  Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಲಿಾ ಖಜುಾನ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 IRAPPA Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಂತೊೇಷ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಪಂಡ್ಕತ್ ವಿಠಠ ಲ್ ಫಯಗ್ರಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಜಗನಾನ ಥ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಷಚಿನ್ ಸಂಜವಾಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶವಾಜ ಪುಿಂಡಲಿಕ ಕಾಳೆ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ANASUBAI Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಾವಿತಿಾ  ಸಂತೊೇಷ್ ಬಂದಗಯ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಿದದ  Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಪುತರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 DATTU Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಕಾಶಬಾಯಿ ಕೃಶಣ   ರಾಠೇಡ್Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಕಲಾ  Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮಾದಯ ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಕರ್ಲ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಶ್ಯರ್ಲಯಿ ಪೊೇಭಲ್ ಜಾಧವ್Kalburgi SEDAM SEDAM Sangavi (M) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 3

20 ಖಾಜ  ಇಟಗ್ರಯ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ ಬಾಿಂಗಿ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಂಜುಕುಮಾಯ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸನಮಂತ್ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಲಕಿೂ ಮ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಯವಿಶಂಕಯ ಭಲಿ  ನಂದಯಗಿKalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಪಾಾತಿ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಧೂಳ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶವಾಜ ರ್ಲಕು ಯಥೇಡ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kalkhamb Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಷಸದೇವ್ ಬಂದ್ನಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಜಗದಿೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸೈಪನಾಭ ಅಲಿಾ ಸಾಬ್ ಮುರ್ಲಾKalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಿದದ ರಾಭ ಭಹಾದೇ ಚೌಲಗಿKalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮಶೇದ್ನ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ದೇವಿೇಿಂದಾ  ದತುತ  ಫಯಭಣಿ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಮಾಶ್ಯಕ್ ಅಬಾಾ ಸ್ ಶೇಖ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಚಂಡ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗುರುಪಾದಮು  ಸಿದದ ಮು  ಸಾೀ ಮKalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಕಾಭತೆ ಶಜ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ರಾಜಶೇಖರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಹುನಾು  ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಿಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಿಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2



20 ಮೇಗಲ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷೃ ಮು  ಗುತೆತ ೇದ್ನಯ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಫಷೀ ಿಂತ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ನಾಗಿಂದಾ  ಾ ಸಾದ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಶಾ ಸಾದ್ ಷಜಜ ನ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ನಾಗಿಂದಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಚಂದಿಾ ಮ ನಾಮಕ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಕವರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಕಿಶಟ  Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಚಿನನ  ಮೇಗಲ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ರಾಘು Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಭಾಗು ಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಶಪುತಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಶೇರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ತುಕಾರಾಿಂ ಯಥೇಡ್ಡ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಮುಮಾತ್ಯಜ್ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಜಮಶಾ ೇ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಅಪಾ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ವಯಣಗೌಡ ಚಿಗೇಡ್ಕ Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ತನೀ ರ್ ಅಬುದ ಲ್ ಯಹಿೇಿಂ ಶೈಖ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಸೈಡ್ ಲಿಯುರ್ಲಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಯತನ ಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಇಮಾಜ Kalburgi SEDAM ADAKI Lingampalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಭಲ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಲಲಿತ್ಯಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಶ್ಯಿಂತಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಯತನ ಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Imdapur Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಭಧುಭತಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಭಧುಭತಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಭಲಾ ಮು Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಫಷನಮು Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಸಿದದ ಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಜಗದಿೇಶ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಇಬಾಾ ಹಿಿಂ SAB Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಶ್ಯಯಿ್  ಚಂದ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಸಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 2

20 ಗುಿಂಡರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Kontanpalli Profenophos 40 % + Cypermethrin 4% EC 1

20 ಕಿವನ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ ತೆಲಗ್ರಫಲ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 3

20 ಅಮೃತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಭೇಭಣಣ ಗೌಡ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಶಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಶ್ಯನ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ರಾಭಕಾಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಶ್ಯಿಂತ  ಪಂಚ  ಪಾಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ವಣಾ  ನಂದೇನ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಯತನ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಭಲ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಸುಮತ್ಯಾ  ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಭಹಾಿಂತೇಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಪೇಯ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಭಲಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಬಾಬು Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಭೇಭಣಣ  ಯಮವೀ ಯ ನಾಡಗರಿKalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಚನನ   ಧನಶೆಟಟ  ಉದದ ನಶೆಟಟ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಚನನ   ಧನಶೆಟಟ  ಉದದ ನಶೆಟಟ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಶ್ಯಿಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಸೇನಾಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಶೇಭಾ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಶವಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಯವಿಚಂದಾ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಶಪುತಾ   ಸಿದದ   ಕೇಳಶೆಟಟ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ವಾಭನರಾವ್ ರಾಭರಾವ್ ಶಿಂಧೆKalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ದ್ನವೂದ್ SAB Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಸಂತ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಮವವಂತ್ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಗೆಡೆಡ   ಷಕಿ ರೆಗಿ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಯವಿ ಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಯಮವೀ ಯ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಅಿಂಗ್ರದ್ Kalburgi SEDAM KODLA Munkanpalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ದಿಗಂಫರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Rudrawaram Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಶ್ಯಿಂತಲಿಿಂಗ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಅಿಂಕುಶ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ವಿಧ್ವಜ Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಶ್ಯಿಂತಲಿಿಂಗ್ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2



20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಶಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಅರ್ಲಾ ವುದಿದ ೇನ್ ಜಂಗಬಾಷಾ ಹಾಯಕೂಡ್Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಯಶುರಾಮ್ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಪಂಡ್ಕತ್ ಭೇಭಷ ಚೌಗುಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಶ್ಯನ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Nachawar Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ವಿಶ್ಯಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಆಬೇಡ ಬಿೇ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ವೈಜನಾಥ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಜಂತಿಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಶಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಶ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸೇನಾಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Surwar Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸಾಹೇಬ್ ಪಯಪಾಷ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಗೆಡೆಡ   ಷಕಿ ರೆಗಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಗಂಗ್ರ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಭೇಭಶಂಕರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸೇನಾಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Telkur Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಗಣತಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸಿದ್ನದ ರೂODಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸಿದ್ನದ ರೂODಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Sangavi(T) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಕಸೂತ ರಿಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಶಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಫಷವಂತ್ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಗಂಗ್ರಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Hoshalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಭಲಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Konkanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sangavi(T) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಅನಂತ್ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sangavi (M) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಗಿಯ  ಧಯಭರೈ ಕಳಶೆಟಟ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸುನೇತ್ಯ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ರಾಜಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 NIGAPPA Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 3

20 ನಿಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಈವೀ ಯ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಶರಾಜ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Surwar Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಧಭಾರಾಜ್ ಹಂಗರಿ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಕರ್ಲು ಣಿರಾವ್ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಜಮಶಾ ೇ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಸಂತ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM KODLA Gudanhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಮೇನ Kalburgi SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸಣಮಂತರಾಮ Kalburgi SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಶವಾಜ Kalburgi SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 3

20 ವಿೇಯಕ್ಷ Kalburgi SEDAM ADAKI JAVAHARANAGARA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಚನನ   ಧನಶೆಟಟ  ಉದದ ನಶೆಟಟ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 3

20 ಶರುದಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Imdapur Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸಂಗಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಚನನ   ಧನಶೆಟಟ  ಉದದ ನಶೆಟಟ Kalburgi SEDAM ADAKI HALAHANAMANAHAHA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 3

20 ಅಲ್ಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಶಪುತಾ   ಸಿದದ   ಕೇಳಶೆಟಟ Kalburgi SEDAM ADAKI Madhwar Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಶಪುತಾ   ಸಿದದ   ಕೇಳಶೆಟಟ Kalburgi SEDAM ADAKI RANJOLA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಮಾಣಿಕ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM ADAKI RANJOLA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಭೇಭಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI RANJOLA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 0

20 ಶ್ಯಿಂತ Kalburgi SEDAM ADAKI RANJOLA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 3

20 ಶವಯಣ Kalburgi SEDAM ADAKI RANJOLA Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 3

20 ಭಸದೇ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 3

20 ಶ್ಯಿಂತ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಶಾ ೇಶೈಲ್ ಘೇಡಕೄ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸಂಗಮು Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಯವಿಚಂದಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಭಲಿಾ ನಾಥ Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಮುಮಾತ ಜ್ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ದ್ನವೂದ್ SAB Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಲಕಿೂ ಮ ಬಾಯಿ ಮವವಂತರೆ ಭಾಲ್ಖ ೇಡೆKalburgi SEDAM KODLA Nachawar Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ಸುದೇವಿ ಲಕಿೂ ಮ ಪುತಾ  ಶೇಲು Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 4

20 ರಾಜೇಿಂದಾ  ಶನಾದ್ ಡೇಿಂಗೆಾ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 0.5

20 ಜಾಪರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 0.5

20 ಾ ರ್ಲೄ ದ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 3

20 ಗೆಡೆಡ   ಷಕಿ ರೆಗಿ Kalburgi SEDAM KODLA Allhalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಶಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಶ್ಯನ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಕಿಶೇರ್ ಪಾಿಂಡುರಂಗ ಮೆಿಂಡ್Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಯಶುರಾಮ್ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಹಿರಿಗೆ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ ತೊಲನೂರು Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಅರುಿಂಕುಮಾರ್ ಭಲಾ   ಕೇಟಟ ಗಿಾKalburgi SEDAM KODLA Devnoor Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಷಮು ದ್ ಟೇಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2



20 ಮವವಂತರೇ ಅನನ ರಾಮ ಭಾಲ್ಖ ೇಡೆKalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಾ ಮೇಳಾ ಾ ಕಾವ ದ್ನಲ್ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಸಂಗಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM KODLA Udgi Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ ಬಜಂತಿಾ Kalburgi SEDAM KODLA Gundahalli(B) Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಶಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಕಿಸಾನ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಸೇನಾಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಸಿೇತ್ಯರಾಮ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2.5

20 ಸಿದದ ಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2.5

20 ಸಾಹೇಬ್ ಪಯಪಾಷ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಸಣಮಂತ್ ಕಲಿಬಿಟ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಮೇಸಭಮ ದ್ ಜಾಪರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಸೇನಾಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಗಣತಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 1

20 ಶಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಧೂಳ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಅಮೃತ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 3

20 ಶಾ ೇಧಯರಾವ್ ಕುಲಕಣಿಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಬಂಡೆ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಭಲಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ತ್ಯರಾಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ಫಷಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Carbendazim 12% + Mancozeb 63 % WP 2

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Kanagadda Imazethapyr 10% SL 4

20 ಚನನ  Kalburgi SEDAM MUDOLA Tolmamadi Imazethapyr 10% SL 3

20 ಪಾಾತಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Chandapur Imazethapyr 10% SL 3

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ Kalburgi SEDAM MUDOLA KHANDERAYANAPA Imazethapyr 10% SL 2

20 ಚಂದಾ ಕಾಿಂತ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Imazethapyr 10% SL 4

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM MUDOLA Nadepalli Imazethapyr 10% SL 3

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM MUDOLA Motakpalli Imazethapyr 10% SL 3

20 ಶ್ಯಿಂತಭಲಾ  Kalburgi SEDAM MUDOLA Shankerajpur Imazethapyr 10% SL 3

20 ಚನನ  Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Imazethapyr 10% SL 2

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Imazethapyr 10% SL 3

20 ಪುತಲಿ ಬೇಗಂ Kalburgi SEDAM MUDOLA Shaklatpalli Imazethapyr 10% SL 2

20 ಶವಯಣ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Imazethapyr 10% SL 3

20 ಸಿದ್ನಾ ಭ Kalburgi SEDAM MUDOLA MUDHOLA Imazethapyr 10% SL 3

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Gaddanna Imazethapyr 10% SL 2

20 ಯಮವೀ ಯ Kalburgi SEDAM MUDOLA Kadtal Imazethapyr 10% SL 3

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Rajivnagar Imazethapyr 10% SL 2

20 ಅಿಂಫರಾಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Imazethapyr 10% SL 3

20 ಅನಲ್ ಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Samkhed Imazethapyr 10% SL 3

20 ಸಣಮಂತ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Imazethapyr 10% SL 3

20 ರಾಜು Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Imazethapyr 10% SL 4

20 ಪುಟರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Imazethapyr 10% SL 3

20 ಹೂಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Imazethapyr 10% SL 3

20 ಸಣಮಂತ ಎಿಂ Kalburgi SEDAM SEDAM Bijjanhalli Imazethapyr 10% SL 3

20 ಸುರೇಖಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Imazethapyr 10% SL 3

20 ಪಾಾತಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Imazethapyr 10% SL 3

20 ಅಶೇಕ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Imazethapyr 10% SL 2

20 ವಿವೀ ನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Raghapur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಬಾಬು Kalburgi SEDAM KODLA Benkanhalli Imazethapyr 10% SL 2

20 ಕಿವನಾಾ ವ್ Kalburgi SEDAM KODLA Hulgoal Imazethapyr 10% SL 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Imazethapyr 10% SL 1

20 ಪಾಾತಿ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಣಮಂತ ಮುಕಾ ಿಂಬಿ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Imazethapyr 10% SL 1

20 ಅಜುಾನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Imazethapyr 10% SL 1

20 ಷಮು ದ್ ಜಾವಿದ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Imazethapyr 10% SL 1

20 ಬಾಬುಗೌಡ ಎಸ್ ಬಿರಾದ್ನರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಕುಮಾರ್ ಸಿೇರಿ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮೆನೇದಿದ ೇನ್ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi SEDAM KODLA Mushthalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಾಯತಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶಂಕೄಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಿದ್ನದ ರೂH Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Imazethapyr 10% SL 1

20 ವಿವೀ ನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Imazethapyr 10% SL 1

20 ವಿವೀ ನಾಥ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Imazethapyr 10% SL 1

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Imazethapyr 10% SL 3

20 ಶವಯಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶವಯಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Taranhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಬಾಬುರಾಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶುಬವಚ ಿಂದಾ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಲಕಿೂ ಮ ೇಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Imazethapyr 10% SL 1

20 ನಿಂಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಧನೃ ಿಂಗ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಹುಸೇನ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ವಯಣ  ಮೂಕಾರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಾಯತ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಹಾದೇವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಲಕಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಭಯತನ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಧೂಳ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadhalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸಿದದ ಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Imazethapyr 10% SL 2



20 ಭಹಾದೇವ್ Kalburgi SEDAM MUDOLA Itkal Imazethapyr 10% SL 1

20 ಾ ಕಾಶ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Imazethapyr 10% SL 2

20 ಸಿದದ ಮು Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Imazethapyr 10% SL 2

20 ಈಯಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Imazethapyr 10% SL 2

20 ಜರ್ಲರ್ಲಬಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Rajivnagar Imazethapyr 10% SL 2

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 2

20 ಕಾಶೇರಾಮ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Imazethapyr 10% SL 2

20 ಖನುನ  ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 2

20 ವಶಕರ್ಲ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Imazethapyr 10% SL 2

20 ಭಹೇಶ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 2

20 ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Imazethapyr 10% SL 2

20 ಭಲಾ ಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Samkhed Imazethapyr 10% SL 2

20 ವೈಜನಾಥ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Imazethapyr 10% SL 2

20 ಸುಗರ್ಲ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Imazethapyr 10% SL 2

20 ಕರ್ಲು ಣಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Bibhalli Imazethapyr 10% SL 2

20 ಶವಯಣ  ಬಿರಾದ್ನರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Imazethapyr 10% SL 1

20 ಮಂಟಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Imazethapyr 10% SL 2

20 ಅರುಣಕುಮಾರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Imazethapyr 10% SL 2

20 ಸನಮಂತರಾವ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Kachwar Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಸನಮಂತರಾವ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಹುಸೇನಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಹುಸೇನಸಾಬ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಲಕಿೂ ಮ ಪುತಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಲಕಿೂ ಮ ಪುತಾ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಶಲಿಿಂಗ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ರಾಜು Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Imazethapyr 10% SL 1

20 ರಾಜು Kalburgi SEDAM ADAKI Ernapalli Imazethapyr 10% SL 1

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Chitkanpalli Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಸಾಯಿಫನನ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಸಾಯಿಫನನ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ಫಷರಾಜ Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ವಯಣಫಷ Kalburgi SEDAM ADAKI Madkal Imazethapyr 10% SL 1

20 ಯಘುವಿೇರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Gopanapalli(K) Imazethapyr 10% SL 1

20 ಶ್ಯಭರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Imazethapyr 10% SL 1

20 ಬಾಬುರಾವ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Anantapur Imazethapyr 10% SL 1

20 ಭಲಿಾ ಕಾಜುಾನ್ ಚನಭಲಾ   ಪ ಪಾಟೇಲ್Kalburgi SEDAM ADAKI Batgera(K) Imazethapyr 10% SL 1.5

20 ವಯಣಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Sindhanmadu Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಭಸರುದಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM KODLA Malkapalli Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಸಂಗ Kalburgi SEDAM KODLA Turnur Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಸಂಗಿೇತ್ಯ Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಮಾಣಿಕ Kalburgi SEDAM KODLA Handerki Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಭಲಾ  Kalburgi SEDAM KODLA Kolkunda Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಸಿದದ   ಬಿರಾದ್ನರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Madna Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಭಚೇಿಂದಾ Kalburgi SEDAM KODLA Kodla Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಫಕಯಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM KODLA Hanmanhalli Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಯಹಿೇಿಂ ಪಾಶ್ಯ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಜೇನರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಭಸಾತ ನ್ ಷಬ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ನಾರಾಮಣ ರಾಭ ಜಂಕರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Malkhed (J) Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಜನಕರ್ ಸೂಮಾಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಅ ಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Hayyal Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಅ ಣಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Yadga Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ನಲಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Tottanhalli Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಜಗದೇವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ತಿ ಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಲಕ್ಷಮ ಣ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Meenhabal Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ವಿದ್ನು ಧರ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಕಭರ್ಲಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Paraquat Dichloride 24% SL 4

20 ಪಂಡರಿ Kalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Paraquat Dichloride 24% SL 3

20 ಭಹಾಿಂತ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ನಾನಾ ಗೌಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಪುತಾ ಮು Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಭಲಕ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಭೇಭಣಣ  ನಾಯಿೇಡ್ಕ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಚಂದಾ ಶ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಯಷ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶವಾನಂದ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಭಸದೇ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಗುಿಂಡಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಎಸ್. ವಯಣ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ರಾಮವೀ ಯ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಕಭಲಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಭಮ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ವಾು ಿಂಕಟರಾವ್ ಶಾ ೇಮಂತರಾವ್ ಮಗುಾಡೆKalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಜಮ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM ADAKI Biderched Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi SEDAM ADAKI Adki Paraquat Dichloride 24% SL 2

20 ಸನಮಂತ ರಾವ್ Kalburgi SEDAM KODLA Bilkal Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಅಮೃತ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಶಾ ೇಕಾಿಂತ್ Kalburgi SEDAM KODLA Bhutpur Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಕುಶೇವೀ ಯ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ತುಳಸಿರಾಮ್ Kalburgi SEDAM KODLA Jakanpalli Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ತುಳಸಿರಾಮ್ Kalburgi SEDAM KODLA Konapur Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ನಲಭಮ Kalburgi SEDAM KODLA Namwar Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಶಂಕರ್ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ನಾಗಮು Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ರೇಣಸಿದದ  Kalburgi SEDAM KODLA Devnoor Azadirachtin 0.15% EC 3



20 ಚುನುನ ನಮ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ನಾಗಣಣ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Azadirachtin 0.15% EC 3

20 ಕಸೂತ ರಿ Kalburgi SEDAM KODLA Dugnoor Azadirachtin 0.15% EC 2

20 ವಯಣ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಭಹಾದೇವಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Bijjanhalli Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಫಕಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Beeranhalli Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ವಿಷ್ಣಣ ಧಾನ್ ರೆಡ್ಕಡ  ಶೇರಿಕಾಯKalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಸನುಮಂತ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ನಾಗರೆಡ್ಕಡ  ರಾಭರೆಡ್ಕಡ  ಶೇರಿಕಾಯKalburgi SEDAM SEDAM KURAKUNTA Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM SEDAM Bijjanhalli Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ನಯಷ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಭಾಗಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ನವಿೇನೇಟ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಶ್ಯಿಂತ್ಯ ಬಾಯಿ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಶ್ಯಮಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಾ ಭು Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ರ್ಲಲ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಸಣಮಂತ್ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ನಾರಾಮಣ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Sedam (Rural) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ESAPPA Kalburgi SEDAM SEDAM Kukunda Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಸುಬದಾ ಭಮ Kalburgi SEDAM SEDAM Arebommanhalli Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ನಾಗ Kalburgi SEDAM SEDAM Habal (T) Azadirachtin 0.15% EC 5

20 ಸಂಜೇವ್ ರೆಡ್ಕಡ Kalburgi SEDAM SEDAM Hunsanhalli Azadirachtin 0.15% EC 5
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ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೋರ್ಷಿಕೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ    2401-00-001-1-01 6983.35

2
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ 2401-00-001-1-75 1423.74

3  ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು 2401-00-102-0-28 853.00

4 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು 2401-00-103-0-01 590.00

5 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು & ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 2401-00-103-0-15 32614.00

6 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು & ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 2401-00-104-0-10 228.00

7 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತಾ  ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಗಳ ಕ್ತಯಯಕರ ಮಗಳು 2401-00-104-0-12 5000.00

8 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ & ತರಬೇತಿ  2401-00-109-0-21 5777.45

9
ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  

ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 2401-00-109-0-80 588.00

10 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ 2401-00-110-0-07 90000.00

11 ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ 2401-00-800-1-05 212000.00

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ್ 2401-00-800-1-70 3960.00

13 ಭೂಸಾರ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಸಂಘಟ್ನೆ 2402-00-101-0-01 28.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ 4401-00-001-1-01 939.00

15 ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು 2401-00-196-1-01 8432.58

16 ತ್ಸಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು 2401-00-197-1-01 12824.61

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ - ಒಟ್ಟು 382241.73

II ಕ ದ್ರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

17 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಷನ್ (NFSM) 2401-00-102-0-08 16390.00

18 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ್ (SMSP) 2401-00-103-0-22 121.91

19 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ 2401-00-108-1-15 30100.00

20 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ್ (SMAE) 2401-00-109-0-34 3586.00

21 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ್ (SMAM) 2401-00-113-0-02 23696.50

22 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ  (RKVY) 2401-00-800-1-57 28108.00

23 ಮಣಿ್ಣ ನ್ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ 2402-00-101-0-03 2453.00

24
ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ   ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ ರಣಾ ಉದೆ್ಧಮೆಗಳ 

ನಿಯಮಬದಿ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ 2408-01-103-0-01 1693.00

ಕ ದ್ರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 106148.41

ಎಲ್ಲಾ  ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 488390.14

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ  ಕೃರ್ಷ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಆಯಯ ಯದ್ ವಿರಗಳು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )
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ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 117.29
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75) -

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) -
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 2.85
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) -
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15) -

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 

(2401-00-104-0-10)
1.15

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) -
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) -
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP)(2401-00-109-0-80)
-

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 26.80
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) -
13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) -
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)
6.15

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) -
16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436)

29.75

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 183.99

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 76.60

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.85

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 1.31

ಒಟ್ಟು
98.76

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 868.01

ಒಟ್ಟು 868.01

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 966.77

III ಕ ದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 793.09
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-103-0-22 -
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 3457.83
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 -
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 -
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-113-0-02 1091.11
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 473.31
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 116.01

ಕ ದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 5931.35

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7082.11

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಕಾಿರದ ದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

 ಜಿಲೆ್ಲ : ಬಾಗಲಕೋಟೆ



ಕ್ರ .
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ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01)
56.90

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75 26.78

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27)
823.60

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28)
110.23

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01)
-

6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15)
2463.29

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10)
-

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12)
21.35

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21)
70.58

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)
-

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-

00-110-07) 74.73

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01)
-

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01)
406.50

14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05)
-

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4053.96

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 103.49

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 50.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 20.84

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 15.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 1.22

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 1.45

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ 

ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)
1.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 213.00
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 769.02

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 3.72

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 773.74
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 986.74

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08)
878.94

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15)
2966.38

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16)
54.46

4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-

800-1-53
81.52

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57)
93.62

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 4074.92

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9115.62

 ಜಿಲೆ್ಲ : ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸ

ಂ 

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 117.29
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75) -

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) -
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 2.85
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) -
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15) -

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 

(2401-00-104-0-10)
1.15

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) -
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) -
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP)(2401-00-109-0-80)
-

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 26.80
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) -
13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) -
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)
6.15

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) -
16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436)

29.75

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 183.99

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 76.60

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.85

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 1.31

ಒಟ್ಟು
98.76

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 868.01

ಒಟ್ಟು 868.01

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 966.77

III ಕ ದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 793.09
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-103-0-22 -
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 3457.83
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 -
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 -
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-113-0-02 1091.11
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 473.31
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 116.01

ಕ ದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 5931.35

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7082.11

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಕಾಿರದ ದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

 ಜಿಲೆ್ಲ : ಬಾಗಲಕೋಟೆ



ಕ್ರ . 
ಸಂ .

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 22.90
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75

78.70

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1312.90
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 216.00
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 5.10
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2331.70
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 345.20
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 101.50
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-

07)

91.90

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4505.90

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 341.04

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 15

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 21.5

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 22

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 13

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 7.35

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 17.5

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ 

ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)

0.25

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 437.64
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 486.45

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 10.52

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.6
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 498.57
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 936.21

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1426.80
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1711.00
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 64.60
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 623.10

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 516.70
ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 4342.20
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9784.31

ಜಿಲ್ಲಾ : ಬಳ್ಳಾ ರಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ .

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 22.90
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75

78.70

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1312.90
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 216.00
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 5.10
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2331.70
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 345.20
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 101.50
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-

07)

91.90

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4505.90

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 341.04

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 15

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 21.5

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 22

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 13

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 7.35

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 17.5

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ 

ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)

0.25

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 437.64
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 486.45

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 10.52

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.6
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 498.57
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 936.21

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1426.80
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1711.00
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 64.60
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 623.10

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 516.70
ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 4342.20
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9784.31

ಜಿಲ್ಲಾ : ಬಳ್ಳಾ ರಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾ

ದ ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 139.20

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 104.74

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 3.22

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 2041.97

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15)

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 

(2401-00-104-0-10)

81.65

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 110.39

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 110.39

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0-07) 36.85

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)

0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 16.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 

(436)

19.56

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2663.97

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 488.81

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 22.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 7.86

ಒಟ್ಟು 518.67

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 617.22

ಒಟ್ಟು 617.22

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 1135.89

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ 

(2401-00-102-0-08)

1395.16

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-103-

0-22

0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1973.24

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 33.25

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 795.90

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-800-1-57)

79.31

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 94.94

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 4371.80

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 8171.66

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲ್ಲಾ : ಬಳ್ಳಾ ರಿ



ಕ್ರ .ಸಂ. ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 66.48

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
52.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 739.62

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 33.29

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 539.97

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
21.72

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 65.29

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 4.38

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 1522.76

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 95.38

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 14.47

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 11.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 4.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 20.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 8.83

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 153.67

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 198.02

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 15.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 7.96

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 220.98

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 374.66

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 67.75

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 161.11

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 19.63

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-

6-13)
3.54

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 490.10

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 111.41

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 853.54

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 2750.95

ಜಿಲ್ಲಾ : ಬೇಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮೇಂತರ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .ಸಂ. ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 53.45

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 191.45

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 9.95

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 327.83

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
25.67

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 45.29

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 4.42

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 658.07

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 109.00

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 6.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 9.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 0.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 3.99

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 127.99

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 163.27

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 7.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 4.94

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 175.21

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 303.20

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 40.21

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 49.19

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 60.00

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-

6-13)
3.71

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 168.39

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 23.01

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 344.51

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1305.78

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲ್ಲಾ : ಬೇಂಗಳೂರು ನಗರ



ಕ್ರ .ಸಂ ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ

 ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 82.00

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
64.74

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 361.46

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 7.56
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 607.65
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 41.58

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 46.34

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-

110-07)
62.17

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1273.49

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 135.39

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 30.31

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 11.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 21.30

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 35.03

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 8.83

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8
ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ 

ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 241.86
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 161.63
2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 19.30
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 8.00
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 188.93
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 430.79

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು
1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 115.95
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 210.07
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 6.59
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-

1-53
626.66

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 120.03

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1079.30

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 2783.57

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )
ಜಿಲ್ಲಾ : ಬೇಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮೇಂತರ



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ

 ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 41.77

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
28.62

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 111.08

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 9.13
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 110.23
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 33.96

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 50.73

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 32.55

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 418.08

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 98.54

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 7.47

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 9.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 0.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 7.01

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8
ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ 

ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 122.02
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 112.31
2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 10.00
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 4.94
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 127.25
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 249.27

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು
1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 67.17
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 60.69
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 17.36
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 252.51
5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 6.75

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 404.49

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1071.83

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )
ಜಿಲ್ಲಾ : ಬೇಂಗಳೂರು ನಗರ



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 55.54

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75) 0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 67.47

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 1.95

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 576.38

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 59.65

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 11.42

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ (2402-00-101-0-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-

15) (436)
5.01

ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 777.41

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 180.30

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 0.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 7.92

ಒಟ್ಟು 188.22

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 150.46

ಒಟ್ಟು 150.46

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 338.68

III ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 117.00

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ -2401-00-103-0-22 0.00

3 NMSAಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ-2401-00-108-1-15 239.16

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 3.95

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 32.63

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 539.52

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 49.11

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 27.30

ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 1008.66

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 2124.75

ಜಿಲೆ್ಲ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮೆಂತರ

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸರ್ಕಾರದೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲೆಿ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 74.62

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75) 0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 6.75

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 3.95

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 286.14

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 56.72

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 8.08

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ (2402-00-101-0-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-

15) (436)
0.00

ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 436.26

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 109.72

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 0.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

ಒಟ್ಟು 109.72

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 97.75

ಒಟ್ಟು 97.75

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 207.47

III ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 72.68

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ -2401-00-103-0-22 0.00

3 NMSAಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ-2401-00-108-1-15 103.13

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 239.04

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 137.40

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 13.04

ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 565.29

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1209.03

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ )

ಜಿಲಿ್ಲ : ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 143.19
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 287.70
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.00
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 3599.27

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 4.60
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 122.73

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 24.88

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 10.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 21.89

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4214.26

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ (2435-00-101-0-27) 509.05

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37)

ಒಟ್ಟು 534.05

ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ (2435-00-101-0-61)

ಒಟ್ಟು 0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 534.05

III ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು
1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1114.18
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-103-0-22

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 6932.11

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 345.25

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1510.33
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 130.16
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 187.33

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 10219.36

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 14967.67

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಬೆಳಗಾವಿ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 107.82
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75

32.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 2047.28
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 434.69
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01)

6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 4253.66

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10)

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 227.02
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 133.93
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)
11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-

00-110-07)

174.49

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01)

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01)

14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05)

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 7410.89

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 483.61

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28)

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 30.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 38.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 25.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 10.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40)

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ 

ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 586.61

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 24.75

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 1

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65)

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 25.75

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 612.36

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1344.26
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-

15)

6077.39

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16)

4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-

800-1-53

2657.17

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 197.83

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 10276.65

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 18299.90

ಜಿಲ್ಲಾ : ಬೆಳಗಾವಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 143.19
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 287.70
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.00
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 3599.27

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 4.60
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 122.73

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 24.88

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 10.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 21.89

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4214.26

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ (2435-00-101-0-27) 509.05

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37)

ಒಟ್ಟು 534.05

ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ (2435-00-101-0-61)

ಒಟ್ಟು 0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 534.05

III ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು
1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1114.18
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-103-0-22

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 6932.11

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 345.25

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1510.33
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 130.16
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 187.33

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 10219.36

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 14967.67

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಬೆಳಗಾವಿ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 21.63
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ 

ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-

001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 2134.50
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 370.80
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 3563.00
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ 

ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)

47.95

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 173.05
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-110-07)

51.15

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 6362.08

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು
1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 269.03

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 0.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 13.23

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 5.75

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 8.57

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 6.40

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ 

ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-101-0-41)

0.30

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 323.28
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 327.51

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 2.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 329.51

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 652.79

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 995.02
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-

1-15)

2471.73

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 120.24
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-

01) & (2401-00-196-6-13)

25.73

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-

1-53

564.40

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 93.42
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 4270.54

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 11285.41

ಜಿಲ್ಲಾ : ಬಿೋದರ್

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .ಸಂ.ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 50.00
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ 

ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-

00-001-1-75

130.30

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1156.05
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 275.63
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-

15)
3244.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 138.98
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 90.80
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-110-07)
75.19

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 5160.95

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 286.00

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 0.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 15.75

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 5.70

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 8.57

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 6.40
8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ 

ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)
0.30

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 342.72

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 407.02

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 0.00
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 407.02
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 749.74

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 991.00
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-

108-1-15)
1292.43

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 54.42
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  

2401-00-800-1-53
288.00

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 204.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2829.85

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 8740.54

ಜಿಲ್ಲಾ : ಬಿೋದರ್

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸ

ಂ .

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 34.10

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ 

ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-

00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 312.43

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.00

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 8.86

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15)

4265.27

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 

(2401-00-104-0-10)

0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 1.62

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  

ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0-

07)

56.79

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)

0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-

108-1-15) (436)

0.00

ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4679.07

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 391.50

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 9.17

ಒಟ್ಟು 420.67

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 583.12

ಒಟ್ಟು 583.12

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 1003.79

III ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ 

(2401-00-102-0-08)

953.27

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-

2401-00-103-0-22

0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-

108-1-15)

2482.85

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 75.19

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 522.80

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 46.03

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 55.65

ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 4135.79

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9818.65

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸರ್ಕಿರದ ದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ )

ಜಿಲಿೆ : ಬಿೋದರ್



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 21.63
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ 

ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-

001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 2134.50
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 370.80
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 3563.00
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ 

ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)

47.95

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 173.05
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-110-07)

51.15

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 6362.08

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು
1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 269.03

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 0.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 13.23

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 5.75

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 8.57

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 6.40

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ 

ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-101-0-41)

0.30

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 323.28
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 327.51

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 2.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 329.51

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 652.79

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 995.02
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-

1-15)

2471.73

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 120.24
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-

01) & (2401-00-196-6-13)

25.73

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-

1-53

564.40

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 93.42
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 4270.54

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 11285.41

ಜಿಲ್ಲಾ : ಬಿೋದರ್

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .ಸಂ.ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 50.00
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ 

ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-

00-001-1-75

130.30

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1156.05
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 275.63
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-

15)
3244.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 138.98
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 90.80
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-110-07)
75.19

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 5160.95

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 286.00

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 0.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 15.75

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 5.70

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 8.57

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 6.40
8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ 

ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)
0.30

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 342.72

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 407.02

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 0.00
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 407.02
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 749.74

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 991.00
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-

108-1-15)
1292.43

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 54.42
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  

2401-00-800-1-53
288.00

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 204.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2829.85

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 8740.54

ಜಿಲ್ಲಾ : ಬಿೋದರ್

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸ

ಂ .

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 34.10

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ 

ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-

00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 312.43

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.00

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 8.86

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15)

4265.27

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 

(2401-00-104-0-10)

0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 1.62

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  

ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0-

07)

56.79

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)

0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-

108-1-15) (436)

0.00

ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4679.07

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 391.50

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 9.17

ಒಟ್ಟು 420.67

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 583.12

ಒಟ್ಟು 583.12

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 1003.79

III ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ 

(2401-00-102-0-08)

953.27

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-

2401-00-103-0-22

0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-

108-1-15)

2482.85

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 75.19

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 522.80

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 46.03

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 55.65

ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 4135.79

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9818.65

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸರ್ಕಿರದ ದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ )

ಜಿಲಿೆ : ಬಿೋದರ್



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 29.66
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 697.49
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 38.42
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 7.49
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
26.61

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 47.97
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 16.95
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 864.59

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 156.72
2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 14.00
3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 11.00
4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 15.00
5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 6.00
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 3.43
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0
8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 206.15
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 172.72
2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 7.99
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.990
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 182.70
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 388.85

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 119.85
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 94.63
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 20.66
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-

13)
33.69

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 181.35
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 19.85
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00
ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 470.03
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1723.47

ಜಿಲ್ಲಾ : ಚಾಮರಾಜನಗರ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ  

ಸಂ.
ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 18.60

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
2.66

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 512.37
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 13.63
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1004.30

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 65.92
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 60.70

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 74.49
12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1752.67

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 125.12

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 14.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 11.32

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 21.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 6.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 3.67

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8
ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
8.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 189.11

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 143.36

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 8.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 2.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 153.36

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 342.47

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 262.46
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 670.69
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 19.16

4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 259.81

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 69.20

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1281.32
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 3376.46

ಜಿಲ್ಲಾ : ಚಾಮರಾಜನಗರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 82.54

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 48.13

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.90

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15)

763.40

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು(2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 1.25

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 42.82

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)

0.00

11

ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0 

07) 15.13

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)
0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 

(436)

23.39

ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 977.56

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 119.53

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 21.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 3.93

ಒಟ್ಟು 144.46

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 131.82

ಒಟ್ಟು 131.82

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 276.28

III ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 288.77

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ & ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-103-0-22 0.00

3 NMSAಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1024.92

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 446.52

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 144.53

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 43.46

ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 1948.20

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 3202.04

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸರ್ಕಿರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ )

ಜಿಲಿೆ : ಚಾಮರಾಜನಗರ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 63.04
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 626.84
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 257.27
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 8.30
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1290.62
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)

53.94

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 143.78
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 10.14
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 2453.93

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 244.01

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 70.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 21.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 59.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 20.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 2.27

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 2.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)

0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 418.28

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 440.02

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 9.75

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 450.77

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 869.05

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 166.92
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 882.94
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 133.69
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-

13)

17.43

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 334.22
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 39.86

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1575.06
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 4898.04

ಜಿಲ್ಲಾ : ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು.

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ 

 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸ

ಂ 

ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೋರ್ಷಿಕೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ    2401-00-001-1-01 6983.35

2
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ 2401-00-001-1-75 1423.74

3  ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು 2401-00-102-0-28 853.00

4 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು 2401-00-103-0-01 590.00

5 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು & ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 2401-00-103-0-15 32614.00

6 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು & ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 2401-00-104-0-10 228.00

7 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತಾ  ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಗಳ ಕ್ತಯಯಕರ ಮಗಳು 2401-00-104-0-12 5000.00

8 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ & ತರಬೇತಿ  2401-00-109-0-21 5777.45

9
ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  

ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 2401-00-109-0-80 588.00

10 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ 2401-00-110-0-07 90000.00

11 ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ 2401-00-800-1-05 212000.00

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ್ 2401-00-800-1-70 3960.00

13 ಭೂಸಾರ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಸಂಘಟ್ನೆ 2402-00-101-0-01 28.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ 4401-00-001-1-01 939.00

15 ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು 2401-00-196-1-01 8432.58

16 ತ್ಸಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು 2401-00-197-1-01 12824.61

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ - ಒಟ್ಟು 382241.73

II ಕ ದ್ರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

17 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಷನ್ (NFSM) 2401-00-102-0-08 16390.00

18 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ್ (SMSP) 2401-00-103-0-22 121.91

19 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ 2401-00-108-1-15 30100.00

20 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ್ (SMAE) 2401-00-109-0-34 3586.00

21 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ್ (SMAM) 2401-00-113-0-02 23696.50

22 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ  (RKVY) 2401-00-800-1-57 28108.00

23 ಮಣಿ್ಣ ನ್ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ 2402-00-101-0-03 2453.00

24
ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ   ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕ ರಣಾ ಉದೆ್ಧಮೆಗಳ 

ನಿಯಮಬದಿ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ 2408-01-103-0-01 1693.00

ಕ ದ್ರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 106148.41

ಎಲ್ಲಾ  ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 488390.14

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ  ಕೃರ್ಷ ಇಲ್ಲಖೆಯ ಆಯಯ ಯದ್ ವಿರಗಳು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .ಸಂ
.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 76.41

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ 

ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-

001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 67.74

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.00

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 9.17

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15)
812.19

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 7.60

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 106.92

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 12.17

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 7.46

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-

15) (436)
0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1099.66

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 230.53

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 24.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 7.86
ಒಟ್ಟು 262.39

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61)

ಒಟ್ಟು 0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 262.39

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್  (2401-00-102-0-08) 297.62

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-

103-0-22
0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-

15)
1270.01

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 144.37

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 490.33

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 37.10

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 55.88

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 2295.31

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 3657.36

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು.



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 82.85
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
52.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1529.50
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 253.80
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 939.01
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
43.09

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 138.62
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 7.75
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 3439.48
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 6486.10

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 98.43
2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 0.00
3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 0.00
4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 10.00
5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 8.00
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 2.99
8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
1.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 120.42

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 216.72
2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 3.98
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 2.69

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 223.39

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 343.81

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 253.80
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1967.47
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 69.23
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-

13)
9.80

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 451.24
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 643.98

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 3395.52

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 10225.43

ಜಿಲ್ಲಾ : ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 25.30
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
76.35

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 926.82
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 20.97
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 2.75
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 988.83

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 6.25
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 102.19
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 126.46
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 75.60

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 75.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2426.52

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 97.78

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 13.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 12.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 8.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 5.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
1.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 156.78

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 255.12

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 4.38

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 2.75

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 262.25

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 419.03

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 383.59
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1413.29
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 37.16
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 402.79

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 120.57

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2357.41

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 5202.96

ಜಿಲ್ಲಾ : ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ

.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 67.60
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 48.39
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 4.25
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 19.27
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ(2401-00-103-0-15) 782.75
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 7.30
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 136.47

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0-07) 35.11

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 14.15

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 110.56

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1225.85

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 103.10

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 3.93
ಒಟ್ಟು 127.03

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 276.77

ಒಟ್ಟು 276.77

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 403.80

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 373.52
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ -2401-00-103-0-22 0.00
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1241.14
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 78.69
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 125.62
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 691.50
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 372.12
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 31.52

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 2914.11

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 4543.76

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ



ಕ್ರ . 
ಸಂ .

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 104.00
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
52.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1788.22
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 180.55
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 8.55
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2219.86
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 6.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
95.83

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 137.36
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
30.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 33.36
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-102-0-01) 26.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 4681.73

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 162.58

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 72.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 25.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 30.00
5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 11.00
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 1.14
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-

00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 301.72

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 523.16

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 11.99

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 4.98

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 540.13

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 841.85

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 653.45
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 654.21
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 230.10
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 0.00

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 246.53
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 167.33
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00
ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1951.62

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7475.20

ಜಿಲ್ಲಾ : ಚಿತರ ದುಗಯ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .

ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 118.80
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
114.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 878.80
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 233.40
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 6.28
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2212.80

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 11.70
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 552.90
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 163.20
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
28.88

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 70.80

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4391.56

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 236.97
2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 80.00
3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 25.00
4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 30.00
5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 11.00
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 1.22
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00
8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 384.19
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 522.77

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 15.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 5.00
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 542.77

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 926.96

III ಕೇಂದ್ರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1054.90
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1407.70
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 115.50
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 618.50

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 991.60

ಕೇಂದ್ರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 4188.20

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9506.72

ಜಿಲ್ಲಾ : ಚಿತರ ದುಗಯ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜ್ನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ ಅನುದಾನದ್ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 122.41

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

23.50

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 50.30

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.00

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 16.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2577.06

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 3.22

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 73.19

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 128.71

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP)(2401-00-109-0-80)

15.65

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0-07) 22.43

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)

0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 1.57

ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 3034.04

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 217.70

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 30.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 1.31

ಒಟ್ಟು 249.01

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 451.60

ಒಟ್ಟು 451.60

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 700.61

III ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ 

(2401-00-102-0-08)

795.26

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-103-0-22 0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 2767.03

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 105.11

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-800-1-53 731.03

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-800-1-57)

168.34

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 80.86

ಕೇಂದ್ರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 4647.63

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 8382.27

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸರ್ಕಿರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ )

ಜಿಲಿೆ : ಚಿತ್ರ ದುಗಿ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ  (2401-00-001-1-01) 35.56
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 151.47
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 37.32
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 258.41
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
18.97

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 54.43
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-

07)
6.50

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 562.66

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 19.15
2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 8.00
3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 5.41
4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 5.50
5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 1.61
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00
8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ 

ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-101-0-41)
0.33

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 39.99

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 83.38
2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 6.98
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.54
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 90.90
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 130.89

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 43.58
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 68.48
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 68.06
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-

00-196-6-13)
0.00

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 35.00
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 54.53

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 269.65
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 963.20

ಜಿಲ್ಲಾ  : ದಕಿ್ಷಣ ಕ್ನನ ಡ

 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )
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ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 23.49
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
29.91

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 101.96
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 53.40
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 246.18
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 91.68
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 45.02
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 105.93
12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 697.57

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 21.59

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 16.40

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 5.93

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 3.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 1.20

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.33

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 48.44
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 144.03

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 1.63

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.60
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 146.2604
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 194.7004

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 74.28
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 224.08
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 30.40
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 100.84
5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 3.87
ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 433.47

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1325.74

 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲ್ಲಾ  : ದಕಿ್ಷಣ ಕ್ನನ ಡ



ಕ್ರ .ಸಂ
.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 48.81
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ 

ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-

001-1-75)

2.05

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 0.00
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 2.25
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15)
254.41

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 1.17
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 35.64

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0-07 93.79
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)
0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-

15) (436)
0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು
438.12

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 17.63
ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 4.00
ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00
ಒಟ್ಟು

21.63
ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 103.60
ಒಟ್ಟು 103.60
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 125.23

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 59.54
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-

00-103-0-22
0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-

15)
528.57

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 161.72
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-800-1-57)
112.01

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 10.61
ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 872.45
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1435.80

 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ  : ದಕಿ್ಷಣ ಕ್ನನ ಡ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 77.68

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 3412.05
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 2.93
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1749.65
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)

79.36

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 9.98

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 0.00
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 5331.65

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 277.8

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 30
3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 20

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 15

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 25.01

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 5.3

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 13

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)

2

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 388.11

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 652.76

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 10

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 4

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 666.76
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 1054.87

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 531.74
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1508.48
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 56.26
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-

13)

14.19

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 698.04
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 109.89
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2918.60

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9305.12

ಜಿಲೆ್ಲ : ದಾವಣಗೆರೆ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ 

 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 85.76
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
41.41

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1218.68
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 225.95
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2438.73

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 76.67
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 15.00
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-

07)
62.71

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4164.91

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 212.60

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 28.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 36.50

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 10.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 26.50

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 8.57

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 7.50

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ 

ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)
1.75

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 331.42
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 501.92

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 11.30

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.30
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 514.52
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 845.94

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 834.35
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1424.05
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 60.75
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 0.00

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 229.472

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2319.15

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7330.00

ಜಿಲೆ್ಲ : ದಾವಣಗೆರೆ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸ

ಂ .

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 125.06
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ 

ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-

001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 166.93
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 5.45

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 53.48
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15)

1787.61

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 58.55
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 10.01
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 104.66

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0-07) 18.58

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-

15) (436)

0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2330.33

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 260.00

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 0.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 9.17

ಒಟ್ಟು 269.17

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 412.00

ಒಟ್ಟು 412.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 681.17

III ಕ ದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 674.84
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-

103-0-22

0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-

15)

2433.58

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 191.54
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1124.93

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 144.02
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 86.81

ಕ ದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 4655.71

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7667.21

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಕಾಿರದ ದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆ್ಲ : ದಾವಣಗೆರೆ



ಕ್ರ .
ಸಂ. ಯೋಜನೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 89.46

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1661.00

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 219.31

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2142.74

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
28.32

9
ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 145.64

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 0.00

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 4286.47

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

1
ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 0.00

2
ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 15.00

3
ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 13.00

4
ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

5
ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 15.00

6
ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

7
ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 63.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1
ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00

2
ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 0.00

3
ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 63.00

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1
ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 830.54

2
NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1393.53

3
NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 147.44

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-

13)
40.47

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 707.93

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 62.49

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 3182.40

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7531.87

ಜಿಲ್ಲಾ : ಧಾರವಾಡ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ 

 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ  (2401-00-001-1-01) 130.34
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75 18.71

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1729.06
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 196.32
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1714.55
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 100.29
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 71.30
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80) 0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07)
65.37

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4025.94

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27)

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 20.00
3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 15.00
4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00
5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 17.00
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00
8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ 

ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41) 0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 77.00
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00
2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 0.00
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 0.00
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 77.00

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 793.96
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 976.81
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 42.01
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 823.85
5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 405.83
ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 3042.46
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು

7145.40

ಜಿಲ್ಲಾ : ಧಾರವಾಡ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 214.12
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75) 3.37

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 122.02
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 2.93
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15)
1935.03

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು(2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 13.32
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 59.18
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80) 0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ(2401-00-110-0-07) 97.16
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436)

0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2447.13

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 0.00
ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00
ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00
ಒಟ್ಟು 25.00
ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00
ಒಟ್ಟು 0.00
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 25.00

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 586.14
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ -2401-00-103-0-22

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1706.38
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 708.43
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 522.21
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 89.76

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 3612.91

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 6085.05

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಧಾರವಾಡ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 15.83
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75) 0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 0.00
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 1192.74
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 59.32
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 31.78
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
92.06

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 1129.49
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-

110-07)
0.00

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 2521.22

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 0.00
2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 34.99
3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 12.00
4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 0.00
5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 11.98
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00
8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ 

ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 58.97

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00
2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 0.00
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 9.88

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 9.88

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 68.85

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 980.19
2 NMSA- ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 804.12
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 21.97
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & 

(2401-00-196-6-13)
0.00

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53
267.62

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 52.97
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2126.87

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 4716.94

ಜಿಲ್ಲಾ : ಗದಗ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 21.00
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ 

ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-

001-1-75

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1542.09
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 81.26
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 145.11
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 54.44
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 69.41
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 36.51
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-110-07)
89.89

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 5.40
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2045.11

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 0.00
2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 35.00
3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 12.00
4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 14.00
5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 12.00
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00
8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ 

ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 73.00
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 7.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 3.00
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 10.00
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 83.00

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 767.91
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-

1-15)
630.78

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 31.02
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-

800-1-53
670.00

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 77.99
ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2177.70
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 4305.81

ಜಿಲ್ಲಾ : ಗದಗ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 50.06

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 385.94
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.00
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1133.10
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.65
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 28.99

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0-07) 64.62
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1663.36

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 0.00

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 0.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00
ಒಟ್ಟು 0.00

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00

ಒಟ್ಟು 0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 0.00

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 743.09

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-103-0-22 0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1174.95
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 401.03
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 43.60
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 46.52

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 2409.18

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 4072.54

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಗದಗ



ಕ್ರ .
ಸಂ. ಯೋಜನೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 70.51
2
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75) 0.00
3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1388.08
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 310.74
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1366.33
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12) 84.99
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21)

111.12
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80) 0.00
11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 20.58
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70)

0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01)

0.00
14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01)

0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 3352.35

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27)

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 65

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 80

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 55

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 19.99

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 11.67

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41) 0

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 231.66

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61)
386.12

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63)
14.68

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65)
4.67

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 405.47

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 637.13

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08)
199.80

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1013.85
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 7.68
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-

13) 130.48
5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 471.07
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57)

61.48
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1884.36

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 5873.84

ಜಿಲ್ಲಾ : ಹಾಸ್ನ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ. ಯೋಜನೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 88.56

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
62.11

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 886.54

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 252.43

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1400.14

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 157.13

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 119.53

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 173.00

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 3139.44

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 364.93

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 80.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 25.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 60.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 5.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 36.02

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 570.95

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 713.56

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 15.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 15.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 743.56

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 1314.51

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 445.92

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1002.72

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 33.31

4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 700.30

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 134.98

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2317.23

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 6771.18

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )
ಜಿಲ್ಲಾ : ಹಾಸ್ನ



ಕ್ರ .
ಸಂ

.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 120.80
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75) 2.29

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 125.79
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 5.80
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ(2401-00-103-0-15) 1683.40
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 14.55
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 123.99
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80) 0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 27.84
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)
0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 4.91
16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 

(436)
23.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2132.37

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 292.71

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 60.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 11.79
ಒಟ್ಟು 364.50

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 382.92

ಒಟ್ಟು 382.92

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 747.42

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 455.53
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-103-0-

22
0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 3709.75
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1106.15

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 340.81
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 82.44

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 5694.67

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಹಾಸ್ನ



ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 8574.46



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 75.26

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 983.00

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 313.99

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1726.01

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
62.93

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 115.92

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 31.00

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 3308.11

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 240.44

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 50

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 19.60384

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 23.3

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 11.88761

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 2.68

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-

00-101-0-41)
0

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 347.91

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 382.32

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 3.1389

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.4

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 385.86

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 733.77

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 555.19

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1947.64
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 83.33

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-

13)
11.89

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 685.93

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 156.32

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 3440.30

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7482.18

ಜಿಲೆ್ಲ : ಹಾವೇರಿ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 54.41

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
67.11

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 806.24

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 496.35

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2267.51
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.11

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 159.17

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 56.72

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 51.18

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05)

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 3958.81

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 92.52

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 0.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 20.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 14.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 11.02

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 4.00

8
ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 166.54

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 308.60

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 2.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 310.60

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 477.14

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1200.95

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 2339.73

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 0.00

4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 1447.06

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 151.85

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 5139.59

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9575.54

ಜಿಲೆ್ಲ : ಹಾವೇರಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 149.35
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75) 6.75

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 125.79
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 2.50
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 1.45
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ(2401-00-103-0-15) 2652.12
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 23.40
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 66.98
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80) 0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 44.95
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)
0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 68.28
16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 

(436)
0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 3141.56

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 70.76

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 11.79

ಒಟ್ಟು 107.55

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 239.72

ಒಟ್ಟು 239.72

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 347.27

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 934.53
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ -2401-00-103-0-22 0.00
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 4421.36
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1755.81
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 550.61
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 111.15

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 7773.46

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 11262.30

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆ್ಲ : ಹಾವೇರಿ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 28.77

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ 

ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 3459.70

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 427.21

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 4.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2518.71

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

(2401-00-104-0-12) 64.23

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 154.85

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (2401-00-109-0-80) 0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 37.50

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 6.65

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 6701.62

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 188.73

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 24.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 23.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 10.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 6.87

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 4.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-101-0-41) 2.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 283.60

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 55.35

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 7.99

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 4.83

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 68.17

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 351.77

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1659.28

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 3746.83

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 477.32

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 40.50

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 0.00

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 0.00

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 5923.93

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 12977.32

ಜಿಲೆಾ : ಕ್ಲಬುರಗಿ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 39.49
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
12.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1558.58
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 336.60
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2955.86
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 139.04
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 179.00
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80) 0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 90.12
12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 46.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 17.13

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 5373.82

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 269.72

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 24.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 25.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 30.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 15.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 7.35

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 4.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು (2435-

00-101-0-41)
2.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 377.07

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 66.86

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 12.99

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 4.85

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 84.70

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 461.77

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1578.63
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 2817.02
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 113.39
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 962.39
5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 222.47

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 5693.90

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 11529.49

ಜಿಲೆಾ : ಕ್ಲಬುರಗಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 61.24
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
4.28

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 0.00
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.00
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 2.25
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2183.76
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 7.70
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 174.49

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 137.58
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 15.77
13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ   (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2587.07

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 259.17
ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 7.86

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 30.00
ಒಟ್ಟು 297.03

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 77.26

ಒಟ್ಟು 77.26

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 374.29

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್  (2401-00-102-0-08) 1455.41
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-103-0-22 0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 2187.95
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 57.59
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 827.20
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 96.53
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 165.47

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 4790.15

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7751.51

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಕ್ಲಬುರಗಿ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 30.03

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 409.00
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 40.14
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 485.97
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 29.45
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)

27.72

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 22.33
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-

109-0-80)

0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 4.00
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 1048.65

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 138

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 40.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 6.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 10.5

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40)

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-

101-0-41)

0

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 219.50

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 55.61

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 13.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.50

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 70.11

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 289.61

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 9.13

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 409.53
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 10.26
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 0.00
5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 88.20
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 31.13

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 548.25

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1886.51

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಕೊಡಗು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01)

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
24.70

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 612.12
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 1.65
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 5.50
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 200.54
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 19.50
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 12.36
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 15.30
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 34.48

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 926.15

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 124.73

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 45

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 6.5

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 11.5

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 212.73

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 130.47

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 13

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.5

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 144.97

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 357.7

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 20.05
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 353.47
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 15.58
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 93.38
5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 0.73

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 483.21

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1767.06

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಕೊಡಗು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 65.85
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
1.10

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 0.00
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 1.65

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 3.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ(2401-00-103-0-15) 231.30

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 34.88
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 58.42

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 7.24

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70)

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)
0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 9.91
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 413.35

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 106.81

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

ಒಟ್ಟು 131.81

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 105.30

ಒಟ್ಟು 105.30

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 237.11

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 14.82
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-103-0-22 0.00
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 518.52

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 209.40

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 239.80
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 10.73

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 993.27

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1643.73

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಕೊಡಗು



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 55.23
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 2350.80
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 47.77
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01)

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 715.50
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10)

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
30.99

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 49.20

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 0.00
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 23.50
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 3272.99

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 0.00

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 10.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 16.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 0.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 8.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
5.13

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 39.13

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 6.95

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 6.95

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 46.08

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 125.60
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1261.95
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 74.39
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-

13)
0.00

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 247.43
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 84.28

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1793.65

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 5112.72

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಕೋಲ್ಲರ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 18.97
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1343.66
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 41.96
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01)

6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 712.56
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10)

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 71.49
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 80.36
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 93.84

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01)

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 210.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05)

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2572.84

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 185.09

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 12.50

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 20.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33)

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 8.70

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 9.80

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40)

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 236.09
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 7.70

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 7.70
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 243.79

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 229.46
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 803.92
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 18.89
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 330.58
5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 167.53
ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1550.38

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 4367.01

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಕೋಲ್ಲರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 85.27
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 132.87
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 2.60

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ(2401-00-103-0-15) 762.31
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10)
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 9.44
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 79.81

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP)(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 16.49
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 40.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 50.82

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1179.61

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 174.20

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 0.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 10.49

ಒಟ್ಟು 184.69

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00

ಒಟ್ಟು 0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 184.69

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 269.57
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-103-0-22
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1164.66

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 578.74
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 52.59
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 58.44

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 2124.00

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 3488.30

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಕೋಲ್ಲರ



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 64.20

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1982.60
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 123.10
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1837.40
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
55.20

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 40.50

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 5.90
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 4108.90

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 162.90

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 17.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 19.40

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 5.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 14.60

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 6.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 244.90

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61)

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 0.43

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.72

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 1.15

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 246.05

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1031.60
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 689.80
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 34.50
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-

13)
0.00

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 231.80
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 60.20

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69)

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2047.90

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 6402.85

ಜಿಲ್ಲಾ : ಕೊಪ ಳ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 60.20
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
51.84

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1565.81
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 130.06
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1767.79

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 106.70
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 71.38
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 72.25
12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 3826.03

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 149.12

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 17.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 19.45

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 4.78

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 12.45

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 6.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 228.80

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 205.80

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 0.42

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.73

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 206.95

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 435.75

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 904.20
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 535.08
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 37.06
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 199.02

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 212.48

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1887.84

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 6149.62

ಜಿಲ್ಲಾ : ಕೊಪ ಳ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 62.00
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

1.78

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 161.49
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.00

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2098.15

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 43.01
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 78.22

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 65.00

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 14.98

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2524.63

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 223.65

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 22.57
ಒಟ್ಟು 266.22

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 254.12

ಒಟ್ಟು 254.12

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 520.34

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 775.14
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-103-0-22 0.00
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 2122.00

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 2.12

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 656.95
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 363.57
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 3919.78

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 6964.75

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲ್ಲಾ : ಕೊಪ ಳ



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 20.56

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
8.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 852.76

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 282.95

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 15.47

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1018.44

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
22.97

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 89.72

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
19.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 12.10

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 2341.97

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 177.59

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 33.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 27.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 12.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 7.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 15.16

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-

00-101-0-41)
3.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 274.75

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 545.30

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 8.95

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 2.91

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 557.16

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 831.91

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 197.16

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 2055.69

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 125.37

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-

13)
2.76

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 459.34

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 45.48

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2885.80

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 6059.68

ಜಿಲ್ಲಾ : ಮಂಡ್ಯ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 28.40

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
153.28

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 402.91

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 374.02

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 2.75

6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1388.82

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 88.83

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 138.84

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 187.16

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2765.01

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 228.88

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 33.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 28.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 12.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 7.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 16.80

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8
ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ 

ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 325.68

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 545.30

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 8.99

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 6.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 560.29

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 885.97

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 370.26

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1886.11

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 168.99

4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ  2401-00-800-1-53 1267.00

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 43.11

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 3735.47

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7386.45

ಜಿಲ್ಲಾ : ಮಂಡ್ಯ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 88.19

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
11.13

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 2.35

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 3.10

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 9.02

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1018.49

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 155.39

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 17.24

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1304.91

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

1 ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 215.80

2 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 12.00

3 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 16.88

ಒಟ್ಟು 244.68

4 ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 545.30

ಒಟ್ಟು 545.30

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 789.98

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 433.69

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-103-0-22 0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 2621.18

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 179.24

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 177.96

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1192.08

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 55.81

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 51.41

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 4711.37

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 6806.26

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲ್ಲಾ : ಮಂಡ್ಯ



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 62.46
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1019.00
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 356.39
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1653.00
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
38.05

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 151.59
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) (2401-

00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 3.30
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 99.37
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 3383.16

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 385.58

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 40.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 25.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 60.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 11.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 6.87

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-

101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 528.45

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 342.65

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 20.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 6.33

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 368.98

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 897.43

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 152.17
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1900.84
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 110.11
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 18.36
5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 110.33
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 147.05

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2438.86

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 6719.45

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಮೈಸೂರು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 95.79
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
11.95

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 600.77
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 503.82
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1947.79

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 117.65
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 112.01
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 183.54
12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 136.73
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 3710.05

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 383.83

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 40

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 29.01

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 44

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 15

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 7.35

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 519.19

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 336.42

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 24.53

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 7

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 367.95

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 887.14

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 481.37
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 3470.02
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 48.33
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 198.54

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 79.85

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 4278.11

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 8875.30

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಮೈಸೂರು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 86.38
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
6.50

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 20.15
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 7.80

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1189.42

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 51.04
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 92.09

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 19.83
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1473.21

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 379.58

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 44.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 7.86

ಒಟ್ಟು 431.44

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 299.41

ಒಟ್ಟು 299.41

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 730.85

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ 

(2401-00-102-0-08)
491.32

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ-2401-00-103-0-22 0.00
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 4212.00
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 164.84

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1235.23
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 196.41
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 74.80

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 6374.60

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 8578.66

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಮೈಸೂರು



ಕ್ರ . ಸಂ ಜಿಲೆ್ಲ 2019-20 2020-21*

1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ 3315.26 3746.44

2 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ ಮೆಂತರ 1407.42 1502.16

3 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 648.36 705.34

4 ಬಳಗ್ರವಿ 8710.94 10329.92

5 ಬಳ್ಳಾ ರಿ 3277.58 3948.26

6 ಬೋದರ್ 3012.38 3262.88

7 ಚಾಮರಾಜನಗರ 1923.10 2058.58

8 ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 1973.04 2104.78

9 ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು 2122.16 2271.74

10 ಚಿತಾ ದುಗಗ 3213.76 3447.66

11 ದಕಿ್ಷ ಣ ಕ್ನನ ಡ 2426.98 2722.28

12 ದಾಣಗೆರೆ 2620.86 2950.28

13 ಧಾರವಾಡ 2184.04 2401.72

14 ಗದಗ 2336.54 2528.90

15 ಹಾಸನ 4484.38 4875.80

16 ಹಾವೇರಿ 2965.62 3608.82

17 ಕ್ಲಬುರಗಿ 4175.88 4918.16

18 ಕಡಗು 819.70 870.02

19 ಕೋಲಾರ 1895.28 2106.74

20 ಕಪ್ಪ ಳ 2676.56 2900.82

21 ಮಂಡಯ 4645.86 5037.76

22 ಮೈಸೂರು 3890.08 4267.48

23 ರಾಯಚೂರು 3619.34 3991.32

24 ರಾಮನಗರ 2010.86 2177.92

25 ಶಿಮೊಗಗ 2582.62 2864.98

26 ತುಮಕೂರು 5221.80 5549.94

27 ಉಡುಪಿ 2318.42 2643.52

28 ಉತತ ರ ಕ್ನನ ಡ 2630.82 3007.20

29 ವಿಜಯಪುರ 4230.00 4891.34

30 ಯಾದಗಿರಿ 1860.88 2060.90

 ಒಟ್ಟು 89200.52 99753.66

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾ ನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ-ಕ್ರ್ನಾಟಕ್ ಪ್ರ ಗತ್ರ   
( ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲೆ್ಲ )

* ಷರಾ: 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ  5109730 ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ವರ್ಗಿವಣೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ನೀಡಿದ್ದು , 4987683  ರೈತರಿಗೆ ರೂ. 99753.66 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವರ್ಗಿವಣೆಯಾಗಿರುತತ ದೆ. ಉಳಿದ ರೂ. 

3815.34 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವರ್ಗಿವಣೆ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯೆ ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿಿರುವುದರಿಿಂದ  ಜಿಲಿ್ಲವಾರು  ವಿಂಗಡಣೆ 

ಲಭ್ಯ ವರುವುದಿಲಿ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 106.41
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1262.15
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 251.24
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2071.31
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 8.37
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
77.40

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 198.00
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
33.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 48.20
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 14.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 4070.08

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 198.00
2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 0.00
3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 27.00
4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 22.00
5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 7.00
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 1.13
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 255.13

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 337.50
2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 2.33
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 339.83

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 594.96

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು
1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1693.09
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1176.40
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 159.68
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 12.385 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 741.64
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 1220.42
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 5003.61
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9668.65

ಜಿಲ್ಲಾ : ರಾಯಚೂರು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ 

 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 57.20
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
253.57

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1203.43
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 143.28
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01)

6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2814.88
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 7.50
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 205.98
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 119.66
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
19.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 82.32

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4906.82

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 397.08
2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28)

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 27.00
4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 22.00
5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 7.00
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 1.22
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40)

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ 

ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 454.30

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 594.74

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 3.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 597.74

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 1052.04

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1145.06
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1216.35
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 22.57
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 626.22

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 154.23

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 3164.44

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9123.30

ಜಿಲ್ಲಾ : ರಾಯಚೂರು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 160.15

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ 

ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 166.82

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.30

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15)
1964.51

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 

(2401-00-104-0-10)
0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 197.49

10
ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ 

ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)

(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-07)
 116.70

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)
0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 

(436)
48.27

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2654.24

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 411.90

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 22.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 1.31

ಒಟ್ಟು 435.21

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 486.00

ಒಟ್ಟು 486.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 921.21

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ 

(2401-00-102-0-08)
1049.62

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-103-0-

22
0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1620.81

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 78.35

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1148.79

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-800-1-57)
317.94

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 77.04

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 4292.55

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7868.00

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ರಾಯಚೂರು



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 23.59
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 544.17

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 73.16

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 602.54

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
8.62

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 81.32

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) (2401-

00-109-0-80)
10.50

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 16.00

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 1359.90

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 128.43

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 8.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 9.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 10.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 6.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 2.29

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-

101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 163.72

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 292.46

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 7.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.45

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 299.91

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 463.63

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 98.57

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 612.60

ಜಿಲ್ಲಾ : ರಾಮನಗರ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 141.62

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 2.06

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 299.14

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 53.92

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1207.91

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 3031.44



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 34.41

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75 68.41

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 433.07

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 80.42

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 724.39

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 58.95

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 90.78

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
11.10

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 80.42

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1581.95

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 93.67

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 8.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 9.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 10.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 6.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 2.29

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 128.96

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 257.26

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 7.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.50

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 264.76

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 393.72

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 181.11

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 480.93

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 79.47

4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 531.94

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 42.85

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1316.30

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 3291.96

ಜಿಲ್ಲಾ : ರಾಮನಗರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 27.28
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
9.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 81.49
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 3.65

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 526.33

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 80.55
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP)(2401-00-109-0-80) 13.50

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 11.17
12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 33.06
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 786.03

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 94.17

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 10.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 2.62

ಒಟ್ಟು 106.79

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 259.57

ಒಟ್ಟು 259.57

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 366.36

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 216.24
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-103-0-22 0.00
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 910.64
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 43.92
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 542.84
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 67.68
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 31.84

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 1813.16

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 2965.55

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲ್ಲಾ : ರಾಮನಗರ



ಕ್ರ . 
ಸಂ

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 77.02

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 326.82

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 200.67

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1195.22

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
100.90

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 176.97

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-

109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 13.05

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70)

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 2090.65

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 306.01

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 64.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 12.98

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 15.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 3.50

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-101-

0-41)
0.50

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 401.99

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 315.15

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 7.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 322.15

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 724.14

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 210.47

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1346.70
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 158.54

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 6.96

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 539.28

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 71.31

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2333.26

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 5148.05

ಜಿಲ್ಲಾ : ಶಿಮೊಗಗ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 140.39

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
81.11

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 168.15

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 315.16

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1302.52

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 80.24

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 171.97

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 57.91

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2317.45

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 365.58

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 64.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 15.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 15.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 3.50

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8
ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು (2435-

00-101-0-41)
1.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 464.08

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 424.61

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 7.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 431.61

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 895.69

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 229.53

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 3004.03

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 111.70

4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 809.86

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 77.05

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 4232.17

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7445.31

ಜಿಲ್ಲಾ : ಶಿಮೊಗಗ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ

.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 51.60
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
19.50

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 0.00
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 4.85

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1139.16

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 155.43
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP)(2401-00-109-0-80) 0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 25.40

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 2.61
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1398.54

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 330.80

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 15.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

ಒಟ್ಟು 345.80

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 424.61

ಒಟ್ಟು 424.61

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 770.41

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 149.59
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-103-0-22 0.00
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 3179.53
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1094.96
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 192.52
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 36.12

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 4652.72

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 6821.67

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಶಮೊಗಗ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 69.57

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
29.84

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 2386.70

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 227.41

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1830.83

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
128.62

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 143.01

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 29.41

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 4845.37

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ 0.00

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 289.78

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 16.69

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 22.01

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 5.75

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 2.09

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 4.47

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-101-

0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 340.79

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು 0.00

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 530.06

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 12.33

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 8.03

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 550.43

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 891.21

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು 0.00

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 429.06

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1026.31

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 108.54

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 49.56

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 928.30

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 219.84

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 2761.61

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 8376.75

ಜಿಲ್ಲಾ : ತುಮಕೂರು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 87.72

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75 132.50

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1344.46

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 219.84

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 6.65

6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15)
2704.44

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 254.19

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 147.67

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80) 0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07)
189.94

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 14.50

14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 5101.89

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 0.00

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 242.06

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 14.87

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 20.50

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 9.50

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 1.83

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 5.40

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 294.16

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು 0.00

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 597.80

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 12.46

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 8.99

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 619.25

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 913.41

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು 0.00

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 499.44

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 930.25

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 39.11

4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 1447.19

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 562.22

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 3478.20

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 9493.51

ಜಿಲ್ಲಾ : ತುಮಕೂರು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 108.36
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
1.08

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 183.94
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 1.30
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1939.72
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 63.09
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 149.43
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-0-07) 11.25

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ   (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 33.13
16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 41.89
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 2533.20

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು
0.00

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 149.39

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 6.20

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 5.78
ಒಟ್ಟು 161.37

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 468.00

ಒಟ್ಟು 468.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 629.37

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು 0.00
1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್  (2401-00-102-0-08) 586.43
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ -2401-00-103-0-22 0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1974.22
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1460.75

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ  (2401-00-800-1-57) 175.02

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 58.14

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 4254.56

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 7417.14

ಜಿಲೆಾ : ತ್ತಮಕೂರು

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 32.55

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 81.00

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 39.04

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 5.05

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 392.88

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
21.28

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 187.88

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) (2401-

00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 1.95

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜ್ಯ  ಲಯ ಯೋಜ್ನೆ-ಒಟ್ಟು 761.63

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 59.30

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-29) 25.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 2.25

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 11.50

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 3.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 5.71

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-

101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 106.76

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 165.16

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 1.79

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.60

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ ೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 167.55

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 274.31

III ಕೇಂದ್ರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 44.72

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 148.11

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 74.78

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 10.20

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 104.02

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 46.58

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದ್ರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜ್ನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 428.41

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1464.35

ಜಿಲೆ್ಲ : ಉಡುಪಿ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲೆಿ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲೆಿ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 35.38
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
12.42

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 47.76
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 47.79
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 4.20
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 350.27
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 64.48
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 53.97
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 103.51

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 6.42

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 726.20

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 23.00

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 25.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 2.25

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 11.50

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 3.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 6.12

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 70.87

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 190.80

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 1.80

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.60

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 193.20

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 264.07

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು
1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 184.34
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 148.21

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 44.35
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 205.48

5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 14.28

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 596.66

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1586.93

ಜಿಲ್ಲಾ : ಉಡುಪಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 24.44
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75) 0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 0.00
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 1.65
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 5.57
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15) 201.70

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 

(2401-00-104-0-10)
0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 53.11

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP)(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 15.71

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00
14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 5.78
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 307.96

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 44.67

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 11.50

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 6.55
ಒಟ್ಟು 62.72

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 169.52

ಒಟ್ಟು 169.52

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 232.24

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 111.91
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ -2401-00-103-0-22 0.00
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 180.45
4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00
5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 64.70
6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 180.49
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 29.02
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 28.63

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 595.19

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1135.39

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಉಡುಪಿ



ಕ್ರ .
ಸಂ

ಯೋಜನೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 41.64

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು 

ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 161.90

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 37.59

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 365.05

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

(2401-00-104-0-12)

52.08

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 55.98

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) (2401-00-109-0-80) 0.00
11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 5.33
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 719.57

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 0.00

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 34.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 17.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 20.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 25.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-101-0-41) 0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 96.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 6.97

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.75

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 7.72

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 103.72

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 137.94

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 309.37

3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 9.18

4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 2.43

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 115.20

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 42.39

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 616.51

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1439.80

ಜಿಲ್ಲಾ : ಉತತ ರ ಕ್ನನ ಡ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾ

ದ ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 26.83
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

31.71

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 117.48
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 3.65
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 95.52
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 1.68
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 30.08
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-

00-109-0-80)

0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 75.39
12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 10.65

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 392.99

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 0.00

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 34.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 17.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 30.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-

101-0-41)

0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 106.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 6.82

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.06

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 7.88

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 113.88

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 303.77
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 458.63
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 28.27
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 349.95
5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 7.48

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 1148.10

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 1654.97

ಜಿಲ್ಲಾ : ಉತತ ರ ಕ್ನನ ಡ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸ

ಂ 

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾ

ದ ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 41.32

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 0.00

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 2.65

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ 

(2401-00-103-0-15)

476.30

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು 

(2401-00-104-0-10)

0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 169.58

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP)

(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 10.83

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  

(2402-00-101-0-01)

0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 5.50

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 11.30

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 717.49

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 0.00

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 25.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

ಒಟ್ಟು 25.00

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 0.00

ಒಟ್ಟು 0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 25.00

III ಕ ದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ 

(2401-00-102-0-08)

206.14

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-103-0-22 0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 701.25

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 0.00

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 391.59

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ 

(2401-00-800-1-57)

82.44

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 24.28

ಕ ದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 1405.70

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 2148.19

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಕಾಿರದ ದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ : ಉತು ರ ಕ್ನನ ಡ



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 81.60

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 3096.00

4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 243.29

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 2853.50

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)

79.01

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 109.40
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) (2401-

00-109-0-80)

8.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 37.61
12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 6508.41

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 155.72

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 0.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 20.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 35.00

5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 10.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 5.72

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು (2435-00-

101-0-41)

0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 226.44

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 945.88

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 5.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 951.88

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 1178.32

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 1351.02

2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 3406.30
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 92.77
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 19.85

5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 1184.02
6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 162.03

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 6215.99

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 13902.72

f¯Éè: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ  

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 85.67
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
97.37

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 1742.69
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 227.30
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 3264.84
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 94.59
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 80.09
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ (WYTEP) (2401-

00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 69.69

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 5662.24

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 268.00

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 0.00

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 20.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 5.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 10.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 6.12

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 0.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು (2435-00-

101-0-41)
0.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 309.12

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 880.92

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 5.00

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 1.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 886.92

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 1196.04

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 995.53
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 2352.41
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 131.14
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 1600.03
5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 267.24

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 5346.35

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 12204.63

f¯Éè: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿರ 

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ

.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 96.06

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

17.25

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 763.63

4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 3.95

5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 0.00

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 3116.67
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 9.80

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 98.52

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP)(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 35.19

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 56.35

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 4197.42

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

1 ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 200.85

2 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 5.00

3 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 6.55

ಒಟ್ಟು 212.40

1 ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 918.55

ಒಟ್ಟು 918.55

ಜಿಲ್ಲೂ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ತಯಯಕರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 1130.95

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್  (2401-00-102-0-08) 1547.26

2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMSP)-2401-00-103-0-22 0.00

3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 5483.17

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 2.98

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 1213.20

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 367.98

8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 166.18

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 8780.77

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

f¯Éè: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ



ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 14109.14



ಕ್ರ . 
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 90.90

2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  2013ರಡಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)
0.00

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 137.25
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 199.10
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-102-0-01) 5.25

6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1481.48

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00

8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯ ಭಾಗಯ  ಯೋಜನೆ ಬಲರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ೇಂತಿೋಯ 

ಒಕ್ಕೂ ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (2401-00-104-0-12)
33.45

9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ ಒಟ್ಟು  (2401-00-109-0-21) 90.90

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಧಕರ ಮ (WYTEP) 

(2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಧಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಫಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 6.72

12 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

13 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00

14 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಧ (4401-00-001-1-01) 0.00

15 ಕೃಷಿ ಎೇಂಜಿನಿಯರಿೇಂಗ್ (4401-00-113-0-01) 0.00

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆ-ಒಟ್ಟು 2045.05

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ

1 ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 88.28
2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 8.60
3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 5.00
4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 5.00
5 ಸಾಯ ಗೊಬಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 5.00
6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 2.29
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 5.00

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾರ್ರ್ನ ಸಾಮಗಿರ ಗಳ ಸ್ರಬರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
1.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 120.17

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು
1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 84.98
2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 2.00
3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪರ ದ್ವಧನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.00

ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 86.98

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 207.15

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 704.90
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1555.39
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 27.50
4 ರಾಷಿು ರೋಯ ಎಣೆೆ  ಕ್ತಳು ಮತ್ತಾ  ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿಯಾನ (2401-00-114-0-01) & (2401-00-196-6-13) 0.00
5 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-800-1-53 386.50

6  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 533.00

7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆ-ಕೃಷಿ(2401-00-800-1-69) 0.00

ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 3207.29

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 5459.49

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಯಾದಗಿರಿ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ . 
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ ಒಟ್ಟು  (2401-00-001-1-01) 58.30
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಫಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75
27.40

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ  (2401-00-102-0-27) 200.61
4 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟು  (2401-00-102-0-28) 169.34
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 2.80
6 ಕೃಷಿ ರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1420.00
7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 0.00
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ  (2401-00-109-0-21) 58.17
10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP) (2401-00-109-0-80)
0.00

11 ಕರ್ನಯಟ್ಕ ರೈತ ಸುರಕ್ತಷ  ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಪಸ್ಲ್ ಬಮಾ ಯೋಜನೆ (2401-00-110-07) 0.00

12 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
13 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00
14 ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ರ್ನಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00
ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1936.62

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು

1 ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 90.19

2 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳು (2435-00-101-0-28) 8.60

3 ಬೇಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ಟಟಿಕೆಗಳು (2435-00-101-0-31) 5.00

4 ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 5.00

5 ಸಾಯ ಗೊಫಬ ರಗಳು (2435-00-101-0-34) 5.00

6 ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 2.45

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೇಂದ್ರ ಗಳು (2435-00-101-0-40) 3.75

8 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಅೇಂದಾಜು ಸ್ಮೋಕ್ತಷ  ಸಾಧರ್ನ ಸಾಮಗ್ರರ ಗಳ ಸ್ರಫರಾಜು 

(2435-00-101-0-41)
1.00

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 120.99
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು

1 ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಫಬ ೇಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 286.980

2 ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ-ಸ್ಸ್ಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (2435-00-101-0-63) 2.540

3 ಕೃಷಿ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತಾ  ರ ದ್ವಯನಗಳು (2435-00-101-0-65) 0.000
ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ  ನೆರವು ಒಟ್ಟು 289.52
ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 410.51

III ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 903.92
2 NMSA-  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1497.01
3 NMSA- ಇತರೆ ಘಟ್ಕಗಳು (2401-00-108-1-16) 10.00
4 ರಾಷಿು ರೋಯ  ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿಯಾನ ಒಟ್ಟು  2401-00-800-1-53 539.44
5  ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 68.55
ಕೇಂದರ  ಲಯ/ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು-ಒಟ್ಟು 3018.92
ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 5366.05

ಜಿಲ್ಲಾ  : ಯಾದಗಿರಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಯರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 

ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )



ಕ್ರ .
ಸಂ.

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನ

I ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತಾ ಲಯ (2401-00-001-1-01) 99.27
2 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತಾ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕ್ತಯೆ್ದ  

2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರು ಮೊತಾ  (2401-00-001-1-75)

32.49

3 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ   (2401-00-102-0-27) 92.32
4 ರೈತರ ಪ್ರ ೋತ್ಸಾ ಹ & ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳು (2401-00-102-0-28) 0.00
5 ಬೋಜ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳು (2401-00-103-0-01) 8.63
6 ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಗುಣಮಟ್ು  ನಿಯಂತರ ಣ (2401-00-103-0-15) 1182.28

7 ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತರ  ಮತ್ತಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಂದ್ರ ಗಳು (2401-00-104-0-10) 0.00
8 ಸಾಯ ಕೃಷಿ (2401-00-104-0-12) 5.95
9 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ತರಬೇತಿ (2401-00-109-0-21) 56.13

10 ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಾ  ಯುಕ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ವಿಸ್ಾ ರಣಾ ಕ್ತಯಯಕರ ಮ 

(WYTEP)(2401-00-109-0-80)

0.00

11 ಹೊಸ್ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ  (2401-00-110-0-07) 46.10

12 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸ್ಮಾಾ ನ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-05) 0.00

13 ಖಾಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ (2401-00-800-1-70) 0.00

14 ಭೂಸಾರದ್ ಸ್ಮೋಕೆಷ  ಮತ್ತಾ  ಪರಿೋಕೆಷ  (2402-00-101-0-01) 0.00
15 ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಯ (4401-00-001-1-01) 0.00

16 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) (436) 34.42

ರಾಜಯ  ಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು 1557.59

II ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳು

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-27) 88.18

ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ು ಡಗಳು (2435-00-101-0-33) 0.00

ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳು (2435-00-101-0-37) 0.00

ಒಟ್ಟು 88.18

ತ್ಸಲ್ಲೂ ಕು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ (2435-00-101-0-61) 377.94

ಒಟ್ಟು 377.94

ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಗಳ ಒಟ್ಟು 466.12

III ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು

1 ರಾಷಿು ರೋಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷ್ತೆ ಮವನ್ (2401-00-102-0-08) 814.72
2 ಬತಾ ನೆ ಬೋಜ ಮತ್ತಾ  ಬತಾ ನೆ ಸಾಮಗಿರ  ಉಪ ಅಭಿಯಾನ 2401-00-103-0-22 0.00
3 NMSA-ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಾ  ನಿೋರಾರಿ ಯೋಜನೆ (2401-00-108-1-15) 1591.27

4 ಮಳೆ ಆಶ್ರರ ತ ಪರ ದೇವದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  (RAD)-2401-00-108-1-16 25.15

5 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ಾ ರಣೆ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAE)-2401-00-109-0-34 0.00

6 ಕೃಷಿ ಯಾೆಂತಿರ ೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನ (SMAM)-2401-00-113-0-02 43.43
7 ರಾಷಿು ರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕ್ತಸ್ ಯೋಜನೆ (2401-00-800-1-57) 115.97
8 ಮಣಿ್ಣ ನ ಫಲತಾ ತೆಯ ಯೋಜನೆ-2402-00-101-0-03 0.00

ಕೇಂದರ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳು - ಒಟ್ಟು 2590.54

ಎಲ್ಲಾ  ಒಟ್ಟು 4614.25

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸ್ಕಾಿರದೇಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಅನುದಾನದ ವಿರ  (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಜಿಲೆಾ  : ಯಾದಗಿರಿ


